
MELLÉKLETEK





Értesítés Agara József (Ada) tüzér haláláról, 
aki 1917. július 12-én hunyt el Zágrábban



A bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszékének ítélete Bakos Ferenc adai lakos 
egyházi holttányilvánítási ügyében



Az 1918. március 20-án elhunyt Barna József (Ada) gyalogos 
katonai halotti anyakönyvi kivonata



Jelentés Csuzdi János (Ada) gyalogos haláláról, aki 1915. augusztus 2-án hunyt el



Az 1916. június 24-én elhunyt Dragin Manojlo (Ada) gyalogos 
halotti anyakönyvi kivonata 



Értesítés Gera István (Ada) népfelkelő haláláról, aki 1918. február 2-án hunyt el

Értesítés Istenes Dávid (Ada) gyalogos haláláról, aki 1916. május 25-én hunyt el



Koós Mihály (Ada) gyalogos tábori lapja, amelyet szerb hadifogságból írt 1915-ben



Vastag Pál (Ada) és felesége



Vastag Pál (Ada) sírja az olasz hadszíntéren



Az 1918. október 19-én elhunyt Balogh István (Horgos) gyalogos halottvizsgálati bizonyítványa



A horgosi Bartha Félix Szilveszter (jobbról) katona, aki a háborúban tűnt el



Értesítés Dancsó Mihály (Horgos) népfelkelő haláláról



Jegyzőkönyv Fehér István (Horgos) gyalogos halálának ügyében



Az 1918. május 29-én elhunyt Harangozó Mátyás (Horgos) népfelkelő 
halotti anyakönyvi kivonata



Az 1917. december 31-én elhunyt Radics István (Horgos) gyalogos halotti anyakönyvi kivonata



Jelentés Apró Mátyás (Magyarkanizsa) népfelkelő haláláról, 
aki 1915. március 1-jén hunyt el



Fejős István és felesége (Magyarkanizsa)



Fejős Sándor (Magyarkanizsa) harctérről írt tábori lapja



Jelentés Medgyesi István (Magyarkanizsa) tüzér haláláról, aki 1918. április 4-én 
követett el öngyilkosságot



Jelentés Nagy András (Magyarkanizsa) haláláról, aki 1915. május 23-án hunyt el



Az 1918. június 3-án elesett Petrik Márton (Magyarkanizsa) gyalogos 
haláleset-felvételi jegyzőkönyve



Az 1915. október 24-én elesett Pilisi István (Magyarkanizsa) népfelkelő halotti bizonyítványa



Az 1915. október 20-án elesett Szabó István (Magyarkanizsa) népfelkelő 
halálával kapcsolatos jegyzőkönyv 





Értesítés Ábrahán Ferenc (Martonos) tizedes haláláról, 
aki 1917. április 24-én hunyt el



Faggyas János (Martonos) szakaszvezető bajtársaival 
a harctéren

Faggyas János (Martonos) szakaszvezető a családjával



Jelentés Laskovics Mihály (Martonos) huszár haláláról, 
aki 1917. július 17-én hunyt el



Az 1915. november 15-én elhunyt Tóth Pál (Martonos) őrmester 
haláleset-felvételi jegyzőkönyve



Az 1915. augusztus 10-én elhunyt Vadkerti Mihály (Martonos) gyalogos 
egyházi halotti anyakönyvi kivonata



Tájékoztató Apró András (Mohol) gyalogos haláláról, aki 1915. április 18-án esett el



Tájékoztató Pataki József (Mohol) gyalogos haláláról, aki 1915. január 14-én esett el



Jelentés Popović Milan (Mohol) honvéd haláláról, aki 1917. április 4-én hunyt el



Az 1917. június 29-én elhunyt Udovički Bogdan (Mohol) népfelkelő 
halotti anyakönyvi kivonata



Balaska János Miklós (Óbecse) gyalogos hozzátartozójának hadigondozási igazolványa



Az 1916. október 2-án elhunyt Gálfi  György (Óbecse) népfelkelő 
haláleset-felvételi jegyzőkönyve 



Holló József (Óbecse) katona hozzátartozóinak fi zetési íve, amely alapján 
a hadigondozási juttatást kapták



Az 1916. február 1-jén elhunyt Pálfi  Vince (Óbecse) gyalogos halotti anyakönyvi kivonata



Pejić Triva (Péterréve) népfelkelő hozzátartozójának hadigondozási igazolványa



Értesítés Biliczki Mátyás (Zenta) haláláról, aki 1917. szeptember 22-én esett el



Értesítés Bűn Vince (Zenta) hadapród haláláról, aki 1916. május 14-én esett el



Értesítés Czakó József (Zenta) haláláról, aki 1914. szeptember 29-én hunyt el



Értesítés Engel Gyula (Zenta) tizedes eltűnéséről



Értesítés Gombos András (Zenta) honvéd eltűnéséről



Gulyás Péter (Zenta) őrvezető, aki a szerb hadszíntéren esett el 1914 őszén



Értesítés Hajdú György (Zenta) számvivő altiszt haláláról, 
aki 1915. február 28-án esett el



Az 1919. augusztus 25-én elhunyt Horvát Boldizsár (Zenta) 
katonai hagyatéki jegyzéke



Az 1916. február 19-én elhunyt Kökény Antal (Zenta) tizedes 
halotti anyakönyvi kivonata



A zentai Zónai Vince (kereszttel megjelölve), aki eltűnt a háborúban


