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 ČRIEPKY Z HISTÓRIE
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pluku Jozefa Jahelku. Je potrebné poznamenať, že svoj 
mandát vykonával v tom čase v rámci medzinárodných síl.2 
Najväčší teror však rozpútali tesne pred avizovaným termí-
nom uskutočnenía plebiscitu v máji a júni 1920.

Najskôr boli 4. mája vojakmi v poľských uniformách 
na pasienkoch v Suchej Hore okradnuté o ovce a jahňatá 
Johana Baraniaková a Verona Kadlubiaková z Pekelníka.3 
V tom istom mesiaci ešte poľskí ozbrojenci vyrabovali krč-
mára v Jablonke, pekelníckeho richtára a ukradli niekoľko 
kusov dobytka.4 V Podsklí sa zas predviedli hádzaním ka-
meňov do žien, ktoré spievali po slovensky.5

Počas nasledujúcich májových týždňov svoju brutalitu 
stupňovali. V noci z 8. na 9. mája 1920 hodili 3 ručné 
granáty do hostinca, kde sídlila československá posádka. 
Jeden nevybuchol a zvyšné poškodili budovu i jej zaria-
denie. Okrem toho pri škole vystrelili dve rany z ručníc.6 

2  Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava,Ústredná 
kancelária pre plebiscit (ďalej ÚKP) Ružomberok, 708/1920; 
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 9, s. 11.

3  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 4, s. 15; Oravské noviny, 
roč. 1, 1920, č. 6, s. 14.

4  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 5, s. 9.
5  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 9, s. 15.
6  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 6, s. 7; ROSZKOWSKI, J. M.: 

„Zapomniane kresy“..., s. 295.

„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť.“

Spišsko-oravskí legionári – hrdinovia alebo teroristi?

Pred sto rokmi pôsobila na slovensko-poľskom pohraničí  
tzv. spišsko-oravská légia, ktorej členov niektorí poľskí autori glo-
rifikujú a  je vyvíjaná snaha aj o  udelenie im vysokých štátnych 
vyznamenaní. Úplne je pritom obchádzaná, či dokonca niekedy 
považovaná za hrdinstvo brutalita s  akou vystupovali. Vyvstá-
va preto otázka – boli to skutočne hrdinovia, ktorí by mali byť 
vzorom alebo násilníci, ktorí terorizovali miestne obyvateľstvo? 
Posúďte sami cez prizmu tragických udalostí, ktoré sa odohrali na 
hornej Orave a severnom Spiši práve pred sto rokmi.

Krádeže, výbuchy granátov a vraždy na Orave
Takto vyzeralo pôsobenie spišsko-oravskej légie v hor-

nooravských obciach. Na vrub jej členov možno pripísať 
vraždu presvedčeného Slováka odmietajúceho pripoje-
nie k Poľsku, 58-ročného gazdu z Jablonky, civilistu Joze-
fa Israela, ktorého zastrelili 15. septembra 1919. Príčinou 
bolo, že odmietol ísť s nimi s povozom do Poľska. Keď to 
jeho paholok, ktorý ušiel, oznámil manželke i četníkom, 
strieľali aj na nich.1

Ďalšiu vraždu na Orave vykonali o mesiac neskôr – 
27. októbra 1919, keď pri pohraničnej pochôdzke v Pe-
kelníku zastrelili vojaka 11. československého streleckého 

1  Obeť poľskej agitácie. In: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 39, 
s. 6.

V roku 1928 bol v Pieninách postavený pamätník obetiam zavraždeným spišsko-oravskou légiou
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Počas dňa, 9. mája, napadli a zbili Slováka Jána Piroga7 
a o niekoľko dní neskôr dorezali ďalšieho Slováka Joze-
fa Jurkuliaka. Útok na stanicu v Pekelníku zopakovali aj 
v noci z 20. na 21. mája. V tú istú noc o tretej hodine ráno 
podnikli útok na finančnú strážnicu v Suchej Hore, v kto-
rej spali dvaja neozbrojení telefonisti. Hodili tu niekoľko 
granátov a vystrelili.8

V júni 1920 napadlo šesť poľských vojakov päťdesiat-
ročnú Katarínu Štefaňákovú, Slovenku z Pekelníka, ktorú 
bili päsťami a palicami „za Machaya“ a ten istý mesiac 
ukradli v Polhore dva a v Rabči tri kone.9 Dňa 6. júna 1920 
o druhej v noci napadli četnícku stanicu v Podvlku10 a ata-
ku sa nevyhla ani stanica v Jablonke11.

Krvavé jatky spišsko-oravskej légie na Spiši
Podobný teror rozpútali aj na Spiši. V noci 15. mája 

1920 prepadli členovia spišsko-oravskej légie s pištoľami 
a granátmi četnícku stanicu v Jurgove, pričom pri jej ob-
rane zastrelili jej príslušníka, ktorý vykonával v tom čase 
mandát medzinárodných síl – strážmajstra Františka Kabá-
ta.12 V ten istý mesiac bol chytený v Nedeci mladík s ručný-
mi granátmi a zbraňami, ktorý sa priznal, že mali poslúžiť 
na likvidáciu dvoch amerických Slovákov v tejto obci.13

Vraždy československých úradníkov
„Teď nastali neklidné noci, kdy jsi uléhal v obavě před 

ručním granátem“ 14, spomínal na toto obdobie Jaroslav 
Rozum, ktorý v tom čase plnil so súhlasom plebiscitných 
orgánov funkciu súdneho radcu v Spišskej Starej Vsi. 
„Bydleli jsme porůznu v jizbách přízemních do ulice a ve 
dne bylo tak snadno vypozorovat polohu lůžka. Všelijak 
jsme se snažili chrániti se proti tomu, ale nakonec – to 
přišlo zcela jinak.“ 15

V nedeľu 20. júna 1920 sa Jaroslav Rozum spoločne 
s ďalšími spišskostaroveskými úradníkmi Okresného úra-
du Jozefom Hejlekom, Františkom Hanušom, Antonínom 
Navrátilom, súdnym kancelistom Antonínom Mikom, 
súdnym vrchným oficiálom Václavom Bayerom, predno- 
stom pošty Jozefom Novotným a jeho manželkou Adelou 
vybrali na prechádzku do neďalekej Smerdžonky. Robili 
tak pomerne často, keďže to bolo príjemné rozptýlenie. 
Tentokrát sa však zmenilo na nočnú moru.

Pri návrate do Spišskej Starej Vsi ich totiž obklopilo 
komando asi desiatich mladíkov ozbrojených pištoľami, 

7  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 5, s. 14.
8  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 6, s. 13-14.
9  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 10, s. 13-14.
10  Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 8, s. 16.
11  RYDEL, L.: Wendelin Dziubek... In: Spisz i Orawa..., s. 235.
12  Štátny archív v Prešove, Spišský archív v Levoči (ďalej SA 

Levoča), Krajský súd v Levoči, Trestná agenda, B 1364/1920; Slo-
vo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a sveto-
vej verejnosti. Bratislava : Gutenberg, 1947, s. 21; Oravské novi-
ny, roč. 1, 1920, č. 8, s. 13.

13  ROZUM, J.: Na spišském plebiscitu. In: Národní listy, 13. 7. 
1921, č. 190, s. 1.

14  ROZUM, J.: Na spišském plebiscitu..., s. 1.
15  ROZUM, J.: Na spišském plebiscitu..., s. 1.

ktorí hovorili po poľsky. Odobrali im doklady a zbrane 
a oznámili im, že ich odvedú do Lesnice, kde majú zistiť 
ich totožnosť.16 Počas cesty v poľštine vykrikovali, akými 
sú tvrdými Poliakmi, že Maguru nikdy nedostanú a že sa už 
tešia na odmenu, ktorá bola na nich vypísaná.

Náhle však... „Kmitla nám naděje záchrany. Proti nám 
jel automobil! Je to náš? Pak jsme zachráněni: bylo ješte 
vidět, vždyť bylo asi půl deváté a nejdelší den. Byl však pol-
ský a seděl v něm profesor Wyszmierski, jenž tu na vesni-
cích velmi nenávistně agitoval proti Čechům a znal nás ze 
Staré Vsi dobře.“17

Auto teda nezastavilo a úradníci nedobrovoľne vedení 
pod pažbami zbraní boli nútení pokračovať v ceste popri 
Dunajci, kde sa dnes nachádza turistický chodník. V tme, 
ktorá medzitým spadla na krajinu a bola len občas preruše-
ná škrtnutím zápalky niektorého z ozbrojencov, aby skon-
troloval, či sa nechystajú nejakým spôsobom oslobodiť, už 
nebolo poriadne vidieť na cestu. V tejto situácii požiadali 
svojich únoscov, aby prepustili aspoň jedinú ženu, ktorá 
bola s nimi. Spočiatku nechceli, ale keď úradníci priložili 
ironické polienko, že predsa keď sú Poliakmi, rytierskym 
národom, nemali by nútiť dámu, aby šla v noci takouto 
necestou. Po krátkej porade rozhodol vodca tlupy, ktorého 
oslovovali poručík, že ju prepustia, avšak so sprievodcom. 
„Tu jsem se zarazil a nevěděl jak poradit úbohé dámě, má-
li příjmout, či ne.“ 18

16  ŠAP SA Levoča, Krajský súd v Levoči, Trestná agenda,  
B 1084/1920; CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na Dunajci. In:  
M. Majeriková-Molitoris (ed.) Almanach Slováci v Poľsku XV. 
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 51; ROZUM, J.: Na 
spišském plebiscitu..., s. 1.

17  ROZUM, J.: Na spišském plebiscitu..., s. 1.
18  ROZUM, J.: Na spišském plebiscitu..., s. 1.

Spišskostaroveskí úradníci Jozef Hejlek a František Hanuš, plniaci svoje funkcie so 
súhlasom plebiscitných orgánov, boli v noci z 20. na 21. júna 1920 úkladne zavraždení 
členmi spišsko-oravskej légie
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Nakoniec sa predsa len 
rozhodla ísť a úradníci po-
kračovali v ceste približne 
hodinu. Možno ešte netušili, 
že pre niektorých z nich to 
bude posledná hodina v ich 
živote. Poľskí ozbrojenci ich 
totiž niečo pred polnocou 
zastavili, postavili do radu 
a orabovali o všetky cenné 
predmety. „Terorista, stojíci 
přede mnou, mi odebral ho-
dinky, tobolku s penězi, pouz-
dro na cigarety, ptal se po 
prstenech; zapřel jsem jediný 
na památku od matky, jejž 
jsem nosil; nevěřil a stáhl mi 
jej vlhkou, protivnou rukou“, 

19 spomínal súdny radca.
Následne spustili paľbu. 

Bývalý československý legionár Jozef Hejlek bol na mieste 
mŕtvy. František Hanuš, ktorý sa po výstrele pokúsil vstať 
a pomôcť Hejlekovi bol strelený ešte raz a na následky tejto 
strely do priedušnice na druhý deň zomrel. Antonín Navrá-
til, ktorý mal zranenia na pravom predlaktí a pravej strane 
rebier, sa po odchode útočníkov odplazil asi 300 metrov 
do kríkov. Antonín Mika mal zranenie na ľavom stehne. Po 
upokojení situácie došiel do Haligoviec. Jaroslav Rozum so 
zranením ľavého kolena a Václav Bayer s ľahkým porane-
ním tváre došli do Smerdžonky. Jozefovi Novotnému sa po 
orabovaní podarilo utiecť a medzitým jeho manželka zavo-
lala četnícku hliadku zo Spišskej Starej Vsi, ktorá postupne 
našla všetkých úradníkov.20

Hoci sa poľskí autori usilujú prezentovať túto vraždu 
ako prepadnutie obyčajných zlodejov, ktorí nemali s poľ-
skou agitáciou na Zamagurí nič spoločné21, vyššie uvedené 
skutočnosti hovoria jasnou rečou. Rovnako ako fakt, že vy-
šetrovacím orgánom sa postupne podarilo zostaviť kom-
pletný zoznam vražedného komanda, včítane ich veliteľa, 
no poľské orgány žiadostiam československých justičných 
orgánov o ich vydanie nevyhoveli.22

19  ROZUM, J.: Na spišském plebiscitu..., s. 1.
20 ŠAP SA Levoča, Krajský súd v Levoči, Trestná agenda,  

B 1084/1920.
21  ROSZKOWSKI, J. M.: „Zapomniane kresy“..., s. 296.
22  ŠAP SA Levoča, Štátne zastupiteľstvo v Levoči, 1052/1920; 

CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na Dunajci..., s. 52.

Utopenie člena poľskej plebiscitnej komisie
Vražda spišskostaroveských úradníkov vyvolala u oby-

vateľov Zamaguria veľké pobúrenie, zvlášť keď doviezli ich 
mŕtve telá do Spišskej Starej Vsi. Ľudia sa zhromaždili pred 
sídlom poľskej plebiscitnej komisie a začali vykrikovať pro-
tipoľské heslá. Následne vtrhli dovnútra, kde zdemolovali 
zariadenie a vykradli zásoby. Ôsmi členovia komisie ušli 
cez okno, ale časť rozzúreného davu ich začala prenasle-
dovať. Komisári Siedlecki a Stamfest boli dolapení a zbi-
tí, ďalším dvom – Haberovi a Luczyńskiému sa podarilo 
utiecť do okolitých polí a odtiaľ do Nižných Lápš. Karpinski 
a Wiśmierski utekali smerom na Nedecu, kde však stretli 
Nedečanov, ktorí sa vybrali do Spišskej Starej Vsi zistiť, čo 
sa stalo. Tí ich zajali a priviedli do kováčskej dielne pred 
mestom, kde ich nechali spolu so strážou. V meste stretli 
obyvateľov Matiašoviec, ktorí im všetko zreferovali, a keď 
im povedali, že majú dvoch agitátorov, vybrala sa celá 
skupina do kováčskej dielne, kde začali Wiśmierského biť. 
Obaja zajatci sa pokúsili o útek smerom k Dunajcu, ktorý 

tvoril štátnu hranicu. K ich prenasle-
dovateľom sa pridali aj liptovskí mu-
rári, ktorí stavali v meste jeden dom. 
Keď došli k Dunajcu, obaja prena-
sledovaní skočili do vody. Karpiński 
keď zistil, že rieku neprepláva, vrátil 
sa na breh. Nik mu nič nespravil, na-
opak, viacerí ľudia mu pomohli rie-

ku vyššie prebrodiť. Wiśmierski doplával asi do polovice 
rieky, potom sa utopil. Túto skutočnosť potvrdil aj pitevný 
protokol, ktorý podpísal pri pitve prítomný poľský lekár 
a v ktorom sa píše, že príčinou smrti bolo utopenie.23 Nie je 
teda pravdou, že Wiśmierského zabil rozzúrený dav v Ne-
deci24, a už vôbec nešlo o žiadnu „bojówkę słowacką“ ako 
sa nepravdivo uvádza na informačnej tabuli vo vchode do 
kostola (!) v Nižných Lapšoch, ale o miestnych obyvateľov, 
pričom bezprostredným podnetom k tomuto činu bolo 
zavraždenie spišskostaroveských úradníkov propoľskými 
ozbrojencami. Vieme to, lebo voči previnilcom sa začalo 
aj trestné stíhanie, pričom obvinených bolo 32 účastníkov 
tejto tragédie. Väčšinou to boli obyvatelia Nedece, a nie 
liptovskí murári, ako to rozšírila poľská tlač. Z Liptova tam 
boli len traja učni z Pribyliny.25

Úkladná vražda nedeckého richtára
Brutalita spišsko-oravskej légie však neutíchla ani po 

týchto tragických udalostiach, ba ešte sa vystupňovala. Dňa 
26. júna 1920 prišli do Nedece tri neznáme osoby, ktoré 
sa vypytovali na dom miestneho richtára Valentína Stron-
čeka. Ešte v ten deň ho prišiel varovať syn Jána Kuchtu, 
ktorému konfident poľskej plebiscitnej komisie z Nižných 
Lápš prezradil, že sa richtára chystajú zabiť, lebo je Slová-

23  ŠAP SA Levoča, Štátne zastupiteľstvo v Levoči, An das 
Bezirks gericht in Altendorf,  IV. 1053/1920; Napadnutie poľskej 
plebiscitnej komisie, IV. 1050/1920; CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hra-
nica na Dunajci..., s. 53-54.

24  ROSZKOWSKI, J. M.: „Zapomniane kresy“..., s. 296.
25  CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na Dunajci..., s. 54.

Ďalšou obeťou pohraničného sporu bol Józef Wiśmierski, ktorý sa 21. júna 1920 utopil 
pri úteku pred rozhnevaným davom Zamagurčanov, no nebol ním zavraždený ako to 
tvrdí nápis na pomníku i v kostole v Nižných Lapšoch
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kom a odmieta pričlenenie Nedece do Poľska. 
Valentín Stronček bol v ten večer skutočne 
ostražitý a keď pred polnocou zbadal ako 
sa okolo jeho domu zakrádajú tri nezná-
me osoby, výstražne na nich vystrelil. 
Na výstrely pribehla aj nočná stráž, 
avšak útočníkov sa im nepodarilo chy-
tiť. Tí vyčkali kým sa situácia upokojí 
a vrátili sa okolo tretej hodiny ráno. 
Keď unavený richtár v domnienke, 
že sa už o chvíľu rozvidnieva, a teda 
útočníci sa nevrátia, zhasil v dome 
posledné svetlo a ľahol si spať, ho-
dili do jeho domu cez okná niekoľko 
trhavín. Následkom výbuchu sa zva-
lila časť domu a niekoľko ľahších pred-
metov bolo rozhádzaných po priľahlom 
svahu. Spiaceho richtára Valentína Stron-
čeka zasypali padajúce trámy a spôsobili mu 
okrem mnohých zranení tiež prerezanie 
lebečnej kosti. Jeho dvanásťročná dcéra 
Anna utrpela v dôsledku výbuchu ťažké 
poranenie hlavy. Jeho pätnásťročný syn 
Ján bol vymrštený do susedného dvora, 
pričom utrpel zlomeninu ruky a ďalší syn Jozef následkom 
výbuchu na pol roka ohluchol. Celková hospodárska škoda 
dosahovala na tú dobu vysokú sumu 45 000 korún.26

Atentát na slovenského notára
Po tomto brutálnom zločine pokračovali poľskí 

ozbrojenci smerom ku cintorínu, kde v domnienke, že 
tu býva notár František Lackovič, hodili ďalšie granáty. 
Vhodili ich však do vedľajšieho domu, kde bývala vdova 
Juliana Bonková. V dôsledku výbuchu v dome rozmetalo 
veľkú sedliacku pec a tá následne zasypala jej spiaceho 
sluhu, len pätnásťročného Františka Denesa (Demské-
ho), ktorý bol na mieste mŕtvy. Škoda bola odhadnutá 
na 4000 korún.

Po výbuchoch sa k domom zbehli Nedečania, ktorí po-
máhali vyberať spod trosiek ťažko raneného richtára i os-
tatných. Prvú pomoc im poskytol spišskostaroveský lekár 
Alexander Küchel, ktorý Valentína Strončeka a jeho dcéru 
Annu odviezol do nemocnice v Spišskej Sobote. Dcéra tu 
pobudla niekoľko dní, no slovenský richtár napriek snahám 
lekárov 1. júla 1920 svojim zraneniam podľahol.27 Tragédia 
v rodine sa ešte dovŕšila o pol roka neskôr, keď 11. januára 
1921 zomrela na tuberkulózu Katarína Strončeková, vdova 
po vyššie spomenutom richtárovi, a deti ostali sirotami.28

26  ŠAP SA Levoča, Krajský súd v Levoči, Tk 416/1940. Poz-
ri tiež: MOLITORIS, Ľ.: Prípad nedeckého richtára Valentína 
Strončeka. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.) Almanach Slováci 
v Poľsku XVII. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2016, s. 91-93.

27  ŠAP SA Levoča, Krajský súd v Levoči, Tk 416/1940; Archív 
Farského úradu v Nedeci, Thomus V., Matricula Defuntctorum, 
1920.

28  Archív Farského úradu v Nedeci, Thomus V., Matricula De-
funtctorum, 1921.

Slovenský richtár v Nedeci Valentín Stronček bol 
zavraždený spišsko-oravskou légiou, ktorá mu v noci 

z 26. na 27. júna 1920 hodila do domu trhaviny

Epilóg
Na žandársku stanicu v Nedeci bolo 

ešte v júni 1920 podané trestné ozná-
menie na neznámeho páchateľa, kto-
ré postúpili 13. septembra Štátnemu 
zastupiteľstvu v Levoči. Ďalej sa však 
v tejto veci nič nedialo, keďže Nedeca 
pripadla do Poľska, kde prípad nie-
lenže nebol vôbec prešetrovaný, ale 
osoby do neho zapletené boli za svoj 
zločin dobre odmenené, a to nielen 
finančne, ale dostali tiež štátne vy-
znamenania a zamestnanie v poľskej 

štátnej správe. Vyplýva to z vyšetrova-
cieho spisu z roku 1940, kedy bol prí-

pad znovu otvorený, v súvislosti so zat-
knutím bývalého maďarského dôstojníka, 

plebiscitného aktivistu a člena spišsko-orav-
skej légie Zoltána Pulingera Pécsiho. Ten, hoci 

neovládal poriadne poľštinu, bol dva 
mesiace po atentáte vymenovaný za 
notára v Nedeci, potom za správcu ško-
ly Kacvíne, Nedeci a Szaflaroch! Jeho 

neznalosť jazyka vyvolávala nespokojnosť dokonca aj 
medzi samotnými Poliakmi. Zatknutý bol pre podozrenie 
z účasti na oboch atentátoch. Počas vypočúvania svoju 
účasť popieral a obvinil ďalšieho poľského štátneho ob-
čana Rudolfa Koszczaka. Ten priznal, že nedecký richtár 
bol zavraždený z pomsty za smrť Wiśmierského a udal aj 
ďalších podozrivých, pričom sa následne všetci navzájom 
obviňovali. S určitosťou sa potvrdilo, že zodpovednosť za 
oba atentáty niesla spišsko-oravská légia. Obaja vyššie 
spomenutí nakoniec, napriek tomu, že boli usvedčení zo 
spáchania dvojitej úkladnej vraždy, boli v septembri 1940 
prepustení na slobodu, keďže podľa § 106 č. 1 a 4 tre-
stného zákonníka nastalo uplynutím piatich rokov, rátajúc 
odo dňa spáchania trestných činov, premlčanie trestného 
pokračovania.29

Hrdinovia či teroristi?
Hoci spišsko-oravská légia má dokázateľne na svojom 

konte množstvo násilných činov a viacero úkladných vrážd, 
jej členovia sú niektorými poľskými autormi neustále glo-
rifikovaní. Pritom teror, ktorý rozpútali pred sto rokmi 
na hornej Orave a severnom Spiši patrí k najtragickejším 
úsekom dejín týchto oblastí. Neustále je pertraktovaná 
len smrť Józefa Wiśmierského, ktorá bola iste tragickou 
udalosťou, no viac-menej výsledkom nešťastnej náhody. 
O úkladných vraždách Jozefa Israela, Jozefa Jahelku, Fran-
tiška Kabáta, Jozefa Hejleka, Františka Hanuša, Valentína 
Strončeka, či Františka Denesa (Demského) sa však mlčí. 
Pritom oni boli skutočné obete. Hrdinov či teroristov? Po-
súďte sami... 

29  ŠA Levoča, Krajský súd v Levoči, Tk 416/1940 a 425/1940. 
Pozri tiež: MOLITORIS, Ľ.: Prípad nedeckého richtára Valentína 
Strončeka..., s. 93-97.


