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Viszketegséget, sömört, rüht 
leggyorsabban elmulaszt ja a Dr. FLESCH-féle eredeti 

tórvényesen védett 
"Skaboform". kenőcs. 
Nem piszkit, teljesen"szagtalan. - Próbatégely .j. R, 
nagy tégely 6 K, családi adag 15 K. Budapest részére 
k&phai6: Török J. gyógyszertárában Király-utca 12. 

Vidékre rendelési elm: 

Dr. FLESCH E, "Korolla"-gyógyszertára, GYŐR. 
• Skaboform. névjegyre ügyeljünk. 
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Harczok az oroszok ellen 
Szerkesztette 

VELTZÉ LAJOS 
cs, és kir. ezredes, 

és kir, hadilevéltár osztályfőnöke a cs. 

Közreműküdtek: 

REICH ÁRPÁD 
m. kir. honvédhuszíu--ezredes, BENEDEK ELEK " dc. BENEDEK MARC�LL 1 

Ára 10  % felál'l'al 13 korona 20 f.lI. 

A FRAN K LI N-TÁ RS U LAT KIADÁSA 
Kapható minden könyvke/-eskedésben 

Royal IVm. acetylen 
asztali lámpa! 

szagtalan, 
tiszt.. égés fel
tétlen blzt-os. 
Kezelése mint 
a rendes kerék-

1I1mpAké, 
Zo mAnczolva 

és nikkelezve 
porczellá.o 

erny6vel 86 K. 
Kerókptrokat 

és k er é kpár
aikatrészek 

Dagybani JlYá.ri 
árban vidékre 

iB 

LÁNG JAKAB és FIA 
kerékpár Dagykeresked6k 

Budapest, VIII., József-körút 41. 
Árjegyzék ingyen, de kiemelni 

kérjük miről ki vAntatik. 

• •  • •  

Rendelésnél 
sziveskedjék 

lapunkra hivatkozni! 

•• • • 

Viszketeg, rüh, bőrbaj 
ellen biztos és gyors hatásu szer a 

--- "B O R Ó KA"-KEN ÖCS. � 
Nem piszkit és teljesen szagtalan, Kis tégely � korona. 
nagy tégely 6 karOM, csal/uli tégely 10 korona, hozzávaló 

Boróka'szappan 6 korona. Késziti : 
GERŐ SANDOR gyógyszerész, Nagykőrös 18. 

• • • • • •••• 

REUMA, 
köszvény csúz, csontfájdalmak, szuródások, valamint 
minden :neghuléstÓI eredó láb-, kézhasogatások fej. 
és fogfájás gyógyitására használjuk a biztos és gyors 
hatásu szert, Ez a gyorsan ható szer, mely a fájdal • 

makat azonnal csillapitja, a 

"BA LZ SAM"· K E N Ö CS. 1- Próbaadag 5 korona, nagy adag 10 korona, -
Egyedül kapható: 

GERŐ SÁNDOR gyógyszerésznél, Nagykőrös 18. 

�-_ .. ", . � . " . -.. ' . 

, 
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Meg akar Ön 
alaposan szabadulni 

reu m a, 
köszvény, 

isiasz bántalmaitól? 
Ezren gyógyultak már meg l 

Fájdalmak a végtagokban és izöl.tekbe., da

gadl tesirészek elnyomorodott kezek és lábak, 
swrások és rá�gások bántják a különréle ,I,slre ... " 

kel 'öl a szemek meggyongülése" Vlsszavezel
he,l; a reumatikus és köszvényes bánlalmakra, 

Egy természeti gyógyproduk

tumot ajánlunk Önnek I 
Nem universalis gyógyszer, hane!f1 egy �1

.
yaD gyógy

szer amelyet a ióságos termeszet lJa. ndé�oz IZ , . 
emberiségnek. 

Mindenki 

ingyen próbaadagot kaphat. 
Irjon azonnal és elküldjük bórmBnl'o, lelj •••• 
ingyen használati utasfUsunkat, .On hálaSID él 

ragaszkodóan gondol majd ránk. 

o P E R A gyógyszertár, Budapest, VI. oszt. 515. 
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Me�jelen minden hó 
i-én, 1Q·én és 20-án 

SZ ERKESZTŐSÉG É S  KIADÓHIVATAL 
Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

Szervezkedésün,k. 
Irta,' Máthé Mik/68 lö,'zs6"meSle,', 

Két hónapig tartó szünot után ujból felkeressük la
punkkal olval3óinkat. Felkeressük. dc nem a régi han
gon beszélünk velük. 

Most a bajtárs beszél a bajtárssal. 
Két bónap óta sok minden megváltozott körülöttünk. 

A változások alól mi sem vonhattuk ki magunkat. Más 
idők jöttek, más emberek lettünk mi is. A régi gép
ember, a géprendszer szerint mozgatott, az önálló gon
dolkozástól teljesen. megfosztott gépcsendőr nincs többé 
megjött "égre a szabad szó és szabad gondolkozhatás 
ideje. 

Legutóbbi számunkban békét hirdettünk olvasóink 
előtt, Most hal'czra szólitjuk fel bajtársainkat, késhegyig 
menő és k itartó harczra a régi rendszer ellen. 

Az októberi virágos forradalom császárok, ltirályok 
trónját döntötte le. A trónok összeomlása függetlenséget 
eremtett a négyszáz éves abszolutizmus nyomán s végét 

vetvén az autokrata batalomnak, g.yökereihcn támadta 
meg a régi kapitalista rendszert iH. 

Mi, a magyal' csendőrség, az autokrata és kapitalista 
hatalom egyik legerősebb támogatói, egyszerre csak azon 
vettük észre magunkat, bogy a régi, a szabad szó és 
önálló gondolkodhatás elnyomás án alapuló kormány
rendszel' eltünt mellőlünk s mi egyedül maradtunk az 
összeomlott romok mellett ujjongó néptömegekkel sz !lm
ben, a melyek a letünt kizsákmányoló rendszer t�me
tésére nem � fájdalomtól megtörve és gyászba öltözve, 
banem örömtől i gyogó arczczal virágos zászlókkal, a 
népszabadság dalait énekelve vonultak el előttünk. 

Ez a látvány felébresztett bennünket az elnyomás 
nehéz álmaiból. Öntudatára ébresztette és tettre serken
tette ez a látvány fl, magyar csendőrt, a. ki - most 
máJ' hátran kimondhatjuk - fl, legelnyomottabb, a leg
kihasználtabb rabszolgája volt az fl,bszolutizmusra ala-

ÖWSANDOR 
ór". á. ákuerá •• , Budapest, VIII. ker., 
Józeef-körut 81. szám. - Sajkt házkban. 
Ö CS. és kir. Fensége Józser rÖberczeg karn. száll. 

Alapittatott 1892. Tel. 62-68. 

pitott katonai hatalomnak és az .,ezzeI"mindenben egyet
értő kormányhatalomnak is. 

Első pillanatokban be kellett hunyni a szemünket. 
Szokatlan volt a szabadság napjának fénytls sugár
kévéje a reakczió sötétségében élő csendőri szemnek. 

Hunyorgó szemekkel, ingadozó léptekkel hagy tuk ott 
az autokrata és kapitalista hatalom összeomlott erős
ségének romjait és bár addig mi voltunk másoknak, 
rendnek és tör\'ényeknek támaszai, ezuttal támaszt kel

'lett keresni magunknak is. 
Igen - bajtársak - támasz kellett a magyar csend

őrnek, a százszor meg százszor elismert vasembernek, 
mert ellene, a régi zsarnoki hatalom eltüntével. a ro
mok mellett még mindig töltött fegyverrel, feltüzött 
szuronnyal ott álló csendőr e llen zudult fel a nemzet 
évszázados gyülölete, 8 a nép gyűlölete nem ismer ha
tárt, hanem elégtételt vesz magának ellenségei közü! 
azokon, a kiket kezeügyébC'n talál. 

Lesütött szemekkel, szégyenkezve huzódtunk félre 
mimlenütt s eme bujkálásaink közben hallott hang6k
ból. örömujjongásokból, ezer meg ezer torokból fel
bangzott kiáltásokból tudtuk és értettük meg, hogy csak 
tömörülésben, szeryezkedésben találhatunk erőt és yé
delmet véreink gyülölete ellen s csak igy tudunk ma
gunknak pozicziót biztositani a társadalomban. 

Csendőr és szocziálista szervezkedés! Nagy szó ez 
bajtársaim. El se tudtuk képzelni ezt a két szót egy
más mellett, még kevésbbé hittük azt, hogy meg is te
hessük. 

De a mikor megláttuk. hogy milyen szépen ölelkezik 
a tömegek által fennen lobogtatott magyar nemzeti tri
kolor a szocziálisták közismert ,örös zászlójá"al s a 
mi!wr láttuk, mily barátságosan nyujtanak, egymásnak 
testyéri jóbbot az elégedetlen állami közalkalmazottak 
ezrei és a szocziálisták, ébredezni kezdett a mi bizo
dalmunk is és köyettük a mások, a százezrek utját az 
eddig csak C'llOllRégként ismert szocziáliRhik felé. 

A m. kir. álJamvasulak, a m. kir; p05ta �s. �ávirda, u�yuiDtén a 
m. kir. testőrség nek 9zonódéses oraszAlhtoJIl. Dús raktár II leg· 
divatosabb brilliáns és al'any ékszerekben,ezUstalkalml 

ajándékokban, ugysziu tén mindenuemü kilullócn járó pooto
san szabályo7.olt zseb-, fall-, álló- és utazó ó�ákban. 
Saját nagys,abásu mi.b?lyébon ék<,erátal,

_
k tósok cs �r�I'\1til' I 

sok jntányosan e .. ko,öltotnek . . A csendo':egnek klfotelese. I részlatfi,.tósi kad'c,m,ny is nyuJtatIk. n.ndk1V1d Jutanyos árak I 
Dus vélasztók I Pontos l"szolgAi:\s I - Árjel;)'Zók ingyen és 

bórment ... ÓrüDíl irásbeli jáUl/és. 

I I • 



CREXDŐR8ÉGI LAPOK I!IHI január lu. 
Bátoritott bennünket e lépés megtevésére az a tudat is, hogy maga a forradalom által teremtett államhatalom szintén a szooziáldemokrab eh'ek alapján épült 

fel; j ogosan gondoltuk és hihettük tehát, hogy a nép
kormány eme elveit kö,etö szúzezrek tömegében a min
denkitől, még tulaj(loll t,is�ti előljárói nag:vrészétől is 
elhagyatott magyar tsendör szintén helyet talál. 

Ebben a hitünkben nem is csalódtunk. A szocziál
demokrata párt, ha nem is kitörő örömmel, J.e minden
esetre bátoritó jóindulattal fogadta közeledésünket, mert 
felismerte benniink, hogy a nép egyeneslelkü gyermekei 
vagyunk, a kik nem ismerjük a tettetést, a szinlelest, 
hanem tudatára ébredvén hel)-zetiinknek és megérezvén 
a megváltozott kor intő szavát, nem csábitó szayakra 
hallgatva, hanem saját meggyőződés folytán történt erős 
elbatározásunkat követve tesszük meg ezt a jöyőnkre 
nézve is döntő fontosságu lépést. 

Igy kerlUtünk mi - bajtarsaim - ha nem is egye
nesen a szocziáldemokrata pártba, de mindenesetre a 
szocziálisták védelme alatt a Magyarországi közalkalma
zottak szö,etségébe már a forradalom első napjaiban, 
a mire később a mint kikülJöttjeintől már hallhat-
tátok ig�n nagy szükségünk lett. 

Tudatlan, tapasztalatlan emberek volhmk eddig ezen 
a téren, mert mi' csak a földosztó, istentagadó szocziális
tákat ismertük, a kik törvényellenes és rendbontó elw
ket birdetnek és hövetnek. Eme hamis jelszavak alatt 
ismertették meg velünk a szocziálistákat azok a tőké
sek és kapitaliRták befolyása alatt álló kormányok, a 
molyl�knek igpn nagy szükségük yolt arra, hogy minket 
tévuton vezessenek és minket a szellemi és munkás 
proletárol, elnyomására irányuló törekvéseik végre
hajtóiként odaállithassanak. 

Ám hamarosan felismertük ennek a hamis jelsza\8k 
alatt hirdetett elvek nek az ellenkezőjét és felismertük 
azt is hocry a mi szocziálista elvtársaink öntudatosan , . b� 
cselekvő, fegyelmezett egyének, a kik nem tekintettek 
bennünket régi ellenségként, mert - saját szavaik sze
rint - tudták, hogy mi nem öntudatos és meggyőző
désből való ellenségeik voltunk a multban, hanem a 
régi nevelési rendszer áldozatainként állottunk velü� 
szemben mindannyiszor, valahányszor azt a zsarnoki 

kapitalista érdekek kivántál;. 
Ezek után és a megní.ltozott politikai és kormány 

rendszerre yaló tekintettel, jogosan hihetnétek, hogy 

könnyü volt nekünk szocziálista szervezetünket kiépi

teni. Ebben a hitetekben azonban nagyon csalódtQk 

bajtársaim. 

Milli/en kezdet nel/é::! tartja a közmondás. De min
ket nemcRak a kezdet nehézségei, hanem inkább elöl
járóink, sőt bajtársaink nagyrészének ellenséges állás
foglalása is akadályozott szocziaJi�ta törekvétieiuk elő
mozditáHában. 

Óriási küzdelmek elé kerültünk minden téren. Nagyon 
sokan és nagyon hatalmasak voltak azok, akik semmi
képen lll'm akarták elismerni és megszivleh1i a magyar 
CHen dőr Hzocziálista törekvéseinek jogosságát és foly
ton - kisréHzben még ma iti várták és vál'ják a 
régi zsarnoki renrlszer visszatérését, mert a hatalomról, 
a hatalmaskodásról lemondani nagyon nehéz volt 
nekik. 

Szivós kitartásunkkal és élveinkhez Yaló rendületlen 
ragaszkodáR�al azonban sikerült t�rYüJ1ket megvalósi
tnni, az előnkbe vetett óriási akadályokat sikerült el· 
háritani egészen addig, mig hozzátok férkőzhettünk s 
élőszóval hirdettük előttetek elvei nket és törekvéseink 
jogosságát és helyességét 8 ugyancsak ezeken az agi
tácziós körutakon tartott beszédeinkkel sikerült elérnüuk 
azt is, hogy nemcsak kétségeskedő bajtársainkat, ha
nem elveink elöl mindenképen elzárkózni akaró ti zti 
előljáróink nagyrészét is meggyőihettük arról. hogy 
neru hil'lletün k feg.,·elem és rendbontó eszméket, s hogy 
törekvésünk a jelenkor társadalmi éH politikai nszo
n�'aillak és aramlntainak teljesen megfelelő. 

Ez a siker azonban még mimiig nem elég , Még min
dig vnllllak kétségeskedők éti a régi rendszert vissza
lü ntllók közöttünk. Még hut a harcz a régi rendszer 
hi\'ci és a szocziáli la ehek alapjára helyezkedett 
CHendőrök között. 

Ezért mondtam én e k,özlemény elején, hogy bár a 
békét váljuk s mégis harczot hirdetek. 

Ezért hivlak én benneteket, velünk együttérző baj
társak, a további harczra, hogy kipu ztithassuk a régi 
hatalmaskodó, elnyomó rendszert gyökerestől és át
alakithas uk az egész testületet öntudatos, feg.íelmezett 
szocziálista testületté és egy teljes szervezetbe össze
forrva lehessünk meg nem dönthető és el nem tánto
ritható támasza a velünk egy ehi alapon álló magyar 
népkormánynak. " .. 

. 
Legyetek tehát segitségünkre ezekben a to�ek�esek-

ben, győzzetek meg minden kétséges��dőt eljárasunk 

helveH, időilzerü és jogo voltáról. valljatok ezt az el-:et 

telj
"
es meggyőződésből mindnyájan, - .akkor - tekin

tettel arra, hogy most már lapunkat IS m�g�a�.
tuk es 

i"y az összekötő szellemi kapocs megvan kozottunk 

b
"
átran nézhetünl; a jÖYŐ elé, mert nem támadhat ol�-an 

• 

"'"c' Rh K·o·szu"nll esetén próbálja meg a vilaghirü SUI, eUl1lD,. 'd.' " ".�.,,.! _e;�::::: ,�:.��:�.\::�:�:::!::."Ö�::' 
amely .ok �zer hálair,,! és orVOSI velemeny szerInt b 

d t D 'anich-ntcza 2. szám. D. emelet 19. 
_, Egyedüli készitö: Szenthe Lajos gyógyszerész, Bn apes, am) 
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erő, a mely elhatárö�sunk 
lyozhatná. 

megvalósitását megakadá-

Ehhez azonban nemcsak az elveinkkez való törh t t· le,n ragaszkod
.
ásra van szükség, hanem fölöttébb s::k. 

8;g
. 
V�ll l�rr� lS, �ogy ne csak lL kivívott jogokat ismer

J
, 
�k �s ervenyesltsük, de teljesitsük köteksségünket is 

es mmdenekfelett legyünk fegyelmezettek 
A magyar csendőr a multban is köteleslJéatudó és 

fegy�lm.ezett volt. Ha tehát az volt akkor, miko� a ha
talm� VJsszaélése�, . a büntetések és fenyitések sorozata, 
a mlllden emben Jogot és védekezést eluyomó rendszer 
�latt kellett kötelességtudónak és fegyelmezettnek lennie, 
�gy sokkal: de sokkal fokozottabb mértékben és teljes 
ontudatossaggal kelJ fegyelmezettnek és kötelessélltud'· 

k l . 
'" o 

na' enllJe most, a mikor megszabadult a zsarnoki 
nyomás alól és sorsának intézése a saját kezébe yan 
letéve. 

Vegye példaképül e telüntetben minde}l csendőr azo· 
kat a munkás elvtársakat, a kik öntudatos fegyelme
zottséggel, testvériesen összetartva, minden maaán· 
érdeket az összesseg érdekeinek al árendelve, évtiz:des 
elnyomottságuk daczára is hiyen kitartottak elveik mel
lett és a kötelességtudás és a munka jelszavának folv
tonos hangoztatása és megtartása mellett vitték diadal�a 
igaz ügyőket. 

Hisszük és reméljük, hogy a magyar csendőr is szin
tén ez ala pon és ilyen öntllda tos fegyelmezettséggel 
tőlti be hivatását úgy szolgálata és egyéb kötelességei 
terén, mint szocziálista elveinek terjesztésébtm és érvé
n yesitésében. 

A magyar csendőrök 
országos egyesületének alapszabályai. 

.lz c[!!Jesiilef c:;il/le, s:llJ.-ilelye és I':;élja. 

1 ' . �. 

Czime: A Magyar csendőrök Országos Egyesülete. 

2. �. 
Székhelye: Budapest, mükötlési köre kiterjed: Magyar-

, 
ország egész területére. 

Czélja: Tagjainak gazdasági, társadalmi, erkölcsi éS 
kulhirális érdekeit megvédeni. 

Feladata tehát: 
a) a csendőr-legénység érdekeit érintő törvén)' es 

szabálytervezetek előkészitésénél "aló kőzremüködés: 
b) tagjai ügyében felettes h atóságoknlil és polgári 

hatóságoknál való közbenjárás, szükség esetén előter-
j esztések megtétel e ; 

:'! a tagoknak szolgálatukból folyó ürrvekb . o' 
nucsokkal való ellátása és jogvédelem; 

b. en JO",l ta-
d) 

.
a c,selldőrséget érdeklő kérdésekkel foalalkozó k-lap kJadasa "1 . 

'" sza 
, ., "

égyesu ell helyiség fenntartása, kön vtár leteslteso es fenntartása. 
y 

3. §. 
A fenti �zélok elé�'ése végett hasonló czéiokat 

gáló egyesuletekkél kapcsolat létesitendő. 

.lz egyesiilel tagjai. 
• 

" � �. �. 

szol-

Az 
,:

gyesü�etnek tagjai lehetnek a tényleges szolgáló 
csendor egyenek rungosztályba nem Borolt bandijasok-
tól lefelé. . 

.fl tagok feluélele. 
5, §. 

A ,tagok felvételét az egyesület vezetősége eszkölIli 
olykeppen, bogy a jelentkezők belévési-nyilatkozatai a 
vezetőséghez juttattatnak, me-ly a végleges felvételről vagy 
annak megtagadásáról értesiti az érdekelteket. A fel
vétel megadását' az egyesület vezetősége nem tartozik 
indokolni, 

A felvétel megtagadása esetében a közgyüléshez lehet 
felebbezni. 

ti. §. 
l\Iinden tag belépésekor köteles 4 korona beiratási 

dijat. valamint legahí.bb egy havi tagsági dijat előre 
fizetni. Tagsági dij hay.()l1ként � kor. 

A taastÍ!I megs:;iinése. 

- � J. �. 
A tagság megszünik: 
1. önkéntes kilépés. 
2. törlés, 
3. kizárás által. 

o a) l\Iinden tag egy évi tagsága után kiléphet, b.a ezt 
három hóval a naptári év előtt irásban bejelenli. Ennek 
elmulasztása esetén kötl'lező II tag�ág további egy évre. 

A tagdij-hátralékot az egyesület jogosult birói uton 
is behajtani. 

b) Azon tagok, a kik G havi tagdijjal hRtralékban 
vannak és a felszólitásra nem Jizdnek, a vezetőség által 
a tago k sorából törölhetök. 

1') Ha valamely tng aká.r az egyes illet ellen vét. abh 
az egyesület rendes ügymenetét ukadál.yozza, a vezető
ség által a tagok sorából kizfÍrbatö, 

ti) A vezetőség l1 jeJenleyők két harmad szótöbbségé· 

B d 00 t h · k "t t' t ' t és a többi hangszereket általánosan 

ege n, armonl a , "rogo. o ,elismert legjollb gyártm. szállit. 

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZERGYÁRA 

ee 
cs. él kir. ndvariós h .. dsereg .. ánit� •• Rákócú Tárog.t6 feltnlblója. Bud.�eB�, 

• STOWASSER J II., LlmC2hid·utOZ8 6. - Gylu'": Out6baz ulcz. S. - RégI ho�� .. zer!k l8�

• t •••• vétele és becserélé., - Ár)e�yzék mind.u hangs.erről kulon küldetlk. 
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:el. hozott határozatáYal a tagot jogainak gyakorlásától JdeJglenos
,
en megfosztLatja, ezzel egyiclejüleg az illető �ag. klzárasa iránt előterjesztést tehet, A tagsági jogok ldOlglenes felfüggesztésére vonatkozó határozat a k'zárási in�itvány végleges elintézéséig hatályban mara�. 

. e) A luzárás az érdekelt előzetes meghallgatása után 
tJtkos szavazással, lt jelenlevők kétharmad szótöbbsé
gével határozható el. A kizárás az ülés napirendjére ki
tüzendő. A kizárási határozat ellen jogában áll 

. 
az ér

dekeltnek birtokon kivül a legközelebbi rendps IIöz
gyüléshez 30 napon belül felebbezni. lJ A kizárt tag felebbezése tárgyalásának ideje alatt 
a közgyülésen jelen lehet és védelmét személyesen ter
jesztheti elő. A közgyülés a felebbezés fölött egyszerü 
szótöbbséggel határoz. 

A z egyesü let ,�zel'uezele és uezetése. 
8. §. 

Az egyesület a belépett tagok összességéből áll s 
megbizottak utján érintkezik a vidéken lakó tagokkal 
és e czélból a vezetőség gondoskodni tartozik, hogy az 
egyes szárnyaknál a megbizottak müködésüket mielőbb 
megkezdjék, a kik a tagj árul ék beszedésével is meg
bizandók. 

!J. *. 
A llelQi szükségletek ellátása végett minden csendőr

szárny kötelékébe tartozó csendőrök külőn·külön IIör
zeti csoportot alakit. Ennel{ a csoportnak vezctőségu 
legfeljebb 7 emberből állhat. 

A körzeti csoportok vezetőségét a kerületi törzsek éR 
az örsök bizalmi emberei évenként választják. A kör
zeti csoportok a mindenkori szárny székhelyén székeI
nek, müködési körét az egyesület vezetősége által ké
szítendő iigykezelési szabályzat kön-onalozza. 

tO. §. 
A", egyes tagok a "ezetöséggel közvetlenül. "agy 

a körzeti csoportok közvetitésével állanak összekötte
tésben. 

ll. §. 
A vezetőségi tagok (�s megbizottak a reájul, bizott 

összes pénzekérl és órtékekért személyesen vagyonilag 
felelősek 

A megbizottak a beiralúsi és tagslígi dijak összegé t 
II kezeléRi költség levon!Ísával kötelesek az egyesület 
vezelőségénok megküldeni fi fiz'ető tagok névjegyzékével 
együtt. 

12. �, 

Az egyesület vezetését intézi: 
a) a közgyülés, 
b) a vezetőség, 
e) a felügyelő. bizottság, 
d) A körzeti csoportok megbizottai. 

A kÖz!l!fülé.,. 
13. *. 

A rendes közgyülés mi Illlen ev máj us havában tar. 
tandó meg, A vezetőség köteles ennek idejét me!!'1:ar
lása előtt (i héttel az eID'esület hivatalos lapjában k�zzé
tenni. A körzeti csoportok m�gbizottai a közgyi.ilés előtt 
14 nappai kötelesek a közvezetőséget a kiküldöttek ne
veiről és lakcziméről értesíteni, akik részére ::t vtlzető
ség jgazoló-jegyet állit ki. 

A közgyülés áll: a küldöttekből, a vezető8ég és fel
ügyelő-bizottság tagjaiból. A vezetőség és felügyelő
bizottsági tagok a közgyülésen szavazati joggal birnak, 
kivéve a vezetőség müködését érintő kérdéseket. 

A vidéki tagok képviseltetése a l!örzetenként a kör
zeti csoportok vezetőségének megbizottj ai ut j án történik. 
}'Iinden körzeti csoport vezetősége legfeljebb 3 emberrel 
képviseltetheti magát. 

14. *. 
A közgyülés határozatképeR, ha a megjolent küldöt

tek az egyesület tagjainak felét Ilép"iselik. Ha a köz
gyülés nem határozatképes. ug)' 8 héten belül ujra 
összehivandó, mely esetben az II megjelent �üldöttek 
számára való tekintet nélkül határoz. 

Az ujra összehívott közgyülés azonban csak a meg 
nem tartott közgyülés napirendjet tárgynihatja. 

Ügyrendjét maga n közgyülés állapitja meg. 
A közgyülés jegyzőkönyvét annak elnöke é jegyzője 

es külön e czélra választott két küldött u'ják alá. 

1- � . ). �. 

A közgyülés illetékessége alá tartozik: 
1/) ft v0zl'tőség, felügyelő· bizoltSiíg és a küldöttek je

lentt'senek meghallgatása. il felmentvén., feletti hatá
rozathozatal : 

h) a vezetőség és felllgyelő-bizott,ág \'!Ílas�tása: 
t) az I. S-ban meghatározott iigyl'k kl'rrsztiHvii.'h' 

feletti hnt!Írozathozatal : 

illiáns, arany-ékszerek, ezüst használati és disztárgyak, órék, evőeszközök 

IparmUvészeti ujdonslÍgok. EgyhlÍzi felszerelések, gyári árban 

180. sz. 182. sz. 

beszerezhet6k (részletfizetésre is) 

SA' RGA JA' NOS cd.sz. és kir. udvari szálllt6nál, 

Budapest, IV., Klgy6-tér 5. szám. 

Képes nagy á1'jegy�ék ingyen és bérmentve, 
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ti) a vezetőség tevékenységét illető javaRIatok feletti 

határozathozatal ; 
r) a felügyelő-bizottság, valamint az egyesület egyes 

tagjainak javaslatai feletti határozathozatal. Az egyes 
tagok javaslatai a közgyülés megtartása előtt két héttel 
a vezetőségnek irásban beküldendők; 

f) a vezetőség által kezelt tagdijakról a felügyelő
bizottság ál ta I is felülvizsgált és láttamozott zárs�áma
dások, kimutatások és előtel:jesztések feletti határozat
hozatal ; 

!lj határozathozatal a közgyülésnek fenntartott bevé
telek hovaforditásáróL; 

hj felhatalmazás megadása a Ye�etőség részére az 
egyesület hivatalos lapjának kiadójával való szerződés 
megkötésére; 

iJ felebbe�ések feletti döntés; 
D alapszabályok módositása; 
kj az egyesület feloszlatása. 

1 G. §. 
Szük ég esetén jogosult a vezetőség rendkivüli köz

gyülést egybehivni . Köteles a vezetőség erre, ha ezt a 
körzeti CSoportok egyharmad része kivánja, ,agy a 
felügyelő-bizottság kivánságára vagy ha a központi ve
zetőség száma a felére csökken. 

17. §. 
Az egyesli let ügyeit II vezetőség intézi. A vezetőség 

áll: 1 ügyvezető elnök, 2 alelnök, 1 főtitllár, 1 titkár 
és 14 rendes választmányi tagból, ,alamint a ,ezető
ség müködés�nek felülvizsgálása czéljából választandó 
7 felügyelő-bizottsági tagból. 

Ezeket a közgyülés választja mindenkor egy évi idő
tartamra. 

Jegyzőt, pénztárost, ellenőrt és könyvtárost a vez
.
ető

ség választ. A mennyiben az egyesületnek liz
,
;t�tt tJszt

viselői vannak, ügy ezen tisztségeket a Yozetoseg ezek
kel is betöltheti, a kik ez esetben II vezetőségi ülésen 

tanácskozási joggal birnak. ' 00 
l Jizetl'tt tisztviselők szolgálati szabályzatat It ko�

gy�il (;S, Jizetését rs munkakörét t\ yezütőség állapltJa 

m0g. 
1 ' 1 ' t kOot les A yezetőség miuden hónapbnn rene �s 

,
gYIl es '0 e 

tartani, rendkivüli ülést pedig 5 yezeto
.
segl (ng kivána

tán\. Hendkivüli ülést azonban az clnokok bármelyike 

is öSRzehivhat. " . , ' " _ A vezetőségi üléson a felügyelo-lnzottsag 
,
(a�Jal 

.
ml� 

. lonhetnek azon tanáoskozásl 8S mdlt-
dank Ol' megj e , 

. '  1 uan 
á áSJ' J'olYO'al élhrtnek, SZaYHzat.l Jogu c azon 

v nyoz ot"> 
nincsen. , 

A vlIzeWségi ülés hatál'ozlltkepoB, 00 ha 

sult· yezetöségi tagolmnk lobb 
za IJ'11 Jogo 

ozen a BZaYR
mint fele jolen 

7 

van. Határozatait absolut szótöbbséggel hozza. Szava
zategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 4 veze
tőségi ülés jeg,yzőkőnyvét az ülés elnöke és jegyzöje 
irják alá és két vezetőségi tag hitelesiti. 

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök kép
viseli az egyesületet a hatóságokkal. felsőbbségekkel és 
harmadik személyekkel szemben. Jl.Iinden az egyesület 
által kibocsájtott iromány, hirdetmény vagy egyéb ki
advány csak akkor érvényes, ha az elnök vagy alelnök 
és titkár vagy helyettese irják alá. 

Az egyesület vezetőségének tagj a uem lehet: 
. 

aj a ki az egyesület kebelében vagy azon kivül oly 
tevékenységet fejt ki, mely az egyesület alapszabályai
ban megállapitott czélokkal ellenkezik; 

új az ily tagok a vezetőség sorából haladéktalanul 
elmozditandók. 

A vezetőség az egyes ügyek vitelére vagy előkészite
sére szakbizottságot küldhet ki. Ily szakbizottságba a 
szövetségnek a vezetőségen kivül álló tagjai is bevá
laszthatók . Minden bizottságnak az egyesület elnöke és 
főtitkár� hivatalból tanácskozási és szavazati joggal 
felruházott tagjai. 

A vezetőség gondoskodik az egyesület könyvtára ré
szére szolgáló könyvek beszerzéséről. A könyvtárszabály
zatot a vezetőség állapítja meg, mely

.
valamennyi tagra 

l,ötelező. 
A vezetőség jogosult a hason irányu szervezl.'tek, szö: 

yetsécrek és egyesületekkel kapcsolatot keresni és bizalmi o . 
egyénekkel az érintkezést fenntartanI. 

18, §. 
A felügyelő-bizottság legalább negyedévenként a. ve

zetőség müködését köteles ellenőrizni, 
.
f�lülvlz:gáIJa fl 

számadásokat, észrevételeit megteszi, a hla�yok es r�n�
ellenességek ml.'gszüntetése iránt intézkedJ k, e czelbol 
saját kebelében megalakul. 

19. �. 
t 

" diJ' akból a yezetóséoT el ösoruan a A befolyo ag�agl 
. " , " . .  t 

eméi i és dologi kiadnsolmt, a tJsztYIselok fizdese , sz y . " kOolt' 't ' � ' t1eg he-00 1 t adminislraczlODalIs -o segel , l.t . az ogyesu e 
t t· 't lyisegek bórJését, ezeknek beb\ltorozá�át cs fenn ar asn 

fodezi. " _ 1- a 
KözvetleD az cgyesiHetbe Juthltott [tdL1�an) o, 

mennyiben Ilzok hovaforditása nz adomanyozok áltnl 

nem jelöltetnek meg mint külön alap kezelendll 0' 

hoyaforditása iránt a vezetőség határoz .  
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Az eg!lesiíld ltatós!Í!Ji el/rnől'zésl'. 

°0 � - . � .  
�. b a��s�g ellenöl'zési joga tekintetében az egyesület 

a kozelJovoben hOl!'andó egyesülési és gyülekezési J og
ról szóló törvény batározványainak aláveti magát. 

F'el uszl (( lú s. 

2 1 .  § .  
H�. 

a z  egyesület az alapszabályok 1 5. § .  k) pontja 
alapJan feloszlatását ki akarj a  mondani, e végből a köz
gyülésen a tagok háromnegyed -részének a képviselete. a 
feloszlatás+' kimoncló határozat érvényességéhez a mefl-
j elentek kétharmad szótöbbsége szükséges. 

" 

Ha az egyesiHet az ampszabályokban körülirt hatás
körét tullépné, vagy azokat be nem tartan á, további 
müködésének folytatása által az állam vagy a tagok 
vagyoni érdekét veszélyeztetné, ugy a 'szövetség a ma
gyar kormány által baladéktalanul felfüggesztendő és 
az elrendelt vizsgálat eredményéhez képest az egyesület 
különbeni feloszlatásának terhe alatt az alapszabályok 
pontos betartására kötelezhető. 

22. §.  
Feloszlatás esetén a szövetség vagyona letétbe helye

zendő. 
23. �. 

Ezen vagyon, ba a legközelebbi 10 év alatt hasonló 
czélu egylet vagy szövetség alakulna, mely a j elen alap
szabályok 1 .  § -ban körülirt czélokat egész terjedelmé
ben alapszabályaiban felveszi, ama egyesület tulajdonába 
megy át. 

21-. §. 

Ha pedig a feloszlatástól számitott 10 év alatt ily 
egyesület nem létesülne, akkor az egyesület vagyona a 
rokllanttá vált csenc1örök közt kiosztandó. 

Szabályzat a bizalmiférfiak és körzeti csoportok 
számártl. 

t. Pl'jl'zet. Bi�((lmitérfiak. 
l .  §. 

A magyar cson(\őrök egyeAiHeténel\ legidRebb egysé

gét a bizalmiférfiu alkotjfl. 
A bizalmiférfiu hivatása az öt YlÍlasztott bajtársak 

érdekeit hatbatósan képviselni és o czélból n körzeti 

csoport közvetitésével a veze�öséggel szoros knpcsolatot 

tartani fenn. 
�. § .  

Elvül szolgál, hogy minden 1 5  főig terjedő állo

m ánynyal biró csendőrállomfÍ.R egy bizalmi- é8 egy pót-

l [l / l  l 

�izalmiférfit (helyettest) választ, tehát minden csendőr
��o�ás . 1 5 főig 1 ,  I G  főtől 30 föig 2, 3 1  [ötöl 45 
fOig .3 bizalmi férfit választ és igy tovább. 

Minden megkezdett 1 5  teljesnek számit. 
Csendörkerületi törzsek székhelyein az állomá 

l .. .. son 
e�o osszes csendőr-egyének egy bizalmiférfiui körzetet 

l:e�ezne�, tehát -együttesen válasszák meg bizalmifér
fiaikat letszámukhoz képest. 

3. *. 
A bizalmiférfi ebbeli megbizatása egy naptári évre 

terjed, a mi nem zárja ki az ujbóli megválasztás le
betöségét. 

Fogyatékba jutás esetén nyomban uj bizalmiférfi vá
lasztandó, kinek megbizatása ezen naptári év hátrale,ö 
részére szól és  kinek neve a körzeti csoportnak irásban 
tudtul adandó. 

Ha a hizalmiférfi megbizatása méltatlannak bizo
nyulna, választóinak vagy az egyesületnek érdekeit nem 
kellőképen védené meg, vagy teendöit elhanyagolj a, ugy 
a tagok által a körzeti CSOpOlt vezetősége a bizalmi 
egyént megbizatás ától megfoBztbatja. Ez esetben a meg- I 
fosztás kihirdetése után nyomban uj bizalmiférfi vá
lasztandó. 

" , .r. � . 

A bizalmiférfi e minőségben teljesitett minden tény
kedésében választói és az egyesület érdekeit szigoruan 
szem előtt tartani köteles, viszont intézkedéseinek a ta
gok magukat - a körzeti csoporthoz való panaszlási 
jog fenntartása mellett alávetni tartoznnk. 

Kötelessége a bizalmiférfinak. a mennyire a szolglÍ
lat azt megengedi, az illetékes körzeti csoport ülésein 
résztvenni és ott választóinak esetleges panaszai! elő
adni és azokra orvoslást keresni. 

5. §. 
Kötelessége, hogy a tagoktól a havi tagslÍgi díjakat 

félévenként az esedékesség idejében beszedje s azoka! 
névjegyzék kiséretében legkésőbb az év január és julius 
hó 10-ig a körzeti csoporthoz beküldje. 

,) {!'ejezl'l. }úil'z('/i c,�IIJlort. 

6 � . � .  

Minclen csendőrszlÍrn.y biznlmiférfiai minden év áp
rilis havábnn l<.'gfeljebb 7 tagból álló körzeti csoportot 
választan ak. 

A kcrliletí parancsnokság székbelyein leYő csendőr-

szárnyaknál a' törzsbeli bizalmiférfiak a szárny körzeti 
csoportjába olvadnak bele. 

Oly korületek székhelyein állomásozó tngok. II boI 

szárny nincsen, n legközelebbi körzeti csoporthoz csnt-

lakoznnk. 
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. � kör�eti c.soportba lehetőleg oly tagok választandók k

.l l\ a
"

Kz�.
rny

. 
székhelyén \"agy annak könnyen megköze� htheto kozeleben állomásoznak hogy a ko" ·  t ' " . ' , I ze l csoport ugye

.
mek elintézése fennakadást ne szenvedjen. 

. 
M l�den csoport saját kebelében egy elnököt és egy 

P
l
e
l
�

t
z�arnokot választ, mely utóbbi It jegyző tisztjét is 

e a �a. 
E két egyénbo"l  a' ll a k "  t '  orze I csoport yezetősége. 

7. § .  
A kÖl'zeti csopo t h ' t · . . ' . . 

r lva asa az egyesület vezetősége és 
II vHleln tagok, Illetve bizalmi férfiak között összekötő 
kapcso t létesiteni és fenntartani. 

Különösen kötelessége a szervezetébe eső tacrok és 
az egyesl'llet él dekeit szigoruan szem előtt tartani . 

Intézkedéseinek a bizalmiférfiak és tagok magukat 
a vezetőséghez való panaszlási j og fenntartása mellett -
alávetni tartoznak. 

• 

A körzeti csoport köteles a hizalmiférftak által hozzá 
beküldött tagsági dijakat összegyüjteni és minden é� 
j anuár és julius hó 20-ig a vezetőségnek névjegyzék ki
séretében beküldeni . 

9 & . � .  

Saj át kisebb, 1 0  koronát meg nem haradó kiadásai
nak fedezésére j ogosult a körzeti csoport a tagsági dijak
ból levonásokat eszközölni. e kiadásokról azonban kö
teles a tagsági dijak beküldésével egyidejüleg pontos 
8zámadásolmt a vezetőség elé terj eszteni. A mennyi
ben pedig 10 koronánál nagyobb összegeket igénylő 
kiadások válnának szükségessé, ugy a vezetőség elé 
i ndokolt előterjesztés teendő, a mely a kérdésben dönt. 

10. §. 
A körzeti csoport köteles a körzetébe tartozó tago

kat ós b izalmi férfiakat nyilvántartani, előforduló vál
tozásokat nyilvántartásában keresztülvezetni és azokat 
a VIlzetőségnek a tagsági dijak beküldése alkalmával be-

j elenteni. 
1 1 .  � .  

A körzeti csoport köteles a bizalmiférfiak által eléje 

terjesztett ügyeket pontosan és lelkiismeretesen meg

vizsgálni s II mennyiben ezek oly helyi természetüek, 

hogy saját kebelében elintézhetők, ugy nyomban elinté

zondők, ellenesetben pedig az egyesület vezetősége elé 

terjesztendők. 
1 2. § .  

A körzeti csoportnak valamely ügy elintézése ellen 

az érdekelt tagnak vagy bizalmi egyénnek 1 5  napon 

belül fellebbezési joga van a vezeMségbez. 

1 3. � .  
A körzeti csoportok a bizalmi férfiak bevonásáyal legalább félévenkint ülést tartanak, a melyeken "k"-

d ' '' k '' l b  
mu o 

esu ro eszámolnak 
Az ülés határideje It bizalmi férfiaknak legalálJu j�  8 nappal előre tudtul adandó. 

l t. § .  
A körzeti csoport ülése bármikor összebivható : 
1 . a csoport vezetősége által, ha annak sziikbége fel

merül : 
2. a bizalmi férfiak által, ha a körzetben levő bizalmi 

férfiaknak legalább is fele azt kivánja és 
;l. a tagok %-ának kivánságára. 

15.  § .  

. 
A körzeti ' csoport ülésén oly tagok i s  részt vehetnek, 

kIk nem bizalmi férfiak ; ezek az ülésen tanácskozási 
joggal birnak, de a szavazásban részt nem vehetnek 

1 " & v. � .  

A körzeti csoport ülése akkor batározatképes. ba a 
körzet összes tagjainak legalább fele képviselve van. 

Ha az összebi vott ülés határozatké11teltm volna, ugy 
az 30 napon belül ujból összehivandó, de ez esetben 
csakis az előző határozatképtelenség miatt feloszlott ülés 
napirendje tárgyalható. 

Az ily módon összehivott ülés határozatképessége nem 
esik korl átozás alá. 

1 - & I .  �. • 
hlinden körzeti csopod üléséről felvett jegyzőkönyv 

a Tezetőség titkárságának betekintésére beküldendő. 

J elenleg II vezetőség tagjai : 

Ügyvezető elnök : Máthé Miklós. 

Alelnökök : Gubicza Gyula, Gerenda Gyula. 

Főtitkár : Zagyi József. 

Titkár : Kormos József. 

Bizottsági tagok : 1 .  PáHi István, Székesfehérvá.r. 

2. Kürthy Elek, Alsódabas. �1. Prileszky Gyula. 4. Wolf 

Gyula. 5. Öcsödi Gábor. H. Koszorus Mihály. 7. Nagy 

E�nő. 8. Bercsényi Árpád. 9. Balázs György. 10. Ko

vács István. 1 1 . Orosz Mihály. 1 2. Simokov István. 

1 3. Lakatos Sámuel. 1 4. Piriczki Dénes. 

Felügyelő-bizottság : 1 .  Yekerdy Benjamin. 2. Zsig

mond Lőrincz. 3. Lányi Lajos. 4. Kan gyal János. 

5. Hzentgyiirgyi Albert. G. Szeidl .József. 7. Putz Gottfried. 
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H I H E l\ . · A �zoJgálat megkezdése. A naponta &'Zázá ' erkezo szolgálati j egvekb " 1  .. . .. . l . . " li be-

1\1 d " " J o Ol omme veszI tudomásul 'l 
. . 

agyar csén orok országos EgyesiiIete hoO'"\' " . ' " 
orsparanc' k b 't ' . , Ö.I J alas- es · . 

' . .
sno aj ar�Ulr:k. az Egyesület intellczióit me"

eI tettel, es a csendőrsegI szolo-álat ellát,' "álla' l f 1 . " 
za tos á '  l ' t

· '" " o , a 01\0 ' : . . .s g e ve v�v?n alapul, igyekeznek azt megfelelően 
1\�� I.lesztve, a re.gl alapon folytatni.  Ezért az Egyesület Uö5

. 
a 

.
maga" mlllt a Magyarországi Közalkalmazottak 

Szoyetsege 
. . 

nevében hazafiad köszönetét nyilvá T 
Egybe�l táJekozásul közli, hogy EgyesúleWnk hiY��i�� 
helYIsege, BI/c?apest, L Böszörll/h�yi ut 21. SUíli1 alatt 
Hn" tehat n:tlllden mag an vagy esetleg hivatalos köz
lemeny oda Illtézendő. · 

,
Elől�pt.�t�sek. Több oldalról hozzánk intézett azon 

ke
,;
�ezos�odesr?I hogy külszolgálatot teljesitő bajtársaink 

�lolep�?t�se mIkor fog bekövetkezni, - értesitjük az 
�rdek�o�loket,. hogy az errC' vonatkozó rendelet a had
u�ymlmsztenumból a kerületi parancsnokságoknal, már 
1�la�a�ott s cnne.k �olytán az ez irányban megnyilvánult 
ohaJtaso ,\' a szukseges munkálatok . befej ezését is figye
lembe veve, 1 0- 1 5  nap alatt teljesüini fognak. 

Szer
.���ke�ésünk. A mal' beérkezett kéréselm és 

a�a
. 

koru�m
.
en!ekre tek�ntettel, hogy megtartott agi�aczlós gyulesemk!'e a hatt'ányos vonatközlekedés miatt 

Igéll �ok örs .legénysége be nem jöhetett, értesiti az 
Egyesulet az .I�y elroaradottakat, hogy levelező lapon 
vagy szolgálati J egyben hozzánk juttatott kérésre azon· 
nal kiküldi a szükséges számu belépési nyilatkozatot, 
a I?elyek f

.
elh�sználásával minden bajtársunk bejelent

hetl egyesll letunkbe való belépését, s egyidej üleg posta
utalványon beküldheti 4 K beiratási és mult év no
vember l -től folyó évi j unitls 30-ig terjedő n)'olcz hó
napra esedékes Hi K tagsági diját. 

A csendőrségi tisztikar és a legénység egy szer
vezetben való tömörülése : A Csendőrtiszti Országos 
Szövetség és a Magyar Csondőrők Országos Egyesületo 
az eddig fennforgó tile� ellentéteket, mind a. két fél 
együttes elhatározása és közös müködésc folvhin llll

gyobbrészt már elháritván, tekintettel még arn; is, hogy 
a MagyarorsZ'ági Közalkalmazottak Szövetségébe való 
belépését a csendőr tisztikar is bej elentette, - meg
kezdődött a tárgyalás IllTa nézve, hogy a két fél cgy 
szervezetbe, dc két különálló csoportban tömörüljön, 
közös kérdéseket megválasztott intéző bizottságok utj án 
együtt tárgyaljon, de egyesületi belügyeit mind a két fél 
önállóan intézze. 

Kérelem. Tompai Menyhért őrmester bajtársunk fel 
kéri azon előtte ismeretlen baj társát, a kinek a Buda
pesten f. hó 4-én tartott főbizaimi gyülésen 35 K értékü 
különleges czeruzáját átadta, de visszakérni illetve az 

visszaadni elfelejtette, hogy azt Egyesületünk utján 

j uttassa vissza hozzá. 
Törvény a hamis adóbevallás ellen. A pénzügyminiszté

rium törvény javaslatot terj esztett a minisztertanács elé az 
adóeltitko]ások megtorlásáról, E szerint két évig terjedhető 
fegyház, hivatalvesztés és nagyösszegü pénzbüntetés lesz 
kiszabható azokra, a kikre a hamis bevalhís rábizonyul, vagy 
ezt meg i s  kisérlik. Hatálytalanítják a vagyonadó elől elvont 
vagyonrészek ajándékozását is, még pedig visszamenő ha· 
tálylyal. Ugyancsak intézkednek az iránt, hogy fl kik kül
földre sznndékoznak költözni, vagyonuk 50-75 százalékát 
tegyék le adó· óvadék fej ében. 

, 
Köz�atonákból is lehetnek tisztek. Erl,lig ugyancsak es nehez dolog ,"olt ho k ·' k ' . nagy 

l II 
' gy a oz atona tIsztI rangot erj ell 

c .  áboruban még inkább yolt rá lehetőség, <1e békében ' ��gnagyobb l'ltkaságok közé tartozott az ilyen eset. Ezentu� azon ban - mlllt értesül" k un - a hadsereg clemokratizálásá-nak természetes következm6nyeként a hadüaym ' . t · · törvén f á 6h T 
o IlllSZ erlU1ll 

k " 
_ Y u � II aj J a. a tiszti rang elérés ének lehetőségét a 

ozkatonák számára blztn..qítan i A munkában lé " t·· é . 
I t ·  JI'" ' vo orv nYJa-

vas a szennt a köztársaság katonái k .. .. 1 . d k . 
. . ozu mm azo a kIk 
mtelhgencziáj ukkal és szolgálati tevékenységükkel er�e min
denképp en rászolgálnak, elérhetik mind a tartalék . .1 

té I ti 
os, mInu 

a ny eges szt i rangot. 

Dohány termelés saját használatra. A saját dohánytermesztésre 
vonatkozó korm

.
ányengedély a minap jelent meg a hivatalos 

lap ban. E szerlllt csak pipadohányt lehet termelni s azt 
más részére eladni vagy bármiként elidegeníteni tilos. Eay
egy termelő családfő 200 dohánypalánta ültetésére kaphat :n
gedél yt. Kevesebb p alántát nem engedélyeznek. A család
nak 16  évet betöltött férfitagja után 1 00 - 1 00 palántát 
engedélyeznek, de az összes mennyiség 500-at nem halad. 
hat meg. Minden palánta után egy korona illeték fizetendő 
A k; II kincstár számára termel dohány t, saj át használah-� 
való eng�dél!t nem kap, de előzetes bejelentés után saját 
termelésukből II bejelentett igény jogosultak (családtagok, 
feleskedtek és mezőgazdasági munkások) után fejenként tiz 
kg plpadohányt tarthatnak vissza kg-monként 20 K en ae
dély lefizetése eJlen. A ki a rendeletet megszegi, vagy "az 
érvényes törvényes intézkedéseket áthágja, 6 hónapi elzárás· 
sal és 2000 K-val büntetendő. Megemlítjük, hogy dohánv
termelés saját használatm osak a községek (városok) beite 
rületén engedhető meg és pedig egy dala bban levő szabá
lyos négyszögű földterületen. A vegyes, vagy elszórt ültetés 
tilos. Engedélyt csak mezőgazdasági termeléssel hivatás
szerüen foglalkozók kaphatnak, olyanok, EI kik földj ük meg
mun kálásában saját maguk, vagy családtagjaik is részt vesz
nek. A kik saját használatra akarnak dohányt termeIm, e 
szándékukat 1 9 1 9  január hó 3 1 .ig kötelesek a községi 
előljáróságnál (polgármesternél) bej elenteni. 

Élelmiszerszállltás a kézipodgyászban. A közönség részérol 
állandóak a panaszok, hogy a vidéki nemzeti tanácsok. 
illetőleg azok megbízottai állandóan elrekvírálják az utazó· 
közönség potlgyászban szállított élelmiszereit. A főváros 
tanácsa figyelmezteti EI közönséget, hogy ma is teljesen 
vál tozatlanul fennáll az a kormányrendelet, mely szerint az 
utazóközönség podgyász,íban jogosult élelmiszert vinni és 
azt senkinek sincsen joga elrekviráini. vagy akármilyen mó
don elvenni. 

A beteg német katonák hazaszállitása. A Fóthon internált 
hlackensen tábornagy hadseregének hál'om nagy kórház
vonatát az entente parancsára Pozsonynál feltartóztatták 
és a sebesült és beteg katonákat a íranczia katonai misszió 
ellenőrztÍse mellett magyar kórházakba aklu·ták intern,\Ini. 
Illi n thogy a kórházvonatokon nagyl'észt sulyos betegek 
voltak, a kik mindenáron hazáj ukba kivánkoztak. � magyar 
kormány közbenjárt a franczia missziónál a n�met kórh:lz
vonatok hazabocsátása érdekében. Károlyi l\lihályné, a 
V öröskereszt Egylet kormánybiztosa sze�nélyesen inten-enitllt 
Yyx alozredesnéJ. Közbelépése sikerrt\] J,írt. s 1\ beteg német 
katonák:a karácsonyi ünnepekro lllár haza is érkeztek Német 
orszngb,t. 
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lUagyar hadiigyminiszter. 
737.495, szám. 

l ö. - Hl i 8. 
Tárgy : Rendbzeresitett csendőr altiszti állások be

tti l tése. 
A magyar . . .  számu csendőrkerületi 

parancsnokságnak. 
Budapest, 1 9 1 9. évi január bó 3-án. 

A mult évi noyember hó 1 8'án kelt 7 16í52 16 .  sz. 
'J:endeletemet hatályon ki viu helyezem és az altiszti elő
l�p

.
tetések, valamint a j árőrvezetői pótdijban "aló része

sItesre néz\'e a következőket rendelem : 
Az l .  és . 2. osztályu őrmesteri előléptetések rangsor 

szennt (tekmtet nélkül arra, hogy az illető gyalog 
avagy lovas állománybeli), a mult évi 25. számú 
Csendőrségi Rendeleti Közlönyben közzétett I .  kimuta
tás szerint a kerületek részére megállapitott, de az 
aláb biak szerint módositott legénységi összlétszám és 
az ugyanott Megjegyzés ·ként előirt kulcs alapján, meg
felelő turnus okban, visszamenőleg mult é" i október, 
.november és deqzember hó  J -ével foganatositandók. 

A mennyiben az előléptetések egy korábbi időpont
ban már foganatosittattak volna. úgy ez az előléptetés 
oén-ényben ·marad. 

Az I. , II. , VII., és VIII. sz. csendőrkerületek legény
ségi összlétszáma az emlitett kimlltat,isból kiyehető. 
IDIg az ott feltüntetett legénység üsszlétszámához a 
III. sz. kerület (Borsod- és Heyesmegyék után) még 
383, a IV. l,erület (Szepes-, Gömör- és KiBhontmegyék 
után) még 434, az Y. kerület (Árva-, Turócz-, Liptó-, 
Zólyom- és Nógrádmegyék után) még 8 18, végül a VI. 
kerület (Győr-, MORon-, Sopron-, Vas- és Zalamegyék 
után) még 1 21;;) főt számitson hozzá és az előléptetést 
az akként előálló l egénységi állománya alapján esz
közölje. 

Ugyanez az eljárás követenflő a járőrvezetői pótdij 
ban való részesitésnél is. 

Ezzel a IL, Ill., Y. és YIII. �zámu c:sendőrkerüJetek 
ie Itaj esztései is eUntézést nyertek. 

A llliniszter rendeletéből : 
Al::íirás. 

* 

.
E�zel � rendelettel. és az ennek nyomán eszközlendő 

�lőleptete�e�kel, a mmt a számarányok mutatják, az a�ta�á�os Igenyek a lehető legmesszebbmenő mértékben kleleglttetnek s ig! jogosan hisszük, hogy megsziinik az a sok panasz es elégedetlenség, a mely a háború ala�t 
.
elmaradt előléptetések miatt a forradalom óta fel-vetődott. S /_,. � ze h. 

Néptörvény 
a ruszinok autonomiájáról. 

A kormány, mint a hivatalos lap deczember 26.iki 
száma közölte, a következő néptörvényt léptette életbe : 

1918. (Dl X, néptörvény a �Magyaro,.szágon é/ő ruszIn 
(ruthén) lIemzet autollóm iájár61. 

.�. *. A
. Magyarországon élő ruszin (rutbén) nemzetet 

sa1at behgazgatásának, igazságszolgáltatásának, köz
oktatásának, közművelődésének, vallása gyakorlatának 
és. nyelve használatának körében mind törvényhozási, �lD� kormányzati tekintetben teljes önrendelkezési jog 
Illeti meg, a melyre nézve a jelen törvényben fog
lalt szabályok irányadó k. 

2. * .  lIáramaros-, Ugocsa'- ,  Bereg- és Ungvármegyék 
ruszinlakta részei ből Ruszka-Krajna néven autonóm jog
terület (kormányzósági terület) alakíttatik. 

Zemplén-, Sáros-, Abauj-Torna- és Szepes vármegyék 
rusziniakta területeinek közjogi rendezése az általános 
békekötésig függő ben marad. 

Ruszka-Krajna határait a nemzetközi békeértekezlet 
végleges döntéséig ideiglenesen a Magyar Népköztár
saság és Ruszka·Krajna kiküldötteiből álló vegyes bizott
ság állapítj a meg. 

3. �. Ruszka-Krajna nlÍnden autonóm ügyét saját 
szerveivel intézi. 

A Magyar Népköztársasággal közös ügyekben közös 
szervek járnak el. 

Ily közös ügyek : külügy, 'pénzügy, állampolgárság, 
magánjogi és büntetőjogi törvényhozás, továbbá a gaz
dasági, a közlekedési és a szocziálpolitikát érintő ügyek. 

4. * .  Ruszka·Krajna törvényhozó szervei 1 . auto
nóm ügyekben a ruszin nemzetgyűlés, 2. a Magyar 
N épköztársasággal közös ügyekben, a .magyaro�szági 
közös országgyűlés, a melyben a rUSZlD nemzetnek 
népessége számarányában vlln megfelelő képviselete. 

5. � .  Ruszka-Krajna kormányzati szervei : 1 .  a ruszka
kraj�ai minisztérium, 2. a ruszka-krajnai kormányzóság 

Magyar Köztisztviselök és ÁllapJi Alkalmazottak Takarékpénzfára 
Köztisztv1seMi kölosönök 
törlesztésre. 

r é s z v é n y t á r s a s á g  Kölcsönök lakbérletiltás 
ellenében. 

E1őlegek értékpapirokra. 
Családi házak és telepek 
léte8Í tése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 76. sz. 

- Telefon 153-...... szám. = 
-

Külfóldi pénznemek vé· 
tele és eladása. 
Sor� e�eknek részletre és 
készpenzért való eladása. A laptőke 2.000,000 korona. 

Elfogadunk betéteket takarékpénztári kön�ecskére. L «?1J! 
takarékbetétek után, melyeket hal  I�onap.' feJ

,
mondásl Ido 

lekötése mellett helyezn el, el in lézetun.knel, 6q. (hat) hetéh 

kamatot fi"etünk.(A tókel,amatndó levonasóval. ) 2. Oly takarék; 

betét után mel)'nél a betevá az 1. ponthan jelzett felmon�:\sl 

telőt kl ne:. kóti, 6>10% (öt és fél) betéti kamatot hzetnDl<. 
(A tókekamatadó levooásánl.) 

&.őleget nyultunk értékpapIrokra, sorsjegyekre, vidéki inté
zetek részvényeire. 

Személyi kölcsöni?ket (oJ�6sitnnk �e%esoég mellett vagy jel

z"logos biztositck elleneben, jntányos kamatUtel mellett. 

Utalv!l.Dyok, Intézv�n)'ek és chequek !JeBzedé&ét elVlillaljuk 
i/:en mérsékcJt koltségek (elsúmltósaval. 

Veszünk és eladunk értékpapirokat, Idegen pán%ekel 
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erdőségek a ruszin politika nemzet törvéne� 
kepvlseletenek birtokába mennek át. 
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1 1 . �. E törvény� � r�szka-kraj nai miniszterrel egyet
eI tve a .magyarOI'Szagl nepkormány hajtja végre : ugyan 
ez teszI meg ugyancsak a. ruszka-krajnai miniszterre 
eg�etértv� a szükséges átmeneti intézkedéseket is. 
A Jelen 
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törvény �égre�ajtásával kapcsolatos pénzügyi 

fedezetrol addig IS, m ig erre nézve állami és autonóm 
köHspgvetési törvény nen:t rendelkezik, a pénzügy
mIDIszter gondoskodik, a kl a ruszk3-krajnai miniszter
rel egyetértve költségelőirányzatot állapít meg, 

1 2. § .  g törvény kihirdetésének napján lép életbe. 

1l!etéJ<8s helyen az új törvény intenczióiról a követ
kezőket közlik : 

Azt az alapeszmét, hogy arra kell törekedni, hogy a 
Magyarországon é lő  nemzetiségek együttmüködése egy 
Keleti Svájcz keretében biztosíttassék, a kormány a 
gyakorlatban i s  alkalmazni akarta. A törvény azon 
alapul, hogy a zárt rutén telepterületek egy önkormány
zati t estben egyesüljenek, a melynek igen messzemenő 
helyhatósági önkormányzata lesz. Körülbelül félmillió 
ember helyhatósági önkormányzatának megvalósításáról 
van szó. Az uj autonóm jogterüleinek - a melynek 
It Huszka-Krajna (ruszin föld) neve még az Árpádkorra 
-yezethető vissza - lesznek autonóm helyhatósági ügyei 
és a magyar köztársasággal közös ügyei. 

A törvénynek két irányban van jelentősége : belpoliti-
kailag és külpolitikailag. 

A m i  a belpolitikát illeti, a ruszin-Iakta vidékeken 
mind ukrán, mind cseh részrőlerős sgitáczió folyik. 
A csehek hír szerint milliókkal dolgoznak, hogy a 
ruszinokat a maguk pártjára hódítsák. Massllryk egyik 
beszédében már emlegette, hogy a cseh-szlovák állam 
keretében a ruszinok is autonómiát kapnak. Megjegyk 
zendő, bogy a magyar kormány már. több mint két 
heto tárgyal a ruszin nemzeti tanács vezetőivel, a 
kikkel már előbb megállapodott, ugy hogy Massaryk 
beszéde nem lehetett befolyással a kérdés ilyetén el-
intézésére. Remélhetőleg az uj törvény megnyugvást 
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........................ i SZANTÓ JO'ZSE'r'; 
: ,,�.. 19 éve szállit kerékpárt, beSZél6_géPet l

l : � . ��_ varrógépet, karbid-lámpát asztalra 
: . . � , karbid-gummikat és felszereléseket ' az  

: egész ország csend6rségének. Ellsmer6 40 

: leveleim ezerszámra vannak. - Pontos czim ; i 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA.. i 
................................................ 

Csendőr u rak régi és legjobb 
bevásárlási helye 
Kézi és asztali kar.bidló.mpák, karbi,l, zseblámpa, I..-� 
aranyelem, ongyu)tó. borotya·kolszletek pennék 
gramofontük, lemezek, nagy tömeg g�prész

o é� 
felszerelés minden árban ! <'( SZANTÓ LAJOS 

kerék pár, varrógép és beszelógép fó raktá.rában 

� ............................................ .. 
: A világ h . k . .  : 

: legjobb armonl  al t 
: Ol'solluhnngu. :! Y:\ltó�nI 7 K. nnom 9 K. L'�tldt\san :-
• ('rős bnngu\ 3 jJ,tnz nílt6vn1 1 5  K. Egész :i.enekari • 

: blmgu 1- ignz vált.ó,ru 20 K. Eri;s nczél hnngull.k : 
• 1 8, 20, 25, 40 K. Fin"m két.oros harmonikAk, há· • 
• romsorosak, gnllllOotikus hangnak is ké�ziilnek . • 
• • 
• 

• 

i Gramofon i 
: ('s{)llilsIUl l�rüs, tiszta b:l.llgu h('szel;;,� ép 40 Kt :. 
: nagy ti Vniolll l'ize!kozettel 50 K. Legszl.'hb :. 
• hangl emezek llZ osszes dahlk. zenék. operák. • 
• tréfás elü"Jások stb. 80 fiII.-tOI 4 K-ig. • 

: Javitási moterem. : 

: Árjegyzékel aE összes bangszerekröl ingyen t 
i MOGYORÓSSY GYULA f 
: királyi s.o.�adalmazot t hR.ngszerb"'Yár :. 
: Budapest, VIII.. Rákóczi-út 71. szám. :' 
• 

• 

................................................ 

. --------------------------------------------�----------��--------�., 
VÁR N AV L. S Z'EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

Őrjárati lapok most rendelendök 1 1 1  

Gyalogsági tisztikard, börkardkötö, kardbojt, sapka a I e g j o b b kivitelben kapható, 

Franl<lin Társulat.nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utca ·t sz. 

I, [1 11 l 


