
HIVEN BECSÜLETTEL VITYZÜL! 

F~Af.IJV ÁS ! 

A franciaorsz c.ícban tartozkodó ma gyar csendőrőkhőz ~ 

BAJfÁRSAK! 

Emi[~:r::iciós éle tünkben ,Franciaorsz ,~e; ban, a forbach:L cs ö. baj
t :~rsak ::ildo?.atkészséee folytán első izben sikerült me e;ünnepel
nünk 1951 Kar4csony ,it ! 

Ezen ünnepségen részt vevő bajt4rsak elh2.t::irozt:ák, ,Bajt,ársi 
Segi tő Alap, , lé te s i tés ~t a Franciaorsz 10 t erületén tartozkodó 
esők. sz '-Íli14ra. 

C~l :Az önhi b :ij ~1: ki viil. mllilkaképtelcnné v;.ilt, tov4.bb:i szeren
cs~tlens~g, bete c; s ~c ,hal~l vagy m4s előre no m l ·~ott esetekben 
bajbajutott bajt il's av a QJ hozzótartozó megse e; it~sc. 

Öregszünk, a so:rs szosz ~ lye ki sz :imi thatatlan, rn-iról-holnapra 
kieshet a kenyérkereső szersz -in a kez ·ünkből és ki segit rajtunk'? 
Csak a bajt '-irsi öE:; s zef oe; '-is ~s önzetlen 4ldozc:t:t;k~szsé0„ 

A ;'B2 jt =irsi Sc e; i-L ő Alapn-hoz tartozó núnden Gc,yes bajt ú-s 
kötale s minden hó 10-ic; ho..vonta 100 /E _:;ysz ·-iz/frnnkot az alap 
p9nzt~osa:Szak'-ics S4ndor, Forbach Halte Sch öneck 53 l;lcf!t:Klc ci
mé::e mc c;külc,_eni. 

A p4nz -4tvétc l4ne k nyuc_i; t4z4sa a B. L. ut j<i.11 nyil vmosan tör
t4nik,mi4rt is a no~7ozö 't t pénztáros a pénzt bekill_dő b8. jt4rsalt 
n~vj~gyzékét mi nden hó 28-ig e lap szerkes ztős ~2 ~nok bregenzi 
cim~re juttat ja~ 

Az első 100 fr8.nk be kül d~se 1952.febru;ir l-től_ <:, sed~kes. 
Hat hónapig, toh~it 1952~ o.ueusztus l-ig az al a11 ból senki se

B~lY't n om kap,mert ezen időtartam a töke ki?.pz8s4r e szükséges. 
F.~vi aue usz t us hó l-től a felsorolt esetekben re4szorult baj

t ::lrs . vaey hozz::l.tartozó se~8lyt k6rhct.A seg c§ly k'3r~st Bék~si G4-
bor Forba ch. Halte Schön0b:k 53 Mossclo ci rnre részletes indokol.;ia
aal ir:isban kell int i? zni.Nevezett bizotts '3.e; i mo&;t::irc;yal ;is ut:án 
az Alap ~<&nzt ziros 8,t kéri fel a k~r2lnezönek kiutalt ös s zeg pos-
t :irl való meek'Lildes~rc.A s e {!, é 1 y k a m a t m e n t e s, 

A soeAly e zett a kapott összeget 3-6 hónapi időtartam alatt 
havi r'3szlctekbon visszatéri t eni köt e les.Ha a havonta mog4llapi
tott r~szlet fiz c t / so,vac;y oeészen kiv~toles o sctokbcn a teljes 
visszafizetés valame ly olm4l fo c;va nor.'.l volna teljesithotő! ugy 
ezen körCilményt B~k8si ba jt'-irsnak ir'3.sban ke ll tudom:isul adni• 
ki arról a s Ge ~ly ldutal =-is :ival azonos módon i n t8zkodik. 

MG c;gyözőc1.9sünk,ho c;y bajtársaink 4t'3rzik a scci tő alap l~tre
hoz4si.mak sz -üks 1iG e ss ~ gét <3s abban tevőloecson részt is vesznek. 
A soc;itő alapba tört~nö havi 100 frankos bofizot~ssol a bajt~
ai 9rz~s ~s ös :?Jzotartoz ·-is szü.ks~ e; c s s ~ 3~t, a soei toni akar4s kész
s9 cAt be bizonyi t j ~J{„ 

Közromüködésükot t illetve '3.ldozatk?.sz nemes hozz cij =irul =isukat 
v :ú-va, vagyunk bajt 8.rsi szeretettel: 

Forbach, 1951. dc. c ombcr hav-iban; 
S ZAKÁCS SÁNDOR s.k_ cső. 

p ~nzt--iros. · 
BÉicRS I GÁBOR s. 1:: 4' örm. 

JÁMBOR JÁ.1'108 s,k,cső. CSALA GYULA s,kd cső 
bizotit.s4gi tagok. 
NFMETH IS1l'VÁN s. k Q örm. 

a forbo.~J;ú. cső„ bajt -:ú'si kőr vozciJ. őjc. 
A FENTI NEMES AKCIO MEGiliJDITASÁT TUDOMÁSUL VESZEM S ENGEDÉLYEZEM:. 

FOLKUSHÁZY LAJOS s~ k_ al..t.bgy • 


