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amelyre a vitézi telekre való jelentkezés tárgyában közzétett 
9.200/1920. B. M. ein. sz. körrendeletben1) már felhívatott. 

Végül, az esetleges félreértések megelőzése végett megjegyzem, 
hogy a fentebb emiitett hirdetményben, valamint az idézett kör
rendeletben foglaltak továbbra is érvényben vannak. 

Budapesten, 1921. évi június hó 7-én. 
A m i n i s z t e r h e l y e t t : 

Dr. Schreiber s. k. 
h. államtitkár. 

IL 
(Valamennyi törvényhatósági város polgármester ének J 

A Vitézi Szék a néplélek ismeretéből fakadó elhatározásától 
indittatva, azoknak a haza védelmében kitűnt, feddhetetlen előéletű 
honfiaknak, akik a Vitézi Intézmény Széktartósága által közzétett 
hirdetmény szerint a vitézi mértéket megütik, minél szélesebb kör
ben és a lehetőség szerint annak a községnek a határában, avagy 
közvetlen szomszédságában kivan vitézi telket adományozni, amely
ben a jogosult tartózkodik, hogy ezáltal a hősöket méltán megillető 
különös tiszteletnek még jobban érvényt szerezzen. 

A nemes és hazafias cél elérése érdekében kötelességévé 
teszem Polgármester úrnak, hogy a város területén tartózkodó 
mindazokról a feddhetetlen honfiakról, akik az emiitett hirdetmény 
szerint előreláthatólag a vitézi mértéket megütik, részletes név
jegyzéket készítsen, és azt 1921. évi szeptember hó 1-én minden 
további sürgetés bevárása nélkül, pontosan a Vitézi Székhez (I., 
Vár, Kormányzósági épület) terjessze fel. 

A névjegyzéknek az igényjogosultak névsorán kivül tartal
maznia kell azok katonai kitüntetéseinek megnevezését, és ki kell 
terjeszkednie árrá is, hogy az egyébként igényjogosultak a forra
dalmak és az úgynevezett tanácsköztársaság ideje alatt tanúsított 
magatartásuk miatt a vitézi telek adománygzására nem váltak-e 
érdemtelenekké. 

Felhívom továbbá Polgármester urat, hogy ezúttal is azzal 
a köteles pontossággal, eréllyel és lelkiismeretességgel járjon el, 
amelyre a vitézi telekre való jelentkezés tárgyában közzétett 
9.200/1920 B. M. ein. sz. körrendeletben már felhivatott. 

Végül, az esetleges félreértések megelőzése végett megjegyzem, 
hogy a fentebb emiitett hirdetményben, valamint az idézett kör
rendeletben foglaltak továbbra is érvényben vannak. 

Budapesten, 1921. évi június hó 7-én. 
A m i n i s z t e r h e l y e t t : 

Dr, Schreiber s. h 
, . h. államtitkár. 

l) Lásd: Magy. Rend. Tára, 1920. érf., 795. o. 


