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MI HAL.rrn ThTTC A MltGUNK UTJAN! -===�===����=�===�============ 

Ha figyelemmel kisérjük az emi�ációs sajtó-termékeket _ .. ·i]'T:'�. 
a.kit�ő ' mag'lar szelJemiség folytán, i�en sok l�, van!-- té;t{f-�,� �C1,�.�\,.,_., 
pl thatJuk meg, hogy. végcélJuk egysé�es. a kOmm.urll��.8 ell� .. L l: ,: .. .. c. " •. 
szerencsétlet;l Haz!ilk felszabagi tasa T Mégi� - . esz:ko�c.k9An � ':1 II} o o oko ... i� 

szólván .l.lldegyik lIás .é, 1lta� utCll). irl�szlk . � vegg.ei elr�Q�i:� ' B7. 
is van j6l, mert h1szén val'amelyikmérls csak celol:'. t n ... 3. -: , B al: -

r maKáhozöleli azokat is, akik a cél elérését más uton-mádon, dc u-
gyancsak magyar szellemben kerest'k! , . A hiba csak ott van hogy az emlitettsajt6-termékek nagyobb ré
sze most már pem nemzetpoiitifat, hanem pártpolitikát szolgál, S 'igy 
eredeti j6szándéka ellenére, szinte önkéntelenül is. a személyi harook, 
egymás elleni áskálódások mezejére téved. Ez pedig akkor �s szétforgá
csolja a magyar er6t ha ezt a "mindenki harcat mindenki ellen" magas
rangu katonak'/kivál� költ6k. publicisták, politikusok vivják is! 

. Amikor �nemzetünkre ráer6szakolt, idegenek által irányitott,Is
tent t�ad6 uralom oly b6ségesen szedi a m� áldozatait, mi itt sza
bad , földön. kényszer nélkül, segitünk annak azzal, bogy egymással ma- . 

. rakodunk? ' .  . 
Vigyázzunk, Bajtársak! Senkit meg ne tévesszenek a szemályi har-

cok, mi fialadjunlC tovább a ma� utján. azon az ut.Dll, amelyen .elindul
tunl{!.Csak pártpolitikamentesen tuduilk el�brejutni, a hivatt .... közösséc: 
üapján� amely oS8zekapcsolt bennünket a Dlultban-t összekapcsol a jelc. 
'on es még szorosabban fog összekapcsolni a jöv6oen! 

A mi. hivatásunk a jöv6ben ie az lesza, ami a· multban volt s a.,�.'·: 
'. Cs-i Utasitásunk 71.pont l.bekezdése 8 következ6képpen irt e16: :,�� . lend6r az államhatalom képvisel6je, a törvényes rena. és belsd béka -:, . 

. . J,sza, az ország közbiztonságának és nyugalmának óre, az állam és a 
;.LGmze't bizalmának letéteményese. ft 

• i Uror élj
k
ünk

tal
tehát 8gfZ eut1gráci�ban is, bogy hiTatásunknak a' jöv6-

en s llláraa� anul me eleIhessúnk! 
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/Folytaiáa/ . 
Örökk' k.a.Te., s2l6p ba1tárli eml'ke1nk: al c"" ,1 vitsgt;;'i ,�.�� :;� .. -

.& katonaZUbbQ]1. �Z et.6 liba l«atá,. az e186 caillN a gal e:"c:G •. t.,:'� tl 6 llel.!!61it es ia�!il ur. rt'tzeto ur! Hadgyalcorlltok. diszszen�-
é t!f8�.tn 1M bfHeiafi1íf f�b61: rel

k
Yidé�� U��l!l:ta. Dél-

.,1d • cI6 01 tu: bennWlAet. a a - ' 

aikor nem tudtik, hova tegY,enek. mit a janak ennl-Um1 riizi.inkre! 
illlékek: az erdélyi Kárpátok. Ss'kesfehé%Tár, �aföldvár 6a a ese� 

peli b{U'cok I A bud.pe.ti kith6napol hel1.t�lá., majd -' budai ki tör',' 
mind olyan eseményei. amikor a bajtárll-kat�al d1c86a'g '8 a bajtár. 
81 szeretet legr8l!o�bb p'ldái 8lülettek. . 
, AI a n4'ftel� ��� aki az \'tol.ó 

D
lae, ViHt adia oda, elf 

f,�OfiB1 aHrs�f���fg,,�ailzgieBttieidl dmié�Uf!� �ijlöti t a1g 
AI a n�TteleD hon.'d, aki a 'leWben ta41t a'ta ujj!111 J1&IJ'� 

szárai kenyér darabját o.ztja aeg tiszti elöljár61Yal. OlJaD Jfatona
emlákek ezek, am1ke� elfelelteni nem lehet. Ezek &I ea14kek elklsér
tek bennünke� ide a hpntalinsú laktan-Y'jábt il j,' t.,kr61 ainai, szi�e8en be8z'1�, Talah�8zof 1smer�8 �aj ár.akkal tal,ltolUftk. ' 

-s.inoa. YMMk .,.oaDan- .14kek. _� .�en lI'Hl . az cmber! Heli 1,1"eeen beaMlek aoat �ií i ;  , i lII mnt meg séiitliánla't"óa. mert 4ppen a ault hibáib6l kell le'fonnunk a tanulaáfot! • 
1.7 Eit IU skolcon eu f6törze61"J1elterl akinek hároa geraeke "0 t. 

Mindhárman f618kolát T681ctek. AI egyik liU� . · kath. paPl' a .. ,lk fiu 
és a lánid}llD. tanArok yoltú. Az enss CI �ak ip.1l 6 hlrp.eT8 
volt. A t eo f6hadaagy akarta filel'� TeDD1. a11" 'alonban al 
éde.atyja a tiaithe1lett'il ,+loaénycao,ortba tartolott. a n6.ülé,t 
nea e�d'

M
e't'k 

2. n g l. k'.' I l, ol st tVla. y t elen I -
alor e fe lf:g1ft1a a ;tn�r f:!s,ólftás1r: al 1tfeftlaenjT18e1keX� 
leg�nI.é� egyénaek! 

�t7 , Luc1o.,lká alt t.1tott�, boU • Jl8&fU ll" fiai egyt61-egy1r 
k1vu6 k.tcm�. alonb_ a ... elllk .,iló erintkes6en'1 a hú. Ie�és ta
Yol�t .i{ld1g ug kell tartu.1. Rea , .. bad ledn.'YI'p. állomanyuval �taqDl. Tele 811 Ultala'l helJ'et fo,lalni •• ert ·el .ind a tiszti te-
.,1nt'l.1 rO'f'aÚ'a .ea l. ' 

4.1·1 •• klJ'. ceen4or,'g tll.'thelyett •• l kaHban ea ld6ben több 6. ret\_l1sett ás három doktorált bajtár. 1. 'Iolrilt. �a. lehetetlen volt 
ssá1lukr8. hogy tiszti '1101lányba jussanak. I teltntetben osak al 194� 
'Vi hAborus illapotok hoztak T41tosást. 

5.1 A 14 évea tiszti növendék .�g8z611t'8a ''DöTellcl't \tr" Tolt. de 
as 1d6., 2Q..30-40 'vi leolllálat1 140vel r.ndelkez6, ki v'16, id6a ala.c1n� megszól1 táaa Teletlkn'v és rendfokozat. de az "ur" 116 elba
lYá,áv81 tortént, 6il jaig 18-19 'vel karpal,oa4nyo. honT4a r'azére a k .. � ruha 
T1s8 á.e meg Tol t enge4�e a 60 'Tes. 40 é,.i • 10 lDJ, at i 146.,e1 reaa.1-
kezeS. kiváló llin6.1teaü t a lepagrobb aelegb8ll 18. oau a • 
kincstári poslt6 ruhát . ' 

t7./ A�6d9t évell 40 é,.l tal rondelkez6 alhadllNJ :f1let4ae ot Ut2 t • ahol a 22 've. 1á •• 16., YIQ ha�-nagy le ule 
-8 • t t fel ut6bbi 1a4beJ1 ki Té n� szttat teraészet. :ai oa ! I teat 
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Ime, �gy pár p�lda ami t képet nyujt bajtársi életünk: mult jának hibái
r61.�lyan hibak �o1tak ezek l amelyek lelkilef elv�a�ztott� magy.art a 
magyart61. bajtársat a bajtarstól, és Sell ba társl ,zellemüi'lkre, $em a 
Iegyelemre nem voltak j6 liatásssl. Ellenkez6 eg: sUlyos.h1bák voltak, 
amelyek ' sok esetben olyan érzést keltettek a tiszt és tlszthelyettes 
lelkeben • mintha nem baj társak .. hanem ellenségek le�tek 1'0 ln sé

. 
nké t Többen voltak, tudom. akik .Látták ennek: hátrányalt. de egy ne n 

'1em tehettek ellene. Ha s zót emeltek, ic16e16tti nyugdij&zá:s, az e16 -
�;_éptetéené1 mell6zés lett osztályrészük. . . 

Ki volt .é�s a hibás? - Döntsék el Dl a Ba táÍ'sak. akiknet e, 
tátgynoz való oziastolasát v em ny e o ... . ra. Tona�ko-
z61ag. hOgy e hibákat a jÖT�ben .11y módon le et kiküssBbölnl

,
' SZlV�-

sen .!ogadL.úk és várjuk! " /Folyiatjuk! 
MÁR AZ "ELVTÁRSAK" IS FASI S ZT.ÁK LETTEK! 

� Hirek 8 vérz6 Magyarországr6l -
Rajk Lászl6, a T4r�8kezü belü�1niszter - fasiszta kámmé. imperi

álista hataImak ügynöké:ré aVatleaal t, akinek a fejére halál t kér az e
zernyi megrendelt�ávirat és Rákosilioz intélett ' bajbókoló levél.- Igy 
van ez rendjén! Ré2i mondá.�, igaz is! "8 forradalom felfalja a saja� 
gyermek.ei t"Y El6sz5r Dim1trof liunyt el "bákán" ei/3 Szovjetoros::,orsza-

. �l szanat6riumban /értad: GPU-szanat6riumbanf/. lCarkos elvtár'sról, a 
h6s" partizánvezérr6l is azt sugja a fáma, hogy szintén szanatóriu

mi kezelés 'alatt áll, Fauker' AnnAról, a német IP-v�zérekről is egyre 
. rosszabb hírek érkeznek csoda-e hát i ha egy ilyen kis senki t, mmt 

amily�n Raik volt l.enAi;:o.ztak �bo-8e.-iki-.ap�V? ·Ami-érdekea-1l 
. doltigD61i -a-Caz � '�ogy Rajk,' bár é �pen olyan lelkiismere·tlen kiszelgá-• 16ja VOll- Moszkvái1ai-. mint a m�g !llva marad.t'· Rákosi és Ger6, �íl

váii�nyilas- öccsének hatására, nem szerette az - 1degeneket · . Sem Roth, 
sem Grün, sem Révai-Rubinste1n elvtársat nem vette De a gyomra 48 19y 

, --és. e zért ! -- kellett neki lelépnl a vör�s szinpadr611 Reméljük, hogy 
hamarosan követik a többiek is. mégpedl-g --ahog( mondani 810Iéás- el;' 
halálozási sorrendben! ' . fi - éves tervet hirdettek m eg a MagyarorszáQ1 terror-uralom vezárel. 
ami ék a végére paradlc-aomot ig4rneIf minden �erék demokratának, aki , '. hajlandó a paradicsomot a polentával összeté'felJzten1. Á jelenlegi , �
ves terv ez év végére kimul. persze. olyan hátborzo�atöan sZép ered. 
inényekkel. ami t meg az USA sem tudna utanuk csinálni. Most &Iutön jön 
:lZ � éves. terv - a magyar nép utolsó anya� erejének kilzivattyuzásá
�."'.'J a "nagy és önzetlen· jóbarát", a Szovjet száiára. Mutatja ezt_ hogy 
. �� uj 5 éves terv a beru6ázások zömét anehéziparra, vagyis a haai C8-
lakat szolgál6 iparágakra irányozza e16 • .Ami a különböz�-tervek leple 

,. �J.latt törtenik sz n em egyéb. mint egy nagyaránY\J hadi készü16dés, a ,. :3ánti tó Szovjet-ipar hóna alá dugott mankcY .. mindez természetesen. a 
"0éke-jelszav8.k állandó hangoztatasa mellett. Soha még ilyen otromba és 
ős 1z1éstelen né'pcsaIással nem állt szemben a magyar nép. Csak,sz a 

.. szerencs�, hogy J!Ui már a proletárdiktatura' le�ontosabb pillére, maga a proletar sem hlaz el m1nda�ekb61 egy árva sz6t sem. mert hiszen a sa-o 

. ját b6rén érzi ·és tapasztalja a bolseviki tervek hatasait! 
'. A kulákok földjei t fut68zala�n foglal j ák  el a helyi kommunista 

pártszervezetek. Most már nincs birói itélet, vagy legalább valami . • látsz�t közigtilzgatási eljárás, hanem egyszeruen megjelennek a helyi ' 
KP oSlsz11kjei és azt mondják hogy alonnal hagyjon ott mindent, föl
det ,. házat t felezerélést • m inAent. Igy néz a� Itl. amikor a "néi' maga 

<,'.,. � veszi k�zéDe �z "1gazságslolgál tatást1'! ... ;, , '.', '., :: "w. 4· 
• 

, 
I :I • 
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Egy 6szi déle16ttön az öpk. oktatást tartott a kuruz�lá�sal . elköve
tett-k1h�á8r61 és ezz el kapcsolatban a babonás néphi trol lS � .:.z o�ta
tás még be sem fejez6dött, amikor megjelent az ör�ön a vasutl -rendeg-
168 és szállodatulajdonos és jelentette, hogy a környéken az a hir' van 
elterjedve . hogy a pár hónapja elhunyt edesapja szelleme "hazajár". A
mióta az apja elhalt, azt tapasztalja, bOgI �ap-ni után kevesebben ke
resik fel regebben joforgalmu vendéglojét es a ré ismerősei, akik va
lamikor a 6zallójában szoktak megszsllni, semmi nzért sem maradnának 
nála é jszakára. Többen

! 
akik apja halála 6ta megszálltak a szállodában, 

azt állitják. hog hal ották al»�a szellemét járIéálni és valami rekedt 

hanfO�e�a��as í�vg:����i&n
j

�afrl
n

;éZDlecserét. tartottunk. ho&yan 1s 
leplezzük le ezt a körm6nfont dlszn6s�ot?! Mindnyájunk helyei1ése köz
ben megállap1tottuk hogy a nyomozó járőr dolga nagyon egyszerU lelz. 
Ejjel ' oemegy _ szál!oda egyik Izobájsba# megvarja a k1 sé rte t et 48 me�
foéja. Meg-ls pr6báltuk mi- egy pár �jje.L lesni-várni a k1s4rtetet. de 
aZOKon az éj je leken egyszerüen nem jelentke�ett. A v�gén már ugy néz
tük t hoitY nem igen "fog\;1llk l>oldo�.lni ezzel a tulviláRl lénnyel, ezért 
bejelentettük az esetet a nyomozó ol!JztálYl).ak. polgárI ruhás llYODloz6kat 
)-:érva az ügy felderi téséi'e. Igy is törté-nt. 

A nyomoz� járőr elbeszélése 8zerint este 9-10 óra k�l�tt. 10-15 per
ces 1d�közökben érkeztek meg �á8 után , mint v1dék1· utalólé: és eErje
�le8en a �záll6ba mentek. �ugy hogy .ég � 8tállodá,e sem sej ette. hogy 6k 
csend�rök. A 6zobájuk e�as mellett volt ás előre megbe8zélt'k , ho«1� 
az ajtókat nem zárják be él' ha a kisértet m�jelenik , egymást tamog8� 
va. annak elfo�sára sietnek. ' ' 

Szép. holdvllágos á j jel volt .• A szállodában és környékén nagy csen
desség honolt, semmi nes$t nem hallottak. Talán el is aludtak volna ha 
éjfél tájban valami furcea zBrejt nem hallottak 

I
0lna. Arra lettek fi

gyelmesei. hogy az egyik slobában megcsördült va. ami.. majd efJY nehéz 
s�hajtá8 liangzott a follo,6n. A k1sért6 rém most lassu, csoszog6 lép
tekkel menni kezdett a fOlyosón. irre azután mindketten, s�inte egy
szerre, kiléptek a szobáb61 és eiettek a kisértet felé, akit ho�sZUt fe
hér leped6 takart tet6t6l talpig. Közeledésükre a kisértet ijeszt6 nan
gon rebegte: "Jaj nekem, jaj! Nektek 1s jaj, emberek, ne közelitsetek 
felém!" - és a nala lévo lánccal hadonászni kezdett. A jár6r azonban ü
gyes mozdulattal elkapta a láncot és a kisértetet.a fölare nyomva, ke-
zeit összekötötték" . 

Amikor a szellemr6l a leped6t lelették 6r46gi arc meredt rájuk. A szeme körül piros és fekete karikák volt;t mázolva. az orra fekete volt, 
az arca meg ki vol t tarkitTa hogy ha valaki meriogja. fel ne ismerje. A fej�n �aga8, kemé�y'pap1rb61 készü*t a*ka vol�, nogy azzal az alaija m�asabb l egyen. A Jífr6r ezután a kozsé átára klsérl'e a "szellemet", 
ahol alaposan me�oBdattákt 8 ekkor az jjel1 �rök egy 8zab6seg6d sze
mélyében felismerték. 

l kikérdozéskor beismerte, hogy a cselekményt b088zuból kÖTette el. 
mert a vendég16snek volt egy nevelt l�a, akit 6 felelégül akart venni. 
de a neve16szü16k ezt ellenezték. Ezért támadt benne �I a gopdolat. hOl 
bosszut áll a vendéglősön és kieértet1árásá.al anya2i kárt Okoz neki. A biróság 3 havi fogházra itélte el a "k1.értelei". de a bitntetés 
végrehajtásat 3 évi probald6re felfüggesztették. ' /H.S.I �=====================�==-=2 •• ====�.=.a=.= ••• c===c ..... _ ....... a •• :==== JI.. Bajtársi-Levél a Ti hang<?tok os6.-bajtárseltl TámpgBssátok azzal hogy 
:'�ontosan bekü�di tek a hozzájárulási d1jat. ) Dgy c1klteket irtok beie é�s ._ogy terj esztltek 8zellemét mind�nüttf shell elék .,gfor4ult�kl . 
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Uram, tudom, kesere lesz e pohár,' • de nepemért elfogadom . -Hall6, halló! Szerkeszt6ség? 
Itt goston M6ze,s nyugalma
r�ott ouzaesztergályos es volt 
. �urátor. Most elvtársi m1n6 -
s6gben kévánom egésségpkre 8! 
éccakai nyugodalmat - ha v6t! 
Az Ambrus onokám aki ott van 
magiknál , hazaküldte ide Kő -

Az elkövetett vétkeiket1 mondád, 
hogy igy nekik: megbocBáJtod. 
Nyujtsa hát nékem a poharat • .  
hogy keserü levét h�a igyam kl 
és nyujtsd véle a toviB�oronámatt 
hogy szurjanak a tüskéi. 

J pecre a magik ugságját ewár
s zor. N a. mondha tom. sok "'\.gO -
londot ö ssze1rnak benne. Lác
cik, hOgI ugyanva16st ráérnek 
az lrka�firKara. Montam is s 

Es verjenek ujra százszor, játszva 
az uj Pilátus-katonák, 
hogy csurg6 vérem mossa'le már fl 
reaJuk szabt a Kálváriát. ' , 
Engedd. hogy ezt a szörnyű utat 
én t egyem meg helyettük, 

fij amnak : , 
- Benci, te! Én,mpgtelefono

s az elfogadott kereszttel megváltsam 
. Golgotájuion a vétkük! 

zom ezeknek a mutu1yoknak.� »ert ezt a 8zerencsétlen népet, 
csendesebben 8na1 a tollaIT't kit Te küldtél ide 'let Ne lázijjanak a demokrác1ja megváltani akarom Teneked, 
ellen, mer baj lesz ! I hogy legyen ujra a T1eA ••• 

Hisz nem rosszak 6k� �ár Azt mondja a Benei: vétkeztek aoka tor E�lenedt - Nem tua kee oda telefony� de természetük gyarló és már ni" ü�jék v�sz�cgJ . � , ' _ tanultat is-egy ke.c8et ••• 'M Gy
' 

d ... H�t 'mér nem, Benei - kér - == •• ==.== ...... =:::.:a.c=.== •••• =:a=� • .,� . ... em \'.'ln. . � 
- Azér - mondj a ü-:-. mer hogy nem szabad. 
- Most ne vőna, haszen szabadság van? - igy én. 
- Hát 'csok tr6bájs kee. ha Unyi akar!' - . 
- Rejakciós �bjeszéd e Benei, gyere velem 8 hallgasd l " 

� , . . .. , . ' 

Hát felmegyünk a p6stára 8 möndom én a küs8s8zonynak.akl·méllesle, 1-
gen ügyi�e-va16 fejé�ép: 

- BaJ van •. lelkem kUSS82tZony'! , - Mi baj? - kérdi. , Cllahajolok� !tilihez 8 sup, hogy csak il hajja: 
_. OSSZEESKUVES! 
- Tán nem? - ijedezik. = �:�t�en, s még hezzá J\aD! - mondom. ' 
- Mindig - s 1n�tom nagy b6csen a kalap alá valót. 
- S most mi lesz? - kérdi. ' 
- Moet az, hogy felhijja nekem Ausstrijába eit a számot, 1álS8 e.hQIJ 

megállithassam az összeeeküvást, mer ha nem, baj lesz! -�em lehet - azt mongya,- 8 ml baj lehetne? - Csak az - nyu2tatom,- hogy akkor maga,e8 be�e van az öe8zee�küvés-
ben s azér nem aiarja Ielh1Yn1. En meg sUr1tek a rend6raégre s Jelen -tem fel! 

• 
Inkább hijja 6 sz1vesen. csak egyet ae me�ek J Hát igy jutottam én te 
lefonyhoz.�ássák.é. 8 a kisa8szony' most 1tt hal�88a, hogy mit mondo 
'magiknak • .UI pedig csak annyit, hajják-é, hogy ne báncsák magik ezt a szegén Rákosit, kár erte. Mer egy az láseá1C. hogy as 1s ember vaf!S ilyenforma. Más 81. hogy itthon igen n&p.zerü. Mindenki utat ete ti n nyavalával! Ne verj'i hát-�1t azt a 8zegént. annyi' mondok, a suly/

ossen bel.! 
Na Istennek ajánlom 8 \1azteltetem az, oftokámat al Ambrust! Cs.B.S./ 
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: � ·rNflA!A_JUIHfl!I:P. ", 
, JaitátaW ... 1UU ,. ' •.• Am élJ'latot hCtr ft=: &.. legjobb ts6 ... 

jluubl .e,i1l.'-:a� Igen ,ok érttSlté'. 'r4ek" J'� 'tke.ett· be. 110-1""'11 
lyek r4ezba úr ka 'öl ttiJ'lk részben 141 • I t ' 1 f • A � �:l.ja� a mat súmuDkban közö];! wU84rhffog(." Q. !f:\lr16 .m:�l� 
' e  me,-. 1r6jas H .. S. Dajtársúnk különben rigi i.81I,;688 ulTaa6iDlal�;w1v .. 
f:uisodik eli at a ''HnllalzéSká," c. elbeszél', Qerte "",eit a ldSvet;kez6 
s gjuk közölni. Szerz6je: B.J. btllt4rl. Stemberg. Szintén \ 
több c kket . irt .ár teftUiUbe . .. haaadlk d1ilt � koráboM. már a 4 • • számunkban közölt elbse1t'l's: Itb otititor 8J"k," nyerte. azerz6je: 
N.I. Salzburg. O'linte 8zivb61 gratu 41UDk a nyer\«8eknik el kérjük 6-
Ket, hOgy t6iábbta is küldjenek �e hözzánk haaoD16an 'rdeles irásokat! 

-0 .. 0-0-
r e l 9 i v , I f F e l h 1 l' Á ,ef 
K�re8ünk el1' olym bajtÚ'aat aki . '  Szárai Andráa baittreunk m.erle. -Nbt Németor81'� Inn folló �el1ett1 'tette a BerCiflilmáS Ur �orlrélát, 
S ' . b a c h -tölség kózelében la- • 1,16.e8 raj t �'azitett l8RYmarI!. 1eff! I hOgJ cillát m1e16bb ktS. ItYUOfTlála61 e. feleitat ft fni -�lIlje 're fu:' I Jilenti:ez6. eseté , ' rúltlll IfJ!,dk6i IlUvlSr6 f6ll)'k'p fel
ma�leT'�en juttatjuk ctm'ro k4- y'toleke� 1. 'k4f1liett, melIek ese-
l"ésUnket! . kélT vOn �llha't6lt eimen: l}/a Binel .. 

. +++. of ++�+++ t t • + lach ro!'kenhöf 8. b.1 Bayreuth German) 
.................... 

Ké ' lIin'l tHbb k'. r tot lélha.ú14ri" T.r8et� trif4.t I t_olJ . c1�et1 
s .  - serke •• sék a q,:ttárau: a ",td'l lap1ultait Ult 1 
?gJ.re jO�b�. t:i� eDre n�l"I.:rübb' Tálik. 'J)� , -lajtÚ"iik 'r 'ke. 
lraaa1 IlUatt I et aIildenkr 8z1 ves. ,. Iluetett.l Ol1':f� 1_ baj, ho. 
1 \ ince ir6i ke.,.'aunk f f6 hogy a mondani Yal6 leD.p tari II. . .�ér .. 
,., oszt6aég \1111. 4ljaTltjaf Fontos. hogy nn'l rli'iAieb'bek legenek a c1kk��'d 

j • 
t ( • > .  ) é( 1 • •  , ) ''' •• _J' 

0LDJ1Tm BB KmT�Sa H9ZZÁJÁRU1!S!ITOK!T ! BiJThlsl-Lzm,...HIZ. HOGY '1'0·· 

I 
. i\BB FEJLESZTHESSUK .AZT. Ne felejtsétek: -havonta Wtller Ilor9tn�nk b:; ... 

. kopogtatni Hozzátok! ' i I . '  
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F • ott elU'u§k klSltetek. Ulekbel\ ugyis öti Tagyo Te e,.:.; ... ·• 
Ha e riez1k al 1d6. rohanok hozzátok. meri r'ait akarok Tenni .�egén:. 
magyar Hazánk felszabaditásában Mág mindig nem tudom t hogy kik a B-
8zerkeszt61? Ismeretlenül 8Zivályesen Udvöz1ö. 6ket. ö'lÖhHm aekiktb1l 

. voltak o� kedT8eek a ssolgálatukat felajánlan1 ' a bajtáreak régi sze -

lemének feluj1 táeára. megtartására és' ápolására. /S'áP á. nemeI munkát 
v��znek Hálával tartozUnk nekik!" VtK Anglia :A B-L 8ssrkeslt6i 
hálásan 'öszön1k az elismerést t Sli vesE es Boldogan dolgoznak tovább.
ra is a nemes cél érdekében! sI 
"Most jutott el hozzám a B-L juniusi sfám8 . • me11b�1 6r_el olvsstam a 
g!,a�1 Bajtársi Asztaltársaság me��aku ásár6l á8 immár � 'vi sike!,os 
müködésér61. Kére� c1memre a B-L: kl.1ldését. melyb6l uj e meri thetuJ ��: 
.0. további küzdelemre �8 kitartásra. Kedves Baftársaim! polj8k továbh . 
a csendőr szellemet t 'toborozzák egybe a csaláaot. hogy a nagy Riad6 L .1._ 
készülten találj on óennünket! Isten áldását kérem tovibb1 münkájukra/! 

ti 

B,B. Anglia /:Ko!ztSnjük buzd1t� spra1t! Ezek 81ellemében dolgozUnk!: 
Az alább felsorolt ba társ hálásan köszön ük támo tá ukat! 

• , tu a . - ,  � g, s ' t- , • •  an aOl"szág 
la.� 7 p6nok/; B,t- Braunau 3.-; I.J.�raunau '1-; B • t.Leonard 10.-
V.F.lnzeilhof 2.-; �.Inzonhof 3,-; -{;d,Anglia O\� ,J)Ónok/i Sz.E. 
rranciaorsz� 2.- IJtUp6nok!; H.F.S�i am fYhm 4\>.-; y.Windrsmi -
garten lO.-;;[.L.Fehrlng 1.-�V.�.Twimberg 5.-; r�I.InnsDruck 3.-1 Cz. 
J. Franc1aors!& 4.- Iku�no - .  z J.Feffernits 1-; �öWjGraz 2u.:; 
N:1.Raaba St.Feler 5.--; I7�Hliffiu 12.-; M.F.Fe dki O'-i H.F. 
tranciaország 4.- /kupgno , .J .steinberg 5.-- BIG.Graz 7.-j ..I!i.trtrraz 
1+.-; Jli.Graz ��; lóliGraz 5.-i �jfu:VilIaOh 10.-; P.I.�5.-; B.J.Fran
elaorsz 10.- 'A�p6 • -.Fo11�s !--

=g=�=l.�=k.I-=Q=I=I=I=I=,=í=I=I. 
Pá, Ámáliám! Hallotta? Még N�gy Na mág J3zt al egyet. aztán ro-

Ferenc miniszterelnöksége idej�ben hanok f - Rákos1 és Szakasita men _ történt, amikor a m�ar korminy - nek a Hác Ulésáre • •  , 

��tÖj!s����tb��liAmge�í!��ban.Ra.. fiákos1: Nézd. SZak1kám, kémányeep.. 
. 

• ro!!! Szerenosénk lelz 
RákoSl: Kérlek, Trumcsikám . mi t ke- Szaki : oda nézI. Mat1ikám. ott 1s 
res nálatok egy mel6s egy liéten? ket�e! 
Truman: 50 dollárt. Rákosi: Sikerüln1 fog. ami t m, el 
Rákosi: Es mennyib61 j6n ki egy hé- mtál'Uilk f0g"!1dtatn1 8 -Hál�t;l! Oda-ten? meg a két kéDl�n{.err6hö:k Itt van ;5ua�i��

1
�égy gyermekes osa14d ��tei��c�!ö{yr1n. B78n rajta 

;,ákosi: Na é81� .ait csinál II meg- KégseBf6: Dehát mi'rt adja ez.t 
: '.'"lxadt 20 dol arra!? ne • ram' 
:,:�.:UtJlan: Hát ahhoz aztán 8§11U1li kö.. Rlikoai: Mert maP.k.1lár a harmadik ;� .rnrr:-Az az 6 madn�e. Es nála- DiiieiiYsepr6k ás igy sserencsénk ]J=,�. 
i�k h�gy van. ez, J4atYlkám? hogY. legyen ma! 
.:LákOS1: Egy JÓ szakmünkáe négy 8)\t Kémenijj� : Nagy t'vedéa Uram! ;�i 
ft ekkel 150- frt-o� keres egy neten. nem ·v kéJJlen1.ep�6k! 14i a HUl��-
. �rU1Jlan: Es mennyl kell , hogy meg... gár1r. malomban keverJük III - egyse-
ü�J'"enl ges lisztet! 
RáKoSl: 300 forint ! Pá Amál1ám l k� l bb! 

t: Truman: Honnan veszi a hiányzó látá ' li ' a eg uz. e vi!!! 
150 forintot? .c_ sra. t 08t sietek, mert odaeg 
Rákosi: Hát ahhoz aztán semmi kö-

rautáeOJn. 
ziihk1 Az az 6 magánÜQe! -O.Q .. o .. o-o-o-


