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Hozzá fogtak a ma�'ar8ág végleges kiirtásáh.oz a Házánkba:t; �ob�odó ist?ntolen és ,nom ma�'ar bolsovist;!k! l�z pgész szabad v�� ag ?n�\tdatos korosztyen lolkiismorotébe markoltak bol0 J;f�Ok. a szornyilsegek, amely ok otthon a közelmultban lojátszodtak áe még ma is folytatódnak. 

: A nyers orőszak ezon durva mognsilV�$5ái addig �S fo�yamatosan �ol �nt�ozto�,a mO�dvaosinált hazaáru�ai porok, �gazsagtDlan bobortonzesok,�ntornalások s a tömog os ölhurcolások szomoru tárgyi bizonyi t ékai onnok . 
.Ami azonban most történt,az oddig nom ,voU. Hivat/:),

los szorv a mag;yarnak álcázott kommunista B. M. adja tudtul hogy f.évi május 21-tól junius 15-ig terjodő időben BUdapostról'a 
"nom kiv,inatos elomekot", ozor családot,ami családta,gokkal 4-5 Qzor lélokro tohotó,kitolopitottok. Indokolás :"�\ dolgoz6knak szta�
hanovistáknak és nagy esaládu ipari munkásoknak szükségük va� a 
kitolopitottak lakásaira." 

Időközben olőre elkészitott,mindon alapot nélkü
löző folháborító itéletot hoznalt Grösz Józsof kaloc3ai .31'sok és 
�yolc társa ellen, a már jóbov�lt10rdas püspök és Mind��ont� 
horcogPrimás poreiből ismert módszorrel -38 oszközökltol.;érsekot, 
�olt �álosrondi rondfö�ököt,volt zirci apátot,szontszéki ügyéazt 
stb. nem lehot egyszorüen kitolopiteni,mort ez ellon még élote 
v oszé�;y oztotésév ()l is tiltakoznék az otthoni korosztérf(,hithü ma-
gyereag . ' 

Budapestro El j övőb en már cs ak az a magyar köl töz
köc;lhot be,aki orro az "épitő szociálista kormá�zatt61" előzetes 

. ongedélyt' kap.Nom lesz ma9yar,ald ezt az e nged-él;yt clnyeri,hanom 
az 1945-tól folyamatosan es fokozatoean betclopitot t idegonok:ki
probált élharcosek,végnélküli toljositményü s munka modszorok-ot 
átadó oroszok.A szabad költözködés j ogát 6l fosztották meg a ma
gyart saját hazájában,visszeállitván a modern jOhbágyságot , amely 
szörnyübb,mint az annak idojén volt.Mindozok gazdaságpolit ikai 
okokbcSl,a t ermol és fokozása és a tömog-j ólét további omolésének 
érdekébon történik,mint azt a hivatalos kommunis�a szorv -Moszk
va parancsára- El s zabad Nyugat olőtt magyarázni probálja. 

Valóban podig a durva n;yers orőszak fék-tclon tob
z6dása mindoz, ami nom ismer határt annál is inkább,mort megtor
latlanul hagyják üzelmeit.A büntotlon orőszak pedig'ragadós pél
da.Mind0g olitéltük az orószakot.,do killönösképon aklwr,na. szomé
lyek ollon irányul � célja az élet rnogsemmisitése1a régi �'ugati 
lt1üvelts égü , kor oszt8n társadalmi rétog maradéktalan kiirtása.Ez 
tört�nik most odahaz�! .. , 

ML otthormnkb6l évek óta szá.müzött magyar csond .. 
őrök fogcsikorg�tva,tehototlonségünkbon vergődvo s szörn�U lelki
ismeroti tusakodások közbon foljajdulva k iáltunk a m�g,szabadon 
mérl egelő és felclő6ségérz�ttel ronde�kezó nyugati vilaghoz: 

Meddig tUrik még az eroszak uralmát mogtorlatla-
nul?!Miért várnak,hogy a közel javőbon �indon nyuga�m�t,ro�do� 
és embori méltósrigot folboritson a mogtebolyodott 'l7f'r08 oroszah.? 

- . ..-.. y-6. 



IT.évf.9.sz.levéL B_�i�r§_�.J!C2.V_� 7���L 
... ! ... J&l, fl.YJ.q.Il���Q.�l 

. , ,Junius2l-,én volt három év e ,hogy cső Bajtársek -tls�t ,.é� logen�' ség,- ö�szofo'gtak abb6l a célb6l,hogy Glt,�'!§tgoeaék a sz;LvüJ;oO z árt 1;agJlornanyos ,rn�g;)rar cső szollornot,mogfogják egymás kozet és a raszoru16 BaJtarsakon sogitsonek. 
Kevosen voltunk az olinduláskor , do szépen torobé

l;yosodtÜ1lk,rnort mind több és több bajtárs hallgatott a hiv6 sz6-ra és �a.i� 9�szo�9bban �ag��r.csondor szivünk kitüzött célj aink 
mogyalos1.tasaert.Jart.uk es JarJuk a "Hiven Bocsülettöl és Vitézül\! koményre t aposot t rnag;yar csondőr utat' bizva bizunk hittol 
'hisszük , hog;y oz az og;y onos ut, amoly végiJredméniébou Haz&utba való Visszatérhotr§siinkhöz ve� ot . • .  

' 

Hivjuk és várjuk a még általunk nom ismert holyon 
ta,r't o z kod6 Baj társakat ,adjanak ál otj olt rnagukró;L s igy könny i tsék meg fáradságos és nehéz önzotlon munkánkat ,mert riV3g többon ' 
ógyüttesen,ogys�gbon körwyebbol1 munkálhatjuk jövőnkot,ápolhat- ' 
juk tostületi szellomünkot s ol öbb vihetjük haza tÖl:'ctlon s öntucatos magyal' lelkiségünko't ,amely az otthoni uj jáépitésnél nél
k ül özhot ot l on! -.-

, VJüJAMIT Ji. PERZSA OLll.J-KÉRDÉSRót. 
1� -K'ö'zol-Kelot on gyhlokoznok a ToJ1iOk s a forron

gásra hajlamos perzsia lépott müköd ésbo s oz a mérhetetIon gaz
dasági kincs ekkel .. .'ondCl�koz6 ország önmaga szorotné mogoldani 
prOblémái t. Eddig rondjén is Y''1 1na a dolog,ha a lae;nagyobb kin-
oS�Q. nQ�_az _*,-aj_rolp.§...!.,.Itt y�m a�o!l1)an a h;Lb�mort .a, vörös rém;=.. .... �==--_ 
a hátterbon sottonltOdik az olaj ért 6s ,ho�r ozt megszeroz�o, a 
kijátszott bék 4s oszközÖk c;.�ó ,Ól énytolonsego oset én a fogyvoros 
orőszakho 7, n�'ul. 

Amig a szabad nyugat;). világ vozotői a�on fára
doznak,hog;y a világég�ssol fony ogotő koreai háborutlok�1izál
ják,sőt osotlog�8 presztizs voszteséggel som törödvo komoly a
karattal ülnok le az orosz dologátus által ajánlott békéf'l ki-
ut mogtalálásáhez,a szovjet Porzsiában élogztgoti a tüzot,amoly
nok fellobbantása a világégés boteljesodésénok komoly voszpdol-
me. 

Nózzük csak közolebbről az orosz uja.bbi manóvo-
rét,Elöbb mogkis érclt a Moszkva kommunista m6dszorokltol foy-ozni 
az e;t.ée;li1otlörlségüt /vol t mj,niszt 'Jrelnök mogg�' ilkQlása, zavargá
sok szitása stb/. Ez nom hozott er o d.'1l ény t s igy rugalhlasan vál
toztatván D taktikán a perzsa nationalista követolésok mögé bu
j�.k hirtclen�állam08itják az olajipart,majd olveti Herzoia a 
nomzet,;�özi bil'6s9,g angolokt(al va16 megegyezésre .hozott dönté
sét /::rumnnn elnök intésénok sinos foganatja s talán nem losz 
orodményos külön mogbizottj{mak intorvenoi6ja som. Közben fizet 
Moszk'va II tonna ar-annyal e porzsák olmu1.t háboruban va16 aogi
téséért do El 15 milliárdos amorikai háborus adóságának. rész
törlosztésélOO SOJü h/;;1jlandó. 

V'Dszélyos játékot üznok tohát � P?rzsák,ha köz-
beD c3SZI'() nCJT. voözit,hogy nati onalista t örekvese�kot ogy na�ron 
vose,ed.oJl11os és lümélo'tlel1 impor:Lálizmus a saját j61fo1fogott 
érdokében has zr., il. j a ti,J6hiszomüon tévednok , ha a kö�éputon jár
va mógt.isérlilt hazájuk égető prOblémáinak mo�oldását és azt gon

dolják,hogy a ltapHalizmus kinóvésoit mogsz�tetvén,mog6vják azt 
a kommunizmustÓl.Nom volna talé� jobb a valoban szabadságo t szo
ret ő J\morika komol;)' inteln.einok figyolombovétele? • .  
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_Bh.�A.F.-��� _ '?!_ 
Nos,ffi0gis csak menni kell! Itt kell hag1Jni ezt a dicshlr/l.np.sztól - sárbatiprásig mindcm j elzővel illetett" 

Eu.ró�Hit és be-10 kQll élni magunkat ogy uj, nekünk )!lorőben idegen, távoli világ szokásaiba, munk at ompójába és társadalmába. 
Kettő 0ven át u�'szolva nap onként i izgalmat okozott nogy mehetünk-o, vagJ' som? MennJ'i kivizsgálás ,mennyi fé)losleges

' 
(n:aminació. �ztLin végnélkülinek tetsző vá.rakozás, maj d ismét ro
mén;y, lomondas az utr61 , közöny sorsunk iránt s hirtelen az indu.4 
lá� . R�mé�y eink teljesülóbon s mégis belevág a lelkébo az Ombornek: ��ae� miért? Érdemes-e? . 

Az otthon elveszott. Ujat toremteni egy 1sm.e.l"etlon v1-ll,�goan +10héz lesz. Európában honfitársak között, ha m�g elj' nehezen és keservesen is, de mcgvolttink. Rosszul! Néha jobban is. A kör
nyezetbe bGlorázodtunk. A sok ismerős között akadt bará,t iSi a ma
gyar sorskérdésoket mogbeszélhettük s most elmenni oda, aho mind
ez hiányzik majd.N:Hrt ?  

Dc hát el kell menni valóban? Mi vár roánk, h a  it t ma
tadunk? A� orosz? Nekünk talán már ninos is mit félnünk tőlo.Sok· 
vQlt a hat év megprobál tatá!3a ahhoz ,hogy még félo1Jnot ébrosszon 
valami bonnünk,Do a mai .Európában mi mindég csak emigráns ok mara
dunk s aligha juthatunk emberi élethez,A t engerentul oz meglosz? 
Mi hát oz a távozás akkor, szökés, vagy küldotés? 

A tovább vándorlás keserüségét , enyhit i a remélt nyuga
lo.tli o az .. a szont hit, ho�' �nnan már csak h�za mogy'i.ml{..A� egyetlen 
é� lehúto logboldogabb utazas az Gmpor élot eben; hazafele ! 1'1Gg� 
csii�p_'::J. o:;'őttünk a romény , hogy nem koldus szegény on. Va.lamivel, 
ami inotálló ért ék. Megigazult lélGkkol,moglohot,hogy pénzzol,�mit 
a nÖl1\.3otünk szolgálatába állithatunk; tapasztalatokkal és határta
lan szeretetünkkol. Szerotetünkkel, Dlollyol épithetünk ot thon, 101-
!toket épithotünk s ogy ma még álomnak tetsző uj oze=évot ! 

Lehet, hog;y k.icsi t sok a kosorüség, kicsit sok a remény 
lelkünkben. Do most már mennünk kell, mol;y ugy lehElt Sor8U11k s az 
ára annak,hogy reményeink, vágyaink mo9va16suljanak, . 

Lehet ,  ho�' kövoti küldotesünk van s akik.bt'm, 41 a h� t, 
hogy :fttjtájukat még szolgálniok kell, azok no kerGsztezzel-;. a Sors 
rend 01t38 eit . . .  . 

Ez az utolsó vándorállomás, ahonnan az ut egyencsún 
haz-a,� foltá.madott Magyarországra vezet, ha a kétség akarattá,a 
vándorlás követi küldetéssé válik. 

A FÖL-FÖLDOBOTT KÖ. 
Föl�földobott kó,földodro hullva, 
Kicsi országom,ujra meg ujra 
Ha:;:'Hjön a fiad. 
Messze torn,}'okat látoeat sorba, 
SZÓdültolbusong s lohull a porba, 
Amolybol vétotett. 
Mindég olvág,yik s nom m enekülhot, 
Magya;r vág�'akkal,molyek o lülnek 
S fölhorgadnak mogint. 

Tiad vagyolt én naBJ' haragomban, 
Nagy hütlonségbon,szorelmes gond· 

ban Szomoruan maBJ'ar. 
Föl-fölhajtott kó,bus akaratlan, 
Kic·si országom,péidás als,kban 
To orcádra ütök, 
És, jaj�hiába,mindou ha. szándék, 
Százszor földobnál�én v�ssza-

szállnék 
Százszor is, végül is. 

Ady Edre vorso. 
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��GEGYSZER A FEGYELEM KÉRDÉSÉRÓL 
A kö�ol�;�t�;n -�',B:L,--h�S��j�'� "�'�'�mo ddŐ vita folyt a fegyel,e� kerdeserol�Azert volt meddo,mert a kiindulási pont holytelenul ,volt m:;gvalasztva.Azt ug,;anis hOgJ' a fog,volom szükséges,sőt o��k fő koll�ko a sZOlgál�,t oliátás -az ogyüttélés zavartalansaganak, sonk�som tohoti jozant<.J. vita tá r g;y ává . 

.. 
Az eszmoi fog;yelom f ogalmát a Szolg. Szab. LRész világo.�an korvonalazzaj do 8. fo�' ol om minomüségét több szakaszban s�e� $zorva /fo�'olom,függolem,közszollom és Q�'otértés s tb . /találJu.k cs�k mog .Nom akSl-rjuk ma�yar ázni a f,;nt i szakaszoltat, do 

nom lösz erdoktelon, ha szombo allitjuL és p ontokba foglaljuk a h<Jlyos és hely tolon fegyelom alkat olomoit� . a. / A �lom nom lohot ; 
-r,r-feIolűmbol fakacf(),8:lfegs olom 

2./ koleti szolgalolküség, 
3./ az ogyéniség és önérz et kiölóje, 
4./ vak és kiméletlen,csak paragra-

fusokra támaszkod6 , 
5./ p ongy o la és ingad oz6 , 
�/ A fogy olem legyon � 
r.! ElK'özösseg� erzesbOl fakadó moggyőződés, 
2. / önkéntosen foliE:mor�; szükségr ' 
3./ tudatos, 
4./ ön�rz etos on komény 
5./ álland6 és megingathatatlan. 

-r -, Maga az ogy szoX'ii, -OOsz.oha-&QnJ.ii?ás p-ontGs 'álaszt ad min-
d�nki ezá.mára az ozzel kapcsolatos kérdésükro anelkül , hügy azt 
bovebbon magJ arázni szükségos lonne.De �ogs�abja azt az irányt 
is,amit a jövőben kövotnüuk kell. 

Miutan a fogS elem fenntartása a paraYlcsnoko!t egy �,k leg
nomc$obb kötelessége, célszorü, ha a parancsne kokkal szombon tá
masztott kövotolmé�okot is folsoroljuk, 

�<!�.!LE.end.s._ é s ra:a@. 
__ l?.§...r�?-!l_c:_�no k k öt 21..s..s���c:.2_�2.� 

I . /Legy en maga is fegyolmezott, 
2./legyen szilárd orkölce i alapja és t is zta mult ja, 
3./rondnlkczzék a mogf elelő ,il t,üános és s zakt udá s s al, 
4./lá8sa mog a paranosnokságára bi z ottakban az aláren-

delton tul az embort,s ba,jtársB,t,a henfltárst, 
5./az utasitások és szabálsok merev alkalmaíGása hel;yott 

tudjon azoknak ru galm2.san és n@''J'éniesitv'o érvényt 
szorozni � 

6./legyon targyilagos,megfontoH és foltét l on iga�ságos. 
A multat sonkis::;m akarja vi s sza.forgatni. 1\1a olóro kell 

nézzünk s mi hittol hisszük,hogy a f01S0TOlt jellomtulajdonsá ... 
gokkal rondelkcző paranosnokok mogt0remtik azt a t ns tÜloti. szol
lomot_ és l4gkört , amit mindn;y ájan 6hajtunk. Ez annál ltö!UlJ' obb 
lesz, mort ahogyan a harctér ezor gondja baja,az állandó voszély 
4rzoto, az időjárási viszontagságok �Ö�ÖS vl sol ése k�zclhozza a 
pk-ot az alá.rend'olt ekho.z , ugy l{,o r iü t a eső. tiszti élJ thtts-i kar 
a.z emigrációban , ennok sajátoss ága fo1stán,olyan moleg ombori kö
zols�gbe ogy máshoz, mint soha T o s t ülotü:n){ 70 évgs fom:állá�a ,a-. 
latt.Ez a fegyelme zott , kölesönös tiszto l o t,mo gertés es baJtar s� 
szerotet koll f hogy t o vábbra is f onnmaradjcn9 állandósuljon,sót 
Odáig fcj lÓd� é,k,hogy öröm le�' on. A. sz?lgál�ti �rin�l,\.Oz �s és ma-' 

gán tal álkozas mindep alkalma maJ d ot'�hon lS ,mJ,nt nt �dogonbon. 



, . Do�banjo� össze a �aj társak s z ive ,gyulladjon ki a szeretet la�� Ja,kez a kez b ?n kem�nyen ��ymás szemébe nézve,ogy szeb1?,jobl? �ovóbo vetett t;�t t el a,{arunk es morünk majd a fentiok szer�nt V1daman, boldogan 3S hasznosan szolgálni élni vagy ha koll halni is. ' , 
Anglia. -áv-os.-

- .... 

, Sajnos a B.L.-ek hasábjain na�'on is korlátolt holy 
all rendelkezésünkre, e tárgykört mégsom tudj uk annyira ÖSSZ08Z0-ritani,hogy ef5J' oikk keretében tudnánk -csak di6héjban i8- ezzol foglalkozni, ig;\) a l.ábnyomokról folytatólagos közlés oket adunk, 
hogy a célt -a tájékoztatást és ism oret eink kibóvitését- elérjük. 

A helyszinen maradt nyomok közül a láOIlJ.'omok ogyike a leghasznosabbaknak. Ez a megállapitás különöson a csős ég mü
ködési területére vonatkozik,ahol a blineselokményok szinhely e nem oly k omény talaju,mint a városok kövezett,burkolt terülote.A tot
tes saját lábán kénytelen lllozogni és igy annak nyomai maradnak . 

A tettes leki a eselekmén;y elkövetése előtt a hely
szinre érkezik I-nok/,ott időzik I-nek/,om�ét távozik /-nakl és 
igy ,ha nem is pontosan a' tett szinhel;y én, de az oda és elvezető 
uton rendsz erint olyan puhább talajon is átm ogy ,ahol feltétlenül 
marad vissza használhat6 ny om o _ 

Ennek ellenére azt tapasztaltuk,hogy a nyomoz6 csó 
ozt a kedvozo alkaLmat nem használ ta ki kellően , mort 

a . lv8@' késedelmesen j ol ont mc� a helyszinen és 
addigra a sért ott , kivánesiskod6k stb. a hasznalhat6 és a tettos
tól származ6 lábnyomo ka-t a saját ny omaikkal m egs emmisitették . 

b.tA csó a holyszinolés kezdetén megfeledkezett a 
lábnyomokról s azokat ó maga sommisítette meg saját nyomaival.No 
a karjon a csó ogyszorro mindent látni . Ki sokat markol, koveset 
fog • • •  A hol�lszini szemlénél haladj on torvszerlien és saját nyomait 
Pl. egy a talpra kötött madzaggal teg-ye j ellegzetossé. . 

co/Ha a csónek nincs meg a . k elló �zaktudása a láb
nyomok nJ1ujtotta előnyt nom képos hasznára forditani. 

Tudnia kell , hogy a lábnyemokból és azok alakjá.ból 
mire lohet kövotkezt etni,pL a tettes egJ'edül volt,vagy többon 
voltak a tottbsek magasságára, korára,nemére stb. , 

De tudnia koll a csónok. , hogy a lábnJ.omokb61 mi al-
kalmas bizony it ásra.A lábn;yom csak akkor bizonyiték ; ha bizonyit
ható,hogy a 

a.1 gyanusitott lábbelijo a nyomokba illik , 
b.1 kizárólag csakis a gyanusitott lábbolijo il

lik a nyomba és 
c.1 ha a lábbeli a cselekmény elkövetésekor a tot-

tes lábán volte , 
Á bizonyitás szempontjából a lCE9:�gyobb értek a 

j ellogzet es saj átosságok I szögSk, ráma .. elhel�' oZOde�o,patkó kOl'á
sa ly uk és egvébb rendellonessegek/.Novoksz�k a b�zonyitá8 ereje, 
ha

t
minél több

J 
jellogzetességet lehet megállapitani. 

. Á nyomok f_elo�� : 
A nyomok leh etnek: " á 6 a./mezitelen lábt611 b./folruhi3.zott labtól sz rm�z 

k. stb.1 IciPó,papucs,boeskor,har�snya 



IV. évf.�.levé;b, Bajtársi �evél. 
A talajon megltülönböztotünk: a.1 lensomatokat, , b.1 bonyomatokat • . A lenyomatolt ltemen;y talaj on koletkeznok ahol a test sulyának a talaj nem enged és osak a láb körvonal�i rajzo16dnak 10. . , A b?rlJ'omatok positivok I sáros, véros piszkos festé-kos stb.4 labbal s�ma felületre lépünk és azon a lAb sáros' véres stb. körvonalai lerajzolódnak. ' 
Negativok,amikor véres,fostékes,sáros talajra lépünk,' a láb folveszi a talajt-boritó réteget. A bon;yomatok akkor kelotkeznek, ha a láb puha do �galmas ala�ba Inedves föld,agyag,hó stb./a tcst sulya köv�tkozteben benyomodik. 

�UH4.SZ ��c��ER�_ 
6rmcstcr Juhász megállt a szakasz előtt. Megállt koményen és végigpillantött emborein. Fagyos, velŐkig hat6 őrmos

teri tekintetével. 
� Majd éles,metsző hangort vezényelt: 

-Vigyázz! 
36 bakkancssarok koppant koményen a másik 36-hoz. . Ez oddig rendben volt.Látszott Juhász őrmoster te� 

JÜntotén.Amikor azonban a Bpuskával tisztelogjtl-hez a "szurony t 
fel"-t vezényelte,teljesen clborult az a kis'dcrü, ami a "minden
ható" őrmestori aronak ritka látogat6ja volt.Valami szabály talan
ságo-t érz ett! 

'Még nom látott semmi különösot. 
Az 'emberok ugyanolyan szépen kidüllesztett mollel 

álltak,mint- az előbb, a puskafogások is ugy csattogtak-kopogtaki mint az imént,- sőt még a koronával diszitott köpenygombok közü 
som akadt olyan merész,amelyik fejtető irányában el mort volna 
csavarodni, az "611 ma�a� őrm()s�eri toJd:r;toto ,olőtt. , És 6 1'lleg�s sza.bálytalansagat eszlolt.Nom latta még, 
hogy mi,nom tudta még,hogy holJ-de érezte,Az altiszti iskolában 
k1!ojlődőtt hatodik -spociálisan órmestori- érzékévol észlelte a 
".szabálytalanságot" • 

Mogállt a további vozénylésekkel és jöbban mognéz� . 
to emberoit�Belofurta tekintotét egyonosen az emberei lolkébe,fol
nyitotta szomükön keresztül lelkiismeretük ajtaját,-ho�r ha kell
annak a fenekéről is,de előássa a zt a bizonyos "szabálytalansá-
got" � 

Az 'emberek feszesen álltak, Á lábak tartásábania 
fo�'vorszij megfo8zitésében,a sapkák fordéro vágásában - soho 
som volt hiba. És mégis • . . • .  

KétszeI' is végigmont az arcvonalon.Két szommol, 
majd féls�enurlol mérogott.o a dolgokat. Elöbb elölról, majd oldal-
r6l. . 

-Nom az nem l ohet;� forgatta magában. -Hacsak' 
tognap 6ta soronkivÚl l cm-t meg nom nőtt valamelyik kÖzlegény� . • •  

-Nom, az nom lehotl -csigorgatta a fogai között. 
-Az nom lehet f ho�r • . • •  -

- -Ohó! Már látom! Á' szuronyok hegye nincs ogyvonal-
ban! Á szij�ak a vállon foszcsolt • • •  � puskacsövok of!;! vonalat al
kotnak és megis a szuronyo�,hc�e n�ncs .�gyvo:r;al?an! • . .  Kijé mori 
megbontani a rondet? . . •  KiJe hat? ... KiJe máse,mlnt a Miska �n-
kéntesé! • , • 



J3� t áE..s}=_�Q.v.i;-=- 79 J o� dal. 
Mogállt ffuhász az önkéntos előtt s ráir�itotta �onyogQtvo kutat6 tokintetét. 

, A . , -Már mogin� ,az '� önkéntös ,url! votte El, bátorságot • • • 

v � cr !szabálytalanul " klallnl [3 nyilvanosság elé ... -tb'l;Jrongott 
tovabb magában . 

talanság? 
... Lásf.'uk csak mibon is áll az a bizol'lJ'oS szabály .. 

Látsz6lag ugy állt ott az önkéntos,mint a többipk. Feszeson, olőirásosan, 
- Do roszkot bolül az "öhkéntosUr" • • •  v;l.zagálts. 

omborét Juhász.-Észrovohetóon fohászkOdik. Do miért? • .  

' , 
Miska önlténtost láthatólag zavaroa hozta az armús'tori inquisitio.Már ogész havi zsobpénzét folajánlotta Szt. 

Aptalnak sogitS3go fJjébon.Arca pirosra g;yult,szivo oróson vort 
a nagy találgatásban , hogy • . • • 

-Vajjon ráj ön-o /:oz a mihaszna:/ Juhász arra 
h?BJ' a tognapi bogyuj tás alkalmával a tiizifa apri tás, közbon fo-
tort a szurony om hogyo?., . . 

, Pcrszo,ha csonka lott volna a szurony, az önkén"'-
tos már reg cl lctt volna voszvo.Do ó szépon loköezörülto a csor

. Qát,)dcsiszolta a csonka hogyot.Még nagvit6val is ellonőrizto 
mQ,vét.Nom lohotQtt észrovonni a holyosbitő opoJ'áci6t. 

Do azért rcmogtol� a térdoi. 
-.Juhász őrmester mégis csal ... a sasszom'Ü Juhász. 

Nom tré fa a dolog" . . • Bczáratja,ha rájön... , 
, Juhász őrmester podig csak áll� olőttü', Összohu-

zott Bzomöldökkol, boszorH·ott száj jal.Mu.stráIgatt�, az ,önkéntost. 
'.I?ot6től talpig.To)üntetc ujra és ujra. a szuron;yra té'V"odt. 

Ma j d az önkéntosro irányitottmutat6ujjal,a fol
:f0dózés öröffiIl1.árnorát61 ölosro tátott szájjal harsogta: 

-Önkéntes kihallgatásra! 
N. r. - .-

II CSENDÖR SZElvIMELIt. 
Az angöl-rOr�d0r �5ocsiITot védelmo. Dél-Angliában 

az olmul t választáé�ök ' s'örán 'C'&,),' -v9Tt 'par'la:in'öntT képviso:J.ő ogy 
poli tikai gyüléson olmondott bODzGdébon e. hol�,'i rondórség vozo .. 

tój�t Olfog�ltsággalirészrOhajlással és c g? sZ81só jobb oldali 
politikai párttal va ó szimpatizáliá.ssal vádolta mog"A gyülés 
gyorsirói jogyzotoiből,amolynk au ujságok számára k�azültokttu:
qomást szorzott a dologról a 'rendőr-tiszt is és a volt képv�so
lót rága.lmazás miatt fülj olontott o.A lofol;ytatott birói oljáráe 

során a volt képvis')lő nom tudta vádjait clfO&adhat6 ' m6don bi

zonyitani a ezért a biróság �" li���.t.J.OA!'j!tE.._4:���.�<?�.p_e.��..::. 
n.�k f e l o)_.l!i.c15t/�z..J?_i,r_s_�g�a: ,.i. e, 00, • , " . ' ,, - 'rUdnunk koll,hogy AnglJ. aban a rondor becsületet 

nom védi sommifélo külön intézkedés /hivatalb61 üldözés,vagy f6-
magánvád stb. / • Indo!toláe � mindon omber b9csületc ogyforma é s 
ogyformán becsos is,akár Oivil,akár rondor. 

Vonjunk párhuzamot a mag::,:ar és angol booaületvé-

dolmi törvén::,' olt és bililtOtési JÜszabatok. között, 
-áV .... OB,-

"Mi érozzük hivatásunkat a D��mod0ncében, ugyis mint magyar 
hivatást, ugyis mint our6pai, hivatást." gr. Taleki Pál. 

Ezuton kÖ6-zönj_�� es _!1".�'LázzytJi.��. N';::-:.,:.:.h.oz�.a..JaruJ i\sát a B.L. ro 



�t�:;,.§J Lovél;. 

.Jl9..i[:Q)_ Ji:QlBX. 
A 2.;.<2..&��,i mag�r ar t emplo�ban fo évi aug, hó 19·�én tört4nó lolop- . loz;'3s utan holyozik 01 ROsoink emlékét mogörökitő noves magyar müvész áltl:J.l alkotott igen 8zép fostm8!1J't. . 

' 

Tervbo ran vévo oz alkalommal mag;yar csapat zászlók templomunkba. való olhol;yozéso is,amig innon azokat Haza vihotjük! 
Az érdokl �,dés már is nagy az omigrációs magyar körökben oz ünnop.§ly. iránt ,Azon Bajtársainknak,akik ozon ünnopélyon vidékról 
résztvonni 6hajtanak,01ózotos idojébeni értesitésükro 01cs601-
szállásolási lohotóségr61 gondoskodik a B.L.szorkesztős�ge.· 

- . -
RAcrMÁSKÉREN 38 VÁRPALOTÁN különlegos uj aknákkal,r�kéta. lövodé-
kck.kcí és távoli301 �ranyitott harckoosikkal kisérlotoznok az o
roszok s' már több bcmut.at6 g;yakor latot tartetta'lt. 

Első izbon érkoztek orosz t��bó vadászkötelékok Hazánkba,amolye
kot a Thököly /ujjáépitott horthy-ligeti/és a modern pápai rOR. 
torokon holyozték ol.Alagon uj katonai rop. tér épül a régi l6-

,vorsbny pálJ' án. . 
- • .: -

·K.L.A�tina! Az olső ujabbi csomag kézhozvétoláról értesítjük . 
xz-ottini cso.csop.többizbcni áldozatkészségét s önzctlon segí
tését hálé,san köszönjük, 
Csó.csop.TORONTO. Ezuton és nyilvánosan is köszönotot mondunk 
aIQozatkész bajtársi támogatá�ukért,amollyol lohotóvé totték, 
hogy .a mi B. L. -ünk továbbra is mQgj olonhossék. S og 1tésük akkor 
érkazott�amikQr-arta. éll:Póh'''a Tögnágyo b ézuk'S"égült.Y01"'t.Iston ,,' 
adjon hol;yotto ozorannyit. 

K.K�tJ:1.o.?_Ob' Canada. An;y�gi t;�ogatását kösz�nottol ny,ugtázzuk . 
, IITöserotost ,.ogy luerkozeso utan azonn al olso t?n;ykodeso vol� ez. 

A B. L,számokat pót16lag olkiüdöttük. Isten sogodolmo logyen Onnel. 

lICSENDÓR A VIHARBAN" c. kÖny;�k.hÖZ Bajtársaink közlemén�loit kér-
Jük. --.--------

_._ 

A 'IlRAtmFALIJI cs6. hadifogoly' táborban volt Eajtársaink miolőbb 
közöfJéka-S" sz: B. L. -ünkbon .közzétett "Folhivásu.,..ra .ada'taikat. 

MÁ �T Ü-;:; K R I P T-K E Z I R ll. T! ADREsSE-CIM; B. L. SZERKESZTO
SÉGE: B � o� o n z, Bel� Str.16. 
ABSENDEh:-uNGARISCHE ��ERADSCHhFT, SALZBűnG,/Folkushazy/stor-
nock Str, 9 •. _____ ___ -'-------------------

An Horrn/Frau 

dr. Hektor Béla 
Salzburg 
Führberg Str.51/a 
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