
B A J T A R S a K ! 

Alezredes elnök ur Steiermarkaban élő emigrációs magyarok érdeke
inek : képviselete végett már három ízben tette meg az utat angol zónán 
ki vüli részekben.Most leg-utóbb is nem csak az összmagyarság ,hanem szo
rosan véve - mi csendőr baj társak - ügyében fáradozott ~· 1'1GlÍ st fi s szá
mpltí ·j óbél is l~±l:d·itjé+al--,nagyon szép eredménnyel tért vissza, s ezzel i: 
jó előre vitte célunk kitüzését~ 
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,;j..átjából fedezte . 1áradságot nem ismerve,- minden ellenvetés 
szivvel lélekkel-ugy a mi bajtársi ügyünket,mint a Steiermarki összma
gyarság érdekeit-legjobb tudása és igaz magyar lelkiismerete szerint 

,...--intéz~. r 

Azt is tudjuk jól valamennyien,hogy a ~si.célunk és a közös 
magyar ügy előrevitele végett tett fáradozásaiért,senkitől egy grosnyi · 
nem kért,de még csak említést sem tett senkinek ez irányban.Tudjuk azt 
is,hogy már hosszu hónapok óta munkanélkül/keresetnélkül/ van,de vi
szont közülünk sem jutott eszében senkinek sem,hogy legalább is megkér· 
deztők volna,hogy hát miből is tud élni ,illetve miből tudja magát fenn· 
tartani? Csak gondoltuk,hogy él valamiből? De hogyan? Nem tulságos 
rózsás a nfegélhetési lehetősége ,mert igenis sokat nélkülöz , sok jobb 
falatoktól megvállik,c sak azért ,hogy a bajtársain segiteni tudjon és a 
bajtársi célunkat minél előréb vihesse.-

Jószi vüsége mellett,amit talán az életfenntartáshoz szükséges pénz 
előteremtésére téli kabátját eladhatta volna,azt sem tette,hanem egyik 
rászorult bajtársunknak ajándékozta oda.- Elnök Bajtársunk pedig nélkü· 
lözött,s mindig csak a közös magyar ügyet ,de különösen,mi bajtársak 
ügyét viseli a szi vén és tart.§:a szemelőtt. 

Nem kérdezzük Elönk bajtársunkat ,hogy miből vagy ho11nét él,milyen 
falatokat szakit meg szájátol érdekünkben,mi azt látjuk,hogy sokat nél· 
külöz és fáradozik érdekünkben,éppen ezért igen nagy hálával tartozunk 
í::s iránta,s egyben fogadja valamennyi bajtársunk nevében ,érdekünkben 
tett fáradozásáért leghálásabb bajtársi köszönetünket. -

Bajtársak ! kérdezem tőletek,hogy mi együtt véve,kivánhatjuk-e,azt 
hogy elnök bajtársunk mélyen szivén viselő ügyünk érdekei miatt,becsü· 
letes igaz magyar bajtárswa:ki összetartás szellemben vezetve bennünke~ 
anyagilag teljesen tönkre menjen . Azt mondhatom,hogy nem kívánjuk .-
A megindulásunktól kezdve mindig az a célunk,hogy baj társakat megsegi t. 
sük.-Ki érdemli meg a segítséget ? Az aki a mi érdekünkben fáradozik , 
nélkülöz és helyes uton vezet,vagy az a bajtárs,akit még nem ismerünk 
szándékait nem tudva ,azon segitünk.-

r,entiekből folyólag én indi tványozom,hogy együttesen a közös pénz
tárból 100 Sch-t szavazzunk meg elnök bajtársunk :részére.-



Felkérem elnök alezredes urat,hogy fogadja el tőlünk ezen szerény 
kis összeget,nem tudhatjuk,hogy milJ en kedves és szeretett tárgyátol 
kellett megvállnia,hogy az utazásai költségeit fedezni tudja.-
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~n1va1 a magam ressoro~ ugyancsaA 8~en nemes e~ o e orev1voJ0 
részére 10 Sch-t fglajánlok.~ 

Ezekután megkérjük elnök alezredes urat,hogy céljainkat továbbra j 

a legjobb tudása és becsületes magyar lelkiismerete szerint vigye előre 
és vezes sen bennünket azon a járható uton,amelyiken,egy boldogabb szebb 
és jobb Magyarország felé vezet.-Jó Isten bőséges áldását kérjük,hogy 
adjon erőt és kitartást neki,a további irányításhoz és vezetéshez.-

Mi itt valamennyien fogadalmat teszünk,hogy minden erőnkből és a 
legjobb tudásunk szerint ebbeni munkájában támogatni fugjuk. Adja Isten 
hogy ugy legyen~-
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