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Vozetóséq.

BAJTÀRSA!
Hontal:Lnsqgy"E 9:iI.. esztende jéne1; iciiszöbén még mlndlg nem tinnepelhetjiik

rygg testijletiink f e1611-itísón',k évf ord.ul-ó jót testillettinkàt meglllef ö;iégí;
!ényes keretek közötr.Az egész.vilógra kíterjedó szétszóróa6iu"[-gr'joE-'
fosztotts6gunk ezt lehetetlenné teszi.

De nem is volna i.l-ló,,ho8f rr miS csalód.unkrhonfitdrsalnk a vsafiiggöny mö-gött s zenvednekrvére znekuhilaokotàarrbörtönöÉben, iniè::naio tr{.uàrài<uan s1n;-lódnekrml, fén:es iinnepségetrr közöti víg.,a3unk és,i,*i. iozzunk,
*- U?*"pe1jrik meg tehàt e aapotrmint honte.lansógunkban eddlg isrcsendes,
bensó megemlékezósser ósolnk erén1;eir öl r*ttik öni--1ó16oz6s**Ïrteó".i.iretteiés vltézsges"r védték es tartottót< meg Ézamunt<ri "rir*a föI6ként Hazdnkat.
Ygertina pé1d-6t h6si és méi"tir h;r1à1t Èr,1t bljtórsrrlnktólrrklk íeg;zenteunköte_lességiiket.te ljesitették, rmikor a becsiilöt meze jén éietti[e[-EiaoàtÀÈ.Hi6ba szórtdk vi16ggà fi]lq1 porhiivel-vriket ós szóËtottók f;i rirSrrinot,
loey nTomutc së -narr,dión.a jelteien sirol felett 6tsuh.,nó szetiö .rétu z6íthamvaikat és vénikkel öntözöLt hazi_r-i földtink illatót tóvotból ls uthorr*hozz-énkrhogy szellemii& em1ékeztessen szent kötelességrinkre.

Katonai testiiletet nem erybqr an; ag6nak f1z1kai erà;erfelszerelése ésfeg3verzete tesai csak kÍv6.1óvó-.hanem f öt<ént szelleme ,i*óf;r-Atfiai j. eu amelynem teremthetó meg eg;-s zevrcrhanem hosszu td.ök sóróB .f"rr'":- Ëi afcsgósökt61 örökölt d icsö-i:a§7omón;ot<bó1.
Testtiletiinkbe cs..k fed.hetetlen erköIcsii és jellemii emberek nTerhettekfelvételt s ltt elód.elnk nernesrfcnnkö1t sze1leàiségében tov6bb íu"àrAa""vd'1tr k feg:ielme zettrmegbi zhntó,mrgrs t<6pzetis éd ;;ïiaghini s zervvé .A.z erre rrrló emlékezés vértàzzé f eL ielkrinkàt'a mé§ rónlr 

"ÀrO 
nehé z 1o.g.z-

d-e lemre r hog-,' e hirnérrhe z méat ók lehe s stink e zentul is .
. .. ['{a még idegen földön, tíborokb.,nrvrig;i g;;6rakbr.nrUón;;ót< mé1, érr, széis zói,u;..tétlenség{e.vag:'unk kàrÍtoztttve.Hrí1;Ii< Iiu"ógb,,;'"i";iaaa-;";ïí;;rs:.1nkvészk161t6sót s nem tucunk rrjtul,r.ue[iterri.De a deren[és j"t;t-;Àr mutat-koznr"k.Ilysn többek között -,rz-európaI hadsereg kljelöït f6p;;;n;J"or.a",.f.
Javrsleta a menekLiltekb6l Alló-hadÀereg ÍelólíitA; 6?ri.Ez tuajarhog;;, a o,rrorser6 és,a holt oni?g neryl el"e-"$g tulsuï:i eserén sem a'graràïË*'iiiïï"a"ai;;;
hanem & nemes szellcmtöl és kitiizött szànt cél tudatàtEi Àiilt"ït-csap*tot<fogi6k.,a d'1ada1t klktizd"eni.Ez tudjarhog; tz i1;'en had.serog ereje meg tlz-szer€zöaix a hordóvr,I szemben,anei;èt ölat a fósztoga;à;-Er-;;ËloÏior ,16-nl"o! megbecstelenitésének remón-:e ilize1i a kiizdelemie,

tud-Jr' ery jól a' s.zoviet képvlse16je 1s az UN iiléseln.Tehetetlen d.ii-hében 6ru1óknr.krbr.ndS.t6knci<.rcs,-,vargóknrËrnapropói<rr.i-eu r, **nà"i;ég söpre-dékének nevezte e javaslat hrllatd,ia e rr"zaii"à *u"órourteketr"rorr.ài a szov-iet tett fö1dönfutókkà.René1ji.i5rhog:: becsmérléséve1 nem eteaài:1"ïrr".tJa mego hedsoreg fe1àI11tàsót és mieliino*lesz alkatrn* *egg;16röA"i-".-Ëà"[*f*"csavargók mlnden!..elsöpröere jé161ra mi.kor a .ru*aóf5Ë is ujból nHivenrBe-
cstilettelrvitértil" 

- {geiíit ràjuk híruló kötelesséetikei tel jös1teni.A csendórség feiótritósdn,:tc emléknap;dn Èér;tiË i-uzeÀ-#àË;;".ïr,aur,rrr.-tó,Ur'lstentrrro§:i- *1"! a.nnyiszor tte zank'itirtérru[err*"r-*EgÍtse meg ur*ou*-csétIen nemzettinket és sznb"ditsa fe1 rreroaó 
-É.";ilË;i

3 rrr.kir 
" csendörsuË"*H;ní3iu*r1313 j",;'fiX8Ë;n vezetöJe .

A esend6r"napot tarts6k ., b;',jtdrs.:.k he1-i.t viszon]elknak nregfelelö mód,onés megt.ntós6t Jelenrsók idc clcàr cu-,k 1*;;i"rBl;;;rr'"i".


