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de előbb szerezd be, egészítsd ki si-
felszerelésedet, amíg készletünk tart !

,,Karakán" síkészlel P 3ó,-
Ugyena z, állílhat. o"i.li:#
,,Mencsu!"'sikászlel P 51.-
§ ee*,*lef §*rr sílácek pá rortként

P §s"&ffi, *4"§0, 2?.3s

s7ÁNKöK, RÓDL K, KORCSGLYAK
szereletlen és íelszerelt síbotok és tartozékaik, kötés-alkatrészek, szíjak, talplemezek, síélek, síápoló-

szerek, kiegészítő felszerelések nagy választékban raktáron,
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Í& lxaíán láb!ütott cl m&{d|lbetr bortilnk Kn€l}9,
fu e$r.rrl ú|.díok exú írlst láhratá§dióI;€zokbeD
§ok olyün ófdokos lelt€í§rélt tnlÁ|urtq mcly€k s
tózüngóíat mi ls ns§oüó.detltk é8 lt3yclDé(l€iöttk.

Kneipp röyid sétcrhaiőzása a &is dunai gőzösön. á brisz&e budci Yar,
cr pompós Mőycs temptom és cl vilóghírű Lóncbíd o]crtt íel egészea a
Mcrrgitszigetig. Az egyaást vóltogató §íyönyör&ödterő tő&épe& szép-
sége őt.is elbííröIíe és valóban íeJüdfilést ielentett ez a kis utgztis enne&
cl íórcldiatatlau mun&ósncrk és emberbarótnalr.

Mert segítení, szcrkcrdatlonul csct jót tenní, ez yolt mindig célla
utcrzó§ainct. Ez vezette hazz&nk ís. Áiol cscr& ma§íorduli, lriadeaüíl
csck ezt ür delte :,,Éliünlr termész etszerőea, együnk és igyun k é szszetűea" .

Bennün&et is erre tcrnított emlékezetes lótogatóscr al&olmóvcrl. Ottbono-
son érezte magát nálun& és igen sokqkncrk sietett segítségére öazet-
Ienül, csele&edettel és. bölcs íarióccs<rl egryanónt Joggcl méltó t6búí
r;trc, hogy emlékót miadenki szivébe zári* Képmősq közkézen íor9g,
hiszen mjaden olyon c§olncrgon raita pcn qz qrckápe, melyne& tqrtalano

Iíneipp mdátilkfiÉ.
az a matótakővé, melyet íncr§rcr ífneipp cdotí nelcüní<.



kitüntetett cserkészférfiak,
vitéz §elkey Oszkár

ezredes, a MCsSz tb, társelnöke (a Magyar Érdem
keresztje hadiszalagon a kardokkal).

§ávid zoltán
szak*zvezetó, a yolt braxói magyar csapat tagia
vitézségi érem},

A hősi halált halt

§tEtR.
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rend Lovag- i
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(nagy ezűst'l
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l9d2" ,ANuÁR l§

mll€I,
]I§tÉ§§7z
VELőSY BÉlA

mindnyájan büszkék vagyunk:
permetei kornél

hdp. őrmester, a 33, sz. csc§, tagil (nagy ezüst vitézségi érem).

Királyíalvi Kraít Aladár
főhadnag7, a nógrádvármegyei cserkészszerv üv, elnöke (dl"
cséró elismerés a hadiszalagon a kardokkal).

Dr. §énulek Tibor
tábori lőlelkész, az O l B tagja (dicsérő elismerés a hadiszalagon).

Jécsai Antal
íóhadnagy, az 5l9, §z. c§cs. tagia (vezérkari főnöki okirat
elismerése).

Gally Károly
hdp, őrmester, a J00, sz. cscs

A hósi halált halt

tagja (kis ezüst vitézségi érem)

Sárrnay Károly an'
karp. tizedes, a ?*. sz. cscs. tagja (nagy eeüst vitézségi érem).

A sajtóban jelent meg ismertetés a következő c§erkészférfiak tetteiről:
lpernretei kof nél

tag|a(SzebbJövőtl94l"okt.l8.). l r,ap.őrmester,a33.sz.cscs.tagia(UiMagyarságl941,okt,4.)
Pallavicini Antal őrgróí

karp, tizedes, az 5. sl. cscs.

Kérünk minden csapatot és segítse a teljes sorozat ósszeállítá;át
Magyar Cserkész

l

,,fr r twrLuLt urqiqlwhííL{l§tfu, ű kiLet mí4til,rc*lía,ml wdh híáffi d,"t,

Qa*uiq, k*anauLin, ttleLwt mp+dd rwkem ax, U't,, aü, íq,a.q,a,áq"r*d, l,íhíí !"

A H/,,zÁÉnt ÉIETÜKET ADTÁK A B§c§ÜtET MEZEJÉN:
Báthori Kál m án hadnagy (2. sz. cscs.)

G a l ly Ká ro ly nap. órmester (300. sz. cscs.)

Hábel Pál hdp. órmester (294, sz, cscs.)

Pi nezich Ferenc hadnagy (64. sr. cscs.)

Sármay Károly karp, tlzedes (2ó" sz. cscs,)

Szabó lstvá11 karp. tizedes (209. sz. cscs.}

vitéz Te l e py K á ro l y íóhadnagy{3.sz. cscs,)

Veze ké n y i E n d ;g karp,tizedes (l59.sz, cscs.)

B e c k e r K ár ol ytengerészhadna3y(l8,sz.cscs.)
az ,,Ungvár' elsüllyedésekor halt tengerész hósi halált.

S ud hoff Lász ló (2ó7, ö. sz. cscs.), katonai
szolgálata közben repülőbaleset következtében halt
repü lőhalált.

Híven teliesítették kötelességüket, Emlékük 
"'Ur,n|;;;r;rirr.,."Jir "il;j;l,J,lrar 

cserkész ! Adjon nekik az Ur a íáradságos

minden cserkészt, hogy további adatok és 'hírek beküldésével



rohamc§ónak §zélvé§z gyorsasággíl §iklik a
tavon! Csak a kormányos emelkedik ki a
c§ónakból, a töbiek a csónak alján lapulnak"
Elérik a túísó partot!

A íinn hadnagy elsőnek ugrik ki a csónak-
ból, emberei haláítmegvető bátorsággal rohan-
nak uÉna! Felugat a géppisztolyuk jellegze.
te§ hangia, a vál§gatött íinn lövészek már a
legközelebbi erőd felé rohannak. Vakító fény
lobban íel, nyomban utána tűzsugárként csap
be a szoviet eród lőrésébe a finnek láng-
szóróiának több ézer íok melegű lángia, Utána
csend lesr az erődben . . .

Míg a támadásuk tart, a szomszédos erő-
dökre valósággal záporozík a lövedékek tö-
mege, Elvakultan csukiák be a bolsevisták a
lőréseket védő páncéllemezeket, a íinn roham-

iárór zavartalanul dolgozhat. Már a második
géppuskaíészket §€mmi§ítik rneg géppisztoly-
tűzzel és kézigránát dobásokkal, mikor a rná
sik parton nrár tóbb rolranrcsónakot készíte-
nek elő a baitársak és egész rohamszázad indul
az ellenállhatatlan, legendás hirű finn rohamra.
Már *gyütt verekszik az egése rohamszázad,
mikor íeltűnnek a:, ellenséges repülók. Mély-
támadással csapnak le az elszánt kis csapatra,
de éberek azok is!

A századparancsnok állásba rendelte a lé3*
védelmi tűzíegyvereket és most aztán héYe§
solozattüzük után égő Íáklyaként zuhan le az
egyik szovjetcsillagos ,,Rata". Á többlek las-
san iobbnak látiák elmenekülni.

Távozásuk után íelúiul az öldókló harc,
Egymásután rohamozzák a finnek az erődöket,
mikor az egyik biztosító iárőr jelenti:

* Szoviet harckocsik támadása közeiedik a
műút íelől!.",

Nincs baj. Már átértek a páncéltörő ágyúk
is és szapora gyor§tűzzel állít!ák m€8 a sroviet
páncélos támadá§t. Egyik vakmerő harcos kézí-
gránát köteget vet a lomhán e|őregördüló
ellenséges harckocsi hernyótalpai alá, az pil-
lanatra megáll, az az idő elégséges arra, hogy
a páncéltörők pontos tűzzel felgyuitsák a
harckocsi benzintartályát. Eg már a hatalmas
tömeg. kezelőemberei ki sem tudnak ugrálni,
olyan pillanatok alatt tórténik minden. A íinn
lövészek parancsnoka az égó harckocsl mellől
roharnra indul a következő erőd ellen, csapata
elszántan követi.

A másik parton ezalatt beérkeztek a {ó-
csapatok. Hatalmas kompok épülnek és hala-
déktalanuI megkezdődik az áthajózá§, Egymás
után érnek át a finn lövészék a tó mí§ik part_
jára, ahol lassan minden erőd elhallgat és a
bolsevisták feltartott kezekkel sorakoznak, A
derék finn íóvészek elővéd c§apata már indul
is tovább elóre, a pihenő főcsapatnál íelhang-
zik a karéliai vadászok ősi harci dala.. ,

*

Messze északon, távol tólünk, de közös arc-
ionalon velünk: a szovjet ellen küzdenek hős
testvéreink, az Ezer-tó országának népe: a
íinnek, Büszkén gondolunk ráiuk, klk roko-
naink és igaz baitársaink maradtak ott messzé
északon is. Szinte halliuk is a íinn lövészek
erós, messzehangzó énekét, mely hittel telve
hirdeti:

,,Élőre lstenért és Hazánkért! . , ,"

., Tolnay Lajós fhdgy.

.-.,*;i}f ,

§lNN LövÉ§z§K TÁMADÁ§A V/tLAl.|oL KEL§T-KARÉLIÁBAN
ömn l§Tt}lÉnr És HAZÁNKÉHT!...,o

Némán hallgat a tó, Túl§ó partián §zoviet-
*rődök váriák a támadást, a, páneélkupolák
lóréseiból íenyegetően merednek- a géppuska-
és ágyúcsövek az innensö partra, rnintha mcn_
.danák:

,,Próbi,lkozzatok, ira mertek: híres finn lö_
vészek i''

A mindinkább közeledö tüzér§é8i tűz hangja
sejtt*ri, hogy níncs már rnes§z€ ez az idő sem!
Mag,§an a levegöben íelderltőgép szálll

Egyszerre csak a tóparti fák közdtt feltűnnek
ar első íinn-iárőrök" §udár, piros arcr!}szőke
hajú, hatalmasan megtermett legények, nyilt
tekintatűkben ött l§bog a hazáiukat és faitá-
iúkat féltő íédiak lelkesedése. Egyik fiatal tiszt_
iük köré csoportosulnak, Előkerül a térkép, de
nem sokat kell tájékozódniok, hiszen ismerik
ezt a íöldet, amelyen most még az ósi ellenség
e2 úr, Ki tudia, meddig?! , , ,

Kisebb csoportokra szétoszolva végig {utnak
a íák leple alatt a tó partián, hogy átkelési
heiyet keressenek, ahonáan majd a később be-
érkező főcsaprt, i§ €lindulhat. Mialatt ők az
átkelési helyeket keresik íelvonulnak géppus-
káik a tóparton. Amott a sűrü bozótosban mo§t
húznak állásba egy páncéltörí ágyút, egyik
szakadékban 8ránátyetók helyezkednek el.
t4ár hallatszik is a zai, ami jelzi, hogy most
érkezett be a tüzérség. Egymásután kanya-
rodnak le a lövegek a tópartra és néhány
pillanat mulva megkezdődik az átkelés ,,eló_
készítése". De pokoli tűzzel! Minden löveg
ontja a halálthozó lövedékeket, becsapódá§aik
nyomán megnyílik a beton, szerteíreccsen a
föld és egymá§után hallgatnak el a tr]lsó olda.
lon lévő szovietfegyverek, melyek ekkor már
szaporán lövik a gyülekező íinn csapatokat.

Néhány finn harcos ielenik meg a tóparton.
Valami lapos, csónak fólét hurcolnak meg-
görnyedve, óvatosan vízre engedik, aztáh
mikor legjobban lónek bajtársaik, rtgyhogy
a sroviet eródökriek hallgatniok kell l elin-
dulnak! Felbúg a motor és a páncélozott

A finrr lövészek parattt,snrrka az égö szol,jet
h4rckucsi mellől indul cs{rpatával rij r<rlratrrral
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§ed.rws fuíőr#nft,!
§rlov pen rrl i k titl I tl r rl uI ó tl ul It al n t tt ll ri l t t st tl i r i

s :t: l, r l e l l r l ii rl pij z il ll rJ; 
" 

m i nl u n uryl lJ u r eser,árls:-

utl:gul.tlttt húínr és rlwctl áIhllrulsút. ;|lia
írl ful:itlú;bu utttlakirleifu u: rif l.r leons,:nlt-

ulkoló i|iűsúgí morqulom hirc, 'I't tlzonnul
ttttlglláll ucl é i nu:gl r e ;! ed, htt11 11 dt1 ttt t ulkal a rrt

és lclttlíjséa kínúll;tzik alt u ttlttgllar tiú
szánlriru, urnr|ryt:t elszalus:lutti btitt uulnü a
ltertzrl ellett. iI tstrltés:elrijl szóIó isnrcrle:té*

scid, Ldkery tikkeid, bttztlíló lú.reicl ldrba
ltltilttk nútttle n ellészstlges |íití és gonrlul*

liorlóbu eitellek ntindrlt Ielelűssétet érző |rl*
ttötteí, íIirt:s udgi luíaiutttd pediu olyun
luulülttct adoll u f iu!uI nut1111ar c,rerkd,s;-

mtlztlrtlomttdlt, hagy si/cerrt/ éIlt: ttil u ttéllg-

éues uilághabtlrút!
És azi:ólu i.t, lmg11 ltttsztlttltúrtirit éuuel

rzl:Njít ltt letlem Q Inilglltr rcerktszlitilt sajút
lapja, 'l'c uúllazlttlun szeretette!, és eOgiilt-
érzéssel Iogtatkoral u uerkés:eí minden
auru rnordttlíts áutl, tttíttd c lt u e nútt q éu t.L

IlúIás s:i.uutl kijs:iittam .\r,}cr1.1 ;| buitbbi
áutizl:úrkyt trlerliu errtItllétltlrs, .siA,clllAörrl

quzdtlg, rildástis ió tnuttkúl l;itltitl tt ncg!|ut:ll-

l\u,s Z ús rk)rt k n l_: ]t tt }ttlsru n h ú ulirtti1.1e,s

,,Jtíugqlau t*,etlfr.édnz"
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*YílágO§§á§ á §ötőtsóglr*n"
Sokarl n(lxlilk i:.gv tlt:t;i:nibcri rtlg§l:l :r nuliíril-

keli(:t, Nólrárrv 1ltlrr:ctll r:löhb nróg si!rti lliltrirr:1,1,tt
\,()lllit tli,,;,t; t§r|, nrinl valattti ál,tíir}rtloticlr it*él*
lttirkt;l;ti, t:g_v t,tl*nvi sziikiliiást selu liil6i.vv;l, Á ltvegii
ttvrltti:tszt{i :i*ll3,1ri nchezerlclt. ltz tlilth*ri kr:dé}vrc.
,\z vri}l lix r'lrzés*ln, tttintltn b"triltrrcb* zárLa volnlt
lt vlirtlst, es kij1,llvi:liií l.:tianti siilil llrrttlo:rr és ntrtsl
rrriit, ltirrr.s kiírt.

l )t |rirtt,llii. l'iill§il3l]§ 1lil}lltta1., iielr:liltt rti(lg-
sl_irli:ttl ir Íellr(j lis i,rős, r, ast,ag su§ijr}llttr átt,iir r;rjtrr
ii fetlr,. ,\t,l}tt\, r;r93,ogírs árasz1, t:l ttriltrlenl, A uvrr", lttasztti lr;rngr,rlirt.oI t:g-y r:sitpá*ril {iiiváltj* a il*g--
li(furn_vp}rtr§lils, a szr bittlrriás ér;,,r:t*: ii d vi3z lógv iilrlo lt
ilill}l'i,n.\,l

Nctrr {lrtzltd rlri:g tnagltlra nelrezcdni a siker-
t,r:lensdrg, megnetnilrtös kttgeríi llarrgulat,át? Ni:tn nltl-
nrott fiilclre ir híintudgtnali irtltúz !.cl"i,it? Ncrt l-cr,-
gődti:l nróg *r ttlhe i;elle,nsóg flii:rsz tr', i,.t,zi,st,bttr,
szintc saját kicsisógerl szílk hiirliirróbtl íttrvír? l{{:n}
d:ltit át nchóz perct:lrct, *nrikor rtrinden iirtclnrct}*n-
nek liint fiil r:ló1.lerl?

I}rlesdsd be éIelulbt: a , Vilrirl Vilrigos*rir1dt! litt-
tltdd bdéxlttt rnagatlhnz l(rjs;lrrsl, Ű *tt;;l.t tt sötét kötl-
lelhőkrt" Xilr,íeg |éttpéuel szétk*gdi ü sölé"tsóqel. IlrtrI-
met m,ulat szerruulésednelr s rrcgíáset, egyizerre fi;l-
szabadtil.{att indulsz eI uclt: rlr.ll(uuti, é-pitr:rr. itii:cilni.

.,



hTYoMCI( A F{ÓBAI{ lix -*r
Winnetou, az apacsok híres Nagy Főnöke e|ójött téli wigwamiából és

körülnéz a havas világban. A Sziklás hegyek vidékén íurcsa n7omok csú.

íítják el a fehér takarót: a fehér ember járt erre hosszú deszkirv:l,

melyeket ő sínek nevez. A Nagy Fónók azonnal hozzáíogott az új je|enség

tanu|mányozásához és tapasztalatairól a kovetkezö képekben §zánrolt be,

. . r,

ii- _\lcrcdtkt,llll ltljlti. {.sah qllliúl lt;ptsti:t,,
ltlttlt íeltttetrni, Ncm yalatlti kfllcnl(:§ tlltttlliil
ttltr{ kcvd,slilró a

t. li8}"cll(ll tt},()llt \,(.z(lt, l1lllktisltll il lcjlil
.ltdnlírilarr. .\ srillit<l|arcriitk ItlIrli friss lrli-
lt;tll rt,lttl(l§t,tt cg.r,nttlsl kiivelvr. cg},ctl(.ll
tI_\ittttblttt szrrli.tak hltlrt<ltti.,\ liól síllrllrIrt
,-;zi}]'()sarl cgl'rrrris rrrtllltltl tirrljlili.,\ rleszlilr
vi§c j,rjlltatt lrctt,t,tltntirlik. lilllrííl il trrrrtct-
iililr),I il ltleglriltlirozhrtjtrli. .\ litlpctr /tí/r.irrl,,
1,t,rj(.l i} l:,?1l niitlt|. ltt i:slrll tg1 siclri lrirlrtrll,
:\ liIjiliii szlitttlt r,gvt:lrktttrt lcgjtrllil:ttl l lrtrt
ii:rrik:ik lt,ttllltttittltiltril llal:irrrz}ratri lll()t.
{ \ hllt|fíl)ell rttrig tttct,otlcl< (ll(lllllltl legtrrtllri
i:í,llxl,i1,1,.r'' !l\ lllllili lri1 lr;.rl rili i l

!. ].(§il;l|!sll!il lt si(,li)li ig\'(.lr(.7ll(,|1 llliliíl
ktiliirt tiLrltt jrirrri, liztirt ílllsz;itrl,irik ir2 (.g(l§z

lt,;itót. Á,lurl a:r clr'ill}r llrú* l,stlJ)iI friss, 1tttllr
hti vrl}t, ill{l§l (|llvlíliis tttt,ll1,1l lIrilall ;t srrk
sírrrir szólii ll.\,(rItL l i(}tl}\,(,lllIllill i!lix t3liil
k rrztttl k.

,l

l. kri;x,lr lírtlrrrtri rigl-rrt,l,tzctl,./tals;rilÁlr
/1;11rls". Ili}r,irl lllcl,c(l(,k rlar;rtrtltl rrrég ki lclrcl
bírtri. ll()s§lilhl) h:l'l}J§zk(xltiltál irrkúlllr
{|rl!ll(, l(:jl(tsíl tll,t,ttttlrittt irlc.orl:r klrnyarogva
lr lcjtrit l'tllittltlriltIt li(,ftsztt,zvt, haladunk
ír,lír,l<i. llrcrrkr)I, \{.!],íl il írililt vitgv rl hcver-lt,r.

,;. l,.Irikr,lii ltltlritiIct,tcl ieíeId kirtr5;rlgr,
,.ltilttt,i-ip". A. lécck ot{yütt voltak, t lrti il

xa3!, len(lüld.tren le§yezószerűerr sZól,frci:s-
cstnt. I:]rezzilk a száguld,ist.

d; .;*,,,

i, llz trrl,g ltzrlIrttt i;lazittt kü|riniis t,srlrllr]

Sitt3,trttl ttgvitlt. tic ttettrho$r, b{llltóly()(ln,t il

ltrjllii. ltillrt,itr (,g},(ll}cst,,t A,ina7rrsliÁ, llcIólel
\\'ittnctrttt iIz(,lll)ill) tudjll a fiz.iklil tis ntcg,-

lt".iti lt l,r.itttlYt, l\ §i ll.\,t)ltliisiir1 ir ltri tnt,g-

rrlrlr,l íls ;lzttliitr istttt!l ii§§Zeftlg.§. Iíit nttlst
it szt:l irljlli kt.zrl. r,lriszi lt lttza 1lrltIrirtltl
tis ltlr.*trt;tf:tll it kcttttitlt' íl},r,lt} l j\'í()s1 ltl:tl,

l}lit!.iil\ll1,1i it k,,t,ttt r.zrIritttll. l,]lrlt.kt:r (,s t illltll"
si'tgrtr l tiltl,tttlitt.\,, 'í'i is ttt*gtigytllht lilrlk.
.\etttt,rltl. ri, illtlir,ttt (,il)Í}llv{rttlukki,tl is ttreg.

tiirlrltriL'
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r. l latitltlt:rs ír,ek ir ltc|_tllrllrill;rrl. l,,gt ltr

lclls lt,siltl;is tr.\,()ll}ili..\ ttt:ttt Litl tltlrt,tlt,k ir
lútnus:'ltl|l 1t,a/rl,srt ltrttlitl. rlt lr,}ttlt,tt. llirtuxz
ll.li.l. lil,isztiiitrii| is. llizlori lt,tlrliilt,t lll vtlzt,I
;rz t,li'il l i'rtrii áll11 lckiiíj, rl|l_r,ik rrlrl;lll'ttiil :t

ttt;isikt,;t. Szt!p tt.lrrtttrr}i. l\ [rrlsti rrllltlr;tt ;t

l)íl{ \tjt,l)llliltIir tttillit lt hnvltl_
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szíl}iilt}g ll(,l}l il l,ih{l'nÍ§i szrintlri.lr tezt:li.r:, ligr.csek lz il3,tltt jIlerrsrigel
,.J)(ft.a" rttivtltt istnclilr, .lri srrklt ktlr:ltttrtl8he[ett. rrrig íelírllt i

l|. ltl rryorllirlc lsrt'rs:ítzíl: tgytttú;i. ;\. jotrll ckilrűl llirl hál.ra luctríi
sit]íi jiiIt llólr}r ; cg_r,l{iil lclrclitl,t. ;\ folólünl< hírtravezr:tő fi}-olrrl}íiD
[(ilrlxllr .iartak. A iryonrokbó|, íltlirr* 1cgalr'r}rlr híirrnarl. A ll_yoni a
,llli§ik Icl(,li \,(.z(,l. tchíil ez ;r krts{ílrlli Krrn[alr.l }lrvsíí

trirrco!.rrrk ?"l'rirrr:clljunk Vö{]Y I}É)

ü
li
t

I

l,'tt.t,xnn11 rltt, It,Itxtlt ül lt l;.énlis! §i n !,1llt.tt i:gllsztt'i igt,tl-
nrl rqg11 !l.,,1,1,,t(! ít,!clltj, l}psüj:l,iüt; nt,l l r!li.§nt.!

!:ítIu.tlli^nf ré1lt* tt lli.n.r az tl,ijs,lul,rcos fór|i jókcr]té.nch

tis ,ii§!!cssé§óut,k lliilső uegngilt:dnukLla toll , üoulloljtnk
l:srtlt rr fut,jtítttti It:.tlg1,1,t,llilttrls{rAt,íl, il késöbbi lalxlraóA,.rn! M i-
(!§lxl,(, (l,ő, nr§iln:tlo§ i;rnoh,,.ió szit és tii.dij A,rlIt,tl hotaújuk. tti-
l,.uen íérIiu,a, bát.or, p<lttlrltit uoztlttktltlt, íottJttltlto}i sonlzuitt. t:t.tll

e gu il!|ln lúltl,! Dt: lttt tt tttlti ttélli tútt<,okat nézziil; tlléltlliul ug11

,,(jilön!},uös llllsrtjl,tí'-tttii*ortlun ljss.er,.sr7ríl rr}, ttzoltbíttt js n

|ér|ié a, fijszt:ra!l, l. ltlttptllt §2(:l,|,l,r,tnallél;t,s. inktibll t,xttl:

tl.is,zitíí húltrrrl szrlltttiltat a fórIi ttilttlitttt.l;.. . ('srrA ltésöbll
é* |íiIra tt t:tjroxi tt.itsu|!u.l.onlllíI. t,tilt n lú,nt uzzti, u,ttt,i dLIuIá.-

Ilttt,tttq: tt [órfi <rs ttiii l.titsatl.ulutlt Iiiiziis setjrt1.1to:tistitt11|; rgyilt
Iot,tttlijtit:ti. ..lnígs t,tzonbttn l xnl.Ll tiItiilhtitlorú tIíílli itliihitt
(lltyik.rlr az ltnbrtelt j<lbbtttt rúétItlt t:zr,rl it; IogIt1.|ltozni) ol,gln
lrírrrrr*: is ttirtlotlttl;, ttltttl.ytl;nel ii{tt|l,sstj,grl. li$l/cIemrt, ösz-
sepIurlultstigi,a, lrhtil ltizonyos kiiziisségi,,iisszu.íiltiitlés,ro}' rolt
sziikség (pttI.ollis,. L,i)ruttlJ.tltlt,, lrtlttt,itt né.gyt,s, utenii't,lI. utt,
attt,lttt xlll,), tuttli17 tt tttui nlhttnó, !tujszolí t,il.dgbun {aüil{0t,
ttlé11 t1 |liy,1,11l i.s r..rrlÁ, ít,tiiltlcsl,tt, sit,l t.t. ttt.i,néI tgllsa:tíilllxltl
aha.rjuh, ali.ltl(zni) ol1ttn lti,ttt,oh, §?o/í.r§í)i(1,1r, antll11rh.ht,z stttt
ii,gyt,ssé11, xtttt t:rb. §.::tt! lii(lij, lt,tll ,§.z,ít,, si.ln fi,gljlcTt,nt. lll]l,,
iiss,ttltl,nlltslill ,l?lt, l;,,ll, rsttlt ",111 ltix Iulu,!.us|:rzólt. ILa, rz
a s:l)/,,stiyl,s Iokig nlltra1l, ülrg]l u dalog! }lt!11 tta sr,llt /orrlos,
ht.tg,11 ltltljuIt, tnill1ttt tdn.rnl *ól Q z{.il,,. Ii5.-ho1111 ttl: l.éltj,iittk
tt ltítlt:osnij ldhriru! Á zent, 11.Il.ikqi eis ttut"riktti i.tuptltl, t:tt.§..u

rzeh, ntittlti.itit,tt ltészii.lt ,.l|.(l2Qi tí,il,rtik", uúe:!.tlbtn, ha rl.a!,Ittttt
lrittr,§ itl nilulitt, tlt: lt,gakibb tt tlob jelzi. a ril.tnu.gl.!

Ilóprllbt,n tt f ittlrtIt,ntlllt, h,,:ll.íi lútt.t:í tttl.tl,s túlk,iil ul,í,ghn boL-
ttlit1ll!, xt,llt,g tt íli ttllakit is re t,il tt: tt.ltltt slt:rt,zll, liislún.y

,t,.l|! .nttl rlulilhd1,1.1 |irjct. tó.núudús né.l.kiil, adtli{! a. tlttti
lttltdrozotla,n *ohlkttl kono|.yu,bb iüjltbcn q l<ítlatu.r]át .ttuir u|.ttt
éItl*aiiltté1llat! llgészru. érléktls Iiattút:.,nttlt:r ós ki.sl.dn:u is ttI-

képzclhe,tíi ltu .xtúr ídu:llttllis nélklil .,.
Mégseut u,rnij,uk., ltog11 ttt: tliltt:tlljttltlt! Nrl. nem éppett

tttlt.l1ti,ét,t Q 
'.(incirt, 

lttttu,nt, q.?ét,í, títt:y| a.rret núOi§ cLélI..iti t:*e-

ki)z. ltog11 ,nt:gltl,nuliu,n'h:, llölgyt,ti.rsasú11l,tnn. mozol1rr.i. r:sisaol-
ta.bbtt.n ri*elk,ad.ni, a plrke|,|an clr:sri.sBtír. néLhiil, ,,ki)tlckedai''.
ltrltlnriasllt tttt:ghaj<llni, kiiszötltti sI b. xtll., 1r,&i.rí. a, utlstani
,,1n,ózai" .llilti§ban, {s sarilcsá.g ta,tt .ntég, ha t:*tt,lt trtl<li rctnelé-
nck ru{tll ntanó,nak nun késeiiLütlk, Áztti.n meg !} h.!;lglJtdtsa,
ságba.n, h.til,l1es cmbct,istrcrelre it t:tsziitlk sacrt:, h,a c*erkász-
sz(ttrttr:l, txlrktixz8zí,,t:lt:cI tt.éziinh hö,riit. Rúiiit:íi.nk o|.|ttlg,níkrt
is, ltog.l1 ltem, m.iurli11 il lti{lt,sitlo-cabb ós 'lt:gszellben, iiltiiztt.t.ett:
kixlaittyok u klg|ért(ktstlbbclr. gtb. sth. trtilldtlztlkntlk m,ajd ké-
síib Il, I i a.t al.elt,|lr r'lutrutt.kbű n í 0 ! ju,k }ttlsz ndl. l.at,ni,

ÁzI i,s kérrlealt,etnétek, ruilt<:k l llse.rkészltl:z illő kittcok,
tttclgek ru|fi? H(í,l re (nél,ttí,ttlt t,gészcn,ú.tdeul}cr ée résaeg
nnltóztdtt.alóI eLtrkin.tac:) áll,a.l.tílxttt, inhdbll Q túticoso'lttól, fiig{}.
l,rhrl sd.xltisl botrún.1astttt tú.nt:ol.ni, és lahet modern tdnto!
,tlllJ!1011 itri és clőhtllő ttiltllltl, Ha <:ssrtkész tátt1,ol ascl,kilxzltpz
náltó tnód,on, al|;li.o| Qx tl lti,nr est:rhés;h,rz i.t!.ö!

I]tít,it:zésiil nög tg11 jó |.1l:luirsot: h,,u ttinr:órirtl ua3131 tti,tt-
r.os /i.ss;l,jlir:t,l:rItk.rl nt.é§z, tlt: fplaljtsd exm,hásajcl,t:én?!edel Q

,,rltrisiÁ, lt.tttxi.Irxlllttn", hlttt,tttt t.íiztl, csttk Itl, bitran és biigzkén.
. 'Táurd i.s. Ii,s írirlr.{lsníitlpl: is Ii,nrnnun figllelnteatcl,n,i Iag arru.

htlg.y ttritrl ttlrltlzlok l lilíottttttÁ,.!
',< ,,§i,r'tri.iz ttti,.nrl.,i11 t:stlrkész! T,itu: hözltt:n, i.sl (Aa ílluai Iit?-

tulk, f d.rI i,luA, tlt1,Ir) rnullyrlr lúnl:októl tlttis qlkalttmttal l.psz
szti! )

*L
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VlVAT MATH lA§ R§X!
§űrú pelyhekben hullott a hó, . . Vastag takaróval borította be

a vár házait, utcáit é§ bőven kijutott belőle a járóke!óknek is.

Pl.",budai 3yerekek annál.iobban örvendeztek a hónak. Vígan
csúszkáltak kis csizmáíkban, *gylk-másik még meg is hengerbuckázott
a hóban nagy örömében. Repültek a hégolyóbisok.* Fb anyád, hé! fejbe billente|tk azonost! * krákogta az 6reg
í,larczali János srlavaniai bán. mert az egyik golyóbis éppen a háta köze-
pén állapodott meg nag)í puiíogással.

Még meg{enyegette őket uiiával, arután doho3va verte lg csizmájáról
a" rátapadt havat és ör€turil§an lépegetett fel a királyi palota lépcsóin"

A barátok templomában déleíötti zsolozsmára harangoztak.'
Benn a palotában nagy volt a sürgés-forgás. A kót íiatal udvarl

vitée. Bánfí Miklós és Perényi lstván alig gyözték a tanácsterem ajtaiá,
ban a_sok ti§zteletadá§t" E6ymás után iöttek, érkeztek a móltóságdk.

§ls6nek §zilágyi Mihály maesóí bán uram érkezett híveivel. a §or-
gonyiakkal, Karrizsaiakkal. Aztán jöttek a Garák. Uilakiak, §zentgyör-
gyiek, §zécsi §énes prímás a pápa úr követét, Carvaial bíbornokbt

vele Vajdahunyad várában és mondhaton néked, erőben, ügyességben
és ésrbeli tudomárryban egyikünk §em vétélkedhetett vele, pedig vol-
tunk ott jó néhányan! De hallgasd csak. §zilágyi Mihály urarn hang!át
hallom . . .

Az titón át kihallatszott a ntacsói bán kemény hangia:
" ". Mondottam urainréknak, hogy én a íegyveres erőt magam biz-

tossága és az ország becsületének megóvása végett hortam rnagammal.
En klrály lennt nem akarok és ez soha a íeiemben meg nem íordult,
me.t magaínat a korona visalésére mÉl*tlcnnak isnlerem. De a magyar
íai becsülete óha|tia, hogy a trónra magyar ember erneltessék. A vá|asr-
tás sz'abadságát korlátozni rincsen szándékornbanI Mindazonáltal az
ország rendeit emlékeztetem lsgenben brrldogult hórünk, Hrrnyadi
János érdemeire. amiket dicsóséges gyózelmeivel §Ierzett ér amikért
mindig csak háládrtlanságot aratott, Most tehár az orszig rendeinek
alkalmuk van, hogy az általa fnB§mentett ország tróniára fiát emelve,
az ő emlékét i; megdicsőítsék|

Zúgó vivát és éljen kiáltások kisérték a besrédet, amit a, ifi§k"
kúlönösen Bánli Miklós cslllo3ó szemekkel hnllgattak,

De az órák csak múltrk, eg)ímás ütán peregtek le az előcsarnok
nagy homokóráiín és még mindig nem törtent semmí. A delet is elha-
rBngoztak már régen Nagyboldogasszony t*mplomában és az urak
rnég mindig nern tudtak megegyezni.

A két ifiú is meglehetősen elunta már a várakouást és örizetet ar
aitóban és Miklós odalépett a Dunára néző nagy ablakhoz.

* Te, Estók * kiáltotta e8y§rerre iztatottan, * 8yer€ csak idel
* és lémutatott a vár tövébe

Az öreg Duna vastag iégpáncéliin ézer me6 ezer lovas, gyalogos
{egyveres ember nyüzsgótt, zajlott, akik mind iztatottan bámultak
vagy mutogattak íölíelé a várra.

* Ezek bizony a köznemesek, akik elunták alighanem a várako-
zást Rákoson * szólt !stók.

kí§éfte. t};i F* É

r

Aztán bezárult a &nác§terem címeres aitai. és csak a terembö|
kiszüremló hangos beszéd zayafta a két íiatalember vitráiát. ' 

"{* H& E§rók, ma rztán megválaszt|ák Hunyadi Mátylást az orslát
|!ráty_án9k, Mert tegnap §zilágyí és Garai uraimék megegyeztek, hog}
Mátyís lesz a király és erre kezet.is adtak egymásnak a primás rir misé-il
utáni lakom_án, Csak még hát a választási feltételek pontos megbeszéléie
van hátra" Ezért gyülekeztek egybe nagyuraimék, No és a kőinemesség
móg ott kin1 van Rákoson. ezektől függ a királyválasztás érvényességá* Ei, Miklós, én ammondó vagyok, hogy fiatal az a Mátyái kiráiy-
nak. Tizenhét évesl És3ondoliunk csak Ulászióra és a most eíhalt kiráiy
rlrra, Lászlóra, Ok is íiatalok voltak és az ország nagyon megsinylette
fiatalságukat!

* Akkoy t€ nem l§mered Mátyást, Estók| §okat .iátszottam én

r;
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Kioyitották a nagy ónkarikás ablakszál,nyakat és tigy bimulták
a Drrr:a jegén nyiizsgó iölneget.

_ Ugy hallottam, lehetnek vxgy ne8yvenczren. akik a királyviIasz-
tásra összegytilekeztek * szólt Perényi.

* lgen, vannak enttyien és ezek is rnind Mátyás királyságát akarják.
_ Étlen Máryás| Élierr Mátyás király! _. hangzott nrind síirűbben

a Duna jegéről, ntire a canácsterentbctr is érezhetöcbé lett a hatás. Több
úr iött Úi i teremből és lesietett a Dune jegére, Érkezósükre még sűrűbb
és hangosabb lett Mátyás éltetése.

* No, Estók, a választás ellen nrost már nincs ape|láta, kár Garai
uraimék minden ellenkezése. Anrit az ország népe akar, azt lsten akarial

És mintha ióslatot rnondana, kinyilt a tanác§teremnek a nagy erkélyre
yezető aitaia, §orra kiléptek Szilágyi, Garai, Ujlaki és a többiek. Es mi-
közben íedetlen íejükre halkan hullott a hó, a messzehangzó csöndben
szálltak Szilágyi szavai a íeszülten hallgató tömeg feie fölött:

... Az ország főrendei taná(skozásukat befeiezték és egyértelmü-
leg Hunyadi Mátyást aiánliuk kegyelmeteknek kirilynnk!

Negyvenezer torokból hangrott íel a Duna iegéről és köröskórü|
a partokról a zúgó, harsogó kiáltás;

* Étlen Mátyás király! Élien Hunyadi ilátyás!
Flegkondultak Buda. Óbuda és Pest összes harang|ai. Lelkes töme"

gek járták be az utcákat.
Az öreg Marczali János bánt, mikor szál|ása íelé ballagott, most is

kórültáncolták. a btrdai 3yerekek, de most nem hógolyóbisok röpköd,
kÖrülötte, hanem a gyermekszívek örömhangIai:

Mátyist mo§tan vá|asztotta
Mind az orsrág kirílyságra,
Mert őt adta lsten nékünk
Mennyországból oltal nrunkra !

Ugyanaznap a íerencesek óbudai klastromában a históriás bar,át
ezeket írta krónikáiába:

Anno Domini 1458 Boldogasszony havának 24, napián az ország
nemesei egyértelműleg Hunyadi Mátyást. Hunyadi .|ánosnak, a keresz-
ténység védóbástyáiának kisebbik íiát királlyá választotta. AdandIa
lsten, hogy méltó legyen nagy atyjához. Amen.

Donászy Ferenc dr.

I<I TAp,T UECÜNí(?
.Xtittdt,tl ol.:tlttrl nttt!tltttr l'it.?, ttltint A,{I,:.z.,1,1íib.|rl, lijb,

bet ér u íu.tt.tilu j<lbb jijt:íjjt,, tttittl Irrtlt tlíjíléletelt é.s

i'rtéktclan h,a !llontrinlol; httl,tttttztt.
IJeszéI,tless,iitú,, tcltút ltlrúllll 0rr(il, halt!!

nre.ldilJ jrrgrls a ktlcsktrlííi ltaszon ?

,,Áz a Iegf íjbb ll:cre$lilldiji llijl<,st,sstlg, htt1l1t hcl t:Qht,
hol r:Olt tillé,rnu,í h,useon üulullit)zi.lr, ttzl, tt ,t,i.kígérl olí
il? hagll:iQ!" - No, {:s(lk 1l'l Iitt1.orllttsd Q2 on,Odí]t lti,s,
ltomti.m, m?rt Q2t ncm utltlttti gí)ri)stttrzti ltal,íaiúntr
Mun,dlll, hancnt lleekt nt H ., litirultl, tt hí r,,s llíill1,1!t
llccltn-Billliol Itc}t,,lll gulQ pil(ijil, (t^,i n.,k tt n.í,urt ttóp,
t n íitel íjd é x c l l. er je s e t é s t' llell t ll.tl t t n I e l bac s iil.h r l et L(,l ? 

^, 

a,;
l| r<l t ttt l,i .

!'p,pers;.r,, Itl.i1.1 i g(tzi,,la l t,i ttr r",lJtlntltlllt.tlztisú,,úrí,
liít", nutsl. tttt,11 tllltőlt,g lt,9111inlt,st,, It,lktptl:lld Q szt,nl,
í,lctíi. (|aesari.us mesler,,('stiltih kijtt,tJt,t}' <,itttíi iirt,11

l'óli.rinsúI és rátttu,tttts. tt tttt3!) tttiitdi9 csilltitlil,,llillill ,l,-
rlQl alí1l'(,8!.ett tttondal t,rt., ...\rlrlllr.s t,l1,1,(ll.}r sittl, 1tt,t,,

cttIo!" * lil.tallllln kcresli<,tlíí a,tn lrltt,l llíin ni,lkiil!
1,Itt tt'í!.u, titt is illlt! (,'arstlritls-sxtl szt,ltllt,tt lt,l.-

t,()ltltlt.ll.(),,n (t rlldlJ(lttl rtttt}tttiltt!Ú.iil, ud i,i,rt,!t llt,ttt,!)
l"o,rd-tll, (I tilílliO}uOs drtroili ilultil'(i\i1,1-,ttt,l. ttl.,i l:i-
lJ2ollt Q ltöt1,1ltezíilt1,1 utllju: ,,,1Iindcn í,rliiltt t:tl1.1 ttltt,,
rr sli.r/tilt/i. I)t, oz u n!!?t,(:lli!] ,n(ljdrl(,ll lt,l,)t,s t,l1i,s,;i,ltt:tt
(,í§§éír§áíí1/l (ri ii?(.|nlelit,t,, lttt1l.y t,ailtul is r,sr)/iÁ,r,ri,l/rr,s-
§liÁ: (í,? tlőúllíl.risi l;,iillsóllt,ltrl t's etnt,lllt,ssii,!; a litirtA'tt.
^1z rIttdÚ;i Úxtllttt ll.,)lt l,!|.ltsa.,r uttttllirtt !t,t,siil;A,t,ttlt,l,
t,iilt, hllg.tJ tt.iltlt,t.lst'11t,l (lli!t l1,1l,,ll,tl It,lj't,tt:,,ilti, ti,t,t"1l1ttltt.
t.,zriltal t,rl"(l 

^,11,1!!se<,riíllíilth,, 
lttl!}ll tt lt,tJtt,tt!!)!llllll lt,lt,-

,tttit,tllcsséllpt,l lön'kú,iiittlt tt,i t,líkillilrisi !;ijll",1,qr,Á,r',srjÁ'-
ltt,nlési,t,r."

. trloxI lllll ttttt.t,tt.tl (t.?: l)r,r,l'i,ll(}rq(llúx, i)r<,llt,ttt ! l'tdill
tttn ltlrúllb is/ §til !llt'!,$lillllQlt,ttt ttt,ltrtl tttt'!t tti,t tt llttr-
ro§zttj:rd!]t)l is, ltolltJ l"llrtl t,ltyiA, tl ri tttírlt,11i, ttlup;ján
rni,nt],rn 112(1:j 11,yíijértt,h l;qtsittlttnl'ltt t-ltllldrl 1,i§§iíllíi,

rí.l.t:It, rnttttlt:ún, h,oglt tii.:kijzbrn rüutls ok:sóllhxkisttA,
tnég nt,ut t:ollttlt előrekilhutók:.,,

,,K.iitelesstilliinhntlk larljtth, - Itlulu.tju (ti öt,.,gúr
,,lIu ils holn,u.,1l" címíi nag;ytnl órdllu,s lrij\..uttálxlt,
ht tl,rl t, kijzijn.ség pénlót (tu,dniillík tl t<ittlürul, $z,0],()-
subb(I n : u n Jl er(§(i 0íl t ) rt- ltijtön síl g 1: 1fly ft 1i,|1,n hlt sz tuil j u k
lci, .tls ctl.nck a plitt.zleh 0 §(gí.l sé9él.el rg.tlt-t: futllll min.ő-
sélíi, ti* tll1grt., ol.<,stibll 11épkrx,siltut l.armt.;ljiin.k .. , !"

Lű.tha.tutl, holt! u,.il?s.-rltt,"-rlttls t:,*tl; rlúlüflli [(r,l,
ttrrfttci;aró s2Qg0. tthol íjseink ilr.lllli;|íidijlltsélJc itt,:rtt tt

nti Iu jl.ún,ltll(ll puIóknq.A:, tllgedl,t, tít uz ü.zlrl) ók,,t ittitt,tti
tri,sri.t. ])r oll'lasstttt.lt lut:dbb Fttd.-lxil:

,,Haszrln ils hus;tltt L:özt nltll.tl a ltiiliiillsti11! .tz ültlal-
ll,ttii.l kisztitní.lott és ?,(/§§e,{l f tlhaszruíll hus,:tttt ijutttttlltt
ul,att uíllfut. tt, ltit. .1. ltrtpzsisti11 tnln.yirtt lu,tlnlju ttz t.it,tt
jóstilltil ($ a kiiiöll§tiget olyan iinkéttyt,sl,n isilrcl!}alj(l,
ho11.t1 tl t:tílluIqt sziiL,sólt/,,.éppt:tl iistittltttlilt, ttticlíilt búr-
lr,ineA'. u, 1|ult,lJ()t.úl nijut.,Ilt,ctlc t:olnll,..,Yr:rrl jó .iitt,.ltt tt,z,

QDI.l|llJilr: u ,l|!(|r?§óaből tu.:ttt, ttd (1tpt,n ú.!lt tt l)(píjü.,l\,,
tttitti ttz t,ktdói.nttlt, |l'ertntiszt,lcsicll., ),lrr!lá,lr,k tt l,tillttlttt
ltalr: i§ sziikséqt, t:tttt. tt lutsít)nrQ, u Icltxltltt,t,. Ilxn.t,A,
I1,1l u.iltrtnis álsagítttlí.( Q uill(l"l,uta! tt randl;í riil.i htlu.
zt,lcA'tn és trhalőt,i lt.,ttttit, u ltcrrsltl l;il,|űuilí,",.,l,.,1,,-
A,tibcn seiil;:s{:!t,s liit:íli.sr,Á,r,/. .l1rlrl u: tilt,!tel t lyiiIl jár
tt ttijrel;t,dlis, ahht,z tx,di!t Ielt,sh,1 .r,it7l,,.sri.r;r,s."

,,,1 ü,rttti.ll(jlt mt!.tltitll lris.itittt,Á, i,t ttt tlrt,: Zvtrtllil
h,i u |'ttg.ryus,tlúlljl, lnil tsttl; ltir:turtilhtt!st.l * l,),ll ntll-júli a, sy,ltttIdttstlh, uliil;nl,L, a s.z.,l)l.. (silli tt 1ttittzltir.
l;iitt.u rel tttizi. ^1,z illtlzi si.l;t,rl,t,l ,iút.t.j túll.alltt1.1tix húrttttt
l'tlltttl, Ii,lll l)§i1.1,1('lí()l ( tt.11err,st\tl-részt,st,dt,sl): (l ,§,..,r,,.í,,
zijtt<,lt - 11.tlrirlisnttA,, A,l,rcsltetlíjnt,lt, -- tt tnttnlt,tisttbnttl; Óx
tt retiil;ttcA,."

.1e i.g!] ,ltr|.lt)§tl|)!! llúxztltt u jttlltl:;. tt
tttellxztlltltilI ltqsiOn. ."t ttti t"al,tt IeIü.l 1tlt. tt,i
tltitlll, l,. rrijl ltlllijryltbb!

íis: l r,ssr?.r/.r1,1
llttir lőlkl.s

IileL, lxi

-_--]

óvl a MEG Az lsTE§
,1 xtí,1; S e,éke lilttrszill
.1i (n xztiIíiíijldt,n,
liis szóltt,ll Ittlttcsh,tt,
.-lhtll én stiilt,!ll,ttt.
}'tt!)!] tt rilóg szrrl.t,.
.§o/.l. tltrÍs tlll ttg (mhr'| . . .

li ítsitt.tl ltis |'ul ut:sl,,tt,
Itl ,ta!!] tt szi,t:t,tttbe,tt! ...

ltt tttt},u lt rlzi1:l|rrtbl ,l,
l|d.esun]trim lll.1;r m ..,
* .,Ilüall. ltis ltlllútunk
() r.ill nti,ll (l. ] §t.<,il!

puszlaseeri sándor
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.- 'Í'c vagv ilz. a !'iú^ aki czi a l'ítrttnr lttar|irritt l.;rragta:)-- lgcrr. Élrr fal.agtarn. §emnri az, kúrem.

.,, - { fiarrr rll1'arr lrrt|,1n*,. lrtrgv czt it szilr rn;trlltrat kapIa, Kii-§zí)t)(lll|. hrlgy rrlvun tr;r§r, iiriiIrlt.t szcrt.ztttl titki.
. .. A,hiilgv ;l(,rrzt nvoÁotl a kczcnthc és 1av;ibb sút;ilt n lizival,.\lig hittcm a szltncntttck. anrikor az cziisllróllzt,,,,,u.kunib" .r,r-

:.i]."_ttr,,.; ..[{írlásarr , 
gonrloltaln. .1<lcsapítmra.' 

'Áliun"n*n,, 
ő scgítctt

tncg.. ti .ktiltlte a rigr'rl cli.m hrrgv e l ttc ttvom.iori a kit.ógbccsór.Mcgiilcltcm iiriirniinlht,rr K".nn..sót. * ll,, i,.],i. i,hr.ziirrk.' j<is 
-ku-

_lyiirn! _ 
Karancs tiitlcra Jrcr<liilt iitiirní,bcrr, 

"rrii."l. "'iiiii.rú;.,,;;;tliilra. l\4ag.ir 
, 
kiir(il, loqr,itt. llrilrl t.í.gt.tt ,, K,,rán.r_l,"gvc,.,. oirikoiD()londo§ J()k(:(lV lcptt. lIre8.

. ., l\ kallcrtt 1rtitrz t:lrqt.ttrl/i vrllt arl.a. llugv ti§/t(.\\(1stlt.tt iri_IaT|lits§ul'k. tltóg rttlrrlrlt is rrí,Jr,inv Iillór,.rn'ttt;irItaltrit k,,rrvórrr.szallásIa itztlttllatl ltt:it, llctt.t l'utott,r.,\ttrikor llcesiclcdctt.' írjraliilkcrcstrm ir ki5 5;.1[;-,1,,trIlt,ttr;rrl ú*.lllt]lriczltctlt.,,, lr,,n,ic..\il,r
kczdett múg, ;rz iilorn ktrírlgctiii, :rr.ik,,r ,l*r, ,;ij.it nt"t'i"iu,iil
sZó.1.;Cl a hOklrrkat (1\ itlllik()l,ór.zrcvcttt.. lr,,gv a b;rrlarrgocrÉ;iharl
nrt'rr l'ckszik valaki, sziir lrl,ű rrrúlt.rtlauktrd;isii iart hi. "

^. ,; \{égiscsak btrrz;rszió. hogy..az cmbcrt a sajrit lak;isilból ki-
tür,á_k. Azonnal ta k;trrltlj ki a .}rlrlriszobiilrrlrr'rl tr: 

'gyer.ck.
Karancs bosszítsatr Űgr.rltt ki a lrarlarrgllól óJ"nckil;irrradt azt,nrbcrnck, aki Karirncs tánratliisitra lrr"r,ct,ii kcztlctt.
- No tle ilyct! \ll'rl rrlcgirrt a Karattcsl ( ]rilla tc! \lcp srtrt

::,rlíl.d lord I}ro.wlrinqot. a tr: kctlvcs b;triitr,tlat.' 'l't. ,,,"g ikk,,l.Palkó.vag.y. akiríil l.;rrrcustcr ltcrccg itzl rrtesi,ltc, lrogv a "ktirll;iz-
ban ürlültúl cgy,hí.tir, .|,i dnlgorl lrlictclt ott. l. §vcri]k..,

, Kara_ncs_ abbirhagr.ta a ttrtrrg;ist. a dagacltsziiníi rncIlénr tel,:-
pcdctt a barllrlrgba (,r rulttrqvl lleszillti k,:ztletl,

- Bizonl kcsct'r'cs srrl iiltliiz ti,qctl, l'lrlk,i íiatrl, Nctt, tutl,,rrr.
mivcl 'érdcnrt]ltctl rtr. g, h,,;gv ,,r,rrvi{''k"ir -r..,,u..,r,,,,.tl. _ Mt1ll.,:tt
lcls(ilrajtott. - l)c láttrd, ígv vatl cz,.. .\ lt.:rtltrlr.rllc.cllb cttt'b,..-rckttck scnrnli srnr sikcriil,., í]rr is,.. rlr ll;rgl.juk t.zt... lrtkiihll
azon gonrlolkoz.zurr}, lrriti.viik lcgviirrk. l,,,F!. ii'úlctctl vó.qre rr.,u-
gocltabban teljí.k. §lit is It.llctrrc' icrrrri?

dag:rlszcmű rtlk;iig gorr<l,rlkozrltt. nlíg vtlgr c iiriinri.lrcrr
olyan na8}-ot kiiiltrltl, hrrrrv |(1,1",,., ijctltrlr rilirtrri' k,,.ztlt.tt.

, 
.* I{rlyes Kar.ancs! Htlver. , liplli.rr r.ár| giilrrloltanr. Tc l'og.rltl

rnajtl a gaztl;i<lnt ki,litrtalri a }la jltril' ís u ,ryoir-,r.i.l'rAbt}l. !]gr, 'iri.r
rnulva új i,lctct kczrliilrk.,. .\kkrr.lcut k..il tii,triirrk tülllli'lt f,.-
,;ültkct azon- lttrnnltt vtql,iink 1>i,rlzt ir ttyotrtrlrúsligtls ntcgi,lhr:tósr,:.
l c ltsze l K;ttant,s a mi arallt l,r;irry-iilrk, lgaz.irt ,lstrtlliik r.oltrrIrlt
trlrlig is. hrrgl, tzt ;t lrlitrr,;it liiilkrriz,rtllrlrui lrrgltrrk.

-.!.n ugvatl b;ittr.lirz ttctrt leseck -- nlotrtltltin ht.rtI,iitrr, virz-
.1zacmIókczvl. a rziirlIr,fisig,:s ttalrokra. antcll ck,:t a biilrvir rrlí,lvi.rr
tiilti'ittcm.

Browning ltrrtJ ncvetctl.* Nrr nctn k,:ll nrcgijcllnctl. Ntnr lctz arr;t sziiksí:g. hogv
rrrég cgyszcr a löld al;i bújj. F'igl,clj csak títrr. nti jui,,tr ii
t,§z c tnl}e.

I}rowrtirrg rl r( l!agv bíibe szútlíisi,3xcl clrrltlntltu il t(rvút,
;\z1 grlndrlltlr ki. h,,At,rlrivcl K;tr:irrcs irttnrirll rrkos ís tlrlcl.

nrt,s jriszág. lrrt'lb:iIjuk ait nleAtnllit:llri rrtiIrrlr.rrlúl,.tri.liis rlrtrlltl-vinyrlt tis pr,ib;iljtrk l'cll(,ptctrli a viirosligt:ti citktt*zll;lrt. i) rrrírr
liitott ü;;vcs kuty,ákat játszarri a kíizörrsíg clőtt. ll;itrirIr liIlít iu.
h_,lgy az.ok sl.ttttnivtl rent vrrltak ügvcscbbck. okosallb;rk. nriitl
Kat,allcs, mégis na5r, sikcrr:kct atattak, * Ki tudjil - nrólitz.trtt
cl 

. 
Browning mc:tcr. - taliirr rrróg mozi}ratr is li.lltlphctiirrk í,s

irkkor Kararlcs, nlint nrozicsilla6. rilnqctcg pi,nzt ker.eüe t a gaz-
llájának...

Nenr nkartaln [lrownirrg mcstcr kcdvót elrtrrrtatti. crv setit
senl sztiltaItt a tcrve clltrr. Hitld btrz(.Ijelr a szcgórl1., a,,,íg"il rrcn,
alszik. Reggel azt §c tu(lja. nlit lccscgi-tt iisszc-'visiza Kaiancstól.
rrrrg _a cirkuszrtil.
. Ncrtl 

.r'rg1- lttt. itnriItl 
. 
g,rtl<Ioltattt. Bt.rrwttittg kornnly:rn vi.gre

;rkirrtlr.hajtani a tgrvút, Relgcl fiili.hrcdtíil]k. 'trrc§rn,lsilottuttk 
.r

szókriklit rlrttlerrcójíbcIr. ltz'ttltllsli tízl'illd.rcscrl .]sy ,',ri;iskillit
vi'rsliroltuIrk. llzut;irr Brorvnirtg lortl vczi,rlete,,l;iit citkuszba
rncntiink.

1,1, Karancs. a cirkusz csillaga
..\ cirkuszllllrr [}rowlrilrg ;tztrttnal ilz igtttl4atól kcrcst,_.. hlg1,

tli'lstcrnrrtíi. csigirllaju.zti rirhoz ulasiltlttak. aki ,,lv;tlr h,ttal,ni,
at allvl:itIcr;t virt lt lr pocak jiirl. ntirrt valanri kocsik,iiiiiíirrc, l}rtrw-
rring hirllatl;rn szcrntelensóggel iiIlott az iy,az.gató eló. az eg,:kig nr;r^
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g;rsztalta Karancs okossiigilt (.s tu<lrlrnírryát. rnirjrl ar.ra k(.rtc, hrlgr,
kiissiitr vclcm szcrzó<lóst és Ii.lrtcssc íci kararicsot a cirkuszbi.ii.A dirr:ktor szri nólkiil lrallgaita. vógig lor<l Bro*ningot, niajit
itr.nik.r .az végórc í,r( a nrorlJatrivaliljinak, vógigmustr'ált nríná-
ltii rrnuttkat (,s egv crnlrcrt szrilítrltt maglihrlz.

_ |ancsi! Vizsgáld mr:g czt a kutviitl - az.zal sarkon ítrr-
dult i.s tt<inket a fak(.pnél hagyott. Mi- csak iillottunk tltt csaló-
rlott. kcservrs arccal, arnikor iz igaz.gató hátafordít,ott nrindrryii-junk,rlak I,.gy.s.zomorúkól,ú, ragyriiariú crnller lépctt hoz;link' i,s
mcgkrlrtlt,zic. kik r,,r8yurrk? nri a kívlirrságurrk? '[lrowtrin;.i 

cs:rk
ri3v íclvjlirr',l íclclgctctt a szrrnlor.riki.pű ririiak. aki r.gvrt Kur",,-
cs^ot ni,zt,Hcttc. rrra;tl hozzánrÍ<lrrlult.

\
1

,. .,:-. Sró,l] kutva. l)c ttettr vitgvttk bctrtte biztlttvrlr. h,rg},tiszta^
|';ritlijú puli_c']

,, -_.(') uratn. ltogyne lctttlc Karatlcr igltzi 1luli. ltiszt.Il rnitlrlc:r
ttsu a NarallcshegyeIr ólt. utt 1lcdig lna §fln ll'rirli nrlisfaitl'riú rbrl..\z i; i5az. anrit a barítrtln 

-ttlclnrl. 
cz a kut},a inncrr 

'',,li,a,r 
i,ili,rti a szrit. akÁt at e nrbcr. iltinrl|:irt bc is biru,,,uitun,. !]'nu" j i,

,n(,8;,ll98,y a túrsanr.tri,|'ilból .,I.r..,ij. 
" 

,r"Í,lr,i',i "'r.l",i;:ri.'i,lii i
rrrcgliitjuk, rnit csiniil a Kar;lttcs. -

Browrring úr. rragy iigycscn a szorrrorúkéllű ,|arlcsi úr nrcllú
osont. kilopta zsebi,b.íiI a k,;n61.;;1i,1 i,s a kalapja iiii r";tcttc. Ku-
rancs,, amtkor a rtcvút rnottrltttk. rtvugtalarlul nroz6olódótt nlclltl-
tcnr, szűkiilt, jáítatta a szctttí,t ós mcg-ligyelt urirl<íi]rrt., N{,iit Janr:.iúr z.scb(.bc rryírlt. nrcglel>ctt aí.()t vligÓit ó* úlv trtt. nrirrilr,,,r
zscbkcrrdií.jót kcrestc vnltt;,t, - [,ljrrl,c ttrl. htrv;i iijtt a krrtclőrn] .-'
Karalrcs clvaltkarrtotta rnagút. lc.iuirl,tir a fci(,t rr liilclrc ó,t' rttor_
gott, lrr:rtlpcrgctt. látszrltl r.ajta. lrrlgy órti. nrlríiI valt §zíí. tlc ttt,ttr
tudta. hogy rnit tcgyclr? - Htll a kcntlíj, Kararrcs? - ki,rclcztr.,nt
akkor csctrdrs hallgott a kutyánrttíl? - 

'l'öbb sl:rn kcllctt ;r ku-
ty;ilrtlrak. (.gyt:n(.sclr Br.tlwnitt6 lordrrak ugrott, er<isett lntlgu8itttit
ós.nctn nyugodott adclig, anrig a lorrl lt'trtnr vtttc o f*jriíil ,,
kalapját cs a _kr:ndií . ciíi ncni kcrtilt. Kararrcs azcl;rrtal iikaptu
BrowtriIlg kczéból a kcIrtliít,.larrcsi úrboz lutott vclc ús vitl'átlr
farkcrtivliIirs kiizberl arlta ocl;r.,|arrl:si úr sztltrtrlrti ltrclitt ntrrsolr



,uhant által. -_ .|til van Karaucs. Látorn. lrogy okos kutya va6y.
Most azcntran ismóteljük mcg mégr:gys2cr czt a mókát. Szeretnóm
látni, hogy viselkerlik a kutya?

Felsiiltünk karatrccsal. mert mírsodszoí nem sikerült a móka.
Alig osonl ugyanir Browning .|ancsi úrhrrz, Karancs azonnal
talpra ugrott, fclborz<llta n szóri,t d,s olyan fcnycgctólcg mor8ott
a lordra, hogy az Itcm merószcltc clloprli a kcndót. Hiába szóltam
rir Karancsrá, hilrba mesterketlett a iord, hogy észtcv6tlenül cl-
csettjc a kcndót, de Karancsot rrem lehetctt nyugalomra inteni és
abba kellett hagyni a mutatványt.

Nagyorr elszornorodtam, llogy irne ncrn sikerült a lortl terve,
cstérc megint nrehctünk aludrli a bar|arrgba. Már intctt,:m is Ka-
rancsnak, hogy no most ala1losarr csúffá tett. dc Jatrcsi_úr trcm
engedett el bennürrket és azt mondta. lrogy óppen abból látszik a
kutya okossága, hogy nenr cngedi cllopni a kendót. Beszélt az
igazgatóval. az.ut!.nl azl mondta, hrrgy holnaptól kczdve Ő {ogj.a
iclomítani a kutyát ós ha szánrításáúan rrem csalódik, akkor két
hót mulva br:mutathatjuk a cirkuszbatr. Móg tíz pcngó clőleget
is adott az. igazgató. hogy |e6l,en nriból mególnünk,

Mlrstrap kor;irr reggel m;ir a cirkuszban voltunk Karanccsal,
.|ancsi úr olyarr rra;;yszerücn bánt a ktrtyánrmal. hogy nekern a
szcmem-szám,rlírlIt a csorlirlkozástól. Elősziir nrindcn parancsát
nekem m<rnrlta rneg. azutárr ón tovlrbbítottanr Karancsnak. Késíibb
a kutyánr látta, hogy Jarlcsi rninrlig ugyilnazt parancsolja, anrit
riividesqn én kívánok tóle. hát rájött arra. hogv rr,:ki is ólrpen
úgy szllt kell fogadoia, mintl-ra csak tőlem kapná a parancsot. Ta-
nitlrs kiizben Jarrcsi írr soha nrcg nenr iitiittc a kutyárnat. mindig
vógtclen tiirelenrmel i,s kitartással foglalkozott velc, Bámulva lát-
tam. hogy tcj|ótlik a szcmcín clótt Karancs olyan kutyávír, ami-
lyenről érr rnóg iilmodni scnr tncrtcn volrr;r. Két hi,t alatt Karancs
elki,szült a bcinutató clóa<lásra. Soha el rrcm fclcdem, hogy nrilv
izgatottan merrtiirrk I}rowrring lorddal a bemutató estójén a cir-
kuszlra.

A cirkusz óltözójébcrr hiába kcrestiik Jalrcsi urat, nern talál-
tuk schol. Csupiin Kararrcs viselketlett órtlrctctlenül, mcít állalr-
driarr cgy lisztóskí,pű pojáca utárr járkált. akinck'szörnyűségcserr
lisztcs ós pirosra festctt volt 

^z 
atca. Aurikor sclrogysem találtuk

.Jancsi urat. a liszteskópú bohóclroz fordultam.
* Mclntl ja kóre trl. mcrrc találom meg Jatrc§i urat? Az1

urtln<lta. hogJ,- itt kcressük rncg íit. tlc amirTt l;itorn, még talátr
lI)cg senl órkczctt.

.\ hohóc arca tlcvttósrc torzult.
* Karan,:s sokkal iigyr:stlllb. rnint tc va8_v, Palkr'r iicsénr. Ő

rnlir rí,gen ri'lrrr istncrt, akiirmcnnyirt,":lnr/lsítottam is az arctlln,
Kissó elrest,:ltcm nra8al)lai. tlc valtiban ncnr g,lrrdoltanr volna.

ltogv zr szrrmorír kcdély{i.'komolv úr legycn a cirkrr,,z llr;hóca. aki-
ttck az a fela<llrta, hogy megkacagtassa ;r kiiziinsógct.

(-lsiingettek. Az elóadás rncgk,_z<llidiitt. l.gy borbóly Br,lwtritrg
lrlrdot ir,_,ngcnl is a kczc közó kapott i,s iilt;i7t,:tni keztl,.:tt..laIrcsi
kirrrlrarlt a éirkurz 1lorontljírra í,s-csakllanlar ulv vilraros karrgírs
hangzott bc az tiltiizőbe. lrogy majd iisszcdült a cirkusz. Jancsi
valarni plólrvö<liirrel fölmcni' a kárzat le5magasabb li,pcsójórc.
ott tllcsctt és a szlrnrtalan lópcsón alágurulvar. oiy óktelen c§öröm-
pöli,st vitt vó5hcz az ürcs viidörrel, mintha ócskavassal teli szc-
ktlr borult volrra fiil vaIahol. Lctt is errc mcgint hatalnras knca-
8írs.

vó8re a mi Inutatviinyurrk kiivetkczctt.

-.|ancsi írr a porond kiizepétr iilvc. újsligOt olvasott. Kis-
v;iltatva lord Browning lopak<lrlott a hiita rnögi,sziirnyü rotr-
gyos. csirkeIogtiluhliban (s t,lcsrtttc a bugycllárisrit. nrajd elszii-
kött ós a karZltorl bírjt cl. hasorrlíl iiltiizctű cntbcrt,k kiizó, akik
szájtátva nózték a nrrriatválryt. Akkor 'i,rr jiittclrr clii. kr:ldusrrak
iilttizve és,larrcsi úrtól alanlizsnát kórtr:nr,.}ancsi úr a zscbd,be
nyúlt ós meglepódve nrutatta, ho5y kiloptírk a zscb(,ból a pénzes-
t/rrciit" Jancsi úr rra5y lárrnlrt csap<rtt, cngcm §vanúsított a lo-
pással, A nag1, kiabíriásra rcrrclór jiitt clíi, cngem clfrrgnlt ós val,
latrri kezdett. Móg a zsebeinrct is kifortlította, úgy k,:rcstc a tár-
círt. Amikor rrcm 

'találta. kijclcntctte. hogy, eugem biirtönb,: visz.
Ekkor én rimánkotlni kezdtem és mc6igórtcnr. hogp,lryomravezc-
tern a rendórsóget. csak cngcdjók rncg.-hogy elóhí}jrrnr a kutyá-
rn;rt. Amikor czt megcngcclti,k. akkor fütt),cntcttcm ós bcrohant
ir porclnrlra Karancs. ''leüit szi,pcrr elénk a 

'fiildrc és ón elmontl-
tant, hogy cgy trllvaj járt itt ai clőbb, aki ello,pta errlrck az Úrnak
a pénzt/rtcáját, eugem gyanusítanak. börtönbe akarrrak vinni. kÚ-
rclr). tryomozza ki ;r tolvajt, Majd.Jancsi úrhoz fordultam. fól-
,zlilítottanr, hogy adjorr valarrri tiirgyat a zsebéból. amcly a tárca
nrcllett volt. hogy a kutya szinratoi kapjorr. Jancsi a zsr:bkendiljót
arlta idc. mcgszagoltattanr K;rlanccsal ól ráparanl:srrltam, hrrgy
kcressc a tolvajt. Karlncs szaglászni kczdctt a íiiltlijrr. rnajtl rii-
vitl kcresgélt!s utárt tnegintlult. a karzatra futott. elővczette lortl
Brtrwrringot. kivcttc ir zsebóból a pónziátc:it ós Jarrcsi úrnak nyu.i-
totta. b]zcnn,:I letartózt;rtonr! -.Jzólt a rcndőr ir tolvajhoz (rrrillr
nrirrt ltlrd Brownirrghoz,) Azután kiadlaur ir paranc*nt: - Yiqvir.z,

kuty;irn a tolvajra! Mrlst a tolva.i ós a kutl,a nraga maradt a kii.
közepóbcn ós clkiivctkczctt a legrragyszcrúbb nrutatvány, :rmii i}

kutyától várrri lchet. Karancs rriísen figyclt a tolvaj mirtdctr moz-
dulatára. Ha egyet lópctt. már cléjc u5rott, haragtrsan morgott. a
íogát vicsorgatta, a szőre felborzoltitlott. úgy,ho{iy semcííe scm
mencküllretctt, A csavargó nrost irvat<rsan nadrágja háts<i zschi,bt
nyúlt, pisztolyl vett clő ós rácrneltc a kutyár;r. Karancs elrben ;r

pillanat1.1an rílugíott a tolvajra, belckapott a karjába, úgyhogy
ncm tu<lta a pisztolyt használrri. A tolvaj clsütötte a pisztolvt
(pel,szc csak váktöltósscl volt töltve). de Kararrcs akkor sc:nr en-
gedett. Ut lövós diirdiilt cl egymásután, akkor Karancs elercsz-
tette a tolvajt. majrl újra a nyakába ugrolt, lcrángatta a kabát-
ját, 1ro5y a karját ncnr tutlta használni, azutiin lerántotta az cnr-
bcri a iiilclrc. Yad birktizás után a t,olvaj tehctcllenül fckiidt ha"
uyett a Íiildön, a k(:t karját messzc kellett cgymástill tartallia.
Karancs rajta iilt, a torkát lenyegettc és nrutatta, hogy rögtön át-
harapja, ha mozdr:lni merészkedik, Ki sem lehcl rnondani, lrogv a
kiiziiirsí,g milyen feszült órdcklódésscl figvcltc a kutya ós a tolvaj
harcát. lzgatottan zÍrgott, zajongott. biztalta Kararlcsot i,s arrrihrrr
a kutya vógiil legyózte az cllcrrsó6ct. oly viharos tapsban tört
ki. nlintha jóg paskolta volrra a cirkusz po,nyváját.,{kkrtr újr,,l
visszatórtcm Jancsi úrral a por,rtrdra. rálrarancsoltam Kar;rtrcsra.
lrogy engctljc lölállani Br<rwrii,lg urat. Mind a n(,gyen ott hajlr>ng-
tunk a kiiziinség előtt. illctvc csak lrárnrarr. rncrt Karattcs a fark-
csílváláson kívtil nerrr tuclott máskó1l kiiszönctct mo,ndani ilz iilr,
lrcplt,sért.- 

Talán sokan cI scnt lriszik. h<lgy Kararlcs ilycrr tragyszcrütIr
í,rtcttc a .dolgát. Pcdig alapiáball vóve cz oly kiinnyú mutatvál}\
vo[t. ami cgyáltalábari nem 

-hala<lta 
mc5 az órtclmét, Számtalarl-

sz,,r begyirlioroltuk czt egymással. mcg irórni csalafintaság is vrllt
n mutaii,irrryban. A tolvai cipőjt talplit oly erős illatú bőrzsírra|
kerrtük bc. hopl,v bármcrri ment is, a lábanyoma oly _határozotl
szagot hagyotihátra, hogy Karancs azonnal szimatot ka,pot,t. l)t
akáimint volt is, Karanci''remekül viselkedctt, valósággal ólvczic
czt a játókot, okos szemc ragyogott, még a hangia is_ cliirrrlla,
hogy riin<len porcikájával ró"zi vesz a játókbarr. Még néhrin1" tr,ó-
íát-mutattanr'be Karánccsal. anri ugyanisak rlagyon ietszett a kii-
zönségnek.

Mint a futótüz, úgv terjr:dt cl a hírc Karancs tudtr,rnírlyárrlk.
Lcfi,nyképeztck benrrülikct, 

-Kar;rncsr,il hatalmas plaklitokilt fiig-
gcszteiteli ki az utciikrrrr..\ cirkusz jiivcclclrnc rcrirlkívül rnrclkc,
áett, mcrt nrirrdenki Karnrrcsot §zeíetac volnir látni. 1\{óg az a k,;d-
ves rendőrtiszt is eliiitt az elöadásra, aki oly, cmbersógcscrt_bírrrt
velem cgyszcr. Jancsi urat nregkórtc, hogv;r<ljrln utasítirst a
rentlórkutyák betanitására, §zí>val írszturrk a tlicsós{,gb,.,n i,s 
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foh<,. hObrrn, fekele sárbarr,

szóp hvaszra várni.

Kéregptincólban dísztelen hris.

bi.kozni gőgös ágkarolckol,

ha;lókony gollyakkal csatáeni

az észnki ,,od viht rokknl.

C"orj*lonr ón n tóli

trrrrrrlok lóltik rnr:sszelri}rri.

lr]rrni, szenvedni anrryi bárrlt'rsl.

cls trrirtden}, rrrirrcJe.,lrl rrrr:gb,,lc:sirlrri.

Szoltlállri l,irárltltrl, 1tyf)rrr(il<:r:sr,l,

rirnycikkrrl, írs [cl}los,._,ilnír,a,

fticldlel és lrl}xll1ti }rizzel.

az c,rnbt;r} s,.:lr,4;ysc,rr }crgtr.-lvt,.

Álílri f.r;[arrtrk ,is hikirrtrk,

{:s kr:rt,sz}r,,.,[, l.,rl;y rtis7r:l;tl7,y1..

fii11<1ji)rr fJ n-zl,ltv(:(lók Ii.Ály,,.
rU i{J.lx§iit, sz.r'],lrilrrrrrrztJjtr.

§LrÜxr frlÁrr---
J altttiir vtlrl{ctr, íclrrttár rllljórr egyrtrúsutírr jtll*nrrok rrtog

rírdiri}lan ós rru,pilaDokbart ilycsfí,li: hirek ;

,,k)lliittl seiilei buda.pesl,i l.aluísdról X. }'. lP.-rls gimnd:zixlu
lun.uló. I}tit:s,úletltl,el ut:rn. tla.gltcllt hlil.ra, Sziilli tt1111ótl:t.:u. saú,
tnolnak uzzal a lchcl.ő*óggtll, ltogu Jiúll .t ,,o§8z liizon!!itl,átt,.t),
ril tuló |éIl:Itnébrl, iin4pillins*rilltlt kiit:clc1.1,- t:l, *tb. síb...."

,.N. J. !.!J..<.t.* ,pglglíristtt. tunuló <t. |élétli értes,itőtőI. l:ulti
ftiltllnéllt:tt, !c!ttttp n.cnt tílrt"tlisszrt szüLt:i laltúsúrtt, Aszlaldlt-Iltit:súlel,eltlt tttláltuk, lt.ttu,Lllbt,tl llejeltlnli, ltogu rild.tlgó buj-
rlosilr,, ltc iJí?f..|§,§íjri:, tnrrl: é,utlkig tt.tl,tn ío!na,lt róIa. liullo,,ni alb.
s/á. . . ."

,J'. l,. l'lL u, ttlnuló l(!}nu,p ttste saülli ttit:alléttiben ulltjtt
stolgdla.ti ttiszl.tlllltítal ntcllbelíjltll nagdt. Á ,nt-enlijh tnúr ntm
stl11ilhe I.1ik .,1lt.ill; lt secrenq:$étle,n, rlitílt hli,rhú,zbasaó.ll|tttis ki)z-
bt,tt mrght§, .'I't,tlél cstlkidju aélemén]le szarinl a íéIéri ér-
t r s i l ö l; ii t t,l kt: z nt é n g l i tőI, ta.l,t) | álclm,éllan Itö u el t e cl."

,.,4 t.stllttlrjt,sr]! Kiskunhal.ns |uttárúban alIogla i,. ü. nris-
kolt;i tlitiltot, lki llt:t:alkisu, szt,lt,itll rossz l,tizonllílt,u,tt!!tl tt,tittll
sziikijtl t.,l hazuIrLjl á.s lrost §iltltupore f cIé iggckszili, hogg u
,j<tylti.ttolttttt.lt rt, t,tjro§ beüétt:lénél segí,lsi:Jlórc l.egut tt,, Á kulun-
tl,tls htljlanii kist]iűltllt u aseulőrség dítltllo uz ullgtidti sz.iilijlt-
urk.,."' ' ()scrkószekl l]lt',g tt. xz;tlntclvóttl,tlktr(il ! Ál1,1oIr it1 szírtttoiokrrr
nir}rárr1, rör,irl f igyel nreztcl.(,s:

r\ t.serkt'lsz ltivcrr leljesili kii{elcssílgilt... A rliák szárrlára
clső kiittdcssrlla a tarrttlás, \itlt,s: .,Ptlmltíls cscrkósz. csak ílpptrtl
krl{t,(ibiil brrkott." Akirlek attttyit,tr nrltuzcn lírcgy lL tarrrrlás,
hagyja rtll { cstlt,ktiszllrutrkál atlrlig. arrríg rr l"llIlulárt jotrbarr
tttllrt lrtogy!

Sziileitrrk sok trrinzt kiilttllrt,k rátok 1arrdi j. tankiilryverk.
ruhu,, tllellnttrzi.s stb. cinlett: jogFal rllvírrlrrrtjók, }rosy vigztltt.
zílsttl 1 iszt cssr!ge-,sen tnntrltok.

_Iltirlnilytlrr rrzigrrrit js a sziilii, rrrógis ilrkábll látja r<lsilz,
t:rurrlrl firi{ tilvo. nrint kórházi ág},tlu, v:rg}, rárvatalotl . ,.

Jla t rrtltok rosszttl tarrttlni, lc"gyelt artrrl,i lórlirrs 1lÁtorsóg
tok a kijvctkcz,nrórryokrirt )relytállrri, Az igtlzi fri.rfi is hibáz,
brrtik, tlc }rr,lytrilJ! A hitvány, r,ongyembcr }rillrizik. tlc a kiivet-
k(,znrí|Il},oklijl rnoqi.iotl tls elntenr.,kiil , , .

Jollll tl95, |rát tneí{til,tltllrrtllt alyai polon írr.írtr továtrb riirri,
fititt1, <lsl,rlhtt l)lcgld()rl{l(ll:tlltrtlgít§girl tldobrli tttirgrrnktlil lsíctt
lr,!.Tdrá gállll rrjtirrrl,',krit !

A, lrrrkrll,t diírk}rril r,ríis akar:at1,1rl, r!s kcnrótty rrrttnkítval ttttig
r'ittliktls, krtnrrll1,. }rirszltlrs lrrgjrr lehr:t a nOnlzí|t liii2í!53$glin.tr.

Nottt, vcsz.r,lll ll scttrni! Á [lr"csiilr,íld, visgz,aszt,rr.zlttlldI
Btirurilycrr rotnlrtttikus r|tllog.,r,ilriggti rtrtlntti", rlalayoll tl(,-

vt,lstigt,s tlrll.lrla rt rerrrlíirbúesi rliszkisilotrillctt pityrlroEvr,. 1.ri

krlzlti l'iriki,rrt lltrztt,;rkczni ...
}it, higg}"il cg1- brrkrlt1 riiák sr,rrr. lrrlgt a lltrttvlidsri!a vrría},

trrllttttll1.ik sziivolst'rgtlx iradscrr,§ ti1l;lrrrr iirít viir ós tlsak uz íi
szivcs kiizrtrltríikiitlr-isóvcl llrg boltloHtrlrii! ()tl. l'rittil,rk kcl'lerrek.
I}(\rll lrl(||{ta()lltlrllaila rr, }lrttil r!s g}-ri va kis§,vrlrokrk !

iiriql,ilko§s/r§§ill rtgytrrr rllkeriil}rt,tii a sziilt'ii .li}ltllíi§§í',gr(|-
rilttírs. rlt-. lz Írislcn ítrilijszóktr el(il elbüjrri sc}ttrgy §oíD ll,ht,t!

llt.trtt!lern, lúd elz,*k ncnr filgtruk ronrtl krrzlti! l{a a.ztlrtll:rrt
tni,§is rtrcqliiliólrik n lllrj. tlsclkf,sz vag},. ttttlti<l. tlri tt ki}lr,ll;s,
§ligr.1|! l,i.I u ltrjjttl! .1rj nlrrltkíltI Szcrrllrrltl.,l iil1,1 t

..,|I n. g.t1 t l t ('l-r,,1,1,r;s; "
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l,,,nrrlr:k toli:k irllni,
fakot,

óllni.

',#ffit YrtrJlYrt'y*

,,Neltl íudltoln, §ogy íőIűőít a pu§Iía!--."
urry.i?.h(§íld{e legittltb burtit itil.

krzísiiL,cl:

Iurdaltisl tll;tl:ttíl u:, ulii tt buil tIííiil,t:lt:. I't1.1ig tlc kiittttllttt.ttt.t,11 lthtt i:lőrni !

Ittltlti ijjti leurs,zi tt Ieluliuszlttíl 1lttslttil, h.oylt1 nrcgtiz:t:, tttilt,l 0. líis 1u(rfilr|lt:. ,1r, uutt belíil? . . .

liillölt |tlglluerltl: csrrÁ, tu üllr l4]tilrti. uki t|rí is lluzzú !

Ieslrórll. ln(rl ,.npnl,tutlltt". llt)ltu tiilliill tl 1ltlsktt ! ,.. 'l'. l.
,ltt
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Á cserkógzolíítrtlris utolsir rzán'a közr,rlrltltllt. }linrl+rl {!§el .

kósz * szinpadrt 1,íxlull,. §zikrallsi lrá*si, az ii.rrrg tfizoltó tl-
kirpedvc kírrdazi, * mindet lóbtlrr lranál ez*rrnegtbr l}ncó
.Iani.kától: ._ }li ktisziil rnég írr:fi9 -* Janikrr ftliitlve le§konro-
lyablr ábyázaüát, tilokza,{ogan súgja: *- A csrlr.kósztrlőadáx
íónyponíja, a tálrelrtíiz . .. -- li,ejtelmttxtln pinloíí az íiro11 eső,
vtiztlíijre, kit*k gyór hajz,nta ógrrek rnertxl tr t*rajtrs §i§ak fl.latli
--, Micsorl*rrat Més htlg.v tüz?... óx bogy tr szirrpadon?.. .
".- Riaony teltdi Janikft & hatíst ó!t ezvr:, *" ,,vrr,lrisásos
lobrrgrilárrgú tálroriííz, tárl ,tiixtiilni íg ltrg". *- Nom arlclig a'!
§{ig ón ólekl Móg hogy tiizot a szirrpadrt? Jilarnar locsolót!
Tiimlőt! De Jarrika. rá sem. herloritvc kósr.;il,i a t,iizrll, {t §zin-
'pad, ki)zopthr,. §zikralosi ltác*i szenrtl gol],iivá krirok*r]ik, írgy,
figyel. l3errn a *zínpadorr fólkiirben iilrrck rnár. a fiúk. JarIika
ítlglulatrrskodik közólren . . . tlördiil a függiirry, du rlirt. kiíz-
tron halk*n.szóll az. órrek:

Eslc t:Qtt. tttrit, I,d.ső rslr,
Púsetortiizek égnr:li v*ssze . , ,

fis valóban, mint a. nt'ltt rnondja, paráz* fr;lr:ll a, r.őz*t
r:somó tetejón lángrryolvek tÁntxr]rrak"". lobogrrrrk, s a 1,íiz fírnye
pirotsra fosti, rr, rrótához siimbölr"tidó vidánr. csarkószálrrázatrrkat,

Pedig majdn.eru tragódiá tiirtérrt. Drrtli ll&ci. a bősz
íüggönyhúzrrgató, an utolsó plllanatbarr iil,i}tttr ki iz;gat,ot,t lő-
esóvozctőrrk kezéből a teljes vizsugárrul rnűkiidó íöurlőt, jól
nyakorrlocnrrlva, u xzinfalak mösiitt leselkerlő Kernórrce }lenrr(lt,a krrligszatologató segírdőrsvezetőhelyettcs jelölt.et. §zikralcsi
báosi birokra kel L*oival, hogy a cső}riiz jrrsrrtlrr. tlé La<:i, 'Btrrr-

*uskával loszorelvc ez örog€t, fiitébe hörsi a bősz tiizolt,ólrak.:
- Áz Isterrértl Hát nem tot§zik látrri, hogy ntnl ígazi tiiz.
c§nk műlán§? ".. :- ,,És a tíist? ..." *- ,.Az igazí, dt, treut
y§§zólye§!" -*,Miii?... §osy múláng9.., Nahát ez:r Jatti
.frrfi? Mógho§t: miifiist ., , ek&rom utrltitlani, fíi rrriist ., .

arl*z iné, ni, egak móg nrogzavrrrrldoln. ,Drr rrr.án er,í osa.k tll krrll
rna§yarázrriok, ho§y mikópprln esináljtih a.:a ifirrrak.

És tórtyleg, mikor végclórt a t;ábor"ííiz, J'anika o].rnrrgyrr-
rázía §zikralosi bi{,csilrrrk a, jól sikcriilt l,riikkiil,. *" }lát tessók
cxrrk rtóz.rri .. , il,t varr *z a rajztátllü. n&gy§áídl rlcszkal:rp. .§)rrt
vizszirríog }relyzcttrerr lefektllünk cgy r.r:ntilláttlrt, úgyhtlgy
rrriíköclriskrrr a lógcr**var fölfcló hajtsa a. lovcgől., a" tltszkálra
kílt-hórtlnr §zeíaet ü.l,iiltk. § s, venl,illáiort ehhez rtiszítjiik e§y
kis szigettllt dr,ótt:rl. A lógcsavdrvíxlő karek rlról,várálroz bozrzá-
crő§ldiink kílt-lrárrrnr fólkörrti hajlt,toit rlríll,rrt. .l]zck a fíilköriik
fcnn közóperr egynrílsl, rnei,szik, H err(! a vá.zra piros gclyorrt.
papirbó], vágott szólesolrb rr keskcnyolrb. teliil ircg),trcn v(rszikló
língnye,lvrtket ragaszttrnk, urelycknek a }rogsza is kiilóntröző.
(1r-*20-25 rrm, a §zólessége podig L--l% orrr,) A piros kiizó
ogy- p{r fclrór esikclt is tegyiirlk, A vontillátor kijró a rleszhí!-.
lapra 1,*2**,1 rllr vezotókkcl felszorelt, villanyóg(it riigzítünk. s
trzt bebrrrítjuk a Mikula§-csrrrrragról félretett pirrrt cellophárr-.
papi rral, tlrltlig igy filst:

t{ost 20--Btl crrt Jttrssztl rtízscgallya.kat siivílnysaoríirn ögsztl-
tlról,rrztrnk ós pcdi;; a,uüyil, hogy lrossztl elogenrlő le§yell ahlroz,
lrrluy u, T,crrlillótort szópan kiiriilkorít}rtyssc,

A r:ijzst'lt írgl, rakjrrk, }rogy a siivriny alsó , szíllc egy(}íxl§
l.cgyrrr, Ha cz rrrtgv*u, kiipenykónl. kiiriilkeritjiik vrrltr & v§rr-
t,illátrrrt. iigyelr,c. lrrrg1, a vcntillátor lógtll,rar,*r:gzÁr:rt.y{i rlti
órilltkczzorrck a lőz*esz.álakkrr1. Mrrsl. ki,rrltilráljrrk. lropy, :nii,,,
köd,ik. Mosirrrlitjuk óg lolrolrnrrk a lárrgok, rntüyekn$k játrlkát
a vcntillótirr szabályozójárral, rnel.vcl cH}, íili riszrtrvótlrrrriil kr:,
zel, oriigítlratjiik, ill,. syen§lth$t.jii,k. A }ratúi*l, 1'rlkrlzlr:ríjrtk, ha
rőzsciiirrlelós köztrcn agy fúlrrrrrr:ók +gilt*ztn ayrróra.,vrrgdrrll;
fchtir solycnrprrpirhullatlúkol, is szírrrrrrk * iíizr:e, rncly*t az
írrrrnr}a,t perrryekónt szór szt'lt" A haláu tíikr'ricíex * kiizölsógiiuk
illirzi.ój* teU*s.

.l'íl nrrnkít1 |i§|14:tli Súa,l hrt.,I ú,nas
rw

s-í,

KöNYvl§MERTETÉ§
§nukír ollrrdr|l n grrrndrtil" {Xtiso Jónas.i

|,iqy l elepi ,.ltrici" g},crel( \,isztttltagsrigai
az rilethptr. A kiitlyv sz.ÓpcII világitja nrtrg
ds áltttja szenrbe egynrással a gaztlag és
szlgérlt- gycrek dlctét. .{, grrrrcltálarr. fut-
ballozú gl,ernhólet,hííl :ltt5,ja lretegsólc iIt-
dítjá el Snuklit. ,\llásl hrrres. A llrozi elütt,
kcrt,, cgy kcvest,t u vendúgck kiszolgtilásIlval,
ítzutá,r oulószercl{t ilras lesz. {)ntran clbocsá1,-
ják és a rrtrrzi fclteszi ltol,rrak. Áz iJ.l-!7l;at(i JeJ.
istnerve tehetsé,,1Ét. lr fillngJ*árlra külíli.
Szlnász tcsz, rlnyja halála utírir ilz ií{llzg{ltó
íilir,á fogadjrr. ltcIeszokih n gltzdags:ig}ll,
gitrttt:'rziurtlllu jrir. §rrk slkerc, dtl lBliitl llléF
tiitib szrlnvcdósc vall, §ztlnrorú, érdekcs *s
izÉulttras viszorttagsiigok utírn tneÉuniu rr
szíttdszketlCst és fclnór,,tl (}rv(|s l(,§z : l)ok{,rrr,
T.\,hcirvári {,íábor, Közben állarrtlóan,trrrtja
n llrrrrltságot, rnó6t guzrlngon is, rr sztgútrv
;fclencr,írosl gverekekkel. í.]rdckcs ítrlllnll_
jelcnct*k, sptlrloli. gyíizelirrak kfsérik a rc-
gún;, íol,rrisát, Jó rnjzok rnellclt tiikólctrs
n .lrú ttlunkáJu. Ajánlom rnindenLintli.
tnert §Ok c§frkd§?io§ tlolog vnn bennr, Klilii"

niiscn uzoknilk, nkik szttrtr[i|t az izgilhtral.
sprr*tlt, {u|ltllll; ! il)aItte kirtd;is.) tü. li. It,

Ktltttttszok ! liz rr (ittt1 J(Oszl 1.1, iit_\,:l lllt,g.
jt,letlt 1,lstlrg körí1,1'&reli, lttIelvt.| il killtl1l-
szok sz.r!tttára írt {kiiriill)eliil l l tires[ól fcl-
fclé). .\lrgy szrt,e l,et Icf tta$' trrlzzittirl tisscl
ós Istttl ús trtltl2r,r irátrl i rragr, ít,lt:lóssóg-
órzettel .ktlszlill cz a kiiul,r,. lrrijál isttrcri
tttitrtletr lserliósz, l-utlj* rtila" hrrgy igaz,
régi jóharátjtr ruittrlcn lrta$yrr liiúrrak. ,,liri
u jiiy{§nttzerrl tr§ [i\zlclcll} lrl,nttctl. lllJtg\itf
t<arttoSfla't" -" h,ja lills2lcr rlt1 a tlőszul.ír.
Itltrl. liz lr grttldrr|:tl tonul r,tigig ltz cgrísz
i,r,lekt,s kiitr.l,r tlrirrtlt.n s()l,iill. i\lcgIlcszi.|.
lnegntJB.} ur;{i. ulilld(,ll katttaszktirtlésl. t,st,r-
krlsz cgl"tltt slt,lküsóggc| ós őszirrtcst(ggcl lrie-
g5,rrlja rr Iegneltczehlr 1lrotrltltttálirrt,. lllosszír,
qrrz<lng rlcvelői tapasztalat.okrrtr tlplil! ftrl ..

kiinyr,. rtttllyet, j\íúrtoll mcster kcrlvrrs r jz i
iliszítt,neli. A Szctrt Jstvárr'|'órsul t kiatlásá,

Vcljrrlorrt n ljl,üluölcsll.rtnrlIiik §aplürll
u7 1í) l2. ilvr(, ,lz É)szakpestrncgyei (}yiirrr(ilcs-
tt:r,mtdók llgyestilettl kiatlásálran" .A traptár,lltl nltlalon íoglalkoztk a syünliik:§tor&lelő-
k*t lc§ktlzelt*lbr{íl órint{i kriltlósckkel:

tlötttittgutltleltnttttl,l. Iu<illtűús*ul. szőIő- e|s btlr-
/rr:r,|.ltsp/. ltt u g l r r n l s : l t! s sr l, q t 1 t|i lnöhs I e l il ul,c1 u,
:á§ ls Ilrílri(,.{l11l55r,1 5lh. .\ ltilvi lt,t,lrrlók lt,-
ir;islt kil,t:t,.it,szkerlik lr llls:- ls l:t,ttyhakerl
elíst iuí tttuttkúir,t í.r, A kúlrtkkcl illtrcztráll
liitlrtát' rirrt t pl,rrgő 2l} lillÉr. l'osllti sz:iIlí[írs
esctón rlr,rrlri t2 fílli,r. llt,rz,ert,zltt,ló 2l?.

ligrt."iili.tlrclr ; llrtrlnpesl, \', lllirilr \:alót,irI
utila !,2. ('l'eloíolr il8íi tiá.í, 1'rtsl,nl,uk*rrrk*
1ltittzlriri csr.kl<sziiltr . l X!}?í)t tís tttlttdttr
ltrlg_l rtlllt lllilílk(,rPsk(,(l(i\l)(,ll,

§zr.l1r,ti11, llllrúly : lrcrttlrltrl rnrrg rl liiblli
vusítriü. .\kik rllvrrsl:ik n Szekttttt|uirlri l,|.
lrrlsriirr.k rtrdckft.szílő kalurrrljuil, t,z,l :l
könlvcl is nrtg frrgják vt,nttl. lltit ..llrjrit,ri''
rtiírk í,lt,td,rőt szr'rl tt l<ön.vl,. llrtl rlirlkról,
rrkik kiitttrvt,}trtílt,tt r cszik tlz ilct(,L. lt(,lll
gotttlrrlttak' r,sItl. tl tll|,lgtlk "zrir:lktlzristit'it,l.igl vrrsrili ahl:rk llt,t,(lrús1, ilz|)tlbalt nag_\,
viilIuzírsl htlz ttlctiikbclr..\ kcsct,vtst,tt
nl§gktrrr§ctl il ptrrlg4lik rátlbrcsztik ókct is az
ólcl tttrhézsógrlirr., I(rrtttplyltbllak. lllcÉ.
tit,ltillllt:k lcszltt,k. l)c atrrlg irlrlig jutnrth,
rt.tlg()teg e§eruón_v tiirténi,|r Ytliik ; hoí{§ ttli '?

Olvassátok tll rr kiiuy"*el"
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i,r;,i§t.'';.,{§§i;lalti:.
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lamos 1_2 fiúval, Esetleg adi nekik alkalmas
meg bizatást !

2. lvlikor ér mivel büntc:rek?
a) Lehetőleg soha és sernrnivel! Törekedi olyan

íegyelmet teremteni, hogy büntetésre ne legyen
szü kség.

b) Ha a cscrkésztőrvényr va|aki szándékosan
megsérlette, büntetni kell,

c) Kisebb esctekben te bünt§(sz, srllyosebb
eseteket a rajparancsnok, vaty a csapatpárahcs-
nok blrál el. Kétes esetekben kéri tanácsot rai-
parancsnokodtól I

d) Fontos, hogy a íiúval beláttassuk a hibáiát.
merr akkor nrár ő is természetesnek tartja a
bü rr tetés t.

e) Lehetőleg a íiú maga válasszon búntetést
nlagának.

í) A büntetés llliorr arányban a hiba nagyságl-
yal. Nem szabad kis dolgot nagy biinlctéssel
s ui tan i.

g) A büntetés legyen mindig egyéni; itc nin-
cscnek kaptaíák. Éppen ezórt íontos, hogy minden
íiút iól ismer|!

h) A btintetés iellege legyen mindig,,elégtétel"
és soha sem ,,megtorlás". (Valahogy úgy, mint
katolikusoknál a szent gyónás utáni ,.eléttét€l.)

i) A büntetés legyen hasznos akár a íiú, akár
az órs (raj stb.) számára. A haszontalan bünteté-
sek (pl. sarokbaállítás, százszor leírás stb.) nem
cserkésziesek. A cél elsósorban leszoktatni a
íiút az e|követett hibáról,

i) A büntetéssel az ú3yet lezártuk és,,íátyol
a multra|"

k) Büntetéspéldák: goromba yolt egy társával:
egy héten át különös szeretcttel igyekezzék
szolgálni ót. Rendetlenséget csinálr az Otthon_
ban: gyönyórüen kitakarítjal Pontatlanul iár az
óssze|övetelre: néhány alkalomrnal l0 perccel
elóbb kell iönnie é§ előké§zítcni az otthont.
Rosszul tanul: hetenként (eg,yszer vagy kétszer)
kikérdezésre jelentkezik órsvezetójénél. Fegyel-
mezetlen: egy lrónapon át minden összejóvete'en
íigyelie az őrs tagiainak viselkcdósét és tegyen
ielcntést az őrsvezetónek. Kónnyclműen bánik
a pénzrel: pénztárnaplójál rendszeresen bemu.
tatja és mattakarított Pénzének }rovaíordítására
toryet készít. Elíelejtett valamit elvégeznl: riiabb
határidős megbízást kap, ame17nck esetleges
e|mulasztása már stilyosabb kövctkezményekkel
iár. Cstlnya szavakat használ; erős akarattal szok-
iék le róla és ezentú| minderr esetben pl. l0 íillért
ílzec a telepítési perselybe stb. stb,

l) Ahány eset és íiú, annyiíéle büntetés. Az
örsvezető ,,fantáziája" már elvégzi 1 többit.

3. Hogyan tehctem az órs kiképzécét ala.
poerá ér maradandóvá?

a) Először légy magad teljesen ura ez anyat-
nak. (Taníolyamok, önképzés, gyakoríás, órsv,
tábor stb.)

b) Magyarán. egyszerúen,,,népiesen"', érthe_
tően. érdeke§erl. Ne akarj nagy tudósnak látszani

és érthetetlenül meEyarázni! (Nagyon okos íiú
lehet ae órsvezet6nkI Alig lehet megértenil...l

c) A kiképzés legyen szemléltetó és caelcked.
tető! (Abrák, raizok, oktatótáblák, modcllck.
valóságos bemutatá§. Amint lehet, csinálianak is
a fiúk: jeladár. elsósegély, sátorverés stb, s!b.}

d) lsmételtcss, gyakoroltassl (1.4inél többször, de
mindig más-más módon, hogy unaímassá ne váliék!)

e) Rendezz a kiképzés anya3ából iátékokat és
verscnyekct. (Térkép!ol-staíóta, orvos-játék,
FÍorse_versen;. stb.) olcsó kis dliakat is lelret
ki tüzni l

f) Rögzítsék a, íiúk a tanultakat írásban, raizban.
_ g) Ragadj meg minden alka|mat arra, hogy a
íiúk a tanultakat alkalmazhassík. {Kiránduláion,
portyizá§on" szolgálatban stb,)

*

Váriuk a további kérdóseket! Jó munkát klvá.
nunk !

rÉpREJTvÉNyEK!
Állapiisritrrk rn,:g. nrii itbrltzol:rak a íi,rr1.,_

k i,pck, (,.K iinrlyc|rlr sí: g'' ked vi,i. rt t,l rirrr1 j rr k.
hogy nrindkót l'ónykóp u§yanat,rr'll a tiirgv-
r,ól kószült !) 1-|a rrt,trr turlsz lrlc§bil,k/)zni
vclc. nózri n11;4 ;1 rrrtgícitóst a lfi, rll-
r{a lon.

J

Kedyes Őrsvezetók ! Több oldalról iötr a kérés;
legyen magint,,Örsvezetók tanácskozóia", lrne:
itt Yan újra l Célia : az órsvezetók beküldótt
kérdé;eire választ. tanácsot adni, A válasz azért
nyilvános, hogy abból mások is tanulhasranak,
hiszen.valószín{i, hogy e6y-egy felmerült kérdés
yagy nehézsét nem egyedülálló jelenség az ország-
ban | §zivból klvánia a M. Cs., hogy áz istnét
nreginduló rovat legyen segitségére minden őrs_
yczetónek abban, hogy őrsével iobb munkát
végezzen !' Amennyiben a kérdés teliesen bizalmas iell§tii,
levélben válaszolunk rá. Az eddig beérkezett
kérdések:

l. Hogyan teremtrck ar órrbcn fegyelmet?
a) Jó példáddal l Lássa az órs, hogy magad is

íegyelmezetten viselkedsz elöljáróiddal szemben.
b) Tekintélyeddcl ! Légy mindenben különb

órsöd tagiainál: lelki, tcsti értékekben egyaránt.
Tormészetescn nem szabad érezaetned ezt a
íölényt: a fiúk maguk vegyék észrc.

c) lgazságossággal! Minden fiút kezelj egyíor-
mán, ne legyenek kedvenceid.

d) Szeretettel! Lássák a íiúk. ho8y értük dol_
gozol.

e) Soha se követeli többet a íiúktól, mint §aját
magadtól,

í) Ne sokat vezényelj! Lehet irnádsá6hoz íel_
á|lni, udvarra kimenni stb. vezénylét' nélkül is.
Ha azonban vezényelni kell. az lcayen kiíogás-
talan I

g) Helyes palancsadással| |ól íontold mc8. mit
parancrolsz. Adi rövid, világos, érthetó paran-
csokat. §olra nc parancsoli lehctetlent. (Vógre
nem ha,ithatót!)

h} Érdekes, vonzó, a íigyelmct lekótó válto-
, ,ratos munkatervvel! (Sok §3etben az unalmas,
értóktelen mtlnkaterv a íegyelmezetlenség oka.)

i) Szüksó6 esecén lrclyes bilntetéssel,
i) Ha ícgyclmezetlenséget tapasztalsz, először

magadban keresd a bai okát, {Alapos lelkiismeret_
vizs3álattal l)

k) Foplalkozr külön a fegyelnrczetlenségre haj-
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Kiszórodt szói ébredésnél

sZAM o t ]UNK
ű. a,s,e&óra

Nézem ezt a kis jószágot, ezt a húséges kis masinát, amely közel
30 éve van mindeníelé velem és mutatja nekem az időt. Mrrd 30 éve,
hogy fíatal diák koronrban a keresztapámtól kaptam. Jómivü sváicí
órr, mindig vigyáztam rá, iól kezeltem. Minden utamon velem volt,
iárt gyalog, utazott vasúton meg hajón, lóháton is iárt, sőt léghaión és
repülőgépen is volt. A nagy háborúban ve|em volt Wolhiniában meg
a Piavenál" jóban, rosszban velem volt é§ mit kapott ezértl Minden
este felhúrtam, erót adtam neki, hogy kerekei, mutatói ismét 24 órán
át íorogjanak és mutassák nekem az idót. Az a kis íelhúás. két uliam
gyenge munkáia elég volt neki egy egész napra. Kétszer sztrájkolt
mindcissze 30 év alatt, mind a kétszer új rrl3ót rakattam bele és iárt
tovább.

Hát nézzük csak meg ezt a z§ebórát. A belseiét hagyiuk, az az
órásnak való. A számlap|át nézzük és az a íelett iáró három mutatót:
az óra, a perc és a másodperc mutatót. Mit yégz€tt gz a három mutató
ennyi idó alatt azért a kís erőért, amelyet naponta az óra rrlgóiába
helyezteml

Csak kereken 25 évet számítok, hogy tényleg iárt az óra, mert
többször előfordult a hosszú idő a|att, hogy nem haszniltam, Tehát
úgy teszem íel a kérdést: zsebórám mutatói mit végeztek 25 évi iárás
alattl

Mindenekelőtt mennyi az a 25 évl Átszámitluk napokra. Egy évben
3ó5 nap vant ezt tehát megszorozzuk 25-tel, illetve egyszerűbben:
megszorozzuk lOO-zf,l és elosztiuk 4-gyel. Az eredmény 9l25 nap,
lgenám, de tudiuk azt is, hogy minden negyedik év szökőév, amelynek
366 napja van. Tehát niég vagy 6 napot hozzá kell adnunk, annyi szökő,
évvel számolunk 25 év alatt. De, hogy kerek számot kapiunk, csak
.5 napot adunk a már kiszámított 9125 naphoz és azt mondiuk: az órám
9130 napon át iárt. Ez alapiában véve nem is nagy szám, de kapunk
mé8 nagyóbbat i§.

Hány fordularot tettek meg ezalatt a 25 év, vagyis 9l 30 nap alatt l
€gyszerű kérdés. Az óramutató naponta (24 óra alatt) kétszer fordul meg,
tehát a 25 év elatt l8,2óO-szor íordult meg. A percmutató többet íárado-
zott, meft az naponta 24-szer íordul körül. Ez 25 év alatt 2l9,120 Íordu-
lat. Ez már nagy szám. Hát a másodpercmutatól Tyüh, hiszen az p€rcen-
ként íordul egyet! Mennyit íordul akkor egy nap alatt| Egy órában
60 perc van, tehát 24 órában, vagyis egy napban, 1440. Ha ezt meg§zo-
rozzuk a 9130 nappal, akkor eredményül kapiuk, hogy az a íáradha-
tatlan apró mutatócska 25 év alatt l3,147,200-szor fordult meg, Tehát
több mint l3 milliószor. A legkisebb mutató révén hatalnras számhoz
iutottunk.

Elvégezhetünk még egy tréfás slámítást, Vaj|on mekkora utat
tett meg az e8y€§ mutatók hegye a 25 év alottl ltt csak nem érhet ben-
nünket nteglepetés, hiszen az egész óra elfér a markomban. De vigyáz'-
zunk, sok kicsi sokra megy!

A mutatók hegye kőrt ír le, a kor kerulete pedig kiszámítható
a sugár hosszából, az pedig ez esetben nerrr egyéb, mint a mutatók hossza
a tengelytől a hcgyiikig. Mindenekelőtt megmérem tehl;p a zsebórám
mutatóinak hosszát, Az óramutató l6, a percmutató 20, a másodperc-
ínutató pedi8 5 és fél milliméter hosszú. Ha a kör sugarának kétszeresét

ki ne ismerné ezL a kellemellcl) érzést *.
peüg milyen könnyü meg§zabadulni töle,
Használjon rögtön felkeléskor Chlorodont
fogpasztát a reggeli száj- és frrgápoláshoz,
Nemcsak üdit és tisztít, hanem a benne
foglalt oxigéntal,talmú §ó hatása folytán
& nyá.lkiválasztó mirigyeket fokozott mü-
ködésre §erkenti és így gondoskotlik a száj
természetes tisztántartásáról is, Tehát:

felkeilés után ós lefekvés elíitt

megszor:lom 3,14-dal, akkor megkapom a kör kerületét. Ha ezt a szá-
molást elvégzem, a mutatók előbb mért hosszával, eredményül
azt az utat kapom. amelyet a mutatók hegye megtesz e8y fordulat alatt,
Eredményül kaptam, hogy az óramutató hegye l00, a percmutatóé
l25 és a másodpercmutatóé 34 mi|liméternyi utat tesz meg minden

íordulattal (kerek számokban).
Hogy hánynt íordult a zsebórám mlndegyik mutatója 25 év alatt,

azt már kiszámitottuk. Most tehát csak az egy fordulat alatt megtett
utat kell m€g§zorozni a 25 év alatt megtett íordulatok számával. Tehát
az óramutatónál l00 millimétert l8,260-nal. Ez 1,826,000 milliméter,
vagyis 1826 méter. Ennyi utat tett meg az óramutató hegye 25 év alatt.
A percmutató hegye l25 millimétert tesz meg egy íordulat alatt és
2l9,120 íordulatot tett met 25 év alatt. Eredményül kapunk 27.390,000
milllmétert, vagyis 27 kilométert és 390 métert. Ekkora utat tett meg
a percmutató hegye 25 év alatt,

Hogyan állunk az apró másodpercmutatóval| Az szegényke csak
szalad, szalad, de bizony nem tesz többet meg a hegye 34 millirnéternél
egy Íordulat aíatt. De sokat Íordult ám! Ki§zámítiuk az utat mint a
másik két mutatónál és íme, eredményül 447.004,800 millimétert ka_
punk, Ez bizony kereken 447,000 ntéter, vagyís 447 kilométerl Ennek
az aprócska mutatónak a hegye tehát 25 év alatt akkora utat tett m€g,
mlntha Budapestről Lembergbe szaladt volna.

Egy bizonyos: a xebórám mutatóira nenr érvényes az a szabály,
hogy lassan iári, tobább érsz, mert a leggyorsabban járó másodperc-
mutató ért a legtovább. Vitéz Poroszlay Henrik

Mhxlelehnól nugytlllb hirúl,yi éhtsstlg uz t,liittiiuhvnlóh-
nu.h tiirllhtyeit hütcl tti !{zctrl lsl vrilr

Lluzárltuak, nl,tlt:tl.rtttttth lliirsiitlclil. 5 t.st,tttltsségí!. szt:-
rlt!cnt ű.t lstantiil. óhu. j!t.ttt ltlrrlt is tcJtc!ligtttt su,ritt! ol.tul-
ln(lzl)Dl, l,ii,zlrriitt;, |,t,,lcl,

(}rihlnu,l utlol: ul Is!t,ltttth lttilű.t, ltl t\ttrttjl,tttt ht.,xlihliit
n'l u;. ulalsó ronilús: ltiscllll ltt,.yt ri!si,gt,ttltt, lIszt tt, lto9; ,a,111

ltu nini !tiltuin, t_,lűttrttt lr,.r:r,i r.:l il (lil,si;i|gi,.r 
ii:::i'{iiíí:,!,,

.|\i't,llt l1,iu,! ttz tilluttti ttttttlku igttztitt lttllttlttttt.s. lttt tu:tn
nttritiinh lar!ttlttlu.l íl ,11.1!:),lil, ltit*ultlluruttult.r:rllr,.r, t:gyttttis-
í,rt. úlgozlli ttkurt| r{,! t,gt,ibiil. hii.löníjsltt u; i|' jtilágéból.

(ilrif 'l't,lt,ki l'r'tl

A MA{;Y. KlIl . I)OHÁ_§J YJöt,}il)liK
liitiiitii gr,.irlrtrilttt,ltil,:r flik t'tirlclttti,t'c sztrlgailti ltrl,agtrli:rt, rl)lrr;lltlrtll rriittii-
séglretr lt<.lzzit t'tlt,g:rltlltl}rit- Áliil, lrllszrrrilt-áli HváltInán},ail, trsz{ i,tl lltn clistrti,t,risst:l
irdóztak a l},tll8,\,llf íiiltl [.r,rntóLtinck its a llllrgyár kere k l.ir lilti trtttlrliiijrittllii,
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RoVATYEZETó : FoDoR ÁnrAo

Ilószvéto írllatvédelenr
Mintltrrr ok,os tlttrtror t.rrd;irr, hot{!, rrz álla,t. lótrytlgilrtg rig.y

ólrrz, trtint rlz etrllrtlr, Az órzr"kenygtig í<lkál az<rrtbart ntlrrt lcht,|
{isszcvct,Iri az tttntlcr ós az á.llrrt közijlt, tnctl, irz rt§.vartabh:rtt
az ernberbon is váltrrzíl. Az állatok ncnr '{urlják frijtlalnrrrkat
parra.szsztival íts sirásstrl 1lrryhitrrni. Nincs óltrl,hiilt-,srlstigiik,
*ent iirrfcEl,e]rrrozilsii k.

]!lilrtltlz cgak frlkozza a ^irirrzivii ós btllátil cnrbrlr r:ir$zv(r[í_'t
az állattrk iránt. A. rószvót az tltttbcri lrllck logszctrb vir,óst}i
E virág gyiikcrc a rrzerctrd. .F.lzt, a ltdiirrk sziilctel,t trl;trttrs, iitt,
zetlcn órzclnret kitrlrjosztjiik az állatrlkra is,

A szerotet tátgya lt:htlt n lfercntő ós lohtrl,nok a tcrcint-
mórr},ek; az omber, az áll,rrtok, a niivónyek (:s az., áevárryok. Ha
a tárgy, nrclyrc irárryrrl, rnagngalrbrondű. rr gzctetet is órt(lko-
stlbb, dc az órztllcm trg.varraz. Akilltrn Inegvan a szcrctct, annak
a. rqzivtr nrttgrlsik rr szcn.r,tldii álla1,orr is. Aki netrl órcz sztrrct.tltttl
ós rószvritt,t nz álla|ok iránt, az rrcrt szcrtrti igazlin /.,s öttzct
klniil azr Isi,ont sltnt.

Akil, \,ag}, trrnit szoreliirrk, atut:tk órzelrllcibtrrr ós írrzírsci-
bcn trszttrzttnk. iiriimí,,lrcn-bánatírlrart és fájtlalruírb:rrr rtllszt
vcr;z,iink, ]üz a t,t'lszvót.

Dc cnnól az í,rzcltlrrrnri|. ntrnr állurtk meg. }Irr sztnvtlrltri llit
juk a szorclelt vérzíj lótryt, stlgítclti iparkotlurrk rrrjtrr, lájrIal-
nlrrit r-,nylríl.tlrriink kcll. t)z ta a jírttl|t, nlo|}, a, tlserkí,szckre
ua.poukint kijtrrlrlzií.

lltt tlzt ll ,ií)lc1,1{,1. áil;ltrrkkrrl szr,,rttlt(,tt gyirkrirrll.iil ttz t,ttlIx,r.
tkkrir írlllttvrltlelr.lrt a tlovtr" Az, írllrrt,vr!rlr.lrrtr 1rllrtt1 rlgl,irtr:lll}rtiI
n ltllrírsbril lak4rl, trrirl1 itz. rltltlllrviltlr.lr:rIr. Illt. trz ii]lrrl, rrlsrillh,
rctrr]íi is, trtitrl, a2 (llnl)(,f. liz jrllrrl-r,irrlrllcttt í,ltrtl;,rrrl }iiiltlltlssr',
giirtk, rrrint az rrtnlrtt,vrirltltlrrl. |,lil veszól1lltlr r,tttt ltttllt,r is,
lillrri. is, ttrirtdt:rtosllttrl r,'löilll az r.ltr}ieI,1. rnrrrrt,jiik nti,g. rll nyttrtt
lratr trttilra az állaltlt is.1,1iszclr crtlttt.r,tis errrbt,r kiiz.iitt is kii
liinbstigcl, t,tlsz,iirrk: *líilllr nrrlntjiik ür(!§ rrziiltlinktit, tostvr!rtritt-
koí íls csak :rzu,lárr lrtligtrkal. l)c lzt rtc rrtorltljuk, ]trrgy arlrlitl
rttlrtl stlgitok a hajbajuttll,i, állrrtrlkrllr, atrti§ szerrvorl(i ornbtr
vtrrr ir vilítgrltt, tnert akkrlr a szt:gritty á]latrlk rr. világ vógi;ig
vlirlrat nártak.

A szrlretel, tahál & rl'.sz,vt'lllttlk. rr rószvrit 1rodig a segitt,ni
rrl<arásnak u, sziil.iíarryja. Dc }riá,lla. itkalok a szoIrvotliin segi"
lt,rti. }tt ttcur t,urlotn, holryaIt, rlrivcI scgílsck, Mrlg kcll tolrát
szorr,z.rlcnr.i;'tá,r jtirllíirc a scgitris kí.prlsstlgci1., rr hrlzzáírrtilr*t írs
uz csz.kiiziikct. Majtl t,zr,krirI is lltsz.tilFctiittk.

Drr clőlrlr rn(tg az állatl,r'ldtllt,rn tijhbi filrrlrsírrtil ós sztlur-

Á llalytr TrtrtiírikóJlzíí liissti elliésve. olitt'l-
lrcri szrtrnában köziillt, :t tanltriktilzrik
19:]í} -,l0. óvi írllat- és rriivtin},r,íirloltnt!ről
sztilti jclcntósiiltkcl. l;]zzcl ltttlst ntiir ntintlt,tt
íujtrt iskoltttrl< szirl<lalljii}liltt l1lc§j(|lcllt tjsszc-
flrglal:isttrtl<. Nal}lsí)liii|,ii a trttitll,i tattttr,ró}
sz^rilri iisszcl'lrglallistrttli is ltalrr,ilrigot. l'rlg
liillti, ttrirt<letttlkclr]itt ir \lilíj\,1}f (]ser|itiszbt:tl.

Nrl ríll}iirrk urtrltlnkkal kulyrit vrisrirlrisral
_{.z tileltttisztlriizlt:t.tk cliitt lr fííkallit.linl's:ig
tettrlt:leItl szt.rirtt, l;i Vitl} ítfal, htl8.r,tiltrs
ktrt.l,ítl. az iizlcllrt, r,irrrti. llyt,tr iizlctclt tlliilt
gyltlirlttt lritrrlIk íához liiitiilt lag}, szltltarltltt
fag1,osl;rrtlr,a l,:1rirlirrzri krtty,riliat. liztrlirll
liiittnl,ctl r:l is lrrlrlrltljli|t it stll< Itttttt lilrlrt!lltii-
]iu}i, ..tltiit tlzíl1,otl :tliltt,lt:tk rrórrti ltOttlst:lhez
IrtLtti, l\z ig1 liisrr,iliLított] litlt),iilil}ali ll §í)fsti
itzttt,till strl<sz,ttt, i§tlti tttllsIrrll* its szcttvttlti,
sckltt,l It,lí 1tttsz.luIris, Nc l,tíiviik ki, szcreltltt
r'rIllrl.tttrltirl. il_rut r-cszt,rlllrttt,linck, irIl;irbir
htll]\,juli iil;rll t1,1 llrrltr ús liiiiiirr viBviik s;ú,

tilrltri, lrtilirir ttctlt t lisliI,ojlttrl<. íll,ctt (ii,[(,|(llll.
l,(,ll lcl l llii771l l'r,llrír,lr:t :t llil|,ili||)(i'lil)illl
(ll,. l l(,llí,l(, '|'ilrrlt,, itz ( }t sz:i,,!rls .\llrrl,r,rlrlír
I"i§lr és llz ()rszágrts llltglttr lltltttl/irkrItvt
li§r csitlc[ 1rllittill,t,r1.1r,

Etessük a madarakat és az erdei yadakat!

|'itltí.stlllitt nollr sztrhad ktrrlsril {.s lihúl
liitrtltl. l ilclgrlirli t,írtliri ie|entósc szcrittl
|'ittt(,stlt,it l,tit,os ptllgiirIrttlsterc szigortiittt
rntlglillrrtllt rl l}al,ülllIiult 1.ötrrdstit. A l<ltt,s;'t}i,
lilllill, prtIvkrili tijtrr(:str lilllrtliítrzr'ls t!s fiiliis-
lcgts i§, rrrerl, alróll;iil is ttlcg lttlrct ltrlllííkri.l
lrízlrrltri a llat,tir-rtíiaklt[. l)(, yalr eg.V nlllsik
rrka is ir tilulr:rtttrali: kcvds a kuktlrir:a,
l'lt)(){) tlíttá t,ig terj ctl lre l,ri pí.ttzb iin te ttls t,crlrc
ula1.1. lrtr:gtilt,<ltt/rk a ntalircok levágilsrit- is
szcrbiírtralr.

l krrprxr rirl renrlőrblrrisrig (.g.} asszoltl l
lir pt,rrgt1 prírtzlll'tntcttísrt, s ltlt ttcttI fizr,|.
há rtltnrt irlli elzlrrii sra l ttílte rill atk ínzll s cltrrólt,
tltcrt a piacttlt vrisilrrlll" ]ibá1. x szátl)yállíil
fogva vit[e lrazlíeló,

A l;errririrrrrr. F]vről-ti,r,rtl tijblr islirrlribnl
reltdcztl*k bc alrrtlriutntlkrt és terr,áriutno-
k:lt, hogy a kis ál]atok éltltdt ntegfigyelhcssók.
Az akváriurnok a kis }ralak ós m/r§ vizi*
álllttk:lk, ír Icrráriunlok pcrlig lr kis szrtruz-
fölrli álllrtoli tartására szolÉálri rltcrlt:nt:tik.

l4

,,.\'l'et,nlcsztt" kitrl.tcsrrltl,i szátrr:itratr Szalrry
l.ász,lri tlr,. irjlr lc rt l"tlrrát,irtnt rrlkiszitóst!nck
és lt bt,It, .,alri 3r,íkolt, bék/rk, szlrt:rtttttrrdrltk.
tclirrítsök iis kis*llb tltrrllisök yl|gv l}0ditl
lepliók, llog;rt,rtk tls nrlis izcll |úlltiuk clltltlislr-
ttalt rtrritljrit. lki tlz|, trt:trr ttttl.ja, rrz tihhttl:il .

tl;rli Lcszi ki a haz:lvitl l<is L'tl!atrrkltl.. § tcr-
r;lt,itttll lttttrt]lrk- tls kttI rrlrlall'tlla iivegllől
le;.llt,lr. lt.iltll.,, íirll, ti* tr.lt,jt, 1rlrlip síirit
:rrrlt,oIll ltlilril,ril_,\ li,l,rlir irrIll l'(,ll(,li{i|,t, l,il\i
csttl, i,tx, ljszta Irotttrlkróttgct, tttajil ag.vag,
§a'l lilvtrt lrrltrtllltoL, 1,6!grp sz,iir:lz stlv:ltt3,-
íiilrttll t,c95,ürrk. il-iir,tittvckrlt, kiit,rlktlt. nrrl-
h/r|ra 1irkrrrt kicstlllríl,trl;t virligr:s+rclttlt tc-
gliitrk a tl,t,l,tifilll}}l]1l iitit,rilrllt,rllittok. l,e,

g},en cAJ kis edttn_l,bcn ít,iss viz, triltll'il(,kul
pedi§ l()gy(,k tís trtás rovarok, lisztkukat.
íiilrligilisztrt, csiga stIl. .\ ttlrrtit,itttn tis akv:i
t,i rr tn lcgííilr}l tdl.iir * tntlsíi g_vrlltir.

kiilíiildi hirek. A francia t!leltttcztistigvi
tltitliseLt!rittttt a nteg ncrll sz:illo1t. orsztig-
rúszllttt d,prigv, nrilrt- tt rrlegsz:illott}ran, clc-
sógjell\,tlieI irtloll ki a hizri ,st,rl(lse|{. a I()jíis-
tcltcnt:k ds lt lriil,tltttIiltk szlintiit:t, . linttttrl-
t,r,rllctt i.t llirliság (8} }){rlrszL(|llrlrct,t il r!l,i
íúí]\-hlizt,íl r!s ir r!r,i ltivatltlvt,sztósru íl,till.
tll(,lt a rílbizrttt lliltlrk lr lLl,cll,él kir,ágl,a,

Álllrtrórltlrrri pírllúzrrtrrirrk. llrlllrir,jtlli il
íiAr,tlíttrtt- tttttll szr'trnttttklrln llit,tlclcl l :lll:rl-
r,údt:lt rr i 1l:i lr lizltl,ain krlt. () tíóI(, tt!l r,lt.t., tlrirrt{
1.1\ ilil,t. :ll). jii {it lll l,(,ll*r'it Líiztirrrk Li.
lt,itlil iisrzt,sltl :Jl}{) l,(,llA.,t, ,\ l;itr.lr kirrrik
ki}\(.lli(,/(í|\, l.,\llirttiirttirret" ]l. .\lllrltlkk;rl
{1,alirlrrrl[: jril-ttlt,lt. ;-i. illlitoli t;i1lllilása tis
ii;trrl;islt, l,,\: :illlrl lt,lr.tllil.r:;r. ;l7 (.nIlrl,
tilr,ltilrr,it. ,'l, ,\lllrtrtk lllt,i]liir\ r.Itilr., .\ lriit,ri
l\ (,llll]ll\ .\ rlrilrl r.tlrIriL ;rlil r liz_lrl :il,r]ili, :ltr-;ttl
1;tt ir, ,\ ;r:rlr lrlrtíivcl,r,t ir \l,tgr itl' (.st.rktis7-
\2.(i\,í_.1\(;!l}c \-.. \:l§\ -Silll(l(|l,-llt(.á |). sz,, ttllt
Lr,]l Lrllrjlrri.

Óviuk háziállatainkat a na8y hidepöl és
hótól !

\l' ink lr.r J úrros ortrlítlit,. ̂ {, L}ir rutn lit cnt.tísz.
l,iill ()t,sz;i;lrls l,,!:rt,siiletr, (lltrrlalltst.' l \,
I,1lrii rit 2;, l. t().) g"riijltlsl irr,lii,ltl alrlltll
a crillrri|. lrrrg,r, \\'ittklr.r, .Iitrrr"ttak. il7 c;.l}'c,
siilcl. ltilront ól,vel rlzelótt clhún,r t, brrzgti
it]ttzijal"(ijánnk és a JJtrornfitonl,rlszt.ők Lapja
szcrkcsztójtilttlk sirernldket á]lítstrtl és arc-
kéllóL tnegfestcttrl, \\'irrkltlr .Jlinos ttctrttlsak
ir bltroltrfitcttviszittsttck vol! buzgri apostola
llíl ór,ctr lil., lratrctrt lrz állatr.ódi,leui tigrót
is tchelsttge tis szívr: szerittt ntinrltllrktrr fel-
karolta,

,§§íl€

9etcgeh
löbbnyiro rzékrokedósbon ll
lzoktak rz6nv§dnl. Vigyázzunk
llyenkor o rc{ldo! amó§ztósra.
tsclcgségbln
!rük.ÓO.s r

porttjílról is szr|llutruk koll. }Iert bár rrz önzetll,tt szerclot ús
rr bcliilc íakarlír }ósz\,(it az alltpjrl ós irrrlítéka tlrrnck a, ievó-
kctIysrigttck. lálrri filgjrrk, ltrlgy rnís oka ós cirlja is lehet az
állat r,órlrllerrrrrok.



THtEPITÉsI §IüNKA
Utazgatván ar crszágban, keresvén a megíelelö

Íöldet, hol tel§pítésünket megkezdhetnénk, egy
kis határszéli íaluba is eliutottunk,

A íelu vegyes lakosságrl. A magyarság cseléd
vagy napszámos. kisebb része pedig iparo§ yagy
kereskedő. Földjeik nincsenek,

A gazdák többnyire 40-80 hoídas gazdák.
sorsukkal meg vannak elégedve, nem yesződnek
íöldjeik i.vításdval, gazdaságuk feiíesztésével. A
búza, árpa, kukorica megterem rigy is, zöldséget,
íőueléket pedig boznak eleget a szomszédos íal_
vak magyarjai.

E faluban történt meg a következó eset:
Hogy.hogynem, pár napra elvetődött a faluba

egy hevesmegyei magyar paraszt ember is. §ze-
rette a földet, itt is ar érdekelte a legjobban.
Szétnézett a községben s azonnal látta, mi a
helyzet, Gondolt egyet. Volt odahaza egy kis
pénzecskéie, régtől íogva kuporgatta már azt,
hog7 majd valamikor ő is vesz magának pár hold
{öldet. Most mást határozott.

kibérelt íelesbe kilenc hold íö|det s mikor
megvolt az alku, hazautazott, Vonatre ültette f€!e-
ségét, két íiát s leányát és mo§l már uokkal
iótt vlssza, l94l íebruár végén . . .

Nekiíeküdtek a földnek, a munkának. Fóleg
Paradic§omot, káposztát és paprikát vetettek.
Locsoló alkalmatos§ágót i§ eszkábáltak és dolgoz-
tak... dolgoztak..,

Szeptember végén azonban, mikor a bérlet
lejárt és a föld tulaidonosávaí megeitették az el-
számolást, nekí i§, amannak is 9@O P tiszta jöv€-
delmük marldt. ,§zzal mentek vi§sza az o§zá8
másik végébe, Hcvesbe, a {alu pedig talán még
most is tátja a §záiát utánuk s gondolkozik azon,
hogy micsoda boszorkányság lehetett a dologban.

Pedig semmi sem yolt, Csak egy magyar pa-
ruzti calád kellett hozzá. . .

|.iagyar paraszt ! lly embereket kivánunk íöld_
hőz iuilrtni mi is. Megérdemlik i

HliÉK:
A 79. sz. Gsapat ió15ikerülr tábori beszámoló

ünnépélyt r§nd§zett. A honíoglaló {illéreket ott
is pontosan beszedték. Megkaptuk,

Ugyancsak ily rábori beszámoló ünnepélyt
rendezett a 463. és a 239. sz. csapat is. Az ott
ö§§legyüitött íilléreket is rendben megkaptuk,

A 727. rz. Góapat kará€§onyi ünnepélyt ren_
dezett. Az ő íillérelket is megkaptuk.

Mind a négy *apatnak ezrlton mondunk lelki-
ismeret§s, jó rnunkáiukért hálás köszönét€t.

A 299. sz. c.apat olthont épít, minden anya8i
erőíesrítésük * termé§zete§en - ítost elre
irányul, A íillérek gyüitését azonban ennek elle-
nére is pontosan 8yüitik.,Küldemény0ket meg-
kaptuk, hálásan köszöniük, Maid ha beköltörnek
úi, maguképítdtte otlhonukbe, gondoljanak rá,
hogy egy másik otthon ópítéséhez is hozzájárul-
tak munkáiukkal s ahogy ók örülnek az úi ott-
honnak, úsy 6rül maid annak a má§iknak egy
magyar család is,

A ll. kerület ti§zti 8yúlést rendezeit, az ott
összegyúlt 28.3l P-t már be is küldték.

Különösen nehéz körülmények között végzik
a fillérek 8),üjté§ét a 398., 88,, 243. és 755. sz.
c§aPatban, Do végzik magyar szívvel és tserkész-
pontossággal. Az ő küldeményeiket is i8en, i8en
nagyon kószönjük.

Gyűlik, gyüllk a pénuünk. lgen boldoggá ío-
gunk er évben tenni €gy vagy két magyar családot,

üzrxrrgx;
A 2!5. lz,, ar 524. 3z., a 394. sz, ér a 39ó. : r-

c§apatok órtesítéséa metkaptuk, az abban ío6-
laltakat tudomásul vettük. Köszöniük rJgy azt,
mint a küldótt összegeket-

l2l. rz" tsapat, {. őrs, jelorrtésteket, hogy
kerékpáros portyázástokon 6.12 P.t 8yüitöttetek
ös§ze, melikaptuk. lgen örültiirlk neki" Yannrk
még, hála lstennek, §okan váflnak, pontos 6rsök
és pontos órsvezetók |...

Legutolsó kimutatá§unk óta (l94l dec.2)e mei
napig (l942 jan. 7) * következő c§lpatok küldtek
be filléreket tele pító munkánk aéliaira:

l34., l32., 854., ,l42., 2,í3., 9l0., 299,, 3l4,,
7o., l9l7,, l83., {ó7,. 52.,7o4.,5§3., l0ó., l,{4.,
294,, 73., 999., w3,,835", 398,, 47., 579., lls.,
9?0,, 338., 463., 430., 698.,7,, 924., 296., ll8.,
439., 970,, l90,, l6., 435., 676,,377.,729.,856.,
9l9., 2l2., 433., 306., 59ó., 35l., 80l.,505", 933.,
55., 850., 47., 2., 3o9., 256,, 493., 43., 95l,,816,,
36ó ö., 888., 134,, x82., 952,, 37,, 7l3.,35,,4l5.,
l49., l46., 235,, l99., 845., l§7., 7o9.,23.,233,,
88., 730,, 89.,797., x39,, 82., 458,,877,, 529.,
324,,725-, 44,, 7?7., 855., 47., 4§9., 750., 8óó.,
50., .t90., 617.,5Z4., 555.,25., 96., ll., l(13*
83l., 42l., 339., 350", ó03., 243., 755., 903., 442.
és ismét a 442. sz. csapat,

l\ következó béfltetér határidojel |?42
január 3l.

Kériük a c§apatokat, hogy lehetőleg e napon
fizessenek be csekkszámlánkra, mert akkor a
postatakarékpénztár ety érte§íté§€n közli velünk
a beíizetést s így sok pénzt megtakaríthetunk.

Cserkész testvér ! Ne íeledd, hogy íillérból
|esz a pengő.

HlREK
Jri nlurrkrit vég$zt$li irz órdIl§eti (1serkó§zok

iirdli§]ct cserkészeí az Oltáregye§úlcltel
karöltr.c relr<leztók nleg a ,,§tirrdonlii
karát-suIr1.,át", a ttrelvnt!l 1 ti többg},erlrtckcs
csalrid kaprltt §.yat(Orlati óttdkií csornngo-
kat, ía-és kenvórulalván_vtlkat, ir() E{yer-
lrrtlk pttiig alliri ajárrrlrilrokat. l_)e a c,§erl(é-
§zcli kaliicso}r.vi vlts;irl is rt,trdeziek a nlrr-
guk által ltészltett jálók- ós ajárrdéktárg_vrtk-
lrril tis r.ttttck c§.V igell kt,rJVrls t,pizrirlllr
trrlL, lrlItel1' úI,dcttIes a lnr;Hörökitú\rc. -\
visár tis írz ünllcp§ég lllőtt eg}" kis t:serlrli.sz
j,iitt lrt: a C56pft§g2611heltrba s ott á §ok
rl.ilind(:ii k('z(itt rn§gl:itott eg_v halrakocsit-,
,tcljes f.lrzcrclésscl. }legkórdezte. oladó-t?
Az í! kis ltúgu rtg;-anis rnitrtlen e§ts imádko-
zik :r .,lrlzuskál\{}2, lrorz.Jl\ nerki íl_vel. :\ sziilei
ttgy,l]l sz.í{tln,\,cl}rberck, tl* a 1! óyts t:s*tr
lttisz. l 1,1,1|§l',l, tilkat,iLott rrrt,g;I t|\iirlIll,
atttikot lr \l,\\'tlál a sínt,k köziil lr g"lzt
§zcdiO lii. llcg!entré kislrrlgának * játékot,
l{ljr:Irretn sit,r,afakadt, lnikor megt§ti,lia.
lrogy ez tt ,,it{irrdenki liarácsonyár,a" szálrl
írdom/rtry. Antrr1I trag1-obb volt tu őriirnai
lnikor az iilrnepségelr az ajálrdékoz0tták
kiizött hallottá á rlc\,ét (í§ ingy-'-etr vihctte
haza a megkívánt, njáttdékot kis húgának.
:\z ó jó nllrnliájü és az egész csapaté lneg-
hozla a jnaga kytiít)ölc§ét ós érvénycsitcttc
fi harmadil( {§crkésztör\,ér}_yt:,,A cserké§z,
:]höl trld, §cglt". í Lrl .Nemzedék, 19.11 rlet.
31,,

A YOt. §z.,,P§ztrrárry Pótar" e§Orkó§z-
*§§pgt k*rá(.§Otlyi üun$pc. Áz ünrrellély a
á l{agyar l-iiszekeg§yel kezdrldött. nrajd
{_iur§zlry linctre cspk. liclyetles |néltattil a
kar,ácson5,i ütrrtepct. mely az iit,ök istetri
szerctel t}le{lestesiilisébcrr áll. .\ csa;lat,
r,ádiír, inei"r,tna ktrül leleplcz(:sre, fnnok az
ásteni szeretetrtck és a c§eíké§z tt_,stvóri sze-
retetn§k áz ajándéka, A{indet cserkész le-

uvclt tttilttctl\ r,r,r,íiiló*zlilólte :l2 i\[()1,1i sze-
iiltctriel. tis' le;tllri :1lltrtltása r it,lebarltli
§2eret(|tllek. Szcrttcttcl g{rndoljunk * szcre-
tct íls lrékg ol§záí{áért lrartoló és vérzó
llli,ll{],llr tcrLvirci rt krt,. l,]zul á Ir j\l izsá k A ndrás
u ,,ttákúczi-1,1j" r,st,rl<észe szar rllla tI Sik
§árrdor : .,l{ariicsrrrryi álom" c, ver§dt,
}lajrl 1'rlsl, lIatrr;r. szcrr,{,zőttlsItllr,li t,lrrii
kiittk nIrlndl tr t,l u t,t;t1l:tL rátliólrr,:rtrilltszt1<lri[.
A r:id!li l3gjtrl;biru lrizortyítilr lsttln tnittr]*tt,
lratriságat, ltrdrisá{, és jelcrtlóíót az ógborr,
.rz ét(]rlreli § rr {iilaltirr. lstett jtit.n ttttt trtthtl,
nrlllkb;tl} is. lirrt gotldOljilltk. áillik.}I lrz

ótthonbálr tarl.tizktrdutrk. Etrttck szcll*trtd-
betl lqllezte ic Tost }}arrra l rlelrrzcti sl,ílrf|
zászl,iiaI boríltlIt rárlilit. s lrrcgszrillrltattrt lt
cS{,rk(ísZilldlll(i. l)ittt(,gó ritnlusilil. l,,]zrtlárr
cí{.v kiscselkész szaYalt" Á Rákóczi-raj cser-
kt,szci sztip lrólli pásztorjritóliot rrruttlttak
tir,, Nlajtl stll,kt:t,íilI a kilríi(,s(lllvi njántlókok :

könyv*k ti§ cs.-jclvór|!,ek kirrsztására. Az
ürrn ept1l1, a lliln}Iusz tllóuek| ésóv cl ó'r]"í-l.

Az V. rí)rszúgos f liák-íoto*láilittist dr,
llt'itriatr l}álirrt ittrltrrsztniniszter {tr lóvtitl-
llíilis(ig(l tllell(tt l í) l2. írllrilis 2 li. liai/.t
rcrrr]cli nrcg a tlirgr,:rr lfiri,rilii ljtrlrll<iiriik
Orszlrgos Központjárrak hil atalos lápja lt
t)iáti tloto sz.erkesztííségc {l}udapost, Il.,
1iat|h.vrirry,-u. 8). Á kiállitásfá 2 B tlarlh
fr:lragásztatlalr 1ttx24 crrr fónykép kitltthctii
he l1}42. mártlius hó 1-ig *r [a1l sztlrkcsztii-
sógéllc. A kép hátitla {clil,artclti a bckül-
tlii rrcve, Iakcinlg, ilz isl<ola !le\,* (i§ lz riszllil1,.
lr lróp eirne, a fón!liól)cziJgép, :i rtcgatlv
ós tlrrZilír, ,llr},{|g, itz ií{azglltó, vagy á tálláf-
cllrlili alr'rlráslr (,s itz iskolir 1rct,:ttljt,. \t,r,cztisi
<iíj kt!terlltírrt ;-li} filltlr. r\ fclsr'i (is :ll{(i l}sz
tíriyosóli kú.liiri cs(r])olt}rtrl vcszuelt r{sz1
tltiit<l az ú§},éni, tttind lz ilr|ózelkiizi ver-
§etl.Ybet}. lri utólrbi vOrsfll}, ilíjai : a krrl-
t usztrrinisz,tt,r vii}ld()tdij fl {ltatalmas lrrotte-
§2(}l)0r) tis a l)iák lltrtc vJrrreltlrrlíjrr (czúst-
[toszot,ír), Ltz t,l.i,l,titti vcrscl}} rlí,ilri ;ir;tlt1" .

t.zí'ist- tts bt,ottztlrtnt,k. tor,:'lllbii ilklcvclch.
A ![ll. {,§crkó§zkcrülcí,,!,Iirrdenlri kará-

*sorryfája" üntrc;lál._vt rcndezett l{ct:skemó-
te lr, a vilrosltáza előtt, alrrrl a ,§íindtnki
kltrácsonvliljiit, fe|áll,íttlttiil(. A2 iitlnfJ)i}}
rtttitt itz rlLt,ltotr}lit lrlt:g\,üllk tis ktrzúttl<lrr
vcssziilr a rrtírr előrt elkószított és feídlszített
karrlcsonyfát és (:srrnlagtrk:tt, amit ílHy í{yiij-
töttünk 65529 {nrintcgy 5 kg lisztct, 5 k§
lrabol, 10 kg burgonyát, lrrá§ ólclmi§ucrtkot.
rulrát, l<őn_wet, játékot, 1,Ir kg fát tlr c§1'
utalványl, nelynck dltonében 50 kg szellet
lehet kir,áltani ingycn). lizek utált llli .,va{l-

. loLDoG HAnAc§oHvl
És urÉvl ürrxr,prrET ,É,

Az oRolz rörünőu
'/'e*"á+a Q t,,

^ 
ttuirrÚfit D.ri,g{rr
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ga|ambok" angyalokká változunk és tneg-
itrdultttrk a l-áros széle fclé, egy c§cndes.
rt1,,otttorúságtrs hrizba - - alrol tizenhármau
élnek, - ltrlp15. odlr is elvigl,üI< a karácsotry
üzettcitit: Józus tnu sz{lltrtctl, öt,vendezze-
tck. l)t: lr lclki ajánrlék nrellett átadjuk a
tiilllli IrjritrrlókoI is. .Iólcső örönrmel látjult
:r kcdves kis g.v(rrllrckarcokltt,, anrint il Anl,á-
C§Olr},fllnilk ds játékoknak tirülnek. ]\ti is
Yelilk eg_Yill.t iirillüttk ds szinte slnri szeret-
,rótrk irz örőrnt6l. Enckeltink, irnádkozurrk
vclúk (gytlt|, F)§y kicsit elbeszólgetiirrk rls
tr|r,álurrk n Jóleső órzéssel r rn{r megtetttik
kaitt}los§ógiinkct. Te gondoltáI-e a §z(|gó_
nlckre, a2 :irvákra, az dhagyottakr& ?-FI'ir 

ttcttt, ntóg ninc:s kósőn, ndrtí miltdi§ lchet.
X,It,g frrfiocl látlri, lcgna§yobb öröln adni és
lirtni lr íclvirlult, l}oldog g},crnrekarcol<at,

ltt-tls Vntlgnlarnbok
lla$vrilc|re kert.sclu a }lagl,ar Cscrkósz

| !)ilti 3l}-es tir,írll,r,antá[. Cítrt : K. Sántha
.l :i ttrrs, l'cstszcllterz§éhet, }.(a g5, Sárrclor- rr. 4.

,\ trylrcllyhrizl Xoesuth glnrnrizluur lltl.
sa §zalroles tserkészt:sapttúlrrrk rogilslrrrda
jril sikerüll r(,gösdélutánt tal,tott. Itt avat,
tlili fel rt csrtllat 24 tlj<lttcát rts itt szárrtrlltnk
lx.a rc{(isök eleven ós vc[ílett kr!llt,khtrtt
rr"yriri 1 íl00 krn-es tlxlé|vi kor,ólrpáros- rcgiis-
útjukrril Á rnűstrlt nép<laloli, táttt:trlr, lrtesék,
jtrlencttllt, bállszínház, szavnlrtt <rk és t:irogatri-
szr'irn()k tctték változaloss/r. A t:silpatotthort-
bittt rrrirgyilt,sáásnrercti és cserkúsztárgyír
ltiírllItás volt,

,\ giitliillől preürolllrcl glnrnúzlunr 4.1.
sz, Ilúkflt:zl tlsrrrkószcsapaln decclrtbcrbert
,, illa g},nl, l<arácsony"-tiltncpól.vt. }rctlehtrrncs
kiliIlílást ós liiscsellrészavatrist rendezclt.
Az ltrttrellól.v lníísorán tnagytlros nópi kará-
csrrnyi Jlitókok ós ónekek szt,rcpcl[ek ós
r}ilgl' totszóst árattak. A csltpat kiscsct,kttszci
:r ,,ltag;,rtr karácsolr5"' ünrropély nrűsorát a
pcstntcgl,ci (irtIguhér,íz Iakosságárlak is bc-
lrrtttatltili ol.van sikelt,cl, hog.v rnindjár,l,
lrl(,H i§ kcllctt isnrételniök l A szép vállalkrr-
zllsrril rr Nctnzcti l-'jsíg is lrtcgrrnlIéltczeLt.

,\ l()!!. sz, .,GuIlz" r:strk{,szt,snpnt tlctlctn-
trerlretr iittttepeltc alapltá,sárrali ltuszt-ttlik úv-
íordulój:i1. A .iulrilálri r:sitIlat l-óvlti Aln.ios
.,(ialtz (]scrl<észekt" círrrfi sztip kiillcrrttílrt,tit
kiildte tncg igen izlt:ses ki:illítlistlurr kzÜ,á.
csrtrt.r,i tls tijér,i jókirírlratktttrt lrurátrtinnk tis
isitrerliscinek,
..l,]sztcltrliili jötlcli . ., l.]sztctrtlrjk lellültcl<,..
;ll(.!.lgvujl()[tllrtt ltz ctttlókck tiizót, . .

§ tttost l<ópzclotberr ttólrl/ln lrregszorítolrl
]\litrrlclt clerdlt nrunkrts-t:setk(isz kczót . . ."

llóktis ils rrzcrr.lcle|-lrozti kartiltsorryi ilrrrre-
ptlkot, írlclásbtlrr bós(íges, crcdntónyekberr
1alrzcla§, cscrhószetet táluoíaat(i rrrag5,rrr rij-
r:szIcttriót kír,iittt t,sallatitiltitk a budalresii
t:scrliószkcrtilr,t elnöksógc.

{]sorkósz §züíOtctl.1l liir,áttortl a }lagyar
Cstlrkósz és a Yezelők I.allja iisszcs olvaiói-
nak a ltlgliclltltrtestllrlr karácsorr5,i iinl!0l)ek(,t
ós t,gl,szclllr (.s lloldrr;.1illlb lllittlvitr ri,i ór,ct
rr [1tvrrli ()l,(}sz llil(llllű\,clcti terülctr,(íj.

dlrnesi l,ds:lrj t:s, st .

;\ lul,ttl pl.rrl§t{ gittllrrizlunt l,{íJ. Ilóvlll
{.rll|,nlst jril sil<t,rtrlt ürrrreJl(,l1't l.clldez(lll.
tttt,l1,r,tt l(irrcs, IstYiitt: l,(,\,llg(.sCrl((iszek
r'. Iirirrrnrftllto;;lisos r,íg,iátóltát atiÍrik clő.

Képrejtvények megfejtóse: l. A laki-
hcgyi rá<litiarttelrna tornya alulról fÉnvki.-
pczvc. 2, Az irntennattrrony talapzata,

üzeN Az M. cs.
l!rilris köizllncl rttintlazrrl<nnlt, akik kart!-

t,\l)ll\, ós t'rjúv alkalrrrúilr'll jrikIvírrrst:rgllil<kul
írlllit:rr,stók lt sziltkcsz[őstlgr:t.lA jrikívrlnsá-
grrkat igaz tcstvéri szcrettlttcl visztlttozzuk.
liril,ii rt It ttt i nrletl rrlt,usr'il. <llvassl, páI.tol.ia és
\zcl,{lssc tor,á llbra is kcdvcs lapu ttkai, rr

JU.rgyar Cscrkészt !
tl. R.. FllltL. _{, szrrrjtlt-ht'tllorti t'd(ligi

Icl't11_1risártil ltsz. lizl a ttalrilir;rok nrtir rész-
lotcscb}lcrl ós érdekesebllcn közöI!ók. Jrr_
krilrll arrril 1rj, rnivel foglnlkoznak, lrogv
rlrltgoznlrk a füicki fiúk l

BETOROULDOZES BUDAN
A harmadik c§erké§zkörzet c§erké§zei,,civil -

ruhába" öltözve lepték el Buda északl részét
ety decemberi vasárnap délutánián. Egész
lényükböl §ugárzik az izgalom és gyanakvó
tekintettel mustrálnak végig mindenkit! Hát
b|zony indokolt az izgalom is, me8 a gyanak-
vás is, mert nem kisebb dologról van szó
mint arról, hogy 30 (azaz harminc) betörőt
kell a rendőrség által ,,légmentesen" körül-
zárt területen összeíogdosni " . "

Gyerünk azonban §zép §öIiában! Mi is tör-
tént tulajdonképpenl Az Egyházkózség Z.
utcai épületében az éi íolyamán lúmeretlen
tettesek íeltörték a páncélszekrényi. A benne
lévó 1200 darab 20 p€n86§t é§ az ott őrzött
arany értéktárgyakat elrabolták. A közelben
szol8álatot t_eljesítő r€nd6r fi8yelmes lett az
éi|eli ónikbqp vilri3os ablakra- Felcsengette
a házíelügyelót. A'tsengetésre az ablak elsö-
tétedett. Mire a rendór a hrizfelügyelővel a
helyiségbe ért, a betörók már elmenekültek.
A rendórségnek hamarosan 30 gyanusltott
ismertetójelei álltak rendelkezésre. (Például:

sodródtak az események középpontiába. lgy
iárt az a békésen pipázgató tlr is a Dunaparton.
(Szerencsétlenségére még zöld kalapia is volt!)
Amikor az egyik buzgó nyomozó udvarlas
köszönés után me8kérdezte tőle, hogy merre
van a z. utca, a bácsi indulatosan felkiíltott:
,,Mi van abban a nyavalyás Z. utcában. te már
a huszonhetedik va8y, aki ezt kérdezi és
mlndegyik éppen engem szemel ki! Még neked
utoljára megmondom} de ha rnég valaki meg-
kérdezi tőlem, hát nagyon mérges leszekl'

Voltak aztán kevésbbé szemíüles nyomozók
is, akik csodálkozó tanácstalansággal szemlél.
ték a litóhatárt, amíg köztük sétált telies
biztonságban az ,,igazi betöró|"

Akkor aztán a szorgosnn összegyüitött cé-
dulák segítségével rátaláltak valamelyik kin-
c§e§barlantra (azok a ravasz betörók hirdető-
oszlopokat használtak fel erre a célra!), azok
,,teliesen észrevétlenül" odalrták a nevüket
az ott talált papírlapla (amint a ra|zon ís lát-
ható. " ,).

Az izgalmas üldözés esti8 tartott, amikor
aztán bevonultak a nyomozók és írásban tettek
ielentést munkájuk eredményéról, Mondanom
sem kell, hogy a 24,000 pengő és a sok arany
értéktárgy az utol§ó darabig visszakerült
jogos tulaidonosihoz! . .,

,,Nyomozó''
sísapka oldalt cserkészielyénnyel; !{ild kalap;
pipa; villamosiegy a gomblyukban; íokos;
ra8tapasz a homlokon §tb. stb.) Feltételezhető
volt, hogy a pénzt etyénlő összegekben osz-
tották szét, a kincseket pedig 4 helyre rejtet-
ték. Ezt a 4 búnbarlangot csak egyes csoportok
ismerték. Segítőtársaik is akadtak. Ezeknél
Ponto§ sz€mél/leírás volt a rablóbanda ta8iai-
ról...

Ha már most valamelyik nyomozó az ismer-
tetőielek valamelyike alapián tétte§re talált,
megszólította és olyan kérdést íntézett hozzá,
amelyben a Z. utca szerePel, Ha helyesen
kérdezett, akkor sámot vagy személyleírást
kapott tőle. (Ezekből vagy a búnbarlang he-
lyéro, vagy a tettesek §zemél}.ére lehetett
követk€ztetn i.) Persze, el6íord ultak szép szám -
mal ,,téve§ kapcsolások" is, amikor szegény
E}ranútlan járókelók ártatlanrrl és tévedésből

,,§il
l l,,,

iil
},I
?,' ",

}'ill6relr6rt jóízű hírséttl a

i 0 dkg. 4 személy ró§z(ire. Nü_
gyobb rr:udc.,lé§n€l árensedtnény.

NövÉIT yIIú§.t}ól
Líagas tápértókű, í ök ól e tc s lr fisp ótló.
Küph{íó: l'ratllll, }'lumel üzlctok ós lűsztr-rrgenrege ktresk.
Builapest, II. ker." Il&"utca 79" 1]eleícn: .167^-769
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a§JTYÉHY§§
.\ ln(x!(,jl,:.,,k(.t lclrir.li,lililr:r Ir r,lr

;r kj'rlr.l}rnz,'l cintrt. ktrlrl.jcri l .-}l;r
E!,tf {1§erkiirl," r{rjl§ón}a.1 lltrrl*pr"rt,
1i., ]\r gi,-§1:l]rd,:rr-lt lL:a íi.

t }*kailrlÉ$i halúrirlö :,19.}2. in!}tli\r
;lil.

Ál l9{2. január l"í Magy*r
Cserlcélzb*x közölt reitvényelt

h*ly*s megfeitére l
1. {,l;lh. klrt*i, lljrr, írirriria, i;rlrrin.

irorvég, ol;i}r. t(il, _*}}ir{},rll, ircrl},
!. § l{t

,i7941{l§
319íl

i l{i ,l:l x l8 !i:
líi

,i. F'iilii!_r3illc t,elr. .,\ugl iiri, í;*d n*:1,,
íl:rrt lrilrrtn. 1i{:nr {{iil}l}})i}r} 11ln}i
l3atrir,ia, {i tr!itli.r, lrrrlrihhtlÍ_
blln, íg+ll, §aiánti iiliiilIltlll.

"ll Á licrtskgliik lcrrrérttill :t lrrin-
zer§ek{:l s rntllqck ttt|t,:r.llilitk
voltrrk ar rtlxlci súil,r;lii l llgyi;
umell cliben ltz i 1ri.rrri,rrik vol-
laki, trzokrrt lrll§{ttlrlul lí'|k lnfl-
gulinak.

í}, ..l"é$itárrludrls K{deirill." {..lz ö§Z-
szeo|\,a§írttdó hgliili alatt po!1-

,, i{)kilt, hc}yezeit cl :r lel,él irój:r,)

3. l*irrol*urntai*ny $*
?
e

- \'.ágjtik Jcl ktlrtlrn ezi :r lirr*-
lf].ltl1Dt --- íordult §*lrru lr:icsi a
kúf**ked{ihaiz. -. ür€!{lro2zá dl
egytlrrlii nlg.r,sigú ni}í{},Z*tre"

--.- I{z l{,!hclc1l*rr, --, vírlasarrll
riilitl gtlnrl<ilkorlás ul*n { k€rís_
ktlrlri, -- lirjttos tz rrl1,lrtr kitírnsúg.
arnitlek rrrnt 1!l{'lllnk d(}gPi {fnni,

l}örrísttth ti ! li.tryleí, l{th$í|ll(,
í l111,tttló rlótt!z,,Irr ítlo\7.tunl sírltll
lrúrsl lhrolounlrit:'

,{. Ki írta ?
Szedjótok rne§ítd*ló soítet}tlbc :rz
alanti szr.rzíi}tet, illctvf nriiveike,i :

\ty,itii^}rizseí l_i)lllónlul1,lrtttr*-
{ok

}lilrsz_lilll lrrilrnrirr liltek :r ltrlz.a-
rrrez_íikről

tj2 ljrrtca
.Ió p*ltit:ok
Z;itorlr,
Óstik ilrökrttxe
l,í,gy ió nlitl{i

ltlr}ílig
l{elrzeg Ftrtutl Álrel a reng*l_eg-

Irclr
v" li'trru§ó ljrl<l Poi;án,vok
}lóricz ísignrolrd ;\z iirdi:ili

§. A tzületésn§pi torta

§ut,t§it, rt tlíltl}- sZlit},llrnlll{l(i§l il
rlilgYpipiijll il k{-ipclr líllhrltí} l{irtít-
tlrl lÓllil Irr€§ §ZiiIflésttírlrj;r alltlrl-
nriirit l.

-, S;rtr5ilt:lnr, ltll1t1, ltt ltlgyt:11
rlgószett tnarrtlók ial:tlt lz ilri'rlrlii<l, a
kiivt,lktrzij í{.ltltlíitlrl lrrlrrrr nrilretl

sztil lr ttlgl,prrlra unrl}rl'rjli}trrz.
irj tt ll,ft|i!t llir ii iirr,. kiiriihl,,,
llll.|,\2c (,riik É,}ll(l{rllttl,ilt), l !t-ill
szlintokll, íl{}- h!tg}, lZ {,{} -{!{},
l,itr.Ilr..llt. li,rri rz:itttrrk ösrztrlr,. ;l
kiiztilrltt ll\ í;l í. 1r1,;.7g fr,llritsz-
rrlilrit. lir lcgyctt,

§, Almavásár
llírrrutj firltt:i it§§z(}l1l" nlrltrit riL1

a llisriril l :rz tg},il<ttelr 1(}, a nu'tsik-
llrlk lri,' ;i hariij*tl!krruk 'txrlix"ht}|
;lltttl'rjlr r llll. ltillrlt,gr ik ttg1,1rrr:tztírl
llz iirí,rl J{ll;l rl ;lr rrltlltr.ilil ós lrt,l*i:
,tnitrtl lt ittilrtm ttiatitrtltzl an iisszll
Fl.t l(rl}1.1.

lliiirlttl lt,lrI,1sóxr,. r,zlt

4 noprzokon ót lortjo

flisserr és forrón vagy
hideg*n ot itqlt {r

{8 órós

'I]trnúsi Ár,orr
§.iho§i viiilur
}tórt [jgrenc
§zél<ely }llize*
litnt::lrotrri .Iáilos §Rl§}l7. t,j§:\ §|.1 T., l-ü{i Áli§ l§ {iT{ZZ \.Y Y1l'l, í} ,A l-

N {} t, il' ;{
tr ai,|, N {) s

Kílldi6lt,k lr! a kii"léire {ltrllü}rt§
.§{,rké§2t $riiiltsuá§l'! li{,rc:zlr]o}tvé-
*3ekot ! :1 lrilzo' 

',t!§-§&l. 
lr lrcll,c§

nrtgiojtést pcrlig hér példírlrtbarr Ló-
.7íir{l§h fll.

l. Toiástalány

llcg1 lill{llrl!rtttli ítl ltrironl 1c-
iH.l il7 ;lr/lill(rll rigr', lrirlr' rr lrr)11-
.r,li kaizii] ! ,.ia{},l.| (irlf}ll.(.Z/,t,l!. l!7
rrszl irl íli ptlt,lil.. rninriii:szr, c*lk r,51-'i

2. l(ará<sonyl .,l.'l*gyar Cser.
készt"

.\z l!},1l. i,\,i dcc.ltlhpr l;,i_i" klt,ri_
tronl,i .,l{tgyar {)scrkí:sz.'' nrelyik
.il{ktilraü r:lvaslrrd 9z atlaílliírka:i :

.,,\ l*lrirr:rort,r.i 1.'r .Iiztts til.iy lril--
.zik" i.lr}rcrt nkki:rr ahlttj* ttz 0ln!){}-
relr ligyelnrrjt fr:llrivlii rz Istrrr tlőtl.
r-:rlri cgl,ilrliisÉ:ai'tllkr,.. .rlrlilríll il
ki;ll}"i!rtelclr hi<lts t l.gjoi}ban ki-
élezi tr sztrcililit kiiliilllr§(,8.1 s2c!{{i-
ltyek é{ garrlitgok kaiui]ti."

l(ophotá:
§2l.rr, ií lite;er P l.'.-
5{{" rr, l litói.l ? l0._

no9ylógbon

tízs7-1íilr,§ slrr.rrk: .l. .\ r:st.rkr':*l-
í:lct hrrrtn*jl. -,ii- .1 Nd§zl.\, lili
,..,,. 'Irlllr Mítrir*l.,.1!" .\z ,:nlb.,.i
i{rrnrlr:lkrlzris alrrpja. .1 í.. litirrljiszri
ntipit:sclr. !,il. }tlnllen lillrli|n jiró
líilll. l1. .\,,ltlrlrltli lrl.szri,l'1.1lcu
í irt {rrtlri br,r/li{lri, atttor|lilt,Il}. ,lli.
tii§ 1li. +{t-']'1lb0rtíizlt{!i §lri)-i ls.
l,ista i; , , .. =?(!; í'::gi!ii l.,inral{,
3j+', 

- .\,é 1 . vizszi t tesnlil tltlt:lt;t tl}tii-
1íil*rl, 2§" i\lirrttttrlt*-btn t-irrt.
??. §rl n+rlr fiiló. 5l ncnr ntrtlló,
lt:tlifltl . , . i*ri Ktrr, iri..!{en sz{i!ll,
il{y, '|':ibtlrlurtt ít kiirr"i§ i!,tin(l(1t
íeíasl}i. "3§. l.tlrcr renrlct. tl§ kr-
n}-*]rc1 ií.,i}4;' Yiss;tr : ;zikl:i* ltr:lri, -

aIrtrt ll.

}r'r1l;iill11+r §l|ru} i l. llliíltl.
*' "\ ..Szlizt|!" Z(.n(.s7,(,17a,i(itl(.k kt.
ft.szln{:\ c. ]l, I Iill:'ls llrt. l, lii.|lr
1lr.liii kcl,cryt.,ír; Nt,ttr utrirl.,til
,§1,1tl:s r nttitt clciitl l,illtrrllll. 7
}"]í1, , . . . §: .\ rl'ltrrt ígrljr,, l2. ,\
lii.li|/|l .iltBi ftrrlltiijll. li. 1,1z lrrrjt.ilr
lt tttlrLtrrLtrtlklr;irl. tr7-,\lkjilntr-
ll,tt t,lltl. flr., ,, .zrrt.lr. 2f l:.szrrk-
llrFp tiildiin i1 sjzűk §ziiíriitrit lrz f*étu
lsil{cndíi {r. 2[, tilhl}ltlrad. 221 lii§
1irirol t,.,*i}, lir.lel kcztlijrli k rnilrdctt
*ít sl lt |lrtt i [ri s. *4, Ála dri r'li:trii1 vrrlri,
}í. },linrlrn ltrrgy*r üstlrk<-iszbrrt
1rll;ilsz ixlliil* br]ivcrl, ?íl; . .Jlni §rlg§
tttlrr lt:lltli, iil. l,}rlgrlrtrór,r1, §iinrlor.
_3!. § xrrtlt ztnóje.

§T§lfifA§§§R
§L§ő t{Á§ YÁ* }tA f*G§u,ÉR§YÁR

§ud*pest, ll, Lánchíd utca §

Réz-. fafúvós és vonóshangszerek l€golc§öbb bestorzésl
íorrása. Magyarcrszág e6redüli prcsizlós gépekkel íel-

sr.er€lt hant§ze.§yáía, Javftás * Ydt*| --._ Cs€r*.

Előlizetésí ára' ó p*ngő. Cserkészeknek, leventékn*k, tanulókrrak §8!r érre 3 p§ngö (é€F iisr;*gben kiildendö be !}. Tállalatok-
nak, iogi §zemélyeknek e8} éyrá 2§ pe*gő. Fgye* s*ám ára 3* íillér.

Nyomatett ,rForrál.' Nyamd*i l{fiintótet és Kiadóvíllalat *.-T" mélí§y§rni ktirforgóg§pein, Budape*t, Vll, §*hán)í*utca |2

l, l(er§*rtf€itvény
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