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jBudrpejt, l[, Iánchld-rr. tr

R EJTVÉNYEK
A me*leltégekot levolez6lapra

lrva a köi,etkoz6 clmre küldlétek l
,,Mog;/ar Cserkész rettYéDye", Dude
oest. V.. Nsív §óndor-utce 6.- Bóküldésl hoiartdó ! 1043. d(É.31.

Tudntvalók:
Tnkorékorkoü pónzzel, anya8gat,

'ldóvol. Ez rád ls vonatkozlk: csak
n levelczólnpon beküldött me8-
íeJtóseldet fogadluk cl. (Pénzt,
paplrt és borítékot takarrtnsz m€8
ezóltal).

Megfeltéreket löbb alálrársol, pl.
6rs vngJ- tnj nevébcn Dem ló8adunk
ol, mlndeuki l*yekezzék sAlát ma8a
megíejtenl n reJtvényeket ó§ egyéni-
leg baküldeírl azok:lt.

Felerleges ír rertyények neyelt,
clmeit TAgy ma§át a r€rtvényt
mcÉl§mételni. Jllegendó közölnl e
reJtvény szómát ós annak meg-
íejtérct. Flgyclmenkirtl hagytuk
gzok nregfcJléBét, klk a lap me8-
c*onkltásával egyes klvá8ott fe-
szeket küldenek be.

I.|ltyen rc|wr§nyckct küld|ünk
bc közlér cél|ából t

,I. Ölletcs, írlszerű lcgycn.
2. Érdekes. lelret6leB cscrkógzvonat-

kozírsrlt.
3. IteJtvónyelnk tárEyót l6log a

m&írynr életból. a ma8yur töí-
íénelemből éB íöldrajzból ve-
.gyük. l}llnden€kelött hazánkkel,
ne pedl8 a lrüIfölddcl ío8lal-
kozzunk.,4. Szórakoztetóak, éppen ez6tt nc
túlncbezek lexyenek l

,5. Megfcit& köilren ttnuljunk tl
lrcl6le.

.§. Á íBnrlek mínd voDatkoznek o
kero§ztrojtvényekre lq ltt e lel-
tétel méi az ii, hogy a rertvény
tlrer (tehát rzövegnóIkül) rarzát,a nvomilai sokrzorósltás cóütüól'túsrnt búzzátok kl és a helyea
megold{st pcdtg 2 (kottő) pél,
dóúybun mellékelJéiek. A köz-
l&rd b€kuldöt! }ópreJtvényeket
ugyarrclak tu§§Bl készlt§éte&, eL

Az l9l3 dcombér 1.1 ilr67rr
tGrcrkórz rcltvényclnek mca.

fc|t6rc :

tvoGAT F§I LA
ÍlAL SIKÁNDOR
ÁTLt§lt I"LÁNDAI{A
M }ll D Avtn N
ÉVA VASUT HARC
RADVÁNYÍ HABOS

a. l Últanvmotor rzáma rzerlntt- bittii dss-zólvnrága után: ,,DÉLEN TÁMADÁS INDUL".
5. Parnjd, parobola, Prunguat, para-

dlcrohl, traravón, prrrullel, pítteJ,
pnrala, pRrtsz| paToíiu. parux-
c*olát. Darndoxon.

0. Melszáfrották. hány lápó§t teíz
egy* íérll az 'utcóri. Il,gy lépés
kb, 60 cm,

7. 1. Posaon},l Lósztó: §ztló8yt
lrma. 2. Hadnpródl lolzís rend,
§zere§ltése. 3. Á 25 évc§ Ma8yor
Cserkósz krónlkAla. 4. Vezet6-
ké,pzés u Crerkószporktran,

,{. Tltkor üanct
Ha gyanrltlanrrl rzom-

léled ezt a képet. nem
látgz rnJta s€tnrnl küö-
nósot, de ha lobban szem-
üliyre velzed, rálög§u,
ho§y egy tltkol llzmctct
küdött vcle a kégzítóJc.

Ml oz a tltkm üzenct ?

S. 
^, 

aportolok müködGrüket
mtkor ke?dték mea ?
-b-.- laóivtt Petőfl-íenrböl való lz
az ldézei: ,,Ra}rok le6y$nt vagy
rzabsdok ?"--Í HógY htvlák a loloztyári
éívetem€t ?--h. Ktnek & mondása ez i ,rr\
kocka el yan vetve ?"--Ó. Ki tolálta fel a dlnamltot ?

1Ó. Hol lndult az cl§ó vonflt:'

3. Kcrroztrc|tvóny
Bektlldte : Rorovszty lrtrtn

Vlrsrtntii rorok t t. Naplainlt

i§,f,",i:liil'i-'i&rf ?üö.,ot:
15. -íói,crrék. 16. _Ititx&,.mn8yár
cgatúdnév. 17. ... ltanlpál. e§llp.
toml láraó. 18. Mujdllrru .Ío.gt-§.
19. Á mrrlá_ll tencerl -Ot].ózet {Udo,
yl:rtg,. 2L. KtmszÍkus íeglyver. ?2,
Maívar hnlonal érdemo§?.lály. néY-
dóiól. 23. Dvőeszköz. 24. §iorYas.
ln|. 26. Melgz{lnt krivémárka.
2§i. §irlcl|rot,-' 32. Fronlkui,onrt.
35. t. E. ö. 3?. Kdt szó; áltárml
löverlelem ée klnsrzikut hurng.
39. A kemcncébe tett tósrla. - .
40. l,|irer mfiíLvrrr törtónelmi kor.
izntr. ,lit. iadát. l+. r. 1'. o. l'.
dS. Neketl lderen szóval. 47. Ru. ..
orosz vfu,os. 

-'1t8. Ilokouu. 49. A2
oltls tulaidrlnsáía. 53. ,I{ót szó;
vler,ózólrr - ó] nöi ruhádernb. 5;}.
RÖ- nárjn é* lz. 55. Török ranÉ.
66. Töüb rrrlnt óhsjtrrná. 5?. A
vlzszlntes 2r cgytk tttlaldouosa, 61,
,Ketdó gzó. § nyugrirt bürtjúfal
eevlk íontos err'ide. 6E, llíÁsslll,
Éá-nrzó. 85. Névcltjvcl rasrlti vcn-
dégrÓ. 68. l(öllöt müfar. lig. Két
nóI név. 72, Iikbibátnl-ncm n 

'ó-kcdv lelzóie, 73, M. D. 75. Franeh
gemólvee - névmás. 76. Lionnrdo
da Ylnci l,fiáglrlrű íeslnrÉnyc
íMona . -.\ 77. .. . blokk. A }özcl.
öult nagyjelentőségú polillk_al esc,
áCnvá. 7Bl Ferflnoiet. E1. É,keze!-
btbával lolkOn},ben r!l. 82. . . . rózsrr

84. Álmodó.
§üog6lruee eoro}; 1, {'<rttianyag,

márká. 2.- líitelv, 3. Álnro<|ri. 4.
I}vea nolllüa ls van. 6. Névelóvel
fr -trOhnn ékezclhtbltval. ?. Mcz
lelzri. S.- §zln. 9. Korzrirrinnyng.
b-l. 1(t. Szúurégót. l1. l{csyellfli,
12. o. s. E. E, -13, N, í. Irl. N. E.
1{. Mní§ü r,áros. 1$. tlelycz,
20. Némót sámnév. 25. r\ Pál_
utcal Flük íősaerepüije. 26. lllcm,
c§oDort (szóképzór. !7. Fn rósze
tev-erve. 2E. Ldbctegsóg. 2.9, irlnjtl,
nenr éd€s. 30, órakózi ü?tlnPt. 3t,
Tenncrl és livatnct tzállltá"i rn,irl,
laeri 33. I*e feTti:telc* $titllxrlt.
3,4. Hláuvos rend, 3it, l§rinrr,t
rzomólvet -névmás. 36. Iirrhál tcl-
vetz. 57. Névctór,tl lrrntos íúszcr.
38. Meltud valanrit. 4l. 1'r,re.píaj.
42. t'tá'ncla szómnóv. ,1i'), Ml!g.\,nf

szirtésznó. .í§. lioron$ztiri Jclst:nv.
I>l). .trtlni tÉc e§1,lk alnkjn. tr lHlllt-
lrnn. íll. t'[ a doh:irrv, ''.tr. fi51 *z,', :
tzenról!,n(,vnrús ér,trlnsi lnqiszrili"
tüs, i>.tr, Nómtt íríyv§rer hl!r(,.
c!iOí}r)rí. |rí. Nr!r"elóvcl cióulhóiírJ
s{r,ümiilcs. 55rr.'A lti{gaileBfs l,
iii,r,r,t,r,e. 56. A. lr, .-rB. §. 1I. ii(l.
Azottqs lnuEÁtthlrugzti|. ti(t, Nóv.
clóvel tnharirráDynövóllt,. l'.:b. aií,.
A heloli arcvo-nnl tgíik Íont.os
nónret úllásu. öir, I{rrklrozószó
lúr*yasethcn. 66, Ffanclll ltöv.,ll-
rleli'-lrlrr" li?. Mtrtntótzó. öll. Vrz-
sz.itll"er Tj" ?(l. tíél iluntt{r§ IrJ{lglirr.
ós krr| azrlnlrs mássnlhgng?d. 7l ,

H.. .. n nnrvóÉ klrAl§. 7,1" I.aütl
nap. ?l. . ., mií.u esí. 7íl.'ll. t:.
80: Idő{,g},s1.1!, ,

*

l
{

2. Re|télyek rcttélyc
Sztn e§y Jobbfalta vendégl6 estl

$E órakor.
Tendég t Plrc,dr, kérora t
Plncdr., Tessé,k puancsolnl.
Venüg: Hérek lecsót hnbbal ég

e8}, kl§ Bdgg göró8dlnnyót Juh-
túróval.

Plíneéí: I§enls, lócs6vezet6 rlr l
A kérdéÁ l lronnnn ludta a pln,

cór. bo§y a vendége íőcsóvezet6,
noha az élctben uté* robarem látta
é§ lenkl §ern i§mert€ a YettalétilóDeD?

t. Kórdczlck - fclol| l
1. }relyik állntnrrk ulncr phos

véro ?
2, Merytk Széchenyt három leg-

Nrerebb mrrnkójn ?
B. Melylk or*á5 pénzneme az öre?
4. Ki volt az Egyc§ült Államok

alsó elnöke ?

lrzt nz öt§zö8bt es},
o§zd ícl 3 bfuomszögre
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Ét<És KuRÁc§oNyTl
Az ötödik háborrls karácsonyra kívánja ezt mlnden

kedves olvasóJának és JóakaróJának a Magyar Cserkésl !

Nem tévedésből, mé8 kevésbbé tréfábó! vagy gúnyból
kíván bókés karácsonyt akkor, amlkor az egész vllá3on
tombol a legembertelenebb háború, emlt eddlg az emberl-
s€g átólt . . . Hog)r a borrelmas háberúnak mlkor lesz vé3a,

senkl emberfia sem tudJa ; hogy a bekövetker6 békekötések
mit hoznak, lut §em tudJuk. Azt azonban tudJuk, hogy
kétezcr évvcl ozel6tt * kls Jé:uslmeghozta a lclkgk bék{.
jót, amelyet háborúk cl nem vehetnek, diplomaták-vlsrzt
nem adhatnak, amely ltten ós ember kettór magánügye és

klncse és rmely a vtlágháború ötödlk karácsonyán óppcn
rigy a mlénk, mlnt a ha|danl boldog békevllágbtn !

Á vllág kül$ békéjét me3srereznl: erőnket trllhaladó
feladrt. A belr6, lglkl békót megszereznl : mlndegylkünk.
nck mód;ában áll. Kószül|etek lmádságos lélckkel a. kará-
esony ünncpórE és kérJétek a Hlndenhatót, hogy a lelkí
békéhex.adJa meg mlelőbb a megháborodott vllág nyugalmát
é§ békéJét ls !

Tghút mé3 e3yrzer: Békér kerác*onyt l

tl,agld ftanuüennftfr&a!
Ilonuérlek! M ag!]u tesluérekl
EOu maluar cJiítasz szól hozzdlok! Egu, a soke.eer közül. Abbót a tdborü& ualó, akik arra lúuatollak, ltogg egg-

-gcr dtuöőuúk lőtetek a ztis:lót, ameh]et mosi Ti hottlozlok is antelgne/r szenlsiges hdrom szlttét mínrlen cltenségge!
sztmben öőcsülettel megvedelmczlétek. Éallgassd/olr, n:nt mond lntnden-írírsa trcudDen. Szawiból nrd"ndngdiunk lelkébe
néz,hettck,

Ilanuédek! Maa|]ar testuérekl 1'í ídkludt uilletek előttíink, ulnl mutaltatak nekiink u lörlénelem uéres harunesőin.
í(os:öníük ezí Néktek-l- Iqéúük, nem lesiiinF méltallangk hösi példdlokral

köszöniiik, hosu frelút dl[atok minilig az ellenség drjduúl szemben, Iíöslönirilc, hallg lesletekkel toldotttiloF c sla-
kudt adtat. hdaa meqű:édelriáztétek a bogdthdt(t, íehérlalú kís maggar hdzikókat ds a Düsr]te palottikat.' Ilíáren-[udiuk TrianonbóI, mi úar az or-szdgia, ha nem dll helgén a honuéd! Az ai orszd,g, amelgnek |iai nem
Imilandók kardot iaga(lni megaédésére, ol11an, mínl a lest,,amelgböI kitépiék a szluelt .&,'zl csakís a keggctlen kízsdkmd-
nio1ds köuethelí, A glaV Breinus ,,Yae uicilisl" (Jai a leggőzöIleknekl) kidlldsa keggellen erőuel zúgna uégig úira e sokat
szenuedclt orsrdg íüür. . .

I{öszüniűk'néked, IlonuéiL, hogg a musftdílísaülakú maggar hdaak helgén Ind nem üszftöc romok mereileznek az
ia íeléll ' Néked köszöník a ggdrak _munkdsai, hog.g.bombdk tQry3le ,nem röplli leuegőbe munkahelgüket, kiollua éIelüket ísl

Köszöní a tudós, hőgg iholrlozhat laboratóríuma csend!ében!
Köszöni a köllő,'hoii alkőthall llogg népének |didatma és öröme megrezdltheti lelke húriait,
I{üszönünkl .Istene.i-és uezetöínken-RíuüI minilent Ne/ted köszönünk, Ilotluédl
üdu nékeil, maguu katona!
h1íi iőiiiúrá'iÍ'hárí;;;;'á' udrtdn és se,dtli stkra minden igu mdgaar ügyértl
M{ pedig szent hitünkre íogadiuk, hopadd- méItóan, egy emberkéni dlluttk mögötted, hogg ggőzetemhez scaíísri/t

a hősi maligu'|egyuereketl T. §zalló §ndro

xxY- ÉVF- ?" §zÁM



Aa Országos C§er§é§zng,gytmács §lése. Az elnröki :tsztr*

Főcserkészünk új cserkészkítiintetést a lapí-
tott aa Országos Caerkésznegytanács ülésén

November utolsó napján a, ma§yer tudonTány háza, a
fudolnónycg Ákariémia cserkészszint öltött. Díszos, történelmi,
nrultrl falai köaiitt tartotta ülógót mozg*lmrrrrk 1.ársadalmi
háttero ó$ támasza az Or*zágos Cserkósznagytarráes.

,d ossrkészfiúk smfala között érkezett nreg: az eiőkeiő kó-
zönsó§, köatiik egyházi, katonai és társailalmi é}etiink több
vezető egy,énisóge. Az elnöki agztalnál fáji. Fáy rstván á}lam-
titkár, a rragyt*nócs elnöko ült, a tárge]nökök (§o]tósz Elemór
ref. tábori pü*pök, l,Vitz, I}éla rlr. pápai kamarás, Papp Antal
ny. állanntiikár) és az iigyvezető elnök: _Ery Emil gimníziumí
igazgató.

Az elnöki megnyitó után Éry §mil ismertette a cserkész-
mozgalom multévi munkáját, majd, Bgvasz László ref. püspök
begzólt költői szavakkal arról, hogy * cserkószeit rnikónt sze_
rezte vissza a termószetet a íiúk számára, A reformátrrs oiis-
pök rrtán Kolemen Krizosztom pannonha}mi főapót egysicrii
közvet].en boszédben fejtegette a cserkó§zet hárelrnéviizetles
eredmónyes munkáját. Majr]. Pálzli István rnrrnkáscserkósz
beszólí a c,qerkósze t társadalomforrnáJó ercjólöi t-i-o arró} a
nagy eretlményről, amil a cserkógzet a társadalmi vólaszfalak
lobontása torón órt el. Bölcs mcgállapításai{ többször szakí-
totta meg lelkes taps.

Vésü} }1j,csarkószünk emglkedett ezólásra. Beszérlében
megemlékezett a cserkégzmozgalorn ós a ]eveflteíntózmtinv
testvórl kapcsolatairól és üdr,öziiltc n jelcn'lér,ó B(,ldt, AlajoigJtábo][agyot,_ az lfjúsag, Honvrirlelrrii- Nevalósónck brizáÉo*
Vezetöjót ós §oly_m,_rssy Ulágzló .r,tzóríirtlngyol , az Orszíigos
l'eventcparanr,gnokot, a Cserkósznaír}.tanáes tag.iát.

Fóicscrkd,sziirrk ciuián a tolcpítő-mtlnka t,reilnrón5.,lről hn-szólt, majrl hajcIcniette, hogy Kornrártyzí, Ilrrrnk hózzríjáirr-
lásúvltI frj csnrki.szkitün|eti.st alapít hősi halú]t hall -r,ótl-
nók[ink, 

_ r.itóz Htlrthy rstván kormányzóhclyeitcs cm}ókói§,
_!-]zt a kiíiinl,ctóst azok a fiata] cslrkószclt ós f(rrfitrserk(tszek
kapjií.lt,. _akik kert-.sztórrysí:gükórt ós rnagyarsá giik;i"t- t Úii;.tisen kiváló ogerkógzrnunkát -végeznek, 

trtit<- iIettikkc] l c"t,rit li*",_

A Főcserkégz Ur a ,,Magyarabb magyart" regös-
kiállítás nnegnyitá§akor átadta eltő telepe§einknek

házaik kulcsát
8lső teI,epegei*k. Csdngólt, Maggarolt" A határszéI-

ről, ualók" a G,limesí hapa,sale alidról" hntr eddig estlh ídegerv
területek íelé tudott. maganak utat törni, a, ,mag!!a?, életerő,
*rőíelesleq és ,lttíg it,thon terjeszlced,tek az ,ídegcn nacöók fiaí,
a, mugylar súg le g egé s asé g es ebb, legértók esebb tag ia,i sötét í eny -
pesek atratt u kis ?o.tros ,patakhatr idegen íötdek íeLé lopakoel-
tak, haglt magukna,k a miwlennaytit megszere.ahetsék és haglJ
Iassoit, az idők muldsóual, belellesaaenelí, egg iú.ege* teugerbe"

Á t is ztlb orkúti, t ele p ekk el tuldn sált erii|, lcis aé r?xe g{ ortIit ír*i.
a utiytesbükki haki,ron dltó ritielaő tdblót e a, sa?.re,nc§ét,
próbliltli, vdntlortltra indtllóhat ke|,et helltctt rutugtltre írd,
nlJí,tani,

Derék, dol§os, istenféIő nü:. A haaasak nlegkcrrréwtti"lr
a,a ,íarrwltat, ynegeíí?ih a* aka,ratot" az §§ körelsége petlig ímár}-
sá§os lelket a[l ott mindenkinek, §eegén41, níncstelep, erdő*
mu"nk&s ok, tri,h ?,na, g uké p,ít e t t e kic s i,tllt f ttlltíz aikb aw .ro&rBor.
talátl, korgó g?Jomorfal iá lürelmes 'l,éIekkel lestétl a{rp-rw,p
mellett aa ,id,őlt, pi,rhuúású:t... ,r!2t,güt leVjl. § mert aa latam,
sohrl setz Inguia el, tt, benne bíaóhat, *uíntha m,ár ylír-
kutltttt, is!...

Tiszabarkútra mennek- ÜjbóI hal;asok ltözé, a Tatras nleí,-
lől a, Tisztt pa,rtjúru. Easollló életköy"iil,wányek közé, de ahoí
rnó.r biztosítt,ü, ,,.|a,ll a m,egéIhe,t.ésiilt. t uhol netn, örőkké ttds
aratja l,e ."-etésiik guíi.tnölcsét, E tlidéhe*, mlis takín tettl .is
tu,clna bakl o § tlllt.í.

Áz eglJi.k tcttlpesnck öt, a mó^siknah 'hdram, gperm,ekt ua,tt,
(,4 ne!}:uedi]r mt ghalt.)

Sz,í,lle*en cn.enneh {tj otí;h,anukbu." ní§zarb a, cs.ú,ngő ,l:t,;írl{ti§
.tt,tozgéltung. tállallweó :lpellem.,íi ualt, ki *ohastrl, rettctlt ,uigs?ct
tl,z isrtteretlentől.

Hissziik. h,ogg tlri)s harukha,I, elstdllt tskaratukkal és intrid,-
sit lJ os l elkii]tk cl, h amrlrosl,tl boltlel g, mele g f ászlt et ter ernt ene\t
maguknrth és kit:tirty gllertnektiknek éx szilú,rd,, erős 'h,istud.t
né7lütt.k.,nek.

Egaik telepesiink
csal.átljdual mugu,k-
é,pótette l*ds luízl
elött, (ll átl aútz, r,l.e,*l.

oláh,rlk! Á cscítl{tók.
aisel,tte 0,z e sllíh
legősíbb magllar
mé5ltiselet, melg
egyébk,é*t ís sok
mindenben. Itülijnbö-pilt ap oli||tokétil.
Péltíliul (,e olúhak
án(}e térd,ig ér, ntelll:
szúnes ltó,meé*sel, l ele,
a e sri,ngóktltl lc csok
1 cl,tt,, -saé!,es ,ngelk,-

eszlnt: rne!íttlst,<:sit iji. ív. K.]

-.\r _()rszigix, Csr rkúsznirg5,!rttár:s ülrlstir.iil. ,\z elsó srrrbirn, }irlrtjl jollllra:
'. l}|I1- _}i,rerrc I,}t,illornurry, l.'ricseI.készünk, v- lttllri1, tlajus,rlróll"inliy.
,rz Ujú§á§ llrrnr,t,l.itni Ntvellsétrek ()rszá{os Trlzelójc. lir.lenrclr Krizosztbili

p:ll)üonl}llmi ltiaplil, Ilurrrsz }-írszlr) rr.í. püspök

a&

sregélge sz,inea, aa aláltrlh i,nguija. zórt, a csdngóké *llí,tatl,
I,obogós" Á '§ltarisnya, |urríjsa aa olihakéndi kí,xül, a caú,xoóké-,ruil belül ron, stb.} 

{l
Testuérek! Á. tt:lt,pi,l:ő íillérek beszedéséről eg!! össtejiiuete-

len se felerlhczzetah rneg!

TE tE pITŐ § z o t GÁt.§TüN K
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TEtEKI-CSÚcs M§GMÁs7.Á§A,
fénl,kópezte l Vizkelely LászIó 306.

Idci magasheg_r,i túrrink
,egyik főcéIja a Iielcmen-
havas mcgismeróse ós lcg-
magasabb potrtjátlak, a
2012 m magas Telcki-csúcs-.nak a rnegmászása vol,t.
Ennek a változatos útnak
€gye§ részleteirői igyek-
szem most röviden beszá-
molni. *

crre az éitszakára renrlel-
kezósünkre fog áltaui. A
lráz meleA tűz}rcll,c rncllett
pilrcniük ki a rrap íáradal-
irrait,- lrogy rrrásnalr friss
.crővel lolvtathassuk utun-
kat a Teleki-cstlcs felé.

*

S Még alig kelt fcl a nap,* dc mi niáf talporr vagyunk,
§ Egvnarri köirnyű szerel-
ú_ vúrrnyil inrltrlutrk ,. 

treki a
nasv- útnalt. l]löször a
nÜ"eas csúcsára kalrasz-
kodűnk lel ds Irézürik körúl
a vidéken. Innerr már napi

I ]tu|li kiirldulúpol[jir Pltlolltilvirra

- 

nótiainl.ní ic illi L-i l.,ii,,i,
vcnlli, dc móg a, 1&volaDDl
hegyekeL is, A l>rágás és
a lGlcmen íőgt,rince között,

clőttünk terül cl lr lrcg.r,s(,g yíz,
vátasztója. Száz és szái' eret és
forrást -érintünli 

ezel:. a Rekettyés-

bcérün]< a hcgység llelscjébc. A íelcúLon
nélránl, Del,cre kiszállunk és megnéz-
zúk a:l ill:a-pal.ak vízesósét. Vatóban
pompás táLvány ebben a vad környe-
Zetbón ez a zuhogó, csobogó hata]tnas
víztiimeg. ,\ kisvasúttal egészen a
17. kilomóterkőig utazunk. Ott ttteg-
válunk tüzes paripán]<l"ól i,s íelpakliol-
jrrk 20 kilós, szcróny kis magashegyi
szerclvúrrviirrkct ós megindulunl( a
Ránífv-sró{ok vadászháza íeIé. Ezc,r
mórcriőí 16?0-es ntagasságra ]<ell íel-
másenunl< egy kegye tlenül mere<lek,
<te még annál is regdnycsebb völgyben,
lrosv iraDi céltrnkat elériük. lLt az
alíúunk'zúgó patak, ainotL óriási
sziklatömbök kötik le figyclnlünl<et.

A rilóz§(i!ábor rósztvc}],iii a drl-rgr:rri virclászlriiz

Azután -_ köze} 2 órás kapaszkodás
utárr * végre megirillantjuk a Drágás
1700-as csílcsának védett déli otdalá-
ban épült seép liis vadászlakot, mely

nek ngvezett, roppalrt érdekes terü-
leten. A tú}só -végérr íenyőcsopcrr-
tot érintvc egy cszténához (,rünk. Az
öreg gazdánák éppen most hoz
valámi hírt, egy fiátal pásztorgyerek.
Jó1 clbcszéIgetúnk a kú[ oláhval a
lravasi óIe| §zéllségeirőI. Sajnos, azon-
ban se tcjjel, sc cg_véb fírrom tcjternrék-
kel nem tudtak szolgálni,

Utunkat rnost rnár nyílt terepen
folytatva, harnarosan íelérünk a ge-
rincre, közvcLlenül a Csáky-csúcs alatt.
Remek l<örl<ép fogad. A havas ke}eti
szárnya teljes egészében bontakozik ki
elöttünk. A CsáIiy, a Bradu Csont és a
Kelemen rrrind 2000 m fölé emelketl-
nek. Balra megpillarrtjuk föcélunkat, a
Teleki-csúcs 2102 m-es impozáns kapu-

KJS K
Tegnapl harangaztak,
§olnap harangoznak,
H olnapután ea angvű,lo?t
Ga é"mő,nt -Iuefl at. h o ans,k.

SzeretnÁm, uz Istent
Nagposun ücsórni,
De án mé§ csak kisfiú ,uű§volü,

Csuk most lwgdek élni,.

A R A c S o N y r
Istenücséretre
Mógi,s esak kiál,Lalt,
De baldagok a pú"satorok
S a hwom ki.rd.l,golt"

É* is mennék, nlenlléli,
Énekelni mennék,
Nagualc között kts Jézusért
Mi%den szépet tennók.

rru EK
,+.ai csizm,úm a sárban
S a űas z or b epi,s ak ol,nám,.
csak az Úrnak saerelm,emet
Szép en, ig azoln (l,n t,.

(Iga dÁűd,algattum én
Ga er m ek -hitt el, b útr an
1883
Cs,űf lurő,asowúban,)

Ádv Endre

ű
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Jtiskt bít' nyrrkig irrő t,öfpcí(lll},úk köziltt tllrtcl
a csrlcs ftllr]t

ját. }Iost még me§§ziről irrtegct felónk.
dc rréhátly óra tnulva, rcnróljiili, tlrár
fent is lesztink. Hosszas gyön_víirkiidés
után meg is inrlulunk, tlgyclíírc a
Negoj nyergébe a .,pásztorok ország_
útján". Ezetr a viszon_ylag jó állapot_
ban lévő úton bottyolóclik le a l{clc-
mctr-hava§ egé§z íorgallna. Helyen-
kí,nt a gcrirrc voualát, kiivctve, máshol
a c§ítc§okat o]dalazva hnlarl az út.
l\{i a Negoj alatt letóriirtli róla és lr

Örr.g .z;ittl;ttlri ris ílnlltl |tíi$Z}orf;t,crck n lltktll!t|§
rrcvt'i vizvÁkrlzltin

Á tctón, a hárornsziigelósi állvány_
ttá] úlcs sztti {og;rd, A kiirkép azonhan
gyönyürű, rniníinn fáradtságot m,egór.
Ahogy o Csáky-csri(:§tól & lrelcti l(cle_
lnelit, tgy ilttlctr az e8ész n!,ut{ilti részt
lcltct beIíitlri egi,szen a I{isllcszttrrcóig.
De a }larln*i hatrrstk távrrli vorlulati'r1
{rppcn úgy kivessziik, minl a gyilkostói
és a csílti hcgyck, yálamint a közóptrr-
dólyi lrc6ységck csúcsai, Elsósorbalr
azonl)&n Á l{clemcn patkóalak{t g$rinc-

von ;rllit szerrtlólj ti k
nagy ftdelrlőttés-
sel, nlel5: rull<öni_
ktis crctlrr|órői tcsz
tatrrtságol. Átih*i-
totöszikiafrllmái is
íigyelnret, órdcnrel-
tlelt.

Órákig el trrtl-
rrírnlt rtézrri czl a
festői szépsógii"
vált.oza!os kdpét
cnntlli a lrilvnsnltk"
yrrltlbarr rlréltri cz
il tst'tcs arra, högy
mi nisztcrtllntik- r(|í-
cstlrliésztilrk rt*v/,t
viseljc. Á te:dőt.ij}
ndltánl,saáz mél,cr_
nyirc rrvttgal,ra,
szólv{lrlcl.t,lrtlll-crr
ít lálIíl ot,t f di<c-
rcset r:rrrlélrczí,cl

iÉfi:]]

WWüie *e,úe*§&,&
ht*

Fehérek a lornbok,
az ablakok kékek,
s lelkemet takarJák
§zép, hava§ emlékek.

Mosolygó, halk rnultam
ajtóm elótt csÖrtet:
hozott egy kl§ fenyőágat,
me§ebelit, zöldet.

klnt hó ül a íöldőn"
bokrokon és rácson,
§ az éde§ falukra
ráhull a karácsony"

Mínden róna álmodlk,
ezüstöset, régit,
Jézus 6rzi álmait
s fázós jegenyéit"

§ok pelyhet s:ör a tél,
rózsányl nagy§ágút
s szívemen átballag
egy fehér §í§zágÚt...

Ká|di |ános

meredek gerinccn
vájt világltáborús
lövészárkok mel:
lett halatlunk. Itt_
ott trrég drótaka-
dá}vokat is talá-
lunk; az idő bí-
zony erősen tncg-
viselte őkct. A fiírk
]efckszcnek a lö-
vészárokba és el-
}r&rjtást színlel-
nek, hogy szeIrrlél-
tctöbb lcgyetr a
íényképíelvétel.

A kis piherrő
után nrost 45 ío-
kos lejtőn, törpe-
íenyől< között tör-
tetünk előre. Áz
áthatolás }'lizonv
nagyon rrehéz, tr{á
netrr rrőttün]r vol-
na ilyen rnagfisla, talán rnéfi el is ttlvcci-
nénk közte. l(ósőblr kőtcngcr váltja fcl
a borókál. bíost, is csali tassán ha]adunh.
Végre alapo§an megizzadva, szttszlról
kifogyva óriink fel á havas eHvik lce-
szelib csúcsára, a Negoira (ÍÖ46 ln-l.A Teleki-csúcs már ógixzcri közelről
látszik. Rövid §yönyörtiüdés után nregis itrtlulunk a lregység lcgnragasabií
gcrincérr, jobbra-balra letckintgótvc a
nrélyen t,agolt, vadregényes völiivekbc,
A gerinc itt gycphnvási jclleget lrrutat,c§ak a l'clcki-csrit:s lratalmas kő-
törnbökbőt és grátritlapokból állókúpja cmclkcflik 

*ki a kiirnvezetből.
í.;illlinril lrókós .irrlrnvri.iak lcgilldsznt,k.

lnittrjetrliiL az ő 11üEv esr.órr!sd,g(,rc.
íclcjtlr cteLlcr.l ór,rtcrrrci'ie. I".il,cl, t,'iarl-
l.r".1l, nótrrt megilIcLődéssci álIjrikköriil ezt a kercsz|et és áictozrrrll< n(,-
mán az ó om}ékének; valattlfrrnvien
ttrrtjuk, lrogy orszá*éuílő Iiorrnirrv-
zóltk utátt, akiről a Teilmagasabb má-gyírr c§úc§ot nevezték- cl -a Ilarlnal-
havasokban, Ttllekl Pálnak kijsz,i,in-
hetjük, hogy mos[ úira ljrrlólv ősi
főI rlj ón állu ük. tib}rcrr a llit]anat llriir kii-
zcleblr érezzílk t5t. sziritc tunsrrnk köziitl.
látjtrl< ós bi!szkti örötuuttll l,isztciaiiIik
e]őttc. Lcllti k*zfogásból ]riIet ácrí-tíink t további kiiirlelr,mlitz.. erűl r':s
lrizl,al.ásl az clv{:11zt:rttlii ió rntrrikáIroz !

Hl ÉnorK§Lt
1. :llllx,lll k+trct krll ltz rrpró olrgortttt5r1l

lctryitzllltt,r.'l (litirtll:ztr:: I(, L., Szrrnrlrlrt,
ltt|,r.) ,\z J,tlIlrli't \zó tlt,ll} ll nyúlt$, hlltrtltt
tl t(,tl}'is7{,tfc vottiltkrlzik ó§ llliniiltiir dl,tc-
lernli1;;1 lrrrsztuüarrdri, t.)g_vúblrdrrl ktlt.ecl*-
Jr;is liivitlcscn llt(,ii fítri iiilt,rrlri :t .\í, (]s-!lerl,

9. llll.rlrü1 holl lclrtrirrrl tl;p tlll11orltrt.lírl
szíítí,11 16. l-.. Sz0rtll}ílthcly.J "\z ál,}Hl)ril-
trl'íl! sz{tt,r:t llt:!ll ríi},oíl ttrljg.a,, lrűrig rrl,irrrl.
A tl3'írrislrrlz sllct,i;ilis tl.r,lrirIlri harztlá.i;rtttlri.
Ijrlrtck Jtb. (r,i (.lrl tnnllor sittic \,;ll! s rir,
kh, ugl'arl,>l5rtn ntórctíL szrrri lttrB), tt.vIrris
lrtjrtr rr nytil hát{rr.

;l. lllbl *sonrngnl,|ttk {.* lrogl,alr {l§t,lól},(l7-
zrtk tt szíirl',' (li. í.., Szol}ll|xt}t(,l},.) N_vír.r'ls,
rr,'rl, rtsztíüyrrzásrül és a g,vnlljliról lill,nllilrrrrr
röt,ide sctt ntegjt lutik Tfi,v i§tri.,l,tc[ő (,l,kL
q ]\í. Cs.-br.rl, Ábh;ttr trlinrllrr, :i gynpjúrlr
y(]n11t]((l2(i ó5 í)l {|l),{(irft|r.vrillr1l Lallc:Ólhlos
kór<l13s bctrncfo*laltatik.

d. llll1,en bíiln{rrsókl|.t: Il lrlgrlrtlleltlöhll
a nl,írlulrk? (K. 1.., Sztlnt}lnlhcly,; Áz ilrt-
g{,r;trl\'Úl,iolrbarr llirjn q hi(lcfi{:l, rllilIt. ít
trtc}cgt,t, tlCgis ótlri kcll esőtól, széltihfirtril,
hrlfrir,rlstól, huzrrttól, r\ )l!ulítL oktri|rtr
k{izclttírl rrvírJá}< ilz úvberr uioljárn iis ít,b-
ru/tr kiizepdn először.
_ í. lltll _knphuíó nl&8.rltfüs llr.íilrlrem? (Sz"
L, I(r,órrihás,) Áz. 1.1rttit,icntri1 lözJlottli,rrn,
(tlp.. lY,, Jtást3'n-u" t1.}

{i. l!ol tulíllrutri lr{llpnlrlntóri r.§arpil! -
(plnkltl) újrrdg sztlrkl.sz.ttrsóre? 1§z. t.. )ir,,i..
ni}iás") \rcectírk l,i.örryve !L kiitet, 1§§..-
1SS. olt}.

?, llol lrrrpttutó ü l.trcínlók }iúpes Albrrnrn?
(7,s, \r., Sul.) A l.cvcnt,c- tís fiser]ií.sziroll,h;ttt.
1ip., Nqgy-Stinrlor-u, ü. I(ót köt*t, ár;r
l? ;rcrrgó,B. ,tlill,cn flnn rrycltklilryv krlpJrnló?
1rii,Utck.) űyőrfty lJó!n rlr.: ljjtrtt tl§clv-
ki_inl'r, II. klldús. }{arntrgse.ri kilrdlis, (i.i'dr.
(Ara 8 IJf lrgó, ]\l{:firerldc}hctő a kirrrlórril:
a budupesIi }örrytkcrt,s}ictlilk is ár,úsílj;tk.)
J;'irrrr szótá:, 3 )<iizcljör"óherr jclt,trik trlcg,

t}. ltí*nIrylhc kcrülnc& n ll. (ls. nüv. t;i-i
rzrirnóbnn lrlrrlelell, r.hu|ír ór,íolyumok? (O.
l\{,, Mukíl,) l(úrrléscttdtd lorllrrlj a ltirdctés
bckiilttdjóltcz ( j\fdtó Sárrrlor. I}udapcstu
f{ökk Szilrird-tt. !!l, Isz. S.,1

f"rcr*sz}.rr:tltts ll salklttl.rllrlítk
közóli

4

l,egt,lL;si:ri l,irkrrrr5,ii.1 ;r'|'rlt.ki-esücl rrIrttt

{-'llrltll lr'l't,Jr.ki-cruus lelt l lá-rrrran a'l'r.ickí-kprrtztnÉl



"eni & hádiőMl, M
JRl,á lí§ RAJIIQLTAI rAMÁs LAJOy

üaaluar papa angod.alorwnal ítgaalte u
falíóra úrgö, klhagló hetaagéaét és egu
na7tan lgp1 spólt Csapar lnam.dhop:

üga lcltaalk, aa óra píaahaa * ú0!-
**ond * ha laad ilplt ític pénzoln, el-
uólrelrt a* óreialwz, llogu tisrtóisa kt.

Miael a, Jéau*ka,lórds ltlüe eröwn kö-
.*eledett, a két C*alsar-ewmote, Péler és
Pdl gonúolt egu naguat és rrleréa*et,
haglt kiérdemal,iéh az, ujúnd.ékoszló ktt
Jéaus lóínilulatdt, Caa,var-*p,ülők túllol.
téte al,att leemeltéh a tlsztdtatran íal,i-
órót és aúratólí,eíéuol, moeósaóclúaal,
(tott,óleummal atrupas tiseto§atíltt ultlek
,,lléOhca raita,

lIég na wnt. értlk, ho{nt lóc*el,alcedeltill
Iel|etletése utdn Csa§ar ,papa m,iért dii,
böllgött oluan l&c,esen, utúnt, lan*árbalt
q téli. széI, s ,,íeíért törte el nailrdglukon
Le gkeduesebb ma g guí a. pi,pa*tárút 

"
Máa.

Boka Tóni a ,.ltici plarista glm,ndalum.
IIL b, oset, tanulóia. e§lt rc§gel, i*hala
h,el,ttett a, Re*lénusé§ Sportagulet lég,
ptil,xldltíra mernt, Á me0érkapét öröynére
egu olt]an renek katlaltugrúst kanllarí-
ta|.t, hagrl a koretalltdia, Karl,átlu Dijmö,
tör {ornalandr úr leary*olltdlól:al, xég-
át,,u én.u es etl ögad e !] ubancalódatt,

§,

trí.it.tel a iérlpúIltá,tt islcolat mtdaspló-
aára torokf úJúsra, *al,tldí okok, ,,ossá
eípő stb.-rll rernénllttll,tt,s7 lett uolna hí,
uathatni, a*órt, Karlút"Il, tawír úr ltí,
sparlolt ffiqrkáilal *pa,kanra.gadlu. t
*,aglfieh.atsépíi iigkirdl,ul ét; t,öuitl, idő Ia-
|argá*tt. alalt at igttoldba aeti|,Lítatttl.

§\lorteredmányeh: á <\Qrab iól,ki|eilett
iz,ekttnda *tdmta.xbtil, ma§aarból, latiu,
bóI, aőt" rnég éneltböl. ús.
Más.

§ut a. §aniyll,é.kruil, tlis a*óölé s tl oll, Átt t!u-
kdi* *lusrlap hurlxit, kol,btiset, tetlettőt ,

csoma§olt és ntettbtzta, cscmctéiét, ho!,3t
,t:1g!e el ótna,mllhaz Virtrű,-utea 15, *ztfun,
ald"

ütköabcn §awllka naarndba agu hor"
pailtltatú,, fekete kuaa*e tlauöúött, ta
nem, csalódom, e& a heuaE érdaklőÜ*
nem is annpórn §arugdka, ,rni*t inhdbb c
hwrha, kolbd*a etb. í,rúnudburt történl.

naggrernény,ű rnűtléaaesamete olu lelhá,
l*ntereteeen g,ua,klrolt, hogu a hörnuéIt
lakóí kíuétel nélltül, mönd, elköltöatek, tl
sz(rlanban lehú,Ilt a aakalt, a rnaeska, ls*
m,eretíen hehlre bújd,osott, Hehtor kutua
ulegues*,att, ae énelslő maqlarak elné.
mutrtak, ft.&rnn, pa4a aróta, állandóan
qla,ttdtlal betiinött füllel köalehedih, t*
ud,bbci a papa, saerctné postdn uá.a*aa-
hül,dení Jéauskínak a ner.rl ,vó,rt hafuis,it,
barácsoutl aidndékot,,

HAJ REGÖ Rf;,JTA!
BőilJaa aeanánoü"

Iv.

Ma délután forrtos feladatot kell el-
végeznünk. További tárgyakat gyüj-
tünk a tavaly megalapított Községi
Mírzeum számáta. I§méi megperdül a
<lnlr g pef i kisbirónk érces' hánpon ki-dob s Peti kisbírónk érces-hángon ki-
hirrteti_ hopv házrill-házra fosunk}rirdeti, |oq, házról-házra f.gu

I

V

Satl,yika, lwg1 clríassza a, he|,\emetlcn
utitúrtut, letclté a hógl.olót és egu. b,öctt
kareuatt., Ittial.att §anuika a fekete hv-
anvt rtasatgalla, a földretett hóstoÁót
ega |ellér kuxagz n{q!|t ,nere|éllQdéssat
elíotxlasato,ttu éc hlilds íarlecsó;tráIős
mellett hfuaöncttel, nuugttí*ta,

Máa.
Clnette Lac|, Iaallella l,ante oeillat,ős,

naptdra allággal szeretett uolna kcd*
,"^eakednl, tr!í,ael, ene. a aélra össeegyűIt
ttónaét ü ,,C?,óí trIonte Krtsttó" e, fiiltl
rlragadta, aaért a betörölt ablakrű
létlanrdgot kapart le és a neltat

del,et t,piilaléllrírpan nadal k<ylt:tl*ked,ett
Idabeí,Ia. lnntun}c, ahi, örlimébt:tt ott lar^
talta. tal.rílókoltg1 unohaöecsél ebédetl,
Ét.re ntI. ,1,ol!:

í. iT3l*hlrrrrs.
2. 1lí.e,glt,lieo1,1 bttttítfüle,
3, Barack felre"
t, F,iirn,

}íás.
ZangtJ Zolá harúttonura- a Jézushd|ól.

c93l srépen aaejl,ó h,e§eúűI hupotl,. Á

iárni s vissiiik a Múeeumba a régi
isikászszerszámokat, gardasági eszkö-
zöket, díszes c§erepek€t, öreg zsoltáro-
kat, avult iratokat.

- Nincs nálunk §emmi, lelkem, de
azért csak tessenbk, nóazenek körü1 -így fogadnak bennünket a legtöbb he-
lyen. Hát mi alaposan szét is nézünk.
Mint a fináncok,'úgy ltutatunk a pad-
láson, csürben, kamrában, s a ,legtöbb
helven találunk is valamit.

Két óru múlva megrakodva tartunk
a főhadiszállás felé. A börvelyi gyefe-
kek is nagy buzgalommal segítenek a
tárgyak szállitásában.

-. Na üássuk az credményt, ki mit
gyüjtött - fogad bennünket'Pétcr bá.
Jégiatkó, csililtas 1877-es évszámma,l
élláiott díszes cserépbutykos, szölő-
metszókés, ré5i aratósarló, öreg zsol-
tártlskönyv, §zögletes fejü kottákkal,
XVIII. izázfri régi családi okirat, a
szabad tüzhelyen 

-használt 
kovácsolt

vasláb, régi rlámpás, fakulacs, csíkos-
tök, stb. kériil elő változatos összevisz,
szasásban. számbavétel és leltározás
után - örömmel állapítjuk meg, hogy
sikeriilt megdupláznunk a tavalyi ered-
nrényt: 50 szerszámmal és haszná,lati
tárggyal meg 56 családi irattal szapo,
rodott a Községi Mrlzeum anyaga.

Vacsora után még elrendezzük a
múzeumi tárgyakat, aztán zsoltárének-
léssel, imával befeiezzük a napot.
Péter bá kihirdeti, hogy a jóIsikerült
gyiijtés jutalmául holnap reggel fét
hét helvett fél nvolckor lese a talál-
kozó s Íelharsan a napbefejező vezény-
szil:

Yigyázz| Tisztelegj! .fó munkát!
Híiafeló bandukölva eszembe vil-

lan. hogy hamarosan vége a tábornak.
A regös-indrrló refrénje mint hála-
imádság muzsikál a fülemben;

Haj regö rajta,
Ezt is ntegarlhatta
Az a nagy t|risten,.,

Böraelyí névlelen

fiOndol| il c§npníc§nlfiürn!
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Armttilntt nlHrtGlril üvlrv ]Ir:rt
Diíncí mdr éppen sBóVxra ngí,lttlta gecijrlt, d,e 'tratri. l:ttsailla

.sBern,ekkel pil,|,antott rd:* Döttci! Csak anngit mattdah! ... * d,e ncm kellett töb-
bct mondun.i, mcrt Ödön ha.llgulott, mint a csuktt, esend-es oieek
.fonekén,* Mindanki. a h,elyéte és guerünk! Nínes ídőnlt, a toq;úbbí.
fecsegésekre; minden perl 47,i.oo lclt.et, mert nam tudbatiu,k,
trt:í,bctt, töri, a tciét aa ... Q,E; . , ae ,.. aa ismeratleú, ell,en-
.ségiink"

Zalt Jdtúor ltíá.tudls neaé,tr akarta mondand, de: tneggon-
.dalta a dalgot, tttert netn ttkart& elkiabólní a szerencséjét,
hanem ölet léptelshel elind,ult ct. uóros |el,é.

Zebu és Béci alig tudtalt l,épést tafiarlí uele.

xx. Hiba csúszik a számításba
Mór benn, !ártalc a, ,uórasban, nlákor Zalí, mdsképpen ható.-

,toaatt. Béeő mlir elment, és sorrajórta megnyugtatóssal a saillű
lld,aa,k al,. Xeblil í {ritatt: a lua.lada aott Zol,i mell ett.

Dlőször köriilnézek otthml: megnyugtatom anuust és min-
agnt el"mondoh Pístdnalr ís. Tartson ö is l:e|iirtll, Ál tre*z a leg-
jo|tb" Eggúttal ,m,egtudo,m azt ís, mit csindl,nak. ked,ues la-
kóinh? lútttbor Mdtuús és froratíth Istlxín. Á rr.ctnkás és tl
mér"nök, Jól" beurisdraltunk telük, mondhutom. Á l;égén hi-
sül" hogu bííntangdlltí 4}ól.t a luiaunk s rní pedíg felcsaptuuk
rsjtolletőkneh * gondolta ZaI,i.

Beíorrlul,tunlt" ak utcdjukba. Áe utolsó sarolehoz érteh,
ttlikor hóauk abluheíból tlalakí. a jdrddra u.grott.* Yárlll * ragadta. rneg %ebu ltarjdt Zoli, és beruintolta
rnagefual. aa oltlalsó utcó,ba és meglapultalt az eg!ík fatöres
fiögölt.

Á íurcsa módom td,llozó a mérnölt, a alt s rokqnt taudbb
wélküí, kogg ésgrauette uol,na, a fa ,t ögött dlló két titlt.
Eamaroaan eltűnt 6 leghőaelebbí saralutdl,"* Eihal , .. Álí,gh&nem tneleg nupunk lesa .. . csak el ne
l*dsstinle szóLt Ztlli * ítltottak haza, Á kapw nltitaa,,
Valami, furcsa nuomottsdgt ül a hópon" Áz uú,aar üres. Jómbor
ajtaja eóraa, Berchannalc a höaépső szobtiba, mert annan szű-
rőd,neh kí emberí hangoh. TeIe q:an o, saoba. Egu i,degen térlí
éppen ngilja hulcesal a, mérnöh szobd.jtinak az ebédlő ícIé
szolgűó ajtajtit. Rozika sír, Ákosné a kezét tördcli, Pista fe-
seültcn íiguel a* ajtótu, űómbor M<ítyde ped,ig íagatottan nta-
gyarda eg! m"úsih ídegen láríönah:* Eaeaiőtt kérenl, egész bi.ttosan tudam.!,Ngornon, köoet-
tert, Ime: belül.rőtr be t:an alírxa, aé clőseabára naíNó aitó,
Áaért nem tud,*nh bernenní.... A mérnöI+ kiugrot,t aa ablakon.

Á két ídese% xírsgtíl,ódaa néa höríil Horad.th. rnérnöh sBo-
bóióban.

. Zal,i á,rnuldazua ldtia. és hallja a íeltard,aldst. Egaelőre na-
laeeen lrapesal.

- Mi türtónt? - fordul Pista blitgjó:hoz.

-'Horaútk mé,rnököt keresi $ rendőrtég, Le akariúk tar-
i6atatní, Jdmbor'tlr íel,iel,entette * d,e előtte ís homótlsos az
ü.Wo Egus*erre csak ítt a;oltale, Kopogtalt Eoradth aitaión
* mÍ,hor nem tudtalc bejutni, ap elős*obai ajtón, édasatlyd;nktótr
lcérték a m,li*ők ajtó hulcsdt s mosí itt az abéd,l,ő íelőtr mentelt
ire. Jámbtlr aalami olgasrrlát beszélt: §oraútlt merénll6 és
§,,ltuitogató... Nem *oltat értelt, az egészbőI.

Zoli előrelép.* Jdm.bor úrnah igaza aan * szól izgatottan" * Áz előbb
trdttuk frarudth, mérnöhöt lríugrayüí. aa ablakon és ynenekűIt
a, uáras íelé.* Igen! Igen - 

'ki,abál, ló,m,bor, * utúlla! Ó köuetta eI
l,a ösaees rnerénuletehet, meluak a lcöaelmultban tőrténtek a
+drosban éa annab ltörngékén. K,i tudja" mit íog rno§t csin.il%i.
d,ü,hébeu,? El, hetl fogni azonnal! ,..* Ds ltol? - íordult feléie ae egtJík polgó,ríruhds ngo-
nozó, mert az aolt a ltét 4d.egen.

}dmbor *aggokat hripogott,, mí.nt q, parlrauetett llal, elr.t

nam tudatt sBól,ní,,* Fagal,mam sirr.cs... * rebegte letőrte.n.* De én. ,tudom,! -* csattant fel Zalí.. Ismeriíilr a rejtelr-
helaót, Á Kutrldlt, seemmel tartltík az erd.őt. Csak, guerüűts!

(ígtl néateh ró aalamennyíen, mint 6 hóbo.roáottra, alai.
nem tuiljtl, mit tlsaleksdik. ZoIi aeonban ne,m tiiúdött a rú-
,meradő telú.ntetelrkel, hanem besaélt:

\

-- Itt lr&l* ez a géppi*atolu" Á reitelúclyéről. llo*taml tr'a§^
jttd Pista, te értesz hozaó és m,eniii,nh aaonnu'l!

Ákos' Istu<in ,ejtőerngös aáspl,ós hiiltlt}czac c§omű§a\!$, Iíí
a keeébe ngomott fegl,uert ét aías§lílni kwil.te,

- Töltue ilafu, dé a bíztansógi zdr be a^an *§otlrJa, IIatr
seerezterL? - íord,ult azigorúaru öeaséltee.

- Jai, da különös itt míndenhí! ]|Ionílom: §lJerünk! Nír.e§
aeszteni t:aló ödő, ha a. meténulöt el akari*k cstpni, nietőtt
Q al.amit v-é ghepuinne bos s túh út. Ú tkö Bb e* ellnondak minden t 

^§n tudom, koaú menelciitt,

- Jól gandold, ,ttleg, hogu ,írít beszélsz! - seól.t rd, Pis,ta,* Ne altadéhosltodi te is, hanem rnenjünle.

- fioud,? - fordult hazad^ rnott a nyomodó.

- Áz drterület erd.ejébe, ah,otr Jómbor tlr óa id,rt rrtu reggel

- Á rnunkás ntlguot ruéaett"
-- fltit maga a,zért v-olt ott, mert kőtetett rnínltrt§
- Csa,lc magút, .ldmbar {tr" mert ősBintén s?óI§&, esued,iil

csak magtíra" gyanakorltam még reggel"

- Nakó,tl ... Edt e§ tlem, uolt szép.., lYo ile rninileglt,.,
Én meg a, ,nérrröhöt köuettern, de ett,íint c. laentern, elöl ,..

- Mí ffie§takiltuk tl bú,aóhelyét, ralttli.rtit, eitőernuőjé{,
vlintlent .. .

- Mí|éI,e eitőernaőt!? - bérdezté}t, egu*,arte Pi3f{, 65,
rneg a. rendőt is.

- Áz oraseét ... Il,|etc,e frorllült, mérnőhét,. Eortldtlu "Lrít:drr
tsalóidban nen! mds, ,ttl.int otoss eitőernuósl Ó ltöaat\e el a
adrosban az összet merénptretehet, ramboldsohat, guúitogatd-
sohat... ynindent. Útkörben iöttem. erre ró.

- Eonnan tudia? * tómaclt Zali.ra a nuafnaaó.

- Onnana tud,om, nert bí,zonuítékoh aannak a. asebewbeft
és ítt, aan a géppía*tolga ís, Áa iiaé.". d,e lní ttt el,besaét!ük
az óűt ahe\letf, hogg szágul,rlaruinh utdna és ártalmatlannd"
tennénk. &eitelcheluén, robbanóangag üarb felhalmaaua * l*í
tu,d.ja, dühében mít teraea? És ott aannalc a tílítk íe.., Nem
tesznelr elég óuatosah s nés talatní. baluk asik! Guorünk!
Glerünk! - csengstt sainte ltöngöröglse Zoli hanűia.

- Áutóual nehetünlt arra?
- Igen, igen, Csak mínéI előbb! Féltem, a Kutgta-őrsöt,

, - X.iket réU? - hérdeate csadd.lltaző arecat a nuarnoaór
rnikőzbe* lépegettek kiíelé a szobábót, * Mát tnásetdtaar em-
legeti a kutgókat. Mííéle dllatohról, bespól?

- Ne,m'úLlatok! * sértij,dík ,neg Zalí. * Cserltétaek; a* én,
frsőm: a Kutga-őra tagiaí, Relpet. *uon*liba §degődtem ,ídm-
bar tlrnak, lncrt az előamén3lek- alapidn őt ,,Jettim. pganúb*,
Áz ,erdőbe _igyeleeeett" do eltűnt a s*ámem. elUt. Ylíriiirn epi-
ldeig s akkar Earlsútll nlérnölc buhhant íet a tdh kőaiit. Mbb-
l9pet_t a .dolog és gond,alhapóba estem. Nemsólcóra rneáialeíLt
Jdmbor .úr is. Ekkor már tu,dtam, mit k,ell cseleked,nl. i<bn\or
és líorud;tlt ött laknak ,itóIunk, rren1" téi:es§thettant. öket slnm
előI_, dc tu.dni ultarta,m., m.i,t kerestek c,p erd,őbe*? Ilíaáóztatta.m,a fdúkat és útíésíiltük a fók sűrűiét, Ígg ta,Idltunk rxí u ,ltle-
únulő reitehhelyére egy oiluas fa, belsejében. .

Ámu,lua hallgattáh Zolít. Més Jálnbor ís hüItadeBaít.
- Eogu én? üinue! ,.. Mór mí,nthop§ én? .,.
Zol,i. lr,ésaségcsen |elal,t a, felad,ott kérdáaekrc, rnlalal:t a

rendőrségí ríudóautó robagatt aclük tl, Duna !elé, uteglrakua
renilőrökkel .,.

Á ríadóautó p*rancsnaha: egg rendőrtisa,t ttlegoeregetie a
aálltit:* Ea rnínd.en eserkász illgen, allkor l,e a kalapplatr el,őttetek,
., _Zolí lwég elmandta sebtáben a &óltúk éjtsaakaí höstettét is,
Lelkeseüssel, a féltéhenuaé§ hal,oadnu árnuéka nélhül,Á ti,szt mosolyogua esóud,l,ta a feiét:

- Különöseh ezeh a rnaí fíatalok. M.íltar én, olyan ídős
uoltctm, mi,nt te, aáan törtüh a íeiü&ket, kn fu.dja rninrI a kí.'l,enc 'bÓ.but a tekepdlud.n egud,obd*ra eld.öwtení, ua§x! a, kárdlut
egam,a§óban kiütrly? . .. }íosú tessék! Ezek a íelnőttelr dolgá{,
,oégzilt, el {t,OU, kag1 aa embernek mega],I a? e§Be a c*odól-
hoaistóI. Deréh íi,ítlt yagytok. Jel.entení, fogam felettes ható-
sdgom,nak ís ,.,

Áp autó ezala,tt titért a híd.on és 7,oli rögtön étzrel,,elte
Pön9i.t, ,ltteg Kertaá Pétert ad útan, Láthatólaő rettentő özga-
l.ory,by,n aoltab. Döncinek §pinte oluad.t & i§Űj& a na.gu ÍeI-indukistól.
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.. ámlnt ncgpíllnntottdk a, renilőr*éui autót, eÁbcseal,adtak
.és Döncí lelhenrleaae jelentette Zal,innh:
^ * Itt uan! .., Itt aan. a lakótokI §gued §alngí aaért ntncs,ltl aa,,ítton, tlert a többiehkel fttnbruű harül,aeíte a l<ít, ahitr
.a3 eitSgyng6s elbúit.
_, Még túst is alnrt mandaní, de megakadt a saeme íú,mbw
_Mtitgtíson, akö előrébb lépett.* a .,. e l.: ef, ... a, a&.. | 7)&,,,, aaswti robbantó is í ,, ,,,i,,, ött aan? ... - nuögte rérnül,ettel.
, - Ne f élj, Döncí. Jdrnbor úr bgcsületea ember. A mérnőböt

.üMöpte ő ö8 ,, .
. Diincít neheaen. lehetett megnuugtetni, §ttöl hezdtse totru-

:ton a munkó"st l.aste illő tdaolbót. -

Zatí hetgzetlttentést ailott, Meg*llttatta a kíterátett t€r-
képe* a fa áUaáat, Míkar ez megtörtént, arra kérta u, rcndőr,
fisVtet, Izogu ők katten, Pista bdtujtb"^al, íoghassúl§ eL ad elrel-
t*zati me|rénulírt, Pi§úrri| ott i géppisptal,u és a rendőrség
ctah ahkor -aaatkozzon 

be, ktl, az elkerülhetellennek l,dsiik-

- Á2t aharod, hogg a dícsőség a csakld,ban martldjffi,t
úga-e?--* Lehet - |etelt Zotrí. * Na, meg a aisBlós úr * itt je-
lenösom Pisfuíra lúcsitl,tott néhdng éaoel eBelőtt esa,
patunh segéiltísztie aolt ".. Él benna a. cserlcésrszellern.

Megindultatc óaotoson a fa íeté. Kellő táuolságbayl a
renilőtlegéngség ös köoette őhet éa körüLfogtdh ap erd,őt. Űt,
ltözben &aaed Sanlí lttiszolt eléiük.

- Benf, ea,* a,z oiluban már jóídeie - iel,entette. * Néha-
téh.a hídugia a íeiét, mínthp. k*ll,gatódana, ile hülönben *em
kit s zik p e s a edelme sneh,

Fdtól-ílilwz szöheloe ugrűtak előre. Pista kemétllten m,ar-
Itol,ta a géppísetolut, Jtímbor eórenuú,itotta a ngalcdt, a rendőr-
tiszt arca, rnereüen ííguel,t és uégüI Döncá lopaltodatt utónuk
l:acogó fogahlcall Á klpdncaísúga erősebb uolt, mint a §aó-
aasdga.

arcmnt a ía. Lehasaltak s ugg aettéh spemügulre a tere-
pet. Áz etd,őben fríss spél, herelcedett. Ez iól, iött mo*t, mert
a fdk aúgó§a, a leael,ek euaogdsa elngornta aa üIüiaők d.l,ta,I
oltozott aalt és nwgodtan lahetett mozog.ná.

Jobbról, bahrak húzódtak az öreg fa közelében. Ennek
oéd,el,me al,att lrőpelőtettéh neg a bítaóhelget. §eszüIten fi,ggel-
telc. §emmi. Ádüin rnoagás' támadt az dgale ltözött és íeltűnt
Eoradth mérnöIt alakia. Áp tlt fel,é hémlelt, maid, falhúzóz-
koií,ott és guakorlott, ruganuos lendülettel ugrott le a fúról,

Elérlcezett a döntő piltranat.
Mikor íeleguenesedett, a géppösatolu csőtorkolata szegerő-

dött a szgme höü. - íel a kéaael,, mémöb ttr! - kiáltott ZoIí.
Horaátll mérnöIt arctím tora fíntor aonaglott út s lűga tett"

mintka a ?sebéhu altarna ngr7l,ni, de azMn l,dtta, hogg elkésett
és lassan a magasba emelte a lceaét. Yal,arní,t margott orosaul,
maid, maguarul, saókút tneg:

- Yége ... - rebegte. - Ügues fi,ú uolt, Zoltán . . 
"Kattant a bdlíncs és aa ó,l,r,xérnök lefuaitott íeijel, uirta

sorait.' Dönci aolt a legbalilogabb" rnaid, ltíbtlit a bőtébőt:
- Én it höBreműködtem! .,. Én ás . ".* Jó, ió, csah ne hetaenheilj. Móndjdrt elkütrd,el.ek körtét

szední..l lutalmul aége a ,,Ta.karcl" néanek, ÁIci eeenkűI ltí
meri eitenl a, saiilin, anulk l:elenl ggűli,k meg a baja,

(!-olytatjuk,)
,TúlffrYtrvytVtrt. t!úJf!úl aít!úíÚt'Íl..Í-r ll-TÍÍÍt-Úr at!tílalYtt ft!tY rY ÉUlYú, ú*

Móg rrelrr rrr(Brrü Iíi a diwathól !
Ea aalakí, ma harmí*c éx előtti diaat srcvtnt ieXenma meg,

talabotro biaanu élénk íeltűnést keltene, tnert, kaltni'ne éu
d,íaat dalgában ,n{ír hözetr iár ae örökkétlal&dghot,..,. §óIeg
d,ll ea a nőí d.iuat,ra" akol mlir félesztendő se,ln mtlli,h eI: észret
uekető uáltozcix nélkül, (Keresd, csak ki. q, nagllm.arna 7§13-belí
ténuképét, majil igaeal; adsg nek,en!)

Yannak lrispotl,t d,alaok,, eszmék, kötelességelt,, amelgek
,,clíttatlillók", tmlel4trek ,rnc. épplen alga,w fris"selt, q:dltoaatlanole,
cnint n,éhá&tl éutiaedtlel,, eset?,eg éasztiaad,dal, (uagg éuezrcd-
del,!} ezelőtt. Á diaatúltró kötel,ességek. közé tartcaíh példáut
cserbéspember sa(undra a narlí. jótett Ne h,ílluie senltí, hogu
g napí §ótett csak a cserhésBet őskor<íban slalt tröteí,esség ég

.*la takín m,dt nem. ,,kQ?"§derű", xagu ósdereshez llerültl ..,
Nernl Á natli jótett ntu. éppcrl annllíta köt:elesgé!.l, mí,nt oolt
a m,ultban, ne,m ögaai, eserkés?, alsí, eLkantlagolja: söt a qnai
neh.éz, sole bai ial, m.e g próbó,l tat ds sa,I terhelt ád,őkb en, ami,lcor
a szqtete,!, kauesebb, a türclmetlenség és kíméIetlanség több,
Itéts*eres*n, soltspatasan komoly köteleasés!

Karúasong felé tnind,enki,nelt, iabban tdi a ,naga baia és
lwiltísabb a gwis saeretetéért. Itt a pompós alknlom, kogx1 aa
edd,igínéI" is Lel,kí.is.m,arctesebben és l,elhasebbert. aégezaük,
a napi. ióIettet, Nem aazal a lelkütettel, ahotryan a. Icard-
csongí n,*áezonctkleehet"'keeeliük, arnel41ek a ltard,csongí ünne-
trleh elmú.lttíaal egu éure megint fcle(lésbe nerüInek, hanem"
figg, ahogxlan Q3 & ltri,sBtll,sí szer,etet lan:a,giaihoa wl,él,tó!

Á iótetí;-lenú,iiletet naguon eredtlénlesen frftoahatjult, ha
pé'tdául cldpat, rai ua§a őrs ltarácsotly előtt ,,jótetth,etet"
rcnileal Á aepető ltöad,ia a paranesat: ItolnaptóI ltezdae egx|
hét|,g mínd,etlhi íoltaaotlabban águelrsaák m,i,néL több *,api, jó-
.tattet ,.)égegní és ezeket napwtu, (pl. este) pdr spóaal fel-
§eguzí. Á ll,ét elteltéuel, a" ieguzéhet * néu nélhül, * min-

denhi, el,iuttatia oeae'tőiéneh, akí, aat,lín a leskögelebbi, össae-
jöoetel alkaltlt^daatr í,smertetí a legügaesebb iótetteket! Var-
aenyt ia lehet csíruilni. §bben az asetben b néu nél,kütr, itre
jel,igfuel. (Pl,. ,,Kardcsony", ,,S€gítés'', ,,Sólgom'' stb. stb") Á
gaőztes a legsaebb és lagértékesebb iótetteh ,,e1,1töuetőie". Kí,
léte nem derül kí, az érdeltelt gllőztes azonban a ialí,géről,
büszkén és őrömmel'ísmerhet magúra! {Nnnél szebb iuta,lmv,t
nem kítúnhat!)

Á jótett maga akarat és leleménuaység dolgul keménu
akarat{t ét lelcmé,nxles tíckó al;t is. tud, iót tenní, ahal, tnd*
dtlagember tehetetleníil,, ötl,ettelenül, topog eguhel,uben és
ltéptelen sagí,tení! Ámi, pedíg ue alkalmat illetí, nem el.ég azt
a,drní, mínt a sült galambot, hanem \tet,estlí, kutat*í, ke'|,I! fl,tt,
tgu j,drunk el, ott is togun|: jótetíalkatmat talóLni, ahol nem,
seite.ttíik aol,na. (PéIdául, a saidt otthonunkban .,.)

N a ahar j at oh rnínd,e n d r o n,,,s 2 e n zdn íó8" j ó t e t t ek a t, elkö wt*í, !
(Megaadult loaak, autógdeoló,s, aanatkisíltllls, aőzbe ugró em-
ber, heggomW, l,eszalffidt l,íít stb. stb,}, ami egg ember él,eté-
ben esetlag csah eggszer - Da§u egu*zer 8en1, - fordul, elől
Elégeúietek ryreg egu*?erűbb, sziirkébb, szerénx}ebb, d,e azért
éppen anngíra értékes alltalma,kkal, am,ílxleneltbe naponta,
többspör is belebotlunk és amellJek míndí,g kürüIuesanek bert-
niinket! (Asata1-Ieszotlés, fahord,ás, beu.dsdrllís, tízórai, meg-
os atd*, híste sto érek s ét.dl,tat ds a, i d,tékkós z,í,t é s ), leekemag y ar<i-
ads, apró ln,egbizat<ísak tinkénl;ea .I:dlla.í{ísa r.íb. síb.) Eaekórt
aa összegpűl,t tö,ttttlg nem íog megtaglsolní, ttjs<igírók nem, fog-
na.k a, résal,eteb ,írónt érdekl,őclni' eslltle3J ,mé§ tlzt sem fogja
mesttldni, *enlti, hoga te asindltad. adafönn aaanban a kis
Jétus betria érte neaed mellé a ió pont<lt! EB pedö§ m,í.n-
ilennél, fontosabb és mttradandóbb!

§hhea lr,íad,lt, solt. slkert 6 ",tríaggat" Cserkésa"!
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K,l, t,tt: isttltlt1llil ü il§ríúl? á |ulusi Q!}(t\tu:lt óppan al3s !ól"
islitcl,i, mínl a ,rdrqs*ő gyurutc!:, Ág üse haúl|tlit:ul hüat:ll|bb
l|tixóilnalr oa rnibcrchhe§ rldt a feltale ,t:éiuulllnrrllr, C*upu^
lostul, lepíI; rL a l,iglt'ltl}l, t.t:ttltl|.$lt. ko,1n*enr'lú tüit l|* nu.llil ll|i-
*,tlpá,stt,hltttl hildclik Q §a.:p n!d,| tl,múIúsdl tis tt. hltltít, hólrtrltt
t:ídélt |'t;llllt ijit rrt,tai1,1 (it ltn xr?\úm.il.l..

§rllJ:r/ ls nt|}vs t:*ttltirl |§ ű"l./t,l"iúfttjl.tt.,4,t |ilJí8t l,ilú{tó1l
h:ijrii1.1lt:l,iil íő0 |njldjtt iI, tlóllt.ltli, aulnht1.ll l:*.rrlt itlí íu.il,tijál:,i"rlillrjiji:. ,4x rpllilt lis lt,11tilll!ú.ttllsult!xt,t islttt,ú. tatJtiíti,itc a.,i,rlisi.luriii ({.ioruu* lntili!tl!ttl* f tttllilrgtls !,.}, lt tlltisilt llotliítlt iol,tntinJtti,s t:Qt jti ({:ffr..l§ í:í)?.yti|\ eotni.t !",), trlr:í11 a3 ú,*xdn
ttt.itltlt:lt t,ti*etibrlt. f l;llrlltrlíi, l\t.tig tun 1:gy t,glisz.t:lt hotmox szátyii
fttjI:u ,i5 tttiltttth,, tle cd tilL,tilt!x,ttt lott.lltl t,Iii, }ltl §lillí\ lllír)l,
/lr:r"tnos tl]lj|i)|ilI,l is ,ilrrt,zih,. í(Jorrl:ll,* u).rilu.( (,Qr0ll(, L),

*llldit,tlttál., nlpla,lx.i,inli,ttit ii nat Iu.l!.!o!.ru,k ,lttindig, halt}] tl
üar|i., rutttq| l,:úrle.uő tltttltit., 1rto|.1tík ix n.yafu,ntIisrt, altol lutl.
t,ti.li és n,hc1117an tu,tltúlt, ptt§kftl:u,I, Nili,r(§lJírI ft, ,1aeűCng nrillll-
?,aí:. Kirílho'lja a fuíg q?lftd,a.rak íés*ktit, .rl.ci§Ei a t{it* g11116g ,.,l"
du,rut, aa alyrój(lpaú.got, tajdst, lalagtll,i rr, r:,lr)r.,rs ku,koria{t és
íil:u lot;tibb, Csu.lt 1.os*aa,l nzondlak róI,a, !ót. * Iailrlllttlbbttrl, Ig$
aaut.á,ll, ltt,ég aaort. *e.m, t:clll.tilkazh,a!,un,!i\, hn du.domónilO§ §drri.
m,u,n,kdltba l,s úuy llött3lutlltilt 0t íJ l:al)út, wittí tiát,tékanu
m,atlaral.
,. ._]lÍncl,Úrcnaltfluvelöittí". a1onban new, 0l,{!!c(l1ak nteg a, nép
it,ételéml, és elkaprtödöl,t ndkuth ép,Jtan, úlg, mínt 'kill|tjlt],i;i

is u mnd,nralt |l*httt,óbb lttt|.omtín,gas ,uip*aáIalu, Ililah iússaú
aor án, uuiij t üll é h ap et titet t t rn Qdamtk l!él"l §ltlunor lart a.l ridnak,oitsltdlqtí ndulail,, n1?I,!]ck aeuldn íényt; 

" tililtal* d.arl|eni *ok
muclúr élclére és túpltilhoztisl hliríilnt.nyeire,

Á mrJ.últ" ha*eloxúga mel,|d:t múr 
-tta 

al*tult éutl,redb*n
á_s_ t!)bb llioltiglus saúllt sikra. Ntil,ttnla ís m,cgllt**rlte 6 m. híf.
ífiadd,rt.a.n"í Intégrl, a hassdt7 d; tlireltneg,ií.esgúlóttd.et, mr:llt
é1l1tcltl cllbcn fld í:s?ltrtdőb(lft ért 1,éíJp.t, Á mtir'" kii*tli Ár,oacrí
seú,za.eI cll)lt ltlt:gkeedí:l| ,1lilg11111,6tltisi tttos! fejeate be aa-{nté.
acl h,itldlti lttliu,lti,lusa, rl,r. Tr*rtse ÁLbtrt. fraer tls *aer halál,ra
il,űéI!: ntu.iltiruu.Il ő lirtptu. ,,xeg fl ltrglltl,tltet, llt.tltl: átJnní* a .,i;zu-
tt dlridútah, eredméuj1 e m in ilw h:l! l sé 11et k izdróla g h e gátiáp,ít iá,
I_tagg & *.a.rifl eegnlúl, ntcír ,netn ltiíros tnad,át,"han,im littitlti
llqsan.op,

l}gy *gdsz ét:liaerJ ,uut jtig3lotn.ra, futol!. ba aa intérctba adorsadg le.ptrtüIiin[éIéh|: l:1üh,árlil,ftotlll körol őtoeer ntu,tlúrglltnwtt_arlalntúnnh pttltlos cle.m.zé*r: rltlm, kiirtnuíi falarla,t ,uall,,"
ltzt, tal.óvlttűltlg mi,nd.ctit:í nt.cgór!,i, da ut.náI, ,,i;u!u'abb ynoil u,á
ölőttt, llog,"t1 go/t-sorf e*tr m,aclúr g 71crr!.őI ltedtl.r.e 

'-sp,abad. 
nkmii

heedhct, rnert alnlilt, legnaguobb tiLiril*élyiltiil e§íúatlult rná§r
aa embartől,, .Saegérlu m.ad,rirkrllt, ug?tyn n.jf77 íoultik tu,daúsűi
uannú a, rllltllr klmon,drltt as,entencilit g t&|6gzlnlr, |tog11 loaább
ás ,tlgu fo?nak élní" m,íní erldig éItek.'fiő uz, hogy ae'{,mberl*ég
*zerca§Qn róla tudamdst.

.l,tíosrrJc affinb&n l*özalebbről, hagglnn, ás é'l,nek Qleh a, ftla*
daralc és tttíuet táplálllozttak. Á *-arjo,lt, rentlsscrínl, crú,Í*aétc-
ken, magas tók teteíén, l,tl,-{l!t &É áatdlcí llid.éItehan, seíhlúlt,
ür e g clb un ralt, jóIt, h,e x anuk z et t í éazt*eőIe at, 0 attu tlhbóI,, T ua asr-
szal nwlr el,I,epik a sadntótöldeko.t és a Íeúníóuető burcíedái
utútl lépaaetua szerlegatllr seargalmaaan aa eke óltal htlorclí-
tatt f_értle|§at, paJarsdgot, ktirteaő raoarokal, &mtqcl íclh"ecslil,"
ht,tt:llett hasanat haitanak & gaarlalrr,Qh, Illrbt,ua últloautul ettílt,
eg!-két nag é* cglraleuél is |'tr?tcnltor. Áautdn olkiiuetkeeíIt u,
szoporodtla ácleit, §ltkor aa erelősé§eket sarilljtík meg1 ó* |,ió-ktíikl:Í ud erdőhre oly aesseilelmas araspoló- kernlli,,;al e:tet-getik, tahút ályenhar ís natrly u hasznuk. §,neltetl; ü to,,ríó§
ltis g11oltlrult. §zll:asen befagud mti* erl:véb tdpidlékot is. Cxigúí,
békdt, axiicskél, súshót, póIwt, 1landrót, mintlcnnemti roiarl",
renglelag cstrebogclrat lna*liltltttt}e d. Elleréslnelc, néIul. a hi*ngill sent, menekütr el,őIiik, á1l1len úlly a tajú.s, pefulhes mailtir
ds icis rgilrr l* aszta!úra kerüi, ?ul, tziiltsélót *rbn,tleet-

Áhol na§y túbltíbau. lilL ae érnI, trésziil,ö uetég és tl l,aha" '

rlcd, me{! n ffiliinti)lcs, arla sere176!,iil, tll,dtol\atnlk" cle ú"*ztttt
el :lll,tltt ríasz,tásaal, esósefjlrlreí lehct t:lúdvz}li, §ő' Itellene is,
?'élel, bíaonx1 nchéz netúk a ttiill.tll{httlt meglaertéxe, Ilyt:ttl;ora szem.éldamhon. ís alhapaiti*zttu,It a h.lllludéIttlóI, r:c§l| t|ö§ijl.
esartck. Ilti.f ctnyalotí,tl,uk q be u:m f n7lyeltt uinek pttt,tllítt a,
ha l.ás zatrl, r<Jk á.g l ú.a ra.
_ Á l:arltl-rnalnl, & fészt:h,blnt, á-6 hnl,t,titt;tlzőlr1, rstiirl;.e tag1
baryu, íoltol;:hul pettyczetl tojrist ttiiíh s húrrlrt. |tét ttltltt ttit ,

iíi ,i§ /celns}§ a ,mi,wlig tllrcs íiók.rík, Hiluytt.lllen ,nu:ttll3lísógtlt
ké7leselt. a. líólttllt el!ag3la*tati. }I,:ttIi§l]cl§seh saerin.I; Őgu
|ióka napí dttagja. le'b.280 llt,ttntmrlt tesa ki, amő, Unam. li'óit
ala.tt fr hilo1l,ramnlot jel.cnt, uétl3l Iióka, rsctélt ptttlitr| 24 }t:i!o-
{trűnl.üL élt:Iutt, tlma|31 |őIcg ayuseoló htrnuóllól arl.&li.k" Itlt
tcíttíí oneg is órlhctjül;,, ltog11 az ertl.ő§aetlu,*ci{| tttít ltiisaőx.li|ti:t
a, aarj{líéwkehnelr,

, EIllitathalulla-n, lngy laii.Itet,jes gemdtlstígahtltlrl, ű, nag3J
tribl,iltotl, 11uboncl,étés ádajén, nrir hétig hú.rt: ís ti.lte:lttch u,t,nrjúlt, dtl fu12 6nr,r, ítíőbt:ru t glazrínságok c.qősaö},,lrr:i rirtseít,tl
iiht't, tút:al tarl,ilík ll tatésehl,ijl, l7gls*tilrlútt, rrri11ítnrjlisro,
ttijltltt;nthrtő lcaz a k.dr, amcly cl,ti.s4lltt!ő tt rtnlle!ey lruserln
mt:llt:l:l, nm,ít nlás lel)r,ínle!|len hol.iatn.zlt, Iillérjilrtis escltitt,
alskttjlirú,sllor,3 ü?ra§ll asercl"logár-id.éltytl1.1t, e{!]llll(!$t,ll í+:l -
b n r* ii Ih r t ú I,e il. ör !. /l! tt.l rl i úr a, l. l t t I :+ e J; á t t: ttt: lt ruj l unk.
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Á melléIlell dln'dtl, Kal+nbnch lliol,ógtts ösgzeúlt,íttisa *zeriti!
öt)itn., órgékcn,t] hi.m.u,takís tttltú.skorli,lt r, rttrj,ú Jírbü lúilLtilé.
kdt,óI. Áz cllxles úlla,tok tíszottj1l,agos nagysigtl a ítlt]uásalúsqránuíi,t ie jelei. ltíúr ebbi|L al tibnillól is lemérlt,eljúk-á ,t:éttső
tanlt-l,uígat. hlott ueonbutl, ko1131 l;é11l,e turlontón1los- llitsgtllóáús
fornl.úitlban, i,s llllté*zlilt a uct,rjúh lsizsgdlat,q, őt,|ijl:1.mel tcssrril,:
ba eet a népas csttltidat a h,asenog n,atlarak clsoportjú,ba. Á.
á6,61: hasz,onnal, uernben, csalt, 7t.4% kór terheli a lel,\líilwí,
i9% közöntbös ttilltl,dláh pedíg inkúbb a. hasznukut nöxl.í.
Ntlg,g 61,4,rYl6ilétlsel, nlúriult tl d,r, |rertse Álbert, ad.iuttktus crlői
saó'ló lttúalnlas munkdjtl,ntlh megjclerlését, §adványi Olrd

KlLENc BUDAPE§TI ÁrszÁlLÓJEGY ÁnÁÉnr
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ÁllarvÉnELMl JórgrrEr
Okióbor 4-ről, §zont }'grono napjúról mát mogernlíhezt,tink.

Most {rjra vlrrsznttlrünk orr§ B, Daprs óx htern*tjiik n gz,ombat-
helyi §0. l[unyadl esorkónzcmpat rróhálry kivíló óllnt,vótlclrni
Jóteít6í. Tantrljatok belőle!

A Rtsó,örg rneBíl§yoltc a hgldokló tr}tólrerl ttlrmépzototl
a lombhrrllÁgt, mak}_ ós lor,ólhullást. Arról beszólgettck, hclgy
mlt tohotnek egymagukban, klilön-külön az állatokórt. Mog.
bogzólt6k toonrlőikot _áUatkinzá,s oreióben. §óprlaloknt órttrkel-
tak az őszről, gz állatokról, rrlivórryekről, rnaJd g, Turul-ilr*
vozotőJe feltllvasott a lúa§yar Ogerkógzből e8ly állatvódelnti
olkket,

A Mókug-öre hlmont .az L|zrerlóví §zerri lstvúlr_ óg n
Bronnor.parkbo óg li:i az örr§zss mrrdáretgtóket mestöltiittók
madórelonó8sol. §gy fóra kig táblót hctycztek *l: ,,§zorosü n
madgr&t" íolirattal. MaJd klmentek t xportrepülőtórrc íx a
ropülőtór bót kuryÁJát mo§etotl,ók.

"{ §ólyom-tirs tasjal az }jtrlcl iskola foló vczető íIton he-
lyozték o1 a rnadÁreti;l{ikoi ílg rnegállaporttak. hogy rni*don
hóterr rníls fcsja allíitti aa ctel,öt elesóg§el.

N{inden ilrs elhatározta, hogy az óllatvéde]mi hóten J{t-
tottokkol ío§ eogltoni az &llatokon.

Bar!các§tpBá§?--- §§rt
* §tul*dml Pí*lwhúml, M|!é,,aő logltck? MeOöl az unalom!* R. guílho*ndhoz lnélt ntnl n:olt saereneaé,ttl a íg,!} rt(ltru

oeathatom Mnutodut.* IIagllan, ta xetn a*aktdl a,uatkoznl?* I)e nem d,rnl §,tit te mít, ,tttűl,eltz, ha nett tanulsal* Qlvasok, de ast stlttl lebat minüg, íúrok eglet aa utcd,-
kon, da aztón ,..* Á teetuét,etú(lal nam t?lra ijsncef Tótsasiátéli, tnese.
ol,pasd.í]?* ÁóMl á ldnaok rdrfu aern, hetbrótenek, aaok agyíltt tit-
holódznoh, babúnnah. Öcal ntéű * 46|pi*u nu,gyon-, A hi*^
póluáa pedíg,..l

* Qatpitdl Négu éue ygganakhora csipiez aolttltr. Q*ináti
%ehl |,ölaml lútékot, B|gonptted ba, rnílyc.tt tthetségea a
bótylal Barltóeaol,! nekö calamit. Papirból, lábóI. §6l k,rumptí-
b ól., ré pób ól,, g aut asl§atulu lib ót, dv. g óból, Blt: sk d u al, o ll,$ 1t q1,
lambíűréaeaal* §Ou.lí,ét |agpleahóIó, hurkapücíka höaben-
iöttéllel,* Jat nem, ncm, nenll Próbállam, ile etah baj lett belőIe,
Bar|ui*aolnll Csah azt. nem! Brrr!,Inltdllb unathopom touúbb.* §*arnárlta aagul Nétd, aat a irls ,oadószrapiilí madeI,\t,,'Nem érdamea ifulesmíuel bíbelőelní? Ta,valspal acrler.,llre ne.
aeaeh aelt.* Pomlláa ltia masinat I}e őlttent én úgllsem lutll*,, Iúon-
dom, htl§lt ,,&dr magpróbútrlam, J]e csclí idamtalan uacakolt
herül,t,ak lti a kedemből, Á Ndnuoh tstlfoltak, Öcsí lti,neueta,tt,
no'kem íúJt a ,nepadlott ullam Ca ráail,dsul Áttllu l.esziúatt,
hogy ,uttlósúOos tllspnóólat asinúloh a lahfuból. Iuiij! szétre,pe-
elelt, a méreutöl, ha csak rd.gündol()h!* Ceak lassabban azaal, a. aaélrtpedéssel, Morulú" hal b'ar-
htlctolltil te?* IIol? fldt ap ebétllflaxzt,ilon! Eggszer balereaael.tem cl
tcrttöba" tnússaor a |orró glty.t,c§-atléngtől fetjött tt ftl,t,nér,
agtdn a featéh d,űlt Ití.. De hdt **|ndap xeleiór, *em?

-* Nem !ár blp' a! IIa 
'ilucn ugrífület 7!ag!!l, akkor per**a,

llotv hara§*pllc édesa*ytid, frn m,é{, ltu,p<l.tl, is tlágtulak l:ol:na
érle, IIa aa ambar ba,rhúctal, klmcu} a. lwnplhauadtathoz ée
alőre bclelentt lulignak, hoay e1u s*am. forgúm sem rna,rarl
lttána^ saerteazét, ft'* óU,ia a sdaxát. Á eserhésa íl§u ha.guia,
rmga utón a barkdcsoló-lwlltét, mint * tljbort, Ngoma wm.
nurad!

--Mmmnlm!, * Nqm. ,,|ntbln!" h,anan ,,lgaznd, aan!" §* h,a é<Iesayíd
Mlla, h,oiltl ratldo* ti..íl uugy, tal,ón seerep neketl itlőttl" t,ttu ltl*
g!!a:lu.púdol' amll az asilu,lra crő*tlhctar. Mlrt na§ul kíilönb-
8ég il.á, h,a ,,ba tudac} íogni" * no nenv a, gotttbóelesöd,e!,, hnneln
* munkadcu,abot, Ila lceménpe,n dll a fa a. c.§uts&r8öor,ítóbem,,
a férn a su,tuban, uagu il resaelö-sika,ttlu,llbni, ahltor rynór lcllci
tendes dtllgot alkotnd, IVu|asd, a sd,ors2dmahl&l!* Csalc e* a néltdnll .van, úe qicshúk!

-- Jferrl óeskd.lc, dd nem, lcom,oly sacrsuítynh. §loponatutk
aalólt. §e nnm fűrésa, hanem lxalr fűréspítlrma búúa§. A
|ogaíra róül,hatw, Á uéső? Csorba és fiés ctutarh,úaótttlll ls
úompa, Á hurapótogó? Ne harutludi, úe olllan, míntlta clolca-
lddéból t;otia,, ,

** Áhlwr mljr ú§ nertt, lenne!

i,

* Ilitaam, rlc laa leutgust *a ér! Á blcshdrl? * Béesbe* .

bot a bútaia.! .§e*,al sikl;,rüIt. elud,gnod az uiiad,at? ?ehats{§
kell hoaadt lyliért nrm fene,ú hí? Yan a kotulwitt, ícnők6
bizlomn.* De engu *etn enged,í!* Igérd rneg íéríúasan, hog11 scm búlort, *em élő hú*t
nem |aragaa tele. Ákkor megenge<lí, - Á kala,pdcsoil? Ntt llút
az !ó, b<ir a ,nuele lötaög. Farutti {ljut heluóbe. Konuh.ai btil*k.
tából, ha Móg ninas. Ko,noly mlrlnltához komolp ííű és homuhl
seerszáffi }t,ell.* Dc ha n,Inesenl

- Ákhor ntlhióllok takaréhoskadní és lat*anhint, ter.ll.
azer inl * e*r zelt. magu.tnlak, Át| di a bi esk<i.uttl, ü g 

11 e tlrctltlm,, ! cr-
uehel ralzoloh, barkdtsQlós hőtt,.yaeltllt ol,rasok. Ilqrúlkoaorrl
ügltcs kornáhha,I, Etmegaeh a, közcld asptails és lrúatat ,níi-
ltelgbc éa ntegkérem a nwster urttt, Ilog,y anged.je na§ a nézÉ-
getést. FéIretc*gtlltt az ebérlnél, a, tósztúmtlt, alrnúmat éi sul1l.
lyomban odatulom az ottaní ítlus-pajliisnalt. Áa mtúrt ííult*l"-
mcntet ?rr84lrl.r. Mcrt a, sgerszd.mhoz érteni hell! k)tn, a mult.
hor Pltltu dühösltőtlött, ho§y az r'tj ggttluja, ,npm, ér *emmll,
Me.gnéz|,tm; íordít,tltt .lolt betért. <l, íújábu. Helyretctlcm ét
úgu ariilkt, 6, ltdr*|ó.t, ,,mint §al/iaí a, saa,ppan,!;!" Irésötarlri§,
megeaselés, n,tlQ;t1oló és si,nító reseelés, ü.t:cllpa,pílrotút, un!!.
tcaésl mega,nnpi kis tudomúq1. Meg kell, ta,nainí,,."* ?i-ahilttt! Kud negjöimi a, kctltle.ttl!,- JaJ, mélJ na iöjiön! Blőbb szereap -- ah&r f eketén ís *
Jó csamó ,,* }|lluodit., te?

* Tilralmetl §z a legíontognbb iiao.mangag & barkdetaláa-
hoe, fra nem í* iegute ailjtik. N<lszt, ,t:lln egu rógí §pent Józ*aí.
képem. §et teeld hi az asztal§§, ha dal§ozal és ahhttr nr,m,
lesa híbtt' .Nc sir:srl rl, a dolgtlkat, Két napi,g esak ralaolj, na"
?lonkint aaak, rgg-eg11 darabot, hészít* el ét n hét aégóre hailld
az össaeál|,ítá*t, Tíirelcmme}, I,assan, ponl.oaan! Keaikl, t{llt
Iaten netlében! §L§K nÁ,

i
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Havas éitszakáb6ltl,.. . .
Havas éttszakában csodálatos szépen
tündöklik a vllág ísmeretlen fényben.

lsmeretlen fényben, fent a magas égen
csillat Jelenik meg izzó köntösében.

lzzó kötösében világít a földre,
fényétöl megreszket fenyőerdők zöldje.

Fenyőerdők zöldje reménységet támaszt.
pá§ztorok a mezőn Megváltóra várnak.

|''legváltóra várnak a zlmankós télben
s elcsltul az orkán a szokatlan éjben,

A szokatlan éjben nincs ok félelemre,
mégis megremegnek a hirtelen csendre.

A hirtelen csendre felnéznek az égre,
szemüket vakítra rezgő csillag fénye,

Rezgő csillag fénye vetődik a f<5ldre:
hű pásztorok szíve 6951 dobban örömre.

Most dobban örömre, ezt az e§tét yárva,
ámulva flgyelnek az angyal szavára !

Az angyal §zavára gyorsan útrakelnek
§ a szent éjtszakában vígan énekelnek.

Vígan énekelnek : ,,Dicsőség lstennek,
békesség a földön minden jó embernek !"

Mikes lstvárr

{t
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mnm$nt m Nr!
.A nyárre és őszre kiírt különféle pályázatok elbírálása végre meg-

ttiltglt és közölhetjük az ,eredményt, ámi1 bizonyára sokair t<iirencsiá
vá$a§. $ nályázók száma nem áil 'éppen arányban az előfizetők szá-
tnával,, de azért elég szép anyag gyűlt össze. - Helyszűke miatt sem
ll!§u+ u3lyá7ó nevét, sem mindérr-pályamunka bírálatát nem iudjuk
köq9j{, Minden, páIyázatnál tehát csák a legjobbak nevét és muntáját
eqtitjt1\ .ryeq.._ (Aki tehát a nevét ezek körát nem taláIj a, bizony:áiaa ,kevésbbé jók_ közé került;) §zívből gatulálunlr a hbyezetieúek.
.|,vtuvelket a szűk helyhez. mérten, lelretöleg szép sorjában, közólni
fosjuk._ (erre határozbtt ígéretei'nem ier,iffi;ki, páii"aij'*t p.ais
az t., illetőleg az 1. és 2. lr-elyezettekrrek kiutaluní<. io *unÉet t'

Tréfás cserkészrajzok
Pályáziak 5-en. összesen 27 nrunkával.
Általában ]ónyegesen töbll a humoriránli, jó órzek és ötletessóg, rnint a,

rajztrrdás.
l..i,fj. T'clősy Béla (5. KEG. Buda:pest): ,,E§í tábori nap" 20 kis színcs.primiiív rajzból álló tréfás sorozat. Jó

megtigyelő, aki a tábori ólet apró rész-
lotoit is hír,en visszatükrözi. Á norozat-ból a legsikerüttebbek: §átorszemle.
Ebéd, Beggeli torna, Kiképzés, Bur-gonyatisztitás

2. Makkau Ltíszló (2ő. §zt. rmro cs.
Budapest): ,,Moló". A címétől eltekintvo
sikerült, trófág tussrajz. A mozdrrlatokjók, a rajztechnika méB kezdetleges. Atávlat még hiányzik.

Falusi iellegzetesaéget (ra!z, festnény)
Pólyáztak 7-en, összeeon 12 munkával.
1. Iíi. Scltol,z Erilr, (82F.. Corvin Mátvrá"e

ce. Mátyáeföld): .,Falusi udvarban"- c.
terrlpera-lestménye napsugarae, derfis fa-lusi hangulatot áraszt. A főesemény
- e negymosós - megrajzolása ós ezí-nei lgen jók, ltnomak, a mellókalakok
rajza már nom egészen tökéletes és a
háttór szinel néhol indokolatlanul tom_pók, borúsak. (Napsütötto lomb és fü!)Az egész kép hatása művószi, sfatulá-lunk alkotójának.

2. Lopas..Ggula őrt. (3M. Scarabantia
,§oprdn): üsYes, fínom,' jól megrajzolt,friss coruza- és tollvázlatok csepregi
falusi házakról.

Raiz vagy festmény a eserkészéletb6l
Pályáztak 2-en, összesen 2 munkával.
l, Naqg Príl örsv. (166. Bólvai Farkas

eg. Marosvásárhcly): ,,Öreg nónit vezető
e§," Bár anatómiailag még nem kifosá§-
talan, a fák rajza nem enyag§te§i, a
gondolat kedves ós finom, a kivitel lz-
lóses, tetszetős.,,'Ianuló rtiák": inkábtl
szundikáló diák lehetno * címe. Nincs
benne távlat, a mellókes rószletek túl-
ságos kidolsozása elnyomja a főalakot.
A balkar ós balkéz szóp kidol,gozása fel_
truno.

2. Caerue,naík Istpdn (!4. §olió cs. Dgz-
torgom)l,,Alkonyatkor". ]nkább plakát_
kónt hat" Az alak be&llítása ki§só ha-
tásra vadászó; megrajzolásában vannak
anatómlaí hibák, a jobb láb jó,

Helyi monilák, regék

Pályazl,ak 2-cn. Mindkettö ótitekes, jíl
írá^s.

7, Louas Glula őr*tt. (86.{. Searabantia
ee. Sopron):,,Boldogrrssz.ony". Cseprcgi
legonda a gyi}kos srófról.

2, Szmolnik Lttjos (9í2. Barosg Gábor
os. Nyíregyh6za): ,,Firíoshcgyi rogc". A
8ono§z óe a jó tündór küzdelruo, amely
természotesen a jó diadalával, r,óBzőrlik.

virlám tábori törtéúct
Pályáztak 4-en, jókedvii, iigl:i,es ltások.
í. Ldsaló Guőrgu (653. §omssioh Pál os.

Kaposvár): ,,Jenci ós Gyuszi tervez, a
ceapat végez'. Kílt furfangos soglédtiszt

megtrófálja a csapaíot, tlc vi:gii,l mégis
tátizel',

2. SBabó Gaula (77íl. Thiikiily cr. Mis"
kolc): ,,Mosdritírl a táborban". (Esy zöld-
íülíí táborozó szr:nvcdésci.)

Mivel szoigáItam nyárotr a bclsö froníot?
Pályázri 2,

1. Lipttilt Sdndor őr,sl,. (836. cs. Köny-
vcs Kálmán cs. Gyiirnrő): Egy szórvány-
vidóken renrlczolt rendkívül órtlekes és
tarrnlságos regös r,ál]alkozás lolrása,

Mi a tervem okúóbtr hónapra?
Pály$zott 2. ögszcsen 2 munka.

Csdnadr Guula (3. RM. cs. Budapesl.):
Lelkiismerctes és gond,on munkája dí,
csóretet órtlemel!

órsi sarok
Pályá.zott 1.

Eszerin.t - versenytárg;ii nijan * pá.
lyázatkónt nem blrálhnttuk el, de mert
epryetlerr vállalkozó volt,és munkája elég
iigycs, ízlóses, közöljíik & nsgy nyilvá-
nosnággal a pályázó nevót, hadtl szó-
gyelje ma§át- a nempályázók hatla:

Chlailek Ldsaló őrsa. (25. §zt. Imro cg,
Budapest).

1000 évünk l0 lcgnagyobb magyaria
Ez volt eg:yik pályázatunk tótole.

Nyolo értókos páIyamurrka érkeeett bei
Bizonyára mindnyrá.jatokat érdekel, ki-
ket választottak kt a pályózók nagy-
Jatnk - hála Istonnek - na§y tömegó-
bőlt ltt közöljük tohát a nyolo nóvsort
azza| a, mogjegyzéssel, hog:y a pályáák
n*gyobb rósze a legujabb 4-5 évtized
részben móg ma is élő nagyjait (akad
ltt is szép számmal) a kellő történelmi
távlat híján nem vetto tokintetbe a név-
Jgs9zók összeállltásánál. Ime. tehat a
nyolc nóvsor! Mit sáltok hozzá? Eosy
állítottótok volna ögszg tit {akik nem
pátyáztatokl)

Árpád Árpád Árpád
sz€ni l§lván szent rslván Géza
{lzerrt Lüszló lV. Béla §zent ístván
K, Kálmán. _. Hunyadi János Szent László
íV. Ba{a " Mátyás kírály IV. BéIa
Na€y Lajos Bethlen Gábor Na8y Lajos
Mátyás király IL Rákóczi F, I{unyadiMátyás
II. Rákóczi Széchenyi I. Martinuzzi
Seéchenyi I. Kossuth Laios Zrtnyi Miklóg
Deák Ferenc . Horthy Miklós &.1*tí'
Árpád Árpád Árpád
§zent István Géza szent T§tván
§zent László szent István szent László
Nagy l-ajos §zerrt László Könyves K.
IV. Béla IV. Béla IV. Béla
Hunyatli János Nagy Lajos Nagy LajosMátyás Hunyaü János Hunyadi J.§zóclrenyi Máiyás Mátyá§ kir.Kossulh II. fiákóczi F.. Rákóczt F.Ilorthy Széc}re,n},l §zóc.henyi l.

szent Islválr *^ í szent Istvátr
Szent Lászlú 9S i Mátyás kir.
ilI. Béla b5 | Pázmány Pótcr
IV. Béla }* ! Szóchcni,i IsttánHunyadi ,i3 1 rOrOsi -Csoma, 

S.
ilátiás kir. € § l, Bolvai JánosR,álróczi §,3 l Scmmclweis línácSzéhenyí ő;l l Ltszt Ferenc -Petófi lE l ilíunkácsy Mihályllorthy S 1.{r,any János

7. Cslíspdr Guula {3, BM. ao. Builapost)l
l)gószcn eredeti, meglepó ós a meg:_

szokott felfogástól clütő nóvsort állitott
összo. Mind a 10 történelmt sbemólyt
rószletesen je}lemzi. Komoly, jó munka.

2. Fabínuí Gllörgu őrsv. (308. Bothl,en
cs. Budapcet): Kigsó eltérvg a pályázat
kií r,ásától, hazai törtónelmiink lt szá_
z;adát vóve alapul, minden század leg-
nagyobb alakját sorolja fel. Komrrly
nrrrnka, órtókes és tanrrlsá8og befejezö
össz.e fogl al rir.nl.

3. Réta Ándrds sr. (40S. Iínrgita,
Lendvahegy): Konttlly, alaprrs, órtókeg
munka.
'4. Brrrs Istutin (S. aM. es. Budapest):

Jól átgontlolt, értókes *runka.

Levél a 25 éves M. Cs.-hez
Pályáztak g-on, össze*on g munkával.

_l. Egry W, Zoltdtl (3. R}t. Budaoest).
Jt.omrrly, tartal,mas, az clmrilt 25 e§zt,ori-dőt nzemlélt,ctőon átteklntő ós a Jövőbeis tekintő baráti lcvél. Köszi;niiii<t ---

2..Feiks Ggőző (479. Hrrba cs-.'-Buda-
!_e.:lt). §oraiból teetvéri szeretet ós az
YCq.. munkqiónak igaz megbecsülóso
óradl

3. Futakg Istplin (119, Jaez eg. Jász_apáti). Levele az évckben ugyan ijre_g9dó de lólokben mindis fiaál Mc§:t
üdl,özll.
_ 1. Dorosalai Md.t.ia (§ancta Marialoányglmnázium. PestújhelvF. Nagvon
flnom, kedves kis lovél lapunk nöÍ-ol-rilasói rószóről. Alkalomaöt6n közólniíogjuk. Fínomlolkű, jellemes leánvok-
bátor, Jellemes fiúk a zálosai il sz'Ótt.
boldogabb magyar jövőnekl-

Fényképpátyázat
, Pályáztak 12_on. összesen 35 íelvétellel.
Gyenge íelvétot, alig van köztiik, a Jóközeposeken íelül szóp gzámmal vannák
határozottan iigyes, szép folvétolek!
_ Nqhány egyébként §zó-p tolyétel értó-
kót lerontja a kinogan iiieg előtór; (üreg
utca, nóptelen falu) a túlsásosan'éazte-
vehetó beáuitottsós. Més állatfelvétel-
nól sem _szép,, ha marha, bárány og6rens-,§on & gópbe bámul! ,

1. K,lncses Istad.n rv. (117. Jánog vitéz
, c§. Ujpest): ,,Ügyes áltatszelialítők.'.(Kár, ho8íy a háttérbon álló kót íiú kigsé
köómbösen nózi a vidám jelenetet.)

2. MüIl,er Jőzpef őtav,. (117. Já.nos vitéz
cs. Ujpest): ..Ébresztő- i. - ííi" iiaíi-"rT - ő;;ő (610. §zechenvi
Igtván cs. Nagyvárad): ,,Jó a cserkéilz
tlolga".

4. Unglir ld,rws (4I. Botond cs. Buda-pest)l ..Tábori ólet".

Milyen tábortúz tetszctí legiobban?
Pályáztak S_en. Kedvgs. szép írás mintl

:áz öt.
l. {irrcscs Istadn rv. (11?. János vitéz

cs" Újpest): Az a táboriúz totszett les_
jobban, amolyet cgapata Bácshatlikfalv]a
nópóvel oEyiitt rentlezctt.

2. Lipttilt, Sándor őrsv. (836. KönyvegK. cs. Clyömrő): Kapnikbányón rendo-
zctt rcgön tábortüzet a esaTrat: ez tet-,szett 8 pályázónak legjobban.

Táborozá,r, porlyázás
Régztvettek 4-cn, összesen 6 rajzzal.
|. Nagu Pál őlsv. (166. Bólyai Farkas es,

Marcrsvásárhely):,,Táborí napló". Mú_
vószi kls vízfestményekkel igen iigyescn
.ón lzlósesen illusztrált elel,en és 6lveza-
teg napló, e§v igazán cnorkószíes, ro-
mantikus nyári táborról. Tórkópvázlatai
világosak, órtelmesck. Bármelyik kis
kópe levelczölapnak is jól megfelelne.

2, áíi, Németh, Antal, (59. Árpátl es,
§zentgottbárd):,,Tábortúzi hangrrlat".
Anatómiailag még sok a kívánnivaló.
finom. hangrtlaton kis ceruzarajz.

3. Csonkaréti Rdroll (673. Piusz eg.
P6cs):,,Tábortúz" ceruzárajza lrangula-
trr§, keilvgs. Á rajr, ..anyagszefiisóge"
még §ok fojlódóst ktván. (Ttiz, íatörzs,
stb.)
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H|REK ::§
í[ALLÓ, fiALLí, nÁDIÓ, ilUnArIi§T I.

MAGY.{II CslrfiKÉ§z§K l
I)oeember hó P_íöl, c§ülörlöklíít kezrltc és

azon 1úü mlndrrrr má§odik esiitörlökön ._
a liora dólutínl órákbrrn a dlák_hirok kiiziilt

lrt:hézséggk adrldtak
trelrrcsi,tk jellcntfcj-
leszlő, dc konrolykatonai elóképzíi
nrulüir i,§ §ö1l.

A lltagyar f,ricrkész
bekötósi táblál kanlra-
tilk. A T\íagyar iser-
kész kia<lóhiratala
útián beJ<ötési táb-
lákat lehet renrlelrri.
Sötótzöld kötés. ícl-
írással. Ár,a 5 péngő,
EzenkívüI kapható 4l!íagyar Cserkész
7s42"*43. bekötött
évfolyama is 9 pen-
góért, A rendelésekct
levelezőlaporr küldjé-
tek nleg a }íagy4r
Cserkósz kiadóhiva-
talárrak, Budapest,
Nagy §ándor-u. 6.

Á I}MKB l24, sl.
§zifiky cserké§zesa_
pqí központi ottho-
íában október hó
30-án rendezett fér-
ficserkész §zeminári-
umon dr. Berrda Kál_
nrátr cserkésztiszt, a
Történettudotnányi
lntézet tanára a
nemzetiségi kórdés
kialakulásáról tar-
tott előadási, melyen
a kerület parancs-
nokságának többtag-
Ja is me8jel€nt. A
budape§ti íérficser_
készraj novenlber19-i
összejövetelén ío§-
lalkozott a nemzeti_
ségi kérdóssel. A
§zegedi férlicserké-
§zek közül egy raJ* nagyré§zt a gö_
döllói világiamboree
volt tábori rcndőrei

- vett rószt a ren-
dőrkapitányság által
rendezett kéüeteski-

A tataliónyal 4B0. az, Vldovszky Kálmán
eserkószcsandt november 2L-én műsoros
tátrori tresáámolót tartott. A tábori beszá-
moló főleg a cserkészszüők összejörelele
volt. Dccember 5-étr a l{ormányzó Ur Ofő-
Inéltósága névtinnepét ünncpli meg a cs4pat
hazafias nrűsor keretében.

Megv6telre keresern az őrsvczctői könyv-
sorozát l. 2. 4-es szÁmát és Balla Dezsó:
Órsvezetó- ctíni1 könyvét. Akinck cz birto-
kában van és hajlqndó elatlni, kdrem az

segítő rendóri kikép_
zésen. Á cserkészek egy ór§e a szegcdi
tanyák között volt regölni. A talpasok ._
szociális szenlpontóktól vezetvo, - tá§as
otthontü egy részét 'egy fiatal házaspdrnak
enÉcdték át; az otthonL,azőt^ a gólya is
mcglátogatta § az rlj§züIöttct a talpasok
parancsnoka részcsítcttc a keresztség szent-
ségében,

A tatabónyal /űo. sz. Vlilovszky Kál-
mín c§erkó§zcsnpat meílrrdltotte a re-
püőmodel|-Iéa gyárrá§áí. iíinden. nrórct-
bon ós mennylségben kaplraró. (Külön_
leges m6retek ls.) A loílktlogt[stalanabb
mtnösé§et szálüíluLl Posteeim l Kalav-
szky Kálmún es-pnrhok, §olsőgalla.

§átorpon}Yá 33 négyz§tnéter. Ára 200o
(!ettóczer) pengó, Bntó Góza, nüdaör§,
Arpád-u. 6.

A budapestl llorthy iítkl6s Kolloglum
4l7. azialú c§crkóBzo§apf,to november 21_én
a háborrts idókhöz alkalmazkodva szerdny
keretek között, viddm összejövetclt tartott.
A kora déIut:ln kezd6dó mú§oron vers-
paródiák, zongoraszámok, kollegiumi Fró-
nikq, magyar nóták, végül pedig színes
íényképek (I{árpátalja tájatról és a virá§os
MargitszigetrőI) vetítése szerepelt, A tánc
közben pedig terítetí asztaloknál íalatozó.
val kedve§kedtek a cserkószek e §zóp§zámú
vendégséguek

A MAGYAR CSERKÉSZ AUGU§ZTUS
lsFl szÁMÁBAN MEGH!iDETETT
c§enxÉsz MEGFlGyELÉsl pÁr-vÁzlr
október*-november, hó folyamán beór_
}'.ező pál.yr{r,ataiból könyvjrrtalomban
részesült Chladek l,,ászló 25. §zt. rmre
c§. é§ Boro§ Lásaló a 4-es ezárnfr I}IK,
cserkószcsapat tagja.

A pólyázat kiírása óe résrJetes t]ualni-
valói megtalólbatók a ,,I{ag$ar Ceor-
kósz" f,í}43" óvi arrgtrszdus l6-i számáb*n,

*

fserkészzliszló1 nv.rloll rv Drcklvós Orszúo-
zúazlő Nagyblzottságn a §zaÜadság-t6rÖn

Novenlbcr 1.{-én, vasárnnrr nehezen btíit
,ki a jó örcg napocska. Ugylátsztk attól féti,
§enrni érdekes látnivaló ncm lqsz ezen a
napon. Az esó is szernczett, az ég íelhókkel
volt tele, pedlg nenr mindcnhol -volt ilyen
csendes e reggel. A budapesti 313. Kálvin
.JÁnos cserkéiicsapat otthönában nagy sür-
gés-íorgás volt. §Iegbeszélések, egyelrruha-
1i.z§gálqt, nagy izgalom követtck egymást.
zás_zlóavatásra készült a csqpat.

És rlgy látszik e nagy sürd3s-íorgást meg-
Iátta a jó öreg nap, tnert dél felé \,agy egy
féI órára -- a zászlóavatás idejére kibújt
,kuckójábóI.

Tulajdonképpen ott kellene kezdenünk,
hogy mindennek a Biharl országo§ rcgös-
v4ndorlás volt az oka, lVlert e bihqri rCgös
vándorlás alkalmával isrncrte mep a csaóat
két tacja a biharmegyci örvénd Étizségei a
§ebes Körös partján. E község ugyani§
e§yik állomása volt annak a hadriak. ámelv
Mez6telegd központtal bejárta e §örnyék
,csekély létszámú magyarságát. Megszeretvc
a községet a többi már könnyen ment. ,d
csapat nyáron ott ütött tábol.t, § müor
,hazajöttek, elhatároztá.k, hogy e kls község-
nek szeretetük jeléül országzászlót ado-
mányoznqk. Hazajövet azután megindult a
munka, és Tstennek hála érte - a Daranes-
nok rlr, Major László jóvoltából m6gszerez-
ték a gyönyörü szép országzászlót is, melyet
í_enti qlkalom$al muüattak be qz Ereklyés
Orsz{gzászlón{l.

Arra gondolturrk, hogy a'kissé rossz idó
miatt talán senki scm lesz kint. De téved-
tünk. Amint a beiktatási szónok mondotta.
t"zek az érlről évre. vasárnanról vasárrranrá
ismétló(lő szrllgálaiok ós őrségváltások riem
]esznek sohasem egyhangriak, átíüti, áthatjq
azt a szent tudat, hogy rnindaddig, amig
zászlaink fólárbocon lengenelr, kótelessé-
gek várnak ránk,
_A zászlót Örvénd község ncvében a köz-

ség orvosa. dr. I(ocsis József vettc át. Meg-
haLódott szavakkal ntondott érte köszönetei,
s bizonyságot tctt 4mellett, hogy mily tlaÉy
jeJetrtőségú c zászlóadományoiás a visszá-
tórt _szórványvidéki ínagyar ref. gyüleke-
zetne,k.

Mi pcdig q hidegtól kicsit vacogva }ár,
de boldog érzóssel a le]künkben hazalórtünk,
§ úgy érezzük, előrc vittük czzel is a ma§yai
ügyet, Jó munkdt vógeztünk.

Hrcdménlos elhárííó lrarcok rr szegcdi eser-
kGszck hnáijárókún. Vasárrrap, tíoveInbcr
14-élr a §ze€cdi cserltószcsaDalÓk a hidcs.a köd és ésó ellcrrére haicszeril B}akoi-latra vonrrltak ki.. A szegedi cscrkészfiúJ< czzal a bacliiál.ók_
kal íigyclernrelnéltó teljesítményt vigózLck,
lqtrt a csapatok nrrrzgása i1 tercllcn, a rcj_
tózés, a rossz időjárással taló küzde]cnt,
ahol sár, esó, tüskc, szomjúság és cgyéb

alábbi cimet óitesíteni:
Solymosl Pál cscrkdsztiszt,
Rákospalota, Bcrcsényi-
u|ca 123. §z.

§{tor eladó. Méretei: 3 X 3
múter ndgyszögalakban. Az
oldalak: rnaqassága: két
nréter. A tet6 csrlcsn:asas-
sága: három és ídl móter.
Szabályozhntó vasváz, Öt
dafab ii§szetolltató vasosz_
lop és négy datab össze_
tolható oldalrúd. \rlzhatlan

ch
fo9po§zla

yokító fehér fogokról, üde és
tiszto leheletról gondoskodik"

Mogyor készitmény.
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Több rninl 200 jeleníkeué* érlcelelí be eddlg
,,L*velezrünk íi n n gserké*zekkel" íelhívásunkrá

í,liszló (Zerrta), Sze*erli L.lszló (Ztntl), Sucthprtyl
.\rp,,l(l (Sopron), Srttkcl,y lil;lrl (Zilrrlr}. §ziráki
.Irlzscf ((iilr]nllil). §ziríki trlrrÉit (ütitlötló), Szü}-
lrlssy Pál (l}urlapest), §zúcs fiyrl|a (tJurigptsl},
Szüts F'tl,t.nc (SzékesíchÉrvílr),'Irrnássv Zulrán(l)clrrctl,rr). '|'ilFí.r Jbzsrí (ínxlujk}, ' 'lxrcsy
(i,)iifÉ), (l)(rbIectlr). Tolrli (i},a'rgJ. (Zcnlil),'I'ol-
ttir.r ltrtrt ((i}óI'l, Tóth ,l. I§lvá,! (Zfnlil}. 'l'óth
\lrlrir {Zentlr),'l'ilrök lrérl (}ráriilbc$nyó);'Trlpo-
liszky Góz:l (Zrrrtr). [Ijházt lii|tr (ZeJitti). vajde
Frrenrl (7.t,nlr). \'rrjrr Zsigmond (tJjlx.st), Ynr*n
Erzs(lx,1 (Cúdi,llő). \'args I,1rzrtlnt (Zclrta), Var.
gR Islr,ín (}'eslrijhclr), §rr4lrn Kálnlárr (I!urln-
1Il.s1). Várnlléri üuszláv (Ilákusiralota), Vtketrly
Sólrrlor (§zctrtcs), Yl.r8)-lí Józ§cf (Szdkcsíchér_
vár). \Yirsler Józscí {Burlupcst). Virr, 7,oltán
(|'ól,s), §tllrmanll I)óleí (llnrllitrert), Zalizsók Al-
birr íílrsrkújvár), Zarillu Nt,r,bcrt [Kcszllrc1_1.).
Üjílbb Jelontkezóscktlt in erlíogntlunk!
Aki lc.velczni' aknr finn cgerkirnaekkot.

diákok}ral, &,r, a következő &dírtok.lt
kiilrlje ho & Ma§yírr Cgnrkógz seerlresztő-
sósóbe:

1. NÉv. 2, .ülrrtkoy. 3. S'oglalkozá§ ys§y
iskolrr, osetály. 4. }íilycn nyolvcn nkar
lev1,Iezni (nóaret, íinn vagy rnáx idr:gon
nyelv; nragyartr}, eajnts, nem lolrcl.) §"
&rdokliklilsi kiit. ((luerkószet, lprirt, iro_
rltr]om,. bídyeí{gyiijtt-lg, nyol\ tene. p,rtb.}

6. Ilorrtos eim.
Ákik íirniil ak*rn*k tannlni, sr,lníilrt

kiildjók br: jclorlt.kezúirükel. ós irják nrr:g
*zt i§. hogy nrilyen itlőprtntban §rrcfetrrf-
nek rflsztvonnl &u ln§yeneg tanío}yrr.
mon.

Örólnnrel lirtjuk, hogy mllyclr soh*n
nklrtok levclezlti testvórelrtkkel, nclníljük,
hogy 1tlrvrttck nt,m szalmn}írngszcrü íelbuz..
tlulás lesz ds ílz elsó )cvélváltás utárt ttern
hc6vjálrrk lrhba !r ]cvelezést,.

1líúr most jr,lezzük, hog1, 1,rr,"*rrn' n
cseleltvelezr!sstrl k;rpcsolatbirrr 1rályázatot
íoÉ hirdt,lni a líaH}"ar Cserlrúsz, \I. K.

}iltrly lrtinair tcli el azritrr" }reigy a l.íagyar
üi filtó§zbe rr fclhí.,,ás jckllt n|eg; I.tvdei-
zlirrlt filrlt cscrkrlszc]ike,l,.\lrir u lrr1l nteg-
jclelrtisc utátri nRllon szépszáIrtr1 jelelrtkrzés
órli(|ze t t a sz.t,r kes z{ óségbe tis rrzrjt u ri l l artclóart
gv{ll 11 jclcrrtliczó.li sztittta. Á (l(,(:cltlb(lt. 1_ig
bgtlrkczett Jr:lclltkezésckcl clJrrttattrrk n
]ltlk,llttró]leh Jrlli,zctóltcz.'l'öbllo,k órdoklli-
ttúsóre közöljíik. qz aJtalírrrosságllatt lrltsz"
nált ílIttt rtyelvki)tr1,1 clturlt: Gl,őrífy IJriln;
}irrrr tlyclvkiitt5,v. {llulrrlrgszri kiarl/rs, Cyőr).
iícgrrrrtlclltctlJ g kiflrlól"úl; a'hu(lllpesti
kijttyvkcrr:skcrltlk is rrrúsítjnk. J;illll_mii{_§ar
sz(ltír küztl,|ür,öbctr írlg n}eí{jfl()lltljl

"Az lláttt}i.rkban talírljritok azoknnk l
nóvsllrítl, rkíkntk jeloIrikczésr!t trtiir be-
kültltük a }loklllrrrópck ltlltlzetrilrck. 

^tiibbick -- rrkik lrósóbti Jc)ctttkrrztek _-_

várjlrnrrk tür,clcttt nte l, trcIils,rJ<fu4 rik is
sbrl,a kcri'lllrck.

.\trillrus Zolliin (Ktcskcméi)1 .{l1.1or I.d§zló (l\r-
ccl),,\,várryi lmrr: í.!izcgcd), l,};rlrtz:ovjch (il,ilrgy
(Klrct,cs), l}rlrl4lr Vilrnor {R;rjn), ,ll;trtrrr I,]1l,k (llo,
dajk). l|arrIn XIirrrr (Ztlrtr), llarors,l)óttr (lljt,est),
.l}nlsI Srinrlar (Zrrrta'}. J}atri lirzsél)et (?etila), l}alrt
Yjlinos (Zerria), l}rtycr §íárurr (Zeutl), llcncy
Lltszió (llpcst), ]l(.reczk} íiyul:i (l}1lcst), Hirbcl
lilrnrtir (Yiscgrárl), ltlcIck'Iillrlr íltrrrll;rtst), tsi,
}iics lstvált (t}urlapr,st), ]}ilicrkl Iiyl (Zrrrlg).
l}ilirzky l,ászló (Zclrlc), Birlnli }lczsó (I,]nlód),
Brrros }liklós (Zcntr), liorszékí'ltlla (l}urIlr,}rest),
}3orsírnyi }íár],á§ (r]udupc§r), I}ilröcz,lrlzsr:l
í\'eszlrlirm), |}urány lil,r (Zcnta), Burán1 llária
(ZcIrla), lJus 0yiirgyí (Ztnta), l)saprl },ászló (Sze.
getl), ()scll Góza (Zcnla), ()sizmurlir I.ászló (Budu-
l,e§t), (]sonkr Károly (Zerrta). iíj. (ltorhr Józseí
(Nyiretr*házl), (]sorllás !slyáIl 1ilikos;1,1lota).
l}(,ul§fll (i}órÉy (U1llts[). ])in$ha Ló.zló (I!urla-
|,csl l, l)runány tr.ászló ( Zenta), Dorogi Vera
(Zrlntr), Iirrlólyi Zsuzsa (Zcrttl), Iiszcs !'rlrtnc
(Z,:rrlr), Flrknr Zoltón (Zcntn), llúlrrí Gózo
(Zr,rrtn). }-c!rí,r Zollán (§?lAc(l), Feretlcr JltIror
(\l;r1,osrá*rirlrrl!,), Frlrpúcs Jolárr 12errtr), r-ülóp
l.;rzsóltl ((iilrlrilllt), }üIöl) lmrc (l!utlntrest), Golllr
l,]lrdrt q'l'okrx}rllirrri). Gílicz Béll (Sollron),
íiu1,1ntitlrl (iÉz;l tZcttta), (i3-orgl,evitr Jártos (Z|nta)r
{il,örrÉrilsi .\l1rr.r[ (n;lkusl)ll'l)lil), Cl,óre lluro
(Zcirirr). (;vórÉy l§ltán (t'tizíiltrl.tr), lIál,ránr
N/rtrrlIlr tZr,nlr), ílrj<lu Jllr,1 (l}t,ltrrcctt), IIa!:isr
Islvrilr íZcntrr)" }lojllsz ZoltÁrl (I}üdap{:§l)* })(}llth},
Konslanzia (Gódöll§), ll;il,ílltuí }itnil (liÉi:r),
Ilurnrrllt Lász|ó (Zr:lrtr), llilll!il,$ lltl(l.,lí (Gö-
clölló), Iírirsíalri 1,Ii.rló ((iynr,}, Ítl,rlilrll l}ertt-
latt (llaltloníírzíó), 1,1<lllrlsv l;i*rló (Vrszlrr{,m)r
llortli,s X,lrrrrIl, ílllirIplsl). ill)l,v;itll Iil1,1k!l ((;ó-
rlí,llir). lIlrsrzú (iézir (l(rsztlrll1 l. [[í,ryülIl Sín-
dor (l1osonmlrÉyirrór,lrr), lluttí:rlvay .1rltú<l iS,rp-
ron). Itritrli Ihtll (l.){cr)1 Joltlrrrrrisr srI0ll,

(Zt,u!jl), Jtlhós? Itéln (t}urlallr.st), Kltt l ljcrt,ttc
(Srlrron). l(asst l,ásrló ((tzrl). Kirl,,Ir,r lil,zsólrr.l
(Ziltlr). l{íallnr* Trén (li:l.s:r), l(lirIlir (i.riirít rl].i-
Pcst), Iitazcli M. 1.1rjr,s (Zcrtl:r). lrcIl,rrtt,tt Tillrrr
(lirsrllrely), Xiss rtrlrlrllr (,lliirlllláli). l(i,s lirIr,1
(Zenla}, Ki§\ (;!,lllJ (SzeÉf(l), tii.r l,rtlz|,!{Zr.rrtu),
Knrrrr .{nrlrlrs (I}udapcst ), Ktr|ró |.lrszlü (üi!{lnll(')?
lint:sls lvún (Vát:}, Kollarils li'r,tcttt: (5zomlrat,
h0l\,), Kr)'l,)rsvttry-l(lss lstvírn (Jii§kUllllnllls). K(,ln,
porrl*1, Zolllin ('lilrlt:rbrrckun1,), I§. Koris Llirzlri
r Z(ttlJ), KOpusr lrtr úlr (§zt,Éerl}, }itilrarz .I/,zsr,í
(Zr:rrlrl). liormos Lírsrló tSzíkr,rícltirrir). Irl,vát.s
(iizr.)l,r (Zl,ntr}. Ktrtsrs (lyulir (l'c.tlij1l(;l}), Kl,-
rícs Jrltiin íljjpcst), Krlvlit,s Jc116 (Zcrrllr)" Ko.
vlcs .lózsef (Zornhrrr). Korát:r l,irzló (Szrkszrirrl)_
I(orár:i l.úszlr! iütórnró}. Kr,lusz \\'tltr.r (Xit*slr'i
l.írszlir-lt.,rIlsik Srlndor (Zil;rh), í.chl)(7kr. Grirrg_\.(Ztrrlr), ].i,plcI Imre (Burlrtlesl). Mnár l|ve
(Zt,lttrr), illlrjtlrlts r!nng (2crrlr), \!rg1 rr Gylrzó
(Szókeríchól,vÁr), [íugl,rr lriros}* (§ril), }tarót
IríikI,'l* (llrrrlntlesl), Márhus Jrlnó íZlrttt). j\|úrloIr
Ján,l* {l'ettszcnllórinr), Mrll9ás ísl\ritr (Ko:nárrrm),
lli,*r csi Józscí ('§zó}itsíchórtár), Ilct,cr .lrlnos
([lurlupcsl), }lérry lirirnril (lirs,,hújtúr,1, 1ítlszárus
Ilnro ílludill,c§[), Mi}lírs Yllirtos (fit,lozrvltr). }lol-
ttrlr .\riríltl ({;]-ömró), lrlrl'lltír Gr,. lstvárr (Zeqlr),
ilónt)slori Ántal (Zcnllr). ll0rf3i §vi!ruY (zíjillal.
Vtrrsi Antlris (Zerrta). liíulsy '1'rioziri (Z"rrrr},
lilrqJ,Á. (iábol (7.eIttx), Nngv J4,rló (Zet!til},
Nrgv r,rjos {Kalrosvar), Nuszórli J,lzg,í iKis.
l,arerr). r\*omus Miklós (Zcnlrr), Nébl Vltr-
rlr:l ((l.rr1*1,;, Nómcth Ell,tnir ((rrttsl!ó2rt}.
Nl irjr.rv lslvilrr. 0rosz lstt/trr (lizik.rzti), Orosz
l,,/,§lló ílludltl}(l§l), í'$pn lllrrta (Ztlrrtrr), l'rlúr:s
Tilrur (Ztrrtlr). l}int(.r T,ásrtó (Szikcsír,lrdrvÁr),
1t;ríírl (iálllr_(Zrntu), Illrííai l.ásrlr} tZctrta;, Iti-}itr, í,ltll,rl (Zrrrtlr), llicsz ]\I;lÉt}r (Ztlrtai, Bu-zrirl {l_yílzt1 (}.]Ér,r), §irss Jíttttts (.\trrsotlmlgl ar.
óvár), sárk§lly l.Ászló (l(ccskcnléli, sclxlk L,tüI-
íit (Zcttlrr), Sclrnrirlt St,lj (lirsckrljr.ár), §chwr,rz
lrlr;irl (7-erttlt), SÁti (ijzr,llrr (ZellIl),Söri1ai'|crizie(Zfnl3)t Stimp(r ltillIa (Zr.rrl;l). Sz:rlró ltóta
(tin,Jr|rd. . §zalrö {il.órlty (Zrtttlr), §zuh(r lntrrIZettla}, 5zrlry üyula, (lliikusprlt}tlr}. Srrlnlrt

? 1ÁRrÁl _ ,ti NEM IARTAL l
.§, BÁL-RToNoN

MtNDEGY t
§zt * könyvet

okos doíog, ha lne5v*szed ! H*nismeret ér
€8yben érdeke§ €§erké§lre§énY" * Ára Ó F"

Megrendelhetö a Magyaf Cserkészmozgalon
központiában Budapest, V. Nagy.§[6!gl-tJ. 6
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FIGvEL§M, uJ pÁLyÁzar t

lJizorryrirn s()](ilrl I}lt,l.,ill(,zti.tt:]t a rr:í.liis.
cscrltószt:,lt,,trI u1 1 

y u t t t bb t tm g g url" }i iri r l í ltisr'rt,
Jlctnóljtik, rr ltirillítris sok órtlcltcs i,s s7.(1l)
cscrkészarrvagil rty()ll)l}L lla$}ütt trrlli,k+Í_
tckbcn és órtfkcs 1rtrrttisrlgokrtt szcrt,zlr:ttli
a látcrttllk}ról.

pályóz*toi hiríletü,tk a liiriliítással liail_
csolntban: i ,1

Mit lúltani, mil tanullgm. a 
",hla1l1saruhbnuggurl" lt:!!ösÉerkész kidIIittison? Siitrttrl1-

Jatoli btl a hiítllitás llllynsál}ali nlríll a ró.
§zóről, atili klilötrüserr rnr,glagqrltlt íigl,c}-
mótetkel;, telszéstcltct, yní{y alni jövelrtlrl
eserkdsanlrrrrkátokrn k,ttlöniisorr tarirrls{gtrs
volt" 'feh{! lletll lclt,lrszcríi, ttprírlókos jeEy-
zdke1 kériln}r a kiállltárr rrrryri§riról, hárrcru
élénk, ligyes }t:;;zrinrolót!

Ijályázrri lcltct, lrásntulrkrivlrl, rt tcljetlel-
nret sz4büdolr v{lqszthatjltk ltreg a pítlyá-
zók.

A ptilyázatorr rószLvelrct mindctt c.ser}lsr
(tchítt ltcnrcsak a rcgösök}. A 1rl'tlydzattrtr
szercpcljert a 1lályrlr.ú ttt,r,c, ólctkorlr, llorrtos
címe, csoprrta, a csapd1llratrr,strok rir ttlír-
lrásrr ós a csapat bélycgzóic. A bckü|rttis
hatrlridcjc 1944. jarruár 15 (a karát:solr}i
§zünet€t is íelhaszrrálhatjlitok). Clttrzós:
Mqgyar Cserkdsz szcrJr,csztőségc (l}rrtlrllrcst,
Nogy-sándor-u" ti.)

A ]rrgjoblrakat közöljüh ds tisztelcttlijat
utálunk hi { szeraőnek, Az eredlnCuyról
a ]\{qgyar űl*rhész lebruór 15-i szírnában
számolunk be.

Yárjuk a pály{zatokatl Jú nludkát!

FlLM
ttdkótzl nótriju. A legcndás kurrrcvilág-

híll, Rákóczi íeJedclmtilrli szabarlságharcrl-
nak ltlcjéból veszi túntáját a trtlgtljnlltl
magyar íilrn. Abból az idólről, arnil(or -
nenlzct rncgéreztc, hol;y rrcnt ólhct csak
§zabud hazában ó§ csak nrcgyntul. .l"áthat-
Juk, hogy a szahatlsilg utátrl váí{y ttrllycn
csotlákat tud ntűvelni, ntáról holnapra
hadsore8ek sziilettrek s átíolnrálli trejdre

ll0ltl(lsiIli a l{r,fia.l<. {ic ltldg $
rrő.lc is .lríissli lttt|lrak l1rlrli,
iIt,gltrrrrtllrlt.jrrk, ltrr1,15,1rrt krrIl
1lz. ci.írtlni ltklttlll,ttttl.iitl, cr:ljit-
inJiat, rtr i}yerr vlilsdgrrs irltlk-
l)erl i§t ll}iItL al ]nai, il ncntzt,t
gzol§11llrtáha áIlítani. t(iili'nii-
scIt jól JrittrttI az a l<olszct,íi
illrzság, hrrg1, a lt|i|§\ {lIsliÉ{
ilgyú[ stttlii lttiis rtt,trl ilrltlzlruIi,
(,§ilk l1,1tll;ll :t lttltgyarl ,\ filrn,
ltl;liiiiYillril{it(lj;l ll }!ÓZóliijziilt-
sóget, l.)gl'ütt ielkt'rcrlirrr)t a
fórat|t;.litltril rlt,.itiilzrltt, rlt, l;
] lrikrirzi-irrdull] réipczrtllt d rja l_
Iantlil,1r lij erőr,c hirpo[t liur.uc
l,itCzckkcl . l{arln r.lírlHlall'usá-
ltál. ligltil,L íáj ir ltll<Ürrli ús
úS}:ülI lttlózttltk clignttlrds*rll,
fl J'iltn hósn{ijc, lil.iszIittlilt
Clctlilrlrrz.risártlil. l\lionvi üczrr
]lllhticzi-ulrtkíiásrr rlsőti'n,,tű, A
fejedelnti ntxgalarlrls nrr!lr:{t
sttgrirzrltt r{iia rte fli},lti §zFrc-
lel. t'rllrrgi Kliri,i lc{t:rrrlris Cirrk;t
I)atttlllJlt, ](o,r,ács li.droly, rrritrt
az riruló szlrtltrát,i írrif szjni,titt ililr, Sírrlv
iukíbb Crrekts, nriljL fillnszírltisz, A ltlr.:ri-
Jtrlclteir;k ós törncg,icllrlrltrk, ki}[iilli!§t11 312
cIső lóIidóben l<r,utlol.ttlgelck. liltckitIlrc l
kilo}l}l hibl}[ril, n íilrn Jtirtrtk ttltrltrllrnl,'r
ós rjúrrl!rrrtjuk a cscrkószc-krrck. K..- - fi"-*

Kö§YYl§MERT§TÉ§
illrlrJllnk rrtltllyurok Ioulrl! Ntr§y ltt,lttzr.t-

neyeló|lh. {il,ökentltrkii f őcstlr} tl52|i 11]i.',1il1 (,111

l)Ál tarrításr'rt tnlriljrrk tncg e kis ílrit,t }np-
Jaitt rör,id ic{dzctekbcrr, Hzck 11 }i)lr,s szi:r-
vak,,;1azrlrrg gorrdolatrlk, r|rága öriilisóí1ct
Jclt,ntcttek ltoltünkl világít<ifiikl^yák tt tnt;g_
próbítl tutások rtupj n ihl n. A }t rt g_va r Cscrkise.jtlnitls l|>i szálrtlr|rarr nrrtr isrni,r,tetlilk t,zt
&z tdúíctí{.vüjtcnrdnvt, rrtnst nllllól az qth;r,
Iontból hlvJuk ícl tljra ílgl,elnlcteket trrt
a k{ltt.r,r,rc, hngy rr 10{),00t|. J,ól(l:lll!lr tue|.1_jelclrt. r\ százczrctlik szrttn 

- 
tttc!.!itilcttósilic

l(úIlu.v iíiklós tt]i,lisztcrcllrült ir'l,' cliJlr)ür.6

ri(}r'okflt rl kirtdrirrhk. 4 1lirrl,*l §lilíí}"flr§/tl{
Sziil,e|51igli111.}. Jiiilirrriis üriiurllrlk.' ltoxg
'l'clcki }t| g:rzttilg szt-llelrri iiröksrlEdt csili:-
J(riizIi\z[; -\íddny I}rllrr tlr. t.ttt,tlc,zlc s?ljt,,l lt{l.

l,tsrrllí(,-lrltplllr l!ltí.'Sr.tilr, gnr.dag l,irr.trt-
l()l!lrtlill jpl(,llt !tlt!{ ll jai\,ó.ti:i'lt:vtrIt{ p11;1p1116.

Iirlltlzs,vlirr. Ittlla szcrkeszt{(§óhctt,,\ rrltirIrirí
rdsz lttiit} :l s()kszillít l(,\"(,llt(,(il(il. jelcuiF-tlt(,g
ttz {)l\,ils(i clőtt l<ó]rbcrr tis jrúslxttl: ll J{iillllző
lt:veltlc]ri]<úllztts cs luvt:tttt,cllyo§l'ilü!I tllr:I
rrloz/iln.lt,ll. liiilütr ítticzcl rtlu|.at iíl lr{. ,t

I.cvertl,e-Kltlo[ ós lr J.ci,crrttr_ltie ltirrrrklilát.
lizqlrszerű (.ikliel( i§ltlcrtctik ;r nclr' iÜlé-
ko}<at, q rréprlnll, rl ltCllztrttút, n lrúpÍlárrerrt,
Ilosszrt}rll cikk sztil a lclcllle rrrűvtiszcltvtit-
tc§ §lkcrc§ §zcrcDló$úrűl. Á Jcvcrrtelciiriioli-
rlrl szóló ícjczcibur a nagy nllli{var nű]i
1lóltlondó óletór.6l olvnsllaIutrk, Ér.tlékes lrás
loqIalkozik l külíölrlörr dl,í ltraf,varokkal.
,,llósi dlet * nlaÉyffr élci" clrri{i rd§zbclt
lltiivészettel jrt, óletlzü ellrcsaétCseket talá-
lurrk. (v. K.)
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FIUKNAK VAIO UJ KÖNYVEK
c§üRö§ zoLTÁN

JWgga,t, üanndrz §etr{pY §IQRGY
A strrlírl6 liúnak nthlz olytn kótl},l.ei ntlnt, rrmely
mfllclti hoÉ)- Ir!yOlói szr'mt}Onlból, kiíO*ástltlar!,
órdoktlje il. {]súrós Zollán trírtr},v* i}yen }iinyv,
ligy fiinrnázislr íiú nap}ója nrról rtz f§rtíüdóról,
urnil*ur fl tnrÉyflr lu\art drrrülnI kerdtrtl.
örökkrr crnll:krrz1,1í,sck }t§2n{k dx lk}0l lörléIll
osetnótryelr ir nt&gyilr íirr!rrlság t,l(ill § a masya}
{rrz{,s lriss lnclr,Éót, * szlvck ícItlobbunrlsál írjra
és tijrl vsszrudju cz a §önlv irzokrrrk is. u}ik
tttljrl r.riak kérólrh r,|varsók. Mtrt olvasni lo8irlk
a nr.,ri {iúk ull(lkól is, éIr|tillr rigy, ahogyntt rnr i*
olvitssúk és minrlig ulrrrsrri íouiák rr ,.lIór lirik"-at.
Ám sok képpcl, szíp köttlslrn",l,. ..'.., . l' r.t.- _

§ZONDY GYÖRGY
ű &őanu&ília ts$egiaí
Á virtók és }isvírros jellígzcle{ kistliikjui élnrk
és mozogtrak rübttt r nuÉy rnílTó§z?llcl mcí{lrt
ifjúyír*i kónrvbcn, A $zókc hajrl, szótl ér rttkr!
tlyczlctclt kirltány^ rkld.r,t a .kisttir!kok rnjolt,la-
ttak s r kisdtnko}. ttkik r,;rett oz érzés*n J<i,resz-
lr1l ncvtlódnck lils}tln ll$ílJ-tiúkká, bogy késóblr
{nlItít !érli lthesscrl blllólilk. Trrpintat, ínfltB s2í-
_reler, § gr-t,r,r*i lr'llck pomllris rrtjzn vntl el,htn u
k{nlvbcn _ ;_rz rtldckcs rls lgrtlul;r los ta')I.]én.tl n)ctlei!.ára sok képpll, szép l,őldsbpn . .. -... ..'j' íi,.^

.§tegtekintlretők mínclen kőnyvO§bOlt,bantIi Idők Iradalmi Iní,ézet Rt. (Singe.r ds Tliolln cr) IiiarIúsa, Budape sl
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l&TA ts {áJZotTÁ
DoIo GYUtA

Magarnnalr scmmi gondom nincs fára,
Ugyanis móg apróbb korornban az egyik
lcgkerlvesebb táborom helyéró1 elhoztam
egy kis sz(,gycnkező fenyőcsemetét, mely
ott pipcske<lctt a sátram mellett. Cserépbé
került s rragyszerüen blrja az életet, aióta
már _szépen megnőtt s láthatólag örül a
szép karácsonyi ruhának,

Látjátok, az ilyen tábori emlék is na-
gyon szép s nagyobb értéke van, mintha
valami rissz-ro§§z cserepet vesetek ,,BÜ-
vószi díszekkcl és feliratokkal", hogy azt
mondja... Balatonkiszedi emlék,.,
nyugodj mcg, ugyanczt megkaphatod Bor-
szóken is. Szóval. egy§zer Te is hozz haza
valami szép kis tábori emléket.

Ha már mo§t azt akarod, hogy a fenyöfa
ne hullassa el korán ieveleit, jó erős sós
vlzzel íújd le, valami frlvócsö ,segítségé-
vel és a legÍontosabb, ne tartsd a fát me-
leg helyen, hanem lehetöleg olyan szobá-
ban, hol nem igen fútenek - ez most
nem lesz nehéz - vagy pedig egészen kö-
zel az ablakhoz.

Ha csillogó zuzmarát akarsz rávará-
zsolni, akkor jó tömény timsóoldatot ké-
szits s kis söprüággal, többször egymá§-
után fröcsköld be a fát, ne a §zobában
csináld s a szabadban is.teríts alája va-
lami papirost.

Ha még ennél is szebbet akarsz, úgy pa-
raffint vagy valami ehhez hasorrló pót-
műIostos anyagot végy. Ezt fel kell ol-
vasztani egy lábas f.urő vizba tett ,,pik-
szisben", nelrogy máskép csináld, mert

meggyullad! Az oldat pillanatok alatt
fa6y! Azért mindig ebben a lábasban
tartsd fúvás közben is. A fúvócsó többször
el fog dugulni, mert belefasy az oldat"
ilyenkor mártsd a csövct a fóiró vízbc éi
folytasd a munkát tovább,

A fára fújt oldat pillanatok alatt tün-
déri fehér zuzmarával vonja be a íát. Ezt
a munkát feltétlenül a djszek fclrakása
elótt kell elvégezni!

Itlost már, ezekután, fogjunk hozzá a
díszítésekhez.

Nehéz lesz az idéu is szaloncukrot sue-
rezni, de sebaj! IVíikor édesanyád om]ós
tésztát gyúr, beszéld meg velé, hogy a
fára is gondoljon s mikor elnyújtja a-tész_
tá|_ éleó késsÖl, meglevő, ke'nrdnypapirbót
kivágott formák után, kimetszitek ai Cr-
dekesebbnél érdekesebb formákat. Felveri
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,... Karácsonyfa szépen ragyo§,
Telc rakták kis angyalok...

Inkább ugyan s nagyobb ,,aügyalokía"'hárul az a íeladat, hogy a karácsonyfa
szépen ragyogjon, de hát, annak idején,
,ezt a kedves, kis éneket így tanultam ez
Óvodában s nem akartam, mindjárt a cikk
elején, szokásomhoz hlven, crószakoskodni
.t átírni az éueket. Nyugodjatok bele", '

Néhány nap még és ránk köszönt az
ünnep. A rresszi, havas hegyekról már
leutaztak hozzártk a kisebb, nagyobb fe-
:nyőfák. Ki megvette, ki ná*-.-Xki meg-
vcttc, az most húzódjon egy kicsit }rát-
tább, mert emezekhez lesz egy nóhány
§zavam .,. Hát miért is nincs még fátok?
hogy drága? meg nem lebet a mai idő_
,ben mit rárakni? Szaloncukor, édességck,
,díszek! hajjaj!...majd inkább a háború
után...

Hát ketlves Ucsém, ez a hosszú men-
tegetőzó áradat még mind nem elég ok
ahhoz, hogy legalább egy kis fenyőág ne
birdesse illatával, kis, nyakát nyujtoga{ó
.gyertyájával, hogy... Mcgrzületett.,.

Életemben, a §ok minden kózött, csak
,cgyszer fordult elő, hogy nem volt kará-
csonyfám s hiába volt telc ajándékokkal
az a&tal, hiába volt a víg társaság, nem
találtam a belyem, üres, lélektelen voit az
cstém s csak akkor tudtam, bogy a gyer-
tyafényes fenyőág biányzott, iíjru 'áy.-
rekké vált lelkcmnek, mikor a késő esié-
ben egy ablakban megláttam a feldiszí-
'tett karácsonyfát. Csak csavart valami a
szívemen s tudtam, hogy ez a szent szirn-

.bólummá vált külsóség összenőtt velemés
rnindnyájunkkal; nélküle nem ünnep az
ünnep, mert látása minden korban fe}idéz,
emlékeztet valamire s nóha az embernek
lemtékeznie is kell, hogy megtalálja saját
,magát,

§aerezzen hát mindenki legalább egy
:ágai!

Talán érdekel benneteket, hogy mit is
jelképez a karácsonyfa? Ez a iégi száza-
dokba visszamenö szokás úgy ma,gyarázza
magát, hogy a kis Jézus születésével meg-
nyílik számunkra a Paradicsom-Mennyor-
szág, melynek fái ilyen §zépek, csillogók
és 'édes gyümölcsüek, Ncm minden nemzet
használja a fenyöfát, A déli népek, hol
télen is zölden maradnak a fák, a babér-
ágtól a pálmaágig minden íaágat íe|hasz-
nálnak. Mi és sokan mások, kiknelc télen
,csak a fenyófa jelenti az életet" a zöldet,
czt hasznáIjuk. Az északi népeknél mé5
nagyon kedvelt az ágaa fagyöngy haszná-
lata is.

Ahogy a fn különbözó, ílgy országon-
ként különböz6k a díszek is, Egyben,me5-
cgyezik mind, tarka, csillogó és dúsan ra-
kott legyen a fa, ne szegényes.

Most háborrl van § mikor ennek a cikk-
aek meglrására m.gbízást kaptam, éppen
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a mi egyszerú népünk karácsonyfa díszí-
tési módja Sutott cszembe, rnert ha vannak
is közös vonások a népek karácsonyíájá-
ban, mindcn népé más és miis.

A mi népünk nem igen akaszt ,,bóti
cúkort" a íájára. iSzínes szalagok, apró
szentképek. kis íaragások, fenyötobozzal,
dióval összekapcsolt gyertyatartók, érde-
kes mézcskalácsformák, piros almák . , .

ezek a fa díszei és mógis milyen szépek
és eredctiek.

Igy iparkodjunk mi is az idén és szép
Iesa a munkánk, Kevesebb po,mpa és cifra_
sás, több leleményesség és sziv! ez legyen
el6ttünk, A fa kiválasztásán;íl az elv, ki-
csit, de csinosat! A fa ágait nézd meg,
mert, elég lelkiismeretleniil, a letört ága-
kat befúrják a törzsbe s az a szoba leve-
gón kiszárad s kiesik beerőszakolt helyé-
161. A fát vagy cserépbe - jól begyömö-
szölve a földet - vagy fatalpba tesszük.
A fatalp elkészítése, mint látod a rajzon
is, nagyon egyszep3,

Ákinek nem telik, íára, az vegyen egy
csomó hulladék ágat. Ez már igazán ol-
csón beszerezhetö. Ezekból az ágakból ko-
szorrialakot kötünk,, még pedig úgy, hogy
az ágakat vékony spárgával vagy dróttal
hozzáerö§ítjük sorjában a vastagabb ve§z-

szóből vagy drótból készült vázra, A fel-
erősítés rlgy történjen, hosy egyik ág a
másikat le6alább e6yharmadában takarja.
I5y szóp, sür& lesz a koszorrl. Ennek fel-
erősítése a lámpa alá, vagy valamelyik
§zobasarokba törtónjerr, dc semmiesetre
sem a kályha fölé - hamar lehull a me-
legtől a feuyólevél! - Felerösítésre színes
szalagot használjunk.
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tojással bc kcll őket kcnni s múkrrí. vag-
<la;t rliót, pörkölt ntog1,ortit k.Il r:iszúr,ii,
.t(}sutnl, lolrirlat bclu i, m;ir ichct is a
íára fe}akasztani. Ha nragatl il- ugyuts, t;
Pj , frrrurákat, _csak arra iip,ázz, i,r,gy lcl
i* lehesserl a ítlrnr/rt akasztáiri" '"

_ 4 diót se lcsz :nivet aranyosni. Ncm is
kell. Ha vatr stanicllprpírotÍ, valairri ví-
kony ragaszt,',val ktnd bc a rliót.l hai-
litsd ri e papírt kcllü vigy:izattal. Mind

rii|, Á rnagassirg annyi ltgycll hogy l.g-
alíbb kí,t ccntivcl l'cliil érje rIt:k a k,,rz,,,lj
ít]só szólénél. Csepplr:tícrgónak kószitsiirrk
;i rajz szcrint clillagrlkat. :zílrcs kartonb,j|.
A clillag kiizcpibr, illítsuk bclc a glcrt;,ú.
klt s a 1rapírt hajlitsuk a;lycrtl;a kóri.,
z\zután hűzzlk be]c a drútba s a gycrlvák
vógót a tüz közclébcn nrc5puhitva, szúrjuk
rj ezcktt is a drótra. Násyoo szép lósz,
különös*n ha a tleosztás égy[orrna'siigíra
is gondolsz, mcrt utóvógrc, ha már cslnír-
1od, csiniild cgészcrr jóli
_ Á koszorú magyarO§ voltát m(.g jr.rbban
fokozhatod, ha veszel készcn kii ]nózcs-
katács-szíveket és babákat, huszárt stb. és
felaggatorl a íára. A szines, vékony szala-
gok sc hián1,ozzanak az ág;,król.- Tcrmószetcsen a koszoút is ugyanúgy
keli .elkészíteni az,,öltöztetóshcz","mint"i
íár.
_ Folytassanr móg? . , , azt, hiszem, ft'lcs-
lcgcs, hiszcn a szcrctct 1elenrórrycssógÉnclt
hatírtalan voltáü kimeríicni, ebben á be-
szólgetíls cikkben rlgy sem lehet.

Egy_két általános tanácsot adnék még
végül:

Kevesct rakj a íára, hogy valami a
zöldjóból is 1átszon, Á nchezebb tárgya-
kat az ág töve felé trelyezd el, mert Ísrl-
nyán lehúzzík az ágat, A gycrtyíkat az
ágak szó,le íeló helyczd el s úgy takd,
hogy a közelbcn nc lcgycn valami pántlika
vagv cgyéb óghctő holmi, A fa aIá rakj
valami papíríélét, mert nirrcs a cseppfogó,
mely megvédené a bútort vagy a tefít6t,
szónyeget, a gycrtyacseppektől. Szi'rre§ le-
8yeü a fa, de tartsd szem előtt, htrgy a
zöld ncm bírja a pirosat, kéket, lilát. Álta-
lában a íán a lágy színek érvényesüInek"
majd az tzüst és arany, Különósen, ha
nagy a fa, fcltótlenüI iegyen a közelben
valami vizzel telt edény, nrég villanygyer-
tyák csetében is * tövidzáilat, _ mert
rrem tudhatod, hogy valami véletlen foly*
tán, mikor borul lángba a fa. Olyan helyre
kell a fát á}lítarri, ahol nem rántják le.
Ne akarj úgy járni, mint én jártam egy-
szer, ho5y az éjjeliszekrényre rakták a fát
- én kóvcteltem, hogy a fárn mellettem
lcgyen karácsony éjtszaka. - Valószínú,
lrogy sok mákospatkói ettem, mtgíeküdie
a Byomíom, nyugtalanul aludtam s cgy-
szer csak magamra rántot[anr r fát. Kép"
zeljéte} cl, milyen volt a la reg5el ús
hogy festettcm én, nem számolva az ágy-
gyal * akkor móg nem volt múzeunri
tárgy a csokoládé"

Tapasztalatom az, hogy - nem tudni
mi okbill - karácsony éjielén - legtőbb-
szöí a felnóttek - hoidkóro§akká ]esznelr.
Foiyton ,.gyüszmókölnck"' s mindig csak
a kar;icsonyfa körül. Azórt azt tanácsolom,
hogy a ía alá, egy iárryórban, rakj a fa
Édessi,geiból; az ..alvajárók" bálásak lesz-
nek órtc, mcrt lleln kell vesződni annvit
azzul a kis ódességgel, míg leoldtlzzák' a
fáról. Igy cléred azt, hogy a fa diszcii
nem bontják tnes és Uranr bocsá'! a sö-
tótben nem eszik meg a gyertyát, nrcrt
ilycnről is tudok, de ez ncm velem tórtórrt
mcg, kivótcicsen.

Azután Pe jtás, ha mcgszólal a kis
cscngő kczetlben s a2 égíi gyertvák lényói
visszacsillogják a boldog szemek, 80ndol-junk exymásra mi i§, mi ,,nagyobb ang_ya-
Iok'', kík azon törődünk rnirldig, hogy hol
scgítsüni( cgy kis boltlogságot arlni. Gtln-
doljunk egyíná§ra s szorítsuk meg egymá§
kczét ebben a törekvósben s Énekeljűk a
többickkel mi is . . .

ezt. mind a tobozokat előszetlve, nagyon
érdckcs fornrájú {s mcgoldású gyertyiiar-
tókirt kúszjthetünk; egy kis csillagalakúra
kivirgott kcmónypapir*'lesz a cstp"pfogó.

Készítsürik azutiill hosszú csillagfüzórc-
ket. A kivágott, kisebb-na5yobb tisillago-
kat felfüzzük fonálra, bekenjük elülső lap-
jukat ragasztóval s míg az nerlves, Iiis
pi,nzórt kapható csillámporral, szórjuk be.
heméktl fóg csillogni i fór,y|.n. "

Kis saentképeket vonjunk be cellofánnal
és vagy kcmónypapirból, vagy róteges le-
mezból lombfürésszel kivágva. késaítsiink
képkcreteket is hozzájuk. Fessük is be
őkct, vagy ba szép az aiapanyag. akkor
csak 1akkozzuk.

Kellene egi, nagy betlehemi csillag is
a fa tetejébe, Nosza! A csillagot a rllaqy-
ságához arányítsuk. A közepót vágjuk ki
kerekre. ragasszuk be zsirpapírral s €rrc
tussal rajzoljuk fel a jászrilt egysr.erű vo-
nalakkal. A csillag mögé gyertyát vagy
zseblánrpa izzót helyezünk el, A csillag
nyele is papitból készül ós azt is vonjuk
be staniollal. Kellene egy kis bölcsócske is,

Kerlves aroxft, .Iríl*§ Púratll,
Ázzal hezdem az írúsoín,
H ogy leule,m,egésségben
Lelien ott a hád,tlg télben, ,

Á negy or.a§r, Pa§zla§á§bwí,,.. 
.,,,

Mi iót aagyunk, - húla Isren!
,G#kol az én d.rága hincssrn,
űsePP várúgam, kis lruli*kfun,
S kicsiny fiaru, okos Pistárn,
Aki mún a betűt acti. , .

Ncgyszüle is csőhnl §názszar
A henrcncc Padkújdról
s azt iizeni. ólmot látatt:
A tornácra galamb §zállatr,
Tán hazajössz Karácsonyra . . .

Tutlatom ruég, hed,ues eábori.:::
Kicsé lesz mán a a*n §áieat,.,
Bariat adott a ,rfti Sz€Iríűnh, :'

$ tnelléja kát hárúny.t úellűnft,:.,
így aórunb mí,hala:2$gg§E.,' :' .,

Pi§ta fiad azt üzení,
,Puskát hcrdot hozzál nehi,
Áztún ueleil trle.gyen oda;,':, ' .

.4hol az ellen.sóg sota
A legsűrűbb - r€nd.et adgni!.

ltl a rajz; megmagyaráz mindent. §zópen
ki kell festcni. Bclscjébc kis vattát vagy
ba nagyobb a bólcsó, szalmát. §zénái, pa-
pirforgácsot tegyünk s legvégiil valami kis,
apró Jézuska-figurát a kegytárgykereske-
désből. Akasztva is szóp, a fa alatt is
szép.

A koszorrir]íszítésrc nagyon cgyszerü {,s

hatásos díszeket kószíthetünk. Yegyünk
egynéhány leveiezölapot. amclyekcn nópi
öltözctü alakok vannak. Ragasszuk őkct
fára, vagy vastagabb papír'lemczre. vágjuk
ki ókct, de hosszú nyéllel, hogy bele lc-
hessen szúrni ökct az ágrk közó. Az ala,
kokat a koszorú perenróre rakjuk körben,
Lcgszebb úgy lcsz, ha egy alakot. egy
gyertyát helyeziink el.

A gyertya elhelyezése úgy tijrtÉnik,
hogy egyfotma hosszú, kicsit crőscbb dró-
tok;rt c}ösitünk a koszorú vázához, bclül-

.,. Kit aa i6az szeretet
A kis Józushoz vezct,, .

Sozó Gyula

Balagh sztsrixzéd, ís tíszt*Jiet, .' ' :

§zólj. fiánah; ha'*gle7teil ', : : ..]
§, m*nd ?.neg,, hagy ű §tiiiő',q,nlia ''
Fáió szlaél sirhah adja;, . _],::

Ilogyha ncrn hüld üzencl,et.

L|agy ha úgy lelnért meg szegé&yt,
IIogy nem küldhtt ,ltara reményt
Baloghéhnah * Rarácsonyro,
Ird m-eg, hogy a csillagohba
Nyurgalt szeyón! Balogh András . . .

Átzal zdrom. levelemgt,
ltogy üresan vúr a helyetl
Es 0 tálarl nindig tclve,
Igy aár hazu a Szcut * este:
Ador jánba * Mútó Eszl.er . . 
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tEvEtEK EGY oRsvEzET§l{§z
Vll. A tej meg az aprítani való

(§eoeuild* kéldés az ör*ben)

Eedaas Guurka!
Nern lwll, meoíied,ní a eímtől! §arnmi esette *etn akarolt

hatalmua érteheeést kangarltaná u tna,gaarlrlpdgí szoci,dlit
hel"yeatröü, mind,en tno*clatban 8 id,egen aaóaal, éa legakíbb
uguafrannul, |ll,uatltozdseatr a f orrósmwnkó.kra, Iate* őríá,e,
Mindössae néhd,nv tanáestt saeretnél§ ad.ni, ezeru a tércn ís,
,a*on egya*erű ohnúl, to§ud, mÍ,.-el a spoe&lís hérdés aalóban
léte*ík, &.arft isak httaUíkie,

Noglt ,t&l Qt a saocidlís bérdés? Klaasathut rövíd,ségű
rnegh,atárogóát adoh, ami. takin aa Ákadémidn net& dllia mcg
a lwlgét, de ígu hóaá haaatldlatra egészen iól tnegfal,el,, Tehdt:
a* eglilt, fiti,ltlah bő.v^a,rl aak mát aprttania a tojbe, a ruí*iknal§
wés teia *ineü, %ant hotlp aprítaníllal,óia. Rár 1)alna &zorl §o,
pciúhodnl, |togu tgu uan, sok.ka| cél,e*er",\bb magpróbúlnt se§t-
ta.nl taítal ,üa{tu ILu, már geglteni nem is tad,utlk, tagalább atr<l
ígveheant, ltogg a tei-néIkülieh ía aaeroasék éa éloazaék az
életct,

§aguan lcönnuen előíordul,bat, hogv aa őrsöilbct+ mlnel a
laét |alta fiú hépuisulae aaft, IIa ió aa őraöd, ez nern okod
nehéBtégct, m,ert a gaadagabb íóú nem íagia éreztetnt a íölé,
nuét, De ha newl áIckar !öta Te, éa stép al§osan tneg,magua,.
tú*od ap ltlető |öcsirrnah, hogp őnah§ aamwí érdeme nínct
abban, lnga a Wpáia - teguülc fol * m.tníslterí tundctoa,
fta hoga u papdla pénaétől, nem letl mág aa drngéko sefu ho*z,
szabb, ahúr esa níllíméterrel ós. Ea meg a saegéttgebb lttit
btíwtauó a többteh esetleges Lenéaése, úiból neked hell rneg,
lrnagvurd,anod, ltogu toltoaott, nadtdgban ia lehet értéket
gmbar aa|,al&,

Da egure na§yolb ainúpe! Yalahagu az ne leg3len a dolog
trá,t*aata, hogu a gapda§abb flt?, heguesa* tra mél,tóatatílc ererz.
keúnl a §éagéWJebbhaz és köeben eaak azon agudnllkoalk, Ilogu
,ai |flsyrten ,neg em hal, a nag! megtiszteltatéatöl. §z npg§o"b
ros82 me§oldÁe, saeríntem egueúeyen undorútó, finhob termé,
sagles m,agatartdsnal§ hell, lefuní, hülönösen *ál,unlc c*erhé,
aeehnéI, akal, lgar(fut ctak q,spetőnt értéltel,ík ud embareltgl,
hogu rnennvi,t d.ol,goanak a ltöp,össégért,

.,§a uponbon csak írott malasat, t,alahoguan dt ls l*all,ena
lll,tel,nt a gyakorlatba, ftd,t igen, ea nár nekezebb, Nagyow
saép ée ió dtilog l:olna példtíul kétnapoa hirdndukiet rantlernl,

KÉp§K
Maholnap karácrony lesz ér

kevéssol kéróbb §zllvosrtcr nap|a.,
Elérkezik rz l9,í3. tlztcndó bctcl.
jeredése. Tavagz, ny{r, 6rz múr
elmult ér mo§t a tól van ltt közöt.
tünk íehér havával és zuzmará|á.
val. Emléksztl, nehány ówcl tzc-
lőtt hogy köszöntöttükazord év-
szakot l lgaz, rkkor lo íáztunk ós
olykor öiszevacogtak íogaink, de
e Íázást átmslegítctte §r bcszí*
nezté a téli örömök keca|a" A |ég.
pálya humora, r lítúrák élmónyoi!

Akkor-a karácsony bcn-
sórégx hangulrta vclünk mrradt
az év utolgó nap|*iban ós bár.
mennylrc ll nyu3odtln ttlt e| ar
eutendő * §rllvrgztgr nrplán
mlndannylunkban érlclódött o3y
ki* lzgalom. }. vírfu trgalmr volt

ó|fé|hez, rnnál crösebben figyeltünk a jöv6íelé*vrj|on mllyon lcszl' Ma mikor gyilkos tűzben ég körülöttünk a vlíág, ma különösen
ikíváncelan tekint míndcn keresztény ember az úi év hrinala rló.,va||on
,mlt hoz * békét, vagy még borzalmrsabb háborrJkat l Várunk, r a hldcg
,mt3re'rzkettetl testünket. tázunk, s az rli esztendó e kót íárasztó álh,
ipotban íog reánktalálni. Legyünk ószinték. § váráobrn ég íárácbrn ott

uas.úl bel:ottá*úual, de tla ő* f elén*h -níncs pénze tiern utí*
k§lt*égrc, gtl*l élelalnre. Il,gam.kor hcl,! t:l,ötlelnni, a ta,rtol,ttból,
u, *rocűlls érzéket, ?éIt]drmk tlk.úért agxlenhé,nú *iegbea*élptl,
a taketősebb íítlbhal, hagg rirlennyít,fl ítrd}|€r§ ttíbbtlt tJldaznía hlní,ndukisra, lnínt u, aatát r.é*atuélelük' köllaége, Yatra-
menng,i,t twir dg,!:ie ös*gesaadeg, az!:ú,n csa,pat*egé\1 

-i,a 
tétt:dllsa uil,tl,gon, *o fncg altkor sem. rir?l ögope a aíttítt,-ha netal.#l*

60 km l*luelt cxak l}-et menl;ak. Í§u rnd|ia tttcgolúódatt * ne.
hé|.aé,a, Ázt per*zc nem, kell tutlní a szegényabb ííúknalr, hogv
rníként heriilt elő a seíiktétlct péna. ?aldn csah tutEéLueené
őhat, elc al is uaglehet, Ilogg e§rlp& hü,m&se-önéraetből ei satn
íogadruíh, I|ogy ea a megoldtil nern lehetetlen, arra bízonutdg
az 7939, ó.ui reljtttbontnlc. Emléksael, hogy BÍ'-an éltti$k nap;ó
15 P-böl, dc az egé** rai eút xoltl Nam ettünb uguan sltn
dgboilarkít, aem rtí,ntoltccirkét, de apéft bőten hdrpótolt az,
hogy ualóbun nhol tud.!.unlc,- *gltetliinh,

Áautún moet itt urrft lt, baricwtlg, Átt htszam, Ta l*
beaeaíit.ted azl ú szahá*l, a,tní annak.ídeJé.n nlíIunk dluott,: t,, 1,,
hog,j1 a |iítk kölctötlö*en m,ellailíndékozd,tík egyvldst, Nuggon
ezé,p saale(ta, de apt nem udrlltltotl cl,, hogu a tahctődebbek
aarokh<lzanl lepiék il.eg u ' azegéfuuebbelret, De ,nég caalr
tltlsuobbértéhű ajdndéhot sv i,gcn adlanah, rucrt eglrédat uom
is ez a céI, ,mlieúsal peilíg kelletnetlen halupetbc hopadk a,ztq tdtauhat, aki,t mt.gajdntléhadnrik, D.e ha Jótha lrdnatűle
naguo?t megtetszctt Palinalt,, akl tndebónt *en, tudlna lnag<í-
nak h,a*onlót saeree*i,, nent, leltet oltoeabbat, tnínt hoga oií,a.
oióndéhozaa Pallnak. Áp tem utolsó ötlet, h,tt. pulanelvik, *ze-
génvebb öraí tag lahcisdtl tart!átolt, a, ko.tdelonaetlct" Tt ulezí-
telc a kardctony|dt. ,ftqg a8 enni|)elót. ée náLuk ünu,epelteh,
Nem íog ep a,k&dáltl nélkíil tnenní, Á íálL ia, m,eg e §rüreí is
szégaelnl foaidk azűltö,c anllagi h,etllzatíi,hct, Áz a lcénuea dtrl-
lomdetai.|eladal b ridhttrul, h,ottu eat a,r Qllelrltrrésű leggőad.
Bizam, g,bbax, hoa,lJ naha new, p{rgu Cúeero, acm Dctnosthenag,
a ió liti,lt |o§ annal éheaeaólúÁt höIcsönöznl nei.ed, atnennuí aa
ahaúilaoh elhdrítúaú,ho* el,ég, &gu életreeaóló éIménut ad,sg
hülö*öaali. a gaadagabb láú,hnak, edeel aa ettéuel,.' Narnltülön
ben a tend,égkitó caalddnak ls taép emléke letu egg útrgen
harcleeonyeste.
. a{il kaflui,tn, lrhatnélt, mé§ wkat erröl, cle a l,énucgat agé-

saen.röuiden ia elmondhatom: lldx éríéknérö ne lagyan ar
örsbon, tnőnt az, hoau l§ű m*ntlyát datgop|k aa őr*érl, a tehe.
tősebbeh pad,ígt ae$átséh u tzegé*yabbeket, n§ft, illótékang.
atigi", ha*em teslaétü alapan.

Egaéblíént nehed, ís, ap örtöilnah ls, hed,ues Stül,aíilnalr la
boltlog haró,ctott,pl ünnapekaú htudn

TóNI ÜÁTYÁD

rc§tk§t €&/ klr íélelem ls, Az lsmoretlen |övótól való íólér. i,lllycn lrn
az rl| óv l §zt telálgrtod t* is ón ir, és még bizonyára móg na3yon sokan.
Mlhaszna találgat{§alnk 6§otl§t círk ccrlód{rt okoznak, No ttlll3rrd !

A jövöre kétrülnl kell l Kócrülnl kell, mtrt e kószültró3tól íügg
a mi iövónk. Míg,vlrrasrtod az ó|t, leted § mumtók |árúsát ós lrgat-i
várár, nózz vlssza t tünó év tóvlatába. Nézd mo3 a kópckct amrlyckct
mugaddal ho:ol, melrck crglekedetoldct, öfökítlk meg ólethüen. §3y óv
messztségéböl bíráld mca ókot. Emlékcrr r bcállít{rokre, a körül"
ményekre ós a módszgrokre, molyekkcl azokrt vógrehrJtott*d. Vcdd c]6
scrpenyődct és mérlegold srllyukat l Vedd eló kőnyvolésedet óc kórrítl
pontor klmutatást l Es ha s tocndókct olvógozted, rkkor asnrlodon ío3
íeküdnl egy év ráí{rkodára. Még nózd át ctysrer l tót.lckct ór pótold r
hlányokat. Blzonyára akrd cgy.két tótel amít crrk unrrol{grs fryrz íol.
tcaycznl. Azután ezgket lr odrírod 8 többl rl{ és lotogzcd cGrutidBt.
Mfuro ngm gmlékozel.

Ekkor. hrlnyd le rzemedct ós hagyd, hogy a lrlkcd vóglg lapotee
számaddrrldat. Hrgyd, ho3y clonved|cn, mcrt hibártál. Flgycl|, r lelkrd
elmond|a vétkgldc ós crénycldct. Ccak hallgrsd míg dtolvxsr |c8yrottl.
det, melyeket klterítettél clótte. Azután nylrd kl szcmoldct ór mlnt r
hadvezórek, ha loítltták rz ütközotat * nórz vl§§t* t ktlzdötórro ós
vond lc a crata t*nulrá3slt. Mórl§8€ld tervcld ór'scrközold ólctrrvrló,
rágát. A c§atábrn rorstnlk, eredmónyttlonnck blronyult clokllokrt
hagyd a clfiatér€n. Crak a |ólbaváltrk*t vldd mrgaddal r |övó küzdcl.
melhsa

lgy v{rd ldén §zllvclztgr éJót, no akar| olc*ó vlgrdárokkrl érkaznl r*
1944. erztend6be. Ma híborrl van ál íe3yvcrek bömbölnck Nrpkelot
fel6l. Do mlnden ágyrlszó, vór:uhat*g ér nrptugár íelott órködlk rcánk a
Mcnnyci Gyormok,
, Halts térdct és zcngiük cgyütt a xoltáíi . . . dlctótót r mqrsságban
letennok ér békesség a föld$n a |órkarattl cmbcrnek . . . 

Mókl

fr, ca,a*raat, alal fud, argíní c§§RKÉsu VAGY ? §E GIT§ T§HÁrt
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I{AJJ()N 1I,ÍIÉB'T"
Mi az, fiaml Mogt jöttá a 5imnáziumba1 az elcmi

után új, kőrnyezetbe és mindjá;t az év elején, októberben
nem tudsz felslni? . . . Mi lesz itlcd? - szólt a mag,yar,
tanár úr. - írjad csak be az értesítönaplódba, hogy nem
tudtál fclelni, hadd tudják mcg otthon ir.

, Az elsö padban ütő ltic gimnázistához, ag elo6s Jancsi,
.ü'oe'intézte a tanár úr erckct a dorgáló rzavakat. A fiú
:szó nélkül lcilt, arca ltomollyá vált t tekintcte egy pilla,
'natra minüa kigsé erdeklö lett volna, dc nem sokáig. Egy,
ltedvü szomorúsággal nézett maga elé.

A felcltetés, 
-körb"n 

folyt tovább. Á következó fel_

j§zúlltott fiú hadarta a feladott v€tsct. Igaz, rninden l§ek
nÉlkül : állapltotta mcg'magában Jancri; - de tudja;

§' ó, aki peüi ctemiben'oly érzéssel _tanulta a vcrrcket,
, ö nem tudott fitetni. Talán meg ts ijedt, de más is közbc-

iött teqnao délután, czért történt . . . de minek mondja ezt

a, t"tt, rn.6 ,". értcnét. Érdekli is a tanár urat az ö

kil jclentéktc-Íen védekezége, hiszen a fiúlt oly nagyszerüen

tudnak ,,családi olcok"-ra hivatltozni . . .

A másik fiú egyre hadart. A tanát tlr pedig a ka,

'tcdrán ülve nérett-.ugu elé, kirré elórehajolva, minlh1
g;idolkodna, m€rt tátútt rajta, hogy ltépzcletc valahol

áa"mt ,i&r. Valóban. §zeme elöbb c5y pillanatra mjs;

;pÜent á Jancsi bánatos arcán, azután elhomályorodott
,*lótt" e, a*kép, tckintetc rnind távolabbra tévedt s a követ,

k"zö pi[uoatÜan már e5y kis sápadt, szöke, féléní( fiúc§ka

riadt tekintetével találkozott.
Ea a firlcska il elsög volt s alighogy betette, lábát a

,girináziumba, már októberben né5yest kapott,__Tl, q"lr
iailut üé*, de nem sírt. §rak nézett, nézctt felfe'lé, a ]ta,
tedrára és csupán a szeme'könyörgött. § a tanár úr -,ha,
talmas, ósz bácsi volt - óia után magához hlvta ét azt

rnondta nelcil ,,Fiam, üem §zeretek mindjárt a, girrmáziumi
pályafutár elcjén négyeseket osztogatni. Én ncm tudom

i,o*t *óg, !rog} mi rejlilc bcnned. Nem tudom,_lo§y *i
van el$-fcleliied gikcrtclcnrége mögött, ncm is kérdezem,

Mindjárt kezdetben nem akgrorh elvcnni a kedvedet, hátha
j,ó ta;uló lesael? A négyert czért nery irtam be, {e.,1cryr19l
ia*alak. Remélcrrr" sÖgalmaddal meg fogod háíálni jó,
,indulatomat..."

Ezeket mondta rzcgény, jó, örcg tanár (rr €s annak
,a szörzke ltigfiúnak a §zefir€ a m€nnyot§zágot tülrrözte örö,

:mében. I*tcnem, milyen,boldo5 ig volt... Na, de mi az?

A folyosón eröc bcrrcg,érrel megszólalt a csengó,..a

hadaró firl .már abbahagyta vers.monilókáiát, a többi fiúk
a padokbfl]§irdöles néznek föl: Mi ag, miért nem szól a_

tanár úrill.1;,lid Még a kis Jancsi is elfclejtette bánatát:
Mi lesz, túár tlr?t ...

Igen. A tanár {rr kirsé elgondolkodott. Persze, peí§,e,
.Á"szii§zke kisfiú helyén most-Jancsi ül. Ázóta a szöszke
kisfifr a katedrára kérült és... vé5e az 6rának!

Mielőtt azonban a fiúk kifelé inilultalt volna, a tanár
, rlr leszólt a katcdráról Jancsihoz, hogy a beírást elengedi,
a négycst fiiggőben tartjá. . , Ezla| felállt s a fi{rk öziinleni
kezdtek az ajtó felé.

Jancsi pedig, boldogan egy percet farkasszemet nózett
a kaiedrán'átld tanár 

'{rrral:'és csak aklcelr, amikor lcifelé
indult, eszmél.t rá arra, hogy nem is olyan boraasztó dolog

az a gimnázium, ahogy clcmiben elkfuzelte. De most aztán
valóban tanulni fog.. . Ám mégis csak furcsa - itt kis'sé
elkomolyodott, - hogy még csak azt sem kér<lezte a tanár
rtr,, hogy miért nem tudott. Bgyszerüen elengedte a beírást
és nincsen négyese. Ilyesmi is lchetséges? " , . íím" V+j-
jon miórt'l

Nem tudott rnegfelelni err:e" inkább széles jókedvében
nekiiramodott az udvarhoz vezető lépcsőnek

Á tariár _rlr a visszaemlékezés gyiinyörűsé5ébetr, moso"
lytlgva nózett utána 

Míhes Isfuűtl

A Mag7ar €lark6sz cl$flzgtérl ára 4.§0 pen36. (Egy ö*rrcgben küldendö be l} Vállalatoknak,jo5i személyeknck egyévre

Ápo§tataknrél(p.csekkgzdmlaszáma:31,42s.szerkc§ut.flrffÍÍ;,''ÍÍf,:,ffi,"Ítlr,1l','.u,Io^.,*.,,.0.{lscrkúszlrriz;tclefon:171*23-Lós118-72ii.
,;N}omatott Forár Nyomdal Műlntézet ér Kladóvátlalat ,R.-T. mélynyomó körforgógépeln, Brtdapert, Yll, Dohány,utca 12"
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l
Ororkóato} eitgre gry ttrlrterzétlóhoz órng}. §lbrtfuol,

llúk, hogy oti alrmrrk ú gjret, mlórt ls rrobtórpt lrÉnt óí
rtoklődnet.

- Mgnnytbo kerül egy 6Jtuohóra a mobat - hdrdgrl BoLr
Tónt.

- Aa térern a tohvóltöt lüB§ - lelgll a srfilodós.* Sh tórem.n balolilnlomon íe}ggem - srólül me8 hóüul
Mr,lla lrolertka.

1,o§tÁN.
Furó ían: - Houüo, portár bóorl, ne,m uualmar aat r

tot lovolet mtndennap lob6lyesemll
Poatde Mrri.1 * Mán hosy lgnne rrnalmrr, blslen mlndon-

nap úJ rl&tummsl bélygszs}.

o Rl o N.RÁDIÓ, o nl o N.HŐpAtAcr,
o Rl o N.lzző tÁ u rA,

o R l o N vlLtAMo§sÁcl ctKKEK

kukao f,trrosl loedk o lóról ég aü orvo§ e céritlórról lát-
leletot dlktál be a re8ódkorő orgrkóozuok:* A lotsn arry öipeng6n nagüúgrl ila8anat, a nyakon o8y
hrrszíltlórc,r nasysá§ú ho§ ég kót Lótítllórea nagyró§nl, ütéeböt
gaórnrauó ztizód&s 6rzlelhetó t háür hörcpón.
, * !,otrtoilt

* Íje.* Olvasd orat tsl.llúl ?heobokl., * §o, nom §zof§tuók t bőtödlron lonnít
Cinaga l*cil * Áttóa mlórt, ngmt
frdl Íhsobolilr * Mgrt nom térnék belo.

$ ffiA§reB v[

Nmnnu §§Br

- ... a megvlzggúlt egy6nen öt pensö ée h§rzonuéay íillér
nngvrógnl cérülóó émlolhotö,


