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hangszerbeh gramoíonbaft és i aattds-
ban a legalagdbb é§ legtabbl
ürrürpcrl, ll" l.Snthld;rr. §

|,

§ lovrö§§Gr

RtJTvÉt{YtK
Á me5toJtére}et tevelelólapa

lrw a hövot*rz6 úlmre }üldJ6trlt
,rÜn6yor §rutlrérr rcttvényr", Buda.
.pest| v", Nríy §á§dot-utcB 8.

Be,küldórt határlald l 1944. reí. l{.

Tudnlvrlók:

,cffi l'*}#.í{'-ii*'",il#trit*ila leveler6lnpon b€htudótt ile!-
lejtóleldet. fogndluk el. (Pén;t.
pap_lít_ {r borltékol, taharttam rnrg
6rúltál).

Meslertérekct több alálrálrat. nl.,ólr vnxrr tal nw6ben nem loraduik
€l, nrlndenkl lByckerrék *alál nara
$e8!er,t9lt s r€rtvén}.Pket & egyéói.
leg beküdenl azokát.

Felegleger n reltvények nevelt.,cíírelt vu§y fi|laíát d rrltvélrJ[
meílánételni. Elenendd körölnt-a,reltvény rzámát -ér §nnak mpc.

, lettérét. Flgyelmen&ívü hasylua
, lrok mcíloltérét. klt n lan nier.
cronkttdrávitl egYer lrlvágött rE-
rzcket }üdenek-'be.

,lrlllyrn r.|tüőny.k t lrüld|ünk
tl *örl& c|l|óbó! t

1. Ött§trr, úJrzorü logpon,
2.tqg9}§, t€hetóleg crcrkérztonet.

5. neJtvéüyélnk turryát lólen n
rrraBlr0r életb6l. a finíyül -tör-
iénclemból ét löldtaliból ve.,íylt}. rtfilndenekelótt bailnhkar_íó pedl8 n knljOlddel toglntj
ko''unk.

4. §zótahoztatóak, éppen eaért ng
tolneberek lesyeneh l

6. I!íe8l,ejtée }ózbcn t{nuluík b
betóle.

s. Á lentlpk mlnd vonatkornalt n
terGgrtrertvényalrm tr. ltt tr lel.
,tótol mó5 ar lrr ho§y a rcltvóny
,0r€r (tohát rróvesnólküIl) rnlr{t
.o [yomdal rolrrrororlür céUóbóltulial húzzátok kl ér a h-elver
mc§oldfut pedtB 2 (kett6) fél.
dányban mellé&euátek. A íóí-
lólfe bek0ldött képrejttaryekGt
ugyancsek tursal készítrétok el.

Ar lr.lt dcrnrbrr lt.l Mqyrr
Grrlrűrr rr|tvónyrlnrlt mo3

f.|talr
1. A lobb lelrö latokból hürrunk

§y sÉy!ilst a k0tópró rrö8ón
lélérrtü.

l. l't0zoftóegp.errruhdban yolt.
S. A balngk. A Hltól. a Lárehld.

ll2 Akadénla. §védoírúré.
Wrrhlngton oyöíÉyt Fllíkóia;kof. Nömzotl dál. Felonc Jó.
rreí TudomÁngotybt€h. Hdttltt.
bál, Nobel AlíréH, Angllöban.

4,,,EL3F-'ÉN TÁíriADÁ§,..
Mope-betükkcl a L,er{lért örgre-
lrütó lécekeü tilúJhatod.

t. Trltld kl l
Vékonyabb a zclnórnál,
Maggrabb e toronyíAl.
A mgsiarhól o íöldrc dül
§ lenn a íöldón crótterOl.

D! s lótdön nerh bafád,
Msft &éröbb vn§ lramrrialrb
Á rna§eiba vlrrzntér,
§ óppsn a lelbóktB ér.

A hóDen eíy 1.2oo mét.f, borrrú.
ráfu ye]neny-iiólyót lútunk. m§lyeü
á lét téróliióíór etyldóben lndul
el. dc ellenközó trólYbnn. Aml8 ar
diylk 3o0 nétert hílad, addlg r
dÁrtk ,l0o métff,t torr üre8.Hlt londolrr. bóns kór után
t6lállor-nák er- tndttó tóblónál ?

' i. 32lR.rncrr frl !

§uER búÁt
BZER káDyef§ór_he§yl út
§ZER rzarirÁmotat kczrl
§ZER fekeío néprég
§ZER a ddlYldék e§y réue
§ZER rrt. a crerkérznoznalon lrszEn a leínagyobb hotolom.

i. tuir Mr§l mlnt drtdtdv
- Kéozetlétek - mesétte r ml. .

nap Matiyl. L álrrrontban dgtsktlv
voltam. - Megblzaürt }nptem e
detektlü6nölttól, bolp loilam ela többrzörör íablógyllkoí Dunal

A 8otroMt€v6r aho8y geltcttem,
,y§rt moddulnttol tnesüyomta s
iömbot 6, clnlhrtrati lrtáltott l
ivglom repttlrr te lr l" Nyu8alonr-
inel vlrrzaleküdt éi várt6 a tobírn-
nAil, 6u n plllonat clé6 vott nekem
ér mÁrlc druklólárn kattantottam
a blllnclekct.

§uta Mátsl mói álmában lr í{ll.
lentptl mlf eondilto}. ml n tsló.
telnü§Ónré8 idetebtívtórténctb€n ?

7. Hófthlr*r lr r litr törps
llólehdrke. nhosr meúrrebedüt

a 8onorr borzor}ánltól, alhatárortn.
hosy v6üdó8ül látla vacrorúra a
töiiiéket. Mo-rnó mtirden ngp hlva-
tqlor volt. xu-lra mlnden íóátodrk
rtap, B ba|m§.lll. mlndor harmad.
naD dr lry tovább. A hetedlt Lll
törpe het-entg crak eryrrer volt
Hólebérlrénél vocgotdn.--

Mlt íondoltolr, lrányadll napon
v&.orárott mlíd s 7 törpo e3y.
lréft? Hóf€h&h€!ól ?

ii
l
t
{

?o

Tónlt. vérro nyorbárÉ lr lutottem.
már a líkárq- et6tt álltam. Áll
Lulgommel óvatoran ktny|tottan
ar altót, egy hatüImss rrobn ürult
elétn, e rroba €{trt& Balráben leküdt
a heverün üthÁtónn móly ólombq
rr§f0lve Dunlt Tónl. BalLezóben
esy vtllnnycrgn8óBomboi rroron-
8atott, a veaeték Fcdlg t6ls mifi.
eay 4 métere e8y ládával volt
örrzekótve. Arónnal átrdlant nlva-
mqn e rrörnyü y_elóráB l a lAddlian

vsn és & Bornb m*-
mlndkstt€n a loveíó5e

Uíy tátrzlk, Tónt nóm
E ieDdófiól kalébe }*

l. ],lllyrn lllrtok rtrlr l t. l(rrurrtr.rttan,

KéreL köaeoe.
§onanh régl n

\
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.xxv. Évr. r. szÁm lr*.;lxuÁn l.

A JÓ HARCOT VÉCICHARCOLTAM, A HITET MHGTARTOJTAM,
VÁR REÁM AZ ICAZSÁC KOSZORI}A, MELYET MECAD NHKEM

AZ UR, 
^Z 

ICAZSÁGOS BIRÓ|

Á HAzÁÉnr Ér,ETüKET ÁDTÁI(
Á B§c§Üt§T MEZ§]ÉN:

BARTSCH H§NRIK, a kispesti 95" sz. Lahelcs" cs. férfi-
cserkésze.

BURKHARDT EGON, a kispestl 95. sz. Lehel cs. cs.
lférficserkésze.

CSÓKA OfiÓ, a tatai í{ósz. plarlsta cs. cs. regédtisztJe.
FRANK JÓZSEF repülőtizedes, a klspestl 9§. sr. Lehel

{s. c§. orságépítő cserkésze.

MUC§ÁNY| KÁROLY, a budapestl 7. sz. Werbő<zy s. cs.
férflcserkésze.

PRAUSE GYULA, hegylvadárz. a 937. sz. §zent Taxiclus
cs. c§. ra|vezet6Je.

rr. RÓz§A tÁsztÓ, 276r. cs. cserkésze.
SÁR§ZEGHY TtBoR, rep. rlrzlós, rép. íőoktrtó, a

:ll. sz. Bocskai c§. c§. t 8|a.

HÍven teljesítették kÖtelességüket. §mlékük elött büszkén tlszteleg ninden megyar cserkész. AdJon nekik az Ur:a harcok ffuadalmai rrtán örök nyugod,almat
fTÍz hÖsi halottunk nevét lapunk 1942 április 15-i, tízenháromét 7942 szeptember 75-1, !íunkettőét 1s43 január!'i, tizenhaté' 1943 áPritis 15-1, tízenháromét tS4i augu§áu§ 15-i számában koziilitik. Kérünk mioa"n csapatot és min_,den cserkószt, hogy továbbl adatok Ós hírek beküldósóvet segítsék el6 a biánytalan névsor összeáItítását t)

KITÜmrnTETT c§ERKÉ§ zKÁToNÁK,
AK|KRÉ 1,!|NDNYÁJAN sÜszrÉx VócYuNK

GYEN!§ T|VADAR tart. zásrlóc, l 767 !F, c§. c§.
tagla: Magyar Érdemrend Lovagkererx|e, hadlszatagon,
,kardokkal.

Dr. KELEi§ÉNí GÁBOR tart. zászlós, e?. sz. Werb6czy
*s. €§. ti§zje: ll. o. német vaskereszt.

Dr. MURAKÖZY OTTó tart. főhadnegy, a 885. sz.
ipetur c§. cs. férficgerkésze: Dícsérő ellsmerésn hadiszalagon,
a kardokkal.

t SÁi§ZEGF|Y TlBoR rep. zálzlós, l l, sz Bocskal cs. cs.

tag|a, repül§ fóoktató, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztie,
tradlszalagon kardokkal.

vltéz SELKÉY oszKÁR ezredes, cst. ll. oszt. német
vaskereszt.

SZURMAY T|BOR v. k. őrnagy, 13. sz. Ezermcster cs.
§. tl§utis : Magyar Érdemrend lovagkereszt,te hadlszalagon,
kardokkal.

Dr. V|LLÁNYI lMR§ hadnagy, 5. Keg. G§. c§.; Dícsérő
elismerés hadisalagon, kardokkal" :



_ Az év utolsó napján, akatya, nem
akarva, mlnden ember inecált eÁv-két
percr.e,.hogy röv_id pillantá-st teg]en i
Duc§uzó e§ztendöre.. . A lestöbb em-
rner ítéletet ls mond az ..ö"repévröl''.
Ezekben az\lítéletekben'ieqtBbbször
elé_gedetlenség rejtózik :,,SzüÉesztendó
volt, nem ú8y íolyt le,'áhogy én sze-
Tettem volna" - halljuk--gyakran.

A__ so! elégedetlenség onnan szár-
m3zik,, _hogy 

-az évvégi- számadásban
a legtöbb ember csak aira condol. hoav
mit kapotí az élettől, vaíy-más imUÖÍ-től és aszerint moridja-kl a szenten-

if,tr. - ,,Jó év volf, vagy rossz év

Mi cserkészek változtassunk ezenaz önző nyárspotgári szemléletón.- Ái
évvégi számadáskor ícv teÉvük íel a
kérdést magunkban :-:- ŰÍt adtam?mil végeztem ? mlben jutottam elöre ?

t
A negyedik évtlzedbe lénó Marvar,Cserkészmozgalom évvéri visszauiÜán-

tásakor ls ezek a kérdések vefödnek.íel ben!ünk. Yegyük sorra az tól§.. esztend_ó legnagyóbb cserkészmunkáit
és a jólvégzetf -munka 

eredménvéb6l
cslnáljuk meg számadásunkat.

1943 értékes cslrtesztönvwel ln_
{qlt. Megiglenik a,,Diadalma§Cserkési-
liltom". Erdekes soraiból. fénvkéoei-
ból, a mozgalmunkon ttvtii eUOTri}-tin-
.ség_rs.}íl liépet kap a cserkészet mun-
Itájáról. A könyv- menielené§ét nalv
érdeklódés kövelte. az-önvik folvóir?'t
elismeró bírátatában rnel?ícaért; óa;;:
kész-egyenesletklsécünkeí aizáí [a"-
csolatban, lt_ogy a liönyv egyik íejezete

ffil i?i:áilii,fow ml cserkészek mi-

Vég_.a tet aeretin érdekes .kis be-
tzámoló telent meí a Maívar Cierkész_
ben. Egy kiscserF,ész efúondia napv
_óIményét: mlként látoratta ni,er csÖi-
Bésztársával h6sl heláí halt Íeano-
*ünk ktsílát, Horthv Istvánkát.A clkkból me*tuiliuk. how a két
klscrerkész F6cserkós-zllrik vöáetésével
átadta a szabaísánharc ..klsdóbosáti'
ábrázoló emlékel é-s a ktíóobos torté-
nstét lehó könyvet Istvánkának.

a

A_ludapestl cserkészkerület februárl
cs€rkószünnepélyére méí ma ls öröm-
mel 8ondolunk vlssza. JÖIslkerült cser-
készsrínm{l mutatta bo a cserkészet
háborús hivatását, honv mlt keu né-geznünk a kötele§séloli ket írontián.

Á téü krónika eseűénvéhez tartöztlia Budapesten meírendefett cserkési-
íénykép-kleUítás t§.

Az elmutt 
"."t.lrOOlu" 

ls Mozcal-
munk rendezte nemzeti ünneoünftön
az operaházl díszelóadást Koriránvzó
Uruuk jelenlétében Tavalv debredenl
cserkész- köszöntötte íóvé-dnökünket.
akl.abból a városbóI, abból az tskol
rából iött névtelenü. irhol Kormánvzó
urunk volt kisdiák.'ahol etsö téoé§eit

lÍl':..*'' 
a kötelessé8tsljesítéi út_

A ,,csakazértis táborozzunk l" lel-
szóval a mult nyáron is felverttik §át-

2

Cserké§zszá madás 19 43-ról
raínkat. 1943 nyarán sokkal több cserj
kész táborozot| mint az előzó évek-
ben. 1941-ben g'ezer, 1942-ben !2 ezet
cserkó§z táborozott, a mult évben a
tábor'ozó cserktiueek száma elérte a20 ezret l

A_Sebes-Kórö* völgyében a debrecenl
cserkészkerület rendéáett nanvszabásrl
,,lánctábort" íennállásának-'20. év-fordulója alkalrhából. mintepv 1000
cserkész részvételévei. e taüört p0-
cserkészünk i§ meglátogatta.

Június közepétót au[usztus vépéic
közel 500 ,,végvári" riapvar firl-rél
szesült vendégtáborozásbai-a szórvánv-
területekről. AuÉusztus közeoén ke-z-
dődött a vezetóképzö keret'r. orszá-gos tábora 350 iserkészvezetí tész,
vételével.

A regösök a mult nvóron is be-járták az ország különb-özó vidékeit.Az egyik regöscsoDort Börvelv köz-
ségben népi múzeumot alapítolt.

Az ósz elején a íalusi cserkészet
vetette eI termékenvító maciait e
yi_déld ifjtlság között-, októbelben a
hárshegyi._cseikészparliban kiképzó tá-
borba gyűltek összo a vezetésrri alkal-
mas íalusi íitlk.

,l

Az ószl munka kezdetén, naw öröm
érte a magyar cserkészek nacv*család-
iát. Kormányzó Urunk e]iísmerése.
báromévtizedes munkánkért. A kor:-
mdngzói elismeúg ielentí szúmunkra a
mult _esztendő lcgiaggobb cserkészcse-
méngét _l §okáig einlé-k-eznl íogunk arraaz q§zt reggelre, amlkor a rádióban
íelolvasták kormánvzó urunk kéz-

iit$r.f: utánp eljátsáották a cserkési-

A mult évet az j*rer.o"e, 
esztend6-

iének is nevezhetnénk. Sokszor iutott
eszünkbe a 10 év elóitl szén qödóllól
nyÁr, amlkor a vtlán cserkésáiaT iöttek
e[ hozzán* ér a nliiunk töItött -íelett-

hetetlen nepok után lóhírünket vttt-ékel a íöld mtnden r3szébe. . . Nnqv
hadiiátékokkrl idéztük a ytláítáboÖ-
zás napJatt a megycrt halmok_-on.

I
Moz3atmunk legútabb történetéhez

tartozlk az új cserkészkltüntetés ala-
pítása, amelyét hótl halált halt véd-
nökünk, vitéz Hortby István emléké-
nek szenteltek. t

A cserkészet salátos maÉvarsáp-
nevel6 munkáJát mútatta be ö reaöi-

trfii}§:"n,,Magyarabb 
magyart''-kl:

a

Többéves telepít6 rvüitésúnk is
ebben az évben -boztf-móa cvümöl-
csét : felépült az elsó két téle§es rrá.
zunk, l

t
Több értékes könvv kiadása ts

hozzátartozik lvíozralinunk muttévi
krónikájához. Megie-lent vitéz Temes}
Gyózö szerkesztésében a ..Macva!
Cserkészvezetők Könvve'' ll.- XOíőte-
H3rtodik kiadását értó el Salia- Diiió
,rorsvezetói Notesze''. Mecielent a
,,Cserké§z §zolgátatí SzabáÍÍzat'' is.
{z év végén pedig értékes szépíro-
dalmi,cserkészkönvv halvta el a-sai-tót: Szücs Imre ,,iKalanőozás a Balá-
tonoh" című könyve. 194&ban indult
el. _a férficserkész]könyvtár sokatígórö
vállalkozása is. 

,,

1943 a Magyar Cserkésznek is fon-
tos évszámot ielent. Ebben az évben
léptünk 25. évfolyamunkba l Á Ma-
gyar Cserkész besjámolt huszonötéves
történetéról, majd a voll szerkesztók
köszöntötték a jubitáló lapot.

A Magyar Cserkész az elmult esz-
tendöben a fronton harcoló cserkésze-
ket is íelkereste és sok lovél számol be
arróI, hogy a harctéren milyen öröm-mel íogadták katonacserliészeinket:
lelkükben a réni cserkészemlékeket
ídézte fel s néhán]y percre otthon érez-ték magukat va'g;i a cserkésztábor
ezernyi örömében.

Nagy érdeklódés követte a Maryar
cserkész pályázatait ts. 28 pálvázötot

}ii*T' b lJiagyar Cserkész' aa- elmult

A júniusi Magyar Cserkész kettös "

terjedelemben jelent me{ é§ a táborozó,
fitlk szétosztották a lap néldánvait a
íatu népe kö.zött, hogy b tatusi Ífjúság
_r§_ mesl§merJo é§ me8§zere§§e & c§er-
készetet.

sunkra eddig közel 30&,an lelentkez-tek és bizoúyára FínnorszáitbóI már
eündultak az- elsó levelek..-.

a

Btlcstlzik 1943 t A számadás vénére
értünk. Nem ártott eíy Dercre vlsiza_
tekintenünk; valami- 6üszkesértélét
érzünk, érdemes cserkésznek lÖnnt t

Lelki parancs dzól bennünk: ncm
szabad abbahrgynunk ezt a munkát.
még többrc XóIl törekednünk. méő
/oDö m_unkát kell végeznünk 'az 

eÍ-
iövendő esztendóben -.i az Urlsten na-
gygPb dicsóségére és magyar íajünk
boldogulásóra I (v. K.},

;i
fi

l |:L&

I

t ;a.11;;$..:

§zókoly üszJtöelcur



Múlhatnak az évek, yáltozhatnak az irányzatok, politikal és társadalml áramlatok, lehetünk kisfiúból kamaszok, kamasz.,
ból férflak, a mi Útmutatónk változatlanul és siitardan marad, ami ünnepélyes fogadalomtételünk óta eddlg is volt, a cserkész-
törvény ! Olvassátqk'bl ú;rafigyelmesen és, úJítsatok magatokban roiaalrmaii li' kí"á, ;i;d.yájil.["at munus, ered-
ményes, istenátdotta magyar úJesztendőt hűséges barátoto[,, a Magyar éserkész ! -'

l. A cserkész egyénesleikű és feltétlenü-l igazat mond.
2. A cserkész hiie1 teliesúi t<Oteieisálet,inelyekkel lstennek, hazá|ának és embertársalnak tartozik.
3. A cserkész, ahoí tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
§, A cserkész masokkal §zemben gyöngéd, magával szemben szlgorú.
Ó. A cserkész szireti a termé§zétet ; ió az állatokhoz és kíméll a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalói nak |ó lélekkel és készségesen engedel mesked t k.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.

l0. A cserkész testben-lélekben tiszta.

VAJJpN MIÉ,RT ?
EgJszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. Ez a

falu fejébe vette, hog.y valamilverr cÖdálatoÍ-nasv alko-
tással lepipálja az.egó§z környéli, de tatán az ecé{i orszás
minden faluiát l összeült hát a nacv kurraktánács és á
_sűrű pipafüstben a késó éjtszakaUa nÍÚló ta'nakodásban el-
]ratáTozt_a,_ hge_y_ psy m_énkűnagy boroshordót fognak készít-
tetni a falu kádáraival. olvan-nagvot. amilvenT nem hocv
ideha3_a, _de ta!án az egész vitagoniiinc-s még'egy . . . Nosá,
nekíálltak a kádárok. Áz egészJalu leste. fiöveííe a munkát.Végre, többhavi megfeszííett munka Űtá'd Xeszen fllt ác§oda: a ménkűnagy boroshordó. Hát igazán naÉv volt.
Kimaga§Iott a falu bogárhátú házai közü-l l Hani-Ú ezzel
még lincs végda dologúak. A hordó rlgy jó, ha tele van. De
nonnét szerezzen a falu ennyi rengeteg bort ? Erre is hozotthatározatot a községi tariács: "Mifrden gazda kirtáe§- á
vagyonához mérten több-kevesebb liter bort a közös nasv
hordóba tölteni l A kisbíró kidobolta a határozatot, Iii"-
dobolta a borbordás napját. A mondott napon minaedel6l
megindultak a gazdák iiisebb-nagyobb szaimafonatos üve-
8elkkel a nagy hordó felé. Végre niegtelt a hordó. A csapra-
verést nagy ünnepség keretében tervezték: ünnepi besZéd.
szavalat, iskolások éneke, tüzoltózenekar stb. stb. Mechíl,-ták a környék falvait is i No, nem éppen szeretetból,-Óiak
h4t - hadd pukkadjanak áz irícyiéctól. . . Véprá fel-virradt a dicsö nap reggele t_ Ment ririnóen. mint a-karika-
c§apás. Itt a negy pillanat l Ájtatos csend. feszült várakozás.

Most, csapra_verik a hordót és. . . és a hordóból víganfolyika-vízl
Eddig a mese l Mosl pedíg ttjátok meg a Maggar Cset-

késznek, hogg szerinteíek hoggan és miért lörlénhetett ez a
szörngű eset és mi a komolg tanulsúg az egész történetből a mi
számut*ra ? Yálaszotokat kíváncsian várja a

LIAGYAn C§ERKÉ§Z

A TmLmIír.Pos,TyÁzÁ§ maaDmÉNym
Az Orszógos Föasorkész.a Besös Kla,l_

lttós mesnyitásokor }rlrdeite ki az Or-
szá8os, Teleki Pál Portyázóvorseny ored-
mónyét.

A legJobb belyezést az alábbi őretiL
értók ol.

I. a portyázóvaTseny vándordiját
nyeTt€ a hódmeóváaalhelyi 1ll. Erő ca.
cs. portgdaó őrse,

§. illgtve III. osapatá,,nak emlék-
lapot ezerzett s emellótt JutalomdíJat
&yert e tlebreooni 07?, Csolwnad cs. cs.
portud&ó őrsg., lll,etve az eu2tergomi 74,
.§alló" ea, *'s, pwtgá,zó őraa.

A legeretlmónyesebben szorepoltek móg
az al&trbi portyázó 6r*ökl

Emlókül kls ,asztall lobogót s omollett
jutalmat is kapnak.

rY,,A marosv6sárholyi 166. Bölya1 Far-
kas os. ce. portyáaó őrse.

V. A kolozgvá.rl 147, Apáozai Csori
Jánoe as. os. porty&zó őrae.

Ví. A galántai 1013. Ezermestor cs. eg.portyáaú órse.
VII. A póost 47. P. O. 3'. o§. c§. por-

tyázó örte.
VIII. §ojilubögzórmónyl g§1. Booskay

cs. os. portyáaó őrse.
IlL A szegeü a. Zúlyt cs. o§. por.

tyázó örge.
Valamennyl róeztvevö őre, amely a

portyóás noráu átlagon felül Jó mun-
kóú vószett, emlóklopot kap. Az eru-
Ióklapot nyort őrstik n6vsorót a ,,Ma-gpar csgrkész" logközelebbi szómában
köaöljüb

A?, Or,gzágos Telekt Pál Porty&zás
a mosú lolyó óvbgu ts megrendezósro
*erül,
A portyázóvef§sny vóndortlljs - az

eretlotl versenykürás teltételettől el-
tóröen - nem lesz örökös vántlortlíj,
aaa?, a portyózó örsök yógérvényesen
ls megszerozbetlk osapatuk számára.

Áz a csapat, amolynok Bortyáaó őrsel
5 óveu belül háromszor megnyerik a
portyázóversenyt, vag::r mind az í év-
bon a három elsó holyezott között suere-
Belnek, ogygzor s mtndoukorra olnyeri
a váudordíjgt.

Á portyáaóverseny.lefolyáeának tenul-
ságairól óg meglsmétlóséről e ,,M C§:'-
bon bamarosan írunk.

líorvay P6úer,- országoo sz&kvezetö.

A regös cserkész atfllító§ plakátverse.
uyéro kileno plakót órkezett be. A bekül-
dött plakátok közül egysem elkoriilt úgy,
bogy a kitüzött pályadljat msgórdo-
melte volna. §ppen erÁtl a ,"!üagpar
Cserkó§z" valamelyik pla.káttervoző
cserkészmüvész tollából hamarossn cik-
ket közöl a plakáttgrvez6s múbelytltkat-
ró1. §emóliük, hggy ennek hatásár* a
logközelebbi plakátvorsenyro már sok-
kal müvészibb pla,kátok íutna& be.

A mdsokon ualó segítés nem szípess ég részedrőI, hanem KöTELESSEGl
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.ftlruídi eáfrái Wiuffiá,
Talán a leg-

több magyar falú-nak megvan a
maga érdekes és

köztiszteletben
álló öreg embere,
akinek tapasztalt
szavát mindenki
meghallgatja, mi
előtt valami fon-
to§ dologba kez-
dene.

A mi kis fa-
lunkban ilven em_
ber volt a 

-ven at-
mádi báesi. Az én
idömben már aa
egósz falu csak
,,öreg Almádi _ bá-
csi" névvel illbtte,
mintha fiatal nem
is lett volna solra
életébeu.

lrta: Radványi §ttó
'bizonyítvány rovatába, hogy ,,halál oka dr. Patzauer kör_
oryo§". Egy alkalommal pedig, amikor egy verekedós
közben az egyik legényt úgy fcjbekólintottálg hogy nyomban
elutazott a §zent Mihály ló hátán a szebb világba, ezt ltta
be a megfeleló rutrrikákba ; ,,Halál oka : furkósbot".
Az észrevétel című rovatba pedig ezeket : ,,Nem vette észre,
hátu,llÚl üthették kupán". - -

E tekintetben aáonban a falunk öreg orvosa sem maradt
eI feJhosszal Almádi bácsi mögött. Egyszer kint sétáitam
Miki{t§ bácsival, mert így hívtuk az öreg kirurgust, s belép-
tünk a temetó kapuján. Igy szólt Miklós bácsi hozzám,
arnikor elhaladtunk a- sirok mellett roámutatva a keresztek
balmazára:

- Ládd-e öcsém, ezeket mind én kezeltem íttcn l
Meg is jegyeáem nyomban I

* Érr bizony jobban szeretném, ha píros pozsgás arcrl
éló emberekre mutatna reá Miklós bátyám, bogy ezeket
ktzelgeti.

No de, rnaradjunk csak Almádi bácsinál"
Egy borongós ószi napon felkerestern az öreget és rá

akartam venni, hoBy te§tálja reám azt a nagy tudományt,
mellyel oly ördöng6sen tudja az idök járá§át megiósolni.
Hát bizony nehezen mcnt, de a végén mégis csak sikerúlt.
Azza} érveltem, hogy már igen örei;, a haláI ls már a kil-
szöbön áll s kár volna a sír§a vinní szt a nagy§zer§ turlo-
mányt.

Az öreg kis híja, hogy meg nem haragudott. Nem akart
ó még meghalni. Amikor ázonban lehiggadt,ezeket mondotta:

- Hát bizony életernben már igen sok orvosságot
javallottam és használtam is, de bizorry még halál ellen én
sem találtam fel orvosságot, Tudod, ha fiatal volnék,
legyözném én a halált, de ilyen fáradt, öreg testtel a minűg
fiatal kaszást nem tudom már legyürkölni.

Megpróbálkoztam még egy kérdéssel.

-Ázt árulja még el, Almádi bácsi, hogy mi a hosszti
élet titka ?

Az öreg elkomorodott, megvakarta a szakállát" maid
így szólt :

- Az Uristen minden embernek száz évet adornányoz
e föIdön. Már pedig száz esztendöben éppen 365fi} nappal és
ugyanannyi éjlszaka van. Akt ezekkel jól sáfárkodik, az el
is él száz évis. Aki azonban megnyujtogatja a nappalait az
éjtszaka rovására, annak hamarább eüogynak az évei,
azokra hamarább reáborul az örök éjtszaka setétsége.

Volt valami igazság ezekben a szavakban. Azzal siettem
reátérni jövetelem ígazí céljára. Elövettem egy öreg nap-
tárt, papirost és ceruzát. Az öreg hátradölt a székében és
leaitrtálta az ördöngös strófákat és versbeszedett igazságo-
kat. Én ezeket tovább adom nektek, bátha akad ati falu-
tokban is hasonló öreg bácsi, aki szintén tud móg ,ilyen
strófákat örökül adni.

Ezer szerencsém, hogy siettem vele, mert ez em]éke-
zetes látogatás után alig pár nap mulva, e6y ködös_ 6szl
délután végle8 elnémult Almádi bácsi beszédes ajka. Eleté-
nek 94-ik e§zténdejélren borult reá az örök éjtszaka setétsége.

Ime, tebát itt közlöm az idó}árási rigmusokat szép
soriában a naptfu szerint:

Uiéu napján szárngast ne eggéI,
Hátra kaparia a3 mínd a szerencséd.

Ha Yízkereszl aizel ,rrrrÍ.
Az ittkct padra rckeszd. (Még áosszrt le§z a tél.}

Ha megcsorÍul a Vince,
Tele lészen a*pince.

Pdlíordulúsa ha tiszta,
Bőuen lerem mező, puszla,
Hoggha meg hauas uagg nedves,
A kengér lesz naggon kedues,
De hoggha esős ds /códös,,
0mberhalóI lészen, ditgös.

Ha |énglik Ggertgaszerúelő
Az izéket múlsndd elő.

l^

.

|.

Almáü. bácsi.soha_nem volt íekvő beteg ós orvosnál
sem volt még életében.lgaz, volt eset rá. hoqv-elv kis nátha
és toro-|ifájás környékeztc meg, ilyen esetben áZorilían mindic
megtalálta azokra a gyorsan hdtó ellenszert és orvossásoí
gyó8yfüvet, no meg a náthánál jó orvossásnak bizonvuTt á
kancatej ivósa, a torokfájásnál- pedig az- éiielre nvlarara
csavar[ Jrapcarongy segített. Ennék áóorodoiÍ illatáia nem
akadt oly nagymérvű nátha, mely kereket ne oldott volná.
_ _. Engem igen szeretett s rnint áfféle serdüló üjír gyakoria
íelterestem. sok érdekes dologról tudott mcséIii á-répi ió
ldíkb6ll ón pedig nagy élvezett1l szlvtam mágrúúa;' §;ea;ból fuadó zamato§ magyar kiíejezéseket.

Amikor megismerkedtem vele. tehetett mfu vapvnyolcvan esztendös, de akkor még iEen friss erőben voTí.Nap mint_n3p mer jókor reggel felÜlt á szekérre és kiment á
í_öldekre dolgozni, kapálni,-gyüjteni. Mint a fiatalok. Úpv

Í3hTűo}|,ííIíil'§;ráií',IiJ: hogy egy cseppet is pánaü-
A_ gazdaságban nagy szaktekintélye volt. Ha Atmádibácsí kimondta, hggy kót__nap mulvd megiön az eső, az

ponto§an meg is érkez.ett. Ha ázt jósolta, hÖly ez évberi bő

iiiíií"'",fl $h,ou"{"ilTitííi'ái#"ry":'#nr"áif; *""T.xr,ifjósolt, úgy hiába dolgoztak a földóken, nem niuinÚ-ái
semmi jót.
_, ,,Esyese§ azt tartották, hogy_Almádi bácsi az ördöggelcrmDoral. .Ezeknel( nem ._volt ám igazuk, mert Álrfr'ádi
b_ác_si igen istenfélő óletet élt. Vasárnaóonkeirt 0 v-oti-a-i"c-
€I§ö_ a templomban, Már félórával az istentisztelet et6Ít
öeült_a_padjába, nehogy lekóssen az Isten igéjéról, vagy &papi áldásról. --

_ Elsó találkozásunk alkalmával, amikor mepmontltam.hogy ki fia-borja vagyok, igen örveúdezett nekeŰ.

l*qlJ_orY§Ji,táh::"].1-,{,íu\:"f "ff T 
j3,{,i#:t§ft ííT*Í,í*

együ!! igen jó barátságban
.Ettól, az id6töl-i<ezdve Almádi megkülönböztetett

_bizalmával vett körüt. Hiába pró_báltam bÓÚÍ;""iiiurú ;;-ki;hogy nagyapám soha nem is'volt Rozsnvón eíneszteróej
bány_án_ élte le életét, mint fegyverkováci, az öreg mindig
Ietorkolt.

__ .'* Nem tudod te__azt, ö.csém, lriszen te még akkor avilágon sem voltáI, amikor'rni ismórtiit< egymaii fragvápaa:
dal.
__. .Igy tehát kénytelen voltam ráhagyni a származásomat.
.bjlvegre _ebb.öl §emmi [{rom nern származott, inkább csak

ffir;;""rirö"röm, 
hogy A-lmádi bácsi Jó barátsígát megóriz-

-'---}Ti"aai 
bácsi régefrben halottkém is volt. Napv tekin-

€ye q falu la_kói előtt még ebből az időből száírnaiott.Akire ö kiurondta, hogy halott, az ellene nern igen aoellál-
ha_tott. Ugy eltemették, hogy no. Be is kertilt aZ 0 iabieuot
§8k íurcsa§ág a halotti könyúekbe és értes!tésekbe.

lJgy, gazda, aki felakasztotta magát. seerinte önfel-íüggesztéssel mrrlt ki. Más esetben azT íita be a halotti
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Balúzs napidn papi áIdús,
Torakbajra kten húIús.

ll
,Dorotftla szotttja,
Julia tdgttiu, ( Vaggís, ha kemén11 hideg idő uan Dorcllga nap-

iún, úgg Julia napidra megenghüI az iilő}.
*

A |ebtudrí ?,suzsanna napra er.t tartiók :
íIa a pacsírla megszólal,
Á IóI is elillan gyor§an.

Üszögös ?éter, ha hideg,
Negguen napot tesz még hideg.

Jeget tör a ruaűas In lel,
Ha nem lel, akkor majd" rníueí.

*

Gergelg néha megrázza a szqkálldt. {L{auazrLi srokott,)

Sándor, Jó|se|, Benedek.
Zsúkkal houtak mclegel.

Az óprilisí Tibor napra ezt tartiúk :
.I:Ia e napon uirúgzik a csere§znge,
A szőIlőtzek is bőuen lesz a leue.

Szent IXúrk napjún, ha ének:el a [üIemile, az jó tauuszl ielent,
ha pedig hallgat. akkor uúltozó lesz a lauasz,

,t

í{a Pünkösd haua ígen netlues, akkot a reáköuetkez{í lesz szúraz.

Ha Fülöp és Jakab napja száraz, mcleg, úgg bő termés udrható.
*

Pongrúc na7li eső ió bil' a mezőnek,
AnnúI többet úrthat a bornal:, szőIlőnek.
Mdskülönben Szeruúc, Pongróc, Banít'úc napitín taggas idő
szakolt lennt" 

,i

Sapangú lesz a bor, Orbúnkor ha esik,
Hd lísztc az idő, édes les:. ic|l esiÁ,,

*

I|Ieddrdkar esik, neggven napig esik,
meg az íd,ő szép, a naár lesz szép ekkép.

*

I|,largít |elhötől |d,
Egihúborút aéI.

*

Sarlós Üold,og Ásszonglcor is, ia esi/<, negaaen napíg s§ík.
,t

' Ha tiszta szent Jakab,; Jól |ízet ar asztag.
*

Ha szepen |ényltk a Yince,
Teli lesz borral a pince,

*

Mátia Magdal.ntt,
Csak eső ie uolna.

*

Ha Lőrinc napiún §rép az ídő, iő bortermés utlrható és
szép ősz, 

*

Amilgen u saenl Bertalan napia, olgan lesn az ősz ís"
,*

Egged napt'dn dörög az ég,
Bőuen terem a !őuő éu.

*

Ha ]Uldrton napjún a Iúd melle csontia uörös, tlgg nagg hideg
lesz a lélen, lm |eítér, úgg sak lesz a hó, ha pedi11 |ekete, tlgg esös,
csúnga lél lesz.

*

Ha ldtsz navemberben lombot a |án,
Akkor tresz hítteg és nagg tél igazán.

|*

Amilgen az idő Luca napjótt, algan I*z lanuúrban.
,t

!-yea,_nap utiin jöuő..tizenkét,nap ídőiúrása szerínt atnkul kí a
kötetkező év tizenkét hónapja,

Fénges kirárrrng,
Bő termés a ngóron,

§a
Ha

i

I

A búzakölcsönkötvény kibocsátásáról
A pónzügyminiszter bejelentette a

a kormán;*nak azL az ellratározását,
ltogy llítzaérl"ékrc szóló államadóssági
kötvényekel boesátanalt ki. A péni_
ügl,i korrnányzatot a kibocsáfásnál
kót cél vezctte: az egyilt cél az -.- ami
ternrészetes -_ hogy az államháztart,ás
fokozott szükségleteit. amelyckct már
nem ]ehct kizárólag adóbevételckböI
előtercmteni, olvan kölcsönbcvéte]ek-
ből kívánják fe<ftzni, antell,ek a nagy-
közönség kezében Jévő úásárló ei6t
használják fel az államháztartás cél-
jainak megvalósítására.

A második cél az volt. hocv ezt a
vásárló erőt újból belevoíják Ö gazda-
sági élet vérkeringésébe.

Látva azt az állandó gondot ós azt a
hajszát, amelyet az emberek akkor
folytatnak, ha befektetésrtl váró pén-
zük varr, a pérrzügyi kormányzat mó-
dot akar nckik nyujtani, a búzaköl,-
vény kibocsátásával, hogy fölös pén-
züket olyan értékbe fektetlressók,
amelynek a magyar arany, a briza
az alapja.

Az áilamkincstár a' brlzakötvénvek-
_kel vátlalja azt a lr,ötelezettséget,
hogy azt a pengőösszeget, amelyet rnaa búzakötvónyek ellcnóbcn llcszed,
minden körülménvek között lissza
íogja íizetni. Akkbr is tchá[, lla a
búza ára csökken, a kötvérryekct ós
azok szelvényeit a métermázsánkónti
40 pengős árnak rnegfeletően fogják

belÉltani. Ha pedig a br]za ára netán
emelkeclnék, akl<or a kötvérrytrrlajdo-
rros azt a magasabb összeget fogja
m€gkapni, amely az akltori magasabb
búzaárnak íelel meg,

A p.énzügyminiszter tájékoztatója
befejezö részében annak a vélcntényé-

nek adott kifejezést, hogy a btlza-
kötvény megfele] a magyar néplélek
gondolkodrismódjának, A magyar em-
ber mindig szeretett btizában §zámolni.
Ámi magát a kötvényekct illeLi, a
pénzügytniniszter bcjclcntet[e, hogy
három százalékos kötvétryekröl lesz
szó, amelyok 25 év alatt kerülnek
visszafizetésTe az .erro vonatkozó tör-
lesztósi tcrv szcrint,

ü6YE§ ÁltntszgllD§óK
Ar H. Cs. fényképpállázat{n l. dai.t nyert Kinces lttván rv. l 17. lán* vité, G§. Ujpé§t.
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MAGyAR üz,tETI Sv,EILEM
A rádió ós az ujságok is hírt adtak

arról, hogy két testvér, a 19 éves
Borza oszkár és a két éwel fiatalabb
Borza László szorgalmas kaptármunká-
val transzformátorüzemet létesített
Budapesten, a Róbert Károly-tlton.

A i{agyaí Cserkész cgyik ő§zi szá-
mában örömmel közöltük, hogy a két
vállalkozó szellemű diák aa érdtigeti
í24. sz, Szent László cserkészcsapat
tagja t

Most megláto8attuk 6ket, hogy be_
széljék el vállalatuk történetét.

Az üzem bejárata mcllett szerényen
meghrlzódó cégtábla lrirdeti, hogy ez
az ipari vállalkozás más, mint a többi:
valami egészen új, ifjtlsági kezdemé_
nvezés.-Szürkül már, köd ereszkedik a Ró_
bert Károly-körútra, de móg kibetűz-
zük a felírást:

Borza László' Dlákknptf,r szövetaógl tag.
Transzlormátorkészitö.

Belépünk az ttzembe,5-6 fitl állja
körül a munkaasztalt. A,z cgyik 'a

szorítógéppel clolgozik, a másik teker_
cselést végez.

Borza László jön elónk, bemutat-
kozik.* Jó munkát ! l{ég mindig dolgoz_
tok ? csle van már * kérdezzük.

Rcggcl nyolctól estc rtyolcig
üzemben vagyunk, hála Istennek, van
munkánk, állandóan rijabb rcndelést
kapunk * feleli Borza László.

Megkérjük, hogy mesélje el nagy-
szerű vállalkozásuk történetét, hb-
gyan fejlődött ki üzemük.

Borza László hellyel kínál és be-
szélni kezd l* Már harmadikos korunkban be-
kapcso}ódtunk a diákkaptár munkába.
Négy év elő|t elnycrtem a diákkaptár
pályázatának első díját, mert én vol-
tam a legszorgalmasabb vasgyüjtö.
Később az osztályunkban vezettem
a diákkaptár munkát, három kaptáros
vásárt rendeztünk.

Borza László egyszerűcn beszél, nem
akar hirverést csinálni vállalkozásánat<:
aki komoly, beesületes munkát végez,
az megelégszik azzal a sikerrel is, amit
maga a munka ad. §aintc szabadkozva

ntesélin hogy a diákkaptár mou§alom
hivta fcl nrünkájukra a sajtó figyelmét,
nem az ö kórésükrc írták a sok clismerő
bcszámolót.

- Hrtgtarr jutott t,szetckbe a transz-
formátorkészítós ? _. kérdezzük.

- A diákkaptárban megtanultrrk,
hogy a becsületes pénzszerzés hasznos
ciolog. Pénzt akartunk szerezni va-
lami komoiyalrb vállalkozással. Az volt
eredeti tervünk, hogy elektroteclrnikai
vállalatot inrlílunk, A fizika és kémia
nagyon érdel<el, ebbőI a két tárgyból
és mennyiségtanlról tnindig jelesem
volt * nrondja tsorza László. -* A
transzíormátorkészítés érdeklódésí kö-
römhöz tartozik: a transziormátor,
nevezhetjtik áramátalakítónak is, a
rádirl lelke: a legfontosabb rádió-
aIkatrész.

* Kezcletben ketten dolgoztunk bá-
tyántmal. T őkénk kevés volt. filőszöregg transzformátort készítettünk,
munkabér.t nem kellett fizetnünk és
így etóg szép nyeresóggel kezdtünk.
Az első sikeres próbálkozásokon íel-
buzdulva, csináltunk újabb tran§z_
formátorokat.

* I(ezrletben sok nehézséget kellett
leküzdenünk, ktilönösen az anyaA-
beszerzés voit nelréz. Iiésőbb a riuií-
kánkkal m€gkere§ett összegböl töll}r
szerszámot vettünk ós ezzel me§-
gyorsítottrrk a munka üternót. Nagy
örömünk az újontran beszerzett prés-
gépüttk. tegnap vet!ük 3200 pcngőért.

-- Munkánkat általában nreselógc_
déssel fogadják vcvőink. Eddi§ rn"ég
egyetlen lranszformátort setn küldtck
vissza ! Allandóan érkeznclr a rcnde-
1ések.

Borza László a levelek és levelező-
lapok csomóját veszi e}ő. Mint látjuk,az ország legkülönbözőbb részéből
kapják a megrendelölapokat. Pécs,
Szombathely, Máramarosszigeto Ilsz-
tergom, Balassagyarmat, Debrecen. . ,
olvassuk a levelekról.

Egy lapot kihúz a többi közül Borza
barátunk és mutatja, hogy cz a m(lg-
rcndelés FaskasgyepüróI érkezett, rnint
írja a megrendeló, a Magyar Cserkész-
ből értesült, hogy Borzáék transzfor-
mátorokat készítcnek.

- 1\{ár kezdetben olyan nagy ér-
deklódés indult meg vállalkozásunk
iránt, hogy ketten nem győztiik el-
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végczni R sok tnurlk/tt. A közeli rllozi-
lratr lrirrletésl vctít ettünk. lttlg;- jíl
fiztl,LÉssel felvesztink diák,okat.

-* Fleiverren jelentkeztek fcthivá-
§llnkra l Közülük vá}ogattuk ki a leg-
rue$felelóbtt em,lrereket.

* Hát ezt a kiválogatást }rog_v csi-
tráltátok ?

* Ilgyszerű munkát adtunk ki a
jelcrrtkezőknek s trrár abból is sokal
láttunk, hogy a .,jelöIt" nrikérri vcszi
kezébe a logót. Most tizenegy alkalma-
zottunk van, közülük 5 tliákfiít"

Este van, a mrrnka lassan bcfejező-
<lik a Borza üzemben. Borza László
tizleti könyvek fölé hajol, jegyezget,
közben veliink beszél keclves tan-

tárgyairól, a kó-
mia és a fizika
l'orradalmi megúj-
hodásírról, szóba
kcriilntk a c§ef-
kószólmények is.
Nyárou nyolcrra-
po§ erdéll,i cser-
ktrszútorr voltak
Borzáék" Az érd-
ligeti cserkészek
gyakran rnegláto-
gatják üzetrrüket.
Büszkók a pom-
pás vállalkozásra.

}1gy véletlenül
elejtett. notrdat-
ból azt is megtud,
juk, hogy az iizcm
bevételének (brut-
tó jövedelmónek)
3 9;-át a Győrffy
I(ol)égirtrn céljaira
adják. Mint isme*
retes, ebben a kol-
légiumban nevelik
a teltctsóges fa-
lusi ifjakat.

Mikor kijövürrk
a diákkaptírr-
üzemb ől, arr{r
gondolunk, lto§y
a társaclalombarr

rrr il,yett soh szó csik arról, hogy
kerésztón1, alapra kelI átállítanttnk
ipali, keicskeclólrrri ólctiinket, Solilrlt
azonban azl lrarrgoztatják, htlg_r ez
nehezen megy : benrrünk mag_varokban
hiányzik a vállalkozási kedv, iizleti
szellern stb.. stb.

A l}orza-fiúk trem beszéltck sokat
erről a kórrlésről, scm nrtl]lette, senl
ellene nem-foglaltak állást : rte vállal-
kozásukkal cserkészhez méltó ltlel-
rnényességgel megleleltek erre a foga§
kérdésre.

Reméljük. hogy példájuk nern lesz
hiábavaló : aliarlnak majrt )elkes ós jó
munkát végző követők i

l'argtra KáIm*rr (3. R. }í.}

& pilatnfugoi' pi éIááia,
lIRTA: MÉCS LÁíZLÓ

A pisztrángoktól ezt tanultam :

sohasem úsznak 6k az árral,
de mlndig §zembe, mindlg hősként,
glédában és klcslt vadultan
rugalmasan, r€y§gve, frlssen,
hol zuhatag fájdatma szisszen.

őrült erőkkel szembesállva,
föl a zokogó zuhogókon, \

szlrtek között, a vízesések
több méteres habzó haragJán

föt, sárnyak nélkül szlnte szállva
szökdösnek, dladalt aratyán,

a Forráshoz, hol még az E§zme

nlncs elkeverve nyárspolgárl
lszappal, hízlaló, tempótten
nagy tunya§ággal, hol klveszne
h6s rltmusuk ! Ők az ormótlan,
titokzatos hegyekbe vágynak l_

Amely pl§ztráng az árral rjszlk:
lehet boldog, hasa fehér!ét
lehet, hogy parti n€feléic§ek
kívánják, hogy csókkal elér|ék
s holdfény hullong rá, mint a te|-§appt
* de a Fa| meghalt benne : hulla !

A hasukat boldogság-nappal
süttethetik a renegátok,
mbgyar Júdások, árral úszók !

a nevük hulla, létük átok !

- Pisztráng.lelkü Pajtás, el6re, ..

a Forrás-álmú hegytetóre ! :l,

§



.l€virilgok íl beíasyolt paíak jeíión

fiI,yun hidcg .uan, hogt az ablakokis*v 6o1oonooh" - saoltt<ik mondani a tél
dereluin, Kíeérteti,es rajaole lepi,h eI, reg-
gelre az ütleget. Á ,,iégltirágok" a ylagll
hideg ielei, Kísggermekek me!, ia áied,-
nek a, aúltodó al,akú saörnyektőI, Az at-
4aó l^ámpa féngénll dmbol,x|ognak &z
aganeshoz, saarühoz ll,asortló ttges-
,bogas tíineméngeh. A naguobbah azon.
ban *ujr tudililc, hogg nem kell meg-
öjednünk. Á természet ebben is ige*
s*ép tüneménr,gel lep rleg bennünlret,
,a,mit a melegcbb qrszdgolt nem étr,"-ez-
.hetnek, Mennyi. szállség kíntllllozik a jó
megííguelíi szdm<ira a zorcl tél,en ísl

.áp ablahon keletkeeő ftnomraiztt, iég-
q;ir<íg tal.g,idonképpen d,érjetenség. Ttttl-
juh, haga * leaegőben léaö kithataíIarl
ryjra, (uózgőz} ltirleg fuirgyakan, ki.cstlpó-
di,h. Ilgenkm kitunlc nyiron harma-
tat, télon pedig |ehér iWrkrist<íIgakat.
,{l, M. Cg, 10á2 ianuir 7. sBámrit,) Á dér
nerrucsa,k fűsadlahon, íálton, herí.tésehen
,hel,et"kephet, il,anem lalui;su*k ablabdn,,is.
Á szoba l.euegőjében ógen aak yira Ie-
het, íöhént ha a *Babdban élőlénuek t;ar-
tóakodnak. Ea most a hülső laítleg ap
ab'l,ahüaeget erősen lehütí, * <t. uí,agőz
*zépen hikrásteíilgosaú,í,íc, Ed a tol,uarnat
solrsaor ígen röaíd, íitő atatt ititszód,íb l,e.
Áz üueg aa egyík pillanatban rnég tel,-
jesen dtkitszó, a köuetkepöben ruőr h.i,r-
telen köd, l,epö el, maid, megind,ul a íe,ris-
táIuképaődés. Erd,elces módoyl a tcisebb
krískilualr, rnínd.iárt tliból elyirolognak
és ariyaguk a, naggobb kristőluok nöae:,
lóséhaB idrul hoapó. Á naga ha,lak ítt is
,tnegeszik a, kis halahat! Á nagu kris-
tól,goh a hir.sllt terhére §uarapod,nalt,híemkl Á naguobb hristáLgok körüL
iires, sötétebb tér keletleeeih, am;it a
íénuhépen ís negfiggelhelünk, Innen ke-
rüLt, ki a naglt ltristlíl.u ll?t!!aga, Á iég-
llírtig íí.nomraizú mértaní alalrckban te-
l,epsaált, n7eg az ablakon. Sugarak, csólla-
§ok képepilc a lgg§uahortbb alaltoi. Á
tudósak rnegtágualtéh, hosa a ltústdlaa-
sodlis ap üueg apró hibütl, Iearcai,n hep-
dőüh el. Az összeta.ftozó ágak le,gtöbb-
ször 60 éa 90 íohos szőget alhotnal* eglJ-
ndsml. A természet saabúIu*erű§éga ítL
ia csodril,atos,

Két lelenséget sbokis inég iéahrís-
tdlgnak naoepní, Áp uted,n séttiloa, me§-
|igyelkettűIt,, hogg erőaen pírda, gőaös
Ieoegőiú helgiségek (pL. mosókonukdlc,
élelmlszerügletek, műkel,gek stb.) abla-
hai,t neürcsa,k ólgen flnamraiz,& ábrdk le-
pik el, haneyn raituh egész üastag iég-,lerakód,tisok ltépeődnek, Áp iluen iég-
téteg, sohstor hóaal ís kel)eredutl szebb-
néI-saebb, biaarr alalwlthal, gltö&uörl§iid-

8

tet. Stkdgu ,c§ílltl.g, <iglas-bogus fa. ía*-
lttszliklts airdg, aganes 6 leggyakoríbb,
d,e egy his képzelőtehettéggel, .m.ínilew
téIe alakot ás eaész jalenetelcet bele-
maglardah,atunk. ilIíg aa plső iele*#g
a clérretr rahan, n* utóbbi ánkdbb a aup^
ma,rdhaa ha*oulóan, mu,glarúehntó" Itt u,
letlegőberl le,begő alzcseppeeskék r&eg-
faguúsa jótgea a íősa*repet.
Á iégaár,úll ígen h,dkis tdrgu fénu-

képepögépünk sujmcír*, Áhúny, anngi
féle, Soha hát eguíorril,a rajeaa} borltott
ablakot nern lóthntun|i. , Á tutnészcl;

Az ablakon kelctkező lüoomrajzrl 
'ógúráÉ 

tulnj-
donképpen dér

zrtzmók itz alrl:rhorr

l;tillozatassága kím,erítketetl,an. "Ús &
fénaltépezés nem, nehé* feltlltat. Külőnő-
sebb |elszerrlét nem kell hozró, a leg-
eggszerííbb t}obozqéppel megaldható. A
géllet az ablakkal szernben íekillttiula a"
szobdban, ug!, hogu csalt, a bewtünkat
érdeklő, * lehetőles lggsaebb * részlcl;
kerűliőn be a kitórnezöbe. Most m.ól
csa,l§ a helges megtiltígításra kelt ,íigye|,-
niink,, Á iégúrdg réazletei mínél nagpollh
fénuellentétet'rnutassanah, Ehhea leg-
Itednezöbb a1 ferdén oldalróI, uagp {elül-
rőI,, uag,! a.lulról, iölső ténasugúr. Maga,
a íénuforrds, tehót (a nap ill,. kímpa} ne
heriiljötl be a képbe, mert altbor az a
rész túl, sok lánut keltna, Lags*cbben
kíd*rnborad.nalt g, részletek" hu. a íénu
mí*te#! súrolja ag abl,u'kat. Napsütésnél
persze tú,Isokd ne tó"rjwnk, ,mert d, nap-
íánu olt:asztó h,atdsa rötádesen. eltüntett-
hetí a ",ténwit*. IIa meslerséges tét1,1l-
forrást ha*entíLunk, iiglteliütlh 17rrü,
hasu a kép minden résae egyenlő m"ér-
tékben lt|guere meg,uikígí,tua, Ezt le§-
eglszerübben úgu étjiik eí, hog§ u fénu-
forrdsl rnesazebb uisserü&l. frtt, a ldnpa
tal k.őzel .oan, a.kkor az egyík olrlal tőbb
fátt3lt kap, mint 1 ttttisik." Sakszor tgy
atea,í lúml>ától jöt:ő fény teljesen. ltielé-
§íl:ő, 11orroli Ieltéte.Inél pillor.atképet
csinlilhatu*k, mestenéges íénanéI írIő-
felo-ételt keLL asiuiltlunlt,. Ilgenhor óll-
adnyra lcsz szükségiink és férnkiald,óra.
Áz óI,|t:dny nappal lerlrl, ro*sa, m,ert §ab-
ban fígyelhctúí|,lt an.a, h,agg a fdlttl,
síkja pontosan ptírltutc.mos legyen aa
ablakkul,. Ha nern pdrhuzamot, ahkor
bizony ae ablah traúaalakú, lesz. Ha a.
jégúrdgoa ablakot tcomaUa$ub, saé,pen.
kítlitágátatt seobarósalettel, actgp ubla-
kahkal, akkor ígen érrIekes, téIi han§u-
lutlh képekct nyerhatünk., tr}z aaoribnn
lruir nem kiinnyű d,olog é* fóként arra
Itell ügpelnünk, hogll a belső tárgvak
be|,lő mértékben mag legyenek ,Díkigl,tra.

Naggon htileg időben betagllot?, tó
llagg patak mellett séttiloa csodaseép
tünenénat ldtunh, Á iég felületéw csil,-
logó, hóí ehérspirmú ltlrógok kel,etke*tek!
Baek a ,,iégairdgok" a jég apró revleúé-
sei mentén sorakoenah és ggdnuörköú,-
tati,lc a természet kedtselőit. Eeguí pata-
lcolr ködös uölgyében, magaa keguek kö-
rött íehllő tatalaam tald,íunh ölgen eaa-
dtit, A napsugarak hatdaa alatt azutd.n
a pörg6 hristólul,apocslcdk össpeesnelc é*
eltűnik. a fehér úró,g, 3z a h.annad,ík
í?,uaníaitq tünernéng, amí,uel a -termésaet
iótékas hed,uében megl,ep benaünlaet té-
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Aí lriltrlTHil tlttxrtGlril üvArv ]Iilff
XXl. Az ismerős ellenség

Á lcű*a?..Jqaatú.soh soró* Zali lgu, adta ető az ü§ute tsonat"
ltodó tallawísót:

** Áttól a píl,|,anat.tól kezdue, arnüItar alyan macskasaerűen
,lopakodott haaa Stipán Nauáapili * rnert ee ualt az dlmérnölt.
aatórli notse * guanút fogtam, frúata a bciel,entőla,p llitöl-
té*ét ás üstles trülrkel szabailult ,&a§ a sajátkezú aláírlístóI,
'Teliesen üres uol,t a szekrénye é* mind.en. |óók a szobdá(tban,
.Semmííéle ol,gan kirgyat nem lakiltam, amelg egu lérfí, még-
.hazad tQnult em,ber otth.anót bawitsá§aasd és ke|,I.emessé tesaí.
Fehérnemű, rulia, egésaséaí és a legslük*égesebb tísztas<ígi.
,eszkögök ís hiánuoatak, esah a poli,tákuí lapok, íekiidte'k, gar-
tna<Lúban a adros té,rké,pénck tlirtasógdban aE éjialásaehrény
't etején. Tdí éko aód.ni, b eílle saltedni. kíudnt a,B it teni kelg petbel,
aeltogg szohatlo,n t:isellcerléséuel mdg<íra xania. a fi,guetmet,.

Mcllbeu.úsott idegenuengásű besaér],modora, l:glatlítlt kí-
:sportol,t, de mégía szolcatl,amtl erős heze, melxlek saöntén *em
ual|,ottak úri ember keaére. Arclinalt uacl, elszánt lci,íejezése ís
,kcllemetl,anüI, éríntett. Rölsődtenuírt h,aia oluan aolt, <lyltilue,
y.eket a .képeslalloll íén,llhépeín lehet lótní ap al,íogott oro-
seokon. Űgu lútszí,k a saotiet kadseregben" a k*tonai sgol-
gdlatat teliesítő íéríiakat be,uonukí.sulthar azonnal, kapasartl
.nyír jdlt.

Ami,hor m,egiitőd.t,e szemléltem ellian,uagoltsdgdt, iigyesen
,rnaguarizta, me§ e híánlosstigdt adzal a ,tneségcl, ho§u a aona-
,ton ellopttik a . bőröndjeit a legeziiktégesebb holmihkal. és
.azért kéngtelen egy ru|t(íbarb iórni, Á K.aasórótr történt át-
.helgezéa és a cseh ,negszúIllís ha.ngoztutósúpal is síherüLt
.elaltatnö a gyan{tt. Á esehelt alatt tégezte köaépisk,olaí tanul-
móngait, nern csoda luit, ha ideg,enesen beszéL,

Ámikar kiugtott a, gépből. a. fel,s*eretrésén, a rabbanó és
.romboló angagokon híxül rlaíst nem h,ozhatott magáual, esak
,amö rojta aolt. Pénzzel, ellenbe* bőségesen eI, polt látaa. Ezért
,fuínt olgan könngen aele. ,Eaért tí,zette hi, az egésa hauí lalt-
,bért előre, ko|,ott jóaal, kéaőbb iött, m.i,nt elseje. De nekí nem
i,s 4 pénz aol,t a |ontos, hanem aa, hogu guanú nélkül sikerüt
Jakdskoa jutní. EgyedüI éő özaegyasszonyt könnyű .o*olt fél,re-
aczetnie. §zőIee haidual," héksaínű, szltiu szemeízlel néha ígen
megnxlerő arcot is l.u,datt aógní,

Níncstelenségét nem híl,ahatta solcóip. Teluil ggorsan össze-
uísárol,t míuleníéI"t ruh,anetnűt, a.mit csak kapott. Á hor&ír
,eipelte utóna n ctomagalw.t. Ea ahkor rneghérd,ezem a hord,drt,
hogy bon,nan hozta u csomagokat, előbb lel,eplezheltüh 1)ol*a.
Á horikir ltötözte be a iobbkéz mutató*iitit i,s aa eguik kapa-
,aliban. Ezért a,dott a piro*saptwlsnnk t,í,a pengő borratsatót,
Íg!! akart megszabadutnt a ieielentő'l.ap hitöl.tésétőI, melget
.a,zanban előző este alaposal. óttanu.lrnányopott. nehagil a hér-
dések uiratlanul. ériéh, Köoetett eL itt ís llibtit, bát én tréfá-
ua,h aettem: nem tudto magrnonrlaní lnglun írjam a netét:
.h-aal, aaitu lt. nélkül. Éoraóth, üag!} egaszarüen íiloruát. Az
,ét+ e|.halt g attat dsonr a ir óngult a oalüis zhé s ttjdndékoz ús a, arnit
meg kell haganí fur|angosan és a legjobb lélektaní pi,I,\atlat-
ban oldott m,eg. Elfeleitettem gyanckodni.

ftguedül a. íőkban, lel:ő spőrdl-fűzet és a oörös bón sul-
§d,lhatott lsolna kiínduló potltul,, m,crt hísaeü, a lőszergslir tsúz-
lat:a, a. rneneküUs, t:clamint az őrszemelt" utia a tüeetbő| kí-
tópett papirosra aolt |al,rajeolua pírol pona,I,akkal, Deheit ak-
kor nem gond,oltd,rh ífulen messai,re.

A bcjelentőtap terméwetesen tohexern keriilt a re&dőr*é§re,
§típdn Noaíszilj eguszerűen elíeleitette leadni, me,rl ígg hí,
vónta ap érd,ake, de minltet, Iuíeiakat sikeriilt féI,re,oazetni.

§zererlcse, hog,u ,Id.mbor Mátuós beltöltözött haaeánk. Nél.
.l*üle al,igha sileerüIt uol.na 'leleplleaní aa oroez eitőarnuőst s
takín még míMlíg garúed,dl,hodllatnc,; tnint ísmeretlen ellenséll
rombolhatna, pusztíthatrui jauaínkat és nuugtalnótkatrui q,

.Mkée polgdrsdgot.
Mcgoallom: lcítnbor {tr is felkeltette a gvanurkal és alllt

,íd.eís téuesen, ítéltewl rneg a helyaetet, Ea is az arosz malnldra
haitotta a ti,aet, miael rnaiilnem megf cled,lrczterú róla. Jdmbor
ara,t hijnau eöt," el, tudásspónNidlral, e §u éní bua dekoillíLtúa al,,l) u-
lamint ,udaaria,s és előtéleenu písalkcdéaéaol netn §on.holtaru
m*nkdsnalt,.. Ákhor wkat romtott u d,olgon, tlmikor uz ólmér-
nöh asebéből, Icí"esett í,ar)írl&,pot nem adta uítspt* a tultúdmttr-

ollrnalrz De épp aa üolt d, sperencse, horll ő taldlta ure§: ü, lő*
aaerggári ,nunlcd,s! El,öaő nap kötleltéh at a gpdr allen * twt-
rén,yletet. B-őgtörl feltűnt nelaí a ,ndal,at és ep índ,íl,aita el *
l,alt.íwi,t, tttslg .aégül ős maga al{l ternette ű fa§§abanfirót.

J&rnbot úr az ól*érnök ngotuiba szeÜőd,ött és ltöq:elte,
rnint ae drnltéha. §pabadsdaot kért a. g1l&rba,n s íga, tetgpéae
szerin"t maaoghatutt. BrröI étt rnit sem. twltan éa azért tűnt
íel: twic*ad<t munkás a* al,§tttl, aki, sohasem dolgozik, hane*l
állandóa*, esaaarog? Á ,pdzla,t !ó utmwtató aol.t, bór akkor még
Jdxtbor Vr sem gondolt arra, bagu orow eitőetrlltő§tel, Dan
ttolgu. Gw,núja althor szöhketlt m.ag&sra, a,míkar íelgyt jtattdk
u, I}arnól,i-urudalam s,aérüiét, Itt ugllam nlég n,am llolt biplas a
narénylő saetnéI.xlében, mert a mérnők eltíin,t u szeme rIőI, csalt
tniuel, azan a t<iion kódorgoit, Eette őt la6lpanlló atid. al,ó. Bór
ruisnap kora re§gel, f e.Itúnt nehi, ha{lu a l,éprső alján elhelue-

' eett kíbtörlőm salt, a sdr, bősége*en keuererlrle szalmaadála,llkcll
és búzaszernckkcl. El,őtta aa.ló nap nem eset.t aső, tehót, cgak
aluan cipőről ho,parhatták Ie, ame\,31iknek gazdaiia uízben, aa,Jlx1

froesoltldban gózolt, Á Darnót:i-uradalom gauit(rgatójt a, 82en1-
tahul, óUító.sa *perítlt a tlödes réten dt meneltüIt s tűtlt cI nvom-
tal,anul. az aká,tlerd,őben. §ajnos a. m.érnöh ,ttom te,tte ki. a eirlőiét
s íau hmbaualónalt bi,zonpult a. cipőtísatításí z,ersenu felaió*-
Idsa Roailaínok. §r.;jfds m.aradt,az egész, úe u, guatl{t, egure *rő-
sötlött. -Aklt or bizonyata dott rne g tel j e s en, umilt or sikeriilt' me !!-
l,t:pni, Yti,p<in Notlosziljt anánt a pál31rlteslen * robba,nóa*glagot
a sí,nek m.ell,é h,elueete, hog11, negbánítstl. a for§a,l,mat. Közbtl-
lépett id.eiében, a ,uonat érkerése előtt. tttgdoshatta seét a rög-
tőnaőtt dram.kör,"*ezeték,eit és a merényl,etet megalgad<il,gozta,
Ept lótta meg Dönci. tl kiirteítiróI s ígu terel6dött a. gua,*ú Jdm-
bor Mtituásra, m,itel Dönei tantdziója u k.e|,l,eténél ietbbayt, ,mű-
lrödött, Ha akkor I,ogihusan gotldalkaeam és iobbtl,tt, kirayitetm. c,
szenlemet ésaretefuettem lsolna, hog3s J&mb* tílituós a. mérnök
sarluíba szegődött s ahal §úmbart láthatiwlt" att előzőle§ a mér-
nököt he1,1. keresni, ,Itímbar t:súnlla !!!!ak{Lba kcaercelctt, htslatí;
a legbecsüIetesebb és a le§ön*t:lenebb mvnhót ,"*égezte.

Mi,*denüté lcöuelte a.p orrlszt f eltíinés ntlhül. Ác, nern,. í,s
tette é*zre, dc éppen ezért sihetiilt több ízbbn, íe rneglópnie
Jámbor előI" lnert nélú ttűl*tígost lr, ótata§ talt. Aaon a- tó,jon,
alwl a mérnö|; ettnint" m,ihd,ág tőrtónt tlalamí .., Íga a Róktl,
őrs <iltal elol,tatt tűa is az ál,mérnök lnűt,tt ,volt, Sirno* Lací.
al,aposan rnegsaóritott&: kénytel,en tolt fegu1l:erét haseiuilnö,
lwgg a uesaed-cltnesen közeledő fi,útótr megsgaba,elulion, Szere,n,
c*ére aéIt téaesetett a galuó. í,aei tttúna uigta, a tdharídeót.
El ás takilta a fublt combld.n. Bit:egetl i* egg ,napi-g, de otthan
barcgatta ae ütés hlll,ltét s aa |tanlarasan, el,m.{llt, Á gvúitoga,
tósnúl, a Xutua-őr* beneín* üllegét t<lláIí:a meg Laci, Ee rl
köaetkezőképpen, herüI! odu: a nyárí t&baroads alat,t ltiíoq,lott
az őr,s me"nlőládtíithah ültegéből a tiszí;a benzin. Áaon c. üQIraIb,
anlikot, ct" xlarattcsnah úr úad(>dtatta u, csaxlatat, kíuittew ar ür.rs
üxeget és a Szent Ántal-gtlóglrarertrirb&n meptöItettem. Á lcis,
asseon!! kedtlesen mostll,ugott re<i,m és dthaga gondolta,m ,uolnrl
ah,,ltot,, kog,! az iiae11 úuén gvtlittga.tdl lluanuidba kepered,emi,
Az üaeget 161211,1littem és alighalr,em a íürd,őueoba. dl|n:tiytuó.ra
tette*t. Igu tűnhetett a mérnöh szltttébr a fel,íl,ás és felhasd,
tt,ríIta a rnuga céljaíru, íábtk.elt, aa üue§,nek, én m,cljt teliesen"
,rnegfeletlhczte*l ró'l,a, ha látam., ú§ be:l:ittem. tlolna, ae ot|;
honba, §inaon Latí ióbardtwtlr, mttlalkoeatt: nzenl;eni alnrt és
eltüntette a. üana bo,biaiban a,B drtt,Lkotló ütcgel;,

Júmbor úr egu ózbet a Dana &rterüIetérl, uB Vlt,lóI, éspak,ra
fek,.*ő edlöban elaeszí,te|ta a? r.ra§l ttyom.át, rlc hclaatte tak.ílt
m,dst, Fehér seljtemd,ara,b tlolt. fewak.ttehstl, tlz e§uik. fa ógátl.

,.Seemetsdúrt 'neki és le,piszktitta, Furasúltttk tlil,tí,|,Ia, dr neln
tuúta ererletét megmail$.rd,ztt,i. Akkar §Eölíliútrt eszébe a mag-
fejtés, amlkor bdfultím: Áko* I*tuórl zdsrtós haeuátk.eBett, Itt
az eitőem?$s algkulattt,titr teliesát saol,gdla,tat, örörnujjongut
íogadtam és ezt |ciabdlta*t.: íIl ad eitőernuős! Itl az eitö,
ernyős! ,,.

Áa áIm,ér*ök óppen akkor ígíltekeaett kifelé a la,kásból é*
meghallotta oészei bíáltazd,sútb. Bitott1ldra wagófr. altta:
lniiúmiil;t, hogtl íelíeilezlélr titkát. §lőrdntotta retol,1:erét és
ueiótrátt a szobdba, Áa udaaron li,W Júrnbor tlr mtlgkitto aet
ap druló ,noldulatot" tö{rtön tu,d,ttt,, miklen, selyem,darabat
.takllt ttp erdőben. Áz otose r.jtőernuőiéneh kisaalmd.t úarabla
uolt:. I|öldreere$élredé§kor beteakatlt aa cgatlik fa úgdbí, és líi.,
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.Iépíirl.öIí. §é!ségld.ruiil llríll.clt a taI,ú,It rásl a stuktlt}tis }te,
I11(rr.

§tlgl! l,cllt Jdmbor Má!.ylís meglt:llctésc, arnihlr ellyik esttnen tu.l.tíIt:a, a fiiltjcillutt xtllu, a. rxíalul,al, stlttt u,e el,eiticl, rcrn.
a" rabbunóa.n.ya1lot, stlttt ttz t,jtíit,rttlli) tturabjtil, Hi.eitty<lzitlhl. tl,,nrhezen §E(rltlt bizrlnyiléh..dlt. Nem 1.arl/1o,^rtirtl ,t:iltli Ű,a ,iklyct"
Mtísnup, nnikor ue t:rdíjszélélt ncglúto!i. iilni" rtrnt glitiltt,
}tt1.111 rittlstlsa rtll1j1olt $ fuérni;lrl$k. Ftltl:sálíu.t {}oriítrtt aá
rlÁ,rrs.r,srr/tjrll.ól ó5 igt,tl lie IIem.etlttl, ti.rzétt:kltt.I íoítlialta, útjá.t,
§Ilt,aí,drrletu.: tttnt ,uit, !rlt,úbb, Á rcn.lőtségrr rnerli é§ leljcícn-.leltt: tte oft§zt, bil senlmífé'k tór!}tli "biaonuílék 

n'cni ro?:
ellr:u,e. Elhilté.h sr,g.tlait ú.g,tJ is. Á laltősú:tt keresték, de at.ejtíier4lős az ablrl.krln ketesztijl tnen,ehiilt, a h,elyzet ,petlils u,e
étt...,me.gj_tllcnésem..mcl. ti.sztúdóíIott.. A Kutyn-őr§- \clletttiie a,
rejttkh,efulét, secmtnel tartclltuk és ezriltal sik,erillt u. 1Jdra§
ism*:r ttlt:tt, ell cns é gé t ártnlxt atlnulri. tenni. Ltlltult s aoőré lyérőI
-n, l,cpel és í,*tnerőssé ,tllilt nt, ",isntret!,e* ellc,ntóg'..

§íiprílr JVo.uiszál! szot:jt:!, ejt.öunyős ,ntw íolptatlltttIa.-tol,tibll
ltltlllom.ot miikörtrósét. A §tltya-őrs résen. tlolt és r.t eserkésa-
szcllem, di,ar].alrnushodatt a, rambokis föl,ött,

Á? orsedgos f őcse rkése ,úrnah 1943 trtgltl*Étus 30-tín, a.p
orszá{|os pa,rantcsnoh,úrhaz in,téaelt,paru.ncstl ki|ejeeettel a
Y. !:. a. §portasztálytílalr .i,rdnyt:ltél tarlal.na.aza,- Á |ekttti-taud,ó §pclrttszl.úl.glitluk c2 Q, .paltnc$ ftlltl.tlatút:tí tcszi:

I. Á cserkéseet s1lortjáttült, ,,rtcgseerl)ezésé!: és uB tlt.het
wiikség<ls í el,t ételek biz los.il:tíxút,

2. Á sportszőxetségck mwtkrijábtt, való bckapcsótótlcist ésott et. cserkészcsa1lottlk é,rtlckeinek hépll:iseletét.
3. Á r:serltésatl,tlerstln,yspo,rljdnak megszer,uezésél,
4. á |éríie*erkéset,t *pclrltnuullaltöaösséllé-uel taló eglliitt-

műkiitlétt.
, 5, A $er[;ése sportorrosí. szolgúlnt *teg§zerl:tzését és az
a*zdg os I í jlisúui E tJésasé gütJul B,iBott s ág ttu.l xaló e {rpüt tnt,űk 6-d(sl.

Áz orsedla* paranesnok úr ,ttti.r 7913 szcptentber 1.0-én Ieí-
ad.itt -Á ltalllar Cserkósz ilIozga,lom SDortoszkilyáltah iig.t7
tctttljét;' .Á §portoszttilg u|Ija. a keretébotl tö,miiriilt csu,prltóh:
§ed.tytúril. *portol.<isi leltetőség nyujtús{L. Elsősorban. a tiu7aa-
rnúrlgos cserltélszsportok és a, kifejeee!ltlrt hon.aéclelmi. céíiat-
nak jiinnek tekíntetbe: tí,zi-, sí-, Iúrista-, ú|,Iijl)ö-, kerékpdr- ós
m,otors,pc,t, Trs.xábbő a\;1.ran!!ektt a:nilez; khal,őtlé lesai és tn-gedéIgezi cscrkds.eeh terseru,,ueh l,;al(l részt,ételét túrsnddlmi
s porte q1y as üI,e t ek .u er s eny éb an,

Ta|tcit nemcsal; ,,töne gspart' u (éIunk, brlnem. lzen. t,úlnlnlj-
l.cg a mínösér]i, s,partl!,ás rstlrkészttoltr.Ion. heliilü íftr)g§zerll|-
eésa it, Éppeu, elért ht,t;iln a, §ylartasztdty má*éI több lnmol1s
r oraeuy l,chet ösé ll e.t,biztosí krni t arJ iai szá mára.

Hitt, <íbuitttl lenne lnírule*, Ita nern lett.nének rd r:nlbc:rei,l|;,
Hí.tunk leluit mínden csapatat, w,inrlen cacrkásaí Qrrc a. ,null.
It álra, Ors zd gtrnk laltos s á g n. arui.lt.gla. g u ehály, Á m enuyi,* é g e t

Zoli bék.éstu séldl,t. í,aciutll np, u.teún. I}estél,gettlk:
.*- !íáiq *crn. irtem, ,rttíét"l. *cnr. értlekliirltem,',ui,I,url az l.ij,rn-úrnök irrint"
- Ltí,ttlt}, *titttlig ,rlorldta.rr1: a, htttaábó|, ltititlyaih * róku,rttraszstíllu..,
-- íláIbluerlek...
Saern bcjőI. t t,tllii.k l)önrí**"íIot:ti i,gyeksacl, Ya,kures? -* kítiltott ró Laci,
-.* I11tl,zti,n x.e i.z,éIj ,,, "* békétl,enhadet!; Dönt:í,

_ 
--* L}izany. ne ! -* k*lt llét]clmére ZaIi. * Dönci glyun tle-

reka,s .tnunki.t .tségzett az i.smeretlen ell.enség lelc§tiaéséttét,
|tOg_g ,öröktt: Iecahu.rta m.agáról a Tu,karts ntll,,let. Átií eÉt ,rür1tlóltd,nyalja, u,zt .nem, tekiintem bardtomnak^* Non,o! IIdt akL.,ar itl a, keaem, Diinci" Kebtretnre, {.t:
K*lgtik'h.őse!

-,- Igtl.pá,yl, tte íeéli rnindig ..,
Á tttl1l ,mosol:logaa. szemléIte a húrom fúitt, akiknek ltabdt-

}utjtókajdu saeréngen ltt rugltogolt a, liliamoa jel.tény:
Á bersíil,tlt, tl tisztu,stig és a !óI,"*égzett tnunku, szimtsólwna,,t/ÉGE.

aótoliult m,irlőséggcl.. §.p testbe,tl é,p IéIck, ,,,rorldlalr 1000 eszttlt-
ileie. ürre h,í,n:unk m,intl.en lno7u&r cst:tkéspt. Iliss*üh, hogsl
l:azcl ct, ,seebb iöaőt szalgáljuk, S tu,diuk, .sokolr 

'csefálc, 
1,1iÍ

ör örn n eI., önzetl,eniil. s z c gő(l tö k mcllénk,
Dn. T/ITáZ RALÁ§íÁI,TIJ r/§§ ^&,állfilYc

a trI . c S.'űY §'rii, !i;,Wlí."xí't L, z u t ő i ".
Cserkész-§íyer§eny

.á, Magytlr Cse.rkész Moegalom Sportoszlál,ytt, 194ű jttltuár
15-én, 76qin és 23-nn, rendmi o. bttdai lx:§yte:lrben a XlZ. orszi-
gos t:serkésasíuersenpt. KótíéIu {tjilítst hoaturll; be p22p! 11 q1,1.-

lannac|. Áz egttik n ttorosztúlyok új beosztlí,srl, KorasztáI.1t-
be_oszttisunkat n KISaR Inrenztálybrosztástihtts íllapíNrltt.i|t
erlclig,t to,nul,sdgcllttlt s tiibb heluröI árkepelt kérést il,e{!$?íu--lelrén az úi l,;orosdttilgah: tgg al,ahtll.na.lt:

trr. korosztdl,31 18 éaen, fetiilíck,íT, korosztdl:u 16-18 éq,eullt..
III. horoszttil.tJ 14.-16 étesek,
II. korószttil31 12*7l étr*eli',

1.Iúsilt'lénue !,lrs,újitástullt n,z ultttlltil31ut.trseny híbőtttése. Lé-
,Lue§(s|rl h,ossztttlll ttil:ott, fogjttk megruld,caní a, t,arcenyt, töbtl
állon <íssttl, szi g or.{lbb f altét r:Iek meliett, ÁmclyíIt, ldrőrieít n em,lcsz tneg u kít;titlt 24 órtís túnlfrllszerelérr,,, 

""I 
*errr, i,nluthut

utajd a .llrrsenybtn.
15-én, 16-dn u, ítltó., l,egíkló- és míilesiltló rersenxlelt kerüI-

ne:Ic k:ban,llolíl dsrn : 23.dn 7letl i g a z akad dl y 
"^ 

prsen!)t 
- 

f al! lult Ie*
bon;yolítu,ni. Ncueeési, hutáridő 19til latuár 1-0-e, 19 órá" aésa-
letekre kitt.rju.lő ter*en.gltiü,ús u det:emberi, zölcl-körk:uétbctt
j_elent.meg: ReméI.jiik, !ó lutl;ttttk lesz a, üetsenytkr<l dg solr
átl,t],uló. Áddí11 i,s *eorgalmcts sízés.t kíudnunh!

A vcrrrnyrendezóség

C§mnIíÉ§r,§PoItT

*@;,: ,,éíilOnTíTOn§Zfiffl

rÉrrr
§ A horrdtonizliíl Müsynr Xllznrill,ollldóst §öziJssóg

tlttirátlánnk el§ő loű§drrloürtóíelo llstlülürr. A fii§-
gct le n l lrlrvírt orszírglrart nz l llt,tékes horvírt lr;r l ósí-
gok llrjilis lrozzájrlrtrlásAvnl n lrorvátorsz{t6i ]tí, Ii, K.
suJát ker6teirr lreliil iljrisrlgl osoporlot atrikltott, nmcl1.
a hálxlrris neltrizsógek nre)lclt ls szóp lnllrllűi1 lcjt ki

' '"ti- '

A horvtitországi mcrgyrr
i$tlsírg 1942 auguszí.rrs
20-árr elhclytlzí krrszotú,
ját a hősök emlí,.kmüvólr

A magya1 iÍl,iuág rlladal-
kalruvnl várJ;r a, horvír!-
országl magya! köYetet

]all; .

,t,"

t"0



ffi§

Miklós-est a ka§§ai til9_esck körében.
Mi_oz n zsivajt * gondolhat,ja magátlana kassai promontrei gimrr. órlon - íalai
küzé dólután belúpő idcgcn. HoEs. rre
törje ezen a fejót, míntljárt meqmon-
dom: Á l{2-es eserkészck tartják Miklóe-
estjüket!

Dbben a pillanatban vonulnak bo ósfoglaluak helyet a Íelteritett gsztalok
mellctt a cgerkészek az izlésosen fol-
r]íszított tornateremberr, A }íiklós-est a
Himnusz hangjnival vcszi kczdctót. Ez-
után a parancsnok úr erüclkadik szó_lásra, §zavai igen szlnesen elevenítikmeg §zent }|iklris püspöknek írs &
magpar történelom_, mese- ós monda-világ §íiklósainak emlékót, }fikor lre-
széde §olán rát,ór vitóz nagybányai
I{orthy Miklós nóviinnepére, a'' eeeri.é-
azek kemény rigyázzba merevednek! Aparancsnok úr nlaleg szavainak elhang-
zása után, most }Iorthy-dalokra zendi-
tenek ezek a vid,ám fiúk. §zinte remeg-nek aE ablakok a lelkos énekszótóll
Ezután az egyik időgebb cgorkógz kere-
setlen. de annóI őszintóhh szavakkal
lejJi ki a ceerkószet lórryeí{ót. Igen nagy
lelkee€dóst. helycslóst, ós {rrtszóst \,ált kia fiúkból ez a kis begzéil!

Most a csapatnak egyik katonai szol-gá]aiot teljesitó cserkészc gzól nóhány
azót a csapathoz és arra a nótára ta-
nítja, meg a fiúkat, amit a §ep§i§zent-györcyi Feesto-őrstöl hozott!

De miért aötétül el hirtelen a terem!Á... o Mikulás-ba.si jelenik meg im-
bolysó gyertyafények kíséretében" A
n6ma c§ondben szeretetteljes szavai a
rosszakat korholják, a j6kat pealigi dic§é-
retb€n ré§ze§ítik! Ajántlékokat ie hozott
m&Fár'el, gmint iátjuk, §zát is oeztjl
,őket. ilraJd rledi§ a fiúk &hi,tatától ki-
tórvo'elhagyje ü. teraet. Amint a fiúk
felbontjá.k e c§omegoket, nagy ez öröm,
rrgvetés! De közbon m§sfőtt a tee i§,
úgyhogy most rnár toa mellett bontják
e c§omagíokat továbtt...

Az idö &zonben halail, ,a tea is elfogr.
lastan véget ér a &íiklós_est! Folosonilül
a c§erké§uek ajk&ról a §zózat ég eg},
kellerrrge dólutá.nnal tarsolyukba.n indul*
nak a fiúk a kóső őxzi e§tében henír*
fcló! .. , 

ryl..ttu,gz Wulter,
142- xz. cs. c§.

fu
M. ű§. Bl. §poItTO§zTÁLYA ,ÁI,TAL

agNI}DznNDő §Ivnn§§NY
IDöro§TuA !

Felhivjttk a e§onntok íiqvclm6í- hoov
a cscrhósz_siversóuy tdöpoiiijrir n'rleeeÓ"-
ber havi ziild körlogóIben tóue§en köziitték.Á sívcxorry lrclyes litőprrnrJa; 

-

t!).t4 Janu§r 1rí (szornlrrrt}
,, ,, 16 (vnslirnap)
,, ,, 9$ (szonrlrat}

Jó munkátl - adioa Istcnt A fíjcqer-
kósz úr lcííirjabb páranesóllan ílrv úl]a_pitotta utr:g a oscrkószck kiisi;6ntósót
és az _erro szóló vá}asz,t, Tanuljuk mesóe szokjuk meg gT,or§an c?t B 

'ö§r8r;
tóst é; haszná]juk minrli§ ós rninrlclrüt,t.
ahol cscrkóazekkel találkózunktA gl,őri 35. azárnír Jtdlik Ánvoscs. ts. rcíi}§hnda a csallóközi d§ arábaközi portyák utárr otthon ío]v-
t_atj.a tovább rrrűködósit. IJelekapcsolÓ-
dolt a c§apat újonctobrlrzó rinrnká-jába. November 21-élr nasv§ikerű
re€ö§tillncpélyt rendczett a benés gim-
rtázium díszterntében, Az ürrneiólv
sikeról az i§ m_utatja, hogy két újÖnŐ_rajt kellet[ íelállítáni,

Decembcr 5-én Pannonhalmán tar-tott előadást a rcgöshad. Á nagv ór-
deklődésscl várL bernutal-ón lrcfrcsak
a diákság vctt részt, hanetn a fómonü§-
torból is nagy §zárnnlal iöttck az
érdeklődők. A'bemutató iseír iól sikc-
rütt. KüIönö§en az előadoÜt táncok --köztük a kónyi és szabolcsi verbunkos
.-,- arattak nagy sikert. Nyolc 1,iú járüa
ezcket csiznrában. A hansulat is emel-
kcrlett volt, közös n,ótázásban scm
volt. hiány. pompás uz§onna tette més
emlékezetcsebbé-a regöldst. A be]
fejező mozza,nat verserryfutás volt az
állonrásig bokáig érö sáiban. De még
elértük a vonat-ot...

A budapesti 4. sz. BlK_csapatnál. mint
egyházközsési csapatnál az 

- 
rijonetobor-

zás nem olyan egyszerü, mirrt áz iskolai
esapatoknál. Minden újono szorzóse fá-
radságos munka. A parancenoksás mél-tányolja is ezt a mtrnkáí ée niinden
cserkószét. aki egT-egy újoneot §zereu.
azzal jutalmazza nreg, hosy fólóvrc eIő-fizet számára a ,,Magyai 

- 
Cgcrkósz"-re!

§ícipöt (87_est) eecrélnúk ,{t-csre vagy
42-esre. I[arsány Gr,öls}, XTI., Fürj-u.
10le.

MI DAGPOK?
Mi vaggok? - kamasz,
aagg égi hqlsonút
|úuó, erőskarú
Fét|í,
ki elkerüli s
átrepülí a
sza.kadékokal, s
a bűnölc szemébe

l vúgia:
Térj ki !
Mi uaggok? - tliabb
ereréDel építő, - kit
mínl erős honapát
cmlegelnek majd
a hdlús
aftkorban.
Ncm tudom, mi
Uqggok, xak menelelek
az erőtadó istcniSorban, Kuzus Ferenc

Ml ÉRI}EKEL?
7, Jelentéstétclnél a ielcntést fooadó-

ryalt mi o nlegszó!ílúsag Ami nvÖgillct,i!
Tehq!: §t giltlt,inzi rir! Táborparaiiosnok
úr._ Parnnesnok úr! stb. Ninós, de rremis lchat,,tr5ységes" mcsszólitás,i

?. Hi a, 2. löruény ozör:cgeP Nincrváltozíq, tehát: A cscrkírnz hivcn tel_ie-gíti kötelessógét, melyckkel Istennök-hazának és embertórsainak tartozik.

KU1,}:ATUí,AJ[}ONI}§{!K, l:t§yüLltilt l
Á §íagyar cserkészmoz{alom Átatvétlő

Bizottságához több kérés éikezctt be. anrc-
l.r-ek sz_erint állatbarátok kutyákat,' küIö-
nösen házórzőkut}ákat foAad-rlárrali r:I s
ez<.lk cltartásáról gondos}odnának.

lizzcl }apcsolatban íelkérjűk azokat. nkik
kutyájukat elaiárrdékoznl'(esctlc* cjadrrit
óhajtják, címüket a iíaÉyai Cseikdszrr,oz-
galotrr Állatvédó Bizotts.igávnl, Itudapest,
V., Nagy Sálrdor-u. 6, sz. közöljék. -

A bcJclcntésen tütrtcssük íel a kutva faiát.
rlcnl(.t, óletkorát. A kutyát az Áltatvi<tó
Bizotisághoz beküIdctti nem lehet. A Bizott.
ság minden egycs esetben közöhri fofiia a,
bejeletrtókkcl, hrlgy cínrükct kinck továbbl-
totta aeott álIntbarátok közül. akik ilvelr
krrtl,ákra igényt jelentcttek bé.

Bardtosí Józlltlf,
aa Állatvírrlő Bizottság- előarlója

Mikl6s-est a

wffiffi si+kfi T§,:,ffi a I TA}t IN
]}



Á KoMoty Ip}usÁc röNyv§I
o LY K ö

Ahol ttz entber eltrirpiilh fcn- | l(lnadn rilllt!r,i)/rglivrr),
séí.es §ziklnóriásrlli. átlát- |nrúlysó§§s crdci\'cl, lisztá_
haTatlarr trd,ók, hat.'almasnn I s*ivnl. l<ristályvíz.{i patrrk,-
hörnrröh'Btl Joh,ók bilodgl- liuival. A leRszelrh rrlvas-
mlihln.'itit ilnck a §;rürkclnrány. Szürké Bagol1- t,rc-
Ragol}' barát:ri l indiánu- | tlct,i rajzai é.s fónl,kópfcivú-
sok, vadoniárók. te}cpcsek. l tc_lei drszítik rr körrl,vct,
Á/a ".,......'., P'7.-,l Áro ...-,",..,. l) i"",

szé.7: kötésben. "".. F l2"--|Á,ör0d. -"". l} 1E."'-

}ileÉtekínthetök nrinden
Ui lilők lrodalmí Intéze| Rí {Singer

tütBst rill

líerbert, 'l'iclr3,, a kiváló né-
mgt. ftildlajztudó§ ho§szú
i{iót. tiiltöti: Alaszka szép
fíj,Ittj{n. Kónyvóben ncm-
csak élntónyeit lrja nteg
érdekescn, haneyn áttckin-
tést ad Alaszka muitjárói

és hivatásáról .

"{ra ...."....,. P 7.*
kölne... .. .P 12.--

!iR!lyl}{i, Irtlri

ü K§

K*nrrtla *sodrilnlos l,jdtikón
dl az indián vadász. Barátja,
testvére rnindon fa, min-
den állt*. Árnilyerr közel
áIlnak e§lrnásltoz, olyan kö-
zel jutnak szívürr}rhöz a

,,I(l3t kicsi hód" hósei"
Ájtu s:ép kü!ésbrn í) 9. -.

Az író tudornányos és v*-
dászntnin }tosszír óvcket
töltött DéI-Alrrerika ős-
erdcilren. I{egér-rydnck lrőse
nz trrvtskulató, aranyásóo
egy ktrlves fiatal leány és

egy kisfiri.
ára köfue .. .. . . P l1._*

VYhtGABz§

Az iiriik jdg birodalnráb*n"
a sarki éjtszaka ezcr ve§ze-
rlelme ktitepette vdgzi fel-
ledez6 útját a fölrlrnjz-
lrrdós, aki átélt kalandjait
regónyíróü megszégyenitS
*levenséggel veti paplrra.

Áta aak képpet,
kötoe.-. .. .P t$.*

könyvesboltban
és |Yol|nar) kiadúsa, Budapest

W

Tomkn ÁOrrston §, J. l ltit beszéltom .llúk-
Jnimmrrl oz életriíl .| Á kiválótollri jezsuita
atlánu}i köttyvc iÉaz öriitnt't §zet,cu olva-
súinak, }írig ír!ssón cnrldkczctünkbcrr él
előzó rrrurrkája (N{ít l)eszóltcnr dlákjaitn-
prgl Istcnról ?), nrírris új kinccsel ajált<léko-
zott rn(tq lrcnnüttltet. lÍit beszéltcln diák-
iainttrrat az életról ? A vaskol kölct olrlalnin-mcgtallilhlrL,i miíldaz n kértlés, mely fclmerül
a rlilik lelhóhrrr, ha szcmbctlez az {,Ieltel.
Kót lrag.v Éí)l}d()laL köré gyüjti ntonrlani-
!alóját. ](iralyi óletürrk elcltrei *", I{.irályi
ólctiink kiliontakozásr,r. Ireieleteil c két
téntalrtlgyarázú ós In§gvilágn§itíi itllzsá-
gaivrrl ldjo nreg. A kőnyt szirttc üt}ti lnaf,á-
ból a hil ítirryót, I!J,-

rIarxíugi Llrjos ; Összes kiillemón}{,l" (Sz§nt
Istvlrr l'árstrlit,) Á höltö óIct,ónek ltptve,
na(lik élcltífdhez. drkezel[, § ez alkdloll|ból
ősszesltclt kiqdlisbiln arlLáh kilzl,e a ]rap-
költő erltli6 rrrr:gj(tlent ka',ItóIn{rryeit. } lursárlyi
Lajos írgy ór|c cl a }rat.,arrlrdik évót, ltogy a
szé-!es rri,ilrútcgck szirrte aIi* !sllterik. l\,dig
ncm zár]ióztl !i' clef/trl tcsoIt tlnronylln ds kiil-
tdszetóve} lrtlm jegyezte cl magrif küIörr ol-
yasi}!áborilak. &{osl, h..rg.v },eziinlrll*r itrrt-
irrk tasLc;{ küteteit, nctn g.tóziirik butolui
ir .rzéosóuriek r.sotiúlutivol. lrz. l:rctleti J<ópek
szelnÍiJeiór,el, A I)urrántirl Iarrk:ii huilánr-
zalliik ór lapllkorr l'r[, s n sor,lh rrrinrleg3,ikérr
ott tsiito{ ".v. lst.j lrszcIt[e[ íhitata. -[;PStók
irigyelhtltik e v(,rsck szírrrJrisságút. ris hit-
vullók ánrulhatják n pnpi lilr:l; vrrllomlisuit,
Mikor lctessziik k;iIr!,ud,t,,- l)clll \ti;lcgc5g11.
csak kevís idtlre, Irog;" vis;zlrtr!rjiink a slt;;r-
sé* }lridulatábril a rrrindcrttt;llt ro}iotjtiba , -
riÉs drezzük, hrr{.iy IIarsailrvi l,rrjos könl,ve
ai tíll3. éY egyik ltgJ<ienrclketldhb irodrtlmi
ternróke. Ig, -

§ubllns Charrdra llost : il]$ii lnrllrr. íStí-
diuln.) }3nsc * ;r hindrr 1;21111x1|5:iglr:zóf **
körr_,-rie. Áz drrleklórléx höeepérr ;iilíi iz(,lzó.
az -arrÉoloknak 

I rrdiilrnri egvrc rriit1,livó
16tlf9g|álásn elJt,n erneliíel sza\,á l, };eljeg] zi az
an*ol!zászok kísir|etezdseit, antcl5rr} q112

irá"n]rrltak, hrrgy zscrnok itrrperiurirttkHl rá,
kónyszcrltsík ll hindu néprt," Néhnl herct
vitákbe kczrl. dt, azért rttlrt cngclli, hrrgy
montlanitalrijrr 11 hnrlgtüatlrn vesszcrr, liön5 "
§tlt tcljes tgéseében átíüti az a szilár<] lne4-
gr,őződés, hog1' ;rz *szme; amcl5,tirt liüz.do
Óióbh.ut,ibtl tliarJlrlrn .iut. 1,1 hittit }(inl,r,ónck
m§ttój* f*jezi ki legtök*letcsctlbetr :

{".. Áz, uliit a rcnr{tly rabs7.olí{itj.rr,á lt,tt,
nrirr<lerrki rlbszol§ája *
D* akí ratrserrlgájÁv:i tnttc a r*tnóuyt.
azt" szolgálla majd az e§ész yilá§...) íg**

naplóját kiirti" Érrl*lros atiaíokaí, talá-
lrrnk ezekbon ic ü. $a$b*tleácharc clőtti
óg rrtárri irlőkböl. (Córéallé}

ű ose&ftaő*, ilfr"gt tuá, *qít!

üznnt A MA§ylhR c§ERKÉ§r
K. í., Desíszentlörlne. írásod szdp, jó,

szív, ldlek. stíIus l tsizotryára fölfcdezted
decetnhcr l-i számunkban. Irj máskor is t

KöNyvl§MERTErÉs
Vitéz Járomy Árpód rcp. szds.: Crata- _

repülöL" (Sttittium.) A most ftrlyó gigászi
báborúról már sok könyv Jelent, rneg.
Dlményszerűsóg6vgl, rcmek stilusával az
elsők liözó sorolhatjuk a ,,Csatarcpülők"-
gt az ilyíajta hönyvek osztírlyában, Nem
hosszada}m'as. alrólókos napló, hanom
cgy-egy mcgtörtónt ólményon kcreszl,ül
óigztoti a hadipilóták szilp. küzdelmes,
veszélycs. de mógis vidám óletí,t. Ahogy
olvastirm'a könyV e§ycs fejezetgit, vala-
hory a cserkósz,táborcrk hangrrlatát, őrc.z,
teó- bennük. A bajtársiagságot, jó ke-
dólyt, szoretetet, cgymdr,s mindcnckfc]ott
való sesitóeót. De nem is csrrdílkoztam
rajta, rilert örömmol federztcm fel a so-
roí< kózött ery volt cgerkészvezct,íím óg
orrv volt cserkószem nevrit s br'lpüket is
a sok ós órdckes harctóri folv{tel között.
S'iúkl -- a ropülírst, tudom, nern kcll
előttctek nópszerűsiteni, tlc vigyázzatok.
mert. ha e?t a könyvet clolva*stiíok.
olyan ,.viszketogeéB" vesz erót rait*tok,

ho$y leBszivesobben a leglkiizelebbi ro-
pülőtér íolé taa.latlnátok * pilótának.

(Céeéggé)
Ácc Tivedarl Nópck úavarza. (ábc l&-

rrdds.) Áhog§ az alcíme is monrlja, ig-
rngretlen levelek, neplójegyuetck a rrra-
gyar szabad§Á§haro és cmigráció korá-
ból. A töríénelemtrrdomány az újabb ós
rljabb adatok slapján mind tökéletcsebb
kópct ad az clnúlt idökröl. Á 48-ae sza-
badságharc és ez azt körető omlgráció
korá,bót még sz6rntalan lrós, adat rcj-
tőzik könyvtórak mólyén, csalÁdi lcvól-
tárakban. § így a tudomány számára
irozzáfór}igtotlonek. Könyvünk edrlis jó-
rószt lsmeretlorr kossuth-levelekct tartal-
m&2. Iraikus szánrára olvasásuk kissó
nehóz ós ta16,1l szó;lnzrlnk tún,ik. í)e ha
a történclrni hátterot $gy jó kózlkönyv,
bőI megismerjük, rncgórtjiik a történó-
*ek ös*zefüg§óseit, okkor izgalmas ditr-
lomílciai tevékenysóget ós ogy v&§ak&.
ratír" tanntibu§ rrra§yar tiiretlcn tett+re-
_irit látjuk a lnvelekbcn. A künyv rráso,
áik rúszo P*rczel Mór ós llártfay '!,tl"taló

l2
l.

Damol a íegalte{etftebb
és trEeíá§trb G§okoládó§
hnshajtó. 55 éve milliók
fias:náliák me,t te|ie§€{t .,



T§ L§ p§TŐ § u ü h§Át§T§I§ K
{Le*a.a{getál eíÁíí t"ele*eáeiru§:{<ea

á. 1!a.§:uar f.lserAti.se l,urrirsotl,Jd t*,tlttttibull tltti,r lsan,túut{uk,
t:lső lcl,e,pt:sci,n.hnl.. Elmortú.tttk, htsts,a csri,ní]tdi:, tlxt§tls tyLtt{!:ltl-
r"oít. jlíosí,islarcr|irdj,iitllt, +ttt:g tl*Iiik ltiizalt.lsbriít!

á tqJösc*trrl;rjsa hidllílrís rúcr]rl,rtil{}jóüült iinn.a;li íén:uóbe,tl
tal.átka*tunk .xtlliik. Keziihilltn *aarongultült,úi lrá.,ri.h nenftlli,-
§Éd,ií}lJo§ leulcsrií és rr, }rcia útadtisáról szrjló rjíszcl rlkittttot..
*l'<>l:{tli*t1,1cban ll|!; z-ttíu,mi bi.zrln\!talatalstí§; r:z ui:,ltt, tl,p 6 tili-
gt1,It, őh c:sok attlw*t, érailntáll ,lttttguktlt igrl,zú,n J<il, u, !}!)titltt:s-
biihlté íenute.§ek c§.?}?í/f.c. ií.In,tas ntagá.t4lállun, tkal *dtliy ztlj-
latt le élel.iilt, hernén!] ,D{:ríritékr* uunkút:al"

Jé magiar nt.Llült l:an: §sel,iícs {}yürg:u éx 'Ilttjttal G!örr}!J,
*íi,arl, a, kettő többgllertti.ehes hu|,ontlrisel| saltitltt.,pr:, ,§at,itlcs-
,fi.ek öt g3sttrdta xr&n: néglt ltit,tlsa és c.tsy tizetl,eggltóntlltl* ki*|il.

lll,ttttsót,ik, 'hrstJa aa ii ,t}idék.iiltiin ó.,r,{lút, rcastst ternlclrt.li
{őként. rltl r:btlől, xen. éInixc}r meg, lt,lítittrtxclds*el ,i.s foglal,
ltaz*a}t,,,trfosí soJr m.ttllhú,itt|: .r:an, ft:ll1|ő|&t ,uti{tttul;.: az íj tidé-
k,iilu,ijl iött, t:I holrtíx,k rr soh li,tl.ytb*n*!lí+,

;1,íegkérd.czlük: }irlli§ tetstik. ltt",kik I}ttútl,pt,*!? Nem ltell
sa'kti l;ú1,1tl tt, l:ólu;lzra, tliildhettőjii}rntk ttttgyoa tetszik. |ő-
,eói,asutllt, Xüliittösetl a. llút rtllJatlla. nt:g !igltrItttiilteí lJ!]ö,
l+::ör,íi. Ltítk,érlétt:I, délelőtt a. Etsiászltási§tilt jtírlak. l}<itllteggi

"lxáqltin, q, tclt:pité:;i ii§utk tezct.öjt hLllottzolta, tiir,l ll /őt;ri1,os,
irax. Tíite ltal.Iaítuk, lLallu í]. sikló ris 1 fij|julatti t,illtllttts
b:íi,üültc el lc§joblltyn rlerák stél: elyeinltet,

.á Ydrlil,yt. jril,*g, ril/,;rt {l!*nén..uben. t:rllt rt|s:ii}; ,.. Xa*
**títt!!za 'ünln|;tit is ldiídi:; épi;tll, akl-:*r tútozotí .:J grtjpÁ,ocsi-

)úll. a. hirá|-gi T|&rtiúl. ts jdrókEl.ö?t, iidl:őllésétr: intt.la*it::, ki,
ltttjoit uultijtibui.

,i:

Á }tij t,t:!.kttő *ttlltltt 'Ii.szttllt:y,1tútr*. trí**irr} t.,l, h.a§:l ssöl,
uél:tyneí; új pottljjlt};tltl. ,7 -l'.'l.eí még Gttlm**biiltkiín. töIIik, l
fuis .4i7r:ri,/ielc}irl llrrjon, ltlilt.e *, Jctjltrieliijrfris, tlt tyiiri: Iltlltucl tt.

7tó. ,lttú,r ,ij <ltlhrlnu*llír}l l{s3}lúr, és ,lli élt!t:l: i;eadttleli.
,,{rl:ic lo-,1,:x. li{J!.1ll ,,!l:| bdll.jtik 8tíl§ t, t.:s*úl!

,};

ta.lrlpitő "*zo!lJdlaitúlit 'l"rll:gi,rtr.1.1t: tlsíí üuiirnijle:sél, Á+ risii
cred.ill.élt}J Iúlttirc, llt'it tttlE1,.qobll kzlz§aklm,ntll, kl!l, íl,:l,§luttzuitlt.
& *!re§k?adt:tí }rlurlilüt.

{i:tiijtsijlt,i,, ft, íilií,rtI",r,l!

B§T,L§H§MI KIRÁr,yoK
§'.őz§§s ATTíLA tlE&§§

Ádionísíen, ,lézusunk, Jézusunk !
íIargm Király mí aaggunk.

Lángos csillag állt |elettüttk,
g§ű.lag iöttiink, mert §ietlülitk, .

/cu juílocslc* mündtíl" * }ia{os
iíí lclcd/t a Jézus J{rísríus,

Meng*árt &írdíg ü n&ü€íIl;
Sqgíís, édes Istenem !

Islenfia, iónapat, iónapat l
, Jfem odg,§unk mi pén pcpó*.
. Ugg hallaittuk, megszűIettéI,

szegénaek kírátya lettét.
Bcnéztünk hát kicr,ít hazzád,,,
üdvösségünk, égi ország t

Gáspór wlnék, a||éle

töIdí kíráIg' §zemélga.

Arlfanisten, }|§*gaálüó, Megudhtó !
Jötlünk meleg orszú.gbóL

Főít kolbcrs:unk mind" eJ|agyott,
Fétryes rr,izmánk ís megroggat!,
hozlunk arun!}t hal maftkkal,
tömi énl egész uastazékkal-

jÉn l)ag!]ok a Boldizsár,
aJcí s.eerecseng ktrátg.

Jruígfrnl Mátia, Mária,
b,ald,o§sú§CIs &ís mama.

Hulló könnge zúporón át
alig ltltia J é:zuskúidt.
Á so/< pásáur minil muzsikúI.
fuIeg is kéne szoplatni mőr.'r, I{cdves húrom kíráIgoít,

jóéjtszakdt kiuúnok !

it!t,;l,iíii

§ailyrri llcrre .I$Eii l(trltu§,drúini:lzteir kttzíogli-.§trl, üdv,iizli e§yik tclr:pt:s{ink*l
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,,FIAGYARABB MAGYART l..
iegö*cserkésx kiállítál a Nemzeti §zalon-

ban detcmber §-l2.ig.
llycn lázas tcvékcnység talárr móg

nem íolyt a rcgös(ikn(,l az 11)41-cs
városi színilázi regüscst óta, mint, mosi
a kiállítás alalt. A Cserkészhíz 34-cs
szobájából * nem is jó lelrni -* vissza_
rettcnt a jítlnbor látogató a ]átottak-
tól. F{.n},képnegativok zür-zavara, na-
g1,Itások a legtlhépesztőbb lrclyeken a
parilótól a szekrórty tettjúig... Raj-
zok, íestmr-ínyek, Jádrlk minrlcnült,
nincs tenyérn.v"i iires hcl3r sehol. Iigy-
szerre három teleforr is t:siirrg . . . Pét,er
bá rrem tudja nrcl.vikhez rohanjon, s
azzal js íéIbc kell szakílcni a beszéI-
getést, hogy a másik kcttőhöz is tudjorr
szólni. . .

A hábor{rs nehézségeh (anyagki-
_tttalás késósc, pallir. lcntt:zhián5,; kés-
Ielletl,ék á7, elók{sziilcti rnunkáL
§-ótr, vasárnaJl reggcl, nrég cg_v kúp
sem tüggütt. a faltrn, a g.yengéblldk tnár
kótsi,gbcesí.sröl parraszkolllnli, hrrí{v nri

lesz, rlólután 4 órakor lesz az ünne-pélycs mcgnyitás, BcbizoIlyosodotl.
azután az az igazság, hogy történnek
még ma is csodák, pontosaIi a tcrvczett
irlőb_cn, n.yitoIta meg Szinyci Merse
Jenő vallás- é§ közoktatásíigyi minisz-tcr úr a kiállítást. Itt vó]tak széu
számmal a tneghívott előkclőségck is'.

I)e sétáljrrnk, csak tni is véqiA a
kiállításorr És nózziink széjjel. A kiátlí-
tás a cserkészntrrzAalom- ntaüvarsás-
nevelő nrrrrrkáját ákarja beiiutatri'i.
A fiitcrembe órve, a szemben lévó fa]orra K_orrnánl,zó Urat láthatjuk cserké-
szei között. A kép balsarkában a lantrls
rcgös cscrktlsz lclirl(rzi a tnultat. rnelv-
bői a csoda§zürvas elcverredili mci.
jclkópczve az örök nlagyar gondolatoÍ,
A l(orntányz.ó Ur trre az örök magyar
gtttttlcr,latra rrrrrtltt. hogy ezt kiivessétek
cqcrkészck! § a cserkészzászlókon,
ugyarraz a jelképes gondolat látható,
amel1, lclé a mag],ar cserkészetnek
ltalrrdni kell. A kép alsó rószén
l{ornrányzó Urnak a Cserl<ószmozga-
lonlhtlz a 3Q ér,rs fennállás alkalmáÜól
külrliitt kózirnt clisnrcrö mondatát lát-
hatjrrk : ,,;\ rtaggar cserkószel ered-
mt|nyes munkúl uigzett". Az creclcti
kdzira1 a .ké_p .alatt a Cserkószmozga-
lom rliszzliszlóján van egy üveglaplial
let elitv r:.

-{, tercm küzepén a cserkész hösi
halottuk emlék crnclvénl,e áll. Tete-
jén a íclvitléhi gipsz cscrkCszjelvény s a
cscrkészház hősi ernléktáblájáról ho_
zott kosz_orú van. I{örüI rajta a fel-
irat, : ,,ÉIetemet últltlzom szá|p 7n6guat
Iurúmé:it, uércmet kiontom dz maőűar
nenudiri !" Ne téIi Maggaror§idg,
Isltn vigqáz reúd, ellenség kezébe nem
adja hatúrút t"

A két oldalfalon a regö§c§erkész e§z_
mún;,kd,pcket láthatjuk: Julianusz,barát, Tittótli Lantos Sebestyérr,
Körösi Csoma Sándor, Zrínyi Mililós,
Szóclrctryi István, Petófi Sáncior, Orbán
Balázs, ]:[crman Ottó,__ 'I'eleki Pálés Györffy István. 0k az örök
lnagyar szellcm fáklyahordozóí, min-
ricn nragyar cserktrsz számára útmu-
tató péltlaképck. A föterem eqyik sar-
liában pompásan összeáItltott'Űraevar-
ságisnldreti- könyvtár van s külóh a
magyár népdal sorozat kiskönvvtfua.A másik sarokbatr a cserkészicleoí|ő
munkáL szernlólhctjük. Kiscserkész,
cserkész, cserkészliszti összeiövcte-
Ieken hullanak a fillérek a pcrielvbe,
s uem__is gondoljritok, hogy- ebbői az
egy fitlérekbőt liót év alált 25 ezet
pengő gyűlt összc, s két székelv csalá-
dot turltrrnk belőle telepíteni Tisza-
borkíttra. Hát uróg ba réndesen sohatl nern mrtlasztva folytattuk volna az
ar]akozásokat. talán már. 10 telcnet is
felírllítlrrrtrránk, A mostani két' tele_piink kulcsát a kiáIlítás ünnenélves
mcgnyitásán a F'őcserkész th nvűitoitá
át a két székely gazdának.

A máscldik terem a cserkószet hazai
megindulásáról, a kiterebéIvesedett
magyfir cserkészet ágazatairól-ad szá_
mot. 1910-hcn Szilassy A]adár dr. aKIli egyik vczetííje 'megszervezi 

az
elsíí magyar cscrkéizcsapátot. ő már
nkkot, "foglal.\qz_oJt falrrsi-fiúkkal is, az
alsópólyi fiúkból szcrvezett cserkész-
csapatot. Iizt mutatja a rnásodik kén-
s a rnostani íalusi cscrkészetet. amelv'afalusi fitik cserliészszerü riazdaúBi
ólctre való lrevelésévcl és nÖpfóiskoia
je]lqgli önnevelő nlunkájával bkar mi-
nős{rgi embereket ngveini. Aaután a

i=:*§#

tarrtittelcserkészc[r:t, nrajtl a külvárÜsok
mczít]ábo§ kis magyarjaiból szervezett
szegcdi .,talpasokat" és sárospat.aki
,,pipacsokat" láthatjuk. §bben a te-
rcmlren van a cserkészet világhábonis
szolgáIatát ábrázoló kép, az elsó ntun-
katáborról készült felvételck, majd a
gyertnekvétlő liga tryaraló telepcin
végzett cserkészszolgálatoknak a képei.
Itt láthatjuk még a történelmi táborok,
emlékeit, az rlj kiscserkész törzsi be-
osztás térképét, a kisdobos kiscser-
készt, s a tavaszi Teleki-portyázás
crcd.mérryeit f elmutató térképet.

A lrarmadik teremben a c§erké§z€t
nragyarabb magyarrá való nevelését
szemléllretjük il rnai próbarendszerb§n.

, . . Lelketekel útt'ormdlom,
Ez nekem múr ősi úImom.
Lút majd ngugat remeleet,
paraszíokÁ,al s ueletek
CsináIom meg ggerekelc . . .

olvashatjrrk, az ös magl,ar romantika
világában é16 11 éves fiúk próbái alatt,
a Gellérl §ánclor idézetet. A többi
próbák képei aztán meemutatják,
hogyan érkezik el a játékox, a mesék
és dalok világából a fitl a cscrkész-
próbákon keresztül a magyar §or§-
kérdések isneretéhez és megoldásuk
vállalásához.

A negyedik terem talán a laglát-
várryosabb. Egyik része egy vatódi
regös-otthont ábrázol. Az I. sz. Bt(IIi.
a 33. sz. gr. Széchenyi István É,s a
919. sz. Arany Járros cserkészcsapatok-
nak komoly néprajzi értéket képviselő
otthonbercnttczési tárgyaival. Itt meg-
találhatunk a rokkától a karikáson
keresztül a himes tojásokig jóformán

§ffiry§
§
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lnind§n népi l,árgyat. A tcrem trrírsik
részc a rcgöscserkésztrltel akarja nteg-
ismertetni lr szcm]élükct. ,,tli lwdsetrg
a hadalc {llián" -* & re§ö§cserkészek,
seregek, akik őrkődnek, lretgy cscrké-
szetünkbcn rillanclóan az örök rnagyar
szellcnr érvényesüljött. Népi órtókeink
teltárásával igyekezttek ku]títránlrat
mólycbbó és rnagyarlrlrbá tcnni, .A, népi
kultúra varázsszcr(.vt,l : a dallal, tán-
cal, mesóvel, próbálják a falut ós a
várost összercgölni, összevarírzsolni.
Fiú létükre ís komoly szolgálatot vó-
geznek a Hazának, rnert az egységes
magyar társadalonr kialakításátr fára-
doznak-

Ebben a terernben t§nik elénk a
}lormányzó Ur kéziratának az a mon_
data, nrely a regöscserkószek munkáját
emeltek kí. ,,Meleg elismeréssel gandalolt

azollrtt fl rnalguí r.scr/.,i.szekrt, akik tti7li
irlékeínk Ielltirúsu !rrén utitle:!t* igbtt
eledrnrinyes mu nktit" .

Á }liirvelyi táj- {ts népkul_ttó tábor-
ról is it,t kaptrnk szr:rnlélfeitií kinrrrtatást
s itt láthntjttk it biirvt,Ivi lírlrorcsapat,
által lútcsltclt közsutgi inúzcrrm kiisi-
nvítt,tt rnását.-A fiatalabb lritogatr'lk rí.szóre n Ic§-
Érdckescbb Iátványosság az V. 1xlcm_
bcrr várriliozrrt[. No .- ki tallil.ja l<i,
hogy trti volt nz ? .*- A bábszínház.
'J'óth Sarryi bír nríivészi bírlil,igrrráiL
láthatjuk : a Ltttllts l\ílrlyiI a .,I ilirotn
kívánság figrtráit ", Ubult i§ l jlekct,
mcg a .Jrinos til,ózt. ,\]ig lclrctr:tl az
ityelt filrlatabb cso;rortrlt vissza|arIlrni,
akik lnirrrlenkúppcn 1lrr1,olázni akartak
Lurlas Matvival.

I,]bbcn a tt,rt,mbctr )rithntjuk rnéA n
nrlpi rcgiisiiktlt, szcrszámaikkal. (ziir!!ős
íazók, láttcos lrot *tb.). Azutárr itt
vannak _ a legjobban sikerült reg{is_
plakát újságtrk, s a rcgíisvrindorlások
túrképci. A regöshada.k negyedléI esz-
endő alatt 1200 lalul kcresl.ók "íeI, 

kb,
1?0 eztr tűnyi közönsQ elűlt rugöltek és
? ő0 taluban uégezlek adatggüjlést,

A Cserkészmozgalom vendégtábo-
roztatása is ebbe a terernhe került.
Láthatjuk, hogyan akar a cserkészet e
táborokon a vógek kis magyarjaiból
végvári vitéz szellcmet kialakítani.
Az idén a vendégiil lúíolt 750 véguúri 

=magg(Il litl l1tiúru 750 szórudnuuldéki
maglJar ualúd 3000 csalúdlag jtinalt nem-
zetí öntudata erősötlötl meg,

A rnrtnkr|soknak s a katonírk,trak
való regölésról is látlratunk szeirt}éltetó
képcket.

§zzel végóre is értünk a kiállitásnak.
Láthattuk í.ényekben ós adatoklran,
hogy a magyar cserkészet az elmult
33 év alat! csakugyan milyen eredmé-
nyes munkát végzett. Elrrronrlhatjuk
Viirösmarty-val : ". . ez ió rnuldrs(ig, §
tér|i munka uotrt !

kováes kárul.v
§zakyeu§tói elüadó

Áh cőaft arzrral, őegító, ami úa.r,Bd,u kaakgíá, ftalum t"dá tenanáaní í{ wá,§aft,aür !

Kötelességiink 1944-ben?
Áz {lj étl kűszöbén úgll áIlenék, lntlu a rún,k ttúró köteles-

aé g eke t i sner tessiik, f elatlat aí*hat f elsoraljuh ! E hetrllet t azott-
ba,n önhúbb egy ttibori ti}rténe,tet beszéliink el. O|,l:assátok el
és tudni logj{itok <t. höteles*égteketl Á jó lsten seg.ítsége le-
.§uen, .uelünk!

Tdborbau, aauturxlr! SúIuos, tompa, úhar előtti csentl ne-
hezedík a tdborra, lÍínc| mugaaabbra torngosulnak a íenle-
,gető, íelccte íeUegek, Aa eú,ő tliit aégígbot,zoljtl. egg hirtelca
,szélroharn, a wisaló bt:l,easattag a aihatba, Á ,pat,ancsnolr síp*
aaauára pil,Ia,natah alatt, eguíltt áll, a tdbor: tnintlw t:ét],őn
tenné k,őrül a kercsrtet és a aílszlót. §g!! patancsnok, egy tó-
bar, eítrg keresat, agls dlís*ló! ,./, nöaid, ítuor§ parancs: ,,Ké-
saü.liiinlc fel a, oihaua, a híbor naw pusztttlhat el, mert itl.
+aguunls m,i! §egítségre ne *súmitsunlt,, mctt setn a szoms74í_!,
hőzség, 8(.n1, & ltijdelt üíbor nem ér rd ,most wliink törődií!

'MintNen kílotteaö holttlít bt a sdtrahba, megulzsgti!,ní a uítor-
rwdak,at, kötelekct, úrlult/l,t. 8eíűznt az élelmi.szersdtrat, le-
,l alt ar ní :. ll tű zit út, ltis títóhat rnirulenűtt héa a enlétbe hel,y czni !
,Ör,öh hetyükre!" Ilíttdcnkt t,ohan a paranesot teljesltení. blin-
,d,enlcinek egg a. cél,ja: mcgttédení, megmcntení a ldbort, akkor
ís, ha bőríg ó*unh, ahkor ís, ha iég kapog u htítanhon! És,inogua, suh.ogta, dübörögae megjijn u *íuatar. Megremag a
sá,tor, re*;seg a sótorríl,d, esulog aa eső, telib a aitorúrak, Á
:sútor négle tartia a taibt, kíroha* órhot ia.ví,tuní, neköíeseüí
,a, ailnrnah: a gítar reaseg, térlí a isihar, de * dll! Áz örölt
,mínilcnütt ott xannah, ahal. segíteni hell" a aep,etők eg,! ,píl-
.Ianatra stm haggJák cwrben a liaíkat: tutlidlt, h,agy Iste,n ós
sziil,őh elótt őlr. felel,őselc értíik! Á oillámok és tt. dötgée *zinte
cgu püllatlat$an asattannala, a üibor tudia, hogu hu meg ís
tesz mlrul,en tőle talhetőt, aógereúnténuben Isten kcaébe,n, ,"-all!
Bennb bí,aíIt!

Yégt a aíharnals" hísüt u nap, béhé* derű ömlík eI, rnín.
,d,enen. Á t,dbor hícstt tépet|,, kíetit dtllt, hiatit s*ttlwtlt, d.e

<i1,1, Megm,entette aa eguetahnrdx, a feggelem, az ilnbizalom,
,aB Iúenbe ,uetett hí,t. §s asannul ,negi*tlul ismét a tnunka.:

A sEGffÉ§ CÉLJA NEM AZ, HoGY A LELKIISMERETEDET MEGNYUGTASD,
HANEM Az, HOGY FÁJDALMAT, NYoMoRUsÁGoT ENYHIT§, ÖnÖmrr SZERÉZZ!

rtnd,be}nzni llnintl.t:tlt, kíjtt,uitatti, u,rni *legro*gáI,ótlott; ,rre§*
toltaaní, amí. aaahadt, pltaharítttní q lelö;rdelt dgahut, gond.lal
rnegl.xarrni a ,viharléple Bú,sslót ., Es a.mikar rninden ú!tu,
re*dben uan,, ísmlt egaiitl dll a, idbor: c§u§ége§pil, erőten,
bizahad,ólt. a kprcgzt _és a zósa'ló ltörtil .,.

Ezt ae egusae,rü. kis llíborí lörtétletcb iízaní nelclck L§l!l-t,i:
a ,,Magyar Csarhész"!

%,.*
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*e:ad,el|r#ak arr(, állet{,&,lű, ü
__ _ Á:_elmu|! nyúron apró lúr jelent meg a Riadó hasúóiaür.
_vllamelui^,olasl uúrust ellenségcs légilámadús érte, A soÁ,soÁ,
+qr, kö,lepetl,c ki gondoll uolna árra, hogg az c.ggik ttiszhalakattaItó kőmc.lence is megsérüIl és apuÚ- a uizi Eau íerentesbarúlnak arra vilt ttz- tilltt. .Fel|ig!]elt *ro, Űfj á'r;'i;ÍŰ
u.ízben maradt halalc uggancsak uér{Őtlne*, cráprűnai. iiÜ-
d,enek az éIelükúrt, ktáíóanak az Őggre keuesább ts teueiőú
ul:ben. " . I7d a ulz ki.|agy nwjd alólulr, kínrls halúIt halnak-' ,sneglulladnali a lewgőn,'i Á baril megs'afnúIta d*:et, náÁáiii!úan kerl.teu.ega Dedret) megtriltötle uízzel és beletette a pus:iu-

, {íisrtd/. kiíett halukat, " . Megmentette ezcknct az ailátatÁattaz éIetét.

_ Iiz a Á,is trír, uzóta, htlgy eloluastam. sokszor. nrrallan,soícs:oI 
eszemb_e .iutotL A Irrences barútróI iedia minaia §:enr

"rerencre gonrlolok._O alapílolta e:t a renáet é-.y- irne é1szóza-

íW',{i,ilf '##^1i!§áíf X:!í,'#,itr#ííT,#?,,iííi,Tui§:;
gerlicét esult lőrhe és éppen elakarla iaÁi- i§rírmanuát.- Á ti-
s rrd ! . sz e r.i n I S ze nt Fb ien c s z dn ahúó-' i i;Áűi-' ;i;i;' ;,i ;Ű -
cék e t I og_s.úg ukb an, Y ég ü.l is e l tt é r ! e 

"rot 
ái- ái' i 1j,l'iiÍ'i gű "iriiitkiszabadttotta ől;et és-gügyögue lesilít- ÚziaiuÁ, ,. ..ö huaocs-

k ú im, dr tatl an, t i s zla, V g ű ú gű ül {|ii t i i. iir."'ÁÍé rt' i; i u iiű i' ;i ;Ői.-

toktlí t$rlle r:salní 7 lztittal sikerült nltgn-ttttlenetn bellneteket
u- haüi,I.|ól s mintliórt |és:Icel csináIok" szúmoloArrt. ho.tti---,i,l_crcnllallh, |)aruncsa srerinl g!]o.rapld jaloi rís soi,rlsod iűij*''5 §ífn' ]rercnc csakuggan ualameinuinek !észl:et /tr;s:iÍeíí, , .

^ar(l(.sonll 
a s:erelet ünnepe, ]ibből a's:eretelbűI aranbun

trctn tlcrgdltul,nuk lci u_uédlelen áIlatok sern" Yí:gig i-§;ir;i-írtisrln, qz, 9g1l1húzi ltirléltelmen ggul;ran taiit*,,zűii/- á;;iíiá-
loÁ,ra ualó hiuatkozással. Szúmtulan eselben átIítirik (il,-el ntéa
pél.daÁ,étrlül is a: cmberek elti, Sal; e.setben- a: ii'iti;i,iiió't iőímálryíOtt úIlalok szebben,.illalabban mutatjúh azt, atnil lre[.iinÁ
i.s, ,r,99{ amilgen lt:ljességjet nekünk is" iinnink, i.";Ü;I.;
rseIekednünlt ];cIlene,-

§zencri Motnár Álberí XLIL zsoltára rs íal akutia
szemléllet(íen benullctltti az embernek, lzag!] mitnt ciőtriiajéi,
umikur ezeket írja :

trIint a srép híues ;;aítrJrrc
. A szaruas ltít;útlhazik,
Lelkam úgy óhajt (íramra
Ils hozzúcl lohúszkadilt.

ássl'si Szent Ferenc lanltttúnya, Szenl Áalal }?imíniöen,
amiJirir az etelne,kek nen ukartúk aűghullgatniatenger hataíniú
prédil;úl a legentlu szerin! és azok- letsiirakuzua líaugutiúk őt-
Uggancsuk u l,rgendúk szerínt ,4.ssisi Szcrrl Ferenc yírrá*tit a
madaraknak és tlzclk lnegértík őt. klaskot meg 1luizta szóual,
megszelidíli a gubióí farkast.

Ezek és azóla méo szdmos történet al, áIlalokról. a.z {tlltllgk
segitsége,.amit az ember _éIuez, minrl-ntind küvtttliir, síirge/íli.
parancsolidk a ,,teremtés koronúfrinak'' az e.ntberntk, -ha§§
uegy.e púr.t|_ogtil(bq, . szerelelébe, iédelmébe a ntki kiizolgár-
t atott, védte l e n ú llulol.

Cserkészek ! nekünk ezt 6. Iüruéngrinft is etőíria, ae
teledkezzctek húí meg az úllalolróI a sieretet ünnepiÁ '*ern,

I|qs|*9"_ sem, mert__: ,,Á r:§etÁ.dsi szerelí a termésE;tcl, ió ai
úIlatakhoz és liiméIi a nötténgeket"- 8nrátosi"J'ózstí

ötven.vesarn.klr.,,.,..., T
il,á§ffi;i""iilliái. ,:]:",,,"" l-" l -:/ , :

"falárr kevesetr tud-
ják, hog}- a Rúzsa-
dotnlr lcjtójének ol-
dqlában, szerrrbcn az
Ujszentjános kórhlrz-
zal, a szólészeti k{-
sérleti áilomás épii-
letében yán clbe-
Iyezve országunk
egyik iegszebb irrtéz-
mérryc, a n. kir:.
trfadúrtani íntdzet.
Áz utca, nrely a7,
intózcthez \ezet"
mcgat:rpítójának, tlórrrlan Ottiuak * rrevét viseli, l89lJ. c]ecentber hó4-ón, tchril k€rek ölven esztengóvel ezelótt alaküit rnug r-r"i"rai óriikezrlenróuyezdsóle az először }íagy-ar Ornithologiai ftÖ;p;il;ŰÓ;viscl{. lrltúztnirry,

Otl,cn csztendó nem is trllságosan nagy idő és rn{Éig cz a kiválóintdzet rővide_sctl *ilit!{ \,iszonyiatian l, a7 eiió ií},'i;ffi]ű irá;;;i:
lloi,]lté?e"!!{i ít,jlódüit. ki s rnals eta Úet}Ói il,"etrT;f i'ÜÜrt,jiiitmáflar[illlr J{utatóinlazetek-sorában. Ebbcn az in,léietberr ren{!§zcrcstudotn{rryos, l,i:sgálatok tqlynqk g h;zai m,aOaiak iln.l*;iÜ§;
bcosz.tását illető.te8,.A madárgyűrüzés ós a ryradarak voudcsi áda-talníi,li begytljt€"s_q ,é_s. rends,zerbe íoglalás* a?, inléZet jóI rnegszÁvezett mcgíig},elóhálózata útján világviszolrylatban ma' elsó tieivcrr
á lI. -4, nt a dara\ áll andó b egy- 

-ds gvom*orviziááiáiáiii,t 
" 
ioűi.;;iii ;;

§! t!, Tadlrqk gazdasá$ -jclcníósdgének 
öiliretnset i'; ;. 

-ii;;;;
madaíara rendszeres védellnét-

," 
"d$^?t, 

í.*ííIi;íl",,i.iiTiHtílT' f,i,1iiifr1'lii"IíTTl,Ti rlijfj:
az_ Aqutta, ü)ely ez ÉJesztendőben ünnepli szintén ötvcnúve-s íennjállását, kiváló btoto§usaink tollábOt riacvai--é" német nvet.rói.Lsmf,neti.mtg.a hlzai tagokknl és a Nemzritközi Madárvéd*uüi-rli-z()tt§ag .taslaiYal a ma8yar tudományos és Éazdasási madártan,ma{larvcdelem és termé§z€tvédelem lcpriialrb i}ánvelvóit
. ._ ilfost,.hogy ez a kivÁló_ íntézet öilÓnérd-}Öi;Áir&át ünnepli,
Jó.|_ _esett látni,-hogy sletve keresidt< iói Ú,iviiaat*virataíkkál, leve_
lo,,t{:j_fiz tntézet.igazgutóságát ncmcsak a baráti áttamot, Íránema..§eürteges államok is. Jól esik látni qy-egy kis oázist a veiáváiaioivilág ktizepette.

A 1líagyar,,Cserkész ig szerényen mcghrlzódva kér helyet magfre}b:} 9z örömünn€pben, lisierr * -j,attatveoáinii szervezkedé_nak,eb b eri á z ö rörn u.nnep-berr, hü* ffii]i,fi;út.iili "iie"riiJiiá§ i:§unK ls az ó munkálukát van hivatva szolgálnl. Kívánjuk, lrogy az
,Utilte.1, tegye. tehetótó, hogy e nemerl"i,rzii?nv e-sv úialb. elkövet-_urllten tegye lehetóvó, hogy e nemes intózÜérv .sy iij;bb-] 

"]Íts"vÖ
1<^u39, 1lt_",tl,"_,'Lszjizesáteniiören as r,EtiaieÁl"Üif+in*ii mína"n '*i-

l1li,.11 _*|Ját' megvalósíthassa 
"oeit 

-üónvído fiffö ÚÜiiiíi' nii:d":gulásílrri. (n.ü,)
Ne ngugdíias

lw |alakat kellene

ffi

úliúsokat lcer*ss*rt palaki,
megdöntenie.

tlúszétles korúban, hanem u úIlulíto z zé k, dalT o zzék 
r.i;l&, s*r!,,áil
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A lv{rgy*r §rerkésr ef6fl*cté*l ár*4.§ü pen3ő"{§gy§sz.
rlcgben küldend$ be l} Yállrlatoknak,,Jogl seernólyaknek e3y

évre d0 p€n§ö. §gye* rtám ára 5l} flllÉr,
Á postlrt*knri:kp. c*eklrsrlrnltt szírrrlrr l iJl ,,l§ff. §zcrkf§zll:ii{i* ú9 k íur'irilrlvntrl,
l3údaptst. 1I. N;tgy-&tn*Jarnt, ti" {.ls*rltliszlllir; ttrlrltl;l: t'l 1,--!3,1 r':s l lti*?2ti.
Nlorn*tott Forrác §yamd*l Möln*é*et ér Kladóvállatat 8"-T,
métynyomó k§rforgógépcin, §udaport, Yll, §ohény"§t.il l?

A clkóriát régótr lrmetlk, dg nem rokEn tud|ák,
hogy obböl r növónyb6l, helyercbben .nn€k r
g7ökcréből 'kérzül több mlnt- l00 crrtcnde|e a

mlndenkl ültel Jóltrmert

FRAN C K
CI KÓRIAKÁVÉ
Mlndennapl kávénkban nepont§ áüitelunkrá
kerül, nem árt tehát, hr miglrmerJük magát a
niivényt lt r foglalkorunk annak iermeíésével. Fti{rt
mondJuk, hogy rrrnyat ér a gazdának a clkórla l

Mert

A clKÖruA TERHELÉSE A GAZDÁNAK HlND§N.
KOR HA§ZNOT HAJTOTT

& pedlg azért, m€rt !

l. Jó tcrmóteket ad s Jó beváltásl ára mellgtt
óserel mlndenkor komoly ö*lzeg kerül *
gazda keeébe,

2. a klszedett gyökórr6l levágott fe| €s clkórla
lgvélrete értéker takarmány ér mlnden
állat gzíveren mc6elrl,

3. a cikórla ló elóveteménye a btlzdnak ég
árpának,

.l. mlután .kepfu növény, hozráregítl a gazdát
ahhoz, hogy talalából a gyomot lrtüá,

§. á]talábgn nlnclen sem állatl, rem növényl
kártevőJe, tehdt a termeléle mlndenkór
blztos,

6. mlután szert6dés alap|án termell a 8áudá,
beváltásl ára mlndenkor elöre meghitáro.
lott t így a lerzállítárkor nem érlk meg.
lepetérek a 3azdát,

7. termelése nem Jár nagyobb munkávgl, mlnt
bármelylk kapfu növény termeléle.

T§RM§LJÜNK T§HÁT clKÓRlÁTl
Mlndenkl, eklt érdekel, kér|en termelési rltmutatót l
Ceupán egy levelezölapot kell írnla a követker6

címre l

FRANCK KÁVÉ§ZERMÜVEK RT.
TÉRH§L§§l o§zTÁLYA
BUDAPE§T llt, Pö§TAF|óK §

3 aronnál megküld|ük képes termelérl útmutatónkat.

A clkórln vetéséhez a vetömagot mérséhelt áron
ad|uk, vet6gépet és vatőembert dfjmenteren kül"
dünk. Hegmunkáló *rergzámok kölcsönadásával ls
lgyekszünk segítenl tzon a gazdán, akinek arra

szük*ége van, llletve, akl llyent tőlünk kér.

Á,1íng.vltr C*erktirzntoz6a1oln ltlt-. lrpjn.'i\íc,4Jclenik }tnl,ntltit k{"tszer. I{ludJn lr
IUufi},ur Cserktlszttttrzgnlotn. ,l szcrlv.szltsrirl és rr kia,'lliclirt ltrl:rlh l!(!la flt.
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ILLBM. i
NaggarÍleí olclatóan: - Fiaoeká.rn, hog§ha egy Jelnőtt

nyrlitto a kezót, levgheted azt a plszkor kosztyilalot
. Unakaöt:u sal&ogüa: * En nem tesztyü, ez a kencm.

kofe l.orl rli rubót katrloüt. Másnap visszavlszl a saabóhoz.
- Ez a kebót nem Jó - Banaszolja
Saabö: - Aztán mórt n*ml*_Áz6rt. mort fent cgy 8lombbol több van rajta, lont meg

eg§yel kovesebtrl

!ri

.l

v,r,:l{Dí:Gt,óBruN.
Vettdég: -.* §alló, fiam, te y&gy az óthotdó!

._ Fíú: - Nenr kórem, ón az ltalog vagyok, de mn ón gzol-
gáJom í0l aa ételeket, rgerí az óthordó nagpon italos.

o R l oN-RÁDIÓ, o Rt o N.HŐpntncx,
oRl o N.lz7Ó LÁM RA,

o RloN vlLLAMo§sÁcl clKKE.K

-lnr*
* Rí:sztr"cl tó| ;r korr,:rolya-r,clsorryerr i
-_ r§en.
-- Nos. mit nyertólí
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A ffiA§fifim u[ ffifimffiA

* Kót fagyon l&bat, (le azok ig az onyimok voltak.

fi,&ryft,ép*zrren


