
l|i. ;J

/.
;i' ,',,]

,!:§:t,:&

,t --_

,'y-
í!1

,F: .*. 
1J

iir].I
.'1!;:.,t " :

il:,l.i; *

ffi&
mB rffi



'H

örl
Ol,

R tJTvÉilV tK
A hGlyú modoJtóroL3t e kövot

}cró ctrrirg lrülddl i.Maolar Clarklgz
,u?líííír;:, 

6,u"dnport, 
- \l., Najy-

Bghüldlll }aldlld6.. 104,1 lón í.

Tudnlvrlók t

bolölo.
6, *{ tontlok mlnd vonatkounak a

.koroaztroltvónyoltro lr. ltt a tol.

A, 11t|| lrnuír. 1.1 l.hlyrr
Gllrlrűrben közölt r.|tvany.k

hrlyrr mr1oldlrr r

l. Yltoltzrtor órrlopír
A rröBoü lryortvorlüton al uta-

rotr töbli lzbeii puntszkoCtnk. bogy
valakl lonkodla aa órál.ut. A lF
lrapllónyrhgori K. I.-ro blzták a
raüarz iolfal loíülolégót. Mfu e3y
dfále úton -voltek sz68§d l0lé,

mltol a }alaw lrnát lolontcttot-9 ó!l oltünórót. A - dotgküv
rorra tolnyttotta at utaml b6ründ.
lót ór trót utárótá*ábrn talált b
D-0 dlb órÁt, vG6r3ron lrar. nob.
nöt rtb. órólr vo-ltal mlndcstll'.
bon, Ar csyll utar ttiÉolts maiÉtt
holy csy-iag§| budnportt ór!§ár
tlrVnöko. A d3to}tlv 3gy lrlllan
tóri vctott ar órátra & lly rrólta nórlk bóründ tulsJdoöóróbort

- A roroaatoran otk'övotott tol.
varlárck&t oronncl lotertóttatomt

Mlból állapította mfl r d,t6l<,
tlv, boly 8r- ügvnök lgazlt mon
doit rÖ mórll.-utar r-tolva|?

llclvlk Arlny-vorrctból valók'crclr á tcllorrotór ldátotol?
1. oh' lríslom htyta. no hagyJ

cl.1 Tanúnr nr E8, t lrlndon

'o§Íáuoórtur. Att,t mB holy6tt6.
{. Lúirtót laló lován.
6. ÁÜl, mor bolrrú, nogál{l

cl.h-löldöl tll e rab.

vErtDlúr solot l
1. A nytl trányában

haladvs: lrmort
d6l h§rd§tO.

E. Á ls lombJa.
9. Koltór mÁrral.

hnnaró.
r0. UJp6rtl Lovonto

E8ygrüot.
11. toúgló.
13. Kórdótró.
16. Á,val r *aín,
t7. T.vol c l.onarr.
19. Olnrr, nóvel6.
20. Ékozottol l port.

mogyol .nagykör-
lóg.

2t. Vlngza l Lovonlo-
o§yosülotok Orrrá.
gor l(özpontJa.

19, Emelógóp.
1§. Crlnor.
37. llíua*tka.

Fllggülojcr loro} r
, 2. Átkarol.

S. Irigyolem.
.,4. ,.Dívatr' málral.

hantlzót,
' 6" Vlrrtnüt.

Folorltlgl a rgJtvónyolr ngvottr
ctmolt. v§8y maBót A rGrtvónyt
nedrmótolnl. Elgsgndó körültrl a

'ortvóny 
ruámát ór nnnak mgg-

teJtórót. Flgyolmon klvül hagyJúk
arok mogíóttórótl klk A lap tDog-
cronklülóval o8yer klvógott ró.
rrokot küdonoL bg,

}lllyrn r.ttvanFt(.t kütd|ünk. b körlúr dl|íból,
t. ottotBr. ürrcrü lolysn.
2. Erdoker, lohotólosorctt órrvottat-

boráaút,
§. Roltvónyoln} tátÉyát tülo8 !

Ea8y6r óIgtb6l, a ma8yar tö!.
tónclomb6l ór tóldralrból vo.
*vuk. Mlndonekolótt §aránklal.
n-o pgdls a kütólddol togxda
}orrun}.

4. §zórakortaióak, ópp6n ssórt n6
túlnohoaol_lcpgno}l

5, Molf;rrtót körbo! tanuuunk lr

üí6t
aDl

Cro!ólgotiük l3l n ürámolrt ú§y.
bory ataráboL orgdmónyo lü8gö-
logrritn örrzoadva ltr.-15 logy6n.

i. ?aror r:ótrí
Ralrlulr Dlbba ffi alnntl rravs.

trat úiv. lÍonv 13 .rotolan ö$zo-
til!íó -iróDárt- lraolunk. A teltótol
azi-horv -mlndof rróoár urárodlk
rzávn a }üvgtksrö -.róFár §h6
r*avn logiyon. UtrrnL8t talurl nu-
latrásglt kor.drütl
nEn*D vr suÓ EmDo LevÉLeffin \§R.Á6.*A E*lp$t!Jas K'EBüIó rt$ MsItlüT
ü ltouttlr|tvőny
Bokllldtor o§al lrtva§

í.
%
&
4,

§"

Mlt gondoltokl lrány*zor lobst
szt e, Érrak Amorlba Beíyi4§ú
lvpaplrort bübáltqnt, ül. órxohaJ,
tánl?

- 
tl. ZrebtúlnDnbotOt. t5, Ylrrza ! rrámnóv.
?. Na pírlú, ,18. NonyórgAbone,
0. Vórrbüii. Zil. Kódórdarab.

tt. Élotrovnló. 2{. G-vel íórltnóv,
, l{. Olarr nóvoló, .-j*0, Bü§rú§ló.

4. Flllyrn íllrt rzl

hangszerben, gr amoíOnhan és I autlds-
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ltgllguIó ja l.s u ./.'íJ. sz. Srt,ltl !}errui! csorrnl iisrscii rls:e,
E_dasal.tjct_hősi _ltttltilt. ltttlI ()rhs:rlrs:úohott, Sitipen ltülüttlt ls
alapasan A, i ké rcle:: ü l, a l; ii l t t i i l ! s tl u j úr ú j' t t t i t t d e tt itl s : l eli ről,

A ltüldüllsigDelt tts,s:escri íjIt;n t,,,l!u], : 11rg Iitttil, nto:11aI-
nl.ulll1...olszágos P{irílnl.fll{r/iü, DtnúrLtl\1 Mil1,lós, ors:úgtls
Dez(lőlí$zl és húrilm Á,isrser,Á,tjsz : ttúrkí lutln, Clalcó Pisti
és §|unczia-Kis,s űa}j. Á 1rl.scscrlcdszelr uúrös §apkúja. dobjaa Yúrban sétúId kösönsóg közt nagg |eltűttést lcáltetÍ. A Zsíg-
mo.nd-k.dpolndllatt m(g egg l;is inl.iils,ig1, a parrlncsnalt iir
még elktséri húrottt ,/ciscscrÁ,lszc1l az ..íuére! iöldi(iű''- uzt.in
múf csttk a küldQttség li! tagitt llp be á'íőoarőizobliná,'OlI uatLa liormúnyzó (ít rudjelcl.kel ú melléh,-a A.is Istpún Édcs-
atryi.úual és a gontlozóttőuétrel A szobúban mcnnyeze!íg1 érő szé1l
kar(tcsong|a (ió nugy uóll, meí! olt u tnennyeiet elig rnps.rin
aan a. padlótól), alallu és körüIőtte aiúndikok: a- leuenlóL.
kerilrpdrju, 1,,d.s oasrll, egg Mürklin-toroilt ls so/c rnris. Elősziir
az, arsaágos parortcstlo/, úr kös:öntölle a |őméllóstigt| csttlútlt,l
és tiladtu a, magllar cserkószliúk jókiuáttsii7ait, Ezilttin került
soüa a húrom kiscserkész, alti úladla a kis llorlhy Istuúrutak
a cserkészek ajúntlékdl, az 1848-as ]tjsdoóo.s :* a Éiscserkészelt
példaképe 

- dobjúnak hü ttlúsút. A szén Á,r's dobol 
- amcluet

itt.,|tingképett is'bcmtúatt nk -- <t húrbm kis|iú a köoetkÖző
szöuegű kis púúe5zéd, Itíséretében adta út :

. ,,lstvdn !..Karácsonykor nálunk iárt a Jézuska. A karácsonyía aiatt
1o_k*ok aJándék között három dobot ls találtunk. §gyik Pistié,'a másik
Gabté, a harmadlk meg az enyém. Nagyon örült€m im ! Hamar meg is
tanultam dobolnl. Flgyelj csak, így kell. Azután tovább fürkésztünk a
karácsorryía tövében. Nl-nl ! még egy kís dob ! Oh do szép ! Oh de
1zép ! Q még, srebb, mint a miénli| Ugyan klnek is hoztaiJózuska l
Forgat|uk a dobot, észrevesezük a H. l.- betüket. Mi m*r 

-iskolába
járunk, tudunk olvasnl. kitaláltuk, hogy ez a dob csak Horthy lstváné
lehet. Perszg el is hortuk Neked. Nézzed csak, a Tiéd most.

Mondd lstván, szeretnél dobolni ?

Várj csak, maJd a nyakadba t€§zem a dobeit.
Ezok a dobverők, lstvín. lgy kell kézbevenni, Ng most doboljunk,
§tod lstván !'Te már tudsr is dobolni.
ugy dobolsz máf" mint a nagy katonabácsik.
lstván t §zépen kérünk vigyázz ám a dobra, melt ezt a Jéruska hoztt !

_ És dobol| csak nagyon eokat, rlgy mlnt mi ls mindig dobolunk, ha
Anyukl megengedi. Most biztosan engedné, ha itt volna, do most a Te
Anyukádtól kérünk ongedélyt és akkor doboíunk et},et.'t

rván, Ga,bi és Pí§úí iL, Tárba,n
A rtidió, nteg az ujsú-

11ok IürüL adlúk, hogt3 t'tiéo
trupjún cscrkészA,üldiillsé11
jtirt a Ycirban, hag!] mozgal-
tnuk öszinle szereletél cs lttí-
stlgét tolntúesalia |őuédttőke :
}i ortruinyzó urunk tís a
f íínttiltóságtl Csalúd ttőIt.
X,Iiucl bővebben szere-ltiink
ullna halluttt a küItlöttség
s:rrcplésérőI, örömmel ír!c-
"siilíiiltk rólu, Itagg a kiilttüIl-
.sá9 egyiÁ, lagia jatuuir ,j-ún
su,m(lyesen iön be a Szcr-
kesz[őséghc, beszámtllni a ne-
rvzelesesemlnyrÖl ,..

DiIutún hal úru ltijbaneffi a Darancsttok úr kíséretíbtln
radús;l:u.Iapo"s, rnngycrhtltttltis, .:iitn{li liis tialalcrnlrtr nuúrlt-
kazik he : I.:lúrl,i lutilt, uz tlcttti íslioIri I V. osztúlytittali

Istuúrt nagaon iirüll a dobnak, de a nyakába akaszlani
még nem aAarlu. Ilaid fe.luiszi az emelelre és oíl ! .. -Az útadús után u Kttmúng:tJ Ur megkérdczte a íiúl:ttt,mi u neu,ili, mi a |oglalkuzúsa i,desapiukna|, milgen isiolriórr
jtirttuk, h,ogy.tqlql7ak ? ! (Yiggitzal ! Rassz lanuló ne naglJarl
mettittt küIdöttségbe, mert ezl a kérdóst a Kotmúngz{'r,jr
ttem. sztlkla. elhaggni ! . . . Szerlc-) Aztún sorban keiet|ogottpelük. Ez bizon11 |dnőtt bácsittak'is nagq biiszkeséa, húi ittiu
milgen nagy doltlg, hu elemixlQ korúban ér ualakil ckkorÜ
tis:tesslg !- Eztttűn iúléknézés, cul:orkósloltis köuelkezelt. Yott att
egg ualósúgtls kis tarylu is cuAorlrrí/. núpoluibol leléníloe.
!}yne!r a ,,|öItljíből" is kaptal; u |iúk bec|otiagduű tgi1 tis
l,1jsloló! . . . (XIigis csa}i 

' jtlbb k'iscserkésznek" leruü,""mitú
9rpzfgo; parancsnoknak vagg uezetőlisztnek ! } I{ézcsók, íís:,.
lelgés és Déat eg!] naguon sló1l élméngnek !

_ hIepkl3rdrzlüll luíttt burútitnkal, mi ragadla meg Iellittl:úhba Iigyelmél a pakllúban, a |ogadőteremÉcn lútotűk "kü;il ?
,,,\ trIürl;Iitrlnron11 !" -- uall a uúIasz.A brs:.únulló uígérr órtünl:, még alaposabban megnt|::iiA.
n ..':ü/,/,{:i---/1,,9tigi s:,tbtt lalúl dís:ilő komolj és lrtittis íesinvltLttt-ket, rtt!zuA,ttí, maid iurútsúgos purolúváI öric.sil:unA, tl,i]:l, i
Iuúiltól . tr mtgl;usziilt jiik tt 7nrdncsnok úrnaA-, hullg elttu:!,t
űI idtl ! _\ .
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LEvELEK EGy önsvrzrröHoz
Vlll. Jampe§ yagy medvebocs?

Kttll;es alJurka!
!ö,rerlalneea sgíaael bocsanatot kérek Tőted, lloglJ ol,t1 sol;dig

y.em hallattum magam,ról. Ilossztl meséje au,n c, clo|,ogttak, netw
untntlah xcl,e, a lénye§ ae, Ingg netn iutotttl,rn llozztí, hitatús-
bati r:tfaglal,tsúgam, miatt. Most rnar hássé rend,erő<lteh az dlla,
,potak, ugx1 ho!)u {tjból nekitletcm, fnagan1. az í,rógélltlck. Utól,,
itíra Jóshúról, ,panaspkorltál, hag! hanuutli,k, nenl dolgozih t7g!,
,tttittt u.ze.Lőtt, Gltatlucl, az, llogg tl túnc,iskotrtt, a, lu,tlas a dolog,
b{rfl, Nag,t, tl,kuered.ésetlben nuúr aaon e'LméIlcedsa, Itog,a meg,
tiltod ntk,i a kinci,skalót,

Itt is ltílspik,, koau aki, haragse,ih, wnale saha, níncs í§u,aa,
alhisaa,m,'tloglt lóska őrsötl eguik tam,ü,sztí és tíirhetetletl, hallu
ualaki, t,ttgi juata,mi etrui.g3le őt az őrstöl, No de azért m,egtil,,
tani,'nintls-skoú, rte még 

'cőak jogod. sena a t{ítl,ci§lrolút. Próbdl-
iak s aépe n, me !t,l ontoltutt, a é {J íg clme1,1ied,tli, az e g és B kértlé s t.

Mindanesct,re meg lte\,I ketesnünk a táncí,skola és az eaze|,
hapcsalatas dalgok el,önueít. ügu ltétségtelen. Nent, l,ehet rni,n,
dí{t íríss sadntúsotl, üagu ősaí auarban, netaldn haton idrni.
hllwlenki. éI,etébctl el,őadódi,k ol,,yan, eaet, koglt ct, ylarketten he1,1,

,rnagrnutatni, ltogu qal,óban. l,cgéng a gdton. Mdr,pedig o par-
hett si.kos, könna,li Bl,cslitszni, rajta. íIasznos tekdt, ltog! rneg-
tatluliutlk tl, parketten mnaogni..Ea uolna aa alső előna. Á
tnásí}a pedíg ap" hogu példúhat lehet hitní,. Mdr t. i. ofulan
Itéld,úli.at, llogu míhéní; nern. he\.! uíselhcdni.

ki*auk ,nost a, kdtrtinuokat, Dzeket könngen összeíoglal-
h,a!:jtt!t néhúny saóban: a tdncösllol,as sBemlélet jelentéktelen,
dolgohnak ttill,aott jelentőséget tul,aidaní,t. Eogg ,llíli' ezek? Edt
ltéIddul, ae, ember eggetl,en, értéltmérőiétl,ek a. tdrsadal,mi. tel,
lépését tartia, Akí, !ól, megíésül,hödőtt, iigllesen tdrsalog az
ddőrőtr, Qagy a legúiabb tó,nctíguróról,aamár ,,lúri fitt" - füg,
getlenül attól, lxoglJ eguéblaint buta, rnint a sötét éjtsaoka,
és a sajdlmagdról, el,őadott höskölteméngek enuhén szóll;a, al,ap*
talanok. Aautdn hail,and,ók a tdncösholtiban cgu,egy iobb,
sar*ra érd,enles hisl,dnunak túl,pott iel,entőséget tul,aidonítaní,
sőt aibben a td,rguhörbcn egumú,st ugratidk és beleheccel.ík
oluun d.ol,gokba, amíket mdslléptpen nem tennénak.

lgen sals tdncisl§olást ísmerek, a saidt őtsömben ős nsol,talc

i,lgenek, akíkneh a legnagaobb probléttttíiuk aa oolt, boga
tesaem aat a, kéIl-pírospettyea, ?*agu a píros, kébpettges nyak-
ltendőiíiltat nsegaéh-e fel,. Ebban, is, cle m<ísban is tlői,es ie|,lem,
vonásolc raladbatnak a guantltlan tdmcíshokisohra. Modorban,
tJondo\,\tod,deban eluesBtih aat a hert?,éna tartdst, ami az i,gaaí
téríi legnaguobb erőseége, Azutd,w: ap üueneh a féríiélctnek
ígagi örömeit (nagu tel,iesítmérylelr tcsti ás sae|,l,erní téren, ter,
mészet,idrde, aport, stb,) apró, ó?a!.len, hős örö*löhhal cserél,ik
íel, Íga teJlődák ázlésü'lt erö,tlenné, női,essé,

K.önnaen elka,phatja őket a közazall,em, cguetl,en törekl;é-
sült,, |toga olganolc l,egyenek, nlánt, ct, többiels. Nam tudnah ön-
tilló lséleménut nuí,ludnítaní, tészbem lnert nincg, részben pe-
d,íg mert ők ,,ió fíule" akarnalc l,enní, nam tnernek kílll.yti
i,gapuk mellel:t, Maglta.rdn, ugy ,ttítleolnak, ah,oggan a, ja,m,pe,cek
és harlcsol,t réweök fütuülnek.

llzek aolndnalt, ap ,,Emberebb embarség" nézőpont!ából a
lz,dtránllok." de a ,,Maguarabb rnaggarsúg" szemszögéből ás
Iehet kilagá*okat tú,ma*ataní. §zórakoznó ugllanis lcllct, solt-
|éleltá,pa*, Maguar emlserhez aao*ban csolcís tr. rnag'lar saóra,-
koe,úg illö. Árt ulontlotl, ltogg uwsl tlcru lcllct ,xtttgyurul stó-

rahoa,ni? Ncrn bai" ntg lct:Il l,erem,teni rú a wujtltlt, l1,o§I lahes-,
sen" It'orradtslmusá{ani, keII, ét tangó, meg íaxtrot ltcl,gett itl-
kább ktilluikettőst hell hötlctclni u, ttiltciskalúban. A m.ú-
sik pt,dilJ oz, hogy húborúban ú1.1unk. Ázuldn 1i:rlig óriúsi
ínl-odn|nA:,. l;úrn.]k túttlt, á ltctryzet lehtit ncm 11gfl,l,a* 11 llil-
zúsba,tl it t l: i g almalt rutk é s úllanclóstllt s aórulttl pásnak.

Sorra."-ettü^,, u,a előnyültct ós htjl.rdngokat, úllapítswk meg
luit ,,sine irq. et stutlio" u Lumulságot. Ezelt szarin,t, lehet, úa
nem s4iiltséges. Áki rleclig csiwilia, uB tli.gqld,zzott m,atlúra, TraglJ
lta nctn, tud,aklrcr jS,hu lulahi,r:éld,úul, ae őrsoezatője, tig\ttíz
rd, Itt iutottutt}.t, eI, a, Ie problénuirlhoz, Tclld,t cLő kellett aolna
készítctlatl Q túnci*kalúba mcnt:ndő örsi, tttt]okat. Áz se lott
uolna utolsó ötlel,, ha pél,tlúul uz e,gósz {|ts ctluütte*en jdrt
oolna tdncislcol,dba, Tcrmé§?cte§en egyedül, is l,eh.ct, de ahkor
szigoruan oiselni kell u, cserhéaajclaényt, nenlcsah a, kabd:ton,
hanern 'belül, is, Minrlc*,eben túl pedii a, ,pcaxgő őrsi, éIet ad',
amí bíatasítani tuilja" h,og:v |iuid, netn szaluttltlttk el u.z íjrtt:ijl.,

fla pedig, mint Jóska tlsetéhetl, tndr meguan u, baj, akhor
meg kell, p,róblilni segiteni rajta. Le:g1jobb, h,a a rajparanes-
tlokod,Irca fordulsz ,tand,csé,rt. Áa ő'útnlula!ústli alapjún eset-
Ieg te is mcg tuclotl oltlani, a, nekézségeke:t, speméI,yes bcszéI,-
getés, oagy besaélgetéulri és sai<it péIdciú íltjtin, ulgy pctlíg
ótadod aa iigllet a rajparancsnokodnak, u,ki naggobb tctpasz-
talatdlsal jobban dtltítia és ,tneg tudja otdani a h,elgaetet.

Ne fcleit:sd, al, tehdt, ltogy a csetkészsaarű szóruhoztítnalt
sem.m,í tlkadáIya nincs, lta a aesaéI31aket falft:d,eztilk és óaa,ho-
dunh tőLült. Ilyen secI,I,embcn kíudnok a farsangra,

ló mula.ttíst
Tóni bátyád

,I.ELliLETEK
, _,L B., Ilp. Kórdóscdro e mo§tnní lovól felel, - tr'. D. I{órtlósc<l n követ:Xező_: ,.-{,l<adrilyvcrscnyen n íDntos p{unncs clolvasásílvnl meglrizott íiri,
etry íontos számot hlbásnrr olvasott. -Dnnek kövctkczt(,Ircrr nz'űrs rtrsszui
vóg?ett. Mi volt n verc§óg okl, lroAyan lehet elkerillní lrnsonló esclcket.''
A hiba oka to voltál. Fontos pnrnncsÖi nem szokás ol}rórletlro arini. .4, jövóbcn
nem lesz hilla. hn te is ellénőtzöd a kiedott munkát. Az tllető tiil Bctlievégezhetnq megíigyelósi 8yakorl{rtot, pt. me*fifiyeli egy héten át, hos].ld.
vagy 20 lllléres yan-e töblj íorcalomóan stb.l-'ii T. iíavtk őrsl tireoá',-sairtt
hibátá§ k_ivü te§tlloE gyenge,-'de lótekben igazl cserkó§i, mlntJig'liivcszj amunkából a részót. }ll a léentlő, hogy ne iérüljön ktseóbs(igbe;nc yIiljí.k
nevet§ógessé ? Olyan íolodntok'at frÖll arlnotl riek1. amilrcn-iikbrt turl Íel-
mutatn'l, ilyen ür§yktiü,ökben §zefcDelj8tr o ílúk clőti. Hu ncdlc cretlnrí.rrvt
ér el, no tukarkofi az osetleA nvilvános díc§érctt('l. IIa iledii testi tórön

ffiilt$i-l!,spi,i f lHiíti'sfi ,,9 olsu'],., 
u, 1ro gy a z őr§ i öbÚ t tug j ai kt-

Közeledih a léléuí értesítö! Tanulf !

C§mnIíús ru§Pon,T
Vízicserkészcsapatok 1943. évi teljesitményei. I. közlemény

Yízicserkészcsapataink a háború ellenére az elmult évi
kilométer eredményeiket messze túlszátnyalták. 1943. évben
2000 vízicserkész 6000 alkalomma] szállt vízre és 500.000
kilométert evezett. Az eredmények felsorolá§a legyen még
nagyobb biztatás a jövőre vonatkozóan.
1. tO?. Ganz cscs. 2066 vízreszállással 138.788 km
2. 620. Buvár Kund cscs. 47 ,,3. 18. Lóczy Lajos cscs. 259 ,,
4. 797. Baross cscs. 34 ,,5. 2. B. I(. G. cscs. 76 ,,6. 28. Szt István cscs. 148 ,,?, 14. Holló cscs. 309 ,,8. 61] Damjarrich cscs. 627 ,,
9. 118. K. P. G. cscs. 90 ,)

10. 257. HunyadiJáno§ c§c§. 25 ,,
11. 133. Szt. György cscs. 238 ,,

5t,464 ,,
36.762 ,,
35.000 ,,
22,418 ,,
13.138 ,,
11.917 ),
11.892
8.095 ,,
8.000 ,,
?.550 ,)

Folytatása liövetkezik.
A kassai l42-esek hlrei. A, c§apat §portvezetósége, labda-

rírgóisapatónak a nyáron 'és az ősszel elért szép gyózelmei után,
mo§t a csapat Kosárlabda-bajnokságát indltotta mcg! Iskolájuk
tornatcrméberr, a premontrei gimnáziumban játsszík lc az őrsők
mérkőzóseiket. A jelenlegi Raj-bajno,kságok után kövctkezik a
lratcls lótszámrl döntő, melyben oldől a osapat űtsi kosárlabda-
bajnoksága! Ha eddig az újonc őrsöknéI nem is, dc az idősebb
őrsöknél egész magai színvonalú játékot láttuukl Ezen azonban
nem kell ciodálkoznunk, ugyanis ennek a gimnáziumnak,akosár*
labdacsapata az arszágos Kl§OK-bajnok!

NE FEL§DK§ZZ mcgatanuárP3-1 portya-versenyről l
Nózcl végtg mégegy§zer a felszerelésedet és a hiátryokat
egészsítsd ki. Felkészülés nólltül ver§enybe álltti vétek a
cserkészgondolat ellen. A M. Cs. tr[. §por|,oszdálya

E



r,iY:p.-,:"

ffi§ffiK-.H@,
ruÁw

liia|iú é* ltisledry1 * guerrnehleori jó ititszópttjttisoh rneg-
nő,ne h.

Á ki,s|iti fálils ldtéIí,ohat, saóraleoedst kerea, ahol szttbudidra,
cJalóbuya íiutrnódo,n él,het, a hisMny sael,ídebb idtékohat, |og-
talleoaátt ked,wl, - és lűttuík eladlnah eggmd,stól. Amikar
.pedig a nugufiít h nagyobbacaka kisledng éuek m,ulaa isíkét
*aembekerüL egymdsst1,1,, ű nag:vtíli a lónuah l$zött mlir nern
u.ígg érzí, magót, mínt régén és a ltísl,dng |a mdshént néd, gon-
tlol a ti{lkra, mi,nt íIlelőti.

Mások tehdt a íiúlc és, mások a kin11ols,
Úgl]-e" tí á,s tapusztal,ttitok tndr ezt u l;ál,tazdst? Ésare-

l:ettéíek, llogg a fi.lűIt-ldnuok' l:i*zony,úban tsalamö észreaehatő
űr támtldt. §s néka saeretnétah a,'régi, ggermekkori összhun-
glst nlegtukíIni." i.Iletue ui, u- régi"nél ,,m,tl^sabb" ősszlwngot
ö,sszehazni, de minrlen fdradoaús h,íábtlualó és ázgatottan hér-
,<Leaíteh: Mi. ep? Miért? Honnan? Mit teguék?

Á uáltoBás a ti él,etetehbrln kótségkí"t:üI íorradalmíbb, tnánt
,4. lti,slúnyok ál,etében. Teryruíaeetea jetrenség ez, Te népegeted,
inhdbb a hítl<ingokat, mi.nt ők téged, te heresed inhdbb ae
ő td,rsasdlsuk,at, rnint ők a t,iedet. új, is,m,eretl,en aitrdg nllíI,t
meg el,őttad és eat ad úi ,t:i,l"ágot ízgal,rnasan szépnek takil,otJ,
tloha. szdttotlro so&sBol hellemetlen is, Ed.ttig uguanía minden
zíjllkenő és plroblétntl nélkül éltec] a rnagad, úletét, most aaon-
bun a |i,ílk-lti.nyoh öröh probtémdju telk&lrar, ganclolkaaóbu.-
l:itő ,problé,m,úk előtt tíll,asz ós én a te ,problérnd,idat aaeretnérn
,,megkii*nyóteni aadl,tal, hagg algun kérilésekröl érteheae'm tle-
Ied, uu:lgek a, fiúlr,.ldngak, ka,pcsolatdt i,l,\etően szerfől,ött ér-
tl,elt*lneh. Riiuád cikk keretében gyakorlatil,ag is sBerclnék
ol.!!tl,tr. kérd,é§ekre íetrel,etet ad,ni, melgehen ruir egészen biztosan
töb|lször el,gond.olkoatól. Lcángtest,uér,, tdnei,sltola,, ttirsalgds,
ttgtlzőtl,és, l,e,uelezé*, l,titogatíu, zsur stb. említéséueI solc-solr
kénlé* lelvetőd,íh és te tanúcttalanul ú1,1sz, nem tudod, mít
tclltl,sa" mit nem, N.em tud,od,, hoga a íttik-ltinuok ui,sznnudban
,mi. n,tgt:ngedh.ető, mi nem,

Nem az a eéIom, hog.g a. |iúhJdtlgoh htlllcsolaüit aaltds-
.erköI,c*i szern,pontbóI ui,zsgdljam és ki.térjek el,.gan hérdéaekre,,nint o csók ás a többt. Kítünő neaelök, kiaáló hönaoelc, pom-
pús elöadú,sok, honwly cíkh,ele. sohasttga etántéBí lle!,gettern
ennek u ltércüisnelc hétlgesebb oldakit,

Szemben dllok teluit aeled,, egg fi,thaal, akí 6 ,,?isata fér-
íitústitt"' nemes esprnéiael, fel,ttértcated magctd: árfu, jellemes
ífiúatí akarsz lenní és geuholom, hefulénualónak taki\,od, ésare-
uételeámcl. Árnikről ugyanís szó lesz, n,em elsaórt esetell östge-
ggüjtése, hanel% te is fogod. kitni, llogg á,ltakínbs jelenságelt

', rneg|íggelése" mel41ek uépered,méngben a'l,tinyohra is hiliat-
nuk. Né_aziik csak ttúrul,jtírt az etraő problémót, melyen bizo-
t4lúra elgondolholttltok néba, Ed ?edíg a ,,íi,u- és leúnytestt:ér''
eqlmdsltoz .utlló aísaonua.,
_ A. ííttJc-I,ánlok problérui!ának tdrgua,Mlgdndl, a fáú- és
l_eóngtestuér eqlmúshoe va,l,ó ui,saongdt nem teket fí,ggelmen.ltíllül lmgllni. Ee u, probléma mínilig nzegoolt és kíd,d, ál, eaab,is sok bajt okoeatt, le ú.gu éraed * és nuguon sokeaor nű
ok nélleül., ̂  hogu a kingok bdzony nern an{Jua\,ok, \ti,szen lröp-.vetlaniil, kithatod klilgodnak üa0!! nöuéreanatt, nl6am és mds-kénl üs binsz ldtlytcstaéredd,el,, mín1 o többi; fölűk. De nem
aesaad éspre a kisldny iótul.aid,onsdgaát sem, kol,ott nuí.s íítlh
nem, győzih eléssé.. dáesér.ná őt. .

_ Az új ldők l|.|emkót]exe takilóan írja: ,,,,, .a legtöbb íilűkü,fogó$alan gaoall,érnak mutatia maglit, á' Unu rn{naent'eí-
kőuet, hogy ked.vesnah, saereteiremél{ónák taftsdk. §perati is
öket nindenlú,,de őh hatten: t,estaérek, ottkonukban ,noiánrÁ
e|,Lenséges_cn úllnak eguanissal, saemben, Á king sgi,nte itóaseL
hetetlenüI érzékcng fu ingerVlcenu, a tárT, spemtel,en és neua,-letlen." :

.Egéseen ter'méseete§,.hogg ttlapjdbanaétse a, fí,rl- éa Leóng-
testaér szeratílt, eguffl,ált, Tn ó8 tidjdtolt, éraitek eat & atsőt-
kadest_elr többnllíre,,Ita,tnusao8'',<ilarc. IÓuekeznete|t XeIt aziin-
bg1l, koglt !óaanul toutpáts,tltok a nóhilleaesen tiátörő etlei
tétehet. Á kísl.úng, amennyíre csak lehetaéges, águekepaéi ig'3l

1
oi,seJhední, h,ogy őbenne is lednuid,edlt íd*, te b lsetld. észre
kisktigotlu.t, d,e ugyanakhor szép §dóüal,, lteiluesség§el iguekea-
aél őt arra. ue*tni, kog,§ benned, ftutestoérében 0 lc{rjabb
bardtjcit ltissa, ltiszen eguütt nőtteteh íetr, gaermckkafi ernlé-
ltcitelt ltözösek, Es ö,gaekeaaék a kísl,dny legaldbb télannu|ra
otyun szíoes é* szolgólathész lenni bdtyJáka'z" mint ag ídegett
|klta,lemberylthez. Ilid,d, el,, ha te tlgu utse|,iteilaz, tele ezómben.
mihént az ltelues, ahkor ő is mri§ lesa oeled *§g,mbe,ft, Á többit
peclög úgaís elántézú ctz iüj!

Da tériünk rd,eguéb hérd,ésekre ás,
Á talílk & lángoh el.ső jel,entőe közdt takilkaaósí helye a

tdncisltola sáokott lenní.
Aldn|,om, hogg minden íiú iórian tdnciskokiba!
Á tdncíshol,a elónge, lwga akí megtunul a tdnaterem slmo

parkettién és a bisl,dnualt. között annak renr],ie és ,m.ódja tzs-
rínt helgesen |orogni, aB mór szeraett Qga ió érdeynieguelt az
életben qal,ó ked,aezőbb éraénuetüLéshee. Eu pedág e*etleg
íél,énk íílil üqgu, d,e ió tanu.l,ó, akkor meg egueneyer, otaosstig
a tlínaískal,a, rnílcént a leónptúrsasdg áe, Ber&él,ketőleg egy,
hét l,edngmoaolg nem íogia a jel,eseket elégsége*ekké aúltoa-
ttltttl, alazont ha|,\ottam ol,gan etetehe,í, hogg az elég*ége-
seket éppen eggt bőzonuos lednumosol,! llaráasol,ta, Jel,eaekhé.

Terméazetes, headetben, ltíssé el.íogódolt, félszeg íitítk ós
kinpolt fognah botorhúlni, a parhatten,. d,e egu-két l,eche utún,
eggmtíesal, kissé összebarútkoatsa mdr íiúk-l.dnuolt, |e|,\épésa
bizta*abb l,eap. § ilyenkor kitsaőh meg igaaón, ki haguatu tuú
aáselhed.ni, ri, íilik, Leguelek rnindenkihea eguíormlik, Kialdwu
előtt ne d,öcúrjetek ruis ltiskinut és bül,önö*en ne qnwtass{tr,

tok kí aat" hogu szíl:esebben, l,ennétett, ttwis lúnu tórwsdgdba,tl.
Seép az ls, ha egu íith ol.uan lúnuoleleal, is hed,ae*em íoglal.-
kozíh, tlkúh takin nem olyan csinosak éa aleíhnelc keuéa az í*-
merösült. Ha ped,íg táne höaben eguyzerre lletteru hérítak
uguanaat a hískingt, a2 egui,Ir fiunah ohaetlen íélre koll, dll,
níó s a höaetheaő tdneot IwLl, elké.rníe. KerüInt ke1,1, a, ,,ké-
nlles" keluzetehetu S eguébhént ís, ha a md,síh tdrsad, nyert,
höd,il el, nem tlől össae a aíkig!

Ttineiskot"dból, i.tlttut, kö" sétdkon folgtatódík és látogat{iaol§
al,kaltnáual áruénuesiitr igazdn, mlként tud,az túr*alognó. Mert
mds besaólni és rruis. ttírsalogní. Blhi,keteil, llogp a *aüIők iost*
gat, el,szőrwu,iiköclnének, kll hellyel*ihzel hal,Ianók,,túrealgt e,
tohat": üoga mi, mind,ent tatl,n,a\l ezelt, a dtóhfíúk és dült,
ldnuok!. . . ls micsodtt, ká|ejeaésehet hasdnlitrnall! ,. , Ea rw,
lgen maggartalan, ez o beszétl! . ,.

Á tdrsalgó§ ,tLri. mór]on. és rnagururosan történiék, Bemél'
h,etőleg az elóbbit illetően, níncs ltíba" d,e ad, utóbbiruíI, m&r
anndl inlui;bb guakaribb a kísikltís. Kerüld, aa u, n, ,,tltuat.
sa&uü,lralu még akhor is" ha esetleg 6 ki,*kingnak, letgailc, Ne
mond,d, aat, hog1 ,,réme*", ,,cul§i:', ",t,étnnagy", ,,bonlbaió". Na
dteséri ,üalahit aaért, mert ,ió ,poía ilurndia aan", De ha ,ruir
rníndenlséppen d,íaaérná aharod,"a kiskialt, t1,ltkor sem oltaette*
szlihséges, hog!)t ,,anggali" aagy ,,gusata:' ,l,eglen. Apt híeaem,
arra úgu sem gond,ol,sz, hogy ,,ió ,nö"-nek nelseBd, De lemarő.
sődrőL se ngilatltoaa úsu, hogu o,a ag!! ,,pal,í", aégüL ne tarta
otthonor],ban ,,duna-iléIutlin"-t, ne hűl,tt íel,, hoga ,,ptig' rlolz.u'

és ne mondd,, hogg ,,mondja mdr" , ,;
Csak úgu kapdsból, említelt, cnngtit az ú. n, ,,d"iaala*" ldr,

salgdsból.
Eguébhént túrsalg,dsod,bam lé§:tl óuttos, mrlgadat ill,etően

pedig- ie légu behépzelt: Iéríö,as iel,enség nxég nern ielent, tel,
tétlen íérfí,ag le|.|emet i,s, T/i,saaht a. gerí,nces fttit, io:bbun tog
tetszeni. cl, kingoltntlh, mint a beío1,1ttísol,kató. Ár ,íd.edtit ítli,
típus ínkdbb sperénut, m'nt hencegő, m,índig, terméedqtes ée
sohasem mesterkélt.

Amá 6 tegeaődést illeti, ea mindenesetre a híal,d.nura tar.
toaík, söt, íl,l,etékes ebben a kérd,ésben a káel,dntt éd,esangia ls,
Gyermeltkorí idtszótársalt, - íiít, l,eúnltr, * mí,,nd,lg tegealk
egarndst, d,e termésaete*, llogg a teguződ,és íenntartliea * épah
kíaeése utdn * a kisldngtól, tíiljg, A tegezés ugu@líl a ló:
bartitság iel,e. A ltóskinu birzongóra üguelní Iog arra, hogu a,
íithk kőeüI kl.nek engedi mbg a tegeződ,ést, mért ha'ag11--híe-
Mng mlnden ííúaal, aponnal tegeaőililt, és nam teaa fa,ú--íir1 l§ö-
zött hül,önbséget, az il,gen kítWnngal nem érd,emee fogl,al.koznl,
loggan íos ap álgen kiskíng hésőbb, komolEan goűdol,hod,ua
hörülnézní a láúh között?! De a tegezés ttétségk4l)űt, lépesöfoka blzalmas*dg iel.é ás. Ea teluit tegeaőóttöIt eig higldnűaat, az
ne leggen ürügg arra, ho?u nlerétiell és .azem{elenah l,eőueieta,

Legin,túbb td,naáskola utdn, ttmihor nem l,ek-et ol,g guakra*
takitrhoznd a ltl*Mnaolrhal, mint elözöl,e,g, meguérke*2teteft
egu-ega leuelet l,e. Á leuel,eaésre hdr aot, tpót aeaategetní.

§Zt]NlD voLT MÁR ELÉGI KlcsIKÉt íÁffi
3



Yalóseínű* how lótr el.héseített luizi maggar dolgozatnak több
*ikare ég íőlsétlt gtlahorl,atí etod,nénye lesa! A többnuírc
títóhban aól,tott lelsel,eh peilíg sok kell,ernetlentéget okozhet-
glak a hlsldnunah, íithnak eglarónt.

Á Ltitosatds'a nagattúh kedoelt ,,aportjai'. Eót tttég a astl.t
,béhetdölcbent..l Jó eaét, ioda, szép kisl,dnuok, tdnc.., * és
,rrríndea ruiril. elég l:al,t a bol.,dogsághoz! Á lttíborús ídők ugubn
leépútettéls a a*-úrahát, a kitogatdsok sern olgan guoleonak,
mint régan, de nam, is maradtak al. §aükség la aan ezekrc a
Játogatdsolcra! Ke\.l ltis telíriseüWs, kia. kíkapctolóilas, hlszen
ma, mínd,enlct élete, a tá életetels íe, öilegeeebb, aaklotottabb,
ürínt, régen aalamllcar aolt.

híaas*aoingal tóncoli,kanem mínitenki.oel, Yégül ami a.a ölsac-
tanult üíncos'púrok túneuer*engét llletí, enneh d,ltal,dlrun sem
o .luiaíhisaaszon!, §etl, a többí lcísló,ng, yert+ ,d többő ííú nem
szokott túltógosan örülní,

Nékdng kíragad.ott észreüételemrnal,, atnennuira ega röuid,
cllch kcrctében l.eketséoeg ,DoIt, íguekeztem guakorlatála0 í*
megpíkígőtaní a |irrk-kinbok,, ílletae 4*lcdbb a íáílhnah a M-
ngokhoa aaló hory,csolatd,t. Á mat tdőlcben ls saültség uol,t err€,
t*ert o íítílla és kinuotc eggús íránt| érd,ehl,őd,éee * bdrmllgen
leggen ít a alldg, - nenL tog mo§*zünni. Ám tí ttúh, beszél,,
ietelt ée gotúoliatok mlndíg neíneuém a lÁnaolsról,. Meglótld,
tok, kettötöh kapcsol,alót a köl,csönös tísztelat hönyluebbé tecaí,,
keóésbbé íogiótoh ésareaenní a nehézségeket, böztoaubbam
,megtaláI,Jdtok egumlís hangldt és kiíeilőd.ketik heüőr.öh ldedl,áa
értelemben oett tüliazonga. Nern ok nétkül, mntdayn czt, arcrt
ahogg molt néatek egu htelúngra, a.kogg mntt ,gonilalkoiltok,
betzéltek róluk, ktgutételt, el., aalóezínűtrag úgu fogtok rúiul§
nénll, lúgy íogtoh leőlüla gótdnfií,odt|í ée ról,uk beszélnö ega
életen dt' 

DR. MIKE§ IsríI,,N

E9 kiskitlgt Mtogatsa, ne,Légu saertelen és mohó. §79mtöl..
-.saemba a szép nemmel mégcsak azematrilel aem falctr tel egé-
.hren öt és ne akard egéazon rnagadnak lefoglal,ni, De ka azt
aharod,, hogu hamarosan ,,leépótsen", altkor aíezont ebbgn a
lcorban ez i legiobb ttlódeaer, kaga eredménut éri eI. 6* még
.egu! Bespéli líllandóafu magad,ról. Megl.dtod,, otthagg mínden
qsalarníreualó htskínut Ea ped,ig aalalwl, mégiscsalr .lúrt tar
;tawak ée tdncra herül. sor, na csals eguél,, ígutil, ée a luizí,

DARU BAB§ZINIÍ AZ
A Regnum sok előadást ldtott naggtermében ketten (lllunk,

T!ryo.gq!ir!!r^!_ía|at. .Előtlünk sötél nézőlér, majd a |éngesen
k iu íldg ítolt B ób sztn hPz.

A nézőtéren megleDett morai lut uégig. ,,Nahót !" ,,Ezt a,

szépet !" ,,Jaj de u{gei !" Egg'kéilues nézőnk, valósztnüen az
úmulattól, összecsapja kezél, mire |elztldul a taps.

Eggszerre sóhajtuttk |et mindketten. Elégedetlen, Össze,
mosolygunk széIesen, jólesőn.

Eát sikerült.
Az orszúa músodik leqnaguobb és legszebb bdbszínhdza a

miénk, Az első a Potlmaniőzkűűtcat Nenueti Búbszlnjúték, dq
utána míndidrt a Damjanichlutcai Daru Búbszlnhúz, a miénk
köuetkezík.

Sóhailásunkkat íúrailtsdsunk utolsó matadudnya is
elrenül. § mls a ..Jdnos uítéi','" qz örökélelü magaaí dalmü
hatmadik |elŰondiűt éIuezi kőzönségiir*, jóI esik uísszagon-
dolni a búbszínhúz születésére.

Egg éue, holgg az ötlet |elmerült, Azlún iött a gondolk_odús
Ueie. "ClíndÍiukl"ne csináiiuk ? Mert ha ínár iekikezdüttk,
akkor az" eiedáéngnek uálamí egészen különlegesnek kell
lenni. Méltó a csapalhoz, magunkhoz,

Meukezdtük a munk(tt. A bdbszínház teruraizúl d pa-
rancsnoÍcsda csinúlla. korúbbi tapaszlalatok alapján. Naga
szlruladot őkartunk. A színíalak őlheluerésére hat' i(lrhuzamos
stk bzolgúlion. Ezt tlgg szdrkesztettüd meg, hogg öt slk ebből
előre-háira' tologathatólégaen. Kétoldall, I erde stkban ug_gancsak
szln|altartók uannetk, hogg a sztnpadi hatds telies lehessen.

Asztalossal készttteflak a vózal, De mennai utániárás
kellett alúoz. mtg oupn mesterre találtunk, aki meg is értett
minket, il i§ aáUálta és olcsó is volt l Aztún a Daru dobozok !
Emlékóztek talún, testvérehn, az eggik tavaszt kíállltdson
hírdetett Daru cidarettúkra? 

-Nos, 
éz- a rekkimdoboz nagaon

.mealelszett neküűc. Húrom nagu'doboz aolt, és olgan szep
dűumadúr aolt |estoe mindeggilíré ! Parancsnokunk mindtárt
azt gondolta : úe jó lenne ez'a bábszínhdzhoz !

Tapogatódzús a Nikoíer rt.,nél, uaiion hailatldók vol,
núnak-á . i . ? Eau kis idő mulpa utilasz : Iwilandók. Kér,
uénulrús. aztán ő[szátltlús, Ez oiszont csak tőbbszöri nekí,
ruoászrődas után síkerült. (Résőbb tudtuk meg, hogy nilgen
ndgalelkü aolt a Nikotex rt,, hiszen a naga |adobozok igen sok
pénzbe kerüIlek.)

Á píllanuszereléslrcz tüzfuInek lenkedoesebb emlékeink.
Elragadatt beínünket a IÜ : szabúlgős sztnpadi aillang|el-
sze reí ésl úlmodtuttk : Iiapc solól úbltiu al, r iualda| é nng el, s u| |í,
túkkal,50 kötléuel l

Hairú. adltsuk ualóra az úImunkat : Angagbeszerzés !
Drdlszeizé§ ! Futkosds,lt,eresds, iúrkálás oan e két szó mögötL
Áztdn a munka ialra : Regnuin, a naggteremben az egész
cscinal, Orbún naia csendes.'munkás vezeléséuel szerelés. Zolí,
Ttői, Ctza, I.áci'először eléUlktlen btir, de kitűnűen szereltek.
l]gu'úIlt ke2itkben a cslllőlogó, mint egg'uillangszerelő kezében a
P-iprika Janesi. Baidi-, a kapcsolótúbla hőse Orbdn papa

;,gh neftr. fud,oa ftiitfrrrft lenni, minl a,z előIrul ieró namd,éft, aftftuu a ma.gw,
n&m/zeü ecnn€d náúá craíflí (Koszter etya ,No§ Rector" c" könyvéból.)

útmutatósa n11omdn buzgalommal túrta a lgukakat az eternit
lapba. Ki|úrtá ő még az asztalt ís.- 

§angí, Karcsi és még egg-púran kulisszdt |estettek. Ha az
eredménút akaridlok lúlni, iőiíelek el eggszer, Letrni úgv sem
Iehet. Hlnrik ilkeseredettei mcszel. Uggan mil? Iltlt a^hdt,
teret. Yiszont bizlos, hogg ilgen háttete níncs eggellen báb-
színháznak sem :

Éliet Y"Z-*or hagylulc abba, de megcsínúltuk
A búbuk ! Hút a |eieket meguettük, kiutilogattuk ugvan

Bodor Árnódéknúl. a ósetkész-btibukészttőnéI, de a ruhúk a
mamúkta'és a hullokra, nőuérekre maradtak, Szépek lellek
bizong, mert =- sze1etetlel csinálták,

Az egész,munkát csak elkezdcní kellctt, ,utú4a ri4lig
éreztük. hőau ualaki seaít, Ha az utolsó pillanatban is (amíkor
íelhaqűtun:k"múr mí ndőn reménrulel ), dé mindent megkaptunk.'Pékúűl a íüggönu. Nincs Pesíeh olllan úruhúz, ahol meg ne
iord.ultunk'uőina"* nem kaptunk. Yégrc, nagu nehezen,' cgv
bílúgclg assziszlólásúual sik-erült szereznilnk egg ideiglenes
|üggöngl.

N agg on |'aUantt a uillang szereléstőI. H iszen, ha_ konp í_tott
is uataűeiuikúnk hozzú, tudlúk. hogu ez tum elég. Jötl Orbdn
Dapa és a Ínaga kedues, csendes ntódjúi úgg |elszerelte a uillanyl,
hogg csak |élketlökor éjjel !ötl rá,hogg késő uan.

Az ÉIet Tauút meg|esteni nehéz |eladat volt. Eggik
tisztünk nem ért rú, bokró:s teendői miatt, pedig ügges |eslő.
És pbntosan akkor, amikor kellett, anngí időre, atncnngíre
kelleil, betoppanl és meg|eslelte a uásznaL Nézd meg, kedues
olvasó és ítéld meg, hoggan.

y alaki hátutról mozgalott minket, mintha mi ís bábuk
Iettünk volna. . . Mondhátndnk takln,' hogg szercncsénk polt,
mi Isten segttségét láttuk ilgenkor.,

Lelkes tans zauat Iel qondolalainkból. Bízong, a Júnos
vitéz bdbszínpádon is te||szikl Szép ís. Zoli, Imre most cstpőlogó
heluelt Baqól és Jútws uitézt tari a kezében, A löbbi mind, *
tealnao mősteremberck * ma esle műuészek * énekelnek és
Űd*aLnatt a bábszinpadon, Ez ís q, cserkészet.

Eleglfu§an megu össze ggöngörű guri-gurí |üggöngünk,
Taps kfzben meggrIn* hútra,-1het{ az utolsó ielen,etben nekünlt
is ilolgunk van.

Aiúnthatiuk tehát minden csanatnak : kezdien btilran
biibszlihtlzclt épttení. Segítstlget kaptok tentröl ís, a tiildről i's.
Dolgozni kell keménllen, megualósí.laní csak igazún összelartó
csaőal képes, de az eredmén11 mirulen |úradsúgot negér.
Gubrtek el'. n|zzéIek meg bábsztnhúzunJ<at, a regnumí Daruak
Űndent Áegmutatnak, Íanúcsot is odnalt. Előadjuk 4e_msolt,rira
ileoalább i§ teruezzüli) a Ludas Matuit. Szerctettel udtunk
inihaen cserkészt, csapatot az előadúsrá. Addig és azul.án is
mi nd en| él e I eI v il úg o s II ú ssal szíqesen s e g t t ü nk.

IIa d.olgozni kezdtek, sztvbfitr kíuán sikert a nehéz, de szép
munkúhoz a regnumi Daru csapal,

etnkt.c.fr1,\áslló

,4

il.
§::



A lii\'Étcl betlehcme§ck ónekszóval t'.rtttllttltli, irz t'ltrrrj : ,,Jcí|Ok azúrth.tljirtrli l'r,|. llctlt,|r.rrll}e , lll(,tljülrk cr, nicier;ul - 

'iii-iir:uifr*,lltuátljuk Júzttlttrl ltul.''
;r vón Mosnrf, perlig ónekli : ,trcso,
srt.rctrtlir. .zlll!}iir zttl;tt i l |;rjlrr:ha l
.ll;tjlalta l

ljellolrcltesek kairl.iiltr,:r ;

Kuku, ciscrrrzukin hdli

.\ lretlehcnlr,sek ir s,tli tlitrc trs iárkálás
kiizt 1r1l,n,,n|" is [;trll,ttltl<. '

Az ;ttt;_i_v:tl ltnekli ]\Iár,ín ntlllclt : ..Ti szi,lcs
r.,ilágnrrk ítla üd§özítdie t llíirrrrck ús h:rlál-
rrah ki mcgrettelrtőjc, szctrthár6ntságrIak
második §zemdl},g, 9z 4!i,1 Isíclrnck ineg-

jclent igéjc.''

A Jiivtllci betlchemcsek ltdl drcntrtltrí iltsz_lzík el a bt'tlcltt'trx's ilitrilttlt. "\ l<Ózs,lu_
llől laló kót ttcltres vezc-tttsóvcl itiririk llc'n
vidóket, hogy rógt vallásos nétrsátlliást, qvn:
liorolva, Jézus szüettlsót idézzrlk iíltékuiikul,
elnbcrtár§aik clé. Lövéte a szókélvfola *i-i-
vdben, a Hargita ícnsíkján fcliszili.itt ltord-ják a lcgszcbb székely rltpviscletct. Nacrrltr
tisztaságkedveló a közstlA ndpc. tríolrdíók.
hogy a közsttgból tnindt§ kíhallotszik'aÍ

nsszottyok §ulykolá§a.

Ml érd.ekel?
Hány ercrkGrz és lrrinyeserk6sztennat vnn

,ilíngyurornzrigon? A tc]gutóbbi kiúutatás
§zeritlt 892 csapat van nz orszá§ban. E csa-
tfikball ,42.986 cserkttsz íCs kiseserkósz).
625{i ídrJicscrkdsz, 4186 vczető szolqát á
I§iotttos zászló alatt. A létszáln teháf'ösz-
szcsen: 53,428 fó.

firiny ltínyescrk6§z é§ lrány tcr{nymerk6sz.
c§npet vnn ilín;lynrországon ? Körülbelül
12.000 eserkészlcány vau ila§varorsz/tgon.
Á lcánycscrkószesapatok szírmi' mcghírládja
a lrát,ornszilzat.

Tcltki gml6kporívr'rzás oredmúrtyei. A nor_
tyázrls credmCnyeit a ]\íagyaf CscrLdsz
ianuár 1. §záma küzöllc.

ÉtrrMeNrő KITüNTETÉs
ADOMÁNYOZÁ§A

Az Országos Főcserkész rlr 1943 decenlber
22-érr a ,,Jó nrunkirórt" élctnlenlő cscrkdsz-
kj lüntctóssel JrrtalInazl,a:

Lupkoaics Albcrt 36, §z. c§apatbeli lui§_
liolcl segddtisztet, tlseva vdgzcti mentésdrt;

]Vlonarí Konítcs ;Ienő 1a2. sz. csapatbcli
budapesti cscrkí:setisztct, csórrakkal való
nrentósdrt.

rmar
ő

töVÉTEI
BETLEHEME§ JÁTÉK

- Fényképete és örsxeállltotta :

KÁNTon GÉzA

il;iri:r trlrt,kli lI jliszol tllíitt : ,,Serkcnj fii|
sziil;rl llttt. Il;!s/tl!l,íl|i r.liiit lr,k. Li|i slctll
lrttg1 lrlil r'rl ll(,7ziij;t l.ill<lct tcli, ltlrgl lr)r.l!vlilló_

jttli lrlll,. rlctrt is kótclkcdrtck."

Á ltt3t 1t:lsztor, n kiizópetl .IrJzscf, jlrlrtrról
vall l .lloszuj, l)lllf(il ']'tirlrrt,, hki a

. betlelrcntct tartjIr.

Az Országos Főcserkész rlr 1943 dcccntbcr
hó 22-én élctmentésscl kapcsrrlatos kinta-
gasló tevékeny§égért cllcséretberi. ró§ze§í-
tcLte3

Xellncr Em.iI 2,I3. §z. ,c§apatb€li, Íülekí
cserkósztisztet

Pógúng László 1974. sz. csapatbcli gödöllői
cscrkdszt,

§lmon l?elenc 1902. sz, csa$atbcli nrentlei
cserkészórsvez€tőt.

elő§inetésed et?M*gujítottad



BAIAT()NI
Á legli)bben azl hiszik, hogg a Balatoruln

az ősz beólllóunl megszűník az éIet. }la:a-
mtnnek n |tlrd6ző uendégek, bezurjúk a slran-
.tlt*t kapuit, a íürűhelaek étlernteit és kiadó
xzobdil, azzal már reú is borul ü mü{t§ir
,íenge?ru Q kopár C,g sildr tóIi éIet. Hei, pe<tíg
e§l§íe"n mdsként (lll a helyzel, Aki ngóron lálta
a ljalatoú és !ól mcg|iggelhctte a lialatonnqk
.múr a nyúr |otpatnán is jclentkez6 ezcr urcál,
.az joggal |ellételezheti, hogy lélen át éllpcn
ol11 szesdlyes és regényes annak az élele,
núnl nlldron,

Yulóban {gy ís uan, Amlg amnban ngóran
;ittltóbb a lürdőheluek körngékétt tombol lz
,élcl, uldig léIen mdr szóhoz jttltmk a Ralatott-
nak u őslahúi is, mert hiszen ilgenek is utttt--
nak. Ng(tron iólormún észrc stm ue.ss:iit
czl a §zorgaln?a§ &i§ ncpe' a |ürd6r6k larka
tömegében, ió|atmún iigget sem ueíünk ezekre
.a,z egysrerű' kis halászhri:akban lakó szorgul-
,nla§ iald§rolcía, akiknek kis htllászbúrkáí
nganuúu clpeaznek a rúlv uízett a szebbil-
szebb jachtok, uitorldsok és gőzösök tönl'1r.elc-
gében.

Az ősz bcálllúual azonban s:emünkhe íiin-
nek a hala§zok bdrkdi és ellgön!]örködhetünk
kedulinkre ar ő§i nú§!]ar |oglalkozást űző
fu tlú.szuk ir lg lt lésrcméI ú él elmódj (tban,

tla pldi11 a l}alrúon éIelében akarunk
guönuültödni, uzí is megleheliiik. A l}alaton
4pllctt olg szes:éIyes tud leruti lóIen- is, mint
nyúron, atnikor sinw pi:ét u,t,ihur |eL|odrozzu.l'ilcn 1ledig, lttt a Ittqry ui:ft llrulttjtt uusltt7
f|yl;t:rryqt,l, nincs nú(] eg11 oly halalntus iég-

púlun ehbrn n: lr.s:liqb,lll. tttllt1 r::tl ptl,_,kul,
heIn?, ,l IlarIí klkók uJ)rdia-naglJia IuDaftl
l,öíi a Á,orbso/!|d! és perclk oIuIl útstthuttlrut
a iégcn a s;enúen léuő községek ualanrcIyi-
kibe.

Á: eggszerű |alusi _gyetek, akíne,k ,.nem

HAIAsT,AT TEtnN
Í§b- :,",űf,:Á::i::,^y: !;o," iffí',oí,Ií!i.,oÍii",ft^á
lD,,S\- i,'g ]-- mint errr|elé moruilók * és_ oz íg_g

ffib* f"íi':;i*ii;'uÍ!o,ii!I:íiíi'iű":; í,ií,'!,!t!;
\§(lff-\\ Iehül'-_.10,'*'.20 |okia s mialall iiiszeh.úzódik

\,W ';:i:;XtÍt^:;;i!!,{i'r','*,i"'íi,,i|!,To?i;o'W',,É
Y / ,Ű (ll'Itlat; súncok alak jában a lurolások, melgek

W i;#' ,:,,|!a!ö,,f','il!!|f'ho,f1l',o ;:;i;í",#ff:

],)g!]enleles'cn keméng' téIuít ide jén nílw*i:' _ |ittnileres jéu is képzildik a l}alalotton. Nos,
- 

'uuiiott mii csinálnuk ilgenJcor a parl.i hulá-
-=' s:Ókz nil akár his:itek, akár nem., ők ilgen,-

=- '.'lÉr-, ", -Y.' - s:óÁ,t ilát akár ltis:itek,- akár nem, őA, ilyan-- 3" Í?z < i * ,/* kor is httld.szttuk. Xlondhulttúm, az igazi és
!' :'í z' -"-- o, bislges halászat esak illJenkor _kezdőd.ik _tl

BaláIonan húlóua! a jtg alall. tr)zt a tudo-
rr(}|rRi'il(i s} crck ,i##y:"'i1;t!;",!,ííí*,!*,"'X#íii,?;'l'i!;,"i#íi-

dazutí btirőnnyul, vagg bolokka| tologatiúk sú11 t|s furtolla |entt 3 mai .t.tttp.ig i,s, minL a
iuktttuúit:,tt toi,a'a siiia batatoni jélst,i. ltcilúszmestcrslg eglléb IorIilgaiL, amit alla
" A"liulutonntú e:I u uidám lélí'élelél ncm a |iúttuk hugytltl tl:Óht ürül;ségill. ,\ I}alaton
is űpiriiri nrcg senuni, hu tuúr netn ismerrtérrA !41ítt jó rutÚú !úualsúl|rtL qq'brd.iinlí ,rs rgy
u Balulon s:eis:rllr7ci,l. 'kiamclti liket núqtutk, n 71116 l;,i:t kól initttlbt}r,t

Az els,j Ittqlltts tlü.itt a ftalatott iege ll1ys s:íItsetlő, tttttid ni4y:rtrtltt};bt,il q l;ittttLlő léI:

tetik kűősotuúra', az ősiwggarok nlinkijtitu
irangá.rík. Talpa aIú t|Ies cstntela- l,]i_. ,, jironqázik, TaIpa aIt1 éles csottttl<t-
mbo7 erúslt |eI, ez a korcsolgúja.mboi erúslt |iI, ez a korcsolgúja.
kc:éhe pcdiq a: atlhottró! clestttl

s:fp lul1,oI1 elI;t:d Ittttulmnsan tlurrogni,
ltég a legnaggabb ürntrjretű úgyitk durrunúsút
is nvgszégyetttlő srlrar.alos löuések zaia rcsz-
kelleli meg u leuegőt, Aki nig nem ismeri
ezt a za jl, siette meru:kíil u iég htllúrtjt a
1urtru, A. ptrli ltllttik azonbillt nyugotlfun,
nturudtttll; u jigttt, ltiszel tutljlil;, ltugy ilyen-

|elti szűkiilő nyf|fisoltott úí a jt:g uLtlí ul:tIiIt
a húlót_s rrrjkor a kientelö rylíláson át |el-
húzzúk a h(ilól, eI sem hinnótck, ltagy soks:or
műzsasz(tmra hemzscg a sok hal a jégre ki.-
uttttt ]ttikiban,

Á lwklszrrtnak ert a módját a |úres paíihis-
!or, }Itrnmn aUó írta le a lagsr,ebben: A

millllJar hulúszat köttlluc címü, YlX ntttttkúíúban. EttttéI s:cbbcn isnmnkíliában. Ennél szcbben iJ
szemléItetőbbett nem tudnúttk ni sem
k:irni, i!! Itörli)m teluil ítgy, ttlto-hnlíir::-siiIon!]l ucs:i ls a::nl Ittt,

tltli t,nrtg(Ú a- iégen tlűre, IlIa ntúr
igtn sakrltt telkeresík tt|len dl i.s tt
hlttuioni tiitdőkrt, mt,rl uulóban t,ál,
!o:ttl.tls sporlíklel csol itt leIv,l
lltti telu[l ideiélt, A gurdaglabbalr
jt|ltt,ilorlús,:kat s:erkes:lettcli, nely
.,xt1 s:tittlttl:.,ít t:sóttOA,bóI. ehItc: i,i,
ntlrj ultlrttsitlt1o:ti s:útúalllaI:húl t|s
ltal.almtl^s rúdra §:u?,lt ú.rhot,
ttilorlúhúI rrr(llik iiss:r is Qyt,rs
lrnuí selresstií/tiuel sreli a .ilul.utort
jqtél. lrr lút:tl tttt,ga.dutik u kttl
1u,:ő s:íl i::. ,7hurl még olg s:rtn
!íilrs !irkó t.s, rtlii r,,solc kurcvtltlti-
l\lL lrlitI Jell:ereltl és a l:t:t|bttt
ínio!I ís iilltl"srn Iorgaloít lctrrs:-l
]:tlllsü liroilfu,ttl t,ilrIi nuqri!,t
iíry háteln' A l,:ittytlrnes anlten,l: tls
.sit|p k(lnyal: 1itrli11 jtil bebttrl;ttlti:rtt "]'
§:(i11l.1ll,,d§ iilőszékatt lrirrb:tutjúl;
tnuguktll {|!!!]-e!!!] /corcsr;fyds {iI-

A,tt ,,icqellőncl", hol1y tt ,saptisoktú
t,ttltu lunlJúkul l:ijclölje t,tl1111 kis:c,
qrlie, unti ttln A,is nttslcrsíg. mrrt
,t Icis:L,grlIs lu,ltlasstlgflől |íi1111 a
!titltijtirús ltcIpt,sstigt, ctlűl pulits ct

lt,tl!inús. I)e trirl tn(rűs:crs:timot
t!"|h uis:,t(k, ,n(rl dIrfl ttttl,i a:
iles halászszeltne}i a nérlilit:: llQ
mu1 u ltítrltis, harró még1 ttz ís, |nay
í. .,..fr(:.i n,titul,i91 régi, §í.ll-"íl' íü.
t l tt*: ítlIt huldsr entber.

,t 1ln7!rtt irut, tttitúcncl:rlű!l
el,it,es:li tt jt|tl7tuIllil- .| futhtttttti
lsilrttdrc. a drílurllolti 1ledi11 bot:s,
A,llínr 0uli). .| jéyllL,t!A,til Itll,,;;riL,,
!il,qlJ lI jrt(lttt blilttllt i(blldssllIllli.,
*ll1ltll.r.srrti1,1r . . .íllilriltrizl"ls l1 l-iji'1.1llittlt1,1. §lrgl,irlai licttrlt,li .li"crrlrt {t]lili,lr.

§zer év magyar aranya a búza... Vásároliunk búzakötvé nyí !

í!U
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A uezeresek rendszcrinl 9§d{ kiiziinséges |auágú 2 uetérrúd, melgnek hossztisúga 20_2a mdkr, E:ek^
t.ejszé!. uísznek,. a iegelllik ellenben. a iéjszati,óaiu.I .o. 

U,oao. 
netc_ a Őngiiei ian' erdriiií a 'iauiŰ*"á' ilt iiiinjárnak, mely igen hosszúnuakú, uésőszciien íormúl! -oooá, 
tN6 húzóÉöftL

|ejsze; .kö:.önséges .ngélre pan ráoerue s a:ilrt iltt u. 
"oo- 

-"o9' 
fuIost ari!ún a két uezérrudat. a húönl6 ngtlásalkolásíl, htlg_! _! Ieguustagabb..iegel is._úIlékelhessc.. Z^ i s:djón ál a két sorlék iráÁllátai 'a 

léken'Ílt a.Igg ,ballagnak ők azutdn .a .sík- j-egen libasorbun. li i a jég'al! toliák. Minlhőia á ;Űi,lti' nísz Áltereiei',
tduolságra egg,múslól, killöcösen 'akkor, 

am.iko.r, m.i:g '" 3 a-sorlt'kak' peaig ioÁÍŐsai iiiíniuii"- tépisii iáÁ|"
nem egészen .bizlos_ u iég, .Illl.enkor mindenki to- ő Z nuk _e^ggmdit_óI,- íljy tehát a uezéríúd ué'ge csakha-
sziitterí ligael ! helgre, ahouá űp,s a !égnek tegki- 2 ; mur UÍttáid-lóiz Ú'első satttklai.- itt.a ueleru§ek.Ybh rceasenósére is. A tuPaszlaltabb Dezeres néhu- 2 '" a rúdhttj!ó csúklyúual uagg velláual elkapiák és ánéha háIralekiltt, hogg .a part .szerint,.megha!ú- Z 'i köuclkezi sorlík -|elé iraitíuia*, tii"gaíidiii mii Űrozhassa az ir,Úngl, amelgen huladtúa kell s- meg- "" i nem érnek uele á sortikhőzJ jiniaaí á ubzirrűaatta -C |qeka a srrrolrliJ<rg elért, itt párhuzamosra lráryltt-
i"':l:!triÍ Űi!Í:';!!Íiji;1 érnek, utnelyen _ az első _ i ó ". 

ják ? .rudakal és. loudbb uezetik, eguenletcsen haladuallongó kijelöIhető, m:gúllaPodnak' s te!öszik a cók- 9'Or- u parnulalnos likakon út haladuű"a leauéosi sanok-
mókol,, Erre a kél uezeres' megúllapílja a bcdönlő, 'oo _té- likia, ahonnan az aitó íelé ismét ieteÍé Ío,rduinak,lagg creszlő lék helgól s oll' ki)itujed udgúsokkui 'op _ ii2alatt múr á naíi- ti'űanő"'űű-'á'-riááfiá:';kijelöli ^halúruonalc_it. 4 lJalulon lege§uonyój,t "n' bed.önt6 ngílósán á! és kezdelét Delte a htlzi.; a; a
los_liÚ_h!.tszÖget.alJcoí, /ross.rlr ,,lengelyébe. esi]i.-,rr Á halak,belogasaavíz alatt. Amikor a uezérrudak véltc
bedÖntő (B), ezzel_s.;amben, az.aitó (A), nég!]. sarkún Á jeges,r,cn5,ó. megieleiiÉ_ _az ajtóban, kihttzzúk ellentétes iúi|]-
lar._egg-ega saroklis, ezt a hul,_p_a,nlol pedíg ö,ssre- bai'arutlakata'!égre, tehát u háIó sz&,jrés'e ezi.I
kötík .a soros.lékek,. u_agg,, hujlólékek. ,4, sároklékek és a bedöntő, be is zóród,olt, XIost azutún níiőden épkézláb ember 'megragadia
zlalumint u: ajlÓ.kiizl..l.:^1? .sorlék. uan,. níg a jegesuangó satok- a uanókölele! és megkezt!őd,ik a hatakkal iett hátónak a: altOh Ű uátó
té]ceitrck eggtttástól ualó lriuolsúga, tehál l húzá,si terÜkt hoss:a --SOa kihúzásu.
méIer is szokult lentti". Van azután naga örijm, umikor a hdlóban sokszúz hal hem:seg.A h.aldszat |,ottábbi mcnelél. ,csak igcn kittanalasan ismertetem. ?crrnrjs;eíesen neÁ-megy ez ilg könnyen, mint itt leírtam. Sok hu:á-
Xleglrkeznek .u.. lalús:.ok sztitlkóual' melyen a hoss:ú kerí!őhdló. uonú.ual jár a rudakÁá/c a ilonlos 

*uc:btése, 
de a kereset re.ménuó-

és tu tgyib kelléktk is lel uanru* ncmagaltla, |fa nulr ualamennui ben a hiúás:ok kilartti'türrláe is núridt riiktló, IIondtnlnók u 'úu,-

lék k,i ran.aúgua, akktlr a hálól s:e]pctt ki|cs:egelik, kitercgcLik u IÍc- labnt haldszok rlernr:.ra& kíuúló iüréIcrunel uég;ik e:l a munkil,
diinlő ngÍIÚs mögölt, Hdrom erős rúdból lirn öss:e/tö/pe két hatalmas hanem nagg ked,uuel és uirláman. " Itailványl Otó

a ,,DA§ G v ÚRÓ,, ylEsÉ-r.e
Eqafz!| !a!t e_g_u uilúgerős eftl,ber, akit nrtgg ereiói:rl. }lrős

.lúrnsnak hlulak. Kupla nagút, uilúllgú indull,'hogy ad(lia nte7
nem úlI, mlg nwgúhoz illő erős emberre ILem talúl: Y úndórltisá
sorún u hauusok leellős kiizcptin egy ggöngörűséges kerlel talúll.
Olgun szép DoIt Q kerl, hogg miíg ŰImriian seín lútott szebbel.
Csupu szí.naral4J, csetlgő ezüsí, drúga rubin, Dolt ubban a lü. ía.
uirúg és mintlen. Amint gyöngörködötl és csud(llkozoÍ a kórt-
ben, egg erős ha.ng szóItlolla tneg :

_-," Rí vagtJ otí hé és mit keresel a kertemben ?*- llmbert ketesek * uálaszolt Erős Júnos, ** aki meg-
küzdiön uelem !

EI is .mentelc, lcüzcltsluz is keziltek minden|éte küzd.ő
szerszúnmrul.,De eggik sen uoll olu erüs, ltolu a iúsikat Ie-
t.udla uo.|tm.g.güzni.. }Iúsnap 0 kür(lést iouúőő 1olytctlkik. É,s
Jolgt a kiizdclent a harnrutlik napon is. De ekko'r {em sikerüIt
eggikll(k sent a mt'tsikat legyőzni. IItit barúlsúoal kötijtíek,A tiitu,ltirkerl gazdúja : (i1lors f,lihúIil elnondta Erós
JánasnaA,, hogg ttem ludja gllöttyörű l.eítiének tlompáiál
éluezni,.nvrl időnkinl tengersoÍ-Itatona ielenik nrcg'a kértően
us mirulent összelijrnek. Egyedül híriba uirtskotlik etíenük, mert
gryíg szúza{,Ieuúg, ezer .iön helgetle. ]Ia ketten kii.zdeáének,
lalún sikerülne a kert szépségeit megmenleni,

,_ Kardol uettek eIő, te§luéiíéget eÁküdtek ró és uórták a nagg
plóbút.

mas §zíklúíg, ntelgen egy aitó áIlla el úliukat. Csakhogy ctz &iki
baszorkiinglakattal valt lezúrua ! Iliúba próbdlkozlak. ntpokig
tartd munkcival se ludtak beiutn.i. az aitón, bltir-múr rlolgttk
oégezellen haza akarlak térni, atníkor egy öreg kaldus lappanl
eléjük, aki ígg szóIt :
h 

- i',{agg jó uraím ! Azt a lakatot annan le ne:m uehetitek
músktip, ha meg nem utiriátok a holdtöltét. Akkor kimenfuk a
ggénlúnt hatmatozó kertben'addíg töritek a uirúgat, míg aB e§liik
n,aggot csendül. Ennek eggetlen koppintústtra a lakal míndiúrt
lepaltan,
- Nem okafiak hínní a vén koldus szavónak" Ilrős Júnos

azonban mégís megtogadta az fueg tanúcsáí ds st'/rerülí is a
b a szo r k ó ng l ak atol k i ng itní a.

AIíg ért be a szíklabarlangba, egu öreg kíttlltrlt és egy
ggöngörü, csodaszép kirúIgledngt taldlt olt. A kirrily luiltií
mondoll Erös Jánosnak, merl a boszorkúnglakat kittgittistil,ttl
rabs{tgttkból szabadítotla meg a kirdlgt és leángúí. ílúlúbó{ it)
íanácsokkal lútla eI Erős Jdnast.

}lllegmondlu, hogg az ördögök qn!]iához, ._ aÁ,i cgv magas
hegyen lakik erös ttárúbun - - bejutni künnyú, esak arra
tliggclzzon, hogg a csú| baszorkáng rakkúitihoz ne ül/re,sserr,
mert umtg megpergeti rokkújúl, minden |ordulúsm s;liz t)rdiíg-
kalaruiia jeleniA, meg, akiket sohase lud leggőzni.

Erős Júnos meg|ogadta a: öreg kirúlp tauicsríl. Résen
uolt és megölte u boszorl;únul.

Yissza|elé induít múr, amíkor egg széps(ges tiindérleting-
nyal talúIkozott. Hossztl kitarlds és az öreg kirtily tiiabb ktnti-
csóual siketült a |ündérleóngt a oarázslcrl aIóI telsrabadtlttnía
és magúual uinnie,
. Az öreg királg udtlurúban nag!] Iakomút csaplak, Iirős
Júnos eIiegllezle. a szílxlgrs tiindárleúnyl; barűtja" í)r7or.s
hlihdly, perlig ar öre11 kirúlg széI)§éges leúny(l, 

xlég ma ís uí_
í:,iffi:s§}*'6§ gan élnelr,ha mtg

nem halluk.
ntrirís ellünt, minl-
ha v töId. ngelte
po.lna eÍ.

Erős J útttts tli-
ru az ördiiu kuto-
núinak |tlrdtilí trs
merl új nent cillull
tt leggőzöt{elt helpé-
}e, 1a,s.socs/icin sÉ
kedilt leoerniök
ezeltet.

Amikor ütide
IeIt a ruqy hrulŐ-
A,tl:úsnak, uz ördij-
giik nngja ktrest1-
sére üdulktlt. -t
uérngomolntt el is
ltttotttllr. egg hatul-

Á, nwse nagy
tanulsttl7a: a.
Iegerősehb crrlrcr tx
aA,kor tud igneún
baldogttlttí" hu ere-jíhez kilurlús ós
oAossríg is jtltttl.

Az eredtti me-
.§c íci/es .s;t)ueílc
,. FjrÁ .Iúttos.
i.igors &I itttil11!' cí-
ntetL lulúlhuló nteq
( )sz ,J úttos ; (" .t Il-
rIatúsktt eímíí.
szil:elg néptnesr-
1111iiiíeménls ?I;,
{u1l jútt.
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Néhány szó a háborúról

.Pontrlstlrr l0 ú.vtcl a máso<lik vilúg-
hátrorú kilöróso clőtt, nz ogyik kiiuöldi
,katrlrrni folyóirat körkérdéet intézgt,l.
:{,ö[rlr hgil&gzati szaktekintólyhe;a; mibetL
íos a jör,ó háboruja különbözni a gzír-
zrideloji világháborútól! A ,,háború lu-
ririsai" részlctosen kifejtettók vólenrti-
rrt,ilk*t rr rnirrdnyájan oda lyukadtak ki,
htrgy a jiivő }ráborúía €Ey€tsme§ háború
trpi.lal rrrintlerrki harca, mindenki ellen.

Á törtónclem lgazolta' jóglataikat. A
rrrtll }rírborrl cgiyetemo§ jellegét olsősor-
}lan mc§vivósának szerteágazó mód-
rrzorei *rlj&k me§. A mai háborrl, rr ?o1-gári lakosokat is katonává avatta, nent-
tlsak g lógitómadások ozcrnyi veszéll,c-
rtll, hananr fókénü azzal, hogy a polgát,i
lakosoktól i.q olyarr kötelessógeket. olyrrtt
fclrrrlatokat köletr:l, amelyek szoros öxz,
szeíliiggí:sbcn vannak a kiilső front alrr-
krrlásáia1. § háborút nemcsak a front
kal.tlnrii dórrtik el, végső eredményórtl
kiiliinbiizij ltllki, szellemi ós arryaíai té,
nyezők ig hatnak. üz minrlis ig}, volt,
§onrloljunk esak nagy fogyveríorí{atri
kiiltiink ós lróllk gzavaira: zrínui Löllb
rniní kót ilvszázar} oiótt hirdette. bogy
,,nllm" hnraggnl, nen bossplistig{tal, lul-
nun ésszel, és cmberséllgel kell, karlu-
ltoz*i," J)e cz o nrondat különösen ór-
vónyex r. mai háborúra.

- Az cg3 eteme§ hábclrú egyik leídonto-
sabb kórrlósc a nllersanuug. Jimlókcz-
züttk esuk lissza a másorlik vilásháború
iitévcs íijrtónetórel gytijtöttünk már va-
§{rt. rralrirt" niivónyi magvakat stb.
Mi.ndoz hozzátartozik a hátlodr meg-
vír,ágáhrrz:.

§íost rtj .,hndjáratba" kell indulnunk:
nenr veszlrct cl egyellcn rongydarab
sotn, nla" rnlnden ilrtók, a mai ipar mrn-
tlcn rong3,ftlsz:lánytról órtókos textilanya-
gol t,rrri var$zsolni.

Tehdt a rongugu,iiités elsősorban, ncm-
aeli. érdakl

Veczélyben a. cgcrkérzruhat

Ha rletll lrrdrrnk kellő mennyiségú
tcxti'lanyagot elíjtcl:cmteiri gyiijtósiink
ritján., a cserkór*zcgyenrrrhák bcszerzilge
hovatrrváblr lehetetlennó válik. ,,Nern a
ruhn tetrzi az embert" * vallja a rógi
kiizrnontlás, * de azt hlnzem, eg}, c§er-
}ósz scnr mondana le §zivcsen eserkósz-
mivolturrk külsö jcléről a közös egycn-
lrrháról. (Kópzcljürrk el cgy cscrkósz-
ürrnepól,vt, l,agy dlszfolvonulást * ,,ei-
vilbcn"!)
Á roü,gtlgltiiltés tehát luiborus szolgd,-

Iat mellctt lcöaös cserhdepér(le'lr, is!

A rongygyöjtók nyomáb*nl
A .,}[ngyar OÚorkószl' nagy titokbsn

kót rorr§ygyüJtó cnerkógz nyomába *ze-
görlöít, hogy bgszámoUon munkájukról
ils ogybrrn rltmrrtatágsal szolgáljon azok-
nak, akik ínig uem fejezték be a gyiij-
tónt...

Az *irlő feladat e rongy folkrrtatása.
Dz olyrrn, mlnt ogy ízgalmas kúmkerosőjátók. ktilürrögcn a,l teszi érdckeggó,
hngy csak elr5re mcghatórozott , ,,hatli-
zónóbnn" lehet vóíírehajtani. Idegen hc-
llten guiliteni tilas! Minilenekelótt ott-
lron nózzünk Jól körül, clo látogagsunk
ol rokrrnainkhoz. isnr$röseinkhez is ós
,,órgtrs-*2;omekkg1" kutnssunk fel minden
felc§leí{eg ron,Eyhulladókot. A e§aíJat-
otthonban, az lnkol&ban va§r, csapat-
műhelyben som árt hagonló eélfi ,,rógó-
rrzeti kutntósrrkkal" foBlalkoznl. Olyan
iizcmlöl, kercgkerlógtól, amolyik beszol-
,gáltatásra kötelezett, r'ongyoi kórni,
vagy íttvenni nem gznbad.
A ronsyí4yüjtós eretlményón látszania

krrll a cserkószlolkületnek. A ron§y'rrem

8

vijrrkrt ós a, esortra§ súlyltl" }lindr.r,zcl
clkósziilve ltcezlállil.irrk a rrittgl,csrlnragot
a esr"lrkész*ottholrtra és rihelyczziik tr pa-
tarrc§nok tlr által hijelölt hcl.vrn,

Ánlg a gyüit$tt fongy a cselkészollhon-
ból a gyüjt6közponiba iut.."

szt,trrí,t. Nincs b*nno hely pnpírtrak,
[iilrluek, kiirrtlli, szitlrrlrihrrllarlílkrluk. Aa
iisszcg},iijtiitt tóxtilanyagnak te}rít i}yerr
értelomben tísztóxlak kcli lennic!

Mllyen rongyanyagot lehet gyüjteni?

Lcsokosabb mintlent összeg§üjteni.
Bókeitlőben gzerto az. orszógban -jól-öltözött" rnadárijesztők rómitgették a.
mezők veréb§crc8iét, (na meg a kiscser-
kr4,§zkort móg el nem érő ifjú cmbere-
ket), do ma & mádáfijesztőkot ie mog
kcll roformóllunk. §lőkolő ruhájukhól
órtílkes textilanyagot kószithetnek. Ne
vesgiik nreg a clisznóól tetejórc felhajt-
tott ócska pásztorcondrát se, a padlás-
lépcső alá dugott brrnrlamatadókért so
kár lehajolnit

A syüjtós közben azonban no köve§-
sünk ol ttllzásokatl Aki olyagmit doh a
ronr§ok közó, ami javitásgal, foltozárr-
sal móg megmenthctö, vasy ami javí-
tásra. foltrrzásra használható * kótsze-
resen vét a takarókosgág ellerr.

A legfontosab}r gyüjtondő au.r:agok:
a\ a gllaniút lartalmaeók., fclsőrrrha,

kabát, sziír, grrba, bunda, pullt'lver. tóli-
harisnya ós keszt§ú, halina, vóllkendő,
pokróc. gőt tarisznya ós szónyegmarnd-
ványok. Ezeket wiijtsük olsősorban.

b) mintlen egyób fohórncmíl, nöi rnha,
fejkendö, harlsnya, ásynemü, függöny
stb. maratlványok.

A budaperrti esapatok a.gyüjtött anya-
í{ot a kijclölt napokon (kcdd. pfntck)
tl keriiletí parancsnokságra gzállílják, a
virlóki csapatok a hatósóg áltnl a Tongy,
gyüjtóssel mcgbizott Tarlilhullaühblr
szerző Rt. hehlí megbíeottjdnalt, aJánlják
fel ós aalják át. Á vtdókt tlsapat a textil-
hulladékryüjtég lezárásá.val egíidőben
agy laaelezöI.apon értesátse a vé,khelye
szrrínt illetékes körzcluezel:ől, ;iolezvo a
u gyüjtött mcnnyisí,É kb.-i súlyót ós
kórvo lnttlzketlósót annak á.tvótolílre,
csetleggs elszóliitására. (A Tcxtilhul-
lndékbe,gzerz,ő Rt, r.idóki kiirzeteinck te-
riileti és nzemólyi boosztásót ar, or-
szágos parnncgnok körlevelónek fii§ge-
lóke közli. Ha pillan*inyila§ nom lenng
tz birtokunkban, kérjiik az Országos
Pa rancsnoksó8íól.)

Euarásunk icazodjók a kötzotvezető
válaszához; vagy városunkbon lakó
lrelyi mogblzoitjánnk adjuk át gyüjtó-
*ünk oredmónyót, va§y T,aeírtíJn szállit-
suk a megadott elmre.

Az ö.cszag},iijtött anya€tot zsáktran" ko-
sárban. lárlóban jól ösgzeprógel.ve kcll
szállitan.i. Nagyobb monnyisógü rongy
elszállltísához szüksóges zsókokról, ko-
sarakról elózotog isónylós után a syíij-
tóB' mdgbizottJa gondoskodik. (§netlogcg
panaszokról an Orszá§og Paronesnok-
sósnak kell jelentóst tenni.)

Ha a tsitilnnya§ot vagúton kcll gzál-
l1tanl az átadós helyóre, ne fclejtsüic
megszorcani a kÖrzetvezotőtól a szállÍ-
tási igazotványt. A vasút máskópflon
ncm szállít!

Kettöc clilmervónyt ketl kórntt

A ronAyótvevö meBbizott.ól mlndcn
rongybeszolgáltatÁs alkplmával a2 em-
lített körlevólhez osatolt elismervónyt
kell kót póltlányban kitöltve, pccsóttel
ós alálrással ellátva átvennl. Ebből az
egyik elismervény a csapatnál marad,
a másikat §oronkívül óa köaaatlctlíil az
Országos Parancsnokhoz kell felterjcsz-
ieni.

Csak az a csapat kap caerkészruhát él
felrzercléct, amelyik rérztvctt a rongy-

gyüjtérben

Drro az évre minrlen csapat anrryi
,,vásárláci bet,t'rtlap"<lt kap, ahányszrlr
2 k§. rongyanyagot szolgúltatott bc. (A
c$at)at lr:§Jol}h csethcn annyi igazol-
ványt krrpirat, a}itiuy ta§jrr varr.) Dz

c) különösen értóke,q
és kendel,ronpx7, ócska
köző, ponyva, zsák,
nlaradók. zgineg-
hulladók, borprós-
zsók íJtb.

A ptrüjtó§i mult_
ka olvógzógo utrin
el kell fendezniilrk
&% anyagot. Te-
syük külön ezoket
a. derabokat, amik
móg alkalnragnk
foltozágr:a. javltárr-
r& és atljrrk íit
a , házlaglzonynak
Y&gy Ódori&nyáDk-
nak moBörzógro, a
többinok pedl§, mi-
után §iondosan ki-
poroltuk, kitisztt_
tottuk, mórjilk }c
a sülyót és köB-
siik batyuba. MaJtl
kartorrlapot kötiink
csomagunkra ós
erre rátrjuk ne-

mintlenrremil Jerr_
irrg. lcperlő, tiirül-
tiirlőruha, kötél-

! !r,|a.óreatraDra.l

Arornt 3 napn hrl0l vr.árl4rl h.lr'llal a. l.§vral
l§lEülÁlA!A .tl.íébii.

R.Lleá(lólil {íok nannótl tflyiat vogí .t.,nlJ .ll.n&.í
v..:n,t ílgy.lsóbe,

afi6 fodnlÉlól . !-a c|dóloí.

róüzigrr r,r,pu. f,1 Nqy $.6dor,!, ó. T., llí-tr3f
ílo(ol(1

'!r.ftd. 
vlll.. Raleil.o. ó?. Tl 141á16. - §opa

hl[ Fat.!.-É l!. T|[alo.lót, Macs|l ctí.d.ibnr,
viD8$ LEn^KAToKl (vrlolklrlutllók)l 

^do. 
R.

lórtlv llnAn. Korruü L-l. J. - !r'í, vo|d,íly BTli
xortit L. u. 2. - 8.I.ronúütB!., llln9ya SrovetlcIal,
- blr*..ol., Bok!.u ülltitd!. Á"a.t*i,u. lo. - /tn,l,,
,.!r. l,örtn(.l Káolv, llt., polírr{r!, - BIJ@Gí, ,,sE.
'duo" §mn. Mi.uú.kt,7. --crapir. HeuP..!fi AíMl,
nÁtó..i:u. 35. -'cdL.r.rcdn, E1.1., zolúí, Aprílv,ú, l.
'- Uí&.dr. P.L& §áÁdü, csDo,{. l. - Dladrzril.hlu.
pctaDvl lEi., Fö.!. ró. - trrlr, Nd9y Ll..ló.5}éÉh.,

"rr..'ró, - ir,.rúi,dr, ö;, H.|ili.b t;.ó'yiC, -
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az Új vásárlágí btrtótlap ogyben rl}n8y-
*ryiijtósi igaz,rrlvárry is, trrlajtlorrrrga a
ogerkószcg},onrrrházati clkkek, vágárlósa
,esetón 10%-os engetlmónyt kap * és cz-
ztrl lcsalább 20 rrcngőt nysr ogy-cF},
gyiijtö. (Errc az igazolványra vásárol-
hotr§ árrrcikkek íelsorolását lárrrl a r,ír-,
gárlási trotétlap íénykópón.) Az itiei l'á-
sárlóei igaztll,vónyókat rrem nóvro kiír|-
lltva, hanem' kiálliiatlarrrrl a Jtlgos,rtlt
c§aplrto}nak n Csorkószbolt küIdi ki, A
nóvro kiállitás ós }epecsételés & p.t-
rancunok írr fclt<lata.

Cscrlrósztcrtvérisóg a várárlárban

Iía ma egy kincó §?ótnézünk az (|1.1-

bctek között" sajrroe. na§yon §ya.krttr
azt tapasztaljuk, hoí{y ttz crltherek a llii-
trorús nohózsógok kiivcí,keatóben önziih-
bek letíok, csak magrr,kra 8ontlolrrak , ..
Ml mul;agsrtnk jobb prililót! Tiibb trlyntt
c§apat yan, amtllyik önhihájón kiviil
nem vehct rószt a g},üjtósb*n., (P], rr

szcmináriurnl csrrpatok st,b.} §c§il sii k

ezekct a csapntokat is, atljuk át nekik tósi igazolvány
rr rri,lkülözhető vósá,rlüsi betótlapjain- l,e§ztl"
krrt.

Az itlciglcrros sár,gitszittíi 1rrttgl,gyiij

1 Yar3he Kálmdn

Ila nem kczrltótek el .r ronFy§}üjt,óFt,- mís ma fogjatok hozzál Eőzelcdih tt
réllső-hat.áridő: ianuir 3r. Egy csel,kóÉz
strr,]ir maradhat }o a 8yüjlósről: akí n,om
gyüjt, az cg§brrn lemonrl, nrról" ho§y
csorkószrtrhát vehegsen.

lrel,kesedéssel. vrigezzritck ezt *. az olső
}rallásra talán furcgán lran§zó, * ile tti,
tr.t,c!íóban naliyon komoly munkát. }l,a
li}ii_iló8 közlrerr nóha-nóba cllankadna a
kerli,etck, mtrt kutatáslok ncrn vezelotl
riigtiin oro.lmónyle, gondoUatok e!íü}
hrluv munkálokkal ncnrcgak a ttscrkí,lcz-
rrriiátokal blztositjátok, rle a nRlryrrh}r
tiirncg{i nyorsanyag meFmentósóvol 1,n,

lrirr o kemóny télben őrtálló íl}a!..v.rr
ltrrnvódnek ts jobb. mclcFcbb egyt,nruhál,
lchet nyrruitnni.

üjrrr'aikqlom nyllik arra, hrlgy br,-
llizrinyítsnrk cserkószleleménycsgósiinkot]
lrel lrát a mutlkára! (Y. r.)

e§etle8 a hivatalát i3 ezen aZ úton 3térerte, klslány meg nem remól,
hotett- férjet tánctudás nélkül, addig a mal határozottan konro_|yabb

ldókben a cánctudá§ már nem élerszüksé3let ! Egészen értékes ílatal,
ember éc klslány is etképzelhetö ma már t{nctudás nélkül . . .'l

Mégsem mondjuk,'ho6y ne táncoliunk l Ha a táncot .§erké§u,
szellem§en oldjuk meg, sJli hasznos dolgot tanulhatunk mcg.belóle.
A cserkész embereb§.embersége megkívánja, ho3y mlndcnkor ég

mlndenütt megállia a helyét : tehát a parketten is t

A regnumi iirlk cserkész-munkalervébe §teryc§en beletertozik, a
tánitanulái ls, A Regnum Marianum cserkészcsapat 8 raira oszlik^, a
glmnázium nyolc osztálya szerint, Trhát egy ra|on belül egyidős íitik
iannak. Mlndig a hetedlkesck ra|a tanul táncolni. (Sohasem bántuk meg,
hogy nem kezdtük korábban a táncot,) Már a tanév ele|én mogkezdódik
a tánctanulás, az egyik peiti tánci§kolában, ahol már sok §§erké§znemlo-
dék saiátította el'a tánc ,,tudományát". A legtöbb retnumi tiszt itt
tanutt táncolnl ér nagyon érdbkes dolog. amlkor a hetedlkes rai tisztie
rrgyan,abba a tánclskolába virri el cserkész€it, ahol nyolc-tíz év elött még
ő Úgyeskedett több-kevesebb sikerrel a parkett sikos felúletén. Fbben a

tániískolában a legmodernebb, a legdlvatosabb táneot is tanitják, de
mindent ílnoman, i keresrtény ízlés szerint. A táncon a rai mindcn ta§ia

'n"l"fi.,rnola.|rölgytársaságát maguk a lirik toborozzá|c: az egyik ílú
elhorza a hu3ái, a másik az un<rkatestvérét vagy ar ismerós kislányokat,
Minden táncös§zeiövctelen iel*n van a rai'parancsnoka és tisztie is,

Nem is képzelitek, hqgy milyen sok előny rzármazlk egy il7en köaös
cserkésr,-tánciskolából, Például mennylre rzlvesebben látr:m a hugomat
Ya8y il! unokatestvéremet cserkészbaitársam oldalán, aki már évek Óta
baiitom, aklvel együtt táborozom, Qgyütt kirándu|ok, mint egy olyan
firl mellett, aklt má láttam el6ször. Ha tánc közben valamelyik cserkésr,
érsadtól kéred le az Égyi,k klslányt, bizonyára nem íog ol7an szamek*t
méreszteni rád, mlntha m§nt€n le akarnr nyelni . . .

A rai-tánclskola sok apró szokásában'megnyilvánulhat a cserkésr,
szellem, A mi tánctskolánkbán sohasem lehet találni ma3ányosan üldögéló,
,,petrezselymet .áruló" klslányt, Különösen kedves únnopól, a tan,
Íolyamot bgzáró táncvlzsEa: err€ a regnuml íérficserkészek ls hiva,
talosak.

Ha a táncot nem visszük ttllzásba. akkor elóg ió eszkör erra,. hosy
megtanuljunk hölgytársaságban morogni, cslszoltabban viselkcdnÍ..a
Parkctten elcsrl*záj nélkül ,.közlekednl", udvariasan meghaiolni, §tb. §tb.
amlra a moltanl ,,ptózal" vl!á3ban ls srükség van még, hrcsak crdei
r€m€tének vagy manént,k ng'n ké§zülünk. Udvariasságunk ne csak üres
szokás legyen,- ne csak bókok'ból és szépszavak mondásából állion,
hanem valahonnan a bens6nkból iöiiön : §okszor talán éppen B tánrl§kola
a le3jobb alkalom arra. ho8y leróiuk napl iótettünliet. ,,A höl8ytársaság-
ban helyes emberlsmereire i§ §zeft tehetünk, ha,cserkérzqzemmel.
cserkérrsilvvel nézünkkörül. Ráiövúnkolyasmlkre is. hogy nem mlndig 

_a

lrgcslnosabb él legszebben öltöttctett kislányok a legértékesebbek
3tb. §tb."

A Magyar Cserkésr tgt Ov etOti clkks jótanáccsal zárul: ,,h+ tánc-
órára va3y tánco§ ös§zelövetelekre mó§z, ne íclettsd cserkérz|eívényedet
a ,,máslk kabátodban", hanem t§zd crak fel bátran ér büszkén. Tóged is,
kís táncosnódet ls íínonran flgyelmeztctnl fog arra. hogy mlvel tartoitok a
liliomnak."

Mér

hfr vó§ével étvóriyrii

mat. ".

t

t

csERKÉsZ:TÁNcl5KoLA
Már 20 perce c§öngettek, a latlntanár úr még míndig nem jött be,

pedig pontos ember volt. Olyan volt ar Ósztályunk * a ,.hires" Yll/a -mlnt egy zümmögő méhkas" Négyen-öterr beszélgettek, összch;riolva
vitatkoztak. Néhányan az ablakná} álltunlr és vágyakotó tekintettel néz.
tünk iskolánk udvarára, ahol a tükörsíma iéqen a ,,t<lrnaórások" sik-
lottak . .

- Na mald délután : niondtam vlgasztalódva és arra gondoltam,
hogy tanulás után visszaiövök az iskolába korcsolyázní.

- Ma dólután ? Hát akkor mik§r akarsz tanulni ? .. kérdezte
Papp Ferl * éste táncotni mégyünk !

1 lgaz, i8az, - erzembe iutott, hogy kedd van, nekünk regnumi
cserkészeknek este közös táncunk lesz.

Akkor tanultunk táncolni. A nap a köddel viaskodott, vakító sugarai
elvesrtek, körvonalait ti§ztán ki iehetett vennl. vöröses-rózsariínes
gömbre emlékeztetett.
. Azt akartam mondani. hogy éppen olyan, mint a tánciskola vóröses
hangulatlámpáia, de ebben a percben megnyilt áz aitó - bevallom, én is
megdermedtem egy másodpercre : csak nem lesz mégis.latinóra !

_ Nem ! Marék Gyuri lépett be (észre sem y€ttük, 1nikcrr surrant ki)
és tiiságolta, hogy latlntanárunk hivatalos elóadéson vesz részt, A ió
hlren klvül mé3 valamit.hozott: éty csomó Magyar Cslr!_észt §zoron-
tatott a kezében, az ő feladata volt a M. C.s, szétosztása és rl7nmban hozzá
ls foggtt,,hivatása" gyakorlásához.
_ . Én is megkaptam az újsátot, 1942 ianuár 15. * olvastam a címlapon
és.lapozgatni kerdtem benne, de nem iutottam tril az 5. lapon" Rö3iön
§eleíogtam egy érdekesnek igérkezó cikk olvasásához:

TÁNCoLJUNK VAGY N§ TÁNCOLJuNK t
t"tlkor rtira íölteklntettem az rliságból, azt vettem észro, hogy

rnlnrdenkl onnél ar oldalnál .,kötött ki". -

Azóta két grztendö telt el, de a probléma ma ls fölvctódlk: ,,Tán.
coliunk, vaty n3 táncol|unk". Beszéliük meg rlira, a M. Cs. mtt olva§ól
kihül blzonyára tokan nem emlékeznek már erre a clkkro.
.. ,,Valamlkor régen a tánc az erós, harcos íérfi iókedvének és ügyes-

ségének külső me3nyllvánullsa volt, Gondol|unk csak'a hajdani fegyver-
táncosokra, a késöbbl toborrókra ! Micsoda elól rutanyo§ izmok, |ó
tzlv és t$dő kellett hozzájuk. M.!lye1 férflas bátor poúpát mozdulatoi<,
fordulatok rorozata yolt et}. tlyen iánc ! De, ha á mji népi táncokat
nézzük, azokban ls a íér{ié a í6szerep, a lányok §terGpe mellékeq lnkább
<srk djszíró üátteret szol3áltiía íériítáncának. . . Csak késöbb és föleg
s virogl társada}ornaál vált a $ncazá, ami általában ma : a íédl ég nől
társad4lom közös szórakozásának egylk íormájává. Amíg azonban a
rnult világháború elöttl idókla(amikor az embarek iobban ráértck errel
ír foglalkozni) olyan táncok ig dlvatoztak, -amelyeknél ügyessé5ren
ílgye lem re, összeta n u ltság ra, tehát hzonyos közösségí,, iissrm ű ködésre"
volt §íük§ét (palotás, körmagyar, írancia-négyes. menüett, nrazurka stb.),
addfi a mai rohanó, hajszolt vilígban (amikor még a táncot ír csak íölüle-
tesen, sietve, minél egyszerübben akar|uk elintézni), olyan táncok,
nokásosak. amelyekhez sem ügyes*ég, sem eró, §om,tüdő, rem szlv,
sem íi3yelom, sem összetanultrág nem kell, csak egy kis raktusérrék.
H,a pz a szüksé3es íoklg megvan, megy a doiog ! . , ."

,.RéEebben a fiatrlembBr kellö tánct,udár nélkül ali3ha boló<rgult, Én sem adhatok ennél iobb tsnác§ot !

Ne reit§ük véka a,lá p€ngőtf,lt€t,.. Vásároliunlr búzelrötvényt!

,*,



1' §áí eara

: Mint egy bolyltos.ft:hi+ madár,
' . Fészhet heres az e,sti táj:' ,És hóh vizón ezüstöl oltt
:.: A hóh lánlpás, ballagó holel.

S megáll egy his hunyhő |elett,
Ahol a csentl ágyat artrtt.
Es ahol cgy his sztlbriba,
Mast gyúlt hi u ParasztlámPa.
Ányó mondia:,,dícsórtessúk",
Köszönti a lúmPa lclhét,
ÁPó mcg a zsáltúrt lrczzrt

,,,'§ bütykö§ ujjal fellaPazí&, ..
:,.,5rg11 a zsoltár s a csíl?agok
,'.: ahárliieén §zerte ragyag
. : áz úrísterl. szeliá hűuő

É,s megsztpüt u lij bc;zne.

' Edcsanyúm mast od,a|enn,
Áhol c !rclyh.es hó tercm,
Gyujtsúl szelid csillagmácset,

,.,;,'IIogy kél sgamem iásson tégeil,

Zsoltáruzrű, É,desahám,
O_ tt f ent a his égit'anyán.
Hogy a fiad el á, oőrrren
Á uégteleu. táIi csten.

yábot lstaán

BÉLYEGGYűr76K
F!6YELÉH !

,Jtnuár hó 1ü-t!n kgriil
forglrltrnlba rtz itl" Ir'rlha"
tri szi,ll hótycg n}ll{lyar-
rlrsziií{i Szcrrt I\lar,í{it
(l V, itólll királ1, Icáirv'L,)
szt,rltléavatásánlk al-
lii,]lrrr'tIltil.

_ H|REK :
llrilús kösziintt rnlnrllzokn$k, akik ilz

iinrrr.;lnh rrlknhrrúbúl jrikír.rilrráOnlkknl fcl-
kt.rtslt.k lrr,nnilulut, ! .\ júkivánsúgok|ll ií|nz
szl.rcíelíel t,itzttlttlzzuk ós rnindtnkinek lor.lih.
bi ,iri rnrrrtklií kívrirrunk !

A illrrgytrr ()rer}(,<21nur.n.rlrlm tlII. Or-
szlillrls ljirrrykópkiítlítrisrit -lr VI. csct.l<t:sz-
licriil(,I Iclldezósóbcrr I91,1, rir, i:rtruár. 2il-
:l 1-i g tlrrtj ;r ll)eg I)cl)r{.(:(,ll llclr. ;\ll1tlyllzlrt ht,e
szíik§L(He,i turltrivltllihllt ti* ttcvczilsi l;tllrrliitI
lI Yj, cscrkiszkct,ülct }roesril,jlr az 13r<lekiőrlóIi
rcttrlt,llicztlsére (L)chtccclr, -rcf. 

Ko}lógirrrrr).
Kisrserkószek kttrtit.soul,il, A D(sIszcnt-

Irlr,irrci 920. cs. (.§. l(iscsdt.ktiszoi iz iillltrrli
tcltlr szt,rttct ltlizlillatt liilrácsonyi t,stet tntl
dt,z.tt,k tís szt,rt,tt,Lt.srrtnltgokaL 

-oszltlLt:rk kia 57crct(.thilz gorrdozoltiii kiiziiit.
llttllyttr l.st. A n]ezőkolltlit.otni J(irlot-iíiqll0 \'cszprdllli licíj!,(,sf(,ll(li girrrrt{ziurn 12(i.

s7. (,s. (,s.-\,rl knriill vc nlag_r,irr eslot rcn.lc.
z.,lL,,\?. t.st ttrűsorriban li|.lJtlllli()5 tlitrc,rli,
lt:rrrászláttcrrk, rtéllnrcsók. ttét,i ililr':koli, tttilr
rinlrlk szert)pcltck. 

^ 
j(il sik6I,iiit csltrÍ lrlril,

ls<rlittllatl a §cszprénti }lírInp lrírrlnr szii.
l!,iil)al] i5 Ír a l(fllot_jfjak t:s r1 cs(,l,k(isz(:li
r ;ülllII<rrzlislinak f ontos ttentzct i k tiltlctósrlló|
ír lr núlri tr'trrc szépsd§éről.

IIibrrjavilris. A i\írrgl,ur. Cscrkósz dccelnbct.|.i szlirnábqit lrírt rrtlturrk a 1j-r7. sz. I)arn-
jirnir,}t cs. cs, trruttkájtirúl. Közlrllnón.vünlilrr,
,r;tjtIrl.s, hih:l csuszrrti a 157_esck b{rjaiuii !
('l.'chrit netn szcgt,tlick.}

_ Á szeledl 1P,l. Szlrrikp, fsnl,at docclnbcí
ljitvi tl},olntatott beszlirnolójrr a htrszarlik
úr,fot,dttlri alkalntrijrti] isnlcrtcí i a fsapat
tiirtónet(ít tis nag5, nrátt5'<rkb:ttt folr'ó' jó
rtrrrirklijrit. E csallat ]icrctóbcll ilrduli lnóg
1{|(tv clűl,i a küll,drosok és icicpek cthaglott
gr crItlckcivel az úttöríl ,.telilas" tItúttka.
.A t,sli;lat I}udapestcrr <lcllgozó tilgjai kikiilö-
ltilcIl lórficserkd,szrajlra törnörúltilli. Van a
cslt;tatttqk Mlotn á'llnncló rls c§y itlciglrlrles
o1 [,lttlna és saját kertie. Az elinrllt 20 óv
allrtI lt csa;rat llclfijldörr 30 rragytáhorI is sok
szliz l)()l,[\,íit l,t.ltrlt,z,clt tlr lr gürltillői Jrrnr-
brlrcctr ]<ír,ül sr_rk liiilíöltli cserkészvlrlla1,Ilo;
z:'tttln is r,ósztvct[. A csapat tagjai köziil ezidó-
szcrint tii}:b. ]rliltt 20 tiszt vesz tciszt ii, noz_
gitlonr, 4 kerület, iltetfic§ lnás tsnlrillok veze-
ttistílielr ds több, nlillt 50 íő teijcsíl katonni *
rtlszhcti harct(:ri * szolgálatoi. A beszárno}ó
íclsoroljrr ntdg a csqpat belt ós külfökli ilrbtr-
rainali hclyót, Iótszántílt, és jcllegdli,.

A xyíírt 3í. sz. tkes. Jeillik Áay*s esork6sz-
r:saptrt kilrácsony clőtt j(itct,|-hetit retrrlezett.
A sok szclr}lrtól-szebb jótott köziil a legszeb-
h(,L itt közöljük:

}Í}rlesangám beleg, Tudom, hog11 ő nem tud
dolgozni, mint a*Iőlt, habdr 6 ncm mondta
és 7vnt'kérte segttst|gimet. tln az e&ligielrné!
töbhtt scgítettem, jlIu lcorútt ha:ujötltm ut.
iskalúbtjl ós ul úgy|an talállam.' Nagyon
ross:lil irezle mug(ll, lin lőrlem mcg az ebidel
§r"nt js etryedent dolgozni, Tudom, hopg kö!e-
lrssí11<,n segiteni id.esanyúmnalc, tlc ctltligi
sryílsigemct tnegkCls:crcztcnl.'l'iibb rutpi jŐ-
tcIlbcll e:t tartOnt a legszehbnclc ós legjobbnak,

Jlíily*n lcgyen a nlngynr klsgnzrlrr ? cíntctt
20{)0.- 1lerrgős tqllultnárry pályízntot hir-
dct a,,l(isg;tzcIas:tg", Ntlgy l;ct,cnc Inczli_
gaztltisági_ szakla;tja. A 1láll.áznt szerint
]0*15 gópclt, olrl:rloti nrcg kell irIti azt c
lttag},ar kisgltzdatíllust, arncl.vik }tirzafislig-
ll1tt, gltzclálkrttiítsi lroladiisiriil}, }nűvclt§(íi-
hOlr ftJveszi ü 1,crs(,ll),t l.)urli;llt hárnlclJik
ttctttztltritlek liisí]aztlrij{ral. Xi- l;ell ft,jtcrri,
h()í,t} rlliI t(,hct lltllgq rt kisglrztla, ntit [c]}eL a
tltrsrlrlalom, \itlgy irz 1rlhirr azért, btlgy a
nlag},ar ki§§azdo !iurripa lcglraladottrtbb
földntiivc'lőjt: ltlgl,cll. Első tllj 1Of){).._ ppn96,
trrásrltlik (lIj (j()('.- , pcngrl, }rrlrnlatÚk illj
4()0.-.. pctlí.}ő. lttiszlctus ft,ltrii.elck a ,,Kis.gllzrlnsíg" ttrt,zőHqzrlasrigi szaklqp kirr/r-
csottl'i szi:rtn;i}lalr. l(ír,úirságrl eIt<iilai a
hia<lt'l]tivat;tl: l,}udirlrest. VI., Nagyrnező.
ut.a 51"

..lllrjr lr r.scrkí,szilr.tbiil" piü,1,1izirtrtrrk l,
<lljtrl,,,rlcs lllU|)liiij,|. r..:rHl" ]'lil (il,s\. ( ltit'j.
I}rrlytri l;ltrJiirs rs.,,\íitl,rtsvlislillrrll},): i)r,ei,i
llélrit vezctó cser.litísz.

llcnyhárt íióza cr<lrjll,i íiri círntll kttt,i
Dlnis (il,iirg5, (Ríltospalota, Ylig-u. 8li.)

Jllrrgpar (jserk6sz vólt,lc. A }llt§}'nr, {jsr,r,.
]<dsz XNIIl. óvf., 2D. sz.álllítt tlle§\,clur(i
KcI,tósz Gábor (Szotnhathcl1,, Sziir,ő_u. .lt}).

Megvótclre heresl a lT. Cs. 193lll34, óví,-
nak azokat a szrimrrit, amelyckbcn ll Frtlgur
cílnü regén1, lncf;jc]cllt vitóz I}cnáczi Győző
(Pócs tn. kir. Zrílryi ltiklris gyalogsírgí lrrlpr.-
iskoIn I. százacl),

§íagyar Cscrkósz vóíslo. Á l,íCs. YIL é-ví.
1. (1926) tncgvcnlrdnl vngy clcscróírtórn,
Clln Poscrvitz Tibor, Bud4pest, lII., Timár-
utca 15.

ltegvéí,elrc kercsom Nyiró Józseí vnl:r-
nlel}nyi edtlií4 tncgjclcltt kölryvót. dc csak
halirra köl6slren. Akirrck q íenti körtyvcl<
birlohá}lan vanttak ús hajlnrrdók clad}li.
kérent szíveskedjtl'lr ór,tt,sitctti Sol.§l}r{)si I)./t|,

cscrkészt isztct, ] t li hoslraIot a, 11crcsótr.v- i-rr ,

123. sz.

Mi yolt a mai ióteíted ?
FlLM

Pasior Anl|olleus. Á tlr/tsodik vi)ághállorr]
ötóvcs tör,td.rletc íolyarnárr, Ileln cgyszcl
nre§diibbcn§$ }lriturrk uralkocló trórr.okat,
íenyeg€tócrcjű }radsercggel rclrdelkező oí_
szítgokat Yiirirt]irlIrrl iis5zeolnlani. A vjláll-
égós ször,n1,{l lrőpróblijában Il §yengúlrh
ltátraszorul, tncntlrctetlcnül kicsili n küzdiJk
soruból. L'g;u tróIr nldgis l)iztosall. tn(lH_
itrgathlttlrtlarttll áll rr tiirttlrtcltlrrr s2öfllyü
ölr,ónylése fiitöttt pedi§ nem titrrr}a§zk0.1ik
ícgyveres cr,őrc... Á hntIlrarl r1lló rrúlte,|<
rclrróIrykcrlve tckirrtenck u Vatikán fclt!.
altot a 'l'lstrlr Angclicus, a .,bdkc an§yala"
allrlyiL Íárrdozik a?. iga?s^gos tis c szcrc-
tttlcn alnlruló bdke rncgtcrertti,tisóll. Iiz a
íilltt n p{pn dlctó1 mutatja lir ds llttj,lisrncr-
tcti a Il(ízőt a vatikárr irdckcs világávlrl.
Xl I. Pirrs pápa, öt Óvvcl clótt itL járl,
höz.it[üttk, jóságos tckintetét ncm fclej_
tcttiik el, áldtistosztó kezfue mirrdannyian
vi§§zacrnldkezütrk. Szátrtos beszúíli,tJcrl, nyi-
lutkozpi/rlriln d$ tnug),al rtl-clrctt ntotttlott
kösziitrtóróllerr kifcjczte sztlrctc|ót í} tlljr[lJIlr
trólr ir:irrt. t-*g}, ttrczzük, cz :t íiltrl ltctnt:suk
a krrtolilrusclkrrlrk nl,rIjt külötrös ólrrrr!n3t,
tle ntjtttlctr krjszl,rrshívíi rl'}itgvílr l":rl:iihaL
}rcrtrrc szópet, ét,dektset. 1r. K.

i

üzEN A MAGyAn c$pnrÉsz
_ II. I}. iiv. l,)z 11 vcrs, sajtros, trrct.lr sikeriili
üH}., rnirll ,rtz clőbbick. \'il*ázz. rrc ír.i
szcr[clclIs,!í{ckc1: Mióta tltibt,r:ögneli a szár"-
n3ak, . , Ilj nrítskor. ls!

Knrócson.}l vors. A llekiilrlötL Ycrs ílonílolü-tai sztillck, ttl(il!(lk, őszirrtól<. .\ t,crs'forrnírjl
azonllllll }lltig ll:ll.i),()ll fogyalÍ:kos, csiszO]Ú-
latt. Nctlr liiiz1;11,,.r 

' 

" U volttit itlikor sent. }ta
irlr,,it:llctr r:t,}.czctl r-rrIrr;i l (9 rrc_Jlllul lallzlirIu
uti'lrr rrrliczr,l l.:}

;**--*-*-i-,- n

Jóteitalkalmal elsősorban odahaza ker,ess !
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Fóny óg drnyók. Müvészi érték&, kantol.y
lllm, Jelképcs címe kifejczi eÉésg tarl.allnrlt,
Fény és árrryék : pár'luzaml,.fl áll{tja kót
szírrésznő élctét, az egyiket au emtrerj
jóság, ltsztaság vezórll, a tnásik mcrészen
játszik a bccsüleltcl, ót a hitv{rry csillo8ás,
áz ólct árn.yo|dala vonzza, Kezdetbeü li6y
tátjuk, hogy élctükben n$m érvórryestll a
,,Jólett helyébn jót vátj" lnt)s.beli igqzsÓg-
szolgáltatás : a becsülelts szlnészrlót 5zörayü
csapás óri, gyermekei a llalatoltba vesznek.
jellcmtelen társnóje pedig nag], népszerü-
ségrc emelkedik. fle rt íilltt tovdbbvereti
{lettit juhal . . , Be nrutatja a íilm hóseit
életük végólr : örcgkorukra,nlindkettőt €íly-
forinán megtörle az itlő, de'az élet békéjér
csak itz rt5et,i r:l, aki Jrecsülelcs és jószlvüett
éltc lc lrapjait, llle1,! u sok nyomorriságban
és hárratljan is ligy órzi, hogy órr.jemcs
yolt. . . A íiltrt flnonran, ntúvészi csz,közök-
kcl érzékelteti tnorr<lanivalírját. A film írója
és relrdczóje Zsilrdelyné Tüdós l{lára. Két
nói íószercplójc : Brrlln lllma ós Nagykrvácsi
Ilonrr órlókes, trl{lvószi játékot rryujt az
c]k,ntétcs szercDtcll. l(i kell tmelltünk a
§zép bRlctl)ni fÖ|vétclekct. Érlékes fi]rn -,-
nitlc§ benrle olyan részlct, ámi ,,c§ak l{i éven
felülicknck" ajrirrlhal ri -- tnégls trcnt iíj ír.
ságrrak vuló, nrondarlivalóját csntc az tuclja
i§azán átérezni, aki már komoly élctlapasz-
tálatokkal rentlelkczik. {v. K.)

§úri btró. Móricz Zsignrond művébóI
készúlt ea a film. Minc{végi§ ketlvcs, szóra-
koztató és természcte§. Arról szól, lrogy a
gyátnoltalan íalusi bír,ó :- aki helyett miu-
dcll ügyben a {ele§ége ren<lelkezik, * mi-
kél}t kaptq a esutorrd:iros S{ri blrr} rrevet és
miéít rilond le önkrint. ariól, hogy fijra Őt
válasszirk,bírúvá, A nózó is §eí{örül q íilm
\,{,góll, arililt[ (,llyctórl(i§bl:n lá,tja q íalu
metryarjait. §lri blrú hltrt:ias íclesdgc is
mcgbókéj, a sz*lclntcsek is cgymásra talál-
rtak... lirdrlt:res lncgl((izllit v. k,

ilnkacs §r:aa. Vlgjátél< *. a jobllak közill.
Nngy crd,ttyr. lr,,$}, ncm mittdctl szereplójc
kotnol1,tnlan d. irohór.os (mint több !.lg_
játékban l,nllasztnltuk). csak a főhős, ,,nra-kacs" knta rttakrnncoskorlik. küöllc ter-
mÓ"szetÉvel na§y b0l]}"odalnrat kavar, s6t
móg e§y lldgy hdtr{ .szóló n,cirkrrszházassá-
í|út" i§ köt al, alr;yakiin.yvvez€tó elótt.
A kü]örrcködéssei szerzetl, férj azottban
házias nturtkárn fogju- és g falúsi éjetlren
hijózarrlt,jn KaLát. A rrógyhctes ",házasság"clteltd,vel úgy drzik, hog.v Valóban szeretik
cg}Tná§l és a tcml,iuntbarr ntcgkötik az
igazi hírzassúgot. Kata ki,ir'lzantldáia (nrond-
hatIráIrk rig.v is: nregtérúse), ahogy'a íltm
rnegoldja, nagyon gyt,rekcs ós valószírlűtlen,
A íilnt heíejezése u6yan kic,Irígltő. de netn
§zabad belóle kontolyrrbtr rnont_lanivalót
kiolvasnunk: csak a jbszán.lók vott lnt,g.
A közönség vdgigneveti az cgész filnrei,
több humoros Jelcnete valóbaú dícsérctet
órdemel. V. K.

ft@M
'afut

H[trumPmffinH
nülnn{iryíffiff

KöNyvl§MERTErÉs
Morotyog ez ólel. I:ta Bárátosi József. CBeth-

len-nyomda Rt.) A lnosolygós cinrlallú. 96 olda-
las kön}recske lróját mindenlri iól ismeri, eg1-
részt a MBgyir Cser észben megjeleJlt cikkoiröl,
másré§zt taYel_}- megjclent }edlrles kis kónyvé_
ról, nmelynck címs:,szerötem a termé§relet".
§z a könyv az lró 15 egyéni élmónyénrrk ]röz-
Yellen, elevgB l€lrását tartalmazza. Vatl köztük
gyermekkori és 

'érfikori 
élmény, má8án_ és

cserkésztárglt s8yaránl, csuia élettn} tc]i, derli§.
tórtél}ei, arnelyból az olvesó megérzi és r:ieg-
tanulja, hogy jóhedwe], virlámsággal lűszerczvc,
könnyehb is, szcbb is 9z óletl Kúlönöseu íon-
io§ hivalásl tólt lre a könyvecske sz€Iiemc Inosl!
amikor sokan hajlandók mindent inkább lci{ct(l
§zemüy€ggel nézni és ezálla} a m:i$uk é§ kör-
nye7eiúk életét megnchedtenil Á lrónyvccskót ö
szerzr1 saját íényképíclvételeí dtszitik.

A bét ter8e! c§odól. Raoul }'rancá és .A.nnie
Fratrché-Hlrrar, Franklin T ór§ul3l kiadása. Dél
csotlálatos rrilágába vczet. l)e rr ltírás nem n
mt8szD}í)tt. Nem a nagy múYészf,L alkolás8il
muirljt be, hnlil,m íellebbenti e íá|ylat ol_/f,l
világról, anrelyet még a !eÉjobb mcilíiÉy.ió :s
aligha vtsz észrp, ba elól,anulmán1.o}ri :lim vó-
Bez. Á lenríp.r csodálrtos titá.g: i/:ruI elónk. Á
korallokLal, a mély|eilgt,r viláiit} !ralllr11, apolipoklral ism*rkedtltlünk nleg. Á ,i<trszt l.éÉ
letafolt erd€iTel, a daimál r,áitrs<lk ósi, óletóvet,
az adriai §zigcle]. mérge§ kíg:,óival, o}aszgrszá.
.got íolyton nyugaalanJtó lüz,hányóinl* rn-ül|jáYll
és jelenével kótbctünk i3B}.j.ol§égct.

Bl§zlray Gyulal Iró éF xi§míc!" (Bérri.) "lr ne-
ves srlnihritikus rij kötlyr* ,iÉal ;ijánrlé.}. ós ér"
ték a magyar irodlltnrban. l,lycfi tú]-nlésreii}
munka rnég nem jclr:nt meg * rtagyll bónyv-píacon és lgy egytdüi álló. lró é§ n{ril?8t. §
,kót íogalorn tgymáshtlz való viszonyát táFgyalja
Bi§ztray. Mogbatlrrozásdlrák nern li*u élea' hi-
tárronalt liat, .tc nzért ,nindcniill irozzf,rl !l
ponto§ clb.rlár(|ilásrrkat. Kónyvéno* mindjárí arclejón li§rtáxua az lr§ íogalrrát ó§ ,liiiói i}. rna
o|y szlroseu ós sokszor }relyiülenül }ia§znáit
,,tlópi__iró'' kiícjr:uós ma#ynfázó§íra. Kónyrébcn
plaszti}usan _mulalilr be il.!ink pulitikai izercp-
Iósél is. (lrók az utlió(rt,)

Bandal Hülnl! í}iajtlt h,eres*k Celebcsze!. }ate.
Écn ne§ü magl,ar iró kön},§f. BaÍlílet llorst ogy
hollandí láí§a§ág lelkérésére indu}t e! Cele-
lreszr* olajat lterrrsni, rlz alapos íe}készűllségü
kutaló azontran nem*slk olaia! kcíc§§tt, hnnf;m
i Nyu§at-lrrdiai óeeán e sodás szigelének la-
kosságát ó§ íin§í.} ólttkórülmónyeil i.r talulrrá-
nyo?ta. Az érdckes ós sok helyen izga!.rnas
kó§yvet &.§zeIzö §oját, kitürró féiryképlei.iéreJci
sgtíszllik }í.

Hogy leli Yiola estrkósz? Cser,hészjtárryrcgény
íitlá1 leányilk számára" lrts Gtőcre. Ánna. M.
Gcócztl §rzsébct raiaaivnl. Két íurcso§ásüt }t!t
elóljárólrarr megmagyarázuil Az elsó: inlért
i§mertetüDl l€ányreg&&yl? üg.rrész..! ürért. í§§rt
a cserkész"ttck óppen nem ielrel, }örünrDai§, ml-
lyeirnó nevcli a leánycst;"kós:et á ki§lányokal,
akih közúl tsetlt,g jövtndó ólele párjí is 'Elk.r
rú}. má§részt azért, nrerl a regénybcn íirik (ntég
pe.dií igen porr:pás íiúk) is szertptinek, akik
kirzúl a íirlc§ap&t §ezetójcr .Andrá§, me§leheló-
sen íoulos §zcrcpe! játsrik a his íóbósrró ó}eté-
bgt.,, A rI*silr íurcsas:lg: cnnok a most nt('í{-
jelenl regényiltk a lolytatósa tvioli, ól§ó lábo-
rozása) rrár tlrvgi§ jclent me8r (r$§. fór. l|ri
$2árílurilib1l isue.rtettüh.) J" rtgóny l,ár:§ya; hrrg!
lett. a ,villo*ó sz*m*, lrr|r,lgólrajú, fókeutrcletlen
jtilemú Violáltól cl;trk,lsz ós hr{y alakut, át a
fst!,készdi és *lt:rr,lteti íBzetój§ balá§a, alatt óí-
vcgy {dr:slnlja, (al}árnói és társnói öfömóre ign-
zán jó *slrlrrlssaé ós csapata e8yik }e§rlerckabb
tát{já§ál Á könyt vá{érlr minr íüg§clék, s.zó van
arzlll1(J,'léi"fól, t{z§rujtá§ról, clsórsegéllr,ől is.

}taíaynr;rrsaóÉ ki$lérké.pfl, Á M. kir. .honvéd
tí:rLépészeti j.ntézet &iadása. Tizenhattrldalas"
§2éD rlt§jelei}ó§íl 

'ít2{lt, 
lnrtdy kis helyer iser,

sok,l *rdárls é§ értókl§ türtCö,_drní. nél}- és föld-
rajri irdiltot liözöl mii. orszagunkról. l Kárpátoj*
mglcntójér6l É§ rtÉp*n*r{il. Mirrri ol},rrr grl.ai,okl
lnx,!ye}et minrl*n igaz mng3 nr rrnlrernt,k leg-
alrib}is illik ludnil. Á §oroz&t tt mapynr<rk c*ir*
lárlíájávrl kcz(lridik, maid rr Trirttrrrrlrrrr *lsz*"
kltott ttrlilfie.k rós:berri visszacsalrrlírsáig se*m"
!óltrtó+rl }ísórh,rdjük vé§i§ hazánk §or§ál. Külött
töí*,élek mulatják hli a xáfFálok mcdl,ncéjé,
{(l .b(:g}si,$eit, vlzeit. éghajlati- is talajr,íszu
üyait §tb. },lctnzetiség, nópraiz, §}lli§i tnes(}§u-
.l{sr rnezó*atd*sáBo hátrya és ipar, lrözleütdós"
fúrrlö- és ürl§lötrrttyrk rnixl, sorr*kerülnet a.ki*
íüZel §ürdaí{iártalmrl és {*lésgs szlrrerásü okla-
iairr. Cserli§srpróbri,ink mr§yarságismercli kívá-
galrnaihoa iól haszná]ható §i:!lítóiársul ktttálko"
rik el: a lüeel" tme]s- 2 p(ngöört káphaló ír bu-
(taplsti Kó}ai Lrjos Lön1+lrereslrr:tlósben-

Á üls?rt.et bitl§dsmúüyl lőlsholn ée s Clsz,
tOrtt isnápLépzö ló!tlrtla Évkönyve ar tOi2-,{i-
Ianéyrt. iálí bldalas vuskos }órtyv, mely a üét
íóiskola belsó Éictónck (s adalaitrak részle]es
ism§ile!á§én lrlvül órógkes, órtókes lanulmányg,
}rat in küzól, amclyck közü| több trdekclbeti iü-
scbb olvasóinkat. (Pl, Szent Bemát és r mal
é}et öákja. Mi mlrrden yatr cgy lrönyvtáblán,
Érde.lresséitr* tclcpü|ósnyelvjárásainkban, EEye-
,te}ni iljúságun} lelki 8ondozása stb). A lóiskolák
bclsó életénck ismcrlelé#ben legjobban a íó-
iskotai cretlészcstpat müködésének bcszámclója
érrlekel bennúnkei. A ci§zt§.rci gimnáziumok
cserkészcsapatainak miJrdig több tezctóre !,nn
szüIrslgükl §zt az iíényt törek§zik kielé§lteni 0
íójskola veretóké.pzü cs§f készcsopela,.

0.'*i;dlren kí rletn ub,a,l,ra a" lft.aalaatt, €l,rrtká,S.qt 7
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Fiitü, konra! Titkot súgok!
Á ncmsrlk/rra meginduló folytatírsos rc-

gényiink cime

Á vr{t§I§rÁN npníltllA
lesz. §iilörrlcgr:sen jófólc cscrki:szlalai.
Kiizipkr,, i l§,v}.qt,k hartos ólr:tc atl ja 

_a
háttcíct. dc a rncsójc lralrjlrirrkl.rn irejlik.
I)e mcnrryire zajlik!

tg,y k*T.rlödik* Alsrol?
*" lgcrt!
-_ [l/rt nc terld!
-- }lát ne tedd!

Mt,rrtlok v,rlarnit, . ..
Álrrcs vagyok. §ií}rir-

* Mnst ainl:n d+,lBa.
,íittr,

A klizepéb6ll
. , , Pál gyantisan fénylö saemmel vála-

.zolta;
* Vállaltam! Állom becsü!ettel. Édes-

apámórt és ía jtámí:rt.
Mosr BÉla ktrütt sor r o :* Aplód.onrmá íelgadlalr! Á jclszó: Borr!

Mcr:t kicsi a -bors, 
de trösl

Bóla viharer,* csí.rkot nyolr,qtt a felóje
nyújtott kézrc:

*"É,des! Bibzkc lcsz a fiírral
§tb,, stb,

Móg odébbrólr

. . . ebbttr a pillanatb:.n cgy kóz csapott
a !ávbcszi,lő készíilúk villájára ós a be-
szi,lgtliés rnc5sl.ak;rtlt, Rcgina kisasszorry
mag/rbr|l kikt ltcn u§rotr az asztalhoz óq

cl ikorta kaini az lrattartót az igazgal"r
clö|, tlc Szek-,:rcs rncgraga,ltl a csullój;it.
A l,,árryzti íull3r|62uo li!icgtc:

-- 1\íit jelcrrtscn cz? t{ogyan rnt,rtc ft,l,
törili az iratszrkr,ínye:-rict? Maga kiiriin'
si6,,5.. lllll{1 r:trrlsó...

§tb., §tb,, stb.

§s'a vógc?

Aki túlsir8ol,rn kív;irrrri, lz. hantcr nrr:g,
iircgszik! }.llcirberr, h;, szó1, lcndlrcrr el-
olvaso<i az összc* fr:l),tatásr.lrat, ilycn ve-
szcdclern nélki]j is |titié8ül a kíváncsisá-
8od.

;\ddig szorítsd meg a nadrirgód sríját,
mcrt ón is sziirnyen kíváncsi vagyok.

A l'élévi bizonyítványodur , . .
Béla bá

MEsÉr, Á rdgan
trűthor wdttt borut. a btús téli rr.llrarza
És bltuhu.r kig3lttn- n* égi.. sti.tor,
Hclk. suhoadssal n stabdmbo szdrnulű
És 'hörüldald|. túedaes mpór,í tdbar,

FöIém haial a*. e?dő §ü§oíró lambia,
Á,tölelngk h,túka,n tüntlársaép nawtí'
Á. Ielkembe aír a aadgalamb karlgja,
Á. ió Iatenhea otl böar:l 4,&gva|c.

11ngngás csilingel az erdcí eeönd-be:
Jötlyi.ek a íiúlt. éa saillnale a, d,al.ak,
íaten kertjébe,n mil,ycn rnós ae étret,
{) lt ninexcn.tlt szornorltL |tétküznapok.

í)ór:r,ll Nail.n" |,-niot

Á. R§Gtis KÁ[,"írNBÁet $ürl
A lrazafel,:pitrtt bukovinai székcly,rk

bácsk:ri tcllcpt,irr mcgrend,rzctt,,kalákás''
táborqknak és ;r bácsbai autós,,villáor-
rr:gólór"-ntk állit mitradanrló emlók*t. a
nrlrsl rncg.icle ni. Rcgör Kalendárium. il
billliolil kililiítású kilryveeske dr, M,au§*
Járror hitclr" lcjtgyzó"óben e rcgiiscr..r-
kirzck áltirl gyüjiiltr crtdt:ti buktlvirrai
szí kc ly rrópdlr,lt.,kat. lr itzü l, Tót}r Sir ritiorlra k

a bác,,kai rl:3ósvárrdurlásorr készi'r)r tcí|.,iJ-
rlrjtai iliusltrátj;irk a rlalokat. A. rr;rptjrri
risrt Csikós Tlrth An<lrírs nrüvészi §t,j.-
li,cci ékesitik. Á saövtgcr rész a ,,lelki
h;rzatclepítús" tlrbrrra,inirk ús rcgösvándor-
lr,,sairra k lrcrzám,rlói rncltre|i: a brrkrrvin,,ri
s;:ókr:iysóg rnult jrlrt ós a rcgöscse rkósectci,
ismr;rteti. Seotroszlai Mata János kót fa-
mctrrcte ós rréhárry szóp f ónyhí:p disriti
ruég az ízlóscs kia<lvárryt.

Á .R.egös Kalcndárium bolti ára 2"50 P.
A cserhészcsapatok _ a ianuári Zőld
Kötlcv6lhez melléhclt nyomtalvány fel_
haginálásával * legalább tO példány mtg-
rrndtlógórr{l lebruár ?S_ig r.?5 f-* lrtd-
vtzmónyes áion szerezhetik meg a köuy*
9et-

Pályázat
népi naptári rigmrrsol, vslamint &! {v
€8ye§ srakaszaihoz fűzödő népazokásolr.
hicdelmek. dalok, monrlókák, ilb. gyüj_

tésére.

A pályamurrkiikat az Országos (lserki,sz.
patancsnokság címóre (Budapcst. V., Nagy
§ándor-utca 6.) kell beküldeni l943, frb-
ruár ZE-ig, A pályamunkákon fql kcll tfrlr-
tctrri a gyüjtó nevét, csapatszámót, ó|ct-
korát és cserkészrangját, valamint a gyiij-
tés helyét ós az adatsaolgáltatók nevét. is.

A legjo,bb pályamunkákat a Magyar
cscrkósz közli. A szevők ezért a szokásos
irói tiszte,letdíi háromszorosrlt (í,), illctvr
kót,,zerrsít (II.) vagy a mtgszabo[t lisztt
lrtrlíjat {llI.) kapják. A gyújtiitt anya3

"az l|}4j. óvi Regös Kaltnd;'rriumbatr is l',.l
ha.sznírlásra kcrül.

tam.
-_ Unalmrs legv azzal n nngy aludhat-

nókorlrlal! l§crn óppr.n tc rnoIrrltarl a lnult-
kor, l;,,r;v ntnr kcll ,r [írfict1,1,tl r,r,k rrtitl-
rlcrr d:jtszaka aludnia, ha tlo|ga varr?

olyan ktdvtlztnrlnttyclo a}iogy a Jóllrdulntü
iirkct,cskerlűk lrcki rrdják. SijIrcs tll.g3 kt.rr s-
kcrldi árr,r, llt t}l s?erezh+l i bc ;il.rijá| az
t\zlt't. lttt,rl i},,rrcnraO ''r,' l,rlll ,válthrrt,
-\z itzlr:ItrrIiljcloticstlknak ozOnhan rnltg lgy
is trtrt llrlrri rístirllisaik:rt:iIl, lt)}i, vissz.a-
tórildst.

Az üzigt rrzóta lrcvá}ttlita a troezíllileiiit
rctl}\inJ(kt,l Ús lniir 0bb(,rl az óv!.",t rttttl_ylrit
Íelt,rrttlli.t,drtl. hl)§]," forí]íllókr',e .nril. jr'll
t}lc|]l1i}Illd.iír i) L,:?(i(,ltlól!},!,Z(i ,,jl izt.§f l t;s
tltiit, ti,J):t l i.öriii r,.,]r. .,,\ :.,,lii:,z-. :rhilI
txfi , 5eg,it.". i} l!.ti:i!,i.Ll ::,:ii;(:rlr]s ltllkt;'vrerl1,lij
is scgil,,rrcl: \lit(l:Ii.,{,,,\li lli.ikl;'tl,s.lilr{lrl,
iizrillirl. llt,;\ ,,\,ollk{l,i1 r;olg1 |ílll - ll}fl P-s
ii.szlitltttíja|, iltl.nrlL ki cr. itlru rítszoruld teht,l-
sligr.5 ll1iihlrkt :tk.

A györi 35.ös cserkészek
diákkaptár§§ y,;,ilalkozáiia,

(lscrkószr:s.ríuttrrrrk lclkr:s li.,]lai í.iiltlllil-
Z!tln|[iIt|il)itr} tltilttIctt ttitctt k.,r.rlr:lrtrittrtlző
-1r r,zclti }.zll,(lJ(,t liill'crlt,li hí, |í}l:i, i}r,i|_
,,ilt54|r:l,: ir, i,úgr .,rrrl.t'szfitirtqk tiltttlrrll ilZ
llz. iitl,:.lt', h,,g), Il {liil]i(,;" liCszt'rzi,i illcl( ll(ef,-
}iiitttr.t íltíst{rc }ziiYCIkCzctPt sztrt,t.cz. ^\z cl-
,ltrrlírr,*ztisL ]tütn*rosirrt ttrlt is l<üvotte rjs a
nd8y r:scrkérrzíirt üzlctr:ósackel lrtlrsálc,lt ki
.az ultkulrrndó §zövetkerct, r:úI,iirirlr d,nrallrin-
ktlnt 2 P-drt, Á ször.etkcecl rrit!* lrrircilti.lrlrn
nrcgIartottil nlnlculri kiiz§rilltlsra[, il}l)l:l\(.lr il
megjr.lelrt üz.lr,trdsztullrJrlónosok elíogir<lták
nz rrl;lpszahálpokrtt és irrc;cgl,cztuk ábIlrn,
ho8y nntlg mcgíclclő tíike lIt.nt ltsz ltirlo-
ktlkbnn, rrdrllg-csak paplrárú kercskct]ússcl
foglalk6zttak. i)zrrtálr-q köz.gyűlcs ícllirtrte n
csatrlal ptrancsnokát az clriöki szúk b(da'l-
tcstlrc ós nz alapsznbírlr-ok értcllnóbcn mcg-
vállrszlotta a szövctl.,ezet tisztikurrtt. cnndk
vezci.rlJekérrt n trdgy kczdelnttttyezót.

Az llzletet a §zöyotkczet elnökórrek ir{-
nyltása rncllett { tlsztikar vezeti. Az elnök
,után rani{ban nz igítzsrrt(i kör,ctkczik, nkl
,s2(}11hall ntfu, r!rettségizctt, vott.!. közvcl"lcrr
órltlsúsi clótt álló di{k s ezórt i.sak az íizlet
sze|ltlnli vczctcsélrclt tölt bc vezctő szcícDct.Á lérrylcges üzletvitelt áz üzletr.czetó lroÁvo-
lítja lc, q besztlrzésbetr az'üzleti ügrvir.ő-, a
pr!rrztrlr kczt,ltistibltl a 1tétrzlliros. r1- jtg.yzű.
,kiirl5v vl,zl,|ísf1,11: pr,rIt! rr .ir 1l,z.ő vair !iqít-
s(iI{1,I.e.

Áz iizlcl ;l:: órtll- r l<iskcrrls|icrlőklól k.apjr1

í2
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HÁ} aEGÖ RAJTAI
IV*ma,gw,,üíüá*

Bógóta folyik már hivatalosa"u is az ltlegen hanpású c*a*
,lódnevok magyarrá váItoztatása, tdoje, bo§ szóljunk róla mi
,ie nóhány'saót. Mírr oeak azórt ig rzüksó8es boszslnünk erröl
a kórdésről, mert idegerrnevú regöroserkészoinknek jó nagyar
,,Ts§ö§noy6t1' koll vÁlasztantok, lehctöleg olyot, amiro azuiá.n
mo§ lg változtttják nevükot. Dohát lontos-o gz ee:yíltalábanl
.Nom lohet valakl idegen han§ráEú névvol is Jó magyar em-
.ber? De, íeltótlonül lohotl Oga}bogy; egyrószt az embergk ngür
,órnek rá orra" hpgy mtndenktt, akivol találkoznak az életben,
.régzletgsen szemügyro vogy€nok, klfóle, mllóle. Így arra sem
,.élnok rá, hogy embgrtóreaik nomzgtl órzelmeit bohatóen mog.-,iizgsálJák. Mint egy táblát bordja magóval az omber a novót
;s itlggeu hangzóeú nóv gozttáJával szenben eg6szon termószo-
iioe, bogy tartozkodöbbak vagyuuk, mlnt akiugB 8, nev§ arrÓ1
, tanuskodi"k, hogy ősoinok hoeszú sora ólt nór a magyar kil-
:zönségbon. Másrószt, ha volakl olyan igazán bü, pegbízható
le.lólek ezorlnt mag:yay, akkor még a, látszatát is kerütl onnak,
]üroey affelé a nóp tetó kaostntgat, a.molylkhoz tardozónak ncvo
;mutatja" ezórt tghát ltlegon htngzásri nóvét megváltoztatja.
No. ér, kérded lsmét, a ma8y&r nóv biztosítja a bÜsóget Ós a
lólokben azonogulást? Nom feltéttenül, obbon igazad van.,'Mlndgnosetío orősebben hozaónk van kötve az, abinok rn&gy&r

" 
& nove is, mlnt abi idogen nevü. (Gondo§ osak a regii idógien
név úJra felvótelének torjgdő dtvatjóra!)

§bben tehát egyetórtonónk, rto mósie otak furosa azt kő-
r"etolni valakttől, ho§y tagadJa meg apját s míntleu'ősót. §zt
nem ls kövotcljük a legtöbb §§etbon. Idogennevü magyar tost-
véreink log:naFyobb rószónok ösoi közt tóbb magyar n§vú i§
v&u, Bok osotben ttllnyomó & m&gFar ősök szóma, osak ó$pen
:a nóvadó.ög idegen ngvú. A logxzorouoséeebb eset pótitául az'lgbet, hogy valaklnek nógy nagysziilöJe aöziil három,magyar
saármazástl, otok épp apal naryapja ldo8ea nelú. Ea pedig
a7 tllető lólgkbon m&g§/ar, nyilvánva.ló, hoÉy eok egyéb-met-
leti ozt cleósorban magyar őseinek köszönhgtl.. Yegyo fol to-
'trát valamolytk ősónek'jó ma§ar nevót e akkor-nom kelt
.szakltanl öseivol, a nóvosere asak ozt tejezl ki, hogT }özelobb
r:ólzi lólekben magát m§,€lyar előitoitroz, mlnt, a valamlkor ide-
genból Jöttekhez. Ilyenformán a kórilós legnogyobb részo el.

]lntézheíö volua és naByon sok, különbon osgtlo§ kiveszó ma-
:gya.r rrealádnóv folytatódnók az utódokban.

De ml tört6nlk aaokkal, aklknek ősei közt lámpással som
lobet magyar rro§út talólnlt llallgarruk meg Györffy retvánt
.§óp-ha§yomány és a nomrott művelöilóg,,Ki a mag§ar! oimü,íejezetéből; ,,E8 a kózöesó§i lólek ológ erőe 6s magfoiar, bosz-
szabb-rövidebb tdó alatt magyarró sy,lrja a közón} került'ldegént is. §zt a lolkt lolyamatot aaonban'siottgtnl uom lohot.
Áz uJ ma§r&í elsősorban term6szetgson a küls6eógeket vo§zl
.át ós yendoson ő állapttJo meg magóróI, ho§y Jó magyar, nem .

,Bo(lig a nlagyarletkű közöseég, aki a megÉllapltá*ra egaeilül
'kí,vatott, fiosgzabb, több rwmr,eiléltre terledő eggüttéLée alatt* bcr zava.ró külsö hatás Dom Jelontkéztk" * I,asganlcént LelEí-
leg is hozzánk símul, hogy vógíil olszakítbatatlanul mtrgyar-
lolkúvó váljék Dnrrok blzonyítókát llodi§ aazgl atlJa, ,hosy

, mlndOn visszavonuló§ro alkalmae , b.ló,ú önhént lelóget maga,mösött § ekkol tg vállalJa a. megÍa.í soreközögséget, ba az,ozonvodóssgl Jór, mert a közös meg:y&í ezonvodós zugolódá§
nólkül való olvisel6ee óg a mgngkülni nemakorás az 7gaz1 pt6-
'bá.Ja. a tgboe boolvadásnak*. Ilygn hítl az lilogrc,n néi ts, iel-,ógetóse" esy lópóe a magyarság lo16. (Terrrészgtosen o! mó§
,rrem minden.)

Milyen l,eg]ron má.r most az rllonnan vála;ztott nóvt §enrm1
,gggtre eem hangosen magyarkotló. Ng Iggysn tohát so Kárpót-
:szópcsriosl, §o,VoJeozhodlosvölgyi, móg osak Magyarvórl eo,
mert ezeb a, n6yok, bo§yis moniUam osak... tr1llőnok e oólon.

'N"* gzqrctcm a közlsm€rt nlumrrquúoslrd, szó| az rlj novet ue
ma8yaroaa*, hanom magyarok l68ycnek. Küönb8n ísy használük ezt a §zóta mult gázad baronló. tóreBvésolnek lblöléséro b.'V. ö. §zabó .Iózroí:
Magyarltás a t€rmészettudományokban i A Maryar Tudományos Akadéml&
18B2.1 vezérel*elben:,,Klvónatos, hogy a rirüezók mggriragyadttarsa.lak. . ."; Tolnal Yllmos : Magyarltó szótár, rtb. r. B. G.

Ál,találrarr hagyjuk gbba a hglységíől, loeativugi-i rg.ggal való
nóvjolölóst. Folclorrlegeson alkalmat adurrk azl i-vol irori l
y-nal irodi koilomotlen kórtlósro, s oz -i vógíi nór, olírrulja
magyarosított voltót" mós akkor is, ha ,,ügyeson'' olyan hely-
sógnóvhoz kapasoljók, ahol nom in lehat y-t írni: Kocskgmóti,
VÉs&rhclyi. Mosonyi, hogy, osak kapásbó.l qmlitnok rróhónyat.A rógi magybr nevoknek elerryósaő hányada vott óstk hgly-
sóshgz kötött, rengoteg: foglalkozris ós tulojitonnóv, stb.,mel-
lctt. Ilyenokgt válasíJzunk teháü. §zorónyobbck óe, nom i*
órulkqdóh: Bosnár, Pákóga Osiszár, fimár, Balogh, §ánta,
Ilosszú, Barna" Farkas, Holló, Gómos, §ütö, §zántó, Arató"
gtb. stb.

§zgrgtném, ha nem fatra hányt lror!ó lenrro, amlt olmofi-
dottam, ba, cxr:rkószeink közül mások is loglalkoznárraL a kór-
déseel. Ezoknok a hozzászólását, helyoslégót vsgy oltonvotós6t
vfuotD.

Jó muntátl Haj re§ö rajta!

| 1 
r9gő8 Bodolau Oé3ű,

TmLEpÍrő §ZZOLGÁLAT
kedoes Maggar cserkésp!

'0 óra 5 percet mutatolt harórdm, mödőn mo a l|-es úöl-
latnoa, Mailiich-térí megól,Miliwil, lcszlilkíshoz késpüódtem" A
hocei asúIolt oolt, (mint míndig) s megkiimryebbülue sóhajtot-
tarn egget, aml*t aíkerült elérnem ű perton altaldt. Még két'
gaore trépés * gondoltam, - s lent aaguah, Ind,ulhatoh, telie*
sebassé g geL mára ktt{iaött munk dm el,a é g aésére ;

ánu nem tlgg tirrtént a dologr. Áa aitóban egyazcrre csalc
oíseaahőhölölt, Saemem a perron padl,óidra téuedt, s megl,epae
uetteta éspru kibatn, nellett, egu poros, gyűrötl zöId, papír-
,darabot, óh, milg *,erenese!- flisl. én pénzt takiltam! Ea eiéez
bíztoe tlzpengfu!

A porae papí,rgal.acsím ,nég ott íaküdt a pa,d:l,ó ,,rgcél!'
kőzöl.t. Ddd,tg aenl§i, ügltet sem, aettstt rú. El,őttem mlir mln-
,d,enhi lesilil,I,t, trIbst én kiiuetheaern, § egyszerre" nekée kelgzet
-elé herültem. Ea én nerh De*aenl, íel, tel,ueaaí, ftuís. Ea bdrhit
megkérdeaek, semlú'' serb íogla aat adlasaolní, Ilogu nem, ap
.öaé,

_ , - Leszaíll, ü&03l narn sadll le! * emttant fel clslrar egy
,dörgő hang a hdtam ftúsött, Ehltor ullkim:llotlílflt l,ekaiol,tam
a kiugroitam a, leocsiról. Á kiiuetlcező píll,anatban aionbam
rnlntka megbdntam t:olna,tette.met, ggölreret aert a ldbam o"
aíllartwe mellett. Még ,nőndíg uan'rú reméng. Még ésarouekeli,
az, kí pénzkírcdját nemrég el,őlsette, hugu hWnuiőlt, 10 P-!e,

De moat tuísodaaor scm űgu lörténti uh,agy otittam, Á ka-
.l.aua csengetett a a 'lwcat toadbbinttutt. Ún petlg ott rnarad-
tam dll,aa néluíng percíg, s Lelhemet ap öröm" d,e naw Iú* résa*
.ben a lellciísmerct|urdakís él,zésel bototttih át,

Most a,zonban mlír *em, tétotsdztam, Á 10 P-t a Telepttéeí,Áhcíóra küIdönl be, íOu; aht Nnzét elueeztetie is, nrőgtud,-
hatja, kogg,ad ne*t, herlil,t roaed kelgte. Kérném thaUÚtánt,ée ngugtlíaní.

Bud'aPesten, 1913 dceember 75'én, 
,xi:::r,

i3ii.li",iíi*,tííi|tritT,iJigitHí#'§'S;
HInEK

. {z utóbbl hoigkbgu_ a tolopítő ftllórok befizgtéss úJult, er6-vel initult mog. pál rij csapst rs bekapo§oióalott * muntáúe.
*

,, A 2t3_as, lg7-gs ós a 21, 87, 44, 47-a* osorkégzek ismétclten
kitottok ma§ukért. ffótás köszönot álitozaóo§ munkajukórit-- 

-

,*
A il7-es oserkészokot itt kórdezzük mgg, hog:y ,a bekülitött

86 pdngőt áltaMnbs tolopítúsi oOr.ira, 
-iácv 

ititBn türetóri
teleposeinknok. Ez utobbi osotbon azt tovób[itjut a rOrztiire.

*
. . Munkálk s_z.ópglr halatt olóro, Már a harmadtk s nogyei!,lk
telépe§ éttelopítésóbon do_lEozunk. Lohet, bosy 1944. lvbclr
PaT .e na,nnadik s nogyodik telepesünk i§ fÓ[költöuík Tt§za-
borkútra.

*
, kórjiik azokat a osapatokat, melyek esokklapohat kértok"
logy pár naplg lágryenek türeiemmill. Nátunk'tüeso; ki-
to§yott, _ t postatakarókpóuztórtóI pedig még nen koptunk
úJakat. §iirsetjük.

lltlfDBtf rüLAllDÓ * A BÚzA únrÉrr Áir.rxoói!líl:isü[ lÜíÉtrtl rÚzlrurUÉrlBlt
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NYÚLKE TR E c l§íH§+#§$§tri*t-,:l:Hfi,ffi§i, mindkct oldalán. Ne fetediük. hbev a ket-
.. Október_ 154u megjelcnt cikkemben meg_ rec tula|donképpen a szegétyÍécezéi eróssé-.lgertem, hoqy er{y alkalmas nl.rllketrec- sén áll vPÉY dól.
,leÍrast is fogok kidblgozni az aprőtellyé§zet - Az oladaiialak méretei pontosan leolvas-
§zámára. (Apró an§oranyrilteriéyszei. Az hatúk a 2. ábráról. Itt -l§ természetesen
3prq §zó itt ncm az angorányulakra vonst- nem azt mondja a méretezés, hogy a ketrec
kolik,. hanem a_ tenydszetré. ,,ilIagyarul'' magessága csgi< 50 cm tehet'poriÜosan, §em
azt,]ohe.tne. mondanl, hogy miniatúr.) több, sem kevesebb l Mert a-ÍlaztatÓ'nyúl
.. Sikerült_összeszedei|etnéíi ilrne. is,bnnan keiióce petaáü-oo cm maeas,-iúiánuni,v,
, is egyszerüen és könnyen elké§zíthetö ket- mély, és- a szétessége éppen a' kéiizerese 

-a

_re,cl]ek az elvét, Az itt következő ketrec_ gyapjútermeló nyű"ketrÖÖ_szélességének. Az
, lerras tenat lr€m §zabvány, amelytól elternl ábrákon íeltüntetett méretek csak álta-
neín lehet, hanem olyan'leírás.- mclven a lánosalq
cserkészlele_menycsség 

-sokat javithat,- illet- , dó :ve ízlésének megíelelóen atakíthat. t----ri
_ A íeltevé§ a riai háborrls helyzeiet veszi r..

hórullót nj yá, hálao ,lo

4a

atui:aly é de _. l t í4d.í.

vázáL Most már csak nébánv ..aoró-csenró"
dolog van hátra. Mégpedig-: 'izégezztili íel
a hátsó íalakat az oldalíalakro. máid a totőt
is hozzászegeáetjük. Ez utóbiiról'netn kell
sokat beszélni, mert hiszen az ilyesmi a
legelcmibb követelmény.

Az ajtókeretot, il}etve az aitót a kövct-
kezó módorr állítjuk össze. Az 5. ábra nru-
tatja a csapolás cgyik módját. De hiszcn
ez nem lényeqes. Mdretezést ehhez nem adok.
ki-ki mérJe ki magának úgy, hogy az oldal-
íalak ós a keretlécék által blifut né§y§zögbe
pontosan belcilleszkedjék.

A keretre a háborri előtt drótháIót szerel-
tünk, Ilyesmi csak a háborrl után fog isnrót
íorgalomba kerüIni, az anyag ecyébie kell,
I{ogy a tryulunk szökési szándéÉbóI a íelsó
emclctról le ne ugorjék, vag5' óÖska drút-
hálóval !átjuk et á Éetrecet,'vagy magunk
szerkesztünk az aitóta rácsot, FábóI. Éset-
lcg _lehe_t,tigy (hoay ne sok szeget használ-junk íel bozzá), hog_v becsapoljúk az aitó-
keretbe, berakosgatjuk minden sálát. ds a
két végén €gy-egy léccel leíog|uk, Ezt a le-
foqó lécet esetlcg három, de legalább két
szt,gqel crósítitik a kereücz. Az éqves rÁcs-rudak közötii táYolság akkora-- Iegyclt,
hogJ' a rl}-uszi ne dughassa ki rajta a fcjét.
l(öi:ülbclúi 3 cm.

. alapul ; az alryaghlánuyal számolni kell. l ! : lT
bármiféIe anyagró[ legyeir is szó. A ketr€cei l ; l ll .-

. ócska láda deszkáiábóI, és a ládából kikerüó l t l llrbszöeminniiióá-iójtávji,iiaieüií.ti.i"Bi'.ö: l : I ll.-, §zegmonnyiseg íelhá§znáIásával lehet össze-'barkácsolni. A könnyebb mesérthetó§éÉ
kedvéért néhány többé-kevesbbd iókikeruil
vázlatot is szerkesztettem, De en-nyi beve-

: zetó§ talán elég ls lenne, é§ inkább jöjiön
maga a lcirás.
_ A ketrec rigy van méretezv§. hogy egy-
forrnán_ elkésáthetó keskeny' és 'maÉás
típusnak, és alacsony, dc széles típusnák.
aszerint, Irogy nlennyi,hcly álI reniiclkezé-
sünkrc. Nóbány méretet kcll csupán lneqyál-
tnzLuLlti, s rrlár k(,sz is a lrtás Líbúsú tiitrcc.

3. óbna.
A ltátsó falakat hasonló mórlon l<eszít-

hetjük el ládadeszkából, de itt már nem
szükséges &ettós szegélylécet alkalmazDi.
'1-errnészetes, hogyha van megíelelő h<.rsszti
hulladékdcsztánk, a},kor abbót készítJrctjtik
cl a hátsú íolakat.'

Lcgclső ttlnyketlésünk, hogy az olcllrl-
ínln k ilt kószltJ ük el, Lá ürrrtjuk az elsó á brán.
hogy az oldallalak lárludeszkábúl kószül,ret-
rrek, rnégpcdig rlgy, hogy a deszkákat vlz_
§zirrlc§§n oürelyezve, §zoro§$lr cgyrrrás ruellé,

.\, tt5rttszi etetósére is gotttlolnunk ]<clt.
Ebből a cólból a tj. ábra sicrinti mórctczés-
ben, kis szénatartóknt szöqezüuk az giLó-
keretre, nliután teIesen élkószítettük" az
ajtót, Ezekután ille§szük íel az aitókat a
kctrt,cre, rigy, hogy két ajtó egy moidulattal
rcqyen nyitható, vagyis egytnástó[ cllerrkező
oldulorr rakjuk ícl az oldalfalra, akár sarok-

vassal, akár házigyártmánvli horÉok. akár
bőt,darab scgítségóvel, Etvéere kiki úrrv
5egít magón, ohoe.y tud. Á ketrecaitaiá
alkalmázott zár egyizcrü ..Datent''_zár.'Egv
fadarabkát dugunk bele é§ már zárva váír
egysz€rre két ajtó,

}íost már csák az alapdeszkát. rÁcsot és
lefolyódeszkát kctl clkészíteni éí ezek be_
helyezése után készen is vqn a ketrec.Az alapdeszka elkészíttise nem na§v tudo-
mány. Egyszerű, lehetóleg egy dar6b dc§z-
kábóI kdseítendó. Ha risv cslnáIiuk. mint az
oldalfalakat, ügyeljünli- a gonáos' §zigete_
lósre. A rács'okozia a leguigyobb goridot.
Ánlrakidején rigy készltettim cl. hosí vásá-roltam megfeleló menn$ségú' kehdnvfa-
lécet, 2x2 cm-cs mérotben.'Ezeket kettó_
íürészeltettem § rászögeztem ,két másik
kemén$alécre ; s egyszérűen belctettem s
ketrecbe.

A lefolyódeszkát is, amennyire tehetiii,-k.
egy szál deszkából kószítsük cl. de ücvel-júnk arra, hogy legpontosabbarr le[ycn
szigetelve. Ez a szigetelós azért szükségeg,

A 2. ábr:ln látható csapolás a keret]écek
számára szolgát. A keretldc peclig arra való,
bogy az oldplfalaka,| tartsa -össze. A keret_
lóc kb. 3-4,cm széles, lcgalóbb 2 cm vastag
léc, melyet megíeloló módon a csapolásbá
illesztünk s ezáltal összeállítjuk a kelrccünk

KI BUZAKÖTV T VETT, BIuToN§ GoT ARAT...
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A tisztóntortoti szój meggótoljo fogoi romlósót.
A mindennopi fogópolós tehót 

,

oz egészség fontos poroncso.

dz plsóbb_emclctcn_clhclyczett nyulak hogy a cserkd,sz-lelemónycsség és akarat,
.sicnnyczőcljerrclrafelsőbb ctneletcnlr!- szorgalom mlndczel<en a- nehézsógcken át-
1.Iltaszlgetclóstörténlretakdrkátrány- scgíti a ketrecépítőket.
segftségévcl, akár rlgy, hogy szurokkal b Befcjezésül még néhárry szóval ismerte-qsáqlllqt öntjük kl, de lehet ílgyi§, tcnr a-ketrec takárítását,- mint az angora-
dróthálót,.íeszítünk ki :í deszka-fölé gyapjritcrmelés cgylk lcjlényegescbb -moz-

tcrre, ds errc 1_2 cm v&§_ iánáíaU

deszkát ds a íúcsot, ds magát a ketrccei. ls
J]zrrlatt az idó alatt a nyuszlkaL akár szobr-
{6n i5 en§edhctjUk, mcrt ha megszoktak
belrnünl(ct, ncttr íognak mene\ülni elólünk,
ha újból meg akarjuk fogni őkct. A llyula-
kat csak a kctrcc teljes szdradósa után
helyczzük vissza a ketrécbc. ,

Hogy többek megnyllvánult, t{t\á!c§t-
ságát kiclégltscm, ha csak egy lgOret for_
májában i§, legközelebb az allgorasyapiú
kczcléséról íogok rövid títjékoztatót írrri.
Addig is jó szcrencsét a ketrccépltósbez.

tr. I}.; Kárpátalia

I.

reül,öNö§ ÁnnyrÉp a rönön
. , . második magaslregységi túránkat a Magyar Cserkószmozgalom
Természetjáró Munkaközösség r.endezósóbén, még annak idején

, mcghirdetie a cscrkész zöld [,örlevél
, Heten indultunk cI, hogy az r!úvonal so,k szóp tájrészleté-

'ben gyönyörködhessürrk. Mert azt tettük. Alapos a-kifejezés, ha
,}özöljük, hogy a Radnai_havasok annyi sok- magas hógycsúcsa
Bözül tizet megmásztunk" köztük a Horthy_csúcsoi i§ (2505 m).
]Ezenklvül a Rebrát {2269). Puzdrát í2l9l). Gatsálói í2l60i.
Pmbcr_te!öt (2l35), Repeciót (2077); Öalaiot 1zol'Z), NyergeJt
(2o5z). Korongyos[ 1teob;, Lóhavasi ós sok,má; ki§Óbb Ósric"sot,

_ _Mirrü természeti tüneményt, az cmberi árnyék különös
$ödképét figyelhettük meg a Kbiongyos-hcgy gcrinclo, eltekintvc
&ttól a sok más ködkópezte lítványossá6tóL mily utunkat szcbbú
í:ette. Igy póldául: szük völgytölcsórból sugárszerűcn égnck törő
kö{, a mélyeb§en íckvő gerinceken átvágtató tömöti ködgo-
molyag, ..' ..'} Délután 5 óra lchctett

A magas hegyek siettették leáldozni a napot.
Körülményesen creszkedtünk alá a Korongyos csúszós. szik-

.lás ol{alán, lrjlfu az élcs, délről északnak ,ronu'iE serincen halad-
ltunk. Nyugatról a nap lenyugvás el6tti sugarait ietítette felénk,
beaíanyozva a gerinc nyugati oldalát is. Kcleii oldalát azonbau
rerö§ súrü köd töltöttc színültis, Olv sürü volt. hoev rávetódő
lirnyékunk vizszintcsen clíeltüdi" rajtá. Dcréktól elleriún megtört
;az árnyék és úgy túnt, mintha állna. Fejárnyékunk köriil kb. fél-
métcres sugárban a szivárvánv minden színe ragvosott. mint a
glória. Ha-mozogtunk, vclünÉ mozgott, ha álltririk,"állt kápra-
zatos színpompájával. Lenyúgözve néztük mind a hcten s nem
tudtuk magyatLzatát a<lni a jclensógnck, Vajjon miért csak a
fej körül kópzódött a színes siivárváiy?

Még sokáig clnézzük, dc a nap lassan eltünt a hegyek mö-
gött s magával vittc festői árnyékunkat is.. .

Megjegyezni kívánom, hogy cz nem tévcszthetö össze az
alpesi lónnycl, Annak ugyanis--fényc, mint fónytörósi jelenség.
napnyqgtakor a cst'rcsokat csak vöröscs fénnyel világítja'oí.g. '

*

Ebböl kifolvólas fclkerestem hirncvcs professzorunkat: dr,
Cholnoky Jenó Ógyei-emi tanárt, földrajztudóit, aki ncmcsak ide-
haza. hanem külföIdön is iólirmert földraizi szaktckintélv ós ma-
gyarázalot kórtünk a fcntíckre. A nagy Údó, u, alábbíakat kö-
zöltc a ködltép-jclenséggcl kapcsolatoián:, '] A niagas hegycsúcsokon gyakran látható ködképek köat leg-
job,ban ismert az ilgynevezttt ,,Brocken-Gcspent", a Brocken

kísórtete. §z a Harz-hegysóg le§magasabb ponJján. a Brocken-
tetön sokszor látott tünernóny. A hcgycn átkeló szétből a íÖlemel-
kedó oldalon fclbó csapódik ki, a lószálló oldalon a lcszáIló lóg_
áramlás követkcztóben bcállott íöln elegcdés miatt a felhö ismót
elpárolog, Ezért a íolyion újra kópződó felhö óles falban végző_
dik el. Napkeltekor. vagy napnyugtakor a Nap sugarai majdncm
vízszintesek, tchát a csúcson álló embcr árnyéka hcdvezd hel/-
zetben, rávetódik a felhöfalra. Mivel a §zem a'íelhó_ vagy köd-
fal távolságát nem tudja mcgbecsíllni élcsebb vonalak,-pontok
hiányában, te.hát az elmósódott, feÜér ködfalat igen messzó levö-
neh képzeli, hoiott az! talán kinyuitott kariával is clérheti,
Ezért a7. ember árnyéka óriásnak tű'nili föl, miótha az az átnyék
me§§ze-me§§ze a vólgy íö}ött riszó; fellegeken volna. Ezért tünik
föl óriásnak, A szemlólő a saját feje körűl dicsfényszerü, sziváq-
várryos övezbtet |^t, Az embór kéí szeme közt a-feión átmenó
kópzclt napsugarat sok kúp tengelyének tekintve, ezeknek a kú-
poknak az alkotói a képröl visszaverődött és szemükbe iutó su-
garak helyét jclölik. Aiok a kúp_alkotólr, amelyek a tángellyel
nagyon kicsiny szöget zárnalc be, azok a köd eömbalakfr kis
cseppecskóin olyau tórést és visszaveródést szenvednek, mint a
szivárványkópződés esetón az csőcscp'pekben megtöró és vissza-
verődö sugarak. Ezek is a megtörés követkcztébeir színekrc bom-
lanak s igy állnak eló czck a" tünemónyek, Mindenki csak a sa-ját íejének árnyóka köriil látja a szivárványos, dicsfényszerú
aureólát.
. A' 

-Brockenen 
mutatkozó tüneménytől az ottlakó parasztok

nagyon félnek. de a professzor úr hisii, hogy a mi csertészcink

Eddig a magyarázaí. Nagyon hálásak vagyunk ezórt az igen.
értékes ismertetó§ért, mely által ifjúságunk egy újabb tünemóny
ismeretével gyarapíthatta tudását,'

Ha'legközelebb látunk ilyen kérlződmónyt. már nem állunk
tudatlanul 

-előtte. 
már értékelni ós tánulmányoaás tárgyává tud-

juk tenni a fenti leírás i,s magyarázat alapján.
Felkérem mindazokat a cserkószeket, turistákat, tcrmésaetjáró

jóbarátokat, kik a fcntleirt órdekességet. vagy ahhoz hasonlót
láttak, vagy arról hallottak. közötjók r(,szletesén a Magyar Cscr-
kószrnozgalom X. számú,Termószcijíró Munkaközösség vczetösé-
gével (VIII., Múzeum_u. l7, _ t97. tz, Baross cserkészcsapat-
otthon),, ho,gy másnak is hozzuk tudomására, annak magyará4atá-
val, hadd érczzen vágyat hazánk gyónyörü természeti szópségei-
nek, érdckességcioek megtekintésórc. ólvezésóre,

Várjuk tehát szivcs-hozzászólástokat, ismcrtetésteket és érte-
sítóstekct.

Jó munkát kíván hozzá:
Gutyás Lágzló, l97. sz. cs. cst, Tcrm. járó Munkak. tagja"
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Rovatvezetó, FODOR

rai űI{abcÁúífu
A tól hidgse ós viszontagsÉgai, nodvoegége és ólelemhiánya

ellen kiilönöaon m§g kol} védonürrk házióllatainkat, itt rrraradt
ha^qznos madaralnkat ós nomee vaüatnkat. .A §íagyar Cser-
kószmoagalom deeemberi körlevelóben ts lelhívJo e fontos tol-
adatra uz orszfulos Trőasdrkéez úr a esorkószeket; ,,ílassanak
orla - igy gzól a felhivás, - a közharznrl lsmgretek kerületi
vezetői, hogy a asorkószosapatok mínél na8::robb gsárnban, de
legalább a cserkószotthonok ablakaiban rondszoresen etessék
a madarakat a tél folyamón. Vigyózzanak anra, hogy ez az
gtetérr a napos őrs elsőrendú foladatnl közó tartozzók, nehogy
cgak e§iy napra ie élolom nólkül maradjanak a madarak."
§zóltől vóeleti üvgggs ctetóbázikókat állitsunk töl dúeokon
va3;y abla.hdogrkákon, a íöltlreszálló madarakrrak pedig a fii]tl-
ezinén. A fészkelő oriuk is arra. valók, hogy merrodóküi szol:
g&lJanak t6lerr a madaraknak, do logfontosabb az etctós, urcrt
az atlja megl kis tgxtüknek a meloget. Tá,plálnunk kell a ltlg-
zordabb időkben az erdók-mszök hasznos óllatalt ix, különöscn
rqikor w hó- óg jégta.karótól nem fórhotnok hozzú a taltij t'ls
a fák, lrokrok maradék olesógelhez. Hózióllataink óljait ts
vódett hell,re kell á,llítonunk, mert a tól kemóny fagyában
le§gyilkosabb a, §zól. Jó magae alomról koll gondoskotlrri:rnk,
tijbb állatot összgzárnunk, hogy egymást melegithosaók, sőt rr
kutyaháa bsjaiata íöló vastog szólvédö pokróeot is akasszunk,A lovat lábára óleg patkót verjüuk, hog§ megkapaszkodhac-
sarrak a síkos talajba óe emint megálluak útközben, födjiik
be őket melo§ takarókkol. Minitoat tudja az érzőszír,'ű á}i:rt-
gondozó.

Á Magyar Átlatvód6k Országoo EgTosülotónok elniika.
Yák&r P. Artur" gorrdoskodlk arról, hogy a hírlapokbon felszínen
tartsa az állatvódelem kórdósoit. yannak a tóren olyan íélbc-
inaradt murrkák, olyan felvetett oszmék, melyeket áltít.ólagn háborús vixzonyok mlatt nem lehetott tgki atá hozrrl. De
ha llgyób köumüvel.ődósl" körgozalasági éa ogószségügyt dolgok-
ban edtlí§ rnég - hálo Isteunek - zavartalanul tuiltunh rlol-
gozni. sőt nórnoly iróuyban móg baladtunk is, miórt ne le-
botne e? állatvótlolom tgrén ls lótgsltgni *aokat a tennivaló-
ka.t ós torvekot, melyoket különöekdppen a báborús körülnró-

, nyek tesznek tzükeégesaé. Elgzen mirrd a külső, mind a belsö
,srcvona.I lgnutartóso no8lkóvetsll, hosy óuatállományunkat
lohetől.eg jókarban moBörizzük ós nomzotl gzollemünket az el-
durvulóstól, kegyetlennó vilástól megóvJuk. §hhoz poilig eloó-
!onc[ü ítt.móil ó* oszköz sz ok§z§rü állatvódolom. A gópkoceik
rnog*ltkulá§a mgnnyivgl több ngh6z munkát ró állatainkra és
ozzel etemben a takarmányblóny mennylre igónybe vgszi állat.
tartóínk Bondvlsgtő képorsógót. A kimóletoe§óg és a gondos"
.Jó §zlv *aonban osoatá}tt müvelhst: a lghotetlent le lehotőv6
,tuüa tonni. Iliszen a iózan ógz l* aa áüatok vétlelmóre ösz-
tönui eu ombort, uert minól drá.bóbb a bóztóllat, etxnál 

'ob-,bnn kgll }á yigyá.zni, annól Jobban tgll bónni velg.
Áron te§sk közül, melyeknek 6letbelóptotóe6t sürsotjük,

,oleő hglyen &ll g kész ailatvódelml törvónyterveuot m6B§za,va_
1zá8E éB a yöröskergsztb§u ha§onló kókkgregzt ngvil nemzgt-
.tözi állatvódő szerrrgzet lótrehozáss" Legrljabbon sat a bí,rt

"pondltotte mog Vákár P. Artur elnök, trogf mogyol állatkór-
'}ózakat kell 16testtoni. Mindonekolőtt azpnban az allatorvogok
létszámának omeló§ér§ kell törokgtln,i, mort országunknak iBen
l*ok vltlókón, ahol eok bóztállat v&ü, híro-hauva sincs állat-,ortosnak. _

llaloédelem decemt]eri §záínában. Áz egyes{llet ernyedetlen tevé-

ségilról az év íol)rluriti l§blrsliir *dtunlr hirt, A.z §$yesület tagiai^
rra!; számn ,!lt,},

.t nra,,lerraü vánriotütióirlrlr nlegállapítása égyik Íeladat.t §
tucUl!iánvoo ntgi!;1ltartnak. A hgnrhurgi mJdárlani irltózet meÉ!_
Íigl-elóJc" dr. Schnach Anlal, lnegállapítótta, hogy s költöző ln_adrt,
rak Eurólrából a déli vidékeltrr: négy küönbözó útvonalon vorrulnalt
oda és visszn poníosalr u§y:rnazon az utákon.

A lllngyor üserl^észrnozgalom últotvórlő pártoló Íaglrrl egy étrc
6.- pengót-ltzetnek ór czCrÍa t:sckély tngdíjért a Magyar Cscrkész0
ls meqkabják kütön előíizetési díj ndikül. A üíagyar Cserkész állnt,
vérletái irivata mast léoett liiévk-or tizcdik évdbe. Gondoljuk, hogy
mcefclclt hivaiásáliak:'rltmuiatásokat és kedvet adott az okszcrll
iltáivétlclernhez ús táiókoztalta 8 közön§óget az állatvddelcnn
hneai ós'külföldi cscméiry.:ir6l Kérjük n mosfani áltatvédó tagoktt,
§zerezzenek rlj hlveket -az állatvórlelemnek. (A tsvelyi 4_p€n§6i§
tagdíjat asérl keltett íelemelni 6 pengóre, meit a Magyar Cserk6sz
etöfúetési ára i§ emelked€tt.)

A berltnl állaúkerthon iÉcn sok áüat elpu§zhrlt a brrmbázóc
következtében, Az cleíántok"háeában kilenc közül uyolc ége_t! el[.

Ipen sok oroszlán. tlslls é§ ieopfud núlt ki. Az akvíríuln lakói*,
a"bombákon kil'{lÍ a Íetóduló hjdce is pusztltotta. A Titino nevü
riacyszcrú 

-nosiéni csímpánz ijedtéien izívszélhüddst kapott. Ma
az-élve maradt állatok-mind -lakat alatt varrnak.

A Poloárt lgkolol Tanárgsvssüet könyvtárosa, Deák Gyula
tígzsetó. iinkdnt aiánlotta íör.- hocy az i§kolák állatvódelmétrek
Ó?Úáios' összcfoglal-ásához rcrldelkeZÓsre bocsáLja c_ Tanárcgycsft-
ieibe"beórkezctt*iskolai évkönyvck közül azokat, melyek a]\ía8yar
Cserkésznroz§alomhoz. cddic még nent órkeziek be, a Tanárcgyc-
sülctben pedig kót póldány varr, llycnformán 93 évkiitryvct _kqptlnk
a ooicr'úi iskÖJlik riisJér(íl. f,léi{ { kir. ta!lfclüg],clók köziil több.íl
neirl krit,trek bc vJltmcgrrtjiik -ftónll iskrll/rilrnk összcslteLt jclt,nté,
sót. liülitribi;lr trrírr lcl lclteltrc dr.llgozlri .rz l|ryagot.

ÁLLAT",V ÉnnLMI r,Ár,yÁ ntlr,
Á Magyar Cserkészrnozgalom Állatvórló Bizoitsága mint .az

Országos Átlatvé<tö Egycsület utóda, állatvódelmi pályázatot hir-
det báró Kemény Árpárl nóhai <líszelnökc cmlókezctórc,

A nyerteseknck 300 P jutalmat osztunk ki. Pály.{zhat,min,
den 12-18 év közötti cterkész vagy diik. lx páIyázat benyujtásá-
nak határideie 1944, április hó 15, h pályázatokat a c§apat,
oarancsnok uíakkal vasv a szaktanár uralkil lóttamoztatni kell
ér láttamozás után a Máiyar Cserkészmozgalom Állatvédö Birott,
sásának kell beküldeni -(i}udapcst, V., Nagy Sándor-utca 6), A
boiítékon fcl kell tüntetni: ,Állatvédclní páIyáreü"

Az állatvédclmi pályázat lehet:
t. Dolgozat, Címe: ,,Ássisi §zent §crenc ós az állatok."

Különös te[intettel az állatvédelmi vonatkozásolcra. Á dolgozat
négy gépelt oldaluál több nem lehet,

2, Dolgozat, Cíine: ,Állatvédelem ós légoltalom." Megelózö
intézkedése* légitámadás esetére. Egyéni és tömeg gázvédelem,
Állatmentés türb6l, El§ósegélynyujtás. A dolgozat négy gépelt
oldalnál több nem lehet.

3. ,,Állatfényképek és rajzok," Lelretőleg szabadban tartóz-
kodó hazai.állat'okról. A képéket ha csak lehct, 9Xl2-es méret-
ben kell beküldcni, de a bíúlóbizottság a kisebb méretü pályá-
zatokat is elbírálja.

Mirrd a három pályázatnál külön-külöu lehct,I., II._é! III,
díjat nyerni, az l. dij 50.- P, a II. díj 80,- P, a IIt. dtj
2().- P.

ÁnpÁo

Á TlszáuíúU Mod{rvódolml BgyosüIct elnöke, dr: Nagg, ,íen6,
,decenlber eleién. tudorndnvos és érdékes elóadást t8rtött Debrecen_
ben a márqntarosi havgsók és az alduttai mocsarEk állatvilágáról,
a vitághlrü bcllyei szarvasokról, a mocsári vaddisznókról, az egésa
Európában esyedüálló Eémtelepekröl és nemes kócsagtattyÉkról.

Á s.vőrt 
*Áuar- 

és tiÍOvóuwódü EgyocüIet ezidei működéséról
, GaIIó I§IuánnC elnök részletes- beszámóIót közöl a Természct- és

1.a

Várjuh a pályázatolrat!
Barátori Józrtí
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IíIII§ANónÁ§.
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