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§r(Dura§lse r
hang s z etb en, gr wno I o nb an és i aattú*
ban a legolcsóbb é§ lcgiobbl
Brrdaperl, rl., l",rfirnthíd-rr. §

\

?. 88.051,?60.3S0 éy alltt kó§zlllilo
Gl,

t. Berettvóullalu. Ororháza, Sze.
red. Mltóizallie, Gyula, LuEol,
Nariybecrkerek. Tornes, Matog.

9. Vlzrzlnter: tüzllátók. özön. Dóra,
r{mo. órót. öieB, Mekó, vlll,
Dant. tier. ákék, répa, dúrur
örökvúror. -F§sgólogerl 

!öíük,
verő. üzór, zömo, lnoB, A$ámr
tÓía. érák, ketollkur, l8ér, lopö,
Irii}, dádá, akar, Néro.

{. Az e6{r Jr r rókr
Az aíár ttldözl a fókát. A rókn

12O uriússal ol6nybg vgn. Mlg uz
acár }*t rrrrik. a rúk8 tz-t.
c&kholv az icáí uírára a róku
3 ucráiiival éi íöl.- tlány u8rá§
utári-érl utól az a6ár a rókát.

§. Ylllómtrlcny
VtrMmtalAnyl FtByoll Jóll Gyort

a kérdés ós móg gyorlabb lcgten
a íelelete<lt

}lá te §nnvi ldfu lerze|. mint én
valyok morl, akkor elyütt 90
évőek lgczünk. Do ma- mé8 ón
Léttzer olyoD ldó, vasyok, mlnt
te voltál -akkor, mlkor ón olyan
ldót voltem. mlnt te vs§y mort.

Hány évor vB8yoL én ór mennyl
vagiy te?

ó. Hr|ók, he trlólkornlk

REJTvÉilYtK
A hslyer mogíelté§éket a kövot.

kszó clmre kütddl ,;Magpal drerlrdrr
rz'tluénge", Budepe§t, Vo Na§y
§Andoru. 6"

Dgttülddrí haldrliló: 1s{4 mAíc. 1.

Tudnlvrlók l
Takar0kolkodJ Dénzzel, anya88el,

ldóvel. Ez fád lr vonotkoutk: csak
a leveloz6lnDon boküldött me8,
lgltóreldet fogadjuk el. (Pénztr
paplrt ór bor{ttLot takailtarz meg
GráltaI.)

Medettérekst több aMlrágcul, pl.
ürg va-8rr ral novébgn nem logbdunk
el. mln-ienkl l8yokéz26k relát mo8n
me8lgjtenl a fortvónyeket é$ ogyónl-
le8-beküldenl azokat.

Felerleler a roJtvények novelt,
clmelt. üaev maiát Á reltyónyt
Úedrriretofil. Elegend6 közölnt a
relívdny rzámát 1s annük me8,
t€Itó§éd Ftíyelmen klvül hagyluk
atbk megíeiltórót, klk a lap meg,
oron}lürávnl o8yei BlváEott lé,
raakgt küdenelr be.

Mllycn rr|wlnyokot küld|ünk- br kürllr cól|íból t

1. Ötteter. ürzerú lc8yen.
2. Érdokor, lob€tólg8 croíkérrvonAt,

}ozárüt.
8. Reltvónyelnk t{r8yát lőlo8 r

me-war-óletb6l. a me8yat tör,
ünóIemból ér- löldraliból ve,
rnút. nltnaenekolótt h8zAnk}al.
ÓÖ pedls a küllölddel toglal,
lrorzunk.

a. szórEkoztatóek, éppen orért no
túlnehezek le8ygnokl

6. lllfio$& körb.n tanulruDk t.

G. A 
'gntlok 

mlnd yonstkornrk g--lrcrúztreltvónyckre lr. ttt s lel,
útoi nói az li. hogy'8 r€ttvóny
illler {temt rzöYcínélküll) retzAt
a nvoimdnl rckgro}orltár céuából
tulial húrrátok kl ér a belyer
meeotdArt pGdl8 2 (kettó) _pél-
dánvban mellékgllétek. A köz,
lértó beküldött kóprcltvényekot
u8yanciak iurral liériítrótek gl.

*t tra.l íobruíl l-t }luyu
Qrrkűlr rrltvónyrlnok mo3.

í{tórc t

1. Iópótöt.
2.8876a

60
77
60
86708

8. Lololórzör at 1-or ro|,t 7.18 tol|uk
bgFa úíy, boíy e tobbolilalbo,
l&et üícsbn máraóou mard out
Lovetölc* kordlü} e crcrél8ctért.

.l. t. A növénynomeiltórnek az g
módla. mlkor r vgdalnnyboz
.Gív -nemet Álat torrarztsnak.
llti§grkoielyü.-3. A hll potéte.
,l. Karakül. 5. SddA. 6. A ter.
nÉ$ben t*lÁlható rostokból. 7.
JóLrl Mór. E. Dante -Pokol" c., müvéb6l. 9. Borrzlvó. lopótöH
10. Na8ycBnken.

6.,ÁNYosPÁL
HÁNYÁDos
lRÁNYzAT
TALÁNYos
vAsBÁNYA
ÁRvALÁNY

,0. 160 pap mulva.

NóDtbkon sl . hóíomrtósct lá-
tuni.- Járlátolr }órül ezeket a bá-
romrzöle[et ertélkül, hogy ogy
Útat kEtrzer tennétek.mcg. Y88y
oÉbáltAtok mo8 e rerzot ugiyan-
Eirát á tettetetlól utángrsJzolnt.

t. Plror öldrr|z
KöLNI
PÁn§l
Mr§KoÍ.cI, zlRcl
GRÁCI 1

A tgntl lelzók mell6 lrjuk oda
e T6lük €ívütt les8yakrÉbben
rimleletett sáivakst. Eiok kezdü.
b€túlból eíy ordél dúvad novót
traplu}. Móytk ez rz állat?

l. lmoloto trlóny

§Fa Érlc.
.fi}clveg.
'S Vlrcra l Ngnr tót

i6l6.
}iTlrramenü várol.

áift §ráínertk.
"1á BAf.

**i vonst D?8Y lnrta.
t{xRl§-!.. púIr§.
lE. Vhraa: vltA*hhü

ln&8yrr éplt6úDü.
várr.

'ü. 
né8tt rómrl s!üó.
pénr.

-2k.Lattu tötórzó.

c}O <D-

f. Nohéa do nrm mr|old.
h*tatlen

-.-oí.*-W-*W

tu l!
illn

vlrrd!&n roro},
íMo8yer klúly ér

dlpcr Jelró|e.
drma tJtodtk }l

n nsvény.
-ZAl embcrl toltbcn- b vannat.
-§íA Bnlaton tr or.
adRelztet.
12. Órtárklgyólalta.

'3íKttüntet6r.'14íKofioly ,áiók.
í3:?;EL,
t6l Élat* trttarrl (Íp"

ntttvut).
*Í.VUgza! €ltetétcr

lötóEró.

'slpeít 
DóyéDy.

lffJonóy nóbcrt.

'd't 
atrnut ! -tól, -töl,

Füc!ürclr romlr r

&fió§üslhüDgró', tleltve.
.aÍ§otarás (ö-bctü

Lörborrúráüáyel).
.# vtdókl üdluó.

}lét halóDár találkozik ebben a
cratornábári. nmoly olyan koskeny,
bajók elvmAg mel}ett nem tudnak
etúraadi. §{v kltéf6 áll a rzembe-
lövó halók róhdelkezél4re. azonban
itt csak ery haló lér el. Ho$lan,
mllven goiígndben harznáUáE ozt
a kltérót a halók rlt uk tolytrtárs
eéüábóu

8. Klcr3hy flht, nrm mrd{r
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I J] J1. Pl. a Lesml Buékos€8yhár lr e2.
2. Mórtanl to!t.
8. Jóúuü aüokdóts.
4. A re!e.
5. MaeVarorrzáí Dátronun.
6. Luión után-a-Fülöp-iut8et3l3

l9:§":)nl*i:'
6. Áramot lollerzt.
9. DÁnom lkerrreva.
10. Tertlorma.

ih.'JfllJ"iliil gsy ü betüvel
Déltoldva lzerepelnek s kövot,
}eil raóbon. s üözóptól leleló pc,
dl8 lzavanként oíy-bgv botút el,
v€rrllnk. A szerelel a legnagyobb haíalom l



lÍB,slElR}lI§Ésű§zE RKEsz Tl: vELő §Y BÉLA

Sok*magyat cserkészíiti lovelót viszl narrortta a Dost§
me§§ze Eszakra, Suomiba, a íinnek hazájábi. e tevótet<öinémetiil vag.y_ rnás, ideg'cn nyelvon trelT--m-cgtini' ffii,i.

, §aJno§., nl3 mqg kcvesen vantrak a magyarul [udó finneli
es a finnül tudó magyarok. A,z idegen siónnk, sainos- neinsok _blztos ura van ri'riatat cscrkésíek, Oi,it<'oÉ kii;nif*'í";liezdctbcn ezek a levclek még klssé szüksznvúak -* netii'upilyg.n.sok érdckes kérclést lőltelne a levelózéi-ririrtu ine§beszdlni l

Ilyen kérdés például a íinn eserkészltrozgnloltt ólctc is^íinn t:gerkósztestvóreinkről ae újabb idóben nágvon kevesei}rallottunk. Remttljtik, a másöük, lriráaaiti''íóiúiiiiili;
után már tájékozotÍabbak lesztck ebúon

_ 1918 táján a flnn nép kivlvja szabgdsását, Á szabadsáa-
narcban sok ííatal <:serkész vesz részt, Kokko Onni. a tizcfi-négy _éves_cserkészíiír hósi halátt tratí suórni JzáÜeioia,iÁÓ"i_. e íiatal cscrkészhós tna is nrintaképe a íinu iíirtsáönak.Á. íirrn cserkészet htstóriAja párfiúzáfifirt--§ióvBóöiT
1z._ gg{sz finn rremzet sorsával : ri ttrrn ciertr:ei}rnozcniólli

i3,itt-f"fEot',",#il-ii,ffíJl'fl' i-riii,lf , 
Í;Íl.i.ft?.'J:t§

gl§.z_Ac_ feltálnadá§ával a cserkészmozialom is úi életrc kelt :Nyll\,üno§ keretek között folytathntiák tovább rr murrkítt.
_ ^,.. ;1,,H.r_!észgorrdolat nálui|t, s{ O! os_ magyar szóii..mmei

lr{. FEtRuÁn l§
xxv. Évr. ll. §uÁi,|

.,t

,iI §t§Ő És TI ZEDIK
§zúttal nem szín^dar"!, 

Y$r,tilrncÍmet |elent ez a két szó, hanem tíz törvényünk e ls6 és utolsó pontjára szeretnéfelhívni a flgyelmeteket !.. l'ltéri'éppen 
"z álrő szd a Úecsü-i.iiÍ, i iiiilil-Íiiíri*agról? Mlért a becsület gondolataés, Parrncsa kezdl és 1 lelkl-testl.t§itaság eszménye fetezi .be a cgerkésztörvenyut lya;iyörű sorozatát l 

-

Láttatok,e már rragy hldat ? Jól me§néztétekle" a hxat;;;áililÜÜiíi;fíÍ;. pilléreket l Mlcsoda tiszteletre-
Ié|l_Ó: |9ntos,:í":"l ;utóit ezeknik.a p-tlléreknek l Hordoini,'.rlii;d;-;;".ill'i"*lmas híd sokezertonnás terhétes KemenYen ellnl árvlzben..és Jégza|lásban.is ! A folyó. sodra, a |égár szörnyű ereJe erd§ket tarol, p1rtot omlaszt, fal-vakat tÖrÖl le a fcild szfnéről: á jól'megepített pilléleken aionuán*megtörlÉ mind'en ereje, mlnden hatalma. A plllérekállnak és hfuégesen hordozzák a' hldatl 'amely'pertokat, o.ir*!r*sr"fut ttit.O*oi"'. ".llYen két Plllér az első és tlz€dik törvényüirk, amelyen a aErkesztdi"ili"k;;;pa, n;a;. áll: a híd, amely bűnök,káros szenvedélYek, hibák, mutasztások mély'szakadékáÍ, zavaŰ, erlen át ve'zet ["nniint"t lsten és embertársaink felé.A hÍd, amelYen dladalmasan menetelhetünk kítűzött célunk, az Eniberebb ember éi Magyarabb ;.;r";-;;zménye lrá.nYában. A.két Pillérrel: a becsülettel ér a tlsztasátgal áll vag/ u9ii1 .1Éi"eii,-.'roi"enriler jeait í'.r".ie..*rzmonv l,. §s{hog1 _ezt.a két plllért nem \éelen k.pÜk, nem fi'ások eprtik meg'},ery"ttrinh írandm n'ekünk k";iT;fi;ÍiereJével, fáradságával, Önnivelő munká|ával .megilápoznyn| é§ megerőrítenünk, hogy bűnök, káros szenvedélyek, hlbák,rnulasztások mlnden támadását _keményán állP Ös rlndületlenül iarisa a nlaat,ametfi, ,r uoiaotulár;;i"t-6* nemzetünk
lövő|ét |elentl ! Jó munkát ad|on lstón ! YY|VYÓH|"9|.§'! §' 

-v.

t,kf"lsÍ:.li,T.91*r|' ryinla flnn ólet töb- ,!],,::i,-t, 
,-,.]i+|,.,, 

.:t i' ú}i tii*i*;í h:" á;;a-dig':: §i -i.i§

telítódüt t lncg," & cserkésie[ 
-nep-U-rrtt- 

Oii- Eft alfi;É' 
,lrro;:

{=' 4|.,*, . á1,,^ ffi órzésévcl és ieltárásával kúlönüs nemzÖ-
ti misszlót teljenít. Ilszaki testr,ér.eirrk-

{zc}ítőül * rövi<leIr ctmei'tttiux ri finlr
cscrkdszmozgalom kelctkezésórrck. ktvi-
ró gzásának törtónetól,, benrrtt atirrk lelkl
alnp.iait ég szcrves rcndszerét."

_ _ Nálunk rgrO-Jen atapltják me§ &7,tlső cscrkészcsa,patot .--'a finn eler-
készrnozgalom szúletésc is erre az évrtl
esi]t t

§axinkban az előítéletek lekttzdé-
se ulátr csakhamar fejlödésnek indul a
cscrkészmor.galom, de a test.vérnóp
cstlrkétzetéi;:k fiatal haitását hamai
elíojtja az uralmort lévő írlesen lrnta-
lont : Finnorszáí orosz kormánvzól*
19lt-ben bctiltja a cserkÉszszerr"ezkb-
dést, de a cserkészetben tömörtilt íirlk
nem hagyják ahba a munkát, titokban
tovább dolgoznak, mint a, mi cserkész-
csapataink t kommunizmus napjaiban,

- "*, "- iréf--ugyarrc"t'a jeiciiéút találirrk : u
cserkéi-zetct nz t"S t a-a i 

-í.§ ctiüiii' a'}i nil
§ . nép hóstölteményóból áradó,,kaltrvalrri-

nemzeti" szellcni töll.i rncú. lfztklrcn
az évekbcn jelcnnck mcg Viirritr ltlngri
cscrkészművész kczrltrirérrvezésórc íl
könnyű, karlmarrélküli 

".Válrrlitttöirrerr-kalRpok", antelyckct a' finrt nenrzeti
óposz, a Knlevalir íölrőstlről nevezlck tl.

Kezdetben kevó* vezető állt.n ruoz.
galom renrlelkezósére. rlc a szalrndsrlc-
harcot követő évekre lassan ktalrrkül
egy vezctésre alkalmas íiatnl esouort.
nmelynek tagjait tnár a cserkészet nc]
velte és vezctésükkel cscttdes belsö mrln-
kaindul nreg a cserkészetben. Me[sztr-
vezik a cserkészmunkát. kiadiák dcscr-
kész-tudn ivalókat tartaímazó finn nvel-vű könyvet: a,,cserkésztechnttát:'.
_q9_gi4{tul a_cserkéCzlap : a,,Paitio'', áküIíöldi táborozároklian kiszélesedik



Lassan kialakrrl a. finn c§erl§é§zek közös világnézetg:
lád, haza, [§ten" * e hármns fogalomban kristályosodik,,Család, h&z{t, [§ten" * e hármns fogalomban kristályosodik

ki a finn cserkúszszellern. Á finn cserkószet mindis élcsenmindii élcsen
tek serincét akonrtttunistacllenes rnozgalom volt ; nevclósének gerincét

horrv€delrni pvakorlat,ok adiák, A szociális felelössécérzhonvédeltni gyakorlat,ofi adják. A
ós a cserkésztörvénvek szelleméIret

fclelősségérzet
{,s a cserkésziőrvények szellbmélren gyakorolt igazságosság
szirrtrjn hozzátarLozlk a finn cserkészlelkülethez.

Á lirrn csprkészot alapja t 8 cserkészből álló órsön
nyugszik, ce íelel ms§ legjobben á finn ternrészctnek; a
c§apatok tagjai rit.kán gyűlnek össze í.eljes számbau, a
csabat ínkább közigazqalási eAr:séEct jelent.csapat ínkább lcözigaegaat ínkább közigazgalási eg}:ségct jelent.

Á mqgynr kiscsérkósae.t kerületi beosztása_ae őqm4gyar
törzsek etil'evezésót kövcti, a sátorvtrrű cserkészek §- az
ősmagyar motrclakör, a c§oda§zarva§, & v6r§z€rzódós szírrcs
regevilágában élnck. A ?*11 óves íinn eserkészek szintórr
nűnzeti*multuk legrégibb szakaszából meritenek lelkese-
dést és ólmttnynnyagol : czekel a ltrgliatalabb íinn cserkó-
szcket .,dárclris fiúlúlak" nevezik. Á rógmult időkberr a
rondntrrrtrrí: ,iÁró finn v9.1Ászok rninrlip rrragukkal vittek errv

,a

látókörük. l(ez.rlctbetr a cserkészrrtozgalom íiú- (,s leányntun-
kája kiizött nem volt sok kiilörrbstlg. a vczctöség is közös volt,
ezókbcn nz (,vtklren * leánycsapnt,ok külön §íöyet§égbe
tümörülnek.

csoport tetszésszerinti kul'ató munkát végez a termószr:l"
tan, gcológia, kalonai földrajz stb. köréböl.

A finn cscrkészet érdekes külörrlegessóge a ,,magányos
vándorok munkaformáia". F.zt azoknak a íirlknak találták
ki, akik rnindetr szomszérluktól messze laknak, akiknek
Iakóhelyón nincs cserkészcsapat. A ,,magányos vándorok"
parancsnoka levelezés tltján neveli cserkészeit és a tapasz-
talat szeritrt azokból a cserkészekből váIt ki a legiobb
r.czetőréleg, akik ilycn módszerrel kaptak kiképzést.

Finnországban hosszti ideig négy cserkészszövetsóg
műlcöttött. 1941-ben közös szövetségbe a Finn CsBrkészfitlk
Szervezetóbe egyesiiLltek a csapatok, amelynek fóparancs-
noka Louhivuori Verneri e§pere§, ügyvezet6 parancsnoka
pedig Veiulasvirta Lauri mérnök,

A finn-szovjet hábon1 kitörésével a íinn cserkészekre
is kemény, de áldozatos munkában gazdag idő követktzett,
Az 1940-ben aláírt karjalai kényszerszerz6dés következté-
ben a karjalai ifjúság elveszte[te a talajt lába alól. Az
állanr ekkor felkérte a cserkészszövetséget, hogy rnegfelelóen
foglalkoztassa ezeket az ifjakat. Ezer karjalai firit foglalkoz-
tatott a cscrkészrnozgalonr ügyvezető parancsnoka vezetó*
sével műköcló Menekült líjak Munka§zolgálata, melynek
trtboraít is cserkészparangsnokok irányították.

mozgósitotta az ország egész
ífjúságát. Munkájának ered-
ményét ugyanazon év őszén
60 millió márkára becsülték,

A íinn cserkészrnozga-
lomnak sokszáz hósi halottja
vanl Á mai nehéz napokban
különös szeretettel gondolunk
északi véreinkre és eavüttér-
zó testvéri szlwel fÖ§adunk
mindelr hírt. ami tőlük ér-
kezik. 'Vurgha KáInrán

dést ós
szrlket
rengeteget járó finn vadászolt rrrinüg rlra.gukkal vittek cgy
kisfitlt, akinek az volt a feladata, lrogy szemmcl tartsa,
rensete8el J&ro llnn vana§zoK Iuln(
kisfitlt, akinek az volt a feladata
hova repültek az órtékes rlár-
dák és ha a vadász nem talált ,.&.

tartsa,

célba, ncki ke}lett visszahoz-
nin az elcjtett dárdát,

A csórkészet élgárdáját
Stromiban is a 12-17 óvcs
fitlk képerik. Yarrrrak tengeri
és tavi (§zertó országa) vízi-
eserkészek is.

A 17 óves cserkészeket
vándorcsoportokba osztják be.
A vándorok íoglalkozása lnár
fú.rfias munka : öt naporr ós
éjtszakán rlt íárják & I.'innor-
szág kcleti határa mcntd,n
htizódó mocsarakat vagy a
LappföId tundróit, a vándorílt
íolyamán nem szabad házakba
bemenniök. ]Vlinden vándor-

14. Hol valt a Nemzoti §zalon ?
ir. Ur vort a rreve azóOTi ;-§orthy Istvá,rr-{rtnak ?
16, Hrrl van a §zilágyi Erasébct-lasor ?
17. lrd le pontosan az rltvonalat a glmn{ziumtól a Millonniuurír- emléki§ l
18. Hot ,van a Nagykovácsy üzletház ?
19, Hol van a Cserkésztrolt lióküziete ?
20. Mi a magassága a Hármashatárhcgynek ?
21. lfelyik begyen van a Báthori-barlang ?
2. Ird le a Disznóíóforr{s épületére írt kis vcrset t
23. Ki építette az Opera-épületet ?
2{. Hol van a Pannonia-szAlló ?
25, Hány méter ;nély a vfuosligeti artézt íorr{s ? Ki lúrta ?
26. Hol van az Allatorvool Fóiskola ?
27. }lÍo| van a Képzómüvészetl Fólskota ?
28. Hol van eltemctye III. BéIa király és íeleséAo ?
29. Mi a ncTe az Alünci-ttti 49-es honVédsír honvódlérrek ?
30. Ki volt §emruelweis í6nác t §ol a szobra Í }Ioi a szülóhóza ?

H. korosztáty.
1. HÁnyas üllamos vlsz a íalkagdti temetóhö, ?
2, Honilét indul a tsudgíoki HÉV ?
3. !!ot van Julián barát,szobra ? Mell,ik kiráty id€jében élt ?
4. Hol van a Radetzkv laktalrva ? -

6. Hol van a RóIrus-kórház ? '

6, Hol van n külügymlnisztérium ?
!. !!üycn szobrokat'tslálunk aa Országházu környékén ?
8, Hol von a Polypöló §zobre ?
9. Hol van az ErzsébeL királytté mrlzeutn ?

l0, Hogy hltJák most az Attila-utcát ?
1l. !t!!!ven uteán Jutunk íeI a §zdll Kálmán-térról a Klssváhhegyre ?
12, Milyen téren van a Corvln-árúbáz 7
1$. Milyen maga§ a J{rroshcgy ?
14. Mt a. nwe i Nornafgr közelébcn álló kts kApolnfutak ?
15. Mllven úton íill az Ooerahúz ? -

16. Hoí van a Ludovlka'Akadémía ?
17. Hol van l(ossuth Lajos rtrJa ?
18. Hol van a közelben Kossuth emléktábla ?
19. Kl ópltette a Lánchldat ? Mtlyon nemzetlsógű az 

'lletó 
?

20. A Széll Kálmán_tórról a Margithidotl át nllyen villamosokkal
Juthatok legegyszerúbben a Kel€tl pu.-ra ?
Amelytk c§apat, raj, vagy órs kipróbálta e fentt r€cep-

tet, ne §ajnáljon egy level€zólapot és értesítse a MCs-t róla t;V"

A nógymilliós kis Suomi minden emb€Tére nagy szük-
ség van ma, a második vi-

i#i;,á;ffi**,,ii*il lá§háború forgatagában.

,,BfJ I}Apm §T T mn,§ mlTí" nua}Áu
Kót, közösen dolgozó budai csapat, az 5, KEG" és a

160. MK, a mult hónapban ,,Budapeitver§enyt" renrlczett.
A verseny gondolata abból a megfigyelésböl .született meg,
hocv a c.§aoat taciai ncm túlsácosan isrnerik a saiát váro-
suÉát. Ez iedig fróm jól van Ig} l A cserkésznek kttűnően
kelt ísmerrilc városát, annak nevezctességeit, multját stb.
egyrészt azért, ho8y jártában-keltében ne szoruljon mások
se8ítségóre, hanem inkább ó segítlressen azokon, akik nem
ismcrik ki magukat. (Napi jótett l) Ila pedig vidékiek vagy
Itülíöldiek jönnek a városába, azokat ügyesen és okosan
kalauzolhassa é§ ne essók meg vcle az a §zégyen, hogy idege-
nek hívják tcl au ő íigyelmét yáro§a €gy-egy nwezetességére.

A versonyen ktilönfélo kérdósekre kellett írásban vála-
szolni. A kérdésekben volt közleke<lés, történelem, középü-
letek, saobrok, mrlzeumok, utak és tcrek, üzletek, kirántluló-
helyek, írkolák. §tbírálásnál minden válasz 0*4 pontot
kapott (legjobb a 4 pont). Igy a le§több pontot szerzett ver-
senyzó volt a győztes. A díjak: tórképek, naptárak, váfo§i
levclczőlapok stb. 'fckintettel aJra, hosy a nagyobbaknak
több idejük volt már Buclapcsttel rnegismerkedniök, mint a
kicslnyeknek, a vergcny 2 korosztályban íoly! lc: l. kor-
osztály : V*VIíI. oszt, tanulók, II. korosztály : I.*IV. oszt.
tanulók. A nagyoblrak 30, kisebbek 20 kérdósrc vála§zoltak.

Itt közöljtik t kérdéseket. (A válaszokat már a lruda-
pesti fiúkra bízauk.) Vtdékt csapatok felhasználhatj&k a
§ondolatot ós saját yáro§ukra kószíthetnek kérdéseket.
I. korosztóly, _

1. Melyik píüynudvarr{l utazunk Kecskeuétre ?
2, Horrnan lndul a HEV Csepelre ?
3. Melytk rakparton van'a I)GT hajóállomása ?
4. Hol {llott a ,,Hntvani kapu" éi milyen emlék örökíti nleg ?
.5. Melyik téf von a hlthedt ;,Neu8ebtiude" helydn ?
6. Hol van a leí{íóbb Allaml Szómvovöszék ?
?. }lol van a MÁria Terézia laktanya ?
8. Milven stílusbatr épült a belvárosí plébArrlatemplom ?
9. Hoi van aí 1, sz.'honvéd helyórsd§i kórház ? -

10. Hol van a HalÁszbást;á,n kívül írrÁsu[! szobra Huuyorll Jánosnak?
1l. Hol áll \ffashlnt$on §zobra ?
12. Hol áü Gárdonyi Gézn szobra ?
li}. Mllyen múaeuni van alz Üllóí-rlton ?

g



4,§§;l

u jra eliirc, .1 ldriu|_ b.ele t*itttctün/icf rr !őttíbe. ti/ irrrcolr
uúrtruk reánl: ! ;L jörőben nenrcokúra múr ití is Vrlerí leszlink.
mi,,.akil: eddíg ciak magllu cserkészek uollunk. -,trpe.sszüii
apúínktóI az előző huszoilií étl harcasuitól a tu.r/rg ds mun/ra
legguerét egg újabb httszonöl esztendőre. § rncolrarrolittk ut aiarcoí is becsülettel *- mílrl apútnk tették. IÜIegharioljuk a*
uljöuend$ Szebb maguat Jöuő érdekében,

, Te pedig |olgialod negyedszúzadas munkúúat touábbn hisx
minclig uggdnaz maradsl ! Szenúlulelenül. szerénu - és
mégis a legpótolhalallanabb munktit véazed,, (jluan szébcn teltéL
eddig ís. ,,Tanllollt1l, neueltil. néldú;lúl. eáékeztetiót^ mea-
neuetletlü s uégül ait stlolad':' maauaiok aaauunk.'Í Téőu
ezutún_ls íg_g l- Stigjad, Iíogg maggaíőt uagyuítfr, hogg e:I iic
aqnlr.gűton Rarunkban az qrŐ, mlg szilkség aan arra, hogg
lir|íkar uéd,elmezze az orszúgőt miáden &iit§ó Cc bel*ő tíUcnie"g
ellen.
. §. mairl yíkor ,,hauas .Iiúrpáttil kéklő Adriáig cgg orszúg
lesz ítl, eglletlen s maguar",
. ..Akkor kezet|ogunk egymússal s |olylatiult mu.nkánkat
louúbb nem lankat]ő lűzzel,"Űt iobb lehetúsé{ek közötl, most mdir
cggetlen, kizutólagos eszmínpéit : u ma1uaí Fiúért.

Kludnok -Nel,ed ked.ues"Maggar Csőíkész eríe az eljöuendíi
neggedszdzadra is

Jó munktll l Esra W. Zattún
3. sz. Regnum Marianrttrt

HAttőn HÁIÁ6 t úl rÁr,yÁzATI
Loy0l n t§ $vOn üln$yar üserkószhsx üime : llngl,rrrorszri;1 .-- lrormlrre képbcn.Á íidrrrlrrt : Ilrrzírnkrrt kcll vnlrlrueiylk hlllíölü btrti-

íunkkal mssi!§mertt.trlituk kélrcktrou. -riőitessintc 
tr.on§arr,

bogy n ü.!nrü}!l nrlnrlüsxzc .10 dnruh kóp kikütdését enledélytd,
{igy koll tehrit a ;11 |ililte[ összevfuogutnl, hog.v azoklról
killíöldl har{tttrlrk nrhrí,l hivebh ó,s l,eltesobb ki.pet ttl,er|crlktiliöldt barírtrrnk rrrllról hivebb ó,r l,eti-esobb ttpót
hazúnkrót. §z tzl iglerril tohírr. hooü uemrr**ii
killíöldl har{tttrlrk nrhrí,l hivebh ó,s l,ellesobb ki.pet ttl,er|crl
hlzónkról. llz nzt jclerrtl lobriln hogi} rremt,snk tájkóliek
szeropellrcíuok, lrnuom r.sctlr:1 urckópok, müv$sel nrúsolntrrk
stb. ls. T§bbtlt nonr scrít{luk" a íovóbbltkuú re&r rlitok lrízauk.

{Pályiirn t.unkott rrlxö lxrl.r,tzó* 1 n.vrr rí, !}

ficrlues 1,Iallgu í.'st,r,/i,lsl J

"llngúú rw11, hultry igg srdlí/.,roílll I'igeú, mint a ltgiabb
harú|.onzut J lljs;en azzú lt:llt,d nwgatl sz(tmamrü 2:l éutn
keresalül, Á legiobb bqrútamuú iettél. Yl:relgellíl an§eln -*
huz:timlntlrl lipleIlkel rr c.scrAlsrrilrrn, lizczetnyi pctitdsomntal
eg!)üIt, lru lanúcs{rl |oultllltutk Ifoz:titl, A,istgllcllél, hu ualami

. eI kulue llen ll el l, okos s,gauaicAol k iengeszíeltél uag g meguigasx-
tttltút hennünkeí : netlcllél ésmepétlenül, llElgszólal segttelléI
eliulnunk a|!tIé a cél |el(, amelyher. mí magunk is gllarló intberi
erőnlckel, dc tialal lellcürrAne/* mínele.n heuéuel, tüzáuel eliutni
törekecllünk, I,)z a eél tis:lún ís uiltiuosan úll mtndnuúíuttk
előtl: Emberebb embert is Magyurabb"nugyurl l " '

Most pedig elérkezlél wzilő munkútiban al. első negued-
s.zúzad végére, Ahhoz az elsű úllomúshoz, amelynéI Te megáUsz
és méIlán rrisseaíelrinícs z eI uégz elt munh údr a.-- kI eg állsz,- hogy
elle4őrizd c multaí, mé.rlegeltl"az elht tedműngekőt es Őzet<ŰŐt
*ől merlí* u iőufi kllzttrcltnéire, hurcaira,

A multal, melg uggancsak tele uall ltüzdelmekkel. A tlít-
.madó ,,Cserkészet" gontlolatúnak első küzdelmei uoltak ezek.qz Estméé, melu kialukulúsuhor lalúl lcatöbb ellensóoet- leo-
löbb megneinértő-hangot maga körüI, leggeá akármttgei nbmís,
nllgolu eszményi is. _Sdí, talún éppcn azért aannak annyiart
ellenségei, mcrl annylra hetnes, aáiaira eszményi.

De a hanok mellelt oll uainak-az eredmóngek is : a vági
lutaiút, a megyerí cserkésziúték. a renöscselkésíet meqszüIetéic.
a gM_öllő_í bcmúlatkozús a óilág'előtt {s az ülci új prdőarendszei
.í!!l_ d,llanúsal d maggar őserkészeknck, záiókóoel egg-ery

J.c j,l!d!.s i. I olg amahak áá- megng itó i a mag!1 ar cs er készel' Ű j Őbb
lcllMési aftna_ainak, S Te azt larlotlud mindig szemed elÖll:
,,A J|Itlggar Cserkésznek a muzgalom tükrénők kell lennie.''
YglóPan az uoltúl t Híuen tülírözted a magaü cserjkészek
m.índcnirlngú.munkdiút, sűl. ahol hiúngokat t{Ía4 q munká-
körökre b(ngttoltad őkct. I|Iinden mőgmozdulasu*it szatnon
tgrlo|ad. ötlele i k et elíerj es zte lled, eret] Ínónue ikct büszkén hír-
d-elled, hogp músok ls'köuessékl t]íztattqá őket. hoau azlún^ megdicsérhessed, S ezzel eguideittleq uúttaltud, Ő" munka
.nehezebbik rúszél is. Feluilúqosítő. i§meiidő munkáddal heluct
teremlettél nekik a túrsudalo|m ióiittlulatúban, s aztún öröináel
.g_ondoztad, ápollud az új htljtlist, mely uígre megerősötlöll s az
tíi4pdc örök'creiével egil *tis éteiet hőzolt"a Trűnonlót porig-
sujloü és lehetetilermé litl túrsudalom .siprir létébe, Er az'uottá-
.képpen, cmí a Te munkúdnak kellő§ űtil1.?. I laqu mlo a maouár
,cse.rkészek dolgoztak beleté s Tc scaíleltd nekit. ŐaaU ffiiii-
,alapozlad őkei lehetöséljeikben kiltli is. htnu elinduthissanők
o|í?.g:.4 úlaghódltólltjtlkra, u' ,Júniaí, nŐItanaia s uégül a
gödöllői d.zsembot ilr últql.-

IvIúr l(ltom, hogg sttgúrzik at urtaú uz lluégzelt l.öIelcswg
.ióIeső tudatúlól, Mindei slorlultnadnttl, ez. Űatirtl.emelt íŰ-
:lalma, |'égígnézlél az elmult frustont5l tsztent!ő 

-escménueíi s
kidüIlcsztetl mellel érzed, hogg jó munÁ.úl uógtztt|l, ÁUUoá több-
.szdzezü cserkészlestuérem iűiaen: Iutt t,tiit !

J|{ost peilig;*r / öüsiilt ó:ss;c trrifilt/e ut isméí, |ordullunk

§t_b. l§. T§lt!{ri nonr scgít{luk, á múr rlitok ltlzzuk.
Jól gondotJátok rneg á d;ondolJátok rrreg á dolgoí és pályüzzatok mtnót tltlrbon t

Gyrrkorlati klvlí*l : Nerrr n hópekot koll boküld*nl,u}-llB.orloll l{t§ltel ! §§rD rr B&peLot l{oll D§Eülú*nt,
honem n ilO kóp cinlót. (Pl. ; ,rÁrtury Jóum orak6po'nr rrPnprl"
laplae §zegedcu" stb.}

A bntáfld6; márcitls I0.
(A trlttgyar Csorlt**z szerks§ztösógének rlmezve.)
Az eredm6rtl,í .t i[ü§. áprtlls 1.1 szúuf,tton k$züllitk.

A legtobbakat ülJrtzzrrk ós a rendolkezésro álló holyhez képoxt
k0zöt|ük. ltaltntl!

e§EBI{úsu §POnT
Spottosz!ályunk a lapasz |alyamón több kélhelx kiképz.6t(tborí

rendez:
aJ At evezés;
b| a labdatáték (|ulball, kérí-, kasúrlabdc};
c| sporleggesüIel wzelCs, íllalae szetaozét etsafőttt&ára,
A ían|alyamok *rlnhclge : Budape*l.
Részvéleli dtiak kb. ö0,* peng6. -4 haIlgciók elcaóllétotdsrtrdf

é* éIclmelásérűI u trn|olgam renderltége gondos&arlft.
Jclenlkazhetnck 1 7. éIetdoüket batöItül cserkéczek, cscrlrCczllszíet síÖ.
A lan|olgamcka' d§at kellő szám{l telentkctö *eelén tutttuk meg,
J cIenlkezéa ds részletes íelu íld§ oc ttát (qkór

latübclt íiegkeresd*te, akár szeméIgcs érdeklllúésre) a Maggar Cser&drr
Morgalom Sporlosz!ú.laánúI §uilapest, 1r,, Ncag-§rlndor-u. &, IL
em, 88.}

á X Y. ortzágos cserkésl síverseng c oro*allcnul rocsz lróOlsEo.
wak mialt esak részlct€ben oall megtatlhaló. Áz eggtllcn ocwery!.
amí' fiaglailoilunk, at Y, learo*tálg |utóactsempc uolt Jcatcs tlcuon,
kb, ay, km-* táoon |utolták a uerscngzők ü üe?$cnal |anuü Iű-éa
dtlután a Norma|a.*Jún**hegyl aeruicglll*Qsillcbérc llrüle6n, Ar
sredméngck a kőualkerók rrollrrk:

1. jVíonorí Kouáce Jenő 10!. Ganz í4.1ai
2. IvÍarat|kó Jána* 102, í.},anz 18.§1;
i}. l!íoneri §dndrr Xa*" Ganz Iü,§4;
4, Xuhdnai Fennc 4. BíK. 

'8.!1.,A, uúndorilliak ltü.rrTl ennaJt meg|elclően wak k*ltő 
'.4rül' '§ro§.!.tústa: a Il1nuédelmi, aándardíi, ngcrle a 

', 
BII{- e*erkl*zcccpcl esc-

pala és az örríss Guszláu uándordít, amit a 108, 6anr a, cs" *peri
Á sírrers*ng szempant!úból uígaszlalanul laualx,i iil6 ellcnérc i.t

rcménykedünk" hogg a |tibruár még sírő hauat |og honi da ígtrt, ltc l*dsue
t$, al clmatadí vcr§elrue,keí me"grerulezhtliiii<.

§clyrtlgazlíís l á lun.uúr l-i :1{. Cs.-óen a plrics*rr{dsz&özlemén§

'éo?.sen 
közii a 6!í). sz. Buufu Kund cs. cs. alzreszálldsofuo& §rdndr.

A helgr-s adat szerinl ZdC Blzreszdllds.ral érte aI ü ó90. cs. ó§. ü, í.1.4d$
&n"es ercrlmdagí.



HAJ REGÖ nAJT,lt!
Regösúlon ö RabuLozbe.,' ii
Idei nugatdbot,unh o Rdbaköz keltbs

hőzepén, Répcelakon tolt, SoIc *zempont
ocaetett bewlünhet erre a ai,déhre, de
|öIeg a regöenlunhu lekelőeéOait tartot-
tuk aaem előtt, amíkor ezt u heluet od-
ltl,*ztottuk. Jórtunlt rwir ezen o údéhett.
flöueJen, s ldttuk, mennpí kiahruizallan
értók heaar §tt potlogon, Jogsol rem.ll-
hettlih" hag! alkal,muftl§ lesa komolgabb
hutató ntunkll,ra.

Me0éthezéaünk utón daolnal, ffieg-
kezdtük a puhatolódaist. szóbaeleglad-
tünh hocsísohkol, bérceeh\el, iobbmó-
dírahkal, Allogy tőtt. Kérdeeőeködésünlt
.sotdn érdeklötltünh a hörnuező faluak,
,hörüIméngeí ítánt. Esa ailhalornmal,
Pópocra került a sor. ,Áh! Pdpoc cema-
radt lalu, hozzúnh hípctt!" rnandogattók,

Tudtuk twír, hoga ió nuomon lnla-
dunk. Szeretlüh az ilaen ,,eemaradt"
.laleahot, Nem ís této.tsóztunk tolttibb,
truianao elíndultalc a 7I hilométetrc
íehaő' la.luba. Cserkésarulxínlwn kíaütr
.lconür és |ürdöna,dr<lp olkotta e§éaz
,íelspcreWsün 6et,

Álilott ttudró, reggal kötaöntött rdnlc
.aznap. Díle, tuir sórguló bilzatdbkíh,
íríea, üde erdöh aliltogattdlc eu)m,d*t,
tnóg cégre elét,heztütth a frdba mellé,',§pés*en" tadregé*ues aolt a. uádék apró
sii§eteioel,, nád,ata1.1lal, - e qmínt,%ai.
sotlíh Bdbaközben tatt utunhon tapaaz-
,taltuh. - a .uíz sem aol,t al.uan ,prta,t-
lan" és béltét, mint goniloll,uk.., Álllí-
bollunh a Rdfuín, e ehkor ta akó.cosolc
,köziil azemiinh eIé tdrult a |otu, Magdn
.uisel te a rdbaközí íalaak Mluegét:
tí*tlo. rendezelt, ígazi tnaguar falu be-
nuonldttil keltette, Mdt eltő kítósra is-nugtlon mcgtzerettük eet a |alut. nert
miniten húaeu, minden, utcdja rcmlallan
tal.uai lcteaől au.górzotl Ielénh,Á nlébdnos úrlrca mt,ntílnh bc clősaőr.
Ő is'bertrrds ditik uolt talamikor, íg1l a
l e ln a,g u obb örömtnel, &d,ott í cloil,tt gosít ó-
so}caf-rr |u,htróL. Á tal,u hel,!|étl * ,non,
datta többeh között. * már §aent lat-
rdn.Melében ls település tolt. A hörnlék
íallla| höziil. cta.k itt tsoll templon. Á'török időkben azt<in elpugetult 6 1alu,
,s csar" ltésőbb adlt iemét lahott hellaé,* ürdehea ö*s*euetmi a pléblinoa {tr rna-
gaardzatdt a nép seájdn élő Inguomány,
nűal. A 92 éaea Borae Ándor bdc*i sze-
rint - aki a lalu legörettebb elnbere *
réOel l'eketepúroanak neuczték a tele,

rt 92 óves Ijoros Án<lor lrácsl

Á catírililban pedlg aaiamóhor Sal;grllJ,ú,
Jóska és betytirkireai mulatlalt, Foko,
sukhal o nlesleroatenikíba róltáh az,al-
íoguasztolt literek szórnát, §oj,no* , o-csáidt előbbí tulaidanosa jó lastagotl
bemeazelte, e lga ciak átt-otl lehet a rc,
aásokat látni, Á bolthaitd,sos lconyha.
ap alacaonu,mesterÍctend,aia tnell1.31eael,
ütüt-hollotl asztalok, azéhek, mí.nd - mind
cgg rotnantihus DiMa íttícl.cilelt tm-
léheí .,

Ámíg rfil a toltl törtánetét hutal,§at,
tuh. íőezakalcsurrk is erednel!rca nunkdl
,úéóaátt.,,Rutató{ltjdró'L",,népí értókek-
heT" tcribscn érkózetl,fieg: tojli*, lftI,
bú*a, burgon,ua , ".

ó
Kctteő, fuirmae eeoporlokban atalot,

lunk. seét a taluba* a pl,ibtittos úrtóI
kc,oatl eímeltta. Kctlan a, mdl ícntemlí-telt Boros lxierihol mentűttk el.. öreil
néníke tipepatt alé,nle. ülnw*dtak, ml
idra|ban uagyu.tlh, e hagll ándor bócsi,t
kerc*sr?t.

,,ftti, rxah mennulcneir, l|j'unlk- hálra,
Iteressik csak uoíí. Áz estó.Ilóbttil DarL,
az d1.1a,tohttt. ötöti."

íIútralnc*tiinlt., Mcurillt*nlt. aá, istdlló
ajtaidban. Elhiilue lúttuk, hogy a 9l
éóes l;reg jól:ora. llewlégoklallal tlii|-
hiidte a marháIrut * ltözben pttnl,ojrl*
rdbaközt nlleluen kö,nnpílctl mfugén...
Előezör kicsií biealwullanul nézetI
rd,wlt, de azukíyl. hatnat fe|.,m.el*gtxl,elt,

rníI;or *zép ú.llutjaira, terel)üh n szól,
Amíg az- d,aő ucltarbo érliink, lop,ua
neyiiioure tellük, üttgrrn. szikár tor,
met. Ubún le,mérdek ,- ujút betnlha
szeiínt 9 kilótluí -- cslzmu' u.rtún hó-
napos dcresl,dő saakdll. S lmt:lk:lt ííir-
ge, guortbe*zét]il. Bizona ellarlotl. ltolna-bónttűnkct s7óL,al, nilpestig, ha Ánna
néní,. |ele*ése hí neftL ilitt n:ol,na,
,- ,,Ápjtllt, ne rnesígess mli olat sokal,

{nchúá 
'Óe inkóltb u Pcrényesit-" A4

örel ncm it kérellr m-agdl aokaig. g el,
heűtte kimé |útpolue, rckedt hangon.

Mikor aégére ért, rdnllnézatl büsakéll.
c*illood 8Eeulrnal:

- ]Vo- ho teceötl? Illen ntwlút mo
tú, neű igön tunnah, öt íél c lrl.lot ulóI,
idn lrc elínehü!,em a csdri.hibü'.

EWnehe|,Ieilüh mélegutzrr acle , í
höabut híxtgan i?gueztünk. Ámin,t hQ,
iúúú naut n me g|íiueltük, ászreaellük,
hoou 

-a téui bctiúí ballotldk egg, núq,
míí clleleáett §zép pélikinutit úheriilű
lne a mrit tltlii,n|e. K i e bot t lt-otaltunk *elei,
Áeít ,meuhallotluk, ltogll tzera.tí, x lltdna
sakkat d{gzatebbcn ég eleaencbbem éne,
kel.t. Sőt arrnarrr belejött, hoov íglt saóIt
lwpzlítlt,:* Hlí úugguáh c malilt a.í lra:

Dülésl. Á taíúrjórótt ideJén, a. taldrolt
ntrglámartlúk tt llúraú t p<llnc ne rű
kntlilana ,.-étttr ellrniik, A to-lárok az
oal.rom alalt dombok.nt i* emell<:h, ltog.t1
& +árbe hőnnuebbe* ben!!ílaehast.ruak.
Áz6tu üanttals mer a |alut köt*uezö kix
holm,ok, §őü * enránt örg§t,pjdtóI, hal-
Iotta, - régea-léucn- tokszor taldltoh lz
özhalnwn szdntogató embereh régi ícgu-
uarcket,. Elmgnd.ta tnég er öreg, Itogu
a tatdtoh el,btlitak o qirt körnuező wi-
dasoi§ban, s onnorn esdogattdk u lónllo-
kal: ,,Katinka, Mttrinha, guertek alő, aI,
tnantck tt latdrokl" ,,.

Ime ezt tartla a náphaguorwiul a íah*
r,tecletéről ,. .

Mielőtt a plébónos úrtól. kawlt eí,
lnakre ellátogatlunk,tolnu, ntegmutatla
méa a falra két rteuczeteetégét: aa 1290-ta
éué*böl, Ezúrítulaó koloslort, és a !50 áue*
csórtüit, Á ltolostorban |erenceeck lak,
tah (egueeeh szer-lnt ,,vöt,ög" harátoh),
- wa -i*hol,a. T|sata ramd* xtll,ughr,n
énül,t. küIönösen a bejdrata (béllet) ,uí,
a'eli inandn u tomlin sttltts ismertetője-
gxeit. Áz alaókórm,ltviból egétzen azíik-cőioaléncsö 

"-ezit uz tmilct.í helgí,
séőbe.' Ez az előbb|nek hű mlisu. E
íöi'ött ral u ltugllm.ukupoldhoz htteonló'tornuoecka, Eutizedeh tugu laldn éu,
szdaádok óla mÁr t:tuh a nan]arak la,
ntldju a |első két tixz.

l.l :\
i,],_,

. ..;'X

b #',
&.ry

Eggllr ieglk a tr{adgapsb*n,
' Átnásíh a C*ere1tetben,

Áa hctrr*ad$lc a Nddaaba,n,
Iaanük a. lapott bat,,mohrq,

Perezc, hogu nem tucltttlc, eaak egy-hét
ldllozatót ísmailüh Ezt h leleuuezlük,
de toutibb rnút ncm matadhattunlc: a
harangsaót el,ücrtéh, Á*nu nénl ttílrós-
tétele lnl.ór keadett klhüln,í .. .

Ehéclitnk *agus§ar{lofr cülrerülí;t Pafu-
yíaml ércatúlk magunlwt aadregénilee
tq%adnkon a Bó,boparton. Jól .tütödtürlk

lfotly nólli, rr ílr|u kiillöniijrl

§incseneír ki.s nemzetek, csak kishitüek, níncsenek kis cmberek, csuk kiuinYhitűek. (gr. Telokí Pál}
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ü uíéír{ft, sö|, öztltrlmaa ieilzúel.em. utóu
még rg,y lirlrrjl ís lotlt.ttnk.

Ebétl uldn inilullunk iliasza Á:i'dor bú-
,:sihol" Mast ar életét ,mettét{e el az öre{!.
1í*-78 éüe8 korúba* iuhósa tlalt, trúán
rclr*ar heriillnlet1 órin.t hl,zé*ln, §utalljtű
Jórh<itkknl., lalún lőIiik la.nulla l be.
twtrballud<it 

'§. 
§ór, ki lrdju , ,.? BetcgutalJdnt halanukortiba rr t.oJ{. am,ikor

téletztctt &E osxtrdh^ylttragz lt4íba*úban,
?i*enlufuam §lterekrl üaú, vn.okdírlctk
§á{irn{ít wúí néfi, t.a tuelja, Tlégén métt.
l:g]ll?er iie*z,,gezliilt a hallolttlkut 8 1lrlg-
tgértük, ilogy uz őtz |ohlanldn még el-jöt;iiltk hazzd. Bttcgúztishtlt itl;v tzólt at
öreg:

*- íIa mu§ ,rlxl{te{ta$*ar eeiö,nnek, *-
tnolldcrttt, hó júrla.m a l.údt,érccel, me!,
tcin lsaömbe iön t+két uuota hatona. rc-
rÚmbu ". "
Ár öre§ lcihisért ,rnlnhe,t rr. .hcrptrtt, *

hu*szan mépelt utárrwik,...
*

Á *aomseédak, altíla el, kapuban hall-
,gattúk Borrr* brír:si gtótliít. l,elkünkrt kö-
tött6k, hogu leltétlenűI tfitagu*xtllt ucga íalu ,,köllőnőjét" tt 7! ét,lt Bellu nt-
tlit, fiIonrlu-narn lcnl hell, nugyotl kluútt-
csíah taltan'r.l Költőnő |tt íal,ullt . ",

Belmenlíinh rr. lrdr, ,takaros laiaba.* {lra} *cnitlnck íüő a" pa,Il,doro, olf
ntutaItiljdk!

ügljlik .ttlcglepelésből u -múglhba, es-
lültk, Frlmá"sztunh 6 Iéírítt. Sze'mii,ltlt
lasaau, ko*elígzokott a padlds hamúl:vd-
hap, Kl:r$tíik, a,,bo*aarkúnyhonuhdt".

^* §lliljianek csrlk ,irlrís íiaun, Erre,
€,,.rü. * § tatyagott ís múr eléylk l]ellu
ttélt.i s iltl?Já§holl?^a *zotorlltLlla kcziitl-
krl, -- Idör |iuim! Istnt hozta ma{tikal!
Á padlds í.§ull§ §arltdbo uezetett ben-

níinl*t, Xét íéIrp.Iolt
aserép ltulyén jött bra rilúooa*rig, s épuarl,rdpxetl. ile aszl,alml.
& asatulon tinla-tall, f iizetck., üuűtt
tijsúítok. Bettr néní
hliill, t,erees lüzetekctadolt át nt:kiink. a
közbem fiagllarljzalt:** Ea üaf, f&tiis
azabad ádőm, Jecltaü-,uökr kinyítonl az ob-
lakoyttat, t aatdn, íro-
§&loh üersekel, Neng
tanútaltt ién, tdős f íaim.,helösítlkt, oskoldbű

lJalusi cserké zek üávrin

Amíg élelt cl íalumbar,
Áddig s*in|ak * frara*ba*,
Ökreámet szépen haltam,
O ct oroma,t pn t lo g t at^am,

Búrlu' Isten éltet toulbb,
FökNintom én Po**onu tiiidt.
Maggar búzdt t:etelt, bcle,
Izletes lesp a kenuu&.

§ohÉai tíagfuíbban, étekelt fllnt Borcs
báeai. Xö*nue* lefegyeghetlüIt,. i.

Mdr erőaen cstel.etlett. Áa estí hera.ng-
s2ó ü,9 elhaftgaott. §ietr*a btlcattrtunh, t
megíOértült, hottu Ea.ptórü*tretünhből
kíililünli rrlíljd. prpirort 82óm4r,e,
* Áetún ?.e föl,ödjék eG a ió B?tty

nénit. bn mlgeceer e*ra idtnakl * ,n§t+-
datta búe*ú.zóul, ínteaetett után rnk. ag
esrí szíjrkll'l,ttb*.n, múg al nern tűntiinh
a lkiba. tötrtéx* ncllett.

rí.*_eoaÁ. htíyam tatusxzal jártam,,.
Nrn ,uagyunk esztétikusák, de lgéazen

megle,pteh bennünhe! I]etllt a4ni uertel.
Tuluidonkép,pen ő a. sEó 81oro,9 érlelné-bll népl lró. llersrl köeiit akÁrmeluih
bei.llerui eg,!-eg]! népdatrl,öwonek. jilú-
*ritlik portgdnh nlk,alnxlxal, é!r! acr*et
|ülclet ic kttptttnh tőlc. Lagközelebb
bemllalunk tzclítíjüI eg_a-lí.ét .JerEú,,
_,: Régí iweköket is ttttlolt, §degínxl

iédeaanyómtóI. tun,,*|afrr- {.. nuatd;t, 4 
-'cr.r-

Éöt nleg iétt, lrtayn hodaó.:

krö ss zl fc6*

ökrciraat

Hui, retft rajtal
§z*bó Jcnő

,_.:.l:,]i::]::,.&

., 1,,:]] 
1 1.1:i:il;l

];,li*.;jl
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dolgozott Aradon, majd Gyulán. l* fedezte íel tehetségét
§zamossy Elek festőművész,

,, . . , Mindent §zamossynak köszönhetek . " ." írja Mun,
kácsy visszaemléke:ésében.

l8ó3 őszén jött fel Festre, §zamossy a|ánlólevelével, tanu-
lás célJából. Két éwel kés6bb már a wleni képzőm6vészetl
akadémlán találluk. ltt lsmerkedett meg Knaus La|os, híres
német festó kéoeivel, ami döntö hatással volt müvészetére"
Wf . után München, ma|d Düsseldorf a következő állomás.
A f;ga út;át 1áró, erös egyénisége nem tűr korlátokat. . 

"

Magáénak vallja Knaus jelszavát : ,,Egy vonást sem másképpen,
csak a természet után !"

A színhatást kedvel6 fest6k a §zem elkápráztatására
törekednek, Munkácsy komor színei mell6zik a szé.
pítő világításokat. Mindamellett mégls rendkívüll leblllncselö
hatásúak, eirnek magyarázata abban reillk, hog)t színelben
igen sok a természethűség.

Németországi tartózkodása alatt már nem csupán
régi élményelnek hatása alatt dolgozik, hanem felhasználja
a iáltozott-viszonyok, az új környezet hatását is. ltt készíti
el első nagyszabásrl művét, a ,,§lralomház"-at. E8I amerikal
műbarát vásárolta meg és Munkácsy egylk napról r máslkra
világhírű festő lett. Ez a müve l870-ben, e párlzsi vllágkiállí,
táson aranyérmet nyert, A klállítás után Goupll francia
műkereskedö fényes aJánlatára lemondott a welrnari tanári
állásáról és párlzsba költözött.

Bár itt ragyogó mütermet renderett be magának, fény
és pompa köz§tt élt, szomorú gyermekkori emlékeltöl nem
tudott'megszabadulni. ÖrökösCn tépelödó lélekkel kétel,
kedik önmagában, va|jon valóra tud|a-e váltani a hozeá,
fűzött remériyeket ? Meg tudJa-e tartani vllághírét I

ldegen származású felesége, De Marches báró özvegye,
Papler Cecilia _ új életkedvet é§ önblzalmat öntött bele -és-így művészl pályája egyre fényesebben tvelt felfelé...
Mun-liácsy későbbi kompozícióinak örök beese, hogy alakJaí
között ielJes összhang uralkodik, párosulva a bámulatos
lélektanl fínomság és őszinteség Jellemző kife|ezésével. Ezzel
a mélyen jellemző készséggel érte el azt a csodálatos hatást.
hogy képein nemcsak a szín és alak uralkodik, hrnem a
lélek is él.

l Művészete .idegen talaiban fe|lódött, izrnosodott, de
gondolkozásának mód|a 3 magyar szellem }ózan, öntudttor
észiárásának példaképe., 

"

jelenkorunk fest6művészei közül kevesen haladtak oly
ellentétekben bővelkedő, gazdag és változatos pályán a
dics6ség felé, ,mint Munkácsy Mihály. Mint ágrólszákadt
szegény, árva asztalosinas indult útnak, pályáJa delelő.ién

6éniusza beragyogta Európát, a tengerekentúlí világot !

Távoli országok nagyjal hajtottak fejet hatalma előtt, de ez
a hatalom senkit sem lgázott le, mert a művészet nyelvén
beszélt a világhoz és diadalmas műveivel rlj teret hódított
a mag},ar nemzetnek !

Hunkácsy a rnult század képzőművészetének történeté-
ben korszakalkotó egyéniség, valóban a lélek festője volt.

Műveiből az egyéniség hatalmas ereje árad, nem csupán
szemléljük, de érezzük is képeit, s6t gondolatainkat foglal-
koztatJa. §nnek magyarázata abban re|lik, hogy mint vérbeli
művész |ól lsmerte alakjainak sajátságalt, erős lírai érzése
felhasználásával vetette vászonra az indulatokat, belemélyedt
a tárgyba. Alaposan átgondoltá mlnden egyes alakJa hely-
zetét és ]elkének forrongáse közben művészi alkotóerelének
€8},re nátyobbra növelésével örökítette me§ azokat.

Festészetének íő eleme a drámalság. Szívesebben fes-
tett€ az élet komor, mlnt derfis oldalát ; a homályos színeket
|obban kedvelte, mint a vllágosakat, Képeinek han3ulata és
eszmel tartalma mindig a művész életkörülményeit tükrözi
viss_za,

Munkácson született, l844 február 20-án, tehát most
száz esztende;e. Édesatyla Lieb Leó Mlhály, sóhlvatall tiszt
volt, szülölt korán elüésztette. Gyermekkori élményei
döntő hatással voltak életére" Nemzetünk nagy tragédiá|á.
nak csend|e, a szabadságharc utáni elnyomatás korának
,levegő|e vette körül.

Az árván maradt fiúcska édesanyja bátyjához, Reök
lstvánhoz ker:ült, Békéscsabára. Az életvidám, ralztehetség,
gel megáldott gyermeket nagybátyja iparosnak szánta, így
Ógy Lángl nevÚ asztalosmesterhez adta lnasnak. ,Durva
te]ktiletű, lszákos ember volt az uJdonsült inas gazdáJa, szí-
dással és ütleggel nevelte alárendeltlelt. A lélekölö, egyhangú
munka, a rosii és gmbertelen bánásmód elkeserítette, de ki-
tertott helyén és csak mint ,.felszabadult" asztaloslegény
mondott'br{csút Lángi mesternek. Egy ideig a szakmájában

§I§Y§IE![! ü3
t! JöNl IAPüNK MAR§Iü§ r.I §ZÁMABAN lNDtL MEG
por,YtlrÁsos nEGÉNyti§K,,,A vÁru§pÁN ApRóDJAttt

,t;

§yermekkori rail



§lrdomh{r

Józan fegyelmezettsége óvja me8.
mlkor a küszködésböl és lgénytelenségből
vllághírnévre emelkedik. Nem enged
csábító müvészi áramlatoknak, és
mlnt kezdettől vétig pályáJán az

;igazságot keresi. Ez el igazságkeresés
l'lunkácly fójellemvonása.

, .^ ,,Golgota" c. képével - a párizsi
bírálók §zeriRt - Rembrandt, Rubáns és
Tizlan mellé emetkedett. t882-ben hatá-
rozta Gl a ,,Honfo3lalás" c. képe meííes-
tését, Jókai Mór ösztökélésére, mlvei vi-
lághírü festményei közül akkor egy sem
voJt hazáJa fóvárosában, A köÜtkező
évben el ls készült vele. Mint minden
művét, ú8y a ,,Honfoglalás"-t is az alakok
te{es összhangJa, a lélektani fínomság és
erő Jellemzi.

A túlfeszített munkától ós állandó
izgalmaktól elfáradt művész nem hallgat
orvosaira, nem akar plhennl " -, A benne
lobogó hatalmas alkotóerö új feladatokra

-ösztönzi és megfesti utolsó, nagy terle-
delmű művét, az ,,Ecce homo"-t. . " Az-
után tlbgruló lélekkel menekül a sok
izgalom elől . , . Háromévl 3ondos *polás
után, felesége kariai kőzt halt mQ§ Qg},

németországi gyógyintézetben, l 900 május
elseJón.". Hamval a budaptsti kerepesi
temetőben leltek örök nyu3alomra . . .

Hunkácsy Mihály iránya *z egésrség*t
realizmus volt, " , Alkotásai évszázadgk
mulya ls hódítani fognak, m$vészí iri-
nyához, mint megváltó trőhöz mlndig
visszatér a megúJulás szelleme,,.

§aranyai §éla

IIía^rű()"rc DÁR
. T]mlókx,lel ? Áz rrtlvarban lohtltőle§ a,kúthoz közcl, l,agl.u. kcrtbcn r,§y*ki;
dar*b ;lat.)rrgort ht,r.ct.ii fö|rliirl m,ilyen
1ap3*zeríieir Jótgzoltunk1 Várat ilpíirlt-
lünk. lltrt tnár ukk<lr., {-íi óvcs korrrnk-
lan is .- íintrrtlallrrurrt -- óli bennünk afólfias, har:cos gzellern.

no hagyjfik tryuglrtrltan a ltze1.lemet í:s
ma.rorljurrk a vár:rlál, Én *gykori osztály-
lórsnntrrral, l,. -tlczsőr,cl rrrúg tizilvl:x kl.r-
rorrtbnrr irl emtil.enr vá,rlrrtaklrt. 1brmó-
szctexlttt tts*k ht,rrrokbt'll. i\r ignz, nkk.or"
tttitrtlerr árrlti,,rillilűr,rtlltr:r.. riknrtatIl
lcntri, rrrcrl igen rtregír,tlr.l,tt rt ,.tl)ttllnrrrl
1.1n,í.]" !|1e$ §u a trroztlultrt, atncllyei rr,
}(i*rijvesi:k. n. tóglfi}roz 1ijt,t.vint€ti;h lr
halrtrrr,sol,.

A, nagy igyckl"ó,tbtil tzonbarr esak a
malír:rtrs karrál ruló"lul{ meg, l,arnór:tlr:k
{rrrgznlásotrr ús óilesrrpárn jószlvúsó*énok
maratlanel,ó emlékírül..

Tehit. n krit lnrrlletí feliitiittíik tanyá.n-
}al,, l:rlról,unkkal kirrrjzrrltuk a vár lil,un-
vonulát, rniközbtln rrrcg}r,árr1,1 rrk*l,cl tll1ii'k
rrz ollenxirg tórnadósi irórryának le}retíi.
négoit *-- ós elkr:zd.tiik ásni rr *áncot,

Áz úxírxl. ogakhanrar megúrrluk" ópiteni
akartrruk! Krrpaerrkba }rrrtmozttrk a hrl-
mokot, köatrpón lyuk&t fú {urrk, rizeí, örr-

1iittülk bolel és kezdtidiiti & munka *,
a ,,mlrlíer" kószltóso. Tíz{to.q korrrnkbarl
múr fc.ilet i ópltórrzel i íoehnikóval ron .

tlclkoz{ünk rig * rárba nzóuport }ovnr.
lünk. 1g1, *lórtük, hcrgy szóratlós után
rtcrn porlott azrrnnal szét g, vírrfal, ha-
nem cgnk rrírhány nap múlva.

Mi tagadás? §ziileink bizony ugyan-
cnak rogsz szemmel néztó\ ofajta td6tö1-
tósiinket, mert a ha}r*rcs na5lyrÉszo rr--
hónkat dlszítette, nroat meg m,ár a,r,t irs
}revall}rntjuk, hoí{§ nem egyszer virár-
szrila}.ból r{r.srrltrlnk íIorr.ntiírzatoi. ÍÁ.
;rzut,ón ktllíi rrevclrigi módr.rz.erck eét*zr.iii
lrihas:lnálásÁr,al, sziilcirrk kedvíiaket
villf t_lk n r,ílrópii.óstiíl.

}I'osl, hilgy igy l.istzngtlnr|rr}ok t'rgy r!r-
zcrrl, r"rrli; eh}r*n n, játir.k}lan r:§l, saijrr:yii
ví:gz*lcsrrúg. Súrhorr. lipttol,iiik ól 1,á.r-
mit kevortiink az ílpitőrrn}rr§l:a, a. ftlak
nrir:ü§ iir*gzcornlottak. \.ott. hogy lt §zoft_
sztidrrdvar gycrrrkoi rombcrltrlk nzót, rlc
legtöbbsziir nragáí,ól málotí, porJ,rltt, szóí;
a, sárrl r,íír1.

_ 3l1,rrrrkor sirrkszor *lhirtrr.k magunkat
Ttezsőr"tl én fcrgadkaztnnk *" *zomtzód-
rrúr,ar fcló, ho§y c*ak lrrgyürrk ntgyoko
mnjrl rní me§mrrtatjuk, hog.van kelt ópí-
tonl.

IüEyikünk s* lett ópltósz. §ttől füg-
§otlanül rr xtatiku*ok tegkivótólrb a§_\,lti

tiiprnngulr*k llzárnJlr]ri]il1,1,iktli nyi}riltlr,
gnlv* * szilárrlnbb i§ i{liit,{l.illh *},]/!l§{rtr:
tllűúl li t ásrin.

trlinl szánrl.alan prllrla, rrrtrtal.ill, *a rtr:-
kik se siktyiil. §:íer.l- }ra n* nrnlrcrj krlrl!.
treltt is rcrrrr}lolrrának le rrtindcrri anti{: *l.
clrillhi korrtk ttrrtt.ltr,k. tnctrf(,|,.s7.1i,ílí, i,}
szótmílus:rtanli a,.,l az iddi.

A nrrilár Ir.|1,4;51, í,kn,l!,tl.,,r.i, -\lttrlri,,,,*
úrvónyií r: tiirvirn},, niltltst,riek. kiví_,trr:lr:i,
nt-;Ári is ilp]rrll úgy, r.rrrtlrt,krrzih, rrtirl1 ;l
},ínehírirn *-trg}, rrrirri a,z rl§yipl,*rrri l;i-
:'rrók lt:rrrt,ktrzóni hr:lycirrl,
A nii nrfilár.lrtnk sziirrryíi}rb, isilrrnyilhl,,

ntint lla liJpltelcrr iúr,g§akó, r,a§}" lrr,, ál}a_
lrr§r!. §lkiirrk gzr:ll*nriirrk, r:rl.rlmiirrk
vatt, i,s * kcttii *cgitsrrgrir-r:} i§yrrkxr,i'rrlh
xzcrrrirc irilni t rnúlá-rxnl. ;§'e }rigyj .rrz

ilycti eriitcszittiirr:kh<rtt! N'* hirlrl" }rrrgl,
mr.glrorqszrr,trbi{.}rr:[tlil óltr:tlr:l,,. }r& 8z nirtcx
clrondtlltrl! Múiíl, sr,illrrrírlri trny*g1,1ri'l,r,a-
§yurili rni ix f+llí,itrriívo ilx gtnkintrlí, silríls
tr. h()nrlohúra lrl,tl n múlrrr*r pillnrr*trr.

Yi*szlr l*tlll. lí:rliink o porllrr, }rogy l:os-
tiirrk rlgg5,il logyen az arry*fiiltllleln rtiely-
ból rsten. rúraí ópített ]elkíin,knek.

.§rnlí,kr:zu tmlier, hrlg}, ,írorbr'll vn§y t!,i
* prrr}* r,isrraatórxr, Íra}" fi§yelment§i t\r.
1rár* l*gt,+rl rrrújásjtyx. {irrntlolj * xa&vnkrrt.
ha, ro ggolrlrrkrin t mo*rlór,i z*d f ijl é b a jr,rl *y,,,

va§y ha hrrrrlrrkból tls vizbiíl várrlt ólli,
tesz" *trIóktl*

krisztur piíátvr elött

Önarckép

I,.II]PJ trm Tn r§ A n ax,IO§tiI3t{ §u I§Ö]TrlrTÁnrre.l
"|í
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VISsZAVARtAKl
lRTA: MlKEs tsTvÁN

A nép*erú Kovács tanár rir éppen a crendeg rondhlzl lolyorón
rétállatoti, amlkor az öreg U|várl proíeszortól * akl er e8ylk közoli
rroMban beto3en írküdt * eltávorott a rendklvül jókrdély0, dc klrró
rógicr 3ondolkbdácü Mohal doktor.- Ai orvos kedycscn kö§zöntirtt} * íiatal papot és rrívercn váltott
votne g8y-két rrót U|várl botegsé3ór6l, ám egy ös;zokócolt hajú, klrírt
rccmü,-i4--l§ évognck látszó glmnazista oly hóvectn nyitottl b§ e
ktau:ure üvegar rltej{t, ho3y ma|dn*m föllöktc ar aitó mögött álló zömök
,doktort.

Mohal me3lcpotten néz.tt a különög ílúrr és torkán ekedt t rró.
Mort r 3ycrak,-rá sgm nézve, valaml ,,bocsánat'",íélét mormo8ott u8ymt
dc ,rrapára léptakkel ar l3argttó tzobáia íelé }gyakezett. Ott klssá
íélénkcn kopÓ3tatott, magnyltotta az aitót s mlvel azt árva találta,
bghriródott áz Óeyik ablakmélyedésbe. Egyébként annylra izgatott volt,
hory a íiatrl tanárnak méí kösrönni ls elíele|tett.-'- Mt van etzel r ílrjial l - kérdaztc a doktor Kovácsot.

- Ée sze8ény nagy ba|ban van l - íelclte Kovácr. - Ma délelótt a
naiztanár igméi a vároiian iátta tanttárl ldó alatt. Eltanácsolták az iskolá,
ból . ".

- §zóval kldobták ! - mondta a doktor" * Jól is van ez így !
Hlryle el ncktm, tanár rtr, aki már ilycn kis krmesz korában lskolakerűló,
,aUÜbi ncm tesr ember. Hallatlan ! És birtosan még nekl áll íeljebb . - .
Mert otyannak látszlk cz a 3yetok . . . Nem ?

_ Nem hlsrem * idlasrolta elgondolkozva Kovács, - Én rigy
gondolom, ho8y Pa_trkibóll * m§ft lgy hívJák a íirlt * szóval a Patakiból
mér lehct ombsr. En art hiszem . , ,-- Gondolja ! Én nem. Hogy_ íogia az íolytatni más környezetben l
M§rt ltt *sak |ó hclyen volt ?! - Ah ! - legyintett a doktor. - Az llyen
gyerck mcgérdemll a sorsát. De a nádpálcát is. . .' 

A fiatal pap enyhén elmosolyodott.

- Dokior rlrippen a beteg U|várl proíerrzortól jött ki az lmént.
Arra kérom, ha ríór, e3y kls ldóre láto3arron be hor:ám.

* kérem, kószséggel. vrlóban yán ety kls szabad időm - fclelte
elórék*nyen a doktor,1l ezonnat megindult Kovács szobáta íeté. A flatal
tanár azónban, mi.lótt belépett volna az aitón, magáhol intettc ar
lgazgató aitair clött várakozó szomorúercú ílút :" -- Pitakl ! Ha ar l8azgató úrral végertél, vári itt a rrobám előtt"
Ma|d klszólok érted ! ]ó l' 

Aíirl a barátságoe hangra klsré bátrabban emelte fel íeiét:

- lgenir, tanár út ! - felelte halkan"
Kovácr rámocolygott l íirtra. MaJd §1 a|tót betóve k*dves ííio$llyal

szólt Mohalnak:

- Foglal|on holyet doktor tlr -.
. . . Jó rgynehány éwel erolótt ogy litatott glmnrzista k9pglatolt

bc Uivári tanár rlr aJiaián. U|vári a t6|e megszokott kedvességgel íordl,
tottt'ő§r Íolét a belépö kamaszíirl íelé, d* ctukhamar megl*Pott€n nézett
ennak czokatlanul feldúlt arcára"

* Hát neksd mi baiod l - kérdtrto"

- Kl akarnak tennl'a 3lmnáziumból ! * íalelte a flú rzepcavr, mald
hourátette, ho6y ez bor:as tó yalami és nem tud|a, hogy mlt t.tycn.
Mert ó lgreán nem. tchet erról . . .

Ar Breg U|vári hell7cl kínÁlta meg a kétségbeesett íirlt. Bi:tató
mosolya nyugalmrt ptrancsolt.

- Ni trittlut<!'- mondn. - Hát hogyen i§ törtónt ar a dologl

A íit1 1 tanár nyugodt érdeklőd&ére neklhátor§do,tt ér beszélnl
kczdctt,'---Áinrp 

dólelótt Éppen tornaórr volt. amlkor a,pedellue |clentette r
torn"t*niinat, hogy ai tgazgató e3y Pllmal nG.y.rctű flrlt kerrr, rd torn*,
ánlr Patmai niv+t-i<tettditai de aihem icltntkezott . 

" 
. A tornatrnár azt

hitte, hogy a ílr1 batog. Dg nem ! A_hlányzók köriitt Htlmrl név§ n§m
srtreoeltl'Errc e torriatanár rronnal |elehtért t€tl 6E i'aziitónak, akl
éooeri az oknélküli hlánrrásokért kercsto a íirlt. l'1cn pálmalról köz,
;Jfi;ár6 

""it, 
togy kerúll rz irkotá& különbiiró klfogásokkal mindenról

távolmarad, t*lort ismét az 1 pan&§r érkcr€tt cllcne, hogy a yárosDan

látták tanlt&l órák alatt. S lme, Pálmai valóban nlncs ltt, Az_ltnusT9
i-rirty* mágharaludott. Azt n íiút kérettc. akl Pálmaihor. lqközelebb
lakik. A fiúk kórus§an klabátták errc az ó novót,.ám naty yolt at igaz8atö
merluoet*se. amlkor ö sem volt ielen ar órán. Érthetatlen volt az csét a

toiiúnlr eiótt lc, higren ar aznap beírt távollcv6k közt,tt at ó neve ngrn

,iur.p"ti.' U3y láinik, ho8y a két ííú a tornaóra olött me8lépett _
.onaii a tor-natanár. S az iliz3ató most erzal küldte el a pedellust, h.o3y

az iskola kórnyékón nérren szét. Az lgalqató ieitésc.- sa|nos - vllóra
vált. mert a pedellus az e3ylk cukrásedában me3uláltr óket, Ae edd13

"iiűr.oii 
*".i. iskolakerüléi mégls kipattant él Fálmal jóvoltából. Hert

voltakéo nem öt. hanem Pálmalt kcrerte rz igargat{, eki révén ö ls belc,
r""u."jut 

"uus'l 
kellemetlcn és végzotcr ilgybc. És molt távozniok kell

azllkolából...-- -ar-Ó..g 
U|várl rz utol§ó *rayakra gtótlmul bóllnt<rtt, a ílú pedlg

tovább íolytatta clbczélétét.----Éiro,Íat", 
ho3y ó - m€É hhuen csak rnagáról bcslél - ieaán, 19y

tehct arrói, aml tdrtont. Hlszen |ól irmerl 6t a páter, már több évc lelkl_

"i"r.. 
r-r.- tett ö 3emml rosrrai, csupán heccböl, e pílmai unsrolálára

,iáiiátiái néhtnyszor egy.két óráról. E:t valóban titkolt.t dc méglscsak
lsrrsártrlanoál törtÉnt vele. ..'"--ÚjÜ;Í 

ai,,tgrrártalgnrág" említésekor lrmót.ldcaoren íelemcltc a
rzemöidökét, és némi szl3orral, dc méglr §ttret}ttGlie§ hrngon I8y.E,öli,_:---"- Ni, tartént i3airágtalanság. {iam ! Elhiszom, hogy somml tülö,
n(h rolclat nem csclgkidtél ; ám, ha az llyesmlt ar lskola _mc8boclátlnl,
mjlinnJaz tstolával l Ml lenne a flúkkal ?- Ha remml márórt, márcrrk at
iriiii'l, 

" 
n,tt'mtatt lo stiiks*5e} Gl ür lntérk*dér. A *imn&lumból neked

ls úvornod kell l- * 
Á Éur*ni szavakra a ms8slcppcnt firi ídidrlmasnn nérett fgt ae ldör

oaora. dc ar zivanalanul beszélt tovább ;

'-''--il*r"- 
"ritiri"t 

még arrr, amlkor kir, regyogótremű_ elsós

llmnazlstr volttl l Én akkor me8kérdcrtem tőlcd, hogy mi akar§z.l.nni í
?s a:t íelcttcd : ,.Pep akarok lennl, olyan, mlnt a tanár úr !" " , Plondd
íiam, stt már elíeleitctted l--- 

n ti,: arca véivöriis lett. rzégycnkcrva lcrürötte rzcmét ét §en,
deren, akadorva mondta ;- -- N"*, tanár rlr kérem. nem feleitettem el.

- Pedil úqy íest a dolog - íolyiatta Uivlrl - mlnthl magfelcd,
tcztOt voina'eridl. Úort elméiy mir ilmnázlumba, Kl tud|a, ött mi yár

XJ.-,riÜ"" iö.ny"r"tt Hiriin nagyvárosban élsz, ahol sokminden
L"iir"*,írr,rt elhaiároárodban. Márhá lokkal nehexebb lesz kltartanl,
;fi;'i.,-;i;ni;. , . VÚ' padig éppen ar yolt §zámod'r* alkllmas leck*,

emi mo§t töftént ?-. , N;;;i"iróiintassal válaszolt a könnyesszemú_ flrl, Rövtd hallgatár

után er6t veit magán, § art i9 ho7zátette, hogy mál környezetben még

Jl

,., illi rlrrll cx:d a liúml? ** &drdt;íc a rtclcíor .l(ütlrícsol

^* Na lmtliuk ltút m*nrl|a, -- hogls is ttirlént a dalag?
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tnkább rl rkrr lrnnl, rml etr6r korábrn. Ám három év mulva órcttré3lrlk.
Vaj|on íölvrrztk e rrndbg l

Ujvárl okkor a ílrt vlllára tlttG 1 kerót! hocraran rzemébe n&ctt és
t rzryekat lól klhrn3rúlyorvl, mondotta:

- Rcmélsm, ho3y l i3en, - hr tc lr akarod. Dc lgúrd mca, ho8y
.tután lr vlrraetérrl tbbc ar örq hárba. Mcrt mott az lskclát cl kcll
hrjynod, rzt cl lr hrEyod, dr án ú3y, aho3y eddlg, €zuÉn ls 3}cr€t€ttcl
fo3rdlrk. J6|| ílam akkor ls, ha h;llycl.körecl hlbázol, Mort az élct, a
környrrrt rokltor rosrzra cr{bít. Es rki ncm vlgyíz, a,rt - mlnt tégcd ls

- clkap|r rr ár . . . Azonban iö|l I Kl tud|a, cay916.1 jrlln közülctck ío3|e
folytatnl valrmclylk rrt e munkát. amlt ml kczdóttünk el . . . Dc mort
mrn| béklvcl ér no fclcdd, hojy ón .rután i§ lelklatytd vag7ok: Visxa.
várlrk l

lgy rtdlt U|vátl t e ílrt hálór úzíwGl ío8adtl |r órr t nár |órálát.
Ft|drltnrs volt rrámárr ni3yon| hogy tlibbé nem llthrt|r rz.orztályt,

s folyorót, br ö helyét _ dg r prolcsuort nem íolt|tcttc rl. Vlsrzetórr
hozrd cgyrzlr, kégtcr, rolglor - mort pcdl3 már ltt ven ér rtgy órzl,
valóban rrükró3 yan rd, mcrt ar örrg yczGtó klflndt : mc8katdctt mun.
kd|r írlrr er6ro vár.

Er a íirl trlálkorott rr clöbb, ott klnt r íolyorón egy ltcdvcr doktor-
ral, rkl éppen a bcteg U|vlrl profcrrzor rzobá|óból iött. Er cz e íiú hívtr
bc, ldc e rrobliábr rzt r krdvrr doktort l kartr ót, ho3y no ttélten olyen
rzllorúan..., 

|§

- Fl8rclcmmol hrllgattam r tanár urat ér nr8yon kiiszönöm -rrólt l'lohel doktor ; mr|d ícl{llt ér koményen srcmbenézrtt Kováccsrl.
,7 Na hlrrgudjék, kcdvcs tánár úí| dc ncm akertam szcmólyábcn

megbántenl l - mondte. - S& l lrlint l botca Ujvári proíesrror kezelÓ-
,orvo8it lr örülök mnak" ho&/ ar én jó örcg barátomnak llyen utóda

lesz. Kl tudlr, mcddl3 htlzzr mé3 rrqlny l tó, hqy ltt r trn{r úr.
A flrtal prp treránycn clmololyodo$:
-- Miért haragudnék l Jól tudom, hoiy a klv0l|llók kötül r_okrn így

ltélnek és e3y-ketr6rc páldt törnak e íltalok vótkr fclctt. Er r lcg-
többsrör ncm 3ondolnak rrn icm, hqy r ílú nÁm{r.r" má1 rkkor lr,
ha azt hlrzl, trllszigorúan blrált{k rl tcttút, mcnnylro |avlt6 hrt{rú rx
a tudat, hogy vé3log ncm kcll r|tűnnlr, vlrrzrtórhct, mrtt: vlt§rr-
vár|ák l

A doktor elltmcrólca bóllntott, kcrat ttörított l flatrl an{rral,
azután kll{pett a Ío|yoróra.

A klg Petrkl ldlgcscn kepte íol íc|át rt e|tónyll{tn él ujyancrrk
lz8atottán lépott bc l rzobábl. A ílrtal prp rronbln e í{r{lcprtt ílút
némán hrllycl klnálte mca r blztetó m§6ol!1 nyulelmrt p.r.nüolt.

- Nal halliuk t - mondtr. - Hát hqyrn b tömant rr r dolog I

vey Istvün (Mtskolc),
bdom), Dlndl l.isrló l
(Snsbalom}. Drilíonlts,
t.ászló (Gyul*)" Faltl§ Il

(Ban). Grossmann Józsd (Budape*t), Grílnhut
Pál '(Bain). GulvAc GAbor (Peslrtlhelv). Gurdon
J§nos (1üóóonmalvaróvlr). Gvüre IlMn (Esáer.

Áttlta (Szes,
Dáhdó R§r36

Polonr.l
paloto),

Andldr
HorvÁtb

Vorga

"űtryhdultűft fi,innpurra.'gaa, qlz eIáő (&uM,,.
(Több mXnt 5N lelentkezéa érheeett
ba,rLetlel,etsilnh ílnn cserkéftsfuhel''

telh{llúaunhra,)
Me§lrrrlultak FlnuorszÉgba nz első le-

velok 6s rom6lhotöleg rövldesen trlntr-.orszfuból lg me8:érkeznek a válaezleve-
lek.

*

Novernbgtl alkkllnbbon megomlltottük,
hogy CmJáBt Dezgő.sok llnnt tanit llel-
rtnklbtin e megpor nyolvre. A legújabb
hlr gzerlnt most nóg§ezán t&rltv&üya
vant .d fiokonnépok Int6zetóben is me8-
rzaporodott a muuka; mo mór többmint
ozor tanltvÉnyt tanttanak ílnnre Budc-
pestcn.

{
lt{lnilon Jelentkgzést tovóbbltottunk a

Bokonnópek Intézetóhee" IIa volakl ta-
nuár ló. olótt bobttldto Jslontkezégót ér
m6g rntndig nem kopott rü vólasat, lg.
nétoljo m*§ Jeletrtkezésót ós lelezae lep-
Jín, hogy mór' m&codnzor Jolentkezlk.Az alóbblrlbban közölJük t ,levolet6t
nóveorü,t. I}ricgmber l§-t §zómunkben
rnór klizöltünk egy hosszabb nóvgort.
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§, rr:gnrlrnl Rlgitk ldíiszr:rll t*trli€se *dn.,úoruhot §rutetnnk bszÍebruár 20-án este 5
órakor a Re§nunl rlíszternrdben (Budapest,
I)anrjarrlch-rrtca 50), Színre kerül a crapal
puranrlstrokának, Jandik at.yának,,Rügyék"
bílnű színműve, anrel}, a cserkószct társatla-
tonrír,lrrnáIír erelót, mutatja be. Verrrlégekct
szjve§§ll látnak a regnumi ni8ók.

.t nÁnló InOnAL§í DIÁKpÁI"YÁZATA
Az örczcl megtartott rádlólakoln lde!ón a

dltlkok mlnüg nagy érdeklödéssel haügattÉk
lt ,.rrldló dtd}hírelr". Á nfiló Iskoln nz lilír_
rúg hivúttsógónnk engedto. mtglürtotlft bztt nrürorlrzjrnot éB dcúeruber rita rlndeu
md*odlk tsütörtökór,,dlrikhlrekcí" köuv€tit.

Tt,klntellel uz diJ műtorszrlm nópszerűxÉgGre
és ua iíJítsúg nngy órdeklődésére, n rúdló
lgnzgntórrrigu most érrle kts lrodrrlrnl pólyri-
?&ttül kl..líFiktdlk hűsóges dltikhallgarólriah
t,.dlrlkhlmk" korolébc,í.A prilyúzrrt kettőJ. mlrrdkettőre lehet
egylütJűlt,g píl},írnl :

l. li,gy-rgy nrég nreg nonr ifl, úllalánosnu
tlFírl |§lilerí liirí{|Dolnll esemétty, rnondn, epl-
zrid ícldrlltrlrrzrisu (elbe;z6li.r lug1 &rtekezés
íonniiJrlblrrr} Túro§onrról, lrrlrrmról fogy urc_
gyóruriíl.

f l. §órosom, lnlum rngy vúrmogyónr nag1
ntrrlyurirtl ós nzok kiiztil kl rrz én esznrónyem ?
(ürtukar.ő stiltrsbnrt.)

Prlltrrdljak: lt két I. hcl§ezotr t00-100 F.
ll. holtl.zettck B0-,,íl0 ll, rr IlI. hcll,ezettek'li0*_..,ill P, n l1'-"\'. ltclpezctlek 3l}--üO l).

,{rtókű $rléker lrodnlml {rs ilirtónclnrl körr}v-
lutulombnn r6szcsülnt.k.' ,\zonklr-lll rr kóí r,le{í hellczett dílnyefles
prrilytrmunkúlúl tlrntl& olrnsllntjn íel n rúdiri-
bnn, lln tr. clsö helyezett lldóki tnnrrló lprtrre.
rl rúlllri lfinzffolrisitgu tl*tll nz utazós és egy-
uupox btirlapestl lllrtózkodli+ költsélt,lt.

'ilk 
pril§Úzlrtllnnk ; a középlsholrik (glm-

núzlrrttr, llerlrtrtr. kt relkcdclnrl, tnnitó}€pziík,
rznhishrllrlk sth,). lelsíi osztúlyo* (\'-..|'UI.
rxztrilvokrrRk nlo{líeldö} tarrulót.

'fr.rierlt.lelrr lefrtol;chú .t gópínísos olrtnt.
Á priirózntoknt lrérrrlóirúqsal ó§ leljp§ firu-
nrci, ior,ólrlrri tgnzolúsrtl az lskolo pöesól,tó-,rol ílanárl lúttÁmoz§l ús blnilat nom kell)
tltúlin rí,pelvo i!) kcll beklllrlenl n kör,ct-
}er.íi airnrr. : n }lr[rllíl l}tákhirtl, Bualnpfsí,
1'llí., §álrdor-rltan 7.

}rc(órlil$ l l.{l4&. Drárcirrs $.
t'luveleln ! Az akrruszlattrrni. uknasugatagl,

déslriiiral (,s rrarnitli sóbrlnyák láto§atnsáh<lz
a l'(, nzüÉ}*lnJil i sziórlum ;( r\'. b. osztólyá nak
rrz h,ásbeii crrgcrlélye, szükséges. Iinélkill a
vezető§óg senkit selir enftdh(. | ]c a há!|yába.
Ne ts próbálkozzullk,,kivót$Jes tlltlrálással".
Áz enrlltett {lar-osztíl_y címe :. Budapest,
I , \'ár. Pénzü6}minisitCrlutil. lII. enrelct.
, Iil+gentorgatml íúnyképpílyrizat. A Dlák,

1(l

Foto ez évben a íónykópező mag§ílt oktatók
(tanár, tanítri, levcnte- ós tserkósztlszt1,
tarlulók, cserkészek, le.;ettték, egyetenti.
íólskolai hollfiatók részóre országos idegen"
íorgalmi íéttr-képpályázatot írt ki. A pályá-
zatia legíeljebb 10 rlrb. íelragaszt,utlan ü z l2
cul nagysÁgú, ldegeníorgalmi tárgyti (fóvá-
rosi vagy vldékl) íéltykép küldhet6 bc n
lap szerkesztóségébe (I}udapcst, II. ker.,
Batthyány-utca 8). Nevezési díj szetnóiyen-
kint 2 P. Részlctes pályáznti íeltétcleket a
lap szerkesztósége levelezólap kérésrc kész.
séggel küld.

Üzombcn § dma§rombatl Jógprilya. A szo-
katlanul enyhén beállított téi Á koicsolyázás
hiveit már végképpen kétsúgbc€ítette, aml-
}or Ylzkeresztkor megjelentek az ismert
hirdetótállák: ,Á Jégpálya egész nap nyít-
va". A városi korcsolyapályát ez iddn is
lníénő,274. szÁmú ,,}crenczy Istvátr" cser-
készcsnpat ezerfile§t€r líJai a ketlvezóllen
idó ellenére is jeget tudtak teremtcni, atrlelyelr
rögtön az első rrapokbarr üdám élet kezdő-
dö{t. Yasárnap a szél a városba hozia a
vidám zene han&lait, {tgy hogy magunk is
kedvet kaptunk egy kis jéípályul lsirÁurlrt-
Iásra. Kissé rö8ö§ út yezet ugyan tttli sport-
pályánk íelé, amit azonban Bzotrnal elíclcj_
tetett velünk a pályán látott szines kép és
a vidám éIet, A cserkész találékonysá6 ds
ügycs§ég által tisztára íesteti öltözóben is
kedves és kellemes hangulat, fogad. Cser-
}észielvények, sportJclszavak és íénykópek
dlszlenek a íalon, s a még tavaly ls ,,pipáló"
öre§ kályhát végre úgye§en lnegrcndszabá_
l vozták, A íalatozó révétr az édességck ls ren-
tielkezósre 6tnak, rigyhogy a tóIí-örörnök a
légpályán telJes er6ben viágzanak Dícsttret
is'-ellimerés érte a derék csettásrc§apat
vezetőségének és ta8jalhak, akik tnltld a
hatóságok, mlnd a közönség teljes tánroga-
tását -megérdenllik önzetlcn mrrrrkássá-
gukéft.'" (Gömör, 194!. I. 16,)

A ezombatlrolyl §0. gz. §unlntll-crapot ls-
mét megr€ndez{c szokrrsos karácsonyi sze-
pénvlátoqatását. Milrél nchezebbek lusztrck
Íi iaót,*alnál jobban átérzü a íiúk a har,"
rnadik iörvény izellernét. Az idén nz cddigi-
rrdl is nngyobb c§olnagokat hordtak összc a
íitik és inlnden órs kocsija atrttyira nte11
volt raktn, hogy az órs alig tudta kitolni
a káty{rból. Vlttek az órsök fát, szcllet,
lisztet, krurupllt, süternényt, játdkot, ki-
olvasott könyvet, ktnőtt ruhát stb. A kará-
csonyi §zegéhylátogatásról az egycs órsök
ielcritést adtak be. A hell,beli hlrlap uz itt
közölt kis ]ríradásbarr cmlékezett nteg R
szép csapatvállalkozásról : A premontrei gínt,
náiütm cserkészcsapatúnak /tordcsonlli s:e-
9éngldtogaíása, Ilaggomúngossri rlrill rt 1lre--moútrcí-11 

i mná:ium ö 0, szómű I l t t nllarli lser-
készrsapaIóbtttt minden évben A,ardcsongkor
a s:egénlHólogatás, At idén is, deternber ! {-ítt.
tlittiulíók a:|rrsr)l+ lelt hd!i:súkkul és ttltlis:í-
tel! h,arácsong|úual l: el6re kis:tnrll s:rgéttg
-csalful hú:a IcIé. afull klellék tt karútsotttl|ál,
kiral:ldk a: ajúltdíkoku!, kartir"ruttyi títttkyl;el
é ttektll dl, rna ! tt e lhe s: é lge lle k t t t sll ú t I í u g j t t i ua I.

l'enrrílk ,.trtiirklin" 16.i, ltlrrl-e § llvl)rn,-
tth,clsrl{{r Spur ql0-ás sltreket. 32 rlrh. cgy*-
}lcsl. (3(i()(}ll'l. § tlrb. h;rjlítottnt i:ttit'lllA),
2 ltár YIiltri[ (:i(iot|\\'). }inloI;t1, l'iil. ;-l(}. r,s.
ts., §zotlünthcl1,, §zóll l{1tlrttítrr-u. 3.

r\z. rtnr|r'úrl 1?l. sz. {:§.l.|tl$?rlríRr r,§. c§.
őrsl klránrlulúsrr ltrlrpritnllriu. (lsitltrtt,ttltk
téli királrdulrisát I(ítrpít rtlj:irl r e at,l ]c. lilsti
álltrntrisunk i\ítttrk/tcs r.ol[, tnt,gtrlhilltoltük
n 1{ítkriczi-klrstdl5,t, a l(,lttpl()n}i)kat, il p(}§-
t.lt és n ,,ll<rltÉyrls Gúrda" ltósi hitlrrttltinltk
ctnlrlkt{blrlját, rr tattrrca-hid ttlcllett. U t unk
ezrrtán §zolyyáre Terctctt itrt,rlhb, ahtrl
érrleker haóitcrnrclö-tclepet tekilrtctttirrk
nleg, lnajd vasútotr íclntcrltiirrk l'ocnfu,a,
lit nrcgtokintctt,ük a für<lőt rjs _ \,ollnton
íoh,tat!ük tltunknt Yotóc íelr!. ll:lvczctl.cl
gl,Önt,örködtürrk a tój szépsógciben. nrcg-
islllerkedtültk ír ruszin pnrasztokka,l ds n
Kórpfltok vadregéltycs tújnit szcnrlólvc,
képáelctben nragunk clőtt láttuk ő§eilüet,
ah-ógy Yereeke fclól bcvonulrtak a Kírpátok
nredcncdjdlre... (KG.}

Fallrlvág' i entltngilnznt brtrátaltroz" Minrl_
azokat, akiket érdckcl a csillngírszat, de
tudontányos szakképzcttségllk nincs.,,nrá-
kedlető cisitlagdszati' aloszlőlgDa" ftlgadju a

Természettudománvi'fársulal. §okíéle tetü,
lete van ugyanls a-esillagdszntnak, lIielylreh
múveléstr nem klvdn ktlJönöscbh szakkóp.
zettségct. §aeknck a tnunliáknak elvégzr!
sévcl a mü}adv§ló csillag{szok pótolhatnt-
lan segítségct nyuJtannk n ltlsa!ásos csllle,
$Ászrrknak. A csillagászati aloszt/rly nr!p.
szerü lolyrllrntot fo{ indítgni, anrely fol.ya"
mato§en }özll a lnegíigyelhotó és újrinnun
ícltünó r:sillasászati Jelenségeket, ritnruta.
túsokHt ad távcsókdszítdsrc. ntegíigyelések-
rc, csillag4szatt könyvek és müsaerek be"
§ztrzé§éfe. A túvcs6vcl rendelkezók killön-
bözó tudományos megíigyeléteket végez-
betnek, de azok a műkcrlvc|ó csillngAszok
ls értéket erednrényt érhetnck el hullócsillttg
§u,§mldló§ban, íényes mcterrrok ntegíigycló"
sében, akiknek nlnqren távcsör,üli. Fclhíl.
lult a cslllngászat bnrátainak íigyelnlét
a fnotl. rtlcglnduló rnűkedveló rsillagószati
alo§ztdlyí8. BóYCbb íclvilá{osltás krrphal,ó:
a Xlr, 'Ma§yar Terntészettrtdományi Trit-
sulat titkársA8ánál (Bp., YIlI., EsterhÁzy-tt.
16). A mükcdyeló csillagászati nlo§ztáIy
vezctóJc: Dr. Kulin Ggörgg csillagvizsgálri
intí,zeti lanát, az ismert csillagÁsz.

Az egrl Kolrrily Istvón búbsztnház január
hó 23-ón jól sikerült bábjátdk clóndást tar-
tott a ciszterci §lntnáziumbnll. szlnrc kcriilt,
Petöíi Sóndor Jilnos vitézc, lráront felvonás"
bsn. tíz kópbcn. A zerrét l)r. Rév{sz Amad€
szcrbzte, a-költemdnyt bíbszínpafua alkal-
mazta Kc§zthelyi Ferenc. A' bábszírrlráz
zenr:karát Szclényi Járros vezdltyelte, ir
dlszloteket peüg Pál lVliklós tcrvczte és
fcstette, A bábizínház igazán jó murrkát
Yd§zettl

tsellrórem azt az ufat, aki tegnap a mozi-
ban kilopta zsebemból a Magyar cscrkészt
{s a pónitrlrcárqat, hogy a Magyar Cserkdszt
okvetlenül juttassa el r,ím€mre, a péuztár-
c{t azonban megtarthatjal

§rerotnóü, ha barátod többsuör ld.togatna
mcg? Fizess be 4.50 P-t e M. Cs. csekk-
számláJára: havonta }étszer íog bokoptlg-
tatni hozzád sok ezcr fiít jóbarátja, a lvl.Cs.l

A .I1S. Iluba m. e. vezotóinek közös
clhatároása alapjátr csapatunk minden
tttúködó (ncn1 16g5.; ta§ia me8kapj2r a
Iíagyar Cserkóslt. I§y nlint§gy 60 fi,l
kapja Állandónn a lapot. Ennyi clófizctó
íit'tval segltjük cIó, hogy az ó propagandájuk
alapján nlég többcn olvassírk a lnpot, Igy
halatlunk a M. És.-szel karöltve cgyütt
€lórc.

Ml ÉRD§KEL ?

§ritory€tel (Sz. L. 6.t0. cs. es.). A Cserkész.
holtllatt jclenlcg tlerrt lchet sátort retrdelni,
I{a ktvánjátok, rróhány soros hirdctéslrcn
.kiizölhetjftk. hogy sátorl szr.rctnútck renni,
b.lr tl llllli kiil,iillnón),(.k köziitt trcnt kecseg_
tct fiiztos el,c(ltrrólln\,í,l nz ilvett lrirrlctds.

f§rrzhtrlrrktet6sl lorirls {§z, I., ü,l0. cs. cs.}"
}i'ózzdttk á[ § ,,Di1llikáptár'" sz{nrait, ott
talrrrr t;rhiltok 1,j,}llttli ló ptlrrz}rcícktt,tósi
f611{rt, r,rt,tlklviil tiglclrneÚ,kbr: ajarrljuk
csctkrirzlt,t,eIczóllprlh }ilttrlllsrit.

CIüfiíroí a legetle{adtebb
& !ryrágibb caokol§dé§
hartraító, §5 éva milliók
hacználjó§ mglt lé|ie3§n



Uaíafrul q$ U§ (atuílan..-
{Mcg,|clent a Tábori UJsd* 194{ januírr tll-ikl szám&lrnn.!

tlalahol cg1 Ái$ |alubun, tlelcl harcngoznah,
ZsuPfedeles hicsi házban órtem- irnúdkoznah.
Édesanyán hörutyes §unlrnd. föltekánt az égre,
Megtartottad a |iarnal, háIa f{ehed' értc . . .

UaIahoI eg1 lu ialuhan aár engcnl egy a§szan!,
Mindea este imádhazik, ha leszdll az olhony,
akben egy Pici gynmeh összekulcsolt kézzrl:
En Istenem., hozzad aissza jó cPátnal, néhcm!

lrnlsnü György szkv.

üzxn KÉ§z
l}nlnok. Köszönöm kedves és Jóizü bemutatkozÁsodat. Iráiald

ü4ryesek, jók. Á Kémkeresés 
'önni 

log, do a nagy anyagtorlódás
rnlatt ldópontot nent tudok lgórnll TulÁn ntájusbani Addig ls sze*
;retettel köszöntünk! --_ Dr. P. György, Builapost. l{öszönjuk g Jó-
akaratú ítgyelmcztctríst. A Jövóben lndg jobtian vigyázunkl A Ja-
vasolt nyelvtani-sznbály emlékeztet6 jó gondolat, kérünk beióle
egy adagot, flúknak vgló tálalást an. §zívescn hozauk.l *-,,Kárpdt-
a|ln." Aa ösvény c. írásban tüsÁgosan összekeveredik, a jelképes
értelem és a valósltg. Stilusa túlzsüfolt és ezért íárasztó, néhol
€rósen maíyartalan. Itíetrtlének az alföldi firlk Kárpátaljára, ha az
utazás nt'nr volna most annylra nehéz 6s drága l Majd crre Is rá
kerlll a sor l * ltr. !{. L., Klspo§t. A szeretet- c. vcri gondolat,al
szópek. a kiütcl azonban mdg _. sajnos *- gyenge s ezért nem'
}özölhetó. A nótáskönyvet szívesctr rnegnézzük. Hlvatalos órák
hétíón, szcrdún, péntek€n 5_YzE, A vezetók taplára bárkt el6-
íizethet t - U. Iágzló, Po§tszenll6rlno. Az .,örségen" c. novclla,
erósen valószlrrűtlen halmozása a rémes §|rn{nyeknek. sem e tábori
dlat megkedveltotésdre, sen a szülók megnyugtaüsára rrem alkal-
ma§. * H. Gdbor, Zllah. A síportyáról szóló írás ügyes, elcvcn,
,rzellemes, mé8scm közöljük, tncrt kivitete ncm válik sem az elóké_
szltds, sem a rcndezé's dlcsóségére, .-. ríDotus, A ,,Miatyánk" c, vers
mlnden Bondolatá értékes és szép, a vcrsclés azonban na§yoü bo-
torkóló, íormátlan. }\ílnt ha dallái tcrmetü üjrlt elszgbott ruhírkbn
bujtatnánnk... _ N. Pól, §oprou. ,,Portyázás közben" c. cikkedct,
blzony nem közölhctjük, m€rt olyan, mint egy adatokkal teletömött,
sráraz ritikalauz. Egcszen máskóp kcll az ilycsmit nreglrni. FiÉ_velrl
meg hasonló tÁrgyú cikketnk slllusát l A 1Í. Cs. évl munkatCrvét
egvltlejülcg postára adtuk l Szcfetettcl ölelünk l

*_\

& ffi&§xfim W[& §ffi&mffi,ft
oRl o N-RÁDI Ó, oRI o N-H Ő PALAC K,

. o Rt o N-l z zőLÁM PA,
oRloN YlLLAMo§§Áct clKK§K

J*b,gialerrr e !íír$íeög&é*/z 1tö&#ríáJt ,na§dift ftiítds: .iúit éfurfuftnt& g crel&éar*rneft?

iEGY KlTÜrö nrÉ
NTErÉs
N E7E

§rdekes közleményt olvarrtrrnk a ,Mrt*
hóctí Iürlap" egylk Januári sz6máb&u...

Bauer Jónos, a 620. ga. l}uv&r Kunrl
vlzie*orkónrzcsrrpat t&gja kiiliiniirl hőstet-
tot ltrljtottl,égro frrrnísztrlgálata kiizbcn.
|lln sobesülttel megrrrkoit r"epülősóp kö"
zolodett.o pontJóhoz, amikor & §óp r}gyik
motorJa puífoglri kezrlntt, majt! ltrá]lll.
Á gép kí,qgí: megtrillent, rl.e giktrrült to*
vább. rntnni, n nug.}* nicgtcrlralósl,ől_
aznnbarr tr m&;ik nrottlr i* kazrlelt ki,-
bagyni, najr:l lr:ljeson 1*írllt. Osrtk rr.

si}lirrcpülóx rntrradt neg. tnittt cgyrldíili
lcszállág1 le}rtt.ösóg" Ncln yrr1l, kihrnyii,
a felatlat rr le*nál}árl kíilhr:rr n §óp rry,a-
kotlókba csúrtzol l, ahol nl, iitr'.r*tíil ll
ezórnya óg az orra.' kigynllatl{," A. pitó-
t&onk óg a fiByelőnek rníg siktlrült idrr_
Jóben aa elrő rryilásorr kiugrnni &.§íl}r-
böl, Bnner Jtinos nzorrlran :r l.íryitlús§z&l
ós a fiebesülttlkko,I egyiitt llent,rektrdt; rr

§épbcn, mtrrt & gílrr etojrit rnár elörrtíjt-
tók a lárrgok" A, kszú}lir*t kör,ctó ii.tós
kövctkeztób*rr ;r, tíll,itász nrinrlkÉl lú,birt
eltürta.

Rarter JÚrttls rrl'trl ToBzl(,t,t(. r,l li,lr.kjglonlótót" rtrlndelt. ercjól, összr,rgze íly{
töblr§ziiri rreklrugnszkodá;gal *zabarlrlú-
tettc a sép hátsíl kijárniát. §lőrzör rr
§filyu§etl ryrirült távi,rászt vtrrrsarlltá ki.
nreJd r:gyr:nkünt *, sebcsiilteket" A,rra irr
gonilalt, hogy a girp bírtmelyi}: plllarrat-

btut felrobbanhat és a sobosültekot mlnt-
egy 2tr*&l móteríe cipelto a §óptól. Köa-
ben moggyrrlladtak a rokót6k íx a góp-
íeg:yver & na§y hősóg hatóeára mosátót
ketepolnl kezdott, &pó íobb&ná§ok r&z-
kódtalták mes a gépot. Bauer ali§ von"
ezolt,a ki az utoleó sobesiiltot, s, §ótr, b§-
talmas rlurran6tok közepette íelrobbant.
Nernsokárlr, sc§ól.ynrnijtó repülögóp ér-
kezr.t!, mert, a távirásznak móg a le-
r.rthunált közbcn sikcriil,t vészjeleket le-
arlni.

Rau*r J'ánost viióz éx bÁtor rnarata.r-
tá*óórt, Kcrrnrirrryzó Ijrunk a Ifa§ynt
Bronz vilúzgr!gi tirtrrirtnill t,iintettc kí.

A ngrnzgl- és ccaládr§dön
|ózan lgvcnte lt !,sü

A nernzet- és cralá,tv6üőr
|ózlnhonleány } ir,*,

Trta l.'rrdrrr órpid í:§r|kksi fintllr §l.frJll
Ájtlnlolta a vallás* és közolrtntás-
it§yi {r§ n horrr,{riolmi minisztcr

humora, ndhány lélckkcl játszott jelcnete,
línonlsága, ü bql8árlnl lájhópek ós n bolgrir
lakodnImüs-tánc benlutalásá tlícsóreteL ér-
demel. kisebb hibák azonban itt ix vo}lak :
még elrben a lilmben is tragy úrr n sorsszer{i
,,Vdlctlerr". A beítJczds egy ltlssé dletszerfilr,ll
i§ lehetctt, volnn, mlntlra nngyon :r ,,v,:.g(
Jó * mjndelt jó" clvóre épltettek vtllrrn.
A lilm rrincstelcn, állást*larr iíjitságn +gv
Ic[űnt korszak ctnlttkd[ irldz.i, cz nta rnlit,* há.la Islennck *-_ idöszerütltr}l. Ninc§
küliinlis ntoltdnnirn|rija ljuntk fl íilntrrelt"
dC kellCmcs sz"rirakrrzítsl nvtrjl, A §zIll(i\zeh
jr'r, ttttlvíszi játúktrL rr.l,rtjlrrlt,itk, 1. }i.

krrloítrzefil nlttdrrnltlt. Netlr lrallgothatjtrk
nl lsrnertclísülllill(,ll, Jll,Ht, n filrrl alapőtlótc,
megnlrlása \í,k ro)(llllsdHöl nrtttnt egy ttrdsik
íilmlncl -,.." alrtlt szintórr *zekben a ltirpok-
hatt fitrgalnak a trudtltesIi riiln§zinhrluilk-
lran --- l ,.llbttgor;rrrrti rtrnrlevír",val, }:]zt,
;r lrasorrlílslrgot. lrrirki *lslrct,lsri, aki trrirrrl a
kdt. lillttct, rttcgnózl.e. ;\z ütlelroktrtrsá§ ítll*
tntlitóstibctr ncltr Yc*t]l.(![t ricnt tni r0§§rlrláj ú-
sig rrs LltlliIt :lzzlll \ctll r,(,tkt,ztünk, ha tzt il
filtrtel .,visr.trtl.vitri tttótltrtI" a Tengerparti
ratrdcrlit,lrl iissz.ehasonlítrit, összetnértc tir-
g_vnljttk. I.irrc a íiltnr+ rltinthll kelíe§ehb
íutrlot fordítrlllak vtlltta: rz trtt'slcrkóltrbb.
alttltz, kiizelelrtr:ill rtz rílr,Ilrcz cs lelki}e61
lncgaln1lozrll1iIllll. i4lrznbtr. Itiíogdsr:ll,uk a
'fttrgt,r1llrrti rntttlr|r,1'1111111, ]rrl§.r- lltrrg n:tHy
l:lr bcrrne u l,tiIetlclt, itl, tllnjrhttlnt nrinrletrí
a r,úleIlcrt íliilrt (,l, A filttt cselckrtrétttr,
brlnl.rilrn vonintrrl l.. l'ószere;rlójc §ártly.}ánós,
uz operaútttknli 1rdl,rrszt rt filtlt, lrlsznítra il
ntagdval ho?:lit. Áltlr'lírrrrlssá$balr szr"rlrrr_
azoltbu ezl, a filrrrct. is elismr:rds illeti,
gyönvörü ertl(rlyi rírjtqlr6lclclt külön li
kell cnlelrrünkt nta$.yar íillnlt(:n ncm ,láttttrrk
még ilyerr ícslői kópekct. }Íár: czórt ls úr"
demcs nleqnízttil - l. ri.

FILM
'í+ngcrpurll randevrl. Iidt érrlekesséÉe van

cnltek a fillnnek : uz c6yik az, hogy magyar-
bolf,úr íi!nt. l(dU 1,chet§óges müvészlclkű
bolg:lr leárly há,zassággrrl idgzóctő ma§yar-
t}rs7,íl gi la llulmri ny11l.jának legnc vezctc§cbl)
ttapj:rit elevelrjti íneg" A máslk ílg},clclnrc-
ntóltó érdukessdgc nz ötlcles ús rlfg újszcrü
íilltttnesc. lücgyvonülakbun lnétv(!, sok jriI
mondhatunk crról a íilmról, termd§ácte§ demcs nlegnézttit

A cserké§z-rongygyűitég haíá rideiét má rci us 31-ig m€g h§§§m bbííottuk !
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A §uegedi 1'1K. sítábora
A szegcdl V, ker, VK. csapat dec. 28-.jan 4_1g sltóbort rcndezett n szdkctyíö|di

(islkszercdán. A Harglta lteletl lejtőjén a
cslki medence pcremdn, a várostól hét
kln-ro, az államl t6li gazdasAgi lskola volt
szallásadónk. A szokatlonul envhe tá ellc-
rlére ís elóg meficleló hó vfut bennün]iet.
tiftyhlrt{y a kiirny€zd pompás sítercpcn
z{vsrtahnul gyar&píthattuk - tttdásunkai a
síz$s nohéz rnestcrségében. Noln soka[
teketórlAztunk, hanem --. in mnedias res--. neklcstünk a leJtilnek. Az alíöldl íirlk,
aklk a slzest lcgíe|ebb csak a vas{rtl tóltés
oltlalóbalr gyakorolhatták _ gyorsvotrati
selrosséggel ságuldoztak lelelé a íák ds
bokrok rémltletérc. Egy klr esésnek oda
se néztek.

Leíszebb ktrándulácunt az 1350 tnéter
nlagas Hargltaíürdó mcgmé§zá§á, illetvc
vlsgzaíelé s lcslklás volt. Korán rcggel indul-
tunk cl otüotlról, a §zékelyudvarhely íclé
vezetó orszdgtlton, a Tolvojustct6n keresz_
tül, termd§zctesen vdgig sltalpon. Dél íeIé
értüuh lel a csrlcsra, ahol a nernrég íel_
avatott uz Bence menedékházban pihcn-
tnnk le és ebdateltünk. vtsszuíelé &
nagy kerül6t Álvágó, egyene§en Cslkszcre,
dának tartó rncrcdek túrista úton löttünk
lcíclé. Az út, hol szekérúton, hol vlzmosás-
bntr, patskmederbelr kanyargott. Feltői
he8yi t{iakon, crd6!en, tisztAson vczctett
utunk! 8yönyörü vldékckcn keretztül. Küz-
ben rátüesteledett. sz€rencsérc ckkorra lc-
drtünk a hegy láblrhoz s elébünk t0nt
Cstkszereda ezer mcg czer világltó lámpóju.
Cscndes téli sötétségbcn, szép élménnyel
*nzdít8abban baktattuttk haza szállásunkra.

De nemcsak slzés volt ebben a táborban,
n közbccs0 tdót sazdag proBranlm töltötte
}i. §ötdtadós utáu agit{tor-iskolát hallgat-
tunk, lnQly a hclyes szónoklás elemeit t4r-
s_valta. Élcslóvésietet rendeztünk, kézigrá-
nút-dobást gyakoroltunk, ttépi táncokat
tanultunk, estdnkérrt pedig a t{bortttzekndl
vlg nótá,z&sban olvad[ össze lelkünk.

Az 194ttr-es rljesztcndót n Hargite a$ában,
lsten szabatl ege alatt kö§zöntöttük, íeny-
verck koszorúrta bc§yck között. A Hlntnusz
ut&n sortüaek eldördülésével emlékeztünk
húsi halottallrkra és aaokta a magyarokia,
aklk rnég nra l* várjúk a íelszabadulást.

}.] ttlbor ncmcsak siznl talrltott meg b€n-
rt§ttkct, hanenr íeledhetetlen nyomot is
lia§yott lelkünkbcn' 

aolr lászló os.
8P. Zrlnyl"

* Hát te .ngg mit nevets: otyan
na8yon ?

- Hogyne ncvétnék,
Magyar Cserkésx olyan
te§an olcró t

Hányszor tettél ma jót?

W a$lranr a*aíafi a 306, űn,
9"unr.freÍMncÁ&lealrrÁa*at

Kedves nnncp§és enjlott le JanuÁr 23-án,
vosúrtrap a ]l0$. sr. Srcnt Ádllbert cserktlsz.
tsnpnt úJ otüonábalr, MAr rr villanrosról
lelzállva, két lriscserkész íogadott minkct
ós elkulauzolt a csnlraI Kórösi Csoma-út 2.
§zám nlaltl ítJ otthonátra.

A Háromszózhntosok húsz dvc lolytatlák
munk{jukat és szcrvez6[est ületüktól,- a rÓIn.kat. egyhÁzkti,zsrlgtól snép na8y termct
kaplnk a hdz alugsorí,ban'-oithonul. A ha-
taltnus helyls€8ot azonbalr * sokrz{z pen-
8ós ltöltséggcl * fallnl kellctt kcttdv{Iacz_
tani, ho§y tdlvlz idcjdn t htseblr szob{bnn
sokkal kcvc§ebb lüzelö íeIhnsznÁlásóvtl
tudják nz ö§§zejövcteleikct mc8l,srtDnj. §zalr-
}lvül lc sok ntunká,ba ktrr§lt o, u*ahon
vakolása. kilesldse, lrercndr.zdstr. A rnunkÁk
Javarésaót a cserkészck érlesapÁl vóllalták.
§zcrencsére volt a csapatban ópítész-, kó-
müves ós vlllanyszerelö escrkdsznpa. A íes-
tós, dlszltds munkája mór a íitlk íigyellsógdt
dlcsérl.

Az tU otthotrt l}atÁzs üyörFy parancsnok
köszöntóJc ltt/rn dr. ítqjkay .§ándór róm. kat,
plébánus szclrtelle ícl, majd Pirovszky l.ujrls,a budape§tl cserkészkctület paroncsllrrka
buzdltotta lelkts beszútlévcl a llúkal, n to-
!ábbi ló mutrkóra. Ezutrlrr llorslcnky §rlndrrr,
a íérflcscrkdszek oszágos §(.zel,óje ntrrndtltt
cl tgy úrdckcs Lörtétrclct é§ meg€ltilú*czett
arml, hoEV a 306-os íóríicserkósz+k Java_rérzc a legkomolyabb nlagyar cserkész_
kötelessésdt te{eslti ezekben a pcrcekben:
lcgtöbbcn katonák. Ilíajd §lrkelety LÁszló
escrkésztiszt lsmertett€ az új rrtthtln nteÉ-
szcrzésónek, bersndczésének 

-törtónetét, vé-
gül áz cll§mcr6 oklcvcle*et osrtotte kl o prr-
rnncsnok a klválíl munkót végrett íiúknnk,
A lsgnágyobb tapsot az a 10 évcs klgceer-
J,iúsz kapto, aki 40 darab kdtpengós tógla-
Jegyct sdott el cgyenkónt, lcleménycs
ügvcs§éggcl. Az cllsmeró oklevól tnelló lnóg
egy szép rcpttlőgópet is knpottl

Az ünnepségen a C,scrkdszmozgalmat Tto-
rátosi Jórscl országos szakvczctó k,tl"
visclte.

Áz otthon$vátó ünnepdly végén vrrla_
mentrvicn clénekeltük a cserkésrlndrrlót ds
lnikor a maIrdrrliltszó nrelleli rtaloló íiúk
étreklésc közben elhag},tuk a 306-osok o[t-
hottát tigy éreztok. ho8y 8ozdn§üb,bskletttinh cgy ,lagy(,n kedves, c,itndbcnn
szerétryen dolgozó cserkészcsapat lrtcgis-nlcrésrrt,cl. - t'. K.

8mikór e
ngvetté.

MEGHlYó
A íérlicserk{sz természetlrlró munkgközós-

§é8 íebruár hó 16-Án és inárcius hó !_r!n,
szerdán este Yr1 órakor a ltudapesti Tnri§ta
}i8y€§ület belyiségébctt (Yl l.; Drzsébet-
körút 49, II. em.) lslncrteti az 10d2l43. dvl
magashegysdgi mozgótáborait. Fénykérlfcl.
vételek bcmutatása nlellctl négy visszntórt
havasunk szépségei kerünek lsntertetésre.

L lJlóatlás (tcbruár lsl lhdnat és Kclelnctr
havasok. l)r. Obernyik iidc munkaközössd§-
vez€tó.

Il. előadás (nrárcius t} G;-ergyót- és Csiki-
hn,t,asok. Ylzkclctl, Lász}ó ttturrhalrözösségi
tltkár.

Ruhatári Jegy megrÉltása 1 P-s fu.ban
kötelezó. A budál)c§t! ds ptstkörrryókl tsa-
patok parancsnokságui bivják ícl íérílcser-
készeit és országrlpít{itser*észciknek lig5,el-
mét a két elóadásra.

TEIEpIrŐszoLGÁtA.T
1! p1qíIe rselrh:éset rst t: érii.tlk,írja :
,,Kcrékpdromnl a lton,"-éd.ség ígénubr

rúte és at tég|t:§ odcrueqpell. "4aóta si-
keriilt edu úi górt?t. ,.,eh,ntln. a ré§i zlldn
kúrtérítá*t kít1rt6m" fflneh nz ös*aegatzh
{g! részét, kér*m. íogadiaítok cl ds }rqrs-
ttú,!jútok íeI lt lrltpitési qkr:i,(1r,a" Rrrűt

i]].!,:ii,' 
i

aem,rnlíélc tlgí.ltximsa npugtóz<ist" l:agg
rllitlrrcrésÍ nam h€:ltk,neltett *t. u fon.trtt.
ltoln! q,a ösaztg, tellw egéwébt:tt, {l 11+?rl€§.
ha,zcl|itti télt rxglgci{u,!' ,,.
túzsulr!

*
Tclepe*rtnktfit ia le,rt:,Iet boaoíl a ,prrslrr,

H<,íl,ás s,Éíft:trd ltri*görr,ii:^ hüIőnö*rn, .t
Drtrkésalmlttrfi&. íl. hii(tiijtt; ktltlilyalulli

aidndékokat, " Á §uerckek &.rg§ofra *a-
iln& örültelt, nehí! .. .

*
Jananír 12 ée 28-íha köpött ar ahíIlbí,

asapntak tel,ie*ítetlih beíígeté*: $* be-
íizelét sorrcndiábcn) 35, 4r, g§, !t&, 23á,
27!, 4a§, -r.\a. 56a, 765, 877, 8§; §03, 902,
lglű, 2ö3, d§5, p90, 3íl, 253, ű&, 

'iz, 
gBa,

!tl, 269, 64.5; {19, :!{15, 596,, 7*}, s(fr- 296,
92, 7!l2,

];..:1i,,?§W
- ,,l;l;1'

1t

IIó rrbtt úllttrk lrúzdnk Épitl a lrurmadik ós lrcgyr:dlk lrózunk ís



iltregbeszéltél§. .. M*,,;x É
19,{{. óvl juuu&r h6 l§-án Budaposton u

§Árn}reg;,i-rrserkésaparkban 1? aaorkósa-
ti*zt Joltnt ruog ón g, közhorznrl ismoro-
tek rrrtzírgo* tzakvozetőJóvel megbexr$l-
tók a rrrtrz§alomnak .!bbo a mun}aoro-
pottjábg tartozó tgnnivplóit. Á meBJt.
lentek &?. orlzá.g *s$rkószkgrülgtoinok
*zakvezttői voltak, nkik koriileiiiktron,
ttibbck között. a köahasznú lgmeretokhez
iartozó Rserkó§zmurtkó.kat irányitj&k.

Á, Jó hgngrrlatbnn, vlilámnn 6x mógíx
korrrrrlyon folyó megboeaélórrt gyakorlati
bemutató, tizórai irs a l{ort}ry Tstv&n
Diókkaptór §u8r,,ot*ó§ {Budapert, fiI.,
Zslgmonil kirúly-{rtía 40 fötitká.ral Kis*
Ixl,vín cser:kúsatiaul; tcttók változatoesó
** érrlekogsó.

A ruegbgrr,ólésgn trífl,danakelőtt et, l,ég-
altalmá tnunka ftrntos*áciát orneltdk ki.
}ía mlnden cs€rkészneh trrdnia koll azt,
arnivel az önvúrlolom xorrln lnkóbszrrnk
ó8 lakótórsptrrk Jnvára lehetiink. Cucr_
Itésc u,hol tud segít! Ne akaüon aa or-
szógban ogyetlen ol,yan c*orkóuu §Bml
aki légitömadá* rrtón §egítbgfír$ 1,g16-
klq, de norn turl! A gyakorlati tudás $!.
eojátitására rendtazütk l6§oltalmi tan-
folyamokat. tólrorrlknt. Tíraaasaul, herli-
I.ati é* ös*del orszógo* légolta,Iml acr-
se,ngtdlsor l*ez, Á koriilott saakvozetők
moguk is r,6sigpróbálták * gázfojloxa.
tóxl.ől a tüzoltáxip mintlazt, amire a vot-
*lcnyt&borokrrn tlor keriilhet.

Á íőzéat *cm azabad elhanllagoltll. ..

Ngm olrak & *slrpa,tl.Áborok rósaóro szük-
tégee *,lakáesokat ngvglníink. Á háborúa
tnya§gazdólkorlÉs rne§kövotoli. hogy
otthon is ligyclembo veEyük a mal lghc-
tósó§oket ós ml so§ítnünk og átelt nég
tttplóIóbhan. elké a zútetl"l, t}toljóra" ds nem
utolsógorbaü gondaliunt§ a, hanuéd, spq-
luietvtánpótl-d* Ieh,etőcégaíre ir. .íó szo-
káe.q, Jobb ebód, Jobb hnn§ulat, bistoe
§yó?§lom. Tőzótaníolyaruok, tauasgsal,
ke rüIetl, ő**zal,' ortzdgp* slahúcauerteng!
azok- a lehető§égok, ahol taunlbatunk ós
trrdárun}rról szárfiot adhatunk.

§ntodik törvón;,iink toezi kötolo?divó
miurlen ccerkósz§ek &r, d1.Iatuéd.elmet,
yan-e jobb. hiibb barótja eu ombcrilok
t kutyánáll lrehetn6nk-p tudásban, mü-
veltgógber, etaztlagsógban azon a fokon,
ahol nngr r'sgwn&, hg, az állatok ngm
Be8rltcnek uoküuk önkónt, yagy kény§zo-

.\ körpo§tl é§ kcrülstl ,,közhaszrrú intn(il.|lck'l
szllkvezettji

rítóxünkre! Ktll-g *lz*bb tgttet korog-
nünk. mhrthu a védtololr áltatot p&rt-
ftlgásrrnbtra v*llszlik, áBolJuk, eltújüt,
gondozzuk ós nrűvaletlon tlurvalglkü om-
bcrok bántalmazÁsa etőI mogvíldjiikl Aa
&llattrk vódolme az or*zúg É,llat&üo-
mánye, gea{ie§á§i óriloko gzempontjiibúl
is kívánatos. Teg},iik rues tehót lrötelcx-
*égürrkot minrlannylan. Maílárorlrlk, mn.
dórototők, kótrorkutyák" r*bzett állatok,
állatkinzósok mogakadályoa&ta, oaok a
teriilotok, ahol minderr csorkósz turt tr:vó-
kony lcnrri, ha... akarl TettelnkróI to"g}'iink Jolontó§t a korütotri pnrancrnok-
sÁgrrat.

Áa gmbor mlndenét a temószcttöt kap-
ta, vagy attól vette ol. vajjon hónyun
iametíh tt, ter,m.égeetei tsanáü közületekl
Gyiijtsük cserkószoitbonrrnkba körny6-
künk köpörpdrr*l, gyakorl olőlordutósfl
kőzotolt, &svárryait, uövónyoit, állntatt
vagy azok fónykópoit. Ezek megrrzorzóao
kirándulágl oéln nagytzerfi ólmóny óe rrz
egórz cmpatra lraszuos lsmarot. §yönyör-
köüünk a tormórrzet nzóptógotben, raJ-
zolJuk, fénykópozziik le ozokat. Ázt. amii
lótnnk, iryokeraiink meg ls magyaróznl
önnag:rrnknak

Á megbe*zólóseket a Dtókkoptár §zö-
vetsóg főtittá.rámuk ólvozeto§ elórrdá^ea
fejoztc be (rrtána már csak a fözőtan-
folynrrrou t6pzett szakírorrok ké*rítotte
obótl köveíkezstt). &amutatott arra, hogy
mirrtlaz, nmlröl az elóbb begaóltiink ór
nrég azon tfrl jt sok rrsorkógtrurrrrkrr lerr-
rlülotót a pénzhiíny lókczi. Porlt§ mln-
don csorkész. ogy his l§yekezettol a, di&k-
hapl.r{,rosok módjÁra, óvoute tegolábt)
ö0*100 peil8őt azerolhetno. §rrnek nróil-
Ját a mlndon caerkészotapathrrz havorrta
j&,tő Díúkka-púdr rijxágban ig mogtalál-
hatjnk" cle n koriilrrti vt§r az ornzá§os
paranobnoksÉg ls szívesen me§mondja.
kéró*ünket ozonlrtn a Dóhkaptúr §cö.
uetaég is tómogatni fosja. §ondoljuk
t"xak el milyeí kötnyű lonne a §§epat
a"nyagi hsl.§zgte" ha e8y l00 tagú cga-
patnak magóuvegyoná,t 100xl0ü &uü,,
rl0,000 pengő k6sapénn fpdeznó. Pedi§ anak
rajtunk oc*,rkószgkerr mtllik, h* akar-
jukt I{ót akorjuk!

Mindeaeh mestÁr§yaláea ut&n 8 m€§.
beszélés vógot órt, de a me§bspz6ló*
oretlmónyoasó§dt mtrtatják mÁr az idő.
közbou bBórkezctt jelentóeob. kivónom,
hogy rulnd,on cserkósa vógeazon az itt
olmrrnilottakbau ln Jó munkátl

barálost Józecí
orazágox í?ekvsuptő

rü§tgvertyilk

&,
k"

&

Ré§rlet sí clső tözőluníol1**mr,il

Ttlbb gondot forditson fogoiro,
ópoljo Chlorodont-tol, o bevólt
kivóló minóságü íogposztóvol !

.I8



§ok ldö muhln úir* látlak,
to mesésen-édes, szép vldék ;
ballagok haza a vén úton
s hullanak a relymee hóplh*k"
,L*tom * falum szemplllúit,
:e f*l*m huhyorgó sok :§aluf,
,srer*tn&k vlgen klabálnl ;

,ilytn * tmbcr, ha h*aJut,

Árvrság szövl bo a dombokat
ahol éltem-iúrtam. mlnt gyerek.
néma a fehér temet6 már
s ogyr€ ha}tebbak ar embcrek,
Komorodlk lasran rz alkony,
á r€l meró rov*ny, p6re 1
.* ax"emlák*rő, htyrs lombok
ráborulnrk a Herpeny6ro...

frl{zem elfáradt. kls fetumat,
6rzik a mocolygó |egenyék
* körben a hallgrtó hlrekat

mint fehór b{r{nykák, ql}r*no§
s r patakpafio$ galdttl*nul ,'
,.gy ilroJ, nagy 

-kuvart_ofdalog.. 
.

ltt ae én *dec trüló§ldern:
úgy sodródtam egykor lnnsn el,
mlnt mo§t a végt*len magxból
|ehull egy elárvult hópehely.
ltt kaptam zenés, nrgy szívcmet,

.,amcly mgt már ml*dlg flrtrl, .;.,;ínert §ltb*t{tlan, dúr tü:g wn ''n,

"*§ búl§h n§í§ ío8y kl * daln ''',

'ltt n§ttek nagyra az álmalm,
']hrr6m c*end|e ltt omlott reám

;s ttt lex s lelkem tgy ld§tl*n,
,lczfne** bömpötp§ óceán,
l§ng*m l*en gokan §zgretilck,
i* kü*r*iidö, s*gány magy§rok ,

s bárhová sodor ls a sorsom:
Jtthrrrr §tk ,,Káldl Janl" maradok,

;l*tagöl*lom mlnd a kerteket
"* r f*luvö6 §reg Jegenyéit.
'm!*t aptó kh l*kolfugyerek

: .,*aladok *z utc*kon véglg.
. l$*moroly§ak mlndan abl*kcn
,..'*, k*r§Ertüldalolonn a falut,
.. :.1§unu*; hát llyen trl ember,
:',, l &a tok ld§ mulrán haralut . . .
*ii,.l,,], , -' t§ldll§n§l

KlÁLLlTÁsl pÁLyÁzAT
Bornemígza Géza m. kír, ipartlglJi minívtet

leg|6bb aédnökságe alatí rendezi 194d. éy
tavaszátr a KlOli Il[, Országos 'fanonc-
munka Kiállítását, A KIOE KözBont III,
Országos Tanonclnunka KiállltásAnak pá-
lyázatát a következókbcn hirdetl meg.

§ószt,ótel. Á kiÁllltóson részüvehet egyó-
ttileg saját ntunkájával nlinden 20 éven
ululi keresztény magar munkásiljrl, t,ehót
az is, aki neIn tagja a KIF]O-nak.

Jclontkezós, lelentkozérit-ül. A kiállításru
Jelerltkezlti lehet 1$44 március 20-Ig. A
Jelelltkezés lnisban történik. Cínt: KIOE
Központ Kiállítási PÁlyÁzat, Budapest, l X.,
GítL-utcn 6, Jelcrrtkczttsi-díj l pCn*ó. í]zt
a jclcrrtkczdsscl egyidejülcg, de legkésóllb
áptilis 1-ig bc kell küdeni. Lehet postn_
bélyegbert vagy a l{I0E csekkszámlájátt:
50,58l.

Jclcntkgzérl adttrrk: Jelentkezdskor kö-
zöllri hell a kiállltónnk nevét, életkorÁt,
foglalkoását, nletrnyi id6s tantlnc, pontrrs
lfikclnlét, tr kiállítási munka leírását és azt
is, hog3, kószítménye rnil},€n nagy terjedclmü,
mennyi helyet íoglal el. Közölni kcl} továb}rAl
hogy lrárry Funkaóril alatt kószült vE§y
készül tl a kirirllttási munka. (LegalÁbbi§
hoz.z/rvatólcges pontossággal,) Aki kiállltási
munkájAt. esetleg eladJa, az közölje az
elud{si árát is.

Pályadi|ak l
Iparligyi minlszter dija.
KIOE tllja: l. dtj §00.* P

lr. dü 300.* P
IIL dlj 200._* p
tv. d§ 10o.* P

Ezenklvül t0*30 drb. 50 pengós, 30
pen,{ó§,20 pengós és 10 pengós dij. A pátya-
dljukon klvül a §zcbb munkák készitdi
dícséró, illetóleg ellstrleró oklevelet kapnak.
Á ktállított munk{k közül esak a szakmun-
k{k nyerhetnek pályadiiat.

A kiÁllltás rendezóblzottsága dönti el,
melylk munka kerülhet klállltásra. A ki-
flIltással kapcsotatosan mlndennemű lel-
világosttást szlvesen ad a KIOE Központ
]€véIbetl, vngy teleíouon ls. Cím: KIoÉ
Központ Kid]lltási Pályázat, Budapest,
lX,. Gát-utca 6. Tel.l 333*738.

A dtjnyertesek névsorát és a dljklosztús
idópontjÁt és helyét a Magyal MunkásHjtl
(a KIOB hlvatalos lapia) 1944 lúniu§ l-i
számábatr tözli.

$enueá rilagwú €wrtra,z!
A l0. rzámrl M. Cs._ben olvastam a 8,

számban megjelent ,,Vajjon mié#'l címü
elbcszélés fclcletét.

Nézetem szerint nem a gőg miatt tör-
tént meg ar, hogy bor hclyett vír folyt a
,hordóból, hanem a köwtkezóképpen: Ami_
kor arról volt szó, ho6y áldoza,tot kell
hozni a íalu érdekében, mintlenki vizet
vitt bor helyett. }vliértl Mert mindcnki
úgy gondolkodott, hogy az ó rósze ú6yis
elvész a többíck borában, A falu minden
po}gára így gondolkodott és mintlegyilr
vizet vitt bor helyett, tcrmészetes, hogy
víz íolyt a hordóból, É,s mi lctt a vége?
Á falu hlres akarü lenni És a v{gén szé-
gyenben maradt, mert a pol6áro,k nem
tudtak áldozatot hozni a falu órdekóben.

És mi ebból a tanulcág? Áldozat n6lkül
ne várjunk dicsőségct, rre akarjunlr na-
6yokhá leuni és nc várjunk jobb jövót!

Hogyan akarunk mi *zebb magyar jö-
r {t, tra mindenki a másikra vár? Ha ál"

dr:zatot kell hozni, arlgolódunk, midrt úp*
pen én adjak, adjon a márik! A másik
ugyaDext mondja és a vé6én oda jutunk,
hogy mindenki várja a nagy napot, &

szebb magyar jövót és csodálkozni fogunk.
hogy helyette ilyomor l*sa az élctünk, bor
hclyett vlz fog folyui. Nekünk, cserké"
szeknck az a feladatult, hogy elóse6ítsüle
a seebb ma§yar jövő,t és ezórt, ha kell,
áldrrzatot is hozunk, Ha kell, meghalunk,
de csalódás nem fogja órni a ntmzetet,
Érni fog, ha nckink nem is, mtrt ahhoz

.. óvck íáradcágos munkája trtll, gyermc-
kcinknek a rcebb ma§yar jövö! Siúk, a
ii murtkáto.k is szüksógcs ahhtrz, hogy ez
meglegyen.

.}ó mun}át!!! §landcra pái
2ttíi, sz. Bocgkai cs, cg,

fllirarn nem:etneti. elsősorban
műgábűn kell bíenía és egguliil csak
az wő§ nemzeleknek aannale bard-
taik. tTelekt Pál gróí}

röxyvl§MERTErÉs
§rrr*ollt ll!?alt, rlrrútó cslllsrut. §tberzá.

lé$ct e lrienoni me,gylr lljrlsárról. (Siudtum.)
Ára: {.80 P, Érdetrer 8yüir€mény Gz & könw: A
ll év.§ rlull magyar üjtl*i§ b§*t§rttit sorslro!,
tslja lel. sziner, golrbt}yütt ,,lrgelrna*" elbeeré.
ilcelfiÉn. &u él§& yi}ú8hóború, a íorradnlmalc §r
a meí,sráIüso,l tdotáMl. Olv§utrk lrcnrro a nngy.
v{roö badqpródotról. akllt n gzóLely bgdocr
t{lyboz c*rilgtozr,*, &ernány harcgkban vadték r
ctucrsi írwton §rdólyt. §&t tif§ul boltaü ltlar
lidt * hrrü raí&hglyég, g §yalu Móíü b§!|yéü,
anit l czólrelydt §adapródok hegyén§lr íeve?
telr el. Írd*lrcr lfut{tlct b€§rél 8 hldnpród irloln
Il,/]B oúslólyántk ntvondé}cból ts. gült( újne}-
ldcjún reókleL }l ar lntézetból bosy c8y ,,8yü.
mólcsletvórl' tp§ráxú lrocglba, ,ejtóríB. É" ÍeRy6-
*éúelt Nrs§e védllmére ulazrandt. Erenldyúl
olvrsunb még & román hodirórvényszét elé áÜ-
tolll órst *§tüaéssol vtdolt m§*y&! dlÁ}üfól" §
LrsJal dón b*n ca?b urÉlom nlitt megysí blm.
nuszt érc}lü dlóktónyotról, a poason1,i dlákok
túnlcté§óról, lhol cly tircnlótó,ve* Llsriúna} ttt"
l.tl & mí§ylr lolird&ért me8holnla. . . .{ }önyy
olnden clbccrélé§o blto|e$ tórtó§tli Ad&totr§ lá.
rngsr}odit. §rekból a bü§tett3&ból töriónelmünk
le8ió|ól&b ójtszolrólánalL,rli§$ltó erilllagaiból"
örök póldr jugdrrik teléub: l lefiüheroblr idSL-
bon, a lorradolmob órvdrrylésáben is tudnunk
}cll, ho,8y lrtlyp.l trítorutü haaántrna&, mi n
lótel.rségon& rAitánlrl&t szerrrbcnl V. r.

Novr Clrrr Vrlltr. (.t ci§rlerci pilpnöveldé"
teL }örlornényel,) A ltnom }iállltásri, lartOtmai
l§zstébcn órtéltos lrodalmi tüntrlrnán},t olvasha"
lunk Dúnlc órökélotú múvér{l. n ,,Divlna Come.
űA'Lról, megtaláUuk botrre a cisztercl miseztók-
ról szóló tudó§liá§o}at, n rerrd lrrónlttíiát, érds.
kes citk toglal}orilr o gre§oriánna,l. Mínt et te§-
jobbarr c c§cr}ó§eróvs,t érrleltell §osgzri. szlnér
lelrós eleveulll í€I § llfiapo§ moz§ótüor emlé-keit... Klilónóa r'ir6mmtl olYá3tuk a ei9rt§rci
papnóvendólr*.t lapjában ar§ktt ,a. *o"ok*l, ,,J,i.
niu* 23-án cser}ósrvendé§eink voltnk. A bude.
pestl l.ónya!-ulc§i rctormáirrs glmnáziutu 15. sz.
§ethlen §ábor c$c§, &[ apát§ó§ birlí*án tÁbo-
rozik. Hozaánk í§ belóto8Attak § me8ieklnt€tltók
§z epát§ágl}t, Fegyebneretr. igazán csertószszerl!
vispJltldésülr6n tlsó pillnnntra me§láiszl} pf,.
ranrsnotuk lelkes rrr,vcló rnuntájá. A hetycttos
yarnrcsnak veectésé:yel külón n tíborunkba íg
eljöilelr, Srerttcltél íöEadtrlk ókot § tóbbelr Lörótt
grcgoriát-bemulnlót is trlrtóttunk netlk. A \,é8Ó!
már velün} s§yült &te}eltól( köz§s multunknult
ósl duJlannit, Mint lgarán te§tvérek * vdliu§&
el s }rlrszülr, hogy siJrcrül megto6nunL egnnós
*ezót }int nz életben ts, alrol áldorúto$, oalea,dó
murrkát, tud*togr lól*kból latrdó össrclo*ást
}ivárr Isten ó§ s magy§r },,?* §zolgál§tn." V, X"

t}id,&nrwlq, eauLí, &ű n"AíJ* §^, il€§jnei ?rI} cÁ,ü*íÁ,rarrr+!
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A jómodor 6s au érvónyesütés §n#Jifllllfi,n'ö"Tjlf,l#*,}i$lí§^}fll:i
Fiatalcmbornek képzeltek el nváias ol-vasó, a]ri el6tl méE ótt áll az élót.-otvánvagy te mo§t, mint a íutó. aki vária- azlndítást jelzó ptsztolylÖvéit. SzemÖd 'a

me§szcségbe, a cél íe|é kutat és kissé meo.
íeszltlnek izmaid q tetlaáoutól, ba íöt:őite
9o!dol9z._ Mlnden ptllanqtóán -várod. 

hosvtolranó najráya} megindulhass célod íeiilnogy végrc te is induthass gz dlet lüktetó
versenyében.
__Az clóbb azt mondtam, cáIodra teklnte§z.
*I€rt * úgye - aan már ilaent? CéI néIkülolvan az élet, mínt a haló, -amclunek nincs
kormónglapátia,,.A propdtlór vesZett gyor-
§asa8gat pa§kolja a aizet. a haió úedis
hqlad, balad - ismerellcn'partok'tetéi !*i
1aJt4 ül, nem tudja, hol ás inikor éi partoil
la ugyan eléri egyáltalán. Mort, valószlnű.
.hogy az ilyen hajó még céliána* eléréce előtia hullámok martalékává l-esz,

Ilgcn az a |íalalember is. aki nem látla
maga clőtl tisitdn körvonaldzaa céIlait. ELt
maga is tudja, Ugy érzi, valanii pokoli
gyorsasággql száguldó Bópben ü, áe hakinéz, mindcgyré csaF -azt taóasztalla.
hogy sruro/csöiét§ég íolu]a &örül. 'Elótte'á
gép hatalma§ liapcsolótÁblája terpeszkedik.
nikkclcsen íényló gombokkal 

-' a tehető-
slgekkcl. De nem nlef egyik emettvühöz
senl hozzányúlni, mert -- hátha poni ezzelúntia be magü a srakadékba!

§zögezzük tebát lo: mindenekelőtí lránuí
keI.I 3z,abnod éIeted,nck! A !ómodor gépe nim
s,zdllíthat olyw aéI |eIé, aiwlycl triagiad sem
,sme?8z.

Iloíryeu a*axu boldoglllrl'
A kocka el van vetvel ,,Iíog.r/an akarsz

clóretutni az élet útJán?/" Vtzsgátjuk rnog,
mel) ek azo& a rúgók, amelyek tlóre viszliiaz cllltertl }!íilyen szerepet tölt be ezek
köz_ött_ n jómorlor? Hiszenl hogy dletünkben
m{iködnek llyen rú8ók, azt -bizonyitja a
mindennápos tény, hogy cg)úorma' kéDes-
ségü embertk Denl egyaránl értékes áUcl_
tokbatr ülnek.

IuIi ennek az oka?

Az a blzouyos protekoló?
Lehet, lrogy ez, de _ hlctd el. -- soltltcl

riíktibban, mint áIlalában lrír:iít. Különben
is kapcsoljuk ki €zt a tényezót okfejtésünk-
ból, mirlt olyat, anrely ncm áü mindenki
rcndelkezéséro. tlíszen mi Ino§t mindenktre
ggguúnl érvényes receptet a}qrunk kj-
agl alni.* Igen áml _ mondod. - De lwuan
ueggem |cI a Düsenut olyanokkal, akltnok
hátamögött ott áIl a kiterJedt és elökeló
rokonságl? . . .

fiorrry l'ord, rplnt p$ltlo

Ejy úanubágos pól,da.
E8y uagyon tehetséges tcólíd tralédtálÉt

rüondom cl. ostehetsé8 92 lnet6. N.oíq ttiY-
nevezett nópi író; Pest tülvÁrosÉnak ráÜ.lötte. vatamilyen módon e{ylk irodntml
tálgaság arztalára kerlilt versii és naau lcl-
lűnést hallctt, Mlndenki a löv6 manváí íro-
dalom egyt! lrtgyüó csiilásót táttö benú.

Akkot m& nen lsmcflékl
_ Bgyü mócénós meghívta vacsorára. AbatÁg lceúlö volt. § t€het§é{ hallaatotl.
vagy, ba eiólit, cltlcil és - hihítctlea Űwhóá

'_Drír. 
Per€zo nem ltünd€nb6l, q§9! grrr1

ízlctí nelrl. Arnikor artán a beíóttet hoztú"k.
íelmordult: ,,Idc a nagaúáIa!!- _ és lekötéj
lozü mogolyal lnaga él-á cmelto a cgemeíét.

a nqpon jól érezle magd cz r-cíc. ott5on
talón nom tudott aludnl a íeióben kavarcó
tervektól. Nem i§ soJtette, bógy alr&or mZr
tneg, i1 ,ólra kaúíeüe slrlól ; öntud,allan
modorlalansógúaal.

Erután nem hívták meí otyarr társasápba.
ahol lsmorotségeket töt}eteÍt volna. liioli,pedlí tó lrodalmi ugródesz},Alt. Kétaésbe.
e§ett t hamol me8törtek a szerkeszt&éíl
altir,tlcEen, A tehetség dühönÉött. Menúnía
az életeü 4c az irodálmat, ]Va oalaűelulk

embrin dolgozik - lclkében egu töoi§ct,
Es ugyanakkor kevésbbó tohotsdgósok, aklk

ltlt vórhnt a modortnlrrn * míroktóll
Az cl6bbi példából lAthatod: a muloilalan.

|angatlan cmber uajmí nehezen bold,oaul,
még akkor is, ha tehelséges. Még nasyóbb
sztlksdge van a Jó modor íegyvoróíó aa
úllagos képességll embernek, amely csoportba
blzonyára te is tartozo},

De vizsgÁljuk meg: milycn haldssal pan
az ud.oariatlan tmber körngezelére és -vlszotrt -. környezete órá?

Gondoll csqk arra, mcntlytr€ nom §rere-tik lzgága, veszekedós, íelvÁeó,,,kiállhataí-
lon" barátaitokat. Ha csak l-ehct. kerütltck
óket, Mngukra marqdva, egyre Jobban
elkeserednek, mirrdenkit syúlölnek, különö-
sen azokat, aktk * boldogok, olyan az ó
}elkük, mint az. alkimistáli kondérja: min-
denféle sötét, ruérgező any8g íortyog bonno.
Ilyen lélekból nem származhatnak jó cse.
Iek€detek. Hlába szcdi íöl ma*ára akfu
a kultura mázÁt is, mcrt tény: hálues doWu k{tt úl|eslése; de uajjon mcgiavltia-e ez a
uizét? A legborzasztóbb azonbán aiok sora,
akiknek ilyen ember közolében kell leélni
életüket. Vagyis csaldd/u&nclc, amelyet pe-
ö8 legjobban kellene szeretniök,

Mlt tggyól?
A modortalqn sokszor azt sem tudia.

miért kerülik. Lehetségcs ugyanls, hogy'ű
egész temészete$tek ucszi vlselkcdését, A
modortq|anság legbizlosabb ismérae a 

'íöFnvczel. Eppen ozért mindiÉ ébenn |igucld,
hogaan oéleked,nek rólad, barálaíd; de -mé§-
tnkább ellcnségeid, (Iizek gyakian - sokkáljobban rótapintanak az lgazságra.) }'igyeld
meg, nem érzcl-e teliebbualóid, tés:éiől uáIami
nuomást, hálrrlltatlsl? }ía észrelcszel ilves-
mií,, vizsgáld náí.. rlenl nrodortatanságorl
borította-e be fcle[tcd az eEcLI Ha igin.
iggckezz a hibű otvosolni, mert l<l}rll.-. ha
késón .kezdcsz cl vatRmit, rnint ittra. nc
talón mé8 nlnc§ l§ késől' Blzonvos. hogv
nlncsl A Jó rltra bármikor rá lehet- tériii.
D0 to ninél elóbb tedd meg eztt

És me|ylk a ió rlt? A tótett úliat Tésv
,Trinél több Jótt Isy lclked tisztávri le§á.
IJz pedig mcgmulalia neked mindia- homrrrn
@ek e4i, hogg leghálgescbb leggen.-'
.. Álv_Orlom, logy sike$ujörr ezcn az úton
JáTnod. Igy boldog lészöt az életben ésmá§okat is ozá teszel.

,Ió munkátl .,,
T. §zob6 §nrlro

Járt nyakonönt bóségszarujdval. }/ossztl a.z
úí, ámíg az a vdlemérly alakul ki valakirót:
,,Jómodorú, ,,tinom" einber!" De a kitar!ás
vli4dig célhoz vezet. Ezen az úton eggetlen
lCpls sem vész kárbal Ha azonlran min*diárt
na6y eredmónyeket akarsh nem óIlok- iót
célhozlulúsodértl Mert lgy az eIú csalód.diok
íelőrlik akaratodat.

És mé8 valamitl Ne vÁrj mindcnt mct-
ltyelf modorodtóll Ha e melt-ett határtalatrúl
buta vagy _ bizony _. mlnden ugyanrigy
stkcflelenül végzódik kezedbetl, mint ]ó
modor nélktll. De te _ rl§ye *- nem variy
kdtbalkezes - szcllemi tá.én seml!

A ió modor tchát csupÁn seaédcszköz
céljairi elérésdhez. TeÉy§k' hozzá:- nüúzen
né lkülöz helő s e g édeszkö z !

Neked pedig * akinek na8y cóljaid van_n*, - különösképpen az! Éppon-€zt aka_
rom treked mo§t bcbizonvltarri! Azt. hoEv
rd, kell lépned, etre az útŰ, ha éruénbesü|ii
akarsz! Nem bók _ va8y íllemtan-kódexet
odok tehát a kezedbe. haneln leouuert az
élelrel Mert ezt teszem, amldön'rb-bizonyí-
tom ilet€d, hogy cgalíis ió moilorral érhetsz
céltl . , .

. , , Ezen ne elmélked.Jl Ne uedd. el salál
bizalnadal oktalan ábrándozással, hiszén:önlizalnadal oktalan ábrándozással, hiszén:

,,Abrándozás az élet megrolttója, mely
}artcsalul íestett egek§e nézl" De, bogÍbogí,
éppen e niatt ne legyen gÁtüsod, csak efu
példát említekl Heug Fordot, luz aut-ó-példát emll
királyt, a&ikirályt, aki sajril ercléMl törte let m8gÁt
Amerika legelsó pénzemberei sorábn. A
tudúa ás a Jómodor mcglőrhctl a ,,protekcíóll"Ha megkérdezed isnreróscidet, bizonyárqfla megEer(l€zeq lsnreto§eroet, DEonyaríl
nem €gy olyan embort tudnsk emütenl
neked. akiknek szülei mén szerénvebb nén_neked, -akünók szülei méf, szerényebb nép-
orztál},bn tertoztak (és gondoll csak íIlt
lerre, Mussolinife, Göinböi Gyulára és még

uül.

Hogy milyen elórryöket reit maEÁben.
ha ismorjllk a tórsadálmi ecvíittélés izabá-tyátt és mindl( azok szeríirt cselekszünklyatt és 

- mindlg azok szefiÜt cietir-Ú-un---i<
(morl, e nélktil lehctetlen emberl €ívütt-
élés), az csak akkor tÁrul eténk igszi-mÚ-
döbbcnlí valóság{ban, ha mod,ottalő cmleűtc

'tagédtúlíd 
ldílu/c. Hadd

példát erróI. Abban a td
ttaaédtúlál lilli
pé[dát ö116l. Át
uag.drala lüluk. H'ailit, mondlak elpéldát erról. Ábban a társasás6an törlqrnolyet l§m€rck és amely mindk szJtaltbqt a közórde}lódésrei a müa|észek

el egy
történt,
számot

|zak élc-

till!ilÜ HÚ§Í8! ItÜllyltíí:
Blró Bcrtrlrn: A §ZEGED! ÜSTöXöS

Klrútú tönénelmi fegéDy a nagy Hu-
nyrdt_ _lo_rából. orsrá§h* Mibály ái-Leho.tly _Már!a szerelmi törtéDeic i§ védE.
vorrul_a töreten. fua 

'üzv€ 
a.8a P. lrOtíet.- p.

3dolh Annr l E}.IBER IE§ZEX
P{eles ltjrlsógt rtgó.Dy, Ety, a }&rv-

T_Gllol ,}obercD birkóró dtát }íizdel"rnei,de Yógül ls réjvbe jutott életét tlri, i
'lAlal_ 

o}v|6ó olé. Árn lűrre ü.* P, Úötvet- p.
Horvlth tllklós: §zóL A LANT

Az ls{&eg lörötdólla vt!Átot aetl olóD}er ülyes kláultú§ú re_c-&ry. Boldolhv ü-celle ós Rele Tamás la.rltas szeriláóne}
!_edve* rajza íonja iBsze. A tantos lrésóbb
Mürad hó8 udvarába lierirl *s törökltéletr. de cicellélól kapolt ,keroslt errrlókc
Tis8reveré,rli & mag]yer honba. So}at gren"
vod,.vczelol, de v,éÉül rnegtelálja botdog-
Bn8át. Ar4 }ertonlrötá8bon 

',a0 
P. lötve

Wdrcr-Bllínyl I AL?E$ FÉNY
_lY. tlailát. A tlro§ líjrt, tleínt gtmrur

rl*te társirira való nrsy- dpoctoli iÁbará-
§Aíól _ §tól_ ea a mú, Túigyát n Törös
Bó.cr ,Lorából vesd. r,enyűsöi]6en órdokes.
Ára Lartonlrölétben l-!l P.

Krpható:
t0nfi mfi Í§ ttnt§ltlltltl í..í.
8fiuml llll,, Illullfr lilnűn lót"l. st.

még
§zlimo§ voaet6 polltlkusrat)

Kétsé8telen azonban, hogy ezek az úgy.
nevezett sotskeggeltck nem kizátóW udvarias
hajlottgdssal, könnued motollyal nuaték ttpg
a inagü jálszmúl". ENuz elúsorban hallal-
(an szellemi cneroia. kila.rlás és elhíoalotlgáa
*stl. Étetüt és eiedményeik azonban példó
logy a tűsadakni íalak ncm állöthetelleruk.
Átlag embernek pedig kitűnó íegyvor onnél
u tó madot!

,.í'sak segúdeszk§zl
Nc gondold aronban, hogy a lónevoltrég

mindenhaló larózsszcí, csodálatos bölcsek-
köve, arnely elótt azonnal * mlntegy
,,Szézám n1,ilj rnegl"_rg minden altó és
mlnden §zív [itárul. Ne 8ondold tehát, ba
udvarlaskodtál,,egy klc§it, Fortuna rnlnd.

üt a |ó moilor |olentőt6ge?



^

Az állatorvosok állatvédelme
§a lgaz, hogy az olrszorü óUattqrtÁs e .legJobb áüatvédelom'

akkor aa*állatoli-gyógyítárát nen kevdsbbé mondhatJuk annak.
Ág Allatorvosok a to5Úagyobb ba|ból tegttlk }t az állqtokat és a
loínagyobb rorsztól Óvják óket az elóvlgyázatt rondczabályokkal.
náti különíóle betegié8ok, balosetek, szenvedésok. Erról tartott
grüolóadóet dr. Mócri Júnor egyeteinl ny. r. tanár Marék Anial
ú|tágírónatr, akl azután k{taölto a megbeszdléli az UJ I{6k december
31-1 *zámában.

Az állatok §lervcr§to haronló az embordhez, t§hát beteg§ésel
.ir hasonlók. Az Áüet aaonban tt§m tuüe olmondanl, nri a baja,
ezért tüzetc§ebb mehirsgúláta szüksdges, Btzonyos elváltozásokról
gzonban az áüatgondozó-ls ószroveszi, hogy baJa vau az állatnak;
ítthelyt étvá§ytÁtqu§ágot, különö* láradtságot, anyagcsere balt
vqgy magas hdíokot ósalel a gazda, qzonnal íordu§on ú_llatorvoshoz,
ttti8nben nagyon rÁíizothet. hsnyagságárq vagy kuruzslására,
különö§en a mai drága vllágban.

Az állatorvos ls törekszlk arra, hogy t slnyl6dó állatnali minól
lrevesebb rzenvedése legyen, de nála na órzelmi szenrpontnak hál,
tórbc kelt szorulnia rr me88yóűyltás *ó§a clótt. §ebész péIdául nclu
ls lohetne valami túlgottan drzékeny szlvú enüer.

Az állatgyógy4taatban tont$satlbqk a gaadaság, a közélelínezér
Cs a közegésiség szompont|al, vagyl* az entbcri érdekek.

A hözegórzséggol, aaaa az etnbcrek egdszségével tóbb ponton
ösazeíügg az állategósze*gü§y. Az orvo§i t.udo}üáuy is csak kísér,
tctúk útJát, mebet glóre. Az otyan kísérleteket pedig, amelyek az
cgészsófin verzélyerok lehotnek, tertuérzetescn n€nl a! emlrerekon,
lrarrem az úllatokon bajtJák yó8re. Nem |cell azonbau ólveboneoMsrq
gondolni, qml o proletozor úr szerlnt agyáltalán nenr fordul eló. A kü,
löníóle mérgek batárát ós ellenm$rgét ctakls Allatokon lehet kipró-
bálnt. A veszedelmet íett0ad botogrégok szdrum§lt, védó ét megelózú
oltóanyagalt szlntén áüatotr vóréból, vémnvó|óból átlttJák ct6.

Á tert6góbotc8sé8eh között vqnnak olyanok, melyek enborro
és állqtra egynránt átragqdnak, sót némelyek az állatról tr aa eml
.Dene. Igy például a güm6kór, gzaz tü{óvész, a beteg állat teJóvel,
átragadhat az €hqberrs. Kutyától tB kephat az enúer tbc.-t. ]

, A müo§yotem Allatorvo§l kqra és az állategészsé8ügyt tntézol,
toglalkozik a kísdrletol*el óg tudrtt tanáTqink múr nem ogy világ,
hliü íolíed€uést tettelrr lly iíarck & \ffellmann proíessaorok töttek
ró töb} évtlreder kutltálít} lolyamán az angoltór keletkozdrdnc}
okárq, a mdczról hláüyár& A votrottsóg megelózó oltóanyqgAi lc
ms8ynr tudórolr. Aultrr}y Aladár dr. ós munkatóreat fedeztét loh

E8yer boto8régck ür0llégónek okatt }utatnl ós mesqkadályomt,
a táplálkozár mogtelcló üss&gtótotél megAUtpttani, q tAplálékok
cgórzréger voltárr folü6yetnl, búrvlzegÁlatl sz Állatorvosok fel-
sdatatnak Lör6bg taltoztkmlnd. A bebozatalnÁl és kivitclná ellen-
.órzlk az áUatotat, ho8y no korüJcook be fcri.öeó betegek. A tytlk-
tonltoztó telopc}ot rondrusres€n vlzrgálJák, lrogy n baromflvészt, *
tyúktííuozt minól ezükobb }orlátok köaó czorltsák. Á szarvasnarhák
gtmókórja ellen pusztttó hndiÁratot íolytatnak. A lovak rühösségdt"
mely emberre le átterJedhot, sázkauuákkut gyó§yttják, melyb6l a

lónak crak a íete látszlk ltt. Á tetionykór é* a léptono is átterJodbet
gz emberre. A vá8óhídakon §yqilk aaolnrak az orvostógoknak
gnyegait, .melyek cgak szerveg altatró*zekból álllthatók eló,

Az állatgyógyáeaatban már az orvoltudom{ny ltgúiabb vlv-
mányalt ls atkalmazzák, valamint e vlllaüyáramot. Ilöltt§ent}
kvarcolátt, érrértelonltért, ö{lt veti olyati dolog lr, lnibeu ar úll*t,
gyógyászat megeldzte aa emberorvoslást.-LátJuk 

tthát, hogy sz állatorvosok n€lnc§ak aa állottenyótztér
és a közcgészség, han*m még az úllatvédolom dotgotbsn t* vorérld
tanácsokat adnatr kütönören tzo}nak, gklk coalr szryütrs ballggtva,
okszcrlltlolü bánnak nz áüatokkal

r.-}tF.-

Gr6l Aloonyl Albüt mlnt úllatvód6. Tuüuk, hotíy 8ról Apponyi
Albert volt-vallÁs- és közoktatásügyl mlnisztor raudcltc ol !00&baql madarak e,s íák naplát 6s lgoE.ban az orsz. üjtlsÁgl Allatvóiló
Ltsát'az clcmt istroláJt részérc. kécóbb azután áz ó tisztolctéro
kiferlesztette czeket gróí Klebel§berg Kunó nrlnlszter a többl lsko,
iá;Á ' i;. Külörr rÖndelctet is a-dott kt, mclyben szlgorúan
iltiltotta a tnaderaknak lövéssel vagy íogtlosásr8l való pusztlt§!ót.
}lóÁ!v menrrvire szívében cvökerozett, 8 nag]/ emborne* az állaí,
vr-riiiem. út"nnt* abból a iftflemlékezésből, melyct Lukács György
vólt valÍ{u- ós közoktatÁsügyi mintsztertól hallottunk e, or§s. §í.
aiirotoiutienes E§ye§tllet-szeptemberl Apponyt-ernlékestJén. A
tsonkaorsrÁq kiéplÍéséért hüzdö Revizió§ Li8a néhány ta$e meg,

lill*:ht.goj. {p*x.',il!§iji,l"u"'$f*i"*tilt'.,"utlí;,.c|,.",iT&í
tatÖtr tunácskozás utÁn kiment a társaróg a }ast_óly _parkJáb&
J. óli treOvcs kép táruit ctdjü. EBy inas élelmlszercket hozott ki
;- ;-;rfi;- óot-íiacv örörnn:rcl és iii-vtzcttcl ct€tte a halastd $zelíd
ÜXOii.-Á ÚaÍrrk eeéii raja tódult iótcvój§k feló ó_t a klvóteles nngy,
sáurl ídríiú ezútial ncnt eszének, hanam §tl\ÉneB Jle8}-§fi8ilt cs
neínesgés{t mutstta tneg a nézók dpülésórc.-----'ii'Öiiiri.t nnfli rrtvnt dr., u btblóc* ombor. A §zegedi..I]j_ Nom-

".aex 
á"*. l r--i- iiálnrr rcnd kív'ül lelk e§ült, szl ncs_ cikkc 1 közöl Horn ok i

i{-*Ö ÚinÁn-rii._ról, u kiváló lnadáriudósrót és ry9eíisrcl_óról,
iiófriot<Í NÁlv lstvíir <lr-, a rni régi tnunkal,ársunk, 29 _dvc^s köz,
íewz6he]vetTós trlontrron. .É. közlcmdny abból ez qurslollll}ól
ÍÓÍ.""t iiiói. ii.gv n lótu-* oririthologus négv-elóad{st tartott §z,egcdon.
fi,itíii-iii'itiiüa"lúai., r"itOt a naigyközüirsdgnek. li!9arlátait a saJÁ!,

íelvétetű veilteÜt képskkcl ]rltérte és érdch.!§ bcPlllatrtá§t_.,ry_ultglt
e madárvilás étetérr-ek ellereit, clc§en! Jelenctclbo, Az él€tlJ( olö,
áaeiiioü t-ui-mészet és különösdn a mgdáivitá* s7.crctct€ ds itnleretc
.u-cÖz;tí ii-t* *nr csa]i a közöltséget, hnrrcm a cikk_lrrit is.antyir3

#í'f#i!}ft§fi .l'i|,iff 
utri*','no;'f,i,.1lT"'''3'íiiL.:J^nti[ff 

ii8ljuT
hocv -a saemcs é§ óvaftit lnirdarnk legJcllogact€§ebb mozdulHt|trol'CJ'Él*"viü,i,rirtáiairól - ilvcn íényképí'ólvdtöteket készltson valaki.
Ü".idÉ"lóiÍ-'ÖúCitó{{ trtlycn, irenlr ía letején, mozdrrlatturul,
láokze"tvlsszníoitvir letnl, rnlg té§re az alkalmas_Jetlom":ó qoz$u:
latot me§röszíahctt a íényjcópészl lgy §zután olyall 

'elensé8cl(ettud szsmülÜ elé Allítani, tnclyeket Iné8 a termé§zetbüvar $m
iítiti-i.irio-.urn. e ieirnói'zet rejtctt titkiit í_öü lol,.mel},cket ábt,
tattal bámul n nézó. Emeli a hatist_ar i§,_hoíly §zlna§.BépeK. li
nóiii,B t<oiiut, úiabban mozgókópd<et, s6t ^hangteJvó_teleket .l§
készlt természetbúvÚ.runk. Yalru8k xedvc§_ ol_\,tl§olnx fiozoll. lt,-dliÚ- ttv"" Úattan madara}}al íoglalkozna}.. Ezg}rrek különö§sn
&frt Öii"ti- ei péiálaaox- ÍtomoXi Nagy István dr. _mutatványal.---ilnrc Éicl6. Kedves tó baíátoml l{, }arAcsonyi é_p tljdr1_, tlnno,
neket rzeretett nacyszüItilmnól töltött§nl e íe§tói 8odr_ogu§etfn,
Ái eüomnsnÁl lrocii v{rt és e8y órálg lrollett _m€8lebotó§Gn ro6Éf
úton üíetnülrk. A koests nrellé ütem a balira é§ xórtem a troc§l§t,
hoÉy nó hajtsa agyon a sztgény lovnliat, lnkább érJünk valamlvel
[eídlúen rrirza. UTrrozuón-Ú'Ű-js-futtunk egy klcstt, ho{y kiíúlrÁ}
maluket n lovak. ilíiutAn haraérkeztürrh, ki§sé m€gütrtafta a, rocsl§
a lővtkat és csak azután adott n_eklk onni és irlnl sr lstállóborl"
ftáö;riilit<i,Át-iót< lütOttgt i,an. Én mlnrllg közt,ük voltan1, }ü!Q,
nó;;ir-'ó6idúr.- MinOis kérdcz6sködtenr az átlattartá,s tudnivalól
ii|d""a* mÍÁ,i-iiar Ól iÜdnék tirtni egy kisebb gazdaságtrt. Yannak
ott a keftben madároduk és étetók ls, Iizokre naprnlolgó mílg§ar_§t
ét ocsut szórtaln. Sok-sok kedles madárka ,röpkí)dé§ébcn fryönyór_
körtl"em. §zrlu kur&csolr§fát karrtarn. Ezt is fe}használtnnl ll nlfloür,.vÓ.ilÜilÚ. -Új?v 

nap.lri után'tcötltóltt,n_t _olvo_szlotl fnggytlval dt
kiáitítottrrm ai urlvairlr. r\ lrctlvcs m:rtló,rk{kn*k is lncg§í)lt n tí]$_
"*,iniut< 

nbból q szerclctbó!, Bn)clyct Jézusun}i lrirdctclt c íöldön.
iiirivli"t l",isó órzólc rnár 'az Állitokkal szoltrberr ktrzdtttlik, hiszr,tr
oir'uiii;iii-titt* clószor a kls JC,zust,_nltig az atrllyulok, a.pÁsztorok
é* a lrárom klrályok clótt a betlohclrti istAlló!*n. A $z§nt,ütllrclek
kcqvcletes mcíill;tódött§ő{e lassatt eloszllk, de az cgótiz űrzó ,l,illi_
snÍ'felöleló sierctatlirrk éi részvdtürü Allandóun nrcgnlurníl. Mcí4_
Üczdőttlk a uvünrölcsöaő ltapl nrunka, de ez a §zcretct rnindiÉ §7,ül{lü

ídói ús tnlírÍ-alkalnrqt a JÓtettek gyakrrrl&srlra. Jó mullkÁt-t
iÜÖÜriü üi*riiiI-iiurótO üurátrrrt 

-'' , lrrrro

I*urerctltrt íllütlolok&t ícdnzctt lol A2 ordólyl . íudomdnyor
uvültós. I{enesscv pétör ad beszárnolót rt ]líagyarorszrls_ noyclnbef
ÍB-Í ,ia*auun árrírl n tudotnÁnyos állatgytJtésr{l, mclyol n 'I'cf,
ntészctlutlonrálryl Múzeutn é§ a 'l'udontúnyo§ AkRdóml& D ln_ült

"i-,ii,ár,-u 
*z,iiciv}tilcon vógzctt a rrépitkrrlák tanitóinak és.trrnulól_

nirk scqllsóü,évcl. IVt'rrst folúik ezcknck leldrllgozása ó§ _o§4talyoz€§q,
Örverr<ibtc"*crr,,dnlr!rry. hogy több olyan taJtárc skAdtak, nlelycx
i"ri,.*orr- iiazttrrkb:rrr" 

'lrariírir 
n 

-liutíOirtitrr l§ lsmcfútlellÉk és czek
;;;;ü;"";i;íiJii 't 

"iuiii*"ti 
i vi1,1,t lttrlorrtárryos óllüttrrníibtt. liz í

ili tfi{i r.i iue-ii,, jo,ini iJlsairkrírri'az cg(i§z oisz{gra él,céIJa hazal
Összcs állnifajrrlrrti szúrulravdlcle, írrurtdnk tudomítlJDb úö lenflú{cl"
ttl jes rrtcgúllrrpltúritt.

H}Elt-rc/§N
noYATv3lgTó l íoDoi ArrÁo
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nÁmoilr üúmAnÁnl
Há,row d.Mh ballagott az utcán, Rauács Karcsí, Petúk

Misi, mcc Rcbesz Feri,-Petűk Mísi lába elé került egy barna-
Jejű vadgeszienye. |obb hükőael mindjfut óttolta Repesz
eló, * ?asszold íile elóm!

Rebesz, ahogy a gutuló aad,gesrtmyét megláüa, be-
húzta á aőlla hŐlé a feilt, aztán lassű ügetóssel olddlra
hanlarodott. méE aezetle euy kicsít az alhglmi íocit, aztán
bebásszolta' hözifue. Petái'Misí nehirugaszhodott s irgal-
mitlan nagyot iúgott a szcgény gesztenyébe. RePült is__az

csudára,,, Eg} macska éPPen csah hogy elugrott előle,
aztán nap,,l csőirenés hallaisiott, A Xucsáhéh ía, és szén,
lince-üzlŐÍének dz ajtala e bactől kgzdac eggyel keuesebb
-ütleget hordott rozoga surhoiban,

Á három aitéz dalöa azanban az étdemcs rúgás után
nem várla me* míÁ Kucsák bácsi íelballcg a léPcsőn s az
esemény ÍölörÍi ménáryos íelhóboroddsát szaurthba öntí,
hanem'vad aágtatúsba Áexdteh s egy iramodásban meg sem
álttah a kouáíséh baitáiáip. Ez á baitu aolt a hdrom jó-
madár rencles találho?ó'heÍye, 'íáriaigó, dolgoző, de főleg
dohányzó.

Most is, ahos,r hilúiták maguhat, Kovács Karcsi elő,
lette a dusflszbói'a hiérdemesíÍlt anhorklsdobozt s heIIő
szakérrelemínel ráEluitottak mindhátman. Rehesz az ortón
át lúita a lüstöt,?eian *m;h*ual hísérlctezeti. Kovócs |el-
annta a szemöldökát:

- Hát mcsalahítiuh aagy nem alahítjuk meg?
Petáh leveite a hamut 

-s 
mcggyőződéssel nyilathozolt-

- Csahis,
* Akhor kiielmtem, hogy a Gorganzole anmíNgl&

Klub megalahult. \
RePesznek nern tel§rell a néu,

- Míért éPpm üargatrzola? Hisrcn ai sajl!
Kovács zauarba iölt.
- De széP neu Hát lní legyen?

- Í*e,1,en §an Dománg,ő, Áz més szebb,

- trtŐ[yato§ neve, neÁ tudtok? **lámadt rájuk Petáh,* Hát mondjól te,

- IIát had,d gondolkozom egy kícsít. , . íré . . , mond,
jatoh egy magyar tudást.

* Petőti _ aéIte Repesr.

- Marha aag} - mand,Ia meggyőzödéssel Petdh, *
Perőíá költő volt, iem tudős,

Rebesz megséilődötL

-'Az miűepl Mondiál le htilönbet.
Nagy csend tőPeszhedett el a sűrű íüst alatt, Egyszer

csak lelord.ítot' Kouúcs:
* Mesvan! Csinálhtnk nehi tőaírati cimct! Minden,

hineh a náremt kgyen benne az első szótag, Kouácsből
Ko, PetáhbóI Pe, WPeszbőI Re. Lcgyen Kopere!

- Az ötlet netn rosu. íqrnerte el Peták, - Dc mí
az, hogy RoPere? Nem jól hangzík. Legaldbb aalami
hteltné lenne. Nem lenne jó, ha tennénh még hozzú
ualatnil?

- De mít?
* íIát lcgyen RoParcc, A P*ecneh már mégás awt

ualami értelme.* Perec? - húzta el a száiát RcPesz, - Akkor
inhóbb holbáaz. Fl*töIt holbósz, Oagy május hutha" aagy

ha a betűhhet csaeberélní ahartoh, hájas rnurka, aa1y
hurias máha.

- A aíte nagyon eltaPosoitik - jegyezte meg ePésel
Pctáh,

- Hát cr í,gy nem b lehet - mandta Kavócs, * Előbb
uólassruk mey a líwtíhart s maid az elnök szmlaztusa
,ney a gyűléa"

- íIelye5 - mondta Retlesz s lglógó ballábá.aal bele-
túgott egy üres lúdába.

Koadrs Píllanatig habozolt.

- Gycieheh, nCm aagytok éhesek? Mert, én gsudára
meg.éhezlem," 

- Hút nem mondom - nyelt egycl Petáh.

- aáriatok, hozak ua]amüt! - mond,ta Kouác* I(i-
hémlele ryy d,arabig az cgyöh hasadékon, aztán csmdbett
h.ísurrant.

RePesz gúnyos ííntatt szalaszttttt eI a szála hiiríil.

- Figyeletl a Karcsit? Micsoda hiszolgáIás? Ez elnök
akm lennl

Petáh diblomatőhusan ráncolta a hamlohát, Lútszatt,
attól tcszi íűssőaé a dolgot, hogy milyan uzsonnáaal tud
előlrczahodní Rovócs. Köriilményesen aúlaszolt.

- Hdt nem mondatn.,. tdán., . dehísien, .. őn-
bfu ,,. jóllaher,,, ízé., " nem tu-d.od, hogy ueszí a kaPtár
a hutyaszőrl?

RePcsz elhezdett röhögni.

- Mi az, tán nyirathozní aharsz?
Petáhat elöntötte a Pulyhamlreg, aÖrös lett a nyahc

al'eg a tüle.- 
- Ezt nekem nondlad, RePesz? Exht meghalsz, Re-

Perz - morogte tliihösen ,r hittelcn clhaPta féIhanal a
RePesz nyaWt, RePesz sem volt rest s szahadslllusű nlaPon
aláPos aerehedés úolt hiíeilőilőben, aműor cgyszctre'be-
surranl Kwács Kareci Pelák clengcd.te RePetzt,

- Mít hotlál?
Kovács Karcsínah hárorn uéP nagy érett körúe uolt a

h,czébsn, azohat matatta ícl díad,almasan,

- Uastagabbhaianincs? hórdszte ualód,ottan Peláh,

- De ian - m.ondta Koaács s híúldoradó zsebe
mélységeiből előcíbált egy jókorc sült csirkecombot, meg
egy dmab honyercl,

- Egyélc| _meg, én netn tlagyah éhts * szólot| nen
naqy rneqgyőződéssel.

Rebesz odaszólt ?eldhnak*'Adít íd"e a h.örüt s zabálhatotl egyediil.
Petdk bolrlogln egyezelt bele a ueiébe, Az uzsonna

utáná szauazás aiulán Kovács h RePesl hözölt 2: I atány-
ban oszlott meg, Refrcsz magőra szaaalatl Borsze, Igy let|
Kovács Karcsi elnöh. RcPcsz Pedág, möulán ő haPta Roaócs-
u.tán a legtöbb szaaazatŐ!, al]aUat.

- Hát én mí lcszeh? - khdegte Fetók,

- Lehctsz jegyző vagy títhár, ami aharsz - mondta
Koaáru. _ futost,- Pedig iérjünh tó tátgysorozatunh első
számára, hogy mí is legyen hát a h]ub neve,

- Hagyjuh ezt máshsrra, elnöh urarr, * trwntltc Ra-
Pesr nagyEéPűen s gyerünh masl ,,snú?ozttf',' 

KŰács'elnöh úr-hiadásg ezen a na\on 86 hrajcór aolt
a snúrruíl, Bevétele Ped.ig este, amihot a csirhecomb el,
tűnásét íelíefugláh, egy anyai Pofon.., 
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. KBI,L§M§§ üTAzÁ§.
Kenőec Karce|: - Mikor tesnsp ilélut&n a vlllomogsal

htúamentem, a koasl annylra tele volt, hogy esósz tlton f6l-
lábon kellett állnom.

Boba róní: * §{.t a mlíslk lábarldal mti gglnáltáll
Kenőc* Xaresá: ** Azon ery kövér hontosnestor állt.

{JIP§§ZNÉL.
Qúa letomoll * Úgy 6lrrllm, gz a oipó megíolel. Olyan té-

rryglmga, mtnthe a ssjót bóröm volnt.
, Cípéaa: * Me§blszem art" Yatóü línom borjubórböl
kéezült.

**&;
§§Y KurYA sI/v3)§zIiTT.

Ka|e Ferí: ,* Elvgsaett t kutyárrr, nem l,utlom. mit, cgl"
náljekl

Kenlics hlisö: * A.djai lol üjsághiralotóst.
Keíe Ferl: _-" Híábavaló lenrre, nom tuil eilvagni.

A Macvnr Cgefké$zmozínlom hiv. tarrJa. MecJelcnlk havonta kótszer. Klnd|a a
Magyái C*erkérzmozgriiom. A szerkogztéróii ós a klndúsért NemereJúnos dr,

A Me3yer Grcrk{tz elöflzct6sl ára 4.§0 pcn3ő. (E3y öcz,
rzclbcn- küldondö bc. Ydllalatoknak, |o3l személycknok cgy

évrc lO penlö. E3yee rr{m ára l0 ílllér.}
Á pogültnknTékp. csekhszrlmln száma l 31,428. Szerkerrztőséí ól_kindólrtvntnl:
HÚdupcst, V. Xirgy Mndor-u. 6. Cflorkész;hrir: telcfon: 11r-23-1 ós í 16-72O

Forrár Nyomdel M0lntézct {r Kladóv{llalat B..T. mélynyomrlra,
Budepcrt, Vll, Dohóny-utta 12

A clkórlát régóta lsmerlk, de nem sokan tud|ók,
hogy ebb6l a növényb6l, helyesebben ennek a
gyökeréből készül több mlnt l00 esztende|e a

mlndenkl által jóllsmert

FRAN C K
C I KÓRIAKÁVÉ
Hlndennapl kávénkban naponta asxalunkra
kerüln nem árt tehát, ha meglsmerJük magát a
növényt ls s foglalkozunk annak termelésével, Mlért
mond|uk, hogy aranyar":l. gazdának a clkórlal

A OKÓNA TÉRMELÉ§E A GAZDÁNAK MINDEN-
KOR HASZNOT HAJTOTT

és pedlg azért, mert :

|. |ó terméseket ad s tó bevá[tásl ára mellett
ósszel mlndenkor komoly összeg kerül a
gazda kezébe,

2. a klszedett gyökérröl levágott fe| és clkória
levélzete értékes takarmány és mlnden
állat szívesen megeszl,

3. a clkória |ó elöveteménye a búzának és
árpának,

{. mlután kapás növény, hozzásegíti a gazdót
ahhor, hogy talaJából a gyomot lrt§a,

§. általában nincsen sem állatl, sem növényl
kártevöJe, tehát a termelése mlndenkor
blztos,

6. mlután szerz6dés alaplán termell a gazda,
beváltásl ára m|ndenkor el6re meghatáro.
zott § így a leszállításkor nem érlk meg.
lepetések a gazdát,

7. termelése nem |ár nagyobb munkával, mlnt
bármelyik kapár növény termelése.

TERMELJÜNK TEHÁT clKÓR|ÁT!
Hlndenkl, aklt érdckel, kérJen termelésl rjtmutatót !
Crupán egy levelez6':ill"1.'' írnla a következ6

FRANcK KÁvÉsz§RMÜv§K RT.
TERMELÉSt OSZTÁLYA
BUDAPEST ll3, PQ§TAFóK §

s azonnal megküld|ük képes termelésl rltmutatónkat.

A clkórla veté§éhez a vet6magot mérséke]t áron
ad|uk, vet6gépet és yetóembert díJmentesen kül-
dünk. Megmunkáló szerszámok kölcsönadárável is
lgyekzünk eegítenl azon a gazdán, aklnek arra

szüksége van, l|letve, akl llyent tőlünk kér.


