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HoNvÉnsín oK BunÁm
lRTA; RAovÁrqyt orrÓ

ürmrurotkoronban vslaml külünöe tlgztelettel nóatünk
azokrn n vörtienapkfu, e§yonruhág' öreB honv6iletre. aklk mlnd.
tnkólrb togynthozó cgá,mbüír ttt"ott més látbntók vrrltak a pgstl
utoókoR, vasÍ a m{rrsumok k*pulban, mlnt örök. l§rek nn
öro§, tlsator honvórltk voltak at rriolró ólő aaemtanui pz
l§48-ban leJátszóiló uaBy szabsdn&§baronak. !ül poitl§, lolkog
m§§yef llink sotezor vottük körül gnerptettel n vöriissepk&t
honvódekot éa Lértük ökot, neséljonak nzokról a diosösó§s§,
*rép napokról, amelyeknek régztvovől voltgk.

6k peillg lelkesgn, klplrult §ocal meséltek ngkünk á, §re-
baalBá* klylvácónrk lolojthetotlgn eml6kü naiJalról, anlkor
kasnát, kap&t ra8tdott r magyar, ho§y létót blztositla ég
uoyót. vórtel tria be a törtdnelep sgünt laplatra.

Azóta neh§* évtlagüok múltak el. Ag utotró vör6erapkáe
hogvóil le, ntl tnláu n no!§r,onnyoloat hareokban mlnt 12-1S
óver klcdobo§ vott rógzt a harcoló katonák oldalón, már ré-.
son lekorült aa öröb lryu§alom honába, vela,molylt honvédrlr
üre§óbe. Árótr pgdtg vtlásb&ború eepert vé8ls oz§n a vllé.
*ln. ü0l{*l9lt-ban úJ háború Lövotdte a mag§eroktól a vér-
úldoa*tot. §nnak a osatáüak l; ne§ voltek óg mogvtnnak a
ma§a öre§ioalö hedflgl, rokkmtjol r m6*la nlntha velahoc.:r m&g
szsmmo} n6znónk gnekre a íórlla}rg, r}tk akkor ltle8tn ór-
dekekért, és nem. mB§yaT óritokMl ontottá,k vórüket. } mat
hóború köaelebb óll nomaetünk óróekeihea mtnt w
elöaő vllá*hÁború" mely szómuntra onuak sllgnórg, ho§§ oíosz.
lóntónt harooltunk - osak ommonlrdgot óo mogoaonklt&rt ho.goti, hlszgn mo ü koresrtes heiljárűot kgll 

*vtieluün 
úi-

tüntó*t óg fennnnradásunkért.

tsy sütltán,nom le orodólkoz.hatunk *zon, hn ezlnmagynr
órdskotukért íol3"trtott nogy,rennyoloa§ oJatáink sniOtOt
aaótt sgm_ tuilJr olhom&lyosítanl tót na$y vtl&gMború^ v6r-
alvatgta. §zzgl mag§arázható, bosy fóvárosunt, bölcs tenáosaaz elmrltt ávgkbon elhttározta, hoEi, o Budapgstgn tatálható
4ll"as honvédglrokot öeszegyütt ez 

-erÍes 
teúotóLböl óa ü§Yk§tön arre a célra fonntartott honvúü bösl temet6bgi ui1lyozl el.

,Talán karergn tndj&k, ho§y
més pár 6vvo1 oaetőüt a. §aÍ-
hg8y a.latt, aültadello fgló nézü
olilnlon, hatalnrs na§§ temetö
ter§lt tl, aa ír§Tnsvozett §ó-
motvöl§Yt t§mei,ö. §ut a. tometűl.
elösaör g §aent Imre berees-
útia és a Oömböe Gyrtla-uteu
ezelto ót, majd a déUrasfrti te-
mctőrórz lngeankln* átotakult
klg *yopee tér*ó§$é, Brrkkó. Á
tamedö bekgrliett, iigfákkal bc-
ültetet{: gz*lrbik *éaze, ri ü*órsr-
utca montón, r,nlohogy, erorlri.
latosan me8moneküIt a kultúra
romboló b*tásától. §r u p&r
lro}d, tgrülgt& §sndöuott ki* le,
motótégalet ma *unek a kiir_
uyéknek s lo§stcb'b ól legl*s*p,
do*ebb keg§elgii tr*lye. lrhovri a

környók lakóX valóban ma*$lhetnt óc l6lnbben íellrltrütnt
Jönngk *l.

Nem ls lghgt{tt suoronoséggbb §ondolnt* e. yá.ro§ vemtö-
s6gónoL, hogl'lr a honvóilelrok ldgtolepttfuével, ebbon a klx ka-
gpeJetl temetöbon gíyüJttk ihoz6 a rro§yverrnrolow honvódeh
rzoritta6jJol lokvö sidait.

A temető tly tr&nrrl rerrdozóce m6s mtndt* tolyamatlran
van. SJ htlottakot már lüe nem ttmetnek, klv6ve, ha o§yog
realádtlktpk a Cgörez.utga, folóli dtgz#trhelygksn mó§ cirke§r*
ráJp} 1,6o.

á. t,emetö töboj*rnta n tauttóképzö iniézet háíe m|i§tittl
*zólasebb olilalán van. Itlg telopltettók tót klr körtrpn g" ars-
bads&gbnrr ktrólri hóselüek gtrlalt §ldl hainlmw urtra-
ernlrikrrrii a ,Brrrlavára virmrtoglalár&nrk titelébót v*ló böxök
eírjoi közl &l1, bo§*btt t knil,,sú, ogalop a. ne8yvonnytrlms
höeök Lörbon elhelyezkedö glrlnlt Jelzl.

§r a. slrok közt Jírunk 6; olvalsuk a rpjt* -álló noveket,
mlnth& u t$rt6nolotu }apíal elevonedn6ngk m68 § §eemünk
clőtt. An ntol*ó h6i óvgaáuad napynovfl hóeol n§ói olvxhat.
íuk le e tlrok v&ltozntu mfivóral *iremlókolról. §* mgjó
minil otryütt losznok a szabnil§fu: hósol, sralemog lerr gsy }ls
rótát tgnntlnk a, névtáblóh tömketesóben.

üa pz öre§ kls temotó, moly lmmfu valópá§og aesbailtófí
mrlzoum, ngmasa.k hösök temotőJs, hatrotrr yalóa&§os ktc bög$k,
ltgeio. ós! lát }iiiirtt n, zevartalffi osonilcsségbon n, körny6k
g'áu §s crát madara talál menedókot. }ili, torméez€tbat&tok,
különöcen ezivo;en teresgllk lel * tomgtö Érnyoe klr loub"
ertiajót. A magac tákon osiitg6 ar§rká}tól hozdyo n hú§ó vsal-
sülembts mlnden madárhonr kópvlxelvt van ltton. S§ygzgr
rreklólltam a tá,L olilal&ban lóvö trarkáIylóonksk mo§olvpg&-
sá'hoa dp már botgíbrndtenü e ezáaaüh léraokn$l § mé§ &
íolél8 ogm Jutottam eL r§on koóvemk a f&kon íel-nlá asúsu-
káló onú*akák,,ozgk a fekotn szsmüve§ss. barna kls ll8ygg ma"
darah. A fekot*ll8úknnk olnké}nek potltgi valórógo* p&ff,,.
diesonrg ez a llggt.,

A tcmetö esto 7 órál* vgn nyitra n látopatók *zá.má.rn, A
enélg§ 6e §andoaott &rnya* uta-
ton rrétálvl gl$yönyörkltathetünk
n matltrak énoh§ben, gnútnrsntl
podokon 'mee*rlhonhot ar, ol-
íáradt embor" Sól estk l&tnom.
ho8y m6r ma lo akailunk jó-
stitü *r*}:*rek, akll* an*gyrerr.
nyoklns hrrnvódok ró8 gllnlr,,J_
tett *lrJalra tlr&§at h*rilannk.
§ai**cerr J&.r iite né}rfurr íiatnl-
oruber, aki pudon iilve rlzrlrsal"
ma.pan t*rrnl rr toureiö e*encl_
$óben" 1r{Á* *lmeteng.*tr lrk&ll
ta}&n k§ltő dr t*raekct furag,
rt&* gaeretettcl hajol a .r:irá-
gok liiiól tgl&fi t*rmósnstbarát.
do minilegyo gkórkt ix leg1.*n
au, aki p lta*n,t br:rkekbt tlir
m§§ &, főr.á*rrg raJ& tl,öl- vgt&-
ha§-r, úgy l*kirtl,rlnr, rrrlnilra
to;tr,ór*rrr v,olna"
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lsten, áldd meg a magyarr

Jó kedvvel, b6séggel,
Nyújts felé;e védö kart,
Ha küzd ellenséggel;
Baleorc, aklt régen tép,
Hozz rá víg esztend6t,
Megbűnh6dte már e nép
A multat s lövend6t !

Fő§,ffitTó§ÁGü KonilIÁI\nrzó ún r
A Nagyságos Fejedelem városából, a végekr6l |öttem én, Névtelen

Magyar Cserkész. Mint egykor Tlnódl, dalos kedvemmel beplllantotttm
mlnden cserkészőrhelyre és üzenetet hozok Főméltocágú Kormányró
Urunknak, Véremben peí§é3 a magyar cserkészlfJúság tüze, Fiataloc lz.
fialmat megfeszítem. Lelkemet, vágyak f6tik és hozom a |elen ígéretét.

Sekalandoztam a multat . . " Ott voltam Verercke híres rltlán é§ láték-
fegyvert, nyllat, kopját szorícottam a kezemben. Ahítattal flgyeltem §rent
lstván lntelmelre é; a keresztre függesetettem teklntetemet. Kérges-
kezfi apám az eke szarvát fogta Rákos mezején és rámmocolygott,
mlkor mellette haladam, §zondy aprodJa voltam ét vltézló oskolába lár-
tam, Ott voltam Rákóczl kurucal és a sxabadságharc honvédel között és
kls dobcmon dobpltam, hogy ,,raJta, raitá, ra|ta ! "Vártam a vllágháború

sebesü|tvonatalö é§ üdít6 gyermekmosollyal fogadtam a hős katonákat. Jött ld6, mlkor a §zenny€§, zaJcr, rámmor-
duló áradatból 

'&tékelm 

közé menekültem és könnyezve hallottam, amlnt a nagyok édes haánk megcsonkításáról
beszéltek" §zegeden kokárdát tűzrem a melternre és Bu{apesten gyermekl szívem egész meleg{vel szórtam a vlrágot ffi_
rnéltóságú Kormányró Urunk és a nemzetl hadsereg ,elé. Á határokon túl ldegen |áromba fo6ak be és sírva gondol-
tam szabad magyar {ötdön ma8},ar életet élö cserkésztestvéreimre. Láttam á matyar égen a haJnal pirkadását. Ott
álltam Kassa, Kolozsvárfőterén. Afelszabadult szívek boldogsága, hálá|a talán az én gyermekszememben cslllogott legtlsz.
tább fénnyel. Klönthettem érzéseimet s mlndenkit túlharsogva kiáltottam : ,,Éllen Horthy ! Él;en a matyar hadsereg !"

Ma este megérk*ztem hosszú utamról.
Főméltóságű Kormányzó Ur ! Hódolattal ielentem, hogy édes hazánk hegyeln; völgyein, kalászos rónáin, terein

mindenütt áll az őrség és mlnden *erkésztestvérem készül hlvatására. Rádobbantanak minden magyár rögre, tollal és
gersíámntal munkálJák a |övót. 3orúshonnlqkú apák ráncait ellimítják és aggodó édesanyák remányeit akarJák valóra
váltanl.

§lmondorn üzenetüket is : Ma sok-sak lfjú szívben lobban mrgasabbra e tisrtelet, §zeretet és hála lángJa, rplnt máskor.
§ok-sok szem fordul ma főméltóságú Korrnányzó Urunk, rninden cserkéqz és mlnden magyar legfőbb Ura és Édesap|a felé.
i'ía mlndannyluk nevében tgszek szent fogadalmat. E nehéz, vórzlvataros idókben JöJjön vlhar, orkán, ezer veszély, bát"
can vigyázunk. A ml nagy §yerm§kakarásunkkal körülálltuk F6méltóságú Kormányzó Urunkat, kötelességet keresünk és
parancsszavára várunk" lgérjük, egybehanguó szívdobbanással, hogy egykor olyhős ketonál |eszünk, mlnt amllyen h0 aprod-
ial, cserkészel és leventéi vagyunk ma. . .

Teklntetünket pedíg eközben az Ég felé emeljük és buzgó lmával kérjük t |ó lstent: áldja, vezér*lje és még hosszú
{dőklg élterse Kormányzó Ununkat, a Főmáltóságú Asszony,t, e ml áldottlelkű Nagyasszonyunkat drága haánk |avára ér
boldogság*ra

t"ti pedÍg mlndenkor "keményen' dacosan álljuk a vártát"' 
(A máfat;us 15-én rendezeltop*alillszelőaüunmlnil..mggyar
cserkész n*tlében elnonilolla c7g léOlellrl I§§sü csclkégl.)
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- Látognt$a a rptóll-h§lbs§ *-
á. korgt&ve§z márctusl r*gyogá§e nln-,den esuteriilóbon ólotr*trrlti bennünt o

d8-ae nrrpok 1elkee6dé6ct, a'r, epirkorl
nórclusl eoem6nyek h6eei örökttjútónt,
íelennak meg képzeletii$bboü. (Kt goü-
rlalna ekkor orrü lrogy Fetöll lr, Koa-
*uth l* ée g többi*k uind régcn elpor-
ladtet m&r.} Yalamennylünkst elragadja
.ar, l*rá s,kar&suk &s esért n legtöbb
ünnepi *zópok, e iegtbbb rljgágetkh az
§vtorduló k*posán a lelorról begaél ós

, t íövó tervelröl, e ei problómáintai bo-
gorza. §z ünnepl teiilogósból kovós
íónyt kepu*k amL, a}lbngk ünnepét
tilllik.

ünnep}áeünt n§ít leirne tsljga ba
uom oroszbeclnónk 1o a mult m6lyér§
kog§ tz ere}lyók ólottelen iársyaiból
ur*nrulbn rzivJuk aa ogylorl márolug
levesóJét.

T*v*ly g afdluúüBumbo zarándotol-
tunL ol, lilén l Balzg.utset Poti}li-bóa
,smTúkslt }ere§§iik fgl, tövámeunb e§yik
osgndgs §sgrodóbe& g Váropllget mol-
lttt.

!s

Ar óriókot Petöíl-syüJtimóny lo§meg-
tapóbb rósuo a,z & ts!6m, rmolyik P*.
tótt6k gzpbádínak hű m&ne. A menny§-
zotot tit ia óilnn annyl §orenila tartian
mint * hlc}ötirst §íObn, rnenny§zetót,
a,moly alatt Petóílék óltóX le beosiiletós
ólstük nehóz napi*it. A szoba sark&ba.n
búbo*&omaneg teryegzkgdl} {a ktekóri}gi
,miutáJ&r* készü}t}, ure}lotts Potótt bttgs
:lal&itáJe. Ez t lóda híir6guen vóeÉg-
tl*órío katgnáshodá§&btn óe hoeszú bo-
ran§ol*sal ;orán. Stthonról hantn ma-
,gó,val, eredetlleg apjáó volt, a ,Jó öro§'*ocrmóro*ó". M6gi nra ig kilrotllzlrető a
l&t* bglnő íaláról n n&lhetiórrgl irt fól-
§e§yuós.

§tolarrrra Potrovic* Domonyl
§r6k: átló lorórry.,Dl* T. §Btmbr.

Anno t8l§."
Itt látható Peiőíiék *lmár-lrrms, 1x.. Ko,

§ye}gttcl nyitíuk }l. *g almárium *ita-
j6t, §orrdo*rn bor&ga,setott áJcágrpaptr
vódt a szcróny bútordarob belsejót, lg,
olva**n} t. moss&r§u}i rijságt*p lelira-
tó,tl Kcssuth Pesti §lúaBjánek 1§4it Ji1-
nlrrr 9$-l gzáma-

Itt tal6tírrk n ,.}l*köriixl-xzobú.lran" a
lesbs€nei}ebb Pot6íl-ergklyét i*: eal, eI
á§]rnt, *mglyben Pctóll x*iiletott a.a 1803.

orwtendöro lordrrl6 éJtszsk*n. T*ljeton
*ga,srer$ kemónyfa á§y" a}r&nygzor Fe-
tófi ;zület móg vtdékr* költöatek, ont at
&cyat mtndis o§§,sabeu kollett a e!§kórt*
tennt&}, mert uljvaat&§§É§& szö§eLk*l
volt megorllsltve" a6m tudták. arú}t,

szeilni. ..

IJzen * saJtógópen nyomtatták á ,,Núírruati dal{'-t Áklskóröiil szoba

ifiá.ralus l;S-é;tl" *ia óra ütá,n Dy§m-
tatüók }i e lt pontot es a Nemzott dalt.
Xiut a nyomrla olött szoton§§tt a lglkes
tíjtlt&e 6g Petöfi * éz€n a n*pon mfu
negyedazer * taoveltp el a tómeg elött
g §emzetí dalt. Ar tíJúróg rúsó ha&gon
lsmételto az oakfi gürait:

,§sküspünk, exhtiaaüwlt,
rabok to,utíbb naw te*aünh!"

Á seJtóg6p melloti őrz.ik a Nemzotl
ilal glsö póltlá*yát. Á nyorntatv&ny xzé-
lón Petólt tlntú,val lrt cors,lt találjukl

,,Áa 18i!8,-íh rwóraalwa 1§4rt h,llsí,uott
saitószabadsá"g atúl trege*le§*lős*ör
tlgtct*tatott példónu, s l"gy a megyor
azabúüg el,eő lélakaatg,

Petőíí §drr,ilnt''

,,?alpra ,nírguaf, *oott *agp saha!'"
Azutón áthúzta gz els6 ror v6sér6l eat

a hólon §áti ,,Do§t vagy aoha" ós íöló
irta ,,hlv a bezll" Á iiirlós bönnygn és".
revebetö a kóziraton.

Márolur tLán vetgite pap§rrt a §6n,
zttt dnlt. ,,Mlg 6n gz egyik e§zt&lnöl $
nemuotl dalt lrt*p, teloúgem o máglt
a*úaluál nemzotl íeihötöt vryrt magár
D&h.'n * lrjg naplól&ban Fstöli.

*
Á ,,kttruvélemény asutal*t" ia ltt ho-

lyeztók ol.
Y*sl&bon nyusyó korok má.rvÉny alz,

tall a mfuol*et lííú§ás törzgasítr&ls. *
Ptlvax-ká.vébázbal. Ezt ültók }örü1 tn-
náaskorá§etk kózbtu. Itt órte 6Lg* a
bócti forradalom klt{irúsónok és }fietter-
nleh etfizetésének hlre máreiue 14-g oet.
í6u.

§ygzíók. bogy tová.bb ngm várhat n
szabaileág ügTe, VaJil* Jáuos bezárt{r a*
ajtok*t, hogy addlg nem t&r"orn*k ol,
tml8 nem határoatak...

}r

Cseykóssgk vg§yrrnk: a. mi ilhn*pló-
siink ne & ,.nagy szavak" ká.prózt*ta*
folvonultatíaa legytn. Akt toh*il, JöjJön
ol lile n Petríll-bú.zba §g nózzerr köri§,
tólirkkel éx logalóbb a me§emlók*aó*
rr*pjaibarr vo§yiik koaiinkb,e a Peiöll-
köíet*t" mert ?rriőfit nem lsmerhetjiik
§te§ az lgku!ó..t könyvekböl, g* xgm *1ó§,
hn aóbány vemót, tuiljrrk ozar"*lrri.

P*töíit'mtnrli§ q}vatnrruk ke}I: a* ö
kti}tóxz,eto kimorlt}rtletlen t*ngo§, alr{,ny,
xaor keaünkb* yexriik a P*tiifi-köt§ist"
mindis t&t§lunk ,trelóI* v*lapri üj*t, va-
larni ismor*iiorr szópség*t

|!tltgha

rlmTtrr, I NyoiltÁnA§
§e,m szeretjük ar ünnepl p&twat. ilo

s§y pe}fre gyókereí ver lábunk &e 6giy-
*aerü parasztágy elótt. Iít gyúli *zik-
rár*. a. nag§ lón§*lme ólete, az ar öriik
mag:yer csod&, ahinek tölterrényoit- tr
vllá§ nrlnden t,ultrlrnópe ixmeri. ,,B*sz-
ket a bokor" r:imü töltemóByéi n§§yT€n
ny*lvrc tordltották 1e... Japánban rré.
hány óv alőtt Patótt-tdrrca§ós ata&ult
e8y irodalonlrodveló ezred§B vezetésé-
vel . .. Á* egrylk nómet lmdalomtörté-
néez gzerlnt a vlló§ öt lenrag§obb köl-
tóJel az, ó-sörög fiomélgsz, az ttáltal
Dante, tz angol §bakenlreare, a nómet
Goetbs ós a magryat Petófl ...

Áhog§ az ár.ytól ellordulunk, a Bz§tn-
közti ldon mggpillantjuB Petólt apjó-
uak húsvásó bóröát.

brltorilcrpbqknt, }onybaezere}et giltgk
a íuvtrogna&, ertól a búsvógó bóralíól
te lo kolleti montlonlot, pedt§ Petólt
ódognpíinak oz volt t legíontoeabb figr-
suáma.

3rról az ttlóröl lrJs Petóttl
§reuéw at*nhl Ea ő úgu nerr bíaík
Aa eftberakbáfr:- !égre *etn alsalk,
Me$ ö beaaüele.t lel,kű, l{ua:
Ápt gofuIú., lwgg nifidcrb ernbat az,
fra e hitének ó},doastla lett,
Ettleaate máú,ctlt, amít hereaatt,
§eotgal,ma* élete oerltékelneh
Gaümiítag*lt moat mós ewésatl ,*eg,

*
§ókát§ böngÉezüuL az eml6kek köztitt:

beptll*.ntnnk keresztleve}óben itt vsrt
eg§ik tskolá§könyvo 18$&ttó} gajÉt kóz-
tr&sával: ,,§x llbrlg Álexantlrl Petro-
tit*." Áz ee§lk czsk*nybcn örzlk ka-
torral ttbzclspjáü bibetfizaük b,előlo,
ho§y mlkor öukóntes íelontkezés alapjá,n
beeoyczták, css,t 1§ év*e volt. Itt l&tjnk
azore§kónyvslt, ozekbő! tanult gglnósr.
karílrani clrő klnyomtaüott vorsént]k. ü.

,,Somzónak"'eroileti nyomtatott példá.
ny&t. !S óvea sáprl dt&k voli f*tóíi,
amlLor sz * §6r§ m*sjo}eni aa akkori
tdók }ogel$kolőbb irodatmt íolyóirató,
tla,n az "§thenq*umba&. M*Finlálható itt
t{só versexkötete, *.rnclynek me§je}cn$,
srl*gk stúrádlli évíordulóját idón ő*zel
iirrnrpoljük.

8
Kütün Érdokexg*§et Jelentsnek a mát,

alrrs l,§-i osomónyek emlókei.
§'l§y*lmünk*i eleő*orban na ogykorl

Lanúert,r ós §aekonaat-nyorn,ila lrira*
sajtót§óp* köti 1g, arrrely*rr a Nomrgti
éalt ny$mtatt&k ki.

A. bíril lóttóra *zomott történot Jut lfalin móg ng8yobb alncs ennél a
oezüntbü Petóíi szüIpineb nyouorgásá- Nemzsti dai e&ileti {roíú pélilánya" a
ról: ml&or Fettre tölt$ztat, annylra szo_ " tézira.t&, I P§tótl-tá,rban ezt ls me8l,
rult holyretben voltok, ho§y a tuvaro*t tol§Juh. §rilotEs dolgot tedezt§nt töl
§elrr tudiá} killzetni... Fánz bolyett raJta. Sreíletlloc tw irta Pptöli:

'2
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nf,AGy. KIB. opEnAtlÁz
§ÉRLaT§zü§§T §n|EMELT nrlyÁnax

nísu§LőenÁs
"d 1\L&G yAR csnRxÉsz,ltozcAloy r-ncr,óBn vÉDNöK§

ó róuf;lrósÁca vtrÉz NxcvnÁNyal

HoRTHY R,
- MAGYÁRonszÁc xonltÁsyzÓJÁ TI§ZT§L§I,ÉRE

HIMNU§z - nÁKÓczl INDUIÓ
n Ntlvtrr,nN MAGYÁTi csERKÉ§z §ó§ZÖNTI MAG}-ÁRonszÁc xoxmÁNYzÓJÁT

gr§tutetó rlóapÁs
rFPEToFI

Dalm{ hároul felvon&sban (ót onno-#ko§fr.*€T#eTtTTlTfPffisHrr"al írta, zenélót szerzetto és vezény§

MIKtÓ§ Ú

Történik az I. felv. az erdődí várkastétybgn, §ze4,{rey,!_ó_s?^8gáP,8?99 la!á$n,_.1847 májup y{§én, a II. felv. 8 Nemzetl Múzeum
Jláii_-]*at március 15_én. a IlI. íelv. 1;képó Tordán, Miklós háza él6tt, 1849 jrlltusában, ir 2, képe ugyánott, a sege§vfui csata után;
fáiiioÚ: á I. ielvonástan magyar tánc, eióa{jaiBordy Bella, _Vaúgs}:! Brnó és a tánckar, a III. íelvonásban toborzó, elóadta;

Tatár György és a lérfie8vüttes.
A rlisztetoket FüLöP zoLTÁN, a telmezeket MÁRK TrVADd§_l9ry_e_{9_,_ §g$_sa?gató RoUBAL vll.ilo§,

A koreograliÁt terveztc és betanltotta GIEPLINSKI JÁNos.

P§TöFl
BTonsto§ tsrtrlpr

I. lelv.

§Íóször a gyermekék énekltk el,lelköszón-
tóiüet, máid a kasznár, qkitól azonbaE
elózóleg egír csínytevó ci8ánymuzsikus

A §zendrey-kúrián Julla §zületé§nap-
ra készüne}. Vfuiák a vendéíek érke-lára készüneL. vfuiák a vendéÉek érke-

Lé"ét és közben a tóány lérlhezmenetelelését es közben a léány férJhezm
kerü szóba, Az 4pa dlesen kikel akerü szóba, Az apa dlesen liikel az oll€n
a terv ellen, hbgy egy .óbenkórász
poé,tá"-hoa _adtá& 8yc]meklt§e!. _4gyp9-noéiá"_hoz adrat Éermékltket. Egybo-
By_ül a lalu -népe-_Jull9. üdvözlésere,

Mlndnyálan bemeneküluek a házba, de
a dvorsah tovalutó zivatar után a sze-
relfres fiatalok ttt taláIják meg egymást
a terraslon, bol Petóíi szenvedáyes
vallomással §yuitla lángra a leány sdvéL

IL lclv.
Lelkes tömeg {yüt egybe a Nemzetl

Múzeum elótt. A bangulat cgyre lzróbb
lesz, a beszédek lendülete§€bbek és q
íiatalok 8únyo§an lntik le a habozó és
tontoskodó'öre8eket. Vasvfuy beszól,
majd Elpe§§y Gábor, ez után peüg
lrányl Dániel olvassa lel a tizenkét pon-
tot.'Az addlg szitált esó eláll és meg-
érkezlk Laboíalw nóza, akit §zendrey
Julta klsér és több más magyarTuhás
a§§zony és leÁny. A színésznó is }reszél
az egybe§ütekhez, kiknok soral rtjabb
bevonuló tömegekkel gyarapodnak. Vé-
gül egy€t€ml dtákok élén bevonul Petóü
§ándoí, akt a lépcsókr6l tomboló ujjon-
gág &özben elóadja a Nemzeti dalt.

BASILIDE§ MÁRIA
SZABÓ MIKLÓ§
CSÁKI SÁNDOR
MOHÁCSI ZOLTÁN
SZILÁGYI RÓBERT
HALÁSZ §ÁNDOR
tF,J. TöRoNYI GYtrLA
VIRÁG rLoNA
PETnl KATÓ

llr. lelv.
Torda íóterén 1849 

'últusában 
toborzó

ünneDet tartalak. A harcba lnduló hon-
védet lelkesen mulatoznak, majd kocst-
zörgés ballatszik és az érkezó parasá-
szeká utasaiban a tordaí 

'egyző 
lel-

lsmeri Petóíi Sándort, leleségét és kls-
tiát. Mtklós lelkész örömmel íogaüa
réÉi ti§ztelt barÁtját és vendégü hívjs
házÁla. (2, kép). A lelkész házának
meghitt hangulatú tornácos elótorében
varyunk és - a csatába tnóúó költó
laíitjera blzza családiát. Estelodlk.
Petóíi a §zeptember végén szavoiva!
vesz búcsút a íeleségétól és aa érkezű
honvédcsapatokhoz csatlakozva, eündul
utol§ó útjára, (Epílógus.) Julia a tor_
nácon üve vfuja íérjét, de helyette a
burdo§ó Egressy Gábor érkezik, akl
meghatott tzavakkal jelenti a költó
ialálát. Julia tlgy érzi, lrosf az élet
sámÁra végetért és §róg €8y piuemtrs
üsszaemlékezik §zprslmtlkre. ,

tóiüket, malc a Ka§znar, alíll,ol azonDall
elózóleÉ egír csínytevó ci8ánymuzsikus
elloDja- a kéziratot, ttEyho8y bele§lll a
moriÜokáiáua és csak a táncrapordüló
elloDja a kéziratot, ü§y]
mondókáiába és csak a
le*envet<'eiteenyok mentik meg a bely-
zetet.- közben meíérkeznek az úrí von-
déÉek ls. köztük petóíi §ánalor is bará,
tai]val. igv EÉreg§y Gáborral. Pet6ít
elmondla-Ó§yik-l€gújabb versét, amineh
htrtelen kitöró égiháború vet Tég€t.

.d kezedet, hoőu rab|ok-lautibb nem lesziimk - és közben nem

.bílinaclt." Ietáácolt rab aaw: hibdid, bílneíd, ro§§í seoftd§í
utibb nem lesziink _ és közben nem uepzed- észre, hogg te magad menngift össakötözö|l, _meg-
aagu : híbliíil, bílneíd, fo§§u szokd§aíd, kdros szcnuedélgeíd rábia . . . Miné! tüb van belőlük,
iils"ia raiság*ban t ltiinden híbtíit, bílnód, ío§§z szoktísoá, kdros'§zenveitéIgeil egg-ew ldncszcm,
'iiirÁ-ii".Átrtt lelkcdpn l í}au likttnek-'úau löIilhöz úaekelnek. mint az-alvó-Gull-iueil a IíIí-

tu''rrt n r4íő t&rca' ftvllfutft?...
Harctínu hanqon, lelkesen §aaodlod a ,,Nemzctí ilall" szabailsdgróI, rabuigról, tdncakróI ;
det, hoőu rab|ok-lautibb nem lesziimk - és közben nem ucpzed- észre, hogg te magad mei

keméngen emeleil
nuirc összrukötözött

anruil teietettencbbüI ueruőils;a rabságlikban l Minden híbtíil, bílnöd, ío§§z _szoktísod, kdros §zenvedéIge( qgreg! ldniszcm,
iű-,eáu bíIines a sziiááíááÁ {irrátgtl lelkedent Ugu lekötnck,'llgu lölilhöz cöaekelnek" mint az-alw Guliyeil a Ji_Ií1rgv l_ö.ldlltjüílínes a szabőilsdgra tereűlctt klkeiten l ügyaaU-aOU Dtllna§ a SZaOqaSaOra leremlew ae.',

ŐŰtiÍÉ szdzainak eggenkint-ugg* ggenge, de
AmIg a luteil szabad,, a lelked azonban rubst
iűtiíÉ siázaiiak eoieniint"úauú iuenqe, ihe equüttuéDö-óriúsndl íi ciősőbb kötelékeí.. , Embcr uagg: tutbőI és lélckbőI l
'aÁű i-iőtia ly,a,íía. a ia*íl úo'űaáí iabsdqbán stnulflík: npm monilhatoil magadróI, hogg szaüad cmber uagg l Sqita
niÁt t"naoadi leauuert'I lde ueleil. réoi kaiilunlí.I'Ind.íl§d meg a szcnt szabadsdgharóot a lelkeil |els;abailtltisdérl l Ea IeIk*

"7i.'í,iiía,r"ieh-]"aaűű-űiiíiz.'őiíia 
íiii-az tlr és guőzní logszl Haitd. iaiíön el egy olgan'szabail Maggarorczdg, űhol

hdtI'Raoadi teauuertI ldeueleil.réoikar:i[unkI'Indíl§dmeg aszcnt szabadsdgharcot a leiked, |elsl'abadtitisúértl ttü telhe,
;;,' jiaiÍi,.deh-i"aaűŰ-Űiiíiz,'ŐiÍia tii-g? tlr és_gg9z!í 1ogszl Haitd. jajiön el egy olgan'szabail Maggarorczdgr űhol

.bílinaelt,

emcleil eskűta

a §algdrokáak-nemcsak a tesle,' hanem a lelke ir szaliail l *&



\

§{ossuíh tafas azt üxunta",,
_ távirst, 

*lyft-T,LTJhffi::§#,**
í*ts)*, ff.at}y*rrarsr,is,g toll }cor-
aflánlr*óiq, !íJ ót& 55 ,perele*r
,tsl*g zaadl* lrlké t a T eremtő*e{c.

fltven éve húnyta le örölrrc fáradt srcmét Komuih
í,ajos. A férfiú, aki"nemtete ssrsának intésí*ébcn giv íon-
tos róeet tart<ltt kezében altinek a ilevc több mint {tí éven
át, mint _mega§ra cmelt barci lobo5ó állott a világ előtt, aki
a rég tlfeledett magyar névnek úira hírt es b+csÜletet szer.
uett a födtcke minákét oldatán § ahi véere ltátiának ery
csendes városába vi*szavonulva, rremzete "eorsának feiiödá
*ét onnan ic aggódó, szcrctö gonddal kisérve, lázae si"etség-
gel dolgorott, hogy a nagy küzdelem nyomait be ne lepje aag_e,l doJgorott, h-ogy a ne§y küádetem nyomait be ne lepjc Ör
clfcled& pora.

Elmondjuk, hogy ki volt Ko**rrtlr, milyen órdcrnci vol.
tale s ruiért iíics6 au emüéke? ülvas*átok el'a tórténeimet &

vosok mindenképpen enyhíteni igytktatek. Konyakos
vízzcl rnosogatiák az arcjit És remegó ajkát... Közben
1eve5ó után kapkodott s ilyenkor oxigént- fujtattalr ajká-
hoz, Az orvoso}t szerint }egfeljebb cgy és f€l óra van
még_hátra... IVl§§fó] óra múlt tl ás Kóscuü Lajos ruóg
mindis szenvedett, a hihetettenül erós sucrv§zet c§yrf
küzdöit az cnyészcttcl . . , 3/r1l órakor hörsé§e márílir
volt haltható; tO óra 55 §trckor tlcstndÖsiilt, a halá"l
meg.rzabadította kinjaitól."

olvassulr az akkori üapokban, hory márciug 9&án
Turin város hatosága megkérdezte u cűiádtOl, hogy nem
kívánja"e ae utcát cliáratni-"és a ház eló homokot es ilatnrat
uzóratni, hogy a kocrizörcj ne zavarja a beteget. Á család
megköse6nte a fig.vclmct, de nem vettc igénybe a rzíve-§§é-
get, rrert Kossuth akkor már úgvscm ballott semmit. A balál
beál]ta után Turin polgárm*tere közölte, bogy nagy mtg-
tiszteltetconek venné a város, ha a nagy halrltt Turin földr
jében pihenne, §ely esetben a Pantbcónban dírzhelyet ren-
deznénck be.

r\ Nagy Magyar mag:Far földról indult el győzelmm,
de végzetszerü rütjára és mag.var földbc is tért haló porában
vissza. A halott Kossutb útja rzomprú, megrázóan diadalmas
volt. Terrrctesén pcdig az égist ország gyárzbaborulva zoko.
gott. §oha Mag.varrrrszáson §em aeelöti, $€m azuiá§ ily fen.
aégcs ünnepélyess€ggel nenn tcmettck senkit. A Nemreti
M{rzeum Csárnohában íolyt le a gyász^ratrtariás, majd inncn
indult el a mcn§t. amtlynck felfcjlödése iöbb. mint két órán
át taítstt, .

,,§árkány plrspöböt gzázná* t§bh lclké*z k§ve![ cpy.
szer§ ornátusban. csatlósok, iámnavivök és nvolc loúa*
hírnők etőzi rneg a 4§-ix honvódekct, akik a iírig kövc-
tik elhíinyt 1szmenyltépükct. Ae..Anrlrássy útra éi a me.
net és a közónség zologva keadi énekclni:

,Na síri, na sbj frs,írrrf& Ia,i*s " , -" ''§

A Ter€z-körútox pcdig felaen§ a n*ásik brlesúének:

,,§rí* c*ő *arákáre. " ." nr*jd
,,füvo§! elrnúlt, a rózsánah tchullott c ,x&P vírrígr. . ""

isrneroi foriátrrk iit. Mcstanulhatiátolc belölc. hogv kevescl
voltak ezei"a földön, alrit iotruan szerrttth volna*á hazrit Ésroltak czen a íöldön, alrfu jobban szerrtttk valna--á haaát ás

iqlb1n rajongtek_ valna _fajukért, rre,mzctükért, mint §,,lQoDan raJoü§lax volna tajuKcrt| Ben$z€tutrert, mrnt o.
Minden magyarnak példakfue lesz a lángoló hazaszerctet-
ben, akine}*i lényébót n nriggy6z&d&s ti*itasága, bölcseség
és a lcdeh*rebb lelkiisíneret sucá,f,zott,É* a ltgíehdtebb *ugárzcltt

_ Kouruth Lajos a lemplénmegyci kia Monolc községben
szülttett, l8t}*. szcpterrlrcr l$-én, §l*6 ig*olai oktatását a
ü{llyai evangélikur lc,lkészt6l lcapta. Er ar igénytcltn, Sc
nagytudá§ú lclkipásztor oltotta belé a termógiet és a nza-
badság iránti nagy sftrttetét. Átig §lútt a fiaial Kossuth t4
évc*, már belátta ap.ia. bogy az cddigi magánoktatás schogy
sc fo5ia kielágíteni fia hatalmas tudárvágyát & rendkívüli
ereét. Ezért a piaristák rátoraliarljhctyi ginnáriur§ába adta.
Már czekben az években lritrlnt osatálytársai köziil rendkt_
viili igazságszerttetével, a szcgéuyek, aa elhagyottak és
gyengék íránt érzctt rtlkonsucnvéTel. Egyetcmi tanulmányai
elvégzcse után elsó mónoki oi[erét az t83l,i krrleraiárvánv
idején ari*tta, A rlelkiigrner*tlcn ügynököktól fclb§itott tót
ní1l az ismeretlen járványórt az rlríosetáIy legyilkolátára
indult Sátoraljaújhclybe. ütolsó pillnnatban állt szcmbe
xrrssuth az áradattal és hatalmas, mcg6y6zó srónoklatával
me6állítctta art, dc n€rncaak megállitotta hancm aa általa
tzervezett órcsapbttal mesmentcttt üjhelyt a vércngz&től &
a putztulástól. t882-ben rnár Poz,lonyban seerkesati a hírcg
,,Országgyúlési Tud&ítások'*-at. Á lap b&tor. esyen€§
hangja csakhama!, rnagára vo§tö & kamárill* brrssrrlját ée
ett{rl kcrdve Kossuth élrte ál}andó harc, ktir.delcm és szcnve-
d*s vtltt.

}lareolt § rna§yírr ig*z**g*rt fo rzrba,dságért ncmcsak
idehaza. ile ki}lfóld&n is. Ángliai rltja valtlságos diadal-
ncnct volt, Az angol nép minderrűtt * lcglelkestbb tiinteté-
schkcl üdvözölte, Londonban a városi tanács élén magt a
lorrlrnljot üdvözölte, r tiibbí v$rosbat ptdig diadalívckkti
várták. Ámerikai útja *orán ptdí6. mint tgy fejcdclmet ütl-
vöröltÉk, a sncnátugban a, krpvirelólc mind, felkeltck ós au
tlniik a jcrbbjára ülíette.

Á gzán§zöti Kosguth hányatott, küzdtlnres életénsk
utolsó állgmásl ttália volt" t8öl-bcn Genovában telepedett
lc. Mint a m,agános iölgy, aínely kevár magához hasonlót
talál ar erdö fái között, eg},edül, egymagában állt a nagp
hontalan, Dc bujdosása le§nehczcbb napjaiban ig lankadat-
lanul dolgorptt a sztnt magyzrr ügy érdthéb€n, számüzött
bonfitáreaival is fennkutotta a kapcsolatot, serkenlve őket
tcvékcnyrégre. Turini magányában, az utolsó leheletig azon
dolgozott, hogy a nemz€t igaza mellett iiülandóan ébren
úarisa a népek érdcklődé§ét, részvétét.

Kücncyenkét évig élt karájáért. Meghalt hontatanul.
A haláthír az egÉ*r. orságban, mondhatni a világban,

óriri,si r&zvétct váltn'it ki. Á i"aook ícleetckcrttú rerrdEivüli
*iadfuban trrdattá} a Ezomor{r hírt, mcgcmlékazvc Kos*uth
gtgl*& óráiról í"s.

,,hü írtóaato* haláltusn ctte * . órnket vette kezdc-
t6t. A kormányzó mesü"€ge§edült sgemei mind*ntalan
könnyekkel teltek mrg! Á golgotai íájdaimaftat az *r-

tl

Az Errsébet-kötút egyik házán transzparcn§ úli Xogsuth
kápolnai c.catatéri imáiával, A kép alatt esl. lrndastyán-kápolnai c.catatéri imájával, A kép alatt egl. lrndastyán-
egylet ta5jai ál|nak, kik dobpergéssetr tisateiegneh r höse5}kt tagjai *llnak,
hal*,tt előtt. Á terrre{

. ál|nak, kik dobpergéssetr tisateiegneh r hös
A temető előtt körvetetlenü1 Budape§t a9§2o.

.' 
hal*,tt
nyainak ?üOí} tagbó} áttö kületótusége állt- Űir intettek



lrtolsó ,,Irten vel€d'n.ct Kossuth földi ritján és ezeknck
könnyei áztatíá;k a földet, mclyh Kcg*uth Laios ny*-
godni tért,.,

Á koszorúkat húsz nag!, kocsi vhte. Több mint
95S0 lraszorút helyeztek el á sírra, ezek köpül Ola**-
ország maga 600-eal áldor-ott a na§y balott emlékének.

p.qg .l8-as bonvórlek áJlják könil a sírt és ket régi,
' csatákból di*dalmasan kiktriilt ráazlót túznek a hantia"

Herman sttó bricpüraavai után eresztik le a sírba a
Iegjobb ma6yar koporsóját, i{indenki sítt. * Mast nrár
vége! - sóha,it íel saázeatrnyi ajak és hnngos zoltogís
hangaik fel a temetóben. A ltoszorúktlól csak a szalafok
maradtak ínes, a leveleket ttrvitte a gyászrlló nép.'Dc
még nincs v&g,e. Az öreg honvédek zászióikkal is {isz-
telegnck a sírbólt felett, ekkor Péchy Tamás, az l818/.l9-er
honvédek ncvében mégtp*rer fclszóla;l es a kÉt régi
záslli}t ma§a§aír lobogtatl,a íelkiált l* Aki cgy§zer megesküdött a fűggetlenség zász-
lójára, ae ahhrrz többé trűtlen nem lehet!

- Kossuth ncm halt meg! T'ettei, eredményei, szel.
,lcnre megmaradnak örökké,"
4,ki'nenrretc rzívébe írtn bc tettci clsviilhetetleu emlé-

kÉt, annak a ít€vf köré vatódi nagy§ágot a nép csodálatos
megsejtö ösztöne. költrii jóslelke a dalok és mondált eleven
koszorrljával fonja, Koss-uth neve jelentette a szabadságot
es a szabadság éltetö lclrellete szóla]tatta m§B a magyar nép
lröltői lelkót.

Á már szám{lzött Kossuth felé *zá!1 a dall
Nincsen |líros cshmúm, §e nehéz azt tlární,
Majd hoz Kassuth aPún; Maid, hoz G*ribáldi...
Ae clny*rnata* sótét éveiben kelt szárnyra ez a2 €n§ftl

Kassuth Lajos íródeák, Megirja ő a leaelet
Nem fuIl nékí gyertynaílág, A tagyogő asüIag rwllett,

Á külföldról vári *egítsóg ruménysugara xillan meg
eeekbcn a §$rokban:

Smnnyes az én ingew ,$eh sok ítt a lltlló,
§rcnnyes a gatyúű ís, De kevés a kard, Ió,
ívíaid hcz Kassuth lisztű, Majd elhozzák. tsak rní ]

Türr P,ísta rneg Pushát. Legyünh hászcn halni"

Á nepkölt€s egyszctü. de tegracbb, viráraiból font lt*-
*sürú a hlres Kossuth,,dal:

Kossulh Lajos" Kossuth l"ajos! Most u arstág dolga bajos!
De csuh addig lesz az bajos. míg aősszajön, Kossuth I"aits.
Kassuth Lajts ublahibaí binyíIutt u Píros rózsa,
Rúha-jlott uz cgyű ága, ott búsul az árnyéfuiba.
Kos.vtth Lajos'iag1 búiába' hiül a tenger Parljára,
Ráborul a karondra: hot van a. sok kaűonáia!

Esik tső karikfua, Kossuth Laits kalabidra,
Ualahóny cseP| esik, rája, annyi úIdás' izü!.jon rája. .

Kossuth Lajos azt izenle, híbázih a rcgemetüje;
Ha hibá*ih kettő, háront, lesz helyette tirenh&raim.
Xossullt Lttjas azt izente, qincsen elég rcgemcntje;
IIa még egysíer azt izení, mind,nyájunknak eX kell'menní"
'Állj be Pajtás katantinab, Itussutk Laias hasrdriőnak:
Tíz esrlentlő lum a vil&g, ilien,.a mtgyar czabad,súg!
EI kelt m,gnní búborűba, hírt íűzná száb haszarúba;
Szabadsúgnah, hoszorúia, nem heraad bl többa saha!
Lesz Kossuthnak regetnentje, Iesx akkar kará, Puska, menf;e"
OrömnaPocl ás lesz, csakwárd, sragénp, szegány Magyarrtrszág!

ütven év iávlatáb61 is ragyogóan világít felénlc é* mu-
tat irányt izző haeusleteteténe-li lÖbogó fákIyáia. lrt. beszélt
és cstlckedett, mint az ó,szövetségi próféták. Küzdelmek kö-
zött élt, lrogy tanul.iunk tóle hitártást. Hazáia ós a szabad-
sá5 iránti ÍÓrró szÖreittét pedig örökké hiidetni fogják a
Kárpátok bércei! Bjkly 'Déncs

§lÍtí §zenrrek a maglyar rzégrrár§l§?
8olarsa ., ,.Vltézek, ml lehet e rzóles

töld íelclt szeblr dolog a végekllél ?..
'Karáoson§ ó* rlj6v táJárr t*e.n sok ér-

deksg lovnlet hozott a postáa o osorkégz-
házba. ilavaró*zük aegy ükom-bákom
betütkgl voli írva. §okból hlónyzott *.
}gltczés, * megtzólltáe, v&§y az al&irás,
látszott r*jtuk, bt§y aa lráxhoz nen
tzokott kozok tít&k A levelok §sBy
rés!6 hez6nk loct&volabb1 vtdék&ről Jött,
olyau kls nre§yef lolvaktról, amatryokuok
'talán m6s vorrgtállom&na, post&Ja slned.
:§all*ttátok"e btrót póldául; öritónsös-
fizae, Dtsznojó, §ötalend* §oba, Yajala-
kamarágnnk §x a íöbb!, rztirrrány í*lu-
lrekt ügy-e, ntmlgou. írld}&tok,'ktk tr-
Éák ozokot n keitvge levelo}etl Ázok a.
.er,órváayviilókl *is mü§ys.§ le,verrték.
*klket aa elrnrllt h&rom, *sutendöben vgn-
&égitl láttunk nngyt§boraírkban.

§z*khöl. a ltvglokból ,ezgdiünlr $o*t,
d*sze egy *sokorra valót ós e§§ klr lzo-
,titőü edlr!* belóle a }ila§yar Csrrrk$gx
.nttsróinak. ölvtsgátok nagy érdaklőil6s-,cel fu fos&alj*,tuk tllytn etnretottal. a,rni-
lyon &mrstgttel íróírrk hüldt nekte.kl

Farka.* Ja.wsí. 1,1 Sves s§Jógzentandrásí
,geudógt&borozónk levelób$l :

,,í,elhünk kiqóBja at esöt, a tótek
egójót. Á t1 Évi lolkí tz§l*agú,s nlgtt
a e*a.ttrrn{ko mgl§ok a kapott oeőt lcl-
k{ink}röa slJrllították, gz&trer:*állztek"
Á mogtnni xaeieg időlren *l ker,óg otiűi.
ctrit orlcíön.ttól knprr.nk, xirrótfr"riJa *
*né1, aml üogt§trad, §* ,r§r§ k$}rc* b*.
{&g&*utanl ,tr *aú.}1l1r1 §saior${xk hri-
ra§glt. §a§y *a{í lrr:],l a wl }etlq*lnk-
nck, }rogy t§Jrn * r{gi tormókt§y §r$-
x§ar lÉ,lcik le§:,*n" §c xg 1gt** tEll§.ir

*esb etkülalt aai; az es6t le. Á mk re-
rnónytelbö ktb$tt talÉn mrlr ott ts var
a mleú* lg.'"

l!ítt sáltok bozaót írrl§ne* elgondtol-
todnt c*r kicdt *a elggórt*n ó16 ki*
,sfl.gyer rzlsetek szomorú sorsáí, o1-
ba8nratottsá§án. lfillyens& g* ólotkitrlll-
mónyeib, mílyen §r§mtit; }6ngtuk van.,

§otwild áírseü (1hir*a) ürpnot6t mfur-
don eóerk6eznek lt§yeln$bo *Jí"n§ukt

,,Drá§g, uragye"r v6rc§ml §n ar.a kó-
rok rnlnden lgez rn*§yar oger*óez-
ttttv€remgt, ho§§ mlhor murrtába
fo§n4*k hövesgók ffi én p§ldárnat.
ffondják ol ,a rnct§nit lrlnrske§:yot &
aa éu lrnóós§"goml €r a.ra éu httv*}i&-
§sI§, eír6 fuuritolt *p&nn, óe s, dr{t§a ló
axyóm. Mtrt ón §&§yon groretem ax ón
d*á.sa, nu€p hnn&mot, Magyarorxzó8ot"
§zivem}r61 iirfiliik" hogy ii,d.vöx6thetem
mlrriisn l§rxu gl*-§}"ar y6relm*t. mert
bifiau§ .§ok ke*e,rfreóget ettiittt & m{.g-
szül*s évei a"ls.tt" §e tl&ttt, e nr&gytr-
ro§ rgfurr§nok- }ror]r újra ölelhetjiik
egymáe1, rui rnagyrrr c.rey}tttszpk. (,s R

tötrlrl ttzcnkéinntlltó firsírya,r. Monl p*-
dlg kérom * tí§T,t*ln **srkésnvezirtö§i:-
se.t. hoíí§ totnl&asoij&k gai.,bo}i j6-
kiv&nsá§ratí§gt ftlnrltln l§ar rix jó na-
§yar egtrkóxztel{r,{t**rnnek.'l

Á $ókívlingji.§okat imc &1.a.rlttrte" Kö-
cr,linjt3k 6x §xrintr szi,yből ll*ztr*onzn]l*"

F<xí*r,írr. *g,í kiitel*nr]i vtrrrlir§t&lroro-
uónk lev*létrfii a, kiir"et§el$ *rrrok ra§{rd-
t&& rne§ figrvclrntlnk*.'.l

,,.§l va§§trrrk ft,gltll,ir '* trrnulá**al.
a* lskrrltir,{il. Épiiúnk *s}, lcforrnátrtttt
{tffi.í}1,:rr§rrl *§ nfirrtt iirvttntliillk, }to§y

itt €8::r röm&tt t§zgégbgn is er6gajd§o&
t, magyarok."
Btttó Jancf.í r,etltg többgk között e*t

ldsl
,,Pe most már szrbartok vag1runk,

büer,k§k arr*. hogy b&tren szóthatunk
megrer nyolvea mlndenütt, *In€r:fs
megyiink §emól§ii}, bary önturla,to*
na§yarok maradunk, aml$ osgk elay
caopp plror v6r losz bonnitnk, óe bol,yt, áltunk minrlannyían ott, ohol segít€ni
koll g, bar&nkat."
így lotytathatn&nk s, taltózáet a vés-

telonsé§l§, rlg bo ka}l feJeznünk, nort
mdsr* ls kotl a hety.
Aa a l*ményeé§ink' hogy eaue\ u n6-

húrry iilóznítel tikeriitt mindon igaz ma-
gpnr caork6tz fi§yelmét s éldebl&lóeót
tb}cstgá"uui ,.a vóÉ!v6.rl ifjú. vitr$aoknok
dienóreteg toto6o" irínt.

lit**zükt rncgórt*ttók ohböl n nóhárry, sorból, bogy a tlzórványok ífjir*ága $-
v&rttgl,t vár í,lte,koi. 1r§P.Ják aat, ho§y a
2! c*aitrndő+ *}nyrrmatás tl!ól gtl*za}ra-
óalvo mrrst ma6rrnkhrre iil*tjil}c .§ket, for,
]slkoz*rrnk :ralró* ki,rdósei}ik.}1 ó!i ó}ely;
tc*tük velilk x* érlexax.va fi7"*ret*t,ili"

Á C**rkéezm*a§glorrr * lcg*,lrrii köziilt
l*nrertt f*l rrr. ii n*bri,u lro},rraptiikpt s tzéri
s*.tr,{,$zti} ut§§ a,v*nitéglÁilaltrzá,*{: ós
tzóyi küitl xc.kik rrlnrlsnpresen jó olvasní"-
vnl,óhat. Ikl ez rnrlg rrcnt m!,uderi! A uttt-
gy6r rlrglrkír*a *nnriI sokktl 1iibtrrc- kírpee

_. te*íttlrelórt,
§ontltlkozz*gl{,ok yaita ée irJáie,k $leg

teyv*ilektlt & *y,€r:b*xrl.ö§ó§nrk. ,{. 1*g-
Jcrbh ;rrrrldol*rirrkat isrn*ri*ini írr,rju,k *
}-aprrn"

J*l§z&r"ntak *l lt§yolr. nralt 'j'c]*ki
PÁl tll. fritr*firlrósziink h§§}..}it ránk iirük-
:i$iriil l Kiittlle$li{§ot k*r*{iirlkl

il& nrrnkrilt!
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_ A ió Isten áldia mpg az assodalnaíht. drága anttu.
de idehallgasson! Azt' mond-ták eÚ-szet a Dnyeber"bani|á:
,,Szeheres főhadnagy négy rohaűsónakhat Éíerőrráhrlía a
partraszáIlást és biitosítiá, a híd.íőt, amís az áthelés íniep.,tfuténikr' 

- Akknr talán azt killett uolia íelelnem. hoiy
czt ánkább csínálja má1 mert ez egy hissé Ücházatoí ;zt].t
Jlem! Os§zeütöttem a bohá-mat, messzorítottaru a roham-,!rqh* szíját, egy Pillanatig ímádüoztam, maguhra son-.doltrm és márís fulottam az ámbereimht. A rchámcsónáhoh

:?agyer _gyúrtmányú matoriaí felharsantak, sárgásfehér ha-
óot u.qtek a Dnyeper aizéből, odaátról két géPftusha és egy
89ly6;zórő ontoita_'al ólmct, a csónahtk old,á$áncéljói cőb
úgy kaP_og:o11_!_ié_geső, de a mi partá úgyúinÉ, odahaPtek az
orosz tüzelőáilásoEba és rni, hiköiöttünh,-b zószlóalj ai*at as
itt aagyok ma ís, luíla az úrnak, esészsésesen. Enhyire -.lle-
s_en" ezúttal talán mégsem menne{ majá a dolgok, MŐgyek
biz' ,én, asszony|áql,-de mcnnyire mbgyek! Irtr;sy;i ÍŰ;;
neaében, a Hazámért, g fajtán;ht!* Qlirry Szeheres főhxilnagy úr! * ríhaltatta Béla,

: F? édesaBa! - .mordul.t--fel Pál elégedettm.
Szeheresné nem uálaszolt, Sóhaitta efuIhedett fel aa

, asztaltól és,elkazdte az ebéd. utúni'imád,ságot: ,,Ahi' étdt,
§talt adatt, Ánnak neve legl;en óldptt, Am'en!*

. Ásztalbontás kőzben az_ őtéves kis Zsuzsha odasomfor-
dáIt az édesaPjáhca és a harjába csímPasrhodao,-,*egfur*
d,ezte:

- Ed,es! Ott, abban az új aárosban lesx hely, ahol !ut-
, hdrozhatok?

Lev, csaaíkáln, lcss bőuew, §oÉ&oí több, mínt ítt,
:'Pesten.

. _ A7 első gímrnzista Katus tágranyítatt kék szernmel §r-
d,eWődött:

*' Ugy-e, ott nam csah magyarak lahnak?

- New bizany! |őcskón leiineh. más néPeh is.

- És az ískalába olyan ruás|éIc kisláhyokkal együtt'hell jórrwm? .
- Természetesm!

^- Iui! Nem cábáli&k mald le rólarn a m,agyar rwlaú-
nat?

- Borzasztó uary, Kafus! Mindis csak az öItőzhödésea'jár az eszed! - iníátte le a kislánft ct üt ewel id,ősebb
nénie, I$őttí. __Inkább azt mondja-meg, édes, vajjan azért
szerctnek-e majd ottan bcnnünhet?

_ _ . Szekeres magáInz ölelte a lubom szöszi fejecshét és:Mórtó arcát círógataa mond.ta:

- Ha iők lesztek, a ió emberck bbtosan szeretnek maid
titeket ott is! - és a aállához simuló kislán,loh fölött el-
nézett' a két íbi felé, Ázob kemény vígydzi-ba 

-mercdue,

egyszerre szóItah:

- Tisztelettel kerünh öt Percnyi magánkíhallg*tást!
A magánkihallgatás touább tartatt öi fercnél. Eleinte

,inkább a fiúk beszéltek. Izgarottan, egymás-szaaába uágva.
.'Lassankint azonban az aPai hang nyugodtsága aette áI az
uralmat: súlyos, meggyőző szaaa| hullottak a íiúk elé. Iía-
talsógról, tanulásról, élettapasztaltok hidnyáról, anlu aggo-
dalmairól" Ha nem is d,acosan, de konok elszánísággal dll-
tak att, a komoly-kék !alú, uilágas d,algoúszoba lláulm,r,
íróasztala előtt, úgy §zewr€ csa§án a {ábwh ulatt elterüIő
tarontáli szőnyeg níntáát próbálta körüIrajzolní a tekin-
tetüh. d.e gondolataik masult jártak. Hullották ugyan, dt
valamíhéPPe?, nern fogták fel aléggé aPiuh befejező ttwn-
datát:

- Annak semrní értelmát nent, Iátam, hogy megszakít-
sátah a tarrulmányaitohat, Mit h egy tizennyoTé évcí fiatol-
ember órettségi nelhül? É,s négy hazéplshalóual legfeljehb
tanancnak mehet manaPsús a íiúíéle. Ha az űristen is eigy

akarja, l_esz még rd módatok, hagy segítségenre föjietek,
De egyelőre nem!

- Ákhor miért mesélt édesaPa a várísbán ket íüróI?
Biztosan mireánh gondalt akhor! '- duzzogőtt Béla.-* Rátoh sohszor gondalok! Most azoiban eltagadott a
héPzeletem szehae, Érilehessé ahartam sz&mt dra teniti az el-
hűuetkező eseményehlt. Lótoil, Palínak nem í.§ szókam r6la.
Most hát nyugod.ialok bele: menjeteh, aégezzéteh becsüIettel
az isholaő dolgaitohat, mcrt rám ís sok munha uár még. Ha-
nem az(rt derék legényeh zlagytch,. arilök mé§ a gond,ala.t-
nah is. Szeruuszlok!

A íiúk ősszeuágott bokárlaJ, kemmy Mzszorítással hö-
szöntek eI. az édesaPjuhtől és szőtlanul túryaztak, Dc mihelyt
behúzták magtk mögött az ajtót, úllogó tekintetüh egymásba
haPcsolódott és egyszerre súglák:

- Olyan náncs! Xem hagyjuk a,Pust! Ázért sern!

ll. Lulrr crör3öje

A Szanwsrújuári Aluminöur* M{*ek-hez címzett ,,ufu-
is Páns úg" birtohb aa ét ele terné sze te se n n€rn tör ténhetett rná"
ról holnaPra. Elaágre Szekeres főmérnöbneh az eddígö,
eléggé bonyolult tnunkakőrét í,s ót kellett cáníe ax utődiónak
és ez nem uolt könnyű d.alog. Ilyenkar látja cslk az etnber,
bogy o legújabb rend.szerű űgyrczetés rnelllctt i,s mennyí.
fontos aPróság raht.ároződik el roeh folyamÁn a vrzető egyé-
niségében, amit majdncm lehetetlen írrlsba |oglalni ás szint-
úgy lehetellen rnánr}as,t ualahinek" maradéh,ttűarwl, ugyan-
olyan egyání szbrcxettel ás értekelősse§ &adní.

- HIPP! A l?-es munhástsaPat hűl,önleges akkord,-
bére! Erre ohuetleniil felhívom, Egri kollég7 figyclmét!
Ezehnek az aulomatagőPe §.7%-kat §avesgbbet ternlál, mínt
4 többi csaPaté és a teljesítmónyt az áttétcl megz,úItoztatá-
sával sen lehet javítalti, Ezért az ő egysógbérüh magasabb.,,

- Igazis! Á marókésekhez az essená í}oigtlünd,ertőt ú-
sároljttk az acélt, bár uan olcsóbb ajőnlatunk ás, §e?lwli"
mísztíkunz r,íncs benne: a rní cd.zőkemeruónkban csah az ő
vanádium-ötvözetük aalt be. Fölí.rom aat ís! Minek tat,áIia
hi az utód. ismét a $anyoluiaszt?

- A B 604-es marógében ahaetlenüI srélesitení kell a
biztosítóháIót, mett ba a áéb iárása közben valakí be*yúl a
belső csaPágyhaz, abhor'a zubbonyánah az ujia kinnyen
hozzáérhet a hajtószíjhoz. Ahárcsak az öteg Zsurkúé tegnafu
előtt. Szerencséje, hogy a munkanth,óia tűr őcska aolt és
csak azt tépte ronggyá a gélt. (Ii zubbonyban a harja is le-

§ú,lr,os. *gggyíixő saavak bul'tottai* ;r íi;ű.k cjll"



sgakadhatatt, $olnc, &z mí.nd.enekel6U §ttgős. Pbatsa,' meg
"rs le&Wm,_ El ne íeleitsünk }lteuhau.senbe írni Rnísse holléaánah:
hagyan úlI *z úi- Lautal-íémünhket íolytatoft'b"í§érletei' MeE-
felel-e a legutóbb alkalmazott őtuözésí arhtya a aörösréznőh
és a sziliciumnah? Á ,,Tengerre magyar!" gyorshajózási
uállalat már sürgetí a hajőűhatrészek- gyártáűi, ezt'Ped.íg
jó _lesz melegen tartani. Ha a hajóéPátés tnajd nehilendül,
akhar soh hell ebből az úi anyagbl;l.'Jabban Őírla a lenger-
tlizet, miat a hrandenbirsí kyáré, Pedig ez Űgy szőL..'Igaz! Xárász Kólmón, az- ailyagbesznrr| csobű' uezetőie
sienacd_élyes bélyeggyüjtő. AÍhűomaátán egy-htt ríúhaság-
gal Puhítható. Megéri, mert soh függ tőle. J

- Az öreg Péfur adön előmunhás krőníhus dörmögásét
tűrní hell, Régi bútot a gyárnál és míndenről tud. Ha tör-
'tőlletesen náncs jó hefue, az unokájdta kell terclní a szőt,
míndjárt meguídámul Mesél, meséI, d.e el hell ukelni: a
szíve-atany, á becsűIete syémónL az esze acél! Többet b a
munhája húsz ííata], nííigráIszén,űI. FéInek ís tőIe. Iladd,
§éIjeneh! Neat ós űnt eI á szerelőcsmnohbőI cgyetltt srer
szárn wm, aftrióta ő tartja szótnon. Igaz: u unah,újót |ős.
*ónak ktuj&k. |ózsef.naPja kőút meg hell hínólní Pár naP
szabadsággr}. Utána kéi hétig olyan, mínt a kezes bórány.
§aúIt esrköz!

Ilvn és ehhez hasanló tailolilr' c&dulák sohasodtah
S zeh er'e s f őmbnö k r aj zasztalán. Rér sé fir óhisasgzo?ry í áradt
hi mellette ezekben a tlaPokban, Hogyisne. Tk P*cig gyors-
írni, azután írősőbbe ütenni, míMzben a násih lánynah. a
crruzáia már háIEan suhan a szélegsonalozősú gyorsírófüzcl
laPjain. De Steheres tb aasidegekhel bír, tten is veszi észre,
hógy immár a negyedih oráie diktáL

- J[o, resthessenek a szamosíeiéruúriak! - mond.ogat,
táh a tászttliselői - ha eddir netalái atlhattá*, a hétyelmes,
hét, Mert eztel ar emberre| aersenyl kell ám dalgozni, ha
|etszih, ha nem, Ieaz, hog:l amihot-azutún fízernL ailní, iu,
lalmaznö kelt, aliot miőtha alúnk uolna. Tiszfuiselőaal,
munhással egyíormán, }to hár, ítogy elmegy! Áz ,,Egti kol,
Iósúm" még-Íiatal ás hksé míntha-magasa* hordaaá az oT,
rii, amíőti'osztáIyaezető mérnöhké léliiették eIő . , .

*

§zsheresék este hét óra fclé ruár tűrelmetteút testéh a
hntaító nútását. Ehhnrra ísérte uryunis hazai&ptelét az új,
donsűh íiazsató úr. Már ŰéIelőtt-beszőIt a feleségének thr
beszélőn:- 

- Anvu drág.a, ma ne uítianak cbéd,re. Igazón nircs
rá mód. hősuo o Űunhaiilő kellős közebén násféI trát áldoz:
,ah a uvoÁibánah. Este héthor otthon leszek, abharra mojd
'hé szít 

:ialami 
hpmol yabb har abnivalót, u gy e?

- É,s addis éhbn mcrail? Mesíáidut a faje, "_ Dehagy= fájdul! Délben bbhaPok maid wlamit ítt,
g kantinbcn,-Íneg;Ízorn egy csésze teát_,, , csak tlsl .állua és

mindiúrt mehet touább a molor, Igazuh aln azahnak^a.,!lu,
galiahnah. ahik este ebédelneh. Elvégezta?b a mutt,W?'Ahhar
jiir:t á rbitiiáa, és utána némi szűakozás, üd,üIés.

ks mi lesz & ?nag& mci üd,ül§se? íróasztal,rmdezés,

"'U' :"ÍiT:?nr*! * alígha n em a í iúkhat ̂
 
be szé_lgete h .e 

gy
őrácshát" Féíeaia nem soh"alkalmam lesz rá, Pedig Palinak
.Proilémá; uanriak és .. . d,e Isten aele, fuága! Héthor ui,
szontlátósta!

á §rcheres-gyerehch,et tegna§ óta tnínthr kicseréIté§
aolna. t}alarni bóírl,rr,tv ióság siá]lta meg őket. A hát ,,nagy,
Iánv" tanulás után siő naűiil előaelte a hézimunkáiót, amí
riűa kivételaek számít.ott. Zsuzsha bedig csöftílesen jótszo,
eatott fl hat.lha rnelletti kcdvenc sarohban a babái,aal. A íiúh
i,oduiából"'BéIa halb ma4olása hallatsztltt, PaIi őtmmt aPus
d,aieőzószobáiábd. mert aalami előadást hrll tartanőa az ön,
h,áp"töhbbcn' fizihai tárgybörbőtr ás ahhoz csöndre tlolt
s{uftstEe.

Á- szchrenven dlló óra elhongatta a hetet és máris be-
hallatszott a kártaitó csend.es katlőnása. zsuzska ar ablakhoz
lutott, a nagylán§ok házíh*bótat, kúzícáPőt hészítettek az öt-
tazűbe. SzeHŐresié hikukhantutt a kan§hába. Áz ebéillőbcn
egy seemélyr* terítatták uz asztalt-

A főmérnöh a nála megs:okott íürge és crélyes léhésch.
hel f elsietctt a léPrsőn, az tlős:oba aitiiúr tnár EűIa n'yítlUu
és kemény aígyázr-bau, ielentette:

- Igazgatő túrnak lisztelettel jelcntem" a létszúm hal
|ő, munhaszolgűlutos hettő, gycngélkadő níncsen!

szeheres hatalmas barochot nyomalt u aiplorső le-
gényhe kartahajú haPonydjára és'megsámogattŰ' az" arcál.
Miközben leteltc a kabdtiát, meghhdezle:

^ Felelés? Egyéb győzelem? Dalgozatiavítds? újság?

- Latinből győzelem. Talajtorruúban első. Nátnet dol-
gozat tűrhelő, mcrt héthannaé. Másad,fah;ú sgyenlctekWt 8;0
a lanár úr jaaára,

- aoU iobb! - vólaszolta Szehcres haso*ló hangnem-
bm, de mindjárt elhomolyodott. - Felhötní azt o texlíIt,
hishoma, különben baiok lesznek az aPródsőggal. Ex g mi
mostani lértelen harcunk szőzszázalékos erőhet hiiuetel. Tc-
hút rajta! rajta! * és azzal benyőtatt az őltözőszCIbába.

Béla clfelejtett Píhenj-be lanyhulni. At ,,aPródaúE" ern-
Iítése a szívébe nyilólott. APusnak megí*t igaza aolt. De ha
ez a_ Kuszu, tagyt* a Kuszenda tanár úr megínt . .. saemép
lyeshcd,ett!

--- Béla! - csengett Zsuzska hangstskiia

- édesaPa í,ac§ara uíón mesélní r,h,gri
* II$, kt"i! *l rnár itöíí! * ugrífűlesl* ÍI$, h*i! *l már döíí! - ugtifűJeskeúett a htmar

ga*ilalataíEól hirtelen kizökhent nyahigláb füi ás rchant tl *

e"

a" szebábóI

* Is8zcató úrnak tisztele.ttel Jolent*m, a létgaáür hat lri,- -muntaszotgálatos kaitö, grgus6lkedó nlnesont

szabájóba* hagy némí rcndet teremtsen. Mert nóha furcsa
örletií tanlaE'az ,éd.es"-neh és a tnesehallgatást í€hételek
hez kiilí, Pétit&el: szobarend? _ Mérsákelt? Na tkhat mpss-
hallgatós helyett tendcsinálás! Ird*ldr! - Ilyenhnr minden
híóba. N em indulni? Ol yant még nem lútott a Szeh.er es- Porla._ Egyszer volt, hol ncm aolt _ ic,y kezdte mcséját
Szekeres ba|a, _ volt ualahol me§síe, nyui,gaton a ftancuzok
otszúgában, a Póri;si Tuílléri.dh egyik díszes termében egy
pufóEkét ű pólyásgyenh, ahí h&mily tehintettcl jétszdozott
a d,rőga elzászá esíPhéhhel dkzltett ezűst bötcsőben., .

- De abus! Csak Zsuzsátuk meséJ? Mi dolsunh uün
nehünk, léríűknnk a Pólyíuohhal? - rnéltatlankoiion Béla.

- Csőrt bzfogní, öcskös! * mordult rű PaIí, báry masa
sem hldla, mí lehet a; összeíüg,gés a írancíe Dőhás és-a
t e j etuóri aluminiumntfneh kel ha Ú solatoi atala á ő isÁnct ek
hözött. Szekeres úr ugyanis ílyeitnít írht a'hallsatósápnak.
Szeklresné ís hérdő tékintetet aetett ai uróra, bdf ,,örei íű-
aal" egyetemben íge* jól ismerte aPus tekeruónyel titiát a
mesestörsés terén, Pulfual esj-ütt inhább arra. uótt hívátlctí,
hogyan s4ahad, majd cgyenésbe a ttwse görbéje? Saekeres
azonban hídegvérrel folfialta:

- A szóban leaő Pólyást úgy híar,ik. hogy Lulu és a
pafájg,nem hisebb úr aolt, máni III" Napoletú, a frurcíá*,
cst§larla . . ._ Hahh! Éu l8a84ől l873-ig. Meghalt . ,. t* §em halt még meg! §ardá,ü bűnia, ha rzqm ha}l.
gcís:l
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ltJt]sAG
Flatal tülek lobognak benned,

Lei íted ben nemes ertmék taremnek,
A itív6 osziopal.

§aemednek 6lel, dncos lángia

§rőd acélps tzllárd$ga
Csak magyar tavaszt hozhat !

Senned tlsxa álmok ezületneh
Te a hatelmas, merész tettnek
§rrrbere vagy !

Te vagy a |öv6 §ultó ökl€,
ltlely vász*sen dübőrögve
Követell örök lgazát.

"8enneri úJul az 6sök vére,
Ttéd a zászló .már ezer éye,

Hely magasan leng..

?e vrgy ngmzetad bürrke fénye,
A dönt6 htrcn*k utolgó r*m{nye,
§renr lfjttság!.".

Guba §süt$

Épírs§mx §§§§T
Á budrparti rrcrkél:kerlllct dírr6!6-
rd{*e a l{agy*r l"l§velód& H*r{ban

.\ }linrnusz ós n nírkúczi-lndul(i ti!,itott:l
nle§ au ünltcpi f§tct, nlrrjtl l}irovszk}" 1,1rjt,,
a 13udapcsli rscrktisz-kerültt parnil(,lrq:k;i
ild§öziiltc a tnttgjel*nlrkel. Illizddc.}:clt +l
mo§dl á. ltoÉv í.t}n(.k irz r,st tleli llCnlf sith
srrirakozlirlas u teljlr : t,Élhilúztlst akltr arltrj

'nindtn 
cscrkésettck; ll1litrürrk hítlrtl trtlI.

gyitr is nlag!ár kiiet, hir|atjuk ril n ílltr tisvsrrls kózt [úi (,l|{ó nlÉr szlhllrltlkut. ,\
kerülcti ptrlncstrok .ear,Ái ulírn lr.lzt.rtÉt.{ t
a t,lcrkóseírtdtr)ó, mlrjd Lr! t(,r,iilI i! §7jllIril{!i
í{iggölrr, és r,gr 

'err!ti cserkésztírbor ,,lr]r*tt
}téllt turult tJi,nk.

Áz ügyeletes órs *ípirult ;irccnl érklziil
meí{ u fnltlliril. i\l1i,|1' s7akndúklln kclltll
keri.szl ülhnttllnia, J.:lhDtnrozzir}i, lrrrgy hir.lirl
éplLcnck a sz:tkarlÉh fólÉ. 1luzzli is folltllrk
a hld(1lltrlshez tt ehkor k|l1,jtik az tiJ íctrrllir.
túl ; üz eJ(,tlli csil}:;t§Okk;r! kiiztló ílIultatI
kell se4d,dkczrriök. (irl!rrinrtl v:illali;ik J
}ntlnkót, tn(rt 1á\§iln riszrcvcszik, hugt, cz is
,,lrirlqrltés" : & nas} rnag}-lJf sz;tkltltik íülr|.

liBy lttüs,ik jelrnel a trrbur sziilűi fr,gud,i-
nal}jat lllutat,ia be, Á tliborhan tnlálkrleik
efi5'rnássrrl a fiyliriAAzg3l(i rt {tí{}ilr ntunklttit,
Minrlk,clttn cicrkúszCpúk, Csaklrantitr kitür
3 \,ihlrr, ll1}linl á ,J},árigazRütú nlcql tt(l.ill.
ltog5, íiáItak t{ysvez*Ifijc n l},árimunka. fla.
l)e:t fitrk nrár lnrirk*;l grllrtlolkoztlak,

.\ _kör,etkezd jclrtri,tlltn az fszl l,rNo!l)]
}t-ör'ek elt.r,enpdtrek tltcí.l a c§crk({§zck *r(.lllt
clőtt ús beszl,Ini k*ztlettek a nrultrúi, lltÉje-
lenik l,}nkr.]cz Talnár" ;\. hószül6 tcniiitő t
lr:ipolnábnn bcszóIgtt g},óntaló at},jattr!,
szerl r;f oszlo l t reltwn]-cirdl, csalú<líisuirrii, ólr-
te kc§(,r\je§ tragcdidjilí(;l. ,{ jr,ltnfs cltűrrik
de a íiúk lelkribttl l udato,isli r últ tttilr<li,lr
mn!{!nr idók nag}, lanulsága, bogr csitk
rn+ gunkban bízhatunk, ho g.r lrralyar pí r rlr lti -
ntr!inkal csak nra§v;rr eri,T,cl úr ltctti kuIr,i
scgítsógge! oldhatjuI lneg.

rlz utolsú jelclrrl, a,,kisérteteli rirájr".
I{istlrtó gotrrltrlrrtok táfilrrlnak u lirraiztó
cscrktlselrlkóberl ; §ol!-e ér|clIrtc g c:i(rk.is7kc-
dtisnrk, n lí' tör\,Ényrrr,k 't }leAjeleník a zsitr-
fiú, l l ör{ tt /i, tt k:rJ rttár,lr:lkú i.s *liürrrrek rr szt l.
süsé{rs polilikii irlittt,zatnk liü|dOttci. .1z
or§zjlgolilpjtó lcrlsztén3 és rrtagvrtr 4orrúolltl
eg.l-súgrit hirrletú l\t t án királ}; nr itlötíllló
eszntúttl,ek ót,ök gr,üzr.ltnél, hirrlelö lilitlrrroil
Iuue lterceg, a hil t t \u§iirz.ri Lászlú triuil5,
uzonban rrregmulaljáh i} r:§trkú§zll(,k ;JE
tnrbercbb enlbcr i,s niaA],nrablr nlag\',rr
ősvúrtvrito anrel1- Kriszl uslit_lz lt:zrt.

Á közöttsrlg náÉt tip$!ial foHrrrlí rr rr ko-
mol,\'órtclnrű elcrktlszjritttk jcletrt'tr:it,. r\
stkercs cscrktlsz.rzittJiritlkot dr,' l'lnl,rl }Iiir
ton 1$9-es*k ptlrunt§tlukA lrla t(s llcnkű
l}iiljnt renrlcztc.

,:

rlenkt lrlfe.ríí"s* űí arszúíJ irtiní i
& mű{íQ ftófu/r.sseJPi1-1eki 

pül §rrlí}

$ ftűű úa"zíótt#,
9zéP a r&e§yar z6.s*íő,
I*gszebb a világon!
Minden jó tnagyar most,
Alú hcII, lwgy áUjün.

Áhi rilcst nen tnehel
ki a hucmcúkte,
Az harcoljon ittlzotl,
Ahogy telih tőle.

Istea! A zdszlónkat...
Bajban, biizdelemben:
a é d ! e il, *lrabnazzaú,,
Shtetlen épségben.

Isten! Most tekints Ie
§*gény magyct néPre _
Rég6te §alyák mőr
§rága, Pírol uére,

Ilt*wl §rép zósúónkat
§oá-saá €x€t tlésze*:
aezesd győzelenre,
Á kareoh, hevéfun,

l{arrlor l&íroly

.€ .L

,lli ;

;&?,

I§*g*r:ií ór,í..*lrrlrr1ó
§lfirchlx 21*Én lcsz 2i ilve, ll*lg1, 11'ilít-{lrn uz -.trklrli;tri ítrr*r]rllrrltr"

átatt'!rr:i lirlzi$iij fi}k{|xilrt)í,itr! hietrisr.trt,l }r;rtllnr;rl, n ktllltltttttrisllt klticn:t* 11s

mi}9},íll,itl,\,/iigí lnnlrrsliii,/.tiit,sil§Í,§{}l, .,
j,]i; ;r llrnlir:ski]rztlirs;rs;ig ílfi ilr*§l sxrrr.jt1,1,1r.l

!l}tl§ {)!"{]§f r.iirlis hat!,,{r:11,g *}ri :n"{r tlt',rl.ók, x
,,ír,is;,,;rlr,:tlíí,isúcr{ . . .

,!ír,rir,lÍ,rt t,r,lril,r,, liirl',il,r,i ll!ir:rlv gti,;
ttltittk;tltllnltt,st}ltk, rirtlr,lt kik;illtliIlr ;r

v,.llt li,l n kapt,snl;rlelI ris i,l1.er.irs;tir:1,1,c,ilzi ll lrír1, ]r,rtgl lt §liirll-
lr;it'lrliltrklt! t": tij .ltlill,,irrrt itrrIillrlr;rk ll tií;l:j\ jlr{)t,{l:}lri 

}rr,{lIr,l;l1,1;1i 11.,

ít'ir'lriscJr ll],Jvlrllk :lltlr'ti jli}J,:t*;t !i; i,rl *liilli'rrlrik sr,]tlt \ilrrlt nf, ttlr.|trlssiltllk ! *.,r,.

É{agy *§kere v§ít & F*rfíqxerkésx könyvtár rn;tsadik lq§tetének :

n,MlT xssu§hiH§T§K A C§§§K*§X§T§§K ?-*
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& *l-egtill §ilt&ó§**k *llíorüll: g3xkrrrtala
.T;lr!iJiIr ti,-élt rl{.ltr:iili t l'l;ra :}lt 1rp1,,lil,r

íl7,-)lt1,1,. Szr.ttl. í',r.lltrl ttt a r{].ls iti:trtrtli
r,5el,ktsre,;tírí,t lll l irtllrlllr:ti! k, í )lf Litll,.i.l
l:rtqll lii,11\ a7 oi}1l|!i t'\t'!k{i17l.kcl kcri,rl,]
.§ir íiil*st}i*ij l:lilklitrvi }'";lral,i trgp*i-
lr.l;':}ilt,s!!,lk. ll R2-t..r,htrr.} r,pr' rlliltlrr;lnIr-ltirl.
i1,1r ltl Ltzl,it. .\7 l}rilk elolr<ll;'rk. ii,,.:'r 1, 1,,,,
JliIl! i,r;iiit,:tll fi!4errtrriliii; srlilll:rk' l. í ri,
.í't'!títYl& iraílir';ihlrtl, lllirrrl*l :i!i:rü!t rrrirtl1,
j/rrl i}rtltlilltll l;inilil t lll}li! gl* }litl.i f;ltlt1,115,,
klilt. \ lu,l,;t;; ll/.}.i il (.\i,rli(:r/r,h sr.{ltlt..
qr;l l,rlri, ']t)l.r! \.t|,1.4í||íi, hrra1 ;r lrrit cit,,
{,Fltrirt" ;rliii.rIr.h _l1|}l]},.,l, \/l.JIl(;|}l,,ir,,.,r!
a lir1,1lii.l,til rí]t.H!u,Il;lH. lt r;it.,lr lr.riilr.ilitr
t nrl l,zLl,ílil., ls lrl rrtr;ii L;rl itt trt íjlt t.tl rt ltt.i jk
llJ e!li\/ \:ll,í,5l _ !Il, fll .; rrlL 1.1t,iltt ttlrlt !el
li!}|lj. _\ ilitIí!\jl\lt! .ti|;jti, lli;11.1irrL .1,rrljrra!
stlttt r*lirn:tlt },;,r,.l}ta|,

lzi,lIil:ií rjllr!rlrl.tl!;il,' al :,l1},,i . ":tll:tirli{:r i, .\'J,(.\ i'\ltl,ill 'l irrrli,rLt:l)r .r,,ilrl l's l,
rii!il} ,,|ii al:rIt lli írIllj titjk r.llii| 1,.!l, .7í,r.1l
itttilrlr,ltr_.k lr hl}lzr.Il.|- \z,,tih,,rl*,kir;r,
kirzlli.tr :iIllrrt,}rilln nlfikiill!tl| ,il1 l{ ,;.

íádiú, í.rirtr! x kii:tlillrl1!lrl ris t riráii§ r:sa,
li.ttlal rrl|| iissi:*kiillr,tl'::,bttr,

1likDr u iiúh ri,;,r iu{llil}.. lrrr,.jr tritt kt,lf
crin;ijiltrrl, Illi,!,krit t)\zi,l\.| k'irit,ll+}, il
k;rIrol I tir t,lrrt:tIr,r ,:} íl*\.ll.ili. I1r.ttt .iiitt-l.ilrri! ;l vtfíIti:l},l{,ll,i!\bl',l Illl',|- i\nll.r! l,itll.
l'rllJ 4§. \liilll!;,lt ;l §7t.nl,]|\ ll,ii t i i,rl. i.trt
llt,rrc t,;iillrlt. trlr.rl }ri"rr;i ;rl r.it,!l.rtrrirr
!rtlIt i,lliilf[ ír,il íilil1,1 kr,lrq.rri. ll r l'rzllr.l t' rI
it?,t;il} ü? iq3Zi C\. ík.i.z!ltcgíiH: i ilil tlrtl}ítrzrr,,
l!a:l)úg} hil}.!\ illt,'!ll';l \r:ltr\r',h íl l,(rlj{|iIi
n)filllí,Z('tl . aki irr, r_rtIltrrttb&n TitTttl a-be!ur.i
Jtdctttdxekt:1.

legalnl*rs }rtef;fig}*r.lói Cg virrak,lzlls kiiz-
lrtrt lirslltn nt;rr xiiittt,<l*tt ús:i lir'rk urár
ítzl :.iiurrltrlliik. ll{.}d} it \,ált,{ l}l:l\iL felt!rtltljiirL;ii rrl tjttlcrtltf,s, j-,9;1-szeI itzli,ll lillrí\.c
ítlt l,c ;rz lrlll:,llrltil l,§}, ki§|iil {r jtlr.trlil
ltr,l].\ nti:gllillik fir l.H}ik |jttlt,rrilJisl. t}
}tcrrl}t1l1i1 rttljtlttr,trl .!Z áll.}lll:i,l,',l Jcl(.:lll.ní.|;irs;r titr,g i-}ri}lit|1. ll§llJ}lott hi;tlrtt.. }rt.,üv
n,i|,r, it J!l)la:i},j ltríltlt{lel; í!(litts|.. trrdiirii_
hoí.|§ ,lt|c!'rl, i:ir. }izr:lr il ,l!frlllí,tt azl,',tt slgg*
íiill i§ r.lr(}*,li t:l ál,iaj}nirtii}}r1,1 1e,ltli ai.
egíik ejtóirJlrőst. }tést5b!r í Iirliii j*l*lrt{sr
§z{.1i tílt il ln.isjk (,\ill}ul i§ clIl,t{{r! l c{1 {,l.
úgl'hogT a csfíúcslck §(,Híttí-g(ir,,,l 1)lfH;
§ztlbB{líl0l lak Sat{r.:tlqt üz cj lrit:r'nl,úsrri;
1,c§7{tl}, e§ l ársíl§á gtit ril.

I,:{l(!il. tflrtt}tt ft jtttsk" lÍlt tnig csali jlitrL
§öIt! h;ir czt .t íit|k l|süL,u !,llíL,u|..itl
tut]tlik tueg, }tn nrég cslrk jíl túli r rrlí . dc
§rük§Ég esttt|n lclrct JiotnoJv Tll'óráA i5:

;l brrilnp*etl ilí. xa §r,t. lmfn t§{l*.ó§?_
t§npnx llegiish;lda lll. írtrsartHi rf,lü§c§li{r
lcbruár ?í}-áü ú§ 2l -e11 fJttlulíi'ir rendeztf: ír
s7t" llru,e $imu;i7,illllt {,rrrkdszot,lhonáhan.
A szóp rnűsort ltt §iiziilj{ik: l. Itlkftkirúlu,
tr13íhirrtch ? ítllvrlttásbrrtt;} l. l'fr,i/i." /lírás
uáú)s,.. §ar;rltt, 3, i.Iúrgú* fs qkotozsu&ri
ölrr,i. (Ilállirték l telvorrúsbnn),,t, t&ri" r's
1|Iihók. (Ni.Flncsc.) 5, l_urlas .1ln!ui, {.ttib-j:tttik l ft,lrtinrislran,) 6, Furull1awámnlr"
7.. Aralr1': !:ültmtlr. aSzj]ví]ilt.) E,-,.A f.trr-
kész uidúm ís m(q!lu,df,tl.
F n südüllő| .l{. ez. Ilúkdrr2l-{.Fnpüt kcdvcs.
tlevt,n(,n §zcrkcsztFll. .l4 oltlalas kis ítlz.et,:t
lrllritt ki ",'fárlrr;atr'llian#{lk'J r;ln1l,n. .1,r"_
i,3ll(,,\!t{lk úr §trnroli, üzcllrtc t)tÍlll \,áltd7tt_
l,ili tjt{t!l1ji§utiin});l§ I.iir-l]l,k{"ánek s íitik
ir.lsiti: rrrrr.L, !:illrríi !isczilt.trll,tkr.zÉrr.k.
lr:rlrl,,rri:zlr.lt,k, l,;ilír|,t|,kJ isL,,,i;ri,ts klrún_
rltrl;ili r':lllrl:lt!i:k :,||1," ri.b. Á Íilar:i rtItllsli-
§.lki,r ,.líltlL l_!Illl .:,]\ j,l lrrttn|.iil, r'tlltz,6.
szr;;ltttttll ri i r;r1,:ll .,tr.r|,rinr'tí,, rr,r.lir,rllii bt.lrr"r
tlllr,lr,- §zt,yrl,il! lr.: }il\,ílrltlIlt ll hrrlli,s ll;ikti-
l,]ri.li(jtiiri lrlr,úlrlT i jli :rrrtrrk;'rll

|'

I

1

]

§erlmnrlk {ihnlrrpin a ,lá!}" nn. §z*nt lltrlirlt
e§a}*l, kl§r:§*rkílrnri1, 61"uoorr*"

Zotqb*rvfrrnny, Á, ll1rrgyxr (1scrlidsllrcn
nreÉjclflll,.ltu(liiplr§|\,l.rsctt\" hlntl;ij;ir;l :l
z|)ltlb4ri ?]i3. rz, ííol}úi },,lritrál t,}, t,}, ót\"
v§r. ttói ta nf o!_r," :itlrír |]t r,?onllrorl,,*rxcl, yt," rc}t-
deztek, llgy hal,rtllleo§ .§{rfkú§í fiy*rtp ,lz
ellsó tlljuL : á, ..I{}, .z{,br} az dltt" citnü
köttt'r,tll . {! ll1á5t}ílik rlíj n.r'ertrru Yelílsr
§trj.',.'l'i;rctlr:n utak" c. lIlunknj;}t kul)1á"
,,Az öt|ct ltfl§\,o}} jú, kJr,;lrrjtik, lt,igr qlrr6l
töbl,elr haszllálJnk ít,l a nlllguk tiirosá}rltt"
* 1t,j*k ir uonlhoriilk,

_ A burlaptstl 3l7. rz. üorlh3. Mlklós-koll6"glunr +sírk#ízt§apuítt viIlrilit iirrzriülr.trI
kcrel{bcn tllrtOtlir lllL'g írjollll:tn Il.s;(.rzctt
zenl_,qélrttllek ;tíutósát. :\ }ír.retlr;r,rlro.i }(*-
re§zldtl} T'olgúr! Kiir liel),i\óPcihcn evúllrk
össze lr csnFírl túgjaí ds r.enrldgck ii,lruár
2$-;ln drjlutín. htrf;l, kctllcs, rsulár!i ütlrten
ktrttibcrl tartsrlk lncg szrrkriros \.irl*rrI iisszc'-
jÖvetelÜktl." A rnÜs{Jrbírll ir Crilp:rL 1jlí{jill
§zcrepr}tck §Zal,illalDkkil1. ztrrtiola. *z?ri
harntcrnika d* más tltldnl száúrokkal" i.
műror utílt jú lrarlgut*tbarl §zór$koztílk ;l

'clnlatott 
gdp trangirri nlf|ic!t. A (.\ílDjiL

az Ctví,g}' kivít(gít(,rtlról falglozri §edjlsdíú"
vcl !.lorrdoskod()tt. -{. \idá}n. rsaiúelí t,rt rriur.
mÉítÉkbcn íokuzta a csapai. örsatLrrtás$ttis
ltestvCriségdt.

.1t buJruohl :i?B. lt. Zrlny| }íll|r'rr o*. tg,
§r8fytzóle§tülcttlrtlk c]tliihtii. llegr:r-liir Ltt"

. |l_tll,í1 flp:it.)l tlílg)- td§z\.(1t nlpllclt tflnfliúk
tl_. .! lttrlr'tr:ucll ]l l)itJ!t)l,hi t.ol.rLrlrr,t}i lillilrk
Ui§zőr§t:4{,l. .{, l.\r}lr?ll tirrl i}erir r.'llrilliirrrz.l,u"llogr ;1 sztt\'(.uí,l(:sl11lr,Ii r.lrr,tk lt;rl;iIiitlit|,;
ór'írtrtJtrlli,i.il rtril|(lfli rlllltlr g\ászlirlrl{'11!}{i
tll i't';iliit.iIt íi r.trlltll*Cre ".l lr,ur:rliir i,rlrriii,ltiburllrari }r,&úl\,lIíll)í)!'' lrl:rlrI1,4rr:rL,;iil;t| l\ ;,l\?f!|1,1.1t. :ltttr,11cl s?1.ritir ilít:[ (l!tii!íi

{'í1!| krl\/t.h Liiirl|,;tisi, iíJr ir t ^ l;lltllt,r;i1.1
§(ill iiIlt,i1,1, {rrrtli} ;lrr,tlt _

f l::t".' *ü#]'l
l..!i.,*;1l,,.']:!q,il: ]:,a

1*..1

,*"ijir"*

§,u**a§á§ §, til§t ,

Mast tauasz jii,tt: a uírágzásilót
Iengetik már a száP w4gyur !,á&,
S minhet telérlel, vad szeláruel
Mcssze pusztán í,ár ülo$ rabság.

Magyar tanyá*ra ndrcíus
l)irágos ággal mast höszötü b€" -S jaj, uinhet tlűr g téI,
Mináerr aabaáság tawétői€.

Magyar or§zágút jegenyéá
Mint bánat aryüruíi zúgnah *
S magyar tanyáka elviszi*
§aelehra biaatt sőhaiurhatl

kik taíjaszból a. tőlbe fiefrtek,
líajd uásszatérneh * rnbak.
Győzelmí z&sű6e swnt m"agyar |áh
Csak aééi.g a§régaz*atak! -,,

§yóni §éra
(Aa elsö vtlÁgháború n§íy ktltona-

költője írta ezt & venE€t, I915-ben, a
hadlíogságban.

a{
§eiionnai bitang ember,
Ki nrost, ha kqll, lr*{ni nem rner,
Kinek drágibb rongy él*te,
l"lint a haea bccsüiere.
& m*gy*lok i*t*nére
§skisrijnk,
§:küs:iink, ho,gy rabnk t*vibb
Ncix i*;:ink 1

|tri11 áz*t fi fiplt!r.§lrrí!ilrtrnrtrltrt,, \ lll,|*,, ll
lt,,É\i,iljtllll,Jirírlldi,\- t|,jtlri§tx tt.ittl,, rtIl lr;'\il.-*1,'1.1i. ósil. ílrni" kal:.o Jr:lrs yil§' jú
il|őlrrctrctc}lt l,ttlrl},i[,, 1,ilFt, ll}ill rir1,1lrriuizr1,1
!tj:lh jtlelrtkt,ztletnci, lrl1,1,!rlt,,, ;ILik ;l
§7(.r7(,l !,sPiiít! 1,' l;ll!lf l Fil\ !!l':l li.,ttt,.!r.
Jliv5rI lrrl r:ttznt,k. \ llil.r,rri,k lt lli;lN1:l{
}irgr Isl !ltltt ll},{,n{l f,jrr;ikelt*z { l lrr1.1;rirl.r|, | \ .

Yltr:*i*u lt:l lJ3j ín lrizt,l |. l*l},irnllr4 r,iirt.r,,rtk aí
jíllzJ"'irt,',rliuttk titjii;t 1.:tr tr|l1rJr:itctlr.li l., i,.
rlllr,lllll1,illri!ls 1.1;1 J,lli{l.jek },{. \ };r.t,\,l',F..,
:Tr*liúiill{tlil t, lit:rí§;rl,, !}{r!tlji}t]..yil {s raii-
ltld,si ril},\:r,iliőfi} 1,i }i.jx'írllit.i }" ir u;l*l,",!t
kríl:stl}t,l'r:}*i $* *pth:iei hii7il§r!!gl{}(1l{, x ilí
{:i{1l!t]§ í,}fi;r}t *y"ii}ű li;il*tti ler1.1r._ ii" ilr;,,llr.i'!
ó\,i }ii}:i,iili,111,rlr,1- tir lr jr,}t,tt ílilaíi artt,riIi;
§á§,1 l,tl]ii ]lir,;lt*§rrr r]li!rí.!§lri,i. ..!. }li1|;ii:lii,l
r.rl,iií,ls i lii"l{)l1 }'il §ji1l },, i-i, i §k r,l:l, i1,1,{iii }!i;t!l,
í).},iilíl}_v, :\ ylji!.r"llri}N ktisdbii .rrtt,glill*1;i-
{;ttrll.; irlaiih.,i rti,jil !tii},i_o i{,]ir ii rlh,{iii,]l{1]1. i},í,,'i
i} ü{:ll*i .frllrl*l.i ili;lrrr,t rllg 1,}lil l,.

.,1 1ln111nr | .rI!.ti.7 l'.,':l .l:l*\t,.7.ttJ{ i .-i
xzírlltltÍl.ttl kiirl tr,,i,.lr.li,.r 1l;llrllr.ti j;irrlrl',1
ilrri grfi7i1,.t. \ ;tf*'t;i I, I r;l,r "jlj. .z. |,lr,í;l.,
l,rt ti,,inr,,*;111;iI rit qri,z,,i,lir, \ ii3lt7!1.-, t:.,,}:
itrl,iirrlrt!r.rrl yi,lrl,.itli "
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MÁficlu§ l&ÁN §" u" s-K§R !

MA§YAR §§T"-,
rgndeta Peett f&isltolal §x. lmre Kollégium

lfiú§á8a a

:lífifiT§n li{l$[tÜ§f§ il§liilfi*
tzig"v§rlg rnagyar rnűscr: bgl|adák ós mes*.
iáték, rnagyar t§ncak, ma5yar kórusművek
nnűvégl elöad{*. A rnagyar ifiúcá3 {laven-
t*k, c*erlrá*zek, ífjúsági egyasül*tek} ked-
v**m$nyes jegyek*t lg§ny*lhet {.§§ P+öl
áO {ilt*rig a Ptsti §s. linrc Kollégiurn
,,Magyar §st" rendaz8birottrágán{l Bp.
lX", §.áday.utca 43*{§" f,íel. ; l87*§l7,

187*36}.} r,nárelul l0-1g l

ün6!*§ Dlnltl§xll(0ll
T*rt : M*y*r n*rníét tört§nGlmc. Vilá§törté-
nelem. Mitológil. firika" Kdml.. Geomctfia,
Mért6krendrrer, Á|lamok pénregysége. A
yi'á§egyó(§fíl fqntot*bb a&at. Tanok. tudo.
mányág*k, §öidrairi íel{*dezésok Sr utgásolr"

Árt kartonálv* 

'-§§, 
kötve *.* F

A k§nyv áránatr *l6l*tg baküld&e utáa
§*rm*nte* rzáll{tár,

B § RX,A F§ R§ lrl É k§nyvkarcrkad§*,
§ud*prrt, Yll., R*kó*aI-ú* 3§. l, pm.,{,

mmfinlrÓ,
Á Levente és Cserkészbolt Szöl,etkczet *

Ifjtisági bolt 1944. ér,i március hó 24-dn
d. u.-6 órakor a §rövetk§ret irodá.iának
helyiségóberr (L}tldápe§t, Yí,, Hajós-u. l11.
I. 1) tariandó

XV§I óyi render közg$tés§re
T{rgy*orozat:

1. Áz tsgzgetótág és a íelügyolóbizottsá$
telent,óse az 1!}43. óü üzleterec{nl{nyról.

2. Fcnti jelerrtések a]apján az igazgatóság
és a íelüg}elóbizottság részére s íelment-
vóny nltgadása"

§. Tiszta jövedelem íelosziása.
4. lgazgatósági é§ 

'elü&*előbizott§Í8i 
tágok

válasrtása.
5. Inríitványok.

1943. évi dec€mber hó 31-én a l,agolc szá-
nla .70ln a1: üzletrésaek szánta pcdíF,
S2,19ír volt. Az 1942, évi decernbsr Sl-i
áü6potta} §uemb€n vált<rzás a következö:
6 rígi ia8 10,440 üzlctrészt, 25 új laí U7
üzl€tré§zt jeg}zett. Kilépés nrnl történt.
Enné!fogl a a tagok szálna 675"ról ?lJl,,re.
az üzletrészck száma pedis sI,{i5ö-ról
93,1§§-re eorelkedett. Felrnondás 1§4S. de_
eerBber 31-én nenr volt 

'§lJ*arnathltu-Budapest, 1$44. íebruár 25.
Tlt§z l(un Attllg s. k, olnük.

Vagyon, Pénztár'a0,472.02. Bankok
§_4,496:94. Adósok folylisz4,mlája 7 l 4,6? {.64.
Árúkészleí 2.013,080.63, Ilizományi árú-
készlct ői,46ő.4i, Ertdkpnpír 1,r,ü00.---.
I]crendezés 54,E7?.57. Átlneneti sz{mJu
3760,*", összesen 3.005.827.27.

Tcher. Üzktrészek 184,390,*, Taft[lék-
tőke 9O,,l03. 37. Felírj ítási tartaltlk 1 d,2 l 2,4O,
Elfogad\ány 2ü0,081.2t. Flitelezók íolyó-
sámlája 1.S45,205.71. Ertétküitnbözeti tür-
t*lék őn,457.---, lliz.omá nl i hitclezók
6?,{6§.4?. Nycreségát}roz"at t942. €vr$l
§3§1.*- F.el nem vett osataldk 12§§.70. Al-
k*Imazottak segélynlapja_ 3.r,676,68. }olyó
ér,i ny*rcsé5 17r,34ő.?3, Osszesen 3,005.827.
V*§átc§é8-nyeresdgszá,mla 19{S. detemh€r §l.

Veszterég. Áltnlános höltsé§ 30fl,404.16.
§zemélyzeti költség 37§,O,t9.tS. Kamatrik
S0,465.ö2. Adú 26,228,98. ljeruháTÁsi hoz-
záiáru]ái 8St.§0. Lelrás 2750.25. Fo]vó évl
tiüta nyeresd§ 771,348,73. öiszesen
97S,S.l8.S0. Nyeresé#, furlsáml4n eldrt brut-
tó nyerelég 979,f!48.Bü. összesen $79,048.80,

Ignzgatós{g
Megviz§íáJte {s rendben ta]álta e

§olfigy*löblzottsíg

F t L.],|
ltulrl Ha ncm tudtuk volna, hogy e4y

bizonyos yegén}ból írtáJr, azI goudoltuk
volna, hog5., tl6ször m*gíttrrk egy rakris
,,jó bemondírst" és azok körú azutírn ki_
a§},a}tak eg1. fi}mmesét. Sivár dr,rlo{nak
tnrtjuk, ha egy filmet rsak erre dpltenek íel.
X{ilönbeu a íilm a l"J$ját{kok szekásos
bujócskája. amiktrr senkl netn tudja selrkí-
t{l, hogy kicsoda, ntindenki nrást hlsz, végü
*zrrtán minden kitl+rül és bekövetkezik az

-..clkerü}betetlen tlinleg-cljegtzds. Szilasgi
,,|tJdeszéplirl", Pelsócz_t Irétt,,klsnranyos",
Turul lda dt Lglnbár humorr krinnyekre
ragnd (íélrértés ne essCk, neln örönlkörly_
nyekrpi. Csortost slrjlrrtltuk, szerelniltk e6y-
szer valami ha\ztÁ mélLó szurepbcn látni'
A filn§bsn §*(lrepl$ ifjirn* m*jtlnenr olyan
nl*§§Es *sik a csr:tkésrelkdIrzeld§€któi" nrint
It,íakrl .!*rrursálemlől. Á legíilbb, sxer*plö" az
úJ koesi, az .{lía Romerl. I.l;4yedül cz lctszett,

§zyl.
A látsmt esRl. -i\".ns. hát ho valtihun csai,

aklior P2 áu utr{ibbi idótr lcgJobtr rrla8yar
íilntj*ilrtk *§},ik€. }íinths*y ár,onbttn a lát-
ar*t nenr rnfuiclig csal, megállrlpl{,hátjqk, it(}§y
bizony elég üyfttÉe. }íajrlltem a ,,r,ezérigal_
gat(i-§Épífólá1l}," roTnatltlka lcÉszeblr korát
ldt:zi. Á titnkzato§ rnúdorr éló l}rv{)§t§n-
hltllgatónd (í{ a p§4rt'ssul}rá,rak regdrr_yc, tlí-
§atft,\übc bIti}ztette. I}e ha nrílr rcvó, akkrrr
le6alá'}rh l{:g},,*ír ná§ly.§tilír l líert l|eln afr.
Nu dc b;r4n-jÜk. Sorálr3, ntlst,, ;1i,t'dt hiúll{tás.
G.r'cu§t íilrIr. Har rllrgntizlii- §?§l.

c§EnKÉ§zKAPTÁRo§OK l
Cscrktlszkaptárosok és mínden hasonló

munkát végző cserké§z fíg},elmébe ajánljukn Budapesti f)iltkkaptár kerületnek a
lVeIbótz.\,-8lmlrázlum {Butlapest, I., IV. Bél*
k_ir. út 1-_3) kaptárosai áll,al a hrlsvéti szürr-
idóben rendezendő kiállítÁst ós vásfut. Ezen
nregíeloló ,,árúval" c§erkdszek is részt-
vehctnek. Á Jclentkezés részleteit alÁbb
közótjük.

Az L budapcsti DK vásár megrendezése
céljából 0ssaobivott §l,üló§ek & követkazó
határuzatokat hozták.

1. "{" 
pds.tr ncrle l Budapesti Di*kkaptfuos

Vásár (BDXV).
2. A uúsát ielylí késóbb közöljük,
3. .4" uásút ,negnailála 19C4 április 2_án

délelótt 11 órn}or lcsz.
N_vítva: n$ponta délelótt 10-tól dólután

{i riráig. Á vásór zárása ápúlis 4-6n.
4. Célia.. A UK tnozgalom dolgoeó ifjtl-

ság élt-tf€yál,1ságának belrizon}ítása.
$" A részaétel módozala: Valanleturyí ls-

kol,r rliákk aptáros igazgatúja lebru4r 26.án,
este {i óráig JtüIdjön be Jrlentést a vásár
vezctósdgéntk: {.BDKV Vezetósége, IY.
Béla-u. 1*3, l'crbóczy gínlnáziuln), 1'öre_
ktrllenek ez isazgatók'arra, hogy kaptáruk
tnirrcl tóbb e,a},4ú1 ötle[tei {tárggyal, kósuít-
ménnyel} szercpeljen. hz u jelentés tar.
talmazza azt i§, hán!, darab Érút és mllyelr
árbatr hozttak a kiállításra, rnellókelve
minde§_Ylkból 1-1 mintadgrabot, fényképet,
raizot. Á beadott JclentCst lrassák alá a
íelüg5cló tanár fura] irlrnóvel). A dink_
i8a?.§ató az adatok helyessógéórt felelóssóget
vál}a}. A Je}entés }özöljc azt is, hogy a
daralrok ki(}lít&sáltoz }ány m* aszlalra van
§rüli§d§§, hárry plaMtot lrüld be az lstrola
saiát fé*zítrnénÍeinek pr(,pa§álá§árá a I}IA-
kátok tnéreteinek íeltttntetúsével. Ugjan-
csak közii$e azt a §röveset, amelyet *
táj{_koztató jegyfúze}ben óhajtanak közölnl.
ltiállíüató mindtrnfé}e sajátkószl!ményü
közszükndg}etú vírÉy drsztitrg}", Játék, !omb-
íűrész munka és c8},éir lraptáros Lé§zítmény.
Rtrállrbizottság állapítja meB, ho8y milyen
tárnyak fclcln*k lueg a kiállltÁs c{ljának
ds szinvoneldnak. A bizott§dx határozatát
az egye§ kaptúrokkal í. é\,i márciu§ 6-í8
írásbnn közöljük.

A vásárra! kápe§olatbaü ötlctpályázatot
ir hlrrletünk; elsú dli t50,--, másorlik dil
100.*, a harmatlik dlj 50.* és a negyedik
dlj 2s.* p€n€6.

§, Jc*ruc1., 
-tidtfnjta jcg}, van: íclnőttck

és diák}uptárosoh részére. A diá"kkaptáros
Jcg! ára áO íillér, kaphaló a kiállítás be_
Jfuatánál, e F§et}k&§yrbe§ levö i§azolvány
íclmtttaüsa nhpján" A lelnőtl.ek részére
§zóló legy propagand&füzet alakjában ké-
szül. lJclseje a }.iállltók, illetve a kaptárosok
hirtleteselt tartnlmazía, ar* 1.50 Ia. Ar,
clókészttő lllések réqztvevói határózati ja-
vas}alot hoztah, ho5* rninderr cgl,es diák-
kaptáros lskoln mindett t0 tanúlója ut{n
lg5ekeezdk !*í JfÉ_vot e}adnl. Az eladott
Jegyek úrának í 0');-& sz eladót illetl. A jeg_vek
szétoszt*sa t04{ nt*rclus t6-án délután }i5
óra k or }e.se a,tv*ertrócay- 8im ná ziulnhan, a hól
ar. iskola Nkí}ldötf. tanrtlója, a íelügyel6
tanár rlr {rlrlró} al*Irásával Cs az is}ola
pccsitjével tlláÍott iegyigéltgltrlap alapján
kapja rn*g *t klvánt mónnyi§égü j{,Éyct.-

?. .{, }'álllt{, }sptárosok eladott fuujuk
értdlkdnek 109á-Át íizetik b€ a 1,ásár ren.
der.ósi *t)ltsdgeire. Aki kiállitrrtt tárgl,ait
nem klvÁnJ* eladni, az árú Értékénck 109;-át
íizeti. A vírsfu tisuta jövedelmdnek 50%-{i
közcéloJrra íordítjuk, -

llgzaíias ü<lvör}ettcI
A \iÁ§ÁR v,EZE,fó§ÉcE

lll!|!illlll1,ltliillllllll!ltltilllllll!lllltllllllllrtMIlillilltlllllllllllllllitllllllllll1,1llllll

§r* íehet az düamí munkü
i.gazdn tartalnms, ha nem merí-
tünk larta]firüt a milggar tdrsa-
dalomnrlk §zéIes, egg mds ért rtul-
gagn§ clkrrrd rétegeibőI, küIönö-
§f,ít í1, t§iúsdgébÓI.- (Teleki Fát gró{}

§rffi§faleat&{a#§b
óc rrglÉg&b ccg&ol6dáa ,
hashajtó. §§ óva m§§ó*
ha*rnóljólr ínfril tg{aorl

§a;



\

t

ÜzrN A MAGYAn csrnxÉsz f:rllT*í,T,lri,ó*ffi.,J*ffi_*,t, rml;
..Trrrul,,. Iiedves Peti, beküldött Ter§e_ É?t . kcdvaú kls yoBGt cgy márodlkor nrersásárolna rré"há,oy darabot , , , fi, ,l,

deí még nem, kózöthctjrri.""ili',iiii9l.§lg ei,nnbirti, slá*Jly Ánoor-lrtr r M. Cs. r"o'í"f#.rt?iíl",irf1í"ii§ítr#l* *?;t.l;l
nónr ete"s jó. Látszik aionban, hogr- üg}.'esen *ámán. iöo'e;fTaiö-Glö,rr -i',i,r-o ;iian-ítragyJr
ioroatod -a tollat. érdcmcs a verselésscl ,, íiú, aÉt ne lelEe§ednék a re;iltdflet__ezcr_izíil.
ii,iÉü*roÁ^üiiióa,-1ánutnod. Kis versed ,, §ítuu& A madárúffi,,. íÍri.';tlir",,*i:-lJi*i§"óf..JH.*tHÍ'#i-*it:Zl ai S.-""".".zaka rirajdnem kílogá,stalanul " o b_fycté§ tz§filma§ órólt ós az utónalc'ő cscrr,ll,=
;ikd*üú * §, K., Deürccen. ,,A gritnafon"
ö. xis baso.i tfugya pompás .i.s $§a]mls Éhezneh a nadtpuk; iT"T.il,*" "ffi|T.#t-fii-*"r#iXt}i.,í"$i.';,,l

lil*ernfiP'Iti:1*1.,T,l"!,§JJ'i"tili: A!ós ykíh:. ne marad,i! nl"lg"iltq,*ii$"$allr,6 6;llí: ffll.i#11;
ÉÓei ellórnen láiiink:.vair érzéked a tréíás Meg,fuáIálják te?whgd . . . í§T"ltl""t,}ffi _u ,fisff"Jií'$ít,§llíi ;;is6tek, helyzetek meglátására. Ez az,_ amit
Dem ]ehet csak ,,mc8tanulni,.! A kidrilgozás . , . Az Ő daluh: szsretet , , , r,Í-*- eúoiien 'realista Ütnekkói, §zcknek r

Mnyban lejiesiá_magadl*M. }'.,.IlÍ_Yergee, Fel-felsír c kis cinke ii magyar ktitoluléith, rneglsmcrésébr:z. Az írú
fiü;íí.-órüllirrt, hog}Yolyan rógi étótizefOle ':-',,':: *,:;__;_-" 

ugl,ulüi nem ad neki hamís sz.alrrnképes_beírllí,
;iö*""'ii;;1'á.'"öi.*r,liii,eú] rrexutcoit Az elesőg Píeinyhr. ta-it. ri-z ,i-i"§*gi;tn é;ióÉ.-óiná*§iTí'tt mj,rer

;l{k*T ;ií-;:*;Ti-j{i*r,ild Tör.** |obb d.ol"gtmuilt o nyáron, ::}fii !lÍ;.5*T:'oulryr.eir,-r*rrn(fi:]Ó
i&;ö;"ifif úi;!y;-ixqi'.ü.,-§"e"rodra még Bosárt att€?n űz ógon... 

HiírT.r 
"1u§_xllfr._íi?[u,ti_§,,ii:&:".§&*,1tiÚ|ri"Étz._q.ján§ű,us},é],l,T":*."F,{.11,:űl| a plrpah lórz§ nag],íóIröke, ne,ín }uhül[ liíurx.

tárBvú, rövid kis versekkcl próbálkozz, de 
t §ír a sok vrébsereg: tilö,i,u]r,oi j*_liii,oi-rnü-J*,ii, E,iyctln,et

az"lad csiszold, tökdlclcsítsd gondosan! t :' * -", :-:-"-:" 
"anr.rt. 

_1riiuti 
iml,".. -tlter" céljáui tóiisc íel,

ffiiöú ari""iül"i, nó,ii-reii,ine! mig a.,er- Egyre csak így hesereg... iiiíi"}i.iíi'aT'rü-ii. a'i'g*i-i"""".ioj* osy...

selés szabáll,ainak iíég srrkal kcll tqnulno,t
ezcn a tdrcn, de rernéljük. l.gunk még tőlcd §iániatoh *ig, gyrrrűk, iT}J;,Tii'"..l"[liii1:"',,.-!fi,,]""itll,iril,ili.|i1. !
iáö;.t iJ;i;"- ';i:-_'fl'b:;ts;i;j3 ii;,üÍ Mert így éIná nem leha! }f;íi. }liliíL,PT,T;§ itjrliJi§i,,-"rí;i]Í;;'*;:i
Íiit<lói-csrt,,s megmászása a legkülönbözőb.b szemben, ( uohúr urcÉtelit, rita. 

_o _,i 
rr,n.,t.

ío].vóirltokban ntá! Rnn}jszl}r..^szcrcpctl ícg:".+r rrélküi. .{z izga}rn;rs hrrcb*tr Yéúúl is.
tárut_ hosv kissó clesilpcltté váltl I}ár le, . ,i"i,:rrság gyirzrrlclmeskeltik. Á bfrnösök elnycrik

[1l""t.-*H"l;l,q-li-t,l1-1}ii: f,ííii,l Kö Nyy l s M E R T ET É s ,}ljiil,]in"iT.'o;;l:,;,.,iüT§,lJ,'oí,,,in*}í,''l]í"1

iÍi{i;}"fiTjf§;.xi'i,Ljll*,lt!il*t.,: áu:rl§*:tiT§,llij#!ll§rf,#.lí,Tf,,ruií-ult i,ii;n*r:'*§iltrl,i:,,jl,,lflii*i].{! 
lj;ii:

§zulnok. |g*-.er lrú uogrlitiruioa eievcn ii yir§*'iiiŰ.,i iiijrl.i,irrit 
'roitirtrozix. ltl ttz ;t l2l:u'('

kar is, dc vi§}*áau: *ue ""?'i.a; !"Éplü:l ili;i'"ü'pj.ii.:"-;i:§ üüYi.-r;-tin--i§iáii*ziiinx ajálr4ók. ,}, A"ii,rr is, de vigl,ázz: még az lrÍ}} iiépzf.lct zclŰ! t(1lpJrr§ aui a &o§y1'{l, {le lsyq§4zzrul§ aJgrr,lge

senr cseporlghai'korllrtlanul ... *-,,Ii{l:E''. . -- tffi -

*?,,Y,íi§§-*Xi-}:-"Xaif§1intfiiilfi A Hspgxtl §tll. rg, §artnuy-csepeí nüP§lt|e
trjz ncltl 'hcy meg],, rrrint a *ipók$szitds:
á-,1iriiri, *i§'r,,rpja'á'cipo*iysdgrJorlarrot , s _ ,. Ilajorn _nz É_v.elcjén. traqv nónzzavurbatt volt, ncrt
elkúszíti b{:lólc a ponpáí"cilii,t! Tc csuir nlt á 1itl.s,.ly .eljárr isak. niipin3,_,:Pi,.,Y]"],..1]öl{_r,.ll.

s;náoiil"ü o" -j ,,c'gl,ségcsolrrag,rlt" j. }:gI §ondottuk, l,,q8r va]ttnilvtn n)ódon r}el}7't llvil]-
mqcoál .r,ínrl.g.§l,n *r,lr.'i,,-aa i.selfiósznck, ttiÍr"t'c,ssze ó§ ttbői'a rajsen!:ánknt kifestetjük, _ újra
*rii ,iiitőrt""rrim*nt !áI a vitágbrn, ez bútorozzrtk és .ki<llrzitjitk. E]batártrztrtl( tebát, lrö§Y
thl,ln nldű §pm nl\.flrr ,rÁ+r]t *i.rr*hov: al:lpltunk cg1 irgyntrcir:tt..l,tajllolt"-ot, mcl}'neh ke-
i6űii*"'iliioii1;: §ij;;';- nem vaglii,r,t c§y belítcn estikész]rolrnikal {jelvónvekel. c§apat§zálno,
rrdltrrténvtn, Inüan rorrrliltika 'Íróil,ett ''a kat, kiselrb cst,rkésetuh;izati cikkeket árusítanáltk. a_z

;;iii;tidjilr'il-ifi.É;;;ü;ü ..on"tlitns.a'" oll,útrlt},rart a usapa1 tagiai uzárnára). Á n.vereség.tr(tl

il;:;ü;üiiilir--ei:'inailriiot< eiiia""t i.áe_ ö§sz_eg§üj[öil pdnzössze$et fordílanártk rajszobánk
ic[c e,s sz(,rct(,te lteh,ett ]smcrjük lneg ós rcll(ll}chozására,
ii.'.**ii,ri'*'irag*,,1-i,,apr;jr clitct..A'ina- Tcrvúnket 61,ors c_sclekvés váltotta valóra és már

eJ". 
'i*il,Ji.ri üiiu.ll L"t'és büszkesdíet rrc szeptetnirerbc.n Óitglrl-flb..a nri kls bol,tunk. nlel},'ct ott,-

akarjuk a §znhü.]sngl*rii 
-**r,"i,i,lji*l.i bo_1iulrk egyik he§iiégd,ben rcndeztünk be, A íiú_k

iiiir.tr 'in,t;,,,'r 
irősiik" *i,.iiemli.n- nÖi]"jiit. elóször itiólcnhcdve iogadtik rne rész ötlctünket, rlc

aruikrlr triiz$lebb is a*,aurrax'1, 
-iltra irasi oraíit-*rrri. ""rósbt.+tt;its'a ,,bol["-tal és nriutárr 1

ii.riii,;i,ri,ii,ri. fesiit: n ,niIi]r. i,*i,iz"ci l.i*i: !neBlu(lták,.a renrlcltetdsót, buz5lón kezdtek munkál-
halútiiüidcllrrc kitszdhérr ignzrirl neln koillliirleJ.lcszl_c§fn,
iii-,iiö,i-i-iiii^" iro§r;-;;-;nr]iáiiokrót elter_ _ "_ ..!y*n , körúlnrénye}i , kilzött á!tá§ hálnáro§an iret{y
i;rit] i,,i.;- hJr*kci-r.*ilúiJ'"ioriiátnl. .q íejlődistrek in<lult aá olcirttc kigkereteJ<liöziitttnozgíl
Íil;}", ij**iti" 

',lá:, 
iiii.-jiri,,aóii.. irrkáb]: üileti t$v§kenység. §iszcn a2 e}apítá§kor __tuég a

iári'm;§i ;ztiksdső, nririi"irrátlt,rrl,u}irrszral t*l1be,,vedr a0 pörrgó at*pítási_,,_{.őke_" se1 |I]! ry1"
sióicti.{{dt 

'öleiiilllii ._-.- lí. !", §*gyr,"árrrrf, delkezésürkrt, §rre aztátt gonrioltuttk e8}'et é§ s_zü-

J"ri.,,,i ol","ri és iiul-rs. r:or- u"rs lii_ia ynrr tclkczelszerűert r.rlrlotLnk rne§ a kértlésl. Üilt,trdszckct
lÜi,,,l,,i,r,,r,rii i,i;i,tt'ii*,,, kiizütlrr,,.3iili: üoJ ratl lrircsá1,,ttrrnk k_i. :trncl}'cli*! sztán jlz,_(,í.r}e1 őllilt< tl
,ri""'r-r.ri,,Á,:.,,nrii sziitrel,! Tr,ir híri,ink,,,ip,,rt- vczl.trlk rás,llollnk rr:ng. lcr nz 6rsók is Il.t(ík_ijtl!'{n
iiriirk-*kr,túerllrJulvt',irll!ttvótt.-lrcrnli.ht,i. horzí|ártllluk..ktlcskl,deltlti r'á|lllk,lzá5ll{lkhl)z''.
ir.T'l"ir,,iii-i,:jriiiii1i.'lir,*['lr.rri . kltrát,s,,- }Íljr lr. r:!sú helekbnn ölt_nag},_ 1,11l1 n sihcr, hoF}'

;i:i ;;,iirrc-i i,lml''r,.ircl, rnúilis kissr; lúlzai tteln t,n't( ul1 itn l;s*rkrsrürt];, ukirrek lé,l}e'lcsCl)!}
i:il,,". ,l- l,,i'ii,,űni ii, rle k'irr,t 

't,i5j{,bl)elt 
l telsztrt:]é:,, }tialrl'zoi,t trtltru. A rra91', .ftIlt:trdülcst* 'l li H§:uiÍi"1,1:,i'"oi1"1","1,1Xii?'

§t{í}vrra§§er Tr:kintcttcl a rsékély ht-
szonkulcslll. §uíltt{, hangya-
srecrü g_l iijtússel íiikefült rtó§}"
hrinap elt *llt!vcl 2i:,{i,3ü P tiszttt

ttungszerben,§ramlíOnbel? esynnííds- _L \ l;x7,üi},_:1f_l},"fiíillj1|,,|lili*
ban a tegőíesl.bu ds te§l*axt & } n$§?gt}iöö;
Brrdnpc§t'll"'x.dm*h{d*al*§*-§*',1;.:u;§t'fi.rtriviill*}krtzrj"ffil

!.t

T,t$lr }:crcn{, rajpár,irnl;sn*k
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taruicsbétá urah . , , § tt a§t ftEm.csa.k, a uíz, hanetn u sxéI í*
ne.hifeszül u"pályatcst d_erekánch. E:l. g uihatt ,n o,niii, ii
löllés ne,rn birja megáIlítani, hiszrn a totany is ingntlozih
utattunh . " "* Á uén, Cergő a s:ahállát ráut. labh lesz. ha beítlő

'artfls| 
rágrt, murl le.röPör vélt a mélyitp, us:t volt htishc,

ninrs Mishu, _- lIe,gragadía a subtl gailóriát és tuszkoltu ut
ajtó felé a fíút.-- ftl aun ni! bítgyeh m$gümtlll is.

- Mi lelt, Mih,úlyP _ mirgeskedett a sznbábaw. *
- Azt his;rd, hc versent,t ordítai a uiharral. mtdassí|od
rohanásóban és elmtltik d vestéIy? Kár a bájt actii, hót az
magálól ás.'_ Féléem a várost.

- Félti az cgész ország"

- híi lest, ha úts:ahaá a töllés?

- Árról ,nl§t nt beszéljtinb. Tudhatoá, hogy erősítik
úIlanáóan. §mbefi, sugítésben ni,nts hiba, hi;x q*nyían, aan-
nah, hogy tégcd is hazarcaartak, m.ert láb alatt voltúl, Bi.
zony jóI tették.

- Bánom, hogy jötttm!

- Csiba te! Hiszen úgy ilűlöngtél a f áradtságtől, mint
tészeg a bartőt. Álíg tud,ldú leuahaini ruhád.ről a sarat.

_ },{ines at a ssh kéz, amí. elegmclő lenne! Álgyő meg
TáPé m,úr úszíh. Most §zeged kat:eíkezík!

- lle fes| a falra at örd.ögöt, mcrt móg mcgieleník,
- Hály óra lehet. édesabám?

_ T Naőúgen ütötie el a'fertái kettőt éifét ur,Én. Ideia
-lcsz, ha alszol EIág, ha egyihűnk aárrcszt,

Misha az ágy helyett a hís b,údoghályhához lóBett s
rugrakta a gyomrát fúaal. Zsámolyt logott és lck*coroila:tt
,az élcd.ező tfu mellé. Tesüe elnnyidt d §mosatő mtleptőI,
gond,olataí 1lpitíg uégígidrták újra-a neWz na§ot. Egésl il.il-
után hínt hubiholt az alíöIil*íiúmeí aasút-töttésén. No,
nem egynuga hüs:köilött'a talácshával, csak hámba fopták
és húrní segített. Uonsrclták a7 atl,űlas zsáhohat a'aőszé-
Iyetteteté helyehre. Az Peilig czhaiIt-bőaan! HoI ítt, hol ott
hezdett szíuároení a töliés. Á aasbálw wm aízíotónah hé-
szült, csak moií lébctt hirtelenebőn Őtő pűta_ ŰŰ a Tisze
áttörte Petresnél d aéilíalat s azlán niÁüzaladt a sőaény-
házi töltósnek. onnan nekíszilaiodud érte el a uasút voia-
lót, meg a marskási gátat. Miná a kutőn diadalt aratoút. A
6tl-es számú őrháznál útszahailt a btúIyatest és a uíz elbusz-
títnttc Algyőt megTápét, Mast már Ísdk a Szithí-gát,'attóI
lefelé me§ a aa.slTt íoiia a vízet. Ha dbadás nem Úvethpzíh
be,fel kell hészülni a7egrosszabbra. Ücalűb ís íwmondte
a uirnök úr odahínn. -Mer ís dícsértei aeilőc ulii'állt sze-
geny a lábán, nem alud,t iz se márdus'hete'líhe7m. Naun
ádő lelt el azóta, hiszen nemtápen íprdult tízenkcttediklíe
az éjtswha fehetesége, No, ez dL esitcnilő ís elár lwtín uí.
selkedih! 1879 hülö;ib akar lrnni a többinéI, de ilein ún iő-ságban, halen a rosszdsúgban!

A há]yha han4as dohorással ontatta a melewt ás a há-
aelődő fényuíhak bevi]úgítöttúh a hácsí toronvsiőbát,

Hej, de ió a meleg mellctt ücsöröpni '_ úllanltatta
meg. - Nem- úgy, máit tegnaP a rsúsiós. sáras töltésen,
amelyet az előú nalok esői iztdttak tnpndósra. Mí.ntlla nem
Iett volna elág a aíibűl! Uh alulróI, víz f ettitrőI! Hoz;ú méu
ez a szilaj szél_ is! fuíindcn rmberí számítúst tel.borítotl.,4tért ís zavartah. hn:a, tnert katonáh aeítéh ót'e munká'
írion 0. szakns:on, Á hullúnoh. lirv tébtéh hi a bracrt cötöbö-
hcl, mintha_ |öryyű, szalmaszáláh, Iátch aalna. Iaj, iŐss:.
még tágondolni is, hű még ní;ni!

_ l'et|igyalt, l|alami siohatlant étzett" de hőrtrlen nem.
tudta, h,ogy mit,

* Al*uí-e, hókás? * hallplta alljtt hangiát,* Xam, Mí türtcnhetrrt? Olynn"iurtsg i.Őít mőnclel . . ,

A rsRoníyön FíA-
Ix,tr Al UJ sÁ n y f aa§§f

,* llllniP* !ó ratna, éd.esaPám,.* P*trlig ?logyün rád íérne.
. ^ 

*, F.rzcnl én .is" Dt, íPPen a7 táradtsrip o.niatl ncm luiok
attfunttiitlli q:l il,tw kútiúba.

-- íIűt rsak igyehezz. Én addig hörüIni*k az crhélycn_ it l<ilüpttt_ a ;tzührc srabrltt toronyszohábőL Hüleg, szilai
lűgúrumlat tólult be c nl,ilúsan. Ái orhón siiaöIttZ uá$á-
?ott il íaíon}, nlellel.t i,s diihötltm bömbölte a lörwtes di'tdt.
_ .l!i.tÁa íűlére húzta a heshedt subát ér'eliatáiazfu az

alvtitl,,F"áradtan cnthta le a szemét, de ílíábavutó uok mín-
dtn- aknrúsa. tsah ncm nyamla eI r: űIom. Izmai saiostik.
minlhrl lgés: nn! malonhövek Lö:ött őrtűdteh aolna,' §)rm-
Pillliü .alatt_ aöiös karíhá]a gs,ű,rű;kk eg;-múst haihta, ninl
a.'íis:ábu dobolt haúcstól ő' aízharikái.' rcy íieig'ezekrt
t i gy c I t e. T e t.s rc t t n a gr* 0 n-. S i dm ol ni he : ú te :* EgJ,, hettő. háron. . ,

Aztún abbahagyla, mert mtg hellett mozdulnia ót bele-
n.yilult derehába ai izornlűz sajgb fáltalma,

- §zszszl szísszent 
-hangosan.

A torrny ás mintha megmazáult volna, -Az 
ablahak

megcsörrcntih, az ajto bedis-hi ahaft uganí eresztékeíből.
A szélúhar színte'üui|itött-' odahinn. Rettenae íiit lel a
sgalm,azsákan.

- Édesabúm!
Nenl, ha$att udlaszt.
Bármrnnyire is nehezére esctt, felkászáIódolt, PaPaaba

bújtatta a l&b{tt, c subút aállfua haxyarintoita és mefindult
kifeté.

Ar ajtőt alíg tudta behúzní, maga ulőn, a kílíncset há-
szer ás hirúntotta he--ébőI a szél. Ha ideiében mep nem h*
Paszkodíh a rács uosában, tán lesodorla aolna a íenehedő
orhán, amely úgy kavargatt, míntha a ailág összes boszarÉá-
nyná itt jbtúh aalnd pohalbéIő csűrilűngölőjűket. Ivíisha ?nég
a sikoltozásukct is hallani aéIte.

- ÉdtstrPőm| - íorgatta íabba, balra a fgjét. 
'rle a

szóI mrsszire rtgadta a hangját, mint a íés*ébőt hihullott
madárííókát.

Ncm mert maeil*Iní, csdk kaPaszkadatt erőscw és útnű-
let égctt a szemébcn. Régőta lahjúh a tafnyot, de mág ílyen
őtóletüIőt nem bibdltak. Belebúmult a mess:esésbe. A táaal-
ban csah gyérei pisláholtah már a fáHyók liialuó fényeí.
Pedig amíkor eljött estel a töltósről ezrével égtek a fuátrány-
szagú lángoh. Á, aihar egymásutdn oltntta kí a szöuetnéhek
aörös vilúgát. Á hold, mép csah nóha-néha búir elő 6 Piszhos
felhő|oszlányok mögül. A torony alatt mazdulatlanul, IafuI-
lah a házak. mint nyáiba vnőd.ött, óriás, fehete bárúnyok.
Az u,tcúk sarkaín. a Iégszesz-IámPák sáPadtan Píslogtah,
bátartalartlil, srgrüík sátga fényühet: birhórtuh a víharral,
meg,d: éitszaháual

_ Hút te mi rossza,t *eresel úilehánn ebbea az ttéIet-
ádőbcn?

Lihegve tordalt meg:_ EtlesaPám!* Az vogyok, nő. Indulj beíeló!
Mi.sha ncm ,noccant. Ilangia T?rsenyre kclt a széLha-

rdgi&,nl. F,gyth he:évcl. a vashorlátbo liapaszhadott, míg a
másik.hal észah íelé mul.atott.

* jtóew! Kiíabbant az utolső f,á&Iya í,s a töItésen. . ,
Sötétbcn hiis:híidneh íopúbb n: árrnl , .. Ha cz n. vihtr mcg
nrn tőrá r. tőltást, ahkor a üailok ha|rui sem z,e§zn?k efől
rajtr . , , üe én mógís űgy ér:em, hagr* a Tisru lesz a
győzlts! . ".* .üe llomalj ítI, hans?n befelé!* Hát nem ár:i a bajt? Ezer meg eler férfi dolgaáh,
hiiszködött sznhadtkig laP-naP utdn, hog1 a belőrt uizet
meg|í,kcz:c. liatonák. hubihasoh, Polgároh, diúhoh. iparosoh,*.*iXiiStfr. 

m*rctu* 1§J rzqedi úr1,1, tmlók{re.

Nagy meslep*tég le*z a Férfic*rkégz kön7vtár harmadik kötote:

1§

§r. Fettaticr Pál írja a lermé;zeiiárá§ról.



'i' * .Ifc rém,íií.áiirz, {ies&ds, §láItt a sxáL, ntm lgatlarcl§
atdííw, mint előbb.

* Áhkar vnegmenehiiltünk!
Kacsilörgés hŰllatsntt íe§, Á lauah uágtázvc hözr,lct,lt*h.
ltíisbút ialarni kihúaia al n,lléIyre, Xéxtr {t hözelr$ő

'batúrt. á y:ártsház* hahuja- eliiít mt,gtorPantuk * Irsv*b is
,a hatsí utas§ a kövezetre u1rltt. Rehédt hardgan, erőlkiiáve
h.iú]ttltt fel a tnarasba:* ffotlgass,iTok mrg a xőszharangat! Átszuhaár {r től,
íé.t...

MÍr&fi rls& úllt" nem tarlatí, m,atrlulná, Mintha le.t:ögez,
!ék zlalna lábát, rueredten bámult a: éjtstahóbu. Csenl fu
myugalam terfeszh.edetl a sötét ég r.latt,' lt hold is hibúit u
|ilhőfcsz!,únyők mögüI és beezüslözte a hdxak falút, meg u
letők renudeeút,

* No*!' Nrm lehet iuat! "Álam €r , . . ,,oss: álom! É,b,

redi fd, Miska! É,llredi! -I birtotttt magáI hangos slounJ.
' 
btit",á,l nézett hörúl. Abidt hereste.* Jlttm találta al, rr,

'hél.yetz, Beuárlszatp,ott a s:őüúbu, cle u: is iiresen hallgalotl.' _ Édesnbtim| _ kiáltatt rámüIlen.
Felszahltőua a rsipalőbcső aitaiát. Roh,anní ahnrt lefeli,

n afi'{élt egytáüt marádni a szö'rnyű hirrel. Majd. bcleütkő,
zört abiábŐ.'ahí visszatérijben. már íelIelé ieyefuzett,

rt.eUenae nézte a filhrnnúIvban u rárrzrredő art<:í, aú-
l,aszt 

-ahart 
kfulvasní a f átadt'szem.ehbőI, rnég tnielűtt kér,

dernÍ, mtr|; aulna,
* I§áí dg*ePl
Á ttsranib nagyol nyelt_és crcnrlgscn.szólt:
* 7ir:r1 ]étrc"áz iireg harangot, hadtt sirusstt Szegtd

puslhiúsát! , ".
,4, bronl drrrs sr}r,* jajgutva hligott nr. ój,tszahában,

Fáríiah hesen,e. dss?an|nh sihongá,sa, g7,ermekth slrasu, úll,u,
iiiL.'--las;rt t rsyüil a':tieúsába.'.' Bugybortlkolva tört . ítl a
i,:itoriiilP-""ril,iski a't,írii., a lxhai"kölöíi ?í.qi, loPahodotl
Ilt u, Tis:a.'rnint ahi art,u! lámnrl, Rcccsenlah a bronlotl'irlri*-iiriiaii 

é, ,tnyu,ntók rr !utdoklúh- hörgéseit, Elnyu j"

toríun iouaglii.t a !ú§ru, par}lűsukra srurull tnbtreh st,gt:/;",

kááltazása.
§lirc clíinurészkdctt a rrgg,rlr rutP, ,roulha,ltn,*zt |át*tá

S.",gí,j ltlyitt, Hullámsirba nűintt t.'uórns ,., Bútatakgt,
últáii menitket á!,elt * hátán *. srrnn3es tir,

* Ámotí egy bölrsö. édtsu|xim!
* §rnítt, rrJ§ eg.y hoporsó, brnne a,llaltlrf l§ . . ,
* Iai. r,solr';riie ne' űthii,z:eftek, Urnnzistcn! ..,
* ?}vorc. f futrn, luízz*b tavább * kötele*, l§l,r;, *,ru,

lemelisrt,-mér Űgl,sa irzrangolíai, sehol g. r,Ífrigonl , _

&tisha tűgiá'uadta uPjá har ját. Sycmifun th lolla_.qotl"
* -4, *;lij ,áe§lé rlt,ycnr|.ij'Itst, ugy rrnber ús" frdagc

r:sc& íer?xgssen" l:tis harangsrőual! De in fialut tlrrgyoá és *erll
u rijáörbp néll:h, hantti a mngosba. alwl síit a nal,, Rnltrl-
naIz stgiteni,..' tel.jcs' trűmbijl .,, és lw hetl ",, s:akaáú.síg!
Ámit ,i 'íis;a t,l1l,l"sztiitstt" t*ckür,iÍ',, kell feIé§itenil . , . ürg;,a
iól nrlndom. űdnnbám?' 

b't iébe nyrlmia a kwsm.át §s lesúguídaít e iÉ.Pásőlt,
hagy hiv*g",-§ ré$z§t a rnentés mankú§ábóL

§§§nK*§uHK, rI§Y§L§M I
á m " i<ír. hon*ádetrnl wrinl+"t*r l!í,§§í,icln. 3§"*|*.a{.

H" lrl. *rámú r*ndclct*

A L$goltplrni L§ g* nriíködésónak *lőmozdítá*áról,
yalíminta lt. légoltalrni csoportba sorolt ve3yontár.
gyak és * lll, lágolt*lmi csoportba tartgz$ ópítrné"
nyek légoltalmának,további még§r§rvélés6ről *zól§
4X§|l943" M. E- gzímú rendelst vógr*lrajtáta tár.
gyában.

l1" §.
(3} A háztömbparanetnnk feladatain*k ellát&

sára g háztörnb területén lakó lzem§lyes l63védelmi
rzolgálatra kötelezett l&*l8 éver cserká§u€kböl é$
leventékből - tekintet nélkül azok *gyéb lógol*almi
beogztására - hírvivő §s egyőb segélysx*lgálatotel*
látó §*ó tagú törzset köteles m*g§z§rvalni" A háx"
törrtb t*rületén lakó l{.*l8 éves crerkészek éíi§frfrt
ték ert a beosztást olvállalni köt*les*k, l[ törr*ek

keágot r§r
a Magyal_=Cselktz Y3lg?l:!n jze{yejt,,i* ;Pi *l €;bet
vonni., A háztörnbparancsnok törr#be beosztott cs*r"
késztk és leventék légitámadáe id*jén n,,légivtsz€ly
e|nrúltn' hatórági ielrés után * hártümbpnran§§noknál
j*lontkerni kötele*ek, feltéve, hogy a íráztörnb *er§"
l*tén vagy anník kötvetlen körel#ben tartóxkodnak
** ugyanakkor h*táságí légoltalmi szolgá|*tot n*m
teljerítenekl ,

ltllT I{tVÁ§ A mJt§YAK jry§ililt§r
* rórrnnxl

í" Y*xf*§yclmrui!
í. T$[nól*íor ogyrégl*t!
!!" §rororr &rsz**b*íSxt!
*. LgrnnqerrdÉ** rrrfuld*rr egyórr§ *rde&,r#l!
§. ,}1 k$tlí*x*§ Srrn**lerr rlutr§ge*§**óü!
6" §ixra:lnrrai órr kű*ógct * vax*t&k lrr$mtf
í. §pymác lorlvárlg* *epf**s§| §

e- §**lr&lel§rrl L*trrry köt*lglrsógrt*§*sít&x§§
*. T&rhaf,*tl.crr hfl*gl n xt&tl}x€lü jtív$§§§*m l

lro" Kcmórr1,, iínüuilalog mxrgrymrxóp*rtÍ
íl- ltilogl rti&ra tlkrry$ kgr*xnló*r,Ylrógí*tí
rr. Önf,*látrdgxr*r§ *- nrirrdbnrlr&,l§g !

Bórmilyen mogo§ok §u igónyei, Cholorodont-

fagposzto feltétlenu| kielógiti.

,l .}
tu
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§eJ R§§o n§]r§!
.fr wő,a*ími W

,§rök tava§z, örök íorradatom,
O, ékeskediél, rnindig ékesebben l"

Ady.
M{rciug ldusa mindig at iíjúsdg ünneBe elsésorban, mégpedig azé

*z iíjúságé, amelyik egy kisré ,,íorradalmár'*, azt is mondják rá, hogy
-!nem íér a bőrébe", vrgy ,tmozo§ benne valami". Országsrerte ünnepi
beszédek hangranak eí s a sok szónoklat körepette legtöbbször clvész
a márciusi i{iaknak tettekben nyiivánuló.követése. ,A mi korunk pedig
még fokozott*bban köyeteli nnárcius l5-ének llyenía|ta értelmezését.
ma, arnikor ,,hóhéros panorámák" ját:zódnak lo körülőttünk, nem
énünk # sxónoklatokban, emlékbeszédekben ünnepelni" Legyen ma
,,szdt§zor különb minden máskorínál lelkünk erós, trvaszi riadója !"

Mlr jelent er * regóscserkésretben l Nagyvonalú, komolyan át-
gondclt tervgzerűen vé3rehaitott munkát !

Tovább kell íolyniok a íalusi ,,re8öíóseknek". Nern elég azonban
csak úgy gondolom-íormán beállítanunk é8},-§8}, íaluba, nagyon komoly
íelkáczülé§nek kell megel6znie a regölést. Minden egyes regöshadnak
mlnden alkalommrl külön kell folkészülnie ai útra, hr ió munkát akar
vég€zni" Tanulmányoznla kell elózőleg a falu népességi, gazdxági, kul-
turális stb. viszonyait, gondosan óssre kell válogatnia műsorszámalt,
{óelóre hírül kell adnia a faluban iövetelót. Gyakorlatt regö§hadlkat
íenyeget a veszély, hogy nekivágnak *ahogy e§ilq ú8y puffan" jelszóval
a regölésnek c az erédmény e§etleg égy-egy kellemetlen íelsülés. Ne
legyen mecbanlku§ n,profi-ritölét" tehát ötödik, tizedik vagy huszadlk
regötésünk te, a magszokotg mozduletok,,ínondatok elve*ztik írigsesé-
8üket é§ hatásukat.

A re6ibhadak ,,tudományában" itt-ott mutetkoró hiányok pótlá"
sára is sürget bonnünket az idó" Már a husvéti központi regöstáborokig
megkezdhetlk ezt a regöshadak.

Kevér regihhadb*n vannak lgtzón ió t{nco§ok A tintoknak lábróÍ-
lábra kell szállniok: níncr tehát más lehetőség, Mrmerre járunk, ma-
gunknak kell a falvaklan megtanutnunk * táncokat, már csak azért ls,
mert szomorú tapa§ztölatunk, hogy a *másod-harmrdlábról" tanult
táncok több6-kevésbbé hűtlen málolatai a: eredetintk.

TmLrepÍrő §züLcÁr.,AI.
Fobruár 15-i gzámunB,ban kódiltük telepe* házaink fóny-

kópét.
ldx m6g liótakaró atatt óltnak a }áaak, oeendbon várakoz-

nak; p&r hói mulvp azonbarr rrd,varalk már hangrxsak legznek
a viil&nr gyermekkacagá*tól. Á rragy hídegek elmúltóval, kb.
mór,oiue máegdik, lelóbon tóltöznok fe,l Tissat orkrltra tele-
peseiuk.

-S. h&za& kö alapzaton állarrtk, íaluk lából kószülí s híltil-
ről beliilrö'l forrtve l*sznok. llotőzottik e§érép, Á menék6püleié is.
{Á íényképaaé* ittópontjá.ban a:r istálló ruó§ ferletltn volt, azóta
as*rrban xrór azokaf l* becssrepeztük.}

Most íolylk az ajtók, nblakok beholyezés*. A padlózat, riítr
telícrun kóxz.

A hráaaklran §gy ue§y ó* *§y kige.lrb szob& v*n. konyh*,
tőzőf"ülke ét' kamra tartozik nég a lakáxhoz" lulnden holyixéggn
xagxy a}lak Y*rrr ö. konyhábtn hatalrun* kernon*$szerú tűahely*
amivel a ggobít ig le,h*t füteni. An cgé*z }trk** tchái. c,sinrrr,
barátságos* Iak&lyo* és e§ész§é§€§. Telgptilsi,nk mór megtekin*
.teiték * na.!íyl}n mo§ volte]r a látottakkal eló§eúve.

§errt vrrnnak má.r. |l]isaabor}niton x }or,,ak e a teheuok ic.
§ltrelör* a t*lepfelü§§rlösé§ frorrdrrskodik rólutr. Ytn már
bolló urgnnyisé§{í takarrüá§yunk it § isy mör csa& nr gkét"
boronát stb" kell megverrni. Á íöldgk íuttatása (exalá,doukónt
§*? kat. hold}. uo*t yán íOlyemetban, pá§ b.ét mnlva, ee*tle§
páy ngIl mulva &g is rgndbou lo:ra g ekkor nyugodtau, rsndbs§
meginilnlhgi a* él*t ű talepohkgn.

Uj |át€kokkal kell íelfrissttenünk iát€kdél§lánialrrk és tábort$leink
rn&sonit. §okan még m& í§ azt a néhány iátékot nyrtxxák, ametyekct
ró3y éve ís már r]ntunk. Gyorsan úi játékokat hozzon, *ki cra§ tud,
mert kátyubr ragadunk, ha tovább is beériük a réglekkel"

Jobb*n ki kell hrszná|nunk ez,.Jtán a bábszínház nyultotta leh*t6*
tégeket. Azoknak a hadaknak kell előljárniok a !ó példával, amelyeknek
ran alkalmuk bábszínház*zást tanulni (pl. régi csapathagyomány}, r}!
darabokat készJteni, esetleg bábrJk*t furagni, Ha t3y regö,§had rifetn*
ma3át a bábs:ínhfuozágra, bóbufarag{rra, danabokkal, bábúkkal eIlát.
hatná a többit is.

§ok kihasználatlan lehet6*éget nyiljtanak * hangslerek Is. Tán"
*alnkhoz ís elengedhetetlenül szükséges jó zene (eiiera" begedűi és
különben is nagyon hxznos regöské:zségnek blronyul a furulya, kiarí"
nét.vagy tárogató, |linden regöshadnak ke|lene tegat*bb e§y"&ét jó
zenérzt nevelnie.

_ Folyt*thatnám a ,,r*göstudományok" felsorolását s rái§nnónk,
hogy bizony rná6 a dalolásban, sravalásban is vannak pótoínivalók.
nem is szólva t jelenetekről. íde vehetiük azt is. hogy sokkat, de stkkal
többet kellene olvasniok * regöscserkászeknglc {akintk nern lnge,
fie Ye8ye magára} s a néprajzi 8yújté§t, a legneherebb regiístudnivalót is
komolyrbban kell*ne végeznünk"

Elsósorban a mi leladatunk a íaiusi cserkélzet ügyét is dajkálgatni"
Minden vrlamlreva!ó regóshad §zerye:,ugn n környező íalvakban egyelőre
csrk cserkészórsöket s gondozza őker, amtrg megfeleló vexetd nern
nevel6dik kózülük, hogy azxt&rr egéseen á, ma§a lábára álíion ar új
cserkészcsrpat, Nagycn nagy munka ez, d* rajtunk is múlik, ha nem sike-
rül a cserkóse*tet ae egész magyar iíiúsághoz el;uttatni § üuá!tr! olyanná
Íormálni, hogy az egés: ma6yar i{jú§á8 igény§il, tehát a falusi fiúltét is,
kielégiue.

A regöscserkéseeknek kell ébrentartaniok a eserkésztelepítés
gondolatát is, slorgalmazni a ínunkát, íoglalkczni tel*Beseíckkel stb.

Végül egészen a regöscrerkészek vál|air* nehexed§k a sxórvány-
gondozás munkája" ltt is volnának úi r,enrriv$ók. lt{ern elég csak nyárl
táborokban vendégül látnunk a szórvinygyerekeket, vágy €gy.ety
regösv{ndorláson, táborban felkeresnünk őket otthonukban, dllandó
krpcsolatot kellene klépítenj egy-egy regöshadnak olyan gyerekekkel,
akíket már vendégül láttunk, l6y a cserkészek é§, a szóry{nygyerekek
között is mélyülna a kap<solat érzés*, de bizonyára iobban éreznék"
összgtörtozá§ukat a végvári magy*rok is, ha e8yszer egyik, mdxzor
másik kapna levelet, könyvet, aiándélctárgyat a közös ismerósöktőÍ,
ar országnak e§etleg épp a másik végén lakó regciscserkésr*kt6l.

, A íeladatok sürgetnek bennünket. Nem tudhatluk, meddig tart
a kcgyelmi idó, amíg'aránylag zayartalanul vég*zhetjük íeladatunkat,
betöltenl kevés kiE erzközünkkel azt a nagy srakadékot íalu és város
között, imely€t évszázadok bűne vágort s évtized*k mulasltíra elíelei-
t€tt bet€metni, Ta|án *em oly*n ,,országrasló!ók" * mi feladatlink, mint
amilyeneket ar olső rnárciusi ifiúság vállalt, de art mondia ar lrás:.,keve.
ten voltll hű, sokra bízlakerután", csak h* ezen a kevesen h0ek leszürrk,
vallhatjuk magunkat a 4§-as márciucí íiatalok i3rrí utódainak, csak ú6y
van io3unk róluk amlékeznünk, ráiuk hivatkoznunk"

ftegös Bodolay 6éra

Márcirrsban új magyar él*t keutlőilík Tiezebork{rtoll
Testvéf! Ebben nekeú is ré*zed van!

,"b

Jantrár 2!l ós íebruár ll köziitt a követkoző a§&pfi"tok t§ttsk
eleget bcf izct.eai kiitoletett§*g$knak: {A bgfiuelés sorrentljóben.}

6lt$, 8í6- §18, i8, 84§, 58t. S?0" 1& 107. 1&}" 150, g7S, 6&§, !S,
$08, 11ü 3§it, 8§. 417, 41§, 9?,1, *91" 373, ,8a 1§8, 1}2, §6§, §l§l,
50, 4.1ü. 1!|§, 4I.?, 25, ?68, §ak Bott*.6.n aB. §§sl}et. az V. lr6rü§t,
továbbó e, .16!, 679- í{t6, §9§, 3?S, 69S, 820, ?4, $ü?' Sí, §29, 4?,
99" 361, 585, 181. §?- c§{rx}a.tok.

.*
líös,eörrj|il; L6srády §. *t,*tr:é,rünkne.k a bekiildíitt §sgzegí*t

s kösz,iiuJiik n, l*grr{óbl,r ftlikospalotáu.. tartott tisrtigyiil6g yóxrt-
vovíiinek, hogy e §}.üiógii},ön §Oü fe]odksztek me§ ieloBltö s*oi-
§ilatun}<rúI"

*
Kériítlt ü $a.píltoka.t, }rog§ össgo§yüjtött íillóroike,t, a Talc-

pitő nzolgála1 rlgekksrá.t§lájárr t3{.?5$. t*z. M&§§sr Cserhéra-
§zövetség. ,,Telepitő tntnk#', Biltlapest} fize,sgék lr*" §ok rnrrrr-
}ától kioétnbk me§ ezz*l beuniitrktt,.

§a ily eeekklap nin§§ 9, Q§eBatok birioká,b§n, k6rjenek,
firo§t már tutlunk külil*ui. §* azonbgn errs nin&§ itlejük, a.kkor
a. fitlóreket biancó o§ekklep§e, (a torlti eimra ki&ilttys,} &üd-
Jék be.

Ázoku,ak & c§&p&tokmkt klk k6rtok §§ékklü,po!, kiküdtúk
azoL*t.

A ualódí szltidlís nnnn&c öss:eíarírjst, szereletet' és egg|orma§dgCIt felent, (Teleki Pál,grótl



RöyATYEZ§Tő l r§Don ÁnpÁp

Űtlmatadms pa0gá.?§í
Á Mag§ar tj*erlrósamoagalom Ál}atr,ód{i Bizot.Lryága mint

,az orezá,go* Állgtvódó §§ycxült* lrtóda, ál}atvódelmi B&lrá"
aatot hlrilet bóró Kennéuy Árp&tl nóhai disnelnöke eirrlókezo,
tórs.

Á nyprtesghnek ,30(} pgt§ő Jutalmai ogttunk ki. ?ályáahat
urinil*n t2*18 év közöüti oserkós* vagy di&k, Á pályáz,at lic-
uyuJtágának httírirteJo tS44 iíprilis hó 1í" A paiyízatokat a
oe*patpar*.ncsuok urnhlnl ye§y ít, rgzahtarrát rrra"kkal lr{tanoz-
tatit liell 6s láttamozó§ utáx a }ó,s§yar Cs*rkésamozgalorn Ál-
l*tvódó §izotteógóntk }ell b*kiilrleirl (§uilapest, Y.. Na§y
§§ndor-tgtc,s, ü}. Á boritrikon íet kell tüntel.ni: ,,Áll,at-védelmi
.ltólgtd,pat."

Áz *llttvéóeinl pólyóznt lebet:
1. Dolsoaat. Olmel ,.A§§ipl §zont 3'gronc €,s az állato&."

§ittönii* tg}intott§.l az állatvórle'tmi von*tkozÉsokra. A drrlgo-
zat nóg:y gépslt, oldglná! tirbb nem lehgt.

2. Dolgoeü,t. Clme: ,,Állatvédolerm. ox lésoltglom." Me§-
.glőz$ tntózkedó.sok légitá,ma.ilá* esgtérá. §gx,éni és tómeg sÉz-
vódelem. Ál}ntmontén türböl. §lső§€§ólyDyujiáe. .* dolgoz*t
tógy sépeli oldalrrál több nem l*het.

$. ,Állatlóuyk6pok eg rgizok." f,ehctóle§ srobadban ter,
t&rtodó hazai áittto}ról" Á Lópetct ha oaek lohet, §XlLe* mé-
lgtben }ell boküldenl, do a btrölóbtraottcá§ * kistbb m6retű
pólyázatokot te olblráJia"

Mtnd a háron pú,lyózatuál kiilön"külön lsb*t I.,, ü. és lfi.
űjgt nyornl, a,s r. d§ 50"*. P" §. II. dij &}.* P, a. III. ilij
:$.- P.

A Mrgyar feerkú*rmozltlou Állmvódelmt Btzottsúge íel-
,}ér mlndon rra.lnr*r cs€rastzt óe íelkóri c dtá,kok állatvéilolrrrl
,sza}osztályalnrk togdatt, hogp !§§ekezmnok tőlük telhgtöle§
a vódtelon állato}ot bóntalutátkkal, klnzólkkal sasmben
megvód*ni. }Ii gzt topaogt*l§ák, hogy valahol roüdgzorcse[
roeaznl bónnak oa úllattal, gayekran báutalmazz&lr" Jelenl*ék a
*s§rté§zterül6t" p*rancsnot§ó8:á.tr a höahaaa?rú {srn-eraíe* §ra&-
vs36töJ6nek, skt - ba * lelgutég ozi mo8kivánja * az tlleté-
}ee h*tfuágob fisyelDót ls folbivJa ar emtrerte,lgn oljár&sok
eeg§züntútó§{qro"

ffú,ziállataint ápolós& mlnileu m§§yer ombor órrleke" trá"
boíúbaű. móg lnt&bb, minü béke tdBJóIr, aa állatktna§§ podic
minó b6k6bgn, rnlrrú háboúbü,n ombortetgnsg&

Á '.4bid!el 
m. ltr. ílL UsdodóvónőLépz$vcl kapcsolatos 2l8.

§Z. Áryádházi §rent Erzsébet cserkészle{,nv-csopat keietében áIlat-
védö gzakosztály alakult. A szakosztálv míiködését me{kezdle.
A üIre való te}intcttel madáíhátak ké§zltését ftezrít(Jk mei. hosv
2?72 ől kertlülrben dló madarok menedéket találianak. Uav-ilnez--á
sza&,osetály ápolja aa lntézet 27 dafab andoratlvútirt, A szökoszlál_y
c{ljdna} tüuté kl, bo*y r diákok társai,kai t raiiuk kerr.setül szűló-
í*IuJu} lakossáEát Áe áUatvédelem eszm{ldriek megnyeriék, A
1,Magyar_ (lsrrkísz'Lt, mlnt oz átlatvédó "szakosztaii - hlvatalos
lapJ{t 

'Árgtjálr. 
Mínrierról jelentdst tott §dmetlr §rr3C&Et vegetóg MarJ-ar C*erk§szmozgrrlom ál}atvédő bizottságának.

A }slak asodá|a. Érdciits rlolgokról írt Hemdnyl Józseíné a
Természet cínrú Jupban sÉy öl*í báatoni halász szavahüetd elbe-
s4i|d.99 {apJán. &ikáic hilászotí sz öreg a part rnelleit ercdmÉny
nélltül. Beevezctt n tsalatolr közepére "és átt csodrihtosan nag!
íogása volt, mint oz_apostoloknglr, mikor Jézusunk a esónakbáir
üt._jr§em ült ott az l.]rivözit6. de óg1,611911un gycrmek, ff halá§z
rrnokája, lmádkozott llqz?,á a csólraÜ'rrrrában. diiv"zcr isak óriási
r,ihar kere}edett. ,jg},hos}, a sok szt:p nagy hal{t niíntl r,issza kellctt
rlob.{tlnla * vízbe, lto8y cIhe nrt,rüljitlr a iJün;rkuk, Á *,l,ermek rúrnül-
ten lnródkozott, malrl szen[éntkikct ?fngtdfzett: iii mi tUrtént'lA J<idobot,t halalr hálóbót, rrtlnrl lr csónak köré l.soportosultnk t:s
}itolták n pnrthoz. §eép, hedvt5 te4cnlla!

Á gr§mülaxlók vóilclnrlr. A icnndsz.ct ósszhaní{iárrál trrs\.a sz
állat- ds növdnfilóg egyIná,sro virrt rttalva, a rncriÁrnk és tlk r,é-
dalme €gyütt jár, merr *z *gyik a m**iknxk *l*tlilltritcle" Isy .tú}.

vé8én riltlr a gyümölc§fák vérlrdme rtr.omul r,líl{rirbc. 'l'öbb rúdiíl-
elóadds és trjságcikk f.igyelmerlcti ti-;qaz.tla}öziin*{íct a nt,staIri
toendőhre e téren, Amiüt clmúltlk a koinolr fllgrllk.-le lr:hct sardní
és_elfgetlrlagl'1}nldlcsfákrólfitó!i_iak§.lit,-trrcti'az<lkbanalrnpirrri
télikatlátokbaii sak rolanrr,íl, ]a11.11. nret}itk lt tulav nrcteg hu|r-
*ütdsére kik*lnéntk, "\rután l+ h+ij ii+ztiirrni g fák kórgét niindeir-

ml-*iÍ*,*[i:iffirffi *tu*tx;"§i,§ffi
ft;d;lilii}H ii:t "ill.,,T,it 

Xigtt.,it_ mésekrrrltvel perynf l üz.zillrk. {("

lehct írisseIr .,lt.tt rncs§zel;i.-]\íihel}1.;r.íülrl,íclCriíludt,tt, kilírali,(ik

l.,ii,x,:*tijÍ.l.fi ]"íi,ff i!:§*&"-§$.r§:§jJ,lJll,,il,i§f,§
i,iiiá.n.- Á#uin'é"t *u-,',.g 

-iic1l 
lrÉgl-rizni..." fiilttjiik(,t. ! la mírr clt,

<óopt lilállia}. u ruaa"rnf, lrem kői! cit:lni írkr,t, ríe u ftiszl:}io<lrú,

i:Ti;-ilil;"n 
-ic"zt<"lterés és hcltt,tcs szcnl!tí,lltjiihól annál J+rr_

tosább' 
t{rlrn lnkább hasznos, rnlnt kórox. Azt nrondjlik, h{)É} ,l

nór*;-"fr,liizi rl kis nyrrja,kilt, pu§ztltji..*_ h,riuk;rt É! tl llttihiht,l,
l-i;i -";;;!i ;nol"t uat" is l,t},tllil,rrvizs;llili,r l) t t aptn!t g{rl \ n (lr§z,i il

rrfn. inl.; l( !ni Iíállárl!rri ílrlézclürr-k. Iinnt'k eIfdnl,1n}c l}7, \.,}t,
Íu|i 

-a;ti 
i,{i]l},.a Htorrrrabiln, .i tu{li,nr;rn,r- r-lirt;tlitiilr:ln, .,iak €H},

i."olir*Í iuriii'n_vúirrlarl .Jvín,vt, lrn!:rl. !s esak igett c}rllt.r,r,, rníbcl,

l"l{''x§ti*o.,;$r#riil"l*ir*-,r;lii+í:Tl'ürijlitji
ii§íáfi;;úi, áz--írt,rttunul rir*gvátlolt HöIl,ák^ t7,is;tlrilúli iléli
Hirlap, Dc,breun, )"'"iíi,i'lrrnthó ípmp§ rillatr,ódíí udomón§l. §í;il isnleillltül

"nn"É-iániti-,ücj 
ííunthc hlrcs sr,érl .lrl,ú§n$L §lrr }íichcle *grtl,r.!

:itiÍ,l,.*í:tu;*loli§i "*11,"i!í,§iJiii:üTló- .xí,,1ilí:-§it?,§
;i,;a ilüü_iré házion osa,- San itíichcle círnii rncsts birtokán. .N;iprrt1,
iirláúíü.'.r"ácápriban és au ő_ kezdtnrétryez{sére tiltrittli *l ültsz_
;;;fi;;;, lriii"íiní á. maílalek Duszt,tásái. 

^z 
életrc8én}, ,kiilii

lfrfrlg;*$nrtr,ffi ;iT,d-;iltiiláli§T','k#fi h{

*Jiki*rísft,§:},tti,r§r-nfjtlt:l'.i*l'i,l"§e#"ó§,nifi
i,;i'iü' ;id'',§éi*"i loendlat. A;iet ]tíunthe 

_ 
jctcnleg, §usztáv sr,érl

riiilÜ ,-áiin?uer.eni a -stockhr-rtrni LiráJyi palotábal} iakik, A, ado_

ffi#i"ró,;;i"";-t jreglróf €lótt ú§y l.r$-latli rrzott, 
_ 
lr ogy hosszú cJc t,e

i',iiií i-"-""',ütáita] mTtven tÁlnaszö-a .dutya a magányos öreg ember
i",fi 

-.r 
Í.§#Ái-? Íi.-Í. tÓ" 

-'"gtótaetósib u qtko ilsá nak m il url j a _ ó s

ii,'ii'oiii-i,iraiii üótat, akik ó,ülöllk ezt€ h_ll§ég€s állatot,,az_eml,er
iül;;ts;fiáiiát, mert,sok sz?bségtól és kdtívesiégtól esrrck t} tn*g_

ó*6tattan ellehszenvük rniatt,"*'li'Tr".;;Úirivúlr gazdái etlgq__akar_ etjfut_tí_ e{ wlk átlatv§dó
.*u-ir6i. iiie*"trért"az állatvédóket, ho8y jelent§ék be, ha il},en
i§,iÖn-iirtott hutyáról tudomásuk.van, lr'agyon helye§ a Jó szan,

s#n"*;i 
-" 

É:lrul'"}ixi[.3§f:i§á:"í.;"'slil" ici''\;r,"ö
ffi;iil;l,il";ir.'N;m is az a cél,-hoÉ§ lalakit rnegmarjon, ö_ssze,

r*m#*f m,fi;}*lttilt,it,t-§:tíiít{i{i.T",t,,t;í
Ü.iiffiirli:Íi-r,i;.ir"i"ii"itti, ha niircs is lrlncon. Hjszeu a rendórku-
i"E-"at 

-"'err 
szsbad á gydnrls alakobat bántalmazüia, s a vadász-

Úiriv*nai< scm a vadat szúttÉpnie.--*'SiíÜ*l---az állategYedókről lrt írdekes Cs,tanulságos élet,

;iJtrffi##Twfi ,{$tfr 
j*;*},:kffi ,#fr ,"}fi 

*§Tfr{
;;.Í-"Ú aiftl r.- U ÓÚri i'gái mi nden lql1,.b a. ran g:,- al o gatás 

. 
nélkü],

iíi'iiá iátJ,iaiii, tróitu'i;XrajnÁbóI. Pajtás igen értelrnes }Énv, .i{
áitoiÁt mags nyito8atja. Lu§ta. dc azért §zerct tseTorognt. _ue§zelnr
;'#^iirá. & ;ilii'kÍ tuála 

'óJezni 
lgcn énhetóelr gondolatait és

ktvÁnsáEátt. ÁJrivel le akar menni áz utcaTfi, arra f§u§rar €s. _az
;i;früüiii",{i'iia. 

-Sáaliaúg§z€retó, dt a .sétáért még azt az_ áldo,
;ái;t"i. fiöfi;;a úgi É"iÉ,áti" aá_ asztatró_l 7 p.!n\zt f5 odaadja
ÍTse-r"6Á;il'H;-§zbmi;§, a rizv-ezetékre ugrál, §zilárd jellemét mu,

ff tiifriry,ml iír**l[ ii"l,í if,f böí§"f -iii#!.i #áí
ii,uli'öriifr+ürni-i.eác a y"'láün, rra _e csn}árttagoli haza Jörtnek,
il:i;i;;;ifi"btlil. 

,iibma,r"t -Áá kiíejezést. Áa ukrán kutyából }t{i

^'u'ffu}ilili"]"kn - mefly,frr varlás_zok k.üzül ir ket,escn trrdjrr,k,

U*f 'mi-"ai" ll -aiionya. 'hte$mondja._ 
_'}'h.lrrn Humbuch Istvárt

ái.-b rornr+sr.el c. iijsásrülr. .4,"va,lnó éló állatrlk sárlürdójÉi hir,-
ili e";;;;il"ri, r:,x*ji-ne*ik, nreg h§ !i§rta rízbetr íürö+lltetnek
i;.' trfi.;$;,ííi;rit,ii.i,i nÁii,itto t oi"ltt is, ktilúlrösc n a disz nónr1l.

iií.;'i*-;;iy"-óíza a va,t*ir-tfó. t\ogy ftrrósáillan a §ailra ta_Píiq.,i

iiirr"rói .*r"itcg huthatóiari sc*lii eió- _a iest iiirntését. §zcnki"t{il
vd.li a yndat rr ktnzó íIósö rovarok tllc*,

Yóriuls a póluózqtokutl Beráto§t 
'óz§ü!



)ts jífl

§{ee}e§ Srxw&w§,rti§'lt}{!
.."l; irreleí t*rli,í;dst -* ltiiztul.amlíq s,á,,r,ittl ^* {Jti*ttb.*tl.h nl,,l!-.

xdlt,§atju, xlilrl ,{iilJ.tc l:!. Nrllt!ítllt tlrlr,*rlf idr,.3/l"
* * t:é l á$:lti a lnii.,t: é;< t t: !,,tx tll r:tl liij u !ijí, t q*tt 

"
§l:tlh:airl.ijí; ,a:éltnln3,|t: *.*cri,lrí ll tii"íi,l,és**tt:l,; rtélt*er:r,iistigó-

ndt a*rye:,ndiéílt*- ljllílól,uí! clsd li,r:i3;c"li. lil§ a" x*inműtlóxetí:. ,4r*i
tl"atqin *t yló?;rlőté§ct ilLttí, eaek. &öadíJ *r-ll&i getlt .t:i.trlthati*
*í. a* üpcru *ísősé_rrdí.

§oA{iig lls, üptt,dról tl"*o}.: ,tr .,rt;yíí tttt}.t**t,, hg§!! t§urész{
Y t;l, §I ikló g é,pi t ett t " wi,sr état pu*tíig t tttttlk k őu:t k r am én u tként

,*a Áni.rti*sy-,it,tx,lt till, an*.i,t á§*a iltilcccn, tesr" met,l, lah* ntrp.
t,ttjungttttrl, trgo}rérí, a* épíilrlrkérl, tl.rnik ulhalmasittt m,0-
a*glak.

Móaes ij**énlwdl rdctig lutarétlll ü ,nozikíío§ütó kődőn"ség
lét a *&r*ána,k e weó s * Irőtii! í e: i tt:t:lii.tl k h.i f ár udhatatla n baz gla-
é*mrwll el.istn eré*r t mél.tó N riroéktlly*é ge t.

fir*lí,trtt twíikijilésünket aatyrlba*. fr:Itltte luit ttsu* befolgó-
.s*lta ala a ltőrülmélrlxs, hul}§ *^ bó,r *ngu,l1í. íc|kásaült*égünkhöz
n*ér!*l a l,eglíJré.§li|}b letlul:k.*t vdadral,ttlk, wégí.a kirtaílalmí,
.*ltkkanlt}wa nafi, ,r*él,tó mótlan * a. m*pl ker,té*ue olg köaal,
iittetett a xót*lttlhor. Iragu ,Léhlí,llu ?tett eIég ,lre§Eí-pla.laiitct
laitrnm éx ca em,Láke'k. hl*atan l>is**tl.tolah§rlú ?*at<í*a atqtt
wdrfu ng*ksaírt*lerel:edás*el dic*ekedlzi:tem,

Il*kutdn közclfeltttő uétrt a, gt?rdutat *í§arl s§,ínhÁk&t l*e-
,r*erl,í. a&,rrÍ hasaü,Ió a"nyagi, ell,rnxe<űgá.ltírttlsért. w, eúligi ,,kb
x:Er$l felnéeés" kelysett a ,,taea*eitől. lenéaés'' áekető*ége' hí-,.ndlknaill.

§rntúíett*-h a*garú steml*eltartáxtitlaü ko**.ocra és behatóa*z.
taruwlrwiirr;rytatak nr előul6l*űt: é *d e tt:k et 

"Ígv *tett adla*ptli**nb ti. ,}r" Jiif, üp*,aha!ara. §*tlr,h töb-
.bck ltiixt *e aa eVinye ia mzgaan, lwga sté§ káxyabnes as a*tó-
íetriór(lja,

!íi t*tygay, lela,* e*etbelt gyalxg j$rlunk 1etr, de .uísatnt el-
tsitathatatl.*tlt1,1 kún3selmt*eu, +nert a' jagusztt!ó alig üwrt fel-
aryr:d,ni.

§,aarírr,í* tlplani* - ísti,t n**t t;iíe|,eal*tí} fet telis* híataye-
,*dgrga}, * mé§is a kíg*űrőílő ktlztg*tlr:arbó|, ary,a lrbet leőt:ct*
lt*zletwi,, hagp ax úőaúti* "lrrt:§'hendőttötí * i§§ .rxi el&dsíürr/s.

§,tercr**drt, nig utdn,l*tl.k {§ jöít t:a,ítl,ká de isy aúLá§ ,,a.lörrg" unnak' u |tI nlw engadÁ*ét bayLyt,tót$*l& |1: * felfutlxa-
rv,bí.x* ag ulkalrtltlt, ^- belirbb óaahaúlunh.

Gguytdúsan. sakdi,g ,inentűnlt *leit tulf e|é, rl&tl*r q, tötút*ixti,
*+ttittt, cliJ*e§r takíltak magluralcrr"* saambe,* ictnét éIő iegtl-
*lulőteI.

M.utr",€ttlk, rr. jggpelre,* é* {ttbaígaaítú*t kértür*k,
Áa egy*:nruhel* xem í.* ,lltlygem rrdglc. cgcrí ,ttwtat{}tt a c§,;r_

i+.**fr ft*é.
&|rgrrr, dr,í; tttlltta *legí,ty}t:{:éÉ, lr.r cr lrür:rrflreE$ í*ytluklbatl

tlt §!J .n }tes§{íritó kőtúe.kbe kalrllaak, +*ggl §ee.llí Fét*r i*ígxi-k
ln ( § tlö t t iir,,lt rr,s {is*,Ec$ lrrrJr:rnirírr_rl,

De ncm!
Üiubb *gue*rukót é* tiljtlbb lép:*ők, Mebatt#nk tel.jebb és

tgslre |rljtbb
§[tkar *xl,dl* tlyart, wastra,*r* ártiink" ahannan íörő&üt*|sbga

,íehe,t tétt,gt*i,leü a u,űöttt.:öl seclté,r'' r,í,ltt!át, }ei,grrre{íoüí*& tl, xd-,rótérre,

_ §tnn eűr{', vastt,g *őtét*ég t*ratkadntt, §aőntc hara,pní le,'.ltet&t.
' MtagxtősiJúé***t, li.oÍ|p ha aalo'ki, llltlgítrru egv abtakot és kí-

.*..*yer1.1# t:at l tőyttén§ tőtétnl, a kőrngező *tedtrbaru íé,xy** na§-píll .kxe§ lwllt,ne §uúit*ni a. lai*ayíIttzt,
,,_ Nem .is. csorlc, Jlu *z elütl"etíi citbaigazíátisa alapyí* bele-,üItem, t*lahlxek *g öl,Cbe.

_ §* uttyafi" elég kén.galmeaen ér,ep*erru rrÉa§aiEl, *.ltt.óxik aean!":bat, altíuel egy *xíltan loplaltwnk belpetn Yélhő*gasau" títtak"a*
aolí,_a néeőtér pediu t:géta hangasan pkszcge.lt.

Igg uatón egu sdékkel ,laxább tnentetn éa uégrc alkaűllsam
*gílt, ltörülrlaéexe hcr*s*í, u saánpudat,

Nét,cla előre,. " négek hótr*.. " áabbro-..,. balta, m|tdemütt
l*öíáfbc.n wékew §ubbaeetó arrrberelí.

$*únp*,d *akatr.
Kö*bay* a *atla *Ból ás oal,akí énakc| tar1ca,*aakud,tdbül aértea-,qséktnu ka*gcrn, ínint ra" fáina nebt ualamí ", "* Honnam jün ep .* r{olojf * kárdaatan, e §§§ffisaédfit|t&t"
ftg_g_'k_icatt ffiétge*€nt őe aúrt tnegnwtalta,

..Kő, ltcllett hc"loltlí aa erkélue* éa ikilar aa§ilnem * ldrtunlt
mögőtt^ plnce-mélycégbcrt vikígoagdgot Witűm. Áa lr:olt a,epinpad,

Megogu*etünb ax öcséttlmel,, haga h* w§r l,tt üll§uunlí,,mú§-
nérzük tt, dautbllt, Egu tel1x}ruist én *áetk m.eg káhaiallua, é§yet
*ncg 6. á *wi*tk petlig ar elűtt tartia, a" rnűébrezőt, ho§v kl ,nl
tssék. Á. **üketbt,n, aetd*. elmtud,iale c§§móxnak, a*rdí hítttlttlt,"

Mial*t,í pdt rn,c:§be**dltü.h, *enkí a könryékrőí. ntu, í,igvetta
4s ető$dii*t. §í,ttúlpki, .rnixket trfuúoúol.* ü" cvt?rdb nlaradáata,

Mawltam, i.e -* tt|":éR.ek elff*aíir a* őlébg ültew, * llo§v na
törödiélt, azxaí, a.mit mi, be**áIíittk, w§,rt &é rnu§artűgy, Inhább
fígveEie u ee*ét., T+a rnár m,eg.ucttt: ü, áe§uét, de *e lrr,alr. pisrze-
§ttl:, *r$,wt e§y gő§moEdíjtx.u

Vé$re x§}rerüIt a:Ihrl.ytaleút}ni?rlB, clir írB ötsérn bía**vrhú*t*
egget*algi |te.lyeete miatt lté*ytaltltu tt*|.tatn |ú,kár*,i a. hÁt*nlt
rniis§lt űWt ás,llu§t} f t>§Ja e. M'ó*e* xanI,rdsiút, u:httgu i:iesediat{
+ninrl 4 kelten,

Későbít *ztá* ellrérí:ű§* t6le §, w*sga*Idtót í8, w*ert e:l*ösor-
ban: lt* két, kéExel. tati, ,lű.§tt bídtaaabls, trrdsorl*ror peü§: étl
§tbtlan huiah: rtéeuí" rnint őu

tppcn rxeg akarta,yn hérdc*ni" ,rx,íért lr,i.a,txiZ c.§ e§ |ú,r a saí,tt*
padau,, a"}oíllcJ* étt" c*ak * tiqlöiét lúto.at., .lnikar *a tleséffi bőzal-
?}l{t§ú}l, közíjll*:, hogty h,ü, lmlr *o}c*í raűél,t;ezrlb, ö ki súclík *
*adrág§ábóí" é* wituí a. keít*n rü,uíd, tilon lphbrütíi'rolt a, töld.gzi.úlrt,

§í*,ndu§lit h.o.l&l rer:cgeltC* !*iepía be"* }íá t:rríf ezt *" kértlzrat,*rn_
űgy látreák il, kartnesttlr í* tttré§ itiaótte*í t:er*#aaetű, mert

ay**i§ §ó*** ráeg ,§eln m*nrl"ta- l*:últí,tgtta al egésa *w:ltarát.,
§rrn, is 1:*1t r*x egisa dcro,bln:wb *a*ttlli, írtti* mtndenltá olyan

é,rt?t.ctöetl rsatg}lalZatl .t:t>lwtl, lxí,ttt tt.rrúltw Móaw íéllu*ngoean
t el,,viláw*,ll.att, llllgls: r,u. nailrú§1.1t,tóm,.u'

§zt,n aatá*l *. p*tlág *tin** bt:ytrtl." aer*rni, hamoras ^ {ftilb-
tlenki net,tlel t ., .

Á f elu*lwi* ,t:é§éyt, ,tylíwí,lujrrnatr,kat erélge**n kíttlnld-
l:isül.r(r&.

Mi ketlen a* öelémnxeí, {lx91 xtlttt, uaraltt*nl* lsolxa; *ltí.r 1
llo*ar,ű, *tutű,ltópkadá* köl:ptkegtéI>etu el&ill"t: derékfeíili* ft*i,arf
*errt, ,{ *,lctií*kcrus" 6,§all.bítrb aröxe,* **haa§ql.t"

De rtónelt *zab{tot;ta eI a ttad.rúglarttlt. Ha ga tl natn taa-
had, tég mott í8 beun itlnénft a{Arr nifid g lai,rman, l{em
lgaa?

_ Lcghíieelebb * ttgu ha.kiroduk, er&ebb |elaaereUs*el *
métis aégigwéúlnb cgy ii,arabot ai aperóbflll mert cp haezd-
tartodk a műueltúghez.

__ \n tefutt ltadueg §asrkea*tő ür tg akqr k§*nűwlőilní, tet*
*ék batdreútrni,

^Á kulsleeraat kíkagulult ét egy tel,uolt/r*on keresúűL fogjuka §aerketat& arat í*. áat&n caerél,itlth, ieoÁU"" qdd,ls i8 őii-dgn Nt leí.uóttlla üdtözlá 
,^:.,Iegh§tebb ahlaeója
Kópiolcn Katd&*

üsalt egvrnúl

I"6

előbbre
{T+leki

utnnr"
Pát s§úí)

i sseretettel lehet nüg§ d.algokat ccelekeilni és nagg dolgokat



,l

BtJTvÉnvrr 2. tkrrrrtrr|tvóny
3ekülitte t Kuccek Gó*p. üng§ór
,Mcgleltéshrz bdíaUeadó., obazlntet 1,

, dc t?4 tüggöleg*s 1,

l. Akl krrur| trlíl

t. Telltd kl
Háromlegv0 irám, rárítl€y'elnek

ö3rrö8e! 10. vl§zaíeló olvasva, ir
onnyli kapún}. Ha ehhez a sám-
boe 101.et sdunhr oly rzámot ka-
punkr,melynek mfurd o 3 számregyo
€íyonlö.

Tehát a lokdat képlete*en tz:
abe+1o1
cc§

Melylk ea a, ,$b&'" sróm?

Á belyg m0Bí*lté!.k§t a kövot"
&ezfi clmrg k§lüétekl ,rMagpat
,cífrr{drr rclluénve", Budapest1 V,
§a§y"§úndor ut§a 6.

BeküMéú hodátlimJ l 
's18, 

dpt. 1

Tudnlvrlók r

Tatar*koskodl pénrzel, anyag8Él,
ldövel. Ea rád lE vonBtkozlkt csaka levolez6laoon b€kltldött me§-
teltéreldet ÍtgadJuk el. (Pónzt.

Biti*rí borltékot taksíItas, me'

Medoltéretet több alálíái§I, pL
{rr r"aly ral §eyóbon nom loíadunk
cl. mlfrilenlil tryekezrék ralál maga
medeltenl a ráítvÉnycket ór eí8ónt-
le8 bétüdcnl a.roLat.

Sgledelgr a reltvónygL rrsvelt.
rdnett. úrtv maiAt á r.ltvényt
meglri.ótetfrl. Bleiendö közólnl-a
mlfvónv §ámát at anngk mei.
rGltétóÜ Flgyehncn ktvül hagyru}

íaioL modg]tóút, tll a lap ine!,
fcrontltárávrl .gy§t ktyógótt ró.
'ir6l§t }ludengl. b§.

tttllyrn ÉltYlnr.k.ú küld|Onl:
br küz!& cól|tból t

1. Öttétol. ütraer{ l*yen.
d*vj! :2. 

t!§Hll6hstól€§itflt*irtuttót,
8. R§ltf,óíyelnl tárwát l6le8 a

meiwer-áletbdl. r nanyEf, üF
tánálcmból ór 

- lölilrrlrból ve.
*O}. Mtndeno}olótt liratnl}ü
ab podls a Lüllölddcl lodal,
torrilnk.

4. §rórakortatór}. ópDel ez6rt ne
túlncherek legr;sagll

[,
I

t

ugyanora}, turral

Al lr{a. marciü! 1.1 }lrrylr
Crrkűrrbon kürölt n|tvűn|rlc

hrlyrr mr6oldlrr t

l. ÁE ..A' rarkon torgutül lok
tettóh az egylkct nald otg be,
§gzták a matltk pallót.

2. A rrrzeünek. ArórL nert üom
trrlla. hol yB!. Llba. Crikor. Kere.
ty6; M€rt Mtul nlnol rr@s.

& lencre.
d MoLYKÁR!

§MoL8]N§K
ltoMoLYAN
KARIúoLÁ§
tLvÁMoLT
BE§ZÁMoL

6. {09&lóleképpgn.
6. Kb. 2 etüáí.t ér 080 mllüórrol.
?. §{tndlrznó.
E. 2_2. 3-a rtb. - A nrá§odlk

grámolásnAl áz ef6dméDy| 0.
9. Berltn"
10. RoLoz§vÁR

I §zIÁM E
.RADRÁM
ÁnA c övÉLA DÉ§ ÉN
YBL L ÁcYslFAÉ§
Á ZERGE É
{}AzDAo§Á6

l. prtöíl vrrr
IEEEOOÁÁOA
EEEEAEÉÉÁA
ÁoÁAÁIlFfiÉE
ÉR§§öE§§ÁA

Melr;tk tsmgrt Petóll-ycrr clrö
4 gorút lrtuk lo maíÁDhÁnízókkBll
(Könnyltesül eürriilukl lrosy a
üarf,bgn Bzó vnn mél a ezomlnr
betyúrokról éo a búr -árvalányhbt-
ról ls"..)

Ilosszú bafán§olÁg utáq baza-
leló tnr"tott YAdóor Jórka. Édor_
anyla képc láft ú1ndt5 az B§zéber.
Ma8a elótt látts róságo§ §rcát t €r
adott üekl tíót a 

'liratztó 
tttou.

Nézz{l}, crak m€ 
'obban 

a }épeti
Inagunk lr megtaüuuk a sza,lld
arootl

A Ma§yar c.rorké3rmozgalom hlv. lápln, Mogjolentk hlvonts kót uer, Kladje e
Magyaí crerkérrmozgalom. A rrefko§ítérórt úe a tiadó9ért Nemere János dr.

lelel.
A lrlrjyer Grrrkólz olöílrrtéri órríJ0 pcn8ö.(Egyölz.
tl.ib.n k0ldcndö bo t) Yílleletoknrk, |o3l rzomólylknrk ojy

{vrc {0 pan;ö. §3yrr rr{m órr §0 flllór.
A D$tatnkafókD. c§§k}rámlo rzáma t B1.42E. §u erkeüztó!éú éi kladólrbatal l
BÚdep$t, V, N-ngy-§ándor.u. 6. CrorkéglhÁri tolofonl 111-:234 fg tr6_728,
Forár Nyomdrl Mülnt{zrt ár Klrdóvtllrlrt R.§. mótyníömíra,

Eudlprrt, Yll, Dohíny.rrt r lZ.

A clkórlát régótr lsmerlk, de nem $kan tud|ák,
hogy ebböl r növényből, helyegebben €Dnek a
gyökeréb6l készül több mlnt l00 csztendete a

mlndenkl által ;óltrmert

FRAN C K
CI KÓRIAKÁVÉ
Mlndennrpl kávénkbrn napont asx.lunkra
kerül, nem árt tghát, ha meglsmlr|ük ma6át a
növénrt lc r foglrlkozunk annak tcrmelé§évél. Mlért
mond|uk, hogy aranyelnjla sazdEnak a clkórla ?

A clKóRlAT§Rr.|ELÉSE A GAZDÁNAK MINDEN.
KoR HA§zNoT HArToTT

ér ptdlg .uért, m.rt i
l. !Ó tcrinór€ktt ad r |ó beváltárl ára mellctt

ü$zel mlndankor komoly ibrzeg kerül e
grzda kezébe,

. 2, t klrzgdrtt gyökórról lcvágott fe| és clkórla
lcvélzetc értéker takarmány é§ mlnd§n
állrt rzívrsen me8é§zl,

3. a clkórla |ó elóvcteménye a brlánek és
árpának,

.l. mlután krpár növény, hozzácegítl a grzdát
ahhoz, hogy tala|ából a gyomot lrtsa,

5. áltrlábrn nlnó.n §em állatl} scm nöí\rényl
kártev6Je, tehát a tGrmel&c mlndenkor
biztos,

ó. mlután §lerz6déi rlap|án termgll a telda,
bcváltásl ára mlndenkor el6re meghatüro-
zott § így a lerzállításkpr n€m érlk mét.
lepttérck e 3üdát,

7. termolére nem |ár nat}robb munkával, mlnt,
bármelylk kapár növén}. terméléü§.

TERMELJüNK TEHÁT clKÓRIÁT!
Mlndenk|,lklt érdékclt kér|cn termelésl r3tmutrtót !

Csupán éty |gvelcz6lapot kell írnla a következ6

FRANCK XÁVÉ§ZERMÜVEK RT.
TERM§LÉ§l o§zTÁLYA
BUDAPEST l13, PoSTAHÓK 5

§ a;!onnel métküldJ ük képec termelésl rltm utatón kat.

A clkórlr yété$het t vetömegot mérsékelt árron
ad|uk, vet§gépet & v€töembert dí|mentesen kül.
dünk. Megmunkáló §zer§ámok kölcsönadárával lt
lgyekszünk teglt§nl azon B tazdánt aklnek arra

rziik§égé yan, llletve, akl llyent t6lünk kér"

íOno6lcoo romlr!í. 1E4E. náF
dur -lb-eí Pttdll ltl lr elrzavalta
a ..Talora finísaí".L 2. Vlllarnor
hrúrlbin L€f|ii. 8. Bo}ror terlüet
{. lhántil hufrde. 6. Gózhrtó lr

t1"
96§.& atk

n3& }lLot
ngveltok sl.
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Fal-űW BIUO§TíÍVÁ§Y §Ii§f.[
§lrre8g Inrol bomeg§ a §yógyar€ft&rbs.
Cllóluegsréel: - Mt tetgrlkl
éútege Lgr/': * Kóret valamt hold óx6*telgultót.
G{óg!teerés*., * Mtnak ar ushrld!
Cíniir űa+|: * Tetszlk tuünl, hárourból néFyogt kaptum
vlsusm haan az órtpnltömrtl

t"*,r*
NYI$IJYTÁ§{thÁN

Tanítól * Most l§ern§üaá§t lo&rr* tarrulnl. fótrl&rrll §n
norrr becxólpk, t§ sorn be*ndlrr, 6 notn lrgsaól. M*rrdd utírnpur

*Zld *§l, kukkol, *enr!

lüanc|ha: * Irotohotné aai a plezkory iogttyüi§t.
§crrrol* Xáralu: * 3oesfurat, el múr a torum.

onl $ N.RÁDIÓ, sRl § N.HŐFALACK,
oRloN.lZzótÁMFAt

onl § N vlLLAMo§§Áct *ll(K§K

i:ti
1!

+x,*;

§A§Y §IKEn,

1b §arerlnat lzln6lt e p*póJ*,* §_o, ho§y. *lkerült o 1lrrrgal * kérilt a. püpü"
_* Olynn lól * lelelt Karclt, * hory Löikly*nttrg

kcll lgmét*lnl.
&éT

& ffi&ffi§fim Wfre

níÁ§§ÁL

wn


