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$r$frilü§ $§ürkűn -lnrrnűsnlisnlnruli rfrlyfrmt
A Magyar §serkészrnozga|crn *rszágcs Parancsnoksága

arrzá6o* c*crkégz termé;ietigmer*l pályáratot hirdet
a* alábbiakban:

l. csoport; cserkészcsapatok álta} létesített kig tar,
mélzotrai*i múzeum vagv kiállítás.

lN. croport: cserkálz o3yéni páíyázaü a természc*"
iórá* k§rébe tar{oeó munkára,

A pályázat határideje nTi*dkét esoportbe*: l944okt&
ber l§.

,Ar l. §§sp§rt tudniv*lóil
l} pályázhat minden olyan cserkészcsapa$ 

. 
*,"l| 

" 
.,

esedékel "csapatnévsorát és évi ielentését már beküídte,"

b} lótesítsenek a csapatok otthon*ikban ki* terrné"
rretraixi múr*umot vag kiállítást.

Klrindulásalk, táboraik, porty§ás*ik, a fiúk vidék&

t*rtózkodásal stb, sará* csapathelyük, táborhelyük vagy
€gy-egy vldék összegyüJtött k6zeteil, ásvfuryait, kövületeit"
nBvér{eU rovarait,-"faiörzsmetszete&, falevetelt .sth úgy
helyeziak el cserkészoithonaikban, hogy azáltal rz ott
megforduló fiúk tudása és ismeretköre bővülhessen é* fei*

lódiék.
c} A kiállítással kapcsolatban bárrnllyen er€deti tser-

készöilet megvalóslthatÓ, annak rendszerébe, elhelyezesébe
:*b. nem saóI bBle az §rszágos Parancrnokság.

d} A pályáraton lndulni gándékozó csapatok küldlerrek
lleírási a gyijjtö* és kiállított anyagról, !ogl{lá!. iegyzékbc
^a tárpvaÜit 

'és lehetőlel csatoiianak fényképfelvételt ls

"nn.k-'.,oportosításáról 
§s otthonban való elh_elyez&éről,

:fli ndezt 1iligés tevél kí$retében ar Orvágos 
. 
Pya.n3,rlok",

,cág címéie ibudapest, V,, Nagy §ándor.u. 6") kell ktildenl,

,e) Pályadíjak: a megkívánt mértéket elérő, p*lyázó,
kat a követker6 jutalomban részesít.lük

l. hollexettE P 3{Xl.*
ll, htlyerett P 200.-
lll. hslÍsxettl P l00.-
;lY. ét V, helyezett: P 50.*50.-

A ll. *caport tudnivalói,l

a} pályázhat minden érvényes igaeolvánnyal rendalkezé
cgerkész, férficserkész és cserkésztiszt.

b) dgy pályázó több rnűvel is pályázhat,

c} e természetJárás körébe tartozó mqnkákat a követ-
kez6 kUlön csoporiokban bíráliuk el:

l . Fényképp ályőzat, Tárgya: íényképíelvétel valamely
hazánkban izaUiÖUair élő állatr6l, növényről stb., mely kép

, a kárdéser állat stb. életéből cserkészmódon ellesett molue,
nat*t örökít meg {pl. fésreküló $ndár, kicsinyeit repülni
tanító gó|ya, figield 6z, érdeker elakú fa, napkelte, stb.},

?. Rair vagy fcstmány. Az el6bbi pontban ernlített

|elenet .ulz, "{y festmény alakiáóan való megörökítése
izemélyes megfigyeiés alapián-

3. lrároe mű. Egy szeméIyes megfigyelés, vagy élmény

lelrása *lyképpen, hogy az irásos rnű vagy cikknek, vagy
f*loiv*sásra alkalmas legyen.

TerJedelme: $*l0 gépírásos lap (laponként 36 sor},

A bírálók külön§s súlyr vernek a helyes és szép magyarságra.
Az idegen szavak használatát még akkor ls kerülni kell,
ha * *Ügyar kifejexér gyengébb lenne, vagy ha körülírást
:kell*ne ií]l|kalrn*!ni. Kili§n-luralrnaaeuk a foga|mat ;ól fed§
új kifejezéseket

A pályázat tartalma
sokféle lehet. veheti tár-
gyát a csilla3or égről, itt
egyes mondák, mwék, az
6si magyar hitregékre vo-
natkozó mozzanatok jöhet-
nek szóba. A léglrörl tár-
gyú leírásoknál a vihar, ár-
víz, vagy egyéb terméseeti
tünemény mellett, a nyu_
godt, csendes táJ, napsüté-
ies idő, napnyugta stb. Jö,
h€t §zámba, mely többé-
kevésbbé tudományos ma,
gyarázatot ís ad.

A növények megílgye,
lésénél foglalkolzunk az
életükre vonatkozó dol-
gokkal. llyenek lehetnek
pl. az egyes erdőkben a

szé!, napsütés vsg}, hónyo_
más következtében beállt.
szinte állandósult és a vi-
dékre Jellemz6 elváltoeá"
sok. Egyes különögen va.
dul íetburtánzó íák vsgy
cserjék térhódítása. A mg.
zőn az l§mert gezdasági

a vaion élő gy68ynövények. A rovarvllág me5flgyetésé_nél
a:z agy€§ fa|ták kártétele vagy haszno§sága, étetükne]< f_9},

lődéiianl szeinpontbót való leíiása. Mad*raknál, gmlűEük
rnál ugyanez, érdekes szokásalk atb, Tllálkozfu állatokk*l
erd6nts mezőn, egymással való harcuk itb. Célsreríí alon*
ban* ha a pályíző nemcsak e$ tártykört ragad ki, hanem
valamely vldét töldraJzl egys{gének lehetőleg mlnél több
megflgyeléséból feltl kl azok egymásra való hatását és ar
egésr t{} öxrekapcsolódárát.

d} Pályadíjakl * ll. ctoport l" és ?." tót€lénél:
l. helyerett: P l00.-
ll. helyazettl P §0,-
lll. hclyezettl P .S.-

a ll. csoport 3. tételénél:
l. hllyszett: P l§0.*
ll. halyezett: P l00.* |
lll. helyezcttl P ó0,*
Amennylben a fánykép*ket, rajzokat és festménytket

laplalnkban körölni kívánJuk, vagy azokat meg szeretné
vásárolnl a Horgatom, akkor * tula|don|og átengedésére külön
megállapodást kötünk. Az írásos mövek nyomtatásban való
meglelintet{§p §§etében ínnti pályadí|rkon felül a szokásos
írói tirzteletdí|akat ls íolyósíttuk

e) Azok a pályamüvek, amelyek n§m értek el helyet
zést, 1944 novtmber t§*30 közört vehetök át *z Országos
Parancsnokságon.

Hlsrzük, hogy a koráb,ban befeieződő lskolal év elő",.
§Égítl azt, hogy *z a pályázatunk minél szebben sikerüljőn.

Élletet a cserkéezpróbákat! Szabadba fiúk!
l9*4 áPrilil lB' 

DEMÉNpy M.KLó§ §k.
ortz,tgos h€lyeít€§ p§,rana§nök
orstágcs i§erké{zver§tőti§ít

és ipari növónyek mellett



§§tElR}lt§tÉ§z ERKE§z Tl: vELősY
tr*. nÁ|us lr.

HŐSöK
A rnagYar cserkész ebben az ecztendőben ls hódoló tisztelettel helyezí el

az emlékezés koszorúját az elmúlt és a most dúló világháború hósl hatottainek
márvánYba vérett, aranytól sillogó neve! elé. Amlkor ánban feszesen tiszteíeg,
Tmcíak a két világhébortt többszázezernyi hősí halottlát látla, leiki szemei elstt
felvonu|nl, hanem nemzetünk történelmének millió es miltio'ttgsét, aki saját tes-
tév€l yédte a drága hazát és plros vére hullásávt! tette hósöket termővé a kárpá-tok koszorúzta ma8yar földet. . " A magyar cserkész a h6si önfeláldozás eszmiieelőtr tiszteleg !

A magyar cserkész azt ls tudja, hogy nemcsak azok a hősök, akiknek a neve
márványba vésve íelé|e ragyog,, hanem azok ts, akik mérhetetlen gyötrelmek,
szenvedések után csonka, rokkant t€§ttel, de ép, hősl lélekkel állnak be ismét apolgári élet szürke, igénytelen hétköznapi robotjába; a íélkarú portás, a féllábú
fűszeres, a íehér bot|ával botorkáló kosárfonó. .. Ézeknek a h6söknek talán
még netrezebb sors jutott osztályrészü! : ugyánázt a tisfieletet érdemlik rneg !

3,xr:::::n'i:.*:.1á..r:.o tudja, hogy Ő.is, idehaza is vállhat hőssé, mert a háborri jtitt el

hogY valaki hőssé legYen, nem életkor, nem testi erő, nem egyenruha, nem fegyver ke|l, hanem ior,-rcl.*'l'§ll];benned is meplehp* tbenned is meglehet !

lgy ünnepel a ma8yar cserkész h6sök vasárnapján !

-Y.

\lnB,
§§u,

BÉLA
xxy. ÉvF. ll. szÁrr

-a györt §o,tmíncöíösör§ íó -,un&,úia(3cszámoló a 35, sz, Jedllk Ányor G§. ci. eegítő szotgálatáról u lg11 áprltir l3-| lé8ltárnadír rlatt
. .{. €T.óri t,encésgimnázium eserkészcsaoata
la.n].a §ezében ímmar több nrint 3 éró az
elry,!li _ tegíontosabb légovoteáláii -aÉái. T
lig_\,!ló.o§fl ,8ot. Jórésá gim:ráhstacser-kés?ck
e§ sla_Eolí a beosztottak. -{ fi{r,,elóosztap
paratt csnoka a cserkészpara rrcsnoik-. netelefi
is._ de küönösen isliola jdején, a;i,ie; a Ő;i:

ff l!Ti**",l"ál,f ,ffsr*xx..',".*i§í'§::
rlnt.is hósiesen rillták m]eÉ letiukii;ts;fi-
bázás .alatt a íígyelőtornj.Ök"n-é" rlöd;;i-
ban.. A Püspökvár tornián van berenáezrJeaz elsó ligyélóállomás. '
_ Kb,. Ha--Iő0 méture csapódftak Ie a bomMk.
Mcglngotl a torona, a légnuoimds szittle meabén!-,#űű!;:í,!;,í,";f 

:{,1!:fí"l,Hy,!iá;l:í,!,
nélkül_ Icnnmatad.ni lehelellen ool!. Jclenté"-
tellclíe_l a uggpaftúgot, amelgnek a küloilágqal
mas t(.apuolata nem uolt. a, lörléntekral a-[ea-
p onto s abb an tú i é k oz lattók, M í nl l i g a eI6 p arrrnŐ -nok, ldltam, bogy bénul meÉ'só-rra'mlnden§ rv a rettenetes bombaosóben 3 mindenbtzahunk a íiúkban volt, akik'haltatún
Ttaga_bJzá§§al. változatlan r'ókedvl,el 6iTi;
ffi #fiTü-iííS,#"!r"l"l.',Sn,l'rilTtit§:

_ge!t _tc]q]!9]üuii : Hurr{b l Nincs kutva-
.l)_aJt!lu( l J:iljcn a ltaza l Ds mintba a szörrir-ű
e!lllén),_ nekü közönsége§, megszokott dol-oevoltra, 

'_oJ}tatták 
tovább a rendkír,ül értókei

Barnle_8írgyelésckct. Á músik Jiggelő úllamás
a.bombázás ha(ókörén *tuüt eseit."ik á tiűiáii
alalt _ megszakttús nilküI ielentetlek, Ezzel,á,,i,"ííi,:,i,áf 

J".{í{íT",?i,íl,;l.;tlxl,t*
Ityolcatlíkos escrkész mer*isagei,--E?-'á
íig;,,előállomás ugyanis 

"sa* á-Ítaáo -áati
műköűk, De nag'} távolságia vit 

" veiii]

*:f ',l-tj,.t"i:,T'ÍÍffiuj'fi lr*lb'§t
nenr töródl.e a bombák}al, rot ant 

-t-Óv'aúl
bogy szolgálatí kötelességtit iiijűt"i'--'
. . Még szebh volt a cserkészfirl'ik maqatar-
ta§a a bonlbázás után. i{dg huut, a bÖmtra-ápor, arnikor kiadtarll 8 ródeÜezd§i;Í;fr,
a |iílk a le|ínás ulán azonnal guülekőzzzíij|r
a €limná.áum clótt mentdsi tq-u-nkálatokra.
Csákánny_al, ásóvat, tapáttat, rneniOtiaU§ai
ronanlunk o bombázo[t városrészbe. A teí-
első beoqlott házban az Ovóletv.i-inlliE-
t?§?!ilif-#";li*' u!,,lüii dí"fa'} *tH:

§át.. lti,helyt a_ld$veszél.v elrn111, rijrn kiro-llantulü. Az clóbhl hclyón rrrár nem akadt
dolgunk, Azt a fejadatot knotuk. ndzitili
yt8i9 a házaknt, hot vatr tieonil,1tt'ó1.oticii.lel nem robbant bontba, lapoanqó 1r'lz. }fll
& íiúk eg}, részével ezt á nÍuj*ái vtiucztüi'l€gy másik csoport Réulatuban a ióasztrj
nyülrb, íiítnak §zintc retienetcs murú<,rli vd-gezte, xétrancsolt emberí. lestek öss:eszeilsil,
haldoklók, .sírlpos seöesüItek menlé-lü. ir,a]
töIuöft horilággakban, czer ö!!et?l kitulúlőu
seg lleltek a hioalósos'meníőosztagoltnak.

. _$e egyft beomlott hÁz óvóbclyén cg.vr:ílen
loo§ a§§zony volt, akiról még íeltdteléáct-
tiU(, hogy dl, A cser}észek líezdték mcs a
mente§l mun}át, mrg €§y kiképzett meritó-
osztag oda ncm Órkezett. Ecv rÍ{sik csoDórt
egg qu!ítúr! mentett meg Mít küídeláűÍ-ápusilulúslöl,.k.löpö?!}t Ő még.|el run robbant
ggültóbombakal, cloüua Ő'gercndatüzcket.
Ezzet meglnentette e §zom§zédos dnülete}iet
r§.,:! ófa után hezaküldtem a fiÜat. akik
ebéeíJü}et ls elhagyták volna. csa}hocv hrent-
hessenek, dc 4 órakor már úira eEüütt volta ment6osgta8, ho8y írlaUÉ ..[őíeiissénói
trcre§sen". Es most az örökéletű.'soha ki námelvó c§erké§rhumrrrra teltemz6 gyöuyörli

ér után}



A íirlunk c esetckedetóről lnd§ t lcv{,l ktíz-
Irezvdtelc elóti tlrtesiiltcm" k{rrlcztcnr is tőlc
lllí[ lqúvel!. de szcrtittycn csrtk_anlryit vála-
*árt. roiu'**rnrni kül'önóset, Áltirlábrrlr nr;-
h8z ieliű össacá}lítást adtlotl a íirlk hósi
murürliárót. tner! finotn lé,lckre ralló sze-
rényséd*el ilrnrkodnak klcsinyílcrri vagy el-
hnllgatni clelekcdcteiket,

Ai errtó elszJi]ütása utáli (a szli]lításdrt
lelaiánlott, Dénzt ír bontbakártrsultaknnk
adornánvrrztfik\ RéuIaluba menlek tt Iittk,
a-hol eaélsz hétre mcalaldltuk munkalerűIeliltt,
ket. I|Íunkú.sneaued-er. ahat attisrlek ls mun-
Jtrisok kjs hőaaÍ*áUtali" A pusztulírs ;zt}rnyü-
sécc tfuult ltt elén-lr. Kii családok, kdrges
múrrkí,skczck, Cvtizcdek kíntral szcrzett ét,-
tékei egy csnpátra e}puszttütak. Sokszor az
tljcl, is.*A trivatalos kőzcgck inká}rb a na6y
av/trakat. üzcrrrckct tánrogattÁk, ez adotL
iii,!vzctoin élt.hetó is vol! ; 

-ítt a i<ls lrázl]tók
körill a hoDvéítst(geti kivül trenrigen qkadt más,
ahi segító kdzzel n_vrilf volna a szerettcsCt]e,
nitt lÁrt-a]t fcló. §ok volt a kis tüz. kónnytt-
,,;zeriel cl lehctctt voltra oltani di sók órtóket

rneunlctttcni" Ezckuek e tüzcklrck cloltAsírt,
tct<intettüU el§óron§ú ícladntunknu&. Síft-
larrítoltnk e 

'iúk 
tabb ín{zsa iuzó szenül"

hrjqv esv rnl&árnak hssznÁlt tele píncét lireü.
mfrtsÜiek a pu§ztulÁ§tót; e tiizócn kiú§ett,
óletv'eszótyeseh inÉó íalakat* kómónyel,it,t
tcdöntötték l a szobákból kibordtriJi az cgó
geretrtláknt : összedólnt készül6 belyiséEek"
6ól aa rrtnlsii pillnnatban kimentették uz d.l"
íékckct, Öroliszép esetot kcll iit elmorrrlr,,
notn. Á bomhfrtáriradást követil rrap délclótt_
lóri lrttju_k. ltogy egytk íéli§ összedőlt,_ lcdggtt
h{z udvarán öreg alryóka xere,§gé§ §ü{tíT-
,{áiva kis Crtékeit. Az elsó szr:bú,ban 6eretr,
dik éanek. gr totón ir kis tüzek, az nlryóktt
rncg c§ak slínoí és hol ehhez, hol *hlroz nyú}n
nitűths nern túörrá. rnibez keadjcn. Ben\s,
svünk $z udvarba, kérdczz{ik, ven-e vslnnú
iócítilni vnló. Nagyot hall, nehezen ért_ ben,
n[&ke't. Belrézünk a Mobát}a. Az ü§ztal még
éo. §ót sértetlcn a szelrrény is. Aa aszLalou
éiclrnaru<l{kok : szegónyc§ cbédjük köebetr
értc a háziakat a púsatlt{s. A hlrtaltnas g**

rcntlók cg},rc cúsöbbcn kezrlcnck ógttl. 0l-

dolAot müveltek a íiúk, A vagotrgydr}ratt
rrenf kaptnnk munkít, t:llenbcn n gyar elót.t.
elfogotf bennün]iei egV íéríi és ar.q kdrt.
,hor{ú g\tlitóborn}ától tnlfut és kié§ctt ntltú_
ját*ioij-uk- be_ 6arázsába. l]lőször saalladkoz-
iak a ítúk. Őli tnkább €mboreket rnetttclrd.
rrek. mint rozuarlt, kiédett autót, Ujabb kó-
résrb mésis csak rÁÁUtak. Az autó kereligi
és korm&nya csodálatosan épen mararttnk.
EÁvébkélrt csak a vízír volt meg. trgyik
csöikdszem beüi a korrnányhozo a többiek
,toltÁk. Gvörött a bombatátnuüás utálr csy
üéttel ts iü§ lehetett nrosol},gó arcot, lálű,
de a támadÁs rrapirln a §zent Is,tvín,rtton
ós a Baross-híCon Ítróti egy piilarrntrtr clíc-
lejtettéjk a szörnyÜségekct, amikof mcglál-
ták a t(ülönös lnenetet ds hallották l fitik
rirlfurr bemoü,dásait. l\íosolyt vallzsolrrl a
szonvcdők artáre, birÍllmal ötllerú ilz cl-
c$üígcdt, letür! szivckbe, czt í} íclnttrttot
h€zdéttől foÉva íétryeserr me$oltlottáii n íiúk.

]rÍél részlr-elr a tÁmletÁs ülatt hezdódött n7.
a sztrvakkrrl cld§gé rrerlr jcilcvrezhetó jóc.tc-
Ickcdet. aIrrclvct P. Hcgedűs Honor kártnc,
Iita atÍ,a t6§Óléból tud{aln mc!r. Á lcvclc1-
rná§olatbarl s nrag& egészében közlötn;

FőItsz{elenilfi Tan&r ar l
Őaztntc őrőnwral grutulúlo§ d c§f,rr{C.siei-

hez. A bencés acrkészcsapat mél!ónak mu-
lat!.a magdl a régt uerkészeszméngekhcr és
bebtzongtlolla, hogy a cserkészetnek, minl az
elilgárda iskoldiúnuk nlg uan hiwlása # |ö-
uője. Szeretnék nlvsrlrínl megcmlékeznt iU Eél
|íúrót, Az egulk Bulkai PcIi, aki míkoraszü-
leí talua akarlók ínenesllcnl) kitzlenlcile:
Nem, mut miruIen. mo.gur |iúnak itt a helye,
atntg mw&u l|s ttaszéIu aan. Nem uélelleni}I
lakilkoilan össze a rotnolc,tözötí. Bencilelll TI-
}orfrrl sem, cki a:onnal |elaldnlntla a segtlségél,
ítogg oclem !ön az ikszebambdzolt uőtosr&r,en.
Borzalmas dulgokal kellett ldtttta. l'es:élgea uía-
Ital iárlunk tüzben, |tislben,leomló épülelek alall,
|e! trcmrabbant ée tnég mindig ueszélyes bombúk
közötl^ De az a h&slelkú csetkész ktlartoti uz utalsó
pereíg, lóIlcltt lelszóIttollam, hogy tte tőjiön
már lavúbb, ha a véres és összemarcangolt
lnlek íélclmet kellenének benne, Tibí ezcn u
napon'szépen uiselkedett, De laldn m{.g aser-
l+di:iescDü-polí, amít vorúrnap tetl, Termés:c-
leaen a multkort srolrulla$ Ióluúng nqlg$tt
megoiscllc, Iíi ls lelcntetle valakinek, hogy
rc.rn íudná núgcggster uéglgceínúIní, Vasfu-
a.ap úira riadó aolt, Mlkor a rcndhdzunkban
berendcutl ngiluúnos óoóhe.Iyre ntentcm, leg-
nuggabb meglepetálemrc Bencdetli Tibit IaIá-
loií ott, akl áohasem lzokott ho::óntr iünní.
Fag1alni keziltem, mlétt lött ide, hololt mús^
kor nlm szokott, Scltettem ugaanís' hogg et me-
gint segllenl rl.kat, Valóban szerángut, de mégis
hatdmzottan azt kér!e, ha c*lleg sziikség lcsz,
tsmét olgyem magammal. Mé§ eglsszer grafiu
lálok ezikhez a astrkéazekhea cs kluánom reú-
JuJt "fslcn áldúsdt, hogg a hítlvk Cs ors:dgnak
túmasza, Ialplt&ve legyen ez a tis:la C.s ltente,*
m(ouar íll{lsáo.

ős:inle tisrtelellt.l
|r, Hor.oríus a. ü. $"
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tani kr:ll, killönben ru is elpuszlul. ami eddlíl
dpctt utaradt. Az ógó íercndákat íéIis eloltví
kitolJuk oz alrlakon Ái az utcÁra. aiaszta]t-
szokrényt kil,Jsszü]r az udvárá. Szeuérrí
nnytika csak rróz, néz és eÉv§íer csak a k6nv:-
nyctn kuresrtüI js íclvitJari a rnosrrlv : Jé. án
asztrrll is meglncníüttók: u szekrériv ts iin t
I§yitogntja és szedl kI u }rolmikat. a iiU.t lfap,tovdbb jndulnnk úJ rnunkára.* Á kOzelleii
rtgy óssze<lőlt ház. De B {azdájfl Inár ott sú-
ríi5l-fnrog. }tl ir lnet!ójc tillurrti. A hatalmas
!*lterbc szórju}s s íö]ilet, hoqs ryrinél e]6tt
dllíteni lr:hcsscn. hít"rt itt'a sziitrtltv ernbcrck
}*i_özótt _lnegtrnuljrrk, nlil},cn dz érós léle}.
E4J,ik íiti cgy ép tóglóí dóh o }ráterbc. Dió-
ti?-cíii biic§i rászól l Be rle do}ria az do tdalát.
nter| abbúl élr ltl h;rmarosali háznf akör<rli
é;ríteni. Kdt itaDolr át gcqítürlk nekl. _Eav-
ln.ir,lltán szedjüli eló ttr!ékiit. xót kczUnk'Éil
I,qpati_ut: d |iildel, hugy lpen sudjük eIű l
kínt§e lt?l ., egy_crr_v lngt,t. kabAtot, cinőt stb.
I(üzhcn rnegilrdul :r r.ánttorlás lii a rfuosbóJ.
Á. ltont]ott otthonok helyóbc tatáltak a
károsullali 8jrrt a vidúkrtr és lnrrst ódarren-tik uzt, amit í támadás Ineghag§ott. Scql-
tünk t}lbctt a lnutikd}rlrn ls,' }.éüri keü iz
esdtól ; a tető nd,lkül Tn;ll.adt házak könnverr
lrcszukadlttttnuh: les:ediúk a cserenikel-n iókal hjra telrakjuÁ. á súInek teoihXaú
I;ílcll. letütllrc. }lárrrrn tr,yo!carl!kos tscrkd-
sícm (í§ egv í,attilrlk{.pzris diírklártrrk ccv ídlirr
öss:eüll tli{tkhá: élilel nes;iltr:taű'iőnúuii,
üntelik e/. irIitcl5lrt,z trttig utászkntona icrn
Ju(,rt lrouzállyírliri tr tdinottás utrirr. MIrc
nlügtudot|]. ho{§ trtl rlolgrtznak, ttrtü lcbon_

totl.ák a vcszélycs ger€rrd{kat ús íalnkat,
Igaz, óletve.szdltycl, dé Isten sesítt a seelteül
a}arókat, Es nülycn öröm" hd }ób mdterrc
a feltorlaszoli romok alntt-esy kosár toiirit
épeu talAlunk, vaÉy ótd nyírszikat. csiilic_let emelüllk ki onnan. vacy íüstöIa6 háe
padlásÁu ruacskaan5,Át- telüírk, mclf kicsi_ltyeit őrzi, J]z is hozzátnrtoztk a -müntés
örömeihcz, A íiúk ruóA rnegszónttlliák a
bccs*pórlott bombdktól támarit tölcsilrckel"a ld§opars{g m€gbízúsúbóI é,; *zzel a2 Qav-
helJ Jó muukAt t,gyclórc beícjezlk.
_ Rttr,IalubóI a lfiinvonrástól-crőst,n sulToíl
Ji.l:kóuifulunl interD{itu§ba mertnek scflíteni,
ot}llnn a tcletaláIatot kanott ótlamí taittlní!
képzőbc, ahol ügyázó kazekket horaiúi ki. a romokLól ú kóíniei. íizikai stb. §zirtdfck
megmarad{ /rínc.scít,
_ .A jótcttek vó§eláthatatlalr §oro./.atát örö-
klthctndnr nlaí{; a tserkCsztnagatnrIdsrlrrli,
klastzikus pétdáit, itt gzonban csalk rrúh{nl.at
szerettldk kieruclni l

Egyik rdvíulu§i cserkó§zem tidcsanvia lr
íámarl/rs e]öt[l nrrpon adoll. életct c{J§ ki§
öcsikónck, Lclrcteilcn volt olírarvrria iietcu-
ágyát a tánradás ídcirln, l\ííu ii "utr t*'"
kisebbili íirl az ílr,úlreíycrr ag§ótltá_k'r.rtgig :r
r€ttenetes Fcrcckct, az ötötlikcs cstri{É§z-
fitl, édcsanyja úgya nrellett tdrdttt. inl'íldko-
ztttt és bátrrritottít ót, I{öz.lrcn ]*örüskiirüi
bUllottak á bombák. Házukat szonbnrt ,ü{iü
ldgrryolnás seln drtc. Lgv múslk nr.olcadtkoi
c§l.rkíszellr a])iü orr{i,s. Apjávát e{\.ütt
Járta 1dgig r íellsmcrhcLttlerisiígiÉ eltoizulr.
hullá.k soralt, §egített, alljálrrrlt ri szert,rrcsét-

lenüI j{rtrikuak , agnoszkírlásínál. §iokat
segitett a hullüi agnoszkálásdnál e§y nerrr-cscrkész. levcnte-Ósnpattisztes hécdites
diíkom is, }.ícg kclt eirldkeznenr mér. eq\,ili
csak az lddrr ar,ntott cgerkészról (iiit;;di-
kos $irnrrázista),. aki cs,ldaláiós-léiet ióio,i-
lóttcl nautettc tncg házrt}at r nusetrrliistril,
Erresatryjával otthón volt rr tdinadás alatt.
Mindjárt az elsó pillnrrattrlibnn eAy ron)bolli
bomba esetl, ud,t,a.lrrhbn, d* szereiicstlrc n*tnrobbant íeI, kót g}-ujtóbomba pediÉ ;r
}áuro. A tetőHorctrdÁk tüzet í0,1t.Ú. A'íiú
czt l&tva, kiro]rnlrt a íutórtrokbói. }tolnokkal
tls üzzcl elollottrr a tüzct, nrajcí intonrtkórt,
ment. nkik ir ícI ncm robbant Í]úlnlJát árt[t-
mntlanná tcttik, .

Refcjczósül pcdlg rillJorr itl nvolcndikrrs
cscrkészelnl dícsdrelc, Az ércttsóli írrisbelik
lrlatt törtdnt a tdnrarlás. utdrri nraidnenru szrjlruli nupjáig trrentósi nturrkáJátokat,
r.étr{eztttk Ér ftrkozrlttabh léqo§zolíá!atót
tcljesitcltek, í(özlrcn pediÉ mínden'iixrn;,
kinrerürtsdli eIlenóre órett!éílrc liÉszültck.'Ióblrerr köztllül{ kitfflrtetdsiel és lclcsen
érettclc. dc cgvctlen cg§trdl sem mÜtalko-
zolt a íelkészüitsÉg biálil,a. Eirqorrdhatjuk,
ltrt§5,ntnit lettel,-, ,,jó rnttlatsrlg .fcrÍl tnunka..
_volt.._t lEt' a_nezt _tö[l, nenlcseik'ósz ngolcndi-
kosról is clnondhatotr).

}ÍlrrL pnrarlcsnok. n IleszámoIóhoz t:snkazt lűzörn móÉ hovzá, hoív É szörnvűsóu
napjaí csapatunk rllctCben -a 

lcÉférrr*Ósc}rir
rtopok }özó togn:r} tartoznl, Mélíóa,i iltiik
lncs csapnluttk lcnnílláslinak 30 évcii
furtlulújíti.

c§§RKÉ§z§T És KAToNAsÁc
Katonai §zö]tálatot telie§ÍtŐ, v18}, éppe n a herctéren küzdő c§erké§zeink mind egyértelműleg kiielentik*
negYűn §ök há§znát Veszik arín&k a sokoldalú svakorlati klkéozésnek. amelvben csarlti'szévetkbon- á. 'kiita"a-hogy nagyon sok hasznát veszik arrneti a

§€n a nyári és téli táborozások frolyamán részük vo[: Ami á
ú gyakorlati klképzésnek, ameíyben cserl&széveikben* és tUtana-
volt. Ami á c§erké§znek iáték vapy íiú§ §yakorlát" az a honvédJáték vagy íiús gyakorlat, az a honvéd

életében ffúr vére§en ,komoly val§ság ! Azért fontos, hogy a cserl
és lelkesen_végezzétek," mert bármikor bekövetkezhetiÉ, hogy, aés lelkesen végezzétek, nner
adnotgk I Ezzel agondolattal

c§erké§lkiképzé§t és próbazá§t nagyon lelkilsmeretesen
tanultakból §zámot

tndul el ína e§y

ű" {r.w uúííattwann Xnffi?,-HiltT;,§;1,1íi'i'Jlíi-lki}l'póirffi"§8i:i,iíi;tr#:l,*§#űf,l§1-*3í;
ez. crúlyt,s löIióssel üszortozta _l ,,bo_rzasziri sércJn:ct". ,_,Nil.m tutl vigydZ-ni, maga tigyctici" stb., atb, Mivcl rredig
lT}íIt(l ,li. lttll.ter.t .c.gy .hclycn szálltak lc, _rnég. q ,,fö.llJQn" is folytntták-iz izlirstelón si.ócsat{t. Errc a jóképű kiltarri* hirborús kitüntctések a rudüón * leszúl lrozzájulc: _.",.Nr: l.e.ssé.k ueszeked,ni t Szere.§.sük e4ymdlt !"" hz'egesz vil_
lanttls ntosr.riyra T,idutb c|től n, jótanáestól ós nrcgó-rtő clisrnerísscl nézett a iókctlvii kaJnuz"rá. Iln tncs flrra son-
clollirttl. mily(|n jíl volna, lla a mai iriegcs, ingtlriill, szcrr,tctlcn világlrírn soli_sok ilyen kalauz járna kÜzöttünk"",.

o
.)

$ZéP kéPsorozat



Xud,aes llíanz l
ürömmel oluastam lced,ues leuelezülapadat, amelgben eluta-

zdsodróI és szercrwsés megérkezésedrőI bs: és tli c,lnedet ielen1
ted. ! Sietek is uúlaszalii. Ezenttll kéthetenkint trok tuked,-iioí, i iancsalatat eqamússal ieruúartsuk és segílségedre lehes,
ie.Í"abban'. ]touu töIÉá et haszhosan a sok szabadidődet l Te is
iii áinaioUisiar, hogv mínd.ig tudlatn, nzi aan veled !:' Á csapal -- csÖiíkent léIszárrimal uggan - d-e szépen,
lcltr,e,sen dciaozik toaúbb, Az őrsöket összeuantuk, ele a raiok
-.izeÁiepesők" rnarctdtak ! Lapodat (meg a többiekét is).

iűőíuiitám a csapatg g űIés en, ü du özleledet mindenk i s zer el e lle l
uisg,onQzza l-'--- iiiínabután kiránilulást teraezünk, hisren aótek aalntt
itueiiiii-iaiaái a szobúban ütdögéIni. Maid legkörelebb erről
íi besztiinolok !" --tiasiios és hűséges szöoetségcst _ds segíídírírsat nyertem
a Maauot Cserkészbei, aAi ezentúl /alun ís 1_lontosut íel*!!e!
Űiia\Í-"rra ís uullalkozott, hogg léuelemet liéthelenkint eljut,
tűta hozzád ! Fogadd és oloasd szíuesen l-*'*Ú"ffi;ne naŰÁ naggan f ontos tlobgru btuom fe| a |tgget,
medet"-*--}. á cserlcósr mind.íg cserk,ész! Iíap§v,
,r", !ŐgűoÍ^al tcltil, azt sen]:i sdm .kaparhatia le rólad: u

esl}ttbsinruPna olt is'(,ruénllben uatt d.s Óíí is kiitelez ! Tar|sú
Ű'i;i'r7a;Űi-?s pisrtct büsíkén a cseiliészielu\nllt is., semrni-o*oá 

nines arra, ltogy a sralmakazalbu reitsd l-"--g"--á- nnp'i íŐ"tett még ntm ment ki a tli*
t at-t'd-Í t'-§őÍ,'ntbst kezd csat,;'iga:ún diuatba. jönní !. Soha
annui ulkalom a segítségre még nem üOlt, núnt mo§l, Ií(tI
cslil,," raiiá l Néha-nőhu érrőI ís beszúmolhalnúl,**' j.-'Á'em' úinrien cserkész uakrieiózík !
NjnÖ am Áharquiknek oh]an ttLlsdgosan jú dolga, nlíltt
neked- Tanonc-eseíkészíeslúreid a ggúrukban, üzemurDen
most méu az eddíginél d.s soliÁ,gl kenténgebben dolgwnq,h,, a

íalusi íiűk nagy munkaílleje .p7díg szintén most indur meg
iiiies ienaüeUŐi'. ConaaÍ rúiut őokszor, ahol le_het,_ seglts
neh,iÁ, ls !e is lt,ercss munkút magudnak. Szeggen oolna hgnael,
Áeá akkor. amil:u,r músuti íelie§ eúuel dalgoznak !'*- T.:;§iőr;i;iii- tiíáaiiioaai uúrua szíobőI köszönt és jó

' mu,kút kluún prrrlnesnokoil

{c§cll{ti§X,k iitr-
ítlrildrr;ti rrrrtrr-
kíj:t n hisltlj-
lókqk olnlrtilrt*
killfi -- Xlintlrr
Gózu íclrí,lclr.;

mr*Jt:lr.nl rt
,,Mgí{},ar }"tr*

trlr' 1$,1,1,. ritrlilr tU1,1. {lll-,
rills 2B-i szrÉ

lNNEN_oNNAN
}iz a rovat u bl,!sij front hirmondóju |csz| li'iicselki"

.ru,.ú 
-ooro,rcsl riadóra hiv lnintlen cscrkúszt: "Kiscsc_rki,-

;;;i;'fi;[é;;ik, férficserkósuek és cserkésztisztek! N_ogy

*aÜ*tet*t uá, R"átokt Cserkészhagyományainkhoz, a világ,
ftil;ú é u oiii harc cserkészhőieihez méltó rnótlon kell
áirlir"r, i ,arit| a telck, a saeliem ás az izmok nritden
tre_iével !"-- ' ltt közöliük az innen-onnan órkező h{rekei arról a rnun-
ká.ói--omíi- " 

-.i*rte*r*lc 
szerte az orsaágban végeznek a

belsó front érdekében.
Olvgssátok é,r tnnuliatok beló,le! Nézzetek szét.környe*

zetetekil;;-;Úaenritt biiven akad ma alkalom a j_ó_mun-

kára! Ne saináliatok egy-két percet: írjátok mes a _,,Magyar
Cserkész"-nék, 

-hogy -rrzit végeilek, m.iJyen szalqúltltban
ŐŐiiŐ'rdíi{'aal őőtt alhalmiioh a segitésre. Hadd tanul_
Í;;k 

--ffiii 
i, 

-"" -ait.tUőll 
Most félré" az ál_szerenyseggeJ,

Í.i"i"t meg mindcnt őszintén. Ilyen tár5yú fényképeket is
kérünk!

A bud,abesti 306. l;z, §rcnt Adalbert c§r§: ruunkaőrs

"nut "i". á"[ini--ulii"it légoltalmi földmunkát végzett,_ A
iBÚliri,ii 6-t,isy.n lévií riigykiterjedesű volt . 

köbány:í,kban
upuanis sokezer ember keres menedéket a légltamadasox

"idl. 
A, odavezetó két keskeny ösvény azonban nem tudta

.'iiá* ia*.*J i.u.r.i"i,- Á cíe.ké*zcs'apat, önkéntes munka,
Ör.i"'rarir.§*.- u, 

-óuóÚ.ty 
megközelitésének.. fontossffit,

kénvelmes szerpentinutai épített többszáz köbméter tolo
*";***"ta.*áL és meskönnyítette az éj sötétjébeu gyer-

*eÉkocsikkal cs nagy 5óröndökkel érkezö lakosságnak a

bombabiztos sziklapiniébc való lejutást.
- - * -naűii ríiin i rrr:n a rz par anc siaksága cserkészlégoltaImi
secélvcsaoatot szervez€tt. A ielentkezöket a rá}ospalotai ya-

roli iúzoitósag képezte ki iövid_ tanfolyamon a bombasu.1-

ioit" t .tYit.ri val'ó mentés különleges feladataira,-- -.q' i7őri-á5. ,r, Itdtik Ányos iscs. a 1égo figyelőszolgá,
latot-lá?Ía il. Áz április 13-i'támadás után kiváló munká-
u"Í u.ii're.zt a roóeitakarító munkában. Munkáiukat,sza-
,*, háiu*.gnyilatkozás fogadta a^ sy_ő,i }akosság részéröl,

iibri.i- r.ii"táúsukról a fővárosi sajtó* is besrámglt,- Á kúnszentmilltósí. 108, se. Bahsay §án-dor _cscc, reggel
g óráiót este 8 óráig minden nap figyelőszol5áIatot te]jcsít
a község tornyában.

Az euri' 294, sz. Eszterhúzy Károly cscs, figye16-,
.iu.riá]. k§tdanc" és telefrrnszoigálátot teljesít, A hadiözve,

;i;k--i.;iíabe" é. földjükön inczőgazdasági munkát vú-

geznek.
gyulai 554. sz. Gyula cscs. 1939 óta riasztóügyeleti

szolaálatot teliesít.'-""Á"-Uáiriáiááasd.í U* §r" fi. ff. §, ?, f,§€§, riaszt&,

lgl"í,íi j§l-f #í."f 
,;;T"$:.-*ffJf ;,,l.,i'irff]ítüfi ii;

ir-'O"rt.]Ír. 
-á-u 

ti*sy.rmii<eket mesemondással szórakoz-

iitiat. (fiolglutlukl



Az ÉncszonoR csoDA]A
uósrtNK EMlÉrnzerr * lRTA: rÉtrrpt sÁNrHn JANos

'Ércsrobor dll a város fótcrén.
Arany rrlkrázlk a Hösök ncvún,
amint rorakomak,. . katonásan, rendben,
mint a tüzvonalban, a halállal otembcn,
a3ymár mellg§ * gazda8 ás szcgény"

A rrobor remgkm0. lhlptctt plllanat
*dhat{ a művrlsz kezóbc r varat,
,márránp, ércct r *z Alkotó Eröt.. .

Am|kor clkégrült. .. Ünnepl délel6tt,

Do e betűket már szorgosan
s egy őszi nap, hoty
a szobor ol6tt...

Leszállt az éj s az égbolt peremére,.,;;,:..:,

klültek a mécses crill*gok. . . dl:' -

A dermesztő, .. hldeg őszl srélba'
egy áray o§on a tér köropére,
s ott megszólal : ,.Apám ! . , , ltt vagyok !"

S íme . . . foíytatódik tovább a cgoda.. .

- 1 srobor han8ia, mint zen6ó or3onr *
,,Éder kicsi íiam ! Már vártalak nagyon l
§ mert én s posztot el nem hagyhrtom,
ahonnrn órködöm álmotok íeldtt. ..
Jö*zte ícl hozeám .. . ltt a te hrlycd !.. ."
§ e szobor l9nyu'tá segító keeót...
A 6yermek bűvölten néri két Ezernét,
amcl7ben izzó . . . érc*s fény lobog . ..

.k § Glt lr, mlt r l$§r€rült trkar. ..
'Vér6óziis csa*tan, .. vad szuronyrohamban;,,,,,.-,- }í-,^. ránk lcnn a mocrarakban.

* galád ellen*3et
re_Ptánunk |ött h& honvédsercg !

..i a holtak sírján virágok fakadtak...
etóretörtck, akik megmarrdtak...

Léptük nyomán a föld is megremeg !

§ hangos kakasszóra... Kelet krpu|ában
3 hainalí óg... lassan kíderült.

; ettatt a szó... § az ércszobor krrjában
,] a kls8yermek,. . álomba szenderült. . .

,,I
i]

De nem fél !. .. Hogy íélne l Hiez' Édc*apja hívia. . 
"

l{*r íent van g tmlot a rzobor mcllérs szorít|a,
megdobbtn a guíy t . ". Ax ércszíy. ". dobog l . . .

§ r találkozá* §römmírrtorába'
rz{z égó k{rdéc. .. száz íelelct §táll. " "

Hold erüst|e tüz a szobor homlokáre. . ,

,,E rrörny0 sebct... hol kapted ... Apím ! l. .,"
,,Azt, klsílam t. . . A morsrl Don konyrrban,

lelte sok-sok h6s ma3yar !

illt a pont, mlt klr crapetunk yédctt,

Ugy reggeltáit egy i!.i§z§ny íut a térre . . .
bámésr, kíváncsí sereg.

,,A *isíiam keresem . . . Embcrek ! .. .''

;..s a szobor karjában alszlk a üerek...
nir anya, hogy látia . . . rémülten sikolt|a:
!:,,Ott yan !... Ott! .. . Nénétek ! . . .
"Otr... talán megfagyott ! ! l..."
Pista... most ébred... Felnyitja szemét.

. Ányjára yeti ámult teklnt.tét. . " :
,,Az apám karjában jó helyen vagyok !

, : Ó melengetett egész éien át ! .....
i', Az emberek bűvölten nézik a csodát.
} l*r.\amint a 3yermek anyjához szaladt . . .
]. . .:r. §ü§r karja. . . tovább is rigy maradt,

mlnthl tln valaklt a szívére zárnr.

§blralTo íri§zt mét most i§,,. szívetája t ! l

A szobor G§odáiát vis:l a hír gzerte,
r azóte özvagyek.. . árvák regimentje
mtnd elhor:a gondjtt... sttlyor bánatát.
§ amlnt felnÉrn*k a bügzke órcszoborra,
t gondot. .. bánztot elfeleitik oorra,
* könnyült szívyel mennek rltjokra tovdbb,

& ttl a rzobor.., mlnt kószikla az árban.
r még rokczcr m&a rzgrte az orságban . ..
|.|lnd fcerültrn íigyel . . . mlnt Órezom a Várt{n !

Példáiuk sagki gyózedelmes harcunk,
s a Pokol Hatalme §§íR ve§í tr6t n|tunk. . .
Amíg Ók 6rködnek §zsnt lstván orrrágln ! l ! . . .

§

Nem tudia mé6, mi az... Élet .vary ry§{1b:j



-!

I(edyes slvasók !

:l ll{ngynr eserkósa thben a korán kezrlötliitt úl vrrló-
szfuiü*g sók*ig trrrtó gzttnlrlöberr, anlkor a §ol{ 1,1d6krí*
kailtiizó,i nriatt* srlli csbrh6sa slkorütt c§ilpate székhely{rrii!
ós szíitszórrir|o(t fiz or§zri$ trrintltn lájárH. rrrinden tngrkriszhcz.
t{ ttlrtrr jrltni l trli§* ttrtiár,rő t<rlt cddlg, Íüúr n*ln t Össze{ogó
Iirrptreli &ívfirr lennl {s legrrlálrh rórizhtlt póío}rri *lrtrt §aprtt,rrt.
pairtr*snttk rrr*i, t*crtiÍ.sz.lfirsttl.-ill. §tgitenl lr|iur minrlert"
kintk nbll:rn| ho!íy rn,ilycrr nrlhéz kitríthlr,*rt3+l,: kiizt tr iti
rutrrrhírt r{.fttlzztrtt t

;\lthoz'irzrlrlllurr, lto1;1, r-| is §rrtlrasstur rrrintlolriir,f, tlzíik-
rrí,qt rtttt utiltt|t:lt t*rrkisz lll}lrtíls l,íllttirtl l {)lr:r:rl el llglr,l
ltI,tsr.lt :t üttti .zítltlttnlrINl;r rrttlli.|.eIl. liürll,r r.lr'í í,r tÍ:111

ll§aerirrí..
§Llltr.,t,l|[1(:l iillll rl Sl{js"

ll

LÉ§otT§t0il{ VIGYÁz,ZI
EL§ő§E§ÉLYNYurTÁ§ Fo§zFon§ÉnülÉs E§ÉTÉN

Á, Riadól t.öbb szárrrÁb,an {:s aa anlosi Hetílap 'l§44,
4l,i t4. szárnrirbrrn Rillop orttos-őrnag!] isrnételLetr ftrglalko-
znll a íoszforsórülések esei.én szükíégcs clsöscgélynyujtási
eljfuásokkal é; au ielel,crnatkozó tecn<löket nz alábbiakbatl
adja me8 :" 

"..\'Íclszfor kiiclkópző rls g_tujtó trrlojdonsága nrpllctl,
a lrőrl'eliiltttn fáidalmás ógósi iórülésekcl, belélcgr:z.ve 1iedig
súl1,os mér,gcz(si tikrlz. Dlsöseg{ill,rl5rrjrírs rllkulruár,ul

'1,. ,1 |o:i:íorkil megglltlilatlt ruhúl utonnu! le kcll uetní.,
.\z úgós kiizbtrr tolytlkrlnirr,á vúll íoszfor 1frrsz.íoros lna§szir}
ugvairis küntrvcn atir"Ottiti a ruirán és az alatt rnóg aklior
ij'tovírlrb hai, amikrir a ruha kíl}só részón á tüz§t. mi}r
cloltottuk. .{nienn3libcn ltlheísr-lse sn az _i-gő lesírésr,l, ruunnat
nterílsük uíl aIú" Á. szetrn,!"ez,,tt"rulra ]cVettige is lclret{ileg
r,íz nlntl l iirlénjcll. "A, t iizt,t íg5 lclrcI n_ Itg,gvorsaltbun
t.ioltlrni és csalt íB}, lchet. clejút t,r-lrni annnk,, ltog1, n raga-
{1§ö§ ntil§§za *rz riiltás után rijla lárrgra lolrbanjrrn.

2" .tl le,st|tlületre, tuhtittt taputlt ggúlékutty_ _angagrl_í.píz rllnt.t kttl 'kí.shcitl,a.l, kattállal, 
'l|a!]!! lapo|:cal lekrqlarní,.

Ha trincsr:tl nrrtr}i riziink, hcr6y az égö tr:str,ésr"t, r,,íz nlrl
rt,lcrítlrtltrirlnl;, ir'lik,ir ;,r túzet }xrmokk,ai, f{ilttrlrll tlltstúi t1"
l'izet ieiiblitóss*t is cioltiraLjrrIr, rlc ill,crtkor víg_vírzrrtrnk:
ltt,ll. rltulL cgtríszt a l,iz cltllirnlgririt trt,lin g visszltlltut:atll
ítrsz{rrros lrrh,ssza újrri [álrgr:r!otrlrnlr, ttrlisrdszI a vízz-al
cg_víi,tl. köttrr"rerr szí:tjröcf scn íls rijtbb sérülósekel l:krle,lrrl L.

l]. .tía n haj*r frljbiirrtl íriicc$r:;rl. ;rz égő tttasszir. aklirrr
n teict is trrr.,rítsíilt r,íz uli vrrg_l,iíntiiil, |r. yil.r.tl tls rtztttátt
er..;;itlttlie:ris ltllgitt a r.lí(|ci-i,s ltujtll l,tig!ttk la lgtlrsatt olki,
uai, ltrég rlriclólL az ti,ira 1l}cHg},tlllil(1,1lil.

4, Á vía rriall 1ijrti,rrt lckn,trarirs rr|ítn vi,sszlrmararlt
fnszÍr:rrtlszecnlréli 1ralás,|.a]lnítírsa" vógcti. u sé.tütés htlyúl
/íirríe.ssüA, iil 1lcn:uL út 2 - 5o,/u-ls rr;:síulItií (kí.kgúlü:} oldt.t}-
l,alr t,agt, .. - ha a fijrrictér trcnr lt,hets/:$t,§r ,* trlallnsatr
nrossrrliít tzl*| az *ltda.ttal tis azulátr ?4 órárrt ltijssük lra
uüyalrcsatí a Ícriti clelnttal át.ilntoti kötsr,err*l. Az un
siíütóse esetén a sr!ríilés hclr-rri, fiirrlct.tls hell,ctl, í}z ol(lilt{aI
böséEcs,:n álitatott ]iiltszeric] llorognssuk tttitrrla<Itlig. antíg
a se6 füstűl§ósc, villtlgírsa ús fijtllrllrla,ss;iE{a tnclg ttr,tn szii-
nik. "1 sérülést., núht;l.!1L /elrr,l. ntttírlssul; tlttg oruri.snrtÁ,, uki
azl €} t§yfibbialiban- llgyanligy kerc]i, rrrilr{, Jríllntilyen nás
bül,sirültist,

A rélrszu}f{rt-oirlatcs iürrlrrtdls. lemrrság rr]-kalrrr*zásir
csctín a íájri;rlom il-*"3 perceln bci,ül_ rn,egsaűnik és a sérii-
iésck 2-*-3'hét alatt rnigg},óHlirlrrak. Az cljárírx lón1"*gr:
rrz lr rógóla ismtrllrs jtllirrts,!g. lrrlp4l,rr rér,szulfír1.olr}nt-írr:r
teti, fosy_fur ír.l!srjlrólt ,1 1,*"7 f ilirrrll ricl t,g rrlrrk,iiiliatt. kir,álik
és azt, rnintcg1' lie-lrlkrri.!lr. Az illttl i'i.rszl'i;t, ttl;it, ttftn í,ii,sl,ijl.
sötitiltrn nt,rri li!]rie is trlr,1ll;lli lit,telttlill nt,ltt okoz. Áz
l;itia|ot cliirl tlLtiszíihctjiik rll}-ttlóriolt. lrr-lg_l,!-,i! t.lcli**
gfál}}11]l:.t ir]rlttlr}, a r,ózsztrlfírtlitil cgt liter 1,ízbttl.

,i /o,i:i'orsrirülrj.se/, }tr.lyc l,,t:rlt|s llr'ill xgyyli571, a, íáj-
<1nlorrrró'i. rirlisrósz1 tl i,lsi,t,,t,.icl!r,rrrzii rzlrttírrr'l|. first.iriríil
ris arrÓ}, lrog.l. rr sülótlic}l villog, li.iitrlrl,err ltlisrrrcrhctír.

Á frrszfor clilgé;*. l,iiz.l;clt ktlq:1-1tt"zr:1.1: litirittt,h-. l;íit,ttt.vlz-
tt{-ő" főlcg üz1_1ttitn,lt lil_ilrjisitllii ltatárit vii11. Be|{l_tgelttt:
stiiyus n,|i:yt:,isl tlhl,:haí . 111111 1,Ilr,tt [1,1,ir,_r !rizlrltlsliggr11 r.sitl.
gúr.Ítlnrt:r:al. ltllrt:{: rticltliixlii. r:nllc!i hi;!ttvli1,1an lcgalli}rll
lrct!\,t:s rtrhál lilisirtllt :l;tilttli, tlt llrt,ttirli trlt:'',

Krxlvr,t {lt*rhí.iir-lest,r"l"rt,irrti LÉllitírntatlil* {,s í1yttjtli-
lrttmJll ltltl.sttIlr!dt'tr llrirlrrrl órlttrl, lll:rrniiltkeí.. ltnrillilrrr{oróirr-
krrí. lirl"riit.iíirrli tl,irlit i,.i ll |ít${}. r,liíisr,;1ÍrllrIl'tti{tic lntttt,
!t:lj{rtrr" rrehrt;11, nltll1íiirir',n!ék ttliirrk" htl6y vrrltrhrrl s*yit,-
lrt!,nórrli. drt nerll 1ttllttltli"

li1;,rih*rr I?. {ironíl11ll* llarilttr,slrirlrsi't;; t|*trií,llelt .ícllrf-
trrtlk "rrlirtdtlll (i§trlii.5?.l. 1.t1,1l{,t711.7t,tíit- ÍÍr*- rrr!. }..ürlt
(*rl|}illt}l, illr11 itrr ttlgirliáhilll jtll. tlritrrJ1,1t +rcjrirr,i szo!1;riljrl
lrlrr,írj{rt l{:gir. lrrrllrl*rillotn i*. ltltrl tlclriittl. r,z lll'ittlt,ssí,l1iittk,
]\* í'eleilki,rzünk cl rt lírlrlltidrlltll Mjtriszt*r rirtlitll :trrtil
lr r*lltrlo}tlí:ríi|" rtrtlrl!y slrlrillí. ;l lrrLrilrítiiritll /,s lirl;litrázt,iiltrhiili
pltrltrtr:snohalrra|r híirilii! *lniíisorlrrrrr lsr:rl;í,rtr.cll. ltr1,1rlóll'ós
ir{isziiliiilrk lcl tlrr;r, lrrlJ1; lóltrltálrrut}ás lrlrrlí r,lsiísr:géll,uytt.i*
tásrut, lriítitíllrratl*s ut,iur prxli6 lnillr}*rr nrá:r +tttlttrl,ítrstlltl,
!;rrlilrl lt-iíi,;r.olylihrírrt ri,l;r,.r.;iilrL. !,]zt it l*írt,r,lr,rsr1l;ilrtl,iol
it lrli íi'lrr:órr,l,iirrk",- * ,.,l\ *.:§llrliótz. *lrol í.nrl. stgit," -,- lIlíIlrl-
*tlttl,itlltli n;tli tlíilrja"'|iír,úItiltrl. lrri1;,t ;r rólli;lrt jri ltrulrlr;irril r.111 lr't+lCZii,
!it;tttlt ltz {}l,szít;lrls 'ii;ttitttlcittlhsírlln;rlc l, !r:ltrrrl-í'rt tt'l1ütlkI

Jri ttltltr!"ítt i
lt;i t,ii tit lsi -! tizs tf o rir,q ; tíllrl§ .\, :arli J 

ja ::í,fli

í.esg lábo;? llleín tesr {ríbor?
Hát í*i,r}lislelesan lesr! Á.tttitit.ts. {! nur{tqa|

rstTkéslíloxualom 4l, !t7 l1 ll tt f ln I ll | í lti1,orttil!;iili rs;/cti,,

'iii' t Hoati-"<oÁ, rr lirái;s iu ? tril, iya: ! Iltlltt. tttlii,:,sti(lt-,l, ttuilt
iim tornűősuttak e{ltl nllriion *rttt tL lúllttt,o:|ir,1,1: íttrírttld!:!is,.
cIé" De il.em IáILittllttt! llittíl {iiitb tís ttttlltltlllir
i-nentzsru, aáúl nomprisabll u |t:rltn.al: l,tki irl*útl , Ic-

küzdeni űokat l Áz elmult es:Lettdől; !t,lryttrlt,.itt /olia:tr/rlsclt
úIlandóan nehezebb és neherubb lel! tttú.llorrttr: t,*ntlt:tisa és ttt,t1l|is

mít ínutat a tdborok .slriíielíiÁrijtt?., t\,

teiborazók létszúma I94|.,ben 8500, 1912,ben tr.!,lJ{lu, 1943^lswl
20.000 utllt! Erue a statiszlikdra ntiluingtilan büszleek iehetüttli !' Ezidétt aí, eddiqinéI -ii Iantu",aölr},
hoau mínél többei td.boruzzit.ttli! Miírt!
E l'ő's z ö r : az életnek & mai nehéí uísron1lok közt is taúlbb
kell lolunia. ez. cE orszúg aezetőitwk szilúrd, clgantlolósu is-
at a's Őtl § u o I., minél tőbb f iú haguia cI a u,irasokat és kerüI
uidékre. H at mads zar:'a táhórdk ígu llrhapcsolódhufunk
a aidók seaíl Őszoluúlatóba. ami a termtsb ízllsílris szcrtt;lrlltílrí-
Últ rerullitőUt íoníos, N e'suedsze r., n rlíriA,oi, öltiltl ltulLolt
a*r tiut szúnldőben a t7tiar össze|agó l*tlu;ttt1, liús 1e gtlelnv
mü szi*§é{resebb. müú ualu.ha !

Ámi á túbartltt ie,Ilcaél illeti, urulkodnia A,e// r1 Á, ri : ü s ,

st§úrl puIó éeg'ltő munkd nak. ..Fuga.,.g:íti.t.t.
haűt l;clt irtén ttibort" rcntterni, erre sentntíl,j.le ,.ítill,euúlt,
kiűuln" nincs, Mert alúng c§apal, anngittile neltritsrig rls

hl.i.túi. I'alún línes két csapat, amdyik ebben egult|rlna l,Gln_Q,:
Eauibrclt srtíra nincs, rr rndsí/cna/c Dé,Le, q hurmüdÁ'
nŐ.É l.rarancsrtol.,a... r's lgg titvibb! Az rlsű nuid
1t a j i ú ll l n íti!,orut,ilc vupv kúítuhóltut. t|llít. <t zttlisúlil:
1corutul ho:rúke:tl 4 lnutllíúu&l ua|ó p É n.z{l 11 li it.ti s h.e;,
u hnrnwtlilt l,t |iikl aIt)I is szrrc: magtinaA, ! ti b a r /} d r_ít /} ( -§-
nakal. raoÜ csutl{tkOzil;-a szotltszétl csalnlhnz slh,
litlltítis.' lruf11' tll í g nt Q irs.sreülleícÁ, és nvgbCsztiliiíek tt
tchetőstigrl;e{,'- lert,ei;it, Ielaclulokttt, al:adúlyol,ttt és lt o l tt. tl 1,

múr hor:úkt,:tllcl; ezek lckúrtüistihez !
lihlte:í. |,eútg ió tnunierit adion lslcnJ

- -},"
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na§}r_.lelki íájdalommal körütálltuk -: - , ),,."|,.-,,,,
,hogy őrökre búcsút mondjunk attólaz l. ,Apostoltól, akl híven tel;esítvén köte-
lességtit, t6lünk örökre'búcsút rnon^
dott, hogy jelentkezzék örök Mestere

des erd6 magányában tartofta. Amikor
pedlg püspökké szentelték, már a rákö,
vetkező ötödlk napon felkereste az ő
táborozó cserkészitalt. Az !933. évi, gödöllói cserkétzvltágnagytaboroásón,
amikor a világ neinzőieinek 2S,OOd
fönyl cserkészhidserege el6tt háiom
ny,elven mondott bes*det, csodálatos
lelki haást ért et a flúk lelkében"

Azok a tanfuások, ametyeken ke-
resztül nevelte nemzetét, ólvan örök
flelet maradtak, metyre mélián büsz-
kék lehetünk. . .

Jóformán nincs nagyobb ifiúság;
megnrozdulás, ahol ne Éivatkoznánik
valamllyen formában az ő személyére.
Nemcsak nálunk, hanem külföldöir ls.
Munkáit eddig 25 nyelvre fordították
fr.. Tée a Kanári-szigetről ls küldtek
hálálkodó sorokat azókért az értéke-

előtt, *kí6rt élt és akiért dolgozott !

, Tóth Tiharnéntól búcsúztunk, azon
bizonyos l939. évl yerőfényes máiusi
délelőttön. c§erké§zflai, akik utol.ó
útjára is hfiségesen elkljérték. bi;;;;
nagyon árván rnaradtak, Tudtuk, hopv
igazi jeíleme, cserkészJellem, és ezzi|
lett sregényebb édes "magyar 

hazánk.
Nj1_.tudluk .őt sohasem elfelej-

teni, Emlékezetünkben yannak azok'a
csendes délutánok, amikor tábuilhepven
járva igyekeztünk a Köeponti Paihe-
veídébe. hogy otr lakásán felkeressük,
Akármennyí is volt a munkáia. mindíp
szíves. szeretettel fo6adta hoizáigyekví
fiait. Mindenre vott-orvossága. Öl .z.-
r€t€ttel emlékezhetünk azoÉ,ra á c§er-
készmegnnozdulásokra is, ahol Tihamér
atya_ ,,a Parancsnek Ur'', jelen volt,
huedított és a jövőre haeznós }anácsoi<at adott. És milyenszEretettel emlékezünk azokra a kirándulásotrr, .mut/u't"ia budai és pilisi hegyekbe vezetett. llyenkor nyitotta mepitazán szívét, llyenkor sugárzotl felénli ar ő igaíi cserkész]
szellerfie,

. De mindehhez képest mir jelentett a cserkészmunka
ko.ronája,.egy nyári nagytábor. ri","tyuii 

".z"t.ttI Amikora lo rnunka Jegyében eltöltött tábori nap után a tábortűz
ína8a§ lán8r,yelvei k5.6 ültünk és a, ,,Pirancsnok Ur'' az6$tí .nomálybln, a zúgó erdó esti zenéjében, a kis erdei
tlcztásgn a tábori élet-eseményeit lelki ártalommal szőtte
i', Milyen lelkesedésseJ hail3attuk iii.nto. tanításait,
i$í-egy ilyen tábortűz 

.után éreztüir csak igazán, hogy mitis^akar nyujtanj nekünk Krisztus és mit .'d " .r..fárr"t.
:1,.rir_r_r* 

íéríilíság", ,.A jellemes. l{iú''l _.,A vallásos iflú;;
:§! ,rulk"i ilyenkor érték el lellitinkben azt a hatást,,6m!nek révén tettünk elhatározást, igen, ex tetszik nekünk,ez lesz a mi célunk ! ' 9 '' --

, , T|!amé1 püspökatya lgazl cserkészlélek vott" Életeararfnllyen fonto§ szakában is talált ldőt magának, hogyfetkeresse cserkészílalt, rziistmiselat lr'"?UorU.nl a c§en-

fér1.l1:lyiket könyvei révén nyertek.
A külföldiek közül 

'azonban 
a joanyol

ifJúság. foglalkozik a legmélyebb Írala'vat
személyével. ltt egy kanonok fordította
le több_munkáját. Tudvalevó, hogy pár
esrtendSvel ezelőtt Spanyolorsiágóan

micsoda szörnyűséges polgárháború folyt le éJ milyen' cl-
lensé8es.lelki vihar pusztított. A kom'munistákat ázonban
|egyőzték és a tiszta, ?.Irgíy!€§ érték győzött a szenn/ fölött.
llyen légkörben az említett kanonokjeveleket kapoit -lótt-
ismeretlen, harcoló fiúktól ós ezekben reszemóut az"t-
...?l_,. ..ré.l| .b.enyomásokról, amelyeket kaptak, amikor
.lofn puspok könyy€it olvasgatták a lövészárokban töltötr
hosszú várakoások óráiban.

, ,_.Arnint látjuk, Tóth Tíhamér nemcsak élctélron, hanem
halála. után ls ragyogó példát mutat az utókor sámára.
Ez yolt a fö tanítása. Példát mutatn! és íg,v híveket szerezni
Krisztus diadalmas seregébe.

. . 
€_serkészc§apatának |elszava ez volt: ,,Netn teszek

1!i!" i".Ámikor,síriándl cserkészfiai ünnepélyesen foga-
dalm.at újítottak, lsmét felcsendült a 1elszó,'aóelv méliena lelkekbe vésődött. Nem leszünk árulói az uiókorriak,
hanem az általa nevelt',,Krlsztus katonái" közé állva r,i.a"tl
Jük azt az,eszmét, amelyet.zászlónkra írva hüszkén és evan-
géliumot hlrdetve hordozott örökemlékü atyánk. p".uo.s-
nokunk és barátunk: Dr. Tóth Tihamér.

Drégelyi Vilmos

§gíDűraónv§ra a Mo,glyar f'elíűmad,űs§o,x
Cserkisttcstoér ! A.uÍtlamosontalÚIktlzlam V-el.ed. Kopatt mind4lú.iuttkért ós ez. a legkeuesebtt, amiael húídmat Leróha(_turtábutt is A,lnoll c.teri.esesrrptt7rirí-ir'iL"iő'iin útiií"ő^"íiű'íű

r*nrirt:;íi,lrűilffi"";;q$í: i!i.'c' §,!Y#{: 
';r#i#:l;,#rí#rffi!ií§tr::í;|,i_,űi,r,r,,ri,,i!f,

(tPri|Ísí Íelhők'iakartat a.napőt.'"ir, 'emoer"srinre ;;ill"Ű', Őiit. -eia;r- 
íű"iiőáő?t á leszülLtig.- tíisímílltali az_et,diq|elhől. tlúwtak a slívett.|ö|,iii'r;:' ÉTrői:'Őr'rgoii Á;iaú'i;;i.i íiiiátrűiiinoÁiőiő*."'bnfi iadsclu ttr cigarettdt uetí elti. Fet_manl;Óra lúmoszkodó. 1át*cvtl noniia eiúiití ieL"i:,őiii'? iiíi-ír-_ő*nii,iii,"iliefo",,r'onrto. lls mcgíndull ur úrorlat./cocsíra, 0cluÍünn tnndisiaíai;ui-"ÁiűnŰ'."'Íatszőtt ialíi'-- fr'im.trti-lőiá'itiaiii'irtir"é-s. a honu{1 t;Iébátt inlinlrtt furtlutt_ütőltel,yeí kerbs. "lr ernbiiái--ittőiűii'ű,nsodak*Á'k'{ptrlen iitiái"ii"áid;a:;r;'É'ő'irhig *sak tu:zle ezí a nllg11 aj(tndfltrl-min,denkÍnel; nl;'rult unlatni tllziiiőaii'Ő tican. uan,:í,tiÁ- ,iii er irüit ió""érrír'iísíeszortt_ot.t, o,ioiiii|"úguhog11 wt#*,!íii:íi*í!í,í;rnxix,n§ii§: 

:#:{{irit'ű:,";,,;:; í:{:ű:őÍfrxínr"ri,iw'i!r:|iáj{,§jn:iilli:t"i,;
ÉiÉ;;' iii,iíűií'T,,í.iti,,Jiőiíáő, ;,T;a;"i!liÍnií::!#frri: ni!ffx!,r,űf;."í1:;; 

::-§j':,^*z;i;iwri-x!;,'|i;,i!!,,' r!,u
I'1:1'!!t;,rS-I:,}ii:,!':"í;r;X,jtá'!'r:lii:l;;tt' 1tnyi-gjitiJű áa|i _;*;;ű";i;rii; i|ii'i,u *ni:* lgu, _ngom,r,íktltt. ti"lltist.- -É;-;ii;,;"i:i"iű*uli- 

"*fi:"b; 
-á'"íiűm 

,,*,:!:::,::::|, 'í;iií,,ő'í,űiiirá!?ioű,,í:i,ő;;íWí:,"Tií?;,fr*ú ,ii;:i,r:,;i,
i];,1?iírj,f{:,;i!í,ík:li!:1 *;ir'rirrn:r'i:I!§;,Rltrűr;,', rftiiy;r,r"niii ,iiril'fiiJ"'i.níítt at eitűttt-a út,ó,íőít ioű,,ío].

1lrr!l li{tr lzÍ. nwnrllad :.,, §;'i'ód;,*i' íltiígárnl 7.e t"lí.íedeí tltlkxl trtenr i:s ,lbkÍ:ÍiÍ:1!;,!iÍ!;gr';;r,y,li'';i!,!í,!i,Íá!,ífr,'-!:!:ÍÍ#Í:{!-§o^r,



&WeffiffiffiW&M &Wffi,ffiffi#ffiffi*-Í& 
§&*xW ffiu*"*

- Hár ez aalntú! Ez egy ernberctő! Ez egy aeszede!,

Tíi,íl%,#,'iko"!,'?ui,uí,rrTki"T;::í!#,#!,iff#,f ,í
jönní. Bah! ezt alaPosan kifogtuk!

Az egyih itélutánt a keaésszómú Tapy faíű alhalma,
zollnak szantelte ,, üű;;;iá:í;;riáhi, E{,E"őa'iz öreg |a:

t!i,'It,íí!á,I:oi,#F#";uri#:TH:':h,Itlx,,,'r!#*,,
i;Űiliáí áűi-vr, láthatott Szeheres, hogy cseú,őr,őrmester
;őű:;'űa'űíi;rúb|an több aitézségí ér-áet kaPott, de tneg

is rokhant,-a ioW haria kössé mpre7l _^ '"':iilsyái'írriU'Áoga ílyen reniles ember léthe ebbe

a t&tsaságba?" "*':"-tőgató uram, a Portba csah, becsilletes entbert

ahartah uniir, A bénztúros úr is magllar. Meg a Rútb mér-
nök úr is a kohínál. és a nehezebb osztályak műaezetői,
Ahol d,alpozní hell és nem lehet h,eresni. . ,'- Űsy! És hoEvon fízettéh?

- hfápéItem Öiendesen. I)oltak köztük szájas mitug,
tászok, ahitr, csah lógtak, de kltannyí,t herestek. Nem, saj,
náItaű tőlük. Csak Űgyáztarn őhet...

- Csah uíg,yázzott, toaábbra ís! Ea lehet, még jobban-

mínt eddig. |árőrben uagyu,nh rnost, ellenséges íöldön,
értá,. ugye?- " J'Ért m. írazgató uratn! És az a fölséges jő Isten
áld,ja rwg, amiűt Űeiött! __ 4r öreg..hangjg elfátyololó,
daít, etőhőita a Piros Inckás zsebhendőjét éattigyázzállásbatt
u*y2 

i;,r:;:n!r'Ír-ir',{'#;ru"hért, Mártan bácsí! I sten
segítse! Úrí Őroi* és k*ldiő íel a köaethezőt..A tizetó_sét

}ri,lŰta[ "iirroneiőlng 
megemeitem! Nézzen u,tána a Pénz,

tárban, , .--''-Ínihorrrabban a bohó,osztűy uezetőjéuel, Ráth nab,

"ahűl," 
iii öla en éu hör ütí,_ hailőtthátú, halk 

^b 
e sz é d,ű zúrr al

- Kartárs tlr: ezenhhl bajtórsah leszünk! Készllljön, fe_I

a lepéIŰib iorrro. Kettőzött'gondilal őúue a m{uzahi el-
iÜÉáíiiit. iai iaiUrrrn tatát változtathatunk rojtuk, 0á,
iorrron kí'az embereó közül megbízhatő gárilát és jőrjanak

iIt:T,:r-;,,,::#!!íIrn,*:su;air!,#$r:,n:í?;;

;;, éiié"i ; áú -ttru] 
t,o gy an bol do gulnak a maguk munha-

aáiréUen. ót' nehezehb fe[adatok uórtók.
Ecv hetí alabozó manha után uégre sor keriilhetett az

azeŰE' b á i ár á s áí a, a munhamcnet _ á,ívizs g,álás ár a. Sze her e s

iiiiil'- nán", oti átlt a bauxít,bánya 
",rend,előházánál",

iiű'o áoniam índutő munkú,sohat'szúmbaaettéh ós csa-

iáiőn szeránt beosztották. Azutón nyornábo szegődött ez
bslíh rnunh'ásc'I\f!ffiboru? * szólt oda az előmunhásJéIe
emberneh, - SzáIion"á csabalánah, hogy ne húzrák a hö,
;;i;"';;i a sűitÉabett, hahem emeljéE'íeI és úgy tegyék
odébb.

- lÍáii- niizn|*! EEyrrurűen belekalhuldl,om a h,ábel

árát a szaiminybérükbi'a koPást tehát ők fizetik, Majd,
ekhor meghímélik,

:!,ff"'Y' rff;;' ísmeretlen fagalom. Szohjaruk Ie

róla,
Toaábbment. Odébb nyolc,tíz nunhás áIldogált lábhoz

eresztett csákámnyal. tereferélue. Az i,gazgató hoi:aluE
lépett:

ÚTs |Ű:;; .k;pl;. ?, g . 
a külön' ryűa*já1!_,Ir1*,yy I:,;

i{t Eryir.i. n i.'a. . 
p furT alrlz uta síto m. a:t ! e.törl e: :!!h !:,.r,!!_;i;iáí i; Űs'áia, néh,ány száz per,gő. Isten aele, baitárs!

Külső, ii ,"1l* csah a sreméIyzeti, asytlly ú},&r kerüIt
é, 

";- 
;;;h ;; Űe; i ; i e z e.tinih. E zőhe t,. :nint izáz sz áz aléh,

i"i -nnhtűra6. téuí erőket, rnala ar állarntítbár jelölte ki";r;-; ;:b í ;i iii,-, ni;'rriój k é t, ma Ea ar áIt amtithár j el ő.l te ki,
A,oko,oi rhi,]in "tnesad.ta nehih az elví utasí,tásOkat éSSzeherci röaűen ínegad.ta

i'iá:iiiitiŰ.,,Ráh,aszakiroilalr?!:}:,?y::^,!,í!:::_:3é!:-ö;Űi 
7; ; iaiii",án, d.e aalarni gátlást lehetett észreucnní az

ő'rii'ő;íaűátiCi. §zeheres nű tette szóaá,ezt a furtózko,sróuá ezt a tartózko,epész vöselkedésén, Szehere§ nern tette sróuá,ez,t a tarta?Ro,
á"ű: .iú;ili ű; ;.,, lr á i ar:T **r _ r, :::I^*I!, % :: f§:: r :ŐŐtotiiűÍ,' ŐŰaii'ruaa pórázan" 

^ 
tart{itá.k. .I^,F!t!!!,Ő;';;rir"iűiii'eléi nagy csal,ád.ia aolt és ,á}Iandő fóze-mgrt a ?frerno&?lge eLe? Tűu

ii ri' 
"ía 

i i si ni e t it s i nbT a u.
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- Mire aárnak?

- Á péO tnóc nem uárta elő szám:u,nhra a kiiaet,'Adilis
nem foehaiuin nÖzza a fufiéshez. Mert e 14.5 filléres szak,
mtínrlbér előrósclt tömbök után iár.-- És míért nern aágott elő a xéb már tegtlaP annyit,
hogy maguk rögtön d.olgőzhatnárlak? Állilogálásért is íize-
tik mapukat?

-" Hogyne, órabérben! Hiszen mi hazzáfagnánk, ha
aolna mihez. ".:- Ezután míndíg lesz, rníhez! A gáP egy hicsit túl-
'oúzík rnaid,

Töröh szerszőrnd.araboh haurteh itt, ;§, att ős, Megh.ér-
dezte, míért nem gyüiták és értékesítik ezt. Feíelet helyett a
uálluhat aorwgattók.

- .iysrrl árné meg a rúfordított bért! - iegyezte meg
egv nyursa. íiatal kőfeilő.'" : ,izí hiszí? Hisz'en nem. ís öreg-aáiárbh mellelt szr-
deterc ösize,, hanem 60%-os knzilőkhet Áit esah nem..ilIltjl,
hosy 40 fili,ér órabért nem ér mÉí oz így összegyűjlött fém,
huTÍadéki Akhor, unikor éaente 

-aalamí tízmillió Pg_t eq.?.-|téhű vas Pusztul el réseben rozsdásódás, részben elkallódás
reún? ...---- 

Feliiint nehí a k\xetet szállító csüláh aasPdlyájának
céíszetűtlen elhe|,1ezése, Előaette a műaezetőtj _ ,-- -- 

--Eiaű ,eűm sem aette észre, hory a bálya a rakadó
felá emethed7k? Foilítaa hcllene lennie! A iakatt csilléhhel
i"l"tt ,rrutii k tl é, csak a féhekher osztok be embert, Itl,íg

íg1 föffelé mínden kocsit tolii, aagy huzatni kell, az üresek
aidiu aísan pördüInek lefelé.

Inlcd- az íeráésrctes, A rakodőt ellenbm nem lehet havonta,
áliitii;. Eiiinte bersze, hogy leíelé görd,ítettük a tele hn,
;ÁÍŰ,'á; ÁŐit Áá, crő'heftnozzú, noiy feltaszítsuk.

: Risr,á-ít *, hogy mi drágái'b: a feltolatús aagy
aontatás-e, riapy bed.ís Ő rakod,ó úIlyesztése. Hiszem, hogy
az utóbbi., De'beizéljÖnek a számok- - Á Árneieta töűenpett eey id,eíg, aztán megk,étilezte:

- Engedeltnet; hi olyaimíbe szóloh bele, ami tum
rám tartozik..,-"- , Ósah sróljon! A aűllalat árdeks mintlnyájunhra tat,
tozik.'- "- 

Azt hótdem tísztelettel, hogy íu eit!,őg ís iól ííze,
tett aa üzml, mi szűksóg arn erre a * meghöuetem! - ga,
rasoshodasra?

- Azétt barátorn. mett a váJlalkozas föIöslege nerl
esyedűl á részaényeselié. Nem elég, az, ha ők szép osztalékot
őípnak zsebre. A'haszon aasl föIősleg egyik része a becsii,
Ieűsen ibarkodő mankássápőí iUete ier-bhtöbbtet dakjá,
ban, a Űiik ,észe Pedág i vásárló hőzőnséget az eladdsi ár
c söhhent é s ehé b b en. Erti-e?

- Értű! De mí marad, abhar a váltralatnah?

- Á hor*oilők rész! Mándaz, tnőt elsőrangú szahtudás,
sat- takarékassá-psal. szorpahornmal mep lehet- gqzdühodni.

' Es'ne pondoliaihogy az"csehély össze{. Azt Eiizem, íóIéa
múlua -sok űntlen'űáshéb lesz- mínálunb.

A műaezető hosszasin nézett a tánlozó főnök ut&a: _

- 
(ri se\rő? TJagy csakugyan. jót akar? Annyi bízo-

nyos, Ingy aan a fejébeo ,rr*s más .. .

A ellárteleb ártanulmányozása több hétíg eltarüatt és

Szekereii' teliesin őgénybevettb, Naponta csak tál{rőt fo_1d!
iolt a bosta'átnézéűre'és másik íéIórát a megbízható alkal,
m a z o t ták híhall s a t,ásár a.- Á rnásottih] hét uésén, cseber*ős oWóberi délutáwn a
szemj,éI,1zetí osztály aeziiőie számolt be íntézhedéseírőI:--"'-: 

Ezt a Ze'embert henyteren aagyok azannalő hatály,
Illal adi,ő elbocsátásra iaoaiotní. Réíiégtelenül megállaPí,
íoit"i. hop,l a vállalat íulcidonát hészakaraa rongőltók, íl,
Iehle'a roiígúIást lePlezték.'

- Kik ezeh?

- T;irÁirtrn e,rúrbelí munfuisok. 
'Az önműköilő géPek,

'űl. I{ettő a kohóbiÍ. Ráth mérnök úr határozoüt hlvánsú,

sára... Ez it., iradai hüIelün€, Qz, aki titakbo,B olyan leuelet
zltt el. amit ipazs.aló úr nem látott és eltűnteito a sajtoló
áritali műaereiőiínek egyik feljelenrését a tongáIók ellen,

- Ez húsz! És a többi hbom?

-'Kát nő a bérelszlirulóből. Egyszerűen nem vantáh
le a bűnösőkre hirőtt Pénzbüntetést 6 az üzernaerctő ielen-
tését elíntézés nélküL á íuniuwa síillyesztettéh.

- Derák alhalmazaltak! Es az utolsó?

- Á hőnvaelősfu ervik ses,édmunkureie, Leblede az
eués, táisasdr teaék&ysékét, aionfelül számonhéréshar ar,
c%tlin magaőisetetet tánűított vel|,em szemben. úgy járt a
száia, ho{y csuda. Csak hogy_ hi nem _mondta, hagy mi átt

csak betolahodott gyütt-tnenleh aagyunL. _ ,_

- Pedíg az'-'ő szemPontjuh6ól tökéletesen.ígaza. Ielt
tolna. Ecrűlire czonbatl'a mi sze,tnborltunk irányad,ó. -
Renr}ben Öán, intáző úr, rnínden redelkezését helyeslem. Dt
hae§an leszünk a bótlússal?" "'- Muihásohh h.értem a Zákonyosí. RéEI4I. Adnah ha-
tot, meit- náluk átmenetileg csöndesiég y_an. Egyetőr_e etrig
nnnui ir. A bérelszámolást'btírással csinálom s így elmarnd
a bőrttéhoh, mesbá§a ís. Ezzel már megíoharitok kat embert,

- De ualámí ióíéIe hiild.öncünk áhaú,e?

- Lesz! T)életiehtit áppen lelentkezett egy thenőt óves,
ér telmesnek látszó fíú.

- Dotpozott-d ruár aalahol? Iskolája?

- fuü-iáda iárt. Négy gimnúziuna meguan, Ered-
méw: ió. Családi hbrüImáőyeí hényszerítettóh rá, hogy ta-
nuhÁáiyait abbahagyia. Csérkés: ...

- Szii],őá nyílathozat?

- Áii "oá hozott. Nem tud,katta, hogy möndjárt al,
k*lmazzuh. De ialán nern ős keII. Rend,es, ió csaláilból szár,
mazó, talhra esett köIyök. Kerékpárja is aan,

, IU aan! Hát-a hőnyuelőségnél?

-'Színtén jelenthezett- egy iiatalenber._ _Gyahnrlatd
níncs uyyan, de'mi gyahorlat*hell a íolyőszómla uezetésó,
hez? Eii hét alatt töhéletesen megtanulja,

-" ker e ske d elní hettsé si?* Ó:;nnazista! Beáratkőtott a nyolcad,öhba, de a$ának
a körütmén,lei - azt mondta -,úey alahultak, hagy egyelőre
nern íalytáthatia tanulmányaát-. Erhölcsí, bizonyítványa
iáaú*.' Euésiséses. Pesti íiú. Á hetedihes bizonyítvúnya
iitisienaa. 

- Korioly, nyilinézésű gyerek, Meglátjuh,
usllebór?"' 

- Meg! Mi a neae? (Falgtatíuk}

]r{:l.;:
'ii,li':st,
i;r, :

,',
i; ,::,

r-
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irri fl íifiü.kr{if, nrüvlise*tiikrö},
írn*llrlrnrrkrül, ktl'|triríijukrdl r1*
e$Íyz ólc{lrkril. T';11gx,il;rgos krill_

. }irll "rrl s íil,tt fi}a'lvol{ ,rkUÉ ntcA-
Jr.lr:lrt nlrtpyitr fírllit:i§,IiIül í|B t1
ljintlorrraArul sztiir. m:r!{J"rrrnYl:}r íj
kÖn}'vrlkrt'il, lícgtlrtlJuk azt is eIlból
trl li/rltkr.. tIrtltt}tttlitr1-1rol, lrug}.
kik rtznk il ntilÉy,lí iróki klillök,
Bkikct |r firtntk i* §?$,tl§(lb. íií!-

, d§lítrlyl brrtrtlrlánl.:l tllill} rir,ámos
ííltn vl:rr íoI.|íti\5l!l trrlriljrtk. vtr-
JItntcrttl11 i mű\,tt!z,i r!ltlllkil : }Jlllr
Al;trl;ir, Gulvirr l'ítl, lirrrrr trctcnc,
}rrrllr.s lir'l7n, l{orl,r'};ilr},i "lúnol"N §t,lxll5,ilr Jíóll. l]ól7. [§tráít
ris íih;lr llólrr ílrrrlrtarlti. r\ ]i;[-
]cvnl;ilr,rl r}tt*vIl],l} 371,mt.l!,i,lryl
k;l|runk, rt r:t.rsLk k^zi,tl mr,k_
tnllrl,ittk c íintt ltltttttttsz. rnaFv,rr
íurrlílrl;ál ls. tlttt trtirt a kr!tlltv-
ben ti,llJl rtgr'nlrtlszllt i,, n i+*_
íltlti]srbl, íinri lrúli, kiiltük it
Nrilrr|-elíjrlt §lllrrlrlrllil lrrűvllbilt,

,\llní|rnktllll( llJtllllJtlk, ílhi {1l-_

de}rlri,l,,s.t,l Irllrlul rt íitlu lf§iver_
u{.rníí:l ú§ §t ir(l|f,ttl{rdri ajfiik{iictű
alkotítral íelri ] Y. §.

, A }t1161,1rrrrrsr.ltltr t!ti?, rnújtl§ 1. 57rilí:lib§rt
{;lrfi\tüL ; ( jj,l1,1) l.iiltu,!.l\írl Lnláltrrlt ltinlr
küzclttllclr rz 1:1,1 l. dr,í llll}scvi*tit tüjn(:í!ívi)_
litrlis lldozll1,1riyn|. l tlrrtniltt: }r,,lt testen iec.iez_
lr(k ícl R torlitiliirús }lvoll)ilil. }to{t,ill;iltrik
(;ol,p(,í§ i;iborltrrk, a ]eit t.sr.lkiszrri,.2gllifl11
vt,zdtűjdnek ]roltrt,stét is.

{§fi nKl;§z Ár"r}{}7"ATOK
_ Áz áprUis !l_úlr, lludnlr.l,nt {.r{ lént"

lómadiiskur, llrinqriltl Irtrrln í.s l'ak -.t
Üytl|lr, rr .|t2. xt.- Szertt Knrclz!, c:.
ö§crk6§zel í.lt tüktí r,e§zl§ítók.

'F{l ÉRD§K§Lf
lleglitós (Ii. }L, Zon\brrr}, 1leíven rgciis_

h4rl _varr, )iüliin jt,lr,Élr_r, nirrl,\, 61l kttjitil,A kiállttás ll siregt,rli, rte}lrcrciri ds lrolrrzs-
vúri kcrüelck sz(,libclr-órr lr.zajl,tll"t, l(iirril,-
lút t ovilbbra is ílll"l l nl llr.A §z(^holylrlmtuar r'icdFtc. {lleke Árlrlid,
§zegcd), A Szekt1.1,hínrrrlrsz sliii.í,t{ót CrahúUi
_(;},airg§ iríil, 11_'ljt_bt.u, Zrntljút tlihlrlih
I{a]ínán §zerfutp, ]!r.tír-|111.

C.ctrkószlllflklítÍrjsún i(.insslr:f If:iíl, \'c-
rj§é§), A ttI:ti kílIülII\Ínyck kiizütl ít }}lírkílí."rljságot n.l.inlJllk ! Iirri lttrzvl. réselcics tit.
lnlrtíltil§ lrrl/r}hlrlri v.'l'oln§sl C,vőr.ű : \lalrn§
Cstrkrlsevezet (lk Könyvc, il. hiii et , r í'|7. oirirrl"

K§ NYYt§}l ERT§Ts§
Iisrirlrl qtiUngok. (§zetl<csztetle Hnrlcltirr.t.!.Iártrls

ós I{tllcs {léz:r. }itroell liöuyvtrir. {tfs !. l'.}
_ lrinn rokottilinl kö|lószetélók. lirltllrlnrínlrk
ltgIlrl,ábfr{ ilíl htlit/it i:z a kötrl-vrcskr. l\ l1,1
Vt",z(l ólretr I{ mloIírnl,i .lántls l úrgl t l j t tir.rlllke.ellf tt)llí};ir-íintl klt;lcsr,lrtlll} multjlit, Jelr:nl,:;tillrll /1,1tit, ilrrlret.l1,i kczdt.itlrlro.rtzt\elt (rs lli'}íi\
útj;rll. l{cszárnr,l rrrróI. ltlg1. ir íjtltrrh trtiIycttttck
lrllurtk !lenttiinkr.i, nragl,urohllt és ,nít l,ud!lnk

fa.**.&*x*a e eeá§!
Diirög u, nlolill, liibi}rij{ a lunlr,
ós mc141,. í,s rolun, i,5 rrt il,g. í,l Pttslit
ltajlih 1 $l,hor,
törih m úg,
lángol u búrns,
omlih e h.űz.
Romaler,n hereszti)I, íii;tijn űt,

1:suh x,ig),(: fl széI,
l,sak uig,yr a szél
?il ír E.\, n t: 

" 

h \rla id <, h r ah a mza j tit .

'I"űzibl, Palálsan,
uéren is l,imgan,
úl, ar í:lr:lctl,'
á,t a halűlon
c§Qk rqha?t, t§akr*tllg, csah tmsztít c. íatk,
s hangja d,i;bőrg.ő, új mcgytu ltutlg.
{} j magpar hartg d.iingeti egtrt
Xclrl huPujril:,,Rcletra! Rtlctre!"
Rtlmahon her*ttiil, fiisliln il,
csah. vÍEye a szól"
csah aigye a .lzil
?t,űgyűt, hllnuitie h rohttmlt jál !

É§ hü tt€m${Jkárc ellutllgat, ax ág!Ü,
§ a lftrr{üh m-czcjén,.
holtall telemón
rlhanuucl a tíiz,
trl-szihhai a uúr.
felsarjaú a fű,
s hcnfi,r les:. htny{y;
ttrettien úráÉ ű r,rlltrtffisisfihalüa,
siissön a nat, G barnű h*rnllhakru,
héhiiljön a: ég,
uírítson, a r{l.!
És hcgyehcn át, völgydtcn ót
c$ülv hozufl. a §zél,
csqk kal,zr. a szél,
étles fiainhrmk,
?nüglQí fíaírŰ.n*k
győil.es d.alút! .Fcraftoe Mihlől

i\,llrti ll4l.ri,lr,rrL. lf,i \rl,.,lr !tih iq:jl._ ..r. {:t,l
vitt }l;ilrrir.clr.ri,ílrr..,1 ít.slltlr.rt\.ti, r! Jl)lu1.li!:|lstrk,ilz llilt,,,:iui,llirl i+rt, alij*1 irl,ert nrrtlrlru

Domc,{ a tcgrc&e$edtatib
és úagré,gíbb c§ek§lád*§
hashaité" §5 *va f,lilliót
ha*el.tóljók *fi§n r*ílg§síl

",Iltl1,,n,r", ^ 
" í l : írtr> h r, lrt p l í: r 

^' 

l l r í }
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Érrnck {r töríéne,tkónek scmmi ogy{b érdtmo rrlncsen, mlrrt*
ho*v mtsBlört(inl. }t!i§ lörtónet,tk leht,t, hogy íclitlnrrlljlik
ezl (.rr!rkersíglren. tnts{.§zövósbfn, va$y bÁrml m.ásban. n
Józan és gyrlgyíllruluünrr valdsrighan arónban el§. §crn 1jer-
§enyc?het v(dü.

, IIa'nem tudn(ítol:, márpcdig hnw;an tudnáíok, elúrulom,
hogy légoltulmi sztil.gúIalll'teliu,iíteli, tnégpedig bciusztúsomrá
nlztle kúríít\llelőki:nl, S ltog4 a logulmulcat miruliúrl az eleiéft
tisrlúzzu}t, elúrulom aEl i.\, hogg a kúr|igyelők feladata-az,
hogy a légitcimudtisal; alult mRga§|a.ti Iiggelőhell1ükrőt ktv-
Ue§Íltőn tÍlents{k az csemérusekőt.

Vast.irnaJl c§Ie" ü0l! és tippen ntggen uollunli cgyült :
Tumás, Gursi, {igurka meg. én, Nagybatt lalta},udtunlt egg
nuggurúnyú nllúrí kertA,1l,.irus mozgótúborróI. Tultús <ís íjazsi
nldr huza|elé l;észüllek, mu,l li!)pen cstú; erre u nrcgbeszélésre
ii;tttk IeI, nlilvr u lúube,sz{lö rúnlicsöttllelelt. űgutku sr,llbú-
llJosun ielentk,e;e.tí : -* 1 20l ,L kúr|igyelö drs . . . G!]ürg!t
kdr|_igyelő. .. lgenis, . . .trierepülésí ueszéIy -.. á kósyüléket
ót|elepiliitk u figgclöhtlgre, ádnlm pere mula$ pznalprúb{tt
latltt.ttl,,..\'ége.

I'ulanlennilien |eszüIten fi§pleltünk ós artilror Gllurka
heIeieztr, rygfttelniileg pulttut!unk, holt$ szél:helyünkel a
készü_ltsr|gi ltelyrfil tillegllül: a tigllelühelyre, Tanús ngakdba
al:as:tullo" a lúuesüuet is |elnyultiboltu nalumennyiiinL me.Ie1y
ruhúi!, ncrí s#p Lr!!!lan (l lttl,ttsi, tl,: a lelőn., |ők{nt éjls:aka,
bi:att17 eI(g Itü)t11 2l(t71, (.;Uurka a rohatncsúkóhat ag{Jútta
mugúru., {:iazsi a ltlrkél,pl;g1- és cglléb tújuló cs:kt)rökel, (n
pedig a túpbesztlőt. t,r.l!ctn }l(lrtloaúsha s néIuittg pillanalan
helill nuír u lt!pcsíin diibiirl;gltittk felIeIé. MirLden ues:leség1
nílkül ieltlrlünii a ltlűrc, sőt mtrl területlltlaraporlrisí is érlünlr
cl, mipel Ggurka aluposttlt bcrerle u !tiéL [s iól;ara dugrntullal
g1yru,alltlktlt a lejínel; t.eriiltte, h'iiú elős:ör a lúubesz:lüt
hapcsolluli be és mindlrjrt uonalpróbút ia tartattul*, A aoncil
hibtitl.anul nlűIiijdiill. neA,iltltttlttk tehót a mtisulranllú tlnlgok
eltx!1.1zé*{nek, üursi. kereli a,z es*nénl1naplót, Tuttttis"triucsö'Űcl,
{?yurJca s§,abatlszernmel |íggel, őn perlig a kósrüléket,kezelem,
Az esrtnctt.t_lttuplúról *n}t ann3sil, Itol\g abfu mindrlt tde|tl17-
heszlIgclést bt kell uczcltti. tehút lrni l;cll t ligl;előhtt!1 uis:ottl
egllÚllalÚn nürcsen beIedue, uiIti11lltisról tgy sztí scrl! l*|te/,
Lalws hú:telőtt ran. a IigytlőItcl.gtiulc, cu egllík, sarnttba
húrants:ög-tllupraj:ú nu.Ilpit! t.i|l. Eruvl; a belső 1aIútt van
egu ua$dohoi., anle,lgben c tútlhesrélő h*l|te is LrüIl, Iiiüglltlltuk,
hogl1 ha abbun bettt laríia {iarsi. tl ít,iit és att uiltll1ít, lón.ge-
57r.sen Á,r,uesebl.t |ítq1 szilrődi.li ki. jl/ii,rlr pedig letakailuk,
egytiltalúbnn. scntmi serrt.

tlglleli)rc setltmi A,tll,ötliis nem é§llelhető, Egllszerre amn.-
ban rnegllyullatl cay |{nysrórri, qzutún eg!! músi{l, s röuidd.el
utúna e"gg hranmdilt" llittd a húrom egy ponlban talúllto*ílt,
A sajúí tljlszol;ní uadtis:ak eligazlüisúra szolgtil er a |é.ttgltti1l.
1'ulóhatt nentsaktiro. nwtorzúgús hallats:ili s a góp minleuu
iga:ol jtt nutllúl, liiIih|i ft-tnellta!úro;olL s:úmú és szíttű iat:0-
rnl:íl.til, (:sün9 a I,iubesu|lií: Ligol!altlnl píguúzr! Buiappsí.
J.t!lol.hit,m uiggti=:! {iElaltebllcn a piltalalban |últőllnel:q srirírrdA. Taldn ötuen lilélerre lőIiink ucul egrJ s biíolllt'nem
hüliiniistbh glgiittqiiriisó1l ct:-,,éncktil" truItgaíÁi. Röuiittcl u
rtaszíús ttlún, úiból sajril rcplilő hli: ll lijlöttiillJi.

l'dftlínv pert: rsenr/es nuu7alonúan lelik eL Eggs:erre.
dil |elől fuieriníIí tí'a hallutsrítt," Iigtltttúsra nt:üttk, és-Ízígorú
l;isziilIséglt lv:lqetaiil; u roh.ants'iitlhaA,at.. ltütliddel utiina,
tlgtlntvsul; _tllltli, kíggulladnul; a |íngsxórók és taptlga!óruu
.<l)priÁ, uégig ,17 elet. X[asI múl moluí.l.iilrísl is halluni , Egy-saírre ']'uttttis Ielúliolt ntelletlem: ltlc!tl,üg!!, gazenlbet! Á
ténpszórólt ídeges uitlrálrisa nwl1stűni!i, tlalamenrylien eE1
yontra irúngult,t.ak é.s nú.lí.óstiglel7cs lossrl.sdggul lliiuclik rt
befognlt g{:pet, Pokoli lüzrlís itttlul meg1, Iigymtisulútt kúsznak
trl uz lure u gíptigyú.*orozalolt, mitllha uulukí tüzes s=aDpun-
buhortlkrlkat eteltelne az ó,g |clt, }ig11:lzt,rre megrendüI a leue-gő,
.I}ontlús! a küzelünl,belL Ieuí; 

".ht,Iore"-iileg 
is tntgngiIia a

tüzrt, Az úlyutt löuedékt nem ltllttmiellő. c§dri rr 11úpú1111tlé.
r::l tehú.l nent lLt.tljtlk sr.tmnrcI kölu,!ttí, tle a sza1lora uillanú-
sokból ltitittk, hugil rnelege leh.el. mnsl |etm a. repüIŐltnek.

*)uyszerre a:onban u |éngs:drilk egamás.úún lewilnalc
a 11épről" és mds|elti fordulnak. 

-,1íj is oilanéúilt. Most llezd
A,omal11 lenat a helyzet, 2ű*üő |eir41szóró. keresztezőtlésében
t,sillogaa úszik egg nagyobb kötelélt ellertséges bombúztJ. ,,I{ellű..,
öt. . . lizenegg . . . tizenhét, lílctmuolc . . ." Tizenhtlt uagy
tiz.erurytlle 11l1t, DK-i irúngban kiúllja mellettem Tamús.
S-.tgélt.t1 Gazsi, aIig glliizi Á,öinültti tt. sok lele|onielentósí, arnií
sűrű eggmúsulúnbgtt tlikttilok be, Ebben a pillanatban a.pró
f é n17 po nt j ele n i k m.e g .a 

11(. 
pel,, aI n It, talvunosan erűsöílilt. Iclürt i

a tnúsorlik. n hutnwlilc, a t.izediA,... ,.§;íalin-lúnrylclk!''
-I:ggsterre ninc§ $íiiÁ,§{íg n zsebtúml,úru, ]-rhetnek uugiy 5*';

km-nglrc, de nincs az a tellhold, cluwlaík íIuen lérult surtú-
roEna. I'e, mintha a íiildön is.uíisz|étty"e tőmádnd a"ltlnníik-
t_tak, hossr,ú sor}ort fehc|r |ények ggulladnak kí, eggre'több
lesz a |ényponl, lcssan össze|tiggő |énycsíknak la|lszanak.
{}ltutka mellettem a lé*(nel nézi :-ljudlúrÜltrsal,. .l *. Itiabtlliu.
hagg érlhetö leggen a hangju a. pa"koli hangzavarhan: c'írá
egllúItaláltutt nincsen sern aosúí. sem ouúrtblerl ! trtrcqint a
múnlcúshú:a}; ft .,hítd.íeélol; !" óiúIbe aíőru,lt kézzrl néízük a
lüzelrct.. L)e mosl maidnem e-g!]$zcrrp.. t{ és ÉIi ir(trullibatt
zliabh uil(tgílóbonúaso.rozut gtitillad ki, Alattuk ui.lluűúsul;,
Pompúsan nrcg lehc! küIönhözietni_ u becsapód(tsokat a tüzirsi11
lorkolatt ür él ij l, merl u ihombabecsapódús s'okkrt I sölétt bb, uörli-
se.bb |énnyel uillun, ds natlilobh u lasuclhő. mint rt tiktrsóanúl.
Eggszerre hatalmas lúlt11 ls /ü.tlrl,sllop srclA.l1c uz égtvk,-ituo*
mában halalmusatt lobrlgó lúttttok nwradnuk. I|.Jöúi;tle eriábl,
|énymea{i ggltillaú. ti, á leliér littgbeu lisz,tún, kíuchétően rlmqft-
sodÍlc iU a lcm|ionktrong,

A letrclttletlsjttlőI és d,iihl.ő{ tIs:oruló hangon leleuten..ul eseméngekel. .i|.Iiíyen iti u tü.:lreA,nek ! A:olt lellalúbb lelrct-
tteA, aalonlit. TcsznL,L, i.s. _ll tütt. l:t,res:lül.-lia.su| s:entjúk a
nyanjetzíi löLtedílir:k, szaporlin' úlialilnlr lt grúnútok.," Lnp-
szcrre nlinden, l:r}diginéI nag1lobh villtmris, ultína n(Iujnu íittliltj
cstk rolwn az lg alja |eli, uiltittlló íw:l. ruj:olua a siit.ét Ógboltru.
Pillanatig néma eserul|cn. úllunl:, (ql}saelre kít'..n belőliin.k u
lelkeserlis : Ltlőttélt, ! Eliut. ! Jiygais' túI!.ül uerqctiiik, krztl
s:nronga1juk q nag:| ij'rijntbelz,' "]!c§U q ltiubai'zltt;ial'r,,1;, ,
Ellenség,,$ gép lelötr,t|st| t I i g11 e lt ü k tnrg.

A gépek kü:btn, tigu lútstil;, |clénl: l"attt7atrltltnl:. eyl1rc
ink{lbb a nli irúntlunkbt !i; rl t|izlt,s,.'ll. _Yl:rla-itrilt{r a: illttnúu
clörgfu kőzt.pctte clh,upia a /iiliirr,lc u tttolor:tigtist is. Ielőnl:t:nl
eg.u-eqv repesz |ülyül eI nt.ellctLilnh,, (juur]w slis:egttc httlio
lobbun g.te"jéPc tt rohants.ísjtkot. Jli:onu uem l:elleínrs tlolafl
t{ióttltí. húIlbal az embm |ei{n a sisrll:.

ü lbil l)-|elé potiliiitltl,,. s nen tsofui r a li lttbb s: lulinlltJr r! y u-
sorczat ggulllttl lti fut.la,lúsi irlinlltÁ,butt.

A giptigyúk eny rús:e ezelie.t tesri ttir aIú s íólcéIrotí.
Iövhtík nlllilititt el1yitl u músil., ttltjtt'al,r",íi: rrl, VÍttoqúsolt
és újubb íü:ek icI:í/r,, hl)ltI {trl, mrtúek q 1.1qi !;olútn]:. .Lo.s.salt-
ktn! csi.Ila1.1otlili u liiirl.{:;. tíü.itlllzír,,l" a lt.ima.rlók.

A-rrttsr;hrilrr lc|uií:iA, tl. ríadtil. ;'líiA,or ítuottufunÉ. a" tetőről,
múr,ul-ig néhúny }rcltlett ldí.s:ik í{l.r,, ilerekastln. rltslgaznctÁ: tt
líizoltsik ! J-cnl ,, 7,,,;,q;;|/srir/i ltt,ltlrtt tnegbr:,s:r'l.iiiÁ, <i: esenu',-
ngeltct.. Az_esemtjqlnaptóh/ii l;ilúil.il;. truijy a lt)}<lít]r,n|:tjp|:tttí
túntadús alig ,l$ ptrt:ilt ltu,l<llt.

lq1alnns és ideo!*:ítíi lli p*t"r uoíí s iirxt)s megúlíaylotlús-
ként Ei..irtuúrttiil,, itiüq búr. l"ti!tltitt!lttttk tlt.l11yon",jrr!ei,r:.t ris
szép tltllt" ittlir.ihb lt,muntltt.lt}t n:, litélt: ,,tlltöllqi.;l,{i:}é§elirül l"
. _ Mitttltzt,l,ttlilt 1lttti11 tilt1 c:iilttl! !l1t tt ()it--si: lIúl hqjilOtt
ÍS les: a:zti a l,,,,ri ],,!rirúl!tll ',' , , . Sz1 l.

Mindenütt kellemesebb, ha velünk ar
O R I O N H-Ö P A L A C K



0JuI/rá#á Ha énne]<em vakációm volna!
B Á B.la-r É xn A RAB I n.a's Á RA hato3ea*tf:i"t§,*fl"Jru!?l3l,ál"il;,,,,|.,9l;'j:loálmotl-
" A Magyar Cserkészmozgalom örgzágos Parancsnok-

sága a ma§yar bábjátékirodalom fejlesztésére e klscserkész,
a regöscserkész és a csapatok falumunkájának támogatása
es erősítése céljából pályazatot hirdet magyar bábjáték
írásfua.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók a következ6k:
1. A pályázaton résetvehet minden igazolt cserkész,

íérficserkész és gserkésztiszt, valamint minden olyan ma_
gyar férfi ís, aki a honvédsógi előírások értelméberr keresz-
ténvnek számlt.

" 2. Egy pályázó több müvet is páIyázhat.
9. A pályázal; halfuideie: t944 augusztus 1.
4. A bábjáték darab terjedelnte 5-10 gépírásos oldal

lchet (oldalanként 36 sor, a lap egyik oldaláia gépelten).
5. A bábjátók-darab tárgya:
I. csoporl., a magyar§ágnevelést szolgáló mlnden cse-

rnény, amelyet bábszerüen 6-12 éves gyérm,ekek számára
fel lehet dolgozni (pl. a napi jótett, a kiscserkész törvények,
a próbákban előforduló mesék: Vasg;*tiró, Szcmfüles- íi{r
stb.).

IL csoport; a magyar nép ajkán é16 eredeti mesók,
hagyományok történcti jelenetekn széppróza, költemények
stb. feldolgozása bábjátékra, amelyeket ifjtiságnako fel-
nőtteknek cgyformán elő lehet adni és amelyek feldol-
gozásában a magyar népi kincsnek magyarabb-magyarrá
nevelésb célzó jellegét kcll kihangsrllyozni (pl. Szent Er-
zsébet legendája, Igazságos Mátyás, 'foldi részletek, §zép
llonka, Az obsitos, rószletek történeti regényekből eredeti
szöve6ek íelhasználásával stb.).

A kidolgozásra és az egyéb követelményekre nézvo
a Vezetók Lapja 1944 januári §zánrábarr megjelent ,,Magyar
bábjáték irodalmatl" című cikk hasznos felvilágosításokat
tartalmaz. Akinek ez nem volna meg és práüyázni óhajt,
akkor az cmlített cikket - kérésre -I szíriesón elkfidjük
tanirlmányozás céljábót.

6. A gépírásos és jeligés pályamunkákat jeligés levél-
lel együtt a Magyar Cserkészmozgalom Országos Parancs-
nokságához,,Országos bábjáték pályázat" megjelöléssel
kell beküldeni (Budapest, V., Nag}_Sándor-u. 6.).

7. Pályadíjak; Az Országos Parancsnokság a kívánt
mértéket _elérő _pályamunkákat mindkét csoportban küön-
külön a következó jutalomban részesíti :' I. helyezett: 300.- P.

II. helvezett : 200.- P.
III. hefezett: 100.- P.

A megíelelő pályamunkákat az Országos Parancsnok-
ság egy gyüjtemény€s kladásban adja kl. -Á,z ebben mefi-
jelenó pályamunkákat - akfu díjat nyertek, akár nem -kiilön írói tiszteletdíiban részesítiük; amellvel a művek
a Mo,lgalom__tulajdonába tnennek át'és azoÉat bfumilyen
formában íelhasználhatja.

De!6ntly illttlós országos belyettes parancsnok, orszá-
gos cserkészvezetőtiszt.

példáut rávetném magamat valamelvik uiláonuelu
megtanul(tsára. Négy;öt hónáp nagy idő t 

-Csak 
kdménv

akarat hell hozzá. Es nraÁyarabb-macvarsác a iavábóL
Mert háborít után * ki tüdia ? - iífuét siüksés lelret
€des Hazánk érdekéhen a cserkész-diplomácifua. ripü. mint
huszonöt évvcl ozelőtt. Dc az a nyelvtanulás kdműü icnne.
nemcsak afféle iskolai nyöszörgés. Mert idl ken áú tudní
3IlTIqF a nyelvén,_ akit_ Valamiiől mcg ákarok győzni. . .
Tehát : nyelvtanrrlás, de alaposan l

Más l Annyi szóp postabélgeget jelentet mcA mostaná-
ban a magyar állam. Szerte a világon sok százezér cscrkész_
pajtás rrem is hall róluk, anrlnthogy mi sem hallunk az
övéikröl. Háború ulán micsr:tla csemece lesz ecv-ew szén
magyar §orouat t Ta!án sehol a világotf ncm keíŰIne"li szcrr"-
tek, bctlchemi jelenetek a bélyegekre. -Ez magyar dicsőség
á,rn, tutlod-e ? Es vajjon lrány ncmzet rajzolhatja oda á
jászol nlellé három szent királyát, akik még hoizá kőzcll
rokonok is voltak. És szent királvlánvának-a kéuót. akit
ebben a légitáma<lásos világban sÖrozőt| a szentei< s'orába
a pápa ? * Nosza, pajtás l A bélyeg móg tlég olcsó ma-
napság és nem is jcgyrc adják. Elő azzal a búgl,ellárissal
és szerezzünk be nrindeníélc sorozatból kettőt-hfurrrat-
négyet. Kinek bogyan telik. És próbáljunk már nrost
mindegyi"khez magyarázó szöveget írni. Ilyen-amolyan
nációbcli cserkész komának. Legíünk készen l * Készít-
sünk tehát ,,csalétkel" a magyatt kertveltetó levtrlcirrkhez !
Nemcsak a fiúfélét, hanem komolv. nagv urahat is sokszor
le lehet vcnni a Hbáról a szép béíyegÖ'Éket.

Ha falura kerütnék, egy héten belül tiszteletbeli órs-
vezetóie §olnék az ottani íálusi íitlk kís csooortiának. ugrr"
tennék, frrintha tólük akainék táulni - ariintÜosy egy;Í-
mást tanulnék is * de közben,beoltanám őket ai-araivos
liliom bűvös,, lelki vitaminjával. De ügyesen ám, sefrmi
nag},képűség t Azt odakini sen szerelik. -- Hoívan ?
Hogr ahhoz jobban kellene értened n cserkészmester§écet ?Ez lgaz. de azt hittem. hocv mint amolvan tóbb-Dróbá§
legény, valóban érted is. DeTaj így sincs: tanuld rnee hát
mo§t * a íalusi íitikkal együtt t

A lll. Orrzágos Középiskolai Táj. és
A mrrpkaközöarógok roreony6bou

Ez tehát három sondolat volna l yan méa ducaszban
néhánv- de ne csak éi *itriem n fcipmcl hqnpírr tJls k^-né}ány,_de _n9 csak én törjem a fejemet, hanein tdi§, ko-
mám l Lesf6kénoen ncdio foorl irreo vnlamelvik eizme
végét jó keiméniern és _
a Flazának. Tehát adiál

Legf6képpen pcdig fogd ineg valamelyik eszme
keményen és - csináId. Ma tbttekre van szlikséce

adjál tetteket l
tbttekre van szüksége

Elok báa Flazának.

Népkutató Pályázat és Verseny eredménye 3

L dtict (1C{F100.- P) nyeft holtvertrlnyben a ilebia;rln'l IUL Kít.
Iíözépísl§lai TaIuiíMpzőtntérrlt -Gyo.trp,rló Grnlliilfumnnak Táj. & }iép-
kutató c§oportlü és a, dé}facenl ReL EolHotum Ltceumúnak és Tant{ó-
képzlJ Ittlézéténck ,,Écsedl Istyán" Tfu- óe Népkutató CtoportJa.

_J.!. díra!,6q.--: P) nTort a guólí Xtr. Kat, Líceum és TtutílóMyö Inü-
zet Tál- és N6pkutató Csoportja.
_ . I I L .tltlqt (25.:- F) nyelt a tcldtihj gzönnéryt Re|. Bocskag Glnvúzium
TóJ. és Népkutató Csoportjo.

Az rgyóil pályárotol

ház és gítzdaiági udvar" c, btdz Ml}<tós n hajdúDánúsi F.ef, GímnáztumYIL o. tunulóiá .,Papp }íiklós élete" c.. Fekelé Püer a haidübtiszörménví
Reí. Gimnrielt,m VII. o. 1qnrrlóia ,.tlnidrjbószölroényi keritések és krrlcir-paJzsok" c", FúIB lajos a ceglédi Áü. Glrrurazlum Vli. o. tanulóJn ..A cop-
Iédi gazdák fukérte§ túzbtziosító táfsLíílga'' c- Llclrub Jd:sci a'lzc*eÖi
Xegyesrendl §lmnfudum YIII. q. tanutóJa ,,Esy- e§ztendó Caaniidílalotáüi'
c., Tompa Anfuó, a debteceni ÁlL Gvatiorió Öimnázi.^ VI!. o,'tanutólu
,,Hopan ópttkezt€k ré8en és hrrrrvair ópítkezDfk ma Oehén" c,. 1t^ik
ol7c n debrecenl Társulátt Xereskóilclmi -Leárrytözórliskoln IV. o. ialulóia
.,Naglrrábé konyhakertészete" és ,.Találós kérdesel Nagyráüéról'' c. Ósiíi. Zal]ta, Ggórai a gyóri Ktr. Kat; TanitókéDző }.ll, é, rrÖierulókc ..Győr-
§zebadhcgy uópi rzokósal, hogyomáoyai,' b,iedelmel" c. 1xilyunrurrkfu átal.

. Kőnpvjutalmo:t nuat 19 pótydzó, dlcséretben rósze§ült l}4 pályázri,
elí§mer{§t kapott 91 F,óI!úzó. JJ pályantunkák szerzúi cllsmerr] oklevclct,
lllctve cmléklapot kaprtrk. Jjeerkezótt ö§§zesen 238 pályamrurkrr.

Á népi éptkiszcttel ós nópzenóvcl íoglqlkozó páli,nmtrnkák d§ázú_vi-
IJoz és lutRlma4Ágához hozz:ljílntlt a lttaggat llliz tsarátaí mulrk§lrarzí-t§§óB
és az .Eneiló ryiústig c. íol}.ójíut. .

A cstrkó§zok siónúlo *llri pilyflraton
l. leit ós 5O,-* t} rulnlom_bírn rószcsitlt Nddacu ílisrlri * budanc§li

173. sz. Kcmóuy Zslgrnonrl cscrké§?c§apat reEöseserkészo ós ]lanlu Gaula
az liJpc§ti 1l7. §z, .lános titéz c§c§. rcgöscsenkésze ,,C§ikszentklrályi syüJ-tés c. pályguuukáJa.

DIcEér.l?.t nycrt ilcí§rlef ,ldaos a sporonl 64, sz. §zent Á§etrik c§erkó§z-
g§ap|rt tegilr ),cifra kapuk vitdyédcü.. c. pályármünkáJáv$l,

Elísmotul uyerí, HernCngí ánfid n §r,óíi 46tJ, sz, Karácsony ltnrrr
cscs. tagja ,,l.'őzzünk rrrsgyaf ní:pi ólelekot'. c. és Naít/ árprirl {irsvtzelí,
u, o" ,,Nópi cserkószlrróba an)-.l8 gytiití:se" c. pályamrtlrkájávnl.

űunftű ut&l @ a ntrrgalsír},
& tiloő a &uláI#sdáa I

,I2



RoYAíY§ZE"ó ; FoDoB ÁnpÁp

íI+l uag.aíírk ür}bkááfr"*?'
Yége van a tanítasi évnek. ]Víennek a vonatok, cgyre

csak mennck. A szcmdlyvonatok zsúfolásig meg vannak
ttinlve utasokkal, Budapesten is, vidéken is vtilt már légi-
támadás, nem is egy. §zalnd, menektil a nagyvárosokból,
aki telreti, aki nincs kötve a városához. &Iennek a szü]ők
ós visgik magukkal gyermekeiket.

*Mennek a cserkészek, mennek. Nincr már ískola,
nmi összetalthatná óket, szüleik víszik a gyerrnekeilret,..
Mi lesz hát a íirlkkal, mi }esz lrát t csapat{al? §{i lesa a
rryári rnunkával?

Á íiúknak nem ttirténik semtrri baj*it.
A e§apat az ittheinrrraradottnkkal továb}r folytatja

munk_áját.
Es a nyári mrtnka? Gondolkoztatok mfu auon, hc6y

rnit fogtok a nyáron csinálni? Ma hábortl van, ma §enki
sem lustá§iodhat, Nektek is dolgozui keil. Várnak is r,átok.
Ott, ahova sorsotok vezet, fiol szüleilek biztonságban
hisznek benneteltet, ott keressetelr munkaalkallnat, hogy
a hadbavonult féríjak mturlráját legalábtt részben pótol-
h,assátok. Munkavállalástok még keiescti forrásul i§ szol-
gálhat és az ősszcl kczdödó tij tarrév költségeit is félre
tehetitck.

§een a munkán felül ott, ahol l,agytok, kell megtalál-
notok a módját annak is, hcl6y lé§oltalmi szolgálatot
üssátok el. Ez a munkakölelcsség.

Van azonban ezeken felül is szátntalan, cserkészeket
órdeklő mrrnkaalkaloril, a§lit gyakcrolhatunk. Ezek közé
tartozik, óspedig n§m i§_ utolsósorban, az ánatvédel-

tigy, hogy mi ma- (lilul!úlui lcln.t

Í" 11*r',i.,i.r'éfli§eaOr.irt, (.§ a tláiiozzunk, _ 
hanent, é;l p en

azon igyekczzúnk, hogy ezt e_,gya§ran, ctotorflluc ro§§z
ÜÓrinsŰÉ."t változtassuli nreg. Ugye _csak _érdek_es.glb ,cgy
nváron át megíigyelni, arrrint_ nüvel(_edTfl,í,_ erö§ódnclr ;1

ilisl;i,-aniO l"frOí, mint egyetleq délután kis,zedpi 6;*",
il;l;f "iÍ;l 

úk 
- 

éi- iialálra k í űózni 6ket, vagy szaul dsá gtt któl

l§-tr§stlt"ti-f tf §'§:#-t--?1t§§*[tí,-f,.?itff í:
nak. .."*- r'iqvetmeztcthetiük kis paitásainkat arra ls,_ lrogy
rrazi*r ri{'ai-tix ai iJ sz eietettel bánj-a nak._ q?!_ l€li!_ csak nríg_
hálálják az állatok, hanem meg i§ _§zolsatJáK tör,D mulr§a_
iukkil. I(ülönösen'a házkörül latarrató íiatal,_ vagy apró,
iószáók szcnvednek sokszor a kicsí gyermckek kedves-
f.ŐÖi.Ii-ot, ááii -uirony inkább sanyargatásnak is monrl,
lratnánk már.

A cazda mfu tudabosalrban vigyáz álatat_ j_óltartá,

i,lihlÍ"*'§,ul,ii."#§iti3tli'i'ffi 
,*'o"TJŐiü;",'fl íih,f.:

;iiis:ti""ö'áii'íiüiait eiiüü' ia á gazdát. §zó.,tehet alról,
ilff 'ti;;ia;ás.á kutt esetleg íelhívni az_ állatok tulaj_
á"fiá.*iiiati-lisT*tmet. Sokszoí a kutya, a ház öre szorul

"ÖÖ.r'*i-i-, 
-s'efiiesic, amikor nap}ól-napra, . megkiitvc

őrzi a házat, a tanyát é§ melegben ninc§ lvovrz€, e§ooen
nincs jó mencdéke.

Az á]latok meAszeretésére a legjobb mód íigyelni_ae
állatoil etoict. r'iev"eljük és lássuli meg a háziá]Iat seoká_
iiii,-u"-uiaő:mer3 áilatainak életét. A vfuost _gyereknek
i,ÖtrÖz áiúini aoaig, amíg az első ilyen mqgÉigyelést teheti.
De most ott vagfl.oh a kisvárosban, a íalun,_a_tanyárl,

}ííu""l,,il,,f "'I*ii:3*-Jf :'fu }J^fi ;,"fl.i]f 
u"-*;uífffl"ríí

Sl',ll'.,wáii*l*'t*§,#B,,f-Y,"TT!í§#'.*'"1,1'rniJ,til§
Z*--Ü"nEu7iutek minél közclebb íérkőzni az áüatvllágttoz,
Át<iitmiii őket, aki nem csak aa állatot látja,. banem azt
ii tuaia, mikor mit mié.rt tesz. Akl tapasztalja,.hogy_.1z
áIlat i-s 

'íó ahhoz, aki vele iót tesz,.és ellen§ég€ve._va]rt
a""átlakl ői kláozza. az átiátja majd, bogy ftatííT.j3;i
uéiia*et nem elég tüdui, drí éIni kelll ,

Zsíkmdnvolt kótpúpú tsy§ ü, Áüotkortbeu c_ímen bözli 4 .Ter,
ma.fr;-ffiiiísi-iinnia,' troey harcoló bonvédeink az oro§z fronton

"eíű$,*l}#H},tix§t?llffi ü}T,}t§i,ii!t"
-iu"rö'." iinirviid'rer. üosy-_ ha ieldje kőzetednek, ordít ozilr, Ki tudj a"

niikor és bot-mutalkozdú be ncki az ,eltüer, úc,y, i19.sy cs,a:{ Ie]r}le,
r"itupnlu lelret tóle. A Éondos ápolás követkcztéDen Drzonyírra
iriö"T;"áó,iiÁt i. Jiix a p ol-óivai é s nie g ismeri az óll at ss g,rctő enü ert.

**n*,*-{{fi ,áHiJÍuT",8f; frfi i.*í:§;yBi,.ltíffj,}"*,-i=
P-s, négy peaig" SO.- P jutalmat kapott.

o *",j|u;-TffX,*;,Y-}Xí,f; ffit-"{', J3§##,§}.',t" Jí,,t*f t§!S,i
§átora[nújietyen és lnás városokban.

;;;Áff; i;#,,!"*n:q:"-"*$,,f 
,t}?íl"jllí,,iii-#"#líilít*f; ii

r§xlfri.*gtl*lr,íi:a*iu.1,1pTt"*iff.:#ttlf f ,íll\iH,,}j? j
iriaii[qtótv,itoü ááiázaán<odesa következtében üres,

rnimunkásságunk.
§zt a munkát ha-
todik törvényünk
elő is írja.

Most, ho§y
sokan közüünk
hosszabb ideig is
vidéken, falun,

esetleg ta,nyán tar-
tózkotlnak, tác
tere nytlik az ál-
latvédelem gya-
korlásának, az ái-
latok megfigyeló-
sének, megszereté-
sének.

Vegyük csak
sorra a lehetősó-
geket l- Az áüatvéctc-
lcmrg elsősorbarr
új pajtásainkat
próbá}juk rászok*
tatní. Per§ze, ne

l l')

-\ gyful cserkd:szek c8y íüstöl8ó ház pnürisárr ürláltrrk ett az éló m{§§ka.
családot a lé8itámndás után



tf6lrtk, kanEpáIr, dnrazsnk.. s
tItTA :\lTIItr oyiinct

A terrrlészctlncgftgytlésscI kqpcsolathulr
lír'demes Íig_velltltinkct il rovíro]trfl írattl rrz-
nl, met,t csa}inent lrtilldellüt,t ntúdunkban
vatr rdszlctescn nrcgfigyclni 4kel. Azt. lclrcl
nltrrtdaul, bog}"ahol az ttszíalt végeL ót,"
ott nlár csahrtem tcljct szlirrillar' lnligtalál-
Juk a lovarviló*ot.

F]bbclt q cikkhen rrgy ol.sqn rilürt§onorl-rdl (rcIrdszcrtani §zcrn!)orll,tiól :,,rüll(liól")
ntottduttk cl nrcgíigl,clérilrrkböz sziiksigcs
elolgokat, nnrtly cs0polIra v,:naIlitlzóíu{
különöscrr sok * nrrlg a ludóstlk §zánlár& tlr
-- a íeltlerJlcrri való, }litsri,szI cz !.l rovnr-
c§oport az {vnck szitttc ntittt]rlir sznkribltr
tll. .r m{h tdlcn is} llyujt ntegíigyt:]lri vllút.

A hdrt!ftssúínytiak {llgtnenopteróIí j runi-
1lc cz, rthor'ít a, nÉltck, ltltlg11(ll;, l<lváblr:i

,t g2 §5 5.í §5 §6 §r
A lón."-k,l1ron tcrmdszotes nn8y§úfibli|r trrlirljuk rr rovorokirt. l *3.,\ kózöu-
§ég{.§p()52méh ktilönhüző nézclbeil. (llqu(lil& súrÉr, fckctc. fr,lrÉr csíkrrzást!).
4. Egy rltlrább rokonfaJn; 6. .\ körl 1r<rszrn(.h, ÍFckctc, a potroha vógó'n
pirus szlnűi; 6. A kík íadongó; 7--8. Sundísrntjlrek: 9*10.- Irrr*r.bnJuizú
ntéhck; 11-1 5, l;öldben íósit(eló méhíélék; 16*l7,' rr ltnucln tliiióz§ rrős-
tón},e ó§ dolgozóJu; 1E-19. I(ürtíjsdnrrizsínloki 20. }iisebbíaltu kukukrnóh:
2t. Lódarázs dolgozó; 22-25, Iitilöníél+ rnlJlódarazsak (uaaz- Ponrnillrtne ós
Spbcgldne esaládhelick); 26-35. F'ürlrészdatázslatok (Sz}nük rlltntú-ban 9i}á-
§osbaíle és íekctc); SB-.37. Ler,éldurázs, szétterJc§ztet1 és §3rrkott §.riórnrrvuL
Sok ncvezctes fsj képét nem köeöltülr. cssk n ló} meskülainböztcÜel{i
ínlokdt. Ncm lott volna órdemcs nl. a trabólnélref. a nrófuarknst vucv rrz
rrrdel hnrrg:yút, ttb. felvcnni, &ett-az e€rycs hrirtl,áiszíín}'r1ok lc*töb§szór
rrm},lrá hnloulók eBymáshou, hogy alín lsrnerJüIr íel (iket kóp nlánláu. eh
IcnbOD teUe§ }rlztotsá8gal íoBluk ócgtrmertri üket íésekükrrll ór ra'jt r üqló
ío§|ulatossúÉuluól. (Látszóla§ me,nn],lre hqsonllt írl. lr lrnnciadArúzg il0, 17.)
n küttósdurázsrn (18. 19.), podlg rdndszeflanl sicnrponüól trtvot viu tóle.}

llf,T]trartyásszórnyuaklr.b.2§.000 íaJt számláfurak á íöldkcrek{.gsn" !íagyarországon kb. s!00lniuk található.
. 2. B_lzto_sisnrcrtctöJelük, hogy fejük tótslól B jól klvehotó poqlc?.omük T&n. (í§eít !átószcmck

*zfk, _rt,ndes kót ra,mükön kírül.) Je$yezzük moflr továbbá, lrogy Áltrr}llrít§ mlndcir-tullánkoE rovnf,ceeh köilé tottozik, tchdt óyatosün bá'trlun} veltü, kézzel sob&óe fo1luk nre§ Ó}ret,

14

nelrr kcvdsbilt! honyulult tlletrnúdú durá:s-
1 tlék ís I iirka:ccl: luilll:tttt1,1.r

A renrl tutlotnátt],os isIntlrtc!óicIoit tlenr
fcjtc6r:l jrlk,l Az clőbir íclsrrrolI roirtrtltru*oli
alapjrin kiirülbcliil írlgn]tltal, ulkolhilturrh
ntagutrkn ltk nról, h,.rlj} lrliírJlc rr,rl.arok
tar1.oztluk idc. ldcl artozih, nrint u neviiit
nlu ta Lj l,, nriudün rrlyan /rdrlydss:tilnuú itr ttrr.
lrntull,rtck nettt 1 púr szlirnva van' ítrlirrl_ í
ltlgl,rtck},_ Jtartcnl á púr ís nllgpjibót'tt'iara'-
!sül, méIÉl, §:dml/.t§ h+ututttll lormó::u,
'l'cbát pl. a sritakót,Ó ncErr tniiilzik irlc, ltOh3! 1lár }ártylis sziit,nya vcn, nzonlrllir seDl
telttrt,ltlhr,n, st:tn szánryn lzablts;illan nur4hasonllt it ítrlsorolt iltlusokhoz. Vlszontjtlctqrtoznah azoli a piclriy ílirliészdqrazsak,
i.iul)xc,J{r{i rilzsil k, u tncl.r*ck et laiku s seenrncl

tíi},ik rd§uóbrrn & nü,.
trti szülisúgltt szlilnli,
ra g_v{iliti lr tttóz, trtáx
(ír|ső) rtjtohl}eír p§ -

dig a jiivó lprintrirn tr
tqrla]Ék. \'i4}ahírltv
scjt llrcr{telik tar-
lalékrrtcziel, fullán}i,-
Jrrkklrl cg,v kis hangynsnvat, (.strrgqtlrnl.]
llcltt, }togy mcg nc rontolJdk lr íl(izi'-azlá!r
viaszfedíírel }czárjúk f8}elrkdnt. .\ r,ilág-
port a írtóhuk lr{tró kél llilrukr1 Alüitlkós kúlött scjtck)lc rl]itirroezú}. -f.]z' ,:r
rnéhken!F'r, a lrtóltr".k nnpi tílrlírlók11, Alizct tcrlllészclr:s*tt q, tápjtilkr]zásrrrll, to.
vábbrt az dpíthuzritnól lraizrráljrtk ícl. A
k*slr4n a ltlCh rt(lltl g}'iijt' n 1iíet. leJlát
:r ntrtllrdszrch gorldo§kodtlin kcll itatólril ílt
kasott ,kívül -pcr'szc). ho§}, it nlóJte];ctn ítilüsleges fáradsógtól tllegklrnílJÉk. A
rüg,ypikkelyt:k(,n d§ a iűlcvclütkeu ta!álható
syóntdt §zitltén gyüjttk. ezt is a lábukorr
hozzálr hazq. lizzeI § mézEá§ 4nyagFal rr
*as repedélclt römik bc, Dtlgy viz,-' vlg5
ltirleg ne hntoljotr a kqsba. Tol,ábbá bebur-
troltrqk velc minderr olynn cl nenr lá§olít_
hat,ó l(tgen testet, antclp§k bornlása ntcí{-
ícrt{izhctné otthrrrrukat. u$vflnis evakrttn
bcférLózik q kaptárba val4"lhl mézi'c élto§
rüvir,r rilg} rnó§ kiscbb Állnt, nnlely aztán
a hirrí}gos ntéhck fullánkjainak áldozat,a
lesz. Tetcntü}et a kashól .l nléhek eltávoll-
tani nem trtdJák, hqncm czzel frz an}-aggal
(a 1rropolissznl) gondosqn beburkolják. Lcg.
g,vakralrbqn a balálfejcslepke tctcrttét szok-
tá]r a kashart találtli. rle i,gláitnk mIir ilyen.
mrldon bebalzsam(}zvn egérhullát i§.

A család lcic és íentttarlóJa a ntéhkirá]ytté
vqgy nldhalrya, gmcl1, éventc 5ü,O0ü_60.(}Ctü
potét íak. Eletc, lib, 4-5 óvre terJed. illürdcrr
6gyc§, crre a cdlra szolgáló scJtbe belefulyez
egy-Bgy petét. N{gy náp mulvq kikcl belóle
e8y lábatlqn potulló, a lnéb álcája, amclyctqztín a nunkligok nügy f;onddal etetncli
mézíel. A méhólca kb. 10 nap elqtt artnyirq
mcgnövekcük, bogy kltölti a seltet ég be-
bábozódik, A nléhek ekkor rorban bcfedik
vl§s§zal ezekct rr goltekct és kottógtyrlk
rqó(jára rátelclledve melenÉetik ókct. Dgy
hét mulva már klkel a báhból a kifcjlódötl
rnunká§lrldlt" l.'ejlódésa tchál tnindössze Iá_
roni hétig tqrtott. Ee nagyon rövid id6,
tzintg eliyenescn meglcpó, hq összehasonlít-
luk 4 crerebogAr 3 évtg tartó, sőt q §znry&§-
bogár 5 dves feílóddsével. Azonbgn B cdl-
tudatos t/rplálás ós qz étel nagy tápdrtókc
rtlggtnngyarilz?.íL 1,7,í. Egl,ébkttnt a §züi§ég
is kiícjlesztctt{, n méhek Éyor§ íejlóddsét,
mcfi a nagyltitszántú ntéblrllnmban 6g},
qéhre ketés gondozásí idó kell, hogy cssék.
.{z elbag_voti seJteket gyor§Bn kilakqrltják
és bnmarosan másik pcto }ertil bclcjuk. Az
úJszülött munká$méh pedl§ nthán], óra
mulva mÁr cg},ütt tlolgozik a többível.A tuunkAsméh dletll|rtaml legfcljebb B
hdi, Nyár közepón, lnlkor lc§löbb, virág
tnláIható, n\tndi,n {.g},e§ múh szúszerinli
érlelentben qgyond()lgozza rlafiát. Külö-
rlüsert rtag1. hósig itteJin szamtalnn méhecs-
kél, líl,uIrk u fölrlön Yiinszoro§ni, Ezeket egy
tdldr:r ttiulra tlrat, hultan talllJüi.

ősszel tls tdlsu n lrréhck csendesen üIdófiél-
rtek a kasbnn tts lnérsÉkelten táDlálékoí i§
vesznek lnaguMoz. Nagy hidég esetén
tőbbet esznek és mozgolódással terínelnek
mtleget. Ezért a ntÉhésznek ügyelni kell nrra,
hogy a méhek étele ki ne fo*yJon. Szüksd§
esetÉn brézct va6Jy cukrot t€§z bo hozzáluk.

I(övetkcz6 taya§zon naí{yobbfdta teíte-
kei is építenek. Peterqkóókor a -nrólranya

ezt ésn,eveszl és ol!,an petét ojt }relo, amoly-
ből lilm ntéh tejlódik. Ez nngyobb termet,{i
a dolgozónól. Építenek továbbú kb. íéItucat
nagy, gölttbölYded scjtet ls. Ezekbe q ki-
rAlyné mcÉint rendag petét rak. A br-,lölük
klkelő álcákqt rendklvitli gonddol táplÁlják
és melengel"ik a dolNozók. llyenmódon
rtcvclltck ezekból ttl kírálanékul, (Tehát o
ntultkásméhek tulajdonképpen korcs lcJlÚ-
ildsíl tnóhanyrik, amelyek pe!ét nent tudnak
rgktii. H4 valami okból a család klrálynó
ndlkü rnaTad, rlíly gondo§kodnak másikról,

,\ il;izi nl|r}l Id.p.iJi,
1l.rtrr, lrr3l-srig

ffi§
4r

muslincántk, apró
tzúuytrgn*k il€v€-
zürrk, do kiss+j szcrt-
ügyrt vévc láttrunk
kell, hogy q darázs-
íólólr rűkrru.li.

Eunek a r:ikknelc
az a cé]jrr, ho§y u

hártyásszánrvírnk
ínegfigyclósrlhez ala-
pol adjon. rl bennc
leírt dolgoknrrk úgy
vf§§zük logjolrban
hasznát, hogy átta-
nulntrlnyoz/rs utáll
megÍl$yelé§i Jeg1.,ze"
telnkhcz c§§to[uk §
idónként clót,esszük,
ha nürr & termó§uct-
ben nre§ligy§lttbrk
vel&mit ebból a
tárgykörbóI.

Iiz a rovrrrrend bá-
mulstrámóItó dlet-
módjóval Ieginkább
érdeInli, hogy meg-
íigyeljük, Á m€hek_
ről és a bansyákról
egósz könyvlá,rakat
írtgk tttár R kutatók.
§zckról cbben a sizúk
kerctbcn lné8 e lég-
Iáryegescbb dolgo-
JraL is csak hiányosan
lehet rncgcmllteni.
Ezdrt ró]uk c;ak váz-
latosntr ir}ratunk.

Á rendszertani sor-
fendbcn is clcó he-
Iyen talá}juk n mC-
lrc.kcl. }logv lcge93,-
szelűbbelr mcelsnrer_
keüünk velük", kísér-
tük végtg képzelet-
ben egy kasba beío-
8ott méluai életét. A
kasbqn elsó dolguka Iépépltés, Iinnek
alapanyaga a viasz,
§zt potrohuk lemezci
alól apró pikkcll,ek
alakjában s2orttják
ki" l\,lindegyik lndh a
másikról cslpegeti íerl
q viaszlcned{dket és
nyá!ával összekcver-
§e épJtl belóle n hat-
§zöBle!íi, szabálr-os
sejteket. Nentsokára
klnrennik gr,írjteni.
Á rnéhele nÉgyíóIe
anYfigot Éyüjtenek:
alrúgmézat (nektárt),
alrdgpoíl| plret és
guantás anyagot, á
ulúgmézet telszIuJúk,lenllclik, més§Ilom-
tukban áIdolgozzúkés
mint kísl méieí adldk
kíakaúan,Aseitek

r$

u



ho{y r"f;y ntunkírsáIcál rtcvulntk fel rncglclelő
l,íipi:11:1rsal kirriI_vnértak.)

A íiatal nldhqnyírk lrtegjelettósc nü*y zitr-
írrvart ohoz a knsllan. Az irltrgessúg rlőt,trin
rrri, vri!lll ,líz, tlzeniitr:zcr ntéJi n lrihirlóse!l-
ttckbót * té?i kirúlgtttuul tl,uii!t kilútlrrt rt
klrstról új oilhofit [rcr.,stli, Á firlzda ckk,ll.
ntór íészan áu e8l' ürcs kitssi1l ís ifilck,szilr
óktl bcfrrgnj cbbe. .{ t,tlttltt'l; lrcltt tllcirkrz.ltt,h.
e,sal<hcltta r l r\cgl}} ttg§ziinik tír: lrclrlt,r dcr.k ixl-
rrcli új oLthtrtruklllr. A ri,gi kaslró! ltent.rrkilrit
,jg}, lij3zúlütí li)rllynó is riIrrlkcl r\ lt{ntr.,h
(htrl{Y; és ;r tlo!6trzúk c4y r,ószivul, lttih;iity
rtnI, ntulVit tg\, ntíl§ljt kirúl}rid ltnsrlrtliiliúli-
Fcn, sói cgy hilrn}ttli]<, n{rrt},í_.ílii{ ri{ -i§

úlrak.rlltcl.B Afili]|ü ltzt)lrhu,n tt btlll rnlri'lrd[
do);i6zr)k Úgy tlr'ziL:, lrogy trt\lfcl(rslcxÜ.iűl
nl(:g!zql,:jdulínE, eqg kitlí.llltrucl lz rii lijrliív-
rIékat {illluszliljrik ds lr nleHh;tg,]"(lI l kifilv-
rrivai tor,ribbfolytlrl:jak li cs;rl,i,l dlc1.{it. 

-,\

riol,rglalrln helrikrr. nr rlj ntq(hant,a p,itilsll11l-
5a lttíttl ]tllresell tö)rl,r' ,rO**O*(ili, t,zr.krL ;r;
irHl:lrEirIl:itrtrl ítliilr tösi}t"

íjz r(i,vidcrt ;t lltÉlir:k Élr:te, lt:rmr!szc{t'irjzi'l:ji§}.i§ írilül lTtÚhóracli §rr{ilqí,Ont l}ól illlcl;rtil_
1,c. l)u nlilldkél, sz-urllrottlilúl rt,nrliiívül srlli, ll,
!ir(l4kcs lllcFíifi},rll!lríllíi. Á li,iiír),\,ísbrlltrrk_
}rlilt sztiltrr]s l<isc}rlr-rrag1..ollh nrür,ri l ulAl-
hal unk ;r rnflrt:kr(il, I,]rtlcrrtes bcsznrczni 0í.}'
olcsri trtt|lrésr-zsebh,iirtyvct és ettrtt,k nlalrjárl
is nt,gfigy*lni {l lnéholi {tlctél .

Á házi flldlrhez ltélqi|cg hatotl!ó ;l !,,§:_
m{hd( üügI] pös?lir,üji éIe te. A 1luszrtichot
kü}iirrösctr tltqsszal }rlindertüll lrri.xtaluljulr.
Il;,cttkor {il&pftíil mOg í1 ;,tisemtiItlutl,ir ;r
c.§alá(ll íés?ket. ö a nlulltll,úri g(lllcíill;il,búl
száftnuzva, rl teltt, \,rli}nli l,!§ 2.1lgbin
vé§zcltD át. EJhsÉ_vótt, rakortr1l tirlttí, vagv
{É},i,b kis ntczel ír}|rrL elhusyol t. lyukrirt
kútatirr ícl, r,ngy köralbrt, kőiakrishjt rak,
ídszket. ltoknnírrjqi íijlbalmozott qviuh;rn,
úlha§yott lürrtlár,íész,:kben ix ttreűtal;'rljrik
ol,lhonuklt, A poxzmd}ratrya lréltátri, c.cl|iz(,.*fiÁ-cTÖlÉa 

lé l rámn rr4h/rúy cz{r t ű! 8it, úO&i;l
terjcdhel" A ta|zár rnórtókc eilhcz lgtlzodlk,

ailJili, scjtet kCsz.íl . mcgtülLi t,lrtiÉlröríáí ú§pctókti. hel}'r;z llr:Ittjiik. F"zckbó[-atrrrilcr-
ul(,l ff dolgoz{ilt littlnek ki. F,iyírr közepúrt nrrir
nagl,rtlrb rlolgozr',k és h{mefu ie|errrlik rncrr.
:tnrt,1.o'.tk n lrózirndh htlnicir-ll ellentét heií
rlnlgrrlrlnli is. Közhelt uz 

-ósílnva 
ctnttsztul.Á nlttr;yob.l: dolgrrzóli, altl(lvók túlaicluir_

ké;l1l,_,rr sz.itrtrln ltóstllrryck, rníir J}clóIiíl iJ
rc kltnk, atrtellckllíjl rr;rxt,l cf nrcltl ítnyít-
tttéhck ít,jlótlrrck tis czt.k v:rlulro! át{,cleivcjöv{i l i"}vllsszal tttszktt ollr,l;íttrtlak, Á tlosz-
tnr:ht:sl tlítduk !ct sz.intrr lttt}tii rt.v uáz fő. i'iill tr
gyalrori lajuk vnn.

.Az úgyntrt ezeLí bunilúsmlhek" vulrrnr.írlt a
ttogyhujus:funélreÁ. kúlürrllüzó frrj.ii fölriilrrr,
Ialrrl.,,rlósr,lillctt. :tg}iit{()§ pnrt,oklilrn, írL]
ol1r,akban rtlri[ik r:sii,vr.s íészlrilkct. ntnóIyeh-lről llvlssznI tIőrnJzik :lz r'rj irclrlzt;-tlók,
1{tilse;iiklri:n tzek Jtrrsttnlit:tltli!.' lcilinblllrrt
n itl zi trlli I lr,.,, rll r: t r rtr'rrl,i uk lr 4 r l ln ttril kt l:tís}t lid.
}Jl{ittik {2; álálrl} iiirntrttllf lt tuthn§th|lto:.,
ltlrsoniri,

ix kí}t |ctlonlló Jtll ureglrrrrlrltt :tllut. I\irrvtll
siitítkttl,- l cst tt rírl. lli.i,vít)1 i]!,ctI sr"itr t! szli rtl vli_t,ii] kiitlrrt'íi lclistr\erIrj.'I(,rrit 1lrl,;tsz,tril
r'isziti ttlirrrlt,tli,llt 1llct{llllálhJ[íi, Ki5ztilir{it,
prrr{ruís fáh;t r:;liti lilszhdl. Árltszrryi }tusszú.
fiigqőlcple,s lt,trkat rlig, clrllt. rtlu['ltxiztt es
\iríHllo11 rnlil/tr<rz, rrirIlkja ltr.iisuit, azt:irr
iisszct'ltg;lselrll I lörllt$lÍ..l(llól fetlrif, |||1;57.1 14.
I:]z.zeI rr lrrrlIrrzettnl lö\ctiicz(i selliu ltllrtlirtt ,

is cllicrzíltlt+. l:]lllre is }tasrrnIri- t]rrrtalriiirt,
tá1ll;ili,knt {!§ i,í.i), l)c!tlt hr,J}"t,z, nta.i(l {zitrtúlr'l,rcbirllozz"lt, lirl,e ó1ríli $7lár! brll.ntlÚlilt, nrajtl
negl,r,tlik scjtjót. trrl5 az ürtgcl cgúszÓír
ll}(,tj Itf llt lí)lti. Kl}. 12 §cll,í[. kdszít. A
kiki:lő áli,;ik .t?, otlitl(Csi4il.ei í: t rlt,l;ílCkbtil
ícjltür,eke<hrrk, trellábozódnrü< s liifrlilőrlvc
kir/rgják ltlit!iukltL :r fálról, nllrcl.v' tc.ik r,'-
iinrt! rr!t+§hctr ]rat,iloUn triilcsiijiik<lt.

Iifl,ti ltl ;lkölr sttkszor rtllrti lytrl;ltesl<iik.rt.
legt('lllllrziil sct,r.lgesl,('tl l'rallrili rl:rrlizsfii!c
u}1I,rl,J;,ik Jli;'r:lr!i ki r(s lrc- 'Lclrli| :]a rltt,}íi,
tttlvatrll.: kejll(ill§tc llihrgíilt íöídjcbr:rr is úi-neli kist,}rltfrrjln múhítllttk ú5 

' gon(lf }z.zák

fiü§ítá§uliál,. (I)1,t,n mtílrxklrt lrilunk rr íírir
kópr:tt 11- ..1l->. izárnokkal ir.lölvl,) r

h k6m.tlurs- vngy lla/toldini/I szíkIarrlrlnlrlr
Ya|jY h/lzfalra ta§&sztja holtroktrlií )tTúl:i!nl
tal){§u toll, fdszkdt, lircl\, aunr irrr .szilrirrl.
hopr r:sal< vfls§zcr§ziiltlt[lil t,uriiilt lc]nrilrri.

l\,lin dezek a h ;i rl ví! §szírrlr v l'ta}i a índoir uór!-
hrlz...]ritsorr}ir clvrJi trlqpJíú 4orrilosktrrl,irirl<.iJetir§rtll, ;1zcln}ran a kir"i!eJr:zós rnt,[t;lllí
váltnzrtl,rls. .\ s:uht'lntlh 1l}. rr rrizs:l iritlrlr.,
lt.vl,Idvct lrl!lr,Ir lii hiiliil,félc íirt,lt,Jrlrctt rl-
kOtt sej|jt'il",\. tzlrlt,lrtlúir vtlHi' rí!2r;lluti}t
csalr, illtvittoi.rzltg,ltr ól.

.\ knI:rtlT llllrrli 'irr.rril ttcvt,zt.t cscl;, }to*v
nL;is tltdhíúlúli íúszlr*rbc tsuly!|ldszik tojlirlii.
lra t.

;\ i"iir!fudar<i:s rIilyu3falx)ioti vng! ití;\it.
gt|5 |)ittt.ljil}lIl l(} c}l1 rrtrily lyu]rrti, katilr,
l,{ íüt,trrr |fli;ri,l ,rcrliti 11\,til;i §tlgí| síl§-dv(:l r;
!;'rtii. tltt (]5őitíJl(ri litrirlt.a1.1r[. Á,údjl i,l);t "Á l1rrk ]lclrcjt:l,ttl rzlil,;isllvirl rrh.!.ll}(1llíi{rt]L
apl,;i rtrt ltt1 , hrtlilrrut 8} iirnörr.íii, ntlg ;r
}5 rrk tlng,r t,tisztt ltlt.g rrcrtr l,rliiL. i§.,rri ;l}i
trttlg, őlieL, }to;t1 ttrt5 ltc rllthíilIjltilj]k.) _{lil.,rl
orlalr1.11cz CH.v J)t,[úi- ris a k]rrtrj nrí]:illil
fiía"\'.ltjgtll hclaJrtlltjir, j\lilttlrtr c;itIs 1lgtd!tl
§z;il1l:ir,! liószit tl,ry ii3,en lvult;ri hitfiirvr:l,
(.\ Xiirlr,i i] n,t]) .l|(!ú rtltli lt ivul;;tl.) :trú§i
krit,tós[trsz,litrI js ít,l, szulitrtl Jiuiztlriirri. h
liiit,tóstintár.sn*ik tiilrb íajl is van.

Áz iga:í dnrtlts|(llk lépi,l t:Iiltt:ltuli. íl{: ll(.!lt
!iltszlrrrl, -{l;llionl iisszcr:igol I lrÖrtltr.rrÚszt,},,-
ból. kitilrl;ll,tltltrtú n},:tJrrl; stgIlsógitr:l. A
rlur:iy,sít'szck rrleLjir fnjok J7_{.|illi 

-r(}l,}}íln1
.t..ilto7.illt}s. A kü}íin|rlIcr l|rllir.síxjrlk- ólct-
tn(iíljtr nng},jltlróI itzt,lIos. },.Hv n61.,,,irrir*
alrrpltjlr n íélzltct iarq*szn].'l,,:lóiliő!' előiihltálu vt1lrtltivct ki:t:b!r doittlz.tik, iiszír,|tl
hítnclt ris rlűsl{,nJ(,li ];r,lnrrk ]<i. Áirrct;-,,|t ir
tlő§td.lryc k ból ri t- t clclt t * li -"-lt!olrol, i,i*tl, 1rcl i ili "

Itől jiivö [avitsszltl uj lsq}l!t[ir! nriÍ,r,ltlt,li.
Az :tn,r'ierlrrriizs ris ll ilrligrlzók közirtt' :lil,rl,i
}rlttl ttint:t trír$\, l.ül;;l)l}\úg, ltiszen ;t rltlll,r.

'.óli 
iIt is 1rrl.\jílolrlió1,1.rcti korcs nóstónl,ek.

( [;1,1r*t al jrrk.l

Ii6y röví<l §ótR főváro§unk utoáill
(l'Ölcg a pe§ti oldalol}) nTi)ldtlrklt ez(}r}-
nál nlegg_}"őuhct kót <iologrCll, rullit
edüg is mindenki t,irclh*tr_rtl (vaÉv
Iegaláltb is Iudrria kcllctí), tIt tlniryirr.
,,§uemlóltetően" l11ég solla§cll} l:apasz-
ta}hqtotf : mil},crr driúsi urúnllú a
lakostágbarr a -z§idó§ág 

§záma, "nrá§-
rászt, milyen szcgúnl]Een l,s szég!]en-
le[estn keués a kereszténv iizlcl.ek
§zán}&. (Val trtca. uhol iófrirlrrúIl aliá
ta}írlunk üyjtolt iizlctet i azt is szirrtÖ
c$Bk \,életleniil.)

Jlí,awnk §,úIíeW&, {,Qfiiírrufr, q§,d,őru;.ií.ft, , * ,

A zsictóság ltagy §záInrr a lnilÉyar
r§adalOnr ós a tnaqvar kol:n:rrltiiol;

lribája ós bűue : elrhtg a rná§il{ crl{l*ltln
olya,n él hetetlrtit, tternt órtldőnr, $§tí}hs
előítélctcktöl ícrlÖziitt kr:rr.,sztúrr"y tlir-
§a(lalom ís kcllcít, allriJv()ll a ltri(.nk
vol[ §2irl1,1rJt s.,il: iulí:edett, sűl éltszúzu.-
t/olt ltertlszLül !

á* i/{ i-c'jue{Áelilí ír mí n"ü!l§ felud"tt-
tunk ! A z§i(líi iizlcl]ck rcilőnvcil" eav-
§zcríí r(lrdelcttc-l lchrrzntnl: őz a dőr-
dós mcgolt!ásának csa} I?. tdsii ós
mitrrlentsctrc a kön,nuebóiÁ, részc vtrlt,

Á másorlik é* soklialtá nnhtgahb
felndat : a §{rkeaer z§iíló kcreskedó
helyólrc §ol(ei4 cr ma8},ar kereskcclőt
}leúl]ltani ! I.].zL nrÉr ncnr lelle! rendc-
letLe! lnt5oltlani ! Jde §okel'lz uúllalkazó-
:rrelI(ülű, üglles, éleIrepulÓ, ltozztiétlŐ,
bec",ülttt,s kereszténg ma.g!]u |ér|i kell.
F'trlttos, hog5, a íclsortrlt kelld,kek mlnd
m(lglí,8ycnek, It.t ncm eióg. ha, valaki a
megícle|ő szánrú szdümazá§i okrnánnyal
ígazolni tudja nz,,óskcrtrszténységót"
de aztán tlgvéb érúr:mc §illcs. . .

.'l'eltút ltészillietek, menielek níntjl
löbhen keresliedűnek / Erettségid van ?
Annál jobb ; a művclt ktlreskedő rnóg
jobbun kercs t }ía má,r, szóba licrült á
ktrtsr:t; cgy iól vczetelt, igónytclcn
kis üzlcl, jövedclmc is so/c/calía lt)öó,
rnírlt alifurnelyik, hosszú §zolgálati
időt leszolgrt}t, nraga§rangú lratotra_
tisat vagy áülami tisztvigelő íiretésc lA jöverlclcmórt ternrószeteseil megkeli dolgtrzni. Ninct ,,lúuatalos órá8-2-ig", vi§zont, minél §zorgálmá-
sabb valakl, annál töhbel ktlr*s. (Jiz
a hivatali pá]yá!(otl nincs így l) Sokan
*zért idc§r:nkedit,k a kcl"eskctlöi pályá_
i*l rls ittkírbb válasutnlták il ;,íf€tds
ttlttttlrtt, l;etttls iöut.delellr'' ú.lltpotii't " . .

Stlk ktrcsztélt1,, Iiirt íőkúrlL az tirrt o1 t

lársatlalonr ós a tnagyar k<ll:mrltiioli
sok lDlizeúc!, lntl!,l§zl,ii§il. ktjnnvt:linű-t}nnyt:lrnű-átok düíd3edír§ mtl
§égc é§ llűrte. LiErszcr tillúJl uiről is
btrszéliink.
. rl zsitlóság cgyrrlrrralntil ilz úzleti,
kcrtsktrlclnri dlr:{[rell rit.ttr cglctliil uz Ó

vi§$uíl, ít lrercsh-crlriségl6l, lrogy vil'lílll)i
évs!,ázados ostoba etőítéIelból l!álilnk
a kereskcdói pá}yát, ncm táTtották
e|ég ,,előkelő" foglalktlzásrrak ós tár-
sa§ásban §enl rnin(lig kezc}Lék ,,eg!Jeft.-
rangú |tllkénl" péltlárrl a kis fizctdssel
rrvorllorÉó ,.tlőA,eIŐ" hivalalnokkal
§ze}nben " . . },'iúk, küzrJ*nürrk kell eg
oll§n §3 s§tötr}s elóítélet ellen r!s,a
c§erké§z-k§rcskedőknek is hgrrctrlnínk
ke)I nzórl, hog.y a kereskcdő is nagyra-
íreesült, tisztelt, ds nrindeuütt örömnlel
fogadotí tagja lcgyen íi nlesyar tá},-
sadítlolnnak. Akkor aztán, kemény és
becstiletes murrka eredménveként ná-
Iunk is kial*kulnak yCIajd -: mint §ok
kíiUöt(li or§zágb{n -- a köztisztelet])en
álló, vagyono§ kere§ztélty,,kereslced6-
dinaszltúlc", alrol a kercskedői pálya
drága és liúszkc öröksógkórrt sz.áll
upriró,l fiúra És unok,ára !

Atltlig is ,,jú sok nrul}kál" ltiván ir
fuL ay 1 1 u r (]ser,ltd.r;.

Jő



(§ontos, hogy a táncot
módsu€r a Dizonyo§ l
htányatnak pótl&sára.

(tsontos, hog},í
nródszer a bizo

ot meg is tanuljulr. Ez a lcgbiztosabb
mértékig mindig tökiictlcn-táncleírá s

i
i
i

|,

FlGYELEtq, pÁlyÁzAT !

fr, tftagqala nrrp @
, Néprnizt gyültő

7. A tanéu korai be|eleztéuel ígen sok aárasi fi{l került
hosszabb időre |alusi körngezetbe,

2, A rendktuüli uiszongak míalt a legtöbb csapat csak
székhelge közelében száIlhat lúborba uagg pedíg körngékbelt
portydzúsokkal pólolja az elmarudt nagytúbort.

3. A uidékí csapatok tli(lklagjai a hassalnak ,tgérkező
ua]tdcióban többször meg|ordulhalnak a körnpező íaluakbu]l.

Míndebből láthat.iuk, hogy az előtlünk álló idökben
a magyar cserkészfiúnak igen jó alkalma nyílik a falusi nép
élctének megisnrerésére és a cserkészet, valamint a tudo-
mány számára egyaránt értókes néprajzi adatok gyüjté-
sére.

Enuek a jó alkalornnak minél jobb kihasználását
óbajtja elősegíttrni a mosL birdctctt néprajzí guüitő pálgúrat.

Ptllg&ni lehet olgan népraizi póIgamunkdkleal, amelgck-
ben a csatkészpróbúkban, tdborazúsruil, a regösmunkában és

,általúban a cserkészéletben felhasznúIhaló angagot ggüJtőtt
ös§le a púlyúzó.

A púIgúzaton úsztuehet míndcn maggar cserkész és
cserlcdszl,ó?ö.sség (őrs, l,aj, csapat, regöshad).

A páIgamunk(tt .1944 aktóber lő-ig kell bcküld,eni az
Orsz(tgos ParonesnoÁ,sag címére.

A pályamunkán fel trell túntetni :,
1. a gyüjlés hclyét;
2. a népi adatszolgáltatók adatait (név" életkor, yalr

lás, származás) és
3. a ggüitő (uagg a ggftítők adataít) név, foglalkozás,

életkor, c§apat, cserkészfokozat, lakáscím).
Púlgadtiak: *I. díj ?9g.- |

lii. ; '33:: FA pályázók az alább kíjelölt pályatételek közül egyet
vagy többet is kidolgozhatnak. A megielölt tételeken klvül
más, hasonló tárgyú pályamunkákkal is lebet pályázni.

Pályatételek:
1. Népí cserkészpróba-angqg gyüjtése :
A néphagyomány olyan elemet őriz, amelyet a cserkész-

próbák anyagába beilleszthetünk. Pl. kötélmunkák, csomó-
kötések, pásztorfaragások; a csillagok népi neveit és a hoz-
zájuk fűződő hiedelmek, mtrndák ; tájékozódás, idómeghatá-
rozás, segítségükket ; időjfuási ismeretek, idójóslás ; jeladás ;
gyógynövények stb. Gyüjtsünk össze és írjunk, rajzoljunk
le részletesen ezekből minél többet.

2. Népi,,túborozó-tudomd.ng" ggüitése :
Az erdőu, mezőn, vizen járó magyarok a szabadban

való é]et reirgeteg gyakorlati fogását,ísmerik. Ha ezt mind
összegyüjtik a cserkészek, a magyaf táborozó tudomány
lesz a leggazdaga}b és a legnemzetüb. A táborépítés (pl.
íöld- és sövénymqnkák, tábordíszítés, kunyhóépítés), tüze-
lés, sütés-fözés, tábortűz stb. teriiletén még igen sok hasz-
nosíthatót leltet összegyüjtenl.

3. .|üCpí játékok gyüitése:
Gyüjtsürrk öss.ze- minél több, a cserkészéletben

cserkéízek, cserkészfirlk által, társas szórakozásnál, a
badban, tábortrlznél, bemutatásnál) felhasználható

5. Helgnévggüjtés és térképjauttús :
össze kell syüjteni és térképezni a tá$orozáslior mcg_

§záUt vagy egy másik kiválasztott községn'ek és hatfuának
valamennyi helynevét. (A falu nevének népi nragyar,ázatáL,
falucstlfolók 1 utcák, falurészek, épüle[ek, diilők, üzek és
kutak, dombok, völgyck, bányák nevei). Le kell ími az
egyes tertiletek domborzati, növényzeti, talaj és müvclési
viszonyait és a hozzájuk íűződő hag;vományokat is.

Ki keü javítani a térképen téves formában írt nevellet .
és a térkép készltése óta megváltozott művelési adatokat.

6. A parasztembet munkdja:
Megíígyelendö és részletesen leirandó a gazdaeml_rcr

(és háznépe) idöszcrű munkája, a házatájáu és halárban.
?, Népi süés-|őzés, magvar népi ételek.
Le keü írni részlete§en ez étolek elkészítési módját. ,

Nvomozni kell a ma már nem használatos rógi ótelek után
is.- Le kell jegyczni a szegényebb ós gaztlagabb családul<
szokásos heti- étrendjét. A gyüjtött éte}ekböI próbáljon
meg a pályázó étrendet összeállítaní kéthetes tábor tar-
tamfua.

8. Népí elsősegélanguitús :
Minddnt össze-keil gyüjteni, ami ebbe a körbe taltozik,

attól kezdve, hogy akinek torkán akad a falat, azt hátba-
vácják. Részletesen le kell írni az eljárásokat, a lrozzájuk
füz-Ődó Nedelmeket és a haszná}L szereket. Próbálja nteg
a pályázó összeállítani, a népi elsősegé}ynyujtás ,,mentö-
lád:{iát", azaz gyüjtse ö§szg' lelrása mellé a haszrrálatos
régi népi gyógyszereket.

Le kdll Írni a nép által használt gyógyfüveket. Azt"
how milven beteesép- ellen s a növénynek mciyik részét
trá§inaiiáí<. a-uvo?yito efiárásokat résáletescn lö keu irni
(pl. mei kell küiőn§Őztetni-a főzést a forráeástól), rr lrozzájuk
kapcsoÍóOó esetleqes tnondókákkal, hiedelmekkel együtt.
A növénvek tudománvos nevét is közölni kell. {A íüvektrt
össze kefl Éyüiteni, ricgszárítva üságpapir közé préselní
és szakértővél riteghatároztatni,.) Meg kell rajzolni a für,ekct,
§yüitögetők, órusítók, velük'gyógyítók egyéniségét. Lr:
E-elt" trni a gyógynövény gyüjtési, eltartási módját,

10. Nópdalauüítés:
Gyüjtsiink--olyan népdalokat, amelyek a népszerű

kladványokban vagy nincsenek rneg, vagy más változat-
ban találhatók. A-iiallamokat le kelt kottázni.

11. Népi tdbortűz:
A pálviizó álta] eyüitött dalokból, balladákbói, mesdk-

b&, íáÜékőkból kb. ÖÓyórás részletes'ráöortüzi tervet liell
készíteni.

72. Nemzetiségek:
Figyeljiik meg a faluban lakó nemzetíségelc életmódját

és muntáját. lrjulr le, miben különbözik a magyarságtól ;
mennyivel haladottabb vagY elmarooor'uoo1ff.tr.!, 

nuru,

TBI,EpÍrő §zoLeÁnnr
Május elseje elmult, a mi fényképészcink azonban

nem igen küldik a fillérek összegyüjté'séről készült íénykép-
felvételeket t

vaiion elfe]eitettek fénvkénezni ?
FiŰ&, a képrÖ szükségtiik ian, azt a cstlfságot Pcdíg

csak nem követhetjük el,-hogy hivatásos fényképészekk.cl
készíttessiiLk el a kívánt képeket ?

A fényképverseny ré§zletes ,feltételeit a csapalok
levélben méskápük. Ölvassátok el s elő a gépekkel-!

Áprítís íl-tól úpritis ai-ic 
^ 

következó csarratok és
szerveli tettek eleqet befizetésí kötelezettségüknök : 364,
721, 245, 296, 82,-726, 25, 582, 213, 291, ii2, 836, ö.14,
154; 296,-11, 919, 133, 334, 95, 140, 617,gg3,276, 306, 157,
3íg,47,276, 548, 85, az V. ker. ü. gyűlése, a pestszentlörinci.
á-iiitóipátőtái-i -á' i7enieii orir7.' iúiótvámok, a rákos-
nalotai Íceöstanf olvam. Rákospalota és Hódmezővásfuhely
tárosi palancsnoÜságá ós a- rimaszombati vezetöképző
taníolvam.

Ifi. Péter István (Budapest) beküldte a barátaival
rendez"ett H. L. S. kiátlíiás Uevetetet (35.60 P), Fürer tséla
nedic köttvvkötészetének bevételét. Mind az ő. mind B'einek
Tinoi es inlndazon lelkes magyar testvéreiúk befizetését
is, kik magyaros szcrénységgel-&érték neveik ütokban tar-
tását, hálás szívvel köszönjük.
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látékot. Különösen a4 crőpróbás üg}ességfejlcsztő és
kőző játékokat kutassuk.

4. NCpi tdncok ggüjtése:
kutassuk fel a táncost (jKuta§suk fel a táircist üegyezzük fel a nevét, foglalko-
;, lakóhelyét, származását), ííjuk le a tánc menetét.
mzö mozzenatalt örökítsük meE fénvképben vagv

zását, lakóhelyét,
"Ieilemző mozzanatalt meg íényképben vagy
rajzban. Kottázzuk le a tánc zeaüét, ós írjuk le á hozzávafó
szöveget is. Jegyezzüh le a tánc egyes figuráinak nevét.szÖvegei is. Jegyezzüh le a tánC egyes 

-figuráinak nevét.
kutassunk ki mindcnt, ami a tánc származására, táncosaira,
a}kalmazásfua vonatkozik. * Csak hiteles, tehát nem tánc-
meslertől tanult,vagy meghamisított tándoLat gyüjtsünk.
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,§tutpa-ma*a&a, 
§ó"t" m*g§w

* "il{aag.aa eam&Á*,aír"en
{ ííunialai I t It:i*:lek }

A cikóriát régóta ismerik, de nem sokan tudJáli,
hogy ebb$l * növényből, helyesebben ennek a
gy§keréből készül tóbb mlnt lS0 esztendeie a

mindenki által jólismert

FRAN § K
Ü I KORIÁKÁVÉ
f4indennapi kávénkban nápsnte aspíalunkra
kerül. nem árt tehát, ha meglsmerjük magát *.

n§vényt is s foglalkoeunk annak term*léxévgl, Miért
mondJuk, hogy aranyail$., g*xdának a cikória l

A §KÖRIA TER,MELÉ§§ A §AZDÁNAK MlN§§N-
KCIR HA§ZN§T HAJTOTT

és pedig azárt, mert:
l, jó terméseket ad * jó bevált*sí ára mellett

ősszel mindEnkor komoly Sr*eeg kerül a
gazda kezébe,

2. a kiszedett gyökérről l*vágott feJ éc *ikória
leyélzete értékes takarnrány és mlnden
állat szívesen megeszí,

3. a cikória Jó előv*teménye n búzának és
árpának,

4. miután kapár növény, hozzáregí*l n gaedát
ahhor, hogy tala|&ból * gyomot lrtsa"

5. általáb*n nincsen sem állatl, sem növónyi
kártevő.|e, tehát a tgrrnslése mlndenkór
biztos,

á, miután ozerz6dés alapián termeli * gazda,
beváltásl ára mindenkpr el$re meghatáro.
lott § így a leszállításkor nem érik m§§.
lepetések a gazdát,

7" terme!ése nem Jár nagyobb munkával, nrrlnt
bármelyik kapás növény termelése.

TERMÉLJÜNK T§HÁT clKÓRlÁT!
Mlndenki, ekit érdekel, k*rJen term*lési útmutatót !

Csup§n egy levelezőlapot kell írnia a követkeuő
címre: '

FRANCK t<ÁvÉ§z§RMÜv§K RT"
TERM§t§§l o§uTÁLYA
BuDAp§§T ll3, FO§TAFÚK §

g *zonnal megktildjük képes t*rmelési útmutatónkat.

A *lkória veié§éh§r a vet§m*se}t mérrékglt árqn
adjuk, vetőgópet éc v*t6embert díJrntntesen kül-
dünk, Megmunkáló srerszám*k kölcsön*dásável is
igyekszünk segít*nl atpn a gazdán, aklnek arra

szüksége van, íll6ty§, akl ilyent tőiünk kér.

Á ius§yar c§orkószulozgnlorn hiv. lnpja, Nleg.ioléük l{üvolltá kr':tszcr. I{iadj:r a
hl*gy§, ü8erké§E§lsu6ttlorq, Á nacrkmztóstlrt ós a tsin.lá§lPt §eílrnro Ján*s dr.

A Magyar §sorké*z elöfil*t6rl *r*{"t§ p*ngó.(§gy§*z"
*zegbcn lcüldend§ be t} Yá|lel*toknak, j*gl *eemélyeknek egy, évre ,fil pengö, §gyor *uám *rx §0 ílllér.
A po§tátakerékp. csokkszárrrla trÁm* : 31.{18. §zsrkc§etiisdg g§ Jrladó|rlvatal:
}Júdape§t, V. Na*§-Sánrtor-u, §" §§*rhésílr|lfi tgl*írrn; 111*3§{ $t*ltü*7?6,
frrrág Hyomd*i Mtíintérct és Klgdóváíl*l*t R.,T. n*élynyam{ra,

Bpdappot, Yll, §*h*ny,§tq* lt.



R §JrvÉfiyHK
"\ holtgt mc§otdósrrkrrt a lrövel-

limrj cínrre kiildlót(,k : ,,Mllgi]t'or(:xcrkósZ" rojtvón},c, l,}udápe§t, v,,
Nrrgy Srindor-urca 6. Nc a Julalonl
haaz.onlcsótc sáfkalon a, mi;gít,Jtú*
§Plínél. 

^z 
blzlos: htr szorgalnrns

vag§ és lrrcgérdpnrle$, mc8 ig fo§otl
kuplt] l

itr.hritriósi }rutárldíi: J0{* tDá,,
Jtts;tt.
,i.1ilyan rritvényeke* küldjünk

bs közl$s céljából l
t. Qt},Jtc*, uJsztrű legyotr,
2. f.rdekcs. lcltetülca cserhósz-

Yüil§Lköuú§út.
3. l"líjtv{,n}íink ltl}gyál főlcts 1l

nrng5.tr élelbül, n lrulÉ§,ílr Lűr-
tónplemből ú* fö}dtgjzbó} vt*
c\, üh. !Iiníicnékelótt hozólrkkt},
iii ptdig j, ltilíi}iíldol íOglat-
kozzunk,

.l" §zórakoz{at{:rrk. dplren eufnt §§
tülnelrezek Jo*v(,tlok !

;. tJeÉfcjt(,s ki}zbtrr lrrnuljunk !s
lrcIflt0.

,6, § íeuttek nrinet vouatkozuak a
kef$iiztr0jtv*lry(jkre i§, itt ü íel-
l,ttt6i nré§ nz lu, llogy a lcjtvény
üres (tehÁ! §zövc§Dólk[ili) nljzat
tr rryonrlni rrlkszorositás cólJírlrtil
1,1ts§al hrizzótrlk kl is u, hrlyct
nrogulrlóet pedifi 2 (kcttó) plil,
dány]lnrr rrlollókeljótek, A küz-
Ié*ró heküdött ké|)íeltvél}yckct
ugyauc§Bk tud§ul kószltséteL Ul,

Tqdnlvelók t
'I'uknrékoskodJ pénzrrel" onyaggal.

ir-lóvel. Iiz r*d is vonatkozlk; exak
*, }evelezólutxlrt bckiildött mes-
írjtú§§idet íogadir* el, iPén&l,
püt)irt ós bolltókot trrksrllnsz lncg
ezáltyl,)

M(:Bítlté§ckcl- töbl| nliírú§Érl. pt.
{irr vagy TnJ net,úbcB nem lo$&(llrDk
el" nrindenkl itl},ekezzék Bnjüt mn§a
rneEfcjteni u r(.Jtl(lt} ckcl tll csyérÚ-
IeH bckűdotri uzoka,t.

irrrlr,slegc: a r(Jt\ényck negcít.
eílneít, rrrgv fungát n rfrtr-i.nvt
ntcglslnetl"lrri. }Jlr:gertrlli küzölni u
rcjlvélly számlit t|s unnfll( I)]c§-

íejt(.sr|l, Figy"etrnetr kívül hn!§.Juk
rrzok rncgtr,J!ósé[. kik rr }lp rne6"
csotlkításál'al egyó§ kivágotl ré-
szckct küldcrrek be.

A Magy*r Ceerkésx l9{lí máius
l"i rzÉmában közölt r§i*vé.

nyek megfeitér* t

l, ,,H;\LT.Ó'..
2. tjlűször fó|ille*i§§úHban r,á§ts

kcltri rt tortál, nluJtl rr [etc|d.ti
uszlotla ltógl,feli,.

3.

l. }i,a)DitÖN F.ír
I{;lJNÁl.KA, tj:t,hl MpIJl_,:lt

}| .|üTI".:T ltAtl, ILÁKLÁ
ÁL,A.P IT"l]}tCi Á}tT{)l!f trol'
I)Jl § Jt{,] zOoLú P
KlttZí§RND N!{ !]T 1'

Irrrüi§zÉ§írTT:All,,rÁNí
.A,}KÁ}ITÁ FlÁA ütPIÁ
y, }t ]ul]N{}IJT?l-.ÁI)ü§Á }í
ÁD MF)N'íO}. :\,t'J]lMüZI
}IÁGA N-q"Lr.) §N§Á í,ltN

Lilt],{l'lüil} ti, ÉrJ T,{izrir"
il. \'illlrtlrtsslg.
6, S/iin\ ts*pi,Töló, iűrcsrrdó, lah-

tlúzt! g,vlrrL, lovac*l:ril lttizó
g}cfali, - máZoló, YCiIrcl, kidntő
ú§szonyr t,t]jt:skis i.a,lhfí, ké-
ntí.n} \t:lrTi;. r,il"lzituttl,Úlzó ern-
b{,ro §zii§Otl"8fő olrtrer" virÁgahat
}o*seiló *sszorty.

l- €rerkérzt§rvény
Olví{§d el íís,e}irrcsfil az al*ntl

ri gúl}!,risZíetc1:
,, . . .1irtún rrr irlrrllritúi ós clrr-

ké§zbür§t*}ild} bfrcsírz*tt" I}e lebet,
ho§y lt,:}ke xltl*,iztl J;lrl, {t'tl az or-
*zág hrrlárItirt. vtl!.rhlll a Iltíg ptrt,-
jtln. ügy nj,l!.l!iiJLrit §Zí,kely 1ilnúr
rlr is az otrtsz ltiI irirltlgct irrzttl.
Segitcni i{i.li il liún, ét,cztc, (]sirk
rnóg a nrr{olriiist iti:rn li:itn, Régi
enrlóirek Julotl*k eszrlirc, irl isko}an
{r §ziilüt oIl}loil, rlrllJ fql1111,.11*,,4.t.'.
És lntic j9 !ttdtlt, rrti1 Lcll csclc-
kedrrirr. " ."llelyi}< csrlrkrí:Zliir\.(rn}- vi}n el-
rej,tl"a e}rben i] r.gt:{1}rrd!i2let]}ei1?

3, Emléksrel I
Á MaE_vru: (lserkr',sz rirr:lyilr sz;i*

ítttl}rtn ülvs§l,ní,i p7|li{,l 3 §Orr,!í{tl] ?

7. Keresztreitvény
l}ekiildte l Zgi}ka l,*lszló

4, Melyik költö, melrik ver- 5. Kérdezlek - íelclj
léból valók €zGk . §orok? 1. o.í vrrlt Kü.* Róhf§tt

.^,]r;r1 , r.cr, \,irággüt n, 
li*;áí, !fu3,,me,rletOtc,! 

r,Filsz,
§íol:lílfi & favaszt, J, Ml t ,,burin,,?§ égi boldüg§íg8al
í.ti;eűiiá,a'öíR. - {. Ko!0zevárott vell rádióáüo-

ut_elgeJ<g }lre*..rllján jö!l§T_.íí. 3: iiilrful'#',í,[tít#S;rii,"§| ou_
._l11lll,,]rt:lítl_ő.snraqvarrlalrlvau, 

-' ii;i' ..ii.öá'";,r liö"öiiói ltsi;rDzeDüo-c ucvcnylttlt lelorDírm
Uj itlrikneh ltj dotoi""l". '. §.í,iYl} 

& tesun8yóbb cEfópui

n.Kalnrár, sacllő Jírt a srrrmsztid 8, Kí .l,*lt az üírlkai 3lrlr kllztár.rncaiikötl, sus:ie íeia?s vstt, * írrvektijt rldes i'Ilatoj, _, g, A rrírrlitot hovfi leh*t felle}r.
^J 

or§zágútón vógi* a §7pkétrcl -' i..",.;i;'-'"'Á núsy ökof lasslcskúu }rrllr,golt"' lrr. ilr''",]lt a lcgrragyoblr taag}.er

".0h, 
rorrrélj, rcmélj egy jolllr lraz'it , ballrrtltÍr'Ó?

§,.tí":i1,,ií,*11"i;*§í*í}:e íji!r' ó. Rakorgató
lsterr olletr zúgolóclni köit, *', -I{aalrr lltjrltl.{ak/l íJu!ár

,.Legy*k íl. rnelytln l,iliú,u fut t rtll §í{§
trciáizr-úi. +gá, Alsú

va,s}" I}]§tyet szélvész **11"ri .1ri Íilii:* §z*k*tl
lö§eslül. :-

L*gyek kőszi.t, rnir lleg!rá--a .,r.;t,á'i§,|ir :í''ilt}*11."§}'nsi-.filt
tjgcl _Jü,dtl l ii,ú lliel3,,} llörí{:(:Is'ue illl,* ,{}§I"rí1".ii*ffiíllP":rl#,u ""1Y

dör:t tre". m4t a.Jják"

itíegfejtdsiii }rr:küldenrlö ;l víz-
szbrIc. l.. :l1. ós rl íüggúllgts l.,
21. struk.

Vly.szlrr{*s sorrlk; 1, Petűii ver.*
sériek }rczdű s(,T.ii (tlvil lrán5,ár,rrl
fols,t.). í}. }:D;lraji (l}l. I)()hurnL).
l{). Letiir i rlé!h.t. 1í. Vlirliri. piaci
úríts" l3. t. )t. tl, l4. (]nódy F.j1"ladár. X;3" Iiyln §ó i]i vrln. t7.
uz iló igd,ic. 1{í. Kettőzt:sscl leány-
nriy. 1c. Női dóv 1,11. bet{it'eltsleg.)
2U. 

^nyu, 
?l, llr'ekótű. 22, 1:,z"'is

túthaLó az .Jdőberr, 23, Iuavtlgzct
rrc-l. 2á, Áilíltbim, 2í" Vigsia:
}.iűi lrcc*lxiv (ók. hiá&y}. í16, Yigsza:

l{icsinyítii kóptő. ?&, Baróti lrcc*
nóv (T. bctrl íBl§$lós}. 2l}" Testrész.
31. {]:inólok.

}'üít${ílofi$x §ofot l 1. ,ÍI_ i§it. 2.
}§úi irecenéy. i}, §ó!,*aó: §óvs}ő,
'ííizelőnnl,rrg. ,r. J3. É. n.5" l'itsza :
Iücsiuyit6 képzd,- ü. 'fóIi sport, 7.
Lcrin.**ntiv. l{. "F'tirfi btcctróv, 12.
Sz.rttrrlk clűttí ulújel. l.}, Fórünóv.
íü, }írlrvlry N. Sándor. t9, Hátók.
((,k. ):iúl]"9). il$. ,,üírlr&.lt" urásslrl.
hIrugeói. 2l. Ncm f(ikl§zirtt. 23.
I{ót szó, ; I;trIutt; llrrlató Dévmíts.
2á. .,Sipó" bttúi keverte,27. ílím.
28. Cirfföfidítés. J0. llónai LaJus,
3l. Szetriólycr rtór'rniis.
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"{ ldrr}l§} }í/ úrtúlqi, hqlh|lr*, *L,ikd |,,l.
#.ltáaeíti* din. rírr §í,'.| F.l| p 

'fnkLlt, 
I ttlúl-

lrilB, hbl ,1 irh' ,lit-,\. Ó p,ar |oll ! ,tlrülib.r .!n,ill.
trlsat§li J, - áardJí. -, téIldl.t 4 elÉk n |r|t t,ltldil
b Psb.r b @!l d ddldr, 4 tffiu ,rr, úr.|illáFl llq}la,
?d, Nlí tlla.úql lfrét k 4rrr|hdril l|d k.llll F"ll
u.lltrl xgrw. p!G, íd úd.la*.l .dHl . &lál* }d.
il}il, hqu * ,a&É .J&$íírda ir{* es fr.dra aadbí ,*a.
rllal.
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