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&s*t finni !'-,-§íffy ánT,, h*k*rüilst n il|iltl0shn *n
A kas$í}i, íral§árok rn4g mlltrii§ moro]yogva §cl*dolnak vísn-

x,ale nzokrs" *z irlükre, trmikor -* ]J,em io oiyan r6gen "* a tiil+riliír
lak t*nyábirl uiityö§y§ r,é§ig§rrltlltak a jrlt íqme§t rőldr,állzonn*l
:fcúatt kceeik, lro€:y a rrafu,adford,uló Svoitlen * kiid§* }rajrr,aink
t:ólialan,ul imbolygri r6ozegeii iixsreszedjék * §éhrin3" óy*s irl-
§y*xt§§ o1.1_1zállá*rr1ágra. §ogy ho,r,a? -.- aet mirrri,enki ttrd{,a: tl
}{jltlóir-}l$T türrbo" ,,'1ilgxlá*lao }rekariitsz g, }íiktósba -* ká§*lt
qltlxi!" -*. tr€fitlkomak egyru&*sal n:"a ig a városk& vidám
kvl [t,rkÁzói.

-l!zon!.rat no §ontloljuk mofrt az.t. hngy a kas"cai Mi,&tí.iq-biir_
tiin rni,rrtli§ cnak ke<lélye.,* tlíínüzőknt lo§adott hrrjlékáb§.. Á
ltr*. rrtfl,r urtiz*urrlm§, glekitiÉt börtönópiilet vgt*miko:- tlorr,*l^

:l}}i,l§ kirrzírsokqak óri kirrr:a,llatásrlklrak ít
srinlrnly* rn'.r.'6;1zi:trrkoxi atesóko leg*nr}ák,
,r:rtlicg tiirtóir*tek JLrirlak egzünkbg, az{rk-
ll a k tr:ílrrlnrr lrúíbrrrzon§gtó emlóktisel a§},iitt,
}i?,i l) h,, ílít:rtltlrk*s ki.vriucsí gággal tlrrd lrl ll lk
llihrrlik íiántitlrüoz" *, Falsiinrag:r*rrorszfr§j.
.|lákórl::i M{rrrlurn ig*zgarr'ijához, }iogy r*eg-
tnd.ittk ír'ilr tlnn*k ar, rjt,íókrln*rtrltfi óniiir"1,-
,nr.rk ll r:illjtl. tiirióntltüt.

,* .§z n sz{gorú, 6s ptrr:itiirrcrkölesí! r,ir.-
.r.i!, ítlilel,! p6ltlixr1 sz crkiilcírtc}§l rrijkcl iin.
lrcziilrg vnyri zriírkba kötr"e. el*vnuerr dobta
u í,ícr:llárl. viuótrc, hiíglcx fcl.icg]rnót*kl.tr:r:l'itiivi:ln iitökitctío nltlg *, rúlri itóiirezf:rrk
sziirrr§ri rnótlsz*yeit. Á r,á,roei l]r,:vri]|;ir eg}-jrori ltútb.ezó:lí, kölrívei. gaxdn-§ biig*gbln,
fielttcsak a, ,XY'il" itzá,zadi v*llntá.srrkrr]] ós
hiinl.ei('lr{rkrill §.dnak bítele§ -* rrrí§, a pár
}rl"slí,rhkc1, is fr.|iiilrlr-tii *- }tr:.szálnillíri. ha-
!1t]lt1 !ta ítíll*t *r,i_ir,*gl'.,i kílir+g ábrtik'k*l ki-
*il rl i ii.

-* Ma§&riri a kt-,i:tijs hiir-
l;önépü,i*|rii,l ncm tuíl,rrnk
xrrkat. §+:véí 11" B{rltóczi
3'*r*rentrk B§,y állitúla§os
}Iikturr n{jvii, & ]:*§yorná,
n_vok eaerint, kc§yotlen lló-
hér3n, után k&phatta, Kii
zol*}rhi gtlrsáróI éri törlti,
notéröl azo*ban :r, ró§i l]etr-

jesyzóxek ó* forrágak n:ríl,

}yea, }rai.lgainak, §x a lrú-
rnr,ság órtireiő is, mort
ruagá & böríiintip,iilci oghlr.-
nem, vitt prt*tinen* *zcre-
pei. Tontos*á§n ó* jel*níő-
eógc t"iibbnyiro a rat}ok ó§
bűniisök me§felelő szigarit
őrizetn voli. Osupíln a,?it

trrrljxlr, hrrgylülil-bnn, rntrr
börtijrr, *óljár:ll hasznSIíák
ég a XY.l]" snímad n*isodik
lelóLen aá arlít*okaf, íe irli:
zíttik.,

i]'*r:i:l Ter:ízia trra]ko.
tlrtr-r* lii*tt * klnvallat/lgnklrtr
(i§ k1,1'1liií)liilí r,lliiriiiíik. Íili,

t. 1 kostli trii1;lr!,-
J]il.|ölr! .i 1rr!irrjriit,
lilis {':§ :{ lJnzlki,r..
1tlc;i,

3, líirsrt tlurls iisi
lrrrhlirpr. llrr* a 5íik-
.lrjx-}*}rtijnilcn.

ll, A. lr*ssui itjkkil-
bírrlörr rnel+li lófii
küzii§ ?,frrl{i'ljr ó§ lí
ilitiltitt-itrjltrlt: kL,l>
rl.';irli 

"

.l. Á kirlsai }!ilrjiis-
,lrörlürt lóJnxii}rtiz;r.

l 3Ij,i;i*s - bi]rli,irr -cclli ir:.c,{

t,ijb'bó rrí:re s dr..irn.ír]; sri *lre lyc.
trl{trltrn bsyszerii íiinlliic " . .
]t-'|}fl9-ben a, ktts"*;ti lt*díir*ís
kivorrtrii lre],filo {; .l }tikióp
htly*í,t a }'c1**te l§ae ri.piiietíllrt:
liyiijtik it}c.iiilgrlle t a, ril}ro-
klri. A §iikliig ili;.t,iijit, ig}*
itrils*;rr í:ir }t:r,*zndrl.ntlirurrl irl1
1:}],1,-i §., :rri ktl,r, Jti},§,li;,r -t:li,los

{r:laiír::ljn, ar ilil:l:rrtrttk óq mirtil
lósi§tis. :i Fr,lsijlr:r.ii}, *rxit,szí.tgi
.}iákr,czi trfilzttrl;r r;r,ialt* ai:i
klrii!.

"!'utttil Ti§wnér
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:xxv. Évr. ro. szÁm

A hívő, erős ember llyenkor levon|a
Ha kell, ötször, ha kell, tízszer vagy

lrten segítségével mégls csak arrt !

Mlnden §zeme,
minden kéve

Apám re arass kenyeret,
tudom rohasem éhezck,
Arztalra mlndlg |ut kenyér,
a kezed oda ls elér,
ahol szegény, éhec akad ,. .

- Apám most kenyeret arat !. - ,

§lmon lstvánaz ő könnye, vere|téke.

Apám most életet rrat. . 
"

Kór3er kezével
hlntl rzé|lel
az arrnyló kereszteket.
§ gyü|tl ha]kan a kenyeret,

Ó mennyt munka, mgnnyl gond
kígérl el
amíg n6 fel
ez az áldottl sz€llt kenyér.
§ neki néha allg marad
egy ió í*lat,
pedlg 6 kcnyeret arat. " ,

194,1" 

'ULIU§ 
|

KI MINT vET, TÍGY .RRATI
Régl közmondás,lgaz közmondás l Amllyen a beíektetett munka és,

fáradság, olyln az eredmény l Akl lelkilsmorei€sen, szívve|.!élekkel, hozzá.
ertesseT-dolgozlk, annak mig ts van a tátszatJa, a kézzelfogható _eredménye,
Akl dlák léiére keményen, liomolyan tanul, annak a blzonyltv{nya ls szép
lesz ! A szakértelemúel és ponto§an dolgozó lparos kozéból remekmű
kerül kl. A |ó mrgot gondosan' elvető íöldm0ves |utalma a gazdag, bőséges

aratás... H;... ia aTagy el nem fonnyaszt|a, a rzárazeág el nem perxeli,
a |ég el nem verl * gaiiia |ó vetését és mlnden reménységét !... ,

Erről lzeretnék mogt pár szót szólnl ! Mert blzony vannak kivételek
ls, amlkor a leg|obb Yeté§t sefu Jutalmaza sntás. Amlkor mlnden lehedt
megteszünk, rÖÍnden erőt, tudári, lgyekezetet befektetünk és még slna
erelmény, még slncs slker ! Mert közbe|ön olyasml, amire lem sámít,
hattunk,"aml á|tunk kívül áll, lml nem r ml mulasztásunk ! Es mlnden
reményünk ősszeomJlk ! . ..' ltt mutatkoztk meg, kl az lgazl cserkégz, kl *z lgazl férfi! A kis,
hltű, a 8y3nte cmbci llyerikor káromkodlk, átkozódlk, kétségbeellk, lel.

kileg.testileg összeomlik és elvesztl minden reményét lstenben és önmagában.
a u-nulságoi mérlegeli a helyzetet, Józanul számol a lehetőrégekkel és úlrakezd !
sziézor, te addig nem nyugszik, aml8 munkáiát siker korgnázza !

A cserkész a jéivjrte verési úlra szánt|a. útra vet, újra bízik és végül

APÁM IGNYERET ÁRÁT
Apám mosr kenyerer arar,
rárgán rlngó kalászokat.
életet adó életet,
amlt ety3zer elvetett,

]|t
$



a

Á lntso-xnzal kipattant l,ügy, a télí
hútakaró alól, hieöIlJüIt búzaazálak is
a, taaa§?i, ,uetéseh ul:dn clőbújt ilul.-
ladó élot, a terrnésaet tört:énueí sze-

A R ATA S

t i tlpi, l.t t rt.y t3 L,,

-T
: .. .i

.ü c§a.pós kasddual áa 0,ratní,qlul.ót, be-
fetré uúgua ü rendet, u,p dlló gdbond
telé, omelv kl,aaé f el,tartja, s lgu &
maisilc" a matohsaetlő, lcönnuabben ö*aw

Krrvárs Károiy

rínt, napróI-napr& nöaekeú,ők, feilljd,tk, Á m.cleg na,,I)s1l,gdlr,
$ ta,aasdí, egől§ stinte vemWtcrnd*t ,nöaetilt a lletéaehet,
Múius aése telé indr lel,ieg prnprjj<ibaw üan a termé-
awt, Á ttíls hieöId,ül,t lom?na,attal,, ror*uetéaelp múr k,altisabu
ezölrue himbó,tród.znalt, a' langlot leaegőben. Á búaa űfu-
dlg érő, o. taaaadl uetéaek li-'íelseantih, á téltttt, teiserít,
burgony<it, rndkat és a többí, lcapúsnöuénaeteet bellapdttált, *
sok helyan mlir rnd,sodsaor lg, Á rételten tríes szénaillat len-
gedez, kaae,últtak, ggiijteneh, bogl,gdznak, Á íöldttel étő embe-
rck i.I,genhor múr éjl.naxlot eagvé téae d,ol,goznrl,k, neuelik c,
ttöaéq1eltat, küzd,eneh a terméeaettel,, hogy megllápllas*ált, lln
éLet íilu í ennt, art d,s dlaoa apíiks é g es i duahat;,.' Uunúalűtl, *y orwl*
sdétyül _a :terméspet, * d, aerejtéhea munka i,rtja a dud,u,dt,
gJx1o'mokat, * a töld,elt:,en csak a nemee nijuénuek d,ítalcnek,Á ltaszdl,d,§ utdw ,íall friag lnea6 g&ri&d a réteken,

trunius u€gére, Péte.r-Pdtr ttijón,m,úr szőkiil u, hatdr, Súr-gdra érett gabona, kalúszok lmjla.doZnak a nlc'leg sBr:Ilőben.
.Dlárlceztiink az aratd* ideiére. Á íöId népe ilgyrlrr*ilt chhorra,
m,dr uúnden ,rnunkújót elaégezni, hagy mire anúúsru uteg..
érett a gabona, scrttmt sett, ,uo,rtiu cL az étl, s él,etawk b-{|-
n.ug,gobb munk d i ritóL Áz urutrisra ú gv kés riilőttnek, .tttint; . t 11 ;t1negp, iinnepélues alhalamru, Áa í;tbnuegadta, dtel,tl,*,dagitl:-
gpüJíése ,e? g, nlunka, Iggekazní ke,ll., ttol1y megóujáh: tl títl-
aágos ebréstől, ié{l..^eréxtőI .s" tnds ahiirmi'1ldrti|. iléllcní;e és
*ok htll1en még .ma is iinnaylélyeacw kezd,ték m.eg ee!; il ,rlllltl..
hdt, .a1a!óün.nlppel, Ez az üntlcp uz Isten, últ)úsúltuk, lxcg1-
l;ijszötté,se és a nag;y tnutlkáh,aa Isten segí,lségének k,árósa u,hál:lenni. Ez,ulatt ncgkeulődih az uratás .., áa {lrü!ó reurlszeria,!.

tutl,ja aaed,nl, ,,nlarol*ba" & saboníwa{ilaliat. Uldna a, ,&írr-
hat héuébe hőtik. A hötés hgata{lazdrú gabontituil, rnalyú-
bóI, a gabonaudlalcból, késdült llötétrben történük, tlí,g n
röuldebb guílakrwíl, kosa/úa,dsból, (csátéból) sodrott kötél-
ben. A héaéket kereastelrbo raltidk. A berasptrak{islt,ot
tieannlalc kéaére llan srükség, Á 'leghlsebb tterüt '&lullrít,
tt többi at,ra keresetbe jön. Á lellfelsőbb kéaél ,,pqp,Iíéaé''-*eh
wuezi.k, Á here*ztf.chel saápen sorj&ban rahják caaporíonkint,
Azu,tún öswegcreblyéailr aa cl,ma,radt tpúlaltat, baltöti,k éx ez-
eel e.l ís uégezték az araid.st.

Ártl,tlLs i,tleién tt napnak win(len pareét ki,h,aadtal,ja az
trató, Nag7yon ltordn reggel, egu-hét óru ltőzt rnti,r megheedik
munktíjulwt, s este ké§ön f,eieeik be, Il,genkor a ltűc:ő*hen
jubbatt Ineg1] Q rnunlw, s ínkább ilólben és at esős n"a.pQli;ru
pilrcnruk llostzubban.

-- G,.uerünk -* motLtl,ja ua arutó ilye,n'hur inaraksp,tld,őjéntk,
4tgjd alltttltnk kurút:sotykar, Á 11a.etlutlssaanyoh i,t ltitcsen,ch:,ftgt,nl:or tnugukért, u, töL,üh tethel:ő l.elljobb ételeket. készítók
<ll cta aratóIitltlk, Ha csu'l; cg,s .pdr *írlléjiík.h;wt, í,s, eryc {l?
al}tttlomru. úQrtoljatj(jlt, Tí,s-ti,zenelt! óra lel,é nuir étel\tordó
asszanyolt:at lút,unk, a cliilőúí. ,poniban" amin,t §ictntlk lti,ítl.é
a.r abád,del, Odctltiltlt ebé.rl ul;tin hicsit ttlég segúteni í.s xeol;,!:tü;
ttz ttt,ttl.óA,ltuk

Illll fol,uih, u, illturokrl. n,aprótr-tta,pru, m:íg titl,ó tlibl,a ,,*u.n a
lutlfi,y'6,rr"" Á,ratóínk d.,lílllulitt lüitj,ban, ti!]ltl,k: nem, tijrörltll.:li.
il.^yl:t't\,1sr $|rp.ryli ,1111.*1s11l, <:sŰ, l,agt1 ur ttttlltis }t<tl6fl.,i611,.i:cl.]s;lir{]
hrri!L.jön a,: élt:t, ltog:tJ,,nteglt:{ty<ln lnin.L!tt,ytjjün&nttlt. il ,ln,irtdtn-

,1 Kedves ?aitús!
j 

^*opy 
á.td.e.klőrtéssel aluus-

,unk lenní! Több oldalróI, oa,,!t#i #Í#,",:Í#';3i,,!';,?,,
4rsu , núIull alkqknazott |íutaioli aalgozní iillan rum;ruanqú

íir#í# iírűf{o, iI?, . 
űlffir nak, tle tz műl tkatahí íói itíi,ff 

"ii,"'á

Áíagg.ap,dm
-",- t}IR.Ó _4 iVDl?.,í.§ yáJt§rj **

§ziziil t,,,tt lloliju t,oll IJihll,,L)|tl],
Á Iiíjrij"s t:tigla. Lít u, l',üt,t],iét,S tol t t; gl g r..rll,öscls ist1,i.orti jtl,
trltll!ben tt goar|tlt, t_:!pipftlp6
Nagg, ,uilúg-lla jolt tttltt 1l11litörtók,

í| u.rldsztti "j<irt ta y17.1 t,iz tio,1lótat,
Ptt*htjjtl, c.!őtt bzt.kcbt, l uQrJ,
S_ hl ióbnr'tí ítlttt,rcs!ék,
§.jn, nuppttl, ltu pokt.tt, aslék
Jí;,.ttek. s bar, jókatlu tninrlig ah:tttlt,

* \Iugytlr tagyoli, * mow]la az ijrc7.
Bort iszoltt élt. tttcrl bor lrrlló
Ilyen ruagarttíajta ltltszút ttclh ". .
S- i1,oíl, anig belé ncnt farajt,S íoguott a széna, öhör s a ló ",, .

S <izptt a torok, tlsaatt a fölrl,
Szaludt a ló és szriIIN ut élttlk,
4Sztakin, c*attalJott a krirtlla,
S_ ymíq csah 1:olt epu jólxirríl ja,
Jól ti|.Itah tlzti,ján bölrs beszéttah,.

-- Ma,gpar tlaggak,,. " *. i,smételgetl.e,
Kenlén1| vl&gllar, kei az üngutűút!
Töltsötl Li&a",. - sdólt nagyutlyá,ntnak,
N ag g a.n11 tím, tő'l,tött, ös s z as z úl. ád.t,-
Renrcgő ltézzel, fo111l(l a kztnrit.

Sztjziitacn, holdja 1,olt Bíltarba.n,
$,tís tt\lrja m,ost a gondat rajta,
Ped,ő,g {:t|lr'hatntím é.n ís íötdiót,
De mél\sern lehct , ,, öa§eet'örték
V,Úgaaím, s d,Imom ,m,u,l,t tctkarla,

!_og|yo,pn*, hej, de maggar ua'Ltúl,
Uuakd.d lese ntost mtis magyar,
IIar,l csak uaér,l: is arlaúllok:'*
És ueteh és urutok, szríl1lok;
Ultohtid ntunliál, f üLdtt. ukar ",.

i pnranc§nok ílr

rú!uk!
lipllctt .e:ckltlútt netn !u-god íurcsúnak talúltti, 'htt

mta |i g gelnv :t e Lle k : ne A, üt tl;itt a ,,|öIdötL" is leliüi!(.-
nünk kElI a retiltk iuirukj

l evgIg

kö.telesség.eket,_ ha h(is rcpü-

Szokiatok .hozzú, ,hogg íl .pénrt nem adjúk inggen : a:tmeg.kell szolgúlni! YiruíőglJ, rtogy ntilián áunt it"ŰáiiiU,a[:
lroq.al munkát a kö:stigh(tztin, aag!] 

- 
naps:úntosmunA,úl a

!.*!., ::!!:r:. y agy it wstiunkút' uz ŐiztálŐŰsurntt !' 
-,t-- 

1 t;.noga tlsite.sség ese,n, A,enúnaen, becsül ettel dul gozz. a n t unk ai áÖtanp.o,sall hasznúld kl és udj péIddl ntásoknaf is abbúl. fu,tqu mi
+.,,lo.?lu.ryka"! Alikor adún büszkén uúghatod ysebrr. aiíekedlaro luelést. mert {rezni |agod (és cz fiomptis érzés!1, hogg
megérdemeltedl

,tt!,,'!í,Fí!rftílY:;J;n!-",i'itr!,,!,i,ft!,oi"fl:;:íi!;,!n,gy,
dí j a t le hetőleg tel j esen saj át kóreiáióiÍÚtÍ' ] ráuriiiii i Í 

" 
Ő Ű;plmp(ls érzésl szerzel uele : a munhúuql meoszerzett ön(lliósiii

?r_lgogi íljOqetknség érz!si_t_. Ezt igazán Ősak az tudja néi-langolnl, aki múI meopúbúlta!
Vúyom besz(tmolÓitat a, |at.utokban alukult ngúri cserkész^

csapa.bóI és annak működés'éről. Jalusi multkoí sokat mesilttóta_és qagqary ktuúncsiuú tett: milgen lehei esu oluan csapat^
alnglp.nelt _ngolc!óle csapatbóI tobarőztúk a taŐÍait!" Ha-ŰÍiri!
maftcl .érclekes lesz, bekijldiük a Maguar C§erkész .-Innetponnan" rouatúba! Hadd oluassa orszáj-uilúg, milgeít' csotli-csapat születetl a ti lelkesedéstelc íolutáá!

Ádddg js szeretettel kíuún jó Űwhtat.. Parano§uokod !

2

F-_,



vágott kiizbe Jancei",. fiu is, éu i,rr *,
szóltak kdzbo a tóbbiek... !{ióta csináJ_játok ezl a vadászatott Mór húgz
napjn .,. §obó, kónéh - vágtam közbe.
- dehát az nem lehot! Eo} akkor a üibbí
tojóe! Hisz az előbb nr&g&to}, vdtlottá.
_toh !e, bogir oeak nyolcat- vlttotek orldls
haza!

Pisla. a ]egnggyobb, esy kio§it elpi-rult... nyelt eg§ trsgTot e biz,tatóei
várva,.nézett a többire... Azok, minthavaloml bűu terbelnó letküket ló§ütöttók§remiüet... No, elö a nasy titotbal.biztstten öket, Flsta rámn6zott s hol-han m*ggzó}alt: .{rt nam moudhatjukell Az a ml tttkuukl

Tebót mégis csak valaml Lópésós vau
a dolos mösött, eond"tom nehik. Jancai.a urásik Dssyobb liúeako mogszólalt,Már az előbb lóttam, bocy nagvon fl-
§yeli a kabótom gomblyukában -iiísz€lcö
caerLéazJelvóayt. Ma&a 

-ogorkóoz! 
- Lör-

dezte, ffát perszo -'leloltgm, minthe &zolyan magótól értotódő leuno. .. No.
atkor me8mondbatjuk noki - szolt oda
Platónak. Pietd rámnézetL B[ry kiesit el-
mosolyodott s urogsóla.lt: Ba mgsísérí.
hogy nem nevet !i benntirrhet. bét jó.elóruljuk titkunkatl Bái pef§zo. hoi,vnem nevetlsk kí benneteket. biztattaúőbet... osak mondjótok el 'nyugodtan.

Eót tudja, Jancsi meg én lriocsorkó-
!z9k laryunk., . Hogy olyon koráu be-
íoj§qődött az ,íqkola, BijöttünL ide, Klo-tildligetro. Mlkor ]Áttúk, bo§y rbitvensok gyerok nyaral itt. elliátómztut.
logy csinólulk eBy kigcsorkéezcsaoatot.
§oBat, törtük a fejünkgt, hosy mit cei-
natjuüb, nllt jót§zunk . .. Nagyon hiáuy-
?ott a. pegti c§ep&t, a fiúk, Bz ottbou.:.
Otszo is hivtuk a fiúkat. . . Dlmesóltük
ne},ik, lrogy mi ie az o kiscserkészet. mia
szokttrnk ott csiuálni. . . Napr.you iner-
tet§zett nekik s nlndjárt Eótéotet acsapatba... Pista, akl -otthon a'csana:
tában cealádvczető. leit a }opitány. §a-gyón mBgszerettük ogyrná§t. §okat ját.
§zottunk, nótóztunk. valami azonban
még._ hiányzott neküut, a rnunka! §ze-Iettünk vo-lna valamit dol§ozni, úint a
!_ag§ok, mjnt a bátyritnk, n caeikószok.,.
Nem jutott eemmi okos az eszünkbe ...
$,z g6y,ik nap azui,án Picts, eki 

-Dénói
bácsiók közelóben laktk, haltotta, amintaz pannszkotlott a íeleségének. hosv a
csercbogarak mJlyelr nac} kÉrt tc,sinek& vetetucn_ye§ .kertber\ a gTÜmölccfÓ-
kon_. ,. Milyen Jó leune azokat öseze-szedni, higz' a csirkók is rnennvirc sie-retik ezt a e§emogét. Fosta ,]ffaÉát s ol-pent e. bácsihoz . ,. Megmondia ncki.
h<lgy ,mi. _pgsti í,túk, ceapatot csinóltrrnbs hajlandók vsgyunk östzefosdoeni a
kártékony bogarakat... Pisto 

-báoeíxak

!8gyon tetí.zett n terv. folaJánlotta.hogy minden aáz bogór'után-er{y to-jást ad! Jüagyon mesörültünk ,.-, A7.
eleő nap nagyszorű zsókmányra tettünb
§z€it, § mindenkl boldoBu iqdult beza,
a mage tojósával. .. Ábory azonban az
úton megyünE, hirtelen egy kis, Tozog:a,
dülodező viskóból airáef haltottuük.
Mesálltunk. .. Pi§te odakúszott aa ab-iakhaz s bekémlelt rajte.., Egv dara.bis hallsatódrott § vi§B?djöti lióazónk,..
Tsy_ öreg ,nén,i sirrlogál, -jelentette, 

az
ágybau _lrgdig esy sapadt kislá.ny 'fek.

§!ik... Biztogan bsts8. . . mondoÉattuk.
Megnézzük, mond.ta Prista s mór-'inrlul-
tunk iq 6. vtfkó leló.., Bent bizony szo_
morú kép fo8adott, be[sünket ...- Ko-pott, óc§la bútorok. .. tzegónysó§...pista halkan odmout az örec invótá-boz, ki az aJtónyttorsósrd' ijóittgn
keztltg törüIgetni szemoít... Mdt 

-akar-
uak, tit }ergs,Dok itt a tiatalurskt -Lórdezto. - Masót jöttünk megl&togetni.
néniko * íelelte Písta. - Enlreml *
rgen, hal}ottuk, bogy valamt - bónata
T&n. .. mondja ol letünk, bátha tuitunkrajta gegiteni... ó, BagY a;, én bajom
- mondta az anyóka. - A kis unokáJn.
Juliska, aki ott íekszik gz ÉÉpban. na-gyon beteg... Az orvos tejet, 

-tojáet irtneki elö ,,. azl l§oudte, akkor talán
moggpógyul ,. . Én pedig szegóBy öz-vegya§s?óny vagyok... Ilyen dtrága

dolgokat ntlrr tudok veuni.,. Podis a
szegény, kis Julislra napról.napra fogry,,.
Pi§ta i§mót mepiszolalt: }íajd mi sesi-
tün}, ezen, néniko; tosBók, ltt van esy
tojás e azzal a sajótját a nént markába
Byomta. Bizony a többi sem volt,
t6st, me§élto tovább üanogl, mind
odaadták a tojásaikat nz anvókának. - -odaadták a tojásaikat az a§yókátrak...
Mire az anyóka folocsudott a csodótLo-
zásból, mór ott §€m voltunk. Azóta az-zácból, roór ott §€m voltunk, Azóta az-tón gzgrzóclést kötiittü§k... l[inden má-
soclik nap tojóeolnkai ,Iuliekának vtsz-soclik nap tojóeolnkai ,Iuliekának vtsz-
ezük... Oabi ódosanyja, klknck tebenük
Y&nl DodiB naponként osiy litor tejotv&n, podiB naponként ogy litor tejotkülil nekik... Bandl. rmi }isbúga. m-eg
Tóni növére könyvet, b8bÉl, sjiiúdóko:
zott neki . .. Igy biizony Julleka mar

xziik..

zott neki . .. Ísy biizony Jjobban van e hórom naoia.

nyolc toji
Jancsl...

jobban v&n_ § bárop nepje. be klrüt a!ap. ott üldösól a házikó olőtt egy azé-ken... Szért nince bót odahaá oaak
nyolo ioró§unk, &jezio bo a beszolrgtóstbo a beszolB*tóst

Pírü$ n §§grobogárvadáez
lovúbb *ó*nőlh l §ZEMrru§

Csend volt... Oycrek}scaaóet, madár-
csicsergést bozott felém e 82é!... Áz út-
Tneq_ién ]9gy árlya§ bokor esábltott pi-
bgnőre. Bizl a csóbitásnak ngm tudtam
ellenóltni s lebeveredtem a bokor tö-
vebe. ]{agyon meleg volt. tüzött a nBD
s én egy púlluatra elbóbiskoltam... Donem sokriig eaúuyókáIhatt&m ". . Mertbirtelen ber§óDy üvöltés lá§zhóaltgtta.
meg a levegőt ü vele úsyütt jó úagametj8.. . ,,Ott xepülnekt Sairó!" * vlsitoitaegy élcs eórnahang. * Utána, utánal
- trombltúJta móg v6gy nyolo torok...
Nenr_ vagyok ugyan idoges fiú, mósis
ozivtlobogv_a rrg:roítsm fel hglyemről. Mi
az, ki azN - nyögdóe,geltom' az akkorpá,r mell§ttom azÉguldó emborkók feló.H8y a§oruó fiú rohant el mollettem. ko-
zükbett hálót vag:y eopkát ezorongatva...
EJ, milyen §órtés. óeire sem veezlk az
t,mbert, diinnyögtem magambau, miköz-bcn ért _is utánuk Xrarnodtam. Vógre,
hosszae loholós után, az utolsó, hóti'éd-ként robano komát sikerült beérnem.íIó, öcekös, mit osínálttrk? - rontottem
ne..ki. ", A $omn elő,s2ör ú,§y nézett róm,tulut aki nincs tlsztában olrucbeli kóocs-rdgeirnmol, ,,Cseriro vadé§zunk.' -tnondta vésül. Miiree§ * hiiledeatem.
T{lit c.serebogórrn. - \,ácta, ki mafiát ,..
lleruek, nrondtatn, roert, eszenrbo jutott,
_ho§y ng,p tis olyan régen én is rragy
hajtóvndászatot teltottau ezekre a züÜ-
rntigö kie fenevadakra . .. Aztán mit csi-
tJóltok velük, kórdeztom tovább a }urkót.()sszeEyüjtjük, hangzott rÖgvest a bÖlc8fclelet. Jó. jó - ezt tudom, do mlértgyüjtítek őket össze!... ToJágértl ...§iiiil Tojásórtt?l - §z n feleiót aautánvégkép kihozott a békeiüréatől. Eo_q,san!,* hülodeztem. - M"j,t a }igta
elmesóli moadia a koma s -rómutatott
egy nyurga, szöezke fiúra, aki a többjck_}el együtt közben már körém ogonór-
1_osult . . , bölee kérdéceimet hnllgatvá .. .Pista" Laoi, flabi. Oyurka. Banói. Tani.
Irqi, Jancsi... esupd kipirutí, birnárajsült, vidám legényko.. .

Ealljuk irát, Ptsiat , ., * kórtom g kis
vezórt, mert hiszon blzton vez6riik volt
őbelme. * Mt célja ennek a vedÉszat-
uet? - Hogy minól több cgerít forlunk!
Minden este elvisszük az ögszolrgüitöít
bogarakat Dénes bócsinak" az errvik gaz-
dáu.ak, akí minden szÉz bosár útón-egy,iojáBt 8d cseróbe! A bosarat a celrkói.kapjóh a toJóst podis sz Édoearyónkl--, Azión mennyi e napi zsákmórryt -kÉrdeztem tovóbb, - l{óoonta hót-rivola_
száz merobogarai tudunÉ összoezeül -mondta büezkén Pi§ís. - Í8y ez na-
ponta, hét-nvolo tojr{st jglent ,..-Iaon. fe-ieltc, Naponkónt miadenkl etry-osiy' to-jást visz eete haza az Edesanyjának. -Iíát ez bizony szép doloB * -Óíesértem
nt€g őkcü. De Plsta iolyíattal Én már
edd!& nyrrle tojó§t vltteur haza. .. Aligleheí úg§i§ tojáti bapul. no mee biz
cgy kiesii ilróga is,.. - En kitencet *

Valami Jóleeő meleest ér€zteúx & §zi-
vgm Börül,.. alls mertom felnéznl a Lo-
mókrq, &tk csillosó gzomeel álltak olőt_tem... Vasíy kót pcreig ólltunk ícy né_mán, o8öudben,. . Pleta szólali meírvégre,.. Látos&gsuk mog Jultskátl
Nagyszerü, - íeleltem rr mór útulk lg
lndqliuuk... A nnp utoleó sugaradval
!ürdette már a irázikót, JuÜgta a
ház clőt! üli a szókon, kozdben i ú6sOd:
könyvvel a nyolo kis pesti lurkó oedlg
loüIt köréje s énokolni kozdott ...

§zóllt felfelé, az óg íeló az éuek s ón
a fejemot nrlntüs mókón. kópós&gon türőfiú, egy kicsit elkomolyodtám. Éroztem.
ho8y 6110 a nyolc kisfiúra ülo§t mogo:
lyogva néz !o e nregslmogatJo fejüket ajó Istetl... §zívük felott pedis ldtbatat-
]6ar! is ott lóttem ósni, ia8yősni n kil-
cserkóezliliomot . , .

óránrra néztom, riodulnom ketlett visz.
,sst a vÉrosba,.. . B{rcsúza§ nólkül. ógzre-
vétlenüI lopakodtam gl a kis bázikótól
s _ indultam az állomás felé . . . Messzo
Jírtam pér, ónekük aeonbau móB bel-
kan kísórt...

Á vonaton Jutott csrlk *szembe felada-toul, antit o Nagykórrótól kaptam.,.
l!íoat jöttsm csak rá" htez' ezek voltak
szok a kiscserkószek, kikről bcszámolótkellctt volna irnom,.. A beezámolót
Inegirtam.., a nevckot, holyet meEvál-
toztetta,nr, mert tudom, hogy ozoknak,
akikről szól, fájt volna, ha nóvszerini
megirom őket, hisz ők a névtclon nrn§ynr
kiseserkószok, g tl nevetekben eseleked-
tek. . .

Éjjol álmomban rretlig róluk álmocltam,
Pistáról. Paltról. Jancsiról § & többi
csorgbogárvndágzról . . .

I(edpes Frúhl
í{lgcrgl*écz Teglp &elm !
4 sok ókom"bá.Bom levélból, emit ka-

poÉ tölotek, örörnmel olvasom, bogy örül-tök a kiscserkósz-rov&ttrekt Örüttöt.
hogy netu fele<lkeztünk me§ ló}{.tok. . .

t\íost eoak anr.ryit kérek tőletek, írjó-
tok mog, miről szeretnótck itt olvasni,
mi érdekelne lesjobban benneteket,.,

Írhattok vereet, mosót, ,isaz törtóne-
tet, egy_egy kedves, nyári élurónyi. fia
megiltátok, rakjátok borítókba s írjótokrá a követkgzőt: A Magyar Ogerk6sa
szerkesztősógéuok, Butlapget, V., Nasy
§óndor-u. 6. Á boriték bal garkÁba ne-
dig bi88yeeszétek még oda: Bisceorkész.
rovat.

Bomélem, mlndayáJan hészültök mára nyári tanyázásra e leghözelebb mór
onnan küliltök érdokge bedaámolókat,

Irr{.gaitokpt vórve ölsl mind,nyájatokat
n. sgorkesztő. Nugukópé.



ü§mn,ilíf;§u §pünT
A M{tlryalom,§portooatálya Jrlnlur bó 1?.ól ór l&ín tgr"

tot_ta & III. ortró8or rporirzelvozotól tanócaEoaósót. Bmelyong toffil6tot, Epolt. ós vtzl rzntvgzotói Y8ttoL, lólrt. A taoá*g-a Lgrülotol, Eírolt- ós v-tzl rzntv
bozóson réeztigttek Ery §mtl o
MlLló§ orszá8or vozetöítslt ós f
vgaetőtls?t._ A lltóssbozfu uegy

Domóndy
orrzógor

ho"
?'§tt,, .A Ylzla§§r}ó§zot _$,J_ ezor_v. ozo!_l osyry!§óngt a ,,1.4elaperhéea-

továbbá a

vgaetötls?t._ A lltússbozó§ uogyJeloutöaócfl bdóroiatokef ho"
zott.. A vtzlcser},6§zot úJ eaorvóiait gsyBé§óne} a ..cizlótóiXiáa-hapltó?guigok" tolóllitúaa üryóbon.- E[bgtároztÖ továbbé a
tsuóo§IozÉ§, bosy l0{4. óvl ou&urptue bó 80-ón. §lont Istvón
oopJ49, az _orezdE ogórz torülotón glTöntgtűel ,,eport}/raiaeét'-proDgt r6Fdez, D3 8 §poTtBósztógpróbo blyetott íglülvlzssólnl.
ltggy lz 6lmúlt ssztoudök tolyamón a o*er}ótzgt milyen rnort-
Iógzgégot gzorgztgt, A tanóóíözái básodiE -trínjaí í-.;tTo[tgzakvozeíók ,szómoltnk bo oddts vót|zoti muubójükról.

A_ t6náO8Bouóson ooztotta tt dr. §zabó Józret'az I. o*atályú,A_ tanáorkoaósotr o§ztotts tíilr. §zo[0 Jórgii-ai 
-Í. 

o*atályú,tportórmot gzotpal a rógi osor}égz-rpórtveioirfuibt.--iÉii
munEóJut|sl az tll$eósl sportműLödórt oltísogltotiót. A }l.
tüntotógi__dr. _vlto_z B_oló*íqlvt §er l'etenc, dr. BoreE lctten
{'9r6+G!,Yo8uBo §_á,ndor, dr. Kolbenboygr Zoltón, dr. Bz,kla-
tlúnp,l llárzló ós Vllbovszky Armanrl }ántÉk.

. Cóllivővoresny: Urvanbeak Júntur Í8-óp rendozto a }üou"
salom §portogztólya oaidel országoe oóllövővgrsonyót, Á aól-

l?T' ;r-;rt'f 'rTi 
j 

. 
m6al B l€ ut a go r} é sze k bata l ma e ígl bót z{ilt eó §_

Kosztholyről jólonti}, bogy n kerrthglyi ?9-§s ,,Fe8totlcb...
o8er_Eó§zo_8ap&l qqgolatított& 8portosltólyót. Nosy lpnrlülgttol
§ezdto_E hozzá, lsbdarúsóe, atlóttLa, kosórlabda Ós móg ntóceporiok mgcmúvelésóhoi.
, .+, bijei. í0l_-er.,,Gróí_Appopy! Albgrtí'-asgrkénzcropnl mogalaEltotta labdarúgó-rznboaitólvót.

_ , A. Csertó:zmozBalom §portórztólva 60 rlarab tutbsllsbdílbiztosiiott..8,cs_apatolr eportoeztályal rzámára, A futhnllabdó.
Est ha§znóll.bel_sö_8untmi lgarlósa ellenóborr a }íozgalom §port.
n*ztáIya útjón koll igóuyolni.

l- 
il: :j,j: -:.,.},1!*l a
] :ilj!{]..,, i.i,:.,,.]

,. . A |doz.galoru,§portoszt{}ya _nqsyobb menny,lrógíi töltónl,t(ki§pu8kstöltón},t) gzerzett be. Eaúirrn íelhtvjuli a 
--cxanatokat.

hogy céllövőtöltóur" lsónylériikot a kerlilot'§DortoaziÁlvn úl-jón hnladéktalnnul Jotont+ók bo g Mozqaloni §oortosátálrú
hoz. A oóUi'yőtöltóny árnl 1000 darabonkónt í0 rron-ső, ós ehÜr.za csonrng:olósl É* poetat utápvótel költesgét adámóUuk lioizú,
,...§e.telq{kozzgtob nro§ róla, hog§, a vlztttlztltábor 1944. ór,ijúlittrt hó 16"áu keztlődl[ §zoniondiiiu.

§ vízicsorkósz €8yó!1 toljgeítmónyvortgnyok ..o losJobbtrrrsportoló vízicserkóez" óe a,.lo8Jobbán sporioló'víziÜÓrkósz
c§n!]ot"_ olmórt q tóbor ldgJe alatt u§}innosak §zsnlonrlrór,
Bcrli lnok lebouyolitáern,

lll. }'órtl§r0í}Éirel f||Dily0lafnyl. 1, A sze.
cedi V. kcrüet l'?l. tz, cr*rkószck BÁnkr.,
C6onks, Dobr!, §ílr!ö§st-, Susula cslnatn tsti5
körrel, 1, A kecck§mÉtt v/Á kÉrúlol 8&1. §r.
crcjkór,"csapatu, lg}l, \óxrel, 3. A budapestkór.
nyÉk[ í/A kerület 6g}f§ltcll f§npatfl, l!5l *örrcl.lV. Cr*rLórrllrrll a88Dllviíllny, 1, A §16{edl
!. _ ler0le! l2l.es clcriésaek eronka, Fnriicó,
Buidoró, Kocris, Sárl, crnDato 117' kürrel. -2,
Á becak§fiÉtI v/A k,lrület l?t.eg crerkérrcrn.
p0ta 9öt kórrel.

V, Crcr},árrll ríyónl retrrnrc. t, A budap§§t.
kürnyéLl I/A líer0let Dtorcsák csgrLérreli ül
&örr0l, B. A kcca\enóti v/A kÉrület srIlsy
qrerkérre 89 Lörrst. S. Á tec.leméli V/.t }eri[.lot §rsntgndrey cser}6516 8S }óírel,
_ l]l. Lgrónrarürtó$st rtyánl rrrrenyc. 1. .t
budsp€süöInyÉ,líl í/A' terüler l9l0.€§ cs8D4tá.ból Pat8Ly t59 körrol. 2. A kccrlreméti 

-V/.\
!erú,í§t zll.ei csrpatí|ról Hejnal }!7 törril,

!,,_d_ _8.i8€dí V lgrúlct lt,l.e§ c§sp§tából N{*r
350 LDlral.

Yll. Fórtlcrerhó.til ctyónl vfttenro. t, A szf
nedi V, , kBrlilet 1t{.9t c§erkórrc§hnatAból dr
Bánty 280 körrol, 2, 

^ 
sr€{ldl 'Y. 

kerüttsl
1}1-Ei c§apatóból §urulq T/ü börrot. s. A §rt'-
Fedi .v, korülot l!{,e6 cr§potából §zetcsi :7J
Jrórreí.

Ylll, Crlrhórrllrrlr}, flré§l y?rsftt.s, t, 
^Er§§odí v, kerülot. ltt.gi crsDa]Ából 

'sárr, 
'Jili

tórrsl. 2. A budaixrtt l, &Brül€t 1$R* csar,
k_órrceapatÁból Kovács &l2 lrörrel. 3. A tz8BfdiV, kerület l2.1.Bc cr§rkó§rcrapatából Faraló'}'*
törreI.

lX. Errónl pltrtolyyct.dty. t. A rlebreceniVI. kerület 953.e§ ccerLósuciaDetából Garav 33;
Lörrel. t, A rzcqedí V. L§rülbt l24.6s cilrEÉ§z.
g_tap_atábQl dr. Bónky ü§ körrel. s. A srt**tli
i ker§lot í3{.s9 c.8rlólrcrap8tából Far6{ó 

-:!ll}

kórrgl.

ö

,rj ríg-:r-:.l,.":|_1 s:
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IN§aI§.oN§AN
AHoL TUD, §E6lT " , "

A HELYiEÁLL|Tó MuNKÁ" v§§u é BUoAPB§Tl c§§nKÉ§zElt
EGylK y§z§TőtÉxxx gtseÁnouó|a

|/ ul.únl I}utkl,pt;lt:tl, 7!lá,l hitlíll§ 1.i,
_{z. embarck n:rtig izgnt,*ílltr rncsíintlk a teglraprril. a lcvagij

,r az egtitz kij,rrr},,úh rr? átólt ls(ltrt*tlyck trrlrrlgtrlrrtát nu,§iirorzn.
áz élcilclcrr1 iisszttürlrr:l.i rriLrírny i:elrr:s*tlirrirlr r.,agy rróhírny,

_száz airnoszlóla. lógtt;,,oruírs, ,1* az. ólő a,karai ntcg ictrr irnjlili
alalta.

,.Fogadairrrrrrrk rizrilítrittl, itt ragtrunk. l}rszótl htlyetl tn,un-
tánk jril,rlegrltl }rrlsrigiirrket r". íogarlaltrnrlltn.'' H löviú, tl* hrtt,ri"
rtlzott szavnk cgy glyril.te lrlp utlvHtírn }rnugzrttrrrk cl. A trserkórz
_§egitő c§{rpa.l nrcglllctíjtlvc lryíri a szerszártlok}roz! a. mullkit
g3,or* iiternbcn íol,tik,

Nózziirtk kiiliil kixvil a tclipen. Az rttlvarorr naB.t'ntetttt}.i-
ségíi, gyril.ilkcll}, nn},a{ enrclhedik halomra. Több {alálat órtr.
kiiliisxijriii eltrlr)*szlrlt rrtgk, ösrzetliilt rgkások. ngy kózepes
Űrrnóretii rorll1lolíl l,x}mb§. }ijrtrtlerrü1 az óvóhcll. nretrló csa-
poli, }).j. Az órrihr:lyct nrcgr:írzta, a }tctrntattózkorlók közíil ktt-
tcu tlszü]úJ{-.t,íik01, r,eszle{tók n ltirnyrlntásttil. dr,: et{:űl ol,tckintvc
setrkinck st,lttnli lraja §prrt 1ijltí,n1, .j\ .fc§yclrneaettsóg isnrót srrli
ctnbtl ri ól{,Jiol lrrn}ltett nreí{ a 1lttxztrr|úslril. ,{, gyórí:llütel; tr:li,
talÁlattlt kalrrrtl. A íni íag}, rí]gf,c,fotll, ntás ltr,lyeii r.nstrrq-
íenyőfati)rzsek tá.nrnsa1..iflk. A iiibl) tonnn *írll.ti l,rrslrazfitt i:ll
r-!cíi hr+l_r.clííil l;íiblr nrritct"rc* tangel.vc kijrii1 megliiirgct\"l frlklz,!k,

,A g,vár: elsíír,r:rrrlíi.ftrtrtoeságir harliiizerrr. § !11ilr.li{grigtrlii
,.zólti sütl§űs szállitások vár:nuk ietxln.t,rtliíárrrt. .I crr:t,hi,rzi l,
rrttnkírján látgni1, irrrpy tiaztáirrrrr vatrllak rrtutr'kli,iitli, j*lr"lil.ii
sógivcl. l]t,ánuk lu*stln tjr:ztttl 

..a 
lúr:, i]gy{t1l{!:tt\ílik l ]'iilrl ,. .

Ug.vanott, 1S4-t jrlrrittrr 1?..il cstrl<ósz gr:gitö c,tlti}lir, ltIlll]
kája hárorrr riatrlig tarl,trl,t. Trrrlták & fiúk, }rog}, rr [cltllt,ti ltill-
eselek blatorrságbarr nz cilr:rrróg támar]ósrir.rr! szern}_roti. Á l],r

§arla]rrrrr ltír,ri.lxgl,91, azon,bürt trrögebb,r.rr1l az a§gorlnltrnititll.
Á Qnnrlvjselés megkimíilie (ikci n mü§prúhált{ttásoktil],

Á tcleplc alig iamerrri :,ó. Az utlvarort czerterlzr)rt, fr:ltlLrll
nl'crs- Ó* feldolgozolt anyag ttont nrár szabi{lyos lrtluttlklrarr
strlakozilr. .,\ tátongil bonrbakrálcrek sehol. Igaz, a krrzirttiríiz
ttti:g t'ont. J-}c rrlár lrclzztifórhr:tíl, ir hatt)sásl nrunkás-százati tirii.
kcztli is rr ho!1-r,eállitir-<t. Á szállítás ntegitirlrrlhai. Az tlílvíi}.1,|i
brljílrlrntnrrk a gtipkocsik. az iparr-ágány szabatl,

§tlrakozrrak a fiúk. A gaárrezelösóA elisnerósót ó§ kijszi]
tletéí fcjczi kí. Elhárit,iúkl neur illeti őker, elisrrrercs. Dlcl.f licIt:
tettck többet, rnin_t ami. nrintlgn magysr cserkórz tett voltttrl
nlrrr il].eti óket'küszönet, mert amit tettek, logarlalrrrrrkhól lr,r1l,rr
rzttr{ J<ijtt,ltssó8ük,

*
A nyrrgatl naél füsifellegekei rrodor a

hnrja utáu mo§t a il}n_lg§t filstJr,, zúdrrl
cset,ki:sztlk i* állják a r.órl.írt,

*

t

n]§§n§bán. Kelrlt 1'i
rorink. .Á llrttiltpc.ii

i. l,2;t.

,1r l§.EJvl)IilDÜEI ,,EfxiEr'r
irrk eserkószi rrodort eI esapetától ós í§_v lrónytelerr az rrtt
i;egkczdett munkát abbahagyui. Ázonban a ceerkÉgz iliirrdenilit
!8lál alkalrnst, hogy íolytathasisa {r lüllnkál és tal{ri rrrlntlerriit(;
tár_sakat l* nlrhoz.

lgiy tiirtónt Móron ie. alrol 6 hóború lt',t csalratr;t fo"qatott
Ireg psrarlc§uokótól óg tr nyíj már-már felbonr'lnrrl tótsaott.
Ekkor azonban mesjelent n §uln€n í}errl.tseIr'Yiluros *- lallurrk
iirneri rajzolólu akt horrsnú irlei3 verette e büdape§ti ,.Bolrloc-
e:szony"+sapalot * ós nomcsak o helybeli firiknt, tio ar r:tt
l3aralókal ós kttclopítetfekct is be.r,onta 8 o§erké§z-mütrlrába.
§i,l lri.t alatt 14 esapet 40 tng:Ja bapc*olórlott a rnunkálra ós
lllnepél§es Vcrri §nrrcte.yal lcndült BOki 0, nyári mrrrrkának.
§zota poár több össaejövetolt, játóktl*lutánt ée egy kir&ruluiír*t
i§ ta.tott. á nagy lelkoeedéc megmo,zgatja g köz;góg tölrlli rtfjait
es már a kireserkósaef rrrcgalakitásárr goneloikorlnak, ntcrt *rrk
a jeientkt.zti.

Í_.il.,, ;r,:1,1i1 t * kiirr.gsiikl

THL§PIts §zoL§ÁtAT
l!!ezplrorlrriti 1e}.epilirglirrk I*irrrr gkarrrt&bó1 egyolíir* sz,ii-

netel, "Aa o1tnni tele pitdlsek 1i:h.etősúgétü1 .ú§yf lőre ltl*s-
fosztoti , be nnünket, rlc nráahol rij, h,atalmae munkate}ii}§tcl
utrttjtoít teltpítő nrrukánk §záütárrr" A zgidókat orszá§§z§ri.{,
inttr:náltók. gyiijtőtáborokba r,lttók, hóaaik, üzleteik, niüir*-
}yeik iileren ur6larltak ltátra. Ezekql & me§§sí§á§ iíjalrb rótc
§ének kell átvcnni. én ar lpar. kereskedelem menel;ót továllll
vluni. líe§{ r.*gl,rrnk gltződvo erfól. hogy 64m flz íp{tí.
§em a kere§keílelgnr. -_ rnó§ vl{ékon §*m * fo§ja mogsín.ylerri
ff i§ialósÉ§ kikapcsolását, szükaó§cs aronben, hogry mlrrderr
masyar tehetsógéhez illértsn rÓ$at Ycgyen oz rlj horrtrr§lrrlás
uunkójúbun.

tríennyi faluba koll kereskedőknek, iparosoknak mcnrrl s
érzel, mll}"en kivíló alkalom nyj,lík sz ő$i magyar íidékek
1,1§§zamrrg§a rosílúsr{ra 1

iía§yor e§erkégz! Te ig houfcr§lal,ó iehets% e munkáb,lll
rárl is r,ok fclotlat r,ár!

1!inrlczt,krc rnni,j rtróg r.icszulór[ink.

§ § § Lr§; e§ r

§r llr



U]ABB TABORI KIS TRACTÁ
AVAGY AzoN HAszNos TUDoMÁNYoKNAK RÖV|D FoGtAtÁTA, AMELYEK A csERKÉszfÁBoRl ÉLÉTH§Z §ZüKSÉGE§EK

Álvúg. Élsá üteme a le|úttás. Ilgcnkor jöss; rri, hogg rengeteg
nwgbes:éIttíttalód uan a komdddal blcg is próbáIotl lebonyoltluili il
beszéIgetésí, rle {rsle:ctőd rendszerint igamatékosan lebeszéI mlnden
ilyen k|sérletrül. Iisetleg apróbb és kl)nnuin mo:díthati tárluak beuoná-
saual. E:uI tltt /Cs;A,clddni ke:des:, N éhúngszor elgondolod, 

- hogp lehetne
ez n szalntcasúk puhtibb is. l.ülönöselr ukkor, mikor a lalai dDtllboÉat-
nlj:úttttk neualíi képc. kirai:olóttik. esetleg henésődik ár|at'lan húkulba.
1Iikor uégre'sikeriiÜ aalahtiga kiküszöbötni a:t a bütgkö!, ami l uesédct
nllonl|-ü, u:t hiszed., hoau mosl már aludni. tuosz. Embg le?üc:. sililtuo(
u|lc:. I|'Iert a kaőeftőz."őkben Jön .l s:únabri', És csíp, I.1,t s:erenisiil
atrJt,_ mr?r ijípffce§ Dadászat után elejted ,i oádat, llo§t mó.r ltímcriilíett
ttlttdtidl, de npn ludsz, mert a csálúlor,úsbtltt úgg l;itnelrgultil, h,tlly
/el7s:írresr,ööcrt a ítlbe ídküdn9|. mindu!étc t?í,lilck Í?élkiil, Lilssun az,ii-
bdll tr rnelag enyhii! és tdrad! szemed-múr-mlb lecsu(.Ódik, Iigllszcrre
|,!:ullhulL cpPen a: álom lwlórdtt,lnlalmns recsegttst, morgásl tlttglJ t,alumi
h.lsoltLul lt.al|usz. Elilnle lvm l.udod mir!_ |élni a dOlgot. íti)uid Ieií;n,ls
ulútt rú.iössr, hl)0u ,1|m a !ölct reng. c§.ti; .l líiskn hoikot. !Iya!<iti1,1ippttt
ln.eQttyttg_odna uilJkilt cls:endcreds: is alszol. Ül 1;ertig. }ltr! túl;,sr
!!lJllÉti ll'll,,clltlli 11i i,7.xt|tlt.r,

. , , Árok. ,{!ti!;l,t,l Jt: csű e![r]L ió. E!]v ltibújtt uatt: tistti !c,,ll. l.;,t
]Ur'r üülnu s:nbaútlma:laltti ualunti. üss:etolhoió úrkol., ttmít csak ,,l,';
A.lí í,clini,ds s:éIttgiltvt a taildlt tcrui, Jelletnz$ srrieitsáErr. hopy tillugtls
líIriillll|Q'k,ét {:ipő, nlhúny ::lebltctttlt1, uatuntinl ijie!(nkint egu-]rlt fi.ú.

lhzrlr. Yaknliuel rettdt:etlcbb alukjl -liúus: nit en isnen:les.
.Lt:lőltelgc qz első láboraíók hőri=stlkja, eselleg t1; úlsi sóíor. ,'lc|.\emzó
suíúIs(tga, hrlgy tt |ogke|.É u eipőkr,éftlhe ucn lleleágqttzaar a uanólűt
í.,.|di! 1l: tltílqlvól horatl <|s |élttu: őr:i)tl tuihan lthet íelklni.

Crruzrr. El az, amí hu IceI!, o/<A,or nincs. íIu nem kcII, bi:losan
megbWlod. Forgúsztnpadan. ieg|JftIled kellene? A ceruza kujó,tttt!.
oiglJoroguu ttézi tt sátorárokhóI, hol1uun. túroLl összcs zsebeidr! utantl.
IIa nvg déIulún srundiltálni o/.,a.s! eg!) keDeljc|, uúrge! uthtls: tti.
hogg heggéuel lellelé dUó rcnl:&ba íeks:el'ŰIe. .1llttótag íitli is lehpt uclt.

Csomag. Régebben nlpszerű elldLmúnlti es:köt,- Ma laliesln kar
s:e?űllen. Xem a cserkészggcrmek mialt, ó nent. ü.salc o117,6.1i 5p21 itlrtt
nan anngi, hogg csu_l; úgg-lehessen küldii--gg|ni belőIe ntk,:r|.
. Dlvnt kalapóccsal a hüuclgkujjra uerni, szögbe lépni (mp;íllúht.

k t: ls:cr ru utvj e nh illaló t kér ni, aín t n i q it meg tűd,sl"ett ni,'s :rioá/ nti t t d, t : .qnú rossz ós |eleslegles, E::t.4 szelnbeh nen; díutlt íelszÓIitd§ ttól,k,üI elw|"
le.Ri DLríami nem éuctően sürgős tlolqu!, utlratíasan bes:éltli. ntlg akkt,t,js, itl íoss: kt,dued uun, s,ót íl otyaimitt, runik tc iatr:r ,rscr&ls:i'lcs;lii,
'1'crmis:clesctt mirulc:t cipil knri.,kben_ (],sírlid$:cArl.al éppett iordi|tt,l ittl
u tlrslo1|. (v{lg§ nem?)

Etór, ;{: élel lennt(ütúsúlt,lz sríifrsrlocs !lettani. !oluumrll. -áuuc+-rl'
lllrcisnteril: és nititeq!] é!rtcí,|nlk leki.ni'ik. ,l: iItrch átakkuI tűrilnil,
J?lííl"rl:. lu.,!/u ülilíü i-s:t'k., tnur]tqi,t!ig belédö!nek eűu lombustílt. Ő csal,.
r:;:il; rtntlijltlltriiil ls rltlt ,lkkor ittttltll ítI. mihar múr (a utol:rú tl.|I,üíú
ls l|rltllltltí! ,t |.tlrkún, -{: llgr;r Űjirás iúr csrth u:irí sllnl !l!iac;, úFtl
l;,bl,t4rir( !IllüIlu1ll A,;jtcli it qlJL|rnoffaüld§ (lú"gtl oIl !,

Ebresztií, -! tó,-sutlijit hajnu| k:e!luneílí;n i(n{Jíp"í.{. ll.*:ndsrerút!
lttht.nyfuc-surúan lIorni.s. ,É': l:|l1billl <:sa,},: uel, mt:rl hu ttérbtiilclrgt'.
szentnlel kiugrus: tl súíarbil, hogy iortr;ára !oilsd tt ltatlgoí, li<srsittll1tttt
ltörülmosn!gc,g es íogg4!, ntrt ,:i,jrl,: ,.,L cérjd!: íeii:tltél.

Gat5a. J,íaggrt nem:tti lühad.ú,ut!. fiüiarir;srn üFr]:és:Iábarlfi|i
ai. ltt ugaQnis reggeltil cslig nitulenki a jtnLneuezelt ruhah,lLahtli!|
tttláIhtlló, ai ö§s:é§ eggéb ruhá:uli cikkek ki:arusótw!,

Gyomorrontás. Több aLkottltíemc Llan- EIsli a nléilékelt íclirli
íó,pl.álkn:ás. Iíásodt'A a: a: .ifiés. amelgre a:t ltis;crl, hogg kéttsuulut
á.tqtaIt üa|egpart ettél, Sorrendben ezutatt a napos merzl"ő köttetkrrili,
rtAittrÁ, ,rípnrtret:olod búdot. A d.r(tnta cga hüídlm&§ kutal .la miaűst-|tlii
^,hiA,ebali" riritttls lcnlleléstben csútsoéodik ki. flittdezel; uttitt ct: 

'tl:

lt,:tls lútnoil, hogg o.mil. Aurnti Cs a tijl,bi ,.ts,ltla|u!(," müoel, flz otiltí!
AisrnisÁrr tt !r leljestltnéngulhc: killcst.

llrilpn11. t. Eltnebelilcr1 |ogytdiltus egyétvlt jrlitljc. !. }ItlzgúIttht,rt 1cl-
l19:rlcssé4. Sarkott kt1l,.ődiA. i {il ls clltirtl scrÁ,rin t:ggttránl,} |'étlt!:t:t:l ,

liurkut (stljtilol ) beíaqggu:lli. ]jiztrls Uédekezí:s : iém r]lltilagolti.
Idegtssóg. 1|e:elők suiútst|l,3a. l)arlltcsnak ttkktji idilles. l.nik,lt

a: ú junr drs ,,sle 11.kor nllg ncni ii:ít t,t'sszrt c porlllóíól. Ürsw:clő i,
pQrt!}uielcrúés trasakor tdeges. Idegts embcrtó{ ktrtll:ní raldrnlit lleil!
ínrtdtesos, esetlp!! ék!íLles:éIges, Legjobb eltünni.

Jó idír. Il11_en nincs, IIa sút a nitp,,u}tkar niues, merl gutíí.ütől
hfisilt uan. Ea lelhős az ég,,tltkor es6 lehet. }/n etilr, ük!fir plílile" Ha

/j
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,linc§ §rCl, flkkal kibílhdt{tílaruil |ullasllö ú lel|egő. h.a stél uan, eltuiju
u sdlrat slb"

Ker6kpár. Két kerékbőI áll. tudniillik, ha uatóban kerektk,tt.
kerekek. Eilenkeú esetben két ngolcas, tlle|ue lojds a léngege, JeIIem:ű
salátsáaa- Indu oluankot döalik be. amílcor nem uolna sza.bad. Pl.: Két
szénasizekér 1álat<o:tk etőtied az'úlon, le tetles sebességgcl száguldas:
lelé|llk, Mi sem természeluebb, hogy ilyenkor csengő, Iúmpa, pumpct
kilűnően müködík, csalt éppen a |ék nem,

Lümpa. Két laitúia oan, Elemlómpd és pelfóIeumlámpa, Eluhett
uilágítdsra has:náUák. A_: elcmlámpüoz éppen ,csak elem nincsen,
küIŐtiben mínden kapható. A petróleumlámpúhoz esetIeg aan pelróleum.
de a:ért nem blzlos, haga uiláglt is, Jellemző sajdlsúgu uguanis a pet-
róIeumlámpónak, hogg üuegén uitngí uastagoh korom áll. llIinek is
uzt hábargatnl, qmit a .tarmészet bölcs keze jól elrendezett.

Mezttlúb. Ez a lcgúlabban szabuúngosttatt tőborl utselet, A saidt
lalpbőr ugaanis legg ntlkül utúna n6, Különös saiátsága a meilelen
lalpnak, hogg m{gneses. ElEszeretettel aon:za a küIön|éle hcgges túr-
ggakat, Iíeiilae al akdctüskén, be|eie:ue a tozsdús szögön,

Naposttszí. §ípszerű ! etteg :etcsség eklel I elruházolt ember| éIe, Egé s:
nap stpbL lga írdngtlla a semmttleuést. O az, akt a sátorszemle alkalm(l-
oai kíiordttíő a hűiúakokat, igen kellemet[en helg:etbe hozuán ezzel a
b azdrtula J elono s a k at,

Ó ne l01. íileiében elkés:ülni az ebéddel, szolgúlatot útadni, bőrig
óztti, 30 lim-t ggalagalnt lű:6 napban, (lllalábatt tábotozni,

Portya. A közlpkorból |cnnmaradt ktnzóeszköz. A legnaggobb
h|s$lben, amikor mind.en épeszü ember egg kád hideg otzben iil, 6-7u
aserliész a poros és meleg orszúgLltan gualogol s:ómtalan kilométert.
mintha számultra nem aolna |onlosabb dolog, mínl annak megállapílasa,
hagy úll-e még u döbrentei odrrom, ragg a tis:augi htd. Igaz, hogg a:
ilge'n !éftig Iógó ngeluú menüelesek les:nek a:lón a legszebb emlékek.
különósen télen. Ilgenl:or tgg s:okas oíss:aemlékení rájul: ,,Eaiai
pajtds! Hh hhh (r, lchelés a leíaqgní k*rúló körmöke), de s--ép is oalt.
amikor abban az dldott jó napsútesben sétáltunk mittudoménmicsoda
Ieté !"

Rlodó. .Rendszerin! éppen akkor tör ki, amikor egg éjiel éppen a:l
úImod.od, hoga egu kdd otzben ülsz, és ,,lemosod, mit iád kentek a s:á-
:adok". Elelrtle nem tudod, hogg azért |uld.okolsz, meú elaludtáI a k(ld-
ban, taqg azért, merl ualaki a teted.te taláIl üIni a nagg sötétségben.
Csak akkor ébredsz a uérlagaaszló aalósdgta, amtlar mínd. kipehetőbbcl"
Iesznek annak a zseblámpdnak a köruonalai, amela a torkodat ngomja,
és amelgiket mellesleg lá:asan keres a gazddja. Ékkor |elllattansz, és
megpróbúIsz lelöIlö:ní. J|Iintegg ötpercngi lusakodás után, mikor múr
dz lr§§zg§ ótestamenlumí (ttkokat rdszórtúd órtatlan nad,rdgodra, ftiössz,
hogg nincs is sem1ni baj, csak éppat kelten oltaríatok Jóskdual egg
nafuágba b(tlnt, Érdekes, hogp arról múr szúmtalan eseíben szóI-it
krónika, hoga egu nadr ógot kelten akattak |elhúzni, de arróI méq
soha, nem hallottam, hogu egg § a p fr d b a kettcn akar! ák beleerősza koltt i
a leiüket,

§dtor. Csúcsos udszonképz6dméng, Belseie többngire bazdr. KüIseit
áUttólag uízhatlan. Igen, de csak egg irányba. T. i.-beIüIr6I kilclé, A:
u ggantlm, hogg csupa kis szelepből (lII, amelgek be még cso,k engedil
a uízet, d,e ld, azt már nem, Megoldús: tordí{ua kell |e[uerni a §áffaL

§zúuyog. Iuíásképpen a tábor keduenu. Iiülönös elÚ§Eefttettcl
lúmad esti ima éa pcrancslcíadds közben, meg atnikot alud,ni §reletnéI.
trIunkaszünetet nem tarl.

Torna. á hajlal sötétlében dlmosképű alakok uonaglanak, min|
. oalami holdkórosak, aagg ualami ídegen szektdnak a tagiai, Ez a lorna.
Ha a napostiszt ltomoluan veszi a dolgát, akkor ktilorna,

tjtazús. Amtg a Donat a tdborhelgre, Dagu onn,ln haza érlcezik,
uía2ol, EI6szöí azt his:cd, hogg csalc {tgg uagg méIló az emberl |uihoz,
Itn énekelsz, Mlttthogg ilgenek többen vaggtok, IeüItök, és szíu-, oalamint
tüIrepesztő hangon ,,énekelni" ke:dtek. Amikor a lorkoil is, meg a
nótaíudósod is bemondja az unalmast, ualani szelídebb tdrsas!üékot
kezd.enéngezel, pl, nuggemberesl, Ilgenkor alakulno* ki a tIO*öa
ttéoből álló szörng-Iáncók. Küzben eggik-mdsik kid6l, aludni kezd. Ez
a leg?omaüikusabb lttlvűng uz egészben. A íüIkében eggmds heguén-
hálán a legleheletlenebb hesttartüban alxanák li{lk. Kinatlt s:{lak,
|étig tehtmgt szcmek mittdenlelé. A uonal egg-egu zükkenéskar néh(trty

j

Donallds. Apró horkantások, n!]ögések, Éngem ez u kép rytndig e.g11

koleíasuitottá uidékrc emlékeztet. llgen lchr't egu koleral)arak, aRoúa tl
beleas:átlItók bedobáIiók a.betertekel, éIjen, oagg halion, R{ki .akoguan
tudi A uéaső stddiuá aaollban-ilt kedpezőbb, Míkor a oonal. Rözeleg (.l

ienoi. mthÁenki lelserken, és íguekszik ma.gdl emberí lomúba,poloznl,
Úarrits. Az a cselekoés, ameh]nek köDetkeltében az orszdg.cern(}_-

eltÜósa ue\zéIuben lorog, Egg goÁbhoz áItaldban !0_60 m cérnút [t'i.:dliiiűiiit-ű 
h ióítlCpz"eít őserkésr. N em beszélve a hetoen,éIe aal a

áatot{ ió?Íi aruúia rót.'amiiel a uar r ús l ettalúló i dt íIIetí." Zőne. JuiI" eriöl iobb nem is beszélnt!
ZiolrúOi. ?"?'iűiÁaUlt tdrgg, ami ennek a eikknek oz oluasúsn

r<azaŐ'-ÉÍŰ'Úi; áibedb;i. srs,ke§,íeííe" §zyl"

:tr,l.ói
,4l,

T



7.'o,rquemorlá-! * ehhez hasonlókol, Prrlig ar egés? dalo§l,,ni |l.jtúnk iikliizétt tlolt., De ki. twl erről? Akhoí.1 ínlelnk
kisaó ltil-tőllrk o cél,an, Honl ia rnnwljunn: túIatigosan kl-
lt.twzntIlkík u epnnlJoI lchetijtégeket, Maazlaohétlneű men íe
hrrrazlelkrdtck, De lcöabefl, u ilórokk&l ts- báidtkoztai ér

*a g xlt a erű ü *l,ct ekú c§i.nált ak, F clhalnwz,ld.k aa, &ranxfirt, ol!! an
erösctt |cJléh a töpet, hogy ndr,,, n-n-a,, tutlJa, .,,Űérca Őoltaz 1 l,ejl" Á ,kormdnllzat kérdőre L^ont bennünhet, mrir amint
akkor rao!<iaban. uolt, kesztgűtlen kézzel, égetéaacl, kerékbe.
tö.réwcl. Dc a mi.alnh ncm tallottak, Eürnben ullrtpló tiür,,löt-
téh,, hagu_ e? .a na!J!! hl:_cc az eretnekelt, ellen, a mq'iáni,ott dián,
?n?Ou ?.httilh míatt,, És rdkentük a glukieatrfi Q paqokra,. (]
kergsaténgeltre s clalat.t .,. qz uranllaÍ\eén óóatógá|n' tttu-tt:[ak
fr o|.Iand-í.úb_g, 

_ _Atlgl í o oesa s ze génp eilett §panuoloia zd g éi g á z-
dagodot,t II.alI,awIía, Ánhuerpén aolt a lőíéseki)nk. 

'be 
aa- in-

hütrz[ció_rn.ég .rna ía ió ütök4ttaa a - lee,wltdh ellrn.
- MéItóadgod a multból neút crőt! Hiairn tb:az, hoteaer

eaetendő nem ltls ítIő, cle.a Jelc.1, a ielenl Áz XateéűbeÖjtőt 
"'--'

,,._- Ne .l,?gpefl neuctEé_Oel, René! A uildg eg! részéi ke.I.ut)-?átlen nehünlc a konjunktúra. De m.dsuttl Maga mt nem ld,lőa-hoag mire.rncgu a^idték? LIaga l'ta/r" irabldroita. a, ielentéschei
é6 ̂ aetfi ,olaasta el aaoltat? Bár el,tílntette aolna *deiébeu'áz
loé.aa qlspó1l|eme! ,,. kellemetlm, hoyi á §iihŐrcÍ7h-Őei'"gŰ-
OadnrL turl*dlhat bennük, De ez aetm xégzelcc baj. Kíbúiu,"!t!
Áa,_,,aautd.n" maet ie @ ,níé_nk, mert ezií;,''i.áÁ- n-aiűi-őőűőoic
méluére, Eaelc lúnuelmeeetc, niíaak. ÚÚtii." '

- De e? a Seekereal Eá acsacddlmen elnher!
mewére, Elek hénuelmeeelc, naíaak. butdk-

- Dq .ez a. Seekereal Eá acvcddlm?s embcr!
. ..- Ritha kí,aé_tel le qi q;lljmigekklt ttái-ritaunlt, Eaekbőlllla&a.xlt o.Eziüa alcerd§, Eirinuzik a tdaolbakítóa. friá.nuziha gua.naftaüt, a blzahilatlanuíg minden lrdnt, amt aeliinh lia:n_
9.E9!*!y:, Bárkacaord.a ea, Rőné, ée aégeieáŰ'éiaőŐ'i"'Ől"'*Ű-

t_e rz: é l, Ltit hut jo, h.ttgy t:é geretlmén lt ben tuli rJnem tni r';ll.clt ltd-
borús. negmozdultis,& nxlgrElrfrlJalJért. ttttt: ol.ajért. llxlrrliérl"
ansérí.. ník.keLérl. gnboruűrt, seéné:rt.,, .1 nti ,,nit,rr.iitih bt,int
qQtt._g ftLi$g7lis ipur fődutticsúbau, l.Ii az, ltoy,u hrlnt ran? ü
d,önt elumagu,

- Dc h,tít ll.* ú|.l.nmdaúkf
,- Át el,nöh &zr, l"$?i,, urnit mí kí,winunk ííllt. l)z a íiatal-

ernb.|riink nanll,iet 1dcg, rilit l;llt n'htttlge/crl, o t,a',liJinő,i:€iűt,
Töle í iigtt,_ hltgll_ uz of_rllxti itltlscrto ilir* íiikzer:, tilst 

- lt,ii,
üa0,]! urnolllltt. I) lzubjtt Dtt] ctllt 0yar _lftillltú.ltil . ranu íiI.,."iragoztatti,],il, _35ü_ipartilt.r,ait a iic;r, 'alutl.. Áz örrq fo746x1
i_a_ ő bubrrilt ki, J|.1tl uilln hakisehnt pitzl.rdilgiű tulái.ol
Ii q1l! ll áPq !l,.! _ K é pz t: l j.e : _ N e t - Y or l, . t úr oa tiul tk arlíla n n éit aií itmillió Qgllúrl hér| isl;olaéyitésre, Eat {r rhl 0m.beríi.?rlt, leazat;ai-"tatta, K6t hét|el késöbb a 1nieínk köiúl Ealaki naiu- iiiői,
pa.lol dra l:_é r l _ho;zúj tirulá st, II c t]ka-ptq l Lonáónbiin ii:iőa'mrii -liéppel, XIolzktíiban scm, B,ahunor-ics /sícdrr iobbkcze, Szó-
aal Ll azötctsépls,hataltutk mögölt mi htiziúti ő tiűíltői'aZői_
1.t4§. e_nyakdra; a_kil1 ellen*zesülneL,., Csak kí kell atirni, aaitlőt. Eelle! C^ga& lii kell tórtzi. Ákkor nwjd nxi szabunh biln-
t_e.téatket, Ák.kor mlga il me gka.pjtt qe clégtétáti, 

-rőidi 
óaiX

Uggadtan, íiutt{ hleaszire nézni! Magailól'! MenJeu d,t n lei.:l'ofi!.hoe, llóraÉMzék L^elc gg]J kicait, aitdtt. lta ma.lrl lectil.lapodik, dihttílolt, magúnak léíelcbet.
- Qeaaélhetnék előbb a, Eerach, §tmil:el?
- Tesaék !

_ ,.- EaIló! .Slmí,_tpaga az? Nézze, az az uj kötuök. akl.t l.:dolt nctaeb? .íelT.€lteh, l_gen arcÚ.tlan t:olt telem szemben. lteg
kel,Lene. nu|ít_a4i, egg klssé. Tudta mit? Külrtpase dt idc -u

nlél,tóEdllo§_ luk<hdra, Iúa.jtl kilincÚ het puealta t ok uele, trlí cgodaectme, na?
_ |, lnna,l, lndsih.l,égéröl, recwgő hang mandott néhánu aaót.
fi,ep lwr guiuoko,ir. f 

"LPl.t 
:

_ -_De,me.g..uannult ileúae attót a,,, §ackeredőll frú,t haheraEi, mondiók, ,hoga _nem tudjdk ,nlrre tan, h.ola m<iekor

's. 
elcsai:urll u hiuulaloa ídöbcn. Ceak kévt:rni lcell-' o kdedt,

SÍmlhém! Ciuk hetern| ..,
xurai elmosolyadott:

. - Rcné, magu jatltha.latlqn. Eót eaak próbdl.ia mep. Bór
én fi{,Et netn tarlont ulkttlnra"tnuh aa itlőt tlucn jdtékokra. §aú-nuogra n,-,m. lüuijnk (igtúcal,

a

Eéla eeó .ttéIkíil engedelmeahedett, omikor a ,,tttél,tóadnour" laltüdra küldtéh. Ebu priláttűii űgiiii; aira^oőiűit--frői
mc0lterd?Ei. .,,§zc'íerc& igaagató urat' ltaiion mehct-e- de eel' oonalalatot azonnol, eluctelt.o^ Áa anrőrl l_ant,,n fuodlic hata
mcglterQpEl. ,r§zcííercg igopoató urat' ltaiion mil qondalatot azonnol eluetetle, Áa apród'lcgaun
ndlható, símuléhony ée - ezetifüIea.- -

\,edetl, omlkor a,,,,tlél,róEdtJt8
otig ugyan atru, aondalt. hoa]r
urat" ltajion mehc.t-e. de eet
4a aprócl lcgaun keduet. 

'!a§,?-

I
i
i

*TTiiio"rpen 
akkor nrfg l{oll*ntlla luli

a írond.Oltltüt aaonwl

tte adja

üEe!_0etett. A ázobalóna nuitott ajtót:
- MaOa. a? úi fiú? 8,ilinesekst fóg lifog ti*atítaní, odalent. Ittl:an a ronoil, lrneo

- Kiláncaeket?
ronqil, meit a §idol.
Kiláncaeket? Én? .4z- én kötele-.eéseni odadt,,.Á maga köteleegége mrg|cnni. aűlt rp'iaűdoii- llll,ncieliell r;W .4a erl ftotelec#g?ni odfldt ,,.

-,,Á maga köteleegége mrglcnni, aűlt wianea'oiiak! Ceat:ulJa oluan nagyon az 7!rat,
Bélg gzgnna! behúzta a nlókit ée engedelmeaen hérd,eate:
- Hol kpzrJhrlpnt
- ltt menjel be q harmadik azoWba. Az az útíacoba, Oli

moEt .ni.flct emkL Mellette L-an 4 Totttu íiatalúré. de ait mórt
'i:orffif,:,í.,#ifttt 

úgyclien, ai aitóxai ijetie. ne-'tnizaííá űő,i

, .4 liúml. kilsé forpt! g, l:il/,_o, de.erőlt aett magú.n. Ld,buij.
'i!,lii,f lie.?ű"L'f íii,ű,Hio!'?HoáYűí1:.rí,\T,X1t:L.::'Eá
llue.n_ 44ga_ .ur a2 ÁIufiliniumműpell lsezéral No. d,c gyerij,nk
azokkal a .kilíneaekhel, óaüoaa* behente a iUinciaI'eiá'niÁá
ro. n g g anl_ f é n! c a ít ení . kez dt e, R lcc{t aö,r gött. de űiieíilt" a" ű{-Eifta! erórefi megl9a.l_a,_má,r telicte* elöndben ment a munka,d ^Ezonrz,éq ezoMból Beqála hangtrü hallotta, míntha ite*élt,1,olna .ullakiack:

... ,:..:,. ?elig_ir!ózott a aértől, Ahítleg ráeta, mileor aa dgtúte
?o!aogln! ,í.e2ütek. G cEawtoh eqlfnóúna.k rohantak. eebeeülteh
J_a]oacrak, A porolt me_E,.gq angol tlezdte tzorongatní Nap*Icont. Dg Rothcchitil Nálhán tii- tiaéia - fitl'ene.' bőioőnffit
mellett_b|atos bclaen elbúj,t ée t|ggelte, ni tÁit-,l,ői{ó-r -a

írancidk aE utalEó tohamlft,.índultaf, ő mtir tudta, hogxt Nano-leonnak uég?..1p, telhiáltoh|:,,Á noínióni?-hi;' Ű{ris "ŰŐg-
nuerte a csató,tl'-

-JetQlt? - kérd,eete eg1 gyermekí hang, - Mandía ha-mar, RenéIre!
,^ ", 7 Á?tdry,Jóra ült ée .Brüsezelbe louagolt. ültközbe*, többarthirrleztéh !őle, ltofl.u mit tud, i nagi "óááta iőr-s,irót,'"ái''i
1enltln-eft- 6úm mandlar, rneo.

- Bo|.owl ít lett aolia!
..- Perspr}! Brüaseclből Osatenclébe udntatatt, d,rúau raénztl

uet.te melJ tu új louat.
-- Qxzll,uiübr? Fürijdní ak,lrt?

ffi
ffi#ffi

:$.ffiW
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* §aaében salt, ?olt! Át ahart kelni a teqflere& Anglitib,t.
Dc épperu na,g! t:ihar dühöngöl.t. Csttk úgu cwplcodtuk n lul-
l<imoh. Á lmkisBoh ncnt uhat|Iak neklintlulnl a x,?8z?d?Iernillh.
ftothsclldlduah íc tacogatt a íoía, cle esaébo lwtott a ,nlle,raydlr
és akbor nem lélt többé, Isért ölaz,rlz írankol unnak. ahi út-titzl. Saörngű aok.péna.uolt akkor, ItIérI nloleazúzat. ittér!
ezret! I'égre okadl ela, uki azt nrcndttt: hu, ebben. n.minu-
tumban leíizetí ae ullzotlll hezébc u hétezcr lran.hol. neki.
neqlek! Ea ott io ,uegpr'irlA, a4 aslzoll]! elélhet e.bbdl, & {]!|t,r.:-
leckltcl, - Leíiaellcl Bctegen értek pártot ,mincl a l*tten ro.tahal Dotarnél.

- N.yl-a! &s ttkknr! áutóbq ült?
- Akkor mé0 nlm ,tolt uutó" Iomltltún! Glarskocait bé-telí és nulu borratu.Iót iilért o, /tocsi"srrak. 1íc su.inólju u;

o.qtort, o sarka.nlgut - me1,1. akkor o. laton iilt a hrl,itó *- l:s-
t,é^rr,Lotltlonban nkarolt l.r:nni! Ejttzukü httz*érkegttt, Kéllcstl.
ul,uü, .bctcrr .uolt ua utazástói. ilásnap súuadtut. törőrlöt';t:tt,
ülí 1 tőzst_lébcn lt l,(h(l(8 htlyétt. Ákkur nam ,z:olt tti,uh,ó, ttl,-'tt
telr:fott. ÁL,hor uz ttngo! kirali pu,m tudtu rúé§, arnit RathsttúIit
lurlotl .*- l.,| r,r/,,fuor ő ,iizletet csinúlt u bőreétl't

. -,-- |'rit.fu,4 t:lJ]t lticsit, Tom:vka,! Rol'ltsthilr} iilttt./$clL rtitiríllltJ
;7kik ltilttil;. ittiLgctt. sti,padt ét nutiz,otl, titittrl.iúr!. r.lz!; ltittül;,
hO|J!! ,,ttu c,i ,,o§L§.i hírel,vl; ltapatt. úrttt Iti!szíh,, lt4lll birnül,
ll;-lpaltr,tL,,,lI!" -- Hnt tég unz.ihor ltitttíL:, Itals.u ft.athst.:hihl
kezd.i. t,k.uiolttttití az étlél;pOpí|,jui| ! Ájte, t Iwl"' "4.kktlr 11.tlt;riil!;
és ttrijuttli ll tni is! Á,z tii,ln'I11tímok niínli"jur! r,o-tli, tcar/l*ll..r;r_
Á:lt,tli:dln hlz! tiL, tt: r.itlllrnpLtllít oktt!: l. l,őzidért .. 

"- ,\'it ,;., lt Ilítth;rlliil(l ö,N§;.//j yl1.1;ulqiIlI
_ - \'' ,t,,'fttltllku. ^7ni.l, rtal; r/attiisr,t l;ikú.Ltuh,,Er //j,n.':ír]/t,.r,,; - lirs.-r-r.osriiölltilt li.othstllí!,cl, titkaa iigilnökt:i" }.!!_a

tllatl: iz hél ttailrln Ac,l,csa/t'i1. -4 rlrasik ttttp ,uégétt ll|tth§í:lri.Ld,
}-}rii,|z,qzLi,:,l_,trl)!l:ii}í: _lrl,{il, 

,!l":ll| í?t,l ll,,lr !:!1_4 ír pn,pír §eu,, "!'lk:
,tr.ll!lli; úUu.ttti. irtékpuyiro^,lilt!, ]\lj "itiitiits !l-tjn'. iól itlt.lt,.:te,,
l.tt.e 1; c:t Lr lLe a*ü?,el.e§ úciluntn|, 'l',:tn},!lr.u, ,uéí}rt ,*lt:ltjrl;t,;t:tI u
}tiL:.ttttliot, íuttir Lorulottlltl ós ln,.:!!lttlz|.u tl, liír'!, llt:§u Áa,$iiu 1,1,

!!lJöttL, Xupai<,olr1. .&lrr,,r l^ol1 tr,c ör,ijttt, tt. ,l:úrosbtti* ós, pr:rBit tt
lözxtlet, js, .1Iit1_1t,tt|,:i i 1tt!i,l;ntllt! t-t pénaét ú.llumpl.rliyrikll.l ít.L-tt,lyj iS,,,

. . . ejs lltt j}t.st,lhiLtl tttt:ttitt.t tl,tt.tlot!, úil!!-tl?
. :-,lűj_, dr., llÁ,"ls Lil /i)i *tluila, Iamult/t! Pe.xze, lul!!,tl

tlutlo!t, .Éu t,;ur !lz .:{lll .ttuínu ii:{j]!tenniilt.ió múrhdőul lÓ,li
t7u.ztl.agubll, csal; ailrt, üerl .}g,,u lí.írt hamarúbb tttdot! meg,
ntinl. g_gy ot,sztií]. Ldssa, i.lyt:tl ü§lJcsnck- ltell lcnn"í! Ezek igazi
llo8(,|,L,ft, llam li!].]l, ttt,int azak da a§tóbű l:crekadőIt és kilúl.uolt,
tth ílit,ül tlz , . . íj ki)ilfta.ili i771glr,
,. BéIa. ulti ulitrcleru s*,ót h,allalt, slipadtull, c§apatt rd a ít.i-
l l )lC.r /í,.'
. . *_r2, n, 1liluasaoh! És tlaeln ilye*lnírőt, ffiesélnek a kisí)l!e:re*
kchncl;?

-l |ürcirt kinatlt uz ailó és Regina hinéet:tt:
. .,- lii ,.tl! llit eyiná/ magu. itli' * ri.pahotlott rd. Béldra,,tkiilt,]i nlos! ctctilla szökött ű tét.

_ . ,-- "t kilinqseltat tisptítom, k*étesóltalom,! * íclelta u íitk
lt i t lr.I a l t;xtbekunln,

H r 1t itt.t:l {;ol:,rjbll h érda ző x le.ijdü l t, :
- ]liÁ,or lött nlap itlt: b,.i

, !Jél" nlujdnem uat íeleltc rti; lsltt.ih:or g, aatedl*o-i, csuttirótl;czdcl!,tttcséltti, dc lenwlty p5 illt1 |'cltl!:
- Ezt 4 kit hililuset tis2,|ito! t,]m ilcíJ azó|a! - éa t,zztl

iga2,t_t, _is ntryndatl. rltcrt Á.ü;Dr,_i,ijtb<. tttt:tltilI-t' i, zntl,:i ,i 
- 

ié-|l.u+i!q ranay, ltogy iobban llallhussott. - Áltlint az a.iló ha-t,xttkútltllt. tlétlit:stltt, folu|,1tla nordhb o tiaztoautáSt 'a 
kö-rclA,taő tzobtibal, tr!agdban. -pedilt tltlrillapitotii, hoglí ezértít tn ilulö'illé|,t értl.cuL,s,uolí /tllirtcs,:A"at tisatitani.

üi

.. . .1nliknr ,fil,a-sfél órg m,ula& ,"-iss&üétktzct! u saalrtdl.ati, It*lgétr, papits;cletc!, tuldlt uz utataltin:
, _.,Etlg órdn beliil ttégystLl, t,söage!Lrm hüíba, *enkl, scnl
til1|.tQ, ntt ry., c§uL.a1.og, öi wnuő biir] ctct, Jsnlé{Iődés lsetén.
elc8í/l,n§.|"
__ Álciirta a rzcméL,]Jzeti, aaztáht q:ezeíiiie. }ttlittcflcsse maíút?
,|íosuko.djék! - .\',-,rnJ Nem haOiijn annliban! Dctiyilo!.! rr'szc.
mél u zel i ot z l dl g t a, E g,uilc ré a i blii aI k al'nt u zo t t r, tki rjt l ot t :

_ - .4z intézö úrhgd híú.ba jötl! |irtt- |onun'o! Dl, :ió l(si-llel ú,pytiz magdlu! Ir)e megbíaha,tó rnúirÖk Xett,eni*i ltt eá
.1 c§oftlug, üigge el a Schriqk-gylirba. De azonnal!

- Ebétl t,lőtt?
- Áaoa,nal! Ertette? É,a ott megt,útia, amíí elk"észül!

_ 8éltl melLt, Á bors kicsi, tlc cjrősl 
'Nent tiírjdk mtíltörhi,í}.kIifllaglJtll is ahariók ., .

p,il, KÉ1ZüL Á. CsÁ?DÁ
Á könauelétí aaatdly l:eze:tóje, eg)! sdép ,nclrlon elkükl.tü

Palit, w tii taluóteíi,mlaliöltgt:tezetőt a kiizsé{lhtíedrlt, hóaarló-
üglltlk hlbagoztka, ,,^égatt, ,|íi'htlu,t a fiatalrmbrl, cltál:<lzatt; uz
épiilctbill-, őt,iiuíal.(l tnaga kölé esötl,ílatle a régi személltz,elel :

- Ezzcl a züIdfiilíi,uel, caáná,lnl kcIL lla]amit, Ntm le'het
ludni,,mi ,tut a böguiben? Át ís bai, hag,y aa íiras Júdirui.l
In.h,ik. Ennck a, ,uén alarnw"r§ina.k mo*,tanábQt|, i.!re."tl. kinyil,t a
§zem,e, Biátl§an telcbeszélí. ennel(. & liúxalüína,k Q,íejét is réur,-
meséhkel Ea ú,ap,ant $ak hall,!]qt é* rloLgzailr.

""" Elél1 iól _ d,olgoeik, llltt,i tl,tt i,lleli, Eu.utzeri htlllútlnt
ncgletlllzi u dolgoh,ttt! * t,ete ltc ltözbL: uz e{l.liik dil u.lls ií.i,i
íítún.

-, I}ah! Elótt jóI d,olgazik? Nafl.u tsd! Hdt hi"sztln hiieiit.tüh
ia .akaelnah íihg_tségeaek u,. cl.réltc! Ánnrjl rosstabb n. h,,luzt.! ,

IÁasútolt. u kulltuldqtóa otztriL1lon huit, üftn r!l pro!cA.ciús."Iíét
cőncte can! Áz alunl,iniuntüzl,ctnél sect,íöl,ült cIőnuijs utloll.
s<ip! Rét;ött jdr be, u, hörmcit gtttldozzu, rdtultltúkal Őe,lzél- llitl
t.tlef.ottl4l"_A nunl,a tne11 tnrlritlíli n,jla, dt: aütilit,r !cnntttltIiiit.q, kis Badó tlgplLelel,tel tn.e,gstirgcítt,, illaud,bóil, ihíke,'uö hihért,r
nWgúnull, í:Iogy is irla uz a PclöIi? ,,:§t,,tt r1;.rrÁ.. nrnt ol,tttsoli,
én .mng.gur_.ru.:mer ralIltolt!?" Sz<jról.siórd ull!!andz, Ilut,tu,h !,.tl-
lcne h. nckiittk! Eutltl jtirus.c.íÁ: It utallu,kat.' n .. . Jü't-lt(ny l, !

-, §e §gcÁ'clcs lttíl saól ltozzúl
-". Er]yelőrc tamlnit" Pctlía a nn.pok.ban. att{ :InlúI!q. qe iri-

<lsetalduil.,_Dc _Ilrit szólJon? Ánnah'q. f lúnak n MO,ubút.u,iu.,,* aezg,l. od.aha,lolt hullial.óiltoz és unlumi rlct.cl suőőtt iltirtuo,
|itttorÍ.' l,íiguft. - ÍI antlnt anntlk nz rlirutúaésl nom' köz tltLeliil
a, mt |aklda,tunk, M,i u ,lN{t§unh eln+bcréucl, nharunlc elkészüItl.i,

- Httlljuk! Ealljult! -* r,síbonllatt a ,,a?,emélltxcrl'',* ){ézzé_tck, ura_k, tltttt. nekiitll:'bgy igőn ftgi,"hi,|)róbdll r*
§ptiitlk._§ok cecr ép,ólu. lörckszütth nlro. horlu uz ö iíiú.túttu.

, I1al. tIp4ltilsuk, Ia"^iillastzük és itl.u a maikutti'ba kanai|intiitt,,
Lúasu.toh: a ruieiflh nunt, tószcgir}'tck Ic sollu, priig'még uctttis régen ül,indeil szeszg,!!.l,|, ket,c*kulós és ltbics.nű a ihí kt-
ziinkbrn, tolt, Ncttt,: ari isn/r ita|luk őkct. Róhnnos íeáűcltttt,h
aEutdil lnór adhuttunk aizrl. it, uiezott| rluniil'krétaűal arti.
nnltu.nk, - .líl csalc péllEl érő t,ultti|,l.tt xd.aáróltimk^ ittlía u
lcaíöllh 11xlúrunk olesó -tqaoklral áraselo,ttu. tll uz iizletókcl." Dt,
r;q.ak. ők uósárolluk, mert berlőllt|h d, ltli h,lrilerésünlrtlelr. IÍi-
tíl.ttő ütlct, ez, nert aacaknúl nalwbb el(i2<llék. a ,nuert+in él
Iőkóttl -,többseör lc}tel bclőIa clotlni, 7tiért lturaolú,rA, o"r,n.
ra,satak néxtt:ls_e,í,ptc e:llen? }I rrt nsokrlak ellrl bdr*oillazókil.uo
Itrjronl ntnlzed,éhil ellart, íIorta élitn rniii'n.ltkor .je a. tiil:
rulnlt e rcshl,edő?

- Grünícld pdqa, hoÍ]t nt.fila núlucn ol. og!,- Ez ncm. uz én oliosttigom. Ez a ni. böIraaségtittk! Ázt
st, t,cllótcli tttég észrL,, lnal a l,rti assaoüiltlink nÁruilo elroáu-
snA,,_tic l djtrlloL u. mieính c.silrdljtíA,. Á'h.a{J u dit,ltldbokal' n,i
-ctcl,i-cs.?ljiiit. I'a-gyit, lm o ml osszonlnittk\i.i rulult rsildltat.,ltak: az a dírat, Párizst a markunkban tarijuk. öh Á.énutrlr
ttrlt. a lrgúiabb ruhúlkat is télretcnni, ne.hogI lemáratiaiaíat. tt
díl:al rerscnaíuldaduáI. Ált,nag1 bálrLitllt e*'a, Di,aa!.! De caninckik! ,A_ ,,diz,atja_m_úLt" ru_hríkui nti olcsón zrrcai,e*saiifu a |11,1ü
t iz e ztrtőI._ éx eladjpk aa els óbb addze.aa,neh, d,róg,dtt " ", t} lr :lra,n.ezt..le.sazült az_,,alsóbb t_ztizcztr" ruhúital Ázt"nrc§ q li'inlt,.illtillióknak adjult el. És n hatao* ltdromszorosct.ii a nianl,:,lí9r! ;. inaz - crlu kiaaé lattyha. ez uz üzlct i,s. lllittd,cnu! Kl.,rd,riu.|t,!

-- IIal lla.n, aa a,recept?.Égünh a. kttrinesisdrtóI, é$ lnar)ü
n r m 7 el gn zrJ a sdgi ér t ekaeé t, t t q it t rliittk. I|t o nd,ia' intir !* Álli ,l!,rlnel:rü*,n akar a m.í érrlehei,nkért'clolgoaní. anngk
ielllcrní k?lL a rutlóhat! Á recent ci: n íiúcsktít aáós*dol)a. kc-
aeriiill, meglreduelttljük lelc rla ,ít:rief. tlbuítt.ltlh aulámi ki*'szercl.emmel dr okftor. ... tle u.trt.h! .,r.r,ől q lógmélucbb h.alI,gatás! h}z had,ll:ítolt! Vérliil csiudltatunk tlele 'iuglrjirr{. 

erirr.os
hia szabdl jltt1.Iunrúgot, (F'o1l"tatiuk,i

i;

ARÁTNI oTT, AHOL NEM VHTHTTTÉL !
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C§E§B,É§Z0§.{LÁDüNI{AT lilru öröm
órte t A ]§émot Srodolom Vezércl. o. varke.
fe§lttü| tüntette kt harotércn kilrdö Föeser.
}ónr ürunkat, vlté, ktsbarn8}l Fnrkag Fe-
renc m. klr. altdborungyot. Bügrkén éíelül.
tüDk 6rí6l, hogy Föcsórk6szltnk mun}íJít
nauv ezüvetséomünk ls kltüntotóBrc móltlllle.
a Föeeorkóertjr póldardó katonnl mfiköd6se
bennltnkot ts lobb mrrnkóra búzdlt ós nz
trlgten eedt3€íi6t k6rlllk továbbto is loBto§
botonal munkálilboz í

§eabó I}. Bóla iskolafelü8yeló-lf;azgató,
caepatpnranc§nok (I}ácsalmás) lapunk régi
munkatársa bosszabb tdcje tartó katonal
.szolgálata alatt elkallódott nélúny e§erké§z-
lapot kere§ megvételíe, hogy hlánytalgn
€víolyamokat köttetbessen be. Alábbiakat
kérl : |entők Lapta XIII. évf, 5. sz.,
XIV, évf. 2., 3.. 6., 8. sz. és XV, éví,
tartalomlegyzéke, Maguar Ccer&Cor XI X.
dtf" 17. sz., X XII. évf. 13. se.

A ,,llagyor Crgrkész" 1943 áu8usztu§l5-i sámóban ktírt állandó ..Cser}ése-
megíigyelési pályázat" móJus havl 1yóz-
tese Haintz lí, Aurél, a 440. cs. cs. ta$a,
az Országos Paranctnokság könyvjutalnrát
xyerte.

és a íirik alig oc§údtak íöl meglepetésükból" meg illendó kiiszönetet 8€m mondtak -Dlíre a, ismeretlen aleeredes eltünt szemtik
elöl a pályaudvart embersokaságban. A nd{}
cserkész ezekkel a sorokkal klván tlsztelesnl
ds köszönetet mondanl Az i§meíeüen ál-
ezredes funak, akl önzetlenü, hálálkodást
ttem váfva, lótettéyel §egltett raltuk.

§ {. rzdpll BlK eserkÉezok p{tnkösdl
klrólysága, ösi, már nálunk majdnem feie.
<Iésben levó népszokást örökített me§ csa.
patun} 1925.ben, § arótá mindell esztendó-
ben, mikor Szi6etmono§tor köze]ében a2 el§6
BIK pünkösdi llrálysÁg versenyét meBEen-
dezte. A ver§eny a magyer néptól ered, aklk
sok évtlzed óta lalulukban rándezik lóíutta-
tásaikat pünlösdvairi,rnap, ahol eldől, hogy
}i a legjobb lovas és melylk a legjobb ló a
íaluban. ltt atlétikÁból, íirmfuzásbóI, terep-
íutásból - rengete§ akadállyal - és segély-
nyujtá§bó] állott a verseny. Aa elpó verse-
nyünk pJyóztese Kurtz Jánós volt, aki a leg-
jobban birkózott meg az alábbi nebézs€gek-
kei : Célbadobás vízzel telt palac}la vagy sai-
}ára ; reJtett levél megkerésése a la tetolén;
sárazon átkelnl vizesÁrkon; váratlanul fel.
tett, néhány elméleti kérdásre (crcrkésztör-
rény) íelelnl ; segít§dget nyuJtanl vérzö rebú,
árult, c§onttöréEes embernek; Jeladússal
{fü§t, hsn8, íény) tuddsltanl társaln}at hol-
létür,}Tól ; összekötözve íogságból menekül-nl; észrevétlenül megközellteni e8y terep-
pontot, rtb. E leladatokat rövld ld6 alatt,
percnyl pihenó nélktil kellett a résftvevók-
nek végtebajtanl, aklk megérdem€lték utána
az ünnepélyes küsóségek között tölténó
koronázást, dltzNntón, dladalkapu álátt való
vé8lgvonultaüst a helyezós sZerlnt oed-
ményt elért résztvevóknbk klseretében, aklká mlniszterl, udvarnoki, §zertartÁsme§terl
tlsztséceket töltlk be. Minden n§nkösdi kl-
rálynaii van udvarl bolondla l§.'A D§nkösdt
király rendszerlnt amap uialkodlk-a tÁbor-
ban, tapasztalat szerlnt a nép lgen meg van
etégedvé az uralkodással.

Ez a BIK cserkészek pünkösdi királysága,
mely megmutatja, hogy van olyan szenzáció
is, mely csak egy napl8 t8rt l

l,apunk tunlne t6_1 számának 11. oldalán,
dr. Mester Mülós kultuszállamtit&ár cser:
kd_szlátogaüsáía vonatkozó képeket dr. Ber.
talan Kálmán premontrel kánonok, cser-
késztiset készlteite.

MEDD|G TART mÉc t
olmmel kózöljük o M; Cs. 12. oldalán
az 1914.es vtlóghóbor&fól omlékezve' Tö-
mörkény rstv6nnak kedvee ée btronlr ma
is ldőszerü tórsyú kls törtónetót. Tö-mör-
}ény Bze§eden élt, a szegedkörnyékl ma_gyarok óletének lemerőJe ée aianvtollú
lróje volt. §zerető Bzemmel és melés lé-
lekkel ftg:yelte életük minden bislbb"
pagvobb moguyllatkozésát ós a rilá{.-
hábont komoly és tréíó§ es€ményelt js
m€8öröklt6ttg szálluntra. oirissátok
szeretettel éa lsmerjétek mec aonin ke-
regztül Tömörkényl IstvÁnt, ali tBunla_
or€Jo telje§sósében 191?-beD ba€Fta ott
e?..ő na.gyon §zefotett sze8edl ma§-r,ar-
Jatt ". .

KöNyVl§MERTErÉs
totlolány| JÉnocr Fclcle rálor. Cturol,) .{ra:P 2.- Nernrégiben jelent mes a Marvetó iönvl..tár Eoror&tbán Kodolá,nyi Jánotl Fetae úiorcimú k|rregénye. Eceménye törléoelrnl idúbenjátsródiü_ le, IV. Béta }irály ldeJe drtt, rmilor

ryég_a lazánk területén éló népet, megtarok.}rlnol, blzonyos mÉrtékben eúüldnürv;-élteli
egymástól. Nehezen loBadte b€ atkorlbgn a2
_ent,lk nelnz_etséA a mási,kból jöY6 lde8eDt. Eb-
ben az íd6ben került et a Diáv* mcii6t, o,0r.
mánkózbol" egJ ,,magyar" legény a künoli lrbzé,
Lányért vereked€tt. köó€n emberölés lörtént. §
nekl cl kellett bujdolni. A }üno! Lözé meut,aklk ba nebezen ls. de beío8.adtá.k. Késóbb
megházasodctt, s lgy beolradt köréjot. A }l§
regény az ó beolvadáeátal fogla:lrkori& s hör.
lren }orhúcn lsmerteü e, itt éló nópgl Él$ét,
szokásait. Beplllsntást nyújt abbi is, hogy a
},eresriéIt, tallirnak mily nebér volt a bóalltó.
tltj* sz ósvallással szemben, a,raely méf, e&koris erósebben batalmúban tlrtotta *r emberek
lel}él. l(odolányl János mindezt saj{tog &,rrrbrl
ny€lY€zetévcl, töíténeüni meglátf§eivat irla. .{&i
igari magyar irodalom után rláí},lk, olvxta eL

Bdcr lttvdr; Karialábao bgr€sltgrí, (Turul,)
Ma§r,rtó iön}§iár. {. rz. Ára 2.- P.

Töbt, ez r könp, mint a b,itPle§ §reml;ruú
vallomása! Rácz lstrán benne éll a l€lrt €6e-
m$nye}!en, mlat üjságbó kint járt a íroolo.
}on, ó ls végj8szenvedte a2 1s8l4&e§ réli há.
boJt íya_kori légltáDladá§ait, sót 19{l iúuu§ában,
midón a tört&elern lehetóséget nyuitótt e ílnn
népne}, arra, hoty Karjala elrsbolt löldjét Ti§r-
szaszereáerse, ó maB8 ls crdelrv6 réclese ]etta le§§óf ílnn nelDzet tórté§etén€t, mert 0n-
}Éntesel belépett x íian hadseretbe'§ trlet esy,
Éépleflywrer század !ödegénye, részt tétt
Vllpuri üsszalosIolásáért és KeJet}ar!aIn lel.
Bráb§dltásAért fiYott háfcokban, Egy'ÉY glótt
téíl, vi§sla íÜa§yarorstÁEra,

Élérü, naplórzeríi bes2.áeotói nemcsa& élmó-
nyelról. lzgalmas báborür emlélreiröl be6.élne}.
hanem bú L€rorrtm§t§r4tét ldiál( a barcol6,
Finnorsrág életéne.k, bemuletjá& a íínn ür6a.
dalmi rendet. néhány adatot Lapun}, bclóllik,
a háború elórl le|leídült 

'inn 
s9zdsáfli él€t!ól,a Lottak munkáiáíól, a, önkéntes íinn népíóI-

leló }adseregról. a suo|clus}untáról. 
^! 

el}ilr
IeBérdekegebb 

'ejeret 
& vllpurli coetát meréti el,

abol ffácz lstvánék ,{gslóalja lelt át el§ón€lla flipurli öblön és elváÉta az oro§to}. ú§ire-
}ölletétét a iclentós ltnn rárostal.

A tónyy mülaját nern l6h6t ponlo§án meí.
határoznl: á, el§ó percb§n riporlgr'0jteménl.ltdk
ttélDént, de mindesvü lelerete soklel tóbb€t
mond, mibt egy általánog úi§ácct}h. tóbb leJe.
,ele peüg szépirodalml sz€,nrpon,tból is érté}€§
élcüépet & halistllatrqiuot ld. (Pld. ar cl§ó
hetsinkli légltámadásról. n Msi helilt helt,
Lotte temeté§éfól, 6 MurmaE-va§litme nli 6r§{E-
ról szó}ó íejezetel.) V. §.

§rebolcrl rlép hetár álüotl me8 ar ítlen . . .(A rétiöri országos rggö§vándorli§ earl{}ére.}
Megrendelhetó Rístárdán. i{l}ó zoltán címén.
Kisvárdaí Pé!er.ü, 39. Ára 2.- P.

Komoty,,§rllyD§lí}ondaniyalóiü" lrönpvetalré1:
ídott !i a }isrÁrds.l á?. gr. ,,Béü §rs" c§ef-
!ésrc§Bpat re8ösbada, Müó Zoltán §refl€srtdsé-
ben, A bevezetó ér a srertesztó í,Err€ ütán ief.
{almas .ég srlneren medrt táirdirot taláiunL
§rabolcsról, Mikó Zoltán tollAból. A ci&} i
srabolcs-vidélí szociálls }érdé§etet l§ érlnti,
ebból,ludjuk me8, hogy 190ü.tót 19:l&lí mlDte8§
38-3§.000 lérli és íó vándofolt Ameri&úba illa.
g}arorszá§ e }lcsiny ,úgából. Átlec §rórnitva
tehát Ler€L§zámban 8vente 10{§ srabolcsi em,
bel; §{] százalékb*n mezóBagdasáÉi munlrával
íoglnl119261, törpcbirtololo!. e§ napszánorot.
llajd szép mege LóTeüerik a Hajnal,csillagról
az egyi,k lalusicscr}érz c$jtéBéMt. Trli|ún} a
lönpbea ü}éB egy népballadát is lomoról &vüj"
tésból és lét hósröntól. amit a gátai reíós.
rándorlás résrtvevól iegyertet le. Erután lré
szabolcsl 8yerínekjátélr köret}edt: í. Á to}aii
beryódalba,.. 2. ölelréger szép klrÁlyon. , .

A lrrtalría8 könw§t (c§eb a gyüjtótt anya§o
}evecelj0k benne) Valda Láerló isnert iroda-
loíitöftónés, 28 oltlalas tenulmánya lejezi be
.,Költó§zet0n&.! ízlégünk, múvelt§éBúnl" clmmel.
Rltldn olvgrhailln}, llyen alapos, áüo{,ójellgelí,
magyar léle!}el lrt c§y§rerü és világos Lrltitgl
tanulmányt §z€llerni élet0n}_róll Minden Eolrdüta
eFy-€gy értéke§ berállapilá.. Jó lolrásmlnlra és
}iindulópont lehet !tkép!ó táborot elóqdá§aibor,
Á m,ű§e]tséc té!ye8.éról irt cordból trelltóül
idér!_nk néh.ály Eondolatot:,..!, mennt{r{giles
érteimerétt múrcltség *omi nás, mln,t tüdd§",.,
,.]Éi bát a müve}lség? Az {8tleverett mihel&
dési jatalnal: 8 mdYéúetnel, tltdomártT!0},
táBadglorDna.h| talüsna}, örsrhatAsából }iéró
,,vr]ami". l{em elemelre bontbrtó }treréh, he.
net az elernel réít §8jAr§á*ált m€g§rlint*tö, §,
ereltól l0lónbóró, úi §aját§A*otat mutitó 

"€-s}Olel"... ,Üagatrrlág a mütelt§ég, dtt oem
csg} * lOlsóeégelbgn ó§ áltatauotságo&bgí!, nyl.
latkozil meg, bgngrn mindenn{pi ío*lsletossi-
gun} Lörepette. apr&cse$ró t€end{iükb€n épp.
úgy ésrevabetó, lulnt lontos dolgain}ban.
llözelebbról lg szeü{i8yre vehetiüt. hogy loslat-
nink saata}be s lényegét? Rövldeol az ért{kes
& éftó}teleü, barcábao mlndlg.az éftété§ párt-
ián §rál} §lkrd", Búsr}ék lebetlek a }tsvÁrdoi
cserhésae}, bogy ez a, éfté}e§ tanolminy az 6.
&ötetü}bt,J, ielent m€cl

Á Magyar Cgerkép §zeretettgl üdrórll a }is-
várdal cserltégze,ket jó münkájuktrl kapcsolal-
ban éc minden c§apa,t íi§yelÍlá íelhivjt *re
ae értékes ér olcsó cserkész}önyyret T. K,

_;

l

\
t

.l }lagyor f€Grkész klndóhlraíala fölkérl
kedves elöflzetólnket, hogy-a MCs dílatnah
beküldésekor a_ pénzesutalványon ponto§ú
jelöljdk meg, hó8y a ktadóhivatal n
(,élra tönyv€Ue el a beküldött östA kiadóbtvatal elnézért kér a Mcs
15, számának késól ktküldése rniatt. A nVárt
eímváltozárok nagy munkatöbbletet o&oz.
ttak a kladóhivatalnak, legyünk ezéít €gy-
kct üaplg türelemmel l

Tfuztelgós és Löszönet Cserkésztalálko-
zóról utauott bazaíelé szAbadleg§yel 4 íatusl
c§erké§r. vonatuk ké§ése niia:ü etmulasz-
tótták §, átszáUást. N€m tenaködhattak
sokat, egylküknek katonai szolgálat helyén
&ellett Jelentkeznle méí aznaD. mert- a
cser}és*tolálkozó ldejére tppen ;iab&d§á8ot
lrapott, de a többleknek lt ldelében hara
tellett iutnluk - íelszálltak a lénközelebbt
vonatra. $ídr közvettenül a véicél el6tt
toltak, arüikor a je6ykezeló közöIte velllk,
bogy szabadJ€gyük nem érvényes erre a
vonatra és íejenkdnt 16 P_t kell flzetnlök.
Jt 1-onatból lríszállva, összedugták íelüket:
1,o8y teremtik eló a 64 P_t ? A katona-
{serkd§z éppen a lssbébe nyúlt a pénzért,
ínelt nú]a volt annyi, lbogY minde*yikílk
,Jlját klfiaesse, arnlkor hozzáJuk lép€tt egy
a}earedes és aa őrvezelól egyenruhás katona-
cserkésatő] drdetl6dött, hÓ-sy min tsnákod-
nak. Á katonacserkész bé §em íeiezte a
,,l,öríénctet". az alezredes máris ái-adta a
je§§kerelónek a né§y *§erké§z vasútl díját

l{t

Ml ÉRDEKEL,
Horrl porcelláugíóraL (HorTáth Kálmdn, §aúv.

bocshó). Magyaror§záFon a llerenü porcelldn-
8_yár és a pécsí Zsolnal-tól* cyár viltglrirü.
Ezen}ltlil van tóbb &ls*bb-uagybbb rnriellán-
é§ &gya*ipari §l,árun}. §zek txyan nem lilág-
hirúek még, de az ezelbtn &é§rült ktrárnj§-
munká}8t kúlf0ldón ís solrfelé ísmerilr.

l,
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191..l_ Június B-án, lent 3omtébar" Szerájesóban €ldötdült€sy felbgjtatott béreDo reTolTene. A ;;";t;;ÖLró ne;;ÚE;;Osztrák-Mas§ar Monarella t.lOnqroiou.t-cs'iiieúsot öl;;;Öhanem e8§ négT€§ztendős világl-á-úni'r'erOönot zútlította aviláEra.
_ _ {'ergnc Ferdlnónd ée, bltveee a boeatai had8Fakorlatotbefejezö szomlére érkezptt §ára"ró-li-iriö'ti *olt a hibás,piórt .nem t6tték me§ a gesiáierO ?"Oiiiért"ae..tet - ne
*u.io.qtit. A mérhctetle-n gyttóÍ.t,-ói §J.TüiíUOr a Monsrehiafelé, 

_ 
óradt, Oros,zorszóE Utrt"tiü*]. -ö;ffi" 

mbeUe el6bb-utóbb megtalálták volna az uiat a U]Úrt -tirobbaatásához.

, Á Monarchla nem kere*_te a Mborút. rieza rstvárr, a vgl-talú rr_ragyar minlszterelnök ai G;üi";iüi"itis ellene-te abÉborír_t...Csa\ a jogoe etOstótái ili;;ü,lfik" ffirblától, & .ly,mini. felbuJt9, a sy,ilkos Ourr.o.kü"ói-áoóit áuott. lúJkorazonban §zerbia ezt mnjrf 6gqdta, á 
"J*r"tr"ii,i*dái Örri,iÖiíeg:yveroe eiéetételt köv;telt.

-r.uT"li|ÍoxuT."3Ósttósi a hadüzenot, a virá§os vonatok, az

l:#:}"{:,Tlil"r,;i.r"r":.-oiiiÍ§,.?,*..ff;"Í*lilíl|ui
lP_Tro ,. . éo "4 mes a?* .hel5;" 11;;n 

"i6i.us iio.opa,i"i]anot a megyar honyéd lóbát áesrieti§ ,atü;ueráiröTiíüa harcot.

""*?ix";*:?nu.Hf.;"Í* 
9.z első rilÉshábor.ú. katonÉlval!

p1-1t$****"1n*:n"1,E*'i-l-*:ffi
Es emlékeztek! Az apá&.me, eeztenalóf ;,ttteoU, valabogyczeretettel mesélnek nrerraJ'_ifr- ü;"*t;i. Feledvo mÉré 

_ ! éey e§ztendö minden_ ezeliaari - 

c. i.!Ö.",rufi tatása. Mert
í,ií:l,iif 

",fr 
i-i:.x}:-ffi ."T#**á;;;§;i;nk*á§:;itÍ;

húsrét_ szeut. uapján közö§_qe8ogyezéssel latenhez fordulhaí-tak e katonák a lő§észárk*9"," u-_ iú !"ÖLo.;Ö'ilÖ i,ajándékoztáb cgiymá§t a vó§telen nOú.zó!-1unvédoi ég orogzkatonói.

_ ._ .{kkor nem robbanó _töltőto!,lakat és robbanó babÉkat do-báltlk húsró,ti aJándókul 
" "iúgő iőúi;I. nem v6dtelon8n§ák8t ós ártatlan sycrmekókeilrao.l.t giá"triáoobík;i-;

Plás.,lkottú.9épef '. Ái<t"r az-"úidffiÖ;;irlö kogzorút do.bott, hősi halált halt nemes ellenlere 
-tiineióütor. 

..
, l,átsátok, _firik, most omló,kezünk 1914-re, és öük6ntolonü1az öe§zeha§onlltás szaval tólulnak úkuuiü

De e$r mfutk öseaglasoulltás szrval ls! Aktor ls harooll,8 lnaglralr önvédelembő! _* most tgt §Án-ariórfildnnü"ffi-gyar íöldön a háború u_tolsO csztmdeíol.n r]ii.lau s-öbosygé§re ezomoló lett a betejo"Os, úágr-;,-iű;;6r t&lvártánakTnlanonban Éceolt kemsziJ; Űi;;""Űe]fflÚutr* * onnakml pasunk voltuuk az okatt
N'agy-nas:v tanulságot raolgÉltatott nekünk apáink vllás-

líl"t,&f Tar"*m,e,:.#;r,r,,ln*i.l;t",--*nlffi tr.iffi 
"

_ ^_Eaétt van moet szüksóg.mtrrden erőuk dsszeiog&eáfe. §zéttkell a. ne+-zet apraja-nasyíóüát löeiffi iöo,ont élot-halál-harcába. lfeked ls, oserkó§ztegtvóű^i-- 
* -'

T"i"I,iin,.,::,k*,íuiffi §%,l.áiuffi iT.f l#1llrx*lk#H,Tí
Yelahányszor 

_ a nemzeí. _elrurott"'úirtig 
"'"üuruO 

e6yen6tlen.lensé§, a pártharcok e,§tá.k nód nömzeTüil iíríit. 19l&b"o o.*
_az ellenség og&yárt&. tt a fesivolü'm"dö lú;ffi ffidiö:
!pl_.+ a__betsó bomlasató qrüí.{ e. n§l.ő-Írifraitrensó§, á ii.:bttügée. Vlgyáaznnk -aru*ia, "tgyiiii"t]fi i' agmzetre! 1tí€§e§J, Trlanont nem bír ei ltasÍorói;ú!--- -

M,oot az_a,pák flaí.!.ercolnak. Es a flúk nom loguak et-maradnl p hős aoá.któl! l{ert_ t99Út, 
-niert 

narool"-at, e&szobb, boldogabb, 
-kereszténytbb -üiiii"ffii.esértr

§mlókezaünk, ttúk!".. DouArry Fcrenc dr.

ooo nZ§R mAGYAn HÓ§I HAIoTT,A FlGYEtI

1,I
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Az Er.§Ö v§ÁGHÁBoRÚ

É§_!§zÁmonrÉnlA §IUIíKÁDAT! r.ÉGy nÉsúúi



ffinIrffiG TAaT nnÉar
JÉrnalt-kelnek eaen a Valérto.térl olaeon az embe.

rek. Valérla-tól volna uglran, de siebb Van6ltáüak
mondanl, anlnt, hogilrba hivatalogan vanéllAnak volna
ngverve, aklror allshanem Val6rtÉnalt neveznók. Mert
az tigy van, ho§§ha a rendó$ röndémek neveanék, akkor
tendörnek hínák, de mert rendörnek nevezik, rönd6r-
nek h{vják, ösztöngaepú eltávolodás gz mlntlaitól, amt-
rrek htvatalos formáJa van.

§okan vannak B piacon, mert euen a rószen Érul-
í&k n b§rse!úrt, a osóvespaprllcát s e§yéb jókat. Oda-
íqn e $bbek között Oz;vát .bácct ts 

-Ó 
feisőr,árosból,

aklre nrlndlárt rÉtámadnakl* 1{&t mÉr nrlrrdönki ldesytiní,§át a felsóvároshoz
nlncren közelebb piac? t{él

- Hát - mondJa Oaevát az óvődésre - én az adó-
ban pz egész váror területéro ftzetöm a helypénzt, hát
már ha erre Jártam, lde le csak elsyühetök.

- Nono, - mondjók atnazok. - I{át hlszen. Nini.
Adjon ísterr jó napot.

- Adjon Isten.* Hát aztán hogy vant
- Hát el vasyok.
- Hát a ftak?
- Oda vannak.
- Aztrin merte?
- 1{&t azt honnan tutlhassem{ Crak a tábori posta.

rzárnoltat tudom, egÉsz itást kell ruluk taltanl,-ho8iy
rnelylk rnllyen szám nlatt van.

Meglnt cgak kórrlezlk:
- Hát mlndön fta oda van, Oasvát báesi?

, -,Nem - mondja nz ldős férfl -, ue . §át hogy
ltspzqt olyant? A hetedtket més csa,Ú most goror,t§Ü.
Hat fiam van oda, mert nz mtnü kitanult katona már,
de a.hetedik nrég nem löhet oda, mert az més exak mo§i
tanulja. ,T{i§ e, katonax&got, hát akkr:r hogy löhesscn
nz lg odat Mit kópzel olyánt?
_ .Notro, hát nem ic k6pzgirrek ilyent uz ernberek, el.
lenben iecsül6ngel és sueietetttrt rróztt oziváí báasii, az
apáb aktrrelt hat íiil van otla az orrizág hanzrrálatüra n
lrágt he]l a fiostaczámaikról vezetni. §s ebbe az írásbá

§rffiüftgrl, I
Te _h ott !úrta autst, édea kls í|am,Eol nemréglben nég é* terlett 4 port1
§ nrlnt *éhwtud,aapdlú ől.ttlerterreeke
Ea cuglakatnmanddns edrtam le n eort.

A laaacel szelck nahed claloltnk,
§ rcelrod wlnah úrngéhot a |úh,
ütt ldt,** lra ffi*at, hol lrarminc á* el6tt
Átva*rnl drlldak n*p!, ínpy udtdk.
Ott lúna Te mo*t a Bur a*,elkl théaÉl
§oi 'arrtg{ süird§ llttrtlutb Ie a*affi§t,
Dlcsőeéglg,,*ak llód. titü taldla* máld,
ürn& nd**dl lclerí* lo}bnn trcría"*c#"

üloeeqv, Xbarcu a lip|nat erü
h a- et:t ad,nan- áit uűá' -tnaiűa,
§wg hat*tac d,up rr *ekkvstű nuátban,
*Itn,tt *aatdl+rmlr aaitalr tantÍtl,

Lehet loldn, hagu ela-eglt cstnd,cr útotl
', ;Á,b*kane*awnak *uptwtt t**llelad,',,űanúcl! radlll,, hxgu é* {ü €ffa $d#Bfit, , ,

.,,, .'§a ,bcl, b táfr, a kön*ueú |a, trercg,

ltefi tlldd av| úm, twga h h gandrildtban
' a# gwlrabh q lgngael löMekea,
§ wr*lnafta lúrea, bdnnerre tita as atad,

, l j!{e$tl#r]!4é§öl*x üuat *gitlart.

Hmryklrl f,mlt Alril& osta lTógl$d vrn. patnok

''j

i:
í,

bslelróük a hetedtk nzám is, a hetedik g},ernk pogtn-
száma,

Ery özvesy&Bözony moildje a paprlkászsák mösül:
--ün ts [ét postst tartok Bzámon, mert neköm is

kót 8yelököm yen oda. Nem tudom, merre vanngi,
o§ek e sü&muknt tutlon De leveleznek haza lesinkábt.
Tesnap ts nrlnd a kettő írt.-Narybaíusaú, öreg, sánta tüzétkápiát szól bele n
beguédbel

- Aztan jót lrnak-e leslnkább.
- Jaí - mondjü, e íJepílká§e§gzony -, jógyerökök

aaok na§yon. Mlndts azt írJák, hogy nlncsen sömrnl
baJult, bállottáb hogy ttttron drfua a gálickő, da .hát
azi mondják, ne búsuijak, majd csak vége lösz a hábo,
r{rnak, gkkor osztán haag&yünnek, antán rnajd,röndbe
töaznek ük mtrrtlöntr c§tlk én ne búguljak.

Az öre§, pánta népfölkeló tüzór a hossa{r, szöke
tuüajbajuszát lr{rzgÁlja ég bóltntsatja a fejót" ,üs}, tet,
szik, hogy a fej cgak azért bóllntgaü mert a kén táncl-
sálja azt e na,gy saótcsomóü amely kidúdorodott n fej-
ből. Pedts nem. A tüzer a feíével a lelke saerint bóltnt-
8a.t.

- Üsy, risy - monelja. - Lz L$azl fl nem is ír haza.
azotrrorúaá8iot Mer"t mit §zag§E§§s vele a saiilőarr},{t
szlvét, mlkor az úgy sern seslthet rajta. A maga'ftai
akkol lsazi flak aaszorr5"ság.

0asvát bácsi ts beleszóll
- Az enyitrrek ge terhölk goilossaal a levelet.
A sánta katona m,ondja:* ú§y, rlgy. Masyar fi ng parraszkodjon. ú€ly s,l

ér sömmlt §€ a,z & rryávogás. Azutárr pedls... azrrtárr
pedig.,. hát azután pedlg majd csak hazag:ylrnnek idő,
vel...

§zép vi§asztalás nz ilycsrnl is, mert nront rneg a
r:nprlká,sasszony' elfakacl sirvn,. Hullanak rrgyarrcsalr n
könnyei.

- Idör,el... J.dővel * sirja" - De nrlkor l.ősn aa ln
idővel? ö, én szét} édöx kÉt í§,arököm!

Orsvát báesi ellrornorodya rnondjal
- tr{ös na ón h,al"onr. ..
Ázonban azért katonn a lratr:na, hrrEy katerna le8yen

ha sántn ts. A tüzér, botjára tómaszkoclva látja, lro§y
ltt csak tréfóval letret elütrri ezekot n szomorü rlolgokat.
Mtkor az fl§§uon§ azt mondja kétsó§lreesve, hogy:

- Hót hun van az a matamailkus tarrórr v&8y aa
a katonanranlkulág, aki kt turlrrá számolni, hrrgy nrikor
löez végu enuek a háborúnak?

Eut feleli rá:* l{etn kell ahlroz su nretematiktrs. se manikulán.
irrert &ztat 6n ix mös tudorn monelani.

- l{át ma§a tuclja? - éledezik az a§§zoní.
- Hát bogytie tudrtám - nrondja komolyan a tüzér,

- Onnan g3,ütök a,harctérrtil. l(errr ittlron iitöttem
nrb§ a lábarrrat a szalmába, nlrrt.

- Tudonr - montlja &a e§§uony békülékenyen -, de
hát ha tudja, mért rre.rn rnondjn mög, ho8y mlkot 1ösz
vége a háborúnak?

A tüzér felölti áz acára azt a fontoskodó ábrázatot,
amtt bádogpofárralr is szokás neveznl.

- Hát - mont{ja - én mö8mondhatom, Karáeson§
előtt vége lössz..,

- Karáesony előtt? - kérdezi ,&u a§§röny.at.-.- ügön - mondja a l1lzét megnyngtatólag. - }Ia
pedis réletl,entil karáesony előtt nem lönrre r,óge, akkcrr
majd vége lösz karáesony után,

De btces 1g nrár elfele, mlnt a fétlábú szarka szokott
a tanyaudvarban. Aaonban &z e§§uonynak a könnyhtl-
latása elcsíllapodott, olyan félnevetve, félmérgt*en
kiáltia utárral

- Kendbe ís belebu"jhatna a?, a sánta obsltos öídögl
§zzel azonban a plezuros ourber nem törődlk. §írá,g

helyett uevetést túmasztott s ea nekl elég. Bices továbtr.
Ozsvót bácsi utánaüle8y, kínálja is egy szlvarral, dtl
a bcrtoe katona azt rirondjn, hogy nem fogadhatja el.
mett olyau az ilyen rnankósforma ember gzigaffal,
mint a kisassz$ny a nndrág:ban. Tömörkénu latud,rl

?g



Vllrgh*borrfu lraíonrnóíák
Ar tgtd.ben kerd{dött vllágháború natyon márrolt,. mlnt a motnnl. A hárctórrg in'Juráiopltok - f6ler

l_,lí_l9!! !!.lcl - rzíner rzrlrgorÉ.i Jrriri5Ü;rrlóti;i

,l:*,li"?i*üi]l:[ffi :tfi rriilí.Í;Fffi Fíi§fifi ;
ii§.'?ö ü i*i,i T,,,%n gi,tiln, : 

^*i:illl,i.*.{:1!io] hdultak a Hazr hívárárr, hogy vlrizrtár|cnrk -,tlvElBhlr. valrha, vagy roha.. ,

Mqemlákczólül közlünk lw néhánylt l

e uil.fur.

haln:na . ni -31rs yr.d_ 4,1n _

tr;.kl .ti.bcv

nlm.rl. t} - 5;ia rácrlá,

* rril

Szc - 
1ttt7 rton.g1is, 1n."!!d, hltáh

,I{tl,tw* [-t aeraenglételeb: ' 
!

Malil ha klfdroi, n-> ál 
I'

'*n?iiyE:|űffi 
"?f 

;!ő*tru{rilw!,,ffip jaladűnnck

'É":"":Y jr!7!!|l,,qhgrd.?aeiiiáaőiiőiffi "í,á'reual
E w öEllnl oolge hfl}ál h
uglíi-iő'{őiá"-tii1' ;iW 9lgaúttls gullohi -

E ő eú űő;;1" ;ZTki 2T;9 Hl, y_ F.p d a ar ol ó' d úe
U g t d'há" ő|fa Íőí iffí lZ?|"' n t e g r a t qaul :
q.8_-i!ájűni-űíű'tűr"ilfrX]íllh;left e,nauwtrót,
.il.ald, ha tnnÁnoa* ,i7-r',#,;#§#íí#íW,W}ri;*,,

n.

Z,tfferuű,ű"g"l,afffu, wlnt a huazdroh,

űá!##*!tíí::.

Iv.
Qa.glláq Jútlos sar!út hqegdl.
t..louuíra,g wraóto egíll,
Eoad,.q._t6r| aa aroa rd,rog.
llllnc hug?onöt éae. mlhor
Iqlátr!üók Galta|dba,
4,9eb matdnem hakí|,os aol,t.
Kíbl,rta. leelMt iaiő -pőíi.-'

A ltln|*e 1§-í $enawutétel megleltéee:

1iii$H+,*#t§i",ffifr***,t'#Jíifli.",.
l7T Az EBEpMÉNY

,., .A' ap.iUr l5.1 _,Mqiyar Ceerkésa|'.bon pályózatot blrdol-
l,ti,iúplru"ffi ;i-Ji3.Ti,ffJln.f ,-tTi*ÍTli{li"x
Bllgtoqoll_ mq8yal nB8yEá8o} gmlóbót. A budanegttek-oigan
uloatr€v68ot soroliat íol 1p6ly95nek uóvadót"orczfupr -vt-
szonylotban tűutek &t,..9 _yl{§pei p94lÍ'iírosuh, i6i*clitbelyi nacvgógatnak omlóIót tttoátók.'tüf,tní a vióorigi-irn.sslban több őrzlatg lolkeredór 

-tótí 
ioina,t'-"

TizÖnuógiy pályózat órkeggtt bo.
A pÉlrázók belyozórl Tan8rorB a tövetlrgdi;

L §éhy Gu*!a: flaldúbíttlörmángt *MIIL glmn,, őrewrctő)^Grllnaeyl Péter, Dvdapagt tl, fr,ia,-őbii., Gruneu, Tamdt, Budupelt (ttil, ME, oloi,j,
Il, Méruy Kotnál|q, lraehúlpdr (Ilr, oh*il.

cae_rnak_áttllp, Komártm (Y. g|miJ.
Mórea Bea, &nehútuór tt, ttaűmj,"

IIL B|.el,e,tl _!|bor (Bu,fup_aet_), |arhae áttlla, (Budawú),
F ü l, e laa -.Y qr g a Átt tla (-D udá4e á l, Eűta lői 

- 

ű uÜ Í§trű g, Ű:gzqb !, lt i 2 P ttthe I arouc_ úl4dtieáaíi : : §rabí'Őuiíi " iűiokolc), §alldgaö Fereno rcaőmal íi á'bgl,-a, orai,-'aúnwi^
őrge,

.. Az ntoótat aaéft nevgzlk ol na5y uepzott ktválóráEalnk-róL bo gy az. u toa novek 
. _mPaennapi- ta.u líiúiiüli fi;írttú-uul is tovóbb éljou gmlóküt. ez ütcanóv iöTi,.oig lgi ioríóhszánrunkra! Folytarruh_ tovCbb a'úuitet, afrtirrÉ í'i.düóttöbb utoanévröl, bogy &1 volt.a nOoiiOíi, óffiGz;tt ffi;iórdemolte ki az utó&or mgggmlókgzóúi---' ---

- §hlwz h|tlrin !ó munhdt a Ma,ggar, Qserkáeg,

IíI rJa§z A c:IőuTn§?
C a erhé a ür adalml u ere enu

;il
jjl
il

:il

ii]

il]

*

van kü a kte 'bdrónii
S bunddld,t lerdnttő.
Más a uéhonuúniu'
tloga cEöpögJön zslt

13



Porlyfiúsl pilrünc§ s9,íJ-klff'::r'á,w'*-űoy,í:trT,#,,o},i,lí{nl,jiít,,i,{;,
ValnmennYl CsgrkésreSnpat sfinúrn "T 

*if#W!ouo{f,*3{§ín{t3;2.*p. 
A péna a júlíusl ziilrl Kiir.l

Az orszógoe paranceuokgág tdón is megronclezi az olrrrrilt ""TK#illT',}"ÍtÍl';"iir?-ÍlXXiu#rYT#*íi'#i#,1l',ti';óvbon uagy eikgrrel lebonyolltott országoe íalujáró portyázó- vógző örrök jutalmaaósára. ós egy caőrkéee ,por.t,yiaai,itl udnd,or-vorsonyt. díl alq.pútd§óra fordti,juk.A tavaiÍi orsaágo§, PortYáz,Ús nern oeak 'T1{:"11::::" Dílanls óa lwtalffiarú§: "0g aa őrl, vagy c§írpet, a;nreiy *kószólmóaYek kaDosán geudegítotte a résztvevő:'i:k",P::fi, por§áuó íeladatokat lesjobbaa *jo-iii *ö ;ö"úri óri agyságismerotót, hanem Jó gaolgálatot tett'a fnlu j:,^:^"_tg-^Ti. ;;?#n,lrlg 
-Eiii-'n -r.Ü'xi-rar 

Orsz&gos, Portyáz;ó-vorstrrryzelobbhozatnlá,ban ,s $*yúttel órtókes tój- ós 
".l,]|T:.",t[ ,"ji ifráclraijat. (A vándordílai u pá"tvöfo 

- 
**urii,iáü' vógérr,ó-tokat gytijtött az a$ésu olszág tsyütetér{íl a m&gyar tutlonrány i;ö;" i,s uoglslertzhoük csapotuk arÁnrára. Az u csolrut.ez6nára. ;;;-,;^;*:;=;'i::*; ;:.:|:*lT.,,-íi::::: ."1

Á további Jó muuka lehetósóge írrtlította az országos Pa_ ;ili'i#,*"#J-Y§Í:-T§§,ui#;"":'#'o"Y:iT'i?s1:'i,:i5franesnoksáBot, a Port9ázÓ-veT§errY ÚjbÓ}i kiiróe*:._ T:Jl!_ l Ív-u"itt }ö!ötü szeyopelnek, ogyszorsmlndotrkorra elnyori *l11, az. (ttltrtrus haQl) hörleaélben, aal,ame*,ngl eserhé.az,uupgt !0,u. o*"iniairoi,i
eg!!_öys ráaaérg ltötal,eaően el,renfle.Lte népl ée saocitíl,ie_felaílatul --A 

f;luiijrtón*ti , gyiijtóebon legrrredmónyégebb rrrrnkót.

Y' :,tr;í;á{;:;Y,:űffixi";'?-.xW:;t.-*ri1l{iíjiiy h'f;kffi;Y:ffi;:dÉi;;á'á*ffiffit,%i#1'gl,,-tl *ifoladatok &ltal a §}a§yef falu mogígrnoréoórp n_ewolrii*9: ._gl" 
"ió.it, I. rlfil 200.* p. Ií, díj: ioo"* t. rri, oii, to.* r,.tlital ad*tokai syÜjtoni e ma8v&r nópismerot t^11.",T*í3^,:r?: -'-Ezenkívüi 

a rogÚ"oÜÜÚn azeroplő őnxök Jrrtalomüijat ils

ilíífi-*,T#,i,láirtá!li#;i:iY-í##ii,ixx*1,#-t,fi "-,}}ffij,"3r ;;;;;;;;; ;.;*_u"-r",**_,,,klsosgrkósz-szellomú foglalkozóg.
Résapétel,: Minilen- osapatból logatább €8y, a fotailatok Í'1"1k 

jelentÓ*t kelt készítonle l. a PortYázÚ.s lefoly&sárÓl í:s
mogoldÉsara a.lkalmasaok itott, totrötorus §óiieöugilíi-ő;; 2r a_Jsladatok mogold&ráról. A Jolenté* tartalmazz* 5 kerii,l,ei,
toióros rnduruia-p"iivtro-vg"gáirvü o§ ti"a"*toi,"Ü"d - l.- 1,:_3Ptt 6g az Őrs megnovezóaét s a poltyázó őr§ tagJeirrük
hotőgóg ezorlntr,--la osapatok miiotiotlu orre vÖÖiÜrat.-- if]::"Ó! a _c.eorkószmlnósóg, életkor ós fogltlikozás íre§jc}ijló-- i t rrtua,raa idirpuúíe ee íirtirmi irirrús, ,i"siri"t;i, ;isy :!:,"]. A Jglentósboz meltékelt fónykópeken, tajzokon legycn
ezepteiiboi nonapo|tan xb, nesi6i-"up. e'lÜ.i-;-& idö'" Tajt&, hggy mlt ábrázolnak és ki kósuítette öket.
gzalaszban a; mal, rondkívüti &§rúlmónv"i touoiil, ilifr, ffi , Á j_olon!Ó.9_o$e,! a csaPatok, közrrotlerrül ez Orsz&gos Paranog-
mmqeu,'óia,nai brsáiüot " po*iveuó'v;.§o,,rú;; ilü;;;: f,ifiif-í§",§{#áfrt;il,ef;lrlly,a.portyózóst 

kóvető két }:óteu,

vétolre.'''§áinhelu: 
Az országbármgly loluJa. ügyarrazon osapat őr. ,., Az Orszógoe Parancsnokróg a.győztegeket nz orgdményok-

sei lebotótÖg m*-áaeiatuÚ-Üe"j.ri.li, -fr il; pffiil*k rőI 
.kP._av9t1o_nü1 6rte_síti. A _portyózÁs tefolyás&ról ós eredruó-

:nágitélgss izerlnt fóa"datukat onírroari §tksÚ* -Ö.s.laffi nYeiről (gYŐztesgtről) a *Magyar C*erkégu/' óe a napi sajtó
neú tudná§, a, c,sepet tóbb őr§€, vggr iltaú""ri őr*;-rgi;;: atl hirt.
azt a falut ig vaú;ziuatia a pártváiar poúturoíii. * Feld,olgoe,císl A {qJutiilténoti kéydének anyagát *z Országír*

Azok az örsuk" mel§€i-"-iuíi§Í fi"t}&;:;;1genybon ls Parauoeaokság _aa Áll,awtudomd,tl:u|" Intépat Tdi- é* Néphu.tatú
résztveitek, noű ábúini,k tgm6t usya"ibt,i;-í*i;b;_ffi;iy;i oaztűua rendglkgzósóre booaátJa íelilolgozá.s vógett. .
3nár.tavaly toi[utaitat. IQaaolds:,h portyázó őrsökngk az OrrszÁ.gos Pnrarrosnoktág

i-n*,*,r#Íö-j:;§l,.l3fTffi,u§íí"nu'u osapatok , l1í'3l"ÍuTr'-ffi-§ut.i"nlffxl[if;:' 
osapatparancsnoki ntóiráll,

Á portyázáe belyi olőkószítórót maexrk a oeapa.tok végzik. §udapeotor" tg4{ Jútius 1-ón.
§elad,at: Á róxztvevö öreök kb, ggy éJtszatát óe ogy napot Jó munkátlúttlüsonek a kivólasztott íaluban.
Er ttló alott; negÖt "Moraag_Pétet 

g,k,, Dsméhd.!.]uálttrjs s. k., ,,

T,-i'ia,Ű'iőtia ernbaretrtől (telát nem a lalusl értelmiségtől, orszÓ§og szskaszvezetŐ. osaágos h. paranesrtok. "
országos csorkószvezctőtiszt.\gng* parasatwnberaktől) gyült.aéb öeeze és íogtaliúk írtia-ba 11küadntt,la]utőrtánett-ltétdőlll'',wntlatra a,tneiíaletii,ual,űsdoka,t, n9lw''v 

'N..*lv|lw 
g Y FalutÖrt6neti kérdÖÍv

2. ÜÍoldk Pgr@ a fal,ull guermeheket h 1enile*aenek azd,- 1. Mi a- _ novo {isazl no-vc, ró§i, rijabb" tréfÁs, ceúfne1e)yyh|a agy lsl,ünn ldük-alkalmat (dal, qncse. ldték, bdbidték, alna\ _a tdhtolt. tviJotruei),-'aÁ;Ír'bÜ-;-i"iu-?ÓkiitÍ-tritdne), I{eg,yhá!,, §ár!öz, Kemenesáija, Ortrántás, sagytunóag- sib.i
_ 8, Állapóteóh tnag, hogg mllgen slühsége és lehetőgége , __}l", }Íely _közsós_ek tarlozn.ekaós e.bbó a tá=jeg:ye_Qgjie9 }ii
lenna a|űuban a iúcaerűez műnlea úglríattaáo;i:iő;;;_ határo.lJa a tóJat? (P1. r,alamely lolyó._besy.lgw_eiqr;) _ --.

ffi,ehát§"űÁű,-iaiiűiwiitúí;i,;ftiő.;iűi;;ö;:;*iii i"y.: ,-rlif§IÉ:t3iii.fo,il?i},.t ;ijt1o*íl,'§}}..}1-'*}§íf;}}a.aerlnt paru,sdtl,ogéng ls l,ehet, - a íal,uban fal,gó mri* 
'rorgn!ó 

ál'""iáct lakoi, _s ö; hog"yan nevozik őket mások. (Itt is vala-természetí' munka atb.) menniingveT'rár Éer-i-ffr;Tüt-ii;'fuifű"iöfloi'-ü:i -_ ,---

KUTÁÍónKü§É€EK'ffi.-ii-/il,'§;íüNi;i'*-*".'|::*ffipííffi-f.,1t.*,"falugiaka
sz{tvtl. trtggyÉK, §zERl NT19{§ l-"*f ffi imJd;#'*#;ífi1'"t-iíi{ii$J|ffiiií§MW{ \ iítiá}*l;m*,;x*;xxxráiiiíare;

_ _ Ráezolgál-e csaLugyan esyik-mósik
falu a cgrlírróvret

.1. Miört tartJl nragái ezln a vidókcIr
egyik lalq külünbnek a masikuat? (]ú,in-
di§ rreg kell rrevezni azt a falut, amely-
rű1 ezú vanJ
. ^ !ttl., Á íalir ée a szomszód köagégeklatói jobban vannak-g ogyrióqsalt §§.
nerrr, mi onnek az oka9

5. Mit mouelanak az őrosok. hogv nri-
óta lakik a íalu népo eblren á fpiiibsni
Fonnnn. mcly vidókiől kcrültok itlg? }íit,
}rcuzólnck atról. hogy hogyan tőftént &
lotcl*pedtb! IIa tud júk. hoÉry honnan,jöttek, tertjÁk_e a kapcsolatoi'rógi falu-jukkol l

6. lttll rnondanak nz öregek, tlo§s.
lrounan kapta R lulu u ncr,ói!

*o# [r_-i*l írm ,.r

),,-ű)),."
^ffi 

úrt&l*h 1 N.\ §il
l pm{{r
! ffi& ,r e* úNrdk



l6ia. }íi a nove a faltr egycs riszt inck (r:l. Aiszcc. Fclr,és.saer, tizes, Gölöncrórgor, fjíetep. Bctyárferiiily -;iÜi-,i--nii 
e?elnavez-étck ororlete1

,íl|.b,,Az cgyos íalrrrílszekbon §ril},s§ nródú (íd.ekczetü, rrenr-zet,isúgű, lrlglalkozásír) r,salárlok laiinak?' -

íilc.,Mc]yik fal,uróltzbotr__ lrrkrrrrk a logri.gibll esalátlok s rrilcíítt|sí]l,! Vnn-o va]aríli trllr,.ntút az DÉyOrt ín!rrrószck köziitt^ós.trri .crtnek az uka! A rok,unexalÁdut-ósvmí§ kö;iú-böi;il:
rnk-c.|
. ,.J.,ryoly9F .a falu ,legTísit b r,saládai nóvszclirrt? (A me!íku.tiil)tlózííjl,ii ós ragadvátll.n€ví)kGl is srrroljrrk fr:l. nrael.arázi.
!y}l.a.t, cg.yiitt, p(. l. Kis J., /JÁ,rr],t T,iih, n.. §i,r,óTi i,a;.i-Dri.l,idri sl,b.}

_ J/a. }Iosrnír ltevezlk & íokrrüe§aládokat? (P1, Balog-lrad
stb,)
,, _ 1|\r, Vannak-e s fi,gi c*alódokutk rógi r:*nládi iraiaikg(Milólúk, -- pl, ttnmesi lel,ól. hrrásslig! a§ adail.,,i*,ti';;;;7í:
tttrlptt, ,htt§yatéki laltórak gazdasári fe}jegyzi.sck, -_ ; mtl}.jdól,]ől1)

8. Voltak én vaunak-e. neruce _csalá.dok a faluban? Mol.vek
ez,*k nóvszenini? Van-o küIöntrsóg ma rroingu í:s rrorri-nemei
közöl 1 ?,, (öltirzot. 

. visol kod_óg, v&cyöD., }lázfl iiÁg: aiiri.iÉ, í;dú;.
mt,ír,iztilítás, bánásmód !okintctóllon.)
,, . $.. {'rr§$an _1reve.z! nlagát íi faÍrrban öagreÍogl,ató néuuel(tthát a legmódosabbat, ós a_ logszegényebbet egiyardrnt belc.(;r[§(l) R fijldrnűvelő ontber! (lrl. para§zi, polgái§tl},) Külön-
böz.tessük lrreg_ ltt a rógebben lraszrrálatrbs' oi az úiattiari- ei-
ícrJ_e(lt elnBvezóst. Azt i* Jegryez!ük megi, ha van ugyan ösaze-
f og]1l,,-l .ellte.vczés, azonban a lakoesá g -.i,aiaurctv i6;ec;!.;;-i,l.i) rolontrltull, napBzsmo§okra nem vonatkozik.

í}ia. Ncvozik-e önma§ulat, ure§uk küzött vngy, rnások eJ.őtt,p.at,üBztokllak? Dzenkívül kit l,ag.y urlt novezllöfr parasztirtkf
(,tííy p]. tBrgyrrt- tulajdonsógot. -Dolurányán B §znh(i p&ra§z-
\9L, :,: s,uaz dlszítotlen holyot .- nam ha§yott''n *. olvo-*srrk tlTojdibnn ; pera§zl g},ékéuy, parasztlaves, "paraóztear,'' paririzÜ
z§ak_," p t,üszt,ra őrülrri, - mondjók az orázág t,gyod }iolye!u,}

|llllcmctlcnne§, Óruik_€ íi para§zt clnaYezóst'|
9l!. }tt*ru" novezik uagu-kat a hcjyséFben-a leguródogabtigazdaf (p.j.. +BgyFBz_,ta,. sazdálkodó, Íiilblrtokos _*tb.). ós hogyatrnevozl§. ox,o! ,m&8ok (pl. bo§e-peí8§zt; sebremp§rs§zt, lejes,ougrl§i burzsuJ 8tb.)
Hogl,an nevgzik rnagrrkat a kjsabb birtokú gnztiák íol.

§a,zda, föl(lműves,_,szóntóvetö §ib.), óe minck ruriiiaiit Oiiát,má$ok (püra§zt ctimbók stb.)!
_ . H_nFy nevezik mffcukÉt a §zogóny emb€rek , (szenénv. ntun-líá§, íló§os, kótkózí errtbcr stb,), óx hogyan hívják Ókoi eá§ok(szcg6uy. zsel|ór, fóleeipejú paraszt, ogTkutyá§ paraszt, proli
et b.),
,.. (Miadon komoly _és trófá* c]novezóet §orolJunk fcl, ós jolpz- Aa atlatíJ:uüi|,é* ictőpontJa:ziJE a?,t r§, ho8y mdlyen anyagi helyzotrl réiogtrt i,lle,tnok az Á guüjt?j-ő,; megnéltedise éa wékh,el,ile:

gqi'g ncvgk\el. PL a 4ü-í0 holtlas : nagyguztla slb., n 10 _15

l9líl4,s : Júbl)ágy,.g8zd&. §t,b,b uz 1-5 holrias ti§ vRgyotltalutt :"
z§ellúr, §zc§óu}tembcT §tb.)

" ,9.i., HogyRrr emlcgetik a helygégbolick n ve]ük í.lri kereq.
Bedoke{ 9_§. il)aro§okatí Vsnnak-e ráJuk holyí ós trófás clrtl"iczóst,ik? (Pl. britos, n}c§tert ceísz,lilri *is,Ónt(cni, suszt,r.,r-csirir-
n,va!Q._ snájder-ketiske stl:.)'
., Vi o. vtlleruónyn a íölttmúvesneh 6 kereskodőről {s iparos-ró} ós vlszorrt?

_ " Sld. Kikböl kerülne\ ki (helybelii sue!íényombi}rek, rna,sfatu-
bcliek,. rrerrrzotisógick, cigárryokr a ia.lrr ijás;tórai 

-(d;",iú;; i;
n&!rzt.Juna§z. glilyúB e1l).), óg kölcgönöscn hogyan r,ólekerlire|
cgyru&8lí)L e pá,§ztorok, út a fÖldmiívesekl

._$/e" A la}u egyik íolekozoibti lakosni miiyor nóvon em!r,.ge.tik a másik felr,kezoth0?. tsrtozóket? (Letictólúg a7 {lltcvcza,-
sek _rnngyarázatái i§ közöljük.)
., "19. El nem-üra8iyaroF is lakrrnk * íaluba.rr. lít§iyik ncílzo.
tiscghua tartoznrrk azokt

ül_ }:[-o^gyen nevezik őket a rüagyorok. ó§ ho§yan, nevcaík 'íkrnagukat 9

b] lúlt tudnak ők aryót- hogy mikor, honuan ó* hogyan k,r:-rültek tida? l[it tudnak u8ya,Űíről 8z örog magyaroÜt

Gyüjtésl utasítás
_ . Fj.uk| íIa_sznos, hg !öbb pólr!ányban viezitck magatokkal, n
kérdőívet. s 2-3 tagból &l|ó guüttő"ci}?rortohban láitok hoz"záaz adatok iisszegyüjtósóhez,

.Adataitokat a._íahl nó?:étőt (p{rre§utemberoktől), elgősor}.}an
az öregembarakttll g]yiijtsóíok. Esv_kótí kórrlós iráni több örntr-
eurbernól ig órdcklődietek.
. Írjátok !9 a1 egyes kérdőpoat,ok szómát, e & irérdés utí.g_jsmótlée_c. nólkül irjátok utána a ío]eletot. Ha egy sorczáiri
plat,t több kérdóet íe talóltok, valamcnrryire külön-§ülön réxz-
letcsen váluszoIJatok

Ánnyit írjalok nz e8i,ye§ kérdósgkről, amonnyit egak tur]trlk,,
_ Az adalkózlőktől, hallott tájezn r.akat, kiícjezósekrl iilr,,,
kezzotak rig}, 1eírni, ahogyan ktÓJtik őkei.

__.legyeaz,etek fel nzoknak ngvét, óletkorót, log1*lknzá*át,
Yallását. ezárnrazását, akiktől az atlatclkat gyiijlótióteh..
" Gyüitöli adatok leirását g kövotkoző iimmel í,s tn€F
Jcgyzósscl lássátok el:

(C,íur.) .T'ríl.osa a, f alutörtétleti, hértlőíu.re.. (Dz al& kerül}: r{e
adatguíiilé* hal.ye: *,_* *- -*. közeóg. * ínogyi},* - -, járáa.

(A gyiijtött anyag vógóro}:

* :dlyYdlr,Yl§:ta,lw:,aM nért*ora ée saem,éI,ul tldatai: *

T§



í§, tevésbbó tűnuek ío1 és az erctleg
elszeuvedett kár ig Llgebb lssz,

S, Ilegyüut }észea arra, bogy, étreptllő
repüösépek gyuJtóauyagot §zórtra'k le.
Az azonnal beavat"kozó túzoltóts [a8y
}árobgt elózhotnsE meg tüzoltósuttal
Elólorilulbat" bogi,y valaktneE a rub|Ja
gyullatl uei. Nö-vesuttrüb el fejülket
áá iledelemíől. Aa ablnek a rubáJa ós.
tebtliüön le ós bsmD€rodJók mes & löl,
döu. á többt€E peüs lgyeBegzeneL vtz9e
rubával. takaröval. vlzzel. vagy bom,oE,
iute r*rizore"eával b tüuet ololt8Di. Etó
babÉtot vBry móo }öuuyen levebetö
bolutt ecflrsza}rüep vesgünb le masunB,
ról. vtzparton boigbbetüuh blrtgleu a

"ff.lL.'rH3iutt osgrtésztestvórüntpet
la]CiüliaiCnúl atgs§üuE e€gltsós.Qre.
Ezéri tgll már elóre tudnunk pl, tábo,
iozás. vagy borszpbb püeuóe Bsotón,
borv' b, liól tos meugdó}gt beresnl. A
gv6is loslts6g gggnentbett tórsuulat o
mectuuadóstól.-_1Í; Á romoElel, lötdtlet eltatart em-

salom országo§ l)araüc§B0kságÉn&k. "{aátel,t léooltalmí élménuelnkről, és ta-
óa*t a7a|aínkr ól tdbmouilunk, ltít dttdll-
ltisunk aégén tegaünle aa ore/4flot pa,
iancerwksőghoa 6e aleíoglal,ó ! el@,téll.
Á voszélyeh elleoóro l§ gya}la.tt lá!-

du}luuk Bl a nyár íolyauán._ do._e8v
perórg ss lotedjiiE, bogy hóborúban
ólünk.

Jó muntótl
Bardt*tr Jóassí, ol8!. szekvölst6

§. eda ee ügarhéa rte e ta é r etrnk l
Felhúaiuh líauelmetehet a M, Ca,,*Léa,

iYYtro,#yffiri|.,i, WW, Hí,'{i'í{i
számában o íoszíoreérülé§ eg€kóo alB_&l,
ffizaná3- eigöiesólynyuJtósról, _ _a Júql,us
l-t gzáoban a gyujtóbomb{íkÉl, gyuJúo-
laookról stb- e június ló,t B!á,mbap e
iÖiá?i-iesóti-auaitt találtot to4tos. biiz-
lemóuveBót. KülÁnlieer tlgrlgtrnctelrbe
aldnlluk ryal clhlctl,nk, 1r, porüttdt, a2 el,,
cötótltáeúll

h,a&kit

iovATvl3|Tó l tODoB ArrAp

Wrgltdm}I
* §btartüro l,orullrogó úl r***ketal,l rendptret -

A Budaossti Köalöly móJug &t ezó,nában 
'8lo!t 

e68 B
m. !lr. Fölömüvelógürvl Mtulsgtsr !§6,0fi}il944. !'. M. s!áo,i
rónilelete. mely az obüiűtfura vonattozik A rcgdelet 2t para-
lraturbói óll éb fslezetol: eu gbeE osztályo!óla" ögslsílúra, e!
ábad& az ebeL olt-ása. tartára ór ollenórlódot volpeg reuilel-
tezóre!. Ebliea lüzödneE uós a nyomtotvónyol mtgtö & ag
utssttásol o Bödrazcaiót !&zét6.- ez ebgti oe$ldl,aiifulaa teuyésztóct óg bas!,Dotltási rrgmpont,
ból törtóna. Tgnvésztórt szempoutból vanm.L úog§l&r| [eE
Dag:yss ór loror }utyá§. Masia,! taltá,I: a puld" a puml. a
Iuúoal. o tomonilor áe a sfusa rna{íya! vllrla, [oB tnr.8par
a tübbi taite ós Loros. s!€Iúet a loregztgzóso. E{§zlostiógt
rrsmnontból vaunaL: a) hóz-. uyóJl ordó- ór mgcöörlór oól-
Jóbó[ D Lülöulessg oólból, o) Bótlvteléeból óe d) tenyórrtóero
tsltotú ebg!. Küöaleger oólua,L a ratttlnytogó, Yodág!, t€hor,
voló, lelr,ö vary ítcyolő, olrBugry', -óllotlertt és álletmonodék,
belyer tariott-tibs!.3btáayógzot aa abol lesalébb tét tlsrta.
íaJtáJri nóstény óg s§y nzoitos faJtiltl XalButya van pá,rorttás
oélióbóI.

A }özsásl glőljárórár az eböaarclrürol ogy allalmamüJót
btzza mes, a!í mlndsu bárom bóneposlóJ tdőrsbb gbgt óven.
}óut lauúiir 81-1s az ebtartórt belydn öcsusttr Bi! óy Bá§oüE
íetóbe-n az adólatlan gbgtgt lrJo 6rgró ér az adó alól olvont,
bo uem oltott ós Bóbor obetről torl Jelgntóri az elóuá.ró*is-
na}. M,tndeanemí vóltozánról, moly elsn thg!ólrároL után tör-
lénlL. jglealtért töteles tenll az ebtartó az elóUá!óráglat. Az
pbadó trivetérérőI értesttónt bapuaL az ebtartók,'gz elleu l5 nap
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A cikóriát
hogy ebból
gyókeréból

régóta ismerik, de nem sokrn tudlák,
a n6vónyből, helyesebben ennek a
készül több mint lü0 esztendeje a
mindenki által jólismert

FRAN C K
Ü I KORIAKÁVÉ
Mlndennapi kávénkban naponta as*alunkra
kerüí, nem árt tehát, ha megismerjük magát a
növényt is s foglalkozunk annak termelésével. Miért
mondJuk, hogy aranyai,,íi - gazdának a cikóría ?

A clKÓR.lA TERMEtÉ§E A GAZDÁNAK MlND§N.
KoR HA§zNoT I{AJT§TT

és pedlg azért, rnert:
l. |ó tcrméseket ad s |ó beváltási ára mellett

őssrel mindenkor komoiy öss*eg kerül a
gazda kezébe,

?,. a kiszedett gyökérről levágctt fej és cikórla
íevélzete értékes takarmány és minderr
állat szívesen megeszi,

3. a cíkóría jó előveteménye a búzának §s
árpának,

4. miután kapás növény, hozzásegítl a gazdát
*hhou, hogy talajából a gyernot irt§a,

§. általá§an nlncsen sem áll*tí, ]s€m nöyén},i' kártevője, t*hát a terrnelése mlndenkor
bíetos,

6" miután szeru,5dés alap|án tErmeli a gazda,
beváltási ára mindenkor el$re meghatáro-
zott § így a leszállításkor nem érik meg*
lepetések, a 6azdát,

7. termelése nem iár nagyobb rnunkáva!, rnlnt
bárrrelyik kapás növény termelése,

TERMtLJÜNK T§HÁT clKÓRlÁT!
Hlndenki, akit érdeket, kérJen rermelési útmutatót !

Csupán egy 1evelezőU:i§:_1-'' {rnia a következő

FRANcK K.Áv*§u§R.MÜV§K nT.
TÉRMILÉsl CIszTÁLYA
BUpAP§§T l13, P§§TAF|ÓK 5

s azonnal rnegküldjük kópes termetési útmutatónkat"

A cikória vetéséhez * vttőmagot mérs*kelt árort
ad!uk, vetögépet és vetőernbert díJrnentesen kiil-
dünk. Megmunkáló szcrszánrok köícsönadásáv*l is
tgyelazünk segíteni au*n a gazdán, akinek *rra

szüksége van, illetve, aki ilyent tőlünk kér.

,\ §tRafsP {:§cfkí§?,nloz|artloin hll. l{l}jil, }Iflrlj6lsnil{ h8§ontnk{,írzcr. T{inrlja ,r

lriri;l:íi, C*ertts?rrlozq,itom. \ szcrlróiztósúrl é$ u klaű§ó}-t Notttetc J:tlto> dr.

A Maty*r €serké*x *löflx*téct *ra{.§0 peng6.(§gyö*z,
seashei" i<üidendó be l} Yállxlatokn*k" iogt t*ernélyeknek egy* 

é".u 40 pengö. Egy*s *rúrr: *r*. §S fil!6r.
A ilo$títt:Iltfií{:k!. csclihszlitttla szl'ttt:t : 31.428. Szerktrzíő"ltg,ís ,klnll i|tivl_trl :

sriiiitlc*trv.Slrgr.§,,rlrlorar.$,üsffk{szhn13 lpl,,[rrn:1ll .,234ti.§1l{i..,7]j§,

Éorrás Ny*mdat Mütntéxet ér Klad6v{llalat R".T. m§iyrryornása,' §udapctt, Yli, üohány-ut*a lt.

,* a|]í
i ''i:;.,,,
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R§JTv§nyrn
\ llclvc! nlcqoltlónoknt a kllvíl",

kcr,i cíirllc kiltrtj,itct< l ,,1|la6gnr
(;§{lt kti$?." reltvrlr}"f t l,!{td§lrést. Y..
NJtEv sírndor-ulcn 6, l{e ll Jrttalom
lr,rdi,irrr-ltséns ínrkAlluD a nregfcjlú^
seknr'l. z\* lríz,lo*: hn §7(líí{íllnlu§
vltll), i,s nrrgótd,cntlcd, tneil ls fogorl
kltptti !

}.Jplrüld{,r§i huirlr,ldli t 1§4,t, lt1-
Iltts 15.

t{llyen rattvényoket küldjünk- bo_&örlér cátiíból l

1, fittetnrr, írJrzerú le8),tn.
r, fir(t{,k(,i, 

-Ielretülefi tseíkÉrl-
r,Orltrlkozíi§úl .

:}. }lpjt§(,llvelrtk tútÉ!,,il íólc!:. ;i
mút,Bf -a,lllhül. n- mfl*}.ttl, tür-
t*rülcr;rbül {,s fitlürtrjzbó} rc,
n,iik. llliurlenckfliírl haártkkili,
ii"c rlctllg a hülföJrlrlr:I íoglal-
krrelunk.

4. sxürnk(,jrtEt(ik, éFt)ctl czófl l,}l,

trilnther,tk lt.gl,cnl,k l
i" tteric,jtós köi-Üln tunulJrrttk .ls

Ilctillt,
$. A'íeitítk mírtrl l,crlr*tkrrzlrir]t _lt'" 

ki,l,"iitri,il,u,',r}r,krl it, ilt lr fcl-
lr!tcl lrriu llZ ii. hltj.|§ {l }cjt\óíl},
ijr{,s (tlhilt §Züt"lAlr{ilkii'll) r,ij)íiit
;l 11\ (;mdltl sr,kizlrrosíltis ci,ljrtbtlil
trtgitrI lrr'tzzrill,k kl rls tr hcJ}cs
rrttu(,ldti§l Dldix 2 tkftl,ii} 1}úl-
rtlitii,Inrn rrrell(,k.liÉtt,-k. -t ltiz-
i-t.;c l,f kul(U,tt 11ip11"1lvórrl,ckcl
tq,llrncln}t l,ussul kúszlts(,lck ul,

Tudnlvalók:
TtrkLrróltosktrlj Dónrzcl. lrl t},íl ggrl.

lrlör,ct. l,jz. rtid !i -r ortntkoril( : {;Jltl{
rr lcvllce{ilrrDon l)ekülrl{itt tiloÉ-
lcltósnitlt:l fir§erljrrk cl. (Irdrizt.
papíJ,t é§ borltÉLot lRliJu,'t.lsZ ltlcs

l i,zúIlrr1,)
' hi,.ati,lLrlsr:kot lóbb alnit,nsrul, pt.

iíli i,ig"rl tu j l}(,v(!l}lltl ufnl fílfrttdl}nlr
cl. mlidrrtlrl ig1,,rkrzrt:lr cnjat m,t§i,
nr|Efejtcnl n rflJt§,ún§ekí,t ós e8|-}-.ljl}l-

]eB hi,kíllrictii ur,oktl1.
Fcleslcucl fl r{,jh,{"n},e!i ncTi,il,

elrnelt fa*.l," nrnúírt li rcilvéttyt
rrraglsmóteiiú" Plr*cnrtai'ltiizülni rt

raIii"érrv szrirnrtl" -ós ;lrrnok rnr:g-
í(,itdsót; FrÉ!{,llrron kír,iil haÉ;yiuk
irr,-ok nrertcíiósút. ]ílk lt lap lncg-
csolrkltrlsár,*l eti},F8 l{lvúHoLt íc-
r.zolret l<üdsnek bc,

A !,ía8yar (rerk§lr lr14" lú,
fltu$ i§.l stárrrdberl közlendő

re|tvényék megí*jt$o* :
t. f}lrllrnr:.:22.** !)+ jobb&nl !0.*

r. t-f§r4]r§bp§ 73"*- F * i,2
úan t rln.

9. lltrxírrtrltáz c*ürrrktútúiltn.
]l, l,:Fi,cd(ll tncnl. nrcrL tt liiblrlr:i,

kfl 5zlnltro urtü|kozoll,.
"r.

Fíiá{\,ps. Vrlt,ncólrcn. 1írrt{,
n,it'Í. renri. L'lolsó nap. §ulr.
]lurnrlt, Ko§rt. Hníó.

6, Sr.cllt Istr,án. Xötl§ves liálrntllr,
ftóbtrt lirlrrtlt,, Nug}, l,aJus.
§zení, í"úcztíl, \'ak l1éh.

?" lríir§Bl{i {k$ukalln).
,,t. 

^rl,\N 
Y.r.i§Os

l,-ül,Ó oli{f§z
Átl\lfT ü L[']
1,,\T.\ tr Jo l]
t .\ lí,{í{o l,!
T]ílil]rlt{ TJ,r.'§ A}i,UL1: Ö
Á1,IR l§ 0\|
\-(-xj,\T N ,.{'
1, §GcJülí ,l:

|. K{rdetlok * íelelj §
r. }Iclrlk kiillúnk hirll nteq l,

kr:r§Zllojnfslikl, lcgolytr'rbor}rtrtt ?

2. !\tcl.vik rrz- u ttll,ótnt,nti ml,
gyllr lri'lzsílg, mt,l} ník n{,\,ll (,l.|l-

iietzc:itril rter,ól,cl fH}czik ?
:l. .\í:ln!, .Tinrrs lrr'inl,adík 9gycr,

tntke r ul| _.zitlcinr,k l
.t. lllr.íil lcvezctes rr bírtomszf,kl

T(r| t,r-\ ,/

i:, l'tln<lorlohirrr,úrrrak rrti il nttrs,
lRtlí n*l,n í

§, §nstltth i(ínck í,{itrt {ir §
fűvtlló-rsósrlt l

?, }ii volt t ..l,Itla hiil§§c" ?
{a" t,tot ]rijlóltóli s. Yilt:§z0rz.ődóst !
íJ. .t 1örtj,k hódoltsttg lib. hilrr"y

{:\,lÉ lllrl,,lt ?
Io, lii íolt rr szígcLr,úrl bűs ?
11. ltrikóczl hol hlllt mcg ?

12" }í§ny kéte vtltt egy :}frzü.
kcrs§zttJgn ?

1í!. t'|lrt szüIctc1,1, }iossuth LnJos ?
1.1. l,íot őrzlk Leht,l v*zór kiirt*

jól ?
li, lii irtn a ,,l]'t]rt rosszrr'r

cílllú n(il)-tlitltllíiYel '/ .,

2. Nya-Nya lépel6

3..
l{. i
§,.
í.t

,l. íijtszcr,
2. líindcn íillttrt n fogrilrr-rz vll.
3, üilt-t:rtkrrs lrlil]},lliln hallld,
4. }lozzdrrlrtő" illetÉkes,
5. Közlsurert lrírlranls szú.
6. ]$Io§ye! köftté§.

3" €*tda"talán7
.lános blrcsi lg:; *zóIt titzsilrcy.;* Arli ntkcnt lt hlrlr;krxJlrri]

4 holrlrrt. nllíor min(lkel tőnhrr,.h
e§yfornríl ntt€]Y" t€?itlcle le§Z.

t}áz§i &zc,nlr*n í95y fel*ll, l
--. lltlitiblr ,l(: ilíll r)ckctrl 4 |](,l.

rlnt. llkl<rlr lrcktnl leínldbb kttlszrr
úlkkofrr íöldefi i€§z, rlrlnt íck(ld 1

llrit11, 1rr,lrlja r rrll .J:itr<lr lrticsirrlr|t
rls ltrirr1, {irtzsiualt ?

l. NYA. . . . .
?,..ilYA. r..

4. l.!lly*n gyártelepet ábrázot
€1 a kép?

{]l§ínr{"* §Zűt{}i] *. 011toN ,-,,
L,L'l:(}1} -- Alt.\N \ - - §z.Ív,1 ...
tlI§§l,j ,l_. l§01,1},

Irjírtok ezekei & szevnkRt Pfi§"
nrís rrlii rlgr,. ho$y o kezdühe{úk
cg5"ili r,írrnrgy,lttk. rr v(szfi hct{lk
pcdiR cg}, t!í8§ nrngl,ar k?!|tá{
rczrltrI(, is Irereszttl+vót afirtk

, ?. !(eresrtrejtvény
Bekiiltil* ; G"r,rrriss ,\lrl,rl. ,

l'!1egfcjtúsi'tt hekültleittlő: it vílszlnics 1. és a filgg{ilcgc§ 1" §oí,

§, §alox.talány

'l.t,}} ti :,its rla lok lrtzr,! r:1 írr: isr:ttrsir ut
*z lr}rtrrli lxiír:rklrril i|

eg}ik v*rse. l, llégi nragyzrr lróv.
;l. Nanl l t ieri. 4. ]1lt|y * vltte.
.-}.'l::1,(rlizcijtii. ü. _\nrertlirli 1.iz.r:r.,s
ltr,l"ónek ctcir. ?" l{nrc,irtn íll]utrlr
cvvol a n(5:pcl" S. A lrült$ i<{:t ttr*
§ón{,li cin,lt"" t.]}. Á kiil,li e7{ h Tcr§{it
rr}:r§áfól lrlá. 14, §inrlcnliirre].i rnn,
1,5. :,l{!ntet !ról,elú. t l.i" Á. ktiltő
nrliri}r t,crre. 18. Jirtlilli fulJ'ci.
'l-{, Ntrtt }rc. 25. Huzrlíiú sz{r. :7,
Muirl.tjszr!. 28" i§cm *errlga" ?1}.
A lrrí:bnllrnrir}tőzás*l<ct vc}eti lrl
{ék.}. lt(.!. ,a{iüíii 1ro§§í§djrtÉk. 32.
{lIrlrg - i:ttiltu|. jlJ, .1sszouynri.,-
lirlllríi. ll7_ Z'flj.3S, J1,1;ir clcji..
:tl,. lj;;rüír ll/,t}lör/.. -1J - l{drTo
ri:ze. {2, Istvrin ,-, ltleÉctt it.r1.1lqrr
-- cIejc 1ili1l.;. .ls. §iziir,r,l1ttrl}|111|1
{ltokhnng"

l'i}xlrllfri §l)rOk : 1. l..,;trlrg;,rlh}r
mttA},ilr kö}tíi. !l. ]llRtftl,'ltzi;. l0.
,[IóeiIi}llrt. 11, 1'i:t*Jótll" 12. :\
ltlrAyltr l;i:zlti szinc czt JclcttLl.
l5, Ílrrtkek. J7" §os(,rn kiiztrlí,. l;,{.
Or1,1r,lr-l1rr. l!!. OSÓ, 2u" 4*p;rl("
2l, ,1-1rllrr ürlfilrles. 2!, l)oricili
lnáslnlir*rrgzói, 33, FóIdmír,eg {.sz-
kóz. 2l}. llörlrintí}ni. 21l. X:Yal
tr vógélt : eu t ar ló is m|fri€í,zil llo_llit
négt,lát}tl 1'rttt..t1. ]{ifi. it2, 

^.t-rnrlsrl}tri. 3t. _\ pipti l((rroltit,If1,o
igt ltczd{idiI<. ili. \',jf§2li!ht(;. ln;.
Ncnt l!tirópí}rlrn s.riileIr lt. 4U.
}íislk;r (ttkh.). l3. licrcsltcrlc}rrti
rövitlítís.,ll,,\llat}ak;is. 46. ]lú:llsl-
hán§z(i ki{,jtx/e.

ltiiytl{íl$n*.s srrrrrk l l, ^.1 köitü
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i, Az *gyes gzilY&l§ége§ állnmoknt,
$(osstrlh l.ajrrs, §z.Irttnári bÉkr1l.'li()tnHnl)v. 1'nlgclns, §clrrrlck
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