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§3*aíoEctss$nk, cnísgoígasc*emk í
I,egrttd,bb tíltakínossrj§lirrrr. sr,ólt,ltnli, a .,,1c,rz" tilra

hasaniiiaiáról. §e }ra ki tl,krrr.iuk ír,tani, pél,-jakiit kt,11

i,li;l,i,zrrr,r.,k a csútt.\,a itlt,gene"sé§,,,]l,,,n,'"",.i;-i,ron i.'tó ,,latt iert tl.,ji,ilrrrér tr:kirrlt,tébcrr az
, ll" üú-ui űJÁ' .,iio niil'aió *tj,i.á 

"" 
\,i1l{},, n]c gt ( rrlá s, {r rl 5- ;i-

tnatl,ir 1grrg nt,trt lesz" - lrta ttra.itts lli-an a 11 11, ,\l3-
ni:n,"r.r 

-iu"*iro]i, 
oz kiiriilbe]tit íb,s }"itrn§ozliatik:,,§it

iii,irri *r,;n 
'iáo^i,ii.it iiujtilcIite.t t,:*z, a .lri,.,illcrlti,tt Ártó-

hÖÜ;-"ó;",e Óite"e scrnnrifólc eljárasrrak vagy rnr:,#{,or,

}ásirak uincs h*iye,".-*-'Tjris;riáii 
Xáz]t,n ;"r: §zerint. lz_ áthágó}r fokozott szi-

un".oi",,iÖrrii.f 
-r]i.,stlrintetvt:'", Hlit ez lllügy,ítru]; "í},z

§tiingilkái,.. mcgtliirittltik" r agy ,,lneg t'og,iák itünictni".
;i;;i1,; 

"h; 
iseir't,r,ut,,s és ]livillal.J a]ilrok lcntii: ,,lt.z

;iiü,tdk::.rfróá i,,g"ui. ilüntettctrri".,F,z nierlsd, csaii
iiuiŰ7É*s.,,, hinszr,tt. tl* ltugIurLLl r-rllt,
"- "' 

:.^t;: 
"iiiroi, 

*.i i.,ri [",Uéi., Jii, ae n r:] iesz t n<;n,lva" *

" 
rlÜ,"U o 

^iŰE 
l i 

- 

ii-i, á"cii *li"<] Ot c g}- .l,ic,s í í 1 ;i11;11 9[ gh.ir n
i:iiijii."l{ní,"ii,, ö maá,r ;_rz ei!lesz?]ö_ akkor iip féli.n
l,itrOiiiii,- trőrif ."rui u, lerii el mo_ndok" ; h ar m ásva litk_i, rnu-
i;;;;';bi..ts" r"lrr,.t""t-á}mr]nd" * és ha rrenr tutija" _k!
i;A i;.,;;á"ióni,-.zoii, at-,:kkópen i s : .,nri;rrlc rrt elrnonriu-
n"a1'; -.-i;g$,- n,,,il }isaszko,i,.,a t lcgszirit.eltnebb kifc-
iiöa*l"z.' uiéli i"i.lilt '-íi},: 

,,nlintielr 
-sorr{t kurül", ,,szó

jcsz miird.:rtiiíl"" ..nrindctrnek soxit ejt!lt",-- "."_ii-n iáiz cninálv,"t'' - iogutlktlzoI! ,,},íeE ltsz csi-
.,á}r]r"; 

j nirancs,,lod;' ,,lIcg li:sz r:sinálla'' - nuuttltllsZ.

"Öo* 
rutáÉliT iteL}:er;;t:,.mt,gcsináltlrn", ..elvégzelrr"

irón, menrryir,"I cierkészejcl,ill) .- q" flrglrtikozá-sixn,
..rnrrgcsilrálod !" - r píirxnc§plí] t,s ,.lilcgci!ítalJfi K it
rrregnyugtatásrltn"----".T".irji 

ieiz Úeietéve" * monilja a, há,ri*lsszony, &l-ili-
tor-ÉOáÍ, trós},an ,,tresz csináh,&" ít fra,troiir ffi,ittOtftla-
,ni én ó ztl ártá*l 

- 
}íris:_l-ayri1 aat ke}lett vol n íi :rrr-lrt d a,nifi,,

}iosl; ,,i;jiölt tesztc"k bele"" ,,ú§y osináljá]t", ii}etve szeb-
bcn: ,,úgy készü}".

-blár-lzó, nrirrt száz: az áltelár,os lrlari!,t_ - hl treni
tnrlólic-zet ruár rá. rlti ez pontrrsan, széE§cirl nla}rati ós
néztl mcs tústérrt ír n.yeivtalrköril,vl,j[,p11. 1,1g},. itir 

"i-arltad. a*Pistáél,arl -. dcrrr szalrati P;; }lr-,rn i" iilik ,.ie-z"-
iici §itejezrrl Va.gy a foi;öessecim h.crlnadílt s,?e*élut

{ Xun,raluí /*{tl. i

segí1, ilyenkor (ezt már láttuk}, vag}" a?, ,,ű.z {lnatser"
i;ií'ejezós, r,a.gy végiil s,;kszor szép és hatágrrlr í\u, t{}ue*,
sxi nt, ltttísodiÁ, saerrtril.y.

,,§átarkészítósrrél 
- jói ]cvcli az etrr,lrer a cör,eket"

vasy ,,jrii ],t:veyeri a, cóveket." -- nrrlutljirtl" ne pedi§ az,t.
tr<iái ,,jó le lt,sz vcrye a cör,ek", Tkt a,r a ciivek ?nG.§?J{Lr,

atái;tl6l varr, jl},.,n csúf bo*zód ha}la.tára v*lóban _,,1e
l$slz verrl1" és á i+r"ert lra*gulata mialt rien: f<lí{ elég
szilárd:,rn tarlani.

.jói rásiátok rtre§ riraglatokngk a rrrost rrrclndot,takat,
meoi a "-r:Í, -,*,e" ké]rzős 

-iral,árclzói igerrevtlk magasalrbl
iui!c,rrráiiváiói es},sz€r rnajd megirii lrt-.szélrri fogunk.
§áais i"kibt, ot]i'is kerii}jótek el'ü, ,,-r,a, ve"-.s ,,lesz"-L
atrol 7iz * mint eg:y§ser látni frigj*lr * éppen,iógge} nam
mag;yartaian. Ps]tclni, mirrdig lehet"

*
,,Faniasztikrrs és nal,ura]isrtí}iut ri,pcyt és krónika,

politika és misztieizlrrlrs". Akár lrisaitek, akár nem, ezt
a ,,magr*ar" nr0rrrls1,0t sirját szem*urr*el tl,vasian" To,
váirbi 

*idsr,e 
§errt voií §ókkrtX magy{rrrlbb" §{eg- kel},

hag,t-rri, a benn+ lévii szar'ak +g},r.rngrrkil;trr a]ig ítlagl';l-
rithatók, ,.}íi tehát c]lcn+ a kifogásrltl1" -. kérdr,zhatné
ezekután tőlern látszólag joggrr} va],aki. Hiszen ha ma-
§}rar szayurtk nincs _".*lámire" jogos aa i<ie§e.rr saó
h asznalatl.

Az ellenvetés általánossá§b*rt i§az is. }{i,xdenára*
ruag_varitani nein kell, egy-egy pói,o}ha6atla:r va*y kü-
tönl-eses órteJmií idesen iró eikól a szijve§tlen. Csakhog§
ha egész stirozata llritty*n *lónk, az * akírr}ra ró}külözhc-
tetlen --: ídegeu szavaknak, ez már *at je!*nti" }rtlgy aki fa-
galmazta, nctü mirg}-arr"rl gonrloikoriik. Hiszcn olyan
az észjárása, jl(rgv ccsk csupa idegen .zó,val. fcjez.heti ki
mondanivalóját, Iwagyar észjárásrl emlrer, valani ilyest
irt vo}rra: ,,Á kópze}et játéira ós r,íllósfig,hoz lrü beszá-
moló, ripert és króyrikg., államok sorsn ás rcjtelmek
sora." Van cbben is kéi idegen snó, rn6§ir m&gyarü§ &z
eg:ész.

Es hrl. ri§y 'úrz,ed, rn*gyar éxzjárásoti Eyámoliíóórt
kiált, verid eiő \íörösm*,rt}it v&g}í Áranyt,l az onrlreri
lét legneheztbt} kér<ióseiröl- nerrrr,et,közí fcealniakró}.
játszi ktirrn.vriség§e} iríak izeg rna*_virrsá§§*l.

"Piídtku {í$ljrgy

virt§ba§ & f*t

*r*i tv*x;;**ér
(,l(ün/*lllí lí,íD.J
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RÉ§u l§TvÁN
r ,í, rr, Bl§ §§. íórílrr§rkórst

Roclcs l§wÁN
r {lt rr" crcr. f{dlcrcrkórrr

§lPos €YuLA
dlrlór, r lló. rr" Drm|rnlch c.§. lidl§r*rk{*zo

§§MLYA| GÁBoR,
r l7l. rl. Érd§rl lmrl cr§, tl*tJo

§zUNYoG JENŐ,
a ,ll2. rr. §rlnt Gllllrt crcr. íőrílcrlrkérrl

UÁVOD§ZKY KÁROLY
l6hrdn[y,,*.ll2. rr. §zrnt €lllón crcr. rlrxlt

KlTÜ NTETETT C§ERKÉ§ZKAT§NÁK, akikrc mlndnyíjan bürrkók vt8yunks

f VrÉz BAKAC§ zoLTÁN
tirrdcl, r .í50, rr. Pílífy ocr. íódicrcrkóorl,
*rlny vitérré3l órrm.

t VlTÉz BÁToRl rÁrNÁN
Í6h§.dnlty, * t. BK€ crct, r*Jprrrncrnokl, mr.
8ylr *rdlmrrnd lovqkorrrxtlr

VFÉz KlsBARNAKl FARKA§ FERENC
rltóbornr;y, orr:l1or í6crrrkór, l. orrt{lyú
namtt vatktrartt

HAJMÁ§Y LA]os
rárllór, r 36. r:. erca. ílrítcrerk*rro, klrfiüttyllarr{tl *r.rn

lHREczE l§wÁN,
a íompr Hlh{ly crcr., rrbrrúlérl ar.m, ll. c5rl.
ndmrg vrrkrrcrrt

KAPo§vÁRl GYULA
Éralór, r l?6. rr. Drm|rnlch gcl, tirrdr. kor-
m{nyró| dicrJró rllrmrrör {k{r írbrn)' '

KEcsKEMÉTl PÁL,
l ,{. §, 9lK *tr" íldlcrrrkérr, korrnlnyzól
dícrór€ *llrmrr{r, klrcr0rg al bronr vlt*úat|
érlm

KOVÁC§ p§u§Ö
*fu*lór, a 9§§.. rx, §rrnt lnr* cr*r" F.rrnÉln§kr,kormínpöl dlgóró rllrmrr& hrdlrrrlr3on r
krrdokkrl

KoZí,lA GYuLA,
r .{, rr. BlK cr*. í{dicrerkJrre! br§nt ylsal,
ráll {r.m

KUKoRovlcH FllKLÓ§
tlredü, t l08. rr, crcr. íídicrrrkdrro, kilotülg
vlt{lrlgl {rom (kól ílbln)

MoLNÁR JÁNo§,a {, r*. BlK crcr. íídlcrlrkérrg, ns8y§}Erí
vltÓúali arlrn

&§§CHNER FR|GY§§
*r*lxtvorclö, r tO§. lr, §$. fldi$orkórlg.
klrrsu*t vltólójl irrm

t §íPo§ GYULA
*{r:lór, r li6, rl. Drnlrnl*h crcr, í{rfl*grkér*p,
t mrtyll érdrmrrnd l§yr;k.rlrll|t h*dlrrrlr.
;on a krrdokkr|

SZÉKELY §ÁNDOR
r.pü16,rür${lrmortrr, l Dl,1K§ l?4. lr. §lirtk7
crcr. l*;ódtlrrt|.l n.ryrrült vltá$írl órorn, L
orrdlytl y§ktr!.rt

TÁTRA| F§R§NC
rirrlór, : l§8. rr, rr*. íádlrrorkórrc, korminyró|
dlrc*r§ olllmlr{r h*dl*rd*;on l krrdokkrl

wlTfHANN M|HÁLY
e 4, lr. BlK clcr. í{rfigrlrlr6ta., klltlütt vit{*"
ró1l *rrm

1],]

íI'l L Mrl liq{ottunÁ neuéll.opult}i 19é2 la,wdl H-l, tizenhdromét lg48 szeDtember rs-t, ltzenkttlóét Ig43 tqnuaI'I-L.cÍ;rirJtutét jt43dprilil |s-i,tl'zenhúro'mét ll4íduguezlusIő-l. nÚ'it'cit lg441Űiú l-t. natét 1gJ4ápr:llsIő-iaidmunkbaú
i'ú?ÚiÍÜ&, JíCrünlt rnürden csupaiol é§ ,lr.indü2 eserlcétzl, hogy lőaübt adatők l§ htrek beküIdée|iuel iegttséN ető q htúnvldlan'néDlot östraállltdEdt! )
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§tEtR, ffim,lI§É§§n
§zERKE§7Tl: vELő§Y 8 É LA

ll{d. Au§ul3?trú l*

A JÓ HARcoT VÉG|§HARCOLTAM, A H|TET ME§TARTOTTAM, VÁR REÁM Az
iGAr§Á§ KoszoRüJA, MELyET MEGAD NEKEM Au úR,Az lcAz§Á§os BíRól'

]! ,ri.ii;:i. . j:. : :

i,!1ll§Ci:1*,§.,ia.

A HtzÁÉBT ÉLETÜKÉT AnTÁK A B§§§ÜLET ttElE|ÉNl
vrÉZ BAKAC§ zoLTÁN

t|rrdol, e 45§. n. Ptlffy crcr, íirflcrorkór:o
VITÉZ BARANKAY JÓZSEF

rliredor, r l§. rr. §rrne lmm clcr,
DAMA§I LÁ§zLÓ

h*dna!y, l B§. rr. Zrínyl cro, tlrrt|l
pöLDl §ÁBoR

hrdngy, l 1ll. tx §:rnt lmrr §§.. tí.rrJ§
HQRVÁTF{ tÁselÓ

rtrr|ór, l 35. rl Jrdllk Ányor ocr.
KeVÁc§ JÓz§§F

:lrElór, r 9l1 lr, ilcl. íúrflcrqrkfurl
HÉ§zÁRo§ GYULA,

r ll9. rr. crcr,



n§BRőDy HADNA§Y ITT,,, D§BRőDY HADNAGY oTT,, ,

Eg_'y tdő óta orrefetó ruiudou vedúsz-
loptilö fog}-vertóuyt vels hozuuk vouat-
Eoeállral Megolküsanek rá. cnját dze-uübkgl láttók, ho§y_, o rlórta- §í(il a.
l,e*zprémi vár föIött rárrrtrdó trnsoilzása
gópaket. ő lötto lc g ntigyruotor.o-st, arul
a várog batárúbau leztrltsnt. ar. ő róodt
lóttók lo a kózeli tostasyíiiuáI * 

-inbst
o§§zcoBett totttel a kórhüzliq korülí,
_ . " ,.Vlrrt Koszter. $tya Lurkója, n cuill
hesyek kiu o§rbcle, miurlcnhol ()tt i,&n.
aho} szüktó§ vutr rri § a nún}út bziuto
titobzeto8 htjsgó avotJa,

Azorrrtal fchívonr a kórháaar, tlg f)tt
uem tuduak róla sornrtrít" §cukit carp
hoetak oda bg a lósi c§BIa lllá[,D hel},ott (ü ]a l,urkril) ő tngga rze-
súlyo8(,n toppülr be, I!lnt a piarl*ta
esclkrjezotapat gogéd(isrtJe, bogy volt
pnrancenokdngk ie Jolentagl

- }Io8tetteru kötóleseógcüJot, Élek.* Mutasd ma}, hol égtril me§l - ko-
rt*eur raJta * lri§icsata gulókeit-
- 8uhol. Itt g Jobb&raouon rnegpör,hö-

lódtorn, de nz glls látg?ik . , . Dár kiiz*l
álltam bozzri, hocy lüstölthús legven
bolólem. Góponr urÉr égett, láugolt, mlro
íölilre órtem, gürú füet és idng vstt hö.rül e alis tudtam tinyltul a Lnblrr-
tretőt .,.* § uoondrl, §yur&a, cz bÁrryarlik l6si
Byőzolmoil voltt
- Á mal nógp urotorostal ogl-ütt liúaa

§éFet lóttonr lo biziosan, vn,lósritrűler
ma Ggy rrtátíkot ls lel{ítteur, do az ngm
biltoe, bogy Blpusztult, ' trror,l rl u*óvnl
§zóllt le, Epp ezórt ntnt ig jc}entolt6m.
}ígrt n cxerkóez .foltótlen í§aznt nrond".
§a poüs ctak ,,íeltételee". Ila nrogtalál-ják a rouoseit, bát akkor az gnyéur
volt,

Úgy hallom, hogy ő o logorednrénye-
sobb mag},ar vadásaropüö, rroki vau
]egtöbb léííi győzelme, Napilapok, &
.Jfalryar §zórnyak" Eokszor irtak már
róla, Tórsal tne§ úBy hivjákl ,,Á nra-
cy8l lógidorő glaö szónrú sóppus?titóJa."T. i, már lratcrnr lőttót le úEy. hogy
cépo ológett, tétezor oroez torülot íö-lött le. § ö néris itt Éll elöttünk
épsé5ben, moaolyogrro. örtlögo van, -.
mondjá} róla.

Öt óvo érettn6sízett ltt. Mágotllk éve,
hogy olvógezto a kegsal akadómiÉt (ítí.
ee€r*éezünk nom vallott szósyont volo,
bogy pártíosásba votto ozt a taníto
gyarobot, mlkor ele§ott a vórnregyol
alapítvónytól t velo együtt e reméuy-
töl, hosy óleto vásyát urg§valósitsa) s
martr tolg vap o molle kitüutetóeptkel.
§zeretném a táborl glőkószüloioket
végző amr}óguok gzámóra ne§mutatnl,dg ő szerónyen ösgzohtlzza sallérját.Á tüakerorzten kivül ott csillos a mÉ-gyar órdemrgnd lova§lrerogztjg, az de-
mételt toruányaó{ dlorérő olirmerór
bronz ós ezüet §ignurn Laurllea" az I.
ée II, oeztólyú néDot vaekergezt, Al
a,rauy vttórMst órtn€t lg omlegottóh
ueki, de Blt moudJo, bosy ahhoz ö mér
szürke bls hadnagy, bort, mogknpharsa.
Ellenbon századoea mondja, ha móF
egy Ltborátor-8épot lolő, olyan néuot
},ítiint§tóst íoB kapni, aml mó§ nlnos
m§snak.

Maga monéll. bogy nár.a nó!!§t ú.
üóban ie begróltettoh vele.
- Elhdpzelbett, paraucenoh úr, mí-

lyen lohetett azt * mondja mosolyogva.
- Mindis í§,Fn§6 oldalam volt lekolÉ-
ban a némot niolv. An o lő, hocy őL
rles voltgk elógodvg, Bég azt ls kór-
üzték a vóxóu. bogy ezületett némot
raeyok,ot

&bz, tlzouuó§§ hónapot töltött 8!
olot lrontón, Bór{et tötolébbon, ott ra,
cadt ró vaiaml.- - &Crotntiul. ha arról tud§ál Talemii
mondq11. hos§an valotul prer n*lnct és
riltalóhn a tl óloíetekben á ogsrbét?"
lglküIet. Mogórthel,gd, ho§y na ng§yoíl
érdekol benlünket, eeerkószsozetöket.
kit au §&sl tw€tkéetüreedsl§a.t i8.

()

- Az örökös ,,Lógy róoou" gzemrneltar-
tása -nigllett bizöny-inindgn oserkdszl,ör,
viriv io}ra kerül a ml ólotiinkben, A be,
cnülitetaór. gngodolruoseér, hú kötelu§,
ségtolJa8itóo, te-ttvériec _bajtárnltasás ál-
tolúloo* katolai erónyeB, 0, ml í€g:y,ier,
uerrrünkuél o X, tör\,ény Dof,Livánta
ezslid Ólet, $z au!8g§&i, er0\,(tl. eíí682,
rdauel való tnkarókosság kii]ötrőt je}en-
tö;"ürö, Árról neru is kell beszóIngm,

'finv 
a termószetaz6r6tetnBk milyert

riáiüuO,s iskol&ía ,,felülról uóaní &
i,ttniot*. Mlillt l,eleniikol őr,síinknok,
roiói mcg repülőegyeé§$iu]tuck .vantta.k
állatrtovoi, dg ozt, ttorrr árr1lotn ol: u§yla
frrnik rÁnr foellkatl A mttltkor ruár b0-
urolrrttn al angol rádtó; ",Tudjuk. hol ól-
lontáaoz,ik vitóz Dehrddy hadna6'y. }íajd
lesa ró gondunk!" Ngrn fólek a haléltól.

!0ár §OtsBlor ezembonóziem vgle, gzere-
t§e e vssr§dglproket l*, de o hazáuak
ogyol§ro ozzal na$yobb ezolgólai,ot to-
ezok, ba móg dolgozhatom órte, Bo ülegi
ü, m&ma sg bánja, ba óletbon hazakerü}
a ítaoekója, ö otthon úmádoágÁval kí-
tóll ut&israt, édeaapÁm tuec, mlnt lóa-
vódglml üt€&p8r6[a6Dok, alrüról tómo-
aatr Esheük-o baJa az embornek, ho így
ésb6l.földról oltaimazzáLt

- Kót Jó oaetenet mógie elm§§ólem.
molygkot csorké§?vonatkozósúakua,k tar-
tok. Miudkettö Bzlnte csodálatos meB-
mopekülóeemro vonatbor{k.
* Az sleö a 1II,, IV, Y. c6erkés?tör-

vény m&gaÉztog, me8valósítóaa volt. A
tgstiérlné&nok, lovn8iiaesógnak ós annak
az olvneL, bogy a osorkósz, ahol ttrd,
tostt. LolőttoL téleu oroea torület íőlött,
Lezrrhantgm, 8ópenr moggilnrlladt, ogyób-
ként épeógbon értem a fóldrg. Dobát,
terméazctoügn a, puwkók robent§k fo-
ként épeógbon értem a fóldrg. Dohát,
torméczototon a mugrkók robaotgk íe-
lém, hosy elforjana&. Ebben a pillanat-
ban }odúoa bojtórsam, Konyeres Mtklót
bodnagy Meceerschmidtjóvei odaxlLloitbodnagy Meceerschmidtjóvei odaxlLloit
pellóm, fe}kapott gópóba ós h8.úaropüJt
velem, Au oroezoLnak tótv& mafadt a
szólttk. de nou blsobb volt bajtórraink
velem, Ár oTo§zoknak t&tvn maradt a
szojttk, de nou blsobb volt bnjtórraink
otodálkoráno §§, mlkot lcy ü]ogp,lllan-csodálkozág* sg, mlkor l&y mgsírlllan-
tottek ullnkst a reptór f9leti, o§yiket 8
mástk nyahábau ülve. Az erot belc-

minthogy azonnnl ulÁnarohsntern. hogy
vlsszaadJnm e kölcrirttt, de, saJtrog. cr"
döbe euett s lBy nem tudtgul boazó-
fórkőzui, §okÁis kiiröztcn felette. törve
a fejomet a ureFolrlúLson, 'dg lriába. . .* .d másik o§et §Ok c$orkésze§}léket
idóaott fel lrorrrrctn. }'őkópporr e tú§zai
uozgólÁborrrrthtlt. trreg a hndijátúkokat,
arrrikor úazrcvc;tlr.rriil kollgtt lopózkod-
rrrutk, roJtözniink, 1ólekaníiiribot is vlsz-
szefoJtva meghúJnurrk, fa tetgjórőI ki_
kcmlelni, 8z,,g|itllglig" óllásait.* Áz orcrsr t§ldög törtónt. Lógi harc-
barr valirruk. Iiót íelbö köat túmadtak
au oro8z gópek encorn, ruofi a, kitórőmet.
En lgbuktatrr az ogytk felhő aló ót sóp-puskáztalr 8z előttom lóvó gépet, nrtkor
egl,szcrceak a fejpáncó} az ölembe csett.
Aztán }ezdett büdöb lentri a tülktiben.
}§o, Gyurka, urludJárt 6gni fo§szl* A bisérósópom nem láthatott a fol-
hőtdl. Ketdtgur lofoló pisloFn,i óg ejtet-
tem n gépet, Akkor mór Jöttek a láüs.
n§olvok a lülkóbe. rnog a füet ie. ÉDpou.
hogy le tudteui szól]ui osy erdöezúlon.
§lugrottarn az ógő gonböl, aztárr futás!
- A ,,jankók" p€rgze kczdtók átfi.eülnt

ap erdőt. Egv bokor tö\,óbo lapu}tam ó§
meBamra hÉnylam 8z avatt. Eettő mos.
áilt az óu hokrom §lőtt. ott tórgyalt Jó
rlarabig. }ia€l'yon ruórgaeek voltakl ítt
koll lenuie, hor,ú, tűrrt sl l HidcE no-
r"embervd§i baJnat volt. Á köhöség foj"
to§$tott. §o*t soslts önuraloml Köny-
nyezteu aü erőlködóttől, do sikerült.
vÁsre Diosúnták a heresórt és odóbb-
álltak.
- Érr ie ktbúJt,anr. Fei egy fa totejére.

kcroanl ,,egórutat". Látom, hogy az erdó
}örü1 van vóve ürg8ebkol. Inuon nap-
köaben nlnee szabadulác. Do ruosláttam
egy eaénakaalat ls; ez jó legz esuJg búv&
helynek. Hogezrl-hoeszú órákat töltötteur
a kaza}ban, do €gytsler hanBokat hallok"
A rzórráért jöttoB. Olii}be verzneb ggy-
e8y ceoúrót ée viealk. En szópon lura-
koclok beljgbb él beljebb. De ogyezerceak
az egyik nagyot marEol és urasíogja a
csizmá'mat. Előezör Dagiyou moglJedt.
aztán elkezdeii orditanl: Itt yenl ltt
vanl és szalealt vissza a tóborukba" §u
rueg az ellorrkezó írÉnybal

-- Bg§etlen rnogoldósl monekülni ,,he-
zaíoló", }íár kozdett §ötétodDl. Az ordö
tzélétr nrogle§t6Iu a.,,atoJ" kiáltásokból,
hol állnab az őrcégok és kottö között ée
az éppen lelvonuló vonatoezlopok róeein
átoeontem. tr'rrtár a Dnyepor iróuyába,
uoly onnan vesy 1S km-rg volt, Pokolt
óhoo tis szomjas voltatn, egóea nap o8y
talatot nern gttom, ggy kortyot nom
lbal,tam. floeszú volt az rlt, do odaértem.,
cgókba} üdvöpöltom az életmontö lolyo-
matl lohajoltam óg ttiam bolőlo vagy öt
Iltert, Mesdobbant a szivom! ba eaon
átúszom, megmenokültom, Do mtt cgi-
qólJak a nehóz szórmeruhámmal? Abbau
nem tudok úsantl Msgláttam a !öldbs-
szúrt leJfát, arra rábötöatou óe bó-
tamr& vettem. AztóD otert!

- Ecrombg Jutott, mlhor a tisza! vlzi-
táborbap 8. par&n§srrok úr moctlltotta
a tolyó átrlezáaát a felröbb bglyröl pyert
intelom atapjáu. De utkor mlnt §6rÉr-
teattk, órsői§mol előbb órheztünk Al-
gyóre, hizouy mognzegtom a tllelmet.
Allc totszeti széls€ebbne& most o Dnye-
Dor, En mes íolülröl minög olyan ijosz-
iogn azólotueE látt*ml Esész szópen ót-
Jutotta§r ralta. A íojlót vtarrodu§ten &,
földbe. íelöltözteín éa Jó}ealvüen gi6tt6m
a tözolben plroe}ó tábor"túr felé, obon-
nan ónekhairsoi hallottam. Eogy me$
lesznok lonvc bojtártalm. ba ueslÁtnak.
Jó lenno- trétágan mo8U68ltoul őkotl
Mór-már róju} ktáltoh. mlkor a ozöwg,
lről kivoazoin. hory ororzul ónebelngk.
líi n ocuda!'közbón ouoclalták volua
a ttrlaó oartott Már tráni,ba íortlulok.,
ott ús orósu éueh. §öröckörül rrovJet,
katorra ör,gégelr. E§y ré*on ó"trzöb_tgm r,
iÜtoi ijeatoin orat meg t8agán: slöttgm

--

!
Húram eszlendeje múr, hogg a

budai Szenliobb leörmenet meg-
nuullaló, birakodó |ényességét uú,
rátlán ouúsrhír homrihtogtlotta el
és a ŰŐgel dladqlma§an indult
ünne psé g' déI ut á nr a g a dszü nne p p é
alal,rill til. Ezen a napón halt
hősi rppülőlwláll uiléz Horthg lst-
uún íőhadnaga, karlnlina:óhelget-
le*o mor§almun/r, pddnöJi,e l§ c§er-
késtlisztie, a cserké8zrcpülőh leg-
leli,rs*lrá ptitt|ogója ls segttője . , ,

JIa, onzikor a |rissebbnéI tris-
aebb htruk szitúe órtiúI-órcira |e-
ledtetik az előbbiekeí, mi emlékez-
lütű;! Köttessük /tdsi hatólt halt
Védnö&ünÁ, példáttit a ]reménu
a]tardtsban, íialalos lendüIelben,
Ielkes ön|el(tltloz(tsban és álIiuk
kötüI lihttatos csendben hüséges
raaaszkodússal és önrellen. tisztelö
azőretettel a szintén emlékeiő Édes-
apdt, a ml úldott ió liormrinyzó
Urunkatl

kerüli n 
-pómoi rgpülők Áranyk&ryvébe,

mlnt elgö Ing&Tar íegyvortóny. Bzeííóny
MtklÁr traráttrm gzíntón lezuhant oroszMiklór barátop gzíptón lezuhant orosz
toriilot íeleit. Mt §Gn terulóBzatglebb.torület íglott. Ml Eam
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Ba isBzi. rzólos. íö]elnlete§ nn},Frror. "{e
eliibherri kig ása lo1t. ETt,rziFetre Jrt,
tnttam" I}e art i§ lútorn, hrrlrí n p*rt
mpntÉn mirrrlen-ütt rolrnm*xóntkok knto,
uákkal ,§egfsktat lrrrhrlá*ra, ktlaaetr. tI*
gn,,:k clöbb' *.tjutil&b ée *1fti6inl ják a
trl}ró pal,tot, akkor..sc til!,,,nl! §e hoz-
r.ád|" Kdt §zók kiizütt n lrilrlre e§eül,
]{lncs haborásra idfil üjra, íglkiitöni ru"
báfiBt s ueki a rohanó lirrlyonak. pcdig
mlir DRg§oü fáratit uoltntn, lles is iát"
tak, kez,itck ránl Iön,i. Fiitsült,c siklot,
tnk el tejeru körül a golyók a tlz szinétt.
!{egáiljatok eeakl Túl-járok órr a* eele.-
tekenl E1o!dottam rrrlránrüt é§ elú§utst,
1arrr" Ázt e ,§{it{rt, tiime8*t Jrrlrban láttók,
rniilt Fngem, orra keedtek lrirri, Buperu
rrenr móltattak í,isseleInre, Varrnak ha,
lonló tsetek s m&gyar ttirtónalpmhen,
rrrikor gz ilyen ruha,are! m§rment€tte a

saadá ját. §iá}-ra, p törtÉuelem er ó10l
tnegtece| \'nlt clóg irlum íll,crmirr elrnr,l-
ketlni. ririg áíjlltottelu a túltrri pnrtíR.
ile addlgra elfogyott minden erőm, 1(ö.
te1 n parthoz egy krtnyhirt pi.llsntott6lrr
nre§. 0!1*ván3zorogí&n1 * lrecotem az oJ"
tajárr, _!,ltegztelteln Bz eczmóletemet..- Arra ibt,p,ltetrr, lrogy 1ninmi kibir_
hgtatlarrrr1 ngell e errttthonrnt ee a knro-
nrat. A hÁzigaztlárnek .- og}, §Iosz a§u-
sZony ér. jeánt,n - eirttpR kötryőtiitetből
feltottek a t(iz,helyrt,, lrogy felólerlJen a
belí:mfa§§ott ióleb. lÍeretettck. p§Ttizátr
nadr,ágot húarnk r,órn ég inkábh jel-
be"zótlde], milrt pzntakknl me§nra§.r.n-
róztítk, lnerre tRlálom meg üz eu5ó,ímet.

- líoet jött nldg ernk a komiku§ esat!
frn, tsy ale§látnák. lelónek. I8azolnl ggm
1{ldom semrtrivel mag|anrdt, mert mln.
iioneurei eleo*ortt fi, Dn.rr61191 vize. l}e

aki arliliq átveuctett mlnden bnJon, mott,js icEitr}camre jiitt. Eppcn osy íogoiy
klhaiicntó§árral rjolt ez óf§óg clfoglalva"
rrrllkrrr- hozzáJrrk értem. llosgzae klkér-
rteiée és lde-odatelelorrálár. küldözrotÉg
tltón lgnzolt§b aőt mi többl * haid_
kltl rltek .izrrbtdságra.': lje orülr,r. úiir,-e, host, most ve§les
hazakerültel! JÓbb ittlron aaolgáini.
urirrt me.E ze klnn Oro,1zországbarrt* Nenr nron<lhatnáurl Ott kinn tuin-
aun iiaöia osetr ,úalaml tcnrrlvnló. Itt
Úni --Íottizot nanoklg tótlenketiiirrk,
,meii... nnm knpunk ,,látoBatókot". §a,
c\"on ünalmarl-i: ITÁa. Qsurka! Ttszteljük & harc-
kóizgóqedet. ile mi könnyen trele tuduttk
nruqoiitli. fia n lÁtosatáeok elmarafláea
iÜnlt csi-}éi naplr -urratkorn*HiOJ). 

r.

i,liii.lr+..;+:

ai+:"i: j::

]l:],,i.,,]l:]l-:1]:], :,j,,la:ij].1 ;];]:1,

{HAnlFCIGLYoK l§TENTl§zTELETÉN}

Dicrósé8or 
'obb, 

strlr lrtvln kere,
Rád néz a vrálrbcn Arpád ncmrrtp.
Ki rnelmozdulrll mindrn rlvattrbrn,
Hr rem marrdhatrr motduht|an.

l.rikor r{nktörntk orvul, rrttentócn,
unt mutattál mlndgn útv*rrtöben.
Fól<lünk úr íaltlnk ,rtrölól cll?n
ort volt{l mlndrn kürdollmbtn.

A rnuhl purltán *r Moh{t rlrtt,
Ho37 e ncmz:tnak mrtie ntfi lnkrdt,
S rtót ncm rzórták, mlnt prlyvit e slrlek,
Di<róró3rr Jobb, háh trnckcd.

v.:óréinknok annyl nrmrrddkcn
Yerórrcr6dot rrent örökiatkapprn
§t*ó**1ar Jobb. hr di nsm rdod,
Ho3y éitunk yolna tír óvlr&rdot l
tlírt, mlnt az lrnyék tűnntk rl i n{pókl
Kiket vakrorruk örvéíiybc vrrúrltrt,
Ér íöldöníutó mItIiók iiiit
Vlr*rhengorr{k rr riirrrrklk.

Tébolrult boly8ón kon! r fuelól.órr
Ér mt3oyílott l nópok koporró|r,
Ki rft§ndJl mti l r r6fitú3 ifi|t
Holnaprr k*lvr ktt í*ktrt brlr l

Ó, mlnkrt lr, l{rd, lrr* rrlnt r, all§n.
*ltlpré lfi. ródljl rlnk v.lrttt3n.
l(írpttok §l4!rn 6rl trmplonrodrr
Cröv{t hr|ítnl k*cren áll r clord*,

ldint l 1llrmbok {llnrk helov{nyrn
N6vlrrlnk r blnrt hlrrtronrtbrn,
Klk clv+rrtrttrk íaf|at) tylnrrrklt,
Ó, m{r több.t lt .lverrí$.nek I

§lcrór{;rr Jöbb, lftoly3t líkottál
Ntm ht3yhrtod, ho|y rom lotytn er oitír. 

_

HotdUll mga, §rrnt Jobb. ím hozíld ..pítn.h
Forró {oh*rit t ,lyomer1tlott |ríyik"

s|tr6r{lrr J§bb, in{vit§k Yst$le,
§tlll|o*-qról r vrrdiilr krtlb*
§ mit rnnyl brlkór oly b.lotul brlott,
Dlrr6ró3ai ,|§bb" lr íotd mel r krrdot.

Dlcr6rl3ur 

'obb, 

na lnürdd, ne rntrdd.
l19ay lik plrrorrl| sp fi§rt |y§n8íuón íné5'
§ aúllynak hí|án ennyl r.bünk a!.tt,
Tercmtr körött0nk rirnt. cr6l asyta8at

Holy litvr lárra r hrlílot rllrn :

Nrni fuhet oly rírt, m.lrb. .líöld.lton
6rtr jyökcrli1 m{rllr-yértöl {tott,
Aíryrt.|en ir,hi §rl rtrbldríjot.
Nrm lrhrt,oly rírt - hr m{a'rnnyl yrdir
(rrót {r láblt tö?lt .lrr.ltnti1.
§ hr trmrt6 lorr mlr r vll13 v-jl3,
Ftl{ólnk lr r l*brdrd;ot v{dlh.

Dier6rl3rr Jobb, ó vorlrd . nap|t,
|.1ríyrt romlÁrrl lnnrlüor ítúlt.k.
S ni hrryd, hoi, rmll, rnnyl martlrt nemtÉtt}
|drjrn f§ldörr buldorr*k . ltifitlt,
ldajrn íöldön buidö3vr, kirtttva,
Borulunk lrll h, lr.nt klrlly, katrdra
§ rldrklünk l lfln rnnyl drlle vltnok,
Té ttcrett blkót Árp{d n.ht.tón.k.

Hrdrklünk l §rlnt Jobb, t Gt§dr"lnrar.d
§rlklilr véü{t mli l rtrnvrdlrnrk,
É. 1 ílr.ibakalt mllllók írlrtt
soi.ön írl lldotl ünnaDld.

R{nh borultln l vrk riútn.k
Mt rrbrtrunkbrn lr tr llty lüvathak.
s klk mib0hhödtünk nlridrn bllnrlnklt,
otc$.aa.i Jobb, V.z.lt hrrr mlnkrt.

, Oyónl öllr {Krurno|§tlk, l'lö'

Sn§Tfiz§Tö yI6yÁz,ul
Most, a tábt}, uíán, rijro nbhér éo ínle'l§rségt_cljea ,íeladatT,Ér rád!-,{, tdborbau ug§dn öÉ§leJöttél örrüdnek_tBgnlóbb_eg§

r,éseér,el, 1-3 hótis e!§ütü voltatok ö nap mlBden órájáb{rB.
Axán beíejezödöti n ihbor. $eét§aóíódtetok tsmét a tzólrózta
miÁtlen báiryóban, Íiasgótól tívlrtékrr €,s §oproniól Zásoul§..,

ieteieztilarrpal !
SzaÚ§fi bg nehlh gaiüt életgiltól é* uwanefi }íváld, me§;

tólük tg.-Álti 
nektk mlnden al}alomnel ralami eltégtendö telada,

tot, {pl. e fsef}észpróbók }örébtil} óe btránd meg, bogy el-
r,ócré€óról eaámoliCnak }tsl'- Irányltgd napirendJüket, életbeosztó{ukat, olvarminyilbet.
B.órstouátutsi éi edJ treLik eútróryban Jó ér gyakorlotl finé.
ctoLat!

Btatsrd $&ot, bo$y ott, nbol $ppon vngga&, ,vó§oBaenat

lehetölerr cs€rké§zmuBkót. (ottÁnl cs8patbá,ill íagY hs €z Dltrc3}

' 
*' 

t+;.§"i*,.'tr',l',ffi'Í jffili$fr:ld ) 
lovelcuó rről és {d óu,

**rgf 
n"Jgr}"ői3l,"n,3t"di"'Jitlti1l"tlürnallsl{,tlO.rtérr-

deJffeh.. "* 
- *{,"

'OBBAN 
t,tAöYARt:

Ar |i§ntl pl{blnlr iörranüün.k drlflult lrp|rln ólyuhrt|uk
a körrój ojytoil'Plabtnoilnrk {rdrko. fol|qptrrlt lt{H9,,r
,".rierttrrcih r rryít tcrJ tcte'b ú crrt{{ról. ( l á+i. rgn ltl 8.). frl|py;
r.tci rt.-fínt l hrrtőló honv{drk r hrni havabrn .rsd r $rükltlt$3al
blfirtt{k{trfi,&Td*'J:'iilillijrr..ro, dr kütónörrn il.l tlú§
t.lrrn ir-"iliial" 

-*i.ri.i-crliErlr citrúrltOrt Jobbm rnr;yrr! r
niÍrror lhttrl l Jobbrn, 

-ár5yrr! t munk{. hrurlrrrltttrl l l9?P{_rl,
rirr! r kctrlr§irtrlledtatlil! lobbrn, mt3yrrl l ítg/,l,fimll o'rzr,

*Hf ,J.l?:r,.§i,i,l.i?lTf ,iTi,fllhll,§fr,Tiilii.,:i:i;
ir hrrrnor ijlhurnl}lrlvrt! jobbrn, mrt rrl lr önklnt ylíltlt örrxt,-
munkr blcrülrtfi ai !.|ttGl rlvlpbóvdl

,--iiiiiiuiirl' r,inasntor ér mlndrnoul Jobbm
mr;yrr l

lbó
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* Megtatwlla, de a tü,ftdílat íe, taegflzeti éúe!
Aú perx,*e ném eeithctte-a kftűnö-'íéríiú, ltogy a ló|)ailt

wgédkönul:elö reglel húom aödörníul lr4ss lcrifuler,t fröc*kiilt
a#t ap udxar tégébe n, trodí Múrton- tnrtdidn éa hogu cr o fl,is-
aítő aluatl, ruga,nloaad telte az izmalt, nlnt t,alanú gvnlnilabda,
éc hagi az ecee tald,n méu cohaaenl udgott alyan éleael, ,mia!
moat, ámikor míndcn rij ford-ulat nösött kelepeé.t sfJíetf.

á pénztórszobdll abzetö htllt lépé* elég uolt ahhae, hog]l
PaIi gigíttéuül h{u}a o §eplrllClejt üriatent. ügllnnakl,,or u,Itl-
h,ol q tldeamenti na?u tóroabam etu |latal tzerzctca,,öl,ér imdcl^
kagott haadtartoúiétt a hó|ehér kú,palna tr,drrífrí{c*rs ol,fuíro
előtt ,. 

"Palt dt&tte 0 §é|1-7t, "4 péndtdroe tilrelmetlenül rúaa$It,
hauu ne p'lszmogioit annglt az dtclá;noláaaol, rle pali ntw
hagúta mágdt ,neÜeauarni. Kiaeé belelzzadt, de azétt rlég ha,
tnar ué§ére ért d e*funoldsnak. Áltkor magezólalit. $ §illir tlu-
ddJa h wir löbteh {a a nunkúaoh cíirű caauatokban, Pali lc-
töiölte arcdrúl a híttlőport és a terátéhet, iasatottan talta. iü|
a lízetőablakot ét hlkMlto.ttu, az ek,ő ncuat:

- Áboai Afutól,
- Yaaan! - íclelte egt! ,mélu han§ eltuuitta,. Áz ti.idon"

aült pénztdrot nlnd.el ldmwkiza mtllelt is elrllosolJoíí<ltl artt,
a seókatlan lel,entketésre, De m4irls kiseámolta a péttzl, rllrn,
őrlzte a barttélton lehett östrcgsel é* kiralnta a pap§rakal neíl
a fémrléneeltet a mótaónplrlpra:* " 

I e s aé k l § *dthar m,|rr"ebé t p ert cő, ha trl anhd r o nl l i l l é r,
If ehéa kérpet kéc nuúlt a Fénz utdn, Q- ,ltl(t,t,l, tt,i.ittÁ, hurz-

talan plöbálkőztak a pékonu larneekdh telsecrlépél:,-| . I'é4rr, i.t
az egész beleaöprödöht ae olatos mlcisaphába.

- Adonui Gdalttir!
- ||anan!* feeodrjil §aá*huaponnwlc panső, ötlcnkét fill.ér ,. , í,'ár,

ltm, saaltek! * a acaal, a. kiezámalt pérzt f iirlc ttl^íal íelstpd|r
és a buuxitpartó| piro* tengérbe rabta,* álb Gligor!

- T'oaart!* ?esrik,, ngolcz:anhét pengő, nlgyt:erkét f illdr,
- CaaA' annui? l'Crríil crsnl.'
- tga tan, de maga mríl, |tapatt őtz:en prn{|ő rl.őlegrl:.

lgaz-e?
- Áz ígae! Ákltor !ó , .,
- §tltítek, ltal ?esséit/
- ló aeerenesét!
Pali negíJguelte, hogu ez a clarócruhat, e{illtzerii antllrr

köezöní, alnibbr elmrut, Ellnláraeta, hag:y tnég bnrri,í-:tignscb.
ban bonuol{t|a Ic czt az tt,ösen rlrózai rntheíetl|,

- Álb T'aczil Pé|cré;
- Taaan!
- Tesúk: neg!!l-,?nnégu pengő liz,cnnétlu |;llét,! í.qlaD. llr

leg \,olt. Rendben cctt-r, lllrít, rgésztn!
- Mett.uaglrokl Nyögijü tt lrilrlri,t:cs hetrkrt.
- Itten eegltaí,, bacritttíta!
- ÁdJon ltlel.tl ^ ,rnrlxlul.f bt: a rrftrl.őa ln.*tr és P,rli

érezte, hos!! ea,ure körrllb'|,t jtil. ttt c,lttbcrch it,i&dlri,e" }íiir, .,*r/_
ion I gtent" "tt lc#gpöttir,tlcÁ,.

- Bélaa Lörínc!
- Parntrcr.' - cgcng.tt eau íi,ltatös hang, Paíi ltiníarí ! ttt

ablakon. Ie,ntat let,ctttiií.it't óllt orltthiut,* rf§.réli, lIt:r,rlír:ír,slrltjr,: }tl:!}^ulltil?r1!olc 1lenlri,I;t,,,rkrt,.,* Kösei.)ltíjnt/ §rr,bb jör,r?il

- Atljoa Istent
- Birlq11.7,, Pa! Pt:tlré.'* í'crrj - írlrlt egg nöi hang, Ficlítllás,§rót?i/ Iéprtt n

t i e t t őabl.ak lxl t 1l ól 11i s ls a-bá r q l a k n r j rj tt,* Bní:§{i§óorl. tnr§, lto§ll *tt$t,tituko{g.,ltflm, ű Á,í.clratrrír,flj *-
1267 Pt;li" * de ucxt 1,qíírrtl dp;l.c" §.,ltt tr.elré.e'tt-,&ic"c-ií J/s;ltt?

-.{leejÁ-n lelÁ,cal, írfuíltfc,ícs ,úr! Deh6t rlrl ttrrll sztll;futÁ.
,tncg,'hog11 l j.,dl{,lí,íí{:tlr:li" t:r,lrlri!,,. ált*§unn r rrll, llr:;;o, r{irlirln?0 il jó Js|, ll tt l;tdresrég{irí

- §rrl,,tltT a rirl *.cedil o{lű rpé§rft o. pénz|óros * kr:l.e"erll"
Ürf Üt's,ti/jr,ll ae crul;trt'ltkcl, lltt,rt l,ii?ijtir|tgn rt1,1lt itl.c:íiri& Á,?-
atrl-, l?qu lrife:iA,, llac§irtrstí a te$uapi i'ít,ucenltris d.q *nö.c/
ka*aírrtjrrn[, llzí a.pinitú.tt, * Pali rtl:iiriisíírlöÍt, dc rtntlííírí..ltniil totabllljit,ir,1.1, cleéú §tlrrt *r;7lrrílrtl r§:!t-ltét jrJ seai or
cltlbcrr,Líri/,.^í{Olü §i(,rlitlilláthtltú'|trl tlI.fí§tlt:llrk ds frliícrüí-
tth,, ntrt f,.cl/rlltps tntgIc,pl,té§ r,oll irrHir u n.z új hn*tJ, Brt-
á{ü fl ,}rri§i&, ulllah:nú| a régi ttt(tdszrt $zcrín,t gőllij,l-tp67.7119611
adulökfék rrel,,i* a ylénef . PttIi tltrllo, hogp ltn'l,:.rsabbcttt. is /l;r1.
tní.nt a nr.cí*ik, *itrioie r §tln.klrtn.t /iírltt3la \:oll n; nlt,t., 1lr ii, ri
a plír ió gtó, .1ts*}r,l*{Juk.)

Ea rckdra ía. de e0ugaet méüs aéOerldkadt a nulalaag-
ndk, Á, ünnspeli uemrnellílthatólag úghéppefu eurott és a
..reildgrölc- mdn trehetteh eléoedoe, Édrörtenilő nemtéasel bú-
ilrrlrúotc el Pdlíól, E* rpmekűl ad,ta a beac.ípetttt, ak{ o srCM-
?ől üp.rn blr tttdr felheln{, Grilníeld itt *ardonan tdnaranesolt
Báltra, holtt ltloérfua haza a köttútelő urat éE üguellen ró,*u"lorfűl'r:iifÍ 

,nem ilgue]cem rd, eaaoé, fitt - oondvlta,d ítltr él a haouíl kúdérte a tdrcdtánot. nenl annulra udxaria'l-
tdgból, lrl.lnt inhd.bb a3éú, hoga m{ofi'oaelle, m{k'or lesa ,,tleítaq l8aegö'"_,.Álqlkor.u utolró hafugok |c elnémultalt a Eno$ka.
latee Id,rün, bacietett a bdiuJáhoa:

" - §*aüad as út, kofio! Lehet ndr hliósallodnt. akdrmilpen
,ebeMn.
... *,fartl_-_|rtlét_t nekt PaIi"-. hdtha a q)endéOtöa kénke-
tl[h utdntlll*, cmlc ldsean a tealtel!

BéIa öcstet*edte a holm.iJó,t. aeutdn ,,lalteoltetre d íla,tal-
$íQt"_, akl belsöles üérzó azíí.L^el, de htfeié naiaúri kélúbzdu-Lqttal s,8u^.ötpengőet dobalt- barratalóként ő-nohara nellé.á aenclé,glős mindtúrt megíardllotto, a tilorlákat:
**ÁtÁWron köezültilkl -Nazaaqah taldn koeal,t o, nagltldlol

P alt t é,t ot.ltil" .le g g_ittt e.tt, B éI o aaonbatl-' e rélu ec en f.el elt e :
_ . - L'Earc tesaék rdm,bítltíl Eafitiegem én Ű naguátlaos Úrat,

iI ót t et r. 4 e_k t .q . f ri e s I.e tl e i ő _7s :- ilíi űí n- ;íí;;;ióitú';;;,;i ; ria,ten'léglöa felé - legai(íbb én l-r ftiieiői-őőű:idÍ--áiiin'i-nturwtl

' 
{*-

- Röazönöfi a .legit6jg,"rlrt, Béla!
- §lrilPüen. m.rlahor ie!
: ff_ !2 rW u:iíi, l',' :',Y 

u, *, l t ul,I án ! d r ú,* t a n d h t w m,b a n,

- ,9elltrttiJ Títzta bort.aligha ittam teg két poltdrra tnlót,* !.pp tan: Es az atágiíti" 
1l'qiJ' <'lLv 

'L

, - _.#riiiÍ^i!il,?.i,, í,'r{ }f,, 
u y íI á l d l,, E, ol n a p hi a k a n",k b ab,

h,r7bbI;!iÍi!!r*ű|tr:iöit,!i',tii,,,ffi i,l#rffi ;?,,Íf ,n!,|,1íí
':^_,#i.íi;§íírl:§i!ffi 

it;r,l,r;Ú,!xtr,l!:i,iíi,i,:

g;n?ti!Í'i'"-i\{í,#ri"ií#,#_l,,ígiílíiil,;T,ix!?!fr ,o,^:*;

__ x, AMIXI& ?ft§uÁFELí süL EL áZ áGVt
,:!::!:ii|&,',!g3{!f{'ű,i,i,';:i:,r:i;§:,;;riii;iiil:i",li,il;

YÉíi;i,í!#:#!l,,:r,*{[rl,.r,ll",#i:;iÍ*iiil
#ftflI,,É!,,f]í! ;:}i ;ríi,!;i,la, 

) i n t"' i' ?, i;ii, t n i ri a tű t'i " i )

natátrrif,]!?,Tr": itrirlr 
aitiiay dtlrlla a hét,ekgt, mel,t 1l?A,i fP!

aidiá*^,o"iii,i,iií,ii,.\!'*n,,'í!,iÁ},,i,Í'inlr,:li:lo!:;*!oíY;{'},:ii,i,;:,:,
cégtezetí úr?

*,, 1 ',tr'ii;'"i,',(',!ni,o.:!,f;il', #}Ít!i',;.:,u'iTli*íi},'í!,,§anÁ'prrs

- Pltrancsol1on, íőltönuuilő lir!
- átfilpilu a nén.ztltb!: §eeliei.ea úr, és dtreszi ae eallík

9|9llórt _bére.Inek_ a ki/Jlefc.eci. c;;Í." ,iiáaá,, ,.iniiiziÁir \'i'n,
tél, a solr úénltőL?

- l!4g nem liezeltrnt. péttzt aoha. éIptrtttben,* §cboJ, mo\t maJd mrn!dttu.lln]
Á. pénztdrol elme'nt lra'liral,'Gt ilnlpld- rlo(Ita lólztien ka"u§ott:

4



Enne! a naPirg!" délutánián gon- 
tU§U§nUS 2$ ?.i,§3íi$§;,ifrIí|dfit-'iltliil

í#*§l$.trnffi${tr;ii..1j}§§fi. 
I 

"gf"i-alrarni 
---

iritl.gt, fóurík_kal, iópapóXlat, öreg harcostrkkal rs ir:iktrs, L,8},r_h,r65 n pápa kőv^ete, azt_ jelen_thcttc Rótnábq,
poűpás flatalokkal , .-. hogy ha }íagl,arorszásol sgy forínttal meg lehetnc ntenteni.,' Azután naf,y csenrt iett az országlrnn És ezzei a szörnyű ner-ti akadni ma8}'ar, ai<i ezt az áldozatot meghozná l
csenddel kezdőÜÓtt az a 150 éves korizak, a török hót}olts?ig Ugy, hogy rrrindenkt csali beszélt, rle senkinck §em golt
kora, amelyre mélygéges szégyenkezéssel §ppen rigy gorr- kedve cselehtdtii l

dohátunk.'mtnt hlrtáit,alan ÜÜszkeséc*el l 'Á leghÖtséguc_ Vigyázz l A történelenr nóha meglsmétl! önmagát.
ejtóbb sz'étesettség és a legcsorlái*aiosabb tiníelálrioeó ,U6yanázokrlak a trünöknek a kör,etkezményei ls_ug;,anazok
h'östessés kora. " . 

" '' lehótrrek. Ha a nrost 6ló meg3,ar nemzet mohácii tnórion
Tudotl-e. hoel. lutott el a nemzet a rnohÉcsi tlélrrtánic? vétkeeík, kiinrl§en pusrlulhat ls el molrficsi ruódnn l .{ ncnl,

tlqr,. hoÉv a-íöuThk leafóbb condia a mncuh ltatalrni rloTi- zctért, az orszásért nem csak az orseág vezetői a íeleifisek.
ttfrÁÍa és-nem uz orszái hataTma Volt ! henem ae orseág ntindcrt poigára is l Tehát te ls | [:gy-Ucv. hoív a nerrlz.-et többséce a maífr kis*l.b_nnsvobb, dolÉrlze. Úgv Errndolkoez, Úgy cselekcdj. htigy ezt eg5 pii-
érrlekelÍ'az dÁzac órdekeinél tti§bre taríotta : *' 

lan,rtr* se-Ieie,ld 1 Erre emlúkeztet T*ged komol1' szere -

üg]r, ho8y ariiikor a halálos ellengéf, az ország határánál te ttel a
állott,'ii nerfiiet belső vlszÁlyokkal vol*t elfoglalia l itagl'nr G**rk$,tx

F{rrllnf "ltok
k&s*k köz,iitt§ ]rfés sat §+lx1 érd*mlerl tenrl*lt, t§.rearinak. Me8kóy*l*rrr, lrel§psrr
nre§, 1ro§§ * saer"rzánrulr n_r,,r!ét, m.egc*li- ""*un§&, kemány,* aa {iet rrdgfiiat? Se,
ktrirl| \:ak&r:iós s§ei}pétrg rrr*llett t*lü§l"t, r*t,vp ntolrrlj*:

l
q

:

il
rl

Mx bOá"llttott hozaóm e*y na§yft{t"
C*ork*gz, 1? éya$, Jöyör* órottgósiaik"
Nehosy mághoyá vi§yók, protekciór,al
bajutott €{ry tttafii h*dilizemhe, bár *
mtnt ms§dtÁkn * dgaíd sziik,a*§ r,olt
a munkáJárg. Oal*ültettók a hldnróritrg.
hor" harld m&*aáljn a kimond l,naúi.i ko-
arlkat" I§óuyelnre*en. }ilú*zptreexkint
hórmat. "{aután 

* igen na * ö*sao kel1
adnl a ,*úlyokot ic: brilttö-nttl§"ierrr.
l$gm nn8§" orgi ós eaór! hat pengói kap
net}Ont!. !'laz*)tt ottlron aihailk a **a-

Jái, á.gyae*háJ§brrn d* a rrramáJg f6ztjtlt
ohg§" §*m rl§y, nrint trzáran és rlzággt
móook, a}ltk }rnrakkbgn }*knak éx cgaJ-
}&.ból e-tatk * bográ**};a;r főti*t. §a és
li}lrluunkát v6§egnek"

§abeugn y&itam kl belőie, irosy mi-
T6gró Jött voltgkér}p€n ".. §ót lrogy ő
{lnla adl a, munkát" Néha borzagatóan
aok az $cszeeilnlvnló. Vott úg:y, ho§§
}rusuonhét vagon l* volt naponta. Betal-
lotte, hor§ }bt hét alntt kót iu}ren for-
dutt els ll§on ,,rétltl*ats" e*et! {Éa hát
nghepon mÉ§§ ea öüdueedá.§i * h*tctliket
ielg**n cégeztel} Yégiii ktrükko],t, ho§g
hát Job} lzetotna feh?$ffcíiji munkak§rbe
}*§lrrl, ú§y ri,alaho8§ a munkások íö-
Iébe .. "

§ilrtjt a *z§g a asákból. §ng*m me6
*lkapott az lutlulgt:* Ttrunbót éveg íejjel, könyörületbií,l
alka}mnr,rn, vÁlogataz a munkóbnn9
Telü§reiög},iidnt rzerotnóI őszfejü mun-

lőskódnii Eredjj lredj! ráú sem trrrlok
néani tóbbet""-

§lment, Tijr.icsel a *zír,dllr:tt: h,o§y ez,*k
az ijregek nrilycn ért*{lenclr x fi*tsrlság
j*got i;4dn;*ivel szemlrtn,

*

§lag*ni,dl fiúcskg: kimonrlhatatlanul
lonlhn, ÁUltólae az *Er*z*ég! átIapatá-
l"ai jí* tz" §o *rindtr1,l §aixlón prcltek-
*ló* ogexr*te, §ki az őgluei pg}"*ter-nrt,
,mas_g é* r:safu o, beir*fd*i fu*lrc{ge ít
akarja ff§fki,rl:§fti"" 1:ilá§og.'}rO§T E

rnnnk&ral m*§terhelt,gzxktis*triseljjk
ll*v*rr tcrvek mell*tt n§nr fo{il*,lkúxn*k a
lretrrnítás&vsl óg cgak rrnalma* munk$.-
kat, adnak nekl" Á grrrl.tkr_lr 'irréllir:
* Lóto§r. hog§ ú§J, -qlncs rnost mrrrrkgt,

nóhán, uapi szabadsigr;t kerek.. .* §lmeh*t n},u8tldtar: * válaezoltam.* hi,sz,err rigyi* mlnd*g_"l,, herg3- itt Ten,
vag§ §§rrr. De atnyl szerónysóget elvár-
tam volna, hog:"v nem toUa fel , tn*s§t
bír,ilnak. t*jjor: r,an-e munka mln&}nnk,
§a§y §§tli, §a s§y kiscó blrryitn§ a gze-
m6t, l&tbatná, hr:sy at idji*elrb*k veltnr
osyütt snakariá"sis túlór&en*k. hogy *
haretóren lór,őket helyett*aitsók.

§lkr:tródctt" Alighane.m has*nló gcrn-
dolatokknl. ulnt elrfiJa.

ifi

üg§gnnengp dólntán. Hetodiko-c flainl-
ombsr Jeientkezlk. Cnomagokat vla* föl,
* hesygk kötd, hrrnr,ód,olml mrrnkÉrg, kl-

* Jaj rl,*}rog},!el §yolean va§§unk
förlt *tiÁkr:k, r-,gTex*k nrár kÉr }r*t*, {e
* l;,iidpt1,1r srn*,tltí Éal §ulikj Ite§sll hat
feló 1elketünk, nr*ttb&t neur }t}r*i iir,ijkkÉ,
al§,lni" §ezürrk. fiirrliink a patgkbg*,
lógrrxk , ". Áat&u eb{det, fözii*k :nagnllk-
nak " ,, litÁri* glszrrnii" $ól*tán k*ttő-
töl srrk*zrrr hatiF, \'*egor§arrnk, mók§-
nunk: *grlrntr nyaralnnk, Él rné*,íizel-
rrek i* órte .. " §*nl ts Jilvünk el rrrrnelu,
guri§ c*&k üetn *r,r:szij|* §nrl

{6

Fiatfi.l mérn;rkgyakotnok ttezi ir!l"a-
t&lo§Bü tigztel*t4t" Mo*t helíeatók irte,
M*§rr§u§t*trrnr, lro§r,n}róttrn*' *gm rlrrl-
go*ta ma§át miná.luuk. §*rt §^ xrun}qá-
nsk rl,§i" kit*p§§ütt Tltje l"sn" §ppen rá
ekír}teü} túrrrl. hogy t6r*k\.ő teehn{}rrrs
itt nenr !,s irírja xokál§, r1* ,garreióli$, tÉ-
ren ar{rt gckat tglret, ar*n]ran fÉlba-
rj{&ki.i$tt:* §u kell, b*tr&rri, a rnp§rarng,&! §edfi
t*end***-n &{tiriee*& * ír,,ftrríxío* óf.ót,
**r:i§n od* ge n*ki: jiil érczalik }§asuü-
kat; már *m*rray!r* mosi }*lrot. Ica, i§
cxek *J.irandrrkolrrnk g többtgk rrt*rr *
ranglétróe. §rrp*n ilyea h,*iyt**kóre
"t,ágyte*r k*§d§ttőt fogrg , . "

Fier§, {tcerkógzpaJt&*| 1,6Jjcn te ú* iffi
§ondqrlkozoll Tal&n a t§r.qgid ig,§ ú§y-e
nenr?

M*rt, kttlijnbeu trefelit§t*tt Mag§ar"
rrrsaágnak ,. .

* op*í *



r

l.-1 t§crlií§áudó§ílúk J*l+ü{ili }

^_ÁrnIis irlrjdlr BéÁ,dsr,,§rrbnrl g hstórhntrljlt .g5pl,}d52-telJriitett tirrk,inic.* kritii-g.r,1,1lt-, rjasztri-, l{iz,r]lr,-, kcrikníro_q_,
ltítr!r'ó- es cl"ooe§till. szrllqli]trlrtl.'Az tii.
Jcl-nnppn}! §z,)lgál§l alntt-fcIklrtnttáh -n

ItitzolDlt|iknt, elsősnthatt a itarJbnlrrltttl,t,.rk ho?út&rtozóit a}rol lriánl,eol ts n}unk,ner.ö -- -ceFilFtt,nh az nratá,sliirr,()t lrckrisecabrri esnput nóg t ta rrrjn[í,r.zetrc 
_ 
e,[o$zl \.fl, külőn-kiilcirr ünnilrin rrláttn el felnr]alá1.

,, Alkijrztltonkónt az í,-jjel-nRJrpn!i rárliri.
11g},cletnt ó§ e2Zei, párhuzntrr,rsntr n kiii:r.rrita*Iisf,igl-clű (tor,,trt", utngn. fa. knzai.
tetó) rz,llgálnt()t, tllrtotrak. Az rillrr fi§rr.r,-
lukt,t. össiznköt,ii kert,kllúruc üJ,jól,atnk'ól.
tnüdorttr.port5áztnk a tnn}.akölZ(,ttkbcIr.A tan},ltllB(,rl1 tneF§zllt.\.Fzntl jelnrlr1l nrln§ztóilt{.l,J,Iplnsck út.iáu kifogastaIntrtri
rriliködöit.

24 ta.n}.{t.k$rzétt}eír 1.olt ei:+üsoEólí *aol-gála1, Tüz}tlrziiltnrip a tt,zt,tTnirt, 
- t.gl-ttj,liliallrzerltl.rt. elr.lrtl elk,.lziíett csi

kö_zii§!p1 tttlrItiig kriszt,n ál]ntt, Á i"u,,r.t!]Iurj köz|)0trltól 1iivrl]ttlri, lckvi, lrelr;u§t'll tnl)lllIkFrókpnrns hiTr.!r.rjk Állr,, i;r k
ltlnnet §e§7.t,n^

,ás|oúolt J,glt r..r6r|1;.r*,/ili láijs tl n
.1n\-il,at kezbcsitr:s+l,. §z,rlunlnrit o:el]-
fi tj§zo8l,r,$J,lth ítbnn tel jcsit i.
..Slll.,liilIt h-t.I l,ilr,$tr tak §zntui;irn,ilttc.
t1l,}(,lr _R. ]{í.,rz. Dct}rlctt GÓlror esnrkí:.zck,ei Tt,lí1,1lI rrlítsorrt] tlzórak,rzlalták, a ltn_
t.erekrí,.Á,_ r,*ros kiilönbörü tretiü ilir.,i-
f,trt grtr)tltt ös ttinpk tiszrn 1il..q,1,,1,,,,,,;i,ltttt O_'. ;i i:olrrhakúroruttnt- ;íi,ii"'iiri,i]ték hc.
.Á: cg!il; l1l11|ttp1 gI j Iéryit,iDúi,l* lt dttg.l,,,its{11l;,, 11r;t|Íii LJ.rít,lútol,szliul,|tt7:

§,lrgrtit]gnr kis (,rork,,rzr:h tttópzrtnk n
tl)|tlIL;Itjlr.;irr. T{is kgziik rsrlllriiar,rs ntiiif,.i',lri. n, ttc}triz 1iilti'!rJt ntngRrrn r.ttra] ik
_c!.7ug. í1_1'J},{,!]., sithog. }c,,+itlt a l il fr llri.
lil_,l 1U},nneára, Ákkorn n ltó*r,g, ltng_r.R
t_iizirspír arzhcszt-tnknrirk alnti. óiirrrr-\j,,nl, \,12c7Olt ltprrriiik o]taltliii[,nti tórjzl
_rttI]rr.rfr{nlii nrrrlrkajat, {.'rak, n kl. r-i]r,
Ut.iz\.k Jit,I}l úrzik n {íradtsógrrt,

Jlt,u.}:nltib,ttbo strill1a&. a il|tt\,1lL.rll.(!(l;
clr-tÁ,l.c.?r,/t, _Áz,.Ett_lillti .\'rl:p/rl1,:i- 1l. n,,§ltggtit,t,I" irjn, hogi,a,;ijit, sz. !ia_
19J]'i. {'iti:tlá,l, e_*,r,r]ióczcqnlrnt .lií, tltL,jn
.tlcí{}'l(ri7lr,jlni{t,ll nz ntlqni hní]l},l,\,nlttl]l
l)l)tl\'$ílek " esaltriiJninnk ttter,iiglrzrlnrligilultlikái qr1 1,lig7{,rgil(,tr st:gúrlkpzik, A asn-
pr.l ijük nznk n tnsjni §t.,}l tt;tlptrck.
akili tnóg npm 1iiltöttók hp a ]li, tl]cl_
ót,iiket; n,,kirórsiil<'' izíllHálntóht}n tpr?.
lrek ró§zl, tlmei}-ek n 1ó§rrlttrlrrii kiirart-
parane sntikok re nrie'lkpz{tór.r. állrrnk.
11{}§"v r§ziik§óg c§elétt e }rirtir.iik szr:!gíi-
1atÉ.t lágilák t1.

.á sgd}., r.,l:Vurit. (fi,I ! rl.U á csr ;,iids t,,li -_ m ini,,s §cp§iBi|{r.}ít§yiirB,l,i §edlrIIt §tj,p -- !r:.ia,
lYtní!,.rilt:rl,t ztók n rlt,t,}r,,,,,,,,,,,,,,,,ílsEti!e:.r}l ti ,,r laig,
nltainri ijr.tógl:kt,t.

s

KI L§§z A 6YözTa§?
A Yertth, fillá§a auíurrtur lo.énrl. helttrtlttl, (lü érlÉhe8rs{*); Latot Lórrló,

Rlt|r, Endrt.
ll. brlyerellrk (l! értél.ry3fr)r Fqrtlr Jórrlll,

Hatmor lrón,, .Ynraa Jónol. fulle §óro.
lll" hellcrr|tel (t{ órralarrsél)r Frlórerrhóri

§óndor. Follmpno Plmalo, }lonlly Ldo6, §lu
chlo Góborr furutr Andor" Lárrló Gyüfíy, §8ll.
ler Jóuor, §oór liótoly, $abó Gyulo, Ziibótrrly
csüba.lv. btllrrtittl (t3 érróLf*ysót)t Aodr§lrr
LÁrrló, Badrl fónor, Bcnlrlt Fcrenlr ts|hly |ó.
nos. G1llLórcy lroll. Gyönlr,ölst Albtri. Hlbb+r
Crabr, Johólr Jót.Ql! N.fÉnyl Dónr., Pfch §ó.a,
Póch ?lbor, Pllt*oer Rudoll, §rllátyl F*rme,
Tnlátr §rnd. Toldi Miklór. llln En{rr.

T. helróretlft {rt érlóks*y§ér)l Brlnrai Lristló.
{sth §ándor, Crcrmúh ]llblt.

AI"I§tl§rTU§ t*"t VEB§§$YTÉTf,LE§I
L

*oltluribolon. tóílltt mánkóü
J$lünk búfrúl 

'Érnl.§ulia Mdrlds nagynroku*h
xopoll unohdl.
Éríól rnn s Duns tálóB.
l}lugyeroLnak 6ltrrnkíJón
lllnct mó*, !l ylfrn§§ron,
B§íátlelín, le§lYérlOlen,
Horrád vpt a ttseedtllm.
Boldo!ró8os As+zorr11

rr.
1'Érer * liild{lnh, hribortl ran,
*szld su}|d§ril lerti urórlt,
r mondirrh. dc nlö8re, szotltorúntt,
,* sd.ll ho{, mrrndlr*rsuk k§nuytlrbon *
l,p*:+en nleg e }€ $lrlrrfil0d!

,, * 'irint rrnginlok uonürik ruenfiyskbsu.

lll,
A r*ontsrédbnn talnntl lahrl roll,
Elélre hoetak ótek és lialtl
És inr nz élel é,g }or rupllell
É. s ,§né$íeI hanBlnrll
C§epIl, pnpol, mlnd€nt íelelt€t}
Cgohottrrl Tl{{a lllhólr.

l1.
$ti. tlltirrrirónn bligolí. mard hopolt
§lniin r,Illantor laldult kl § tarrf;
§npptl lclt. Induli e lóz$n fobol,
§ tnúr npnl tÁtlák, fl }ap nrét mlnl rloboíi
ArOíl, r§óliBl e*.l munkrirlún! keróre , . .

Á.z Átjcl,,§zTt_]§ 1-I YEll§§§YTüTtL ill§§.
FEJ'tÉ§E:

l, Drliln Jtnö: Pc&lrrlur hun*arlrur.
ll. §rdélri Jírzrell á hlillaj {tblin.

Ill. }lér: |.-rilrlri: }la§lrrrok.
!t', §lnhjl Ir}rónl'llltnlrót rizlll* tlirin.

§gy caerkésxpar*nc§nok hösl halála
§zt,ltrlr,:l }íilinlr t rirbrreEni 9. 1. }íi]-
lirrgg {ttrké§zfs&pnt lr*lnlc,lltoLa E
tlrttiibnrr il,liti1 ii tlt,}.rr*cttii IiíF, t,itkóla.
!l}.]giP-nl\-*,lil il1, it§J,l101"{.,7,*tl,,I'itik Fal-
l,1it". nrnfi}-l1§k kerLltében,lí.l tt,ijegen
ttinr.,stliln §_-r,,§lí:19li ner'elé§llt i{tta 91
tel.icitr:r c§erkó§zü}i;,l§zerekkel, Kí.iael-
rrtir'Jthar,: a l)gbrerlen fii'líjtt átronrrló
tl3,rili liharllnri , 1,iltránt fiilgyrrJttrtía rrzt
n lnrtlili hnznt. anrnll,i)el] ti neÉí},\,c1) tn-
til,ai tl,r:rnk n'}rr,it. §ztki,rns }lllrl1Il ki.
lilr:rltii R7 őg*zes alró gp*r,eklket trl ógi'
lrár'|rrl1 er mir]dntk rl!t}gn:tfliltftis uz ír!e-
tr,it, rrlnisti berrrenetr:lg aJkalrtrával azorr-
l,rirn, *nii'lir;r nróí{ T!\i8.t§i óltrlkrt akari
kinetrlr:ti. fi már i]eljü§ 1érisbnn tillt! íe-
tűzei rírzn}"rallt, § §l_T{t}i ,rlil§o§ lipi*i re,
btl}t*i s[ettr,+(leít. hil§}, nrárriaD l,egg+'l
irr.lr.lrtlt 91il,ii|§lPl16. !9 dl,gs r-rrit.

üzgru A MA6yA* c§§RKÉ§u
I}. §ímrl§f, S?{. e*rs, ,,Yadásltan: á, il}árOnj'

cilrri l,,i.,,,i it;rr]r, litir;nt. }l1i{r.?,, ,llkotil,, (,i.:li.
,,t: . |, ,:r l.,4r íir:i; l,t,r,t .|,,l]r,lI:: Iiti tir.lgr,,
ts t]iry,:s r stiirrsrii ,1, 1!. i'.s. t*tlttt]hlten * trr:ir,
T:i1l,.jzi}j]il!]ri] lriürtisli. mórli,ln - fier{lrl cikkrk*i
kir]

l(^ Fóltx. A ,.Me!i},{,k" e:, .,1'i{t"éi*b h$.t'" ltrrr{l
\ cl \, )i li,,l,}1.1nL,ij, i f:lI3(U lrtnnndi., l|!,]l) ,r 1,1,

se| - i,,lr:i:,,r,,lrill" ir i2ill\,k - t_cn: i }l Ci-l,,
t,],,k,

2. t'él*r, \ i}íiildntt rl*{§ itli}onr §rls|il_i|, §x]"
lit:ti, f7ljit3] t]*\,*l s!]Il 1a]liltutk, anti * }Í, {.s-i;lti
lii,ri]i.lllil]; rllll:j 11t::rl]liiiii. §l,jjtl itlJ§k*r, i!nll:i'
ir:qz]

Örömrrrtl ldtunk hítt lttltur l"i ,rúmunb"
btn F§rrark*rr Urunk m*jer nóflnÉt kl,
t§ntotőráf6l. §xtn a felv*tllon rnár ar {i

kltüntütalt yh.ll a Fórrlrkórz §r

parancgnok úr lavele
Krd rea Pa.)tú*!
Bi*tosatt íe is esorld|i^oatrJt kicri,l., atni,.

kŐ, c lilJoll:t)ltíalas *tr!rsfllnr C.trlrl,,qit,z""t
ncukauind! Első :...rrtl;,,lt li.ld,, ||it !!Illl,'4o1]itrl, ]]r)lJlJ tt. itlt ralul,oí útlrüzller
I,:nnriilt: En uzo,tl,1ttlL tt ,,.|IttOvti Ctt t,,.

l,dsr"-r:lt l.:i r,jjl, rrrris tt Js_Últol- il sroÁ,'rÍ1
r,,jlrrrttri, ér|,,riiltel rólí1, hoírlt q,l}ülill"
}'iIil}url] rqlú ltkin!,"!trl, l,:ri1,1ttl Iq11 lll,,
;rtJrilnit rrő*tlt Jiorltltoztih, I!;v,tz1,1"
lt,i .,, tl l"hrltiil'k l,irr'lrJ. ÉIhihl'tt,il. rt
,lir,,,irrilfő, lg 11.tt|, uqüvott tc:llsikdI|, öúj,
iuíbr*, arrtjkqr a. rtitIelett|I llrrl,;r,ritl
iiurtelt:,.1 es*1,I.,d.s: {ttl1ll,buíl _,,jri,lil::li,
i,il ai Jtds;sfre-sl:it eri,r_lilritlpli:sl,tvili"
rllii..or :is, \ta tt |i,l*rtyltcs 1li}lí.l,r riil§*íií].'li-rn
;lllJ(l!'c ,,.

(,:rli ,,;tolt,,ll,l,tlrls lrl" l n irl:l:' §ra,,,
tojt'nL l i}ta] {, r]rril,szijntt,, r,§tiJ"iit,1,1r.i,
!t;lt tt rihl:, l .§talrtrlí. Jíll.i§§'/i/t |t]4tl 1llo,
1171,, |,it,.italttl";rth rt lt {liatit. iijs.jil, ,J.,
/rtlllir I s.,, tl, i Ir|,, l i,,si/ l;r,r",st,llll tt s: t:

]'.t!rt t,s.- l;*sl n ltt,ixrltlsttt,,,x 6tlz,rilli,
1,rit. 

-a, 
11rl4i,r r,il;i,, íl:l,].|lllltls ittp.' Ti\.1ll

ig rrsrclt ;1|l:,Jr,j,.ilr,il lis lrr, r,§ t,( iil|r,
rjl,lolqtat l;- t,,ir lőlti"l--, {li í), §;,ií, |rt"-
ittptitti trrlt-l;e, rg.ry a:il,t.,1i _r]t?i?í,,t;ü,lJ,
It tl lt'l,, l! li érlrk, te s, lliit,llt"i,. ,',i ,,lt.,

a,,dltlrnJ;,,ú.i, ltqncnt, fol,ttlrI ,1 ,pl;i. r;,,
irícttr.i kiasá,m,:nlorrtIQa!, hti:itl:l btt,,t
torlQf !

Rrln.él _ii;h-, ial,iiat,nE4r, riiriali,t,ti"t It!
cliszijr rr iizcrrir,,lt,, !|i|(íil tl hlt,iltil",
kétatrlala,r. réai. l,tl,_ieílelaw, Árl.ja ís|,;:l ,
midöbh! ,"

S:r:l r_,trtl,'l ölrí PnrR ffinokníI

Kö § Yvl §t{ xRTÉTÉ§
l(nrúeront,§rindorí A 8 ércs húhorti. (llxarlu_{"

Etnlikl'it rtru*ttltkbttll horrl]ult, lzeile {,nll"k,
§z()nk l1lóg. 1g_r: íokr:z.,ttl öí;l,}lti!el olvít\lll,'
ii"iiii,gonr:-s,tnit'"r til i,.rrri 1.i_a1. ,..\ ti l:r t.. ltrl-
tórrri'', ttü"r'os knri1 t, r:z, es ttliiílrJhirz_ trtttt
*orollr;rt,i, *lc l, rli;rkcltt |.l{rlló, it]ll|rct| ti
aj§rlnte §acretett jetIenrzi, l*1, rzivesett ,;lll,s;,
mlnduz. nkiltcz lrizel rillattoL lr llírrkclnt .l,r,l,
ililii,i}, i, u l r oti,:r, esháhuru nref, a Il r,,r- | erunldl}.f ",Iiéit{rql€lcn" hoÉt, linrrrc.or1l, S)i({dúl, [,f,c§z+tl
ia i,iii"i neO,,,l;tí,iíii sri,lnl*!i1,1,j' lroz, o, lél,,c tz"t ü

kiilrr §et'is. {i ii t§mert sz,,rrrkoltntrt lltodí}rllhll}
ii"rjnniot n tliátrftrt el!n,jlt +_- it,tcrrlcgi trcl)"zcttl
rL,l ú._ n}ííío!4itlnt;tzait, lt+9l mili,tllnc}i kJ:lt
lenl}it .\ kitelczú eirnlrrt, ,\'1i',[1r lánrlur nl'tt:,
k,ijj, - '- l,,t

l.-1 t§ark$§áudó§írúk



A lijs ?'iól irr}riig ü! *9;7lr*lr7$ell, köxbet,t Jr:rlp*:si;ünl/tvti
l.ttpozgat" '}§i};r,r Itl ul;llr li|l.tti, érri, h*py tt irí}ll r:/ r,r;rt
cs;|}óíllípd.

,,-- ,ln;/li}i; ,_,., s;iji lilrlst:űlv:esttlíln "* ,§r{!.iü,l2i: llt* n
(- ltihlmhn:l'

ü!!_,ffilp:F§*r*ry]:LJ

triegoItlás,
Cineg* n,Ltlrrr{l ltlil)e§r{kelue s?rlltld be CinelJ,: pa-prittr,z :* Ja! íslenem, mit csinúlitlki1 ,I.r1l:i lt:xllelt egIJ e7ertt.

_ üinegt pal,a : }liérí kít{ lillg t,{tsigbresni ? §'yr:ijrn i*
utána e9!} macsl:ril is!

{,r*,

A rstrkósz ttltöl ttrd §ógil"
Gőz Tiharnír tírzenét hal|gat s egís: idő alnt.t tl paz{l$.-

lni,slút ttízi, rlki lrombitáitii lu.ll Ailoilo. Itat rlt,tg pls.s:glttJ::tl,
körbe*. klrri'rosi'tllil űz ürtű ü nagu erőlha*lljsl.ől .

Gőr fel.útí, IetBgtiri kcbrituiiúí. majd adunze,gg rl lru;si-
.kusho: és ígg sról. : ** A,d,,iü r:s:.tl,, ir/r ari q lrtlntbiíút. };i k1.1.1

-Onltri; j;inrti

Á Ma§l,ar cserkészmoz8nlorn hir. l*pja. .\legjelcnik ba§onta kútszer. I{iüdja &
líeE},ar cserlíészoozgalom, -{ szcrkesztisitri is u kiadú*Ért:§(mefc János dr.

A Nagyar C§erkész előfizetéri ára{,50 pengö.(§gyösr-
s:egben küldendő be !) Vállalatoknak, iogí szernélyeknek egp

évre 40 peng§. §gyes szárn ára §$ fillér.
Á postatflkarékp, csekkszirmla §!írma : 31f128, Szerkesatőség ós kiadóhivata_l;
Britlapest, \', _\ág1,-Srurior-u. {i" Cscrkdsulri{zi lelofgn: 111*23{ ós 116*72§.

Forás i{yorrdai t{§intézet és Kiadóvállalat R."T. rnélynyomása.
§ud*pesÉ, Yl|, Dohárrputca 12. Felelős v*xető l Molnár tózsof,

-
A cikóríát régóta lsrnerik, de nem sokan tudják,
hogy ebböl a növényből, helyesebben ennek a
gyökeréből készüi iöbb mint l00 esztendeje a

mindenki által jólismert

FRÁN C K
C I KORIAKAVE
Mindennapi kávénkban raponta asztaiunkra
kerül, nem árd tehát, ha megismerjük magát a
növényt is s foglalkozunk annak termeléséve1" Miért
,rnondjuk, hogy aranyat ér a gazdának a cikória l

Mert

A ctKÓfi,lA TERMELÉsE A GAZDÁNAK MlND§N-
- KoR l{A§zNoT i{AJTOTT

és pedig auért, me rt :

l. jó terméseket ad s jó beváltási ára mellett
ősszel mindenkor komoly összeg kerül a
gazda kezébe,

2. a kiszedett gyökér"ről levágott fej és cikória
levélzete értékes takarmány és minden
állat szívesen mege§zi,

3. a cikória jó elővetemónye a búzának és
árpának,

4. miután kapás növény, hozzásegíti a gazdát
ahhoz, ho8y talajából a 8},omot irtsa,

5. általában nincsen §ern állati, §em nöyényi
kártevője, tehát a terrnelése mindenkor
biztos,

ó, miután szerződés alapján termeli a gazda!
beváltási ára mindenkor előre meghatáro-
zor3 s így a leszállításkor nern érik meg-
iepetések a gazdát,

7, termelése nem jár nagyobb rnunkáyal, ínint
bármelyik kapás növény termelése.

T§RMEL",ÜNK T§HÁT ctKÓRlÁT!
Mindenki, akit érdekel, kérjen termelé§i útnnutatót !

Csupán egy !evelező'iffi:_1-'' írnia a következő

FRANCK KÁVÉSZÉRMÜVEK RT-
TERM§LÉ§l o§ZTÁLYA
BUDAPE§T l13, POSTAFIÓK 5

§ azonnál megküldjük képes termelési útmutatónkat"

A cikória veté§éhez a yetőmagot mérsékelt áron
adjuk, vetőgépet és vetőernbert díjrnentesen kül-
dünk. Megnnunkáló szerszámok kölcsönadásával is
igyekszünk segíteni auon a gazdán, akinek arra

szüksége yan, illetye, aki ilyent tőlünk kér"



--,-

fr §JTVÉ[*YrK
A he)_vcs meBoldásokftt § kö\,eí_

}_ező cínrrc kiildjétek: .,Mag;lar
C.serkélz" rejtven5;e. truda!c.t,*'\-.,
_\ü8},-Sándo}-uta3 6. _\e a-jrll.rrlorÁ
há,szolüe$ése snrxl]jon,l mcgíejte.
l+kníl. ,\z bizlö.: h9 lzorÉ,alriras
\a8y.é_§ meserdcmled! me8 iilogod
Kapnl,

"Bckri]dósi hataridő : ] !{{ "{t,g. 3!,

Milyen reityényeket küldiiink
be körlés eéliából:

J" ttiets§, iljszer{i iegyen.
2. Érdekes, lehetőieg gserkisa-

T(lilátkttzá§út"
ii, Rejtvónyeink tfu&*,át íólcg e

]n}üg}iar {lfíbőll a :negyür töl-
lénsl*:trlröi É§ földrajzbdl vo-
§yük" }lln{tr€neke}őt{'hazánkka],
rrc .peéig a külföldde .{ íog}ai-
,krrzz*nk.

4. §zórakozhrtó{rk, éFpen ez$rt §ó
tLtl*oheaelí }egyenek t

§, }k§fejtd§ közben tanuljunk is
helőle"

,ü. ,i fentiek ,uind vonütkoznak a
ktresztrtrjtvúnyekre isn itt a íel*
l{ísl móÉi ilz is, htigy a rsjtvóny
ür$§ (tehát szöve§pólküli.) rajzát
n lr;romd;ri §ok§rofasilrí.s cóijából
iussal húeaótok ki és a he}yes
megoldást podig 2 ikettói péI-
dárry}ran mt}!ókeljétek. A k,iiz-
tésre beküldótt k{,prejtv4nyeket
tl54yancsak tussal kászítsétek tI.

Tudnivalók l
Tákárákosi(údj périzzcl, arryag6a},

idiível. §z rád is ví}rr§tkoz,ik: rsalr
n }cveileziil*pon b§kiildött íne6-
fe.itóseidet íogadjuk {)i. (PéIBt"
]}flpifi á§ bórit*kot taklrita§z me§
ezáltal.i

,\{cgfcjt{sekat több a}ái§á§§el, px,
drs Ya§y rnj nevébcn í}eft íO§adünk
el, míndcrriri igyekezzék §§rát mage
rrrtgfejteni e rfjtvényekct és 6gyóni-
"leg )rektildepi azokat,

F*Iesteges a rejtvény*k ngveitn
..íüleit" §a§ff ma8ít a reitvór:yt
rn€gi§rnót{lni. §legendó köztiini a
rÉitYóay szárnát ós annak meg-

'ejtó§ét, 
Flgyclmen klvül ha$,juk

azok rn*gtejtését" krk ít lap noe§-
*§('§kítá§áira! egy*s kivágot! ré-
,rz"eket küldenek be.

A *.!*4y*r (r*rk$ax lg,{4. avg.
l -i ktrcs:tr*itvényének h*lye*

, m€8fsigé§é.

_ §ORv1NOKj4mus,i.'ni,]!ij3ii..,!c,iDvAr .'JJl'{iüL il.iO:, ÁL J l,!N UJcr,iJ 3Ás ?ílü$;T T? lij§A ti;t ,\ii{OLOti §5
,;Zi, nUziíii .\í, j:.:./ltL ],},i.t;.I a.,,Z']'ili _oPC .{Z.i,] ,,;.1:1 J:;}, ]1l,;
:-}J ?.'^' Li APü^A j',. ^lA [- ]:.; ::*
i, /].h;1 ,1JiJi ; .,tin ., _:lT,.;
.j -_oNiT rljl}' .:,lr_ i,i .G:.__J
*!,i rr s{jl{i fiíZ§Á f;JdÁü íJon lr ?V!lí!!;§Z? §i § V 0 0 iD ;llr'l]Tijl!lüitr!l T,i(l'r^frTA Át)Ojiú§ t?,1 i,j A_n,Tl JUl*\}ilOR DOíN;:;Yl A! 1i,trjZÁ }iA P]']'v;A
n§}; i";]N§ rlDO ÁíilEi: TI§u Al§,mÁ§ ],]JZí!, .i]lNü riiii-j- -;ilüLcÁ .4.ir, .jil koBoGc !"Aá
EIAN Ar A.d'T l3 -A IJ..N 1I ücJ;lL N,ltll r" KÁ5 Y K iJi( V l,L,l,N§ §
U;jTüR nnK Julv r;ii§§ 3;i{J Á§lsz
vE(J},,\,l\L.hi. ú!tA j;.{-j, l^;\^ ri(jlA
A^- ,!-,);.laür* Dfi, D§ !-l-JDA _,rl.i
i{ í.r)§$t!l1l1,AJO§ ?,itttí§ilíIKlü§ nAi !{iz.o 0§U I Ii ü!iÁ ], KÁa Alií§K ]!l1,jlilj§§ i(A §T -{rtsÁi,l0K I§Éovc) ÁBJ.§í Títj .i#!§ üZ§t)K .,iTi3
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