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Még ó hétig lehet jqyezni
a cserkégzbolt üzletrészeit l

A ,figyelmg,s oIvasó a Magyar Cserkósz
,feüruár l5-i jesyzési felhlvása végén pom,,pás
,névsort talált: az első jesyzök nóvsorát,
. Minden cserkész iellfedezte sróf 'l'eleki Pál
nEvét, aztárr .elnökünk, m,indannylunk szere-
telt Anti bácsija rrevér, a cserkészkerületek
hivatalos jegyzését, kerületi elnökein,k közül
elsónek Pető Er,nó, lll. &erületi elnök ítr nevét.
Csatlakozott jegyzési ielhívásun,khoz st6t
,khuen-tlérlerváry károly lőcscrkész úr is. Nasy,öröílrrel üdvözöljük Frici bátyánk éd§§any-
.jának, özv. kaposi Mo|,nár Viktorné ömélt(l-
-sásának nasy jesyzését. A Cserkósrbo}t at-
,ka.l,mazottai és üalet{elei is követték aa is,ai-
-gatóság tasja,irtak pé,ldáját. I! saám nyomda-
.zárlatáic ténylege,sen beérkezeit nré,g László
]Bódos 1 drb, Fráter és Társa 3 drb, Alberty
.Nándor l, drb, Domony András 2 drb, a bu-
dapesti cserkészherület l drb üzl,ct,íés?jecy-
zése, Több más kerütret hivatalos jegyzése az
.illető lntézöbizottsági ülése,k össze,hívásáig
:még függőbon van. P jegyzések bizonyliják,
:,hogy e8yeteanes cse rkészérdr:k16l van szó:
,a kerii]etek csatlakoznak jesyzési íelhtv{sunft_
.ltttz, Különös megeléged,éssel tölt el berulün-
ket, hogy a legnagyobb kercsztény szövet.
,kezet a Gazdák Biztosltó lntózcte is beállott,támosatóinlí sorába: onnek a lépésnek er,köl-<si súl,yát ,lrülön * és köszöuetlel * ki-
*meljii,k.

A Vezetók Lapja olvasói, a cserkészvszo.
1ók március l-én kapták ,mec nrellékletül a
.jesyzósi ielhívást. A,lti tchát ilyont látni akar,
,lorduljón cserkészvezetőjéhgz"

Cyü|tg tartalókotl Mondja a vagyonsyiijtők
mcstereinek jelszava.

Legyen valaml tarta|óttodl *.mondja a
,Qserkész,bolt s nleglív jól jövedel.mez"ö (7rl.}
üzletrészei,nek jegyzésére.

Tájékoztatással szolsál a Qserkószbolt (V,
.Nasy-§á,ndor utca 6.).

2. Fenti lelgntésck alapjlin az lxazrlarósiita 1ÓPcti 2 üzlctrésszgl, rr:,.,,, ,,.

§_+ #flttlíLiii,it,ic'ioi,eic 
i- i"li,rcl,i. íl;il oü*'itíiiijií;, ,i.,.... .

s. a iiiiía jóved,e,lem iclusztása" szátna 19-ról tsO-ra és j, ._;,i,-:

4. Az lgaz$ató.is e. u-F.iüsr.tut,,,,,,.a* lÍi;lti i'i}ll;li''í;li ,i:__. ,.tagjaintk megvá}asztása, lrunaptit, tpibl-evi n:-::,--u ,,§. hrdítványok

ilIIi§HIYÓ
a üserkrlsztrolt §zövetkezct 1ttit8. évi április íl-ón rl" r:. ü órakor a {.:<].i.rrii,!]
Y, Nagy-§áuclor-u, 6.) l. cnrclcli üIésterméllen taríandó

Xl. évl

llE§l}D§ xÖzcyÜr,É§ÉnD
Tárgysoroztt:

l, Az l,gazatőság és a Folüsyelőbizuttsás 30 üzletrészeik szJ]:;J l: - .
je,lentése az |937, éví üzletered,ményyő} ds fu t9,36. évi tlccen-r;: .-: :

mé,r}egről, sz"o,nüen a változas a i-,::,=

1937. óvi d,ecsmber hó 3l-ón, a tagok szii,nta Xgn Áil,,r ,l

v§§zT ESÉG-N YEItr]§ÉG szÁ}t]-Á,
1S37 decguber 31-ón.
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Költsóg ....... P 52,í){5,03
§zomÉlyzcti köllség . . ", ,, 45,890.20Knmrri. 11,100,85
Ádó ós illctók t... i l. ! r ,, 819,?9
í.olrósok 1t0,54
}'olyó évi nyerocóg ..,.. .-*'.4_9.1€

I, 11§,3:l$"ó0

Áz lí|argslórüs
lícgvizx*álta és reuC"rt: ]"*:

tt 3olügyel6blr.otrr11

nNRIL(I.NAlí
a kitünó szomj c§ill apító-
nak, egyetlen kulacsból
§em szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egészséges ital,
mely különö§en
hosszabb triráknál
nagy ellenállóké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyer§-
anyagokból gy&rrja a

l

l

FnAl{ffiHnilnilí FlAInr.
na8ykaJr{zsat ó$ mo§on-
§zontiáno§l bszai gyárelban



f

MAGYAR c§ERKE§z
xlx. ÉvFoLYA}.l, ta. rzÁií

€LóflzETÉsl D[: EGész áVRl l.t0 P
EGYls sz^M Áne zr rlluÍn

§ZÉRKESZTI:

DR. §zTRlLlcH
' lr!s, Ápnllls t ,,,

MEGJELENlK A HÓ l.ÉN És ts.ÉN
csEKKszÁMLA l 3l.{28

PÁL

A magytr cgerkérzeí íogrdalomújííása ! Kor4rúnyzó Ú, olőt|
A 25 éves Jubileumát ünneplő Magyar Cserkészszövetség yelető§éte tlsztelgett a Kormányzó Ur,

vltéz Ne8ybányal Horthy Mlklór, cserkészetünk legfőbb védnöke előtt.
A küldöttséget dr Papp Antal országos elnök vezette, kl a Fóméltóságrl Urat a köyetkező

szavakkal üdvözölte. Többek között ezeket mondotta:
* Főméltóságrí Kormányz6 Ur, a magyar cserkészet ebben az ünnepl órában ltt, Nagyméltóságod

előtt rlJítJa m€g fogadalmát: ,,Tel|esítJük kötelességünket, melyekkel lstennek, Hazánknak és ember-
társalnknak tartozunk."

Legfőbb védnökünk meleg szavakkal köszönte met az üdvözlő szavakat s örömmel lapozta fel
a cslkóbőrbe kötött művészl emlékalbumot. l

25 ÉVE tutajoztak először nwgyar cserkészek a Ydgon.

Huszonöt éue, iogg a'píros-|ehér-zöIit zdszlópal az első magvar

cserkészelt, sőt mondhatnúnk, az első magvar uizicserkészek bir-
tokLf uették a szeszélges |olgót,

Az 1913-as tutajtdbor döntő kezdet uolt a magvar c§er-

kószetben,

Mély meghatottsdggat gondolunk uiisza az első tlttörőkrt.

A Magyar Cserltész e fubileum.í éu alkalmdbót köszöntí

s e szúmúban több képpel emlékezik a merész kedeméngezőkre.

Gyerluúnt|g LóslIó |elu,

3



Elsó segély

Á büdaptsri $É:Áé!ur(:-:ei vcze_
tósége a ke:ü.e,-i za:do ejótt.
Nemere J a:,,r,s :L , ] e;eE,té5t tesz
Pirovszkl, I-aj :,; xl: j.e:t cl:.uknek,
mellette \\'g3;; J.:l1ii! .é:l}ialmi
vezetó és Scbra:i E:.1-i ü, \. úlnó\

t

céllövöldc

Mil{R{)rÓN

A CS[nmsZBI{
n(izÍlrr

,,Látogatás a budapesti cscrkészotthonban", ezt olvashattuk
március elsó hetóbcn megjclent rátlióműsorokban. Kíváncsian

vártuk a közvetités idópontját. A mult évi hollandiai jamboree
óta többször volt alkalmunk hallgatni a mikrofón elótt szerepló
cserkészeinket. Kíváncsiságtól hajtva, a közvetítés időpontjában
kerestük íel a budapesti cserkészek hivatalos helyiségét, hogy sze-
münkkel is lássuk, hogy mi módon készül a rádióközvetítésrt a
kerülct. A Sóház-utcai helyiségben nagy sürgés-forgás van, A
szerepló cserkészek készülódnek. Egyik helyen íúvószenekar pró-
bál, a vezetötiszti szobában tiszti vizsga folyik, a lótéren céllö-
vószet van. Azonban ne vágjunk a közvetítés elé, melynek a
célja, hogy a hallgatósággal ismertessék a központban íolyó
cserkészmunkát. Az egyik helyiségben a rádiótársaság mérnökei
állltják össze a múszereket, fülükre teszik a táskarádió ícjhall-
gatóit. órával a kezükben várják a studió jelzését a kezdésre.

, Áz elnöki szobában ott ül Budinszky Sándor, a közve-
títés vezetóje, Pirovszky Lajos kerületi elnök, Schrank
Endre ügyvezetó-elnök és Nemere János, aki irányítja a köz-
vctítésen szercplő cserkészek munkáját. Lz óra mutatója íól hatot
mutatott, amikor Budinszky mérnök úr megszólalt: ,,Halló, halló,
itt rádió Budapest! Kedves hall6atóim, a budapesti cserkészek
központjából üdvözlöm. . , Párbeszód követkczik ezután, amely-
ben ismertetik a kcrület székhelyében folyó munkát, a budapesti
cserkészek számát, Megtudjuk, hogy Budapesten 146 cserkész-
csapat múködik és az igazolt cserkészek száma lizezet, A kerület
két nagy terme az ülések és tanfolyamok színhelye. A Duná-
hoz kivezetó két nagy alagútban épült a céllövő- és nyilazó-
pálya. Van a helyiségben múhely, cserkészotthon, zeneterem,
amelyben nap-nap után vidám cserkészek végeznek komoly ön-
képzést. Kísérjük a rádió mikrofónját a kórsétája során.

Elsónek a lótérre mentünk ki, ahol huszonöt méteres pályán
készülnek cserkészeink a céllövészet elsajátltására, Eredmónyeik
említésre méltók, Nem egyszer nyerték el az országos cserkész-
ver§cny vándordíját, Most is egy órs gyakorol, Innen a nagy-
terembe megyünk, ahol az egyik körzet tábortüzére késziilnck a
szereplók. A tanítóképzósök énekkara, a Ganz gépgyári örcg-
cscrkésze| mandolinegyüttese szerepelnek. Ebbcn a teremben
folynak a kerület tiszti és órsvezet6 tanfolyamai. Itt képezik ki
légoltalmi szolgálatra a cserkészeket. Á szoba íalát a kerület és
annak csapatai-életéból készült felvételek díszítik. Ebben a hclyi_
ségben tartja havonta tanácskozásait és megbeszéléseit az Orszá-
gos Intézóbizottság is, ahol az egész ország cserkószmunkáit
irányítják az aíía hivatott vezetök. Ma czt a komoly trangulatot
a daloló, zenéIó cserkészek vidámsága tölti be.

Á mikrtlfónt tovább viszik, a folyosó egl,ik ,ara ::! !i:!3-
jába kerüliink, ahol a vízicserkészck kajakot kész:ttltk _:,::-t,:.r
beléptünk, olyan zaj íogadott, hogy valamel;-ik nagl Fi:,: il,]-
helyében képzeltük magunkat. Egy pillantást r-etú:ri i lii:ilt-
tiszti szobába, ahol tiszti próbázás van. Havonta irér a]r:.::_-.a-
tesznek tanubizonyságot a cserkészvezetók gya-k,orlar: .: :.:a-
gógiai íelkészűltségükról, mielótt megkezdik DeILztie:::i :,:l-
kájukat a cserkészek között, Van cgy helyisége a ]§.r:_..,.:,tri
amely cscrkészotthon céljaira van berendezve. Itr az:i : :str-
készek tartják összejöveteleiket, akik ncm rendelkezieK :!:j,:,:-
nal. Szerenósóre kevés csapat van ilyen. Itt kezdettek =.í :..§-kel ezelótt a rövidhullámú rádirival foglalkozó cserké_.ztl:.,< :-i,,
káiukat. Ilrlren mcntek szét az ótcr hullámain a mcriscjt.lli ::c-
lyJt . t".,gercntúl is többen hallgattak,

Megtekintettük Weber József légoltalmi vezeti i;_::,,::
is, ahol-különféle kisérleti eszközök. lombikok, r,egrsztrii az:,
álarcok és légoltalmi oktatótáblák egé§z tömege tólti tt a :tr-
mct. A cserkószek ós vezetók kiképzése a mult évben =tr,:.e:illégoltalmi törvény hatályba lépóse óta gyors űtembt. i:.,,i
Nagy és felelösségtcljes a cserkószek munkája, mclr,et clai ,-:g.,

tud'maradóktalanul végrehajtani, ha jó elóképzésbe :;s:cgú.
mindenki. Ezt a kiképzést végzi na1y hozzáéítéssel a ker.:ieii -er-
oltalmi elóadó tettrckész vezetőtársaival,

Megnózzük azokat a helyiségeket is, amelyek nem i.:*:..r
a mikrofón elé, Ezek az ellenórzés, az űgyész, a kiscs<:i.,zt|r,
a testnevelósi elóadó termei

Mialatt ezeket a hclyisógeket jártuk, a cserkészzenészex s:c-
laltatták meg hangszereikct a mikroíón elótt. Ugyanis a cs.er-
készek azoknak a hangszereknek kezelését is megtanuljai a::,e-
lyekkel a kirándulásaikat, összejöveteleiet érdekessé. váil,:;aie,
sábbri tehctik. Elragadóan ügyesek a szájharmonikások és a s.z:]o-
fonosok. Fúvószcnekari szám fcjezi be a háromnegyedórás racic-
közvetitést, Orömmel szorit kezct Budinszky mérnök úr a 'R.r::icr

vezetóivel és azza| bricsúzik, hogy mielóbb szeretne ismer:.tó:
adni a rádióhallgatóságnak a cserkészek más munkájárói. nre,
központ élctéból.

A cserkészetben összejöveteleken, ünnepélyeken foll,ó eiet
igen alkalmas arra, hogy színes változatos müsor száma le8r,en a

rádiónak. Szivescn hallgatná minden mama a maga cserkész írát
a mikrofónon keresztúl. Remélhetóleg akadnak vállalkozók. ak,ik
a iövóberr bemutatják a maguk otthonában, . saját órsi sarkaik-
bair folyó cscrkészmunkájukat. A budapesti cserkészek már be-
mutatkoztak, lássuk a többieket. -G.
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l$ll-ben már sokíclé portyázn+k a Rc§nuni íurcsa öItiiactű* bizony ncm hasonlított mép a mai utvcttruhára, - rliákiai
öntudattál. csendben. szerónycn, ttc lstcni'látó, hibáikat kerőlő
8s a *zópei ós jót saeretö lelkükkel.
* A fiúlclkckbcn megérctt a vágy rgy nagy, közös táborozágra,
Ennek nyomán hamar kibontakozott egy grandióaus tcrv s hatá-
rozatba ment, hoRy a Rtxnum cscrkészctapatai. hclyecebben a
,,Zászlónk" olvasÖi tutajokón végigcveznek'a Vágon.' Mcgindult
a. tervezgetéu, az előkószület, a mÜnka, A fóparáncsnok -végi6-

iár,ta az,,egéoz útvonalat, megrzerczte a tutajokat, az rltbacsö fal-
vakban lekötötte a frisc ólelmisuert. Á O. H, ii*rzcállította n
számadást és kimutatta, hrrgy cgy firlra 50 kcmóny korona résrt-
vétcli díj esik, A müszaki biztós a lccváratlanabb cshctős("scktc
is elkésziilvc és bcbiztosJtva, szerelte Ícl lárláit, A íösaakáit ót-
lapokat tanulmányozott, mcrt hioaen nem kit dolocra vállalko-
zott. l)e tudta aa clsó maxyar cserkéuztílbor mindcn rósztvevóie.
hogy a. táborozás sikerc atttt tti5g, hogy mcnrryirc bírják a fíík
a termúgzet cr{iit legyózni, mennyi ürycsséget és er6t tudnak a
szüktúgletckkcl czcm§cállitani,

Ég t9lS iírtius {-én valóra vá]t a magvaí iíiúsás epvik lcp-
szebb álma, Mcgkczdódött a vági tuta,iírt]'mcly"mói ,iá ir, íl,
év távlatín át, mcfdoboxtaiia mindcn tnagvar fiú* szívét. l04
íiúból állt a tábor, ámclyik 6- rajra tagozódÖit. A 6 rait 6 tutaj
vittc a háián l7 napon kcrelztül. A ,,Vezér" ,,Sas", 

',,Fecske",

,,Vadgalam}", ,,Turul" ér .,§ólyorn" tutaj nevc fclcjthetetlcn
Icsz a cscrkúlztörténc]crnbrn,
. És rnia|att a tutajok clsiklottak Kralován, Alsókubin, Árva.

váralja, .Srtrtcrnó, Beezna §zlrala, Ztolua, Trcncsón,'}cckó, Pön-
tyén, Vligholszúíalu falai, romjai, zátonyai kiizött .- kiaiakult
az ólct is a dcsr.kával fcdett hálószobákban. sót czck tctción is,
Mcgalakultak a .,sütcmény klubok", a .,konyhakalózok"- - út-
ju}ra_kcltek _a,,víz ícldciítók" (ivóvizet szcrczrri),'óreztcitók ha-
talmukat a {öszakácsok, mcgalakult a vodacsek-rcnd, fclszcrcl-
ték a sagok gyiinyörü villanyvilágitásukat, a kis Mártonka mü"
vészi 4rlékkcl ókesítette a flottát éc szárnyra keltck az clsö cscr-
késznótak 4r cscrkószvcrsck.

A napokig tartíl szakadó esó, amely a iól clkész{tett hálóh
íödclón is bccsurgott, feIhigítptta a bablevest. kókeménnyé mcrc-
vitctte az csóköpönycgct, íüstiis lángtalannír a tiizclöfát,'azonban
a fiúk ilrkcdvét nem vchctl.e el, f,nncle bironvcága volt az á tlá§y.
lzcró k-aharó, amít a várnai fürész.lzlnházbán ilndcatek, a 

"aÖÍ,-sacrú kiránduiirsrrk; az cmlékczctes konyhaforradalom, amcliik
a Sasok tutaján tiirt ki s a íöszakáccot súrgösen dctronizálta,

REGNUM MARIANUM lobo5ó
É* hogy volt czcknch a 2l> év clótti cscrkészalapítóknatr
gó lclkesedósiik és fanatihu§ hitük. Lzí a ífia is óló cicrkészet

c§ERKÉszcsAPATAl
bizoriyítja legjobban, Igcn *ok béketürésrc, kitartó türelenrre volt
szükségük, hiszen vértalrui megaláztatágokat kellett tlgzcnved.
niök, iemcaak a mcg ncüt órtő §ámúszkodók, a rtrsszindulat(r kri.
tikusok rószóról, dc türtók a íéltékenvck és irísvck súnvolódárait
is. Vírndorkonrédiásoltnak. cirkuszoroftnak hivtálc öliet,'részben at}l1*l93?.

A7. lDÉN L§§z 2§ ÉYE, HoGY C§ERKÉ-
§ZEK VÉC|GTUTAJCZTAK A VÁGON

Aa idón lesz ?5 évc, ho5y cscrkésaek vógigtutajoztak a
Vágon.

Mcgíakult, elsárgult, saakad<rzott sz4lü krórrika el{íttenr" Á
Regnrttn Marianum cscrkészcsapatainak kiizdclrnes. rlc mintlig
hósits és rlicsősógcs napjairól, kiizdclmciról" munkájiiról ós crcd-
ményckről, arnely eredményck tzíz ós czer íirl - ma rnirr f{"rfiú,

- lclkóbe vannak belcvésvc.
r\ saoba sarkábarr megtépctt, fo*zlányokki{ rrakarlozott

e:iszlóc*ookok állnak, diadalmas, biisr.hc hor<lrlzói boldelgsá§nak,
rinfeittlt gyermckkacajrrak, tirzta lórl'iólotnck; lanui nzélvihar-
nak, íergctcgnck, sátor beclülóslrck, odakozmástldotr dóli menŰ-
nek. solr kilomóter*s gyalogláulrak, Látói a breznóÚJtyai, kós-
márki hirvasoitnak. rógi tajtékozó örvónycknek. orsovai I)una-
_.zirieknck, }rottkíi misztikus kórrrrnjainak, napsugár hajnali arrr-
nr'ában megfi,irrlctett temesvári falalrnak. cscrnyös s/rtbrban ln-
Lásnalt. va§yO tcltU ifjrüsá6 sziklávi'r órd.sének, '

rí

A krónik* elsó lapjárr l$09_es rlát§m áll, Ákkor jrlrt eltó-
irbcn lti diákfiúl könnyű fenyőíatutajja} a Vúg zabolirilan. rrzc-
-.zé!},es hátán,

l9l0-bcn Nagyszombatra ment tl nóhány gimnazixta lnozgÓ-
taborra. mely több vt,lt már rnint kirándulás.'Iinnck nyománmost
már rudatotan ós célkitúzérsel,

_ l9ll-ben, r_nozgótáborr* ment ö diák r Batat$§, lrörül, egy
eg,észen fiatal fötisztelendó rlr vezetósévq,l"

ük és fanatikus hitük, Llt a. í§a is óló cierkéczct

n vértalrui megaláztatáookat kellett tlgzcnved-

ruhájuk miatt, róezbcn a céljaikért. f)c egy ccm vette lc a kala-
p<lt és,.a j*lvényt, taián csak az arcuk pirúiáta jeleztc, lrogy meg-pot és a jclvényt, taián csak 

-az 
arcuk pirÜiáta jeleztc, lrogy meg.

értettók a sértóst, amit clvi hüs{.gühért kaptak. De volták meg-§rTc{tcl( a §crlc§l, Amlt clvl nu§cgurcrt kaírtaK. ue voltak mef,-
órtő rcgítói is már az akkori cserkósz me;{mozdulásoknak ie. -A
vágmerlencci plébdnor úr a íalu lakosai ÖIótt lgy kögzöntöttt

. . * ,"tudjátok, ezck eserkór*ek, úri fiúk. §iaony némelyiknek
do]r.tor az apja, rót jcgyzű, ispán. Azutárr czek is nigy urak lesz-
nck, lcsz közüliik pap is, icxyzö is, hátha - minis?t'cr. * Ezckjól fognak a ti íiniiokkaí 6?inni, mert szeretik a nópet, Ezck
maguk is rlcrlgoznak és ncln nér.ik lc a szcgény cmberij' 1) ., A falu népc úgy nózctt ránk, mint egy írj világ hirrrökeire,
mclybcn mr,:gbecsiilik a murrkát és a munkást, (rgy néztek ránk,
ytll_t. cscl§élle}rc, akik. hn nagyurak Ictznck, rireskóp fognak
fiaikkal.bánni.

$c vógcszaknrlt a varázslatos 17 naonak ir ér horv a tegti
erii, tiirrónilmi ós földrajzi i*merctcken Élvül mitt vittök haza a
{i{rk ,magrrkkal, rirról álljon itt cgy részlct cgy IV, gimnaaista
napllrjából:

- Ncm volt utunk mil:dcn baj nélküi; volt rossz idö, bc-
tcgsú5, clrolrtott tbód, vcsz{,lycri cscick, rlc lcgyóztiik ókct, Ez a
cscrkészct, Az {lct rlagy elókc(tziilctc, A visZontagságok türórc,
a hclyaet nyitjának ftlialátísa. Mcgtudtukl nem áz "a crrrhórz,
aki clóírásos tártiisbun fcszit vi.sig áz uteán {.r szcdi a naíanc}-
hójaknt, Ncm. A cucrkész mindeirc*cl{ltt cxyén és nem báb, Ö rrz
élet harcosa, a diadalmas életó, anrgly ncm istner esü[rcdést. le-
nrontlárt, háncrn aei: ltlckbcn, tcstbin feilódni, A jő cscrhólr
trlltcrrzi nragát az {,lct bajairr. az cmbcrck iÉrtÉscin, elicnrzcnvén,
valamint num vcri lc uz csíl ós llcn: csüggcsrti cl a nélkű)özés.
lst*nern, de jó rn*gtaIrulni rzalonnárr és ha§más kcnyéren ólni.., !)

*€

ókót:
így köszöntöttt

. " 
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Alic rakták |e bazaérkezí crerkészeink a hátizsákot, amikor

lerségét tcljcrítse ér hazája siessen. Á íiatalabbak ir

,gítscn a magyar

rácronykor, Mikulárkor elhagyott utcagycrckekct ruháznak íel;
éa sc8itenek őnzctlenül, őnként, nyaraltatások lebonyolltásóban.

A fénykópész- ér asztalosmúhely kézzelfogható eredményclrct
mutatnak bel'a nagyrzeró Larácronyi kiállítÁsokon. A azlnpadon
az ,,Apátlan rzékelyek", ,,Gelencei fónyjelek", ,,Ludas Matyi".
,,Kie lórd" aratnak öröhké felejtbetetlen, lélekbe rzántó sikere-
ket' 

i(

l9l9, Nehéz éa lájó cmlélrczni az cmberi ostobaságnak éc bűn-
nek eaekbe a vérgózbe burkolt napjaira. A tanácsköztárracág clrő
intézkedógei *zótkergcttóh - ezél akarták kergetni - a Rcgnu-
mot. §zéthordták a berendezért, a ,.Záaz7ónk" kiadóhivatrlát;
iratokat, ujrágolrat sárbatiporLik, leverték a keresztet, a kápol-
nában cipófglsórérzkégzltók gyűlértermót rendezték be s a kertbc

- a gok bdd<,g lapda-crata rzinbelyére. - nem engedték bc a
fiúkat, keríórzetet akartak csinálni, tóbbtermelés címen,

Dc a Rcgnum Marianum cserkészctót nem lchetctt még pil-
lanatolrra rem mcgállítani. Gyúlért nem gzabadott tartani, ósz.

t9l{. A Rcgnum Marianum cscrkérzcoapatai rljra a testvúr
oiarigta cscrkészöeapattal rcndczik közöl naivtáborükat Breznó-
bányán, Fenyókorzo'ruzta, hótól megöczült hÜÍyóriálok között áll
a tábor az elhagyott kis völgyben. Ott még ma is riad az akkot
mcgfujt magyar cccrkégzkürt hangja.

Alt8 raKtak rc na?,aeíkezö
végigd.übörg§tt a fíi.ldön a vilvésisdübörsött a földön a vilá8háborrl idegeket megrázó hlrc,
Ai idöscbb korooztály gondolkozár nélkül nyúlt a ícgyver után,_ részben önkéntesen. hocv íoladalmáboz hiven cscrkész köte-
Az ldö8cbb l(oío8zBly 8ondolxoza8 lrelKul nyult a lc8yver ulnn,

- régzben önkéntesen, hogy íogadalmához hiven cscrkész köte-
lessécét tclicsítsc ór bazáiá védelmére siessen. Á íiatalabbak irle8§eget tcuc8lt8e e8 DazaJa l
tudtók, mi a kötelesgésük g atudtík, mi a kötelesgégük-s a pályaudvarra berobogó, elsó scbe-
,rült gzállító vonatokat - elrőoegélynyujtáoban jártar, - báto-
rító mosolyrl cserkészfiaink fogadták, Bizony elmaradt a footbal
,ér,a métai aki csak tchctte, szabadidejében'ott siirgött-forgott a
hós katonák köaött, horv enyhltse szenvedésút, a rcbeciilt kórhós katonák köaött, hogy cnyhltre szenvedósét, a rcbeciilt kór
belyctt lcvelet írjon haza, üzenetet vigycn, vagy másképpen se-
cltsen a ma&var édesanák és idósebb bátvák íáradt sercsénck.

ya8y matxeppen t
; fáradt oercgénck.
azonban ezckbcn

belyctt lcvelet írjon haza, üzenetet vigyen, va
gltscn a magyar édesapák éc_ idósebb, bátyák f

A cgerkészmunkát- gcm hanyagolták el azonban ezckbcn a
z idókbcn. Fóleg a fiatalabbak résztvételévcl a Farkasvölgy-nehéz idókbcn. Fóleg a fiatalabbak részt

ben lcvö Ber3cr]viilában vasárrraponként fózótanfcrlyarriok
voltak és bizony innen indult ki sok későbbi hírcs cserkész-rza-
kácg karrierie.

Megkezáódik az elsó ú. n. tisztiiskola, számor rzorgalmas
hallsatóval, odaadó elóadókkal; megjelennck az e|aő fcrs cser-
készruhák, - a mai formát és rzlnt megközelítóen. Bbben fcgzl-
tcnek Józgi, Dönci, Emil, sót a kie Mártonka is, A Dunán me8-
jelenili az elsó saját cserLérzcsónak. A Galambok a büszke tu-
laidonosok,' Ezze! a csónakkal nemcsak a magyar vizicserkészct indul el
hódító útiára, de a naoiainkban erösen fellendült vadevezőe vizi-
életnek ií alápkövét ,iÍ.ta le a budapesti Dunán megjelent elsó
xurulóüléses kieles csónak,- A táborok az egyre fokozódó drágacág miatt közelebb ke-
rülnek a fóvároshoz. 

'Szigetezentmiklós, 
Ki§orogzi a Regnumnak

gyakran látogatott, kcdver, visszaváró táborhelyei,
A cserkéiztevékenylég'télen sem szünetelt. ilrtékes ée súlyor

clóadások hanszanak á rjtk aikairól. erkölcsi órtékek tcrmel'ód-
nek, viták, néieteL bontakoznik; Krigztust keres{t vógyuk foko-
zódik, litániák, hajnali rorátéh közönoége a crapatokból tevódik;
szociálir felelőlségük ébred, szegény cralÁdokat lótogatnak; ka-

l)g_v t trllrj krrtrvlrrlj rt

Mosogatnak a ,,A vad8frlflilú)?]íf;;,,i_11l,:}j,r"tólt|cló Sdk .§riltrlor, ir

szejövctelckrc ncm rzabadott járni ós mógis egyiitt voltak nap-
nap után a rajok. Korán rcggel a városligcti tó ceónakjait lcptc
cl -a regnurni fiúrróp. Igkola utáni rlélutánoktln szük kis magítr:-
lakásokban bújtak meg. A fiúk cl{ltt egy-cgy sakktábla, másik
helyen kottalap - a váratlan látogató egy ártatlan ónckpróba
hangjait hallhatta volna, - pedig a hosazú sziinetckbcn a cscr-
kószóletnck és a cgerkószeuzméknek lúlyor problémáit boncolgat-
ták a íiúk.

Ámikor auguertur l6-8l au Ápáca-réten az akkori cscrkólrz-
csapatok kommunizmttg utáni első szcmléiiikct tartották, törctlcrr
lélekkel ér teljct létnzámhan találta a Rcgnunrot és cbben a íc-
lcjthctetlen mágyar imídságos hangulatban az akkori Szövctnég
avatta fcl a Regnumnak kót ti§ztjót.

{:



A resnumi crerkészek éIcte naly lcndülettet feilódik tovább,
A fiúk létszáma meghaladja az 50Öjat. Figyelcmreáéltó atlétikai,
ügyerségi és rzcllemi eredményckröl tesznek bizonyrágot a ta-
vaszi és őszi szen,lél, A cgonkaorrzác minden ielcntóscbb helvén
ott állnak a re§numi táborokat hirJetó kcresziek. utrakclneÉ a
Zergék, FecrkéE, Sasok, Galambok, Pacrirták, §irályok, Rigók,
Harkályok, Sólymok, Turulok és irmétlódnek újra a npvck. A
Dunán megrokarodik a Regnum ceónakjainak számo, Az cls6
cgerkészzcnekar saorgalmaean és lázasan próbál, egytégcr lrhaki-
egyenruhában jelenik meg clörzőr a Regnum, A SulyovszLy-utcai
reáliskola tornatermében jövedelmezó kir mozgórrínházat tarta-
nak íenn, rót filmfclvevö gépet vestnek, amivel a regnumi cser-
készek clsó filmjlt készítili el.

§ a Regnum falai basutják magukból ar §vangéliumot,
amelynek rréltó hordozói'a parancrnok atyák, formálják a íiú-
lelkekct ól árad ez a szellcm, hömpölyög iskolákba, az rljonnan
megalakult egyházközrégbe fu közélebb virzi Ietenhcz - a jót
ér ezépet kcresó ifjúrágot.

A Regnurn crerkórzcsapatainalr rljabb történelme luorosan
egybeforr már a ccerkégzet történelmével, A dániai vcrrenyeken
számos regnumi cserlélz sztrepcl, Az |925, évi I_X. kcrületi
újpesti jamboreen rendczöi rzerepet a Regnum ccapatai vállal.
jál; r&zt kérnek a Nemzeti Nagytábor munkájában; tcstvóri ta-
náccsal sietnek induló rlj csapatok scg{toégére; külföldi mozgó-
táborokat rendeznek; a külföldi vcr§enyekcn szer§tet€t ér mcg-
becsüló*t §zerepnek & magyar névnek. Az angliai és Holland
jamboreen a Regnum zcnekara szercpcl, A gödöllói jamborecn
válogatás nólkül vállalnak minden szerepef s fáradhata}lanul

végzik ookrzor a teghálátlaoabb közmunkákat ir - mindir öröm-
mcl gzerctcttel, lélclrkel a magyar hazáért, csekészbccrüleiért.

*
Ha a krónikál cnnek a soL nehéz kötetnek súrün teleírt len-jait odaterzi a felületer rucmlóló clé, talán meí úGrlr látia ari-a

sok ercményt és ercdményt, ami a .rokrzor ismé-tlódó ér Íátsróler
szerény kis jelenetelt közöit merhrlzódik. Karácgonyi linncDalvl
fogadalomtétel, czemlc, tábor,,iroóalom, rríndarab. pióba. rriiroÍa
fogalmal, - pedig cbben a mühclybcn, czelrkcl a'semmitmo;dó
eszközökkcl nagyobb lrincseket cririoloaL. mint a bollandiai rvé-
mántkögzörüsöknél, lromplikáltabb ég félclmetcscbb mccbanirfr'urt
állítanalt clö, mint a n&-íy acélryárak téorzörnycterei. íínomrLb
kilcngórekrc hell figyelni, mint-áz obrz-er'vatóriúm ÍrvetóÉetviré-
gében, me_rt 1_!egnürq prézcrei és parancrnolt alyáié|y orríá;ot
tartó sziklapillérelrct íairynak, kovácrolnak,

Ebben a vároJban ós városolban, abol mindent drót Iöz.
veJit_ - .vitágorrágot,_melcgct, harrgot, urüvészetet, ; rbolvc.tít_ - ..világorúgot, melcgct, hangot, müvé*zetet, ; ahol
mindent összekuszált ée öoizebogozótt a drói, aliol a hék
eget ér a napsugorat nemgokára cftakarjl r drótcromók tömcge,eget ér a naprugarat nemgokára cliakaril a drótilomói tömiri,
ahol drótok jelzik a nagyvárori ember-életét és idereit, odf e.uvl_ glutoÁ JElZrI' a nBtyvarotl emDcr elelet eE tdeíell, odr a
minden dróton túl emcltedó Evangéliumot, oda a K_=rilztur hó-
siesrégót, aláratorrá8át, jóúgát, meiértérét,'kötelergértudágát, hi-
tét éc szeretetét akarta él fogja a Regnum rzellcme juttatni.

^ Ér ha.a Tpgyar ggcrkér;Ónck lcúc_ ezért lOslö,ini ,itO;e a
Regnumnak, akkói a Regnum ezr a ltöczönótet eirliiiia'trlói,lr-
bítja az cgyettennek, alr-it6l kapott ór alrinek gzámadácaal terto-bítja az cgyetJennek,
zik, ar úrictcnnel,

kapott ór alrinek számadÉccal trrto-

The Deum laudamurl .. ,

dr. f,orcl lélr

Lu op eraháa*l díszelőadásunkon
Már hagyotnányossá válik a cser-

kószet március 15-i hódolata legíőbl:
vérlnöl<ünk, a l{orrnányzó lJr Őttt-
móltó§ága t{ótt, Az ldón március 15-ón,

mint & mult óvben is, operaházt r]ísz;

olőatl,ás koretében hódo|t a magyel
cserké§zet * Főntóltóságú IJr elött,

Néhány pcrccel íél nyoltl óra tltán
órkezot,t a kornrdllyzói pár aa Opera-
házba. Az elöcsarnokt}en sróf Teleki
Pál és Papp Antal dr fogadták, A
Hlmnusz elhangzása után €8y c§ol-

kószfi(t köszöntótte a,magyar csorké-
rzet legíőbb vódnökét és fogarlalmat
tett mlnderr magyar cserkész nevébon,
hogy erós hlttel, tlszta lélekkol ós
izmos karral íogunk küzdenl e magyal-
§á8ért.

Az Opernhdz páholyai ér ülőhelyel
tömvo voltak a magyü ólot olókoló-
ségeivol. Bstélyiruhás bölgyek és

urak között ntndenütt ott lohetett
látni a cserkésztlsztok egy§zerű egyen-
rubáját ls. Á díszelőadáson m€g-

Jclent elókolósógek között ott volt
Józseí ktrátyt ltoícgg, Augurzta ktrályt
bercegasszony, n kormóny taglat
közüI l l(ánya Kálmán, Ródgr Vll.
mor, Széll József, Marschall Fcrenc,
Renrényl-§chncller Laios. MegJolent
továbbá §ztranyovszky §ándor, o kóp-
virelóház elnöke, vltéz §ónyt Hugó

honvérlfőparancsn,ok, vltéz Rátz Jenó,
n vozórkar fónöko ós a tábornoki kar
tt)blr lagJa, Shvoy Lajos püspök, Kara-
íiál,h. .Ienó rlr fópolgármester, Szendy
Kfu,oly po,1gármtlster, §chuller Dezsó
alpolgármester. Kelemen Krlzosztom
beneclokrendi fóapát, Gerlnczy Pál
dr apát, e gödöllói premontrei rend
krrrnányzó pOrJOle,'l'asnádi Nagy Antl.
rás és Zslndely Ferenc közoktatás-
tigyl államtltkár, Chromranszky Ma-

rian, a katovici rendőrsóg parane§-
noke ó§ a msgyar közgazdasági és tár_
sadalml ólet sok elókelósóge.

A díszelóadáson három magyar da-
rabot mutatott be az Operabáz, lKo-
dály Zoltán §zókely íonóJának, Llrzt
Ferenc Pe$i karnevá§ának és Hubay
Jenó Csárda|olenetónok szép magyar
íenóJo; tünemónyes táncal és §yö-
nyörü magyar ruhál adták a §zóp ü§z-
olóadás müvószt ólvezetét,



Mammut a jégcsapdában*
* Nézdl Arra mentt

' A vókony, frissen esett, havon kiütközött a többi között
a ,mam,mut hatalmas nyoma. YégighLrzódott a tó jéstük-
Tén, és ettűnt a völgyfordulóban, Amint tekintetükkel
követték, látták, hogy vógigrezdül a be.fagyott tó ós a dél.
olőttihez hasonló zengéssel cikcakkossá reped'. a jógréteg.

A hasadás árkától vagy száz lépésnyire ítt-ott víz csa-
pott ki e hóra.

A vízből nóhány hal is kivetődött a levogőre, s ezek,vergődvo ugráltak a havon" Lilo felélénkült:
t- Gyerünk le indítványozta, ,* , megfogom &

halakatt
I*feló indultak a lejtőn Lilo becsúszkált a halaiért;'

Mika, a hallgaüag, pedig a beszakadá§t kockáztatva, &
rianásra merészkedett. A jég pattogott, hailadoaott, de nem
:szakadt be. Tarr esze szokatlanul nekiinalult:

- Cccc.,.. cocc! . ., Ha a Mozgó Hegy erre jön vissza* gondolkodott lrangosan, * eltörik alatta a jég és ő bole-
esik és nem tud kikapaszkodni.

* Vaaa! . ígaza,t mondtál - kiáltott elismerően C-son-
kaujjú. * Bizony bele€§ik!

Pong rnás véleményen volt:

- Rossz beszédl A Mozgó Hegy okos, meglát mindent
és kikerül a partra.

Ge-Og mindeddig szótlanul figyelte a vitatkozást, ekkor
azonban élénken közbevágott;

- Nem kerül kil ldecsaljuk! Ilongra negyon barag-
szik és ha haragszik, akkor ngm lát. A főnók a tóra álI
és ha jón a Mozgó llegy, dühösen utóna szalad, ós beleesik
a vízbe.

Pong,rnérgesen tiltakozott.

- Nem szalaclok! Én már szaladtam és az nagyon,rossz volt, Mcnjen más".. Ho-Pi! ő a leggyorsabb!
Ho_Pi felelet helyett íutáspróbát tartott a jégen. Alis-

hogy rrekirugaszkodott, kiszaladt a lába alól a j,ég, nagyot
puffant és az oldalát tapogatva kecmergett víssza.

- Kéüfelé m€gy e láb és a ke-
nróny víz megü,til * dömögüe mór-
ges€n, de hir.telen a homlokára
ütiitL Kíkaparászott iszákjá,ból cgy
sörtés bőrdarabot és azt talpára
tötözte. tljra ráment a jégre. ,A
rövid, durva s{rrték keményen {,ar-
tották a lábat, nem futottak két-
felé, sőt futhatott is már kedve
szorint.

§ ekkor közeledóen feldörgöti
a m,ammuü í,rombitása. Ho-Pi izga_
tottan- lehányta szarvasbundájái s
a könnyfacsaró ,hidegben ruajdnem
c§upa$zon indult a tó jegére.

- Hó-hohohóóó! - terelte ma-
gára elnyújtott kiáltással az elő-
cammogó állatfejedelem figy,elmót,

') Részlet §zentivÁnyi Jenónek, a Magyar
Qserkész munkalársának, nomrésiben meg-
telent pompá§ ósemborregényóból, a ,,Kó_
baltá§ eííber'Lből,

A ,mammut megtorpant, előre bámult, aztán orrnányát
felcsapva, rekedi röffenéssel a tónak lódult,

... Drröm,.. drtirrl ... - dübörgött a jégrráncél széles
patája a,latt § Ho-Pi úgy érezte, hogy nem is a joget,
hanem a ceontjait kalapálják a }íozgó l{egy öIes lópdnl.
Annyirn lenyűgözte a rohanó mam(tut látványa, hogy
elfelojtkezett a fut{sról,

Pong olőbb bámult ezen, de utána felüvöltöti:
* no-,Sii.,. ezaladj|
Ho-Pit a trang magához tériteite. Sarkonperdült ós

szints repült a rianás felé, nyomában az ormányát csavaró
rnammuttal. Ho-Pi ótugrott a szakadék vékor-ry jé8íede}órr

és tovább szágulrtott.
Yárakozás ellenére, e mammut is túljutott a lrasadó-

kqn, amikor boroppant e gyeng€ jégburok, Féltesttt,l
zuhant a róstle. Első ]ába megbicsakolva támaszkodott a
rianás innenső peremére, és tshetetlenül kígl,ózott ornráttyir
is, miközben irtózaton erőíeszítéssel megpróbált kirugnsz-
kodni" A vizet csapkod,ír há.tsó lába tompa clöngé$§el törií,
darabokra a jeget.

Nem vol,t kiútja.
A vadászok őrjöngtek örómükben. Telc torokkal iivöl,

tózve vették körül l{o-pit és öklüket rázták a nramntut
felé.

* Mególtúk.. , megöltük... -, bömbőlte Pong.

Nagy vadószok vag},unkl
* Ázok! * va,cogta szilvakék ajakkal Ho-Pi. _{ mez-

telerrül eltöltöii néhány perc e ég volt ahlroz, hog3, érzéhrrl-
leunó fagyjon. Alig tudott lépóst, tartani a tötrbiekkel, aki-
ket lrazaíelé lrajiott a dícsős,é6i.

És a hurokra ker,ített lVlozgó, Hegy rnagára maradl,
haláltrlsáj6ban. Te§te elernyed,t az iszonyatos erólködéstól,
idétlen feje lecsuklol,t ós az ormányából kibuggyanó l,ér-
patakocska mind vöröseblrre festette a jeg,et. Késő éjszaka
újra megmoccant, ormányát netrézkesen a gl,émántos
fónnyel sugárá osillagokra olne}te és utolsó erejét lrarso-
gásba órrtve, elbúcsüzott a fóldi világtól.

A rnammut fólt€§ttól a vkbe íordult

.r'!9á?l*<r-k
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fll.
Aleányerreakkorátsólrajtott,l'Effi-Azongondolkozom,ho§y

mlntha valami örökségétől megfosz- f;*|l!'rx}.J]fJ!§,§ffi} maga hogy tud beszélni * mdndtirtottelőkelőltöIgylenne.*Ez1gaz-fr'friffivégülAlannak.
mon{taaztán,-ezténylegígyvan.L;t§.tnffi-Ugyvan_mondtaAlan,

Énegészideje-otitrtiirgtemE§§tlr'&ffi-deláüía,.aztistudom,kivei*,",$h;fifií-;3"§-#iiiif'f;li ffiIliry,jfr- **íi"T:ií,offi'#iszégyenkeztem,holrnulattam:deffi'*xrlI..:.B,.lE;*.Énnemárulomelsoha*
erremárnembÍrtamtovábbésffir.:.tu.!;.lffi;.il;mondtaaleány,_-haerrecólzott
kértemAlant'hogY hag'Y'la a,-'*íii 

U {ffi ;;*öi-.üüi._ö!"bü
ápolást, mert már jr
magam. A hang alig ji

mondom, nem tudok más megoldást, Menjünk koldulni ?
Tudna aludni meleg ágyában és ránk gondolni, míkor szól
süvlt a kéményen ós esó c§uro8 a tetőről ? Tudna hrlst

mon'mertmindigutáltamhazug.I-remondom,hogymitfogtenni;ma§a
ságokbanrésztvennl,deavaló.[.'.€segÍtenifograjtunk.
ságoszavarodottságomazonnal1,ffi.,'..*Énnemtudok*mondtasegítettügyünkön,mert,aleányffit*fejétlngatva,-nem,énnenr
az én rekedt hangomat betegsóg- '. .:;_"j;*".i|é§ tudok.gZ Erl l9§9u! rtorl6vruq! pE!vü,DUü- :-,:...;alii.,],1* LuuuA.
nek és kimerültségnek tutlta be. * Ngm tud - szólt Alan, _ jó, de hátha mégis* Nincsenek barátai ? -- kértlezte megíndult hangon. tudna ?* Ven neki t * kiáltotta Alan. * Csak tudnánk Nem szóIt rá sgmmit.
eljutnt hozzá l Vannak barátal, hazzá gazd,ag barátai és - 

- Idehatlgasson, kedves * mondta Alan, -* van
van ágya alvásra és élelme evésre, orvosa gyógyításra, Flfe királyságában egy §ereg csónak, kettőt magam is
mlndene van * mégi§ itt kell vánszorognia úttalanul és láttam (nem kevesebbet), a parton, mikor ideérkeztünk.
hangában aludnla, mlnt a kol<lusnuk l Ha szert tehetnénk egy csónakra, hogy az éj leple alatt* Es mlért kell ? *- kérdezte a leány. átkeljünk rajta és kaphatnánk egy hallgatni tudó, derék

- Kedvesem _- mondta Alan, - ezt nem tudom embert, aki visszahozná azt a csónakot és nem beszélne
töviról-hegyire elmondani; de megmondom, ehelyett mit többé az ügyröl, akkor két lelket mentene meg vele -teszek. Elfütyülök magának egy kis nótát. - Bzze| az az enyémet minden valószínílség szerint - az övét halálosan
asztal másik végére támaszkodott és szaggatottan, de blztosan. Ha' nem kapjuk meg azt a csónakot, rlgy három
csodálatos belsö érzéssel adta el6 a ,,Károly, én kedvesem" megmaradt shillingünknél nincs egyebünk ezen a kerek
néhány sorát. vtlágon; merre menjünk, mit kezdjünk ezzel, mi marad

- Pszt t - szólt a leány és a váUa fölött az ajtóra számunkra eg}ób az akasztófa kötelénél ? * Szavamra
nézett.

--- Hát ez ez - mondta Alan.
-- És még olyan fiatal t -- kesergett a leány.

l
]

!

I

l

i
I

- Elég idós ahhoz, hogy,..*és Alan, ujját nyaka enni meleg, tűztól klpirult arccal és rlgy gondolni erre &z
köré húzva jelezte : ahhoz elég idós vagyok, hogy életemet én szegény beteg legénykémre, aki ott rágja körmót kínjában
elveszítsem. a kék mocsárnál, a hideg és az éhség miatt ? Akár beteg,

- Ez csrlnya gyalázat lenne * kiáltott felháborodva akár egészséges, neki mennle kell, halálos fájdalommal
a leány. torkában vándorolnia kell esóben-zivatarban a végtelen* Az lenne bizony - mondta Alan, - hacsak nem országutakon és ha végsót vonaglik valahol egy hegy
segítünk rajta. htdeg sztklakövén, nem lesz mellette senki, rajtam és

Erre a leány kiszaladt a ház másik végébe é§ elyedül Istenen kívül.
lagyoll_ bennünket. Alan jókedvében volt, hogy minden Erre a íelhívásra a leány er6sen gondolkodóba esett,
tlyen Jól Tegy, é]t me_8 mdrges voltam, hogy jako_bitának httam rajta a kísértést, hogy segíief,e rajtun1, de íélitett meg._és tigY_USt"e! rólam, mint a ktsgyerekról. ,:, ' hogy esettig gonosztevókót selit mög; ezért-elhatároztam,_. Alan - kiáltottam, * ón ezt nem_ blrom tovább. , ho&, magair"ls beleszólok és" az igádság eg! részével el_

.-_ Ezt most vógig kell csinálnod, Dávld - mondta, - osz-lirtóm lggodalmatt.
mert ha most feldöntöd a íazekat, akkor lehet, hogy a 

- vajJón hallotta_e már _ kérdeztem, _ Rankeillor
magad életét még klkaparod, de Alan Breck halott ember. úr nevét Firryből ?

Ez annyira igaz volt, hogy csak nyögni tgüam válaszul *, A közjegyzó és ügyvéd Rankelllor ? - mondta. -és ez a nyögés is segítette AIan céljait, mert b frfiny hallotta, Persze, hogy hallottam.

H'§"ö"'1T§.'§szajött 
és egy tál íehér Puddingot hozott, 

,nrn"rj*)i'"* T3*"i.T;;,í#ínn§"r§i*lit"*"*oíj
_ Szegény bárányka t - mondta és amint elénk m9g_ akq9m mondant, hogy 9gy rettenetes tévedés íolytán

helyezte a htlst, barátságosan megérlntette vállamat, mlntha valóban életv_e_szélyben v.agyok u$JlT, rrlégts György király-
bátbrítant akait volna.-Aztán lúnálta, hogy egyttirk, nom nak nlncs nálamnál hűbb alattvalÓJa Skóctában.
tell érte flzetnünk; 1__ío8a_dó a1 Pvé, llletve._apjáér, akt ,_.A_,leány alc& effe élénken íelderült, Alané pedlg el.
mára elment Plttencrtefíbe. Nem vártunk másodlk klnálósra, sötétült.
mert sq|t, kenyérrel, csak htdeg étel és a puddlngrrak Ez több mlnt amlt kérdeztem volna _ moddta. .*
titíln6 lllata volt. Míg mt ettünk, ő elóbbi helyét fogtalta et Rankeillor teklntélyes ember. l.i
a másl_k.as_zlal3átl nézte, töprengett é§ mogorvárr bámult __ Felhívott, h98y íejezzük be az e$ést, menjünk ml_
maga elé, közben me8 a kötóie zslnórját babrálta. el6bb kt a fogadóból és rejtózzünk el abbair a liözetl kts
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erdöben a part mellett. - Megblzhatnak bennem *
mondotta, -* találok rá módot, hogy átmehessenek.
k Nem sokat teketórl{ztunk, kezet íogtunk vele, lrogy
megpecsételjük, a megáJlapodást, végeztünk a puddtnggal
és elhagytuk Llmekllnst, hogy az erdóbe menJünk. A kis
ltget talán húsz bodzaf6ból és galagonyából, meg nóhány
íiatal kőrtsból állt és nem volt elég sűrü ahhoz, hogy ben-
nünket elrejtsen a Járókelők elől, akár az rlton, akár a
parton jönnek. Mégts ttt kellett feküdnünk, élvczve a jíl
meleg levegót ós telve ióreménységgel, hogy megszabadu-
tunk ; ltözben részleteson klterveltük, hogy mi mindent
kell eltntéznünk.

Egész nep csek egy kellemetlenségünk volt, mikor
€gy kó§za dudás telepedett be ugyanabba a llgetbe; reze§-
orrrl, csipásszemű, részeges kutya volt, zsebében nagy
páünkásbutykotsal és végnélküli történeteket tutlott
mesólnl a rajta megesett lgazságtalanságokról, mlket mlnden_
ldle rendű és ran6rl ember vele szemben elkövetett ; ltdzdve
a tábla lord-elnökén, akl megtagadta az ö lgazságát, e8é§zen ,

Inverketthlng közrégt bíráJátg, , alrl az ó igazságát meg l§
cstlíolta. Lehetetlen, hogy ne szimatolt volna valami
gyanúsat, amtkor
látta, hogy két
ember egész na-
pon át ott rettőa-
ködtk a sűrűben
és nincs semmi
dolga. Amíg csak
ott ldőzött, lz-
aadtunlr sok kér-
dóse, mlatt ; aml-
kor végre elkotró-
dott, ldegos tü-
relmetlenséggel

vártuk, hogy ml
ls melressünk,
mert nom látszott
olyan embernek,

akl hau8atnl
akarna.

A derült nap
ugyanolyan végé-
hez órt, csendes ós
derült éJ közele-
dett, házakban és
tanyákon vtlágok
gy(tltak, maid egy
másután elalud_
tak; tlzonegy óra
elmult már és
mlnket alaposan

lemét. Én nem szóltam semmlt ; olyan tcrmészetes fellópésíl
lény volt, hogy szlvcm a lelkllsmeretfurdalástól és fólelemtól
sajgott ; a lelklismeretfurdalástól, mert tájókozatlanságából
húztunk ha§znot és a félclemtól, mert könnyen tnegeshe-
tett, vtrlna, hogy a ml helyzetünk veszélyeibe, belc-
rántjuk.

XXYII FEJEZBT.
DUutOk Rankelllor úrlroz

A kiivetkezó napon azt terveztük, hogy A|an elrej-
tőzik napnyugt'áig ; de alltonyatkor a nervhalli út mentén
lsv6 szárrtófiildötr fog feküdni és nem mozog, &mig rneg
nem hallittí,Fz én füttyjelemet. Elóbb azt ajánlol,tam, hogy
az ,,Airlie'''kéclves háza" nótából fiitl,ülök cgy részt, mert
ezt a dalt negyon saerettem, dc ó azzal érvelt, hogy ezt
mlndenkl ismerl ós véletlerrül akármelyik szántóvetó is
rákezdhetln inkább megtanított egy íelvidéki dal egy részére,
amely azóta is fejemben vnn és lralálos ágyarnon is íejem-
b.en lesz. Valahányszrlr visszagondtllok az én bizonytalan
§or§om utolsó napjára, tnindig eszembe jut, hog_v- ült Alan
a tanyánk közeptln ós htlgy íütyülte a nótát, meg verte

hozz{ ujjával a

ir**,e§;

taktust, a hajnall
szürkület pedig el-
ömlött az areán.

}íég napkelte
elótt Queens Ferry
íóutcáján voltam.
Csinosan épült
bell,ség volt, a
házak jó té8lá-
ból valók és sok
volt a palatetós;
a községháza nem
volt olyan szép,
sem az utcá-ja olyan etkelő,
mlnt Peebleú;
mindent ósszevé-
v€ azonban' szó-
gyeltem nragam
foszlásnak indult
rongyaimban.

Mikor reggel
lett és a kémé-
nyek füstje Jelez-
te, hogy begyuj-
tottak, az ablakok
megnyíltak, a nép
meg|elent az ut-

megkínzott ez agsodalom közbcn, mlkor végre evezőnyi-
korgált lrallottunk, amlnt az evezőtartót srlrolja. Kt_
kémleltünk és magÁt a leányt láttuk felónk eveznl.
§enklre se blzta rá ügy0nket, mé§ kedvesére §Or ha
u8yan volt nekt, amlnt epia elnludt, az qblakon keresztül
hagyta el a házat, elkötötte a szomszéd csónakját és egyedül
Jött segítségünkre.

All8 tudtam rzevakat találnl, hogy megköszöniem nekl ;

de ő|éppen olyan zavarban volt, mlkor ezt hallotta; kért,
hogy-ne veszítsünk tdót és mnradJunk békóben, klelentve
(egész helyesen), hogy e slkor a gyorsaságon él a hallgatáron
mrtltk; í§y történt, hogY partra tett nem meE§ze Carrlden_
tól, kezet fogott velünk ós úJra eltílnt, Limekllns lrányában
€vezve, mtelótt egy szót ls szólhattunk volna, akár a nagy
szolgálatról, akár a hálúról.
l, Már rég olment ér móg ott álltunk szótlanul; valóban
bnnyt kedvesrégról nehezen tudtunk volna móltóen meg_
€mlékérnl. Atan ls hossztl tdetg állt a parton és lngatta
.a fejét.
l _ Pompás leány oz * mondta végül, * Dóvld, ez
Dompás e3y leány;- Ecy óra mulva, mlkor a parton tanyáztunk ér már
,elezundítottam, tlJra magacztaló beszódben móltatta lel_

csü g ged és m lrrdJ obban crót vett ral tam. * 
jl"rlri.,Í1i:il*i,

sallárd talnJt a lábam alatt; rem igényelrnról, sem szc-
mélyazotrorságonrról kétségtclen b|zonylték nlncs a ke-
zemben. Fla mlnden reményem csak buborók, akhor
szörrryen megcsaltak én rcmónytelen helyzetben hagytak
hátra.

Még ha tervem slkerül ls, akkor ts Jó ttló clteltk-
amíg ltozzáJutok valami vagy.onhoz; mettnyi ldclg hílzii;J
tom._nem _egé§zen háronr shllllngenrnrel és egy 

'iüdtiziitt,
elítélt_eslerylt a nyakamon, aklt kl kell Jriitatnoi ii
országból ?_ Tényleg ae a helyzet, ha reményeirn trtstíe
nrgnngk,. 

. akkor jöhet az akasztófa mtndkettóhk számára.
Fgl-alá jártam és ószrevettem, hogy az emberel< oldalnilla-
ntárokkal._mórnek véglg_ az: _utca másik oldaláról vaiy az
ablakokból, aztán ó§§rfhajolnak és mosolyogva U.szÖnei
egymás§al, 

_ 
mlre 9Jan! fietlelem fogott- á; nem lerz

köpny{_ dolog_egyáltalón _az tlgyvéd ote 1utríom d; ffi;
nehezebb lerz ót meg$yöznöm az én történeiern tgazragÁrói.

_ Mtnthogy szánromra él,etbevágó ügyröl volt rzó, nenr
vehettem._magamnak annyi bátorságoi, }rogy ezek közüla teklntélyer polgárok ,közül akárrnel$fÓt megszóllt-
sam. §zégycltem ls beszélnl velük ezeliben a szennyesron5Yokban. (Folytatrisa ktlvetkozlh.}

Iilkötótte a szomszéd csórrakjAt és egyedül Jött segltsdg0nkrc,
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gffi,q ráíuó
trugűéüéőe

Irta t ylt6z KOVÁC§ LAJO§ oserk6sz-
e§apattl§zt.

Bomutntta l Pípán, 1SS? málur D,6n
n 22l si. Gr. Tlszn István
aserk6rzernpnt.

T
Itiűadúsa a Mn§yar Cserkérz glőtlzetól rdrzéte
dllmentos, csuDárr értelltrenok, számollanak

ho tzánrlókukról.

(A néaótórrel szemben erddrészletet,
c,serkészsátrakot ds táborLaput ábrázoló
szírrfal áll, arnelytól tobbra és balra l*t
tlsmdretü sátor, továbbá íólctbeszúÉ
kt*cbb fák ós bokrokláthatók. A szlníalra
íestett kapun táble függ, amelyen a
crapatszám olvagható. §zabadban a hát-
tér valtlságos sAtrakból is átthat. Az
elótdrben nóbány ütóholyül szolgáló ía- ^z 

embernek szlnte mcgpendszedlk a szakálla az unalom,tól

minden készen van hozrA. Tudom elmegy a kedve a hlzudozÁstól.
(Rözeled6 kllrtgzó hallatszlk, matil énckclue |elld,ntk a csapal.)

L cscrkész: Tyűh. }íallod oat Putrl ? Már ttt ls a csapat. Hát
mi van ezekkel ? Aa ember már kl sem plhenhotl magát. Gyerünk.
Nehogy bal legyeu a kréta körü. /atóD ttllzaltan kalonás lépésckkel
a kapu eI6tI tárkálnak, matd mikor a alapat beér, tlsztelegae togadták,
A csapat balróI megkerüIí a sábakal a mikor az Ul a lábor tobb sa*üoz
ér, a uczctí uícszakordst uerénycl, A aapat a tábor el6tt uonalalakzatban
atccal áil a közönség |eIé,)

Segétítiszt: Jól van Plsta. Örvendok. Nem szeretném, ha valeml
megzavarná a mulatságunkat. MinalJárt kezdódtk a tánc. A vendé-
günk azonnal tdeér. El ng feledléteh amlket,mondottrm. §zere$etok
gyor§ür le és ha a kürt megszólol, akkor mlndonkl sles'sen oda, ahov*
a beorztása szól' (Tezényel.) Vlgyánh l Oszoll I (A c*erkésnk
tótnak-|ulnak; ulzcl tcznak, bottatkat lctak|ók, s eggaek a szln|al mőgé
mennek. A küdöchör) Jancsl, te pedtg ítgyetd az utat, s ha meg-
látod azt aléhütót, akkor gyuJts rA a Generálmarschra.

Jancct (ugrtk h tteztclcg)., Parancsára Jóest bá.
Segédltszt (a II. sz, ccetkészhez)., Karcsl... tépl csak ode a

kapuhos ds fordltsd meg a táblÁt. (íulcgtörMník, A tábldn er óll:
Hátg ,ldnos aerkészuapal. IIárg |eltűnlk a háttbben. Ruházalal. ptms
huczdtsapka, ngított katonazubbong, ctall nadrág utzmába húzoa, oálldn
tatka tarísrnga és kulaclr^kczében naga tatka csukolt esctng6: Flros orr,
szögbatusz, makraplpa, EIénk léptekkel tobbróI lön. Á" kllrlös |u|, mlre a
tábot íelkaoarodlk, a cserkévek ponalban {tfbóI |elsorakozna}c, a cegéd,-
llizt a lobbsrárngra ólis ,g mlkor Hárg beétkezlk, ttcáelgést oczlngel)
Ylgyánd l Csapat tobbra nézz l*- 

Hdtg @álaUi zavaaan kötüInéa, karcsl, hogg ktnek szóI a tisd,eW-
addcl; Adl lsten Jó napot. }lát. . . hát. . . kéröm szeretottol, nincs
itt valaml htba ? §ok helyon klrúgtak mán, do lllen szíveson még sehol
§em íogadtak. Ceak nem néköm saól ez a nagy parádé ?

Segétltlszt (vezényel): \1-8yázn t PthenJ l (íIátghoz,) De. .. de.
, körlllbq}ül igen. Fóként, ha megmondaná urambátyám a tisztes

ngvéi,. ' '

Hútg: .!t novemet ? Kéröm. §zlvegerr. Nagy név. }Ilröe név.
§smérl aat mlndon otkolás 8yermek. Mort, akár hlsztk áz lflurak, akár
nem, én vagyok az a hlres Iníanterlszt Háry János közhuszár.

§cgédtbrt (a uapathoz)., Hal{átok eat ltflk l Mtíéle §zorenc§o.
Ktáltgatok háromszoros huj-hul-hajrát a rnt kodves Háry bátyánk
tlszteletére. (Megtürléntlc: Utána a cegéilliezt §árghoz) Hopp l
Al[unk csak meg e§y Móra. Itt valaml nom klappol. UgY hallottam,
hogy ínfanterlszt. . . Iníqnteriszt.. . hlszgn ez azt Jolenti, ho8y
gyalogor. Hát akkor hol itt az tgazsúg ?

Háry (méltatlankodua).. Gyalogos . . . gyatogos. . ., ínl van ezen
c§ualálkoznl való ? }Iásaen e!üször mlndenkt gyalogos, csak azrrtán
lesz belóle husaár. llát lovon talán csek nom gyühot az embor
vtlágra ? Na ugye ?

§egédttczt: Jó . . . Jó" Hát ezt hagyJuk. De hogy leszünk &, ldö,,
vel ? }Iiszen az a neyezetes Háry János ótlítótag Ferenc császár
tdoJében élt.

IIárp l An lghet. De mégre Jolent semmlt. Mert tessék me8-

tönk le van).
Bemondó (a szttt clfiterdbc ICp, c szóctöuött a kőuelkezúket htrdett) :

Mélyerr tlsztelt kóziirrség l Músorurrk követkoaó §zAmóbán a legendás
hírü HAry János obrttog ktizlitézt íogJuk a nytlváno§§ó§ ítélószéke
elé állítanl, § te§szük ezt abban e reményb€n, hogy eazel nemcsak az
ltt rzenréIyosen megjelond }Iáry J{rrost íogJuk Jobb útra térltenl,
hanem egyrlttál áz i§mcrotlenség leple alett lepp&tl§ó ösrzer HAry
Járrosokat l* egysaersmlrrdonk<rrra ellntézzük. ( Rünulat a iltszlellkrc,)
A színhely rnÁr kdgzon áll, A tübblt maJd olmondlák a szereplók
maguk. (Meghatltk és elmegp, min a srtn|al mögül tobbróI és balúI
elilip két irségte szabátgoswt elkészüIt cserkész, s középen tatáIkoznak.)

L csarké§s (?án& a karórú|dra)., Te Putrí - képzeld - már
.mtndtárt 5 óra. Az embernek szlnte megpenészedik a szakálla az
unatomtól. Ugye mondtam ? Ha a parancsnok rlr klteszl a táborból
a lábát, akkor beleszakadunk a sok szolgálatba.

IL uerkész (csoddlkozó hangon)., Szol6átatba ? Hát neked még
ez lr fáradság ? Ez a lronyélés ? Te talán szlvesetlben rúgnód a port
obben a hóségben a vgsútl áltomásig és vlssza ? Gondolj csak Jobban
bele. A karakócslbrákt állomás tde 7 km. Oda 7, az összesen 14 km.
E* testvórek köaött ts lritesz 4 óral marsot.

I. cr,etkész: Na látod. §ppen ezért dumálotr én is. lVlert vegyük
csak az e§aményoket §orra. ráz u||atn mulatta.J Parancsnok urat
tgazgató úr távtrettlag haaahívta. A csapat elklrérto az állomástg.
lndultak obód után egykor. Bricsúzás íélóra. Kutyagolás 3 és íél óra.
Érkezés 5 óra, (Széllárla a karlalt.) És még híro-hamva sincs a
c§apatnak.

IL cgetkész (|clét tdrza); Ntnce ígazad Vakkancs. A csaprt Jó
kezekben van és megteszl a kótelerségét. Amtg parancsnok tlr neglön,
addlg Jóarl bá vszgtt. Igaa ugyan, hogy ktssó ílat*l éc csak segéd-
tlsá, de lrmerl o törvényt és értt a mókát. Blztoo lehetaz afelól, hogy
nem lesz bat és rrem ls perrérzodlk meg a rzakállunk az unalomtól..
tlát nem vottél észre sémmlt ? Hogy márls készül valami Jó hecc ?"

I. ctltkétz: Nom mondom *- valamlt rcJtek. Eszrevettem, hogy
valaml kdsaül. tíogy srlgtok-búgtok, tesáek-vesatok. Csak nch
tudom, hogy mlt, mert §rol8úlaüan voltam. Krumpltt hAmoztam,
vlzet hordtam, n a íaluban szaladgáltam.

IL u*kéag: Éppen tdeJe tohát, hogy téged lr boavassalak, mert
már mlnden kórzen van. Do megbíaatA§om l§ váúldü. Tehát tde-
hállgag§. Blaonyára omlékszel, hogy Józsl bá a rnultkor pár napig
szabadrágon volt.

I. uerkéyr: Persze . . . persze. Látogatóban volt a bátyJánál, akl
egy 8yáft ccapat táborát vezetl. Htszon épfen dn klsértem az Allo-
másra és engom küldtek ellbo ls.

IL cilrkécz: Nahát. Helyt vagyunk. Itt találkozott ugyenls
Józst bá egy agyalurt §zélhámo§§al, akt HAry Jánosnak mondJe
nagát é§ ebbgn a mldósó§b§n sorra JárJa a táborokat, s a verrdég-
látásért mulatságor lódításokkal tlzgt. Józsl bá ezt kthallgatta, s a
sox ls a kezünkro tátszott, § márl§ kész a móka.

I. uerkész., fio§y. . . hrrgy ? Talún haazánk ls elJön ?
II. csetkécz: .fittaláltad. Mlt lszol ? Tegnapelótt a szomgzédba

járt. Ma a mi vorrdégünk lesz, r ttt ma|d Jól ktbabrálunk vole. Már
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Háry JÁuos obsitos közvltóz

Jcgyoznl, hogy amíg
obsltos katona losz,
atldig FIúry János
mlndlg volt, mlndtg
vun ó* mlndlg lesz.

§cBCdíisrí .. Na,
ha így vagyurrk, ak-
kor c§ek korülJön
ttantbátyútn bel-
Jebb. I,íozzúnk úgy
Jöhet, mlnthe csak
hazaJönne, nleft tud-
Ja-e, hogy mllycn
crapat a mlenk ?

íldry.. TudJa a
szösz. I)o mrrjd me6-
tu<lont, ha mc$-
montlJák;

Segédtíszt: Hlát
csak nézzen oda ós
olvassa el saját sze-
mével. (Rátfíutat la
tábldra és tagolua ol-
oas ) Háry .t{nos'
cserkészcsapat.

Hárp: Az Ám"
Na dc tlyet. Fla netn
lÁtnánr, még azt hln-' ném, hogy hazugság.
E mán döíi. Na erre

Au lrroí| Fllltdontrurg ósta meg a vormot,
De kozákot bclo httszárok tereltek,

Talán szÁzan valtlnk, mind régi clmborók,
§ a vezérük kl volt ? Hát én az angyalát l

Cserkészelc (naggot tilsszentenek. Ildry úiuk nk, |etét csóaália,
üállat ,)on, legylnt és |olylatla):

A muszkából élve csupán kettó maradt,
Mlvel a többlek klitták a tavat.

I{ólÁból örökös szolgáitnmá lcttek,
§ ha hármat trrpsolok, mindjárt rncgjelennek.
Q serk álzek ( í tls s ze nte ne k. )

§egádttsr,t (a íí{tkhoz)., F'iírk csöud. (Ráíuk kacsinl, ma|d íIdry-
ltozl ., Nahótr ez lgazán ér<lekcs. S ha hármat tapsolna uramblrtyArn,
akkor itt ldJmcgjolcnnének ?

IIátg : fie meg áln l De Cn ezt nem teszem.
Segédtiszt: Ncln-e ? És aztáIr miért rrern ?

Hárg : Azért nem, mert ezek nem ollan közönséges kozdkok,
hanern ótcrtt kozákok. }lgyik-egyik megvan talátt két öl ls. fÁ e*r-
kísrekre mutdl,) Még megtje<lnének ezek a sarjú legénykék.
. §egédttszt., Nohát. Még ilyet sem hallottanr. Aztán hog;,, nrcgy
az e táp§OlA$, c§ák úgy közönségeserr ?

líd4r., }IAt pcrsze. Csak tgy-e, (Hórmat tapsol, nlire nagy,zai
lámad a szln|alak mőgöIt s megtelcttik két kozáknak öItözött, |alábon
táró órtós, Fettlkött maga§ süvcg, hálukon puska, szakóIlasok, mar-
cottdlt. A közönség clőlt elkangarcdua Eáry |eIé mennek, aki a zatra
ttciltcn |elugrik, esetngitdt uédckezően ngitogalja s lálhalóIag kerekct
s*retne .oldani, de mégis megembereli magát, A |iúk |elugrálnak,
élteneznek, tapsolnak, )

IIátu (hangosan, de ínkább mugának)., Hát ezek miféle szer-
zetek ? Jó lesz résetr lentrl. (Ndzi a |eléie kangarodó óríósokat s han-
gosan megleggzi./ A zrlrgyélusát. (Érzi, hogg kctepcébc kerüIt, de nem
ráglt. )

§egédtlszt (Hdruhoz)., Na, ml az, urambátyám ? TaláIr valaml
nem tet§zik ? }ítit en Lgazán Jól sikerült.

Háql ftc|él uakarua); Jól.,. Jól, dehát ezt mégsenr így akar-
tam. (Rámulat az óriásokra.l l(ór volt fárasztani ezeket a szegény
uórákat.- Óridsok (mcgdllnak Háry ct6tt és stri hangon megszótalnak) :

Goszpodln pomllut. Mlt parancsolsz, édes gazdánk ?
tlaru :'ttogy intt r Hat csak azt, hogy mennyeteÉ vissza mi-

elóbb oda, ahonItan gyüttetek. Csak be akartalak mutatni benncte-
ket sz iflurakrrak. (Kezéuel ínteget.) Dobri vecser, dobri vecser
voJÁc!- 

Óriások (slrl hangon)., Dobrl vec§er, goszpodin. íÉs elvonulnak.)
A ceapat (énelcclve):

Braávó, braávó, bravisszimó.
BraÁvó, braÁvó, bravisszlmó,
Brávó, bravisszlmó.
Brávó, bravlsszlmó.
Braávó, braávó, bravisszimó.

§egddlíszí.' Most
pedig vlssza mlrr_
denki a helyére.
Fiúk, üljetek le.
Hallgassátok a ml
kedves Háry bá-
tyfutkat ,tovább,
(Hárahoz, rdbeszélő-

leg"l Na, folytassa,
kedves urambá-
tyám, íolytassa.

Eárg (|e|ét uó-
udloa) : Hát jó,
íoiy,tatom. Lóssuk
csak, ki bírja tovább
a puskaporral. El6bb
azonban lgyunk
egyet eITe a rragy

[edtségre. (Elcsa-
uarta a kulacs szá|át
és tszik, matd szaual-
nt icez,d.)

(Elbucgzt kulauút, pdr cscppet a |öklre löltglnt,r#}**Íff- :Í#j:
llcztnck.) Igyék öcsémuram.

Sagédltszt: KöszónöIn. Nom kdrek. Ml ezi nem kedve§ilk. Mi
nem élünk alkohollal.

Eátu (uontatual.. Mlvel ? Alkohollat ? Hászerr nem atkohol varr
,ebbe, henom sllgovlca. §zeretl azt mlnden tgaz lélök. Én ls szeretem,
akár a kocsa a nokedllt. 'sten áldJa. (Széttörlt a ba|uszát és lsztk, mcld
króIcoglra ftvgtöllJ a szdidt, elteszí a kulacsot, s közben |c|éucl a cserkészek
tclé tnl) Na, hÁt srtán mlt tudnak ezok a kis cselódok ?

Segidltczt (ar ülíhclgeküI szolgdló |atönkökre mutat) | Fogla[on
,elóbb helyot urambátyóm. (A lltlk íelé,) Üuetek lo tt t§ flúk.'íricr-
,oldalt | éIkQrben lclllnek, )

}/dry., Köszönöm . . . köszönóm. Blz én mögfáradtam, mert
me§srlról gyóvök. (LeüI.)

Segülíszt: Hogy miü tudnak ? §ok mlndent. De mlndenekelótt
urámbátyám hdsl tettett, amlnt az írva vagyon. ( Rdmulat az egpík
*la cserMczre,) Mondd csak Gyurt, hogy is volt azzal a Napoteonnal ?
{Á, aacrkész |elugrtk, tísrtctag, l szaual)

Az obsitos
lrta ! Glorsy J{noB

orHol volt, hol nem, bizonnyal már mog nem mondhatom.
,Kétgzózgzer vltéaael jött ránk Napoleon.
Ml tán mlndöegze százan, vagy kótszázan valánk. ,.

. ,. Mtnd nyalka szép huszárok, mlnd túz és arrrryl láng.r'

A íurfangos dták itt §zörnyet prüsszente rá,
De }Iáry ó beszédét tovább ts íolytatá.
_Scgédtkzt (leinlt).. Pszt... p§zt. Elég. (Rúmutat egg másík

kíscbb cccrkészrc, a*t lclugtlk.) §anyi, most íolytard te, (Ai tisztelcg
és morulta,)

,,Magam valék az ols6 kl közbe vágtaték,
Hullott a írancla, mlnt hrrtl a íü, a Jég.
A nap megállt íölöttünk bámulnl a csodót.
Kétszázezeret hogy v€rt meg kétszáz az angyalát.''

És a dták r§onta szörnyet prüsszente rá,
De tláry 6 beszédét tovább ls folytatá.
Scgédttsd (gyorsan elhaltgaltatla) : Pszt. Elég, ne ílrtassuk tovább.

Tudnak ezek mindent. }ranem most már ml szeretnénk urambátyÁm-
tól valamt úJat hallani. (Ilkicstngtőleg./ Nagy Napoleon ? Hát kl az a
nagy Napoloon ? A vtlágháborrl . . . az igen. Arról beszélen Háry
{rram valamlt. A mazurl mocsarakról, légtcsatákról ds a többi.

Caetkégzek : tlal§uk... halltuk l (Tapsolnak.)
Eótg (|eIkéI, haflong, szeréngkedve húzogatja a zubbongót, t

srd'oal)-
Amlnt hogy lgaz ls. Ez még mlnd csak §emml.
A mazurl tavak tudnának mosélni.

Félmilltó muszka íulladt bele €8y nap
Kétszerannyl pedtg a l,tlágnak-izalaht.
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A íortlítolt katouák

}Iogy íolyta§sanr szórnat. Ez még mind csak scmmi.
De nrikor yerdunrrál voltunk verekedni.

}Jgyszer egy nagy gránát, hiszik vagy nem lriszik ?
Földolrott lovastul egé§zen az égig.

Én azon}ran harnar összeszedtem magam,
S egy szele}ólyukon bátran kiugráttarn.
Cserkészek (tüsszentenek ),
Eátu (kíssé elakad, feiét csóuálja, majtl leggint és íolutatia) :
illiféle ország voltn ahová kerültem.
Yisszafelé járt iit mindenki köriiltem.

}Iuszárok a lovon megfordltva ültek,
Rakák a puskával visszafelé lúttek.

Köuttik hanarosan generális lettem,
I{a sípomba fujok, itt teremnek merrten,

(Itözben. előueszi síplrtt s amig beszéI, zsinórldnál |ogoa torgatja,)
Cserkészek (tüsszentcnek).
Segédti.szt: Fujjon bele, urambátyám, lujjon bele.
Hdrg (hiuescn) ., Fujjon ám a nyavalya. Eg.r*szer volt Budán

kutyavásár. (I{lizben eleiti a sípot, amit a segédtis:t ggorsan íelkap,)
Segédtiszt., Nah:it lesz, ami lesz. Akkor majd beleíujok én.

{Étesen sípol, amire nagg zaj támad a szin|alak mögött, s megielenik
4 tellesen egg|onna dlarcot uiselő kqtona, Mintlen |aulítttu uan ruiluk._
Az úlatc a |eiiik hátulsó részén üan s az areukat a. haias részt utánzó
lepel takarja, amell1en kis ngílások Dannuk a szomek és |ülek iészére,
b'ordítua uan rajtuk ct zubbon11, nadrág stb. Sötétkók zubbongt, piros

lezt és piros nadrágot iliselnek, Ydllukon puska, derekukon sxíi, töItéttg-
idska ds szulonlJ. Nórg a zajra |elugrik, oz eserngőiét ízgtltottan kap,
kodia az arcához, minthu td akarrul l)ele lőni a kalonákra, A asctkészek
.szitttén |elugráInak. Amint a katott§k az előlérbe érttek, tt segédliszt
lnn.gosan uezéngel)., Csapat csodá]kozz !

A e$upat (kórusban)., Ej-ha, ej-ha, ej-ha| (Eúzua.) Na de
tlyet í Jé.., ó". . éI (b'etet csóuálna s a lo11ak köziitt sEitogatva a
,Ieucgőt.) C... c... c... c... c.l,. t,,,, c.,, (A katonúk ezalatt
köriilwnulnak a szlnen, mald mikot a hdltlrrel púrhuzamosan haladua,
.Húrg körelébe érnek, )'Segéittiszt (oezón.gel); Csapat állj ! Batra át! (ÁIarcos oklalukkal
,fotiluliak a közötlség leli,/ Puskrival tisztelegj l Csapat, jolibiá
nézzl (A ve.énaszavukat aégrchajtitik, mire a §egédtiszt Hdrvhoz.)
Na, mit, szól rnindezekhez, vitóz General von Háry ? ,

Hárll (aállát nonogalla)., Semmi közöm hozzáiuk. l!íaga fujt a
sípba. Ha fózte" hát csak egye meg rnaga. (\'áUál rúngatja, dohog,
leüln maid iszik Cs pipdltli kcztt.}

Segédtiszt (uezéngel) : Yi-gyázzl Vátl-ral,,rffenj l (.l'égre-
haitják, utána szónokolua;,) I(atonák l Hallottátol§t A tábornok
rlr nem akar katonát látni. Tehát átveszem a Kommendót, \igyázz l
Jobbra át. Menet ! Irány a lombos la l Csapat in-dulj l (A katonák
megínrlulnak a nézőtér |eIé, maid uisszakangarodua a háttérre merő,
legcsen menetelnek s mikot az éI a szttthclg közeléb'e Cr,) Balra, vissza-
kőzz l (A sor a nézőtérrc is meríIegesen dll.1 Pihenj t És most néezünk
egy kis Háry-fóle kiforütott fegyveúogást. Yigyáaz t Tüzelés l
(Rinyititlk tt töIténgtáskát,l Kész ! (Az elrendelt lesthelgzelet |elaeszik.
Cél ! rÁ puskót aáIlba ueszik.)'LTttzl (A ggutaccsal tülött puskát
etsütík és ísmételnek,) 'füzet szüntessl (A zárócsupot becsukidk.},
Yáll-ra l Puskát vizs-gára l ( A puskút uízsgára'hdtmn,guttják, mire
a segédíisá megkcrüIi c sorí, s belenéz a puskdk csöuébe, maiil louább
oezcngel.) Váll-ra l Nagyon jó, Igen meg vagyok elégedve. De talán

q 
A sárkány

lássrtnk lrrdg egy pár nozdulatol. (Vezéngcl,l Térdre, kósz l fi,e-
térdelnek,) §öll (Felpattannak, miközben a puskát lábhoz veszík,)
Váll-ra l (Yégrehaitiáft./ Ütj le l (Törökülésbe üInelc.) Föt l íFdr-
kelnek s a puskü lábhoz lleszik.) Váll-ra t Pihenj ! Rendben van.
Yégeztern. Most elvonulhatnak, uraltn. (Vezényel.) Ytgyázz l bísz-
lépés jobbra, csápat, jobbr* lézzl . Menet, csapat, in-dulil
(Magasru lenilítelt. Iábaklcal dlszlépésbei megindulnak,)

A csdpat (az ,,induli" uezénpszóra ütemescn tapsolni kczil ás
skandáIásszerűen el.t mondia) :

Összeverem ropogós tenyereín, ]

Összeverem ropogó§ tenyerem.
összeverem.
összeverem.
Bum.

Segédtiszt (Hóryhoz)., }rát van-e mé8 válami mondanivalója,
kedves Háry bátyánk ? Csak ki vele. A törrbit aztán bíuza maid
ránk.

Háru (a ggakorlatozás alatí átlanilóan |iszkel6dik, a pípaszúttal
méItatlankodua csapkod, agbutal kerasue iobbra-balra nézegel. Mikor
a §egédtiszt megszóIal, dülrdsen |elugrik)., Nilrcs. De nem is lesz. A
sarkalrtyúját. Hát ni van itt ? Maskarádé ? Ha ollan jól tuüák,
hát mondják tovább maguk, majd én meg hallgatom.

Segédtiszt: Rendben van. Éppen czt akarjuk mi is. Tehát ide
figyeljen. Van nelrütrk egy §árkányunk.

,Eídry., Mijük ? §árkányuk ? hztán ml]yen az ? Valami
a§szonyÍéle ? l!Íert akkor szaladok,

Segéd,tiszt: Dehogy, dehogy. Olyan, mint amilyennel uram-
bátyánr viaskodott MantováLran. (Szaoal)

Máskor lllant,ovában kedvre táborozván,
Hétíej{t sárkánnyal vltt mint egy oroszlán,

l:Iáry (lüsszeníl ., Hápci t Na, erre igazárr kívánc§l vagyok,
Segédliszt: Azért jó lesz,vlgyázni, mert van egy ro§§z tulajdon-

sága ls. Igaz embert üem bárrt, de aki hazud|k, azt megkergeti.
Hárg (Óriősit tüsszent): Hápci l Nekem mondja, a tanárnak.

Csak ki vele. Mindjárt iszok is egyet az egé§z§égdíe. (Isltk,)
Segé.iltiszt (a cserkészekhez): Fiítk, csaljátok ki a kicsikét 6s

tereljétek ide. íá |iúk el|utnak § rögtön ft tobbróI meglelenik a sar-
.o káng, Egy cserkész kukoritdt tazogatüa csalogatia, a többiek pedig

botbkkal terelik. A |eie |alemezbőI készüIt, a teste aászonbóI s a ltüIseie
meg|elelő szlnekkel pikkelgesre uan |esluc, Két |iít aun a b6rbtn, egaík a
|eiet lartja, a músik ennek a d.erekdt |ogJa, Eggoldali lábakkal lomhán
Iápegetnek. A szin közcpén asúrkúng megáIl, iobbra-balra nézeget, hátsó
ldbáual a hasát uakarta, maiil Hóry felé néz, eltúlia a szóiót. és clbődül,
A hangat a papírkitltök adiák. Hdrg nézi, megdöusöIt a snmét, íszik1
maitl íliía megdörzsöli és ismét iszí. A segédtiszt a |ittkhaz, amtnt a
sárkány közeledík.) Fttlk l Elkanyarítanl l

A csapat (szótagolással lassan kezdle és ggorsuló ütemben |olgtaltla)

Terrlngette kls egere.
Terfingetto kis egere.

Segétltíszt (Hárghoz),. Na, urambátyám, hát mit szól ehhez?
ííríry., Na, be§te e€ly féreg, akárki csinálta.
Segédtiszt (a sútkánghoz ftcgv és sírnogatia, ami annak ldthulóIag

|ólesik)., Na. Adját §zépen pacsit a bácsinak. (A sdlkánp a kót hútsó
lábfua guggol s a iobb el§ lábát a segédtísá tengetébe üeszi). Jól van.

)
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(Ndryhar,1 Lórrsa, nrllyen szalíd teremté*. .Iiijj{in közr:lchb. §lrno-
$á§§a tll$§. lgar arrrbert nenr bánt er. Ta!&n cxtlk nctrr ídl tttle ?

IIúry (méltatlankoilua) l l,'dlnl ? }I{t lrol vngyunk'l Ar crclölren ?
(Körelebh manu !, §uan.akoila(, folptal|a,1 Jó . , . ió, dohát turlJu-e
€, q randa, hogy kt vagyok dtt ?

Segédltall: AJqi... dc menrrylre. Osnk JőJJlirr közclctlb. ílfdrl
úvalown ktnpul{a a kebél, mtta .a §ídlránv hlrteian tombolnl kczd,
b6i1, tzd|át ktlátla, paplrualagbóI leÉszüll ngeloéI íIát11 |cIé |u||u * a
menahülő Náíat lutua üldözí,)

ttdru ftlr.uttla uE a$wnaíllt és azral védekertk)., }'ogJák meg,
fogJák rneg. ítldg volt. Inkább mindent beögnrerek. ( A r.urkCszek
a sárkángt hotakkal ldlreterclilc, d,e az aaak neheecn cs|,Ilapodtk le")

Segé.ilttazl: Jlál hogy is vagyunk aana| ae lgausAggul, }Iúry urom?
Itúnt (becsukla az e§ffn§lrél) .j íVle8rlrdcmeltcm a leckét, uram.

öcsúür. Rászól§tlltam. Miro dszrcvcttcm a helepcdt, máf el l* cslptt
a níak§m. De azdrt nem haragszom, §aíurom-hánom a bünömet,

, Mcgtdrek t erentúl mtndl5 üu o$y6ne§ írton Járolr.- 
§cgátttl*zt., Na é* aztáil ml lesz a lóvol ? Tnlán ozt is tlsatdzrrók

mo§tnn.
tldrül Lóval ? Mtíóle lóval ? Áh, kérenr. mlrrdig utá|inm. l4z

crak olyln kltut&lás. Nom ls ttlnék rÁ. Tökélotltrn masina. llltll harup,
hátul rüg. }llszen |óíorrnán aat ugm tudom| hogy az abí§l(o§ tári§z-
nyÁt rnc]yft végtio szoktálc akarztrrnl.

§egé.dtiltt., Ez már beozdtl, I{Ary utam. I{czet rá. (Papaláznak,)
Flúk, kl{ltBütok háromgzoros huj-hul,haJrát lláry János megtdrd,
sése. (Meplörl{ntk, Saá|út wallagla[oa a sárkánp i.tt kláltta,)

íídrül j Kö§lörtöm, iltlsémuram, (Ilangown.l }í{ry JAnos tltol!
már nlnc§, ór nem ls lesz, hnnem volt. fls lnort mogyck h*zu 'lol-
nába.

Segádttstt: Nagyon lrelyt*, }tAry utam. f)e í6.v cnak rrotrr ottgcd,
lttk el ? (Vuénacl,) Vtgyózn l Yotralba sorakozó l (A asapct a.

hazönséggel azemben guot$t ll |el*orako*tk, A sárkánp d bül §Eámyl$
dlr./ Ptiení l (A sárkáryJ tobboldatt lábal,t *I$bb pihmt állásha kettté-

1genktuágla, matrL háIsó léntetrc erusrkeilik,) Ftítk l Ivíost podlg btit*tlz^
nrrrk ol a ml kctlvor }lóty bótyáttkíól.

A ct'o,pal (a scgédltgzt mzetése mellelt a ,,Meghalt a tuh&sr" ilalla^
mára a kauetkeaf stheget éneklt ) :

,'ii.

E0 cm. A felhajtírslr:r 1xrpír"
seala|lot kell lrúrnl. I(iipeny is
kucsyrra jolmozkitlesönzókt.ó} is
kaphrrtó, tlo mcgí*le} bítutil.y*n
stit(dszln{l kópeny ds cgy bá,
rárrybór §üvOíí l§. A köpcnyt
k|lótt; vuelírsztöltényokke.l }ehet

rllszítcnl. A balulz és szakáll
készitdséhez §zük§ét{€§ ktcp
lillérekbe kcrlll. li)zck rnatíí,r-
szal rugasztanclílk íel" A íogy,
ver íapuska ls lelret.

IL A katonák fojét lrorltri
álarc testszínü alnpatryagu
zsákszerűen állltanddr ösxzc s

ennek guniszalaggnl leszorltott
qlsti vége a zubbony galléria
alá n,r-tillk, L.]rre vorrandó rá *.

készelr vett nagymérctü 1rapír-
álarc és a oatelitlbóI kiszábott
haJutánzat. r\ szemek szánrára
az alapanl,agon nyíltisok vú-

. 88ndók s ezek /ü/lel vonandók
' be. A papírlcmeeból készílett

plros /€rl gz álarcra szlntén
rá kell erósiteni. A ruházat ds
lelszerelés egl,éb darabjait leg-
célszerűbb kölcsön kérnl. A
§ortüz üle§ puskákkal arlandó
le s lövetni a szlnfalak mt}§ött
keil.

III. Á Eáíkánu alÁbbi
vÁzrajzán látható számok a
(lctltirndteleket Jelentik.
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§Idbl nótó.

qlul ndte1.

1. Háry Jónolrdl
1'öbb6 mAr nem §uól
Tábortílandl vldám mesónk.
( Élea |üttucntl,s,/ Te l lgaa-e?
Rendes omber lctt belőlr.

2. A vén, furíongos
Megtdrt obsltos
Nem nrondJa mál a diáknakl
(Itüttucntés,) Tc t }liszcd-o ? '
Búcsúznunk kell mlndörökrc,

8. Ezt e Jó pdldát
Kövcgrük tehát,
JóíJurtk mtndtg rendor tlton,
'(Fültucnlég,) Te ! lgrrz-e ?

Segédtlsnt (rámutat a kö*ötuégrc) l Tatrulhat mlndenkl tóle.
(Az dneklés alatt }Iót11 a |a|él *zomorflan eaóuál|a s nagp, plras

:ttcbkenütéuel a $zemél tdtölgcüt, Áz uiolsó üer§§rcr(oí mcga is én.ekli,
Á" adrkáng, Ietét lógalua, "'rf;r::;:r.'

Bc|a|ctla d, §zdbadban:
H áru ( a ilal clhangzd*a utún a ugétltts|lhel ) : Kószönöm 02 lflufek

tóakaratlAt. NÓgy út van ol6ttcm. §lennem kell-. (Ttszleleg,) Jó
mutrkát l

§egrr{dílczí., }'ttlk í Az tttlg clkíuérJük }Iáry bácstt. (Yeilnuel,)
Vl§yórr l Jobbra át l Csapat, tn-du! t (Nólastdanl eluonulnak, A
,cátkdng utánuk knllog,)

Yége.

N6hány §26 ü kell6kokrfrl
t, A kolűok $ynlulutlan íenyólécbót ég deszkóbót kdrzült la.

,tábalnak méretelt & auok srletk§uotót az aláhbt váa?a|r, t§ntotl lsl :

A cslzmagzAr foketérs lestctt paplrhengor, amely n ,lécokre
ván sregozvo. A,nadrág le§olcsóbhrrn §ríue$ /ldnellDdl állítható el0.
Egyhé, kör§tbolül 290 cm §nyá§ kclt. }lossze a korccal és, uz
,6 cír-e§ íelhaJtásrral o§yütt 148 em. A *zÁr b6sége alu

lrulrttloprtll rltqItr

_ _ *.- *quutni,ralnl

A íeJvAz 2 cm ydkony íeny6tócekból éi ragasztott kiinnyű
lalomezckból áUltható $gszo. A osuklóra járó alsó állkapocs ki*sé
kerkerryebb ér honcrabb, nrlnt g felsó. A szomgolyr)k eszl,ergályozolt
üros fdtgómbük. A gortnc- úr farokrórr tengelye tulalteucdcte etű,
rított lalemezekbót lréaztthetó. A íel vázét olcsó moltnóual g a homlok-
rdszt Atláfurzó löld tílllal koll bovonnl. A b6rt JutaharóbóI lehot le6,
olcsóbhan klállítant g ebból körülbolül E m kcll, Az elsó láb küir6
oldnlórrnk hotsra n lolvÁz rromalattt gzdlétól mérve 140 t,,m, a belstí
olrlal hossra E6 c.m, A hútsó láb klTül * - e ge.lnc közepótól móívo ,,-

l12 cm, belüt 70 tm. A ruárak bórége körtllbelül E0 cm s ozoket
81ul 10 em-es lelhattásral koll keményebbó tennl. A saügy az álltrll
nz els6 ltbaktg 60 em, a ha§ hossza 120 cm s kerülote 1E0 cm.
Á, bór al ált gtnttt keresátlécre {s g leltAz alró széldre rászegelondö,
mt§ á félváü hdtgó korttlotdrr 6 dnrab klscbb s a h{trrn § dgrab & cm
átmóröjü nagyobb íagrrurbbal 6ornbolandó fol. A 5omblyukak *lá
vágzoncslk vartandó. A larokrdsat külön ktll bevonni § q yógére

bojtot kötnl. Á togtégher a váz saalmáv§l tömetrdó ,kl. Festérr{,
porslukú hldcg enyvborr oldott ártqlmatlgn íegtdkek a legmcg-
íetelóbbek. A várat annek hordoaól a hovadcrokkcl derekukra
crato[Ak. A íeJváz az elól Álló vAllatn leksatkt mí§ e hátsó -* kl"§s

meglralolva .* gt olsó övdbe kapmzkodtk. A ktítt|ható paptfnyely
látékkororkgdökndl 20 ílllérbe kgrül. Jd munkdl I

b - __. _. *.. ". ltl§ . " ""-., " "" " " ""t
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í7O0M
III. dejezet,

malgben átugorlult a, hauethezö két napot § el,mond,iuk
llul,rlrltalnnilinínhat, A,po c akos es er hé &t tle s réI,1J í enve g etil
a ttámuúzsgú,la,tndl, a ,nylttttt szd,illt 1tedig a lcitön, Meg-

érkezü,nh Bécsbe,

* Níé§ 86 kilrrméter * mondtbm rogg,ol a térltép fölé
hajolva".* A napi adag * szól Bandi. * Més most is nyuj-,tózkrrdik, olyan kcménynek talál,ta a komáromi íöld-
n)&l.r&cí,[,

* llrte Magyanlváron kell lennünk, m€rt a piarista
utyák puhított "qr,almával vár,rrak - adta ki llerenci tanár
úr a parnncsot.

§ huszonnésy óróval kéeóbb klpihenve, kíaludva indul-
,tunk tovább Mngyaróvárról n határ feló.

Horadtjttrfalu, n ha;tárállom,ás, P5 kilométorre íekszik
Óvártril; Pf,r kilométortp és 2 órára, melyet syönyöíü §zép
úapsütósbon P óra alatt íutottunk lo. Néhóny kcre*i is meg-
ált most mellettünk a vámhivatal előtt. tsécsbe s,ietnek az
tí j po*t"Aunztri a-mérkőzésrc.- 

- Fi,lk. rltle,veleiteket és a ktviteli ensedélyt - szólt
perftnc§nok urunk, - és természotos€n B tryptikeket is
(kerókpór-titlevél.) É,r mi vártunk a lepecséüelésre. ó perc
mrllva mégogyszer megálltunk. de most már osztrá} föl-
dön. Morckópü vámőr bök rá ujjüval egyíh kissé molett
barátunkra: -.,Vosz hámsz tó bárenk§tekt?" (6 mesfejtéet
az olvasóra bízzuk) -- Nix dájcs - jörl a gyors és sz,elle-
mtx válnsz * ós máris indulunk tovább.

Kitdroe-hon (Köpc,sény), a kedves plébános trr kertjé-
ben vertük fel sátialnkat az éiszakara, Reggel a kórház
falán, ahol rnisét hallgattunk, egy szóp emtéktábla túnt
a szemünkba Batthyány tajosról, a zseniólis m&gyar
,gzemorvosról.

A sjkvldók gsy§zerre eltűnik, a lregyek rnö5ül min,
,denhonna,n kix osztrák városkák tünnek elő, alacsorty
,lrarok}t házaikkal és elenged,hetetlen Mária orzlopaikkol
,a fótóren. Áz eg,ész vidék lrangulata egy ennpásra megvál-
tozik. Vasórnap van: vidám ,eörözők ónoklését halljuk,
10--,P0 tagu, színee ruhú,jti fu gépü emberek hajtanak el
mollettünk. 'ílkkasztó nyári hóség van, de most végre jön
"€§Y na8y l,ojtől * Maradj le }r{rgz móterre - kiabál Bandi
tÁm ós mór el i§ tünik a bukkanó, nnögött. Most indulokl

EGY KERÉKPÁRo§ RA,
NÉGY ORSZÁGON

mint e8y mozifilm, szalad el melletlem az orszígú,t két
oldala. De most velami belergpült a gzámba. Hogy miért.
tertott&m nyitva? Elfelejtettem számitásba v,enni, hogy
1937. jitlius 4-én a bécsi országriton egy lejtő közepén ezám
legíeljebb 5 cm-nyi nyílásán egy daráze fog berepülni.
Különben sem szereüefit i negyon a darazsakat, de most
móg inká:bb ngm. Belóm ,szrlrt. A kormány megíngott a
kezemben, A következő pillanatban egy szürke autó szfu
guldott el m€llettem. Iágal,mas pillanat volt, de tovább_
robogtam.* To, mi az ott, Bandi? .A,z az ici_pici lris toronyl Cseh
nsrn. .. Nahát ez pompás, mó8 legfeljebb 10 km. Fólóra.
Fél 6 óra volt akkor.

?-re slkeriilt lofutnunk a 13 km,es távot. Az utolsó
5 km-en és bazalt kőzeüen (nem kockákon, mert attól
igen messao voltak) eltöltött ö0 perc az Angolpark híres,
(lelket) kirázó tádáióra ,ernlékezteüett minket. A közönsós
kíváncgisá§a lrtizbon íutottunk be a Blausasge-bal örH
(Öserreichische Jugend Herberge) olva§§uk az egyik haz
falán. Megérkez,tünk Bécsbe.

IV. fejozet,

melybe.n meghtdluk, milgen eg,ll ,,lugend llerberge". Me|-
nézzük Bécset, Amint a bieíkl,ícta nyelí a port, ahéppcn
nyeli, a bécsi Prdter az aprópónzt. Á, .balsors a hd,rorn-
századílt kíl,ométernél újra ielentleezíh. Az almabor hatása.

Ld,tadnaos aluds Melkben.

A diákszáUónak ragy hivatalos nevén Jugend.
I{erbergének tiszta a, íclyosója, modern a lópcsőháza, az
olvóterem igen izlésesen van berenrlezve A rnosdó meg
egy kis tár§elgó is egyszerüek, rnodernek és cólszer{lok.
llgyetlen hibáiuk, hogy a,z alvóüeremben kevés a ,hely
(t. i. solt az ógy) és hogy ,srllyos 1 §chilling 50 garasba
kerül egy éjszako és egy reggeli ,akkor, amikor 3 Schilling
az egy napra előlrányzott ktiltségvetés.

Frissen, me5mosdva, elegáns vizi ruhá.ban tanulrná.
nyoztuk Bées utcáit. lsmerős hangokat hallunk mo§t
hátunk mögött. ,Jó munkát!" * köszön valaki. - Egy
bócsi fiú Jön hozzónk. A magyar cserkészgktől tanulta
mo§ e kiisuöntóst. Bar&tságosan keaeltünk, miközben
,nevetve húzta eló zsebéből ar. újpest-Ausztria-meccs
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Az clsó hatdrÁIlomág : HorvátJáríalu. Egy kts gebkötözósl kényrzerplbenó.
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jegy,ét. Tudtuk rögtön a rárrk néz,ve szomortr eióaiiienvt1o
Csakhamar azonban belerrrelegetltiirrk a boszé,lgetésbe s ,

,ő igen érdekes, gondolkodásra késztető dolgokat mondott
.az osztrák nép legnagyobb problémájáról; a nagynémet
gondolatról .. , (Azóta Ausztria egyesült Németország_
gal. Szerk.) Ha most már Bécst}en vagyunk, hadd mondjak
el egy pár a,próbb megfigyelÁst. A III. kerület €gyik le8for-
galmasabb utoakereszl,ezésén,é-l nem láttunk rendőrt, rnég
villanyrendőrt sem. Egymásuián su,hantak el, illetve vár-
tak üür,elmosen autók, kocsik, ker.ékpárok, gyalogosok, a so-
főrök nem rázták ,öklüket kiabálva, a villam,osvezekí nem
püfölte a csengőt eszeveszetten, a biciklisták nem }ruhogüak,
az űrvezetők nem tülköltek félórán keresztül és: mégsem
történt semmi veszekedés, pofozkodás, minden olyan barát-
ságosan, jóindulattal m€nt, §enkinek nem történt semmí
baja, pedig el6g gyorsan mennek Bócsben a villamosok!

üt, alrol nincs villamosváltó, a vezető egy lópéssel a
váltó előtt megáll, az első ablakot kinyitja, rnajd a villa-
mos elejéről leemelt pózrrával megcélozza a két sín körjét,
és merészen beléjük hajítja a lándzsáját, anélkül azonban,
}rogy eredeti hely,éről egy lépéssel is elmozrlulna. Mulat-
ságos egy vadászat ez, és a vadászok is kitűnően értenek
:a fegyver kezelésó,lrez, Még sok egyé}r ilyen kis furcsaság
is van Bécsben: nern szólva a Stephansdóm le§szebb
,románstílust1 kapubeugrásában tanyázó, l,egújabb 90 f,okos
:szögben hajlított, dtlplalapú íogkofe zsenialítását dícsórő
,árusról, vagy a Hofburg előtt tilő asztrológusról, aki
busás 1.50-ért húz ki egy dobozból izgatott nénikóknek előre
nyomtatott papírlapokat.

Gyönyörű ez a város. H,ázai, különösen a szűk utcáji't
belvárosnak tiszta stílusir régi ,épületei elragadó légkört
.teremt€n€k, habái1 Budape§t íekvé§beli elsősége kétségbe
norn vonháió. Egész délelőtt bámultuk a sz,ebbnél-szebb és
.ízlésesebb középület,eket, templomokat, ós il. mag,a ,nern(+

ben páratlan Steplrans,tl<imo,t,l a, szinte koleti€,s z,sitíolt-
:sággal díszített, nngyszerii tornyát, és a betsejében ural_
kodó titokzatog misztikus hangulatot.

Fél óra utazás ezeken a piros, nyitott ablakír vi}lam.o
;§okon, és máris ott vegyunk Bécs egyik legnagyobb neve-
,zetcsségénél. Belépünk a királyi palota kapuján, és el,énk
,iórul a schönbrunni kert csodás panorámája.

§íi varr rrróg l}écsber., anrií etr5y na,r,, írletí rrntl§ kcll
ní:r,ni? Á Prater:. irrnc|y teljesen összgforyt már Bécs nevé-
vel. Yan il,ü nrinden, ,,Riesenrarl", hullámvasútt, de főlelg
sok ember, ,és zai. I)e van itt rrróg va,la,mi: a Bécsi Prater
utól,érhetetlerrül kcdólyes,. katonazenekaros Lrangultrta.
,,Ki itt belépsz, felejtstl el, lro6;y 19i}8-at, írunk és azt íogocl
érezni, hogy rnég csak 190(lban va8y, a régi császárvírros
hóborúelőtti, kcdélyes, vidrim, llékebeli harrgulatában": ez
az, a,mit a külföldi nem pokolnak, lra,nem kis menny-
országnak, talán nrég inkább tisztítótűrznek (kitisztítja az
cmber as€bét, a sok piszkos pérrzclarabtól) bejáratára ki
kellene függesztcni.

Másnap megkerülve Bécset, sílhajtva vágtunk neki az
osztrák ttirgyvidék csodálatosan -szép tájainak. (A sok
kapaszkodÖ,miatt sólrajtottunk.) F]s jöti a lráromszázadik
kilbmétor! De miórt kell ezt megemliteni? * kérdezhetné
v,ala,ki. Hiszen ez ,egészen természetes.

Igen, lriszen ez €gó§zen természetes - mondtuk mi i§,
az ítszé|i fűben fekve, * hogy minden keréks7ámnál mog-
történik a bal,sorsnak az a furcsa akarata, lrogy egy
sZöget tesz ,,Iván biciklije alá", - miközben ő szorgalma-
san vizsgálta belső gumiját, Néhárry- perc mulva Jóska.
baráturrk g,épe lralkan és váratlanul ö*szecsukódott,, Ez
e^§€tben a ba,lsors változatossággal szolgáit: egy kilomé-
terkövet állított a kerékpár ittjába.

Ezen ,a napon ittunk először igazi ,.most"-ot. Egy
közönséges |almabor (másktilönben az osztrákok népi
itata). Bécsben ugy&n ,már kórtünk ilyeníélét, de akkor"
valami igen jó savÉrnyúcukorka ízű vizet kaptunk. tiz jó
drága is volt. De finom. Az igazi most savany-ir, mint az
ece,t, ,színe lim,onádészerű, ára olcsó, az az ize és utánir az
ernber közérzete: rendkívül To§sz.*

Ez a nap még valamiről nevezetes: rr1olc percig meg.y,

egyfolytábari lefeié az ember. H,aímeresztő kanl,arok, ü)t)

móter esés: ez a lejtli érdekessége. F,zért ne,m is lehet
gyorsen menni a kanyargó$ hcgyi irton.. De azt lriszem,
ióm is kell tovább magyaráz;norTr, egy vérbeli kerékpá,ros
biztosan átérzi, hogy milyen élvezetet jelentett szá,nlukra
esv oár perc. órás tolások rttátr."" Á OÚnat újra Melknél éri el az országirt. 20-30 km
*u.rri*egnOt ís-látható még ,a világhírú, a Duna fölé ki-
gmelkeclő sziklákra épített gyönyörii barokk melki kolos_
tor; ennek a kis osztrák városnak pára,tlan nevezetessége,
itt mostunk és fürödtünk egy jót a Duna egyili mellék_
ágában." Egész frissen tekeriük a hajtókart, mikor lrátra
meg liátra forclulva egy pillantást vetettünk a messzirő}
is iatalnrasnak látszíl 36,2 m }tosszir apá,t,ságra és a Duna
csoclaszep völgyére, rrrely ebben a 8yönyöIú nyári délutrini
napsiitósnen iómantikus várrromjaival, szép tiszta csillogó
vizével ós mellctte fekvő erdőbor,ítottta dombjaival, felejt-
lrctetlen képet nyujtott.

Hol rfogunk alrrrlni az éjszaka? Ez mindennapos p1o!-
léma volt attól a pill,ana,túóI kezdve, rnikor Lreórkeztünk
abba, ,a faluba vagy várrrsba, melynek az elérését, a,rra a
napra kitiiztük. Volt veltink lrárom gúla sátor ,és há,rom
sáforrúd hat rószben Ezekberr alurlturrk legtöb}rször ós

az illető ventlégfogarló (kocsma) kortjében, a,melyet cgy
napo,s vendég,sz,ereplésünkkel megörvendeztettürrk. Sike-
riink minctig nagy volt és álland(iatr telt ház tartózkotlott
az idegenek (rni) furc.sa négyszöglete§ §átrai körül. A kí-
váncsi- közön,ség azonban ir8ylátszik nomcsak fi !§zínószek
játékára, trarrem a kuli,sszatitkokra ós a színészek magán-
Óletére is kívárrcsiok l€h€ttek, rnert egyrászi fólórával ta-
karodó utárr még urirrdig járt a szájuk, tárgyalva a, nep
izgalmas esemény,ét. Reggel pedig, mint a cseve8é§üktől íel-
riásztott barátunktól tudjuk, rrrrár 4-kor ott üttek (főkópp
fiatalság) ós vánták vajjon ,mikor fognak megm.ozdulni
és hos\ran fognak kinézni ezek a osodabogarak. ha fel-
él_rrerlriót<. Amint kinyitoltuk a ,sátor elejét, fürgén oda-
lotelepedtek a, §átor elé, 10-15 lépésre, s felette nagy érdek_
lődés§et kísérve öltözködési múveleiei:nket és kis térfogatú
h{izsákjaink ellen intézett begyömö§zölési sakkhúzá-
sainkat.
- A" osárákok azt mondták, hogy az almabor iólr,hajtia" az em-
b€rt. Mi ezt, - §ainos, - " "i$§;i.1{""f";*'uu.
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Á ,színpad, amikor a fügöny szétnyílik iires. A ku-
lisszók mögül egy bang; ,,binge báosíl{' Nézőtórről valaki
felktá.lt a színpadra; ,,Ninos itt!"

Ci,nege Laci, (a, kuli"sszdh m,ögiil elöb,itiik}: No akkoí
olő,jölretek. Ugyanis a papám kijelen{ette, hogy amíg a lec-

kómet rigy nem ,tuüom, mint a vízfolyás, ki ne mozcluljak a
szobrltlól. Móg képes lerrne itt kikérdezni. Különben is kér-
dezze ki a viz,folyást. I3gy ón is tudom.

Hanem. lra me€íen8etlik, el,mesélem, milyen jó beccet
csináltam én ápri}is elsejón a fiúkkal. A dolog úgy kezdő-
dött, hogy etőtte va}ó napon ülök a IL bben. }Iig a tanár
úr'magyaráz, orromr& e€iy légy repül. I\íondom neki:

,,he§§!" A lógy sértődöt{en rug ,egyet az orromon és a
Mukiéra, már rrint az ol. ára reptil. Muki nem mondja
neki, lrogy he,ss, ellenben olyah szomoriran nézi mind a
kót szemével az orrán vakaródzó rovart, trogy l,idárnan
tör ki belőlem egy röhej. Szerencsére a tanár rir viccet
mesélt ós így nom yo}ü sernmi baj, bár a röhej hamarabb
jött létne, mint a vicc vége, ,ellenben nekem az mozdult
me8i az eszemlren e so}t vidámság mel}ett. hogy április
el§ején megtréfálom Mukit, akinek az orrárr a légy végleg
loh,orgonyzott s aki azt mé8 mindig bánatosan nézte.

Természetes, }rogy a heccból Pul_vkatojás, hrlfanos
sem maradhat ki,

Duclást nem hivhattam, Tegnap születésnapja volt és
gytmorrontás miatt hiárryzotl, az iskotábój. Útnak is indí-
toítam rögtön a drótné}ktili tár,irón egy cigi alakírra
§Odort é§ benyom]<odott papí-
ron, hogy hát: ,,holtlap szívesen
lát golyózásra, Cinege," É.n az-
tán Tögtön ebéd után elókészi-
tettem a hsccet. Papa mondta
is, hogy nem illik olya,n gyor-
san enni,, e}lenben a mama cso-
dálkozott, hogy a palacsintábó1
szoká,s szerint, nem kértem irj-
ra- Én azonban magasabb esz-
mények ós a papa leghosszab}r
pipa"szára feié törtettem, amit si-
kerúlt is egy ffgyelmetlen pilla-
natban kiragad,nom a vigyázz
ál lásban §orákozó gyermeknevelő
társai közül. Gondoltam tna-
gambar; ló8yen egyszer neked
komol}nabb feladatod is, lmint .az

ón nadrágomon táncolni.
Á komolyabb feladat pedig

az volt, hogy fúrtam vele az
udvaron €gy móly lyukat

Az más lapra tartozik, ttogy
a papa később igen törte a fe-
jót, hogy a, kedvenc pipaszár
m,ért ngrn szelel és igen gya,nú-
san nézegette l-aci nevii fiát,
aki ennek következtében igen

ártatlan arccal hagyta el minél előbb a szobát. Egy szó,
rnint száz, kósz volt a métcr mély lyuk, várta a gotvózó
klubtagokat,

A másik hecc meg az volt, hogy hozzájutottam a
szilvalekvárhoz, p€,rsze rrregkóstoltam, hogy nem romlik:e,
tle most nem ,a titkos táplálkryzás volt a cól. Egy evőkanál
lekvárt ,iigszekevertgm kevés cipókr,ómmol és az így kelet-
kezett vegyúlékkel beltentem a kapukilincset.

Mikor íggl kész voltam, előhivtam a kiseblrik Cinegót,
hagy legyen ő is vidám és mindketten megbújtunk a kapu
melletti jázminbokorban, mint két elógedett ibotya.

Vár.tunk, vártunk és ltogy gyorsabban teljék az idő,
egymást csiklandoztuk,

* Pónzt, vagy óletet! -* hangzott fel egy,szerre esak
a hátu,nk mögöüt. ,és kót álarcos rabló ugrotí ránk.

Cinege Ötsi, mint a nyúl, melynek farkára léptek,
ugrott ki a bokorból és úgy elíinisel| hogy csak a talpát.
láttam, ellonben én ,,egy óletem, egy halálom!" kiáltással
a rablókra vetettem mega.ma,t és letépve álarcukat, Pulyka-
i,ojást, és Mukit fctleztem fel bennük.

Muki es a Pujkatojás igen megelégedett vitéz bátor-
ságomon, ami a későbbi nózetetéróseknól igen nagy előnyt
,adott nekem, Arról per§ze szerénycn hallgattam, hogy amint
rám ugrottak, Pulykatojá§t a kezén, l6tező harapásról,
amit ,egy pár- nappal azelőtt, egymást meg nem, órtós
kör,etkeztétlen én lrelyeztem el i* rögtön íelísmertem.

- Há.t ti, hogy a, csuclába jutottatok be a kertbe, kér-
deztem, mert a kezükön lá,ttam, hogy kilincset nem, fogtak,

- Keritósen Cinege, lrogy megijesszúnk.
FJ<kor aztán beavattam a két tréfás cihrbcrát is a

kilincst"itokba és kis Cinegét is vissza}rívtam. Most már
nógyen testúk a jázminban Puítanc,srrt, ;aki már fel is ttlnt
az utca végérr.

Apró kuncogások között vár,tuk, míg 6, kapuhoz döcög,
mert, ltogy ő ís a keritósen próbáljon átmászrri, arre §eül
mi, §ern ő nem gondottunk.

A kapu ,nyílt és Puffancs tenyere ragadt, amin a kig

§fn,

- íIisz ez szilvalekvár l - és ráv€tette magát a kezére.
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{§ömböc úgy msrlgpódöüt, hot{y a mósik kgzévol lg bele-
:nyult a o§á§fárkev€rótrbe.

Per,gze a bokcrr robbant, ínint,a bomba és a négy cim.'bora sziulndlán üvöltógssl slötört u józrntnokból. Muki
:ljodton n6zto a kozót, mojd a cirnborákat, aztáü rljna a
&ozót, vógül rákgzdstt ó is a kacagónba. Lehe| hogy még
.,gkkor norrr ggzmólt rá, ho5y tulaidonltóppon az ö kezo
]T&§&a§os.

" * Hlna ez nzilvalekvár *, vakkantottg gl ma§áú h6t
hosszú nevetée között óc rávot&ta ma,sát a lrÉt kezérc,
nyalta, esókolia, a.}rol órts. I!íikor a két kozóv€t végzeüt,
:még n kilincgnek ls neklorett ó* vógül xnegnyolta a. *záJn-
szélét.* Pufíancg, te nem érertól gemmlt a lekvárba,n? *.
.kórder,tem tóle kuncogva.* Dehoe$ nenl l6on Jó volt. Van móg?

Mivel több notn volt ós n heccnek is vége volti,6olynó-
zádttoc ío5tunk.* Qsínálok lyukat, rzólt Muktt

':. ]

{-*lx$
*+&

FulykatoJás golyó|a a lukba butt

* Nem kell, ón már csinálíam.

- Hol van?

- Ott nil
* M,&jd ón kozdem a dobást *, szólü Pulykatojás *-

ég már dobott js.

Pujkaiojás arról is hircg lrogy egy díszos üveggolyójl
vln, amelyiknek virág van a trelsejében. Minrttg nzzal jót-
szih ér por$ze tninrtig kics€róli. Er. u golyó & Bueísnc§$-
honrlja ós igen félti.

,ítopül az üveggolyó, ki tudja lrol úl1 m€g.... /

A rolyó nom áll,t ;rneg sehol, ellenben, a lyukban nagy-
virlóman gltűnt.

_ §$ilogyok én .- saólt büszkén gazdója ó* nregveft-
8ette eajót vÉllút.

Puíía,nes golyójo tlgyláüszik, megijedt a lyuktól és
arasznyira megállt.

Most kí§ Cinego követkeaett volna, de n_em bírta a
nevetést vissaatnrtani, anárl. elszaladt.

** Vihotló fakutya -,gaólt utáno Muki és dobott.
* llz mog ón vagyok * kiáltoit fel boldogan. -* ürsrl

az ő §olyójo is lyukba bttjt. Azlán mindketten a lyuk felé
rnentek. §n már nem is dobtnm, ellenben a fá§kamrából
hallottam, amint Pulykatojfur, rnint egy megvadult bika,
r§bogott a búvóholyem feló ós a becsukott ajtót kezdte
bószülton dön5etnl. Muki mog az abl,akot kaparászto.

Mi legz obb6l, gondoltam, közben a létre felé tapo6a.
tództam, ami nem akadályozott meg abban, hogy a pepita
kotlóstyírkunkat kagarantól eeyütt fel ne boritsam és a
§ze§sn ló§ó fürósz nadrágomba ne harepjon.

Ú§ylátszik, hogy a tyírkmama által keletkezett riada.
lomra ezótrebbenhettek a cimborák, rnor1 a kamra köriil
cscnd lett, csak pepita, pipi méltatlankodott még.

Nemsokára előbtijtarn, rejtekemből és, hogy g nadrá-
gomol) keletkezett íoiytonossági hiányokért anyukámat
kiengesztelJem, o kertből egy c*okor ibolyát szedtem noki"

Igaz, ,hogy M6lika ,is, lrogy ki ne kapjak, me8ivarrta §
sebesült nadrágot, do anyuka kibontotta, mert szerints a
kék nadrágon piros yerrá§ nem rnogfele]ő. Az esei ótá,, he,

ez a nadrág van rajtam és epuka a szobában van, mittt
egy sériilt vichrá,li,l, npürikkolva" megyek ki. (A színpadról
ie hátrofelé távozik.)

(Füssöny.)

]:&
*:',é
i"§;
!],iÜ

§i?R zelű rr§íarrla, @cc
Laounlc katolikus olvasói el6tt nem lchet ismerctlcn

Tóth Ttharnér neve. §lmult évfolyamunk nyári azámában
,közöltünk érdclres cikkct a magyar ifjírsá5 nagy barátjáról,

Áz Bucharisztikus Kongre$zu8 hírei közt olvashattuk,
hogv Tóth Tüamér tlzazq ietaany ,,Tiazta féríi(rság" köte-
tet oszt ki ingyen a magyaí ifjúsá5 között.

Ritlúk az ilyen fejedelmi adományok, ezért fclkcrestük
a lriváló egyházi szónokot, aki kérdésünkre a követltezökct
mondta:

Az id,eá hettős szent éunek lelká hatúsát óhajtoUam
nélyítení és maradandóaó tenni, amikor elhatároztam, ho4y
a ,,Tíszta fh,|őúság" című könyvemből a magyar íi.úh kőit
a!ándékhép kőosztók 10.000 Példányt:* Miért esett méltósá,gos uranl, adlasztása sok könyue
hözül éPPen erte az egyre?-_ Főhént ez a kőtet kéPes a maglar iíifuágot arra az
erhölcsí maíaslalra emelni, ahouá -álső izení hőrálwnk
annyi aggolalommal árányította az első szent magyar'füi-
nak, Imie hcrcegnek lépteör, Híszem, hogy a mágyaisóg
szent ügyéneh is szolgáIatot teszeh, rnikor arra a tiszta e*
h,ölcsrc _akatom neaelní fiait, ,,mely minden ország támaszas talPhöae, s rnely ha eluész, Rőma led,ől s- rabígába

Dt, Tüh ttham& gÖrnyed".
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§ztévó, a róc prrp íia nn§yon jó harótunls volt.
Az övé volt rt rctttcklrcxz.nlrotl, rllpő is, ntnelyról ií! szri

lesz r tnroly a, sittxz,tcrnt{lvószetnok vrrlór+ágos rtlrnekc volt.
Nern hiirzern, ho§y nko<lt, volnt edrlig ós u,kgtlng, ozttt{t,tl is
oly,alt rrcr+ler, uki u ltir*fi"có vál1 clipőnól .§z,o,!lb$t ttttlna
cslnólni. Motl, az n cipíl olyur cipő vo]í,. l)o rr logtlog5,ohb rit,-
nent voll, semmilélo kiíogrholnivoló, lle 11 l1,gtr6gyrl}lb ér-
tókn a}:han rojltttt, ttogy naha.som '*zltkfiút ol. Á gyorrlk ln-
bím rneg {tgy állt, m,ln,tllra róöntótüó}í volnu MirrdJírrt, a
le|lclső percben futhutoüt, ugr/rllratott vtrle r+ ltrr egyfolyíá-
b+rn tit na,pig n lribá.n volt is, móg nkktrr r.llrn §7,0rit()ltü,

Volrisógos rcmekbe sznhott r:ipö voll.
Csutla eipiJt
A lo§érdokonobtr porlig uz volt n tlirlclgbu,n, hogy ezl rr

npm rnirrelcn,na,pi cinót ncm ig m,osíoí csináltil, ltarlem el{y
olynn voluki, aki a sunzterségJtrez cgnk nnnyil, értctt ho6y tt
cipőt a sttgztenok t:ei,nfi"ljlik, Ez a valaki nem volt mlt,r,
mint a ,bátyóm"

De rnajtl e őlröl kozde,m.
§ztóvi ,sok rosrz tulajdonsá,ga közül a lcgnevez,olesel:b

{rz yoltt hogy tr cipőt nern türte meg a lábán s+hogy*rn
sern. §zülci nem sokat töródtck vele. Arra azoriban no-
gyon vlgyáatak, lrogy legatóbb vasárnnp cipőben iírrjÖn.

Á,kkortó|t vnlarrri szerll ünncp volt s lrtrgy nznlt Sztúvíl
is kellőképpen képvisletethesse m*gtit, apjrl n vrlroslxi}
hozntt nekl egy pár szóp, íekete cipőt.

§ztév{ el is inrlult vele az ünncllségre, de n i.emplonr
§arkúnál kanyrrrodott egyct,. aztán íutól,nl . . . .ld ti,z prc
trulya mó,r n{lunk volt a pusztÁn. Megcsotlílltuk ,& cipóiót.
'Tüzetos ér tragytrn prrntür vizsgólnt után valalrreniryi,on
rnopxállapítottuk, lrogy ponrpós cipó s rnlutr'rn }Irlrog Jrrnl
knbótía ,nnrkÁvnl e§yonkint rnegtór,tilgett{ik ,és isnrél nreg-
osodóltttk, hotrly milyotr fótryr,.s, e]lndultunk n, ,,Bottzorkflnypincólrez", a,rnolynck az ()ldg,lón e gyeíekek ktiziitl ,nrá,r:
vlgnm íolyt a bokker:nke játék. Mt is beálltunk lrrr,kker.skú"
nok, tikleltük e5ymást, lrogy a ícjünkben csnk r'rgy u$l,tyont
az agyvcló,
. §z.tévti olyan ügyatlon volú, ntint amilyetr rrzép vtllt a

i.rpője, lépüen.nyomon felöklcltilk.
Mérges volt, rnort kinevottiik.
Mikor nzutÁn Kocgis Jó§kll ligy fel{iklelte, ho§y n pitrcg

a§áitt lcrurult, guntltl* köztmn inegfaJteite, hrlgy állirndó
bal§r,orenc-§éj6nek mi lrz trkn,.

Mi voltra mán, mint n cipól
Hát perszel
Ha nz ,nem volntr l} líbán, mindjrirt ic&zibb bak-

koogka voln,nl Ki látcltt nrór lrakkccgko lábóíf" r,ipőt? üry
íclöklelnó unl a nynvnly&n KOc,§l$ Jó*k&t, ho§y tOblirit
ngm lenno btlkkecsko.

Nyornbn,n ltrtigtrr, lÁbfirírl n ripőt, * hokor mögó tette,
aztÁn no$y terllétől megxztrlradulvrr, hrrjrr1! Úgy bnleírlte
ma_gát a bnkkccgkézósbo, hcrgy napy gyöny(irilségélrorr tnég
mekogott is.

§ötóterlett má,r, mi,kor n Jótókot rrhbnhagyluk.
A pusztai syerckek elszélgdtek n §ztévó-is olintlult a

íalu felé.
A }tóty&mmal e8y rlatabig mindic elkísórtük. l,lzalrrtt

bsgzéltük meg B rnásnapi terveket,
Akkor is velo voltunk.

Mikor n fnlu szúléra órtünk x épplrn llítcgürkorlttttrk
és rrlrgy}ntt,$?,$rhuítzontunk Sz,tóvóvrll"-Sztóvó lrirtolett tl"
sólrrrdl, n ttgyutrukkor folnyögrlt,t:

: §zentsógo§ l§tl,sn!
Mind a" koti,on rrlnéztünk:.* Mi loltí *- kérrtertilk ijerlten.
§züóvri .fuldukolvn *rnpegte:* A clpónlí
A ló.bírrn trózí,il,trk.
Akkor voírtiik o§ak ,észre, ho§y a l{rba nrezitaleil. M§n-

ton megórtottük, ho6y lrol a traj. A ctplijót ottíel,ejtet1.* a
,,llosz.orkít ny plncónót",

HÁt rnég llyent ee óríün,kt
Szó n,ólkiil ntogíogtuk o§ymá§ kezét,, ,eetán futór&l

Mcg setrt ól|íunk tr pl,ncóig. Do rr. cipöt n*rn tnláltuk gotrol"
cgyszrtrüon lly(}lrra. veszett. Yrrltwrelyik szernnr:gós lrírre.r-
gyer,ok bizonyosarr rtyakonc*ipto.

:- No, lrnldognágon l*ten, most rrri }e,sz volotl, §ztóvó!
Az rrpja ncm ismertc tt tréírit. Ha megtudja, hogy kerl-

yg* flu, cilrő nólkiil túft lruza" . . Móg §ondolni som jó orrel
Nlin(ljól,t rl nórlpAlco ir:llenik rnes el 

-ornber 
szemci 

-elótt.

§ztóvó romo§t}tt ls, nlrt ig s ar.znl, fenyogot,őtlzüit, lrogy
vllógs& hítlttosik és &tet,y,ly lcsz.

Erro ,nri ia mef,lledtünk. Járt nr, §§züírk, }ro§y nriü crrí-
nÉlJuttk, lnort ,azt esnk nom rm6edjük, lrogy n le$iahlr ba-
rírtunk vtlá5gá lttljdo*.lon ór betyó,r lo§yen. I3ú,r az i§a,znt
tnegvallvn, tittrkban lrigyeltük, hogy c váratlan osct mi&tt
botyírr letret, ón szzel ilyon nogy karriort esinál.
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A nagy szorongásban a bátyámnak nagyszrrú. gondo-
lata támadt, b{ind}árt rá ,is tetto kezót Sztévó vállára.* Ne búsúlj sernmitl * mondta neki büszkén. * Ne,m
kgll botyárna,k monüed!

Sztévó megörült:* Nem?

- Nem bizonyl
.* Meglesz a cipó?_ M€g!
r-- Hogyan keritjúk meg?
A bátyám rettene;tes büs,zkén mondta:

- Mejd én csinátok netrred egy párat.

- Tel* Énr óm!, * Hogyan?* Ráföstöm a lábadra. Tintával.
Azonban rnár mentúnk is ódesapám irodájába, ahol

állandóan fólliteres üvegekben állt a ffnom, fekete tinta.
Az egyikből kihúztuk a du8ót s lúdtollal olyan boszorká-
nyos, mega;sszárri cipőt kentünk §ztóvó lábára, ful o bo-
kájáig, hogy azt megirígyelhette volna akárki;, l:

Mikor a tinta ,m€gszóradt a lóbán, útnak ereszteütük:

- Most már ne félj - mondta ngki a bíttyám, -,íl€.íh'veszi észre senki, hogy a lábadon nincs cipó.
Sztévó el ,ils trappolt. A talpai csa,k úgy fehóre<ltek,

a,mint futtá,ban lá,bait kapkodta.
íippen vrr,csoráztak, amikor hazaért.
Nagy olds.logva nront az asatalboz s óvatosan rakta

l&baiü hogy a csalafintaságot fel ne fedezzék. A félhomály-
ban í8y nenr is vettrók észre, ho8y a lábán miféle acipö"
feketedik. Csak a nagyanyja iegyezte meg €gy ízben, ami-
kor Sztévó nagy elbizakodottságában a lá.ttát a .szék alól
a,rnegen8edettnól jobban ki,nyujtotttt :

- Miér,t nem adtatok erre a gy€rekr€ fuszeklit?
pensze a fuszeklit nerrr tudtuk sztévó tábára, festeni.

A megje8yzésból azonban e8yel6re nem lett baj, rnert

§ztévó móg idejóben behúzta lábát a szék al,á, a fuszekliről
me{ nem szólt scnki.-A megjegyzrrs óta auonban igen félt, hogy a fusz,ek-
lit majd keresitt rajta, óppen azórt alig várta, ho8y az
asztattól felkelhesson és lefeküdhesson.

A legelső atkalmat fel is használta. Hamarosan levet,

'eőzött 
é§ gyorsan bebújt az ágyba a takaró alá.

-, No, hála tsten!
Azzal'nem töródött, hogy holnap mi lesz, asak annak

örül, hogy a cipőhistóriát ideiglenesen megúszta
Bizony ideiglenesen, ,m.er,t másnap furcsa. rlologra. éb-

rcdt. Félfi,ornban volt móg, amikor düh<is, szemrehányó
hangokat hallott:---_ ]--Monahatóm, jól vigyr{zol erre a gyerekrc. Ott va,n
a! Cipőstől feküdt bele az ágyba! Blztorran összekentnele
mindónforPapla,nt" lepedőt, talán még a vánkusait isl

Sztr§tO felnyitotta szemét. Ápja az ó8ya elótt állt és
az anviát korholta.

Sátévó ugyanis az álom feledtető hatása alatt két tin-
tá§ labát büszkÉn kiducta a takafó alól s a reggeli szür-
kületben az apja a feketesegeü cipőnek nóz,te.

Szévó nreriton megértetie, honnan fúj a szél s bosy g
. hibáját jóvátegy€, húzta is rnindjárt a lábát a takaró alá,

de ura|" c!§,a.k elrontoüta a dolgot, mcrt, az apja rákiáltott:

- Veted le mindjárt a cipődet, te haszontalan! N,ózze
meg az embort' Alrelyett, hogy levetné. még vissr"a}rirzta a
takaró alál

És lekap,ta r,óla a takarót.
A turpisóga rryomban kiderült, a pálca meg előkerült.

§ztévó egy ingben menckült a liceumsövény közé. Eg,ész
nap ott kuksoit. Níi podig, mikor értesültünk a tragódiá-
róll részvétünk jeléül-estélig dörgöltük a lábát tégla,dara-
bolikal, hogy a tinta lojöjjö1 róIa, nehogy ismét 

_ "c!!öF-től' kónj€d neki tefeküdni-az ágyba, ha a pihenés ideje
elérkezik.

Hanern a remekbeszabott cipőt nem felejtette el soha.

Négyes góppuska a repölögépck alacsonytámadása ellen }latcsövú ágyu a torpcdós reJlülók cllen. Néhány csó a lövés kö_
vetkeztdben vis§zaíut. A lóvedék _töll ényhüvclyci clóre vágódnak ki,

tttlhány éppen a leveg6ben láthalíl

fli fesyvorok a, úeng:oren
A tengeri fegyverkezés állandóan folyik. Ha az egyik

állam hajdrharla na8yobb hatású ágyrit készít, a, nrásik
állam erósebben páncélozza hajóhaclainak érzékeny rés,rcit.
IWinden fajüa tómadófegyvernek megfeletően védőfogyver
is készül. I8y folyi,k az állandó v€r§e.tty.

A repütés übkéletesítésével a nagyobb hadihajók leg-
veszedelmesebb ellenségo a repülógép, lett. Na8y mo8a§-
sógból, 50o-sü) km sebm.séggel zuhanó repüléssel veszik
célba a hajót s kellö magasságban kioldják halálthozó
bombóikat. Vagy a tengerszín felett alaesonyan íepülve
megközelítik a hajót s a gép aljára függesztett torpedót
n vízbe ejtik, ez ,trrajtócsavarja segítségével t<rvább fut s

meg,gemmisiti a célpontot.

E veszelyes fegyverekkel szemben a védekezós nern
bizonyult elég hatósosnak. A másodpercerlkint egyszáz,
vagy közel kréügaáz métert rnegtevő 8ép oly hirtclen ,túnik
fel, lrogy csak felette rövid idó áll a rnegtámadott rendel-
kezésére.

Az amerikai haditengeré,gzet kót új vódekező eszközét
mutatjuk be. Az egyik négy géppu-skából áll, melyet egy
ember működtet. A célra válta;kozva adják le a lövéseket,
teháú egy mósodperc elatt rO--50 gépfegyverlövedék igyek_
szik ,a támadó repülőgép útját átlni.

A rnásik gépezet kü|önösen a, torpedót ejtő repiilő-
gópek etlolr hatrLso.s. Hatcsöves ágyú, mely önnrüködóleg
felváltva tüzel ugyanarra .a célra.



l{lREK
A lrerzthelyl 3E0. Szent Imto herceg kls.

crerkórzpsapat m,üsoros avatási ünir,cpélye
tc,n.dktvül n,*gy érdcklódés mellett ltrlyt le a
keszttrely.i kat. legényegylet szlnháztermé.
be& Meglelentek a város és a vidék társa-
dahnónak eninden réiege, a sziÚ|ők, hozzí-
tartozók, akik boldogan nézték gyermekeik
avatásst, do ré§ztvett it premontlei tettári
krrt Ber,kes Ottó föisazxatóval ós dr, §ze-
íec l,ífl.ío iBazsatóval an éIé:tt, a tantestületck,
a vúros hatósír,sai stb,

A szogedl l2{,. 8r,, §zIrúky cr. cr. ]kül-
városi ta,lpas mozralma keretében cigány-
gyeímoke}ból álló örsöt §zervezett. * A tél
folya,má,n két talpas íai nyomolbá,n ólő cser-
késaét állandóan meleg étellel is etláttg. --
A montecarlói csilla,ütúra rnagyatorszá8i
sza,kaszán átfutó versEnyaőkel az orsz6r-
határon az öregcserkészek mótotos raja fo-
gadta. * Momtevideóban éló öregcserkésze,
Buldosó István nyerte el uruguay hét esyéni
tornásahajnokságát § ö§§zetett vel§onyét.

- A szesedi kirakatrendezői vetsenyen Fe-
reíazi Oitó ö. os. az e!só, László Istvín
ö. c§. a másodi.k díjat nyerte.

Fölvétel a cüd0lldl Dremontrel íanonox.
rendbe. A Jíszóvári premontrci kanonokrend
§sOnka.ma8yatoszÁgi ia8ozatÁból alakult gö-
dö}lól premontrei kanonokrend Kotrnínyzó.
perlele tendiébe való lölvételre pályázatot
hlrdet. Pályázhatnak azok az illak, akik szcr-
zetes tanári, vagy }elkipásztori hivatást érez-
nek és akik most végzik a gimnázium, vagy
reálginr,náziu,m VlII. osztÁlyát je}es vasy jó
eted,ménnyel, A pályázathoz a következő
iratok szükségesek,: 1. egyházi keresztlevél,
2. bórrnílási bizonyltvóny, 3. lélévi iskolai
bizonyítvány, 4. alán,lás és erkölcsi bizonylF
ttáay az illetékes hittanár, vagy lelkész urak
részéról,.5. orvosi bizonyttvány. A íölvételt
ltérő a Rend kormányzó-perieléhez in,tézett
lolyamodAsát folyó évi máJus l-ic küldle bd
,,A södöllói premonttei kanonokrend fótisz-
telendó konventi Periele. Oödölb, Pest m."

clmrc, A rerrd taxjai közópiskolai oktatással
és lel,ki,rlásztorkodással foglalkozn,ak. A ran,d
növe,ndékei az újoncóvet és thcológiai ianul_
mányi évciket oödöllón töltik. Részletesebb
tá,lékozlatássa,l kívánalra szíveson szolgál a
Ren,d úJoncntcslere oödöllón.

Pályáztl 0 magyff glmnázluml tnnulók
§zámálr. Az C)rszágtls Malsyar Kcreskedchtli
Esyesülés (oMKE) pályatételt tűz ki a követ-
kezó cl,mmel: Miért válasszuk élet§nk hiva-
tásának a kereskedói pályát? A pályázatra
vonatktlzó ieltétolek az iskolák igazgattlsá-
sainál ttldhatók mes,

A caerkó§zúart leu drá§r. Április 9*14.
között rentlezi a cserkészszöyet§éc a 17,
orsz. őrsvezetóitábort a tlárshegyi Cserkész-
parkban. Mivel a nagy léiszámú tábor ,ren-
dezéséhez a Park egé§z területére szü,kség
van, a tábor ötna,po§ idejére a ttárshegyi
cserkészparkot lezárjírk. tselszólítjuk a hl.
ránduló csapatokat és csetkészekei, ,lrogy
ezekbgn u napokban a Budai heryek más vi-
dékén tendezzék meg kirfuldulásaik,at.

A magyrr C§erk&, rád|ó fi§yolé§i voí§c-
nyónek,beszámolóját a pálvázők1.ól beérkezett
ílagy anyag miatt csak az április 15-i szfun-
ban hoz,ztth

A lltván éB lett íáboí. meshívását etrfo$adla
az Otszá§rls lntéző-Bizottság. Enltól,fogva az
a tetvünk, hogy a magyar-csapat mirtd|tút
táboron tésztvenne. A litván_tábor Július
8*l8-is t,art, ezt követi jú}i,us 22-től aus.
l-is a }ett nemzeii tábor. Mindkét tábor nész.-
vételi dlja 66 P. A táborok programliiba sok
érdekes kirrán,dulást iktattak be úsy a litvánok
m,int a lettek. A kiránd,ulírsok kü!ön kiadást
nem ío§nak jeleí,teni; Az ú,tirány a következő
lenne: Indulás július elsö napiaiba,n Cseh- és
Lengyelországon át Danzigba (ezt a várost
szi,ntén megtekinthetné a magyar csapat),
majd tovább kelet-poroszországon át kau.
nas,ba. A litván_tábor befejeztével íolytatnók
útunkat Ri*ába, A üett-táboí véseztévcl Zem-
galen koresztüI yarsóba (esetleg krakkóba}
utaznánk, ahol egy-két napi.g id{íz;hetnénk.
úsyhosy augusztus 5, vagy 6-án itthon tehet-
nénk. Az utazás ,költ§égei a vizumokkal
együtt 174 penaóbe ilrerülnek. A két tá.boron
való részvétel utazással együtt'nem haladna
mcs a 240 peí§őL Kérjük az érdekl,ődőkci,
hogy táborozási isényüket minól hamarább
jelentsék be l ,külügyi vezetónél (péntek
+-7-ic), aki prospektusolr.kal is szolcál.

Úl, vldám €§zoerantó trnköíyv. Elóször
svédcrszágban jetorrt ,meg §zilágyi Fe-
renc dr. úiszerü, hu,moros eszperantó tan-
könyvc, mely kü,lönösen az Adamson-képe-
ket fiasználja lel, hogy áttaluk az eszperanió
egyszerü nyelvtanát szemléltesse. A könyv
sikere olyan ,nagy volt, hogy dán, francia
és angol kiadás ,követte. Most megjele,nt a
ínagyar kiadás is, A tizenhat lecke eszpe-
rantó nye|víi, lcy teli,esebbgn készteti a
tanulót a nye,lv.elsajátítására. A leckék ma-
gyar magyaráza'ta és iordítási gyakorlatok
,kis szótárral a képekkel s{iriln ellátott tan-
anyag után mozditiák eló a szabályok meg-
értését. A Cserkész. Eszperantókör lagjai
1.50 P-ért kaphatjár.lt meg az éltékes új ta,n-
könyvet. (Küldési düra 12 fiilér bélyegben
beküldondő. A könyv ára és szállítás dlja

- 1.62 P - érv&ryes postabélye,gekben
,levé}ben a következó c,í,tnre kü}dendó: Cser-
kész Eszperantókör, Budapest, V. Nagy
Sándor-u., ó.)

Az tszperantó Ceerkószkör levetezósl lrn-
totyrnot rz§rvozett ós erról k&levelet kül-
dött a csapatoknak Akit a körlevél érdekol,
kérie ktzvetlenül a körtöl, Budapest, V. Nasy
Sándor-u. 6.. A 13 hetes tanfblya,mot bár.
mikor el ,lehet kezdeni.
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Tár!íysorozat.

1. § lgazgatóság és a Folügyolóbtzottság lelentése az 1937. é\,l üzleterodményr6l ós mérlegr6l.
2. Fentl rolontésok alapJán 8z lgazghtósá§ és Felügyelóblzottság ré§zére felmeiltvény megadása.
,3. A tlrzte jövodelem íelosztása.
4. Indttványok.

1937. óvl decembor hó 31-én a tagok száma 10, tlzlotré§zolk száma 49 v<llt. Az alakuláskorl
,állapottal szemben yáltozatlan.

Budape§t, 1938, ÓYt márclu§ hó 24' 
Dn iíator l)ezrff, s. k.

olnök.
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gipncőoft Sált*loalaftnn..,
Nern aírdgat ielent most i,tl e nétl. A Pípacs-örs a

sdtaspatakí,,utcagyet,eh,ehből" klbarzott, cgerhészkülönlt-
,mény twae,

A 764, T.imóth,eu,s ö. c§c§. cgyik néutelenie ót-hat éaael
eztllött az u.tcdról, a didkétkezde, a konalhtlts elól szede-
gelte össze azokat, akíkkel. - lta llolt ís otthonult - oda-
hazu nem sokat tórödtek, A Plpars-őrs l,egrégí.bb tttgidt az
Iskoia-kert haaus pndldról ébreeztet|e fel étszakai, d,l,má.
ból, Iga és llyen|élekéylen gyüttötte csoltorba a Pípacso-
kaÍ" A neuct mal|uk ndla,sztattd,h, mondud,n: ,alaan uad-
aírd,gok aagyu"nk m,ú, mint a pipu,csok".

Ahkoríban naguobrészt uisdgdrusoh uoltak, polgd,rl
toglalkozdsuka,t tekíntue, Yagu m,inclen lúl,önöscbb eltog-
lal,tadg néttcüt, őgyelegtek az utcd,n. r "' ,,li ii

A megleöael|th,etésük oka ,,bel,*ó" uolt, Amlkor maylh,
cnt,berségéből nem tudtak tóllaknt * uguan mllur tudíah?

- a lrcnaiktus el,ött sorakoztah, ,,bru,góra" aúrta, ür llolt,
az a ,,belső ügy", mellyel út na|.\ott a uelük ualó be,ezélge-
tésre. Egy-két ilarub kenyérrel, egy-két tó szó íe uelctárt,
Az asztal, marad,éll ltanyérdarabkd,ít szétosztua közöltült,
lt}cóbü mdr mdst ís elfagailtak: az ellő tabornó üt éollal,
azelőtt hangzott íel,éiült, lötteh, Kezdetben crak azé,rt, ho7u
am.it ndr kaqttak, el, ne aeszlttétt. Azu,tdn mdt igén,yült is
lsíelá glté sre tatd,l,t,

El, wm rnonilható, mílyen érzékeny szlls ilobogott egyík-
mdsik rong|los ruha, rnögött, ?ana,ukodtak a.z olméI,hült
szülöi íenal.téhek m,latt: lga a hörulazatllkel ham,ar rneg.
iwettük, Ifalmadík lé'pés ű ,,h,azal.érltde" aoll, mégís. Nehóz
toll rd,llann| öket, hogy renilesen hazaidrtanak, Ila kcrus-
te,k aala,mit, azért nen mvnteh haza, nehogy elttcgyék
lőlüh, ha nem hercsteh, akhor Ine1 nefn engeiltéll öket a
kapun beltll. ,,Ahlai lutt" nétküt íuesEze tdaoztak hazul-
ról, A tékozló tilil, utolsó napiait élték, mégwm klud,nkoz-
tak aásszatárn,i az atyal hd,zba, Csak sod,ródtak egyte tdtso-
labb. Letelé ,a lettőr4 ahal níncs megdlld,s ., .

Az első éa alapozd,sa utdn hezdőtlhetett meg az olyan
tíözör toglalhozús, amlkor uerhéezcktől ét cnrkészetről lt
lehetatt szó, Azuldn ,ú,lonckíItépzésröl ít. Úgu indulű a
rnunka, tlogtt'cg|l éulg leaznelt, próbatdől,ök, De még ez tt
kepésnek bizonyult, Solttéle alt.o,dd,luba ütlsözött a fogada-
lom letétele: a uerkészórdn tú,lt életüh, eúnytexéúk Űtatt
tnhd,bb ktl,ennl kel,|,ett tlolnn ,nagyré*zót n uapatbó|,, nerll
be|aguilrú, A munkdt arúrt nxagslakltde nélhül, toadbb-
tol,utattuk. Ez as őrt az öröhhé próbaiilösök őrw, Néme-
luík, míre már falaoatható lenne, ísmerctlen helyre tü:oz"

udn, al,tilnik a a§upntból,. Útak tönnek hell1éra. Ezakhel
imlét,rnlndent, sl,őlröl, kall ltezden| Hetanként a cserkésl-
órdn, az őrsí guülésen a bűn ú,fiáról aoniult alssza őhet,
De mit haszndl,, mikor ncm hetenklnt, hanem mdtodper-
cenkhtt mey kellcnn ó,l,lttant őket, ezen az úton?

Yalaní eredménye úzonban mégis odn & multnah,
Ad,d,í,g nem tartozta.k a tdrsailalomhoz, tna rnd.r egy-hettő
tts i,dősabbelt, ltözül, munhd,llal keresl kengerét: napszdrrtot,
ltisegl,tö kömüaes, stb, Nem rwlt el fölüulk nyom nélkül
a hdrom#épu cmrkészéu, és a lcéthetet nydti tdbor

De,ha semmi tdtható ereúnénya nem lenne rnunkdnh.
nak, akhor sem hagyndnk abba, mert nem az arató, hanem
a maguető munhdi dr a udllalkozlunk! !

Néhdny ada,ttal mai munkdnkról szd,molu,nh be: a
gzaptemberben még Zl}-as létrzdtnm.al megindult örsi hözös-
ségböl 3 mdr nuomtalanul eltünt, 8-10 az d,llandóan hi-
tartó, l2_t4 az őrsá |Uűlés útlago* létszáma. Otlhonunk
nínee. órsí sarkunk az utcasarok még ma I.c, Télirc,iileig.
l,enu szd,Lldst az egyák szbmlndríumi szobdban kapunk
hetenkínt egy órdra. Van az őre m|nden'lagidnah peasétte:

f e ttéIú e mdr tott ui tlenu omal I ormdt db an. S olc minilenünk
hld,nyzíh, de uan oluan ís, ,anut gohakból rnd,sohból htd,nu-
zlk: lan jóhedaünlc, fuIu,n,kaheilaünk, Altg guőrzük kíel,égl--

lent a cterkéezélet utdní. éhségünltet h szom,ltlsdgunkat.

Isten segíttégael, fogailalomtétel elé merlük hamarasan
dlütaní azokat, akílrben éllelt ó,ta érih múr az elhatdrozás
a fogada,lom,tételre, E*lO próbalihős mdt lcomoluan késlü-
lődi.k erre, Ézeket mdr kamolyan lehet unnl. Kotnolyan
ltell őket tenni.

Minden d,lmult-udg|luh a csetkészélettel hal,ad pdr-
huzamosan. Dkjre néznek: a cél mdr netn a míenk; maguh
tűrtek íeladalolmt maguh clé. Az lgazl cserkészet az clér-
hetetlennek ldtszó xd,guuk, Létekkel lelkeseiJnekl .,,

Elnéztem őke,t at örsí gyüléseken. An,nyi törelnés oan
bennük, olaan erős ltlt a lobb iöaöben, am,lkor ncklk ic
iobb letz, és ők ís Jobbak l,esznek, hogy tzínte megszégye-
nttó a rna dhsatos keseraő oildgban, Nincs laljuk,'lpdna-
szuk: csak az olthatatlan adgy tl ilerengő, szebb élet utdn..,

A noaember l-i M. Ca. a szeged,í talparckról td,té-
koúat. Most ml ás htrt adunk magunkról a mdglk úgaút-
hól^ Testaérl héztogd,st hüldű,nk hozzőjuk és aalamennylült-
höz, merű caetkérztestoérek aaggunk,

Z, Elek Béla
7M, ö. Pípacs őrsoezelő,,

Bélyq3yü|tór
ilírton Lslor ie§töffíivész, a llla§ynt

C^ser.kész réxi, ktizhedyelt bdlsó munlta.
társa megérdenrell sikere.

A iotyó év málusábarr, - Budapesten tar-
tandó xxxlv. Nemzetközl iucbarisztikrrs
Xongreszlts alkahnával a tn. kit. posli
bé|yegblokkrrt ad ti. A bdlyespályázatot
Márton Lajrrs nyerte el. A blukk l3.7xl§.6
cm mérothen, nyolcszhr,nyomással készül.
Középen,d,?, [ucharisztlklrs Kon8résszusra
vonatkozó á,brázoldsenl a vürösszlnü ?0 fll-
lóres bólvctí vun. E ilölött a §zont lstvárr
király (6 l, ,öld), §zeflt trnre herceget (10 l,
nara,ltcs.sár,ga), §z+nt László királyt (16 f ,
szilrkc), alatta pedig §zent Erzgébetet (32 f.

völösesbarnn). §zerrt M(lr pltgpököt ({0 l.
feketéskék) és Boltlos Mrirgitot (ll0 f, vörüse*.
lbulya) ábtl.ailó bélycrek nyertek el-
ltelyerlst.

A bélyeseken ,.XXX!V. Nernzttközl Euoha-
riszttkus i(ongresgzus, 193tl" - ,,.Ml8yar
ki,r. posta" c an űbt6zo\l nevét latinul feF
t0ntetó letlrások vannak. A bólyeg,képek
al'att, apró betltkkcl, oz alkotó, Mátton La-
Jor ,fostömdlvé§, ilsve olvasható. A 20 ítl-
lórts bélyeg mellett, kdt o}dalon igvö b,élyec.
n,axysí,§ú he.lV,en tralró,l,,XXXIV. Ne,mzot.
közl Eucharisztlkus Kon8tesszus", Jobbról
,,Budapést t93E. íná.lú§ 2&-29" ietlraiortc, a
bó}yccc.k ltözül, r hlokk nésy szélévet pár.
huzatnosafl ,,XXXIV. Congressus Eucha-
ristlcus l.nietn,ationalis Budapest 25--Q9 nmii

l93E" feümt van íekele szlflbfir. A b}okikban
fos,laít bélyegek mlüdesyikg logazóg*r,l, a
btokk hátolda.h pedls enyvoaécsel rkésaül,
úsy,hosy az ogyet bélyecek tülön-külöír, do
az egész blolrrk is lelra,gasztható. A blol,k
l000/c.os fetárral 3 P 4E lóg kerül. A blok*-
ba,rr,levó bélyesekböl a 16 és 20 fiüéreso.k
ugyatrcsak looe/r-os felátral, tehát 32, illetv§,l0 filléres áron a kongresszus ide!fu á
posta,hivatalokban ls árusítágra kerülnek,

Tümrrbályrrelq rdd lovo|rr|rrk, btl|yct.
ryültoilótryck vétcle, clr{131, §l.fa.
§zlllry| Bóla bólyoúererlgdö. Búdipotl,

lV. l(ollult Ltlo!.ütcr ,.

Bclclorödtot r tcnryoltörl c|ürdtrot Már.
cius l9.én Jerney Pál taított isen érdekes és
sok tanulstlgot nyulió vetítettképes elóadást
,,Len§yelotszá,s keresksdelméröl". A tthétó
rnltsorról (lensyel dalok. táncok bennutatd.,
cávall) a 7. sz. cs. cs. lelkes tagjai smdos.
kodtak.
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BOX
ÁnR: a I§oüHRoM B2*B FIIJMM§L §Gyürt
§sAK 11 p§Ncő

Crgretábori jelentkezés
l ezárása

Fl8yolrneztst|ül rnlndazolat, 8llk 9 nyáíl
lsngyclorrzág| ctotetlborozágon rószt tlván-
ilak vennl, holy |e|ontlezé3ü\ct r lelentke-
eór végrö braárldelél8 tülttléL be. A t{bo-
totág onyatl !.ltételeh már lsnú€rtcttük
3lürö rzámalnkbsn, rEo!t rne8lsínétcllllkl
90 P, lllotyo nsebléazzal €cyütt lt(l P.

Xörlil|ü|í tov{bbá. hogy a hozlán* étkeuö
l€8yel tiltyólglúh { thpertl llt. cz. Zrlnyl
ér 9ú. la. L€hsl §raD8aot közög .ksírttyrt
{áboríbrn 

'ognr* 
táborounl. Ebben e tóbor.

tsn e Lsn8y§l-rü{§y.f Caorké§rkör rzlye§en
lát 3*y9, mg*ya, táborozóhat qkáf dtlan-
dórí, rkár v§nda§lant. hr 0z lltetóknel az
llyen ecclben gtükrégg; parancrnokl eníe.
délyük ól rlántárul fi§§ysn.

lrodalmi pályázatok
elbírálára

A Mafiyut-Lenxycl §serkésakör i,rodaitiri
púlyára,ttlt hirde tett tllyan mllro, rnsly ó.íJ-
ként válasntr:tt ilir,tniibnn ós m{i,iajba,n a ma-
gysr-lellgyel tO.§tvéli§Ss t{irtérnelnn,i tóny,ó-
n*.k, a kó,t tlemzet ,köz;ös vágyaina,k á,1,1{i

enlld,kct,
A pályázltra t2 pírlyarnü Crkez;gtt b§,. Fel-

dolgrrzásuk szerlnt l§y orrianak me§: § vers,
6 jelenct, 2 trlheszól'ós és 2 é.ttekezés.

Áltnlábanr rne$állapl$lató, hot{y a pd,l,yá"
zók nag.y igyckezctttll és lel]kescdésscl,
htlycnklrlt krltruly tehctséxírcl próbírlták a
,pályáznt íeltélcleit megvalós,ítati. Ötlttgk-
bctt, §ondolato,k,han n§m vnit hiány * lta ezt
akarnánk Jutaltncrni,, a,kkor t kittizött díJtt-
kat szarporítnn,i kellgnc, *- tle a krivitelczés-
fren, a kifejtzé.s, , forma és *Hlarfuis ,lrelyes
örszlrarrgjána,k ureglal{lásábnn pálydzíri,nik
,na§yr:hh ,ré*z.,e aliül ,enuradt. Hz rnstn ryk a
psligxeddsre. ,ín§rt -* ítrint filond0ttuk * a
ala,p§<rn,dolat ió vo,Iil tfe k,i*lolgozásuk rrrdr
xpk gyt*ttgnség,sel küzd. Azok a nrüvek 

'llogsike les,eblrek, a,me,ly,ek }ele n,et lornrálában
oldották íns§ á c,É,lt. Les,kiset,b órtdk{le,k az
értekezések. Ezck vrrgy {oiületesen kezo,!ü
az anyngot. vrrfly lsen crősen érezteti,k a
szerzós'Olvasmánya,l,rra,k halását, A vers- és,elbeszélósszcr{l rneíoldásuk kcvés lrá*kész.
séget és kiíorrst,ransá§ot átulnak cl.

Mlvel t pályonn{tvek k§zött telJgs ériékü
mtnka nem akndt, a bíráló bizottsás rrz első
dljat (l5 P) nem adta ki, ha{r,§rn íeMtattotta
a következíl évbcn hitdetenaió nályázatra.A második díjat (t0 P) rz ,,Arowc-parkl
em,lék" c. je|snet (§zekere,s Fetetc. Bn,.Vl. Róbert Káro}y-krt. l02),

a harmadik rtítat (5 P) o ,,Porlrdó hósök
dicqüségc" c. jclenei (Csltlas ferettc V. óves
trr,n,íión{}ve,trdék, a ktskfulféte*yhÁzai m,. klr,
áll. tanítóképzö EE9, sz. cscs. iaxja).t rleryedik és ötödik düat (kö:r.yjutalrrm)
az ,,ÁbrándozLt" c. elbeszél,és (lrischer l{á.

tyás, a $ödiilliti prunlltltrei $imn, Vlll. ll.
tartrrltiil) és rr .,llem" c. clbcszéló kiillcrrrény
(Alanássy Kálnnán, Kerekcryháaa, §zéche-
tlyi-u. 4ó9) flycrtc ntcf,. Dr. Lakalos Lárzló.

--.n-*.
Könyvirmertet6r

A Nenretlörl Eucharlszllkus |(on§relrrug
ieglíibb Ér,do,nr§ .a katoliku,§rlk szenrnontjálróí,
heicy hatalnras le}ki, erkölcsi nre,{íjttlásra vatt
&la,pltv,a. Ngm a ,külsó pom,pás ünRep*é§ekcll
van a ,hangsítly, ,ltanern a vallási élet eró-
rebbó, tnólyebbé tételén, tzt a célt szolgAt-
ják a tzámtalarn lelkicy,akorlat, szeutsesu éd
és m,trst ilre§jelent ktinvv ús egydb kiadv{rry.
ltaldók Jánot §. J" (lrályl 6let, ílrály| vór
{§uchnrísztia,,és tlj,úsás) clmü nrúvo a fiúklrrrz
szól, A mai tiú lelkél íosja mec és vi*zi au
eucharisztikus Jóuus slé. tJj gorr,rlolatokat, úl
fi eslitásí}kat ad, sok§zot rnagávalra.§ndó er6.
vel. Adjuk minéll tóbb katrrlikus fiü ,keróbe.
Korda R..T. kiadás,. Ára 2.§0 P.

Bororr lrtyán dr. ,,Arldris bá csudílkoaik"
(c§erkésu,,iotcnOt szavaiatokkatr, élre hke l, mu-
zsikával) és:,.A relormátor szíve" {Jele,rtet
il z&.!yüro§ XVl. saázartlróD.

lnlajyer 8yártmány l

/,a



Zórzlórúd$salor ukelót őr3i (csírcs nlnkú) 6.5o P,
rragyobb (köralnkú) l|lttrmos 7,_- l', Nlckel 80
ílllérrel több. Jelvónyek, emlóklút0ya}.pelrrlger Kóroly ótvös, öre§cscrkóM.

I|ndapegt, Xll llorthy Mltlós Út E8

ttzEN Az M, c§.
Érde*lödő. §u,lkovsz.ky Zrrltrin,,Mótorral

a í0,1d körül" clrmű könyvót bármely ki}nyv-
vót hár,rnely ,kön,yvkeresked,ésben m€§,
kaphai,od. tla a szerzöné,tr re$deled m,eg
(Budapest, VIll. kerülEt, lJaross tór 9),
úgy a rnűvet autogramrnJáva,l is elláija. *
Tefnószetl§m€rő. A felvidéki ttrver cserké.
szek terrnészctisnrcrií próbájának a követ-
kcző szövege van:1, Me. ,Inagyaráz?,a 

^) 
a

növény csirúzísát és íeilődését, vaey b) a
rnarlár fejlődését a tojásból, va,gy c) rovarok
életdt, vagy d) egy hónapig fisyel{ a halastó
éleiét. 2. §2 héten keresztül á1,1at- és növóny-
ábrákka,l §,llátott :termé§nclralzi naplói vezet,
ebben .lrüliirr ,kiomeli: a) 12 vándormtdár ta-
vasei me:gjelerrtét ée öszi távoztát; b) ?0 vi.
líg virászási idejót, l0 pillangó elsö nre§-
je le.nését; c} lattalunazza közönsé,se s íáink
20 lievelónek lenyomatát. A íná§odik pont
városi rover szá,rnára átváltoztat,lratól a) van
esy 30 különiéle falevelet tartalrrnazó gyüi-
temónye, va,sy 6ü vatl növénybtil he rbaritlma,
vagy 2§ szí,nes ,íaju a növényekról, vagy
12 talza e,rnlósö,lt, m,adarak élet.óból, vágy

rnúzeumba,n, va§y színes, nér,rrélküli tablák-
ról ,meg tud neve/,ni 60 különféle áilatrrt, éle-
tükró,l, ala,kj,ukró}. szcrkásaikról iud beszélni
és 20 állat nyclnát lelismeri, vagy leír és
han,í{jíró,l letrismer 30 emlóst vagy m,adarat.* Rover. A felvidéki m,agyal cserkészek
l" osztályú rovetpróbájának következó a szö-
vege; a) úszik 200 m-t, oívo§i tilnlom ese-
tén ez a vándor- vagy insttuktorpróbával
helyettesíthetó, b) 30 km-t megtesz gyalog
va8y csónaJton, vagy kót nap alatt fedól
vagy sátor a.ltatti éi,szaJtázással biciklin
60 ir,rrti Útjáról ré§zlgtes, rajz,okkal etrlátott
jelerrtést ad; c) elsösegélynyujtásból kü,lön-
próbát tesz; d) táborozó különpróbát; e) tá-
volság-, rnagassfu-. súlybecslést, mint azl. osz. próbánál; f) bebizonyítja takarékos-
ságá.t pénzael, vary ónma§a eltartását; g)
ismeri a közigazgatási és bírósági §zerveze-
tet; h) lesalább hat hónapot rnúködött mint
őrsvezetö; segédőrsvezető a csapatnál, vagy
megszerzi, az instruktorjelvényt; i) te,nnné-
szettudo,mányokból saját vólasztása utánl
csi1.1agásaati, flövétl,yta,nl, állattartri, geológiai,
,biológiai, ké,rniai va§y elektronrossági külön-
,oróbát tesz; j} 12 hónapot.szolgál rnlmt rover-
cser,kósz. * Ecy csepat több taclr. A pa-
laszt elj,uttatuk i,!,letékes helyre, de névalá-
írás nélíkíil nehéz az ilyet elintózni.
Pongrácz János, Pápr. A lecilletékesebb

helyeke,n érdeklödvén, csak azt e vála§zt
kaptuk, hosy seImíni olyan nta.§yatnyelvü
könyv ni,ttcs, ,xm,ibói lll. o.-os tanulfi magát-
úton tanulüatlna a}gebrát. E§yetlen tarrácsl
igyskezzék az is,kolai könyv minde,n példá-
iát go,niíosan rne.gcsiná,lrri. Néhány cJmet
ad,unk oly kónyvekról, rnelyek az algebrai
sondolkodást feilesztik: könis: Matonratikai
mulatságok (Magyar Könytár 3t6. lüzel,
3L-40 íillér), Szenes Adol{:'[réfás szá,m-
tnni feladatok (§zcí{ed, e.50 I)), Csürils Zol-
tán: Számok csodavilág.r (Atlrenacum).
,,Pestl katnevál.'. Kö§zölljük a szél képe-
ket. * Nom közölhgtök: 'fábrlrba irrdulilskor.
Masyar rem,énysé§, * Undl Imre cí,me: Bu-
dapest, I. Vára,lja.utca 15. * .Pacgu|l" cím.ír
levélben válaszcrltuak.

Mák Józsc|. ,Kcrlves lrásodat itiltódtuk az
állatvédelrni rovatnak. ValószJrrüteg viszont-
lá.tcrd rryomtatásba,n. * K. §óndor. Köszöniük
kedves leveledot, A novella nem felelt meg,
túl sok a rémség és valószlmütlensó§. Őrház
és pályabiz.Tosítí§ §2ol,§ílat mindenütt van,
cser,késze,k nem" támadnak vadon közepén,
aho,l rab!óba,ndák vonatskat íosz,tan"uk ki, din,a-,mit- és robbantó'§zerkezet nem saokolt cser-
késztáborban üeverni, töltést le}robbalrtani
íixyel,mc,ztetésmek sok, stb. Próbálj egysze-
rübb dulsot lr[i.

- AR|§T|PPO§ íllozóíust ,Dlonyrlor sl-
rrcusai zsarnok ebódre hívta magához és aszta-
lánál az utol§ó halyré ültetté.

- Két§égtelénül ezt a hllyet akarod re-
habilitálnl ezzel ! - srólt Arl§tlppol.

- TOM MOORE angol köttó €ty naty
banketten vett rószt, Egy plperkóc tlgy gon-
dolta a figyelmat magán terclni, hogy az
acrtalon keresztül hangosen szólt át a kóltó
fglé :

- Mondia c§ak, ml§tll Moorc, lgar, hogy
at ön at),ii szatócs volt ?

- lgaz ! - íclelte nyu8odtan Mooré.

- Hát akkor ön miért n6m §zatóc§ l
- Bocsánat - §zólt udvirlásan Moore, -i8az, ho8y az ön apia rlrlcmber volt l
- Természeteién, uram ! - {eleltc b§szkén

a piperkóc.

- Nos, akkor ön miért nGtn rlrlcmber l

-,LUCULLU§ rómal hadvezór hírec volt
íényüzéséról és ]akomálról. Egy napon, mlkor
a híres gurmandnak nem volt vandóge, a me|or
domug nem szolgálta föl a mcgrzokott pomp&
ételcket, Lucullus góggel utasította lgndré i

- Ncm tudod, ho8y Lucullur ma Luculluc-
nól vacsorázlk ?

A íinn őrerdei expedicíóra
jelentkéz,ők névsora l

A linn .öserdei expedicíó elblrálása iolyik.
Alább közöljük a pál,yázók neveit:

l, Starkbauer Oyörgy (21l. cs. Eszterron}.
2, Prornmer l§tvíltl (211. cs, Erzterson).3,
K}ement Máíton (U9. cs. Bonyhád). 4. Krrvrlcs
Tibor (176. cs. Karcag). §, Kovács Ferenc
(177. cs. Debrecen). 6. §panne,r Istvárr (67.

cs. Sopron). 7. Kiss Lajos (17l.. cs. Debrecerr).
8. Berrczur György ,(taO, cs. §zarvgs). 9.

Kontoly Miklós (2í6. cs. üyula). 10. Weszele
Tibor (t59. cs. Pápa}. 11. §oós György (8ót.

cs. Jászberény). 12. Berty Józse.f (30t. cs,

Kispest), 13. Hibbey Levente (18. cs. Buda-
pe§i), 14. Pósch László (z?3. cs. Budapest),
15. (ozla l*lváí (227. cs. Pápa). 16. §zomori
János (l97. cs. Budapest). 17. Rem,óny X.
András (ata. cs, Budapest). 18. Vizke{ety
László (306. cs. B'udapest). 19. Xornín Bóla
(l4. cs. Esztergom). 20. Bálr Ta.rnás (?6. cs.
Budapest). 2l. Balogh Mátyás (3. cs. tr}uda-
pe§t). 22. tloffmaan oyörgy (565. cs. Mezö-
berény). 23. Tárnok Zoltán (301. cs, Kispesi).
24. Pintisoh Pál (25. cs. Budapest). 25. Jekel-
lalusy Oyörgy (tg. cs. Keszthely). 26. Erdós
Oyula (977. cs. Debrecen). 27. tlorváth lván
(1s7. cs. Baja). zs. Kókesi Józseí (l4. cs.
Eszter,gom). 29. Bogár Sándor (14. cs. Psz-
tergom). 30. Nncy Bóta (E30. cs. Esztergom),
31,. Pávet t ászló (51, cs. Szombathelv). aa.

Reviczky lstvátr (8,a0. cs. Eszteteoíi). 33.

Dippold Pál (830. cs. EsztErgom). 34. orillusz
Vihnos (t9. cs, Dióssyör). 35. Jellinok lstván
(8ao. cs. Esztergom). 36. Anseli Tamá§ (l01.
cs. Kalocsa). 37. §zl,avkovsz'ky Imre (l9, cs.
Miskolc). 38. Siket Tibor (998. cs. Debrecen).

Amíg'On alsúb
a. Darmol dolgozlk. Nyt eodt
alvá3át nem zavarja, mÓglr
maohozzl reggcllc ar cnyhc
ér íá|dalmatlrn tiürülérl.
Kcllemdr

Apróságok nevnaprö
li A papának nyakkendótortó, A létrarend,gzerilnét

veszünk €gy hoB§ztlkáq elég va§ta8 deszkalapot; mind-
kót oldalon &nnyi lyukat fúrunk, ahány létrafokot aka-
runk c§inálni. Ha, 8z m€8van, vókonyra gyalult, €§yíorm6
gömtírlyú pálcikáka,t enyvezünk bele o lyukakba, - A
nyujtórond,szenü,nél gzintén ,a fúrás és enyvezós a főszereplő,
de i,tt csak egy vastagabb létrafok yan. * A trapénzr.end-
§zor{l nyekk€ndőtartó egy trapézalak{t dosakalapból áll,
,melybe köralakrl vagy négyszögletes nyílást vágunk fü-
]ré§§z€l. Falra akasztásra a nyuitóíend§zerű a. legalkal-
:masa,bb, mlg e másik kottót szekrénybo akaeztva használ-
hatjuk.

3. Ajándék e ünamána.k, ollótJartó. A kép állatformá-
.kat az olló nagryságához mérten megn[gyitjúk, s az olló
y.estag§ágához mért deszkából 3 példán}ban kitárjuk. *
,összeenyvezfu előtt azonba,n a középeő nósaből annyit ki-
vágunk, hogy az olló ótférjen, Ezután szilárd a,lapzetot
készitilnk és a megíeloló saínekre íestjük, e§ot}fs lakkoz-
zuk is' 

öreg Bagoly,
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ltDIEILID^{

A GIALAIIIBOI(
,,Hdro,m gulamb húzza a nagg hu,rungol,
Most temetik a neggedík ga,la,mbat."

,,Btlsun búgó btls gerlir.c,
Ke daes pdr j at ehse s zlelte,"

í§zakdcs
Mtklós
íelu.)

Milyen nagy szeret€ttet foglalja rragálrrr a magyar dal-
költószet a galanrbot, gerlicét, mittt ttz ar:a,rty, a, 8yélrr,álrtotl
De rnindig csak bánatos hangulatlran sztil triln,

Fehh, gulamb sztíll a lc,uegőbe.
Megy u rózsd,m, elbít,csúzom tőlc.

(Létlaa trózl:cf )
Kihallatsrih a ,pru,sztúra a naga h.arangtr: gílittg-ítalanu,
Moytostori zöld. erdóben sírtn fa.k.a,rl a aa,dgalamb.

Temetés, elválás. rnindig bánat az, anribcn 1r galamb
részt vesz érző szivéver. r'

Csak egy kis mesenk van a gilicéről Gytilai Páltól,
mely kissé íelvidít bennünket. Á szarka fészket rakni
tanítja a gilicét: ,,Csak így, csak úgy, csak, 'csak, csak!"
De a gilico mindenre azt mondja: ,,Tudout, tudom." Á
szarka v,égre íne8haragszik s ott ,lragyja,

Mikor pedig Krisztus utunkat iildöztrék, ,állitólag azt
mondta: ,,A buk,orba, a bukorüa." De ezt nem is hisszük
el erről a csupasziv madá,rrír]. Nrlnr lehekltt áru}rj az a
medór, amely prirjírltoz tnég a lralálbarr is h{i.

Azt rnondják, lrogy kár:os rnadár? F.6iyszcr egy rrradór-
tudós 194? magvat 1alált egy gerlice lrcgyóben. de ezek
közül t938 e mér8cs kutyatej rn{r8ja volt.

A galarnlrtenyésztósnól a,kistcrlrretü vadgalarrrli nem
jöhet számításba. Csakis a }tázigalambokat terryésztik éx

§zERKEszTl: FoDoR ÁnPÁD

pe<lig hírrom célból: l. ltirszonra, irzoz m,egevésre, 3, f,ótty-
íizési íajtír.k tirrtásáta, e%a?. grprtból, 3, p;*tagirlrrmbok
TlOve}ó§óre.

Igaz, ltogy mogól n gtrlirrnlr fi ,}tagt e;rnbersógólrijl js,
de a rendszcres galarnbtony,észtés rrregkívtlnja az oksztlrii
takarntártyoz{rst éil egószséges í)tr(Iltl§ott kót-ké,t fósztlk}xltr
vrrló elllelyez,,óst. Ázórt ht{l rrrinclert párnak ktét fószek,
mert az rrnya úi kót tojást tojik, mik,or nróg ntlrrr lrcvelt()
fót fiókáit. Jó tág hely kcll rrekik, }rogy rte veszcktrdjertek
a tanyájukért. Tólerr a" }rimeket és tojókat kiilörl kell zárni.
Ha bizonyos egyedeket össze akirrunk priroritani, 8*10
na,pr& ö§§zezírrjuk a kiválogatoüt párcknt. ['észgknok le§-
jo}rb a kerek cserépetlóny ki* fún'alzporral és tiirött szal-
ntóval.

Tólen kéüszer, fiaclzáskor lrárontszor ci,ctjtik őkcí napotr."
kint. Ára.tás rrtán őszi14 rrcnr igen kcll trtttitni .i í{ír}ilüIl-
bok*t. }Iudd jórjanak ki, ,,logtlni." 'Iélrrl g,ortdttsktújttnk
sok szőlőtöt,liölyről. Á szőlónrngvaklt t+zivoscn fogyrurziiu
u gnlanrlt egész tólett át, A keltetés itlejc alatt kovert, elt:-
séget adjunk rr. gulanrboktttk koúér* kctltlorrna6gill, ez jíl
tápláló ós fiitőattyag.

A posttrgalrrnrbokat már ez ószövetségi törvtlny elnliti:
,,A galambokat tetryésszerl, ho8y repülósét íellrasztr{rlhas-
sarl," Az ,egyilltonri hajílsok galambot küldtek ltaztr üzt-
nettel, ha mc,ssze]ovtí kiilfölcli céljukhoz szer$ncsésen rteg-
órkeztek. Aeliunus emlili, lrogy Taurostlrtrntrs galtrnrlt-
posüt küldött lraza, hr4;y ,olynlpiai győzelrrréről értesitsr:
övéit. De rrléB n).rr)apstig, ir trivirat és l,ávbcszólö l<o,t,állarl
is varr iclorrtőségg .a galt,mlrpostán&k, ktilörröxtlti a, harli-
szolgóln,ütnn. Auszt,riábon niult úv augusztu.§ában a föld-
rntivelósügyi mirri§zter ntuglrrtak tartotta fenn rr po*tn-
galamtrtenyószl ést.

Á postagtrlamlrok tújókozótlása rrlóg rrta is titkrr a l.er-
nÉszetrtek. I)e ttrljcsitnrórryük n$m korló,tlrr,rr; l50 kilo-
ruóüeren olul rnóg biztosrtr lehet rájuk s?,íirnitirni, de ?0ü
krn_os irtr,ól már ,rrerrr rnirrtl tér vissza. Lizért a hosszti uttr-
kat ellerrzik is az /rllatvódők. Megtörtónt, hogy csak \oft-a
Órkezott nl{ríI íi 6rr1,ombokr.rn,k ,rr:rrcleltetási lrtllyéro. a többi,
tllpusztttlt rr vihrr,rbarr; ,a ru,gut1,oz<'r nradtrreknak csrltt" írltlo-

,zfl,tul, vogy eltóvr:rlt. Á postaga,lantlnk rrz clsó órábon l|j0
kfir-es, kóxőbb i-ltL-{i0 lr,nr-es gyo.rsasággal tutlrrrrk rtpiilni.
I*rggyorxolthak rt l.relgu prrstagalnrrrlxlk,
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Most au Eucha-
risztikus kotrgresz-
sztlssal kttpcsoltt-
ttrsann amint az atl-
tligi' blzottsági Jtt-
lentdstkb{í} tud-
juk, sok vzále?,ur
§rubOr, tettgcrcn-
túliak ls jöunek
hazánkba, olyan<lk
is, ttklk e<ldig még
tnlárr ncnt is trrrl_

táli, hogy lótcziink, vrtgyttnk. hogy ltlvas ós lovagins
nentzo1: vagyurrk, lJlsz őseilrk lóhírton járlák." lre ,: &
világctt, mrlghórlít,tltták a nópcke t, notnzettkot tgáztn\
len ]óraterntotl nentzct vtrllunk ezer óvcn át, állátte-
nyésztő rrélr, rnely az állatoklról és azok tcrlnóktdből élt.
}lisz sajrrrrs, czt & tórryt t{rlozva ós ltiszlnezvo i§lilerlr$k
nrinket olyanok, qkik kultúránkat ntm ismorik" fppen
ezért elzrrrszorte fontos, hogy tncgntutassuk, trogy igairirr
szoretjtik az állatokat, gonrljukat viscljtik és átóreaziik,
hogy azok is lstrrn tcrcmttnéuyl:l, étző, sztlltvcrlő ,lórryck,
melyekkcl szemlren ó;rpon írg.y gyakril<llttrtnk koll az irgul-
nrasság, etnbtrri szerctct lreJncs§ orónyót, milrt entbertársaink-
ktrl szernbtltr, ktrll, lrogy tlz külsőklron is nrcgnyilvátluljrtn,
htrgy a külí{tltliek ignzán elnrondhassák, hogy e% í{ ln$gynr
rrítlr nr:nt hiába állntltrnyósztóshől ól, dtr tncg is lttrcsüli ttz
állatokat, cmberségestn hálrik vtlliik,

Amínt, tutljátok lrerlves íitriln, a cserlrésztlk i5 }ekap-
csolódnak az, liucharisztikrrs kttngro*szu§ I}§rItO§. lrluséges
rnttnkájátra ós kivoszlk részüktrl rnó6 pctlig ttagytrn, iltr

.."-.wttrYatrYt9tlY! - ttílttlttttrl i

Rádió tttián kereoik

Könyveket és térképeket

vlrírol|unk l

g,,lű

l) s...*

.r, ü._-

,) lr.-*-l) g'lü

í},.--
t.üü

P $.B0

az elv€§zett macsk. gazdáiát
Mlghatri dtligot köriil uz c*yik ancrikai

állatvódelmi lrrp, l}roo,klirrlrnn isktr!át*lit!k ta-
ló!trrk ,rrz utcáü g§y butt § mauskilt. A,tncri
kribarr általán<ls ós hiícJlett az állatvódehni
krrltúrir, A xygrmck (rrkár,rrrulyi,k lléposztii,ly-
ltoz is tilrtrlzik) nliist ltutn lirt lr szülrji lráz-
lrun, a szorrt,sztitloknál, t lraráioknírt, nrin,t
gy(ingéd bánrisntródot az ílhto,kknl §zeln,bctl,
Az iskola nlrlgy síllyt vct ítíril, ltoxy n gyer-
mck lolkóbc plántíl,}ia az c§yiittérzóst tnin.
dcn ,rtt,ás terelntrnónttytll és a hittlktrrtás is
örvcrxletcs ntt!dtrtt hirnrislily()lz.i il,kiizlissós
ó"r testv,é,rirlsriór rottrlolntá,i. Mnjdttr:m rnirt-
dg,lt Hyennck ta,íja, exy ,,IJalld trí Mtr,cy",
ngk, oíy ii!l,atvédckni csoprrrtnitk. Mirrrlctr
tantrlílunk óvctrte dOlxoaatot kcltl lrttli arrtil,
hrlxy tnilyurt kttlvcltc lilllrtu vnlr és ltrlgyiitt
lrr,,ll iillirtrrkirt iilrrlltli ós vr!deni, 11rtltctii tc,hiit,
ltugy :t íiítk a fitcxtalá,lt buttB ci§ust
ll(lm, do}:rijtík nt)E hövok.ke}, nlnl kl-
wl|hk (bár nr/rskiilönbcn clé.í rrtktlnrciitlan
irz a,tngrikai §ytrgk}, hnncltt lr lc*kiizclcbbi
pat,ikába vittúk, hrixy il Ryó§ysze rósz vltla-
}trxy §ü§ít§€n rirj!a, Drl ntost jiitt usa,k t
ntcg}Opglé§l A t:at}ktrs n rertdrlns,éBltck telc-
íonált, antcly rögt(irr rilvirlhrdlá.nú üzene{tcl
íol,trívta a talúlt tnaoska istncretltln rax7.46,ili1,
A rövidltttllítmír írllotnís tulri jdonképpEn §o-
nrlsatcvílk li,ldiizr!sé,ro val/r, rlc itlcttlróí{cn oz
áltlrrtvúdelrgln szO!gála,t,ábir is állítottrlk. Most
miir, ha cltóved valatnely kcdvcrrg ku,tyus
va,*y cicus, 8azdíjá,llirk lrctn lirlll so,kái*
nyu§tal,an,kodnia, v;rJjon milyeu sorsra jutott
a szegÉtt,y állat, nert akírrki mcst,aüália, ít-
adjtr a le*közclsbbi rorldónrlck, va,xy.rrz úIht-
vódő egy§§ülctek hivatnlos hatalontlnnl ren-
dclkezó állntvédó rettdüí,el o*yikénoh, tki n
rntldórségre viszi és néhó.ny pcr0 tnutva n
§zotnorú állatgazda rnúr airötl}ntcl tuóhatj,tt
rn§$, h0l kcll kcresni clveszett kqdvgncút.

Ápotjuk gondo§an háziáIlaíainkaí
nasyun, hisz n rend ícnntartásánalc nagy hán,yaclu íog a
c§crl(é§zetre háratnlani. Hát itt kínálkozik rnajd alkalon
á!i áll&tvédelenr gyakorlati klvltelértr is. íIi*z e c§crkész
rnlrrdonütt ott lcsz,'nrindent lát ós hall majd. FIát nem l$§z
külön megtorhelós ügyelni §rr&, hogy az embereket, füIeg
külíöldieket mcgbotránkoztató állatkínzások De tiirtén-
jcnek. Htl látJátok. httgy állatok piszkos. sáros, urrdorító
vályítb(,l lsznak, ukndályoraáttrk m08 ; akadályozzatok
mü8 ruindoníólo állatkínzást, lovak feleslcges megterheló-
sót, titlE$ló§l, aml miurlenkillen ros§z vóloményt ébreszt.
§őt ha rnnld pi§?kos, gorrdtlz*rtlan állatolrat láttok befogve,
euoknl ls valahogy a rendórrel tcreltossóttlk olyan útra,
ahol cz nem tlktrz közbolrárrkozást. De munkátok ktizepette
{rz nnn.yira vt§zólye§ kóborkutyák cliávrllítására is hívJá-

.tok ítd a hatóságl kiizegek íigyelmét, ntert & kóbor ebtöl
mindenki íé], nom alaptalanul. No csak a íővárosban ter-
jetlJtln ki figytlmct€k efro, hancm e íalutr is, mort maJd
§ok százezer ctnber jőn haza tengerentitlról sz{llőíiildjére,
Mtnnyirtr íájna a szívq uz ílycn lrazajötü ambtlrnok, ha
azt lál,ná, }togy itthon Innr&dt vérci nem tiirődnek az á|la-
tokkal. Nent lehet írásban utasltást arlni. mirc nrindeDrc
terjcdjcn kt ítgyelmetek, A cserkósz az ő külörr érzékével
írgyis tncgérzi, mikrrr, nit, lrogyfin kcll cselekadtrie, klvált
ha abban az cnrlrerl órzósnek is van valami szava. I,iát
fitlk ltlgyettk róscn, nyitott szenmcl íigyeljetck mnjrl, sót
taparztalataitokat gyüJtsrllek összc, artjátok közre ór nkkor
czu$l i§ lgcn jó szolgálatot, iehel.tck, tnert, e gyakorlat az
éltlt rntrstere. l] téran ls arlJatok póldát a külíöldnck és akkor
szegóny, $gyon§anysrgatott, tnegcsonkitott hazánkórt írjra
jó ntunkát végrlztetek.

/(u/cí }dcsl

Ahrr*y aa lr qica csctóbtl,n Ls tilrté,nt, atnre-
lyrlt .hrlldOÉ uazdájn a sok ir|latrrtíhr.ln c*yi.
kébe vitto és otltlun néüány nnp tnulva rneg-
gvó$yultan visszlrkapta,

'l'anu,lsiigos i.s ilz a kis történgt, §ok olyan
lrElyz{jt, atnel,y szottvcd,Ó§sul jár nemcsa,k az
lii,l,tttr,a, ha,tlr.:.ttt a ve1,o §*yüttérz{i igazi kul.
títr9nbc,rrs nézve is, kiinnyr.ltt mg*oldható,
lta g§ia,k 0l$!§2Oí si,kcrül lcszoknrrnk az állat
lckicshryl.érsórül, Entbcri,rnóltóságunk azz,a,l
neiilr csi}kkc,il, hir ninde,n kuIt6rvívnány,ban
íé§íü§ltJilk híisé$E,s társuinkot, lpBjobb b,ur*.
ta itrkirt.

cNrbcls, ctt!lll8

,lV,e ftínnad a hrrnr!
t| ló tttttt lulI 1latutszltoil.ni,
N é. ttt-ti11 l ü r h ú.l, kht.zú s l., ll tltt ttLl t ;
§ebslrrlt,iíó,il,ll,tt g tlli:sí,
Npal,,tlel t(lqtü z<l,bl,u-rúntútt . , ,

To t,t.t,Iiut.l. ,|t1,1|.ll u, ltot:si,t ttgy,
II a illl ltl,r lt,t! ll cl, ll tl,t;tt u, t,t"t,g tt tI.,

M l|ltis,ttt,jl-tt. ti.l,huz, llosszítl,
(Il. ultukld? Sl(0ttt.:ltl m-uuutl!

Btttttory Gtt,bor

T€rmó3zot ór Állrtvódol€lt. A §oproni
Várusszépttíi Egyesülrrt tunnlészct- és állah
vétI(l sznkosztályának luntj círnü ncsyedóves
íolyriiratlr mesko,zdte rnásodlk évlolyalnit.
A wakllgrp mblden sz,úm§t ll*yhnrátstigsal l.s-
ncrtetJük. hoí{y elíJserítsük a nsrnes tlirgk.
vés siker,ét. Most ls ClismErJü,k ]'asch Pál
szer,laesztőnok ós tntnkttársainak sza.k.
avatottsárBát ós ü§ybu,zgahnírl, de a?,
rrrszítrult sirko,r, n?, e ryüttmíiködég ós

ltaza,i gtiivdltsréÉ{ink ió hlre érdekébtn,.rrfír keil k.é,rntink u laput, hogy ttecsirk
n klltfti|tli, ha,nuut ir hozai tcvékenységet és
ercdntényeket is }ássa me§ és ne tü,rrtesse íöl
hnzánkat ntirt,t Szahara sivatagot, a kültö}di
parad,icsomtn,al szemtren A lap évi olőlizEtési
á"rn ítlváhhra is csak 60 fiilér, egyes szám
ára ló fi{l,ér. Ehhez járul a portóköltsér,
§zerkosztóség és kiadóivatal: §opron, Csgn.
§§ry-utca 57. Melesen ajárrljrrk ezt & na8yaí
tenmészct_ és ál,latvédeltmi lil)Ot ü,sybará-
ta,ink,nnk és rnunkatársirina,k.

]lllcska mlnt deiektlv. A rásrrlbi Mrlrxotl-
hlattban olvashaüuk: ,]Egy lon,doni kct§.r-
kedlhek van ögy macskája ós egy papír8írja,
Ezek ,rr lesjobb barÁlság,ban élnek, A p&D$§ái
ir;rolt,lrnn -- mc8úpva a ralrsá§rlt --, rue§§zö-
kött, A rnacs,ka ítfllí}rütl húsult utána, ,ntrtr
is evett és későhlt szintón t:l.tűrri, Néhány
nap ,mrtlva ,aztlnha,n vi§§zoji}ll. ó.s száiában
hozta klméletc§cn * ptparaÁrt."

A tutyák lgtte*yverzóro. Dól-Atri,kából
c$y cgész. zbs,tlútdbl httdlk,utyá.t vitick Palosz-
íináha a fclkglósek . lcvorésére. Mrrst már
miltde,tt trrszá"rbiln rgndszcr9s9n betanítják h
kuiyá,kat h,adiszolsáltitra, Nómetország,bgn
5l).00í,} hrrdikutya van rnirldgrrléle íaltá,ttól,
Fran,kírrrtbiu van n vilítg lc§nagyObb hadi-
kuty,aiskolájrr, A ktttytlhat betanítják l íöl-
derítö sz<rlgál]atra, $é.pfesyvor és hadlanyag
szítllítására, ollenség tn,egtámadásAra, h-
íctíyvcrzósé,re És he kcll, arru hogy robbanó"
és cál,bo,nrt,ákkal az ell,enség véd0árkniba
ugrrrjttnak. A,i,övó há,borúJÁban minden$§ú{rg
talh,h ,frl l.a,daluk ,h§2 sac§óny állqtainknak,
mint cúdi,g volt.

A hócd várorl tanácr rendelet8re t{é'k-
savas elesd,{gel md,rcezlk mog a ,8a,}arnbokal,
mctyek á,lüítóla* ,kárükat okol pak uz dpülrl-
tokhen ós nisz,ltlijátk nz utcókgt ós tgre,kt|.
Mírr több mint ezer ártatlo,n ralanb mult ki
e kexycülonség loh,ián és az ó}totvúdő cgye-
§ít1,0te'k Él,ónkg,n tiltaltozlnak n 8al.umbpurzlí-
tás e!lon,.
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tíalólrr ttóhol 2500,bölónyt Kancdában. A
.kanadai kor,rnány ternlészetvédcl,nli törvórty-
:nyel vódi a kjveszóbott lovíí bl,tlónyc,ket. Mtrst
mégi..s egyszerre 25l)0 biitónyt lőnek agvtllr,
,mert a nagy bavazás miatt rctn tudrlak óle-
lemlrez írrtni. A megközelí{'hetetl'en vidékrc
lnum luhei élcInrel szállítani ds gzórt inlkiibl)
vadászok,kal lövrtik .lHyí}ll iik9t, ulirtthoxy
,éhcn pusztuljanak tl, Óriiisi klttlt t;t, a tcrnté-
,§zBtnek.

A §or|ésoh €llábltá§a le,vírrás clőtt mírr
Bégsben is viliatnr;sára,nuül törtóllik, Ez,l,t|
me,Bszfiník az tddixi kínrélctlou ír1,1ritkí;rrzás,
Áz glká,bitiisrrak és |cölr1.+nok nyolttfi.tll ll,!ar
,le.ll tiirtérlnie. rnihcil,t a l,írgíllridra htltcrsl-
ték az á}latokut. A szumélyzct ig,a;rrlvt'rnyl
krlp. nlásrrak ncín }l;ihitd n vúsóhld tcrülc-
tdr9 léí}niu, Sót a lrivatalrl§ §lolnírlyt{ll i§ gt-
vesák al, igazoir álryt, lta iillatkínzírs,t okoz,

A ltutvál láncon trrtágúrg a,íl ukt§ttá§t,§ry l)udar,csti nérnci lap, Napjairlkl,afi §r(,)-
tcttcsére mirrdinkíbb ritkrtl /tttí,r rr lrl,ncos
kutyák szánta. lllerl hglírtjiik, hrrxy rr jó
.kutya ilyen kbrrjs rielküi is rj,br;rcn őrzi a,

hüzat, Ncrn ke li, ho*r, mesölj§ a lrözcle<!ő
idegerlt, r:léí, ha te']cnti. lrogy lött vala*i.
Ha lnégis kincrln rart ju]< nappal h{t é,ijeli-
,órünket, lelrelólex enl,hlterrünk kell ntostcha
soí.§án, Jd) házikót készítsünk rlc,lii, fi\uly ax
,os{itől' ,ltótó], széiró1. íaxytril mcsvódi. A
kuty,aírl cgy délkclsii íal mc}le lt legyen, esct.

.le,B surckban. Kissé ma8asabb lo$ye,n a talqJa,
,hosy a víz ne íui}, jtrrr az t'rlba,. Kü§zt}b í§,óvja a yíz.tőI és'nelctlkint §zÁrilz, ti§rt&
szalma legycn a íekr,óhelyc. B,ejár,atir eló
lqHy vá§tag zsiikot sztlgezzünk, ez az ll íüc.
gírnyc és ajti|j3 leg},el}, Láncrr vagy kötel]e
ücgycn hosszrl és nyaköl,e vilrtsórt sc szö-
]8e§. Napközhen l--l r'lrírit cn,xudjük szaba-
don, hogy kiíuthassa lnag;it, 'l'dpllildkárt1l kü-
lihüsen kei] gclndoskodnutlk ús itqlrlról is,
kivírlt n,yárgn, Fóieg lrúst és csontot adhrn'k
neki, cz kell m6;gg115 z_sfr- és §ziirképrlldé-
lsóhez, kivált té|err, A kiszoktntott ku,tyái
ncm keI,| jllónkinl bucnged,n,i a konyhób,a
vagy szobába, mert cz a nagy bökillön,bséc
;árt ncki, Le§teljgbh ha rend,kívül hidcg v*n,
€ro,§.§uilk be a tornácra.

,Kótszlvü móhé§z" címen Itáromfe!vcnilsos
ntéhészeti szítt,míivct írt lgnácz §á.n,dor nyrrg.
rnóhészoti íelü{yelrj. kirrck szakoi,klhót,rnai
szá,ln,unkhart kllzóljük. Ez az első színlruü,
mely a méhészet tcíje§7,tését, tneske,úvell0-
tését szolsálja. Mcgrerldejhetó a §zer,u ónd,l
(Rákosprrlota, Szondy-utcn 9. sz.).

A msderak steté§e. A ,"Liszán,túli 0nzd&k"
címen I)obrecenben mcgjclcnó !ap hrrssz,ít ós
ala,po§ cikkQt k{izöl dr. Naxy Jenó ta,núr tol-

tából n rnatlarak téli ctetóséröL Élénken és
sze"nil,ólotesem írj,a lo, lrogyan késaltsünk a
nadar,ark szfunóra ftarúcsrlnyírlt, mclyri;l a
különlólle dlszck íil§sy,ú és astros na*vak
keverékéból kószülnck. Ezi a madárk,arí-
c,sonylírt illá,r tób,b§zöí i§mcrtcttíik ús birdet-
tülr u Maeyltr §serkú,*zbcn, A kitüni| lapban
í$ég §{ik ,tlás éítékes §azdasír,,{i cik,k <rlvas-
ltató,

§§óválgatv& a sí,rtc,ken íutni kez,dett e lóttc,
A kutyrr olvez;ctte a viiltóílrt gaadáiáig, aki
hr.rltrész$ggn fcktidt a stneken"

(llgncven óvlr volt luhágu au örgx pufJadt
Bor István, alkí mo§t halt ,,nex 97 óvcs korá.
balr a, hal,u:si városi kórházbírn. nótévc§ koín
óta lego,|tette ,}*,4 v,tt:tttyi juhnyáját il
Dttlta,--"'Lisza között, eliibtt mint bojtítr,
ultibh urirrt számadó. Nir$y(}íl §iLercrhcttg a?
írllatok,rrt, rnoít llii§CgÓ"§ prrilija is utárta ktrcrl-
{ott, mi*()r a nerltíjk bevitiók; odaült a kór-
lrírz kapu jírlla ó.s csak a,kkor jött ol, tnikor
a7, l'Íeg, Juhúszi kivittók il to,ínútiibc, osttk
hílsóges pu'lija kísérte ki az iirog számrrd(lt.

Állatvódö |glraíaszatnk az ujságlrók iisyel-
mót is telkcltcitók, ErdekHídtek a Magya r

§setkószszüvcrts6g /rllatvédtl biztlttsásának,
műk0dóso irí,ltt. Nírsel Edcár dr íőiitkÁr
ny!jtótt té§zlete§ ic,}vilásosítást és az Állat-
védolirni törvénytervozettel kaDcsolatban hi-
eme,tte, ho*y íeko{e könyvbc íO§ják ír,lli t!§
el írtgják tiltani az úllattartástó} a visszacsű
ri]latkítrzókat. A kocsisok számiir,a pcdi,g t$l}-
tolyamrikat íOs,lurk ronder"ni a ltrvaktkal va,lti
enlbcrusóses ós okszerü búnrisrnódról.

Lottorszógban halólra ltéllk a nyu|akat.
Lettországban rlnnyira elszapilrtldtak a nyu-
lak ús ri,ruyi k*rt okozn,ak, hosy a mezöííaz-
dasósi katnara fcltgtjosztést i.tttézott a íüld-
m{lvolósügyi ni,ni§ztériunlhoz, hogy a ilyillü-
kat is soruzzík a kártókrlny állatok hi'uó,
tlll azt ir kére;lmet teljgsltertó it korruíruy,
ak,krlr óriási vadpu§ítltí!§ irldulm rrreg Lctl-
országban,

§opronban ltem §ulbad ocahllok a lrrrtyáh-
nak. A s()pr()ni Lövér rlcvll villirttcíyctlbc,rl
több kutyatrrlajrlrrnost ncsbílntcitek, tneít
kutyírjuk ttgatutt, A lt'véri vírosrészbeat uk-
voíli9nü,l kg!l üílziirzó kutyúkat tartani, ntcrt
nagyOrl k0vé§ rund(lr van a .llagy területen,
Á kutyiik pcdix arrrr va}ók, hogy lelezzék
az idc*en kOzoledésót; czt pcdig ugatás n,l!l-
,kül móx a sttpr{rtti hatúság klvírrnsálgítra scnt
tclrptik rnef.

§|r Robgrt Oower, at a,nr,|ol al§óház mü-
$yarbarít cstlpúrtjírn,ak ol,rrökü egyúttal l?
fitl,$ol kiíályi állatvr!dc|,rni tlií§uiatn'rrk i"§ cl-
tl{ike, ütlwor Róbert írr a tél ítllyamín Budrr-
pestr:,tr iárt és üascoigne angol ,ktlvotséri
tltrttiiusos ncié,nek iitrjrai tcájún ilelgfiell óí-
dektődött n nn§yirí rilhrtvédelc,m i_ránt.
ltosvrrl Hoi}óssy l.ajos, a Magyar Állat-
vótlők Országos Exycsületóne,k ügyv. igaz-
g,írttljn szolsiilt íe.lvi,lásOsítússal,

Mesto|álttlk a rzopornylct ryóíyrrgíót.
Az antcrikni §iencc cínrü kotnoly íolyóirat
h,líül adja, ltogy a ltewyorki §olutnbirr e§yc-
ton kót orv()studó§e, Dochet és §trrlt.stz ícl-
talrilta a kutyák lesvcsz§dehne§ebb betc§s6-
§énck, B §zopor,tlyi€átlak gyósy,,tzerót. Eddi*
fletn ttldtá,k ezi a bait gyó§yíta,ni é§ úcy
§$ndulták, hrl§y kórokozójrt olyalr parónyi
bacillus, anely rné'g n vcgyészek prrroellán-
§súszéin is átszűródik. A kct orvos most
olyan gyógyszert készItctt, trmilyant §
§yormekÍr$yi lúz, a vúrnrér$O2é§ 6§ ít yüí.
he,ny xyrjxyításá,nrirl harsználnak. A ryóxy-
szcrt á}litólax mír§elö?é§r§ is sikorrel ltasz-
nírlljÁk * k,utyákn{il. tla. a gyílgyszeí §§ak-
ugyilll ha§z$,ílt, ukkor vagy n€nr viru§il Dk
tykozuil.k a szrrpornyiciii, va$y pedig sikcrült
ülyalr ve,{yi készltnr,ényt cliíll'l}ltaui, a,rnivcl
lr virttsztis htltgrasrlgok9t *yri.ryílrrni lohet.

lllogrnontgtto ,é§2og gsldó|a ólotót o&y
}ufyr, JVlaytlt Oyíir*y rr,tya kiizli velün,k
ka,nadábril az üttani lnaxy$r ulsít§balr tneg-
lele{rt kövctkcLö lllíl:. llgy dtlls*skatchewnní
falu váltóiíre csküt lraJlnrrdri trlnni arra, hogy
az alíbbi os§t rnO,störidlrt volc, Az írlltlmásra
bcérkczctt í} vc§yu§v(}riát, a,rrrctlyről rr,úlrány
tsherkops,i,t krlllett nlcllékvíl§liJlyrll t§rchli.
Arnikor a válttóhoz. órt 6s azt, lrrrdilílni uh$rta,
egy ktltya *grott 'rcá és a -kgzót elkapta.
Msgpróbír,lta rr kn,tyá1 cl,ravaít0., d0 ua tt9m
tÁgltott és ahrlsy újru ra vdll;óhrtz aklrt
nyúl,ni. írr$§írrt o§a.k ícíl ilí{rott ó,§ a kdzút
rj:kirllla, Harlnatlsztrrrtt is llxynlNz tl'rtó,llt.
Amikt#" a kutyrit 7.tvl,rlli ke2dtc, al larkál

fr fuuhil
II ó.zitr ző k tt L y ti d,ut,, lltt lú,rt"tr a lr,ötiit ttttl,,

Cotttltlslttrlj {tl,|,óI isI ltcltlu Iedtr,ilt,er i,utson,;
Lagyett, siíll,rll,u.-ú,0|la,, tnhldill fri*s aiaa ús

N a g,u ob ll ttt: s h Q lr|T e, u,lt o,tl tí kil'u s s on!

ív{l .| ,j|// í/{
al d
u /"

lltit,ltor y l}útlot'
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Horlra vitőa Mátyá,s lrírály udvarában
Nrrgy ör(ínmel fogadiák H<lt,ktr vitézt, Nlrityris kit,írly

udvar,álra,rt, IvIingyárt 1l1igér,kez,ósehol, u, kirlily oIril vtrzut-
ték. 

^ 
lragy kir{rly kozet ttyírjtottrl Hot,kr'l.tlirlr.

* I,str:n lrozott, fiarn * szólt a kirá,ly.
Horka. letérdelt ós mcgcsókolta a király ,kez,ót.
* }'els(tges kiráIyom - rnon.rlta ezutá,n elfogótltltí

lrangotr, ,-- nagy iirörn.mel jiitterrr ud,varotlba" tle a,zt
}tiszerrr, tre,rn órrle.mlem é,n mcg ezt {r nlfi§y kitürrtetést.

---, }lor]trr, fia.nt, látiahk vívni * nrondtn, nrost a ki-
róly" .-. N,ekod itt, a lrclyucl a hözrllcmbcn" fiyiijtslt rttlrgatl
kiiró n tö}lbi vitóz.ekrrl, {r* l,nnitsd őktlü tttl,nrcs jirüé,krlkru.
I]tayclíít,rr lz lep;yen a, köteless(:gctl. Mtrsl. rrttr,itl rrz eszcdet
vizsirál jtrk mcp.

_ __j\ .te sz,rlvad parsrnc§ t.tekern, urrurr, kitiilyom -szólt, Horka, tis tisztetrettel, }rajtrrtl,a, ureg rr, lrljét,.
§u 9!l.t,ik csa,tl(ls felvczctt,e l]or.kát szollírjó,tra, ahrrl

tár*ai virlánrarr vá,rták, I!íe,ginclrrlt tüstótrt i kórclósck
özötte. Hogy ltivják, }tonniln jötl.? lto§}.rln, rlriór,t kcriilt,
irt,c? A kirrily nraga hívatta? Szrltct-e jirlsz;rrri, virrlrloszrri?
Tucl-e nyila.zrri, díl.r:ririt vetrri'l §zttktltt_e ver.stlt írrti, órl-e a
lrlrttpcngotósJttlz? Mi il kedvcrrc ótcle? }irs Isl,elr tut,lju lnés
hóny kérdóst intózl,ck }rozzr'l. }Iorka rrrintlcrr ktirclóir.e nrri.
rószen felrllt ós {rirsai c.sotlálkrlzva lrrell§alr,tl,írk ftlltlettlit.
Csotlálkrlztak azclrr is, }rogy ttlst,t:értlineh. szt'rtito,tla őket
{s mindogyikkel sz€rnben rtirgyotl ktlttv,cs vtrlt. Néllány
fittttl vitóz sr,,ógycnkezvtl rne.tti ki a, szotrálr(ll és rrzon gori-
c]olkozott: ii rrr,iéri nerrr ,tuel otyurr kr,rrlvcs {rx ,szivcs lenni,
rnint l"Iot,lttr'l Meg is jogyezle liz Qt{yik;

* I:Iclrkrr <.rly*rr ke<lvc$, hogy az enrbo,r rtcrrr is .met
ros,szat nrontla,ni rrcki.

Nagy t;_r,nácskozris indult In€Éí il, kir{lyi vitéztrk között.
Az irigy,sóg rnitr }el,opózott a rlzivck}ie.

l-Mo,st ő lesz a kirá,ly kedvt|Ilcs.,. *- *uttrlgták.
Áz cgyik vitirz nagytln ltcv,c.t*en koztlctt lxlsz,ólrli llorka

ellon. Azt, rnolldiin, }rogy ki kell vnlu,rrrit l,a,líllni, a,rrlit ő
nenr tutl ós srégyerr}rctl }narild ntajtl ... Meg kolt szégyerri.-
leni Florkát trtin,tltltt irrolr. F]s rtlé6; tlttls glrlíltl gíltrt:srrn is
tiirte a tb j,ó.t, a,mivol llorkát nrrr,glrrint}rrrl,ná, rrrogkiso}r-
bitlrotrr(l.* Miór:t i.s ,akartok rtlilszl.t,t neki? * lról:cler.lc o§y
fekotrr }trljit, fényes szonrii, tiatlel vit,éz. Ncnr ltátott ó
be ltnetcktrt.

*'. Csak suse véddl *- kiáltották többett. .-- Móg rretn
íud}ra1,orl. lrri lakík btr1;11,,.

Ne,rrrsokri,ra elérktrztd,t a,z iclri, otrtikor Hork{rt ürrrrofltl-
lytlwn k,irályi vitézz,,ó avutt{rk rr,z, utlv,nr:i vit(rztlk. Kárilrrr
prr'llrrlt kelltltt rrcki kiállarria.

Ltrvagok, vitéz urak ós apródok gyülttkczíok & n&gy
uclvaron, lxlgy lássri.k ,az úi viLéz iinntlrtilyes íclrrvatírsát,
akirrok iigyes"rógéröl múr igen .goktt l"rtlllottak,

r\ legör:e8clrb lovag elíílólltrtt és
kiáltotta:

* A íelséges király nevében c]r:andeltlrrr a prribátl
Langyorr §z0llő §ultsttt vógig az udvitron és rrressziről

rlkácill,t.tot, hoztltt. Horktr arca kipirult. E,szébc, jutottak rrz
ott}x.rrri akát.lok, ,az eluttuk eltöltt}tü kedve*s délutánok A,

"v:k 
játók, rr sok vitlrtr,nr jókedv, Maga előtt láttrr most- tírr-

.sait, ,ukik írgy $zerctték őü rnint saját t€stlértiket. Au,
urlvari vitézok irigykednek reá, pedig még nem is i*rnerik
ót. Ö szr:rcti őket azér't is, gondcllta. Da,c szállta me§ í}

szivét. Azúrt m,egrnutalja a király előtt, htlgy kiál|ja a
hár,rrn pr<ibát, Nom szabnd szégyertt vallania semmi árrrnl

Mtrgharsani a kürt.. IJgvonult a király is rragy kí*ó-
rette} é.s elfogltl}ta helyót a djszes eInclvónyen.

-.- I*pjon elő Horkal * rl}ondtt} a próbavezető vitóz.
Horka bátran lépett az emolvórry elé. Füléb€ c§€ng-

tek rrróít az ur& $z{rví}ir arrrriket rr trtrcsúzásnál mondott ncki.
** Btitrzke vagyok rád, llcrrlra, le8yél íiam derók

vitóze kirírlyunknakl
Tárgui kómlelve figyelték az arcát. Nem látszoti azon

a fóleltltrrnek cliyotlerr rezz*nése scm.
,* Hot,krr fiarrr *.- kczrltc a lbvirg,ok vnzóre, --, tráron

ktlr,t!ósrtr koll tnegíelelncdt Jól figyrdjI Első kérdés: §Cgy
ld,ba, uu.n, ,m.égsr. tutl ,jtlrni. ni ut?

28

hattgott



Horka gondolkozotí ó§ merészen felelt: ._ Asztal!
Mosoly ,futott végig a kirá,ty jóságos arcán. Látszoti

rajta, hogy nagyon megörült a bátor és gy,ors feleletnek.

- Az első lierdésre jól íeleltél -_ szólt a lovagok
vezére, _ mo§t következik a rnásodik kérd,és: Ha elceszek
belale, nu,gyobb lesz, ha hozzáteszeh, kisebb lesz, mi az?
_. Horka érezLe, hogy minden íül az ő válaszá,t várja.
Osszeráncolta a homlokát ós gondolkozott. Néhány perc
múlva rrosolyogiva szólalt m,eg: - Lgultl

l- Nagyszerű, éljen, ez d,erdk felelet volt! * zrlgták
mindenríelől.

- Ez is jól van, Horka. Most következik ,a harmadik
kérdésl - Mindig oelünk oan, rlégís tl,tlélkül halunk meg,
hogu ldthattuk tlolna. Mi az?

A esodálkozas moraja futott végig a hallgatók s nézók
seregón, Törte a fejét rnindenki, de senki s€m tud,ta ki-
talá}ni.

* No, ezt már Horka sem íogja tudni! * suőrl az
egyik fiatbl vitéz.

Még íogadtak is egynéhányan: megfelel-e, nem-€ a
kérdésrc?

Fogas kérdé§ yolt ez, bizonyos!
Horka csak nyugodtan gondolkozott. Már úgy látszott

rajta, minthe n€m tudna megíe]elni. A §a,eütét lesütötte
és végigsimítottö e, homlokát. Minden saemrebbenés nél-
kül figyelte Horkát.

-- Na már nem" fejti meg. . . * suttogták iöbben.
E8yszer csak felvetette a fejét a íirl, ránézett a ki-

rályra ós bátran kimondta, amit gondolt.

- Az entber szíae!
Harsogó éljenzés röppent fel az ajkakról, mint a feF

ríasztotl, fürjcsapat.

a lcgköunyebb &érdésre ls, amikor a tavaszi napsugár csábítóan
mosolyog be a tanteremo"ri#lfií#i .1'""s csöngetni keüene az

Büszke volt llrrrka nagyon! Szeretett volrra öröüróben
nagyot kiáltani. H&t még, amikor a felséges király fejÉre
tetto a királyi vitézek tolla§ Büvegét, akkor nézett csak
örömrnel szójjel! Egymásután jöttek hozzá a társai és
melegen szorítottók m€g a kezót. Már nem irigykedtek rá,
tüstént rnegszerették. Horkát, aki kiállotta a próbát és
aki. .. te staéreinek szólította őket milr talrlilkozásuk első
pillanatában is. lgric

.Nelréz a íelelé§

KEHffi] 3X]XlfiEilEBilE[§E
Nem régi rovás-írás ez a cím, Olvashaiatlan? Takat'd

€l a fel§ó felét és tii§tént elolva§od.
Miért ne higyjünk a saját sremünknek seml Nlert

a.kármilyen jó is a szemünk, mégis sokszor nregtörüénik,
hogy valami az orrunk előtt van, mégsen látjuk. I}íeg-
történik az is. hogry- két jószemű és szavahihető. egyéu
ugyenazon a képen mást lát - és nl,ilttL a kettöneh ígaza
is lehet!

Mintlenki ismeri azokaü a k,épeket, ahol valami elrej-
tett vaclá,szt vag!, nyu§zit kell megkere§ni. Egyik képen
azonnal meglátjuk, a másik képen szenrbe néz velütrk s
akár órákig kereshetjük, rnégsem vesszük észre! Hogy
lohet ez? Ennek az az egyetlen oka, hogy legtöbb emb€T
asalr- néz, de nem lrit. 3.

t1 *?
'*V 

1.

-{rrrerikai rajz ez a ,Jnenyasszony és anyós együttes alc-
hópe", a ra,vaszság bcnlre- az, hogy e!{y§zerro csak az egyik
aroot ttrdjuk megláíni lait&, va,§y a, meny&§§zonyt, vtrgy' , , az anytxt. Mindkét ftrc& €yugyanazon vonalakból adódik.

A &ik ábrán lát}ratunk egy scrlep;et, de láthaturrk
szembenéző egyíorma arcokat is. Kinek van igaza, mit
&bráza| a kép?

Nemcsak látni kell tehát, de észr.evenni is! A látáso sz.emünk munkája, nz észrevevés, íelfogás, érüelmezós,
különbségtevós az agyé. Vagyis a jó sze,nr mellett az éber
figyolem ós gondolkozás is béfolyá§o] bennünket sok min"
den meglátásában.

Nézz hát nyitotü szemmel és okogan! 
Mócsy M. dr

,#i
Ime, a 4-es szá,rnot a sokkal ogyszerübb 1. álrrán nehe-

ze!,b megtalálni, mert itt össze üggő vonalskba van színts
beépítve, uríg a ?-es ábrán több-vonal zürzavarában is,
de egészen önállóan: azonnal szembetünik.

. Ki nerrr keresett még ceruzát az íróasztalán? Ott volt,
a .könyvön, ujságon, írásorr, nem tűnt fel. Nem láttrattuk,
mint odatartozó vonalas díszítményt, szegélyt, aláhúzást
s_tP, Ez a látszólagos összetartozás 

-zavart- mef minket a
cikk címének elolvasásánál is, pedig a tükörhépnok csak
a felsó felét kell eltakarni s mingyÉr,t egygzel,ű az olvasásl

Most pedig nézzük meg e 3, ábrót. Kit is ábrázol?
.l*c_üirl!+ azt mondják róle, hogy sgy öreg nőt, sállal a
íején, fekete prémmel ,a nyukán, De losznók, akik bájosfiatal nőnek nézik * és mindegyiküknek i5aza van.

11,
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aIryWW, il$,lfi-r:,$'i**iJqi1-]ú§ff{
nE HuÉronosnr nz-ox n FOGSRV6§ VlcCEK ! ,-*-íiiuíelt' 

rerlrltibbr:rr, hogY n, b*t*gót

Szúll u Idjtls ltlgt"ól.|ogru
Nő u. hé,pml ídtról,íokru,
§ril?os betcg lett btllöIem,
adtla,s ugyar, tdtsllar töl,elll,!

A lclemburáját, lrogy ón nrilyclr lírni
ltrrngulutban vo$yok. No do órthet{í ig,
ínfirt 0u tl, tl§unyfr, **zúvas kit* osont-
darnb itt, az állkn,pcsombon, na,syoü
rosszttl vlilelkedik, Majcl renrlbejövünk
délutón o íogtlrvc.rsnril. Áddig is vi-
saszt*,lódjuttk ttóhÉny fogorvos+iccol,
ki tudjn, híltlra elmúlik tőle a?, &
rottengt*c íájón.

ltt v&n pólrlüul rrz iísktlt,. Nt",uttclot-
r,ölgyi íogorvosi rcltrlcló:

I u' .*'
,i§4' .rá

l;
l*

:
]
]

*, Bo"hoc*rtrtat, de rln-r|rl,dokírrr .{tr
rnog voltrrnr győzőr.lve, }trlgy ttiltrl* itt,
ltotl. nzórt jiitt$nl,

** Vitltlos, namda?

'J.!'*

-* A}rtl --. biírrttgju, t* c§ílk §}ü§t
ismorcnr íIlíJg ü]l)§út! llti.t iirt az t
ptttikux, a,lrinÉl a lrajktltriicstil; votierrl,
urrrlttil na ag(:lz itrtjittrt kilrrrlloüllI

*, Htlra}ra ,,, en a 1rrrliklts *lal,&n
alu,pnxn.1| rtog ftrg lrztlllvot|lti.

*- Mlért kirrbrii, §zer,(!rlc$ól.|ell, lr1"
xagtr móg lrtlzzti. st: nyr'lltlltrr a, írlrti,-
hna?

-'* De a tyrikszcmenrert áll, tlok-
tor úrl

..- }Irrlte]te.,. nrirrr,k vtt,tt tyítksztrmtt
az crlyntrltttk, akitrek tl frtfirt fAj, v&§y
lru vrrtr i*, ttrittrrk tluBjtr, uz orvtls lírbn
nlú?

** }Ia rr l|trgy pillu,rrnt, tnc§törl$nt,,
&,a&?, í), bete8 kcrtlkro tú.to,tta czÖj&t,
nkhor rni törtólrik'i . , .

*- Hát elősaör lr* nru*rltihiirlik ,L?,

oTvOs § stcntOri ltungtrtt rópururtt:sol
R lttó,t, lro;trzít-ltosltlzri pt,rt:nk (ltrr sz&l,
tdltó, lengiiszaktíllag bete$ro:

Milytrrr kodveg, figye}mcs kinzolgír"
lá,s, l,Étm, móg rrulg is kórdikl ** Kő-
vrrgy fuknlnpócí{ kLr/.cl(itü kíván urn-
sógrrtl?" ,- . lirzéstoltrrrités ttttn vrrltY*- Hót biztlny kozilel,bert ,nróg nern.
Kósőblr uaotillon lrtrvczett6k g,ut i§} {l
bunkó-szi.cztérn a,qaerln t,

Nn {rg miuü/rn, tr fogttlvotl
jábun vógi8gyünyiirkiitli lt
varlósziroícír i[, }.roklrül a
ltt tno$csodál ju rr tloktot,
gájút,

vírrópzolrá-
rlrrktor rlr
rondalőltr;.
úr pap*-

t

Ilrl|tontő xztrllames,, Hgy csapás n
fojro n ur illtrtő rréhárry órrira érzóket-
lon, mint}ta ltütót,tók volna,. Hát nelu
ltutnoros, . , }toboirc " .. Nn órr g,z, h,ogy
a ío§a,t ogy *ziklír}roz kótüttók, rr,rnií
azl,árt n szaktr,dókbtl tttlngeritgttokl Ez
8sy$ner§On kot,gzakalktltó íelfgdozóx.
Kár, ltrrgy akkrtr md8 nem volt Ntlbol-
díj!

Á b*teg kizárólag akkor kgresi ígt
rr íogorvost, amikor tudjan hogy ar
nincson a, ltr,k,ásán, § hrr vólctlnrrül a
íogorvos nyit neki altót, rlarlognt
kozd:

- " Olya,n nll8y állni,llrrráü dokttrr"
krlnt, hogy ;raprrgój| ünrt1 ".- kórtli,.- Egyó]t,rulírhtllt ncm, rlc mór unoru
napjribulr gzltalaol, is olmotldnnl,
hcrsy togsúk kinyitni tr nz.tijnt. * No
togsílk íélnj, ngrn íog íójni. -- Mogt a
papagójom monrlja gzeket, Ilohelte . . .
hrttnorog. , ..l

*- No no logyen gyerek. . . jöjjölt
vissztl, ltcnl íog íójni. *- llöviit íól-
ór&s c§alogntás uLtán vó§r$ sik§rül n

f
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* Mit akar tőtcnt, hiszen már nomlttdon jobllan kinyitni.
Hc)rcha... miért- az a }tosszti sza.

ktil}, H.rgy rre kellierr nvakkerrriőt
hordani? Vagy , , , miór,t itenr tűziszét az & szljrencsétlt,tl lrrrjtúvcl iIszája hörül, ha íogorvoshoz'megy.

. 
*- Mondi.ntn már önnek, ltogy kero"

lós kögbcn ütlnt ,srabír{ nyelni. §at aln-
po§$n me§csin{ltnl Mosí uztón oda u
tlrága a,rnrtyiőrrrÉsl

--,Itjuye_tlcjnye a kis kupzsi, lrrrgy
snjltílju azt a kis &runyat rt lrtltcg.
től. . ,

_ I.cgvógiil perlig rróaz.úttIc tiéhátty lrtrl
cltrtr ogyritti ftigkiItítzúsi (tljúrújt. ltt
von 1lóltlóul eszkjtr,rí1-1rrrlr:

l,Éll\llöi
l

}ía;:.,: :*.;,ililes ami órlrcti a dok_
tort. i;i -. |-:,e1" az illetőnek műfos-
§ora ", i:.
_ \C l_,:, r _';e:iez_ik cstrk a,z igazi
ltunc u l1. 1

- Ir.,'-,. -_-e:it,]rc valurnennvi ío_
$&Dir r i.:r.. -t jkseg lcsz, tudniillik
eg1, l ::__t i.::: 1 n!{}.Ók }riyatalos.

Egr :l,.i,..

lffin:--'Jlgu!.il-_
,6#a

aa az orvo§, ü,kijrló rolt,

_ ,{ sp;rf,kedvelő tlrvo* Dedl§ nyil"
lal lrúzzn fr, fü,{irt,

Sztgérry fogorvrls.,, Hok$zol, $ kólly-
§zernek is ktlll eng€dllio. Itt vrrrr pól-
dául ez rl bálrrr kis legérry ón linlr.
clája;

.-- }íe féljerl doktor bítcsi. 
"'\, lr&n-

drirn csak akl(§T fog 'irtirbetó,trtni, 
tt*

ng,gyon ordítok.
Vagy betörő úárnadj* ,mg§ a dok.

tort:

.-. Póttzt, vagy óletott;
-_ Nc lra,ragutljon rabló írr, 1rén-

zem nincx az eg,ésa házban, de lra
akarja ingyott kihuzom akÉrlrány ío-
&át.t* Hoho . . , ötlotog egy íogorvos.

-" Mit tsin.íl Palrr ttlsl,vór?. - Vírr tlgy trugy lrtrlut. lli.rgv Li"
rártl§& rr frlr{úi,,

Vugy patlig a grurttlottl

*" §lit, csinólt*,ttth
r,okétllval1

gyerokoir oazul lr

Itt 1a:- :*_ ]]..].
lvalamü:l i. s;u,p

pislrL azt akarja, lrogy ltitzztrtlt
ki a íOí{Átl

§zzt,l iittrtepúlyesetl llrt irl rekcrztcJtr
o fogvÍt:cektlt. Vo)trrr tlgynlt lnóu az
á_llut,világgrtl kupt:*olrrtiliirr tiz,'irírsz.
cl$ülni valír vir,cecskr,, clc t.rr[ttólettl lt
fentigk in clóg rlilrarnikúvrrl ri|r|(l(l|koi.
nck a}tlrciz, lrogy u sr.r,gótty olvusr'rk
idngrattrlszpt,ót nlcgtólrúzzrik.A ftlgfá jl'rsorrr iHur.. lttrgv ílttltl
rryt,t_l! ol u íogtrrvon-vitlr:ckt(í|, cte lpg_
o,]óbb n köveükoző ellrrrtározrll+okut ó.i,-
lcltü _nleg._boltrtrlm:... Á ftlgrrrvo§Oln-
hoz tl, u. ? órukor lltclryck. mort rrk.
kor íurlonr bizto$rrít nintirrr,n oltll{)n...n tyíthrzememot kíjrtilvattázom, mert
vttjh ki tuclja, kiilünben i,{ nrni biztox
ar biztos.

Dtl ne§yül} Iolrctxógcs, ltogy ul
§em, rn0$y€k ír fogcrrvo*hoz, lrnhtlrrr
e_gyóni,mrldszerrol fogok nicgsza}la-
rlrlltti ot,lvns kis níayaiiunrtól. Mtdza_
geit kölök o foglrmru rr tr nttlrlzng vó-gót a nyitott, ajlíl kilinr,grire crösÍírnlr.
IIH rrz lr jtót }rccsapoül, ü2 odvns kis
í()!{ 2§up§z.! Kirr§rik.

Lttllztlr ta u,rdrt ér lwzctt t,trrí,ot,, 
J dk'J

_ Iíau t nu§tet mc8-toertgnt. §top " !apfogmar8dt §toB" KÍlinog-kisgakadt stop.

-/-..' l, -'

),Tl -^

i§&ffi
(

A Ma3y-a_. ]}:rt@t"!,ftJry Hlíetalo, Lalcsekl.rán. j: t&' iaÉi]4rrtáég ér kladó
p|a. ElÓÍtzet_érl ára.+_8v__Óvro 3. p§nso.8o !Ü§r, amoly B{ylzerro k0ldend6 be, Egyer rzám óra 28 ítllór.blvetel3 Budapert, !, Nag_y-§Éndgr ut€a 8. orórkórzlűz. §zóiiiJ,rztiiirt öiílűár6i rii-lilii'i<iö,Teü'.ii.l{ladla a M§8yar crcr!,&zrzöv6tré8,

l-
n*Ymlott Tolnil Nyomdrl ]'lülntírrt {r Klrdóvótlrlrt B.;7. Budrpr$, mőlynyomó ködor3ó3óprln



W
ltr'rnnisziiliikeret, iriro:ás ttéIkiil, s:lnes

er sílell uáIIaI, |éttyezue, k l:o:uu...., }' :l.g
l]tlz.íliitííktret, utiltlgalolt lt ris|ábóI, réte-

g z s n y é I l c I, tlu p Ia u (l l Int c r et íté s s e l, nal tlr
srínhen. .... P{i.,T0

l"trsenyiitíikrlre|. h ro.ds néIkiil, tóbbré-I

t tibóI, utillme reu ílésse l, színes celluloi.d,-

lltlgy diszlilrer síléssel . .. .,. P 9"---

{ilorit, Ilekord, l1y [lurllng, }Iollyrvootl,
I'ronrirrcnt, |londerknlsse, Ypsilon, Rl-
viera kcrelek hurozás ttélk I llandóart
rcl]t|iiron !

.\tlantlc l;lmpozltiólilr, leljes készlet, , , J) l.,--

Bélhílr, i. ?, Ieljes készlet.. ...,. ? ..1ll

{_'t h{irrrzrisok ; ]tozttll üQg,J ll{tlunk uilsá,
tttlt h{trbt)l, b rmclg iit6 szaks:etíj hitto-

:ási tnunkdila ,.... ....,., l'1.50
dis:l rral.munkadíj . ,,..,., P1,70

lfenrlisziit{iprés tábóI, riég11 t,snuarral .., I' 1,2O

Raktttok. szines gumiuás:On.... ,.. - ". !' l.,l0
Tenniszlakk r;trgy ltlnnisz.rllrl!, iiurqbrn. . l' .7O

Tenniszlubda i SIQ:etqefs- |' i l,,lttrry, Sltttl
dittg-Tournuntnl. Sllrtttlr'l'lnlrIl(I-
ílení' TrctOrII. ItiIlttrttlttttl,,íttl. _ _. _ _.. /' 9.P8

Tennisztlip , Il:hir. itlstiréss:tl, rrt:p talp-
pal:
3:i .ll-iq _. I, 3,Bü
42 líi-iq . . ]) |i,4ll

I)t:rbyclpíi, uégítl i zijtt lels rész- oestul
rre trl lttlppal:
35 .ll-i!l . " .í' li.80
42,-4-tg ... l)7.1a

'ferrrtiszlng, nadrág, short. prrllírvcr ós
{,yób íenniszíelszcrelórre íls rtllrrizalra

vorratkozó rószlctcs lciíálit ltleít&táljtl
nrost m gjelcnt 1 va zi lirjegyzú-
k{i!lkben t

Fclrér

l9.tli(l

5}.-

_-tJi-

_-.---.-."-.-*\_-

{Q

í:}

Jr l-r')
;/

aftqwrn sdM í,rr,íuérig!
tirilaalaliri, 200 X 200 GIIr alaptcriiletií, l50 cm nragas, impregnált, fehéro
illttvtl larlianrintá sátor, rózgyíírííkkelo es cslr riizóssel, a ciivekekkel
ós kiitólzettcl cgyiitt lrengeralak esomagolózsákba esomagolva, Ez a
sátoríipus, rn$h,et rr kirrindul o evez s, wcckendcz ós ninrlen f Or-
liórz zíye 0ll fol;ad. nrert kiínny , kis lrelyen el{ér ós rrlcsó !

;.-t,J._
pen 6 cgyirlejíi befizct sévcl bármclyík iizletiinkberr, vagy 3d.3B3 sz. posta-
talrarékszárnlánkra. Aki a teljes iisszeget április 5-ig befizeti, az h svótra,
aki hrisvótig befizeti, az a beórkezés sorreneljében, seíleg h sr,ót rrtán

kapja rnes sátrílt. Akció uíárri árak :

Tarkamirrtás

W._
El, jegyezlret tr sv6tig

6.-

Tarkah zózáras

Bl.-

.-DqD
J?o- Bo.* |i5._


