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"MIT TUDTAK A RÉGIEK ?
A technika mai világában gyakran kísértésbe

jövünk, ho6y a mát nézzük s a régen élt emberek_
ról lesainálkozóan gondolkozunki

lrodalomból és müyészet terén közismertek
a klasszikus alkotások, lássunk néhány más érde-
kes kezdeményezést.

._ Az első napilapot Julius Caeser alapítottaKr. e, 59-ben Acta Diurna címmel. 'Ez 
az

uiság azonban csupán egy példányban készült
ós _ nemcsak közérdekű, hanem magánhíreket
ls közölt. 

+

Vegetáriánusok mál áz ókori Rómában is
voltak. Senec és Plutarchos nem evett hrlst. Ez
utóbbi könyvot is írt a húsevő emberek ellen :
De carnium esu címmel.

*

Az els6 alkoholellenes lígát ll. Ramslesz egylp-
1omi király alapította Kr. e. l350-ben

t
Az elsó alalutat Kr. o. hé*záz észtendővel

elóbb építették, amelyet Sziloah néven isme-
rünk, *

A villámhárítót már az ókori egyiptomiak is
ismerték. Kr. e. 1300 évvel lll. Ramzesz király a
városkapuk fölé fémkúpokat szereltetett, hogy
a villámcs3pásokat íelíogia velük. Térmé§zetesen
zrrt nem tudták, hogy a felíogott villámot íém-
vezetéken a íöldbe kell vezetni !

*

A díjmérót az ókorban ís lsmerték. A római
díjmérő-óra hanggal ielezte a mettett utat i
minden méríöld után egy.egy kavics zuhant alá
a készülékben levó bronzedénybe,

,'

A kerékpár íeltaláló|a az arab Rábi ibn 7iiád,
Kr. u. 65ó-ban, aki §aiát szerkesztésü gépével
gyorsabban futott, mlnt a teYe.

Az önmüködó gép is régi találmány. A Kr. u.
második században az alexandriai témplomokban
a szenteltvlz automatába Yolt szerelve ; a szentelt-
vízból csak az kaphatott, aki egy obuluszt dobott
be a készülékbe. Heron volt a íeltalálóia.

*

Ugyancsak Heron gondolatr nyomán készült
a kilencedik században Teoíil kelátrómai császár
trónia, melynek két oldalán egy-egy arany orosz-
|án tátotta száiát és bömbölt, Áa a étrE" i trónra
ült.

Állttólag a legdiv::csabb szó: a jazz (dzsesz)
is személynévból srarTuik. Egy közkedvelt
philadelphiai dobos }e.ézónevébői. Rendes neve
Jack volt.

A srapnel rob5a"ó cvedék Shrapnel angol
tiszttől kaPla neYé!.

Havelock angol á5ornok viselte először
l857-ben a kózismeí álvetóköpenyt, Azóta
nevezik haveloknak ez: a ko;enyr.

A drezinát (haicány) l8i7_ben alálék íel s
nevét Drais mannheimi posramestertől kapta.
Eredetileg azonban a kétkerekű velocipédhez
hasonlított. .

Gilles Gobelin páriri festékkészítő hozta be
először a hírés szótt tapétákat és ezek róla is
kapták nevüket.

*

A manzardtetőt Mansard írancia építészről
nevézték el, aki XlV. Lajos idejében először épí-
tett, ilyen teteiü házakat.

*

Az ínycsiklandozó szendvics Sandwich angol
lordról kapta nevét.

*

A szaxofón, amelyet a jazz-zenekarban használ-
nak, Adolphe Sax belga muzsikusról kapta
nevét, *

A fekete árnyképeket (silhouette) Etienne de
§ilhouette francia pénzügyminiszterről nevezték
el, aki a tizennyolcadik szárad egyik leggyűlöl,
letesebb embere volt s a karikatrlrákban fekete
árnyképekkel ábrázolták.

M|RőL NEvEzTÉx rl l
Kevesen gondolnak arra, hogy nyelvünkben

sok olyan szó van, amely eredetileg személynév-
ből származik. Péídául nem tudják az emberek,
hogy a napiainkban gyakran emletétett tankot
(harcikocsi) Thomas _Tank Burnal angol
ezredesről nevezték el. O tervezte ezt a mozgó
er6döt § ezért hálából az ó nevét adék neki.

i

A nikotin n€ve |ean Nicot nevéből ered,
aki l560-ban divatba hozta Párizsban a dohányt,

l

nNRIt().NAI{
a kitünö szomicsillaDító-
nak, egyetten tulaósbOl
§em szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egészséges ital,
mely, különösen
hosszabb triráknál
nagy ellenállóké-
pe§§óget kölcsönöz.

*
KuárQlagosan honi nyerc-
anyagokból gyártja a

FnANCl{ llENRlIt FIA| nr.
nagykaniz§ai és moson-
§zentjáno§i hazai gyáraiban
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gtöáa§níő
üila Neked! Csillala a agaszos ríLq,gaaT éunelt!
ÉIö reménysége egu megcsu|olt népnek,
Régí tlícsőségiink..testet öUött líé,pe,
Hódolni jö eléd ós Hunnia Nepet
Hatdrokon i,nnen és tul a uégeleen,
Hol a rab mug,yarnalt annai bdnat terem,
O nelpon f elszti,;rad., ,. etapad, a könnye,
Szenlsedő .sziuekneh ég ő drdg aggöngu e,
E napon az dtoh is atdtissa aakk,
Mi,n.den,maguűr öruend hatúrtól,-hatd,úg,
Kö$zörúő szúll feléd a Tí.sza partjara,
Apró bogdrhatú btícskai tanaálqó\
Houa a széI déIröL... északról e par szót,
En Urelm! .., Istenem! . , . . Áldd ,ttLeg a Konndnyzót!

lmddsti1los szal:ak, mint a hdn,fa hangia,
Felcsenclül benne egy ltis Ialu harangja,
Csilt, auaqy Hatomszél; piciruJ templomdbóI,
Ü daözletet hoznak s zé p Er délyorszdg ból,

r ab Er clél1,I or s ui q b ó l.
Ónelti! .. . a Hösnel;, quenaék I,otagjanttk,
Az első Maggarnak, az dludk Atgjdnak,
Aki ontrantóruil oérzett hazq,iúért,
Szegeden helatdllt a maguar I{lazsdgért,
Ydllain a nefiLzet sulyo,s nagg keresztje,
O a maggar lge! . .. O a magyar eszme!
,Ui. akik mellette őrt dllunh a odrtdn,
.S:iíjrrk a Szent Túzet a szícek oltdrdn.
Tőrhetetlen hittel tekintünt az Égre,
],íi. nem f etedhetünk, megflzetünk érte . .,
Lessü.k azt a napot, odrjuh azt az órdt,
Amikor megfujja^k a hilló trornbitat!
Valahany Tnaauar sría itt és ídegenbe' .,.
Heuesebben dobog mind,en h,ú hebelbe' , , ,

IIa zengő szózata f elharsan az É,gí.g,
A Magas Tatratól Adria ui,zéig,
Az é.len a Yezér, ,m.enngdörög a hangia:
':Vérem! . , . Itt az id,ö , ,. Rajta Maguar! ,, , Rajta!

Mert etiön az idő . , . eI, Itell iönni n,éki,
Hisz; ugy tudunk h.inni, bi,zní és reméIni,
Hoga lesz a TL{lgllarna.k kenyete, szölleie,
Lesz arangkaldsza, zítgó naap etdele,
T aaas zi hajnalon uir dof akaila,s a,
Lesz még a, magllarnak szent feltd,madd,sa!
S kell, hogy szíaeinlrben két íogalo,m égien,
Yesszen hcit Trianon! , ., Horthy Miklós étien.
§olcri.., Sokd.,, Éllen!,,.

§dntíra .ldnoc

IíA§§A
Megytink Kassára t Megy a Magyar Cserkész szerkesztősége Kassára t

Kassa l Ez a név muzsíkál fülünkbe rnál napok óta. Mennyi szaladgáláson,
utánajáráson, engedélykéréscn, nehezen összegyüjtött pengők számolgatásán
keres4tül hajszolt a tudat : Nckünk el kell mennünk Kassára l

Es most úgy dobog szívünk, hogy szinte a motor zúgását se halljuk
Lőle. Az ismertn megszokott utcák zaja olyan, mint máskor, pedig mi bele_
szeretnénk kacagni a forgalomba: Tudjátok-e hová megyünk ? Kassára l

I.'ut az autó a pompás gödöltői országúton, egy percre ránk mosolyog a
jamboree emléke, de most nem érünk rá gondolatban sem megállni mellette.

Nagyot zökken a kocsi, defekt, kiugrálunk és még seglteni §e merünk
a sofőrnek, csakhogy ne tartóztassttk munkáját, időt ne veszítsünk. Már
futunk is lovább. Kék ég, aranyszíntí őszi íák, fényes napsütés. C_supa ragyogás
minden. És sok-sok feidíszíteit autó. Soha ilyen forgálmat. És még Íah:mi
szokatlan, mosolygunk ha egy-egy erősebb kocsi megclőzve minket elzílg mel-
lettünk, de ép olyan mosolyogva intenek utánunk azokból a kocsikból,
melyeket mi hagyunk magunk mögött.,- Megint baj, a másik guminak is vége. Most már igenis segítünk, de rlgy
pumpáljuk a pneumatikot, olyan összeszodtott szájjal, amiben benne van,
hogy de ha valamennyí gumi kilyukad is, mi elmegyünk Kassára l Elmegyünk
gumi nélkül, kerék nélkül is, el ha magunknak is kell tólni a kocsit.

Már jó estc van mire Miskolcra érünk. Mint egy méhkaptár úgy forr, zrlg
a váro§, az autók egymástól nem tudnak hová lenni. Minket kedVes miskolci]
c§erkó§zvezető testvórek ve§znek körüln uekik sikerült helyet §zereuni számunkra
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a z§úfolt Avas tttrista szállóban. Na
ez az éjszaka úgyse tart soká. Négy
előtt már talpon vagyunk. Es az enyhe
sötétben, langyos eső szemerkélésben
megint ninc§ egy csepp álorq §em
szemünkben. Csak hamar, hamar t

Mert a hosszú autósor máris elkezd
kígyózni. Nagy fónyes lámpaszemek
sütnck bele az éjszakába. Jaj, meg-

e
;' ,]&:

dj'}W,
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t

találnak előzni annvian, bogy talán be se férünk már Kassára, Pedig nekünk
ott kcll lennünk Kassán t --

De már rohanunk is. Nem lehet nehéz ilyenkor vgzetni,_ eltévedni l_ehe-
tetlen, meri táian nincs is CtelÓ ennek az autó§ornak. Kocsi kocsi nyomában
fut éó az boldog, aki egyet, Íegalább egyetlen egyet meg_e_lőz_het.fut és az boldog, aki egy_et, , egvetlen esvet megelózhet.

tiőí tatulaí kint áilnak az emberek azMég nem i§ virrad, de minden kicsi faluban kint áilna]( az emDerer< az
. ő" ", most nem' egyszerii kíváncsiság, most nincsen kedvetlen morgás
aritós urak" után. nefr bánnak port éi'benzilgőzL, de bemosolyognak ailgőzL, de bemosolyognak a

juk jól, hogy az éljen nem
t< akasztott óántlikát üsszük

az ,,antós urak'' után, neni bánnak port és benzingőzL,._de bemosolypgnak a
suIráno,altakokon és 'titien hangzik ulánunk. Tudjuk jól, hogy az, éljen nem
nckiinlr szól_ de mint es-v ránk dobott virásot. ránk akasztott pántlikát YisszÜk

úton.

összetartozása
osztály, az intclligencia szám{r4} ryqsya§4c tudatát.
ujságűómolvasó kis- faluk zsupfedeles ősi-ietób alól most íelé

ncktinic szól, d" mint egy ránk Öobott virágot, ránk akasztott pántl
qragunkkal,'oda, ahová-küldík, Kassa felé, a hazatérő magyar t(magy^ar 1g5lydlgk_ elé.

'És'teiaiut mcdérteni, hogy sókkal-sokkal-mélyebben.yq}l a.ngqz.et, 7.hlza
. tlssze-t-ari'oiasa Űenntini<. rriút ahogv hittük: iem sajátíthatjuk ki a közép_-Íilk,-;iút- ;h;gy--niiitit i 

--áóá- 
iei atíthati uk ki á Fg"Q*

renCía izamara-á macvaisáA tud;rtát. Szegény, küzdó,,'fclrrk zstrnfedp,les ősi-iet6k- alól most íelénk dobbant a

k

a kozep-
, küzdó,.Vonul a hadsercg

magyar haza szíve.-"rvrire iánt szürküI a reggel, az rlt mentén már katonák me]]ett haladunk
et. xaióat, szép, tiszta,_ién&esen felszerelt_ ma€y.qr_ katqplk }ajtják vígan
a szekerekeí t<assá tete. És va]ami végtelen hála kél bennünk, hogy nagy az
Isten kegyelme, hogy így melretiink- a szép, kemény. magyqT fiúk mellett
óúre. á ?"vtizetmes $ótaűsas felé. anélkül, -hogy az-út másik felén sáro,s,
i,eies. ósffetÚrt sebesúlteÉet"kelleire visszaszá]Iít-ani. Bil a}ikor is mennénk.
És há kell mcgyünk is velük, köztük.

Mar itt a-i,tégf, határ. 'Kanyarog az_autó a beton a$a{árlyok_közt, ügyes
sotői tósvin. átii rilv túdia venni-ezek-et, hogy egyet se kelljeh visszamennie,
ae l"oit-"md, rán"iÖttint"az ,ártatlanná iett iáncókra és rljjongva mutogatju_k
egymasnat a felfedezéseket: nézd betolerőd l Levették a cselr oroszlánt errÖl
aZ" iit otaiót i Ni ott 

- 
magyar zászlóva| húzták be, a íe}iratot l Diadalkapú

csupa virágból l'Áztan-ógyszerre mind nagyon elhallgatunk: messze a §zürke ég alján
megláttuk a kassai Dóm tornyát.--'xásia. ux igaz. Az örög templom sok százados falaival szívére vár.
Kassa a mienk. Nincs többé Kosice.

Egyszer Rákóczi hazalért ide százados számüzetésből. Most_ meg ka§sa
tér haZá. Nem is mi futunk feléje. Ahogy a kilométerek fogyla!, rigy köze-
ledik a vfuos elénk. Kicsi Csonkd-lvíagyaiórszág most magába öleli.- Minden magyar itt van most. -iüiiliók áilnak mosf a ráqiók mellett,
nosy á tev"gő iííhatatlan hullámai elügyék fülükbe az iLt zelgő harangokat,
az"iít zúeó é"neket. kőszöntő szavak össztiöle]kező üdvözlését. És a szívek még
láthatatlánabb huúámai visszharrgiukat küldik rá válaszul.--- - ó; nemósat lélekben. Szefrélyszerinti va.lóságban is mennyi ottboni
magyar testvér jött fel első tidvözlé§re, első ölelésre á Felüdék királynőjéhez.

A kormányzó úr

Délceg Ludovikások a kassai dóm elótt

A kormányzó úr és hitvcse a kassai fóutcán
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Á kornrányzó rir Óíőméltósá§a Lord Rollrerrncrc-rel

}íind szívet akartak íde hozni, ajándékot a hazatérőknek
és íme merrnyire ők kaptak, élmény-ajándéitokkal gazd,a-
godoltan térnek haza.

Hadcl monclják el maguk, dr. PohI Sdnclor, cserké§z-
bátyánk, Ujpest város polgármestere, írja:

Tizenliilenc étl:el e,zelött, noxefnber 16-1ín nagy izgtt.
loltban éIt a főt^tíros népe, A |orradalom, a sö,predélr ul,ttl-
manalt ttrrorjó.tól megltínzott, a roman tltegszallds széqyq-
,nét tiselö lahos.s6ig ttbt rsalaltit, uki a rendet, a felsuúrt-
d ultist hozza!

Ott tilltanl az eqyetemisttlk,ltul rl Bazili,lta előtt,lDi,der-
].!'- l]. testtitlk a noaembeú hi.deg szélbett, borzongott a lel-
: ,,,.:, :,!;;--,l.:mlékezte a kom,mún közeli l:éres :napia,ira.
.{ _:--: -,:: 1.|1|1r,4|dban egyszer csuk felhanuzott altürt
: : : j,]_i .",ii ;l.,r,, 111;g jt |.4ii| a legendasltirtl 1:á,rüa-Dart fő:

:,.,I L, ..l,:,:,Jetl ijí.tt: lte0 íeltér pttri,lla,jat,, szene acéIos tíiz-
-.;'i. ti:s4al.ttt rr r;ritosú. Eget,ue,rii éL,jenzés tört feL al (tLtctL-
kr-,n. a iól:o-ros népe e?lJsze!|e szítlébe zúrttt a ne,mzct ltttd-
s,,rl rJét' s anttalt föllezét,ét.

Xr.ll:enber.4l-én, anl,ikot, ott d,Ll,tun a ka,ssai Dóttt-téren,
l1rra a tizettlli.lenc éll előtti noae,mberre gondoltutn s
I;l)nnges szctn,mel n,éztent, a k.urucoli, fö,utlt,osa zsibongó
sol;asagat, ntelg túItiradó le\,\cesedéssel kibai ,eIé airtígolrat
l t tl,i t 

"- 
e, s zil: én ek mintlen s zer ctetéu el f o g ad.ta'H or th,y Mi,k-

ltjst. a |elszubatlító Szent Györg|t Ll,üagot, a t,cljangua o1irt
allant|őt s t:it,tigos honaéd setesét. Ez a Kas*tira bcllon,uló
sereq ntéltó aolt o, talpradllott, a hítsz keser,r,es b mehéz,
séqei,tel megltüzdött orszrighoz. Latni ltellett azt a bü,szke
ijrlnet, hallani az éljen riatlal,rnat, érezni a sli,oek l,ülúe.
tését, mellgel a felszabailuló Kassa {ogatlta, ,magtihol ölelte
t.lLdot:ikasa.inltat, a ggalogos (zledaltet, Iiemóngdereku htl,
s:nrai.nka,t, harcsu repüLögépeinltet s ntil|]en ntegilletőrlés,
set nézték a dúböröal:e |eloonu.Ió tnóto1,os nehéz ,ü.tegei,n-
::el. Azt rnond,ta elu mellettem dlló, hatltLtjtirt baitd"rs: Azt
''.dettélt. a csehe.lt, a ntaggarollnak ni.ncs {elszerelés,ük.m

;

l

Ünncpélyes 'I'c Dcum a kassai dómban

ó 'ir



nxondhatoil, ítyen agyü a cseheltnek nem poltak. Md,sfé|
órón d,t oonultak szahadatlanul, a beponuló seregek aad,o,
nat{ti felszerel,éssel, s mílyen biiszkeség lolt nekúnk cser,
készeknelt, a l,udooikósok élén kitni a leqdélcegebb ezred,est:
aitéz ?arkas ?erenc cserkés ztestoérünkat,

Az étjenző törnegben teltíjmt egu öreg'gxLulka, Fekete
nagukend,öbe burholózaa hallgatagon d1,1t. Azt hi,ttern nem
tud maggarul, ezért lta\,I,gat, Eguszer od,aszól,t: Hu iöfawk,
tsstéh nekem me,qmutatni Horthvt! Néztem az arcát, ör,eg
szemei rdporoztú,h a könnyeket, szúia halkan nxozgott,
i.md,rakulcsolt kezét rózsaíűzér fogta össze, uga érzem, el
az öreg, eguszefii néni fogadta legsmlsherszóríUUon o 

'"r.s,zabailltóhat
l A odrakozd,s id,eiét nehazen tud,ta el,uisglní egy Pöt-

tönxnui. kís ernberke, l,ehetett tsagg 6--7 óoes. Állanilóan ott
ldbatlankodott a sorf.al,at tartó katondk és rend,örök .aggo-
dalmdra, összeszeilte' az tlttastre szórt airdgokat, maid.
rnegint szétrakta s i,gy idtszailozott, mí,kor az,orszdggyűl,és
tagjai m,egérkeztek. Ehsonult előftrhk a képúselöhdz és a
íelsöhdz 2-2 megggpiros d,Iszbe öltö^ött hajdu,ia. A kis-
g?Jerek csa,k últt d,llt, tdgranyíLt szemmel nézte a soha nem
Idtott c§oddt s nagy lelkeseiléssel szól,t az éd.esangidltoz:
anauka, ugl!-e ez.ek a hirdlaok?

Mikor Kassdra értan, el,ső utilm a tlizoltótaktanydbci
oezetett. Ott lillt felsorakozaa, díszben, csdkóoal teién a
adlros egész tűzoltósdga, Minilen kézben kis maggar ztiszló.
ÁtadüiE nekih a buil,,apestí tűzoltók ezüstltürtiét, zd,szlaidt,
dhsették a Pestptirme-gueí Tűzoltószöaetség riehéz seluan,
zdszlaidt s oúrmeguénk szl,nei,t lsiselő zdszló szalagid,t, a
töhbi aidndékokat s akltor a cselt eguenruhdba buitatott,
rcnekai ,hangszereín íelcsendült a Hirmasz. Szemben dll-
tam ezelelrcl a sok aeszél,yt ldtott, Wilözésekben mageilzetí,

keména íérfi.akkal. A paTancsnokot fi,gyeltem, uigyazzban
d,llt, ile remegett rúnd.en potcikaja, szemeiből köngek fol,g-
tak al(l, aiia oonaglott, arci.zmai pi,braltak. KönnlJezpa
m,oniltam neki,, kezét szorongahsa: érzema mit ielent ma-
nektak a íliTnnusz, Azt felelte: Csuk gondolititok, laoqu
érzitek, ű,zt csa,k mi, érezzük, rnit ielent httsz éa'atan Ttira.
hallani a Hi,mnuszt!
, 'Beszéltenl, a beaonuló katonúk egyi,kéoel. ELőző este
szolgúlati utia közben nagy töm,eggel taldtkozott, tSzedett-
oedett népségnek nézte, lehettek oagy hatszdzan, Meg-
d,Illtia öket, Fe.lismeri.k, egg ordíttís haltatszi.k a sötét éj*
sBaiaban: ,,Maqyar katona, ftúk!" Hozzdrohantak, rnaid
szétszedték. Forgatüik, stmoqattdk,,édes maggar testaé-,
rem"-nek szólitgattdk. Elkísérte öket !ódarabon. Rongyo-
sak aoltah, éhesek ooltak.. . és nenl, enni hértek, Waqyar-
katonanótat akartak tőle megtanulni, ...

Eglt katona azt irta: Nem tudunh ,semmit, h.allaqí'
még ieaesebbet, d,e talami oan a leoegőben, l;alami lideg,es
naugtalansd7. Nem tetszík a rdnkeröszakolt píhenö, Yala-
niít"píssza. kellene hozni abból is, rnit ingyen nem adtak.

, Nem hiszem, hoga egy ernber is lenne, aki erre az ál,ilozat,
tal is idró munkdra ne odllalkozna.

I1aza van a másik cserkésztestvérnek: ,,Mennyi
minden, amit n€m kürtölt világgá a rádió, nem örökített,
meg mozigép t" Lássuk Farkas Zoltán cserkésztestvérünk.
beszámolóját:

gta,uáaí ftépaft
Még borzongott mírulen tagomban a fuajnali autórd,s

mínilen örönxe, még zúgott |ülemben a mótor, de elsö utam,
a dómba ,Ditt. YíttcííL nagg Rdkóczí sírjdra iíiú l,elkem
egész mugyars!,gút, a kunlcnótds ttibortüzek é,desbú,s emlé,
két és szíaem elfogóilott, amikor ott úlltam a Di.csö Feie-
ilelem stria előtt. Nern, nem sír az, ltanem ualamí érthetet-
len nagry erő hözéppontia. Ez az erő éltette húsz'éoen dt
elszakított testoéreinket és ez az erő ilí.adalrnaskod.ott mosl

Márton Lajos
a kassai bevonuláson

Határszéll o§eh eTódítmények Átmázo{ák a kirakatokat
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kitható-e ennek a husz étlnek üalanli n,{!olne" "4,z épületek
itt m,aradtak, de íJi-Prdgaban * allitólag * huszezer lao
ktis till iire§en, mert a rnaggarok beuonultisa előtt husz-
ezer cseh ti,sztlli,selö és uagy ötezer c§ek hatona haglyta eL
a aarost, Az id,egen hiaba erölk,ödött, lvt'lsz hs se,rn ,tutl,ott
Kuru,c,Kassaból Kosicet csitttiJ.ní, Na,{]a Rekóczi lelke örkö-
dött Kassa felett és nagy, szent tüzépel taplalta a solt ezer
kis rruagyar lnécsest, S ha llolt is egg-két kassaí, p.kineh a
szíuében clnvorrlta q. lnaguar hazaszeretet tangdldt a [éle-
Iern, a kétked.és, I)agu az lrő§r,ak, eguszerre lúngra Lobban-
totta azt, amint búszke fehér puri,paián, katanús-ilélcegel.
b ea on,ult Kas s dr u M a E1 

y ar or s ztíg Korlfain|! zó j a, ai,té z N a g u -
bdnu ai Hortttvl Mikló s 

"

Igen. Eltűnt a félelem, a kétkedés és a város hihetetlel
lázas síetséggel egy§zefre letette húsz óv szürkeségét és
kivirágzott rajta a magyar öriim. Húsz év nagy idő. Egy
új nemzedék nőtt fel azóta, mely nem is emlékezhetett a
múltra. Mégis egy éjszaka alatt előkeri.ilt trrinden utcának
a nragyar neve. Megható szép nemzetiszineket varrtalt.
össze a található anyagokból zászlókra, Még a §zegény kis
pincelakások ablakára is keriílt egy_egy ujságból kivágott,.
rejtekéből előkerült Horthy kép,

Ki tudná elsorolni, hogy mi minden könnyetfakasztó
kis és nagy szépség akadt minden lépésre utunkba. Csak
azt tudjuk, hogy mikor visszaíelé indultunlr az autóval.
hogy minden felvirágzott kocsinál jobban be vagyunk
borltva ezekkel a szépséges emlékekkel.

A visszatért Felviaéfi most már azí kérte, hogy legyen
végc az ünnepeknek, kezdődjörr meg a hétköznapi ke-
mény munka velük együtt, Kemény, igaz, józan magyar
szó ez, A szívünkben tovább zerng az riröm és az únnep,
de csak annyira, hogy állandó erőforrása legyen minden
eddiginél keményebb, igazabb, áldozatosabb munkának,

az emberebb ember
megyarabb gagyarmunkának"

Xu.sstt, nagg ülutepén, É,s abban a xtillanatban, a.mi,kor
nt.cgtil.1tam, a ltőkoporsó elött, éreztem, hoqrJ ez az erő en-
geln is elbii1161. Mitt,den id,ők teggazaa{laOb nxagaqt ura,
lrcntalan, íöldönfutó araa l"ett, rnert ,rnaggar l;olt; rangot,
féttyt, csaldd,ot eLbe§ztett, mert netnzetét bzetette. Mind,e-
nét eluettúlt, harúidból elűztéIt, hogy ne sagíthessen tiroa
rtetnzetévt., d,a, a telltét ne,m ru.bolhattalt et, uz.él,, éItet ,mu
és mind.öröltkó, amíg egy sztil rrla4uar ét a föIdön.

Eoész na,p a fülembe tsengett az a nóta, ametget ta-
bortiiznéL énekeltünk: ,Ku.ruc Kassa terén ltísértetek júr-
nak..." Htit igaz ez, ttogg d, ma,gaar hainal ,plőjzte ezeltel;
{! kisértet.l;et? Het iga"z az, hogy az utcún Horth.a Mi,ltlós
katondi jdrtttlk és nemsollút,a rnage Horth,y Mi,któs? tr[a-.7lk a kassciak sert, meréI; ezt elhinní,, Ta"tdlkoztam ltét

:"ltlrnt". r:al-t a ttilasz. Ók mar az ídegen uiltígban sxúIet-
:""" :: i,ili:,:1.|ti.i l mindennapi kengerük Lett, s csah od,a-7:.l:,i n,lii.,,íta'.;, |i,_,,J,J tl-tit jelent magyarnak Lenni, És öb,illti5ít L,órta!: e:t a píLltmatot, annpit imrídltoztak ennek'
rLz eljóteteléért, Ltttttyit meséltek nel;ík erröl súgaa, titkon
a szüleik, ítogy rnost nem tud,j&lt elhinni, hogy nem dlmotl-
na.k. Mellettem dllta,k, a,mikar a Ko,r,mdngzó |Jr beuonultt,
ne,m éljeneztek, meg se,m mazdultah, rajult néztem, öh csak
tilttah elbúaölten, f énges, lfinnyes rzertumet,4

*j
!

Egg kassai kístúny a düiksaphtis budallestí kereskede-
delntístdk egg cso,portiúban glyörylörkódik,,,lé, diaksapka,
ezek nenl ideuatók, ezek biztos nt*ggarorszagialt." A,mi.ltor
or],ttszóItam neki,, hogy rtost tntir ő is rnagyeLrorszúgi, r.dm-
nézett egy ki,s ,pillanatra, aztdn boldogan f etkacagott. 1

*

A beuonulds előtt hét szlaud,k atyafi, beszétgetett előt-
'.ttt. Rttbtitiukott u1gan att dísz|ett a ?fuagrJa,r szalag, da
::t hittenl, csah u,daariassagbóL, h,anem,, au,ikor a, Kor-
t:ii,ttJzó Urat megldtttík, uionqoa kaptdlt te a kalapiukat
::l balrlo{lan éljeneztek. Később egv m&guür férfi, csatlako-
:ttt ho:zaj,uk és hallaatta,ln, míről, beszélnek, Azt tdrgaal-
:,-'|:, h,.,!U milgen hdborus kÍtűntetéseik uannak, az pgaik
s;i .l,*k atgafrnah rlega&n az erenu aitérségi, Vrme Í,s.

Kide t,,,t_. ha7! mind a hd,rman baLd,oqan udriúk a lsitézaé-
a tatós l.i::,it,

}ííndenütt alt haílottam,* 
'rr, 

ű. c§ehelr, na{]yon fontos-
nak tartották Eas"ccil. mint az orszdg lteleti, föuú.rclsdt, és.
nzinL összekötó allontast a szol:jet fel,é. Rengeteget épit-
keztek; Kassdtól észul;ra úi negyed, épült: Úi-Prdqa.
Es en m,egaa\,\om őszíntén, titakban íétae fi,guette,m4 hog§

Kasiai képeiok; Dr. Papp Antal, Béldy Déne§, Kántor Géza, Falvi Döme
és a szerkesztó felvetelel.



TUZ A BESZKIDEKEJV
Az iskolaterem ablakain beszüremkedett aa alkony

homálya és mintha a mélyülő §ötét§€g fojtaná el, a vé-
liony, óneklő hangsúlyri leckeolvasás mind nagyobbakat
dóccent, majd egyszerrg fólbe is szakadt. A csendre a mága
elé méIázó fratal tanító felkapta ra fejét. Egry kis ideig
homlokráncolva rézett a feszengő gyerekekre, aztán a ha,l-
lian ketyegő faliórára fordítva pillantását, bóliníoút:

r-__ Folállni! .. . Hazamehettek...
Á gyereksokaság csiripelő köszönéssel todult ki az

udvarra. Tanítójuk tétován mozdult u,tánuk és. ahelyett,
hogy szomszé,dos lakásába tartoüt volna, vontatottan, mint
akit súlyos gondok bónúanak, kifordult a kapu felé.

A beszkidalji kis rutén falu már belesüppedt a,z e§tébe.'
A mohabársonyos zsindelyte{ők megszépúttek a közeledó
éjszaka puha íeketeségékíl, mely betakarta a, §zegónység-
ről át,ulkodó, megvedleüt falaka,t. Idekünn is csend terpesz-
kedett, de másmilyen csend, mint amilyen az imént az
iskolateremre telepedett Ez a csend e várakozá§ feszült-
;égÉtől volt nehéz.

'A levegőben es€mények izgalma áramlott § eu sugár-
zott ki a kapufélfáknak ttímaszkodó emberek szeméből is.
Feketén, íarkastekiutettel meredtek .az u,tcákon r,égr§-
lrirz<l cseh csendőrjár,őr után s nyomukban egyre hango-
sa]rbá vált a rekedú, íenyegotő morgá§.

A taní|ó előrehajolva, ajzottan fürkészett az e§t-
homályba. Szinte a Beszkidekről lezúgó szél rejtjeles szavát'
figyelte, hogy kicsikaI,ja belőle a titkot. . . A titkot, mely-

IRTA : SZENTIVÁNYI JENÓ

nek tudása ott parázslott a falu férfilakcrsságárrrak szik-
kadt, cserzett arctfu.

Valahol velami történt. Ezt ő is tudta, mert már napok
óta nem érkezett meg a posta, a lapossapkás csendőr-
őrj,áratok egymóst érték s nem engedték, hogy bárki is
engedély nélkül elhagyja a falu határát. .. Valahol valamí
történt, úttal,an uüakon eljutott lríre aprólroz, nagyboz,.
csak éppen ő áll úanácata,lenul, riadtan, Csupán előtte
zárulnak össze a suttogó ajkak - előtte, aki ,,jött-ment
idegen".

Keserű vonás rajzolódott a szája köré, amint hallat-
Ianul is újra hallotta el,t a,z elnevezést. Mikor először
jutott fiilébe, bosszúsan nevetett, ké§őbb kellemetenül bi_
zsergette - mo§t mtir pedig úgy fájü akár ha parázzsal
égetnék, Iliszen dehogy is idegen, maga is közülti& való,,
egy nyelvet beszél velük. Akkor hát miért?! . ..

Tépelődését nehéz léptek zavarták meg..Medvetermetű,..
.bekecsbe burkolt alak tartott arrafelé. A frissen égő pipa
parazsa villanásnyi időre fénnyel hinte,tte meg bálványo-
san egykedvű arcát, őszre fakult harcsabajuszát. A falu
bírója volt.

Hirtelen megállt, hosszan elnózte a tlivoli hegyoldalak
egyikén fellobanó tüzet, amely két-hárorn napjs. mindig
kivöröslött a vadonból, ha leszállt az e§te, aztán sejtelme§,
mormogó nevetéssel indult megint tovább.

A tanító tétován megmozdult, mintha útiát akarná
állni, A bíró azon,ban félrcérthetet]enül kikerülte és kö_
szönté§e, ha tiszteletteljes is., de rideg volt:

- Jó estét, tanító {rrl ...
Á fiatal férfit, úgy tetseett, a köszönés pördítette sar-

lton. Majdnem merrekülésszerűen bukoüt, át szobája küszö-
bén. Egy §zékre roskadt, homlokát etkínzottan hajtva az
asztalra, }íóg folytonosan körülötte örvényleüt az iménti
üdvözlésből kiáradó bizalmatlansrtgl.

Úgy bánnak velq mint az ellenseggel, mint egy cseh-,
vel! Igen, tökéletesen úgy!

Á szíwerése is elakadt, mikor gondola,tban edd,ig
jutott. Hogy erre nem ötlött rá rögtön! Persze! Renegát--
nak hiszik, aki az állás koncáért el,árulta népéü _ sor-
xázta önmagának a, magyarázatot kapkodva. Nem,,
nem renegát. Egyedül maradt gyámoltalaa kisgyerek, aki
mellől apát, anyát elsodort e nagy háborrlutáni földiudu-
lás. Ma6anemtudó csöppség. I1gy vették karra ogy véres,
tűzlángos éjszaka pirkadatán, valamelyik huszti utcán.,
Még neve §em volt. Aztán árvaházról-árvaházra sodródotü,
mindig messzebb innen, mindig métyebben Csehorsaág,
belsejébe, a prágai iskolá"kba. Cseh ígazságot, cseh tör-
ténetmet tanult ott. Hitt, is. De p, ul,át régen vol,t. Kéü
hónapja. Amüor idokerüt, amikor mé8 úcy beszél,t, cse-
lekedeüt, mint €gy cseh tetúe volna" Azonban mo§t már
ré8ion nem ,&zono§ azzal, aki Prágából idej<itt tanítónak
ebbe a kis rutén faluba. Most már tisztán látja, bazqgság,
ámítás volt minden, amivel ókét tartották.. . Nern, nem
áruló, hanem csak tévelygő, aki végre bazaért § testvér
akar lenni, vérből való vér.

Hátrar{rgta a széket, bogy elrohanva kiáltsa ki a
maga igazát boldog-boldogtala.nnak, aunyira hevítette
a 16z.

Éppen hogy kifordult a kapun, mikor a község belseje,
felöl zúrzavaro§, tagol,a,tlan ordítássá robbanó moraj ért,
el hozzí s az ut€án végíggörgött egy valósággal eszelő*
asszonyi sikol,tás:



*A csehek... megfogiák a papunkat!
E§y mósodpercre földbe gyökerezett a líba megdöb

benésében, Nem értette a bírt. Aztán lelkeszakadtából kg-
dett futni a paróchia irányába. Csendőrkézen,az&z a,ranyo§-
kedél}ű, csupajóság pap!? Nem le}ret ok rá. Botor tévedes!

A paplak körül hangos elkeseredóssel hullámzott a
falu lakossága, órintésnyi közelben a feliáratot őrző szu-
ronyokboz. Zaklato{.tságá,ban is meglátta, hogy c§upa
a§§zony, öreg és ser"clülő gyerek. Férfi * mintha a fölri
alá tűnt volna mind * rnuta.tóba sem akadt közöitük.

- Enge<ljetek! A tanító va.8yokl -* szakadozta oda a!
elébe lrerülő cxghcknek és a kéi c§endőr összepillantva, a,
'!épcsóhöz crrgctltc:

Á plébános irodájálml károgó lr,ang süvített ki:
-- Megkeserülitek, . . bitang lázatlók!

- Nem. , . Nem igaz| -*"lorlult a dühtől vórös őrmester
:1é. p Kezessóget vá"llalok értük! * lihegte felinclulva,
amint meglátt"a a pléb,rinos nre}lett az ö§§z€kötözött kezű
t,irót is, Ruhrlja szétseaggatva,, r:ongyokb,arr lógoti, mint
azé, aki élet-lralálos birokból kerúlt ki,

A lovaglóostori suhogtató csendőraltiszt vicsorogva
förmedt a feldrlit, íiatal férfira:

- Ki kértlezle?| . ,. Es igenis, testvér el}en lázadó bi-
tangok! , ,. No, nrajd Munkác§ott elbánnak velük!

A biró higgadtan, elszánt girnnya1 a szavá^ba vágoit:

- Tesivéretek az ördóg! Mi a Nagyfejedetem népe
tag1.-unk!

_{z örntester levegőért kapkodott, aztán mogragadva
: :ar_:ó rá}]át, kifelé taszítotia:

- H--rlja az irháját!
_\ lan:ló lekinlete a küszöbről mégegyszer keresztezte

a :l; szerú-.i,t:arát. BátoríLás, biztatás világlott ki belőle
--::h: is renf e}lenségeskedés. Mondott is valarnit:

_ nz=á-:"ln.,.
.. :'..-, ]1::.]i -::]]i-,"1n e1lojtotta a 1ovaglókorbács csat-

:"] _:: :: r :-.,:r,: U',aSltáS:

- .i... irs.-e] Iiardlapot a csőcseióknek!
.\ ],jn eq némán hatrált a lrázak közé a csendőrök elŐl.

i,;;, l.gi,;c_.ka iskol;isgl,erek * tanítója mellé szegődvc
:n:as;_l:r,rtt:

- \e féljen, tanító irr| Már ógnek a íüzek a Beszkide,
;,: _t:: ";arrnak a legények!

5l:l i,.i,ll:a. hog_van került háza, Á me]lólrcn lrétségbe-
e\:: :]r:::höii. Hát erxíi §ustorsott a nép?l Á felkelés-
: - l ] Üsr érezte, hogy elkóse ti s már nincs kiútja
:€:_E lTi

t]}:t ,Jii a szobában, a vak sötót,bc mer€dve § nem i9

L'a,l_-;ta. host oclakünn egyszerre lövÓS€h ropptannak,
5ó:}-:,r\ára. az ajtó kicsapóclására ria,dt fel.

- De te nem u8Ta§z meg, átkozotí fogolyszabadítÓ!

A tseb örmester hörgöti 1,á. § lnire felocsudott volna,
;.:{aan is iogták. A szitkozódáslól lassan, mitrt az raXkor

t.:=*ió. kiiláanozia, lrogy a két foglyot mestáín|adve a

"*,j::, kiszabadították és őt okolják a megrohená§ért,
].-nal:-lctrsága mintegy vii,ráz§ütÓ§re eloszlott és önkén-
:i-.: ;cledwet felnevetett. Egyetlen §árn§oni lökóssel le-
rlfi3, :-ra]ó.ról a két fogdmeget. §gy ha,rmadik szuronyt
bckc,l: l re]]ének. Legázolta, kicsav*rta öklóből a pu§kát
Js a 3z:rl::; íegryT erel nekiíutoit a lre8yaljai bokrosnak,

Lángr:;,,._-;ek nyaldostak utána,, golyók szisze,gtek a
jeje kórül, §-..:.rli az arcába ís mart, ,cle fel, som vette,
Toronl-iránt bu<:1i_csllt a bozóton kere,sztül a hegy dere-

kán pirosló tűzfér::-i:lé. }íögötte lassan-lassan elh|irlt B.

zajgás. a íalu is beLeleszett a völgyet megiilő őszi pátába,
ó pedig csak futott, kapasz}iodott.

* Ki vagy?! - akasztotta mes törtetését benn a ren,
geteg métyón a fenyegető kérdós,

-* Egy testvér! * aina}ta ujjon,gva" ,* Eey üestvór! . . ,

Árcá.ba vizsgáltak,,aztán csodálkozti felkiáltással bel-
jerbb veuették. Iilrrnyorogva állt meg a máglya fényköróben.
Az ott csoportosulók hamarjába,n m€g sem igmertók, any-
nyira kivetkőzött öümegából s fejót amrigy is felétrgn-
tlrarm,adában eltakarta a, rá§zár&dt vér.

Á }líró egy pillantással végigmérte ós a cseh csenclőr-
puska, a seb láitán mindent megér"tett Az irjonnan íöttttöz
]ópett ós megrrizla a kezót. Szó nern eseit. Némán helyet
szrrrítottak neki a túz mollett, Hallgadtak, mí8nem az ég,en

sápadozni kezdtelc, e c§il'}agok. Ekkor ,a bíró a plótrános"
hoz íordrrlva, ma8i,ához iníette az egyik far,ágót:

- Aíyánr. Nikoláj, meheinek.
És az öreg pap, álttást inívc a tötrbiekre, kísérőjóvel

íeljgblt induli a hegyen. Á legény rúdjára csavart temp-
tomi zásziót vitt a, válláu. A }ríró komor rnosollyal üregy&-
rázott új lrívüknekl

* trl,zzel a zá§zlóval várták egy§zer régen a Nasy-
fejedclnret is!

-dztón a fegyveres csoport szintén eltúnt, le * völg},,nek.
}I,ajnal vol.t, amik,or' a í]alrr Papi,a visszatekintett a

hegy ceircsa alói, mert a távolságtól el-elveszően puskák
pattogtak valamerről. A hófehér hajLr örcg kiegyenesítette
bátát:

- Hallotl, Nikoláj? A rni pu*káink! rnondte é§

elrévetlez,etl. * Akár,csak őseik, Rákócni mezitlíhasai.."

- lehelte ,a c§oilka rnondatot,
A legóny értően bólilr-ttltl:
* Amonnarr petlig közetednek már a magyarok! .*

inteit a tátóhatár ala,tü siksrágra cólozva karjál,al,
nppen akkor kelt fel a nap"
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a c§e$ ,rreg/§s,d.llós
uíolsó napfai ^ü(crssd.n

Október 10-én, vagyis akkor, amikor a német katona-
ság már teljesen meg§zállotta a szudótanémet területeket,
kezdődtek 'a magyarlakta területek s így Kassa legizg,al-
masa,bb percei. A Kovács-utcai magyaí reálgimnázium
rliákjai ltalá"yt nem ismerő vakmerősógge} indltották el a
színte lázcr,dásszerú megmozdulást a visszacsatolásérü.

Október 11-én eltávolították a, ta,ntermek falairól
Massaryk és Benes képeit és ünnepélyesen elégetüók. Egy
heüedikes gimnázista: Palásthy volt a kezdeményező. A ta-
nárok nérnán szemlélték a nagy történe}mi aktust. Bezzeg

annál rragyotlb riad,atom táhadt a rendőrségen. Az utca a
cliáksásé lett. A következő napon a szlovákok nagy tünte-
tése ut,án, melyre a tátszólag kivívott szlovák autonómia
a,clott alkalmat, a ma6l;r,ar diákság már az utcán tüntetett"
Egy Bogáti nsvezgtű íiatalember vzel"vezte meg a diriltság
utc,ai túntetésót. okos furfangja keresztül ment a ható-
ságok eszén. Míalatt a szlovák diákok túnt€ttek, a masytl-
rok rrógyes sor:okban észrevét]enül sorakoztak. A szio-
vák ciemonstráció vógón pedig kórusban kiáltották: nljen
Magyarország, ve§szen Trianón, Mirrri.ent vi§$za, Pozsernyt
vissza, Kassát vissza,. . . Nem nem solra! Egy óráig tartott
ez a vár,atlan, tüneményes tü,ntetés. A gimrrá.zium igazga-
tója csak később értesült róla. Másnap meg is jetent szi*
gorú körözvénye; A tüntetéseket, ezennel megtíltja. A diá-
kolr kikacagták,

Október 1l5_én este már az ipariskola diákjaival tanács-
koztak, Egyeílen tárgy: hol énekcljék a magyar Himnuszt-
§ihatározták, hogy az Orsolyaapácák ternplomában kezdik
et le8először. Isy is történt. Litánia végén háromszáz di{lk
közeledett a Mészáros és Apáca_utcán, Percek alaIt az
egósz társaság már ,benn volt a templornban. Áz ern-berek
c§ak összenéz-tek, hogy rrri lett itt? iVlinek jöttek a fitlk
ilyen nagy számban? Midőn a pap a Szcntsé8et e}lte|yczte
a tabernákulumban és midőn a kórus belekezdett a bc-
fejező Márianékebe, a 300 ifjú torok rázenditett a,z ,,I§ten
áIdd meg a nragyart'í gyönyörű melódiájána. A hívek össze-
tréztek. Sokan megijedtek. Hirsz év óta nem énekelték eb-
ben a templomban a magyer nemzet legszentebb imád-
sá,gát. .\ páni féIclem következtében néhányan - mintha
tűz ütött volna ki - kiszaladtak a templomból, A benn-
maradtak zokogni kezdtek. Do sietni kellett. Mire &
rendőrök megérkeztek üres lett a templom. Másnap
körözvérry ment irásban és szóval a megbízható m&-
gyarokhoz, hogy jöjjenek a dómba, nreri ott fosják
énekelni a Himnuszi. Yalóban este zsirfolásig meg-
telt a hatalmas székeseg5,ház. Á magyerok rrr,ajdnenr
mind eljöttek, hogy hallhassák, énekelhessék a magyar
Hini.nuszt. Sikerúlt mirrden baj nélkül, A nagyságos feje_
delenr városa megmozdult. Kassa magyar volt és magya,r
maradt mindörökké.

Október 17-én a premontreielr temploma kerüIt sorra.
Iti azonban rettenetes dolog történt. A midőn ,a magát
szlováknak valló csehszlovák Sziklay igazgató me8látta a
h,ata]mas diákgereget, azonnal értes,í,tette a rendőrséget,
Mrir énekelték a Hirnnuszt, amilror a renelőrkiilöníímény
megérkezett. A Himnusz ha]latá-ra lovastól berontoütak a
templomba^ Á nagy tömeget szétverték, Bogátit és két
ipariskolást letartóztattak. Ha a diri]<ság elvesztette volna,
lélekjelenlétét, ,akkor ho]ttestek boritották volna azt &
szentélyt, ahol csa& azt hirdették, hogy egy Atyának a
gyermekei vagyunk, mindnyája.n testvérek vagyunk. Most
azonban a gyúlölei tombolt. Á diákok ellenálltak. A rend_
őrök neghátráltak. Másnap kihirdették a siatáriumot és

A iegcldugottabb ablakban is megjelcntek
a lIorthy-képck

Megkoszorrlzták a volt honvédemlékmű
talapzatát
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Felvidéki magyar íirlk cseh ruhában, cseh
sapkában, de magyar zászlő alatt,

magyar szíwel

miDden templomot rendőrosztag vett körül, Igy a tüntetés
az utcárÓl az iskolába ment át. Kezdődött a magyarellene§
tanárok bosszantásával, A §zlovák órára a diákok könyv
+s füzet nélküI mentek el. Ligeti, a szlová-k nyelv tanára
hiába szólitott fel valakit felelésre. Az egész o§ztály egy-
szerre ordította: Nem tudni szlovák, nem érteni semmit.
}{ajd a Himnuszt énekelték. Az osztáIykönyvbe való be_
ir,ás veszedelmének az elkerülése végett az osztálykönyvet
eldugíáLk, majd elégették, A komáromi tárgy,alások idején
a padokat összetolták, a katedrát felforditottrik. I$y vár_
ták a tanriLrt. Ligeti tanár az igazgatn segitségével prótlált
rendet csinálni. Ámikor az igazgaló megjelent, a fiúk kÓ-
rusban kiáltozták: Padokat vissza" katedrát vissza, széket
i-is:cra" krétát vissza, nrindent vissza. Pozsonyt vi§§,za, Ka§-
i!! rlsgza.

-\ komáromi fulrgyalások eredménytelen befejezése után
izórn!-rj napok következtek. A csehszlovákok (becsehelt
rug1-61g§ és szlovákok) újjongtak. A girnnázium igaz-
gaiója az eg:;ik latin órán alaposan leszidta a magyar ifjir-
_<a4r:L Hajlanclók vagyunk elhinni, hogy irrkább a félelem
* a alára_*ág. mint a gyűlöleü sugallták szavait. Han-
lc,Gán.a. bog_r a batárrevízióból ilgysem lesz semmi. A
l.k:ir re hallgassanak azokra, akik őket lepénzelik,
r*rr:s i -errrI€:i pánra. }Íeeíélemlitésül vagy tíz diáltnak
:.:,:T:s: :- ie. _\z e.etról a diákok azonnal jelentést tettek
]jf:--;-:.: \-:r.zeli Pártnak. Erre a párt azonnal kiadta az
;jia_._:a_ii. hog}, a tliákok mar,adjanak távol az iskolától,
Bu,rsúzni mégis elnrentek. Tíz óra után összegyülekeztek
a :r:,_ivinten és elénekelték a Himnuszt. Au igazgatő ret-
i:LÉt€s hell,zetében a rendőr§égre telefonált. A rendőrök
a-rinibotokkal felszerelve azonnal meg is jetentek. A diákok
..gT r§ee kissé megíjedt. Egyrésze elmenekült. A többiek
ctr=aradtak. Négyeí a rendőrség le is tartóztatoit, azon_
ri- a \emzeti párt közbelépésére azokat, is szabadon
::6:"1lék- Bebizonyították, bogy a tüntetést az igazgató
!:]í:LÉlra ki gyalázkodásaival. A következő napon senki
-= !I]€nI iskolába. Ette az igazgatí felkereste a N{agyar
§*rzeti Tanács elnökéí: Wirth Gyulát és kérte, hogy ujsá-
e:üi ti1l5a szólítsa fel az ifjúságot az iskola látogatás,ára.
E^r meg is történt. A diákok újra elmentek az iskolába,
T:-,lásól azonban sá sem lehetett. A fiúk a folyosókon
l;i;Ter zászlócskákat akasztottak ki, Az igazgatói Íroda
rFe;ára a köveüező felirást akasztották ki: Kassa magyar
Túk és mag1,ar lesz. Az igazgató sok diákot kizárással
ím,yeg:etett meg, Mindez semmit §em használt. Október
*--*r Pa!ásth1,, és J,aszovszky Rudolí Horthy-képeket s,zer-
:|.]: § azokat bekeretezve, leldíszííve a VII/a osztáIyban
r i*:edra fölé függesztették. A többi osztály követte a
3H.;9es Éldát, .\z igazgató ennek hallata:,a annyira rosz-
.,ll,- .:ct hogy haza kellett rnennie. Többet az iskolóba
-..:va, :€Et tért. Az iskola vezetését Árvai tanár vette ,át,

" _; =,.:z\edése a képek leszedése volt. A következő napon
l-ir.jl: íolyosón három tanár vigyázott a rcndre. Október,-1r-él -:;srfnt a tanitás.

Oi:i.:;: ;tt,,,án az a hír terjodt eI, hogy l(a§sa nem
;:r,ul T,is::l !íagrarországhoz. A szlová,k diáliok kacagva,
:-;rryoi,Ódva .a:iak aa utcá]<on. A magyarok szívszorongva
ráíák a bérsi ,,iöntést. Hiábavaló volt mirrden idegfeszÜ-
_esi F[át nem iesz magyar hajnal? Mégis az önző érdek
l'.;g gyózni"] Gyászzsolozsmára hívoti a dóm harangja. Pa-
:]aszosan sirt az orbán-torony érces harangja is. Teme-
:-re keszúltek. _\ csehek upryanis kijelentették, hogy a
:,etsi döntés után szöTnyú vérfürdőt fognak rendezni.

A cseh hadseregből átszölrött magyar fiúk

November másodikán mégis minden máskép k rtént-
Nem hiá_ba szólt a költő biztatása: Kongatom piros tlaran-
gom, ifjri szivem kongaüom. , . EIég volt az éjszakából,
Almodjunk már hajnalt végrel A feltámadás hajnala fol_
pirkadt. Halottak napján! Nem csak álmodtuk a hajnalt,
hanem valóban felvinadt. Feltámadtunk.

Novomber rnásodikán este megszólalt a magyar rádió.
Magyarország miniszterelnöke lépett a mikrofónhoz. Kassa,
lázban _égett. Elhangzott, minden vfuos neve. Kom,iilrom,
Léva, Ersekújvár,_ Lo§onc, Rimaszornbat, Munkács, Ung-
vár, Beregszász és... Jaj Iste,rrem!,.. Mi lesz Kassával? ÉgKass,ais a mienk. A templom.ok megteltek boldog emberekkel.
Nem lriába lángolt a magyar ifjúság lelkeqedése. Nem
hiába omlott a magyar vér. A megszállás kotáLrrak hősei
nem hiiiűa véreztek, A magyarok ,lijongtak. A csehek és,
a ,csehszlovákok megdöbbentek. Ekkora csalóclásra ,nem
voltak íelkészülve. A rádió hitegetéseit elhitték, §enki sem
készült fel a távozásr:a. Nem csoda,, ha sorozatos tragédiák
következtek be,

Bogsch táblabírói elnök reggel háromnegyed három
órakor a Rasin-utcai L emeleti lakásából kiugrott az abtra-
kon. Rögtön §zörnyethalt. A Géza-utcában egy cseh ve§úti
tiszt fclakasztotta magát, Másnap a?,-e9ész ,,Kisprága" eíő-
sen készülődött a lrurcolkodásra. Sírogörcsökkel szalad-
gáltak az utcán, Egy asszony a Kossuth Lajos-utcán
(Ma}om-út) elájult. Mentők vitték el. De mi ez mindahhoz
képest, amit a menekült erdélyieknek, felvidékieknek §zen-
vedniök kellett 1918 utánl? összetilzések §em hiályoztak.
Egy szlovák kereskedelmi iskolai diálk összeverekedett egy
rnagyaf ipariskolai diákkal. I{indketten súlyosan meg-
sebesüJtek. Ime a cseh méreg mcnnyire megvadtította a
szlovákokat! A üvozók minden magukkal vihetőt elszállí-
,tottak. Stgfánik és Vencel szobrát is elvitték Eperjesre.
Sokan azonban vissza akartak maradni, De éppen olyanok
mentek könyörögni ,a Magyar Nemzeti Tanácshoz, akik a
magyarokkal még szóba sem álltak. I§y tett egy cseh tiszt-
vise]ő is. Kellner, is,mert komrnunistaérzelnr,ű magyar gim-
náziumi tanár az egyik paphoz m,ent könyörö8ni, hogy
a ro§szat ne fizessék vissza rosszal. Suhaj fótisztelendő
azt válaszo|ta: Nem tehet semmit. mert fölötte már ítél-
keztek. A katonaság fosztogatni trezdeít. Ejszaka mtivel-
ték gaztetteiket. Betörtek a boltokba, kirabolták a, fú§zer-
kereskedőket, rnegtáma,dták a járókelőket és elvetiék pén-
züket. Aki nem állt meg, utána. lőttek. A cseh uralonr
szégyenletes hattyúdal,a volt ez.

közben a csonka hazában már meneteltek a hon-
védek, a közeli falvak lakossága nem aludt. Várta a be-
vonulás napját. Kassán magy]ar zász,lókat varrtak, Ide-
haza a,,üVlagyIar a magyarért" mozgalom csodákat művelt.
Összegyűlt a sok kenyér, ruha, a pérn, magyar zászló. A
testvérek találkozásának nagy napja elérkezett: November
1tr-e. Villámgyor§an §záguldottak az autók, dübörögtek
a tankok, és a kassai ,dómban diadalnasan zen8ett a
,,Te Deum I-1arr,damrrs".

ott voltanr.
Eletem legszebb napja volt. Nem tudtam elm,ozdulni

oit a clóm közetóben, Néztem, csak nézüem a magyar jövő
d,iadalmas lrarcosait. Észak felé haladt a díszmoneü.

Ne állj,atok meg, míg el nem óritek a történelmi hatá-
tokat. Dr, traszouszltt1 Józse|
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A legnagyobb öröm ? " . . násnak örömet szerezni l
Próbáld meg 'fe is l A mások öröme lesz a Te legszebb
karácsonyi ajándékod.

Mikor szelid örvendezéssel belecsenclül az örömváró
csendbe a karácson_rzía csengetyűje, mikor pattogva röp-
perrnek szertr.szól a csillrrgszóró apró csillagai, mikor a
szemek kutatva nézik a karácsonyfa alját, hogy kinek mit
hozott a ,,Jézuska", akkor ott kell lenrri annak a kis betle-
hemnek ís a karácsonyfa alatt, mely ott tartja a fő helyet
évszázarlok óta ; hol aranyo§an, remekbe faragva, hot meg
a maga egyszeriisógében.

Mikor a fafaragás keresetL művészeti ág volt, a betle-
hemeknek valóságos remekei kerültek ki a mesterek kezei
alól, különösen a fábaa gazdag hegyvidékek faragói értet-
ték nagyon a me§terségiiket. Eljtrtott a betlehemkészítés
az alföldekre i§, itt már egyszeríibb formában jelentlrezik.
Minden elnber, kicsi és rragy, egyformán szeret benézni a
bellehem kicsiny ajtaján,, mikor kigyulladnak a karácsonyi
gyertyák. Egyíormán csillog örömtől minden szen és
évről-évre elcsodálkoznak a benézők azon a határtalan
szereteten, mely a gyermek Jézust a házak legegyszerűbb-
jébe, az istállóba hozta.

Csináljunk mi is betlehemet l Tudásurrkhoz mértet,
egyszerűt. Tegye majd széppé, aranyos§á a karácsonyi
öröm és az a szeretet, amellyel csináljátok.

40 x 25 cm-es, 37, coll, azaz 78 mm szörösen vastag-
ságú fenyőfadeszkát vegyetek, meg kell gyalulni szép sí-
'mára. Azután rá kell rajzolni halványan, ceruzával, hogy
hova hely'ezzük el a házat magát, nrert ez, azt hiszem 'Ii
is kisiitöttétek, a ház alapdeszkája lesz. Amint azt a rajr.on
látni, elől nagyobb helyet hagytam, mint másutt, mert ide
elŐl majd pásztorokat, a három királyt, állatokat kell
elhelyezni, Az alapdeszka széIétől be kell mérni a kivánt
centiket és megrajzolni a pontos helyet, ahova az oldalak
kerülnck. Akkor aztán veszünk a betlehem oldalainak
fát, szintérr fenyőt ajánlok, mert a réteges lemez vékony
és nehezen sztigezhető, Az oldalak vast,agsága }/,, coll szőrö-
sen, 12 rnm, Gyaluljtrk ki osyben a vett deszkát és azután
kirajzolva szabjrrk szét. Vigyázzunk l az oldalak nem
téglalapalakúalt, hanem fordított trapózok. A szélességüket
megadja az alaprajz, amagasságuk pedig 20 cm lesz. A két
keskenyebb oldalt és a hátsó oldalt mindjart be is szerel-
heljük. Az alapra keriitő élüket a rajzon látható fercleség-
ben gyalrrljrrk le, mert ez ad,ja tneg a házikó ferdcségét,
A leszabásnál vigyázzatolr, hogy az el§ő és hátsó oldal
takarja majd a két keskenyebb oldal éleit- Ha lripróbáltuk
az összeállítást és minden rendben van, akkoí a hátsó oldal
belsejóre fessünk jászolt. Ez rigy történjék, hogy a ház többi,
belső oldalait diópáccal pácoljrrk be - azórt páccal, ntert az
olajíestók nelrezen szárad és drágább is és bizonyára úgy
festitek be, hogy még jövő karácsonykor,is ragadna - és
fekete temperával igyekezzünk egy deszkából, vagy gömb-
íából épült ház képét adni, amilyenek az erdei faházak is l
Különben is ajánlom, hogy a mrrlt óvfolyamban ,,Osinál-junk képkeretot.. clmú cikkemet tllvassátok el, abban
bennc van a fűrészeléstől a gyaluláson át a pácolásig minden.

Ha a belső festéssel készen vagyunk, kenjük meg a
három lap egymást takaró éleit enyvvel és szögeljük őket
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össze, vigyázva arra, hogy
a izög ne repesszen és ki ne
bujjon valamelyik olclalon.
Mikor ez megvan, enyvezzük
meg az immár hármasfal alsó,
az alapra kerülő éleit, azután
m€g az alaprajzon íeltünte-
tett alaprajzcsíkoka,t is. Az
alapdeszkába, alulról, a fal-
vastagság köhepébe, már
előbb szögeket vertünk, úgy-
hogy azoknak csak a hegye
látsszon ki, most beállítjuk a
három oldalt, megíorütjuk
és a szögeket véglegesen be-
verjük. A kicsurgó enyvet
melegvizes ruhával, vagy vi-
zes forgáccsal letöröljük. A
szeg kisíejű és ne laposfejű
legyen, mert a szögfejeket be
kell a fába süllyeszteni egy
vasreszelő végével, mert más-
különben még az olajfesték
alól is kídugják a íejüket.
Jó lesz a szögek hegyét a
kalapáccsal egy kicsit meg-
tompltani, mert bizony a
íenyőfa szeret repedezni, ha
szögezik. Ha a besüllyesztést
elvégeztük, nézzük meg, hogy
nem nyomódott-e el a}:.ázikó
fala, igazítsuk meg és tegyük
íélre száradni.

Yegyük elő a homlokzat
lapját. Ennek ís ugyanaz a
szabása, mint a hátsólapnak.
Erre rajzoljuk rá a kapu
ívét, vágjuk ki; a fűrészelós
durvaságait reszelővel, üveg-
papírral igazítsuk símára. A
kapu ive ne menjen egészen
fel, mert a tetó ,,lelóg" elég

métyen és akkor nenr látszik a kapu hegye, A kész rajzon
latható szegélydíszitést vágjátok ki lombfűrésszel s enyvez-
zétek a helyére. Lehet ezt ráfesteni is. ügyancsak csinál-
juk meg az &tséget álló két an-
tyart i§. Pácoljuk be a belső ol-
dalát ennek a lapnak ís és már
honá is erósítbetjük a többihez,
Gondoljunk már azonban most
e betlehem világításfua, merl ha
clernmel világítjuk, akkor a sar-
Lo}ban most lesz jó a íuratokat
.s a körtéket elhelyezni, nem
pcdig mikgr a tető is fent lesz.

A tet6t készithetjük vasta-
3rDb papírlemezból, vagy réteges
bezból, vagy, ha maradt, az
&bbi fenyófából. Kiszabjuk a
tÉódeszkákat az oldaüalak mé-
rrtc gaerint, ügyelve arra, hogy
a tgtóré§z felsó éle egyezik az

&§ffiíuc pedig 5-5 cm-rel na-
g;,cbb 1a g|rrllakqál. Atető gula-
alai<:: es rnajdnem leér a kapu-
csúcsig. En;reeziik és szögeljük.
A szögíejehet itt is süllyesszük
be és azután ú8y az oldalakat
elóvéve, mint pedig ennél a
l3-uka}iat betömítjük- (L. ,,Csi-
náljunk képkeretet;..) Mielótt a
tetőt íelerósítenénk az oldalakra,
rékony eny-l,vel hrlzzuk be a fa-
Iak á]tal határolt teret és szitál_

[Ia cseréppet íedjük be 4 tetőt, akkor csináljunk
olyan beosztást a lemezekre, mint a rajzon van és fessüli
be úgy a cserepeket a barna, piros különböző árnyalataival,

hogy azok tényleg egy cseréptető

junk rá olyan homoköt, mely-
ben sok a csillám.macska-
ezüst. Azután apró szalmát
szórjunk szét és tegyünk
csomóba az együ sarokban.
A ktilsó falakat is barnára
pácoljuk és utánozzuk azt,
mintha gerendákból volna
összerakva. A kapudíszítés
festését és az angyalokat
Rátok blzom, megjegyezve
azt, hogy a barnán a sárgan.
a piros és ezek testvérei
élnek legjobban mint színek.
Atetó belsó részén a gerincre
erósítsük be - mécs- vagy
gyertyavilágítás esetén - a
tartódrótot, mert világítás
nélkül bajos elképzelni abet-
lehemet. A tetőt különben is
nem kell felerősíteni nagyon,
hogyha bármi baj van belül,
levehessük és benyrllhassunk
javitás vógett. Szalmával fed-
jük be a tetőt oly módon,
hogy beenyvezzik a deszkát
és a szalmát soronkint rá-
tesszük, természetesen vé-
kony dróttal, vagy spárgá-
ya) az egyes kötegeket össze-
tartjuk amrlgy is. Ezek a fel,
ragasztandó kötegek kb. 1 cm
vastagok legyenek. FIa lész
van és egy kicsit száradt a
rágasztás, akkor ollóval le-
egyengetjiik és a tetószélt
bgyenesre vágjuk. A szalma-
fedés tűérjen azonban a tetö-
deszkán 1 cm-rel, mert más-
kirlönben kilátszik a deszka
és az nem szép. A torony
helyét el ne felejtsd kihagyni.

képét adják. t]gy a szalmatetőre,
mint érre egy kis zöld mohát is
tegyünk helyenként.

Most szabjuk ki a torony
négy oldalát is. Az egész betle-
hem magassága 40 cm, így köny_
nyen rájöhettek arra, hogy milyen
maga§ a torony. Tekintve, hogy
? h^atető grllaalakr1, így a torony-
felerősítéskor a tetőgrlla hajlásá-
nak megíelelő szöget kell kivágni
a toronyoldalból is. A torony
elején van a betlehemí csillag.
azt ki kell vágni és a helyét szí-
nes, sárga üveggel, papírral pótol-
ni. A torony felsórészén látható
kiszélesítést megmutatja a taiz.
Ezen vágjunk ablakokat mind a
nógy oldalról, de a lyukakat más
üveggel, papirral ragasszuk be,
mint a csillagét. A toronysisa-
kot logjobb, ha egy darab fából
véssük, faragjuk és reszeljük ki.
Azután felszegezzllk az oldalak-
ra. Ha csak mócsünk, vagy gyer-
tyánk van, akkor ide, a sisak
aljába kell a tartó drótot erősítenin
hagy az aztán a csillagig leérjen és
fényeskedjen. (rTblyt. a 22. oldalon}
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A, zász|ós meghajtotta a csapatz{íszlót,

- Trá-rá-rá_rárá! *. hangzott az otszágul felől most
háromszor egymásután az élesen recsegő kürtjelzris, mely
ritka kivételesen csak akkor volt haszná}atos, ha valami
különösen előkeló vendég érkezett. A kűrtezó még iófor-
m,rin el sem hangzott s Magyar Feri, az országúti dísz-
őrség és a íogadóbizottság egyik tagja, már lóhalálában
száguldott a paían€§nok felé. A íutár feltűnő izgatottsága
szinte kétségtelenné tette, hogy rendkívüli ,dolog történt.

- Parancsnok {rr! Parancsnok úr! _ lihegte a meg-
riadt fl{r. Ti§ztelettel jelentem, három nagyon nagy autó,
azaz }rárom kis a,utóval nagyon nagy urak érkeztek. Tá-
bornok is van köztük, vörös lampasszal. Meg a kultusz_
miniszter úr cilinderrel, Meg Varga tanár úr az igazgató
úrral! Meg nem í§ tudom, hogy kicsodák a többi urak!
Egy hölgy is van velúk! .. .

- Mi-i-i-i_i?! Hogyan?! - kérdezte a meg]epódött pa-
rancsnok, - Kultuszminiszter?! ... Tá.bornolr?l ...

Természetes dolo8, hogy a váratlan hiradásra, illetó-
leg a nem remélt látogatásra az avatási szertartás hirte_
len abban maradt, mett .az egész tisztikar egy-kettőre íöl_
kerekedett, hogy az előkelő vendégek fogadására siessen.

A tekintélyes urak, kik érkezését a gyors]ábú őrsvezető
jelentette, akkor már a vadvirágos réten lépegett€k és
néhány idősobb flú vezetésévei egyenesen ri n}eglepett ve-
zetőség felé tartottak.

- Tisztelegj! -, harsant a vezényszó.
A csapatok tisztelegtek, az érkező ven<légelr § a c§er-

készvezetők pedig kölcsönös bemutatkozások után íög-
tönzött tanácskozást tartottak.

A rét szélén várakozó, kívácsi közönség fürkészve ta-
lálgtatta a fontos megbeszélés okát.

A parancsnok irr a fiúk elé lépett és ,,aigytizz"-t lte-
zenyelt.

- A multkori hadijáték alkalmával ki vesztette el a
zsebkendőjét? + kérdezte a parancsnok hangosan,

Nagy csöndes§ég következett.
Markó Jancsinak fejébe szállt a vér,, N{ari néni biz-

tosan bepanaszolta őt a vailás- és közoktatásúgyi minisz-
térium_ban! ...

- Egy zsebkendő találtatott! - szólt isrrrét a paTancs-
nok és jobb kezével magasan lengette a kendót. - Jelent-
kezzék jogos tulajdonosa!

A flúk megtapogatttik zsebeüet.
Markó Jancsi fellélegzett: - Tehát találtatott! . .. Biz-

tosan az országútonl..,

- A zsebkendő sarkában kék vegyiinta trélyegző van:

- Közsé8i Árvaház! ... - szólt ismét a parancsnok úr. -A multkori hadijátékon hagyta el valaki! . ..

- Markó Jancsi! Markó Jancsiél . . . * zir8ott errB e
' tömeg, mert a csapaüban rnirrdenki ttrrlta, hogy M,arkó

J,ancsi az a fiit, aki az árvaházban lakik.
Igen,, igen!... *- villant át Jancsi agyán a neve_' zet€s eseméiry emléke. - Ezzel kötözte be a szerencsétle-

nül járt fiatalember átvágott csuklóját,! .. . De miéri kell
mindenkinek turlnia, hosi O árvaházban nevelkedik? -gondolta magában féIig losszankodva, félig szégyenkezve,
mikor csapa[jától a parancsnolrsóg elé ment. - Hiszen

] most neki is ép' olyan ruhája van, mint a többieknek. . .
Egyszer lehetne boldog, hogy nem néznek rá szánakozva
az 

-emberek és íme, -, most ezt az e1y örömét is elrontja
egy zsebkendől...

: * ltt az életmentő! - mondta büszkén a parancsnok
i úr Jancsira mutatve és átadta neki szépen összehajtoga-

tott kcndőjét
|- A?, én diákoml Az én diákom! -- szólt közbe Varga

tanár úr, * Kiváló tanuló. Minden tárgyból jeles! . , .

-- Igen, e7, az a flú! - szó|t az előke}őségek közül egy
felkötött-karit fiatalember, kinek beszódjén rögtön meg le-
het ér,ezni, hogy nem m4gyar ,anyanyelvű. - I{aiározot-
tan felismerem őt!
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* Á-á_á! - álmélkotlott a díszes társaság.
J,ancsi mo§t 'má,r meneküini szeretett volna,_ d_e a

.rusy;r*b tórtittogtak, hogy szó senr lehetett szökésről,

- Brávó, fiam! - lzőlt az egyik úr, akinek az arcá,
ró1 lehetett ]Óolvasni, hogy orvosprofcssz,or. - ha te nem
lettél volna okos és úgve:j, akkor * és itt a felkötött karü
ifjú úrra mutatott --ez a fiatalember elvérzett volna! ",
Mbndtratom uraim i*- forclult most az orvosprofesszot az
előkelő hallgatókhoz, * 8z a flú olyan mestcri kötést al-
kalmazott, iogy az lakármelyik diplomás orvosnak is dí-
szére válhaiott volna!,.,

Kis szünet után a parancsnok úr kezdett beszólni.
* William Hogan ő excellenciála, az Egyesüt Álla-

mok budapesti nagykövete .-, kez]dte beszédót, meg
akarja nelied háláiiii azt, hogy lólekjelelrléteddel megmen-
tetteá az ő egyetlen Jimmy fia életét. Ezen címen en8em
bízott meg azial, hogy tudakoljam meg tőIed, mivel_ te-
hetne téged boldoggá. Nyilatkozz tehát, mi lenne szíved
legbőbb kívánsága-?i ... Mi szeretnél lenni?! ,..

- Pap! Pap szeretnék lenni! Á lélek kqionája! . . . l--
íelelte Janisi minden tétovázás nélkül. - N[ost, a negye-
dik osztá]y elvégzése után szemináriumba , szeretnék be-
jutni! . ..

- Ó, ezt a kívánságodat én is teljesítletem! -, szólt
a kultuszminiszter úr Ós belső titkos zsebéből nyomban
elővebte <Iuzz.adó kultusztárcáját s feljegyezte a fiu személyi
atlatait, hogy tömérdek gondja közepette valahogyan el
ne felejtse a"zokat,

- Jól fontold meg a dolgot! - figyelmeziet,te a fiút
az igazgató úr. - Egész életedrői van szó!

- É,n már régen mcgiontoltam! - sóhajtotta Jalcsi.
- De eddig nem-lehetett.reményem arra, hogy elérhes-
sem célomat.

- Hát jól van! - lolytatta az igazgató irr, -- Továblri
neveltetésed költségeinek fedezésére a nagykövet úr őnagy-

I}Ii szeretnél lenni ? l ...

nréltósága tízezet dollárról szírló csekkct adott iit nekem,
Az összeget ,\z árvaszéknél fogom rószedre letótbe he-
lyezni!

- Kö . .. köszö , . . köszönöm| - makogta Jancsi. De
szavait, melyeket szinte öntudatlanul motyoSott tovább, nenr
lehetett hailatri, mert e}nye}te azokat a csapatok és a kö-
zörrség dörgő éljenzése,

- Most pedig mindennél nagyobb lriíüntetósképpen
előkelő vendégeink jelenlétóben avatlalc cserkésszél *-
szólt a parancsnok úr s mikor intósére a csapattisztek
tisztelgést vezényeltek, felolvasta ,a cserkészfogadalom
ször,egót.

A vendégek kalaplevéve, ünnepélyes komolysággal
hallgatták a nagyjelentőségű szavakat, melyeknek mélysó-
ges tartalma mindenkire nagy haiá§t tett.

M,arkó Jancsi imádságosan átszellemülten n,ézve a
magas égre, rneiszire cseng3 hangon monclta parancdnoka
után az egész életre kiható fogadalmat:

- Híuen |eljesítem kötelességeimet, melgehkel /.s_

tennek, Hazamnah és emberkirsa,imnak, tartozom.

12. Varga tanár úr leszögezi a tanrrlságot

Az érettségi vízsgálatok sikeres befejezése után az al-
sóbb osztályos tanulóknak tovrüb kellett folytatniok a
lassú érlelés verejtékes, következetes munkáját. Ismét
megélénkült az igkola! Mé8 csak néhány meleg nap, aztán
-- hajrá! - kezclődik a várva várt nagyvaká,ció!

De addig! ...
A máskor mindig oly nagy fegyelnlezettseget tanusító

negyedik b) osztály most különösen izgult. A mintaosztály
azonban nem azétL volt annyira olyan szokatlanul élénk,
mintha ,bizony ,az érettségi vizsgálatok sikeres bgfe jezé-
sének, vagy a rohamlépésekben közeledő nagyvakáció előre
álnrodott szépséges romantikájának örvendezve, saját bő-
réből akart volna kiugrani, harrem azért rirg-kapálóclzott
a szil,aj screg, azórt volt olyan eszeve§zett jóke,dve móg a
legá,lrnosabb szugzimuszinak is, mert a lezajlott hadi-
játék és főleg a neni mindennapi cs,erkészavatás izgalmai
robbanásig fokozták a diadalmas kedélyeket.

De - stopp! - csöngettek, (Folytatjrrk)E1; eseli*e;rdó taja]:atott i - szólt a parancsnok
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Ha ha ha!,,, Lánckovácsok vagrytok? Bizonyítsátok be!!;

A lVlagyar többfordulós, ezerpengős reitvényver§enyének 4. fordrrlója
. . . Ütemesen kopogtak az írógép bíllentyűi. A szer-

kesztőségi nagyolló mohó csattogással falatozotI a főszer-
keszíő kezében.

A lrorrektorok piros ceruzái vidáman fogócskáztak a
vasbetűk rengetegében s diadalmas örömmel csaptak le
itt is, ott is a sajtóhiba pecsenyóre.

Néhány munkától megőszült fiatalember révetegen
tlszkált a Yörös Kör levéltengerében. . .

A Magyar Cserkész szerkesztőségében esti' munka
folyik. . .

Lassanként elcsendesedetL az egész Cserkószház. Csak
a szerkesztősóg kót ablaka csillogott fehér fényben, a köclös
őszi estben... 

,*

Lassan, észrevétlenül htlzódott leíelé az ajtó kilincse.
A következő pillanatban fekete, kormos kéz vágódott be
a feltári ajtó nyításán. Hatalma§ c§omag huppa;rNt be a
földre.

Egy másodperc s a szerkesztőségi ajtó külső felén
levő kulcs rácsattant a zfuban.

Nagysokára sikerült 
"r"rJUrrr"O"dulní. 

. . Sehot semmi
nyom t Lázas izgalommal bontotta fel a |őszerkesztő a külö_
írö§ c§omagot. Kívül rajta semmi írás, csak egy hatalmas
vörös kör. Srllyos, nehéz valami lehet benn e l Ha az ember

meg,ázza, mintha csörögnc. " " Yégre felnyílott ae erősen

összedrótozott doboz. "d óoboz belső fedelónek old*}áu
iizenct :

,,Nyomoroncole ! Lánckovácsok lettetek, mi ? Láss.nk
csak meddig ér a tudománytok l Hősködtetek ? A&dig
könnyű lrencegni, anríg csak a lepénylesőtökkel veritek a
láncot me§ au üllőt l . , .

ltt küldöm a Jack láncát, Flszakadt l Mégpedig 6
darabra. 26 ép, egészséges szemet l(üldök. Fíízzétek hát
óssze - ha annyira lánckovácskcdtok l De jaj néktek, ha
a kelleténél több láncszemet nyittok fel és kalapáltok össre,
rnint amennyi feltétlenü szükséges ! Egy felnyitott lánc-
szem mfu sohasem lesz olyan erós, mint egy érintetlen !

I{a Jack elszabadul, nincs irgalcrn l

.A, körhe összefűzött lánc Luca napján ójfélkor oda
legyen akasztva a solymári Ördőgtytruk-barlang vasrácsára,
kiilönben a szerkesztóség a levegőbe repül"

Ha a kelletéué] töbt} szemetbontottatok fel ós kala_
páltatok össze, minden fölös szemért meglakoltok !

Lánckovácsok, munkára !

Megdöbbenés
ült a szemekben.
A lánc darabjai
végigklgyóztak az

asztalon. Kora
reggelig ült együtt
a szerkesztőség t

Ha 7 láncszemet
felnyitnánk, össze

tudnánk fűzni a

láncdarabokat.
Lehet keveseb fel-
nyitásával ís ?

Ezot pengö,

azaz tíz ropogós
százas üti a mar-
kát annak, aki se-

gít rajtunk l
(Az ezerpengő

pontos meg§zeT-

zésének részleteit
lásd e|őző szá-
mainkban,)

ffi
;, l

:,". l: !

..' .,,:,1íiíj,i
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A Yörös Kör negyodík feladata tehát az,
ho6y a mollókelt ábrán feltitntetótt é§ rneg-
szfunozott láncszemok közül megkeresitek
azokat a szemeket, amelyek felnyitásával
és azután összekovácsolásával egy össze,
íü996 kerek lánckarikává lehet összefogrrl
a jelzett darabokat.

Meglojtésnól esak mog kell ielölni azokat
a számokat, llletve szemeket, amolyek

segítségével me8 lehet oldanl ezt a íelada_
tot. Tehát pl elég ennylt írnl: 6, 6, 9, 15,
t6, 21.

Természetesen a lehot6 legkevesebb lánc-
szem felnyitásával kell megoldani a íelada-
tot l (§zelvényt mellékelni l)

Fitlk l Mutassátok meg a vörös Körnek,
hogy vérbell lánckovácsok vagytok és segít-
setek rajtunk, mert ha -Luca napján (ami
kedden, 13-án van) nom le§, a lánc holye§en
összekovácsolva klnt aa Ürdö9lyu&-barlang-
nál, egy pillanattg sem lesz bi7tonságban

Figgelem l Fíggelem !
A Vörös Kör B. íordulótát még nom otdotta

meg mindegyltek t Elengednétek aa 1000
peng6t, meg a kót flnnországi utat ? Mert
ahogy ismeilek, blatosan nyernétek l Azl az
egy riJ elóíizetót csak eló tudod kertteni ?

Ez lgazán nem lehet íeladat számodra.
A mrtlt számban a Vörös Jíör ármánya

volt a formátlan körnélküü srelvény l

Lúncuerseng !

§rávó fiírk l Gyönyörüen'indul a verseny l

Anrryian vetélkedtek az elsóségért, hogy
me6 kell hosszabbítanunk a versenyt. Az
élcsoport kezd kialakulni l Móg egy néhány
rlt elófizetó s lánchosszrtságbsn nyeritek á

tíz ropogós tlzest l Tehát raita pajtás l

Ügyeserr forgasd a pörölyt § c§attogjon az
ü,lló _ . .

i
}

zik raita. Eleinte a tagok egyedüI készftet-
ték el rnodelljeiket, de így a mtrnka hossza-
dalmas volt s két hétis is eltartott, ezért
tértek át a rnrrnka megosztására. A vizs-
gákra vonatkozólag ehnondja, h.ogy a mo-
de}lezőknek nésy,íéle vizssát kell letsnni. m,lg

eljutnak a modellezés legmagasabb íokához.
A) vizsga a modellezés alapvetó elmé-

leti tudása ós sápjavítás.
B) vizsga 60 mp-e§ vitorlázás, magasabb

elméleti és nagyobb sya,korlati tu,dás. (Var-
rás, stb).

C) vizsga 3Ó0 másodperce§ vitorlázás,
leNtaiz szerinti önálló modellépítés és tel-
jes eiméleti tudás,

D) vizsga 20 perces vitorlázás és egyéni
modelltervezés.

A ,,Fulgur" Spoíte,gyesület taslai az c!&
írt vizsgákat is nagy számban és szép siker-
ret teszik le.

A) vizssát 35 modeliezó

Startok száma kb. 9?00. Ezek idöszerint
me8o§ztva:
Startok száma l5 perces repülésen be,tül

1,,
1 ,, ,. al,rrl

közben körüljártuk a kiállítási termet, az
egyes asztalokon kiáIlitott reínek rnodsllek-
nél a fiatal morlel,lezők lelkesen magyarázzák
az órdeklódőlnnek. hogy mite szotgálnak az
egyes alkatrészek.

vógezetül az idősebbekre és jövő.tervelrre
terelörlött a szó. Megtudiuk, hogy az oktatás
nehéz munkáját Benkó §ándor, Bodnár Oá-
bor, líoffman,n Lajos és }lótlosi Laios végzik,
milrdannyian ónálló tervezök és gépé,pítók.
Filó Béla pedis, aki szíves volt végig kalart-
zolni, nem szlvesen árulta el, hogy már négy
éve íoslalkozik modellezéssei, noha még csak
iövóre érettségizirk. Több ii,nálló modell-
tervezé\§o van. Pl, ,,Csavargó" modellje 1§

percet van a levegőben, míg az egye§üleinek
,,liast" nérnet típusít gépe a rékorder, 17 per-
ces idövel. A ,,tsulgur" sportegyesület, amely-
nek a m,odellezésen kívü,l elektrotec,}rnikai és
túrisztikai szakosetálya i§ van, a közeljövö-
ben beolvad a Jurisics Miklós cserkész-
csapatLra, mint annak ,,Fulgur" elnevezésií
raja. Ez,után ic szglsálják a nemes célt, a
modellezést, de a cserkészet mindent ma§ába
ioclaló é§ szebb jövót biztos,ltó keretei
között.

káítor oéra

?6
47
9E

2000
7000

á DMaloIl ,,Fülgur* §porto$yo§ilet
repalO0€pnoúell lt{llltfisa

A közel 50 fóból álló budaiok,i modetlező
fiatalság kiál§tása a városháza hatalmas
tanácstenmében volt.

Filó Béla, a .,Futrgur"-ok legiobb modellterve-
zője táiá<oztatott az egyesület tagiai,nak muíF
tálkodásától és a modellezés mai lejlettségá
rüt üegtudjuk, lrogy a kiállított modellek: I.
l:roriás sépek, II. mótoro§ sépek, IlI. külön-
l*s.s gépek (tandern, lélprolil és kéttörzsüek)
st,portiába tartoznak. Az összes modelieket
a Jgr:sics itiklós cserké§zc§apat otthonában
]ysó Lúlelyükben átrl,ították e[ö. ahol napon-
r::: e déhtáni tanulás után összeiönnck és
s.i :J6*bbe& útmutatásai mellett tanuiiák
e,eg e mdet}ezés elméleti és gyakorlaüi ré-
srét- A nrnka 36} kitartást és lemondást is
iÉr-án, de ezl a szebb jövó érdekében szlve-
sei teszik. Az egyesü}etet tasd,íjakból és
aemesszlvü pártiosók támogatásá,ból tartják
lem- Egy-egy ta3 bavonta 20 lillór tacdíjat
i,ze|. az ö§sze8líúlt pénzből szetzik be a
mc<iellgépet épitéséhez szúkséges anyagot.
i köz€p- és nagyteüesítményír modellek elő-
á]iitása darabmkht ?-3 pengöbe kerül és
*á! nap aiatt ké§zül el, ha 5-6 modellezó dolgo-

lette le.
A kiáll{táson büszkén mutatták be saját.

tervezés{i FV" 2l., FV. 22, és FV. 23. iel-
zésú gé,peikEt, viszont szerénységiiket rnu-
{atja, hogy az esyesületközi versenyen még
nem irrdultak. noha vannak elsórendü modetl-
je,ik. hanem lázasaír do}goznak új é§ jobli
gépek rnegalkotásán. Ötlete§ táblázat szem-
lélteti a repüldsi idótartamokat a nnegalak.r-
tás, 1938 március l§-e óta,

Összidó t8 óra 32 perc 26 m,D.

Ijtló Béla, a Fulgurok hlres modclltervezője,
oktatra a flatalokat

,,Fulgur" a legnagyobb repülómoclcIl
a kiáütáson (Kántor G, íeluétele)
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lanokon a nők mind fiatalok és
csinosak voltak. Miki bá' szeíint ez
az antropológia. Eleinte nem hittük,
hogy ez tudomány, de amikor meg-
néztúk följegyzéseit s ilyen aláítá-
sokat találtunk, hogy ,,baltica rusti-
ca"r,baltica sympatica"o rrbaltica
rrltrasympatica", akkor meggyőződ-
tünk, hogy ez mégis tudomány lehet.

Sangi bó'-ból az utazáson kitört
a tanár. Miután a mi begyöpösödött
fejünket már teletömte finn művelt-
séggel, keresett magának a hajón
egy finn csoportot és ezeknek tar-
tott elöadást a finn művészetről.
Csak úgy csodálkoztak, hogyan tud-
hat egy külfüldi többet, mint ök
maguk,

=-.'.l'i 5§:rfr* ,?t{s,

tx. FEJEZBT.
Btrtokbn vessz{ik a bajót - Hogyun kell a kapltányt le-
kenyerezni ? - Ki mit oslnált az úton ? - Mt a baltikázás ?

Dólce6 fehér hajónk, a Heineuessi nagyot tülkölt s
megkezdődött csodálatos utazásunk az ezettó országában.

Csodákban eddig is volt részünk, de más ám vasút-
ról nézni a vizeket, vagy pedig hajón utazgatni hátukon.

Még el sem túnt Sauonlinna vára, máris birtokba vet-
tük a hajót. Egy teljes napig lesz otthonunk, illő tehát,
hogy kellően megismerjük minden részét.

Csomagjainkat beraktuk kajütjeinkbe § mint első-
osztályt1 utasokhoz illik, csomag nélkül folytattuk szem_
lélődé§unket.

- Elóször a kapitányt kell lekenyerezni - mon-
dotta a Fönök. Az e:ipedíóió bevált recdptje szerint Tóth
Sanyi öcí' volt a főkenyerező. Elővette vázlatkönyvét,
vonal itt, vonal ott s egy-kettőre odavarázso]ta az illető
médium, jelen esetben a kapitány arcvonásait.

,,Kauni§, kauni§" - szép, szép - mondogatta a kapi-
tány, mikor közbelépett a második számú lekenyerező,
maga a Főnök. Kézbevette gépfegyverszerű fényképező-
gépét és ő is megörökítette a kapitánlt.

Miután a legfőbb embert így megnyertük, érezttik,
hogy a hajón semmi baj sem érhet. Mindenki a szokott
ügykörének megfelelő munkához kezdett. Gyesza bf
egy finn szótár segítségével néprajzi és társada]mi tanul-
mányokat végzett a hajó utasai között. A ,,Vadász" ran-
desen esatlakozott hozzá s vázlatkönyvébe a páros olda-
lakra férfi, a páratlanokra női antro'pológiai 'felvételeket
végzett. Röviden ,,baltikázásnak" neveztük ezt a műve-
letet, Erre annál inkább meg volt az okunk, mert csodálatos
módon Miki bá' noteszében sokkal több volt a páratlan
oldal, mint a páros. S még az is érdekes volt, högy míg
a páros oldalon öreg férfi, c§unya férfi is akadt, a párat-

hajóutat, hogy pénztárosi mivoltá-
ban rendet csináljon. Néhány órai
számolás után, hol a fontok, pen-
gők, lettek, lattok, német márkák,
finn márkák dtlló csatát vívtak,
Jákó becsukta a bőrtáskát s ,,Majd

holnap" kiáltással Ő is belemerült a táj szemeÍÓtéble.
A Főnök ugyanezt tette. Kezében a me§§zelátóval és

a teleobjektíves íényképező§éppel figyelte a tájat. Előtte
finnországi horgászprospektusok. Ha idegen jött arra s
valamit is értett a horgászathoz - már pedig melyik finn
ne értett yolna ltozzá - röpködtek a szakkifejezések.
A Főnök notesza pedig egyre telt a hasznos feljegyzésekkel.

Csekélységem, mint szakavatott vízicserkész, célomul
tűztem ki, hogy a hajó biztonsági intézkedéseit vegyem
szemügyre. Felpróbáltam a ktilönleges mentőöveket is.
A többiek nevettek. hogy túlóvatos vagyok, Pedig az elő-

i
l

\

vigyázatosság nem árt, úgye ?
Nem szóltam még expedíciónk lretedik tagjáról,,

Poiu-tól, íinn to]mácsunkról, }J'át ő itt elemében volt..
Egyik pillanatban Gyesza bá'nak segített s finnül ma-
gyatázta, hogy kell Budapestre utazni, másik percben a
Főnöknek fordított halász-szakkifejezéseket. Közben állan-
dóan büszke volt a sísapkáján lengedező fuvalányhajra-
S ha az utasok megkérdezték, kik vagyunk, olyan gőgösen,
mint valami cirkuszigazgató, magyarázta el expedíciónk
ezer apró részletét.

x. FEJEZET.
A modern ,rJangatlák" - A Ilajó a lüten - É;;ett utazás

nappal.
Üttint< a fedélzeten s szemünkkel, tüdőnkkel szívjuk

magunkba Finnországot. Igen, ez az, amiről annyit hal-
lottám, annyiszor olvastam : az ezertó országa. Ylz, vlz
amerre csa-k nézünk. Közben sziklás, fenyőborította szi-
getek, fehérlő nyirfák szakítják meg a fenyők zöldjét.
A kékes-fekete víz felett ragyogó kék égen vakító fehér
felhők tlszkálnak. Igen, ez Finnország,

A kapitány mesteri keze állandóan helyes úton tartja
hajónkat, Néhol vízbe vert rudak, másutt úszó bóják
jelzik a meder határát.

]l

t

I

§anyi bá'lekenyerezi a kapitányt Magam a mentóöveket próbálom ki
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* Nóz<ll tutaj - kiálta F'őnök.s szeméhez kapja_ nessze,
tátóiát, Mi is' arra-nézünk s egy vontatógözöst látunk, amint
erősbn füstölve csaknem egy helyben áll. Mögötte valami
hosszú tömeg: a tutaj. Dc rrem a mi értelmünk szerint.
Hata]mas sátta t<titeáek vannak láncokkal tizesével össze-
kötözve. S mindez váqy százötven méter hosszrl. Olyan
mennvisép- hosv tizenói tehervonatnak is sok lenne. Itt
pedig"a Űz tráian ez a kis eőzös, igaz, hogy lassan, de
e]bírkózik vele.

Alig tűnt el ez a modern ,,Jangada", Poju uj§ágot mond :

-_ Zsilipelni fogunk.

- Mit fogunk ?

- Igen, Zsilipetünk -. nyugtat meg Sanyi , !4', "}iegyrittal áz expedició útimarsálljá is s menetrenddel, tér-
k?lpel és bő fóljegyzéseivel mináent a legjobban tud,

- - Elértünk ai éiső zsiliphez s most egy nagyon furcsa
dotog történt. Olyan voli, mintha az egész hajót liftr_e
tetté1 volna s feleirelve em'eletmagassányiia, azt 'mondták

volna. most pediE ísv haladi tovább.
Á zsilipkámra-mákas{alú betonüreg, ahová hajónk óvato-

,san behajóiott. Mögötfünk becsukták a zsilipkaput s q ryag3-
§abbaníókvő vízrétégből egyretöbb vizet engednek alánk. §z
emeli a hajót egyre magasabb- :._,,] ]_.li.l.i :..]i,|,., j_,j.::.jl:,

.ra. Az egé§z nem boszorkány- | _:c.:.,, , :,,:,:.,l.,:l::,,:,,.1ll:::.::,, '.'ra. Lz egé"sz nÖÍh boszörkány- ' ,,;,'l '-,

ság, csupán a mérnöki tudo- ,"] .''

mány diadala. Amint emelke- l "

dünli, megpillantjuk a maga- .

Hihetetlen nagyságrl §zálía-tutajt vonszol a kls 6ózös

vagy három méterrel meg-
haladja azt, amin eddig utaz-
tunk. Oldalról erős vizzúgás
hallatszik. ott van a vlz
meredek folyása, melyen ha-
jónk a scllők és örvények
között nehezen haladhatott
volna föl. Igy pedig rövid lifte_
zés után kinyílik a zsilip kime-
neti kapuja és mi emelkedett
színvonalon emelketlett han-
gulatban folytatjuk utunkat.

- Jaj, de kár, hogy nem
a sellős részen utaztunk -tör ki belólem a vízicserkész,

- Fogsz te még külön-

beken is utazni "_ nyugtat
meg a főnök.

De ilyen nagy hqióval az
nem olyan romantikus, mint
ahogy mi vízicserkészek szok-
tuk - vetem közbe. Utó-
végre tartanom kell vízic§er-
készpozíciómat.

Megnyugtatlak, két
nap mulva csónakkal uta-
zunk végíg az Oulujoki sellóin* válaszolt a Főnök,

Egyes helyeken a vlznek
erősebb sodra volt, kis gőzö-
sünknek ugyancsak ígyekOznie
kellett. Néha víziütunk ö§sze-
szűkült barminc méterre, néhol
pedig ezer méterekre tágult.
A szűk részcken voltak a zsili-

Jellegzetes kis szi§et 
ry*ffi{- 

ffh,ltt"n:ilTlT\aÜ izsl'.:l

táruló hátaként vittek tor,á#.Yf 
gil"Jlu"{r#"mrffiJi"|

látóhatár mögött, d.e azétt nem lett ieljesen sötét. Észak
felé haladtunk, ahol cgyre hosszabbak d napok.

Az óra este tizenegyet mutatott, amikor megérkeztünk
hajónkkal azonos nevú Heinevessi községbe. I(ét óra
szünet, mondta a kapitány, lehet sétálni a parton.

Mialatt expedíciónk egy része nagyobb gyalogtúrát
bonyolított le, két lratalmas uszályhajó állt mellénk. Tele
volt fával, Szorgos munkáskezek rakni kezdték a hasábo-
kat feneketlen gyomrába. }Iost derült ki, hogy a lrajót
a finnek híres zöldaranyáva|, fával fiítik.

Érdekes volt a munkásokat trézni. Mindepvik a mi sí-
kesztyűnkhöz hasonló bőr munkakesztyűt hÜáott kezére,
hogy bőrét a fa meg ne sértse. A hasábokat pedig egy
olyan talicskára ral<ták, melynek kereke nem elől, llanem
a középen volt, hogy így a srily ne az emberre, hanerh kizá-
rólag .a kerékre nehezedjék.

Észre se vettük. letelt a két óra oihenés és haiónk
éjjel egy órakor, a firt<aOO nap halvány fényénél tovanl
indult az ezertó és ezer szigel országában. (Folytatjuk.;A zsilip, mintha liftre tették volna fel hajónkat, emeli magasra

Cserkészindulók hanglemez§ken
A budapesti ráelió műsorában néhány nappal ezelőít

hanglemezeket mutattak be, melyekre a 3. sz. Regnum
\!a:,ianum cserkészcsapat népszerű fúvószenekara iát-
szoira Turry-§ík: Magyar Cserkészindulóját, valamirrt
Borsa3- Sanru ny. alezredes, a 18. sz". Lóczy-zenekar sokáig
rolt karrrresterének cserkésznótákból írt: szamosmenti
indulóját.

A 3. sz, R. 1í. cserkészzegekat finom és kiegyensúlyo-
zort játéka megérdemelt sikert hozott. Különöserr a Magyar
C_lerkészinduló - .,Fiú} fel a fejjel hanglemeze
je]ent nagy értéket a magyar cserkésaet szám,étra, m€rt_az
eddigi énekkarral és szimfónikus }enekarral készült lemez-
zel szemben, aho1 jó cserkészzenekar nincs vagy nem
alkalnrazható, cserkészünnepéIyeknél, rádiós grammofón

útján könnyen felhasznáiható s ,a kifejezőbb firvószenekari
elóaclás alkalmasabb a menetelésre,

Kívánatos vo,lna, hogy a cserkószhanglemezek száma
hanlaro§an megszaporod,jék, mert erre & cserkészrnunka
szempcrrrtjából is nagy szükség vatr. Felvonulások, szabad-
téri vagy zárthelyi ünnepólyek alkalrnával mennyit segl-
tene, ha volna sok jó, ízig_vérig magyar, esorkészzenekarok
álüal rájátszott hanglemezünk, sőt má,s tárgyú han8leme-
zünk is. Mennyi színt ós változatosságot lehetne könnyű-
szerrel belevinni ezeklre a tömogmegmozdulásokba a 8ép-
zene révón; ahol sem az é|ő zenekar, sern más elóadás, a
mostoha' körülmények gátlásai folytán, nem tud kellő
nívót elérni.

Ennek egyik ritja az volna, hogy a eserkészffirk órdek-
lődjenek a cgerkészlemezek iránt, hisz fgyis s0k köztük
a hanglemezgyüjtő. |gy ,aztán étdemes le§z az igen nagy
költ§éget igónylő hanglemezfelvéíelt a cserkószanyagra iskiterjeszteni. (ftL, su.}
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A magyöri
kot"l"sség-'
tudás

A napokban október
20-án - egy borús, esős na-
pon nyugodtan kariktáztam a
falu felé.

- Balaclava járt a fejem-
ben és arra gondoltam, hogy
még most sem küldöm el pá-
lyázatomat a ,,Magyar Cser-
kész"-nek,

Augsburg, Brenta, Nándor-
fejérvár, Mohács, Buda, Árad,
Isonzó, Doberdo és még Isten

eiRfo}r-L,
. ,., 3 8 ,

tudja ,milyen nevek kavarog-
tak a fejemben hópelyhek módjára; ezekből pedig Úgyancsak
lehetne egy csinos ki,s csokrot összeállítani.

- Eh! Mégsem pályázom! - gondoltam aztán.
Tünődésemből egy velem szembejövő szekér zörgése riasztott

fel. Egy a§szony hajtotta a lovakat. Odaszólt:

- .A kanász fiát megharapta a kan! Ott rnegy ni! - s a
háta mö5é mutatott, - Legyen már olyan jó, menjen el a dok-
torért l

Az utolsó hangokat inkább csak sejtettem, mint órtettem, Rá_
ugrottam a taposóla. Zúgva gurult a kerék és a szél fütyült mel-
lettem.

Csakhamar utolértem a körülbelüt tizéves fiút, aki alig ván-
szorgott, Jobbkarjával, ahol a kan megharapta, dőlt a vér. Ron-
gyos ingujja merő vérfolt. Szánalmas iátványt nyujtott szegény
gyerek,
, Amikor utólértem, éppen az ott dolgozgató útkaparó néze-
gette a véres. cafatos kezet.

A gyomrát is fölhasogatta! - mondta.
Láttam, hogy semmi vesztegetni való idó nincs, mert a kan

ugyancsak ,elbárrt a szerencsétlennel. A seb inkább zúzott, mint
szakított, Szerencsóre eret nem harapott át a f€ldühödött áIlat, A
gyomorsérülés jelentéktelen.

A legszükségesebbek után gyor§an vázraültettem a véres fic-
kót, ameunyire lehetett kényelembe helyeztem és minden erőmből
tapostam.

Utközben egy-két szóval elmondta. hogy a már egész nap
fújó kan egyszer csak nekirontott és mivel ő elfutni nem akari,
ostorával vé<lekezett, de csak egyszer tudott rácsapni a dühös ál-
latra és már ropogott is a félelmetes f,ogazat alat! a vézna kar.
Az öreg kondás, a fiú apja maga is betegen fekszik odahaza és

így ó egyedül órizte a kondát. §zerencsére voltak a közelben ós
ezek meg tudták akadá|yorrri a legszörnyübb drámát.

Mindezt pár szóval mondta el és azután csendesen sirdogált.
Amint később megtudtam, csak ezeknek a segítségére siető

embereknek unszolására volt hajlandó otthagyni a sertéseket, nrert
nem akarta órizetlenül hagyni óket.

Keg,vetlen rázós út volt, amit még csak fokozott a teljes
iram. Igyekeztem elkerülni a nagyobb zökkenőket, egyszet azon-
ban mégis nagyot rándultunk és szegény fiú feljajdult. Először ós
utóljára az egész út alatt.

- Fáj nagyon? - kérdeztem.

- Igen-igen fáj! Hiszen csak úgy ropogott, amikor átha-
rapta! - volt a könnyes felelet.

És igaz is lehetett!
Csakhamar megközelítettük a falu szélén levö majort.
A már jó ideje hallgató bojtár megszólalt:

- Szólni kellene az Imre bácsinak. hogy menjen ki órözni!
Ez a pár szó eldöntötte pályázatom sorsát.
Valósággal belémdöbbent ennek a fiúnak páratlarr lelkiisme-

retessége,

- Hát most nem érünk rá, neked mindennél fontosabb, hogy
orvoshoz kerüljI

S csak nyargaltunk tovább.
A majorban néhány kisgyerek és egy asszony volt kinn. Az

én utasom, amikor meglátta óket, minden erejéból elkiáltotta;

- Imre bácsit Imre bácsi!
Az asszony fölfigyelt.

- Mondják me1 az Imre bácsinak, hogy menjen ki órözni! -kiáltotta a véres gyermek, mielőtt még én szóhoz jutottam volrra.
Szinte éreztem, hogy milyen rettenetes eróiködésébe került az

a pár kiabálva mondott szó. Láttam, hogy legszívesebben leugrott
volna a rohanó kerékpárról, csakhogy tudja értesíteni az Imre
bácsit, hogy menjen ki, mert a disznók órizetlenüI vannak!

Balaclaval Balaclava! - döbbent belém! Hát ime, ez sem
kevesebb elóttem, mint az angolok elótt Balaclava! Azt fólje-;-
gyezle a történelem, ezt holnapután már mindenki elfelejti és én
mégis azt mondom, hogy ez a fiú éppen olyan híven teljesítette
kötelességét, mint a ,,vékony vórös vorral" Balaclavánál!

Égó, sajgó jobbkezéból csöpög a vér, balja már elfárad a
kormányban való kapaszkodásban, a kegyetlenül rázós uton a vé-
kony vázon ülni zsibbasztó és ó nem gondol minderre, csak arra,
hogy a disznók" amiket rábíztak, őrizetlenül ne maradjarrak, el ne
széledjenek, kárt ne tegyenek!

Az ilyen fiúból lesz a hós, aki súlyosan sebesülve, nemcsak
az ellenséggel küzd, hanem a halállal is, hogy még csak pár per-
cig éljen és csak ha kivivta a győzeLmet, hajtja nyu6ovóra, örök
nyugovóra a fejét,

Eddig azt hittem, hogy a felnőtt Édesapám lehet csak a
példaképem a kötelességteljesítés terén, aki megharcolta a vilá6-
háborút, súlyos sebeivel hónapokig feküdt kórházakban és ismét
kiment a harctérre, itthagyta négy apró gyermekét, mert úsy
érezte, a Hazát védeni első kötelesség.

Mostantól a vézna, rosszultáplált, rongyos kisgyerek is lehet
a példaképem. Ez a véres, caíatos kéz fog elémtúnni, ha úgy

\

Kishalmi Józsel
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érzem, hogy nehéz a kötelesség,
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milüBí,b@deWi
{edaes Maggar Cserkész! Ne gondold, hog,y hűtlen

l,ettem h,ozzd.tl, aml,ért Lüke Tóní bardtom és eserkészft,antl
ak,adémidjdt mar olvan réqen nem közlsetítettem, d,e olyan
,íurcsaés odratlan d,oloa történt, am,i. minden §zdríLltd$omat
keresztül,|tuzta. Ltllte Tóní ugyanis fiteuhalt. Ne iiedieteli
m"eg, nenl a Ti szómotokra, hanem mint olgan, Woganís,
minden tdrtlhozasom és szdtnítasom ellenére is, juní,usban
,lette az érettségit, Jelen pi,tlanatban magarn senl tuilná:rn
tnegmond,ani, hogg ltol, tartózkoüh. A ;legutalsó htr, n,ue-
.Iget róla kaptam az oolt, hogg jelentltezett az |abesszúniaá,

cgyesült tstzaezeték- és köztisztasagi ,udltalatnál, ahol |al-

isholában jú,rt. Most mdr nem iar, Még pedía |azért, mert
ltiryő!!,eU a.legfelső dgai is, auagytdn tdtti az" érettségit és
leh,ll,\Ia, mínt auarban a dérütotie birstikörte, Eleinib na-gyon gondolkod,ott, hogg azért maradjon-e tolsúbbra is Lü-
kének, d.c mégis. ,md,st aal.asztott. I11rj kcrü,ltem én h.ozzá,,
lt.oga nl]omdokaiba lé.piek, m,int f,íirimadúr a ti,kkadó csa-
litba és to,uabb tezes§cm azt a Óal,ázsdus stt,garut, .melget,
ő .ellnéje naag|eszültséqű csöl)éböL f el,ótek lallótlt. trIost be-dig enllcdiétek tneg, hogy betnutatkozzarn |nchtek.

_ . ']uí4lo Bóla l:agyok. Atyanl, MéLúbb és |időtebb ,Ernil,
a.ltí Lüke bdcsi feleségéneh tulaidon és jólfel|ogott testaére.
Flr y?gu.on az eogesült Lúke és MéIa csaltltlban a leg-
kisebb, de aki. csak ismer, f ennhan,gon hirde.ti, hoga én tlá.-
gylok a, .csultldba.n a, l,egnagyobb Liike. Foglall{aiasom.,ra
nézae d,illi llallJolt mégpedii -a 

|a.ncsalpertcítiói gimndziurn-
ban, Jó tandlaim azzal a oéleménnyet aannak rólam,
hogyha lgg halndol;, ncrnsokara. jooot- forrnd.th.atok (neÁ
t:tilyctgot?) atra, lmgy az iskoltíI elhagyjam. Csah azt'nern.
tudam m,érhetetlen és szemmel íelmériti,hol1y uaijon ez eset-
bcn is kaprllt-e érettségi bizonúíttunltt, uaq{' n,Ő,Íniaen,

, _Eszerint, most mgr tudjatok, Itogy ttí fogja elmétekeő
toutibh aerdesní a tudomany llarazslieiszeilllÓ[, De kérlek,
ne nüguo?t neaessetek, lti,, h,ct, na!]l|on emelkedett hangort
lrok, m.ert csalt a,nyai dgon llagytli lii,ke, a,pai óaon ,móla,
yagyrlk és magrinyos perceimben orrorrnnal- u f ald,et szok.-
tarn su,rolni.

Cserhésltn.í.nőségemben sokat érelt, Méq csak két hó-
napja tag.yok _tagja a ZöId Disznó őrsnek,"d.e mar annyit
tltclok, mint _lt,arcnru Maszü,letett Bdrany, EthatdroztŰ,m,,
ho1,1y 7lótolni fogom kisder] elmétckben azokat a hézago-
leat, m.clgcldet zoldon és titoktartó őrs,uezetők nem tömíek
tele a t:se,rk.észtudomó,nnga,l. tró 7larancstlokom, doktar Tú-
bortüzi, Ltiszló azt m,ondta, hola mindiu fí,nom és cserkész-
szeTíL l,eluefL. Ám legyen, de 

"i,em 
szei:ei,ném, ha ö bdmnú,

meg, rnert az én, ehruém olyan |ogékotly, mint frissen szllrt
kuktlricaszeln. u zöLd,elő ju,half a. al,n,ytLban és könnyen
elő;fo'ndulh.at, ho{]ll ol1san fínom leszeti, mint a 1szdmÍott
,a ar g dny a11 onlb a Zi.lalt n,éniék. tüLll,a.c s ltój db an,

Elsö etöaddso,m-ban röt:íd" lesmlc, m,i,nl, a Velös bdcsi,
es csak azt fagrlm m,egmaayar,dani, houlJ mi az az örs,
_ Az órs ngolc gyerekbőI á,l.L, Ánl mégis azt mondldk rd^
hooa a cserlrészek Legkiscbb egysége. Ám cz nekein nem
tetszilt és azt rtl.ondom, hogy az őrs u cserkészek legki,sebb
nyolc,sdgla. Az őrs éLón áLI a,r óysoezet(i ét hoga neit,\adgia
el a lttbttt, cs,ak annak ltöszönheti, hogy az 6rs' éIe ,rnínii,ög
tom:pa, A rní étiinli,ijn a ()subí alt, ak,inek az a saiútsdga,
ho.gg eggben. csapatpénztdros i.s. Ah, me1.1| érdekes dolog,
midön egg őrsuezetőnek tek,intélye t>an. Nemcsah rni., há-
nem a.A. egész csapat tísztelettel ellt,erú,l,i., és ha, palakt

. mQgis_ taldlltazik aele, mi.ndidrt szabó,Igos hd,traarcot'csínáj.
Norle ez ne.m. illík. iile, m,in.t aholyy a kisk,utya *záiti,ba

sem i,ll,ík. a, kolibrítoids. Az őrsuezető utan a seaérlörsuezetó
ktjuethezi,lt, alti olgan büszlte, ,mí,nt a herlileti'alíőnak. Ez
,utá,n, kötletlteznelt, az örs tagjai. Ea ax örsben Yég netlfl
agerek, is aan, altkor az a7, e§et óll fenn, ltogg a,z örsnek
uélytagja is uan,. Ha Ya,s n.ea.íi gyerek tlan is &z Órsben, még-
sem moniljdk, ltogly az örsnek aan llastagia, arfui, i,aen óle-
sen jellemző, a felnőtte,k, gondolatuil,ágdra, Ha ón |elnöttltszek, iparltod,om. épl,pelt olyan okosai gondal,kodnl,, mint,
kéthes k.orom,ban. Most múl féttizenequ múltam, de mé0
mintti,g lLgu {Jond,olltodom és ezért rú,m is fogtdk, ,ho7a
csodagyerelt, uoltanl,, mert mdr egyéues horomban is annui"
eszem llol-t, miní most,

lIost méu leí,rom, hogu mi,t csindltunk az elsö őt,st
összejötetelen. Elöször i,s betlertük az otthon ablaluít.
lgazis, tnire aaló ott az ablak, ahal az ernberek labdd,m,ak..

\

. ll* :;tjk is. Mint tud,o,m., telüttuelő a I'ei.íl.t abessziníaí
",,," lil ;lcinak höuezésénél, No de ez nam, i.s ton,tos, ,merü
. ,-,ül: ':Ited,eznern et],a rohond,ban ultuantl.zokat az elő-,:,_:_rc,kat. mint Tóniban. Közelí rolrcna is, ne.aeze-,
i: ]: , -,,,,;llstcéte. De nem sokat tesztageteTL a szapakat,
t::,--'.,. ; trál. ltt köllöm cuu leoelét. Ha ntegszereti,tek,
;-. lt,-,i, : o,I Ci,-nek és meg f ogilt,k kérn,i,, hogg tolsdbbra i.s
i:-_ ii;,úl]j:'.,." _ :|-, r,agyogó ötletei,ueL, Szeretettel Ölel

zsofka-bd,

Barulrarkuxlí" bdl
K e d t e s fi ut e s t,* é r e i ni ; I el lt ialtói eL Mi. s zép, mí,k, or az e g uík

eltne utan a mó.sik elnle is elmeaa, |gy ment eL Tóní, batUúm,
a|:iről mindnyajan tud.jtítok. hogg a löcsögepocsmdndi fa-
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De ha ez íga uan, akhor minek lltt:td,k az,otthont atthon-
Áah.-mt oűűon álnatg labild,zunk.-Igaz, hogg nincs egv
ablah sem,

Azutdn Le ltelleí,t ülni. és rendesen úselked,ni. Lelrlní,
.§került, d,e a rendes ai,selhedés ali,gltu, nxert a.z őr§aelető

cserkórzet a §tatisztika tükrében

ur, aagyís a Csubí, tilllandóan feicsóadtsal kí,sérte a uíselke^
désünhet, Én, aki. ígen szeretam a rendet, színtén csótsal-
tam a fejerket, mert mégis csak furcsa, hogg a íatet sob,a-
sam taldlta el az Elelnért ,papLrgambóccal.

Ahkor a.zi monilta a Csubi, hogg énekeliíink aalaml.
szép eserkésznótat. El is énekeltüh azt, hagg odllalldlll1.os
Icésza.kézben, de a Csubí nern lehet m:üuészies |,hailamú,
?nert nenx szerette, amikor a Jafettel kipróbdltuk a lsdll.-
aaú,llhozt, Igazis, nem kellett l;olna raita akkotd,t\ tasza,i:
tanorn, d,e nenl, szeretem a |élmunkdt és az is furcsa, hoay
a uastaghangu Csubi olgan aékonaan szólt, míkór a Jaf et
a kibdra hü,gott.

Akkor a Csubi. elmondott equ nagaon izga|;rnas ilob
got. Mdrmint, hogy egy iazíg óllt a csösz dnkd,ban, lAzt
nem értettem, hogu a h,ótdn ddrda oolt, a f eién \luzdra és
a kezében tunika, de naggon szép l,ehetett. Azutdn ez a ia-
zig dobogtist hallolt és ld,tta, hogy a csösz iön az drkú,ban.
tl,it meítnt nem értettem, hogu- ltoggan lehetett a csősl
heluett kdd örszem, de nem bai, mert a iazíg lehaiolt Vs
ttgolcszor elment a kódah elött, rvíre a kú,ilah azt hitték,
h,oau naolc iazig forca fenn és elsíettek. Bkkon* mlin al
tra|et kitaldlta, hogy a Csubi. rosszul óltü§ta, ki, a cserkész-
köngaből, d,e azért igen szép uolt. De én mégsem ,hi,szern,
lúouv iigaz Lenne, hogg a iazig eserkész ,tolt. n,r,ert akhot
nem íjed.t uolna meg egu kdttü,.,

Hót i,Wen loli az első összeiölseteltink. Mi szép, mi.kor
a cserkészek összejönneh! Leghözelebb megínt össze-
megglink és akhor meg fogom lryú, hogu mít tanultunk a
csamókröl. Most peitig elbucstnora töletek, keiloes Y"utastDé-
reim,, mégped,íg a nagg höltő l:ersét óQézem, esetteg oil.tl-
zorn:

Megv a cserkész az utcdn,
El,öI aan az oTTa,,
Málaen kd,r, hogu uéget ért
A szép örsí, óra.
A pí,ígpalatta legelésrik,I Holdsütötte réten,
De kú,r, hoqy a csuzlí.mat
aühagutam a széken, _zsofka_

(,,ltószitsünk Betlehcmbt" c. clkk folytatása a 13. oldalról.)

A üllanykörte bárhová kerüIhet. Legjobb azonban
ha a torony hátsó oldalára kerül a csillaggal szemben.
A tetót fedhetjük cseréppel, szalmával, bádog- és réz|emez-
zel, már ez utóbbiakat csak festve értem, mikor is a bádog-
lemezt kékesszürkével, a rezet pedig vörösbarnával, helyen-
kint zöldes foltokkal, mint festékszínekkel utánozzuk.

Ne felejtsük el azonban a lemezek összeforrasztásánál
keletkező vonalakat is egy erősebtl színrlel meghúzni.
Egy fínom művű, kis aranyozott drótkereszt elhelyezése
és készítése azt ltiszem nem problérna, vigyázzatok, hogy a
sisak hegyét le ne törjétek a felerősítésnél.

Igy, nagyjából, már meg is volnánk. Most apróbb
kavicsot, kődarabot, mohát szedjünk és az egész talplemezt
bekenve enywel, tlgy hámozzuk be a teret, hogy ide-oda
egy pár darab ,,szikla" is jusson. Ezek helyett is letret
azónban homokot szitálni, sőt, akinek van pénze rá, az
vehet szürke üveges papírto durvábbat és beragaszthatja
vele az alaplemezt és kész a. sivatag.

Megjegyzem még, hogy ezt a betlehemet ugyanígy
meg lehet cslnálni papírlemezből is, d9 vigyázni kell a nyel-
vek hagyására, hogy az oldalakat és az egyes részeket
legyen mihez erósíteni.

Möst még alakok kellenek a betlehembe. }{át ezekeí
ne csináljuk mi magunk, mert ráfizetünk a boltra. Vegyé,
,tek meg a papiros§oltban. Olcsók, szépek, szíhesek. Yigyáz-
zatok arra, hogy az épülethez arányitva vegyétek az a\a,
kokat. Ragasszátok rá lemezre, vágjátok ki, csináljatok
nekik talpat és állítsátok be őket rlgy, hogy a Szentcsalád
bekerüljön a betlehembe, egy pár jószág is a jászlaktro_z,
a pásziorokn háromkirályok maradjanak csak kint, ók
most jöttek éppen.

Elmondtam mindent. Még most sem cslnáljátok ? l

' Bozó Ggulet

-- ff-tr.-YYrtYjü!ttttaa'ttfu- !trl!tt t t l tttttll!ll!tttt!ttt!!rrtYtYYrV !YYtrúr-l'

A Nernzetközl Cserkésziroda 1937. évl évkönyvében
közzéLelt adatok alapjárt felálütottu\ az qlábli táblázatot,
melvben az egyes orszáÉokat a cserkészeknek a lakosság-
hoz" arányitoti- arányszáima alapj án csoportosít ott uk.

1.

2.

3.

4.

b.

6.

8.

9.

10.

11.
t2.

1s.
14.
15"

Irak
Sziam
U.'s. A.

Norvégia
Svájc
Dánia
§vódország
Hollandia
Lengyelorsz.
Finnország
Franclaorsz.
Belglum
csehszlovákia
Görögország
Britt Világbir
Irán

33.481"

98.747

1,025.963
5t.543
74.544
18.204

15.616
22.243
27.s58

108.813

9.182

83.162
,1.4.672

25.326
9.381

1;055.551
t0.464
14.900
9.169

3,000.000
].1,506.000

L22,775.a00
8,684.000

3,000.000
4,100,000

3,500.000

6.200.000

8,001.000

31,148.000
3,000.000

41,300.000
8,100.000

14,72§.000

6,000.000

866,000.000

9,000.000
18,400.000

15,000l000

1,11

0,85
0.83

0,59
0.48

0,44
0.43
0,35

0,34
0,34

0.26

0.20
0.18

0,18
0.15

0,12

0,11
0.08

0.06
t6. I Románia
1?. I Egyiptom

száma

l
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A f€tvtalékt mágyar c§erké§zek lapiából, a Tábortüzből,



}llREK
A hókésesubal 239. sz. ,,1llunkáesy" cser-

készcsapat l. sz. Vldovszky KáImárr örogrnja
írja : Sregcserl<észeimmel együtt drukkol-
trrnk november 2-án cste a rádió :nellett.
A bécsi döntés híreit szlvszorongva vár-
tuk. A jobbára egyszerű iparos és kcreskedó
fiúkból álló öregcserkészek túláradó öröm
mel vették ,ludomásul az örömhírt. S arni-
kor a szívürrk csordultig volt a nagy-nagy
örömmel, clhatároztuk, hogy aki csak
teheti, bekapcsolódik a Magyar Cserkész
akcióiába s nti, a mindennapl kenyér gond-
jaival küzdó, kiskcresetű öregck is össze-
adjuk filléreinket a felvidéki cserkészek
jclvélryekkel való ellátási akció céljaira.
Csapatunk 28 tagja ncvébelt a cserkész-
szövetség csekkszámlájára 30 felvidél;i cser-
kész retizére küldcndő ielvériykószlet ára
fejében befizettem 19.20 pengőt. Azt kér-
jük, hoí{yha lclre[, a jelvénykészletek első-
sorban á felszabadult Munkács város iparos
és kereskedó öregcserkészei, vagy ha ez
nem volna mcgvalósítható, rlgy más fel-
vidéki város iparos és kcreskedó öregcser-
készei részóre legyenck a ttcvünkberr ki-
osztva.

Fclhívás. F'clkórem azt a c§erkészf, aki
tlovember í3-án az Országzászlórrál az őr-
séget lef érr:-képczle, közölje címét Biros
I{ároly őv,-vel, Pilis, IJjerdő-u. 1025.

Róíl [í. Cs.-sztínrokat ventrék l llégpedig
a XVIII. évf. 9., 10., 11., 12,, 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19,,20. számait, számotrkónt
egy-egy póldányban. Tehát 1937 január
75-tőI az-az óv nyári számával bezáróIag,
Kérem, hogy aki ezeken a számolrat cladrrá,
címét és áz eladási árat darabonként,
közölje velem. Lbow István, Budapcst,
XIIl, Váci-út 165.

A !ászkarajenől B77. sz. Zrllyl eserltész-
esapat október 31-én fogadalomtéte] ünne-
pólyt tartott.

}{olrvédeink átvonutnak az E§ztelgom*pár-
kányi hídon. (Gundlum K, lelü.)

_{z E§ZTERGí}MI BBNcfi§ c§rrnKÉ§zt K
PÁnKÁNYNÁNÁN

\or,,emlrcr 3-án lépte át a hazatérő Fel-
vidék határát az elsó magyar cserkdszcsapatn
ez esáergomi Hollók. i\Iár az ujságok sem
-_álálnak megfelelő §zót alrnak a mérhetetlen
:.:,ldogságnak a leirására, amivel a felsza-
::.:ü-lt magyarság fogadta a magyar had-
-::;€t. De amilycn boldogsággal a magyar
-,-_ j. 3 magyar cserkészek ölelkeztclr össze,
áz! nleg sem lehet kísérelni lelrni. Mcnrryi
:r;ndanil,alónk volt, menlryi kérdés, mentryi
=adó szó, arnit fortnába §em tudtunk
: -.,.eni, csak a szemekben csillogott, a ragyogó
t(.:: _tetekben, hogy aztán a mindent nragá-
rai :a=adó magyar dalban árarlion ki, végig
32 ,-:.j\ar! a lobogódíszbe öltözött házak
§.jrá:. ],::;d közreftigtunk cgy-egy mágyar
íút és j:r:,:k az utcákat, szorbsan egymásba
saroiva, ]-.c+, többé semmi se -izakltsa
el egl:nástói. \enr lehet ezt lelrni, elmon-
iiani í€T, szór,e.l: szillel kell éteznl, ízző
inag},ar szívve| azt az érzést, ami az egymásra:álált fiúkat elárasZtotta, Azt *hiszem,

:ras}-ar cserkészek még nem énekelték olyan
_.zifból jö\ón, mint riri akkor, hazajövei a
inrDn,}sötét ójben, a párkánl,i Dunáhidon.
Filk, íel a fejjel. az óra közel, kel a magyar
e;b<n a hajnal.

, MEctlIvó.
a Magyár Cserkészszövetség VI. ,kerüIeté-
ne,k 1939. ianuár 15-én, vasárnap délelőtt
11 órakor Debrecenb.en, a reioíínátu§ ,ko lé-
gium."dísztermében tartaldó évi

' RENDE§ KöZGYüLÉSÉRE.
Tárgysorozat:

1. El,nöki megnyitó.
2. Vezetőt,iszti jeJeartés.
3. Főtitkári ielenté§.
4. A gazdasági és pénzügyi vezető je}en

tése és ar 1938, évi zátszámadás bernuta-
iá sa.

5. A szárnvizs*áló bizoitság jelentése és a
fclm,entés megadása.

6. Az 1939, évi költségelőitányzat bem,uta-
tiisa.

7, A keriileti itttéz(ibizotlság, tasjainak
me§választása.

8, hróítvályok.
Az esetleges i,ndítványok a közgyúlés

elótt két héitel írásban nyujtandók be a ke-
rületi elrrökségírez. (Alapszabály 14. §.
?. porrt.)

A rendcs és rendkívüli iagok az alapsza-
bál,yok 8. §. a), 9., 10,, 1i. ós b), továbbá
39. §, t. po,ntja szeri,rrt elküldik megbizot-
taikat"

Elnök§óc

Ie§na[ mól
§zabail r0lt az Úl,
ma Jayíijáb. Lz e|z&tt
út a aötótben tele aka-
dállyalt De nem 6rhoti
baleset, ba korékpár-
Jár a fónyeróa Bosah-
világítás, amely ideje_korán feliamerhetőv6
teez mlnden úttorlaszt
és akadályt.

A meg.
btzható

Bosah viIá_
gítást min-
,ilon kerék-
páro§ bs-

§zerozh€tl e leakö-
zelebbi korókpár szak-
üzletbon.

|aross Andor a felvid6ki c§erké-
§zek mérhetetIen szolgálatairÓí
Jaross Andor íclvtdékl mlnl§zter rrovem-

lrer !0-án a városházún logailta a hóaliloz6-
vásárhclyl L1,2-es rl§orlió§ze§apat kiild{ltt-
sógót, amelynck novébcrr Szentklrályi Zslg-
mond egyeteinl magÉtrtalrár iirogesetkész
Étadta a mlrrlsztornek a cserk6szcsapnt ilíszcs
kopiírn összegyüjtött zúsdószalaírjalt. Jnro§§
mlnisáor mc§lrttva köszönte mog az aidn-
ilékot;

* Amlkor - monilottn - n Felviilókcn
a §ois próbíre tette az onrborl éríókcket,
a a§erké§zekben megtestesült ernberl lileál
lónyeserr klállotta a tűzpróbát. A felvtdókt
magyarnág lGgalorekabb omberel a c§orké-
szck közüI nőttek kl ós a íelvldókí csorkó-
szek mórhctetlon szolgálatot tcttok a ína-
gyar iiglmek.

Düszkón öleljük szivünkhöz lelvldékl aser-
k6sztestvéreirrket.

Amíe'On alsúh
a Darmol dolgozik. Nyrrgodl
alvását nem zavar|a, mégis
meghozza reggelte az 6nyheés íájdalmatlan kiürülést

Hiifr,:l N
A cscrkósz oszpcrantókör eszperantó tan-

folvamot rendez cserkészek részére. A tan-
folilanr 1938 december hó 1-én kezdórtik
AlÉotmárrv u. 6. sz. alatt, Jclerrtkezés min-
clen kedden 1-9 este a tanfolyamon.
usvanott tartiák a kör összejövcteleit.
Tz úipcstt 53-as apróileserkészek sajáL_

festésű ]bvelezlilapokat adtak ki. Az eladott
lanok mindeql-ike után 1-1 fillért jrrttatnak
a',.}íagyari'a magyarért" mozgalomnak.
Részletékért FüIöp Sóndor rajrezetóhöz,
Ujpest, Erkel u. 26 kell fordulrri.

-{iFF

TjjluW 1aruái
tltkos szerke3zt63égl hírszoIgálata ielenti,

. .. hogy dr Papp Antal országos elnök korát
merhazuátoló írissesé8gel jária e íelszabadult
észiki részeket. lpolyság, Komárom, Kassa,
Ungvár, Munkács, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc
voliak eddig nevezetes állomásai. Jelenleg is úton
van s bíriuli ígérotét, hogy íényképeiből els6sor_
ban a Magyar Cserkésznek iuttat,

. ,. hogi'kis íüzetünk, a ,,Hazatérő Felvidék"
példátlan nagy sikert ért el. Már az ötödik tíz,
ezer példány-hagyia el a nyomdát. Minden íillérje
a felvidéki magy.r cserkészek ügyét szolgália,

, .. hogy a rimaszombati cserkészek egyike
szenzáclój ccerkészügyesség8el leleplezett e8y
visszatérő cseh kémet. Ugyanis feltünt, hogy
vasárnap az udcán sétál egy fekete kéményseprő.
Hohó, itt valami ninc§ rendben. Eztlton kériük
íel a rimaszombatl cserkészeket, íriák met ezt az
esetet ré§zlelasen a Magyar Cserkésznek,

., . hogy a komáromi Jókai cserkészcsapat, _a
bencés 8imnázium c§erkészeit a nagy öröm még
iobban ;ltöltötte, mikor mult számunkban Éry
Emll országos ügyvezetó elnökünk olyan szépen
írta le példátadó szeroplésüket

.. . hogy csorkészeink mindenUtt kiveszlk ré,
s!üket a-munkából. A sátoraliau|helyl pIarista
cserkészek egyedül 700 magyar könyvet gy0l,
töttek ö§§ze felvidéki testvéreiknek,

. .. hogy a zászlómega|ánlás sikeresen lezárull.
A csapatok máris több zá§zlót aiánlottak meg,
mínt 

-amennyire 
szükség van. Ezzel szemben

egyéb segélyezés még bóven elkelne,
... ho8y r!i, izgalmas regényünk karácsonyra

megkezd6dik,
... hogi szerkesztőségünk számos tagia vett

részt a kassal ünnepélyes bevonu|áson. Az els6
M. Cs. példányokat ók vitték be az ósi városba.

A MAGYAR LÉGIERö lIADIillLn
Van már önálló magyar repülóflottánk-

A trlanolri bilincs széjjelhullt, a kók égen
büszke gépmadarak hordozzák az új magyar
felségjelet: a piros-fehér-zöld színt.A nemzeti szlnek ék alakban vannak
elhelyezve, a külsó a piros, a belső a zöld.

Tömegbélyegek, rég| levelezések, bé.
|yesgyültemények vétele, eladásal
c§ere, §zl|ágyl Béla bélyeglrereskedő,
Budapest, lV., Ko§§utb Laios.utca 7,
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A hauaű6r.ő B'elvídótí!
Mult számunkban közölt fellrívás alnpián egymásután érkeznek megajánlások.

Lapunk zártáig beórkezett megaiánlásokat alább közöliük :

A már közölteken kívúl
a következő cserkészcsa,pa-
tok ajánlottak fel egy€8y,
zász]'ót;
2. sz. B. K. G. cscs., Buda-
pest; 3. sz. Regnum Maria-
num c§c§., Budapest; 8. sz.
Turul cscs., Péstszenterzsé-
bet; 10. sz. P. Á. R. csc§,, Péc§;
li, sz. cscs. Ilarangi Ltíszló
raja, Budapest; 18. sz. Lóczy
cscs., Budapest;19. sz. Bükk
cscs., Miskolc; 24. sz. Aka-
rat cscs., Budapest; !l. sz.
Eötvös cscs., Budapest; 38.
sz, Honvé{i, cscs., Budapest;
áR. sz, Turul c§c§.J Győr;
50. sz. Hunyadi cscs,, Szom_
bathely; 50. sz. Árpád cscs.,
Szentgotthárd; ?1,. su. Zri-
nyi c§c§., Zalaogersze8;
87, sz. Turul cs€§., Kispes,t;
92. sz Csanád cscs., Makó;
}5. sz, Lehel cscs., Kispest;
1€. sz. Ganz csc§., Buda-
pest; 106. sz. D. Cs. csc§.,
Dunaföldvár; 108. sz. Bak-
say Sándor cscs., Kunszent_
miklós; 118. sz. K. P. G.
c§cs., Kecskemét; 1m, sz.
Szt, Imre cscs,, Veszprém;
158. sz. Árpád cs€s,, Buda-
p€st; 1b9., sz. Korvin Má-
tyás cscs., Pápa; 16?. sz.
Törekvés csc§., Debrecen;
'X)5. sz. Zrinyi cscs., Buda-
pest; ?08. sz. Szent Iászló
cscs,, Budapest (? drb_ot);
3,7. sz, Tisza István cscs.,
Pápa; 277. s?.. §zeri cscs,,

Szeged; 301. §z. Kazinczy
cscs,, Kispest; 34& sz. Bala-
ton cscs., 

-Balatonfii,red; {P"j.
§u, Tisza cscs., Budapest;
á?.8, sz. Szász" Károly c§c§.,
Budapest; áP,7. sz. Béla kir.
cscs., 

- Budapest (3 drbotl)
ó40. sz. Szt. lstván c§c§.,
Budapest; 4&1 sz. Szerencse
fel cscs., Tata,bánya; 500.
sz. Szt. [gnác cscs,, Kistelek;
566. sz,- Szathrruíry Pál
cscs., Makói 6?3. sz. Piusz
cscs., Pécsl ffi. sz. Botond
cscs., Bonyhád (2 drb-ot);
7§,, sz Ond vezér cscs,'Sze-
rencs; 8(B. sz, Nagyboldog,
asszony cscs., Nagytótény;
817. g7, Szent János cscs.,
ütto; 8&9. sz. Corvin Má-
tyás' cscs., Mátyásföld; &0.
sz, Szent Alajos c§cs.,
Gyömrő és az 19ffi. sz. Julián
cscs., Mende; 844. sz. Szent
Borbála cscs,, Boglyasalja;
845. sz. Bárkányi János
csc§., Szécsény; 860. sz.
Kunok cscs., Kunszentmár-
ton; 948. sz. Jurisics Miklós
cscs., Budafok; ffi8. sz,
Hunyadi László cscs., Tó-
rökszentmiklós; 97?. sz. Cso-
konai Yitéz Miháry c§c§.,
Debrecen; 98?, sz. Károli
Gáspár cscs., Kunhegyes;
Baja vm.-i cserkészszerv,

A kaposvári cserkészak
elhatárczták, hosy a visz-
szacsatolt Érsekujvár, Ba-
lassagyarmat és Ungvár

egy_egy cserkészcsapatának
aászlőt ajándékoznak, mely-
nek költségeit maguk kö-
zötü 8yüitik össze. Gyorsen
syülnek a fillérek és a hra-
m,arosan elkészüló zászló-'
kat küldöttsé8 viszi &z em-
lített vórosokba. Gondos-
kodtak még a kaposvári
cserkészek a felvidéki test-
véreik magyar szellemű ol-
vasmányairól is, egy hatal_
mas ládában útnak inditot-
tak 107 darab könyvet és
több mint 600 darab ,,Ma-gyer Cserkész"-t és egyéh
folyóiratot.

Megaidnkisok a felvidéki
cqerkészek felszerelésÉre:
Rimler lván dr., 87.80 P;

'13. §2. Ezermester c§c§,.,
Budapest, 6.- P; M, §z.
Rákóczi cscs., Gödöl]ő, 53.80
P; 159. §z. Corviíl Mótyás
cscs., Pápa, m.60 P; 2S. sz.
Munkácsy C§Cs:, Békés_
csaba, 19.80 P; 390. sz, Szt.
György cscs., §opron; t?.ő6
P; 613. sz. Szt. Mór cscs.,
Pécs, 10.- P; 803. sz. Nagy
Boldogasszony cscs., Nagy-
téténn Z7.- P; 951. sz.
Bocskai cscs., Hajdúböször-
móny, 3.84 P.

Könuacsomagok a fel-
vidéki cserkészcsapatok ré-
szére: 10. sz. P. Á. R, cscs.,
Pécs; 121. sz. Tisza István
cgcg., Kecskemét; 183. 3?,.
Kinizsi c§cs.., Szeg:ed; 46?.

sz. Szt. Mihály Arkangyal
c§c§,, Veszprém; 683. 'sz.

Wasinszky Mór cscs., Báta-
szék; 691. sz. l\{iklós cscs.,
Na8ymányok; 829. sz, Cor-
vin Mátyás cscs., Mátyás-
föld; 856, 3z. Milleneum
cscs., §zolnok; 881. sz. Me-
gyer c§c§., Kecskemét; 958.
3z. Hunyadi László c§cg.,
Törökszenl,miklós és Né-
meth János örs, Szombat-
hely.

érvénves rltlevéllel rende]kező cserkészek
számára kb. aő pengő.

A tábor iránti énleklódésekkel fordulja-
tok a 102. sz. GANZ cserkészcsapat parancs-
nokságához, Budape§t, )(., Szapáry u. 29-

BosNlAl MozcórÁgon
Wíttuinilits ?iáor, akinek irevét olvasóink

aldunai útleírásából jól ismerik, a nyáron
eredeti vizi mozgótábort tervez.

vlzi, szfuazföldi és fólep biciVIzi, és főleg bicikllsta cser-
ndulunk el Budapestról,keszek együttesen indulunk el Budapestról,

Eszéken, Slavonski Brodon, majd a Bosna
völgyén át vonaton §art

Itt három részre oszli

A Drina slp íelétt

A második rész, a gyalogosok, Sarajevó-
ból a Jahorina hegységen át Jönnek Focfua.

Egy kis csoport pcdig az összes íelszerelés-
scl vasrlton loc Focára utazni és innen
megy rövid mÖzgótáborba a montenegrói
Durmitor hegységbe.

Focán gyüekezünk, felpakkolunk mind-
nyáian az ott már várakozó tutajokra, össze-
rakjuk magunkkal hozott kajakjainkat és
a zírgókkal teli, vadregényes Drinán, magas
hegyek és sziklaszorosok között, leereszke-
dünk a Száválg, maid a Száván összekötve
a tutajokat, nagy rlszószigetként ereszke-
dünk le Belgrádtg.

A tábor ideie 1939 irtlíus hó eleje és
idótartama 17 

- nap, előrelátható kö]tség€,

völgyén át vonaton §arajevóig.
Itt három részre oszlik majd csapatunk.
Az egyik rész, a bicik§sták, vonaton

folytatják utjukat a Neretva völgyén át
Az egyik rész, a bicik§sták, vonaton

rolytatják utjukat a Neretva völgyén át
Mostarba, a c§odálatos kopár heg}ek között
íekvó heicegovin fóvárosba, ahonnan bicik-
)in Hercegovinán és a montenegrói hegye-
ken át jönnek a tutajtábor kiindulópont-
jára, a drinamenti Focába.

Az 1938. évi január hó l-én forgalomba
bocsátott Szent István bélyegek 2O és 7O
íilléres értékeinek rajzával, de ezekétól
eltéró színben ,,Hazatérés 1938" felirattal,
íolyó évi december hó 1-én, 20 és 70 íílléres
bélyegek keriiünek íorgalomba a ma€yar
területek egyrészének az anyaországhoz
történt visszacsatolásának emlékéro.

E bélyegek íolyó évi december hó 1-tól
további intézkedésig bármily postai külde-
mény bérmentesítésére íelhasználhatók.

I'utaiok a Drlnán
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Papp Béla, Vengrin László, Zvolanek l)ezsó ós Krorrovetter BéIa,
irz óIsó kassai óserkészek, kik a Magyar, Cserkészt kézbekapták.

hívunk íel minden
magyer cserkészt. A
külföldön ilyen leve-
lezés következtében
tartott elóadások és
megielent cikkek igá-
zolíák, hogy sok ál-
dás fakadhat ebból
a kis munkából is.

§ebeg viz a Guram,
slot a Dunába -Je-lontlk a l4;,os }roilók.
Eddig is tudtuk a
köIteményből, de
most végre szemé-
lyesen is meggyózód_
hetttink róla elóször
a ,magyar vlzicser-
készet történetében.
Amikor novomber
2-án végigíutott csó-
nakunk az akkor pdr
órdig még határ-
lolyóként szereplő
Dunán (mlközben a
víz egyhangtl csobo-

gását a csehck lövöIdözése tette változatossá),
akkor határoztuk el : a közös Dunán utolsó-

Áz e§zoe.antó escrkészkör küüölü mun_
káta a iuagyar Felvldókórt. A szövetség
Iiszperantó Köre az évek íolyarnán eszpe-
rarrtó levelezés útján 46 dllambót 700 ctmet
gyüjtött ös§ze. Ezekre a címekre most
Magyarországról és a trianoni békeszerzó-
désról isnrertető nyomtatványokat küldött
szét, hogy ezzel is a kttlföldi közvélemény
rokonszenvét a magyar törekvések íelé
forditsa. A treérkezett levelekbóI látható,'
hogy ilyen állandó széleskörű felvilágosító
tnurrkára szükség van, mert kevés hblyen
ismerik, miért kíván a magyarság terüle-
tek€t. A kör gyülése elfogadtá azt a célkitú-
zóst, hogy ,,mindenkinek legalább egy kül-
földi levelezóje legyen". Hásonló munkára

üTdGT
h tlrütytl

,,|-§uí/lppllllr
Kapható a magyeror§zági
összos §zaküzletekben!

ÜZEN AZ M. CS. ,,,§$iu"'oii|f,r!özé 
ker|llt: Kelemen Ferenc:

ocsel J. köszöniük kis clkkeit. valószln{i_ KöltőBnet, lróküatl.Fiú,k, hát eróltessétek

f.i,*í"#ffi,;;".;.1,d,t ,§ilíT{ífiT"ífl fuií,offT. T-"Jlöi,l;:ö.öi" öl,ilf;'i]f;
_* Illuscsók J. Kérésedei'iiütiril,".''riir*ó minden nyoma néIkül, helyesírási és nye]v-
tovanrlttoitüt. 

--io,uúói." 
ii:§!íi "ir.t"i'ili lii}il H!ií}á' rul,i'.ilí.liT.*iíff"í"fill§#]hírt küldjetek. A nyomda csak úgv köteles ::l:

*:rr*,{s*mxi,.*}xF*.**,i.lii §*,:iá,}i;$tí;..T,,;;,f$j,,.i._t*il,i*:1
'"§"'- Gyuta. A -,, 

J:i,iifi+';;f ffi 
,,l1ilf;;;flt*.,t§ii, !!T§'|f,'Jfui-,l11*'".á

Al.kalmilas felhaszruátiuk. -
szönjíik a }apot és a IV. t

|ehet köz,ölni a szetzőj, jog sére}me ,nélkül. itl érrlekel?
különben 'ls ez a mozgalom indulója, melyhez
l,ó;ia;vii1,1i ;GÍn i;n"t; 

-"ii,s";íió;, 
;;á: ,ú H. I., Sze8ed_. -Kisebb á}lato_k, madarak ki_

* üó,ües 
"- 
siliáiiiti. iiépááiia t.iiiito[-- ó]."r_ töméséi könyvböl . megtanulni . r,rem kiinnyll.

készsióvéeet, ae mar muoáiia ne,rri, rneri a lla erdész ismerósöd van, kérd meg_ ót,
s"óiiO-Uáió-iett"t, 

-Nórn 
ósy ilyen Lsei fo.- tanít§On meg. A _magyar .irodalon, sza\i_rg-

uúii mar öro. - xo. ia"i.-koiioni,iii-tiouor- dalom erre vonatkozólag i.§en szesénv. Més
letedei Losoncró!.'---§ófuböii-rbnót.'ver- legjobb a Tennészettudo.mányi Társulat ki-
sednek különösen első verssiaki io. xtizotni adásában megjelent k,iránduló* kézikönyve.
íogiuk, Igazad ian, ez csak ai Ót,jo reiz, ao Címe: _Sós Lajo_s. Ge_rincesek és csigák syüj-
varinak Óokok, melyekre sokai keli soírd'olni, tése. Ára 20 fillér, Német kiiqryvek_ közül. a
de beszélni*nein io. xuto máskor is] legjobb: Schröder Cebhardt. Das Samm,eln,

tdöszerüségüket' elvesztették. tehát nem konaerwieren un4 Aufstel,Ien_ von wir-
tüttlrói8i,--,réüer--lóvór;l'-,,i<erpá-"tiánl úitiieren, Berlin, Parey 1936. Ára 4 márka.

ll. Gy.. llatven. A cserkészruhán az őtsi
színeket seholsem visel,het!ük.

Szerkegztőségünkbe beküldött könyvek :

ilíolnlír Józsel Árpáril: §ztvárvány. Ver-
sek. A Gyóni Géza irodalmi társaság kiadása.

Fnlk Gézn :,,Barangolás Zeneorszdgban"
címü gazdagon illusztrált ifjúsági könyve,
most jelent meg. Az igen értékes, tartalmas
és tanulságos könyvet minden fiúnak, leány.,
nak ajánljuk, mert abból tanul, múvelódik
és mínden fejezetéból okulást merít. A zene
szépségével foglalkozó lélek e könyvön keresz-
tül annyíra megtelítódik a muzsika mindent
betöltó erejével, hogy azontúl annak igaz
raiongója és müvelője kiván lenni. A dlszes
kiállttdsú könyv Dénes kiadásban jelent
meg. Ara 5.60 pengó. NáIunk is beszerez-
hető, A könyv ajándéknak igen alkalmas-

Cscrkószszínpad. Vitéz Baranyay Istvárr-
né Hibrandt EIla tollából kedves, hazafias,
egyíelvonásos diákszínmú jelerrt meg. A mú
el6adási ioga 2,példány megvételével sze-
rezhetó meg. Ara darabonként 60 fillér-
Kapható a Korda rt., Budapest VIII,
Mikszáth Kálmán-tér 3 és a szerz6nél,
Endródön.

A magyat hazúélJ
tádelve imádkozott eze|őtt kilenc éwel a londoni szent
György templomban a magyar igazság nagy ,barátja,

lord RothQrme?Q. 
l

Az angol Jamboreen időzó 900 magyar cserkész egy hétig
vendége volt a nemes lordnak. Az augusztu§ 20, szent István
napja, külön élményihrk rnraradL Az ünnepélyes §zent
István-napi misét vfuigtérdeplö lord Rothermere fr&,
Harmsworth képviseló kívónságót megballgatta. a Minden_
ható. November 11-én ő is ott ,álltiatott a diadalmras
bevonuláson:

Á m,agyar em,b€r nem felejtkezik meg barátairól, &
magyar cserkész még kevésM teheti. Az örömünnep alkal-
mából a magyar c§erké§zek meleg §zeretete saáll h&uánk
nagy barátja íelé.

Lord Rothermere íiával a mág§ar c§erké§zek londoni szt. I§tván miséién
1929, aug. 20-án. (Dl. FoiIü F. lelü.)

Mellókletünk a Cserkészbolt-§zerko§ztette nagy§zelfi ,rTéli íelszerelósí táiókoztatófi 25
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Isteu kegyelrne iránti hála, visszatérő testvéreink
iránti forró szeretet és egyik országrészünk visszanyerésé-
nek ttiláradó öröme tölti et rúindnyájunk szi,vét. E nagy
napok ihletében országépítő eszmók és erők sarjadzanak
lelkünklren, ós lrirdetői, terjesztői, hordozói leszünk boldo*
gító, nemzetgazdagító csíráknak.

Mi, állatvé<lők is megtesszük kötelességünket. Az állat-
védeltnet, e nemzetgazdasági tényezőt a visszatórő Fel-
vidóken és egész országunkban a régi színvonalra, sőt
fokozatosan, idővel még magasabbra fogjuk emelni, rnint
a világháború, összeomlás és feldarabolás előtt volt.

Most 30 éve,,1908-bann lótesült a Magyarorszagi Állat-
védő §gyesületek §zövetsége 44 testvéregyesülettel. Hazánk
szétdarabolása életképtelen[é tette a megmaradt harmad-
részt is, f_elbomlasztotta'szövetségünket és tönkretette
országcs ÁttatvéOó Egyesületürrket is.

A visszakapott felvidékí területen négy, a még vissza
nem kapott részen három állatvédő egyesiilete volt szövet-
§égünknek. Itt Kassa, Ipolyság, I{omárom ós Munkács,
ott Pozsony, Eperjes és Trencsén működtek e téren.

A kassai áltatvédő egyesületet az Oiszágos Áilatvédő
Egyesúlet után 3 évvel, 1885-ben alapította Sipos A. Gyula.
1922-ig rragyszabásrl múködést fejtett ki és tagjainak száma
350-re enelkedett. Azóta nem kaptunk hírt működéséről.
Buzgó elnöke, Arányi Antal tanárképzőintézeti igazgató,
Budapestre költözött, majd meghalt; Klekner Alajos
alelnök, jogakadémiai tanáro szintén elköltözött az é|ők
sorából; Ravasz István kítűnő titkárt megfosztották a
csehck tanítói állásától. A Hontmegyei A. Y. E. Ipoly-
ságon 1909-ben alakult és 1916-í9 küldött tartalmas jelen-
tóseket működéséről a központnak, Draskóczy Jenö, Bol-
gár Istvánn dr Herczeg József és Dabis Antal voltak vezetői.
A komáromi egyesület Joó István vezetésével, a munkácsi
egyesület pedig Ferstl Lajos és dr P€trovay Jenó vezeté-
sével 1913-ban keletkezett,

Azan a felvidéki területen, melyet még nem kaptrrnk
vissza, Pozsony a legnevezetesebb 1908-ban a]apított
egyesületével. A hábor{r előtt dr l(ováts Lajos városi orvos
lelkesen és fényes eredménnyel vezette az egyesületet,
Jankovich Marcell képviseló közreműködésével. Később
Hornyánszky Aladfu dr egyet. tanár és Bátorlfy Sándor
yezeLte az egyesület ügyeit. A cselrek alatt is tovább dol_
goztak és évi jelentéseket adtak ti bárom nyelven. össze-
köttetésben voltak az Országos Áilatvédő Egyesülettel, rle
a Wiener Tierschutzverein-nel is, Gyerrneknaptárunkat
nem volt sza.bad terjeszteniök magyar hazafias szelleme
miatt.

A Sarosmegyei Áltatvédő Egyesület Eperjesen 1909-ben
Iétesült és Ágoston Károly, TrrOUias Gyula, Bohrandt
Lajos és Ehlers Hektor nevét őrizte meg. Trencsénben pedig
Petráss Károly volt 1913-tól néhány évig az egyesület_
munkása.

1,904-ben az országos ÁnatvOOó Egyesület nagy
vezérférfia, K. I§agy Sánclor táblabíró tartott előadást egy
szepesvármegyei egyesület megalakítása érdekében, 1913-ban
pedig e sorok írója tett nagy körutat e célból a Felvidé-
ken és előadásokat tartott Lo§oncon, Iglón, Léván, Eper-
jesen, Késmárkon, Trenesénben és Kassán. 1907 elején
Ungvárott is alakult egyesülqt.

Meg ketl emlitenünk még Balázs Lajos rozsnyói r. k.,
Papp Antal munkácsi g. k., Fischer Colbrie Agost kassai
r. k. püspököket és a szepesi r. k. püspököt. A ltáború előtti
isko]ai állatvédelemben Ung, A,barlj-Torna, Ugocsao Turóc
vármegyék elemi iskoláin valamint a besztercebányai és
pozsonyi kir. főigazgalóságok közópiskolái a legszebtr
eredményeket mutatták íel.

Miridebből látható, hogy a Feividék állatvédelme a
cseh megszállás előtt milyen maga§ szinvonalon állott.
És mindezt a sok vetés áld,ozatává lett a cseh jógverésnek,,
mindezt a sok termést tönkretette a csehek nemzetgyilkos
rémura]ma és rablógazdálkodása.

V

m,l§
Felvídétííinlr állaívédelme

l

{

Cégy íó aa dllaíok§og
A fitik között nagy örömhír futott végig. Táborba

mennek. Igaz, hogy csak három napig, de az is éppen elég,
hogy a fiúk kipihenjék magukat. A közeli kiserdőbe mennek,
a jó Bandi bá' vezeti óket.

Az esti összejövetelen beszóltók meg, hogy harmadnap
indulnak. Az összejövetelről hazafelé menve Pista, a csapat
egyik tagja az utcán egy részeg emberrel találkozott, aki
egy saegény kis kutyát vert. Cserkész volt és ezért nem egye-
zelt bele, hogy, mert a berrlgott embernek kedve
telik abban, ,az szenvedjerr. Az öreg ember morgott is, a
kutya pedig hűségesen nyalogatta megmentője kezét,
Pistát pedig jó érzés öntötte el, jót cselekedett.

Harmadnap regget inOuitak a firlk nagy rrótázással,

Mát az erdő elején voltak, mikor az egyik fa alatt egy kis
pihegő matlárfiókát talált az egyik csapatbeli fit1.

._ Vidd vissza a fészkébe - ha]latszott míndenfelöl.
Egyik sem akarta megkínclzni a védtelen kis madarat.
A megtaláló pedig felvitt§ a fára, íelmászott vele és vissza-
lrelyezte a fészkébe.

Nagyvígari, nótázással mennek továblr, Egyqzerre
szép mááaraal üti meg a fülüket. Elhallgatnak. Élvezik a
kis madarak gyönyörű érrekét.

Az este még az egyik firlnak volt egy esete egy vásott
parasztgyerekkel, aki az egyik fára felmászva a madár-
fészkeket és a madfutojásokat szedte le a fákról. Persze
megakadályazta a rossz tettet.

A három nap letelte után a firlk, a táborozás örömeivel
a szivükben, indultak haza felé.

Antalía Istuán, cserkész

26



S7E Mt,É

gyen; de a
szabad eltá
leg az anyag színét,iis;l" H§'.a kérdéses
anyagok Indanthren-festésűek, akkor
nincsen mitő1 tartanunk, mert
Indanthren-festésű szövetanyagok és
fonalak - mint az egész világon isme-
retes * utólérhetetlenül moshatók és
időj árásnak ellentállók.
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Ezért ügyeljünk vásárlásainknál az I N D .R N T H R E N- védjegyre !
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Nyúl ez árylzbon. A mellékelt kép nem
?atonyft került, hanem el,lenkezóleg, árvlzbejutott erdei nyulat ábrázol, Az állatok osz-
toz.íLek a?, embeti sorsolrban. Ök is éppe,n
úgy áldozatai az e|emi csapsok, a balese-
tek, a iárványok. az elle,nségelr veszedel,mei-
nek, nint mi, Es hogyha alkalom van mcg-
mentésükre, az e,mberek után óket is meg
kell szabadíta,nunk haláIkínjuktól. Ez a kép
az amerikai Kalilornia árvizéből va,ló. Oly
üagy felhőszakadá§ volt küliirrösen tlollv-
woüd iilínyárosba,n, hogy az árvíz egészen
elzitta a várost a kűlvilágtól. Em,ber és állat
nenekütt, ha iudott, a víz sodró ánadata
elól.

Aa angol klrályl állatv6dö társasás elö.
8dás8 Büd8Dg§ten. Nov€mb,er 8-án elóadást
tert§tt B,udape§ien tl. tl. W, Pa,1,Iei,tre, a2 ar-
sol kir, állatvédő egyesület londcni csoport-
já,nak szervezöje, az állatvédelemról. Az eIó-
adót a Nemzetközi Cl,ub hglyiségében Wu,lff
Olaíf v. b.. t. t,, vezériókapitánv üdvözölte.
Jelon volt A,rtna üti,r. .lrerceerró is. Pallehie
úr §ir Rotrert Oowennek, a nrragyarok barát_
jának és az ang,ol kir, állatvédjó esyesül€i elr

Állatvédö Egyo§ülgt Debreegnben. A Deb.
rece,ni F. Ujsás olkt. ?3-i szfuna közölte, hogy
Radváner Józse,f á,Ilatbarát Budapesten, majd
De,brecenben és másutt is íog állatvédő
ecys$ületet alakíia,ni. Debr,ecenben 1914óEn
dr. lBaltb,azár Dezső és Domahidy Elernérné
clnöklete alatt alaku,lt áI,Iatvédő egyesület.
Be is }épett a Magyarországi Ál,latvédő Ecye-
§ület€lq §zövet§égébe. Álehrökeí volta,k dr.
Frátsr línre és §esztina Jenő, titká,r §zabó
Elek, jegyző Zöld Józsgí. tg?4,b.en ennelk az
egyesületnek a működését a Tiszántú,li Ma-
dárvédelmi §gyesület vette át szomjas
§usztáv §yug. löi§pán és dr. Nagy Je,nő
tamár vezetésévotr. 1930 óta Sesztina .lenő
lelsőbáai tag az egy€sület e,lnóke és'dr,Nagy
Jenő üsyvivó ale}nöke. Az egyesület na is
é,lénk, haszinos tövékEny§écet feít ki. A buzsó
áI,Iatbarátokat arla kórjük. hogy mielótt vala,
ttol egy,esületet alakítanak, érdeklődienek"
ni,ncs-g már ott ál}atvédó egye§ület, }la van
már egyesület, de qem míiköűk. ipa,rkodja-
nak talpra állítani, uj egyesületek alakítását
csak &ivétolesen e,ngedik tneg, a,lap§zabály-
rnódosításotk azonban könmyeb,ben mennek.
Alapsza,bályok köielcző mintáját adja a bel-
ügym,i,niszter 77.00üll922, YII, a. számnl rem-
delete.

Kukutlgvtc Józsel dr. előadá§a. November
|3-ál a budapest-városmajori §redo egyesü-
let,,Mindenszentek dlcsérete" címü elöadóest-
ién dr. Kukuliovirc Józseí ny, gazdasági aka-
dé,miai tanár vetítettképes előadást tartott
az állatvi,lág szerepéról a szentek és mártí-
rok éleiében.

A sopíonl Áuatyédő §gyesület vezelő!6,-
nok, M ne O. M" de B-nek, azaz özv. Balassa
lstvánnúnak hálás köszönetét íojezi ki a
,,Tüe Anirnals' Charnpion and m.edical freedüE
advocate" círní angol á!,laivédelmi és ó}vebon-
co,lasellenes folyóirat a szerktsztői üzene-
tekben. A lap negyedévenki,rrt ielenik meg
Loírdonban {4l tl,amilton Road, tlig,hbury,
Londorr N. 5,).

Zátonyta kerü|t nagyvárosl sorsok az állal-
vtlágból. Ezen a cínren isínerteti a bécsi
Yölkiscrlrer Beobaohter a meidlinsi állat-
menedékház lakói{ képek kíséretében, me-
lyek kutyát ábrázolnak áI,latorvos kezelésé-
be,n, mac§rákat, §ót móE rókát és mókü§o-
kat is. A bécsi állástalan és hajtréktalal, más
szóval gazdátlan állatok kerülnek ide. tlo,cy
milyen iótétemények forrása ecy ilyen állat-
menedékház, felíoghatjuk, ha egy §zersn-
csétlen kóbor kltya nyomorutt sorsára gon-
dolunk. Ez a menhely a mult évben 3554
kulyának. 3137 macskának, ezen,kjvül 44íl
különMző állatrmk nyujtott haílékot és élel-
met. Mindea egyes iatónak megvan a maga
§or§líacédiáia.

nökéraek kösz§netét tolmácsolta és az állat-
vódElem idószerü feladataíul a következő-
ket jElölte meg: I. Az ifjír,ságot az állatok
§zer€tetére kelt nevelni. 2. Intézrnényeson
me§ kell szervez,ui rrrinden országban az hl-
latvédók iársadatmát. & Törvényhozás útján
kell r€fildezni az állatv,édelem ítladatait, 4.
Áuatkórháza,kat és menedé.kházakat kell áL-
lítani. 5. Létre kell hozai az áIlatvédelrni i*-
téznények neínzetközí kapcsolata.it. Anslia
mírnderre nacy ö§§z€g€iket áJdoz és gondot
fordíi, Azután arról adott gyakorlati útmuta-
tes/-'az előadó, mikóttt bánjuuk az állatok-
ka,l. külónösen az el,úet }es.hűbb barátjával,
a kutyával. Az érdelres clőadást filmbomutató
követte,

. itlézelő lák ültet6t€. Az Országos Magyar
Mé,h,észeti Egyesület mozgalínat indított
olya,n iák ülteté§érg, melyeknek virága a
méheknek feldolgozásra alkal,mas nektárt
nyujt. A kiülteieti lák megvédését is felada-
tául tűzie ki az egyasület. A vil}amosság
szerelói külilnöseur sok kárt okoznat nÉr-
téktelen facsonrkításaíkkal. A Magyar Méh
is,rnerteti a íilé7,§,lő virágokat.

Ánatrr1ssííEyelós
Sétálok a keriben, Csak keskeny gyelogúi v€zet a

kedtés tulsó végéhez, a talaj többi résZe sóndoian fel van
ásva. Hirtelon toppant be a tavasz, iboiyák kéklenek a
kerítés mollett, A gyü,mölesfókon a §oT, patdannak a rü,
gyek, rövidesen virágdí§zbe öltiiznek a fák.

Zajt hallok, mint neüor száran kórókat tördel vataki.Á Bogár az, s.kutya, az udya,r tútsó sarkában. Ügfrea
állat, legalább is eb-fogalmek szerint. Fckete bundáiából
értelmesen villog ki oko§ §zemc, vakítóan fehér íogazata
pedig állendó veszedelm§t jelent aa idegeneknek. ,

§{ogt játszik. §tőször hempereg vagy kettőt. Ezt at-
kalmaslrrt edz.é§nek szánja^ Gerincerősítö gyakortatnak.
A második szá,m ,értelm,ébon \ót első lábával erélyesen
§uolítje a földlröz az,l a szagény kukorica§zára,t, rrielyet
eléje v€t ba,lsorsa. Középütt pedig hegyes fogaivat tépni
és sza6gatni kezdi. De a kukoricaszár is makacs teremaés,
n€m ha,gyja masát egykönnyén. IIol a jobbláb atól cs{rszik
ki, hol mindkettó alól. Ez a körül,mény határozotúan bosz-
§zenija Bggárt, támadó kedvét megacélozza,, rmoro5 vagy,
kettőt, ami e§yúttal azt is jelenti, ürogy az egósz vonalón
kérlelhetotlen íámadásba mogy. Vad daccal 'rágje, ha-
rapio, tépi ellenJelét. Bizonyos öntudattal, mint iki bia:
tos a győzolmóben. A gyilkos küzdelem be is fejezódik
h&maro§an, az öldöklő harc l}ogár javóra dőlt el-. Día-
dalmasan rneg§za,goljs. a baldokló kukorioaszárat s el-
hagyja a küzdelem §zínt€rét.

Mereven figyelem a kerítóshez lapulva a bomályosodó

alkonyatben. §zinte _Ine8 van lé§zeg€dve a. saját létezésó_
től. Milyen szép az életl

. Csakhsmar észreveszi, ho§y figyelik, Ki 'tudja minó
érzéke szolgál erre & kutyának. Srólítja őt a köielesség.
La,ssan, óvatosan, lopa,kodva jön az Údvar túlsó sarká
felé, hol a kerítésen t{ri meglapulv&, szoborszefű mozdu-
latlansággal állok. Mi4or közel ér, t}orr€nt egyet Jó lesz
vigyázni 1 ltgz.,za tud,omásomra, - itt nem bebre megya játók. Mozdulat nélkül áltok, ez ecy kits§ó zavar6á
ltor,aa. Vakkant egy éleset: ez hadüzeneiét jetent. Azután
ldvitl egymásutánban csahol vagy ötrit, maga§ íúl§órtó
hengon. 

_ 
Mikor ert§ §€m lnozdulok, közelebb- jön. Mosü

már vadul ugetni kezd: ,,Itt pedig semmi gyanú§ alakot
nem tűrök! No mi lesz? Kiíolél" D€ nom mbidulok. Ez€n
pegáll az-ő kutyae"qse. Ilyen e§et & praxisában még nem
fordrrlt elő. Egy pillanatra elhallgat, talán h,ogy 

'hadi-
tenácsot tarLgon önmagóval. A lábammal akkor- alatto-
lno§an me8rúgqm a kefités meu€tti karócsomót. A zo-
rejr€ §zinte önkfuitel€nül két lépésre báúrább ugrik. Nem
8yáva,, c§ek óva.to§. Nagyon jól tudja ezt, emii sok em-
ber nem tud, hogy a,z €mberekkel §zembon óvatosnak kell
lenni. Most rnár vadul tör ki torkából az ugatás. Olyan
vadul, hogly a házbetiek is felfuyelnek. Nem akarok -fel-

tr3,nésü, külön}en is ,megúntam már a tolvaj szerepében
való tetszelgést, nyugodtan befelé indulok ez udvarba,
Bogár nagy szemeket mereszt, m€gi§mer ós többó egyet
s€m vak},a,nt.

- ó, hát maga az? Miért nem mondje? Hagyja, hogy
az €m.ber kiugaasa a tüdejét. Potyára.

Kiábrándultan fordít bátat. &Id,k lózseí
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Az unguríri péhinos*
Iloklog ünneP hészül most Unguáron,
E aáros visszalért mind.enáron!
Magya.r aáros lett Ungaór újra!
aíg d.alra feszii! * szávek húrja . , .

Drága Péhinas, fehér hötényes,
Kis hi|lisgyereh, ulig tízéues,
I]átán nagy kosár, benne |riss henyér...
Áz ő hedue is az egeklg ér.

S hogy rtindcnki lássa nagy örörnét,
Magyar llántlihút hoz aalahonnét,
Piros-f ehér -zöld, magyar Púntlihút,
Kiflishosarát azzal höti át.

Keréhre haP és tüzesen osoru,
Száguld, mint jóhir, át a várromon,
Hátán nagy hosúr, benne friss henyér! ..,
A magyar csatlat ma Ungvárra ér! .. ,

Drá,ga Pékinas, f ehérkötényes,
Kis hiílis gyereh, alig tíz éaes .,.
A menrtyországnah haPujábarl áll ,,,
Az égi brigád nehi szalutál' 

inilczeati §zvoboda Béla

NaPlem,entehor a aárosszélen
Kicsi péhinast taláItak vérben. ..
Uisszalesködő, bosszúálló néll
órült fegyaere lőtte át szíaét.. ,

Unguár haPuja szölesre tárua
A magyar honvédot boldogan uárja.,.
A rnenny kaPuja szélesre nyitaa,
aröh fényt áraszt a Péhinasra,..
Huszároh strázsálnak i,tt nxost ébben.
Maga Rúhóczi áll a közcPén. ''
Könnye csordul és í,gy öleló át
A kis Pékinast, Ungvár hős íiát..,

* A hős pékinas nemzetiszinü sza|aggat díszítette fel kosarát, A csehck javarósze már kitakarodott a városból, de az utó_
véd még ott mara-dt az utolsó pil|anatig. Egyszer csak Íegyver dÖrrent s a pékinas véresen hullott az utca kövére. Róla szól ez a ver§.

E M La KE zTE K, rÁnnÁT-o RoS T,oK?
Ezt a kér,dést küldi P. Á. író Kátpátaljára. A kérdezett

,,kárpát-oroszok" ma rrrár felnőtt férfiak, akik talán puskát
szorílanak keziikben s így őrködnek népük szabadsága felett,
De hát mire kellene erlrlékezniök a kárpát-<lroszoknak?

Az író 1916 áprilisában haditudósító volt s valahol az
Uzsoki szoros közelében, napsütötte erdei tisztáson va5y
őtszáz kárpát-orosz syerkőcre bukkant - ,,bölcsőben, ken-
dőkön heverrre, ágáfra erősitett kosarakúar, }rimbálva".
Magyar ápolónők 

- vigyáztak a világháborúban összelőtt
kárpát-orosz falvak kis porontyaira.

Majd vonatra szálltak a kis apátlan, anyátlan árvák s

a gyerinekuonat TJtgváton, Füzeiabonyon,' Jaszberény_en.
tlaivanon keresztül a Magyar Alföld, az arszág szíve felé
robogott. Igy szabadultak-ki a kicsinyek a háború haláloE
poklábói.

Emlékeztek, kis kárpát-oroszok?
Megrnclzdul-e most a ti szivetek is 22 év után?
Em]ékeztck. rnilyen szeretettel vontak magukhoz a ma-

gyar anyák? Felneveltek benneteket jóságosan! Feledtették
veletek árvaságtokat; úgv tartottak benneteket, mint saját
5yermekeiket.

Talán a magyar anyák szerető ölelése súgta kis szíve-
tekbe legelóször, h,ogy Rákóczi népe vagytok. . .

Ez 
^zTÁn 

e KfrPzELET!...
Ussünk két nagy sátorcövcket a íöld hírsábr

hosszír, jó erós kötelct. A kötél mlisik véAérc ]
erősítsünk. Ezekkel átlőjük a napkorongot.-A nti
tásnál benneakadnak a 

-napban.'A na[ azutáh
rándítja helyébőt a íóldet.

Ez az ötlct Cserltész Mtlki agyában §zületett m
felelő,íj hiányzik neki a nyilaliiikeres kilóvéséhe

Nem tudnátok neki §egiteni ?



Bere§szász

RQzsnyó,

Időszerű tudni..,
. . . hogy KASSA hazatértével számos

múemlékkel és gyárteleppel gazdagodott
édes hazánk, Müemlékei közül legértéke-
sebb a Szent Erzsébet székesegybáz, majd
a Szent Mihály kápolna, Orbán-torony,
Lőcsei ház, premontrei templom stb. követ-
keznek soron. Gyártelepei közül gózmal-
mai, húsárugyára, pótkávégyára, maláta-
gyára, sörgyára, vegyészeti gyárai stb.
jelentősebbek.

. . , hogy UNGVÁR hazatértével keve-
sebb müemléket, de annál több gyártele-
pet kaptunk vissza. Gyárai közül legna-
gyobb volt a hajlított fabútorgyár, továbbá
gőzmalmai, gőzíűrésze, papírgyára és szap_
palgyára tettek nagyobb jelentóségre szert.

. .. bogy MUNKÁC§ hazatértével egy
ósrégi kincsnek jutottunk birtokába, a
Rákócziak ősi fészkének, a munkácsi vár-
nak, Munkácson született a világhirü
nagy magyar festó, Munkácsy Mihály.
Szépen fejlődő gyártelepek is kerüItek
hoz,zánk, úgymint papírgyár, téglagyárak,
kalapgyár, malátagyár, konzervgyár, ás-
ványolájfinomító és még számos kisebb

hogy BEnEGsZÁsZ hazatértével
téslacvárák. gőzmalmok stb, kerültek visz-
,rá "Ű aiyáországhoz. A többi fejlődó
iparág,at a csehek úgyszólván teljesen
tönkrétették, Ezek közé sorolhatjuk a cipö-
és csizmadiaipart, a kaolinbányászást stb.

.,. hogy ROZSNYó hazatértével ósi
bányavárost ölelhet keblére újra a magyar
hazá. Híresebb épületei a premontrei gim-

A kotnáromi ütlnepség

züI megcmlíthető a téglagyfutás, szesz-
finomítás, konzervgyártás és bútorgyártás.

. . . ho6y LOSONC hazatértével vissza-
került hozzánk az egyetlen cseh uralom
alatt'lévő magyar fóiskola, a református
theológia. Gyárai közül mezőgazdasági góp_
gyára, textilgyára, gőzmaIma, szeszgyárai,.
téglagyárai és üvcgipara nevezetesebb.

... hogy LÉVA hazatértével a törté-
nelni nevezctességü lévai vár került bir-
tokunkba. Iparágai közül hírnévnek örvcn-
dett a malom- és asztalosipar, Gyáripara,
mint konzervgyár, csokoládégyár, szesz-
fózde és tég|agyár szép fejlődésnek indult,

,.. hogy ÉRSEKUJVÁR hazatértével
jelentős vasuti csomópont, ipari és keres-
kedelmi középpont került vissza. Az ipar.
telepek közüt a bfugyárai jclentékenyeb-
bek. Ersekújvárott régi hagyomány volt
szokásban, hogy a pályaudvarra befutó
gyorsvonatokat rlgy éjszaka, mint nappal
cigánymuzsika fogadta.

,l. hogy KOMÁROM hazatértével egy
izíg-vérig úLa€yaí város került vissza, Itt
született a legnagyobb magyar regényíró,
Jókai Mór, A régi város sok viharos idót
átélt, egy ízben földrengés pusztította el,
egy másik alkalommal tü,zvész martaléka
lett, majd árvíz is pusztított a városban.
183l-ben kolera dühöng és pusztítja a
lakosságot, lE48-ban pedig ismét'túz-
katasztrófa pusztítja a szép magyar várost.
De Komárom, ez a sok borzalmas idót át-
élt város azonban nem csüggedett el, ha-
nem megállt, mint kószikla és állta az.
idök viharát,

Várják a honvédeket Füleken

náiium és a Rákóczi őrtorony. Iparai kö-
zűl a bőrgyártás emelkedett jelentőségre.

. . . hogy RIMASZOMB AT hazatértével
több magyar híresség szülóvárosa tért visz-
sza a ma1yar haza testébe. Itt szüleiett
Tompa Mihály a poéta, továbbá Feren-
czy István a szobrászmúvész, a híres tu-
dós, Hatvani professzor és a nemzet ,,csa-
logánya", Blaha Lujza, Gyári értékei kö-

,l*tiiii,i§ i$,$.ll!l ; !}1

i,i

';:i ':

.,+,
Hortvédeinlt Losorrcon

,.. hogy e városok közül, Komáromon,
kívül, Kássát, Losoncot, Rimaszombatot is
tílzvész pusztította el a történelem folya-
mán és enrrek ellenére mindmáig meg-
maradtak és nem lankadtak, hanem vi-
rágzó városokká növekedtek,

ócsai Józref

Érsekrljvár

Torna. Várronr
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és ió felszerelést kívánunk karácsonyra kis cserkész.
barátainknak.

Teljes cserkészfelszerelések, nadrágok, i nge k,
kalapok, harisnyák, cipők, köpenyek, sport- €s
turista cikkek, megbízható minőségekben és na3y
választékban rrnagyon olcsón".

UzLET HAz

Éo5tlH'

Pityú 6téves es igen an_vás természctű.
Mindig a mamá ja srohayáját fogja és
mindent mamájától hérdez meg,

Egy vendég megsimogatja a fejét és
jóságosan kérdi tóte.

- Hogy vagy Pity,u?
Pityú a mamájához fordu]va kérdi:

- Anyuka, éu hogy vag;-ok?

KÉNYSZERKÉPZET
Proíesszor magvatázl ltt van kérem ez

a beteg! A rögeszméje, bogy ót eg! eaer
méteres kígyó üldözi-

Egy hang a hallgatók hözül: És nem
lehet kigyógyitani?

Prof: Gyógyítani nem lehet, Legíeljebb
a kígyó hosszúságát tudjuk valaoivei csök-
kenteni.

' aerrlyó óc úoptce: '

- Nem htern ezt a rno§tani tauaszt

- panaszolja -túrsdnak a Lepke röp,
tükben. ,is* Megöl aa éhség-szami.tlslig
s lmjnal óta nem talúlola a hatdrban
eggetlen uirdgos |ú.t._ É,n is szakasztott így uagyok -mondia a Md.síh Lepke is, mihözben
rnind,Ieetten e.ga örev fa csupasz a,gdra
ülnek.
_ Hia banitun - srólatr Tnost

TíLeg az öreg Fa, - akí hemuóhorú-
bai leoelet-rüguet: rnínilent :leírné-

letlenül Lerú,g a főró|,, ltogy a.kat e,, ,

lepkehoiúban nléa l)i,rdgot? . ,::

A C al acaln $a I tő é l a§ang;dli
- Híszen csak az lrnánt rúOta fel,

oalahí tetemes idöaet és' munkúual l

megépltett tsúratokat - rnónarla Qeé i
lac§nhaió a Hanguú.nak - és oh, ti
balgúk, mát rneglnt azt cslb,állólok?!' :

- Hdt az'ígaz - tel,elték a Ean-
gvúk. -: CsaHbogv rní, hu 'épl,tmé-'
nyeinket ezer$w letaT,olsőli, azeryzer
togfuk úira készlteni, Mert mí azEel
netncsak. a nagunk kts olthÍridt'éptrt-
!úk tel egulzet tnégís csak,. de egy-
úttal srcbrát er*eltült két nagy arérlll?
nek, a tűrelcrcaeh és a bíza,kOiláa.-
nak ís, amelyek annd,í- rnortunentűt-
sabbak lesznek, mentiil több§aör hett
a magunk kis hatlékdt úira luzd,e- 

)

núnk! 
t

ÉLELMEs
Gabi egy koldust vezet a mamájához.

- Anyukám, itt van ez a koldus bácsi,
adjál neki l0 fillért.

- Orülök, hogy ityen jó szívcd van -szól mamája é§ átadja a koldusnak a
pénzt.

És én oem kapok - kérdi Gabi.

- Miért? - Iepódik meg az édesanyja.

- Mert idehoztam azt a bácsit,

- Papa kérem, miért u6atja meg Hek_
tor a holdat?

- Azétt, mert azt hiszi, hogy sajt.

- És miért haragszik a sajtra?

- Mert tudja, hogy nem sajt, hanem
hold.

+8á

példátT a n í t ó: No gyereLel ki tud
mondani a macska hamisságára?

Cineg93 É,, én!
Tanító: Nos, halljuJ<.
Cincge: A veudéglóben mindig nyul-

nak adja ki magát"

A }lagl,ar Cs:;i:,*:,:.::-.::- i.ll1 .--: :: _;;.:. '- jiiztt§si ára j,3l',tvre 2 pengó 80 Jiilér, rrrnely egyszerro küldendö be. Egyes §zám ára 28 frllér.
Cseklisámia31.{]! S:::s-r;-_j;:::; i:::::.:;.-*-: 3ij:3=r:];;:\i-iri"sl.""illr3;.ar."T§ház. Szerkesztésért és kiadáséri'íelelős: Ko§ch Béla dr:

Nyomatott To1n.al N}.orndlei Húinézet és Kiadóvállalat R..T. mélynyomó körfor3ógépein, Budapest, Vtl, Dohány utca 12.
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§tLfcEK FEL§ZERELÉ§ NÉLKüL

'rPark 
síl6e", kírísítjból, pária .......,.. P S.S0

,rNomád", noruég, batndra búcalua, uana természetes
sztnű, uonalozdssal, válogatott, páronkVnt P 14,8O

,,Jamboree", a leglaugb_ól údlogdtóa, barrui,ra pdcolva,
uagg természetes sztnben vonalozua, pdria P l8,8O

,,Gyakorló sílócek" minden mérei§enr' p§ronként
P 6._

§lPoFÁK, TALPL§M§Z§K
Kótr6nzm pofa, kiakasztható lengő sztjtartókkat,

Kótrószespoía, lurus kiuitelben, pdria .,., P 1.80
Nomád,Norma stpo|a, pária ,,'...'...... P P.50
Talplomez, síma, aluminiumbóI, databía . . P -,2őTalplemez, teeés, aluminiumbóI, darubia. P -.80stKöTÉ§ KÉsZLETEK
Ladna kőlás, csatokkal és orrszíjjal, pdria P a,78
Mlslna, duplaaarrott, pfuja ...: . . ..,,,. P 3.S0
Nomád, rugós|eszítőcsattal, pd.ria ,,,.... P 6.50
§zopes, két szabáIgozható old^alrugóual, a kénuelmi

sarokkal csatolds nélküI a kötik eouszerű bőIéoés
köuetkeztében rögzttődik a stcípő ÍŐrnyolt. saitán

küllöldt öxtra köts§Gk kiváíasztáa szarint orr"":n
/caphatók,

Orrazllak, darabia ".. ... .. P -.a
stBoToK És nortlntozÉKoK

Parkjolű, j ég heg g y eI, nád.tó ngérral és maft olatsz|i i aI
ellútua, moggoró|dbóI, pdrja ., ,. P e.60'Nomád,|ogyií, jéghegggel, d.upla hótángérral, széIes
b!r4a7kol.a!!al, mog.goró|dbóI, párja ... P 8.60
Tonkinnádból, pd.rju .... .. ,.,. P 4.a0

Jamboroe-iel§, csillag|onású_ nádtdngérral, iég-
hegggel, pdrnózott bőrmarkolattal, pfu j a

P $.*, la.-
§lclPőK

Vtlúgtábor védjegyü, Nomdd-Norma szabudngú,
go iserni _oarr d,sú talp p aI, b elüI v égíg bőrrel,béIelve,
békangeluuel,pfuia. ,".., P24.g8

Karnkán vód|egyű, Nomád-Narma szabvángú, goi-
serni vanúsú krupott talppal, krómeserzésű |első-
bőrrel, végig bőrrel bélelve, pdria , P a9.B0

§íctpősámfa, páronként, amlg a készlet ícrí P *.88
Clpöola|, 700 gr-os üvegben . P *.68

50 grammos üuegben . . .; P *.,{&
Norvó-g hnlzsír, 10O grammos üuegben. . . P --.90

,,Park" aIkószlet, 1 pár gerincrs /cőríslasí, Nomúd-' Norma s|po|úval, te*zltőesattal ellátott krómbőr,
lcótéssef, aluminiutn talplemezzel és 1 pdr nád
hótdngüral ellátott moggoró uagg tonkinndd síbot.

,,Nomáó 19s0", 1 pár gerinces udlogatott kőrís|ast,
Nomríd-Norma sípo|dual, túraudliókapoecsal el-
Iátott krómbőrsz|jazaital, 

- 

aluminium ialplemezzel
és 7 odt 76 cm-es duola nádtánuérral ellátott
moggoíó vagg tonkirulúd stbottal, "t telies. készlet
árd-......:; ....; P Sd.B0

,r.ramboroe l089ft, 1 púr legiavábóI udlogatott, bary
ndra pdcolt körisíast, Nomád-Norma stpo|áual,
ruaós'kábel- uaau témkötéssel. ückelíí va§u recés
oűmí talplemezieÍ e|s 1 ndr 20'cm-es csillődíonástl
haaUwérral íe|szerelt'és pdrnázott baniűkolat-
ta| ettóiott mőggoró uagy tbnkinnád bot, A telju
készlet dra ,.,,, P ü4.80

!


