


A Magyar ,Cserlrérz §zöyeíség pályázaloí hirdeí
* Ccerkészbolt'éltal fet*iánlottl,:díiö§rt*ék] alap}án cse'rloÉrztárg!ú iroddmi és képzőmfivészeti mfivekre

A pályázatoknak kettős célja van. Egyik célja az, hogy reprezentatív és művészí értékű alkotásokkal gyarapítsa a
rnagyar cserkészetet; a másik pedig az, hogy a cserkészíróknak és képzőművészeknek alkalmat adjon ílynemű alkotások
életrehívására.

l-ső pályázat; Készítendő olyan cserkésztárgyú szobor, amely tárgyánál és kivitelezésénél fogva a magyar cserké_
szet vezérgondolatát maradandó értékű alkotásban fe|ezné ki s megfelelő többszörósítés útján mint értékes ajándéktárgy
vagy díi állana rendelkezésre. l. díj: l00 pengő, ll. díi 50 pengő, lll. díj 30 pengő.

ll-ikpályázat: Készítendó olyan l0 képből álló cserkésztárgyú levelezőlapsorozat, mely a ma8yar cserkészet gon-
dolatvilágát és munká,lát, yalamint kedélyvilágát mutat.ia be. l. díj; l00 pengő, ll. díj: 50 pengő, lll, díj: 30 pengő,

ll|. pályőzat: Pályázni íehet l0-15 perces cserkésztárgyú vagy vonatkozású színdarabbal(jelenet, tréfa stb.), mely a
matyar cserkészfiúk munkáját és kedélyvilágát domborítja ki. l. díj: 50 pengő, ll, dí.i: 30 pengő, lll, díj: 20 pengő.

ÁlrllÁttos pÁLyÁzATl FELTÉrrtrx :
l, A pályaművek a Magyar Cserkészszövetséghez (Budapesr. V, Nagy-Sándor utca 6) küldendők be l940 február l-ig.
2. A pályázaton csak cserkészek vehetnek r*szt.
3, A pályázat titko§, tehát csak jeligés műveket fogadunk eí. A pályázónak nevét, cserkészmínőségét és te}jes lak-

címét egy, a pályaműhöz csatolt és jeligével ellátott zárt borítékban kell közölnie,
4. A pályaműveket a Magyar Cserkészszövetség által felkért bírálóbizottságbírálja felül és dönt a díjak kíadása felöl.
5. A pályázaton csak új alkotásokkal lehet résztvenni, Egy pályáző több alkotással (levlapnál sorozatokkal) is pályázhat.
6, A pályadíj elnyerése nem érinti a mű alkotójának szerzői jogait. A díinyertes műveket, esetleg másokat is, a Cser_

készbolt Szövetkezet a szerzővel kötött külön megállapodás alap|án veszi meg többszörözés és forgalombahozás céljából.

3udapest, l939 november l l Yitéz Temesy Győző dr,
a M. Cs. Sz, társelnöke,

mint a pályázati bizottság elnöke
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gs ALMODJUNK MÉG SZEBBEKET,,.
A,Ilőnúlltj:ttiuít Xornúltyzti t|l 4[üiinnepi)ílL|

tR,l,,A: l{ÉI{EDJ §;[NTíl,.l, "rÁ§f §

{|dtl Ncleed Uru,nk!,. . Ki lahozol Butlún,
íIo}lc|;s Mótyás büszkc ős székh.clyén ! ! !
Köszöntünk'I'ógecl ez ünnePi órán . . .

Kí. augy az erő.,. Az élő remény,,. ! ! !

Egy éae múr, hogy hótehér lovan,
nyíló virógoh PomPás szőnyegén,,
Minl íónylő ijslöAö.r" úgy aonultál uégig
úrau KúrPátalja hi<lerüIt egén,,. ! ! !

Egy áuc rnult, h,ogy elhangzott szaaud , " "

ldélziih u,issza c dltiga Percekel ...:
,,Én.,nrugyar uérem! ... Csak Istenban bí.zzwllt, .. ! ! !
És áImotljurlh száPet! ... ó rnég szebheket.,.!!!

Azóta.., naPPal s zlírral;zló éjen. tit

fillhúbe csettg szaaad .,. ,mindig ólmodu,nh . . .

Ilallju.k u gyergyói huuusi hürt hangjúü...
s szőke Marc.l Partjíut. áll a tábanmh.,.

,Masí: mind.cn, laű rna.gyur Budu feló tekint.
s'íe a sziatkbc látsz! Nemes magyu úr,,, ! ! !
Maradj, uhi uoltúl,,. u l]óhe Angyulu,.. ! ! !
I)c hogyha, kell,. légy bussz{lálló llurlúr ! ! !

Mi mt:g uárwlk,,, asentlbett,". tesziilő inakkul ,^,
rníg eljön uz óru. , , a Nagy Pillunat . , .

ós 'l't újru fel.szcillsz fehér PariPitúu... ! ! !
.,, add.ig t:su.k űlrnodj,unk szebb ,.. rnág sztlbb álunku!

al

0niíft, ftÁáruiírőágíren
Anúhor lisztu éjszullűkon aégig|ut szemetl. u'Iejútan ás

h,éPzeletetl odnrajzalja, u íénylő csillugsugárból sziitt uancdru.
Cxúu hirályíit és pittizt,it, rszctlbl, jul.-c. hogy u nxntdu vrig-
t.izó hulott ui.t.ózei nemt,suk il magyul ltűsignek iclkéPt,i,
dc a.n.nlh uz örök hlsnnlilneh i.s, umrlyhut cp), íac,zreil
óta ól itt. a mugylrsűg, Ámint Csubu és katonúi íigyltéh
álkuulőan indulúyu. és ha,rcra, hészen * n.ég u síron túl
i.t - tl zúgó szelet. u l.űz Pulltlgását í,s u víz tntlrujlásál .

ncm udjúk-l, hlriil. lutgy veszedelcnl fenl,t,geli a Kárfűtlth
uiilgyeihen, m.urq,dl. tesluérekel-? Ugy élt öriih kótültségben,
+gy laezruden kcrtszlüI u mugyatsúg és f igyelt: ultn. .;zóIul-u
ttl?{ o lőitutta, nam lubban-e tel u hagv<,h rlrmuin. l icltíiz,
y,em. hord.ju-c höriil u királyi lú:rnijh-hubus louurr, rt uérqs
hurd-at, a(Ig)t tl(l|t iiztltl-c Ktls.utth Lujos?

I)t úttttcsuh l Itgyuerbbó íáríi,uh áLlklh hisriillsóghen.
Á uenróguu utaghull rw,gy ,nwgyt4r tudós, (yörf|y Istuára,írja rgyih hiinyvihn. hogy unihot, tt tilröh ltódollság idL,-
jiln a kúrzúgi faluukbt|l u lahosságnuh gyarsun hcllci,t níc-
nrk-iilnie, u guzrl.uusszt,nyok a leknőben lévö tésztáiu,kut mu-
guhhul vittí,h és a'{isza rétjci hö:iitt. Purttllrldhu uújl
l.yuhuhfutn siilijtték il(g u hrnytrt:!. h'tnt, jajucs;éhrltth.
nwn wlszltlliék cI a lciiih,tlt, hunent xúrlrlcru,r, hószt,n u hal-
rrcPrl garudolt,ak és tlulguztuh. csaláclju.kétt tigy és olt, ahol
lehetctl,

I} gyanehben u könyt,ben ugy örtgrltllcr dbe:,rzi:lésót
tilaushaljuh. Iilmontlja. hogy gyeint,hhtlrúbun nen vttlt hét
tgyntá.st hijuelij éjjd, hogy u fulu niPc nyug,x|.|utt llihtn-
h.tllt:tl volna o; tlltnségtíiI. MiNli!! kí:szrn htllt,ll ál-|ni urra,
tttlg1' tltt hlgyjúh hűzuhut. és rl[Ú:;sttnuh u uot,llruIl bi:ltl.*
netrdóhtt uló szigt,trirc,
,, És ahúrtttilytl nchér és nyt177loy7i5tigos volt is ua í:let

l.bben uz öriik hés:üllsógbttt, u tttugvttt'stigtll irmtni u,n
!udlu itttt.tltt rlsöllörni, lgy t.altin csuh ,Nl,hiiniűs (s cnbt,rei
áltth: nihijzhtn cgyih ht:ziihful u itluzsúIenú pűrIdlt illi-
l.rlt i h, u 

. 
másihbuu í t 8 yrlt r l sztlt,ongutlu h, (}su,hha gy u. nwgyur

hésziillsűg nem ijlvrnhét wPig tnttotl, Már t:ztr éu ótu
tart, ls hu tltituk t:st:ntlesubb, híluyel,ntescbb éutizetleh, rnuú

ismél. hutározottun látszih, hogy ezen 0 löIdóu t;,trr/i itl lt
n,erlzet tudott rnegállni, anely bírta hltgl,h.kel, szhncl, ttij*
uel a kar, u srellem ús a lóleh, örök hószültsésút. ltt ninlip,
éruényts aull a, jclszó: ,4rtc sl, Mctte ,,, lu,domáurtyul í,l
tegy,tlt:trel,.

Csahhogy ruln lhűrrnilyen f egyverrel ús nen. ah<il -

milyc,n tulomúunyal. Az íjsi |ringiúhhal és a hiérdrtnaiill
u csalárl,i m,úzeum.uhból előszede{t trnrdűIyohhul |elsxrrlt
ntmtlsi fclhdő-sarl,g mindcn aitézslge alluűre st:ttt luitl!!
mcgállni NaPokon horszcrű legyuqzetii Orrúo' nllr,n. Rtll,-
szerii |egyt,cialvc ós horszerű tudúsra uun szühség ar iiriih
hó s ze n,lú t I cnntur tás tih<l z.

Kclrszgrű tudarnányra t.anit uz isktlla is, Da lstht,sz^
,miual,tad. att bízanyítiq hogy munhára óhal karoinuh is
flgéhon1 szrllem.udnek nun clég az, lntit nz állug|i.únlk
udnuh. 'íe cgí,szebb, ,rnugyaru.bb. szolgálóbb, hiuijbh Ihíil,,)
ulrrrsz tscfutirdni! 'íc itt:ntcsa.k futgy duégzul btrsiileltt,l
isholui is otlltuni hött,luségcidet, dc uan, móg itlíiil é.t rriii
többlc:ttttunkrira is. űgy-t, igy aun? üg1,-e nem kell lr:,rtiíij/i
srrtmtnal és (tgíi arecul uluasttod u kórdésrbnet?

ttu igy vat, l elrl, lu,tlont,, Iátld-g, núl úrdmnlls il tttil
szühsóg.t,s ina. éPPan ntu cl.uégeztt.i, ho91, ttz m ólrlhétilst
jcltu,tő hósziilt,sig egy fillaiutra sc lazuljun mtg lttlútt
iPP,,l ahhor, unihur a lcgnagyobb sziihslg uun rú, lllli
lííi,jum !d Iigl,rlmetlt,t, l.thárty illen értlenr.t ris lzr)i,r/1.1ír,.r

tlrll,agra.
I"últxl. a. rttttgl,tr.súg tnui. nrhéz lrclyzrtí",rth tgyih líi^

tlhu uz. lu,g| tgl,slt,t,t,r .rol nagy hí,rrlí,lt ht,lI utgiilrtnuuh
I)z i,gyrhr,l. uzűrl vutl í.gy, rnrrt r*u istnt,rtiik igt:titt ní,Piiuh
ls íöldiinh ttyiltlll tlnillinuiil. SohíóIc bui i.t ln,tll;sűg |ltt.t:.
tított it.t, utndynt,h g),ijhn,rit scltki. x,nt lrirtu {rl t?s ig,1, rlr
igari gyrigysztlt,t se:pt, lchutett wlt:gla.lúlni. , , ,

IIogy t,t u jiil,iibt:n n,,, lrg),trl. így,,tt utjtud i,l till.
'I ulil meg tchút. lmi tőIul tdih. lvnt:nl lntp, ní,Prd liitt,,,-
gt,ineh élettlt és .,rr,ry1, kérdásrit. I)c nt, rylh,'Irliilrllst,l. í,.l
tlt: Qztlrt, uurt estlleg ma dival ezehriil telalőtlcu.iil ttug1,



híjelentéseket tenní, eletlenek és holtah |eletr íületet tnon-
d,ani és terveket szőni az égboltozat betneszeléséről, h,a-
nem azért,,mert alázatosan, |elhészülten és bölcsen szolgálni
qhllrlz. |árj_ nyitott szemmel, tan,ulj, íisyeli és jeg§ezz!
Lásd meg, hogy a magyar néP mennyi értéh.et alhotott és
qqsy mennyire hiányoznak a. magyar közműueltségbőI.
Rutasd lahóhelyed. hörnyéhének nébi.oizi hincseit, szőhás-
mondásuiban és nyeluóben heresd. nébünk gondolhozúsmód-
jánah f,ínomságait. Tanuld meg dalait ás tríeséit, ügyességé-
géne!. és, műaészetének ezer isŰer etlen mozzanatót,"Í gyehó zz
meglátni terhe,it és sebeit, Röaid,en: isrnerd ?neg a magyar-
ság igqzi lényegát; & üxagyar tömegek életsarsát és kéiziilj
a szolgáló életre!

De azt is tud,ttnúsul hcll venned, hogy Szent Isttán.
birodalmúban más nyelacn bcszélő népck is élnek, Ezehet
is jól kell ismerned. Legalább egynek a nyelaét meg hell
tanulnod,, Történetükkel, szokásaikhal, értéheihhel foglal-
hoznod, kell. Meg hell értened, tna ezl hiilönösen köaeteli
tőled hazád, erdehe.

De netn is folytatom toaább, űgy ldtom, egy hossz,ú
életre ualó munhateruet mondtam már eddig is el. De
mindenesetre ahhoz feltétlenül elég, htlgy ebben uz h,ben
szbrcsebb, guzdagabb legyen cserhészmunhád, és teljesebl)
a íelkészülésed, hagy egyhor egész emberként élhesd iti
előd.eid öröb,, rend,eltetéséI: ilz örök hészültségben aaló
uigyáz,űst, §Iády Zoltán dr.

VlLLÁMPÁLY Áznr
$ákosl Vlktor és a rémhíríorjeszíő

A íontoskodók, a tudálékosak, a mindentjobban tudók megfól<ezésére találunk pél-
dát fidi,osi Viktor ,,Ui trkeresztek" clm{i
könyvélren :A tilágháborrl elején történl. Az irr1
(Rákosi Viktor) távozni akarl. cpv kávé-
ll'áaből, mikor izgatott kis cmbci*e lépett
hozzá.

-.- Szcrkesztó rir. kiszánrítottRm. hopv a
háború még négy hétig íog tartani'- §áOtt
mellét kidüllesztve.

-_ Hogyan számította ki ? .* kérdezte
Rákosi.

- Ttssék ide hallgatni l A mostani hábo-
rúban a puskapor játsza a főszerepet, A,
puskapor pedig íőként salétrombó| álI. A
salétromot Chiléból hozzák Eurrlpába, ha
a salétrombehozatal a blokád miati lehetet-
Ienné válik, nem tudunk puskanort gvártani.
{1ni van, az csak négy- hétró eté§, tizt a
hó}rorút már el is ve-sáettük, kérlm. Kár
volt megl<ezdeni l_- Hm. l\Iit gondol ? Mikor talá]ták íel
a puskaport ?* SzL hiszem, 1233-ban,* Es mikor fedezték íel Amerikát ?
1492-ben. . .

Az ember nregszégyerrülten somfordált e.l.

Szlrháu Kr{roly, _Pudapcst
Jutülotü t l0.---P

Ilorgas orr, a vérzbagoly

. (A lörténet s:ínhe.Ige.. egyíotóüzletaKör-
tit egyik mcllékuccájábanl

(Szereplők : Az üzlet tu]aídonosa. ecv kb.
.38 évcs' eInber, akinek ai uccákorr*"most
megjelent felhívás értelmében a közeljövö-
ben_ eorozásra kell mennie, egy aprr1 horgas-
orrr1 embcrke. hóna alatt-táskáial. cai'ió-
képű sihedcríiú, kabátján cserkdúziÖi\,+iry
csíllog és egy .ievó.)

Fdnök (kisztllqálás közbcn a kis cmber-
kóhcz)., tttit szól hozzá. Horgas orr. hét-
íó.1 p_egyek sor alá,.Mii gonfol, bc'fogok
válnl ?
_ E9rgas orr., ilíindegy az magának, íőnök
úr, h_a nem válik bc katonának, akkor megy
munkatáborba.

Főnök: Na és mondja, 8z rossz ?
Horgas orr., Rossz ?'iVentse az Isten ma-

gát tóle l A sógorom az ósszel jötü haza,
tudJa, mit mQndott ? A koszt az valóságos
1noslék, látásló] vakulásig hajszolták őket
8 e§te, mikor kidögölve hazamentek, egy
pajtában, rothadt sza]mán alqdtak. Bz nem
egy élet, uram l Esküszöm, ho8y valóságos
roncs lett §zegé$y.

A kítutó (aki miközben dobozokat rak
ki hátiásákjából a ktszolgáIóasztalra. oda-
szól a fónöknek jó hapgosan) : Mit szól hozzá,

2

íónök rlr, szornbaton nrcgint 39 vészbagolyt
vittek az internálútáborba,

I:Iorgas orr (mint akit a guta ütött, meg-
rázkódik s siefve meglndul az ajÍ.ő felé s a
kilincsct ftlgva visszaszól): Also, nicht zu
ntachen, fónök írr,? (S a választ sern várva
kiíordul az ajtón,)

A betiléuőh (összettéznek, majd ltangos
trevetésberr, törnek ki,)

Krrvóos lstvón ast., lludupert
Juta|om: 10.-- P

Közmonilás., ,,Utolsó madár az, amelyik a
saját íészkét piszkltja be""

Aki betlrocsko]ja saját nernz€tét, rn meg,
gyalázza hazáiának íöIdjét, azt a földet,
ámely eltartja. ]líajúr Lrltzló, §zcrenes

Ktlogyoít t tojás? l...
Tojást ntár nem lehet kaprri Szerencsen,

uisácoliák az asszonvok.'--]'Minden tojást' elvittek a határszéli
trőzsrlgekbe, hogf legyen a setlesült katonák-
nak könnvú ennivaló,

-- Valóban ? . , . -- kórdi egy hirtelen
odatonoant katollatiszt.

----'Átr t Nem, nenl kedves vitéz uram,
csak... csak így mondják- C,sutor Lr{szló, §zerenas

Ilarurlnekllenc r6rrlrlrterlesáíít logtnk összc
a körútl kávóhdzakbnn

,,Az illelékes hatósdgok |elhíujdk a lakosság
tíggelmét arra, hogg larlózkodjanak minden
rémhlrlerjesiléslőI és |ecsegéstől, merl ezul(tn
már minden Iiggelmeztelés ttéIküI sűtlíbbctt
larljdk a razziákat és u: egés: országra kiler-
jesztiIc,"

xózenlekvö oáíolütok
I]ecsegő és a tdbornok |iúnak húzítanlíóia,
-_ ... n tábornok úrtól hallottarn.

- Mikor ?_- Bzelótt két órával.* Lehetetlen t A tábornok úr két nap-
pal czelótt elutazott a rokonaihoz s még neln
jött vissza. Fohér Lánzló,-Hger' 'Idulecsegő (íélórás fecsegés után) : Rette-
netes, mdrt nem jelcnnek meg már teljes
ol<lalszámban a lapok ? l... Aztán micsoda
keveset mondlratnak. . .

Hioatalnak: Nem baj l Bár irodítnkba is
be lehetne vezetni !,..

Katltl Forono, §úrvúr

Fooaegő ós n dote}űv
-- Hiábavaló szantárság ez a légvédelmi

hercc-hurca. E}árhonnan rnásfél perc alatt
itt vannak a tepülőgépek s tönkrebombázzák
Budaoestct. Éri csakludom. mert a darrdár-
paranicsokságon vagyok titkár s ott hallot-,
tam.

-*. §zabad, uram, a dandárparancsnoka
cínrét ?

(Pirulás, dadogás.)

* Kovács Lajos detektiv vagyok, Kdrem,
kövessen a tókapitányságra.

Ynsvórl }'ercne. ll6ex

L-isógíró., Oh, czck a sajtóren<lelkezósek.
§iralom, kórem, a ldpornra ránézni.

,lrörsöodi., 'I':rlán olyan rossz a hcl;-es-
írása ? . ..

.Úlid§., Azután rnoIrdja el Juli néni (a
falu hírltarqngja1, hogy nlaholnap cgy hajtűt
se lehtrl majcl kupni, mindcnki rohanjorr vá-
sárolni, s altnyit vcgyen, amennyit csak
tud. §aárossy Lórrórd, I§ylregylrázn

v[LÁuPÁLY^tz.\T ÜZENDTDK :

Cs. László, §zerencs. ,,Egy kis esemény-
néI...", hol a cáfolat ?

F. Jínos, Budapesl. A felelct találó,. csak
kár, hogy nem a villámpályázat tórgl,körébe
vágó.

T. LaJos, \'as megye. Termdszetcsctt el
§em bíráltuk. Nyomtatványként küldeni
levelet l A lrosta megkárosítása.

J. Jrinos. Clnkotu. örömmel olvnstuk. Ha
tényleg mégtörtént, gratulálunk a sikerhez.
A rérnhlrt nenr közöIhctjük.

B. l,riszló, B.-ilárlatürdő. Ncm a szoro§an
vett Villámpál}-ázat keretébe vágó eset.

A. János, §zerencs. A rémhlrterjesztőnek
fcljelentéssel való íenycgetósét s így történó
leszerclését már k§zölttlk (nov. l. szám),

}-. Lágzló, Szegcd. Jó, dc jobbat kérünk,
Az eset beállítrisa ,,sablorros", a íecsegés
leszerelése alapjában véve lrelyes, csak hissé
színpadias, tudriüékos.

Ze. János, Szomboíhely. Á ,,leirrtés"
csak másodrangú cáfolat.

M. F€tene, Csurgó. A rémhírterjeszt6
íecsegésónek hasonló leszerelési lnódja már
elófordult pályázaiunkon (nov. 1. szám),
Uj nregoldásokat kÉrünk.

B. Lúszló, llílskolp. Oktalan rémhír, ügyes
leszerelés, A két llemzet közti baráti köte-
lókekre való tekintettel rrem közöliük.

I{" M. Elek, Dehroeen. Volt rrrár hasonló eset.
§. }'erene, Rlrnarzombat. Jobbat l

FIGYELEM!... FoNTo§!.. .

Eddig pontosarr 50 pályázat érkczett be.
Kiosztott jutaImaink összege 55 pengó,
Minden pályázatrlt leIkiismeretescn clbirá-
]unk. Azoknak, akiknek a pályázltát nent
közölJük, üzelretbetr okoljuk n}eg, hogy nriért
lrem tehetjtlk ezt.A pályázat rrrég tart. Jutnlmnk : 15.*..,
10.*.-, 5.-- perrgó. Pályázati íeltéttlek, ill.
utasítások: l. szeptenrber 15-i számunkat.

A történelembeú irodalombnn vagy nrú-
vészetllen előíorduló esetekkcl is lchct
pályázni, Ilyenkor azonball kérjiik 1lon-
tosan íeltürrtetni a íorrás helyét.

§ól, raJzokat, vicceket ós verseket, is el-
íogadunk l Terrnészetesen csak olyatrokat,
melyek a ül|ámpályázat keretébc ,szorit-hatók. Jó munkór !

Á Reílis Ilendbg úlabban loloníBoztok z Bttdapcsltől:28. Karal Kázínér 27o,, 29. í,áár §ándor
cscst.'425., 30. PoscL László 223,, 31.'s,Zilá8yi Zoltán 270. Debrecenból: 32. Gorencsér Istv4n cscet.
iit-.,-es.-§pfuiaóüón-Siilvoszter Í7!,, !|._lJ<!v_ar4y Mlklós_st. I77,, Piskolcrlt.:_ 35._Lgios_ Árpád -tj.
ra 7?5. csci. roí.ö§hoda rrevóben). Gabből:36, Irizg Sándor rv. 478., Pápfuól: 37. Bodolay Géza
irv.22i*38, Éáes Istvánőv. n7., 39. lűss József őv. 227.,40. Kiss Zoltán sóv. U7,, 41. ]\tésáros
I.ászló óv. 22i.,42, ilIoravecz Imro sőv. 227,, 13, szakács lttván 227.,4,1.§zar!a Gyötgy 227'
45. §zuc,g Józsói sóv. 227., 46, l'npsonyi §óndor rv. 227,, {L Verga György'I)7.,.Hódm*áőuáslbhelu-
rdl .. 48. Á]másv Jáno§ óv. 11t..49.KisgÁkos111., 50, }§tstó Nagy lstYáE rv. 111..51.ormosErnó
irr..sz,Osváth-}Jéla111,.ö3.osváthGÁbor111.,54. Pócsl György 1l1.,55. Sándor Láezló 111.,56.
§zeó Bán st. 111..57. Yúihecvt Endre 111- Sátospataktól a 764!ö, csct. I. sz. regöshada : 58. Bacsó
Béla.50, Bcrtalari lgue.6O. Fazekas Gábor, 61. l§tók Mik!ós, 62. Szabó Imre,63. Tóth Kálmán. II. §z.
reEö§hada ! 64. Bárány István, 65. Pünkósdy Gábor, 66. Osz Józseí, 67. Szücs Lajos, 68, Rácz Zolüu-Iu. sz, reeöshada:-69. Ráski Sándor,70. szepe§§y Imre, 71. Rir,ó Zolün,72. RomámJáuos.
A recös pátvázatban a dalok kottáit ceak akkor kell bekÜdonl, ha uem jelcntek me8 közlsmert

dalos}önyvben, vagy pedlg a pályázó saját §üjtéset.



Irja l tóth §ándor

Tellcs cserkészruha, l vag,v 2 takaró, talallap.
I(atonai hátizsák, bennel könnyü gumlkatát, viharkabát.
A ruhazacskóbail: l ttlrttatriht], 2 tiszólrldtirx (alsórradráB lrc-

1yett), l kötiitt §jjil§ (prrllrivcr), 3 zscbkerrclíi, t hiilt'ling v;rg}, pizsatttlt,
I pírr harisny;r, l pár zrlktti,1 pár cserkószintr.1 töriilközij.

A clpőzacskóban: gurnitalpíl torttlrcipő, cipiitörlö rtlttgy, sírkclt,
bórzsír vtsy cipíikrém, t pár cipiiiűzij.

A mosdószeres zacs}óban; mint b-rtél, íllc§ hi. kell, brrrotvít-
kcszlct, l drrboz szappanpeltuly.

Az ételdobozbari,, lll. dobozoíban: tésztartetnű, húsnonríi (kon-
zervt:k), kenyér (kcnyérrrrhiibarr). vaj, ill. lekviir, c§ilváríos aluntítlitrnt-
doboz:llatl.

Az ovőkészlet.zac§kób{r: rrr,ális cslika {tettiivel-fogóval). kanál,
viila, tiirlíjrulra.

A hátlzsák zsebelben: nrirlt a)-lirl, lnr:g t/r ]itcres bii§re.
Az egyenruha z§ebelben; rnint ll)-nírl.
Jó, ha van: mtít a-nál, nrcg töitötoll, tinta, lcvélpapjr, bélyesek.

kis Biblia.
LÁ§D ]tlÉO: 0)-t. 0z íirsi nrozgótíbori lelszelrelést ós anttak szét,

1)sZtását.
Megiegyzések c-hez:

En,nyí ruhanemúvel csak az órheti be, aki vállalja a nlozgri-
tálrorok esyik vidárn velejárt'lját _*. ír nagy,mos;ist. Lcgcélszeriibh ezt
esy kólcsö[_lavóíban, szirppanpeheliyel intézni, Arníg át ,rlotn tórttek
pananlirszövésíi cserkészingek gyilrtására, vasalís néjkül §cm ú§z-
szuk meg. Bár,nelyik tanyán k,apunk l,asalót kölcsön, ha ncm ór-
tünk a csajkával való -'- elés primitív *- vasalítslroz.

Tala!lap legjobb gumis szövotből, cbbe burkoljuk csomaHrrlásnírl
a pokrócptrtkílt.

Cserkészlng tarta,lék, m.íg a másik ,mtlsásban van. Mikor a lrákl-
inget mossuk, azt helyettesíti,

Alsónadrág szerepében rövid cserkészrradriighoz legoélszr;rűbb a
könnyii, tág úszónadrág. Jobban tartja a ,lncleget, vcszi lel az izzarJ-
sásot és nem virlt elő lehéren, ha leüliink.

}latlsnya: Esyik pár áliandóan mo§á§ban, il|. javilás alatt, míg
csak_jtrhb rninőséxűt nem tudnak gyírtani.

Etoldoboz, hosszabb írtra erősebb dekliböl legyen, különböző
nünű élclmiszerek, ,különböző dobozokbart. v:rlamennyi egv közös
rtasy zacskóba jöhet, amelt,ik ,bevásárlásrlál a §zírtyor §zeíepét vál-
lalhatja. (,ló eriis iüleket rál)

Evökészletbez úgl. csolnagolás, rnint
rrvális csajka lcí{jobb. Fosójq ,lévehetíi. r'-edö
ható s ezen is van hely.a iogónak.

iőzés §zempuntjalból a7
rá- é§ nem bclényont-

(anál. vllla rövid nyelú, netn alumínium, tnert az kónnyen törik.
Két külón darab, ne,m Ősszchajthatr'l. Csirrá]u,nk rrekik f ából nyél-
hosszabbltót. amibc beleszorltva, íőzé.shez is lrasz,nálhatók.

Bögre rtegyedliteres, ovális, füles, alumíniurnból.

d) §i-tábor
§Fru|ra (lásd: Seródy-ilefty. ill. ])éván szakelólrásait l tírrírlroz}.
§zélkabát, 2 pokróc (vízlratlan burokbarr).
l(atonal hátlzsák, benne:

, A ruhazacskóban: tornatrikó, úszónadrág, rrrint pót rneleg alsó,
kötött ujjas (pollóver), 4 zsebkendő, hálóini vagy'pizsama,'2 pár
harisnya, l pár vastag ztrkni, cserké.szirlg, l törülköző, l pár kesztyü.
. d clpőzacskóban; puha pírpucs, oiptitörló r<-rngy, bőrzsir, cipö-

A mosdórzere§ zac§kóban: mint c)-nél, meg lantllinkrém,
Az ételdobozban, ill. dtrbtrzokhan, ,mint c)-nél.
A hátizsák zsebelhen: mirlt c)-nól, neg hószcmüv*g, slvia§zok,javíttl készlet, pótszíjak, vékony drr';t, sí-kaparri,
Az egyenruha zsebelböl (nrint a)_nál) tnindcnt litrakni a hátízsákblr.
Jó, ha van, mint c-nél, ,meg §t,orsííizíí, hílpalack (thirrnosz).
sl-técekröl é§ botokíól lásd a szaklrodalmai.

e) Őrsi nroz1;ótábori íelszercl6s
Lakáshoz: 4 katonai rombusz-lap vagy ? nonád sátor, 4 cövek-

zacskó 4 cövekkcl, 4 cserkészbot (t5() cm), ? háromszeglctű gycrtya-
lAmpa, 2 cipőtisztítti feIszerclés, l ,nrcntőszekrérry. l varrókészlet
ós fenőkíl, t baltfl (tokbillr). l csúkánybalta (tokban). 2 kis ásri (tok-
ban), l ciivckelii,2Xti nr kiitél (lnsszri).

Főzéshez: órsi lrogr:ics, 6 literes, ígdővel; íjrsi lábas, ó literes;
2 la íőzőkatlál, mcrökaniil, konzervnyitri, nagy kolt},hakés (tokbau),
2 vilszonvödör, 2 kenyérzsii,k, l*-1 por,nrcntes zirc§kó liszt, sdl, cukor.
rizs szánírra, 2 lrltllníniu!n tartó (litercs) vajnak, lekr.árnak, 2 köténY,
2 konylrartrha, moscr8atószertlk, liiszerdobr'lzr>k.

]llegIegyzések e)-hez
6yertya, lámpa összehaitható, viuszosvászon tokban.
Mentökészlet leszíjazott bádogttobozban, Kaphat httzatot is.

Tartal,nra: kötszcr, $éz, vatta, híronrszög-kenttő, jórl, lysolorm, seb-
olaj, scbiapirsz, aszpirin, vazclin, csipesz, biztosítritiik,

Varrókészlet: sátorioltdarabok, sítorgumbok, eríis oérna, sátor-
varr(ltű, spárga (vékony), drút. §zerek lopo§i(Jgó. ccntintéter és a

r9niikő.
Cövekelö,
Bogrács: ]ehet alumínittnr, hordóalakú (a 6 litr:rcs ,néíetű *b:

álné.ríj. 22 cnt, nlgasság 2U cnr). tsaferlűjc szOíOsAn zár, lxy hús-
s;tálliiásrlr is jir. A f crlő, vágr1, ill. syílrridcszkírcska. Vá.sztllihuzata
v,il n.

Lábas: 6 Jiterels, Zonirncozrltt (íirrrérií 29 cn. rnaga§sác l1 ctlr).
Fetleles vastepsi, olrlalt kereknyíhisír fiil csöhevénnyc}, aInibe la-
nyelct dugltatunk. tluzatta},- 

rbziiliánáíi- i ki;;ÜÚ; l naxyrlblr, iábrjl.
lüerőkanál: aluntiniurn, 3 dl-e§.

Az őrsi közös felszerel6s kirlsztása :
A) HÁLÁ§Hoz

A) l. Örsvozetö: 1 rombu§z-lap, l cövckzacskti, l gyeítyalámpa,
tncll tókés/.lUl. csák;'rny-balta.

A) 3. Cscrkész: l rotnbusz-lap, l cii,vokzacskó, l cipőtisztítószcr,
1 kis ásti, ,t kötél.

A) 3. C§eíké§z: 1 ronlhusz-Jap, l ciil,tkzírcskó, l cserkószbrlt,l cipőtisztítí) íelsztlroltis. l his usr'l.
-T-AKARJ

;a wí*§
!t \-,

",--ffi

ffi

Éi.^,

ffi

A ű§erlíész felszerelése
(3)

t) KÍrt lils}i töbl} lrotcs tnozgillábrtrbart
Felszerelés:

uosoé
sr,Enf,k

Ml Jo-N e zsÁrgl r

M ozaő rÁgopga,
C.r

A) 4. c§erkész: 1 romlrttsz-lap, l cövckz;tcskti, 1 cscrkészbrrt,
varrírhészlet, cóvekeliJ.

B) l. secéd or*uru,rT'rrÍÍjirliÍ;r., baltír, íiísi bogrács, íií-
szerek, vaj (zsir).

IJ) 2. Csertész: íirsi lúbas, 2 íőzökanál. nagy konyhakés. lekvár,
mostrglrtrjszerek,

B) 3. Cserkész: l cserkészbot, ncríjkanál, l vászonvödör, l ke-
nyérzsák, 2 ktrnyharuha.

B) 4. Cserkész: l cserkészbot, l kötél, 2 kótény, 2 vászonvödör,
l konyérzsitk.

Perszc, tckintctbe vesszük a liírk egyéni tehetbírását is. A háti-
zsirk a tostsúly,eí(yötöde, ill. egyhetede. 12 kg-ot §emmi e§etre §em
haladhatja rneÚ, ' (véOe.)

c§oi,rAooljs-
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t srtdállrtrls rrrersina

I(lváncsiarr lryujttl6Jalták rr_vakukat, a titokeatos ttrasirra felt1.
Áz állv;lnyokon terryértlyi széles lé<: íckiklt, két végdrr rézvilltlkllrr
crósített tengely körül íorgó tiikrök.

Fogalmuk sem. volt, mire szolgálrlak a ]<ószülókek, csak talro-
gatták, §zemlélge.tték, rnint a §zokatlalr holttrit szoklts. Á kózéjük
íurakodó Anti kiejtette a varázsszót.

- Naptáviró :

§levelr kérdőjellé változtak valatnctrnyien, tlehrlt Álrli rrotrr
kósett a magyarázatta_l. Illmoudta apróra a liésziilók trritrrlur cslrr_
ját-bínját, bánirsrnódját. Á lenyuglró rlap utolsó sugarairrál rrróg
kipróbáIták a készülékeket.

- Holnap folytatjuk ? Líg,v-e ?, -- kórelczte Laci kölctclóerr
és rnár íujta is, hpgyarr képzeli. - lrgy c§al)at a Tenrplrltnlrcgycn,
ogs idelrinn és addig íogunk gyak.orlatozni, nrig lnegy, rlrilrt { vlz-
íolyás.

Arrti Aprószentet, Róz§it:, Lu§it, meg a biztorrság kedvdórt
a két Mozolát §orozta saját különítményóbe és vizsgát rögtóllziitt
velük. Ugy darálták a Morsét, hogy örörn volt lrnllgatrri,

Csillaghunyorgá,skpr szedelőzködtek íe}, hogy
alapos alvással készüljenek a rlagy eseményre. ilIetret, :
mint mitrden nap, bcköszöntóttek Anrbró llácsihtlz.
Az iireg a kunyhója elótti padkán szorl.yogtatta pipá-
ját, szokatlanul jókedvú r;olt.

ll[ásnap felszerelik a naptírvirót
Ánti, mialatt álltlmáslrelyük íelé poroszkáltak,

megmagyarázta és hallgatóí lelkd,re kötötte a lesfóbb
parancsolatot: lassan, de biztosarr ! Azt pedig senki
§em feledje, hogy a pont jele két,másodpercnyi fény,
a voná§é }r.al, az egyes betűk között §zünetjel ltat
rnásodperc sötét._ Felváltva gyakorlunk majd két c§oportball
_ f§jtetto ki elg<lndolását. A kószülék mclllé ugyanis
lrárom ember szükséges. Az első a táviró! kczeli, a
rnásik olvassa az átelleni állornás jeleit, a harnradik
n1€É! a szÖveget Írja.

Fenn a §zalradék széIélr eszükbe jutott Ambró
bácsi kunyhója. tTreserr talri}tá,k. Ajtaja tárva-nyitva
volt és Arnbró bácsit nem lelték sehol. Az ágyon lát-
,sztltt, hogy setrki se aludt benne éjszaka. Leültek.l
várakoztaii és csak akkor cihelódtek iel ismét, anrikor,{
nagysokára sem k€ri[t elő. Túl a §uakadékon nózsi
vette át a vezetést. Vad bozóton, hihetet}elrüI sűrú
erdón törtettek keresztül,

A hegyoldal urind meredekebben emelkedett.
Néha kót lépést halatltak elórc, ötöt csírsztak hátra
a sikos ayalon.

A lregy Szelrtandrásra tekirrtő oldalán üstszerű tnélycdést lalul-
tak, irrnen szabad ki]átás rtyilott, Gyorsan orlahrlzódtak.

Anli tbrepszenlót tartotl, I(ét óra járásnyira íeküdt a város.
A Templomhegy, ahová adniok kcllett, felkiáltójelként cmelkedett
ki a házak törnkelegéből, Ugy tet§zett, mintha a templomot a ház-
tetókre építettók volna. I{áprázatos kilátás tárult eléjülr.

A ternplomtorony velük szctnltözt levó oldrrlárr ór, gubbasztott
a tűző napon, Előtte az üzemkósz lrclio$ráf. A t,öblrielc nóhrirry lópés-
sel odább futballozással ütöt,ték aí{yon a yárakozá§t. Arrti hrrrrcutul
íélrehúzta szájasarkát.* Rögtön megugrasztlak benrreteket l -"- íiittyclltetl..

A készülék nrellé guggolt és írgy igyekczett lrcál}íl,atri, hogy a
fénysugár lehetőleg a figyelő szenre közé csapóctjdk. Fiosszatt céloz_
gatott a foná]kereszttel, tnajtl a kereső tükörhöz rtyult, lrogy, beí<lgja
enap§uger&t. Erre azor}batr nenr ke.rÜlt §or.

Váratlan csemály
Rózsi rázta nre,g a vállát.

- Te ! * riadt rá. - Iigy ember íekszik a c§urgónÁl ... ll..zt.
triszenr, halott l

* Yizet akartam inni . . . a szikláknál lerréatem. . . lentr fekszik
valalri... gondoltam... lenegyek.,. aztán gondoltam... iobb,
ha hlvlak. . .

É.rezte, lrogy képéből eltűnik 1vér.. . Halott l... Meg akarta
}érdezni, merr€ vart az a csurgó, de a bejelentést követő döbbenetcs
csendet n1ári§ futó lépiek dobaja verte fel. A jelarló-osztag rolrállt.
valamerre. Nyomukba §zogódött.

A lregytetó tövében csörgedezett a forrá§, a Csurgó. Hasra-
r-ágódva kémleltek B mély§égbe. O[t hevert a lrokrok köziitt valaki
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rnrlzrldlatlaIrtri, arccal a földrrck. Szakudt gunyája :rlól kíviláglott
íehtír itt;;<l.

Anti t.öltlsórL forrrr:ilt tcrr.ycróből és ttllc [§dóból lckiáltoLt,:
*-.Hahóót...llácsiil
Csullitrl a Yisszltiurg l,,crttr visszlt óblösr:rr a kiá]!ást . . . l{rtahóóóó

-- lláúácsiiii !

SzérI tilíJ fcjjel tápítszktltltak íel.
*'. (iycrtink lc l
f.cgszíveseblrcn víssza,rtrhartt,ak volrra irz; első bázig, lrogy lcl-

nótt cnl})orl kii|<ljcnck nl1rí{uk lrclyct[. Cstrk Arrtilralt nclrr forgolt
ilycsmi itz eszólrut, tlsitk ítz. ó lópésc ncrn lassudotf .

A Löbbiek Irtég fcldt settt tcttélr tncg tr távolságnak, arn,ikor ő rrrár
az ctnbr:r trrcllett ttlrdelt.

.-". (}yorsan l -- hangja rncg-ruegc§ukrott, az izgalorntíll"
il hivó szri visszaadtrr a g.verckok trát<rrságrit, cgyrnást lrrl-

szárrr;*alvir tiirtcttck clóre.
-*- Móg léItrgzik. Azt ltiszenl, lczuhant a szikláróI. . . §egít§ctck.

' Ovatosittl forclítclt trili hanytttt. r\rt:itt aludl vét, borította, ruhájálr
is vtlrfitltok piroslottak.

..,-. Vizcl[, l isztir zsc}lkcnd6kct.

...tu}
É!!,
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lióg1, zsebkttndól i§ lly()lntttli tt ttrtrrkiiba (.s a kulrrcsok ziiriigvc
veródte,k iissztl, &utikor kt:zc iigyóbc arlták, Yigyrizvil nro§oÉ&t[.r a
se'bcket. Ncln volt cgy cetrtimólernyi óp fe]ü'let az öreg arclrrt. Osírf
zuzódások rakásra, Á csolrtjai ? T'átt egy szá} senr lttarrrdt cgószbun.

Trrrltrlk, htlí4y kutyáttl állhat dlet dolgábarr az őrcg. }la orvrls
4t:rn vtszi kezébc :r dolg<lt, |ranrarrlsan btlcsúl irtthct ctrnck ir sztip
világn;llc, IiCseck vrrltak egl,íuttálrtrrr nrogtelrni az utal tloktorért.
Dehát kól ór,a odit, kctló r,istza, í.est,r'tlrek ktiziit.t is né8y . . . t1l atldig?

:\ntirtak vá]tott leg,{yor§lbhan 
^zcvrc... 

a táviró | },Iaga ntnr
hag.vlrattrr ott az eszrlrólctletr ctrrhcrt, l.rtsit ltüldte, tnivel ó éltett
lcgjo|lbrtrr a rilofzéhozr }rogy üzettjett (iyttlítókttak: kerílscnek
]íllt*lrllábalt orvott. A többicklrel viszotrt lreleillitotL, lro{Jy vasta§
grrllyból tnarlzaggul, rryakkerr<lóvcl vuítlnri hortl:1gyíólét tlikoljott
összc. . !t

tJzcnttrcn. . .

C.yuláék t,eggel fclszcrclt,ék a krlszüldlket, őrséget raktak ntelléjr:,
azzal ny,rrgotlt lélckkel rrtetrtck labdítzni. Ositk tletrr üIdiigóluek órák
hosszal- tótlcnül ?

.{z őrsóg --" Szepi --- olbrisullan rlőlt a forró tenrplonrfalnrrk.
Yágyóan pi§logott a játszrrrloztíkra, aztátur íagy melegben ellrribis-
kolt. }igyrc lrdknbbarr lrallot.ta rr zsivajt, Arrn riaclt, ltogy tűrhetetlt,tt
erős íórry hántja íélig lczárt pilláját. Gyors rnozdul&tt$l kidörzsöltt
az álntrrl- szctn* sarkil}rrll ós tágra tlyitott"e., lto6y azontryrrrnban
becsukjn nregint.

Ötotnyi csillag villogott vakit{rnn a Csurgó oldal/rrr és sziporkriztí
lórryét egycne§§ll á szerrle közé szórta. Fclordítrrtt:

*- Jörr l .löir l
Mcg akari a mondani, llli ílz.:ilrri jiin. iiut it vtiratlatr itmérry.

r:ttnyira ntciilellttr, hog.v hiálrlr k(|rf§t( reá a kifcjczést.

'r*b\..d



íizepi tagolatlan kiá}lozlrs{r* fCllr*szaknrl,t a ját,rk.
. . . §íotsró tllcssdggel hidalta át t n-volr:kilomóteres távrrt a

§?lkf ází} í€nynyalátr.
Á,| tvaiatlání}k k*rokr* nyitott szerrrrncl*szájjal htlierleatek a

különös till}entén}"alt.
.{ csurgói á}lomás saaporán küldözgettc a íelhívlr jelet.* {)r-vo§t-a*uon_n*l-Amhró_kuny-h<l-hoz,, .
§yttláék fén;,e zavaródottan reb}reut mcg! ó§§ze-vl§sea cikáeolt,

tóvld tétovázá§ ütÁn fum§a mondatot tagolt n táviró :* M.. i.. e.. t*.. tl,.. d.. a,.' Lusi türe]rnelleniil ismótelt. Yégre iött a §Zírbály§u§ríl vála§z:* lVleg-dr_tet,tem. . . Visz-szük !

]tmbró báesi münt6s6
_ A négy firl §y§n§éderr eme]t§ a rögtiinzött hor{ág},át ó§ vontetotl:
lépésbcrr indrrttak meg terhiikkel. §írlyrr* íeladat várt reájuk, a
gidr*s-göclrös, §örön§yö§ vidrlken" §teg keltett kerütrri milrdeir aka-
tlályt,, Nehén volt az összehangolt léptekkel zökkenó n$lkül menni.
Akárnilyen sovány, könnyú tesl"ü is volt Árnbró hácsi, rrelréz volt.
mégis. L,elenni, íelemelni, mintlannyiszor {rj abb fájrlalonmal te{ózrri
* sebesült kfrrjá! embert*J.ensCg lett volrr.a. .üzt lrltték, hog;- tőből
szakad ki a csuklójuk. Tuctták" hog5l ki ke}l tartaniok, És kitartott ak.A setresültszátlítók 

'ót 
pcrccel a §ególythozók elótt érte,k a

kunyhóhoz. A irörnyék közismert d,oktora" aki antrak ídcjérr a pataki
,c§&ta lrő§cinck bórét frrttozta össze, nem győzte a lépést szaporázni.

§íirc a cscrepek köaüi klsz*.tle§ett€ va§y0l1káját, cgy*tlül mál&dt"
Á fiúk elrrsorrtak rnellóle. 'feiryérbe hajtott fejjei szárnolgatta, a
fillért"k**, kétszer, hárorrrszor is. de sehogy §§ akart .rnegszaportrltli
a négy pcngó liz íi}lér.

-* Ker.és, §at|yolr kevÉs ! -* }rfislakodott hangosarr. - Dbbűi
mé§ a2 orvclsságrt senl íutja, nemhogy lázmérőrb ! *.- és pórrz-
§z9rzó§l módokorr töllrengr.e lilr!ögétt tovább ls a konlüakilszóbörr.

ligyszerre csak clób* 1opptnt I}oross Finta és.szokn",*írjába szórt
egy cs01,1lú aprópérrzt.

** Ne haragudj, de rrincs többgm ,* mondta lrrentcgetózvc ó§
nrire Róz§i Íelellretetl volna, írjabb össze,ggel ${yarapodott az orvos-
ságTa való. I-usi hozta cl a rnagáót.

frs a többiek is mirrrtr tlilagrl,ták garaskáikat. Csengve-Irolrgria
lralmozódott Rózsi előtt a sok tlz-huszíilléres pénzdarab. Legrrógül
Laci íutott be. }Iáronr kerek pengót nyujtott át a kislánynak"

__ §ladtarrr a bélyegkatalógusrrnrat ! * móndta kónnyedón,
vlrlaszul ftózsinak liz ö§§zeg nagyságán elképedt mozdulatára, aztán
íólrefordult.

Rórsit uem veuette félre vígságával. Á kl§lány tlrdta, hogy Laci
a, legnagyobb kirtcsdlól vált meg és azzal is tisztában volt, hclgy az
összdgyitlt pérrz pajlásai rnintlegyikét valtm,í nre§valilsulástól fosztja
müg. Uj football, béIy,ega}burn, légprrska, czernyí más álom íoszlott
szerte r:zekkel az önként íelajánlott fillórekkel,

Me$hatott&n nyelt egy§t"
.* ,ló komák v*gytok l * mondta szereiettcl, könnygyanus

lrangon. * És.,. most menjünl< a patikába !...

Betegápolás
§tkészittellék ri gyrigvszcrt ós szint.e dirrtlatr-

menetben vitték betegükhiiz. Arrti, és (}yrrla strázsál-
tak hűségesen az ágya nrellett, \dlto§írtták a bor§-
garást láztól izzó homlokárt.

Az öreg néha pillalratcrkra magá}erz tért ós egy
ilyen ldóközlrcrr Rózsi beléje diktrlltá a lázcsillápitót,
l\{iután teljesftette a lelkére kötött paTancsolatot, fei-
ébrsdt benne a gazdasszolly és alnposurt körülnézett
a viskóban, Járt ugyarr már itt számtalanszor, rlc
azel{ítt kisebb gorrrlja is nag,vobtr volt, §€mmin[ ázzal
törődjék, yajjon ti§zta-e Amtlríl báesi törülközője, vagy
egyáltaláhan van-e ilyestni a házbarr. De nost,, hog1, x
sauda iehet€tlenül hevert ágyálr, kölelessógének tar-
tottá á házatája gondvisclését,

Bizony Arnhró lrácsi nregettc a kenyere javátn
scm ereje, sem mótlja nern volt lrhhozn }rog5. s6}61
}rajurolódjék tllyan apró-csepró dolgokkal" lnint a nro-
sze.lós vagy a poÉörlés. A saoba, lsten a rrtegnttrrrd-
hatója, nrióta íhítozott a sepr:ó ut§n, llózsi rögtön tűvé
tette a közeli lriirnl,óket'érte. Bekukkániott minrlen
zugba, a §eprőt ugyan rreIrr le}te íteg, §Llenben afirit
látott, az arta aZ el]ratareizrisra készt*tte, hogy a
köze§övóhen óriási arány{r nagytakrrrltást rcndczzetr"

Nagy,takarítás
Laci p<ilrháltizott, Lrrsi irvcgcseróppel kevert gipsz-

sael törnködt,e az egéfl.Yukakat, ónrlii,lt a l{rg, h.arsogtak a brltolon, a
padlórr a kefék, Nagy lreri te.nyeróről a szdrcla }errrarta a lr/lrt,
§örnlriic egy kanna ír;rró vizze.l hasra eselt, 'foti {rg1, véltc. itog_v

pet$leumtól szagiik a világ, Gyula, Anti fogttr a íe"jót, Rí.rzsi hol
lllérgelődött, hol rneg nevetett. tle az el,erlmén_v . . . l A tlaktor lxicsi
cstrdálkozirsribalr rnaj<l lran_v*al,t esett" Kirr_vilt nz ablakok piszok-
hályogos szcme! á parlkin akár elrni ltlhetett volIla, * butor fi$§-
ifjodott.

Á le,gnagyobb dlcsrlret szalatlt ki szájíur, trrri i.őle tr:lkitt l
** Hrn l

A $yerekek nagyot. nőt,l.elr szetnóberr. Áz asztalon csopt}rto§ítoti
orlro§§á§Os üvegek láttátr -rájrft ftirmsdt.

-- }tiból veltétek ?
*- Össze*rltuk'! *- világosított,a fel llózsi }rrlzíldozva.
'*- ]lyet többet ne nrerjet*k. }ta fogytán lesz, szóljrtlok trcken , *

yázta a doktor rnérge§etr kecskeszakállát, miliilzben magában doho-
gott. *.§{o pézd, lefőz a sok mihaszna !

Amtlró bácsi áliapotán sokatlnontltjan csóvrlit,a a fejét.
*- Nem j*vult, rrelrr is rossznbbodott, csak kósőb}r válik el, uri

lesz ? * dünnyii§tc eldgedetleniil.

Yálságcs t}apol{
§lásnap is változatlan volí a helyzet. Hnr:n*tlrrap reggel * láz

toharrrosarr emelke<lett" §zalatltak volna a rloklorórl. harrr:m ő szinte
szellemszer{ien megi§]§.nt, §okáig irtózöt.t au á§y nrellett, arnikrrt
mefiuie k*tle[t, íuttálran. vetette orla a szoron§r} hadtr*k :

* Jiin a krizis ! H;r tíilól.i, nráris kn|yabaj* !

\*

§Okáig tartoti a vizsgáltrt" ,l vé§iil leütijll,c e§_v c§öppnyi
üvegfiola rryakát és tartalrlrát Anrbró bíresi karjá}:a íecskentleete"
Áztílrr rálaszt adotl *. köréje sereglók nérna kérrlésórc.

--- Nincs ennek egy ép prrrcikája. l{egél-e, nem trrdorn. §zál}i'
tani iehetctlerr... .\m}rátor lrdrct l... hogy idáig bírta, ez atTa
rnutát : ir szcrvezetdt va*ból alko|ta az lJr l Ha mozttulatialul
íekszik. Ir*, vigaázrrak rá, ápolják. őrzik gorrdosan, a Tcrenrtd csrxlát
te.heí, .,, L,ilt,crrr, senkije sincs,

§iilrlrrtrk §ueguott fcjjel hallgattá.k, egyikiiknek-má§ikuknák
köur3, csortlrrlt a piltája rrlól. Aztltllran arra a megállapításra, htrgy

"{.mi:rthrak §enkije si,ncs, ugyanaz a gondolat ébredi mindannyiuk-
lrarr" Rózsi rnondl.a ki }eghamarább ;

**'Vari l ltt \,agyünk nti ! }Ia tddíg hoztuk, mo§t §em hagy-
juk el !

§áff;rság
Otthon kétkgdve hallgattlrk .r lelkandsz!,c elóarlott törtónetet,

Á sok szóp szó, k§rryörgtls, a rlolrtor bácsi tanus*gtétele. meg Laci
édcsapjt kültlötte cserrdőr jclentése után ni6gi§ megkapták az ápolá§i
*ngerltllmet,
. Nagy hdwel fogtak hozzá. |)e, aligho6y eJindultak, me§{ i§
akadtak" Kirnalas orvosságot rorrdelt a doktor, trleg va}ami port- i§ é§
taci tétován nézegetts tenyerén e receptet a gyülekezóhely€il,
Yadászyék udvarAn.

- L{onnan vc§zünk pénzt 2 * töprengett fenszóval ós ékes-
szólóan kitorditotta üres zse}rél.

Rózsi összeharapta szájít.
-- Yári ! * vei.otte oda hirtelen ds befordult ,r laká§bá"
Perselymalacával tért vissza, csöpp sóhajjal rátekinttrtt, aztán

kemény mozdulattal ö§§zetórte, 6(Fol5tatása kövctkczik.)



Az Ecyesült-Államok csendesóceáni hajó-
hada ntéltóságteljesen beúszott a panamai
,öbölbe. A hataknas csatahajók hor§gnyt ve-
tettek a Coco Solo-i félsziget előtt és szinte
hallhatóvá siiriisödött a fedélzetektő'l felszálló
ezeínyi me8kömyebbült §óhaj, amely a gya-
korlat megszakítását követó,nóhánynapos
pihenót kö§zöntötte.

Bob wakefield is fütyörészre öliözött át
kimenöruhájába és ,ma;lrulátlan hóíehérbe
bujva sietett lel a iedélzetre, Be akarta jelen-
teni távozását a napos tisztnek a para,n§§-
noki hidon. A fülke előtt maidnem ö§sze§za-
ladt Rumble kapitánnyal, a Denver cirkáló. pa_
rancsrrokával. Feszesen tisztel8iett és az Öreg
Dörmösö jóakaratúan pillantott rál

- Partta száll, hadnagy, partra száll?!* Yes, sir - íelelt ti§zteletteljesen wake_
íield, várva az olboc§átást, de ehelyett újabb
lrérdés szállt feléje:_ tlopplá csak! ugy rémlik elöttem, hogy
íemsokára bevonul a ,rnásodpilótánk. Nemde-
bár?* Més ma, uram!

- Pompás. pompás - i§mételte Rumble
kapitány. * A,kkor a jövő hétcn valósztniileg
rernek repüIö-gyakorlatokat csaphatunk!

Bob nen volt ennyire bizakodó:
Azt hiszem. ,para.ncsnok úr. egy kicsit

zötdíülú lesz a gyerek * mondta a régen
együtt szolgálók eny,he bizalmaskodásával. __
Mosta,tában ,került csak ki az akadémiáról!

Az Öreg Dörmösö egyszeriben mérgesen
lelhörrent:

- Miii?l Zóldfülű?l .., nát iegyezze |íner,
hogyha hátom nap alatt ne,rn dolsozik úsy,
:mint egy tökéletes pilóta, alckor nár tovább
is állhat, Leszereltetemt Az én halómon nem
íonthatják a levegőt sár8acsőrü óvodások.

víakefield enyhíteni igyekezett elhamarko-
dott ,kijelentésén:

- Ó, en remélem, hogy hatnarosan meE-
találja majd a helyét. Repülö_családból való.
Bátyla, Steve Parker, a hadsereg leshlresebb
vadász- és csatarepülöje volt. A nyugati
harctéren esett el tizennyolcban. Tán rnéltóz-
tatik rá emlékeznil

- Igen, igenl Yalami rémlik előttem! --
morinogta az Öreg Dörmögő. - llát ,maJd
.meslátjuk, .. A saját érdekében kivánom,'bogy a bátyiára üssön.

Bob véste távozhatott. Mire délután visz_
szaérkezett; a ledélzeti tiszt rnát a feljárónál
}lrtel fosadta:_ Iitalló, fiú, megérkezett a pilótád _ é§
Bob a kíváncsiságtól hajtva, e.gyenesen új'baltársukhoz,sietett.

Lángvörös haj, der{is kék szem. szeplös
aíc, ezt látta lesel6bb. amikor a fülkébe nyi-
tott. vidámító jelenség volt é§ így masa is
vidáman anutatkozott be. A másik szintén jó-
kedvüen tisztelgett:

_ lIappy Parker vagyokl Akarom rnon-
dani, Thomas Parker. Az előbbit az akadé-
mián ragasztották rátn a pajtások. Happy *
úsyis mint Boldoc, úgyis ,mint Visyoreó...

- Látom - bólogatott ,tilakefield, aztán
.rnár bólocatní is elíelejtett. annyira lekötötte,a kabirr belseie.parker fülkéje vatóságos múzeűín volt.
köröskörül a falon háborús íényképíelvéte-
lek. repülósépalkatrészek. Felébe törött öreg
laJégcsavar, német felsésjeles kormányfelü-
let, lrancia háromszírrü körös szárnydarab,
e8y 8olyórryomokkal te'leszántott bór repülö-
kabát, alatta egy szétha§adt kormány,kórék-
darab.

.llappy Bob íelé lordult és hangja meleg§ég-
ael telt mec:

- A bátyám hagyatéka... A... tkabát az
övé volt... és a kormány is arról a sépről
való, amely .. . a hősi halálba vitte - aztána szekrényból kiemelt egy levéIcsomót. -Ezek dedis a levelei. Mind nekem írta és é,rr
lrár aklor lrívülról megtanult&m valamennyit,
psdig alig tudtam még olvasni, A repüléseit
ítta le benne úgy, mintha elöadást tartott
volna róluk. kiváló mürepüló volt. me§torea cépn§k és párharóan nem is gy6zte le
soha ae,nki, Magános Sasnak is nevezték!
És én akkor, gyerekkorom,bat, feltettgm ma-
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gamban, hogy méltó utóda leszek. Remélcnr,
itt majd begyakorolhattlm azokat a ,műfocá-
sokat, amelyeknek syózelmeit köszönhette.
Illert az akadémián, seiiheted, erre bizony
nem na8yon nyílott alkalma,m.

Bob a fosát szlvla az &szinte bevezetésen:
Sainálom boy, de azt gondolom, hogy

nem jó helyre kerültél! * mondta kéttyelmel-
lenül. _ Nálunk nincs vadász-. sem c§ata-
repülés s nem valószínü. }ogy hasznosíthat-
nád órökséged. A felderitórepülés kaptafa-
,m,unka, változatO§§ás ,nélküli. Mégy amerre
rendelik. aztáu visszatérsz. Kész, ennyi az
egé§z t

- tlát ma.id azétt én kinyitom a szemem
és anegnézem, hqcy mésis ,mit lehetne csi-
nálni * dünnyögött csendesen parker és Bob
íejfáiással keriilt az ágyba a2 e§te, tíarlpy
miatt fájt a ieje. Elürc §aillálta. Szegény fiú
nem ismeri az Örc§ Dörmögöt, dc majd pró-
bálja zsebrevágni azt, a.fnit a parancsnoktól
kaB az első egyéni kísérletezseté§ után. Azt
bizony ncrn köszöni meg!

A f]otta íég}, napot töltött a panamai öböl-
ben és wakefield ezt az idót használta íel,
hogy tlappyt bevezesse a ,felderító repülés
rejtelrneibe. lgaz, nem sok fáradságába ke-
rült. Parker o|y otthonosan tnozFott a leve-
góben, akár hal a vízben. Bobban feléledt a
reménykedés, hogy ha új bajtársuk megszlv-
leli a jótanácsokat és, nem me§y a §aját ieje
után, ,hanenr roga.szkodik a megszabott ,rnun-
káhor., akkor Ru,mble, parancsnok_kapitány
telies megelésedését is kivlvhatia, ami pedig
egyáltalán nern kic§i§é8. Azonban, bár ilylenjók voltak az e|őjelek, mégis a teljes bizlosí-
tás alapjára helyezkedett és Ajaxot, a saját
szerclőjét o§ztotta be tIappy mellé. kísérle-
tezzék csak tlappy, ha a háta rnögött Ajax
ül a másodkormánynál, szigorúan meg§zabott
utasításokkall _ és a2za1 a tökóletes sép-
i§meíettel, amivel Te,ndelkezi*. Meg sem moc-
canhat a hidroplánnal, ha Ajaxnak véIetlenül
úgy tetszik * és már elöre mosolygtllt al, el-
következbetó helyzeteken.

Aiax azonban nem logadta a változíst ek-
kora,rne8elé8edéssel:

-. Jól tuüa. hadnagy úr, hosy én ,már
csak önnel szeretek íepüIni! * momdta pa-
lástolatlan rnogorvaság§al,

- Tudtxn, tudom, Ajax _ c§efldesíteite
Wakefield. -_ De tnosi, hidd el, e2 az egr.-
düli helyes mego|dás, hogy rentlben menje-
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nok a dolgok. pa:ker hadnasy úrnak szük-
sége van rád.

De Ajax, áqnbár alapo§an a lelkére beszél-
tek, napokis olyarr ábrázattal járt, mintha
ecetet ivott volna.

Az ötödik lap reggel, öt órakor, ,mikor a
kapitánytól az utolsó fütöis ,mindenki reggelF
nél ült, lec§apott a teljes s,őz alá helyezési
palanc§, hét órakor pedic {elíepült a ten-
gernagyi zászlóshajó árbocára az indulást
vezényló lobogó és a .balóhad lassan oszlopba
lejlődve ,kiiutott a flyilt óceánra. Néhány
:perccel késóbb Rumble kapitá,ny már hivattais wakeíieldet. A gyakorlat-feltevé§sel tért
vissza:

- Sejtetieml - fordult az .érdeklődő Par-
kethez. * A hajóhad rnost azonnal ketté-
,oszlik. Estére ütközetjáték. Pbrsze, elóbb
,kölcsönös f elderí!ósek és miegymás. Eppen.ezétl te átrepillsz az A,lbatros-ra, meít,annak kihajózták mindkét sépét.*. Nos é§ lógiharc, bombázá,s? - érdek-
lódött Happy kiiényesedő tekintetiel.

Bob megróvóan legyintett.; Ejnye, te sohasem hagysz lel ezzel a
,szamárkodássatr? l tlányszor mondJa.n, hogy
ezekkel a nehézkes vlzigépekkel istenkísértés
,lenne az ilyesmil lla összekerülsz egy ,,ellen_,séses" gépbel, encedd neki a géppuskákat,,ahócy óppen lehet, aztán hajrá, haza. Te
ielderltesz és flem csinálsz mást! Az elhárí-
tás a hajók dotga. Érted?!

parker egv gyeng€ ,hümmöcést eílcedett ki
'foga közül, amolyan se igsn, §e nemet - és
:nent. wakelieldet elloglalta a §aját gépe
lelszerelése és csupán lélszemmel ért .rá
iltímanézni. Látta, hocy tlappy tesz-vesz a'hidt<lplán körül,'ínajd Ajax elölohol az in-
dulási paranccsal. Nagy kő e§ett le Bob szl-
.szlvéről. A Patker_Aiax_pár is szabály-
sz.erüen repüIt e|.

Bobot kora délután vezényelték ki íelderí-
tésre. va8v két óra hosszat csavargott a ieü-
:geí ,íelett, míc §ikerült íelfedeznie a látóhatár
szélél haladó ,,kék" pirkálócsoportot és elé-
.gedetten visszafordulhatott. Már leszálláshoz
készülódött a Denver közelében, arnikor át-
"ellenben feltünt egy, a íná§ik hajócsoporthoz
tartozó, kék szárnysávos gén. Támadó szán-
,déka nyilvánvaló volt és Bob nyomban meg-
flyitotta a tüzet, várva, hogy a kéksávos sép
oldalfordulóval igyekszik kitérni a lótávolból.

Ezt vfuta * és attól, ami törtónt, a léleg-
zete is a totkán akadt meglepód,ésében. A,szemben zágó hidroplán e§yszerre, nnintha
köddé íoszlott volna, eltünt a mélységben.
'Lezuhatrt?!,.. És ekkor a hátraiisyelő eléje
vetítette, hogy mógöttük egy ké:ik üidroplán
szásuld íel az ,égre. Mire meglepódéséből,magíhoz tért volna, az őrült pilóta tökélete-,sen beíejezte az l,rnmelman-fordulót és most
már , hátulról támadt. lla séppuskái nem
nyomJelző§ vaklövedéket pufogtatnának, akkor
Wakclieldnek, igazsá* szerint, tyomban utána
irisyulladt, robbanó benzintartályokkal kellett
volna lebrrkfelcezlie az aranyo§an csillosó
vlzbc. lcy'azonball nsm törlént bai, egyedül
Bobot öntötto el a ínéreg ettől a botor het-
venkedé§iől. Eleresztette a kormányt és
,mintegy megadást jelzóen íeltartotta mind-'két kezét, coídolván, hogy ezzel ínegakadá-'Wtlzza ezt a könyen ha;lálossá iajulható já-
,tékot, Az Egek ürára - tnürepülés az O--2
,tlpus,ú hidroplanokkal. Oondolatnak is esze-
ve§zett !

Azonban t$madója kutyába §eltt vette a
.iolzést" szinte ráüli Bob sépének íarára és
nyugodtan géppuskázott tovább. oly közel
voltak ervmáshoz, hocv a tükörben íeltünt
ílappy dévaiul moso'lygó képe és wakefield
akár megesküdött volna arra, hogy mö8ótte,
a inásodik ülésben Ajax ieleszáijal ilevct.
AJax, akit aJis tudott arra kényszerlteni,
hogy Parkerrel tartson.

Annyira elhatalmasodott ralta az ingerült-

farltronll rűrírlü3t clótt
lCn33e lgl Pelnltc] íá1ol,

0. cr. ülrfim0halrCt t
Llllomos züszlórúdo§úcsot (4 peng6tól),,smlót-
és 6I!l áIlaíJelvónvt (40 flllér), plakettot, üIlo.
mo3 pocsót0yűrűt és kézelő8ombot (2.60 P).
éde§anvÁnak §zéD ezü8t ütvös ót§z6ía. olc8ón l
Próbália me8 ! tíme Budapegt, Vi Yilmoo

császfu tlt 72 sám.

ség, hogy eldobott ,mi,nden elővigyázatossá-
soi. Haópv akarja, hát legyell --- és gázt
adva a mótornak. előre u!írott, amint pedi8
sikerült elszakadnia Parkeréktól, féiszárnyra
döntve. lecsúsztatta cépét. A következö perc-
ben már csixaiordulóval ő támadott, A váz to-
pogott valamennyi eresztékében, a mótor kö-
hoiott. kihasvoit a lesfelső teljesítményre
íokozoit erőfeszítéstől, de a cselfogás sike-
rült. VillanásszerüEn látta, hogy Happy lel-
kesülten tázza katiá!, aztán már úsy buc9_-
,káztak. kerenctek egymást hajszolva a hajók
fölött.'aninthá a teskit{inöbtt vadászrepüló,
sépeti dörösnének kezük nyomása alatt.

Á veszekedett kergetőzésnek rádióparancs
vetett vé8iet:

,,Wakelield, Parker azonnal kihallsa,
tóra. Rumbte" * §§evetelt a rádiótávirász
éles harrsja a fülkagylóban és a két pilóta
késedelem nélkül ensedel,íneskedett,

A Denvsr fedélzetén Bob felindulástól re,
mepve íeccsent rá Happyre:
-l Megmondtamt Veszélyes kísérlet volt!

Most lásd, mai következikl
Ru,mble ,kapitány ott topogolt tisztjei kö-

zöti a paranósnoki hldon. A,mikor elébe ke_
rültek, §zírrósan rájuk meredt és kicsattant
belóle a szó:

_ Pokoli volt! - harsogta a betú,ket ro-
oostatvá. _ Pokolian gyönyöíiil És én ,még

ázi hittem. hogy ezek a hidroplánok nem éí-
nek ecy ócskc íabatkát sem. tlogy csinál_
ták eí,- masuk ördösfiókák? Bravó, bravil!_ mik'ozben szinte magánklvül rázta a két
lr,adnagy kezét. - Oyönyörű teljesítmény, émelygés,
-üi.,i.üióÜ' *"* h1,,tl;5:,,**x*ml*iÉj,,ffitilr;

ha mondoml

Ivlinden repüló nyomban a levegóbe!
.§e-nvi iutotlak parkerrol a kaiar

kéX 
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Yersenyt iutottak Parkerrol a kaiapult
íelé. lrlielótt azonban .re,ie"ri'i!Inl, ;";ő;J: -""r"""t""1,1|,tl"r""""""",
zet a levegöbe lótte P,arker gépél, az
o*?_3_at. Ajax tisztiei távollétében magára
vette a parancsot. Bob uiánapillantott § ez
alatt a negyed perc alatt sikeresen hoppon
,maradt. llappy a hajltókészülékre tolt géprs
lendült és bajtársa orra e,lótt elviüarzotl.
Wakglield mit tehetett, zsebredugott kézzet,
,rnegmerevttett nyakkal nézle ,a légi színiátó,
kot. s lassan. álmélkodóan kinyílt a szája.
Aiax. az öreg Ajax oly káprázatos lendület-
te1 iohamozott, mintha örök életében mást
sem cselekedeti volna. A bombázók föl6 ívelt,
úgy csapott ráJuk és Bob 4 többi légcsavar
dóngésén túl i§ hallotta, hogy döriirnböl az
a_2_3 mótorja. A 'gép akár valami sárga
villáo, villant el a Denvet fölótt, aztán, -elszörnyedó kiáltás harsant lel a hldról táv-
csövezó tisztek aikán.

Az 0_2-3 lendülete mogtöíöti, tnintegy
mestorpant a leveg6ben és má,r dugóhúzóba
perdülve, lékezhetetlenül zu.hant leielé, ne§z-
szehangzó csapódással c§attanva a teílgerre,
a Denver közvet,len közelében. Félig hanyatt
lordulva vá8ódotf a ylzíe ,és törzse hátsó
része magasan kiemelkedett a hullá,mokból.

Bob ö§ztönszerüen tépte le magáról a zub-
bonyt, rugta le cipóiét és rnire elhangozhatott
volna' a meítőc§ónakokhoz parancso!ó fütty-
szó. ó már át i§ usíott a korláton, közel
tíz 'méier mag,asból esett, lendülete mélyen
.lóvitte a vlr a|á. Nyltott szem.tnel {ordult iel,
íelé és a ,kék derengéset keresztül ,maga elótt
látla a süllyedó 0-2--3-al, első ülésében
a szélvédóre boruló Ajax-szal. Megkapasz,
kodott az ül.éskeretben és tapogatózó ujjai
eszeveszett sietséggel keresték a bekötóöv
ilnfiflködó csatiát. Léleszete fosytán volt,
íülében egyre erószakosabban dobolt a vér,
azt itte, hogy so}r,ase,ín találja mes a e§atot,
mikor Aiax teste egy§zelíe szabadon esett
elöre. tlónalifogással Aiaxba karolt és lábát

a géptörzsnek feszítve elrugaszkodott. Léles-
zeie-utolsó maradékával jutott a felszínre és
tásyadtan hagyta, hogy a matrózok a csó-
nakba emeUék Ajax-szal együtt.

Esv Jó félórába került, cníg a hajóorvosok
sikcresen életre dögönyözték a lezuhant
izerelő-oilótát. Bob á falnak támaszkodva
iJ.ü. óitor ószmél fel végre. Ehhez a jele-
nethez. valósággal végszóra bebíkott Happy.
§álladiabU vtiii mint a míltószoba íehér
ótaiiáta. Aiax már ült az asztalon ,és a iejét
rázla kábín. parker odarohant hozzá:

- Aiax - dadosta. - bocsáss rne8!
ostoti voltam, osToba! pedis wakeíield
Úidnacv úr eieset íigyetmezteiett! Dehát
miért is utÁnoziál?! ... De többet, aom, én
nem teszertl!

Aiax félbehagyta a lejrázást és unaidnem
felháborodcrttan csutIott ki belóle a hang:'- 

Pedis csak tegye! tliszen most sem volt
más baj. csupán, ho§y kevésnek si,került az
az egy lbcke. Majd legközelebb iobban megy.
Mert.- hej de szép is volt, mikor ítgy a sa-
tokba szorítottuk wakelield hadnagy urat.
És Bob ,mesíllapíthatta magában, hocy

Ajax h{it]enül az .,ellenséghe{" páítolt.
* Oazlickó vasy, AJax - mondta csendes

,íelhábórodással, ÚÓ' olyan hangsúllyal, }osy
szlvból treveini,kezdtek mind a hárrnan. Eszre
r§em vették. hogy Rumble parancsnok a_.kü-
szöbröl hallratja szóváltásukat. Az Oreg
ntjr,moirő betetté az ajtót és segédtisztiéhez
mordult:

- ltlrtmrn . . . íisylátszik arta lté'ltek. hogy
nálam szolgáljana,t- a ilotta leg,jobb repülói,
e8yszerre hárman is,

úcv hanxzott az egész, mint valami mél-
tatlalikodás; pedig az etégPdettsés kinyilat-
koztatása volt.

'fill§h,l.*
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- Sz.r'lvttl,

{{izltí !i
§rtlrol,ct 1l}ultkát akarsz vó"

Á lirlrós ólxllyan eg_v§zcrü volt, rnlnt áz
lt ltzlllll" trtntrI},hett elhangzött, Cicontrt rrCJ-
ktllt, Á lrrrllr igenlósrn lr szikttt! ószícjű pap
tltndl),rrlócrr ntcíc(l[: il pattog/l tiizú vas-
kril.r,lrn feld. Nagysokára ícrdult csak isrnót.
vr.tttlígttlttrz, {ijrrr al;rr'rltl §zonrügyre vel.te,
lrtltttlrit lltCg soltirstrttr l{tt,a vollla áddig.
Ndzl:c fírrorrr rzilvelt ruhirját, gcrtldrrsatr
ltttrílvílnszltll.t nyakkentlójét és a vizsgáló-
llít:;tril rlgl,rc piro§áhl}llt s}"úIó areot. Áztálr
tltegr:sr'ivlllta íejót :

-- I(étlenr, irogy blrotl-e ínajd -- és lt
ítdhólrölés! *gy lrt!znrcrzrlulattal megakasz-
lollrt l *,- Tttrtotn, rntt nrondanál. Ho$y
llrltklrtrBészsé§cs v&gy. Isnrellek : §portol§z,
v*rstlltycktlt llyertóI. Ifc n harilasz nlunkáhor
rtcltl eríl, ncntesak eró kdl. Erre a nrrrrtkára,
.Itisl<árrr. lrctrl lehcl autón jfu,ni.

A kupu r]rjtl r,óró §portkoc§ira vonatkozó
(xtlxíts t§lált. IToldas Jriska rnegtavarodot.t,
íólrtldrt,*tttl ire cltyhe günyt l

--- Mith,t. ? Utak lnirrd+;trlolé r,atrnak l
,- . Ytltrnak l l)c az a nuum,or, arnelyet

rlll i§lncrlink, csu;rátr a rnentőáutót tűri nreg
srritlntrui. A ti{tlttck §zilok vzrg}, mi több,
It|glittlnrall julna. Íjrterz ? !

, Il1,1elrt, Atya. -\lajd $yálog járok ! -.-
s ellltt,n u ícleletbcn kclnén_v clhatílrozás volt.

;\z iireg 1rnlr vitazál,r'lalt bólirrtva fclállt:
.., llír,t nx:gprrtbrtljlrk, ílarn l
Ántlnt át ltltlatltak u szűk elószobárr, *

íOglt§()tl lóg(l, |tcíére váró csupamocsok, sírr
rtrvtrtrttdilllól írrjíóan trehdz szag c§ápott
trlő. I,1rrldas Júskt akaratlanul elfintorítrrt ta
orr,írt. }ig1ikori 1rnrarrcstroka é§zreyót-lcniil
htlr{yli| fiz ól(csclr szólíl rrrcrádtlulást, csrrk
a szctrtii'|rJt)litl h(rzódott kissé följebb, A
kiisziillölr trlolrdlit ki a vátt rlóutés|;

.-.- Áklior... a serl,ósszá_llósok tanyáin
<lrllgrlzti <:soporthoz o§ztalak be. Jelentkezz
tl Sol|.|entc"rllnól * s a lélrsőn ig},ekvó
rrllrrr ktilrlött nttlg két riivid rrrondatot: -l lrirortr lrtlt, lrrulva, a próbaitló végén, ismét
ítrI iicrcshetsz.

:\z rttc/tlr kltartó cserrdtlssdggel megeredt
tr ltitleg ószi esó. Az öroll pap a sáros reysrcn-
<lrirll t,rrklntet.t ó§ gollút,Qrhslten sóhaJtott fel.

, - l\,ti lesz otlakünn, ha igy esik néhány
ttlt;lig.

|i,s cgy,Irt(tig szünteleniil esc.tt. A viz-
lcr,}rt,s. piszktlsszitrke lclhók a föidig ltigtak,
rlirlvrrkkni t kictleir tájékra vcrvt le a gyár-

§
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l&TA l §t§§T§ÁNYl l*.}rlÖ,

Irúnrónyc.k n:ocskii [, A §ot,tlcnrcllt alrttlsotry,
ftirórre rtlo§zelt ópii'lctének alrlakrrln v|llrrny-
íétry önllöt.t ki. Vtlágosságában barnán
l.ö;rpcdcztlt t n lrcrrn ál ylra bel r.ol va tló stlpp erl6
rílély ílátjv/tny. A förtclnle§ §árptt§uta§ád-
ban elcseit clrltrerck votrszolták ványadt
úlet,ilkrt és a végtelr:n nyolnorírstlg ki-
takodti vásírrátl olykor dhes n_viiszitósscl
íclr,rxrltcrtt eAy-egy ktttyá. Yajjrtn tnit
{írizt,elt á §emnriil ?

A settlenittrrt lrázikó llclső szolláj/ütnlr
csörönrpiilvc zökkent az asztalrtr egy orl,tlsi
táska. I;'á.rarlt leánykóz tett§ le, bn{y siirtvtl
a vlzcsap alá hajoljon. Gazriája a válla
íötött treszéJt vissza §§ende§ell tlolgrrzít
tát,saihoz :

.'- Ylntrácitlknál az asszotry a végét járja.
§zóljatok a nrentókért, de közllcn kiikljetek
ki papot is. Az öt 13yercket pedig el kell
helyezni a rnenhelyerr, azottnal l }Iárom
tlrárís beteg, r\z öreg Szolrlatics tneg reggd
etrnivalriérl. jiin. Yalaki cllopta a n.vonlorult-
tril, anril. tegnap kal)ott,

tlelrerlt, áthűIt, hangja megmozgatta a
fiatalokat. \'alaki a tclcftin utárr nl,í1l1,
egy lnásik vilrnrkabátba bujt,, égó lámpával
ntcrrt ki az ajtírl. I,Ielyetl.c ketten lépték át
a küszöböt. illtlzgó, cleven, sárfigurák. A
§et,tlement-vczc{* tanáqiclölt hökkente.t
pillantott rájuk:

-* I)Jnye, Jóska, mi tiirténb veletek ?
ílolrlas Jtlska kórryszercdtttolt n€vct6tt.

közben rcpedt holnlokbórébő] cseppenkérrt
szivá.rgott, a vér,

...* Ml?... §etntlri különösl ü],,tlrrgód
találkozásrrnk yolt egy szcsztőI órült fdl-
rillattal. Ne,tn, ! . . , Ne nrondd, hogy ember
vrllt. V*nnak lrat,ár,ok l F]z már túIkcriilt
az emberi fi(rs8yén.

Szavából áradt az ingerültség. Kitörósére
ncn válaszolt serrki. Csak a drrktorklsasszony
kurta §zavl csapott rá:

** 'fartsa, kdr*rrr, az arcát l
J'óska íelszlssz€rtt a lledves szivacs érin-

tósére ós mintha az óvatos dörzsölés csi-
}rolrrá lri, ölnlött belóle az *Ike§ercdés.
Napok óta Járta a környéket. Helyzet-
t-anullnányokat végzett, élelmiszeres batyuk
tclhe alatt íörnyedt, hogy §egÍtsen, ahogy
t.ud. Talán lrem is hálát várt, csak tétova
örömvillarrást a kelryérhez juttatott éhe§§k
szemében ; egy halk köszt}nömöt vagy
akármi nrást, mire azt rnelndhatía volna :

eredmény. lihcl_v-ctt *llen§éga§en ftl§adták,

szirttc mitrclen sz:tvuk kiszirrirltrrtl. sérlós
roli és szílok röpült, a nyrrtnálil. N'ytltc.
rryt,lte. de most már í|gy lilláltá, csrirrlultig
a ;rohár. Nem is beszóIt, kiabáIl;

--- Yannirk határok l ^{ t{irelcnt lrizouvos
polltotl tírl rnár bárgyrlsírg l Íjs nri lrárgyúak
vagvunk. l'ijjcl-rrappal órtük tiirjük il}il glln-
liat. ók pedig kiróhögnek benlrilnktlt. a hli.-
tünk mögött. Reménylclclr }risl,tíria, {)lyarr,
nrintha egy pestises íészket. t.önjólrfttstiilós-
sel akarnánk mc$t,i§ztítani.'íünetl k*zelés.
motldlratná a doktorkolléga ! I.(llckéhrctsz-
tés, így beszélt á,t Atya ! D* hol vat ezck-
hen ]élek ? Szóljon, trhi l/dta ! , , .

A szivacs végre bcfcjezle a ntos<l*t/rs1. ós
alnint Jóska hun_vorogva íelpislogott, nra-
gán lelte papjuk hidcgen ítirkdszó pillan_
tását. A tnaga neszttrlerr nlódján lépett a
szolrába ós végigltallgatta a kitörést. .Ióskrr
e}híllve up;rott fel. Nem jrrtott szóltoz, ax
öreg enrberpásztor ttegelóztc :

-- Óll.azz, velenr jössz l
A vezető sarkábalr kifordultak a lehulldr

ójszakába. Cscngó hangja irlónl<énl bele-
}rasított a hideg holnályba, hirdetve, hogy
valahclvá betérni késziil a legnagyobb LJr I

Alacsony putri volt a cól. Á tlzlarrL a:Ló-
lélfát sötét enrbertrlak trilnogatta utat-
állóan. Leszegett lil|al, dacosan ttxpcszkc-
dett elébük, meÉ §em lnoccant jöltükrc,
Percekig tartotl a ndma kiiztlelem és ekkor
a férfi kurta zihálássa'l, hirtclerr íélrelépett.
A város szélén rikoltva zílgott fel a lnentó-
autó szirénája, Níire a kerókagyig éró sárlran
odadöcögött, a Settlement papja ls eJ}rngyta.
a kunyhót. Karján a levetett llagykahátlrl
burkolva, ott szendergett, cgv csöppn.r,i kit
gyerek. Óvatosan rakta fel ár l(ocsifa rr test-
vérei mellé és amikor a hordágyat is be,,-

tolták, a szótlanul rnaga elé rrreredó enrlrer-
hez iortlult :

._ Köszönöm, te§tvérem t

Akárcsak valami roppant ajáttddlcot ka-
pott volna, {rgy mondott kószönetct, aztán
nekir,ágott a síkos visszaírtlrak. l§i§ tapos-
tak odább, a putri kiiruyékérót hiirgó zoko-
gá§ c§apott lel.

** Hallod, Jóska ? -- §uttogt§ a szikjtr
íekete árlrydk. -..- Anrit nem találtál. Á
lélck l Csak a kulcsot kell meg}clni hozzli.
De legelsóttt, a §aját magadélroz, Ntrrrr
engedem, hogy leladd a játszntát, Á szaYad
három hétre az {:nyém, Azután clntchel-sz.

Hrlldas .Ióska nem felólt. Szerctl,e t,ollil.

i
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lledugni a füIét, ltogy lre hallja a szakadat-
lan, irleglópő fórfisírír.st Cs rtelrdz sz{vvel
gon<lolt §rra, hog}, még két hét . . . Kót
iszonytató. végtelcu hdt. YalóbaIr kár volt
ghho a vállalkozúsba belekapnla. Valahogy
rosszul indu]t cl az egész és ez az e§te vég_
leg lelohasztotta kedvét. Ugylátszik. mín-
detrrtt sztllel,ni kell. A" türelemre és az enrbe-
rekl<tl való bánásra is, Most óreztc elóször,
}ogy ez titok és nra§yárázatból megtánulni
rrenr lnlret. Neki valószlrrilleg ncm adatott
meg, hosy közelíérkfizzék az emlrerekhez.
Akadozva mondta:* Nagyon sajllálom azt a kitöré§t, de
tttáf nem bírtanr tovÁhb.

Hzítttal 6 nem kapott választ.
És T{olrlas Jóska részc ettól kczdve egyre-

rná§ra a,legnehezebb tennivaló volt. Minden
ereJót összeszedte és vég§ó neki§záná§§al
engedelnre§kcdett, hiszen beíejezódik rrem-
sokára.

Naprrk multán, amint hazáfalé küszkötlött
a sármocsárban, az egylk beroskadt, íészerból
eléjc szaladt egy mocskos, rongyokba bu-
gyolált gycrek. Már messzlról rikoltozott:

-* Fiatalúr l Fiatalfu t... Hallja-e,
a§zongy& fl mutt€r, dugja be orTát ahhoz a
vén boszclrkányhoz, mot' mán ts8íráp §e
gajdolt. Níé§ elvltte az ördög !

Jóska sietl,e irárrfi változtatott é§ nem-,sokára meggörnyedve §zoronkodott be egy
löldbarlang rryílásán. A sötét odubarr rongy-
vackán ott. nyögdéc§olt az idótlen öreg,
hóbortos koldtrsasszony. Pálltltt bü2 vágt&
valósággal mellbe és önkéntelenlil az
óklömnyi ablakíéllához nyíüt, hogy fel-
szakltsa. Félírton lehanyatlott a keze. 

^2

Aa
{Ivegdarab mögött c§orba c§etópben vé_
konyka, elkíilzott ág(t muskátli bontogatta
lasgarr levele zöldjét. Az öregasszony msg_
töróíény{t apró szemét a növény lel§ fordí-
1,otta.* Ügy-", milyerr szóp ? -. köhóste íulla-
dozva. * Nemsokáta virágot is hoz, Peüg
a szeméttlóI kapariam ki. Odatlobta vala_
milye.n gonosz, É,zL az árva kis muskátlit.
De |átja, nálam meggyóg.vutt. Mert a virág
oly:in, mlnt nérrtelyik szogény ember. Jó
szót is ktdl adni neki a kenyér mollé, hogy
ne leglyen keserÜ az az ennivalÓ. A virágot
ls szerétnl kell, akkor íIyen szép lesz l..._ § á mellét marcangotó köhögé§ bG18_
lojtolta, amlt mdg mondani akart.

"lóska már íordtlt, hogy sogttsógért men-
len, amikor utólérto az ellraló suttogás:

Fiatalúr. . . Tudom, elvisznek ill,
ispotátyba. Én nrag{nak adnám a muskátlim,
viselje gondját. Olyan gyönyörú pit,os lesz
a vtrágja. Itt megíagyn&, a lelkem, egyedül
a tólolr.

I-1gy könyörgött azért a hitványka kis
nör,ényért, mintha a saját élete lennc hozzá-
kötve, És Jóska nagyon drága kincsként
emelte lel az ócska c§ercpet.

§ímogató €yöngéd§éggel }ruggyqnt ki
belóle a bizonykodás:

- Hát csak ne íéltse. . .
A harmaük hét végén szembeállt pap-

jával :

- Elmégy ? - trangzott a kurta kérdés.

- Maradok. . .
tríiközben kimondta a döntó szót, a

§ettlement abrákában lrtmbót nyitó mu§-
kátlira gondolt rnosolyogva. Az öreg koldus-

ToLJUK A eÉprr
de a világításnak most lr égnle kell ! A

Bo§cH
KERÉrpÁnvlLÁGlTÁs
6 voltos 3 wattos dlnamójánrk kltünő a
kezdeti tel|esítménye és mindlg íényesen vi-
lágít. Alniacél mágnese miatt könny0 rulyrí

és kisteriedelmű.

Te k l n t§ e m eg kerékpárkereskedójénél !

as§zony muskátlijára, amellyol úgy kell
bánni, mint nómelyík §zegény §mb€rrel.
Jó szóval, puha kézzel, sohasom bántóan,
mlnüg §zeretettel. Igen, néha egy cseróp
vtrágtól lehet eltanulni a legmélyebb tit_
kokat l

l

§zriljatok leo szál§atok
betle_hemi angyalok
Körrnyon ós olesón elkészíthető betlehem

Közli Kókctlt §ántha J.
Közelcg n szent ,karácsonv iinncpc. , , tta

nincs Betlellemünk, íosiunk már mo§t a mun-
kához, hogy mirc reátk köszönt t kis Jézus
saiilelésének ünnepe .. " s nregáll a parányi
barlan§ szcní iírszola ielett a betlehemi csil-
tar, a tlárornkirílyok mellett üi is térdet-
lraitva, a.lázatos szívvel, tiszta lélekkel és
csen§ö hanggal zcngjük a karácsonyi ,Ilim-
nu§Z t:

Merrnytröl an angya1 lejött hozzilok!, Pásatr;rok! .., Pásztorok! ...
'{<

A talapzathrrz e§y 35X60 cm-es 1 col} vas-
tag gyalillt deszkalapra van szükségünk. A
irarlang glöl nyitott alaprajzát nagy, lapos-
lejű, ú. n, kátrányszegekkel kiverjük a desz-
kaalapra" A szögeket kt. 6-7 cm távolsá§ra,
de csak fé,lig verjük be a deszkába". Vás,iunk le egy szál 1.5*2 ,mm*es díótot,
Ol!,a1 no.rrú', amih,en a barlntgnyllás ke-'rülete. A barlang na8ysága teljesen a tetszé-
sünktól fügc. A barlang nrérete akkor lesz
atányos, ha a szélessé§ a ,ma§assá§ kétsze-
feóe. A lel,ásott drót esyik véBét lapos fugó-
val egyszer rácsavariuk a barlangalaprajz
nyllását jeiképező kátrányszegre, A szeget
jó erősen beütjük a deszkátra. §zzel rnegrög-
nttiük a drót egyi,k vésót. A másik vését a
barlangnyílás másik szélén leütött §zegíe csa-
varjut s ezt ugyantlgy treverjíik a deszkába,

|ni§t az elsőt. . . mo§t már vé§lege§en. A kö-
vetkezó pár szegre már hosszabb dróiot ha-
gyunk, mert a barlang nasyobbodik, illetve
beíelé haladtáóan tágu}, Azt monda,nom sem
*ell, hocy amint eg}, drótív készen van, azt
boliozatszerúen {elállítjuk s ecyengetjük. .A
bariang hátulja felé haladva, aa ívek .megint
kisebbednek, mí§ egész hátul ecy egé§z kis
ívvel lezárjuk a boltozatdongák sorozatát.
Amint ezzel negvagyunk, e§ész vékony dló_
trlkkal a homlokzat, az oldal s a hátrószt
-zlli.:jlvtrlcnrtl hehí16zztrk.

Antirrí l via kr]lzcn vau, iirc{ üjsiiHt}üFírt
ve§zii[k elö, Az elijre elkészített asztalo§eny_
vet meleg ylzzel e9ész hígra ,ielengedjíik, úcy_
hosy szinte enyves víz le§yefl belőle. Most a
barlangvízat talapzatával iiilfelé fordítva úsy
tesszük rá két, háttal e8y,rnásnak fordított
szék iárnlajára, lrosy az egésn alkotmányt
csak a talailzat két vése tartsa. flsy §§ész ív
ujságnauírt be,rnártunk az enyvesvízbe, s be_
bolí,tjuk vele a barlangváz belsejét. fla egy
rétecgel rnegvagyunk, írsy jóhet a mriscdik
ertyve§vizes ujságpaplrréteg. Az alaprajr, il-
letve a szö§ek mentét ec§ette'| toményebb
enyvvel kenjük bc, hogy n paplr széle bizto-
sabbatt odlragadítltt. Mi,kiizlren a papíít íá_
brrrítjrlk a vázril, a dróthézagok köziitt mex-
syfiriük, sziklaszcrűvé forrnáljuk, illetve be-
nyomkodjuk a vizes papírt. Ne legiyen si,rna l
{elület! Hárorn ujjal kis cseppkő- és szik!a-
szerú nyulványekat alakíthatunk, Ahol. ezt a
rnűveIetet végezzük, texyünk a ptdlt'lra .szin-
tén ujsáspapírt. Rzután meg kell várnunk,
amlg a Dapír ntef,szárad. Ez fél napot is
icénybe vehet, Ha megszáradt a romek,mű, az
enyvesviztól csontkeménységíi lesz az ujság-
}apírbevonat. Most vis-szafordítjuk az esé-
szet eredeti helyzetébe, s két, három rétec

enyvesvizes uiságpapírral boíitjuk be a bar-
lang kütsejét is. Ügyeljünk, hosy rétegenként
állandóan igazgatva, ráncos, egyeletlen, hul-
lámos sziklaformábau száraüon rmeg a papjr-
burkolat. A barlangnyllásnál köróskörül be-
{elé haitjuk a nedves uisásburkolatot, ílgy,
üoxv 1 uv!l|, is.cgyenetlen lcgyen. A,mlíg a

brrittlzat szírr:rd. íülncvc|jük a pálmairikat.
Egy ív olívzöld íénye§papír ,két nálmela lomb-
,koronájához clegendő (ára 6 fillér). A DaDtrt
kettóvá,sjuk s íél ,nrm_es virágdró{ból t] drb
36 cm hosszít darabot levásunk" Vadseszte-
nyelisztból nreglelelö súrilségüvé lózött dex-
trinnel (ez a legolcsóbb s minden festékiiz-
leiben kapható ragasztószer) trekenjük Iz
esyi,k féllv zöld papir ielr,ér oldalát. rajziáb-
lára helyezlük, a me!trékelt ábra szerint ke-
resztbe rakiuk raita a drótszálakat és pedig
úgy, hosy az elsőt a paplr szélétöl 2 c.m-íe
tesszük, a többit pedls továsbi 4--4 oltl-rg.
A papir :ltét oldalárr 8--8 centire kiálló drót-
véseket két vonalzóval egyszerre a tábláboz
szorltjúk, hogy el ne rnozdulianak. ][ajd pon-
ltlsan ráborítjuk a ekent paplrra a másik

g
.)



lélívet, perszc fehér felél,el leíelé, Ezt cyot-
san kell véEeztünk, nehogy a bckent papír
megróncosodjék. ezért még jrrhb, ha a be-
ü<enést ahkor vósezziik, tnikor a ]crakott díó-
tot le§zorítottuk a két vonalz<ival, vagy léc-
<;el. Ha a miisik félív papírt ráboíttottuk az
alsóra, pontrtsan ráillesztve, hogy ledje egyt
mást, uiságpaplrt borítunk az egéslte, s arun
,keresztül puha roIr8gyal sirnára dörzsóljük az
egészet (általában lkét Dapíít ítgv ragasztha-
ltunk seépen össze, ha ery lrannndik,kal lebo-
rítjuk s puha ron§ydarabbal kij,zéptól kiíelé
,simítju,k, hosy hólya§os, vagy ráncos ne le-
cyen), A drótok martén ,különöscn ügyelülrk,
hogy jóI le legyen nyomkodva. Ezt most köny-
vekkel l'epréscliük s száradni hagyjuk. tla
már száraz, egy állót ,húzunk ceruzával a
félív hosszán az ábrának me,{lelelóen lerdén.
Régi ollóval (arni a vékony dróttrt is fogja)
clnek nyomán kcttóvásju'k, m,ajd a drótük kö-
zét ponto§an középen véve, az egészet lelsze-
leteljük. Mindesyik kis drótnyelú szcletkt
€gy-egy tevél lesz és ,pedis az átló váxásától
íüggóen fokozatosan nóvekvó levél. Most rí-
:r,aizoljuk egy pálmalevél iormáját, ügyeskezű
iiír ezt ,m.ellózheti s mindjárt nekimchet olló-,val és kiváshatja a pílmaágat,

és okkerból egv olyan szí,klaszürkét kevcrünrli,
ki, s ezzel kívül-beliil kimázoljuk a barlan-
got, per§ze ió nagy ecsettel dolgozunk. /l1ajd'
a többi festékből különböző szhreket keve-
rünk ki, s a sziklík hajlásainak mesfeleliien
inkább permetszerűem, mint csíkiestéssel, szé-
pen kiiestjük az egész barlangot. Elmo§ódott
erezések, pasztellszín kiugrások, rozsdaszín
alap, egy kis ultrazölddel élénkítve. tla a
bartatt§ körül més elszóít §ziklák is vtnnak
(beütött szeihez erősített kis drótvázon grry-
vesujsá§ból alakított kődarabok}, ezckct is
most íestjük. A íestéssel készen is volnánk.
Már most jöhet a d,íszítésl A csillag lapját és
széleit ragasztóval kenjük be, s a már idcjé-
ben megvett 1 tlg csillárnporral (kb. ?8 fill.)
behintjük, s ami nem ragad rá, azt leráz,l.uk,
ezt megelózőert azonbal a csillagot ielerösít-
jük a homlokzatra farokkal failfelé. A csiIláln-
poí il€m .más, mint véJ<ony foncsorozott ka-
ráqsonyladísz iivegarryag apróra törve. Ró!ai
töriitt karácsonyladíszból magunk is csinál-
hatunk, lta azt Enákszotnnyire összetörjük. A
képvásárláskor nehánv szárnyas angyallej ké-
pecskét is veszünk, ezeknek a szárnyain s a
hai kórül vékony ragasztócsíkot hírzunk a
§zent Család glóriájára is s szintón behinl-
jük .csillámporral. A kercskedé§ben vett vítgy
rajzolt rrngyaliejecskdket iélkörben, de ne,ln

szi.nun,etrikusan a ,htlmltrkzat köré s rr barlans
hátfalára ragasztjuk. a maradék csi]lámporból
pedig a homlokzatra szintén ragasztóval csil-
logó erczetdíszt te§zünk. A talapzatot vékrlnt
enyvré,teggel húzzuk be. s beszórjuk száraz
sírgahomokkal, közzévesy|tve egy kis csil-
límport, mís helyenként az alapzatotl, a be-
járatnál s a batlarrs felületén is száraz zöld
mohát rögzltünk rne& e8y kis ragaszló seglt-
ségével, Lehet lombfíirésszel legelö, s pihen(í
juh é.s egyéb állat-sziluetteket ,kivásni, kiles-
teni, s a talapzetba éles kis yésó segítségé,
vel be!eékelni.

A vilrisítást,. ha ,módunkban áll, zseblámpa-
elemmel olüuk meg, lehetőIes lejiett iénnycl,
a barlang lehailó homokzata mösül belülről,
aiol 2-3 kis körtét is erősíthetünk. Az elem
és a kapcsoló ebben az esctben a barlan§
mögött legyen elhelyezve, könnyen hozzálér-
hető helyen. Egész lapos mécsessel is mes
lehet világítani a csoportozatot, de csak rna-
gas barlangrryílás mellett.

Jó munkát ! ! ! Szép karácsonyi betle_
bemet.

krcppapírcsíkk;rl. tncIyet ii,Jrl ri*3§7t(')\,{l eíő-
síiettünk meg, l'elülríil leieló spirális llakban
szépel heesavarjuk a fa tör,,§ét s leun sziil-
tén megía§a§ztjllk.

Most pedis ,lombííiiészarryasból szópetr
ívelt farkú ötáxú üstiikiiscsillagot vásirrnk ki,
s kószitsük 9l nz illakokat i§. papirüzletben

vott képet kasirozlnk vastag kartoura, vegy
furnérlemezre s kivásjuk. Meslelclő nagyságú
kothű ruházatba öltöztetett babaJisurákat is
helyezzünk a barlansba. persze akkor kis já-
szolt és szénatartó rácsot is készítünk. A rács
a barlan§ hátulsó falára jti,n, úgy, mint a fa-
lusi istállr'rkban va,n. A jászolba f íntlmszálú
szérrát tcszíink, lrrtÉy ir kis Jézusnak puha
fekvése le8yen.

Ha mir eléE sz,iraz a barlang, akkor be-
iestjúk. Vasy enyvesvíztlen oldiuk íel a kö-
zönséges jali poríestékct, vagy veszünk
egész crlcsóíaita 8yoí§an száradó brulrolint s
hozzá hísításhoz szintén a lessilányabb mi-
nőségú terpentint.

A ialfestékek közül 3 ds bóosifehóret, l tis
feketét, l dg okkett, 1 dg angolvörösct, l
ds berlini kékct, vagy ultramarint, Egy csi-
pet baltimor-sársa is jtj ba van, Nrókkel isen
szép zöld árnyalatokat lehet vele kikeverni.
Már most akár enyyesvízzel lestünk, akár
brrmo}inos terpetrtinnel, elóször a fehérjekete

Mo§t pedic rátérünk a pálma törzsére: A
barlang nagysásához nrányítva, levrlgunk a
vastas drótból mesfeIelő hos§zuságír darabot.
Az esyik végét egyszer ,melac§avarva e8y
kátíány§zög körül leütjfik a talapzatba. a bar-,lang nyílásától oldalt, ujjnyira körülcsavar-juk a drótot selyempapltral, úgyhosy a
törzs iöl{elé kíssé vékonyodjék. vastas gér-
uával spirálalakban ritkán &órülcsavarva,
mecröczitjük a papírt s a drót felső vósét la-po§ logóval lehajlítjuk, hogy a bur.kolat,
amely különben elég kemény legyen. le ne
csítszhasson. Most a pálmaásakat a kis dró-
toknáI,iogva, növekvö sorrendbel,megerósít-jük a törzs tetején 2--3 cm széles batna

A két szapparüuborék
(rltese)

írta: puszta §ándor

, Egy nyári délutánon a levegöben találkozott két szappan-
buborék.
_ :- Ne érj hozzám - szólt finnyásan a nagyobbik, * elpisz-
kolod a színeimet, mcrt én bizonnyal fínomabb szappanból ké-
szültem, mint te.

, A, másik szappanbuborék, majdhogy csaknem szétpukkadt
mérgében:* De nagyra vagy a származásodda|. A,zt6n tehetsz te arról,
hogy szagos szappanból fujt a leve5óbe a kis grófi kontesz alevegóbe a kis gróíi kontesz a

csak a mosóné kisfia eresztettKa§r€ry t
a szélbe?

no8y §za8o§ szaPPanDol IuJt a levesoDe a Kl§ 8ro1l konte§z a -

kastély udvarán, engem pedig csak a mosóné kisfia eresztett

teszi az embeft, látod, fő az egyszerűség, az maradandó. ..
ó is nekiment egy ágnak s nem maradt belőle semmi . . .

Egy kis pirók Űt iz ágol s végighallgatva fccsegésüket,
megvetóen szólt:* 

- Mert üresek voltak, maga§ra vitte dolgukat a szél, Min-
gyárt értékeikkel és származáiukkal kezdtek diceekedni. Nern
iÖtték ószre, hogy ilyen könnyen csak az üresek kerülnck ma-
Aa§ra . . ."' És repiilt, hogy elmondja az esetet a rigónak is...

- Durva proletár - csattant fel a szappanbuborék, - lát-
szik, nincs érzéked az etikett és a magasabb müveltség iránt,

Már jó maga§an jártak az út felett, mikor a szél a park
felé hajtotta óket.

- Látod ezeket a csodás színeket rajtam? - hencegett rljra
a flnom szappanbuborék, - ezek rejtik az igazi szellemi és lelki
értékeket. Századok mulva is emlegetni fogaak ós emlékezni fog-
nak rám.,.

De még be sem fejezhette eszmecseréjét, egy ágba ütódött
és szétpattant.

- L]res hencegés az egélz, semmi sem maradt bel6led -szólt a másik szappanbuborók, amely nem i6en szeretett mosa-
kodni s a piszkossá6ot is egyszerírsógnek neveztc. - Nem a ruha
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Áhogy a? §zet évvel ezoldtt volt§éppen {igy van ma is. A fel-
adatok nagyobbak lettek, rnert ma m{i sokkai tobb mttrden szük-
séges egy.nemzet létdnek, életének a fentartásához, artnak biztost-
tásához, megvdrlésóhez.

Ma már nem volna elegendd ogy háború megl,ívásához a buzo-
gány, csatabárd, kard, nyil meg á-tO.

A háború szolgálatába be kell áltítani a nemzet iparát, keres-
t*delmét, gaedaságl óleiét, a nemzet apraJát-nagyját,'fé.rfl és nói
nemét, merü mínderrkirrek Jut bősdgesen feladat. Szövetségesek után
kell nézni, aklk tánrogatnak ae élet-halálharcbat. Mllllós hadserege-
ket kell íelátlítani és mennyi minden kell ehtrei, kezdve * felszero-
lé§étól, a lószerrel, puskával, ágyúval, élelemmet stb.o stb. való
ellátásí6 és ezek továbbítására szolgáló eszközökig.
P Tóvos volna aá hlnni, lro6y Pathó Pál úr módJára ráérünk
,erre még; majd ha Jön a háború, akkor gyorsan mindent mog-
csinálunk, meglepetés tlg}§arn érhet, ,,báborír nem lesz", az elmult'tapasztalatai a]apján míndenki fél tóte. Ez a feltevés egyenló volna
,öngyilkossÁgunkkal t

.d nemz€tek között nagyobb érdekellentétek, mint ma vanrrak,:-. nrJóta a vitÁg fennáll * még nem voltak soha,
A ré6í latín közmondás : ,,§i üs pacem, para bellum" (ha békét

ákarsz, tészütj a hábonlra) talán ma a legídószerübb l
A nernzetek nagy küzdelmében mi sem maradhatunk el, nekünk

ís fel kell készülnünk, hogy meglepetés ne érjen. De a felkészültsé-
€&nket s rnlndazt, ami ezeel gazdasági, néplélektanl, polittkal ó*
katonai tóren kapcsoletban van, a legszigonlbb titokban koll tar-
tani.

§gyik uJságban olvastam, hogy egy tízenhfuom éves lrls cserkész_
testvérotek aa elmrrlt év ószén Rimaszombaton egy rendklvü veszó-
lyes kómet fogott eI.

A kém a cseh uralom alatt a vfuo§ legkegyetlenebb magyartaló

detektívje volt. §okat gyötörte a magyarokat, §ok megyar te§t-
vérünket Juttatott, ártatlanul a börtön,be, § ez a veszedelmes ember
álruhában, kómdnyseprónek öltöz.körlve tdrt vissza a felszabadult
r,,fuosba, hogy honvédsó§ünkről híreket szeter"ze§" Járt_kelt a város_
ban, senki sem isme,tte íel. Csak e€yil{ c§erké§znek tllnt fel : ugyan,
rnlt kereshet az utcákon vasárrrap piszkos, kormos kéménysepró ?
,Vasámap a kis városban míndenki ünneplóbe öltözködve sie,tett a,
ístentiszteletre" LTtána' rnent a pi§zko§ kémórryseprórrek, észrovétlenül

.,figyelni kezdte, íelismerte benne a magyarf.aló detektívet és el ls

.fogattá a rendótséggel. Ugyanez a cserkósz egy.as§zonyíuhába öttö-
zött eseh kémet is elfogott.

Yz attán derék dolog. Meg is kapJa érto a Jutalmát, lcgtel§bb
dtcséró elismerésre terJesztették fel a Kormárryzó Urhoz.

II. fiol, mlkor dolgo'nak l kémek
l,

A kémek éprlgy dolgoznak békében. mlnt háborrlban.
, §mlítettitk, hog|y minde* átlam, érdekét megvédendí, már

békében készü] a háborfrra és elókészületeit titokban is akarja tar-

tani. A kémek munkája tehát már békdben rnegkezd6dik, a háborús
szelek fuJdogálásakor számuk éx ,tovdkenységük emelkedik s tetó-
pontiát a háborrl tartana atatt éri eI.

§nnek megvilágítására egy ki§ statisztikát mutatok b8 0ro§u-
ország ellenünk irányrrtó kémkedésébóI. 1S10. óvberr 1Ö, 1913. évben
30, 19t4. évben 58, 1915. évben 189 orosz kémet lté}telr cl a }íagyar-
O§ztrák Monarc}ri6ban Jogerősen.

Egy atgol statlsztika szerirrt, a világháborfiban fé§ztystt álla-
mokban összosen 150.000 kémet tartottak nyilván név §z'erint §
ugyanennyire volt t€hetó azoknak a száma, akiket nóv §zeltn! nem
ismertek. Micsoda órlásl hadsereg l S itt hiába vrrlt minden, fegyveí,
gyózelem, mert vógeredmórryben mégis csak ők döntöttó} el a
világháborút.

Békében kiilönöserr határszéli hetységekben, az arsz&g }relseJé-
tlen, a fővárosban, az orszá§ szivében; vidéken: a magasabb pa-
rancsnokságoknál, Iaktanyáktran" gyak<lrlótcrekon, lövöldékben,
katorrai épületekben, irodákban, katonaí tá}roroktlan s ezek közelé,
ben, szállodíkbano kantinokbau, kocsmáklrarr, ószi gyakorlatokon
müködnek a kémek.

Eáborílban íóleg a harevonalak mögötti területeketr, do trenn t
harcvonalakban is; azután a hátsó országoklrarr is u6yarrúgy, mint
békében, szóval mindenütt múködnek, ahol valami olyan| hallhat-
nak| IÁthatnak, elleshetnek, gml az óket megbízó állam részére
fontos.

tlr. Mtro kíváneslak ? MI órrtekll a kémeket ?
. Á. kémet minderr érdekll, ami nekürrk kárt okoz, az öt kiküldó
államnak pedig hasznára van.

lgy pl. neiéUen; háborrira való katonai'elókészületek, csapatok
elhelyezése, Iétszáma, kiképzése, §z6rv$zete, hangulata, §}akorla*
tok stb.

Katonai dpületek, eródök, várak helyzete, bererrdezése, élelem-
mel és badianyaggal való ellátása.

Titkos katonai okmányo§ szolgálati könyvek, mozgó§ító§i
torvo§. hazaíias egyesüIetek múködéser hadianyaggyártá§ §tb.

' §áborúbau Csapatok létszáma, fe$yverzete, lóiiermennyisége,
fclszerelése, élelmezése, hangulata, parancsnokok ncvei stb,, Katonal szállítmányok tartalmat neme, nagysága, összeálll-
tása, merro mennek, honnan Jönnek, mikor indrrlnak stb.

Magasabb katonai pamncsnokságok seékhelyeln; a beosztott
rzemélyzet .névsora, a kladott utasítások; a katonal raktárak,
üzemek fekvése, tartalma stb.

Katonai épületek, oródök, várak rljabb bercndczése, élelemmel
és hadianyaggal vató ellátása, aknák, lövege,k elhelyezése stb.
, Vasrltvonalak, táviró_ és távbeszólóberendezések, htdak" lég-

bajóáIlomások, repülóterek höl vannak, lnilyen áIlapotban stÚ,
A hátsri orseágban kttonat kiképzés, utánpótlás szomólyben és

anyagban, a potgárság hangulata, élelmezése stb.
A"mit itt eddig íelsoroltunk, az a katorrai téren megnyi}vánuló

kémkedés. De drdekli a kémeket az állam más eróforrásainak is a
íelderítése.

Gatd.asógl /Crún.. fóleg katonat vonatkozásti gazdasági. ipari éq
kgreskedelmi tevét<enysdgok, hadianyaggyárak és ozzel kapcsolatos
egyéb ípari üeemek telje§ltókép€§§dge, munkáskérdések, kexe§ke-
delmi szemporrtból kivitel és behozatal, nyersanyagtermelós, ál}at-
állomány minósége, mennyisége stb.

N éplélektan íerCn .. hangulat, lakosság fegyolme, áldozatk6szsé§q
kltartá§a, politíkat élet és annak kihatásai, szélsósé§os megmozdu-
lások, bomlasztó propaganda lehotósóge, hatása és eredménye,
osztályok közótti ellentétek és harc stb.

Poliííkai léren: a bel- és külpolitika iráltyai, kütönösen már
államokkal kötött szerzódések, molyek lehetnek semlegességi nyilat-
kozatok, kult{rregyezmények, iparl és gazd,asági egyezmények stb,

( Falgtatjuk.)
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.\ |ravas Mírtrában.:r ltlli tahor rlyugal-
mas estéilt, mikor a iűz pircrs íényé a
kályha küré vonta íáboromat, egyre vissza_
jártunk a tavalyi mozgritátror cmlókeihez.
Bennc láttuk az izgő-mozgó parázsban az
_bifleI-torrryot. a lcszálló cste szürkesógó-
ben az Északi tcngcr kiiclbevesző vógtelén-
,ségét. meg az ógigóró svájci havasoliat. Jóvolt enllékezni.

Aztán csak megmozdultak a nyugodni
sohascm tudó le§órlycserkúszeim em"léke-
ken szunnvadó vágyai... Mi lesz a nyá-
Io,n. parancsnok úr? Lesz-e megint kül,
íőldi mozgótábor?.,. Lesz!

És lett,
Hazajövet, amit csak lehetett gyüitcni,

azt mind gyűjteni kezdtük, bélyegit.'ócs-
kavasat, narancsh(,jat stb., jól sikcríi]t ün-
nepélyt rendertíink, rejtv6nyeket fejtet-
tünk,, szóval gyártottuk a pénzt, Kiicm-
berek gyerckei az ón cserkészeim s bi-
zony nagyon sok minclenról le kellett
mondani a nagy có} érdekóben. dc }c-
mondtak a fiúk minclcn íeleslcges szóra_
kozásról. pénzpocsékolásról. A'csapat is
gyüjtótt a mozgótábor számára s így las-
san összekerült az az ósszeg, mire már
,4piteni, tervezgetni lehetett" Ázután titkos
megbeszélésekcn adtuk elő cgymásnak az
ú. n, ..tippeket". El lrcm áru'lhatti ió gon-
dolatok kerültek piacra és cscrélteic eied-
:nényesen g,azdát.

Á téli táborban már el is határgziuk,
hog;, a Balkánra megyünk. Ugyan ma-
gamnak is végigíutott vaiami hideg{éle a
hátamon. de hát a téli idöjárással kbzdtem
magyarázni a dolgot, mikor kimondtam a
szót, " . Balkán . , . Minden volt és lett ez
a szó a számunkra. szópsóg, titokzatosság.
küzdelem és a legjobban izgató valami.
a vadsá6. Anlryi mintlcn dolgot hallot-
iurrk már az ú. n. balkáni állapotokról.
meg vad doigokról, hogy a legvesiedelme-
sebb akadályokat is játszva görditettük el
táborunk clől.

Nekifogtunk az útvonal megtervczésé-
nek. Eredctileg csak a dalmát tengerpartra
szándé]toztunk lemenni, de a fiúk mond-
ták. .. ha már itt va8yunk. menjünk e}
móg Tiranába. - Jó * mondom, - gye-
rünk le Albániába is, hiszen tényleg'ott
vagyunk mellette, De ha már otf va-

.gyunk. igazán bcmehetnónk egy kicsit Gö-
rögországba is. És kiejtettük a búvös
*zót... Athén... §z lett a vágyak *eto-
vábbja. Mindcnkinek eszébe jutott min-
den történelmi lecke Görögországról. a
mithológiai mesók, a §tix, aü Olimpos.

A Krasznahorkán eltöltött csapattábor
után, július 2l_én elindultunk a táborba.
Tavaly tele volt a kis Nap-utca búcsúzók-
kal, most kevesebberr voltak. Áz utolsó pil_
lanatig bíztak abban, ho6y nem megyónk
el, Az ujságok csak másnap adták hírül
az elindulást. a polgármesteri búcsúkihall-

gatási, hogy írtvcttük a polgármcstcr Úr
által küldött hatalmas koszrrrrlszaiagot
,.Megemlékezésül Szeged szab. kir. város
közőnsógc'' felírrtssal, hogy a Rákóczi-
emlóktáblára lcrakjuk h mi koszorunkkal
egyiitt Szeged városét is. Hogy mclvik
Rákóczi-emléktáblára? hát Rodostóbarr, a
Rákóczi-házon van egy, arra. Ugyanis az
utunk Konstantinápolyon _keresztül vitt to-
vább és ugy-e _ ha már ott járunk, -clmcgyünk Rodost{rba is,

Szép, fchór sapkával, csitros e6yenruhá-
ban - és csinos batyuval * indultunk
ritnak, Az arcok pirosak voltak az izga-
lomtól és a szülői búcsrlrsókok özönótől,
Tényleg rlgy bricrúztak tólünk, mint akiket
sohasem látnak többé viseoni.

í
:i
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Horvát népvistrlet

Ertére Jachan Náci bánát, Ottömös ven_
dégszeretó cserkészplébánosánál pihentúnk
meg. Másnap délben Baja, estére Bony-
hád. vasárnap délben Pócs, estére Kapos-
vár, hótfőn délben pedig Nagykanizsára
értünk, Ncm sok időt vesztegettiink a vá-
rosban, hogy még az estc beállta clótt át-
lóphessük a határt.

Letenye. Itt van a magyar határ. Nem
sokat irogattak rólunk az irotlában, inkább
az rlt érdekelte óket. Á,rról rne5 sok rzép
dolgot tudtunk moírdani, hiszen elótte
vo!tunk mó8 rrrindeonck. A mesólésbc
belcsegített az is, hogy idcjövet egy jó-
módú gazdaelnber mcgáll{totta a kocsiját
s mikor bebizonyítottuk neki, hogy ncm
vagyrrnk se nómeteh, s* arrgolok, igen

nregőrült és a tábor, vele cgyütt, csak úgy
a kocsinál, .,magnum aIdomas fecerunt''',
Tartsa meg az Isten a szokísát.

A magyar határtól csak egy kis utunk
volt a Murahídig. melynek tulsó ícl(:n
már szerb katonák nyujtogatták rryaku-
kat a nagy búcsúzkodásra, Á híd közepón
azután rnegálltunk. elóvcttük a feljcgyectt
szerb kifejczóscket. megkerestük. hogy mit
jelent a ió estét s azután már utt kö-
szöntgettük a szerb határóröknek a dobro
vecs€r-t. Majd hanyatt estiink, mikor ma-
gyarul köszöntek vissza. A nagy átkelóti
izgalomban elfclcitettcrn nlcgmontlani a
firiknak a hazaiak tanácsát, hogy a Hun-
gária jelvéoyt. meg a kerékpár-zászlókal
tüntessék ei a határ előtt, llchogy baj lc-
gyen. El voltam rá kószülve, hazai előkó-
szítós után, hogf elvcszik tólünk. Rá sen
hederítettek. A bivatalnál átadtuk a trip-
tikeket, az útleveleinkre ráütöttók, hoáy
,,belépett" s azz-a| a legjobbakat kívánva
nekünk, útnak eresztettek.

Nekúnk se kellett egyéb! Yigan karikáz-
tunk tovább, hiszen nem volt a rettegett
határátkelésnél semmi incióerrs, sernmi kö-
tözködés, vagy csomag összetúrás, a leg-
udvariasabban bárrtak vclünk s a lehetó
leggyorsabban intéztek mindcnt. nyilván
azt gondolták. hogy még aznap este
Áthénben akarunk lenni s így nem igen
tartóztattak.

Ne vegye zokon senki, de egyáltalán
nem volt az az étzésem, hogy most más
országban járunk, A Mura hidján túl ép-
pen úgy szunnyadoztak a koraesti csend-
ben a kis fehér házak. ugyanúgy susogtak
az égbeszúró nyárfaóriások, mint ideát.
Magyarnak. hozzánk tartozónak éreztirk
mindent. §yönyörű holdas este volt; gaz-
dagon szórta elónk aranykévéit az éci
mozgótáborok parancsnoka, most ő is ara-
tásban levó magyar brlzaföldek között
járt, azórt volt olyan bókezú. Távolról
egy kis horvát íalu tornya nyujtogatta fe-
lónk vékonyka ujját, hogy gyertek már,
cserkészek, megpihenni, erőt gyüjteni a
holrrapra, Móg nem mentünk egy kicsit.
Megálltunk és nóztünk, hol a közelbe, hol
a tál,olba, azután egyszer csak kicsordult a
nótakönuy lelkünhból

. .. §lindultam szép hazámbul, lríres ltis
Magyarországbul.

visszanéztem félutambul, szemcmból a
könny kiesortlul... (Folytatluk.)
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lrkolat ér preclril6r rriaerzlr$z6l
nagy r,álasztékban, jutányos áron. Klefu
Dozsö látszerész, lludapest, Keeskemétl
utcu 1l*. F-iókck: §zolrrok és f)ebrecen.



HlR§K
, Xt n gyfizíos hadvez6r ?
A háborrts órdoklddó§ láza nenlcrak katorrúkat,

ttemc§ak íelnőttek§t, <lc rr íiatolságot is te§esorr
elíoírlu. Dlvatbe jött újnr a háborrl, a katonásdi,
Amli récen kaídbt. ptis}át fo*ott il flatalsúg ós
dobÓÍ aÜirszltltt a rr:inkáila, munrtpság már rnás
a módia a háborűdittnk.

Ui'Üortrkban rlj ötlelek, ríl látókok sziilelnek"
s nrá nrár renüló és harcikoc§i nélkül el senr kép
zolhető nr{.ri etry gyermekhálrcrrl sem. Egy
rouvar üszi -*]rz tíjttsár nrrgy barótju -- ,l,Ár§!ls-
tlt,Óiiot szcrkeszteti Ndktcli, nral íietÉüokunk,
Ócv valósóqos tnlttlattlr kjs háborúl, molyhcn
nÖin is UOzÜátotrók, hanem e!{yene§en hudvezérek
lssztek.-- 

HlOÓntent azt, lro8y ntelyik, közó{tetek a §yúz-
tcs hadvczd,r --- ehhcz cBy háborr'r mogvívítsa.
sziik§ó&e§. F)lrbcz a háborrlhoz. mcg l§ talá]iátok
a had§Órcgtoket. mclylren rcpill6k, hrtrcikocslk,
gvrrlocosok. aéulrrskások. lovasok ós tüzérek
íánnri'r o veáói,-pnrnntsnoksága alatt sztlp kis
firrru,úkk*l úbrázofvtr. A flgrtrrlk a tercpen á.llntrttk
ie'i cgvmásxnl szemben, melyel 

"r 
jrilókbnn két

}észÜ(Í álló túirrriz helyettesit. A feláultá§, Y{r8y
rrii.iitcrv eEvruhs-elől et}ejtvo törtértlk, igy b6ven
iut alkaloiÍ- a meglepetéirc, arrnylval i§ inkóbb,
irrcrt a tererrlaDoli ttilálkozÁsil lc tobbíéleképpe,n
törlólthotik.'A-2 ogyes hurci íi§urák, títikést e
takk)ran is clőre nleghatfuozott uródon mozog-
rrutnat<. rrzzal n kittöribsé*gel, hogy a terepadla
olőnvöket és hátrányokai íigyelembe kell vennl,
ntt<Ónt n vulósógban. Az ertió yód a repiilő ellen,
tle a lolvó akatlrür- s csak a hldon lehet átkelDl.
Arrurcitiocsi br troir írrt át árkon-bokron, ha hurci-
t<ocslakadálvra uem bukkan stb. Mindezek peög
a iererrtani- ielzósckkel l§ meg vfrnník jelölvo,
moiyef varóbnu Jútszva lehet lgy megtanutní és
órtékelni.

A cél e §Ivözclcur,
"t lótéIiótmö .,l(i e 8},öztes hadvezér ?" a

{]eerk-ószbottlrarr 
"ls krrpltató 4.80 P áron s

hizonvárrr ncm íog blrtnyozni cgy csapatnál sem.
Mtnrtén csorkészíiú karócsouyra kfuje és a
vg]rácló üróme lriz,tosllva lcsz.

Nugynrán}ír legykerlvozruórly (:serké§í-
csapatok ré§zére a Yárosi Szinházban. Az tij
kczolósbe került Városi Szlnház, prográm-
iának megfelelóen, bárnrcly elóadásra nagy-
arányú kedveaményt biztoslt a csetkósz-
mozÁaloín résztvevóinek. Cscrkészcsapaiok
a jcgyeket 40 íillértól 1 pengöig tcrjedó ár-
bCrr kaphatják, anrennylben legalább 12
§zenlélyic igényelnek jegyct. Az igérrylósbcn
résztvehetrrók nelnc§ak a csapatok tagJal,
hünern t c§Grké§z§zülök is családtagjgtkk&l,
továbbá a szervczótestületek tn§jái 

'§. 
A

c§oporto§ igénylóst a c§apal parancsnokának
aláírásával és c§apátpcc§éttel ellátva a m(.g"
tckirrteni §zálldókolt elóadás clótt 24 órállel
ketl benyujtaill e §llnház gszda§ági hlvá-
talában.

[uIaj dítnosá na k órvdtrycs c§erké§zigazol váuy,
nyrli' kell Dlffgát ig{z.olnia.

ro}") 1lcl.: 186.-567. Yétgl. e}ltlás, csefé.
§chrámhrg!í.d!un6l, IlEbcl,hlülóuu$l rrrfulúWl§rl0lr,

Csat GOBÁT-rrun §.vült§ön e
c§erké§z bélyeget. Kíadó : BÁ T o R I,
Iludapest, IVn Városháu utce 14 sa.

Á bácsalmásl §§§rkó§z9t lilabb gyözelme.
Mult év ó§zén íé§zlete§9n beszómolrunk a
lrácsalrnási §?9. sz. Tomori Pál érsek c,rer_
készcsapat nagyszerfi §zerepló§óföt, a,mollyel
az eisó harcszerít keró*páros emlékyersenyt
az ö§§ze§ íó§ztvevö MOV[- és leventerajok
előtt megny§íte. Ezévberr §reptembar l0-én
Kiskurrhqlasrrn Tendczték mcí a verscltyt.
vitéz Oízlányi Kornél harcszerü kerékpáros-
verseny név alatt. Az 5 km:es távcn tankok,
gépfegyver{:,k, colyó$zóíók tüzében kellctt az
akadályokaí moxoldani, A. résztvevő alnkula-
tok köziil a c§eíké§z§ket ismét egyedül á
bácsalmási Tomcrri-csa,pat képviselte és a
l§v€Dae-c§erkó§zcsoporiban úfua az elsó lre-
lyezést érte el. MeBny€ít§ ezzel a yitéa
Endre Lá§z}ó vándordljatl §ihlódv szobrász-
művész ,,tlazatéds" clrníi llatalnras rnár-
ván.vszobrát. Á syóztes csapaiot az óriási
közöllsés tra§y ünneDIósb§n lé§ze§iteite.

Jáozal Bélye<lllzzlGí
I]udapest, lV, liskal út 6 §z.Bélyeg árlc5yzéktrt ln6yorr kütd.

oRlotniD;Ön
|(rplraló maníaan o?l§n fldlók.alltadóúól

ffi
cwarő
pm0rllywndlnuÍ
vEH ETl A N§lrl §,§tlANoÜ

RÉoI mAcVAR csERKÉ§zEK
ELÁRU§ITÁSA!

A -lllngyar Cserkész" régl számal
árBl§ s t6§rlei t8rt * § kg-os po!t&
§§omagokbffn kaphatók. (A postacsomag
különléle §zámokat tartalmsz.) Az 5 kg-os
pott8§§ome8 áre *- po§tal bérmenl€§l-
tést$l esyütt "...2.pengö t0 lillérl Csekk:

't.d28. 
.,Msryar Csorkész". Budaoest.

Mtgyar ü*orkó*z Kulosárnl
Á nrtpokbalr kopák meA a t$dD&luk a fel_

hrvá§t {§ nrárls *ókan ielrinlették] brxv rósitukarrrak vtuul a MuHíüf (iscrlréiz l(Ücrárrri
mlrnkírtóísl murrkójrilran. I-aDeártúie, e köTct-
ktlzók jclentkeztek. (.\ llovüh-tttíln lcvó szrlrn u
szfimllkrrt Jclentl, azonus e cssDllt§zánrüItrl}:
Ktlr\tyi István 4l& rjudttDc§t. T óth t§tván í3iu
l)ebfBcetl, Se)ón:il Zo|táir 47lrr Pór:s. I(ovóis
Vllmol ?tt/u Va§váT, Gofnlán t,.á§?ló 79,e Xe§,il-ltely, Nónísl GSza 9t,'t llatvnu. §zóehenvi
Ii,nő Sllb }Itlvnn, .luxz[ .\lnJot llttl,'u |{1u92e1l1*
mlklór, (isulror Stlu(lol 1l0lü Kecsktrtltól. 'lrrntár
Pái 117llt |1t;lest, I(irtottu Józstí 1!l/rr 

'(ecske-mét, Ujvriry Fcrenc ídllu ()r.Htótl, l'nkty Sánrtor
172.1a l)cbreccn, }lottxlr l)ezlló 1${i,a Szohtok.
]Jrlhorlrr .\rnrrlrl 2it8ln sótOrnlj{lú]bóly, Lásztó-
ítllvy Tlbor 2l51'a l|cthilltcly, Krrznlil Pfr§Ilg
256/11 l{ussn, íirsck }'rrrenc 2tl3la (iyór. l'r.mes-
írilr'i Miklór 29418 laBer, |)ongó Gylrlll 2tl6ia
rlsztit|" lieltrli Lfi$dó 308i{r }lurlapcsl, §zlóvih
T'Al ;ll2lll l}ttrl:tpcst, Brrlrrgh Józrcí 348lu l}rr]uton-
íilred, I'intér,lóttor 378in Yasvár, Ilürncnár
I;cferrc ,ltlöjrr l}udül)e§t. §trkÁrrr- DénPs "l0?la(iyíir. l;ruttkl lrtvtltr d?9/a Gyót, Szarvuss}
Zrtllritr ö3llia'l'ólkomtó§, Nagy §riudor ö58;ir
§orkn(l. ]Vlntkol,its ,\utul 560ln Brrln. I-ukdcs
Sánrlor 6t5la Péc§. Horvül.h i,árrló-6io;a, Trto-
há(lH, §zllág!,| l}óla ?o01g llinltszórnbft t,'líJYtilfi
László 710lrr J'(lt,l}olo. }Ilklós Józstl 7t4la Rozs-
nyó, 7.avilTkó Kóroly 75?/a Mis},olc. Bo}rór
Károly 7701u Miskolc, tlrrkros Lnjos 7t}4,'a
]lliskolc. Krrkoí Gózn tt:1,1/n l)ullakcBii, Moconl
György 850/a Kur§?_cnttrrórton. í"ehrrczky I(d-
rüly tt84/H, Soltvadfiort. Xovács llóllr 88tl/l }iis-
kurrfólegyhózrr, Weinhunlrncr Nlin(lor 9{álla
l,tltdllfokI llócz l'ibor 95l.'D líajdubii§zóííuéuy,
Inrt, Sártilor íJ65/c l)ebreceu, I{ollk §ynlo 08t;il
iiyircgylrázlr, §zondről Lnjos 9lliíln Dcbrec*rt,
'fakrics Fertnc l012/L lJr*tszgntlőrlnc,
Hnk,csa| Líuzló 18iu í}rlrlupcst, I]rrzsó l{álnrón
lt0l Ja FolsőÉótl, Pusz.t,al LHjos 82$h bíúlyátföld,
Olusz l)ezs6 1}31-1/a liAkotpntota, (B,u}csárok: .i\z
egy helyséldle vulók L§lrtürkedjslok íno8 eg§mós-
xu). l|etzóljólck mpg u lcnrrivnlókat ós ötletolteket
írjútok rneg. Jó munkát !)

A sopronl i28. §z. Szent lmre c§c§., ös§ze-
fosva §opron katholikus §§Orké§ztáí§adabmá_
val, a soDronbánialvai köloitő felett ,,cser-
kószkápoinát éplttetett.

A buduperíl 428. rz. fiszn l§tvdn eee§.
otthonábarr (V, Pozsouyi-{rt 58) eszperantó
rryelvtarrlolyamot tartanuk, A cscrkdszek
részóre kedd esténkint /r7 órukor, az öIeg-
cscrkészek részérc szerda estéukirrt, |;8
ór,ahor.

llz €§zphrrníó o§Orkó§z!6t kdri a csapat-
me*bízoltalt, hogy a nlcgbízntási lisztség
rneghosszrrb}rítása ügyébcn vcg.yék fel *z
.érintkezést a kör vezetóségévcl (l}udapcst,
V, Nagy §iálrdor_u. 6),

Kedvezrn6nyos cserkószingyok * Nelnzt,t,i
Bajrrokság lnbdarúgórrrérkőzéscir:e. Á Ntln-
zcti, Rejtrok§ág baJrro.ki és trcrnzctközi lnbrla-
rtigótnórkózóseire cserki,szck -- ltt dvcskoriE rendkivül kcdvcz|nénves áru (ír0
fillércs) jegyeket kullhaltrak, Á cscrkrtsz]ck
rószére ferrnlarloll jegyek nregváltlratók
állarrdóarr a rnérk6zés elótti lrétkiiztlallorr
d. u, 3, ,7, trrvábliá vas/lrnnp tis ilttncprlap
d. c. %9- -1 ílra közütt a Yl l. ker, Na§r,irlárli
§zabó-utcai prrlgári i,skola port ásíülliéiét}cü
rr szolgálatos esorkdsznól. .t pályáll a jcgy

lríolnór §óndor. §urknd. lueovósárolrrá rrz ntúbhl
Illónyzó ilíagyar (irorlónz szárnoknl: 19B,l. lnrr.1-1ó,, ícb. 1-1ó., márc. l-,l5.. át)r. l-*i5.-
máj. 1-15., juu. l*t5.. szent.-t.. r]cc" 15._
1935, dcc. t--,15., 1936. Jau. li, rzotlt+mlrcr 1",
1937. szept, 1., 19:J8. jan. 1, Cserébc íelulánllni
1935. íe§r, 15., mfuc. 15., úíjr. r,. rnrit. i.l".
1936, jan, l5,, márt, 15., 1|}37. o&t, t.,itt:ltl. tzcpt,
1.

EUDnp§§Tl BÉrrr §röz§D EV, Yilrní)s ccáMór út ds. loloírl:r* 114*so1.Illányjcgyzók€k öeszerltlíürtt kcr.t,i iJ -toiOrj_
g}tjtők rótzéro l e § o l c r ó lr b Á rb n Íi.

tJl ancol nyclyten. A tna§yar c§erké§rím{lu_
4alrrrn eli"lhelír .szer9pet rö'ltölt hc rnindix a
hüllöIdi rryc,lvch úttöíöi között. Most isinét
ürvctttlclcs esctnclty l(trtÚnt clett n téísn.
§sc;rba Audrás csar,lré§7,ti§zt, a dqbrecel|i
Rcfor,miitu; fósimnázilrr tanárn, anxol üilwellpilrkí)t vdi{,|t,tt crtrkószvuzttó,,Attíul nyt,lv^
tau"-kóttyve a ttapoklran ]elerrt ,nrcc. A 

-kez-

det nehézségein á,tcsett iln§olul tal!uiók né!*
kü]iizhclct}cn kóttyvc, Ár:r 3.-, P. Kapirrrtó
köttyvhcreskeúésckbcn és ir §scrkérzlroitbarn.

üzxN A MAGyAn c§§RKÉ§z
B. S. A tehctsé§lt a vcrriíil ne,nr lehct el-

_vilatlri^ terjcdcl,tnu lapunkrrah iúlnagy. lit.
l. F., §zenlondfe. A ,,két töíténet melts- szívre
va|l. tulín sorút ejthetjük. P. T. A vici krrlcs-lyuk lrlrntában túlsá8osan isncrt. köszönet.

* A ao§C§ KliafixPÁnm§ÁürúKtz ldők íolynruún íöbblákr lmzültxógbrrn éu
$oít-ícllo§itmólybou kószült*}, anllg n lclen-
legl s volt s wnt-tcljesítm6nyü lipus klolokulí.
Bzt a körüIrnónlrt nlnden korekpáto*oak az
íT zólómpa vdsÉrlósánál kell llgyelombo vonnie,
m§rt, ha ulaasonyabb loaaiiltsógű lúrrrpót
vosz, úgy oz gyor§an kl6x, lra vigzonl runoa_
3abb touo§ítmáügű izzőt haszrról, a világliás
lrnlválry íónnyel loq éírtl. C§§k olyan izz§-
|dmPÍt vúsóro[on, Hnlg|yn6[ Igliratn meg_
oqyeák a dlnamó lotzültrógl ós tolle§iOn6nyl
ndaialvul.

Mlrrdon kerékpórkerosLodőnól lalr{lható
llosch alkatrósz Éilegy?Ík. türtalmszzs e
Liilünböző izzólóutptik iáblózatrit.

* lipdrorl ttleus6g a gyerureke}nél uz
ú$§üovözott zöld lopedók a íognlon. §nnt}
rlbn Rz, hogy a logakuak tiem klol6gitö
ílsltító§a kövolktztóbon üz 6tólmered6},ok,
}ü!önörcn a ragodór cu}orttnya§, orlelziő
§ttvalart al}otnak, umolyok a ,orrtún6réte$
mótzauyagút pürztitiók ós a lwok köaül
zölrl lonnlgomb{k lernkódfuát okozzdk.

fiz okból szük*ógos, hogy n gyormokt}
tognlt lr nlapolnn éx tortdszerosgn tlszlitrlil{grre alkulmat toghaíóvel ó* íogpóppol, A.z
OllOL íogpóp rrlapottn tlrztlt, nn6lküt, lroíya íog zrrrnúnoát mogtrlmüdnú, lort6tlenit,
kolleme*, Dompús iaü és üráávó to§zi tr
l€helOtot.

a. Qamol dolgorllc Nlrrgpdt
alvalll n€m aivarj.l mógil
F.Onozrö rrggolrc .r .nYhc
é_3.. íárdslmstltn ktürül3d.
Kollcmdr

Amíq'§n alstíh
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A IDENEvÉn
IIl'fÁ: KONC§ MARGIT

A de[evért vagy népies ttevén a szárnyasegeret, a bóregeret
csitf külscje, kellemetlen hangja, egérhez való hasonlatossÁga, sötét-
ben tartózkodása és éjjelí vadászatai, végül bizonytalarr laji jellcge
miatt nem §zerettúk. A mellső és hátsó végtngJait összekiitó vékony
lrártya segltségével repül. Á.z c§érbez hasonló eleven kölykoit maga
táplátJa, Á babonás emborek íéltek tóle s éppen ezért mindcnléle
témes dolgokat mcsélte.k róla.

A csunya külső mellett végtelerr linorn halló és minden más állat-
nál érzékenyebb tapintószcrveik vannak. I{iszámlthatatlan nagy
haszlrot hajtanak ezek a lalánk áll*tok.

§{appal a denevér mellsó végtagjüinak e,rős karonrban végzödó
hüvelykujjai segltségével megkapaszkorlik és lejjel leíelé lógva
pihen. I)e arnint leszáll az alkonyat, kijön a barlangok, sziklaiasa-
dékok, templomtornyok, régi elbatyott házak, kórakások, íák odvai-
ból és fáradhatatlatl §zorgalommal pusatltja az esti repüló rovarokat 1

kü]ónösen a nagy károkat okozó éjjeli lepkóket. F'olytatja a fccskék
s má,s éneklórnadarak nappali tevékenységét. Igaz, nem oly gyors
repüIő, de arrnál kitart(rbb az üItlözósben.

Egy-egy kisebb fajta dcnevér 50*60 téggycl. a nagyobbak
pedig egy-két tucat cserebrrgárral sem laknak jól. Gyors emésztésük
naponként tölrbszöri jóllakásra sarkalja Óket s lgy a cserebogarat_
ból, szurryogokból, le$yekbóI, éjjeli lepkékból s álta]ában minde.rr
repülórovarból tönlérdcket fogyasztatrak el s ezáltal nagy hasznot
hajtanak rrerncsak a mező{azdárrak, dc mindonkirrek. Hová is len_
nénk, ha az éneklórnadarak, meg a denevérek milliószámra nem
pusztltanák a kfutevő bogarakat l Hiszen lgy is milliárdokra rrlg a
rovarok által okozott kár. Ha megbec§üljük a nappali pu§ztítókat,
a maclarakat, éppen ú8y me§ kell becsüInünk a rovarok éjjeli üldö-
zóit, a denevéreket.

A meleget nagyon §zeretik s ezdrt nappal a fák, sziklúlc napsft-
tötto oldalain élvezik a uaplürdót ; a hilvösebb, ltideg idó beálltával
azonban a hide§tól, széltól lehetóleg mentes íóldalatti üregbe hrlzód-
rrak és téli álonrba nrerülnck. Té.li áItnuk alatt sernminemü táplálé-
kot n€m v€sznek magukhoz és nagytln lefoglrrak.

jclentésében. hosy ők rninden évszakban ki- sal ismét iigye|emreméltó állatvédelmi lárca-
iándulással 

'tart]ák met a madarak és fák cikket közölt. Abból indul ,ki, hogy Klagen-
napiát. összel é§ télcn borongós hilnlaulat vett furtban íöl,rnentett a törvényszók egy kocsist
erói a tarrulókoü, mert erdó. ,nIező ilomba a lopás váÜa alol, mert a takarmányt lrrkar
merült, de azután íelragyog lelkükbcrr a re- gazdájának" padlásár(tl éhezö lovai számára
,mény Íugar,a, a tavaszra .s az igazi madarak szereale, lsmerteti a szeniek állatszeretetót Ós
es fák riapjárl gondolva. Ezek az órzelmek e szavakkal végzi szép ci,kkét: ,,Mennyi, ó
sugárzanali'ki dólsozataikból is. nreníyi tererntmény van az ég és a löld kö-

fuhtvedő clkte{ A l]udapesten rnegieIenó zött, enelyeket nem érthetünk meg, hacsak
,,Neues Politisches Volkblatt" október l,én nem a szívünkkel. SzÍvünk azonban mindent
,,Frauenecke" cí,rnű rovatában Mária aláirás, hecyi ,kristályként átvilágít."

A TErnÉN
kívánatos, sőt szükséges volna, hogy min-

,den itisgazdának legyen tehene, oemcsak
azért, ho8y pénzelien belöle, hanem főles
azért, hogy a családja élvezze a jó háziállat
tejét, vqját, tejfelét, títtóiát, sajtját. Vakisít-
8os nemzeti veszedelom, :hogy a falrrsi gye-
rekek tej nélkül niínek fel, mert a tejet elad-
ják és helyette sok helyen bort adnak a gyeí-
mekeknek reggelire.

A tej és tejtenm6kek a lesjobb tápláló-
szerek nemcsak a gyermekeknek. hane,m a
lelnótteknek is, Méx a sztlpós borjút sem
szabad addig ellt{tzni az anyja alól, rníg tele
nem szlvta ma$át. tlogyan tagadhat.iuk rneg
a tejet a liisgyerrnekektól? A szeszes italok-
ban nincs táplálóerő, tehát nem adhat vért
a szervezetnek.

Családjának íerurtarlóját a szc§ény ember
is jól elllithetja. Esészsésérrek lenntartásáról
tisztántlrtással, jtj levegórr való, napi járta-
tással, észszer{i táplálással ke|l gondoskodnia.

Mennél több tejet ad, ranrrál töbtl élelcm
kell neki és rnegiord{tva. 'lélen szénín, ,répán,
szecskítn kell tartani, nyárorr legelőn, ,iriss
zöldtakarmarryon. Egy hold földet kell szírnni
€gy tehén {a,karmányára. Ennek a földnek
elhasznált termőerejét a tehén trásyája adja
vissza. Tehát a tehénnek még ez a termékc
is értók.

A sündlsznó szlnérzéko, A ,,Die Umschau"
clmű hetilarr egyik szárnában l sündisznó
pszichológiájárril ír. .Dr }lertcr tanár kísérle-
teket végzett több siittdisznóv,al és kimutatta,
hosy ez a siiidtben élő állat is meg tudja
különböztetni a színeket, kétfélc színü aitócs-
kán ílt j[thatott az állatkrr eledeléhez. Az
egyiken azolban ne,m engedte át, kis ütések-
kel tartotta vissza az áthaladástól. ltosszas
gyakorlat után ,már ütések nélkiil §em ment
ál azon az aitóll, Rájött a tudós arra is, ,}togy
a sündisznónak is megvan a maga egyéni.
sége, saját terrnészete, Az ecyik ha,mar mes-
szelidül, a .másik sohase. A ,rnérges sündisznó
eró§en fúj ellenielére vagy a7. emberre. A
}angok és szasok iránt igen érzékeuyek. Ha
bizonyos időben ugyanarra a helyre tesznek
rreki eledelt, pl. tejet, pontosan megjelenik
ott és e|iogyasztja ebédiét. Minden állatnak
megvan a magához való esze,, de t sündisz-
rrók közQtt is vanak különbözö oszlályzllt(t
ianulók.

A szedresl r, k. eleml l§kola tanítónöe írja
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Irllat Béldy Dénet
Min.ap el|dradtam mb a tanulásba',
Bengitolt a bügfun cste a szobóba.
,,Rég altarlam szólni, de mindig csak a(tron,
a Maggut Cserkészben neued hogg laldlom.

&Ií az l)ucí öcskös, klszdrailt a tinta?
íagg a Pcguzusod, hem üget már uissza?
Megsd.tttult a lába, ttagg ledobott tuldn ?
S ncmludsz ngargalászni girbe-gurba hűáa ?"

,,J aj t Díni bd' kérlek, nem me§g ar olg kötúryen,
IVá$ itt a bökkenő, uan e.ggéb baj bőuen,
Örcgszik a, ember. Blz ez tgy van ndlam,
Maholnup tizennégg éu ngomia a uúllam.

Dí(t}téueimről sróIjon tón a nóta?
Hej de sok eszterulí mult eI múr azóta,
Hogg tlz iskolúba uelem külrlték .Iulit
S lelkemre kötöíték, ne csináljak ,,murít",

Á reúIba menlem, mindiárt clső bé-be,
A tanár utakkal jó ulszongba léptem.
De ez a barálsóg többször meg-megszakadt,
Merl ualanti huncut eset müdig tlktltli.

,t Berger Móniual oolt a legtöbb baiom,
Ikíert csú|olt az ipse, meg is mklanl naggon.
Eggpdr ablaktörés köoettc czt azt(ttt,
,rEleaen a ggcrclt", mentcgetett anyám,

,,íIogg elcuen-a? Azt mi, sainos, tucliuk.
De hisz holt gyerekkel ncm is lehet baiunk"'
Igy felelt a ,,diri" s betrt noteszébe,
Otthon naclrágsztt oolt a leloonás l,ége.

Közben cserkészkaltem, itt mór nam volt híbá,
A ,,|ekete köngabe" neuem nincs beúrua,
Szörngü komolg lettem, teliesül óhajom:
Ujétlre a hossz{t ttudrugol megkapottt.

Mihulashor, harác so nykor
Muki koma nagyot gondul:
,,Nem csinálok §emmi tréíát,
Nem teszek a. tűzre rossz |át.
Majd viccelek mind,jórt másnaP,
Ma felcsaPoh Mikulásnah . .."
Bajusz, szaháIl száján, állán,
RoPPant Puttony soaóny uállán.
Nagy süueget nyor, |ejébe,
Hosszú botot fog h.ezébe.
Most rnár ind,ul is í,zibe . . .
(aril Muhí kicsí, szíae.)
Kis kutyája utána íut,
A teherből ncki is jut.
Nagy mestere a ttéfónak,
Igy csaPott tel Mikulásnah.
S- ahol netn járt a Mikulás,
Behapogott Mukú pajtós.
Muki sok-sok szegény tórsa
Igy lett bold.og Mikulága.
Kiste stu ér e m, elhiszed,- e,
Hosy a Muki kicsi szíue
Neő is ro§sz szív!? Mert, hogy uéhtt
Buzdítja a ked,ues tréía,
Minekünh is jó rnulatsóg!
kiilönben hát min mulatnánk?
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Bevásárlásairrknál ezéít Ugyeljlittk az Indantluen védjegyre.
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r\e ftr it tlata}rrtjrik liiz(i vitic riktt. lrilrgrir,
lcibhantxlr az átltillllk. vit*llá]t is :tlttik,rtr
a tííz rlérlr a lrajritcsttktt. rrörttr,{i rlíittt,-
nússol rii}lpetrtck srirrlt a lúg}rc. jrtlttlb}l:ttt-
,toitrr jiket irz írttrrtlltlgr:tltlt, ltitilriri akarrj
Ilr,:,egó dl a lárlglak*pú kotlsikcl16ls-ltis;;r.r-
rllkrtttrán! iiiz* llhlrraprizvil lassarr,|ltsrirtr ;!

lt,tltllifr kiildtc a l{)ltf50l[ !rajr{kal. .Sokáii;
elhirzótloi t az iit,liiizct, tnirt végr: 'l*1l- 

}*-
b?.Áll|. .rz esLtl ós l'itrrpi hiisekrsdggci rr§ztc,
lrogv lz rrtolsli dpctl ntlrrarlt rtllrbitlrlli-
}rajrijri lto91- ki'lxd íl§!i- ;r rrtr:trckillrti ig;"ckvő
c'llcnsí,gtls vczérltajúval. Végrr: cz is itlvrlgí;ltt:
rcllíllt tis tllsiil:étcrlett lt ,iíz" t]stuliilr a to§r.-
tiszíi gtiiztts pici§§ tndesl:lrrgj:r \jil.!fifl{itl
{r .,vi,{teI.jtl totrger" sik,!átr *r l'inrpi a cs:rl.r-
fi},ertts vcztír clógtrtrt{tsl,g{vr:i inr,tnlt lr*-
ícle,,,\ legrltíl'bi.ri J*lrrrlrisr:li §í.]f}l}t l}}ill

isrtli.t xr.or*l|i íltli.llijírt" hrlgy lr:}rrlgli, il hi|r|lr{
íltt1l:lr*1*l 'l'trttt kirlr'taai t|lr,n" li]lrlrtlt lt l;zt,"
rqrélrtrl! ttl\,* l}lrr:'tlt,vl:tlvii'i'itrrrlrr lllr,:t31,
a Jlil**t,t*tt sr lliililllli tlirlr rd:tttc, i,l. nE:lrrk iilii tt -

br:tt ltíls krtpi1.1itt.1,. .l{rtjt.lt h;it, lg3t-kr!t h;tjli,
;titritnrstro}l*t lttt(g szívr:s*tl llr:i;.x,tlz *íir:sl;i-
jáiru. t,nlL lrajri lltll tlrlzzii.

Ár_tlrn hajrá lr lrahiarrklr:ik i

Áa új gyógy§rcrÉ§u!§§§éd mtgkórdcei n
íóniiktől:* §őuök rlr kér*m, mi vö* cbbrn ar
iivcglreni'

*. Kiizöns{gcs vla.
,* llr, nliórt tartjuk tzt itt?* §nt olyankr.lr, arliuk, aatikt,ir: a í{ícp-

ttt rrcrn lchr:t *l*lv;rgni.

üTK§rET A T§NG§R§N
Bgy vénsóges-vén klnai bölcs 12f] e§ateii-

dőn keresztüI tör(e a kobnkJdt, hog5, \ajjon
mivolt clóbb, a tyúk vagy a tojii§. És nrtlnd-
"Ják, ho6y ideje végeztdvcl me§halt anélkűi,
bogy megtejtette volna a titkot, § nivel
Pimpi lrarátunk igon §zorette a toJást, rop-
:paDtul ti§zteltü a vén kínai böl*et, aki e€é$u
életét tojásrrózéssel töltötte tl. Pimpi is néze_
,gótte a toiásokat" de Ó bölcseb}rnek biuo-
,nyult B Yón§ógB§_vén klnai böiesnél is, mert
,a tojásokból hadlhajókat c§ínált,

{.}gy tórtúlrl a2 e§el, lrogy anikor ott}ton
tojáslepénlt készltettek, Pimpí barrltunk
m€gkérte 8, édesanyját, hogy ne t§rje szót
a toJ&sokat, harrern errgedje me§, hogy
lyukat fiirbas§on kCt vógüköu és tigy íúj-
hassa kí mtnalsg}"ik taríalmát. Meg ís kapta
,az eng€dslmet. A tojáslepényt azutÁn jó,
ízüeir megette, az üte§ tojáshójakat pedig
sondo§aE eltette. § így íoly,tatta a gyiijtö-
geté§t mindaddid, rní8 össze rrern gyült Yagy
htltz darob. Ákkor aztárl betapasztotta raJ*
tuk a lyrtkakat §zép§n víasszal és an egésn
gyüitemélt}.t kívitte t házuk elótt folydo-
€áló patakra.

És a patak egyszcriben az Athabasca
folyóvá v{ltoaotti a tojásbéjak mindm€g-
anrryi ltarco§okkat tömött irrdián kenukká,
Pirnlri ncg §r íí§Or{óket iáró trappcrr/i, i{eg-

üújt o§y bokor ntőgöLt, az ágrtk rósdn tlva-
tosan *idugta Flóbert*usk{iát és keadetét
vette á nasy harc az hrdiánokkíú. Dirr-durr...
,dulro§ott q pu§ka... pift-paíí... rep{iltck
s lov€góbe §orra oúyrsÁ§rrtán az ilrdiárrokkal

tönliitt l.*tllruk, lrzr\z {1 tojrtsrtk $r it §agy
Yarlrisz g.l,őzr:lernrrr*l irrrlult islnó!: ite rldők
nidIvér{,.

t{anetrr egy§zcr tl }d$gy Ygdlrsz r}1$*ülrl&
a íolytotros intlirln esr:tepatékat i:s rtllrs 1á-
jakra vig_l,,ott d* nráiitra1l trrár ]§e}x<;tr t*il!!l:r"
nagy srtr*póhtln' ponl;rázllt{.

A5 aíldi§ intlirtltcsótttkokat jclkilpt:zti i ojti-
solrlra tlvasztritt krlcsilren{it:§ö' óntóti," nrt},-
nyit, }rngy fdlig lnfi{t§ltck u toj/rro|en ítll;u*-
rcll,e óket fubrr*:al, vitorltlvnl, }<ibrrgrivlil,
tussrri ágyírrésclret pílrgált rirjuk ís vt!*oael.§l
lr n.vilásoliat vízmcntesttl elt,ölrrkiidt t: viltsz,*
§zr.Ű *- é§ kCszcn vtrltak lr poutpris lrnelihajírk.
illdg esak n teü,í{cr rdm*i, }t gyujió lt*jók
lriárr3,oztak, d,e ezelt is krlsgr* kcre§ettl.eh
egyharnar. r\ nóhÁrry rnegrnara*ll ttrjib lre-
gyesrlbb cstlcsálra rrlvas*Lttlt' {i}ntlrl t!ritött,
a ki}rirlő riltllrtbn a tajás lclrtprt csiterrán lévt1
lyukon kcrcszlü1 hurlrrr1l*lcilrál, txl5sit*it,
s mikor az rileim lrl/rr egriszett kihüil,, t tojá*
móg szaíratl ilregdt rrrócsollrjjlrl tiiltiitt* tttcg,
azlátl ktnrictrl: hrizutt az *litiil;r ús :ria rlgó

bclft §r,,íu,!lttc}lilj1" t,rö:i{t:1.1l,, 11iiirir pc*ig
a floltálr nlár a **izcrr rhl!{at{i?l:sli lc§íill§
viiorlákknt. a k*ndc*t ntogg3rtJlv*, vílrr:
engcdtr a rolrirantóhajókat,

Taaitó: ,,Áa eurber :llt'l el e§y !non*
riat. Áe ál}t arétt írjuk két ,"l"-ltl, m*rt
az ernbernek két lába van.

Cincgcr ',fanító úr kd,rcm, az-t nrc6, ho6y
a ,.I]odri áll"'. négy ,.l"-lcl írjuki

Tanítól Miért, tc csarxi?* Mcrt annak rrrc6 nó6y }*bil va,rr-
*

N7ometo§ Tolnal Nyomdai Millnt{xet é* Klad$lráltalat §";T" móíyng*rraó köríargág*pxix, **dapest. Yil, §oh§*p *t{a l?
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Kérje résrletes téli áriegyrékünket, melyben még rokkal több könyvet,iátékít*felsrerelésté§ egyéb§porttikk€t ismertetÜnk.



JÁrÉxox
\yrlr tnul lálFk ,. rnúg!]ar-ungul, maggar-némel, nurgpar,|runciu

nlleloen. Ára idlékottktlll .,,. .,.... P t.60
llrrj. hrrtn lrrrlrá J ".t legérclek|eszilőbb ttszltt.li |utballillülk, Á mczőtl11-

iólikttsok ktgngotttássttl udiúk toadbb u labtldl,,,....,. 
') 

7.80
l,gyantrz. nuúk m|:őnuirtíikrrssrrl ...... 

'} 
l1.8O

't'rljes tluboz, kll líillrus ls lll 11lxlflnyiútékln. , ,. P lí,B0
§ltrrlezlik t,lsszn §alynrngyrrrorxzrlgot. Irrtdcnta társasiúlék

í, ;i.e0
Kl l gyiiztcn lrnrlloeór? l le,gérd.rk|es:ít6bb hadijúték. ., P d.ül'
Tl ls lrrhtlsz hízltir l Szóruliu:tt.tló tdrsasláltk, l' 4.,
{lapllnly, r,. nuli kar túrsasitlllku ...... l' :i.50
El|tnsirírlx rcpüliik rrláthaíúron ,..... 

" 
1.65

\e netcrs lrorúrr, J-s:entilyes kocktlúlhtisos írir.seisltílr'lc.. l' t.,-
'fcgpól,r,rl_vúl. u |e|nőlleknek is ttlkttlltals lúrru jáIéA, . . . . I' :!. -

Fnrlonilnri ,..,. P .í0
l,íy{nnr, nu1111tlbh kittilelben ,.. ,.... P l. -

§ulrklrihln, trirt.srtlspris:onDúl, lirnt .,.., l' 1.60
l-{§tlllllr* iiss:ehajlhttI(t fáhól, |íttgl.zue, t.l (rll.......... P t.Bü
§ekkfllúrn. sziles ttttgttl í.,rmu, tl lrlrl ... .... .? !.:l0
l,igyrrtrrrz. ,:ll; mn. . ..., F| :l.to
Ilrló"- ilitókttyiijír:tuótly, lóL,?r§el\l, tttttóucrsenu. lihui{tlék. soúici

trírriri.s, tte rteoess l,crrúrt. luúnmjdték, ,nQlanr-. rldrrtrt- y's lontb<lla-
ltilr*. r/ís;rls d<lbu:ban P 10.- -

l:gyanuz, srrk/r- rls doxtíltójútékkal....., ,,.... P l1.---
Harokkíljálók. u ggcrnzkut kíuiil a tdttőtlet is szórako:tutjtt P l.ó0
}'rtlelJ 6yorsan. nul*lsríyo.s és s:lltltko:talti kérdés í.s |elelettítté.k,P §.40
lirinrbíutb{ll. a Iulballistúku! kt'líékl s:íttü gulcnitgombok helyetlesítik

P 1.1o
{syfltril?,t u tltúu: leíeje tis ttliu akét kupu ,,,.,.,... ? l..t0
(lrellengö, pörgdtgűs tekaiálék, iitx,ghpan, sima |o}terelleI P l.---
l'gg,urrnz, l!,x |j! .cm-es nugystigblttt ,. ,, ..... . P |r."--,
'l'led uz rrlósz rllúg ! b'öltlruj:i luttó . . P 6,50
§arhl tlnlépitőxekréng, !t ulkutríss:el és mintukönpluel P '2.ía
}lrrrlrl /tiegls:itőslel;réng . . .. .. P P.§0
Yillarryrnótor. zstblámpi*lem rndíhíIji!l,§§.r/, lenli épl!ősrckrénghez

P 3.*
l,gyarrnz, tedcll nul.qtlessel..,., ...,... P .'r.50
ltopüíőgópópitő l}ux l0i|, négg repüIőg!:,mudell ,ipítésérc P 9.60
lt-l:-l)t:T sztíjjLl s:edhc\ő modell repiiiölldr) . .. , , P 1.80
llÉzltpl$lóll, kű kft:ülék, minden céIra használhuló. ula-*íIással

P 16,*, ?ra,*^
Morze-kósziilék, zsehlámpaelcmmel műktjdik ..,,,...... P ;l. -,
l'gyannz. |l'tt11- ós belűjelzésre ulkalmas,nagg halótduolságra, kup-

csoldsi rrírrsí/lrssul, dtlhozbutt ,,..,., .,,..,,, l' B.
llgyntrtr! kéI kés:iit{k, o{tel- és leatlúsra,20 néler uezetékket P l6. -..

t{orr-t-kóilziilók, V-ltrösaúri-|éle, 61 km tdualsú.gru kipróbltltu ,P !l.B0
§cftrrco trivlrrin1,iíri*rríó .,... , .. P t.SO
lttpül6góp, tclerrlsílue körbe repüI, pitóíája citőcrngőuel kiugrik

SZÁJHARMONlKÁK
lig;,esllleír.k rzá.ihnrmortlkaztnckat rrlukitósáuál üz ülüntl !álo-

gntrrtí htngrl ós ruiníisógű hurnronlkúkrrt vóltsz§úk :

Futhallnbdu, iI itistígi,
nolunnorhttbőrIÁI :

FUTBALI
ll ,uclelc.s. belső gumi nélküI, eüs, lar!úi

Pl NG-PoNG
üTöK

Yllágtábor, darabattként P "--..Xl
t<n;öftá,,,- j:}ij-á' i;Á;riijt " i,it),atlli' ' ;iááű' 1paru|alapukkal,

|attgéllel,ilurabonklnt .,.,.;. P 1..*.
lldsinki, ,,1-rétű ,lerne:b6l,,kéI_ ddulón piras,| kík oagy :öIds:in.ű

gumioal. |ungélltl, darabtlnA.énl ...a.,, ..'.'." P 1.90'rútul. i-rélű leme:bőI, mindkét oldalón pirus, kék uauu ,:tílds:ílrrt
clsőren dű | i nom rccé !ü gumi ual, röuid'kemá'n y| anyél[e"L drb.- k,|ut

Tlsztt, ;),rétft lemezbő!, k,!t oldu!_útl pirus, kék uagg ,§*Íi;|Í,
elsőrendű reús gumiuil, puratangéIlel, darcbonk1nt P :}.,,,

Csóbó. rlíeges piros, leme:, klk ru!l!! :ülds:ínrt, ekórenr!íi uurtti-
lapúkul,_ötírsrtpl/ue_-ásstl, u,IItlIoidtlul beront nyóIlel, niürkás
uersenyiilő, tlaalbottkénl .-, , . .' P ü,ü0

LABDÁx

AszTAL
Ping-ponllasztnl, a legerősebb kitiíelben. erds, lnríris, réIeges lemez-

ból, iengőtakcrqtre építue. {l }ííJÁT§? előtrása s;eriaj P ig..'rD

HÁLó
Y. T., zöId arga.ntűIlbőI, ?0 rnt hossz{l .,.,..,. l' ";iú.l rn .,. ..,.. P .{iG
Jamlroree,7őOcm }ros,sztlsdg/ron ..,.., P l.

170cm hossdsdgöon ....... -l? l.ia0

l
{.50

Részletesen lásd rok-sok érdekes és értékes clkkel együtt legúiebb téli áricgyzékünkben. Kéried l


