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O, lí*, cffide
Ősz óta lörténelnú esemhryelt uíhara zűdutt Etttóptít,u. Németors:úg pompús harlseregéuel, eggcllen húnap

alull leíeperle Lenggelországol lliába aolt a aítéz ellenállds, a 80 milliós Nénrctorszúg ,,uilldmltáborúbat'
leggözte u 40 núlliós [,enggelorszúglot, Az tlrosz hadsc.rc11 múr csak a lenggel lwdsert:g lellgőzése ulútt |o11laltu el
Lenggelors:á11 |eléI.

;Iz,embanlt nqlgrilsze uzzul a muglgarú:attal tért nupirendre u tragiktts esenúnyek |iilöIl : ,,Ii át s: {l r
ll17an erős tlttlt a nérnel ftarlsereg, q lenggeIek nem uidelie:ht.lltllt,"

ártliAtlr ttemrégen a 1ő0 míIliós Oroszorszúg uúratlanul. megtdmadta az alig 3|'2 milliós llíttttot,sz(tllt.l|, tt

t:siigltltlöli, l |ér|ias erényekben trcm bízók lemondóan mondogattdk: ,,Lehetetlen üE elIcná.llús, a
nlarokngi Iitttt ttép tt hatalmas atos: koI.rrsszu§§4l szembe.n ncm úllhal meg!''

§ a lehelellen mtOliirlt1 ttl! A |íntrc,It mitvlett lúnladústuisszuuerlck. IIíábauetellazoros:s:ú:-
rerszúnlra ent.bercket u |i.tttt. hadállásolt ellen, a hös |ítuvk uéres lfiiel uerték uíss:a a lrimad(tsl..,1 /trrrrlkoc.silt,/s
rii1ltilíiuéprl; s:ti:itil lrlíék harcképlelettné u biztr,tske:ű löués:ek s báíor sir,ts:taguk u: oros:ol; hútúbutt uütellcli nlvutt
meús: uúIlulkl:úsokut, hogg ezeket méllóan csak hósköIte.mértgben lehettrc megírni,

,,('}s t, d t!, t, s o d. a!" tnondogaltdk az emberek. I-Iiszen. Oroszorszúg ötuenszer tmgyobb F'ittnországnól,
.\rí::iili nu:g közelt:bbrőI, mi oltazla u ttílágruszóló |itttt ggözelmet,

XIinrlen |ínn i,i littítttttt. Ázoroszliimegttlmadásokkala|üuthudsrrcga jtiltutonritúllilolín
szumbe. :l Iintt löuészek müdig lúresek uollak. A: erdei Iauúy1(l, halúsz, uudús: u tere.pe.n éjje.l-nappul. ollltonosmt
Inuzlq. ()luasttttk uilúubuinok Iinll löuészröl, aki 45 ltjuéssel 1I otoszt talalt eI. }Iegggds:oliuft a Á,crrc.srllyá:ó uíIúl-
bujrull;ol, ulii bt|u1111tlll litutltt korcsolyáual uezette ggőztes rohumra embereit. És a sok ggőztes |ínn si|utt)! Oll uttnnal;
ttt,ind tt elltltft,lrl nrcgkeriilö, a hálsó uonalban zauart okozó si-júrórök soraíban.

}:Iindcn f inn ecI:ett! Denneszlő h.íd,egben zailottak Ie a harlmiiuelelelt. Ilurnúne-nt-rlguen|oktls
hidegben iilkijzelel. uíut,ti, |ürge silulpukott az eIIen|éI hdtdba ngomulni, hósútorban éijele:tú, müttkbben u |ínnrk
rrcstrrrl;. }]?Qulzclle őket a: egés:séges éIet, u ,,Iegnaggobb ntelegre. uleonagyubb híileget" eluíselésért luttitó |inn gő:-

!iirdö u.,stltlrlrl". A lijltéIelesett mérlékletes él,et, alrcl nerlt ísntrriÁ u rés:eglséget s a |ér|íak ís a//lolto/os ilubk helyt:tt
lcjet isntal;.

.,l: cqés: í],f s:(t,g1 sziue t:qviitt clobog. Bizongáraemlékeztek,,I'oitt"bartllunkrtt, uki rés:t-

I{urjal(lbm épiletlr uz críjdilménpleket: az azóttt /tfressé uáIt ,,Mantwrhe.ím"-llottulttt. Ilern palt ur, államnult elég
pén:l, fuil rsrtkés:ek, díúkok ijtúónt tlúIlalkozlttk u nehéz mwtkd.ra, Zokszó s bontlusztó megljegllzéselt nélkiil.

t|Iiúrhúnt1 |innel beszé.ltem, cllylől sem hulloftam a: úllam inlézkeiléstlit lliruló uagg gtittgoki megicg111zéseket.

!,Iíndetil;í s:eltl l;ottnlusriggal nrundla., ,,Fíltrlot§zllgtóI llutt szó."
íJluassIt/i. lngü tt tinn túl; ís luialmas, kutonasdghoz hasonló szeruezetbett se,gilenelt a |ér|íalitruli. Scöesüll-

rllúttis. álchneztis tl dol11ttk s bílltty u ueszle,séglisldn is otl talúIittk a hös ,,Lolld-k" n,eue.íl,

.Itttt, ntit ltlhel egly Á,ís orsz(lg, ltu minden ember s.zíue egllült tllbog, csat
lt ltu: ú.í rt, rsoi u szubads (tg ért!

A t:stlda nu:uliirlt|nl. § t:rre u uilti11 ,,Ielkiisme,rele." megszólalt. ügllmdsulún ukadtak burútí trcnlzcl.ck, anulgek
"selliteni próhúliúI: o hóst,eselt uédekezö h'i.nnországol. De a legtöbb csak mosl se1lit, núkol u |innek megnwtultátt,
milgrn litméttt1 httutsok.

,.Cka/t uz tröseknel: ttttttttttk burtií.ai" --- mondogttliúIt u uilúgpal.itíkúbun.
Akí i.srnerí a kis iinn náp nem:eli érlékeít, az ludict, hogg a siker berulük, téllí elökészüIeteíkben. edutl tes-

tiikben, hátor lelkiikben és u httltt míntlcnuktelelli szaretetébcn ggőkere:ik.

Iíao. ,ANuÁRtu§ l§.
MEGJELENIK A HÓ t.ÉN És ls.Ét*
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rÉr,,r tÁnon
Azclőtt azt sem tudtuk, eszik-e vagy isszák, Ma ,.régi isnlcrő-

sünk", legkedvesebb barátunk".
Miről is van szó?
Turistamenedókháza van a cserkészmozgalomnak a Mára-

marosi havasokban a Mencsulon. Mivel az északkclcti Kárpátok-
ban nagyon sok Mencsul van, nem ám akármelyiken, hanem a
tiszaborkúti Mencsulon. Magassága l3l4 m, (Ne ijedjen meg
senki, nem a menedókház ilycn*magas, hanem a Mencsul!)

529 km-en rázott bennünket a vonat, amíg végre fárad-
tan leszálltunk Tiszaborkúton pesten színét sem láttuk a hó-
nak, Miskolcon §em, Patakon sem, Csapon scm, sót még Mára-
marosszigeteu sem" (A gyengébbek kedvóért megsúgom, hogy
Máramarossziget még nem a mienk, azonbarr Tiszaborkútra peózt
(peage) vonattal ,,oláh" fenségjogrl területen ke!l utaznunk,)
Rahón már volt hó, de kevés,

- Hol a méteres hó? * kérdezték a türelmetlenebbek.
Szerencsénkre kívánságuk ncm teljesült, mert csak 50-60-70

cm-es volt a hó. 
*

Késó délután van már, a hó hull. .|órórökbe osztjuk a csa_
patot, azután: Szerencse fel. . . a Níencsulra. Mi nagybüszkén
nem tettünk úgy, mint az elóttünk ját6 ,,gazdag" síelő csoport,
akik közül egyesek nróg a sít is az öszvér hátán vitették ícl,
Egyéni szerelvény, csapatélelmezés nyomta könnyedén vállun_
kat... és még a sí is, Prelukáig, a sajtházig a csekély két órát
gyalog tesszük meg.

A faluban még csak bokáig éró volt a hó. Amilyen arány-
ban nótt a meredek, olyan arányban volt magasabb (vagy mé-
lyebb?) a hó, Egynéhány perc nrulva is, de különösen a második
óra végén mind elismeróbben nyilatkoztunk a finn katonák nagy_
szerú teljesitményeiről. Sokszor megfogadtuk, hogy a táborba
semilyen fölösleges holmit nem viszünk és megtanulunk jól cso-
magolni . . . Volt, aki a tábori plakátujság ,,szerkesztéséhez" még
irógépet is hozott.

Az út második fele azok részére, akik síjüket már otthon
rendbehozták, aránylag kényelmesen telt el, A hátizsák, az egyte
hulló hó, a sötétség n€m nagyon zavart bennünket, csupán azt
bittük, hogy már három napja egyfolytában menetelünk egy
végnólküli úton. Akiknek a sljük nem volt rendben, azok.,.
tovább ,,gyalogoltak" a térden felül éró hóban.

Matematikusaink kiszámították, hogy a végtelen, az örökké-
valóság csak négy órahossat tartott.

Végre elérjük az emeletes fapalotát, A fáradtság eltünik,
mindenki friss, vidám, de félóra mulva már úgy alszik, 

_ mint
a bunda, 

*

, Mintha a jégvirágok szebbck lennének az ablakon, mint
otthon. Valaki hósiesen az ablakhoz vánszorog'és pengősnyi
íürkészö lyukat lehel a jégen, Diadalordítás és gyors öItözködés.
A kíváncsiság erós mozgatóeró. Kikukucskálnalc_ a térbe, vajjon
mi hatotta meg. Tíz perc mulva a ,,banda" kész, alig váija
a reggelit és a bibliakörök vógót, hogy síclni mcbessen, mert

.}':::!i



(Kolouvdry B, és Ráez*eug §. |eiuételei)

AmmNC§IiLoN
ilyen sítcrepet és vidéket
uem is, ilyen értelemben

még eddig nem pipáltak, (Ha másként
pipálbat a cserkész!)

*
Ragyogó napsütés, minden vakltó íehér. Hegy hátán hegy"

Nagyszerű porhó - c§ak az a baj, hogy nem vagyunk hozzá-
szokva. Mindenki rohan, mindenki menne valamerre, mászna-
csúszna, Érüetó, mert sokat vártunk is a Kárpátoktól és a
kívántnál többet kaptunk. Találgatások: ez a Szecsul, ez a Nagy-
mencsul, ebben az irányban vao a Pietrosz, a Popiván, ebbeo a
2059 m magas Hoverla.

A különbözó,,teljesítméoyú" járórök terepszemlére indul-
lak. A ,,havasok" más mint a Mátra, Bükk. . . mások a ve-
szedelmei is. Magyar életet nem szabad oktalanul kockáztatni.

- Yigyázzl. Több mint három méterre állok a hópadka szé-
létól, egyszerre csak szép csenderen megnyílik lábam alatt a
föld, aliárom rnondani a- hó. Gyorsan elterülök balra. Szeren-
,csém volt, különben gurultam volna vagy 40-50 métert a laviná-
val. (Volt, aki gurult is, de hála Istennek, senkinek sem törént
semmi baja.) 

*

Két óra. Itt a tiz&ai ideje. Sült szalonna, kolbász, tea.'Azután síelés sötétedésig (de Ósak a ház környékén), Née,ytöl
ötig megbeszélós, elóadás, e§zmec§ere. Hatig szabad idó.

Vésre idónk jut arra is, hogy szétnézzünk saját cserké_sz,
rnenedékházunkban. Emeletes gerendaház, Földszintjén két
konyha, kamra, ,,biliárdszoba" és egy hatalmas nagyterem. Az
emeieten tizenhárom lakószoba. Nagyrésze kétszemélyes, vannalr
ötszemélyesek is, sót van egy huszonegy tzemélyes is köztük.
Nacyszeiű épület. A cseh -,,állam"-tól örököltük, de az elsö
pilÜhattól kÖzdve olyan otthonunknak éreztük, mintha mindig
i mienk lett volna. 

*

Minden élelmet magunkkal hoztunk. A tEti táborok be-
vált szokása szerint - 

-ez már sorbau a tizenkilencedik téli
táborunk volt! - este hat órakor ebéd, Mondanom sem kell,
hogy miuden alkalommal és kivétel nélkül mindenkinek nagyon
lzléÍt. - ,,Tábortüz". - Kilenckor fekvés.

A tiszaborkrlti Mencsul és kömyéke valóságos síparadicsom.
Változatos, Az enyhe gya}orlótereptöl a legkomolyabb magar-
hepyi sítúráis mindenré'bőven ad alkalmat, Nagysze rü, íétíivá
ediii alkalrrák voltak a négyórás taposáson felül a ragyogó,
écetö uapsugár, a metszó széI, a huszónnégyfokos hideg, a mély
tÓ, a vifágh?borúba, elesettek sírjának meglátogatása, a hosszú
lesiklások, íárasztí kirándulások.

Az ó és az új esztendó változásánál, éjfélkor a. szabad ég
alatt fellobos a láns, a mintegy száz cserkész keményen kezet
íoc. a §zózai a Himnusz, Igeolvásár. ima után fclharsan az ének:

.. . Eliön rlira lézug hozzáuk. harcba Ö vezet,
Nála 'nClktii s.ámi módon gyözni nem lebct!

' §,cr. liü.

*

!
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Lipták a süIret Zsigrr kezébrrrr
Lipták a bo]ond sükct Zslga kezétlen t

Elíoszlott haragiuk, elfelcjtetl,ék a sok borstörést. lázatiást,
Vörös Kalózokat § egy akarat buzogott csak bertnük: segíteni
Liptákon, scglteni mindcn áron.

Lusi emelkedctt leghamarább a helyzet magaslatára, Magához
ragadta a vezetést.

-* Semmi málészkodás l Csatárláncba feJlódünk ós vdgig-
kotorJuk az egész környéket, Hajrá t -_ ösztökélte a tanácstalankodó
gycrekeket.

Kovásznay Lat:i közbevágott,
* Én pedig érteslttlm a csendőröket , . lrarlarta íelvillan5ozla.

- Telefonálok * E azza| jóváhagyás nélkül indult.
A legközelebbi teleítln az erdészlakban volt, túl a StrázsavöIgyön,

a hegyhÁt legvégén, lenn a Dunánál. §étalépésben háromnegyed
órÁnyira.

Laci, mtközben íelkapaszkodott a hegyoldalon, a szaporán
vlllanó zseblámpákról lótta, hogy bnrátai már benn Járnak az erdó
rnélyén. }'utott, amennyirc csak ercjc engedte. Tíz perc mulva elórte
az Anrbró házikót. Frrtás kóztrerr maga nrelló szólitotta Rózsit, el-
mondta az e§etet, azután íaképnél hagyta isrnét. Az errlészóknél még
köszönni is elíeleJtett. Egyenesen a teleíonnak esett és rekedten hlvta
a laktanya számát. Legyúrve felzaklatottságát, röviden, érthet,ócrl
vázolta a holyzotot és mihelyt megnyugtalták, hogy a járórök nráris
íelszerelnek és lndulnak ki a vöIgybe, {ecsapta a kagylót. De csak
azórt, hogy rögtön után6 a tüzoltókat hivja. Ugy órezte, hogy min-
denklvel tudatnia kell a retterretes szerencsdtlenséget, lki csak segít-
het raituk.

A két teleíoubeszólgetés cselekvésre késztette Laci furcsa visel-
kedésén megrókönyödött erdészt is. Felugrasztotta a vac§ora me]lett
üldögéló erd6kerülóket, maga is puskát fogott, hogy a Duna íelöli
,oldalról a vadonba hatolva, próbálták meg kézrekerfteni a rneg-
kergült, gyerekrabló cigánl,t,

Laci, amlly sebbel-Iobbal jött, ugyanúgy el is tünt az er<lészlak_
ból. A ztlrzavarban észrevétletrül klsurrant a szobából, llarkasélres
volt, szomjúságégette, mert dél óta egyíalat nem csúszottle atorkán.
Azonb'arr saJnálta az idóvesztegetést és lemondott az evésról.

Éget6 türelmetlenséggel íurakodott clőre p sötétbcrr, rniközben a
rengeteget Ieste, A lámpavillanásokat keres6élte, irányigazltást, hogy
,merre c§atl&kozhatnék a csatárlárrclrou. I)e az éJszaka sötétjét egytl_
dül az lstápoltjuk házikója előtt lobogti tilz fénye tört.e csak meg.
Rózsi hataltnas máglyát. 6yujtott.az udvarorr, hogy a kifelé igyckvő
vÁrosbeliek tóvelygét nélkül odataláljanak. A kerílds nrellet! el_
haladtÁban Lacit plrosra íestette a rnesszeveródó íóny és a kinn
üldögétó Ambró é§zrevette, F'ennhangon utárra szólt :

- Laci, Laci iíirlr, gyüjlék már ide izitle l
kelletlerrül íordult vissza a hívásra.
-_. Mi tetszik ? * mogorváskodott. -* Beszéljen gyor§arr ""-

topogott türelmetlenül a máglyát tápláló Rózsira sandítva,
* No_no, *-. csititgatta Ambrír, -- Ilásaen csak tanácsol akarok

adni. Yigye magával Sipszit l
Laciból kicsattant a méreg. Hát czért akasztotta meg útjábarr ?!
"* Minek ? Kerékkötónek ?l

4

-.. Í..in rtyonrkuta!l'rnak vintrdm ''..- rlörmögtc sun,ytn az ijr€s. -*.-

C"-ak nreg kell szagoltatrri vele a csallást, kövcti akár a világ végóig.
YRdorzri vtrll a rógi gazdrlrja. vatlorzíl rnaga is.

§ipszi is munkába áll
Laci a íoga között szlvta be a levegót.* Hüüüü t -- s már íüt,tyentett is a kutyának. Szive torkábntr

tlobogott az izg*lomtól. Ha lgazat állított Ambró, akkor ttibllet ór tz
az állat száz embernél, gondolta, mirrlatt árkon-boktorr leresatül tört
a }lcssztlntrző íelú,

ljiiltlig hajolva kerestc a hell,et. ahrrl Gyusziék szertnt Zsiga
gáncsot vetctt Liptáknak. Antint rrógl-ktlzlábra creszkedett és köze-
lebb vonta Sipszit a nyomhoz, rongy<larabra tenyeíelt az áivalányhnj
között, Zseblámpája lényénél ráisnrert a lyukas, piszkrls-sztirke hot-
mira : inggallér. Lipták áIlandóarr hóíehÉr a])acsinget- visell, í,elrát
az övé nem lehet, Akkor.. . per§ze... persze.., Zsigát! !

Sipszi ttlé tartotta. --- Szagoltl, kutyám, szagoltl l --- blztatta
, retnénykedve,

Sipszi köriilszimatolta, hozzá.-ltttzzászorltotta nedves orrát,
aztán hirtelelr íelntordult. Laci a|ig tudta Yis§zatartani. hogy rá-
csomózhassa lasszókötelét a nyakörvrc. Á krrtyrr orrát íiildnck szegte
és bokóló íeJjel, harrgtalanul votrsz<rlla a íesziiló kötelot ítzorongÁtó
Laclt, be a bozótba, ugyanakkor, amikor tr csctldótiik íc|lrrvagoltak a
ltegytetóre. Kovásznay bácsi vezette óket. llögiitt.ilk szoktrek,
kocsik kaptattak íel a rneredeken, megrakva nrezóórrel, erdókeriiló-
vel, A távolban pe<lig, a l)una-metrti országrlton ío|ytonosarr brigott
a váro§i tüzoltó autó szirénája. Szágulrlva vitte az embereket az erdó
határára, hogy gyürüt vonjanak a rengeteg körül, Laci ódesapja
lehajolt a nyeregból a rettegéstól íehérre sápadl. kislányhoz.

__ Ne íéIj Rózsikám, mcgkerül a pajtástok *.-- §imogat-ta mog
arcát,

Rózsi a bíztatás ellerrére is csüggedten nézett a komisz. köves
ösvényen eltünó lovasok után, Az ertló óriási. rnillió brlvóhelyet
nl.rijt s mire vatamennyit felzargatják. ki tudja, mit tesz az a cigány
szegóny Liptákkal --.- töprengett szotnorúart. l'alálr a banda, a
kotnák ? . . . Ok frissiben utánuk credtek, tnlán ók meglelik.

Rózsét v,ete"tt a parázsra és kiinnyeif n5lelve, igaz§§l,ta helye§
irányba a szakatlatlanul érkező embereket, A keló holtt éles fényélról
Iátta, hogy nég mindig tucatszámra igyekeznek íel a lregyre.
A rómlúr, úgy látszik, íelverte az egész várost.

A íák közé beszüremló lroldsugrir Lacirr is segltett. A holdkcltót
mcgelóző r,aksötétben hiába igyekezetl tájCkozóclni és megváltókéht
üdvöziiltc a halvány világosságot. A g_v()r§ iram közben ruháját.
arcát mcgtépték a tövísek, térdét a sok bukdácsolástól véresre veite,
de iigyet §em. vetett rá. Vakotl követte az ernyede|.Ienill elórefurakodó
kutyát.

Ismerós tlijon jártak. A Strázsa-völgy íelsó végén. Laci rnár azt
gontlolta, lrog"y Zsiga esetleg a kis barlalrgbrr lruzótlott, amikor
Sipszi lrirtelerr átlendült a patakon. A váratlan rárrtás Lacit a patak-
mederbe lridította, Önkóntelenül felkiáItott :

--- Hunye l
Csekély távolsá8ból jobbról is, balról is, válasz érkezett, kérdés,

hogy lrri törtónt, ? tjtólérte a rajvotralat, Nliclótt kikászmálódhatott
vrrlna a vizblíl, lénysugár borította el. Boross Pista világított rá,



* lllttlntek, akár a íöld, nyelte volrra el óket *.,- számolt he
Pista kéretlenül az ercdménytelenségról.

Laci izgatottall hallgattattá el.
--- Sípszi tllljrr a n_vtlrntlt l ...- hadartarszakadozva,
Plstrr ft,lrrjjorr got t.
"-.- }tag1,ogíl l l-Iiv<lrn a töhbickct ! *- íorrlította-el a lámpát

I.a<iról és foje fiilé etnelvtr. kör{rlvillantotta.
_* Sipszi IrJ-ortlolr van *, ismételte tsoross a gyülckezóknek és a

pórázát türclnrctlerrtil rárrgató kutya isnrét nokiiramodlratott. Át-
§zaladt az akárlerson ós növekvó élérrkséggel iszkolt be a Csurgt'l
oldaláról ltrtlrcszkcdó ktlsken5l völgyvágásba. Hatk morgással fura-
kotlott a r,(ilgy oldalrtgát eltakaró rnogyoró bokrok közé. A rrérna
gyerekcsoport alig jutott, túl az akadály,orr, lralk zavaros nevetést.
rikácsolást hallott valabonnan a sziklalrasédék tnélyéról.

"-,- }Iindjárt dlos l l-tlr,ásjuli a borjút l -* verődteli fillükhöz
az drtelrnetlctr szavttk.

Ág rrt,nr rrlplrirnl. lrő nenr görgótt tcnyertllt nlatt, anrirrt tninclert
irlegszálukat mcgteszítve előre osontak a mag|§an btrrjánzó giz-
gazbatl. Á Csurgri ícltltt deleló holrl nrost múr rrappali világosságot
árasztott iclc a lnél},ségbe is és egyszerrei megpillantották Zsigát. 0tt
ült a kis völgg}*é tcrcbólyeserlö hnsadókbarr ós bicskáját fente Q§y
}illclarnbon. lilóre-l-rátra hajladozva huzo§atta a kést a kövijtt, zavarrrs
nrormogással s kiizlre-közbe pillarrtilst \ictctt a közelébcn hevcrő.
tnegköliizött, Ólette-
lennck tetsző lJcrire.

Hartl Zsigár,al
Áz ijesztó kép

valtisággal jóggé der-
mo§ztette tl gver( _

keket. llt:gtorptrn-
tak. tltl csak eg1,
pillanatra. }lert Zsi§a
az (,g},ik íenónloz-
dulata után lnegpró-
báltl körmévcI llitls_
kája Élót tis íeltll,
1rászktlrl ott,

-- lIár levágltrrt-
Juki, sztiltlrango-
§an eg}, llcm létezó
személl,hez ós Feri
fcld lépett,

iíozola ítudibó|
íékezhetetlenttl tört:
ki a rlisllás,

.*.Iaj, jnj. nteg-
ö1l ferit l

Iiiablrlása íelol-
dotta kábttltságukat,
IJg.v ugrottak elóre
valanrontrylen, rnint-
ht ugyanaz a hur
rántotta lolna őket.

Ánti tigrisnrtid
vetődött Zsig:ira ós magával rAntotta a löldre, Aklrorrn már hcgyl-
ben vnlt kti1 pajtása is. Gyuszi a ké§t c§avarta ki ílz órült markálból,
Lat:i petlig verejtékczve próbálta összekötözni a lábát.

A tébrrlv uzotrbatr crőt öntött a cigárryba. Hatalrnas ]cn<lülettel
Ierázta rrraglil,til a háronr íifrt. aztárr Lacit fcltnarkolva. lrclcv/tgta a
tlsztást, iivcző bokr<rkba ós ícl<löritve az elólrtr állókaí, szaIaclt a
kijárnt íeló. lírlr-már o1tünt a lák közirtt, anlikor tlekíprrttarrt §ipszi
és az utlirtarolranók kőzé döniötte. Zsigát aurryirrl .neglcpte a kutya
táma<lása, hogy mcgbénrtlt és bnmbrirr tűrtc. hogy legviirjék.

Á ziirzavurbarr kiirt lutulás, lör,észörcj hnsltot,t. }renn a szikla_
csílcsrrll a lnt!l1,stig f(il{ hajolva a csetldóriik kdnrleltek ltl a völgybe.

--,. Id(l, ititl l -"* szállL ltivogatllsuli, azuttitr fekctc :irrr_vókként
rlrárls leleló ugr:áltak a nlerceleken.

.\ g."-crekck kevés tigl,ct tetettck reáJuk. }Iost, ho61;- ártalrnat_
lanná zsintlgclttik Zsiglrt. minden flgyelrníili Liptirkra fordult, I.etép_
ték róla a hírsába vágó madzagot és élctre <lögiinyöztdk. Irclesznrélvo.
róurült kiáltozrlslra ttirt ki s csak akkor ballgatolt el, arnilior za:raro§
tekilrtete a gl,crekekrc ttivedt.

*_ T i r'agr-tok ? *-- ltitetlenkedett, rnint aki azt véli, hog1, álrnot
lát és a lélegzel,tel együtt bugg],aut ki be|óle a zokogás :

.* Iiiiszóniinr. , . köszönöm l --- szorongatta két kCzzel a íeléje
nyujtott tcttycreket, *-- i\Ieghaltant volna, ha tl nenr jirttök t --,-.

§zipogta i|sszc_(is§zeborzoltgva.
*. t.:gyan l Rémcket látsz l ,-. ll_vugtatgatta Lusi erősz;rkolt

könnyedsé§§el és egvrlttal"rácsapott a vállára neheu€dó kdzrte, ánrely
félre akarta tolni:

-- Nc brrmolj ! . . . förmedt lel hátranézvc, § már szcrette volnn
vl§§zanyelni rlmit monrl<rtt. Kovásznay bácsi állt mögiitte fujtatva,
izzadtságtól c§apzottan. \'igyázzba vágódott :

--^ .lelentr:m alás§an, -*" mcgíogtuk Zsigát *-. pattcrgta, hogy
lckúzcljtr megzavarod:isírt és nyombatl hazzáítlzl.e, -"- a,/,al, lrem is ml.
}ranenr Sipszi ! . . . Mostmár. írgy-e lrazantehetütrk ? .- - íejcrzte be.
nrintha Kovásznay bácsitól íiiggnc az eng€delcm,

, Ln,ci rdtünik t

Azonban a m<rzgalmas nap rrlég kolántscn ícjezódött be. Kéz-
ról-kézre irdták, szoronltatták óket dicsórvc, beceizve, lnaJd közre-
íogva rrrindannyiukat, diadalmenctben voltrrltrrk cl velíik, § a meg-
kiitöziitt Zsigával, Níár 1lihenórc iilttrk l{r ltrizsi nt/rgly/rJ/tnál, mikor
észrevet.tók, hogy Laci rrincs közöttiik. A<t<lig n*!{y holdoÉ{ság§kban,
hog1. IJrrrit lneg§zabadlthatták. fcl scnt iilrtt lrilrnl,rr. lltt6 Kovásznay
bácsi stltlt kereste. azt vélve, lrog1,ott vaIr rr l,iilltriekktll cgyütt. Csak
ekkor cn-rlélicztek rá, lrogy Zsiga'a lrrrkrrlk közó virgta.

Laci öul<éntelen repúléséllek a sziklIrfal sz:rtrott hatórt. Nyek-
kenve zuhatrt €gy bokorrn és nrár a levegőben 1ítnrasz u[án keresgólt,
lrog_l, talprazlllva ismét Zsigának ronthassott, r\tn keze (trosséget

nlarkolt és átbukl,a
a lrokrotr esy siittlt
üregbe kecsliebrtcs-
kázott lc. liiába
próbált kapaszkotl_
tli, negállás nélkül
lrerrtcredct,t Ie vala-
nii lcjtórr. Zuhalrása
hirtelerl ztjkkenóvel
íejezódött be és az
eséstól kábrtltatl fek-
ve rnaradt. Nagyso-
kára kászmálótlott
,r:sak íel, }'ogalrna
senr volt, hová ke-
riiIt. }-llába keres_
te a llarátságosan
hunyorgó r:sillagos
rnenlr!,boltot,. §zu_
roksötét és hrrlcrtti
c§end fogta körül.
szerencsére övérc
ílkaszt(}tt yillany-
lúrr4ltija sértetletr
lnara<lt ós fel vil_
lanthatte. Ekkor kt-
derült, hogy jókorn
aeg-zagos barlatrg-
ban áll. Az egyik
§afokban frllember_
tryi tnagas hasadé-
kot fetlezett íel.
Hasraercszkedve vl_

I
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lágttott a ni,ilásba. Alacsony. kllryargri sziklafolyosó tárult elébe,
Fol1,osri ? Nern, lrem " . lit,rcstc n;-elve önkéntelenül a helyes

kifejezést. Jtegvan ! 'l'árrrá ! Ig1, nevezlk a bányá§zok az ill,esmlt,
hrr igaz,

Az óles tillan_vfttrrl,ben még a csákányvá§ta árkokat is Iátt,a a
tárna frt]átt. De rninck hajmolódtak czzol, nincs erre sem arany, sem
szcln l ....'. okoskodott, az!án ablrahagyta a töprengést. Nekikászrná-
lírrlott. hogv kijusson. Kescrvcsen, nég_vkézláb felkriszott a lrarlang
szájáltoz. A viilgl,ecske már elhagyatott volt, tehát halarlók néll<ül
intiult tor,ltbb, azotr tusakodva, hogyírn végzódött a kllzdelem.

Az Anrbró bácsi házatlrjlrrril kacagás, boltlog íüttyögctés mcse_
sziről meggyözte a sikerről" Loholva közele<lett a tűzhöz.

-"",- Yégre I Csakhog1. elókeriiltél l--- kapta magá}toz édesapja. *..
}Io1 voltál ?

Laci nregtapogatta fájó derekát.
*- Zxiga odavágott -* trCfálódzott nagyokat nyógve és egy

kicsit kipihcntem mn§am.
Valójában rlgy érczte, 'hogy szólóprésben sajtolták ös§ze, s

anlr_vira áhltozott otthoni ágy utín mirrt még soha. Dehogy i§ iolt
kedvc széltibetl_httsszállan elmeséltti, hogy valóságban mi töiiént vele.;\ tnáglya elharnvadtával az utolsó szálig lrazalrcrekedtek.
Anlrró hát:si cz cgy§zer magára rrtaratlt. tríár nent volt annyira mnga-
tehetetlett, hogy az ójszakára egyedüt rre lragy}ratták volrra.

(Folytntju]<}

0.RszÁGo§ őR§tI})ZBTfiKÉPző TÁBon
iVárcius 16-tó121-ig rendezi a Cserkószszö\,etség a 19. Országos Őrsvezetöi'I'ábort'Rudapesten és Deb-

recenben. A tátror két tagozatára összesen 2000 órsvezetójelöltet vesznek fel, A jelentkezés tudnivalóit a
Szövetség február 1-én ktilön körlevélben megküldi mindep csapatparanc§nokság cimére.
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A SzAI(ADÉI( SZÉ,Lpx
Mutatvány W. SDeyer: Yü En-Hu, a kínai

Barátainak ritkán sikerült Yü En-Hu arckifejezéséből vala-
milven indulatra következtetni. yü En-Hu arcvonásaiból a ber-
nátísták egyike sem tudott olvasni,.h9gy harago_s,_vagy,boldog,
hocv fáidiÍmasan megindult, vasy vidám-e, Az elókeló klnai ne,
veÍás tiliotta. hosy ériéseit és érz-elmeit mutassa. Yü En-Hu erei-
ben anvai réizrő[ mandzsu vér folyt, A mi idószámltásunk szerint
a tizeníretedik században egy vad,- szálfatermetü, nyers és harcias
néo betört Mandzsuriából i kínai Birodatomba, a császári trónt
és'a hatalmat magához ragadta és Kína számtalan vidékén gyü_
lölt mandzsu vároiok születtek.

Életének nem egy pillanatában ez a rabló és harcos vér kerí_
tette hatalmába Yü'En'-Hu-t. Ilyenkor vadabb tudott lenni, mint
akármelvik napnyugati társa, máskor fekete szeme parancsolóan
batnásvórös túzberi égett, rzemöldökének vonala magasan ívelt
kcskeny homlokába.

cserkész eírnü
kiadó kiadása.
Lajos rajzolta

köttyvéból. Hungária könyv-
Rába Leó loídítottá. Márton
a ütéoeit.

- Azt hiszem, van itt fönt valamilyen országrlt.
* Katonai rlt?

- Nem, Yü. Az rlt egészen keskeny lehet. Oda fel vezet a
magasba, a legfelsó hegyifaluba.'- Hogy hívják a falutl

- Nem tudom, Yü.

- Gyere - parancsolta Yü hirtelen. - meg kell őt ke,
resnünk.

- De hát kicsodát?

- AzL a férfit - Yü helyesbítette önmagát - azt az urat.
Itt a közelben kellett fehüdnie,'vagy még mosi is itt fekszik.

Nyöszi felkelt. fTgy tántorgott, mint egy részeg.

- Miért vetetted magad az előbb a földre a tárcával?

- Azt gondoltam, hogy cselvetés. Azt gondoltam, hogy va-
laki fekszik á bokorban és figyel bennünket, mit csinálunk a tár-
cával, Vannak gyerekek, akik hirtelen megrántanak egy zsi,
neget . . .

Olyan volt Yü En-Hu ott a_ pa_taknál, mint egy zsáltmányáértolyan volt yü En-Hu ott a pataknál, mlnt egy zsakmanyáert
vakmeióen harcoló mandzsu rabló. Hason feküdt éa minden irány-
ban ltémlelt a bokrok sürűje és a sziklafal fclé. A fehéren csil_
lámló valamit villogó fehér-fogai között tartotta, mint az állatok.

Yü lassanként -megbizonyosodot arról, hogy renk! sem figycli
öket. Felesyenesedett 

-és behajIított térdekkel lopódzott, a tőleöket. Felesyenesedett 
-és behajIított térdekkel lopódzott a tőlc

oldalra es6'cserjésbe - itt eltűnt Nyöszi pillantásai előI.
, !'eleFy€ne§e(lett es benaJItlolt terdeKKel lopoozolt a tolc
lra es6'cseriésbe - itt eliűnt Nyöszi pillantásai elől.
Nyöszi akaiatlanul is utánozta Yü minden mozdulatát, de

nem áerte követni, mert Yü néma jelt intett fcléje, hogy ma,
radion szótlanul a helyén.'.ló idő telt el, amig Yü visszatért, most már kiegyenesedve
és ismét a megszokott egykedvűséggel.

t]pv ült tJ Nvöszi métlC egy kl}e, mintha semmi sem történt
volna ?i mintha i:sak az elemlzsiáját akarná jóízüen elfogyasz,
tani.

- Tiszteletreméltó Nyöszi testvérem, ime tehát a kincsed
fel van fédezve,

Yü kivette a zsebéből a kincset és Nyöszi most ponto§an
láthatta, hogy egy világos krokodilbőrtárcáról van szó, amelyet
yü itt a szurdokban talált.

- Van benne valami? - kérdezte Nyöszi izgalomtól el,
frllva és boldog feszültségben.

- Hogyne - mondta Yü közöny,ösen.
KinyitÖÍta a tárcát. Nagy és kiJ bankókat vett ki belöle,

egész köteg különböző bankjegyet,- 
- Esi, kettó, három. négy, öt... ötezer svájci franlc.
Yü ismét megszámlálta.

- Mes Jsy §ár százas is. No nézd csakl Hétszázötven fran-
cia frank. És ez meg itt micsoda? Ismered?

Nyöszi a fejét rázta, Egyetlen hangot sem volt képes ki-
préselni a torkából. Szinte kétségbee§ett a boldogságtól. Yü egy
iiszta, fehér, szépen megnyomott nagy bankjegyet tartott az
orta alá.

- Ez one houndred pounds - száz angol font, tőbb mint
kétezer svájci frank. És ez itt, ezt ismered? Nem, ezt nem ismer-
heted. De 

-én 
tudom, hogy micsoda: ezek olasz játékpénzek a

Caginóból.
Yü a tárcába szaglászott és Nyösei orra elé is odatartotta,

hogy ö is szagolhasson.

- Parfóm. Angol tevendula, vagy valami olyasféle
mohdta Yü,

- Női tárca - szólt Nyöszi lélegzetfojtva.
Yü a fejét rázta.

- Nem, ez ely férfitárca.
A tárca egy iékeszét kinyitotta. Onnan két iratot vett ki,

de azokat nem nyitotta meg Nyöszinek, Nyöszi csak annyit lá-
tott, hogy az iratok egyike olyan, mint e6y belépőjegy. a másik
azonban kétségtelenül egy rltlevél volt.

Yü lassan kinyitotta az útlevelet. Pontosan és majdnem áhi-
tattal olvasta e| azt az oldalt, amelyre a tulajdonos neve volt
bejegyezve. Kissé ferdén tartott fejjel olvasott, mintha fáradsá_
gába kerülne mindent kibetúzni, nyelve hegyét ajkai közé szo_
rltotta.

Hirtelen összecsapta az rltlevelet. Arca olyan zavart árult el,
mintha éppen valami ijesztőt olvasott volna.

- Dehát kicsoda az illetö? - kérdezte Nyöszi a kíváncsiság_
tól reszketve. - Hogy hívják? Mondd, Yü, cóakugyan férfi?

Yü a krokodilbőrtárcát a térképtartójába dugta. Olyan szó-
rakozottan nézett a barnás fedelet felkavaró. zuhogó, habz1l
forrásvlzbe, mint aki egy helyzetet ltéptelen felfogni.* Te rl5y-e jól ismered itt a környéket? _ szólt Yü hir_
tclen. - Veeet errc fent valahol egy kocsirlt?

6

Hldeg vlzzel a homlokát dörzsölgette

- Visszaadjuk neki a tárcát?
yü büszkén hrizta össze a szemöldökét, ö már messze iárt

Nyiiszi gond_olataitól. Yü moqj.megmutatta, mit jelent a leggyor_
sabb Gepárdnak lenni. Csak kissé fordult meg.

- A cserkész lop?
Nyöszi megszé5yenülten sütötte le a szemét,_ Akkor elóret
Nyöszi korántsem volt olyan állapotban, hogy a Gepárdok

Achillesét kövesse, bármennyire is isyekezcit. Mbst taólUettit
hrlsz lépésre volt elóttük a legridegebl kopár sziklák csoportia.
Nem volt már ösvény, sem klgyóió út, c;ak kóves, merÖdekln
egymásra _ hordott törmelék. A kínai hirtelen eltünt Nyöszi
szeme elól.

De csakhamar ismét láthatóvá vált. yú ecv kótötmelék_
halmon állt meg, közvetlenül egy kiugró szikla Úélénél. Ficvel_
mesen vizsgálódva hajolt valami fölé, ami a földön hevert]'Yii
heVesen intett Nyösziáek, hogy sietve jöjjön közelebb.

Nyöszi bukdácsolva és lihegve rohant oda.

... Ily.! még.nem látottt B_orza.s trajának minden szála az égnek
állt és.o.lyan érzése volt a fejbőrén,-mintha ezer és ezer paÜnyi
jégtü állna ki belőle.



A szikla szó!órr. amely függóteges oldalával a íeneketlen
mólységbe nyúlt, a nyájas'rcggeii nipsütésherl e5y fórfi, hevert.
A íórfi a szakadók .*zéli,vtl rnCrtani pontossággal'párhuzamosan
fcküdt. Behúzott Ial ja a jobb halálrtóku uÜit. Áarit r..r. 

-"
sziklafalról a mi,lysógbc csiirrgiitt alá.

Igy íckiirlt, cz a l'i,rfi. a, pünkiisdi nap sugarainak odatárul-
kozva. nrcán a ragyogr'r reggeli fón;, játsza<lozott,

Alurlt itt? M,ár úgyszí>lván elveszettnek }etretett tekirrtcrri,
A legkisebb mozdulat ós a sziklaólcketr ós párkányokou szét-
zúzódik.

Nyöszi lábujjhcgyen lopódzott oda.
Yü hcvesen suttogta:

- A lábairril fogd meg!
Nyöszi meg akarta fogni a fi,rfit a lábainál, <le miután a

szakadék mélységét úgy igazában csak most tudta felbecsülrri,
mert csak most vctte észre. hogy ott mc§§ze-m€§§z€ alant mintha
€8y tnás világ lenne, ügy§zcrre szódülni kezdett, megbotlott és
estében a férfi lábait térdig a szakad(.k föló lökte.

Yü. aki a féríit a hóna alatt ragadta meg, kétségbee§etttn
t'cszítette lábait, a legör<lüló kótiirnreléknck, Végre sikerült a
liéríit a szakatlék szólétól pitr lópósnyire elhurcolni,

- Fogd mcg a tórdci alatt! * kiáltotta Yii.
lis a kót cserkész végrt cgy kóhalomra hurcolta a íérfit

vagy liz lépéssel arrébb. ahol már fekvc maradhatott, itt rnáf
nem fenyegette veszély.

Yü és Nyöszi a megmentett arca fölé hajolt. Nyószi hol
lefelé nézct eííe az arcra, hol, pcdig Yü-re.

- Egy hal<ltt ember!
Egy halott embett nrentettek meg a lezuhanástól és egy

halott enrbcrt hurcoltak el fejénél és lábánál fogva. Nyöszi most
már ncm volt lángvórös, hanem sárgásan sápaclt. Mé5 nem
látott élctében, de még kevósbé cipelt halottat. Nyöszi reszketve
nózett a halottra és ismét reszketve yii-re.

Yü En_Hu számára egy halott ember látványa nem volt
olyan nagy és ijesztő dolog. Eld,g halottat látott hazájában. Sze-
csuen és §hanti tartomárryban. ahová anyja vitte el egyszer
magával, látott en,bcreket, akiket a banditák kiraboltak és agyon_
lóttek. Egy kifoszt<ltt faluban látott Yü legyilkolt asszonyokat,
tegyilkolt lányokat és egy tízesztendós halott kisfiút. aki kar-
jával eltakarta a szen.ét. mintha azt akatná mondani:nemakarok
tiibbet látni. elegem van. nem bíronr tovább.

Yű. arca egykedvű volt. sernnri sem látszott raj'ta abból a
nregdöbbenósból, ami elíibh elfogta, arnikor az útlevelet tanul-
mányozta._ Meghalt? _ kérdezte Nyöszi.

Előbb azt kérdezed, hogy eltemcssiik-c ós csak azután. ho§l,
meghalt_c? * mggdta Yü siigoruan. Szimatolt, mintba a'sz^ii-
ról akarná megállapíta.ni, hogy _ez az errr,ber élő-e vagy halótt._ A tisztcletrcm,éltó urnak hor, pálinka és -levendula
sza8a van.

A férfi homlokán alvadt vérból egy, ér futott keresztül. Yü
gyorsan me_gvizsgálta a, sebhelyet, hogy megállapítsa, ncrn
találja-e gyilkosságnak valami jelét. Aztán letérdÖlt, fülét a fórfi
mcllóre helyezte, egy könnyü, azelőtt ele6áns, most szakadozott
és bepiszkolt halványsárga nyersselyem ingre.
_ _ _ Yii hosszabb ideig figyelt. Mé5 egysier szemügyrc ve tte a
férfi arcát, hogy sápadt-e, vagy piros.

Yii vigyorgott.
_ A hódolatraméltó halott _ él.
Nyöszi reszketett és lihegeti mint egy kólyökkutya._ Az úr él? _ kiáltott örömmel.
}Ia Nyösziben meg lett volna az a képcsség, hogy önmagát

megfigvelje, akkor egy titokzatos és egy semmieietre sern valami
épületes felfe<lezést tehetett volna lclkóben: abba az öriimbe,
hogy _ez,a fé,rfi nem halott, valami csalódásféte is vegyúlt, hogy
a féríi éI. Mert bár szomorú lett volna, de mégis va-lámi izgiÍ_
mas, ha Yü En-Hu ós ó, Florian Laternser, vásárnap cserkész-
hadijáték közben egy bűnténynek. esetleg gyilkosságnak jóttek
volna a nyomára.

_ .; Raila| _ vezényelte Yü csengő hangján. _ Enreljük i.s
ültessük fel! Lezuhant és kiment a véi a íejéból! A íejétiefelé,
így! Jó mélyre hajtani a lábai közél Mi az, vitéz testvéiem, félsz
talán m_egfogni a_fejét? Ne félj, nem harap! - Jü a saját tábori
kulacsából és a Nyószióból vizet locsolt a férfi arcába-. _ Isy!
Most hagyjuk ót cbben a helyzetben. Tartsrl erősen. úgy, ahoiy
mo§t van. En addig hideg vizct hozttk a patakról. Rö5tön vissza-
jövók.

A kincskeresó Nyöszit szorongó étzés fogla el. hogy itt keli
maradnia egyedül és az idegen férfi fejét Iefelé szoiitani. I)tl
Yü nem töródótt Nyöszi könyörgó pillantásaival,_ Nehogy aztán eltemesd nekém ót, amíg visszajövök!

}

Rövid beszámoló a l73-asok
kárpátaliai űtiárő|

A Kenrény Zsignlond cserkészcsapat cser-
készei decctrthcr 25-én egyhetes kárpátaljai
ltazásrir indrlitak. Nyrir óta készültek erre az,útra, attíll a naptói fogva, hogy 300 ruszin
8yerektlek egésznapos séta keretébcrr be-
mutaliík az Or,§?. fiyer,mek védr5 Llga ,mcg-
bízásábti} a Duna királynöjét: tsudapestet.
E§ycncsen a jriságos ltuculrrk biroda]rnába
ütaztak, Máramarrrslra. E§ész sere,{ didergr5
liúcska és leányka iogadta őket Rahrln, a
25 irlktls hidegben. Csakhamar meleg szobába
jutottunk s;r tuszitt verrdégszerotet íorró teá-
val kedveskedett. A ruszin liítcskák és leány-
kák a vijásért sen akartak haza,menni s nent
.gyóz.tek dicsekedni. hrlgy nyár ótir milyen
sokat ta,nultak m.acyaíul.

sok ajándékot is vittül|k a kis ruszintest-
vércinkrrek: babákat. szánrtlttigépekct, társas-
iátékokat" könyvekct, cukrilt, csokoládét.

Mindrryájan örültek annak, arnit kaptak, csak
a kis szöke Vaszil kért a számológép helyett
fütyülőt ,meg dominót, ..

Nésy nap a rahói hegyekben! A lJoverla
és a pop lván meg a saimul még nem láttak
vidámabb ,és boldosab fiúkat ! Akkor is ne-
vettek, amikor a*arva, nem akarva nnosdani
voltak kénytelenek a jeges hóban, va8y recs-
csent a síléc és csúszott a ladrág |e a
vö],{ybe . . .

A ruszirt iiúk minden napra más ós más
kirándulást szerveztek meg. Nem volt §zük-
ség a térképre, a vezetőre. Jancsi ,rneg Vaszil
jobban ismeri, a hegyeket. mint a tenyerét . , .
Elvezettek bennünket a borvlzforrásokhoz is,
megnlutogatták a ru,szin lakások belsejét is,
amelyek l,extöbbje nagyon szegény bailék,
Mindegyik egysztlbás és van köztük rem egy,
a}rol a nagy hideg ltniatt a kecske is benn
altszik a szobában.

A uap vöröse§ §üvegeket húzott a havas
ormrrkra, amikor autobuszba üüünk s Akna-
szlatiaára |mentünk, Csonka-Magyarország
egyetlen sóbányájának megtekintésére. Cso-
dálatos palota ez. a bánya .a föld alatt 166 nt
rnélységben. Minden rnunkás,rnagyarul be-
szélt velünk és magyarul kö§zöntött bennün-
ket: ,,Jó szerencsét!i' É,rdekes, hogy az ide-
gen anyanyelvü bányamunkások a húszéves
cseh uralom alatt is ,mindig magyarul beszél:
tek a bányában.. . ltt, a iöld gyomrábar nem
lé1 az ember sommitöl és senkitől, de sokat
gondot az igazságot osztó Istenre!

,tlusszú. iagyos utazás után Mun,kácsra ér-
keztünk, Rákóczi városába, Láttuk Zrinyi
llona várát, amely valalta egyetlen őrhelye
yri'l,t a ttaEyar sznbadsÁgnak s egy hőslelkii

asszony védelmezte benne ,,a belészorult sz,a-
badságot". Büszkén ál}rrttunk meg a hósök
emléktáblája elött, a Latorca hídján. ilÁer-
néztük Munkácsy Mihály szülőházát, a hlre.s
fatemplomot, a kaslélyt. ane]yért a onagyar
honvédek nemrégen dicsőségesert lrarcrrllaft,
azltán.. . utaztunk tovább Kassára . , ,

Csak a párizsi Notre Dame elótt állottarn
olyan bámulattal, rnint a kassai drjrn eliíit.A nagy fejedelem kökoporsójánál szemünkbt
iutott a könny. §zinte tárosatót halluttaln,
amely siratja a szabadságot, de mindig ítj
harcra blztat... tlej, Rákoczit .. . /\{agáért
azérl a néhány percért, a,mit a dó,m íejedelmi
kriptájában eltölt az ember, érdentes Kassára
utazni! De sohasent felejthetjük el a felszaba-
dító bevonulás útját szemben a dórnmal s
az országzászlőva|, a pompás ki]átást a
Jakab-toronyból, a régi várfa]akat, a csodá-
latos épületeket, a Rákóczi-múzeumot, dc
ennek a nagy§zerű városnak egyetlen kövét
és színét se.. .

Száz mer száz dtáEa emlékkel tértürrk
haza onnan, ahova mindig ,§zívesen mennénk
vissza. . ' M. §z. B.

7

.-\ nrurrkácsi r,ár

l,\ttlr,i it SlrjrnrtI t,IttirIáirúl nttzvl^ 
llrilu|rú(§i húsölr, cnllrrklrif)l{trü, li l,,ü,llrrclr lrííl,
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g/lztlsapa[ fekrltt krrtlsijai iri. íiáz" itt? _"
kdrrlezt* önnrngát tis ltlc§vonta vállát.
Irergnlma serrr volí rtrrril, hog.y rr raklárak}ran
selytrtn_és pyalroil.iirrrcg ég, +gyrt, jobbau
telítvo n levcgőt a hal{lori hirlrogélrszulfitl,
(lirl. Ntm órczte ir vesadlyt. ílcndíthgletlcnül
gáztrlla a lehulló rsnrátnokol., lrogy meg-
t,isztltst nz ul.al, ()"foole és Strrlr e|ól,t,
azl,án eí{y§zcrrc rigy tirtlztc, lrlrg1l görcs eso_
ninl,a i'issz<: ir tork;lt, rnajrl t,chetctlcnill
tlrlt1l1. r:g;v rrblrrkpírrkírny alatt"

Arrir csznríill, lrogy a2 tlór"slrllok}xrn
hcvcr ós valarn.i órcsisrrk lrrrrtl ar, art:áía.
illozgolórlásrira üilrc*rdy lermeltc rrila ar
rrxlgdnlrelólr;gzrl drc}luráját ;

-* No, krrtyrrllaJorl l ,*- rnorrdta szíttnzon.
-,- Llcrnz tr szerrlvrirtyról egy grlzálareot.
áztán állj 0'|llleilr: rnrrlló, §lrrb h*lyóre.

Mire tlutl a liocsiltil vlsszatúrt, Danny
feliigytrló Stubbal fgtiitl tnár elt,{irrt va}n-
nlerre il íüstkötlberr, Az önlnenlókúszüléker

. l,ijról voli., Á rrcwytrrki (ltrrnttrcrt:e §tretl
aszíall.jrit tlslllogrirn íónyczt,c rr sűrlt tlsó és
*r suhttnil rrutrik lárrIpái az; rlt sikjrirtil, lnlnl
.yaltrtni ttlkiirlról rü§}"lríltílk vissza. r\ kdzi-
kilr:t]i_ik visrrngásrlba vljjogri szirÉrlrtszó ltarií-
1o1l, ós az iitös srittttú [úzrlllítótsóg ópülelé-
bö| szii|rktlnvt: szlrgulrlt*k cIó rt l6-os lrocsi-
ktlltinltlnrórry szcrelvd:ttyei, hogy vtirör jelzli_
íónyt vet,ltve. tisztltsák nreg ülaguk (:lí,tI
az utut.

Ilrr<l l)raper, a különlttnd4y .ltlgílrrt,aIablr
csóveze[ője, üt próhaszolgítlrrtrrs hónalljá_
vll a lríltrr nrtigiitt, setlrlrlegve kupaszkotloit
rncg hclyrirr, tr íccshtlndókocsi §aroíalya*
lópr:sőjén. A rrrásilr oldalrlrt §lac O'Toole
igye ktlzrtí, tnegt,rrrlani cgye rrsírlyát. Öreg
1ilzoltó vtrlt {s szivből ncvetett, IJurl-iirr.

*-" I(óvdlyttg a gyomrod, ttgy-e ? --- diir-
rnö§te á szlrja sarkából. *- }{át lrlzony, ez a
tűzollrl élcte l }lohntrni Cjjcl, nappal, ha
szól *r rladó l

lJtlh ne nt íelclt. Az esó hlrlcgcn vlrgott
arcóba ós a fagyos szúltírl trrcrev uJJnt allg
tutlták tartani a knpalzkrlrlr'ríogantyút,

--,, Az iireg Mrrc-trck lgaza van I -- .

rlünnytigle ma§óbáll, _- É;iet-nappal roha-
nás".A tfizoltószolgólat igazán nem ntrrjális l
Mondlrlk, nem is tűzoltó addtg valakl, mlg
kereszt{il llem tapo§ott btirom túztengeren.
Neki szerencséte van. Öt hóilopoll }rclitl
harmadszor vcuény|lk kl ókel tlizvészhcz.
Ha mtrst ls dlcséretei kap, akkrrr vé§legc-
sit ik.

A szágultló eutón való /rlrrúndozását egy
rüppenó írrnydk szlrk{totta' rneg az ulcá-
lorrlulóbnn. Ilüstös, l)arr Gilrcady felügyeló
Jókora dán doggja szökkerlt íel a kocsira,
nyomábnn ugrott a gazdája. I{imenóben,
sz utcán érte Öket a tüzrladó és most gon-
dolkodás nólkül tzakitotiák meg plhenójü-
ket. A le$énység örómkláltósokkal üdvö-
,öltc mtrrdkcttóJükct, csak Bud vágotl
-torz íintort. í{lá}lt vrrlt li'tlstös rtz egÉsz
szlrkasz ütlvöskéJc, ó bizorry ncm állta.
Nenr állta, meít eg},§zcí az clmóletl oktatrl-
§olr Ciilready lelügyeló tnorcos kedvóbett
}'§stössel hasonlltotta összc:

--* Fergze §z ilyerr sárgacsórü legénykék-
rrek gyöngdk n2 idrl6er ds a gyomrocskátuk
nem bírJa n íürrtöt --- mondta 6unyolódva --"
rnég a kutyárn is Jtrlrtl tilzoltó nálatok" Az
pcdlg, htl§y olyarr rcntelt lraitÁrs lógy, nint
aa apád volt, ijcséln, Indg Álrrnrnak is szélt
lenne. I)e ó túzoltólralalt is halt, rrríg ti
miljd egy karosszókbelr, végelgycngülésben
nyöílltelr ilu utol§ól . . . Ncm vagy te túz-
oltónrrk valír flanr l .. "l{írt akúrkl, akárntlt rnondi &z cmbcr
*ok nlndetrt cltűr, tle lrogy ttlgy kutyávai
hasonlítsák összc, az tó}rtl a soknlrl ! . . .
Több l - .. lsnrdteltc rls a következó plllanal,-
ban, sziszcgve, íélRttzzel rr feJéhez ka_pcllt"
A szerclv{rny futáslrt az uttlalarkon cgy
ma8án&utó kcresztcztc és 1'ony Flrrt}rrlr,
u fecskerrtjókocsi vezelőjc oly mestcri lta-
n.yarral kerillte nleg. }togy a többtotrntis
alkotmáuy itlc-oda ltnbolygott, ntint árbóc-
rrld a szólben, ami nrlatt llutl slkerescn
lrevágta koponyáJát a vlenyomó mótor
érckiipenyóbe. Mlkor pedig tlira felnézett,
pillarrtírsa }'üsiös szemeltárJ rlv al,tal álkozott,
Aa az rltkrrzott jószág tttt fcküdt az össze-
c§aváft fr:cslrendót-iimlókön és 1:}utl akár
megcrtküdiitt vo|nrr arrn, hrrgy a száJasnrkát
leílttyolztvc, (1toly gtinyosrln lrrlvcI rajta,
nritrt ulrogy tróhu a g$zdája ts§zi.

l)tihrlberr isrnét bclrúny[a rizemét és c*u-
pán Matl olrlalbiikósórc vrilt hajlantl6 ki*
nyitt}i.

8

- i)tlttndzz, íiír t l:)r, áztÁl} a íll§l l
A kikóldlxrrtorr rolrogtah, rnár lolyttrnos

szirrinrizússnl ds elót1{lk egy. nógy dp{llctból
úllri lráztiirlrtr rtiritstirlötl, kl az (,Jszakátrril.
Nílgy lral.alrrras vántraktár ds íclcttiik, rrrinl-
cgy dítskortllrrt,jír íárr a levcltls figalr. tcrt,-
lrólytlsedttl ki n rtllrpant füstcsnktrr. A
kot:sik md'} lrle8 §On1 álltrrk, a lcgérrysóg
tnár ls leitgráll, íulólópésbcn §zerelve ii§§ztl
a tömlóket és t rdzkcrsaros vlzszürók bugy-
sy§nvá rnetüllck tl n dokkok olajpiszkos
lrullárnocskrllban. lJurl óppelr a fccskcndó_
fcjel cs*varla ítll, arrrlktrr ftilóhtl slvitotl.
Gllrtrad} fclügycló slpjrr :

Nyonti'rs ulír a fccskctttlóktt ! 'l'iztltt-
hatos küliinítmérry !,.. ItaJt,a l., 

"A létrák csikorogvn §u{rladtak íel az
ortnukon tapadri tűztrltrikkrrl a magasba és
a freccsenó yizsugarak rászakadtak a l*in_
gokra. OIrupárl {r parallc§|roki kclcsi lcgóny-
srlge várl külörr rerrdelkezdsrc. Iiz sem
ktlsctl sokó. Gilready esyclle§e]r a kapu-
bcjárat fr:lé intett ds ók mnguk utátr von-
sztrlva il fccskerrtldket, rolr*trlrrk bc a h6-
ségct okádó elócsnrnolrba. Fttstös loholt
legelőI. Bud bosszílxan strdtrrt,a :fólre csizmájn
sarkávnl.

-*- 'l'akarodj. te tlög l --. s a ku|ya a
íogát mutogatva, kafíogva h{rzrirlrltt, otlóbb.

A fecskerrrlóícjer[ cipclő itar: C)'Tcrole
hirtolen jelzó nrozdulatttll emelto ftd kezdt.
A szerrtközli trjt,rirr lting csapott ki és uz
öreg í.űzoltó trtrliierrgcdte a csóból ítlttyentvrr
kitörű sugarat. A $igászt rryrrmás alatt.
vonag.ló lönllófcjet lrárnran tnrtrrlták. Otla-
kürrn szócsó ilvöll,iitte au úiábh parirnc§Ot:

...* §zcllózdst rtyitni l

üilrurrdy lelü§yc|ó Huel mellé nyorna-
kodoit :

..-- ,{ilórc ! Ytrd be az. nblakoknl, mert
különben glhánik velünk a íüst ! --- és
I]ud arcára eresztvc az ezbe§ztrál.ylat, btl
lordult, § lángok közé. ltaltáJa ütrlsc alatt
patlogl.rr törtck he az alrlakrrk s kiizben
csotlttlktrzvl állapltattrr mc§, hogy rnár
lrárrrnr tiiroll,ószakasz torlórlik egymds hrr
gyón-hátán a rakparton, sót feltünnek a

gázálarc ndnraságra kónysztrlt el t c, tg.y csak
egy figyelrneztctó harmozduIattal tlsatla*
kozott Mac O"foole-hez és nregmarkolta
tövdnél a majrlrrem nóter hossztl rércsiivet.
Á nrdltor pcrcenként négyezer liter vlzct
ilyoln0tl a l.iinrlóbe ós ez a rizárarla{ siste-
rtlgvr: szakarlt az enreleti folyosóról n raktár-
tereln pokoli nráglvájára. A ftlrlíl góz pat_
tttgó ztlgrlssal t,örniiriilt írjabb és rljabb
íelhóktle. Az éplllct leglrclsd helyiségei már
rrritrrl lángbu triltnk. A hősdg felpattutrlotta

{rl lezárt vasaJtóklt. ls, válliszfalak dőltek
lle Cs tlár harntitrcl<ót sugril rrstronolta a
tűz íészkdt, trent sihcriilt az elhatárolás.
A láttgcsóvák mind magasatrbrt krlsztak
az urlvar szintjél.ól s Mac elszörnye<ló lriáF
tása t gázálarc hurkán is kil,iirt.. r\z alattuk
htlzrid.r! lépcsőházra mutatrrtt. Vnstagorld,
barna klgyil kfiszotl ie n lépcsőn lornha
moz6l/tssal. Á tneg*reszkedett hordókból kl_
foly(t nyerlolaj. lVlostmár vnlribatr egy ki-
törni készttlóvulkárltölcsérének legszélén
álltak, tlat:sak rgytrt,lcrr parázstii,redék ls
hullik n ldpt:sóre, dg, rrrhban az olaj és nincri
többó visszaírl,-

l]utl iinkérrteltrrill is eleresztette s fec§_
kendót, }lirrtr:gy menekülést ker*sve, lépett
hátra. Mac t$kintetf cstxlál.koava íordult
rá. A3 örag túztlltó pillantása hidegen sugár-
zott. l.'ogyelcm árndt hunyorltásáhól, har*
cos eltökéltségc, aki tudjil, ho§y helyéról
esah paratrcsra rnoztlulhat el *," és Tlud
visszakoztttt^



A. fttrrtislig rle arhtrszt íjttylr1 srt,.ttttt.r.ilásn
kiiriil hrill,rr§ll§rir tliárl ír bórük*l. ils vallt-
hitntlittl it il!ít§x§h(il krlrtltns fntiirnrtilr!kck
hullrll.Llrli kiirri.iiik, {Jdnfirtrrt is t.orillrlr!1 lt
pus;rl ttli'is. l}ttr! egl,szerre ]*rztlt, irzett rt
l'rillárr" ilrgfrrrlitllt. l)an {iiirtatl5, r,oll lnii_
giitt*. .,\z íl'liilcl ószrlki szárrry{rltdrl órkeztltl.
cs ul itsll,iisil l hrcl tlrittüen renr{n_vdt lc-
rtrrtllerl i it. \'issrarclrdelfi l}lllfin{:§ h*l5,r,tt
el6rt,liirdlrtl adrrtí rerrdelk{r?Ést d§ §lac rtrár
§otlszo]lrl is itz tij iránybn a r:sijt,tlt, rr sijtit.
ftis1,1rpll, írr1,1,1xtin. A r{gí lrr:l5,t,n'l'on3.
rtrarittl i íg"\, ll lilí,lilsn), {)más ít, rirr rrr,illriitlii f rt"s-
kentlíl nrellc1.1-

A .[olyrrsri vigfrr lírt,t. ajtrli frlg*dtn, óktt.
ljrttl ltlkifi,szílctl* r,;'rllrtt, {.iilrcrrriy pcrlig,
tttik iizttrltr 1lnr ltll,slitltxlczrlsrc ktrszen ll aj o1l
,t,!őrrl kr'iziittlik, ball ájrlval i1 írtfílilk cstí l,,
,A trrásrrtlili cslrltilsrtt r},ílott ffl vl'irutlatt
kilrrn.l,t"tlstlggcl. ít g_vlttlg_r lJu11 11tszétltlt. a
küsziilliin, belt a tiiíltéll\,! fr:kete {iist,lrc.
Prtha, rnclcg írll.yil}{rír rtltltállt é§ uz tljjui
kiizé kcrülő cstrml'lk c[§rrrit/rk. h<tg1, rnicsotl*
ez llu irnyá$. (iyaprtl \olt !

},Ietnr:snlr (iilrtrr.rl.vl. íít is sr,tlró §2.1í{
(sfipttt lnelll}8. Az álart, sz{!róje trtiir ttctn
mül(ódött. ttikélet'tserr.'J'filnragas tolt il
levegó glrztrrr|alnrir, lJarr {}ilrcad1,,,lrirrt
valilnri pch(:1_1,st'-tl1,(t, t:stlt,st,ntíit. eutrlte fel
l3utt-iit tis dollllr hritra r:g1, kiugrti falpillór
rniigÉ, nrajrl trtltga is tttálla ugrott. ]!Iác
,s t1'1lüldál{)ll Inf§lrúzódva icst,e, mikol, csirp
íe! ;rT elsó liiugnyelv" An izt(l levegó nreg-
frrglrlilr'i tárgl,kflt{, iiziiniiitt ki ar njltinltilá-
§0llt ílat.ltr ÍelvllágloLt rr viirtis fény. I)tr a
g.yilJlOlrn zr]rrhtlri víriiziitt srltx Ltttlt rt tlxit,
rrrcgalrrtrlill1,ozlli t r{)l)l}lllllis{,. 1lint atttikor
1t sztttts;t§ szótlligjir ;i sztjdat,izes ilyeget.
rrmlOtí s2ót kiirúliittük ttritt<letl. I]ud hó-
íelrór villarrást ]ritrrtl,, érczttl, hog1, szakado-
zil< róla a ritltlt tls közbert már rfpiill is a
falrrrlrladók íe]el1. l1g5 r'art 1lillannlig a
lctególretr kalitnllált,, htlgy utrina reJ)tih,t|
r,ágtitljon tÉrdre ngy §Ór:ietlgntil illaradt
széles vasgerendrr rrrögiitt, Á r,obbatllrs szele
úg_v ntcgcsaprt lt, hogy l"illír nlíit i) t i kénl reíne-
gtll. cg1" hossrtr-'hosszti ltl}t,szetr,ételig. Való-
srtgglll fri.it n lólc§zil§ rls cz rrlafiához térltelte.
tiázá]arra rr}l!g§},ti lr!plidYc lótlott faitír ó§
a y{.§rélt, \,i§§zttt-itlt;t hidegr,érót, I1öptúben
1lijrtkllzliclcl,t. A lrirrgok haj}ásálrt'rl kövcl-
kcztc1.1,c figyelti:, tlterrt, tatl fi lfí{lru7.írill
és rlr:ki alirril, líldu]tri. hrr8_r" a 1lat,lizslír
gl,apollr;ilírkrllr át az cg1,Iiori rrjtlin1,1láslrrlz
jussrltt. irn}*li itzonbat1 n}cgta§3dtIk u2
cltgtltllltrtlssÉgBi. 1,1ár réri,bt szlirt,nlkedett
a gliz^, litrrir,.rIcli:lt fólclcnt rázti1 trttg. I)átti
reiit:gttsrcl lrr,jlrii|[ir tltrrr<lItrrni'fci,!t. hogt
rrtl lásslr llz alltltotrtttstlt} fcléje kúszó láng-
n},elyckr:l. tllit itt. ktll r-.lpuxztttlrril. ebben
* ltn]riltls t,salrdálrittt'l }ló1; jri. ha ntegíúl
ds ttcnr tlg tll eltlvcnetr. . . {,lristttr, selro3y
silttls illtictt rngtrekv(,s '} ] . , , Flrrl v&n
{iilrcrd1, ít,li!g},tló . , . irrll lltrr ()"l'oole ?

lIrrrrglalalr kér*lésóre si'tvöltvtl érkezet1 *
fr:lrlct.:

llttrutrttl,,. ltnllrrtrotr !.,.
1!írrth* ;l liililtlrs srgltcll,c vrlhra, valalrog3,

lrtrtlrtr, tHlpra túpászkí)d,}tt, §ueniét t€t}ye-
rdvtll Ícdtc cl, lrtlgl,rrr pcrzs*l,itl vakkír
a tí.lz"

- - llrrrttltld,".
. trlcrre.,. lllcrrt],.. fcliig3"*lli ttr'!!

*-- §zakad()Zlít tatr/testnlnnul, r}lcrl a falali
lízszeresen 1,efttik yi§§ztl .r }iírnílot.

Ezírttal hatutarlsztlr han6zott tl rr hivó
kiáltás, nu,lJtoldy{r a kétségiretrseiI sürge-
td§§cli .,-" {iysre. gyorsi§l.., i{}"or§fiil 1..,

'íótr,rvárr trlnrolygrrtt rrrkl irz izz{r fcrElcleg,
nek. IJóíér* sebekct piirkijlt li |ángolva
suálldo§(i *lyapot.. Kérrytelerr §olt }nlj g-

lorpnluri, í:]rlrellett rnagas t {izörvdrl, J}erítz§-
lotl elóttc. i{tizel volt íz ö§srcr{r§k$dá§hoz
és *kkclr cíő§ fálltí§t érzftt, rorlgyo§ na<lrág-

ATÉLITERMÉSZET
rljött a "félapó ds íehór palástjrival tretcrí-

tette a hatlirt. .4, lrtjpclyhecskék tsyre síiríib-
ben cstek, a fák mír alig bífták .rúlyukal -*.
öíeglsen rtleshajoltak. . ,

A, zírz je§es 1ghelletóve! beftlilattí ;rz trdíit
rls a biiszkt: he§yormokat. Gyötrt,iiríi yrilt. , .

§lijvctlíik lér:tinkct ds lcltrretttüttk a lte-
gyekhe. Ar crdiih* {rs},]éptürrk bc. nint a
templutnlra, Mcg:szirlalrti is alig lrIertülrk, Aj-
kunkra sú]1,os zjtr{ ltelt,ezctt ;1 tllméslet fcn_
sége.,.

Ködös vil]t az erdii. A köd rryirkos íátyIa
gyönyörú túzti latr,ltt a sudírr fákrrn. Mint
lns§annyi itgyczó integettek a §züfke é§holt
lclú. A)krrtryt,rlr,ti...

Ytlalttlnnan,.. nressziriil esti htrartgszrlt
haliottunk... Mei./rllturrh.,, és lcvívr; sap-
káinkat, halk inliidktlzrisbir merültünk . . .

Este volt. ani]kt,r bekrtDoxtunk a ílen}iál
ajtliiin, Barátsiigl,s:rtl írrgarltak bcttnünket.

Másnirp rcggcl elindultunk a ]clakiizelebbi,
sívcl is e'!érhetó csíIcrta, Á nap itt-ott f91_
szakítutta,a kötl szürke hálóját és arany-
szcnével lené*ett a íöidle. Ilyenkor ilz,sasr,ítt
iinrrcplótre irltözött a t;ii., .

Nemsokíru R havas sziklák kozött btrttlr-
káltunk, majd ir köd íö]é kerülve, gyünyöíü
látványban vlljt részünk! l-áhrrnk alatt, a

iili],lE]i

"n, '|' '

., ,,ti.-, ".

ftue*;,--*.i,

,,-#,
&-i try:x l ,§"

völgyben jiil§z{}tt, íttlkrlslllt a rzúrkc ko{l.
Néha embcr va!ay írllati ataktlt kérzítoti br.
löle a szél gycrmete§ iiröntébcn. Az a|ak
íó§tön e}tiint, ,m;is kcrült a helyébe, íl,i kiid-
iátytll takrrrt e| mindent ír,muló sr.ernünk cliil,
De röí{töl} ulána ciiíjiitt a nap vörös koltin$iit.
mc§íc§tetlc a. ködirt ér . . , {rjra szürklségbt
m§rült a táj,..

,(issé idílziünk ,még a *sítc§tln, ,ua jd a
vóleyueh irátyítva léceirkc{ .h,ajrii !

elijrc! , , ,

Amikor a vö|gybt értünk, ,rnár ftlsziikad-
tak a kódök, a n§D §ugnrai aran},zuhirtagkótrt
öil1I(itlek a 1áira, a h<)val befútt fikro, riink
is...

K;ir. hrl§v véftet C11 ,a kirándulás! §okírix
elnázci{ettük vtrln* nló§ a syiinyiirii vidóket,
ha a köte}elség rtem hlr" trenniinket it p(}r{)s.
íüstös r,ártlsbal.

Új tapasztalatokkaí gyarnp*dtitl ir lelkürrk,
é* c*rr;tlál"-ir gí]lldoltutlk a;r lltenrt. aki ki-
gonrlolta ós iÉtrehrrzta imindezl ;r gyönyiiríi_
sé§cí . " . IIagn Korné-I //.?. "sr, r*, *s, .fíass*

ján. }.'iistiis \,{lll {rl:l ltrellittltl tls tirrszr,lgaltiatr (il,iitrgritl zsdttrlr*ltis"qcl raktir llórlikre a.i
l:ihl'rltrr, rilrriltll, llurl dadrrgrrtl : oltljtri prrkrrlírst :

_,",, 'l'l t'a§.r'', Irtistiis ? llr!1 lIrrtt htrragszrrl -' - l,.ljrr.vl,,1 ejrrl,c. uragttk lIró§ tl kdnktiví§rÍnr, kul.i'rlrlr 'l j liiytzctsz ? Ákhrlr iivt:r- alvilrigrit l5 
'i1,lgj:irrrrik i lt'ert'rtuí{jílk nrln_

t<'ttl, n,t'+rtiittli l ,ds trngl"ta, ,hog3" Füitös tlig rltla nz rlrrttlral. ttlrol írr1 rlől ils t{rzcs
n'tUtas$il a Ítirltilgri, sz"ettcst,tlti H},lr1,1)lrcl}Bc, mttttt.vkó zuh{}í{ ? , .. ltércleztr: tlagyok{t
lt]fi kí'zótl itt utrtl" írrjl,a" - - §lac-hc is épptrrr tlcg.v vissia trrli,-|)lrrtlr (iilt,cet1.1 rrr ajl,r'lt,rlrrrlarlék ktizeltl- tairr cibálrri rr lclktrt.
bctt ]tevert fóll$ r,|l,crrrclvrr a t,íirrrtt:ldk atntl l,]rtc * klje!rrltósrc (iilrtracl_v í*l,tig5,clíí
trs kcltsztlrcti ruJl,a }lnr: {)"lorrle nreizrlulall;itt jrilzíiclr ,íolrrcictttt :
lltlstc íckiitll" Füstiis orlarlrtgta fckete orrír( , .. Ákkttr stlttlnli hllrrr 1

goz{íí'ljÁhoz tis örönrnrcl ír:lszüköit l ,lgi, lrel,tllítt, akklrr is, .rnlik()r }rel.ekkr:l
., _,." ,r_rj varr, jt'll i -.* uttlrtnogta. l)trrn1, ktisijblr. a kilrhírzlrr'rt kisza.b*ríullrr, íljítrtt
Ít'lÜi{§díj, ,-,". }lrit rna. mlttrlt.nki t:rlcur ,}iitr ? tllto§laltratta helJ,ét la irotlálralr d,s 

-}"trld

jllnc ir {|zéxt ve§?tett, raJt,tr" kilrallgalisrlr jeleiltkr:zetl :

.lJttrl t/rrr llcltt is lrtrllrrttir, trrit lreszól . tgnz;r vtilt, fclüg_r,elő írr -_ koztlle" - -
;tüt,ttttt:stttlkil, {]errtirrróterrr1l centirtrrit*rrrr, Ncttr ttckent valti * t(lzol|drpáIYa l F'éleh rr
törcrlceó, r,órzö k{irijnlnre} ásta ki uz rrtn.larltlk {,ítztól I

irIri|. (iiIrt,urlv tántorrlgt,it kapirszkrrrltrll írl, - Ntl monrltl l "-- mttla|"otl {,iilre*tll- ris
§égigsitnÍlott megpiirkölt ltottr}okírlt ós kczcl az asztnlt vtr*gst.te jókedvébcn. ___ Ntl
ll},ujtott a legérrynck: lnotttltt I l'l.írt,. lraríltotrr. ótr ]rnrmitrr: €§ilten-

*- Mégís ar n;rtld íla vag},. ka,lr.ük l rlcjc ÍÓlck. titlc ! l,}Olorrd, akl nerrr ftll !

illrlgálllrrd a prírbái l Kösziiltürii , sznka_ A lrálorsritr{ tis a lfiz rlfnr t1ly rrapoll §zülOtlck.
tlrrzla. iutrltr itiizös nrozrlula1l.rrl }rajoltak lt, ]'élni Ós nlrigis lrrkintrrtrni, cul. ttsszük nti,
lrog1' ftllcnrlljók Mat-iil {s clirrdrrltrrk n grlzrrr1 t:z aa igazi. !

tclített. lltízzoll tclgladal.irbokltal llorílrltt, Azzal, lnlre rijrlr trtr:gszólalhrrtott volna,
régtelcrrbe nl,rrlti frii1-,rstlrr. l"i}síiis rrgrrl.r,,ir. .l}trrl nrírr kívirl is volt az ajl,rirr, markábon
vilrnyogva kt]restt, ciőtttik az iisr,énit. rr vóg;lc§csÍléssel. r\ Ítrl;-tlstitt Irüstiis csatla-

Szittte ncm is vtllt emllcri íornráitrk. rrrirtl koztl|L Ilor,ná farkcsóvÁlvu. liutl szcrtrltrllcl
kibotlarloztok a ror1,ton irjra ;fi;ili;i;iii;j tncgslnrrrgal,ta l

rCslból" ,{ r*lit,inri*rrlari'szernkozt róhant ,_.,. 
" l]g}' lirtszik, lrajtársak rrtar§tlunk,

velti,li a ger*j"r",i *r,tő,,§ztil;: ?il;;;;'}: Füst.is ! ,- ttrtlndl,a lrrrldogan és nyahon-
rekedl,etr"u,n.a,iti...aj;i,""* .., ' i;T.:.'1,1,1.-i;ii:;;i i]íiiolÍi,,ít"iiíi|i ixÍil;. §trrlr. fitik l ()tt rrrlir ltillcs scltki l. . . tnclcili'ita á ktltyg fiilól: ix: _-- Nr: lrlzo-

.{, túzirltilrrrrtls ali;] gvr5zltltlltlllti stbliktt. lrrgi, szt,ttt rt llttke kiiziittilnk crrélkül is i

aa:iíi$:jj' §,
:,i,l''] l:. '
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Ahogv mcsvünk kifelé a városból,
szóp iúor kErótt, "l-a.arlnak 

a házak
s tóbb mint 5 km hosszúságban egyik gyár
a másik nyakán s cgyik büclöscbb, mint
a másik. Majd megTulladtunk. Én móg
mo§t §em tudóm, hogy mit 5yártanak btn-
nük_ de nasvor) svártiák.

Las.a,, ciát tiíútottirnk a szabadég alá.
Els6rangú, déli -naptól ragadós aszfaltrlt
szalad lrc Abbaziába. Az út kót oldala
vaimi sivár, sót sok esctben egyenesen
csrinva. Ez mind azért van - kezdek ola-
szosán gondolkozni, - hogy Abbazia an-
nál szebben érvónyelüljön.

Nacy huj-huj-hajrával köszöntjük az
elsó ciprusokat, az clsó ferdetórzsú pineá-
kat, a-lapostetejü olasz villákat, de sze-
münk egyre csak a tengert nézi. Szép is,
meg meleg is van nasyon és a f ürdés
kelÍemesséic csábít eróscn. Volosca túnik
fel elsóne-k. Be is törtetünk a városba.
Innen már nincs messze Abbazia, Éltünk
a gyanuval, hogy ott még a levegöt is
péniért adják s úgy gondoltuk, hogy itt
Ólverjük étrünkct és meg is fürödhetünk.

Kedves, árnyókos úton haladunk a vá-
rosban, keresünk valami lejáratot a ten,
serhez. csuoa szálloda már itt is minden
Zs bérbeadott villa. Egyszer azután ránlr
szól valaki magyarul. Odavillantunk. Egy

'köpcös úr áll az út szélén. ménkü nagy
szálmakalap van a fején, a többi öltözcte
is elég bÜnyos. Tengerparton vagyunk!
Azt mondja.., magyarok?... Azok!
hogy ó is. Ulclkezés meg miegymás nenr
volt, egy kicsit bántotta is a dolog, de ha-
mar megvigasztalódott, mert türelmeseo
meghallgattuk egy versét, amit István ki-
rályhoz írt s amit nem fogadott el a ma-
gyar rádió. de majd elfogadná még, csak-
hogy ó akkor már nem adja stb. stb,
Meglátja az egyik fiú névtábláját , . . maga
Márton? . . . Igen, Mert én is }víarci va-
gyolr, Marci, Marcell . . . Azután nagyon
gyánusan ránéztem, elkezdett beszélni ar-
ról, hogy ó is Szegeden járt iskolába. a
Klauzálban és hogy az milyen jó világ
volt. Azután egyszerre csak elkezdte min-
den átmenet nélkül szidni e5y vclünk ba-
rátságban éló államföjét. Ekkor azután
tisztában voltam az úrral, tudtam, hogy
crósen másvallású ókelme.

Azután lementünk fürödni. Vad zsivaj-
jal szaladtunk neki a víznek. Volt is nagy
pufogás és jajgatás. ,,Marci'o barátunk
nem mondta, hogy a sziklák moszatosak
és csúszósak. Rájöttünk magunk.

Nagy fürdést csaptunk. Sokan voltak.
akik most fürödtek elóször tengerbcn. Azt
a boldogságotl Akik meg már végigfüröd-
ték tavaly a holland partokat, a szürke-
vlzü Északi tengert, azt mondták, hogy
mégis csak szebb az Adria. Hát szebb!
A part vize még smaragdzöld s lassan
megy át kókbe. de csodálatosan szép
ultramarin-kékbe. Megint eszúnkbe jutott
Straussnak a kélc Duna keringöje. Arról
törvénykeztünk, hogy mit lrt volna' errt
a kékségre, mert a Dunát már egész
végigjártuk, dc még kéknek sohasem lát-
tuk. l5az. hogy az6ta láttuk az ,.Isten
vcle, tanár rlr!" clmü filmet és ott mcg
van magyarázva a sokat vitatott kérdét,
hogy mikor és kikne,k kék a Duna,

Nem törvénykezhcttünk azután tovább.
mcrt .,Marci" barátunk rákiabált az egyik
fiúra, hogy nc ússzon bc nagyon, m§rt a
cápák kikezdik. Volt erre rémület! Min-
dcnkinck eszébe jutott, hogy a papája mc-
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sélt cgyszcr valantit valami fiunrc! .4pá-
ról. Marci elay§ze rr(, az érrleklódés ktiz-
pootjába kcrúit újra. Á gycrekck ntelló-
húzírrltak és írgy hallgatták a cápalncsókct.
Legjobban a Áacskacápától rémültek rncg,
mely a Marcell elóadása srerint csak az
cmberek nagylábaujját és legfeljcbb il
csuklóját szcreti.

A fürdéstól aaonban ncm lehetctt cl-
venni a fiúk kedvót, de azért észrevctterrr,
ho5y a fürdés közben odaszóI egyik a
másikának. . " . Te, nózd rnár meg, ott van
még a lábam ujja?

Egyszerrc csak nagy bunyózás támad a
vizbcn. Ordítás, kiabálás, Tónyleg azt hit-
tcm, hogy valami macskacápa került kö-
zéjük. Marci halálraváltan menekül, érr
meg bemegyck a vízbc. Hát a szakácsunkat
buktatják a gycrekek a vlzbc, mert a, pa-
nasz szerint nem elég. hogy az, ótelt' cl-
sózza, már a tcngernek sem hagy békét.

A Marci erre azt mon<lja , . . Fencgyerc-
kek!...

Beszaladtunk azután Abbaziába. Azt tri-
szem, iit magánház nincs is. PáImasor
a tengerparton, parí6millat, nemzetközi
nyclvzavar, elegáns, rikoltószinü pizsamák
és fürdóköpenyek, kevésbbé télicsen öltözött
fürdóruhás dámák ós urak járkálnak le ós
fól a promenádon. Ezck talán egyszer se
mennek a tengerbe fürödni. mert az a bi-
zonyo§ tengerparti pigment-barnaság némi
puder és festék áldozata, Az én festékek-
hez szokott §zememet nem lehet nlegcsalni.
A tengerbe nagy rnóló vezet be. azon van
egy palota és abból ugrálnak ki a gyór
szárnír fürdözök és rcndesen akkor is e5y-
másra, a rend6r mindig ott cirkál motor-
csónakjával köztúk, nagy trópusi sisakban.
csoda hamar vcszekednek az olaszok.

Jól szét néztünk. Feladtunk sok képes-
lapot, hogy valamire fcl lehesscn vágni.
Gyónyörú hoteIck ágaskodnak a hegyoldal-
ban. Fényes népség ..gyüszméköl" a ktlr-
zőn, zene szól mindenütt, na5yon sok ma-
gyar szó hallatszik; mind crósen másval-
lású jcllegú dlszeket vise|nek - különös
tekintettel az orrvonalakra. - olaszorszá-
got nenr képviseli itt semmi, csak a Montc
Maggitlre íalvaiból bejött szép olasz lá-

nyok, akih szlnpompás viselctben, rirr6ó
járással viszik á gyümólcsöskosarat íejii-
i<ön s kínálják azokat dallamos nyclviik
minden kedvességóvcl. azután mcg taláIr
az, hogy a korzó bábeli,ben e6yszcrrc csak
feltúnik négy karinges minisztráns gyerek,
rázzák a ciengót, egyik a nagy feszüleiet
viszi, Utánuk kót barát. vecserrryepalás-
tosan, orrrátusban, egymással bcszélgetnek
és idónként felmutatják a kezúkbcn lóvó
pompáslvú talpas kcresztct. Furcsán ókc-
Iódnek be etibe a korzói hangulatba s

amcrre csak elmennck, az igazi olasz, ha
még egyszcr is olyan nagyon ki van öl,
tözve, letórdcl Ós kcresztet vet, azutátt
tovább megy ós tovább teszi a szópet, Ílgy
látszik ez Ólyan megszokott dolog itt, mert
az idegenek már oda sem pillantanak, kc-
rcsztei vetneh nevctés, vagy br:széd. vagy
óppen más dolog közepett és megy min-
<lenki a masa útiára.

Elfáradtuik, hoiy biába kercstiik olasz-
országot. Leültünk a korzó padjaira. jöt:
is mingyárt a jegyszedó, de úgy néztem
rii, hog' rögtön clment. Azután elóvettiik,
e kcnyerct, szalonnát, zöldpaprikát és mér-
günkben olyan jót vacsoráztunk. hogy a
nagyszámú néz6kózönsó6ünknck úgy jár,t
ki-be a nagy bámulattól a szeme. mint az
asztalíiókl Nem is adtunk nekik. Fény-
kéoeztek bennünkct csodára,

hzután leszátlt az este is, Az a sokak
által megónekelt olasz este. Vártuk, hogy
majd csak clójiin legalább most este.
Olasz,rrszág. Nenr jött. Mérgescn hasogat.-
tak bcle a lcvegőbe a zenekarok jazz ri,
koltásai, a terasszokon izzadtan vonagIot-
tak a zene üterrióre az írri renden levók.
Mi mcg clhatároztuk, hogy hazanlcgyünk,
hogy a Marcinak se szólunk be és hogy
holnap nckivágunk a Karsztoknak. tncr!
messze van móg Athón s azt is elhatároz-
tuk, hogy hazafeló e|ónekeljük a ..Santa
Luciá"-t. hogy legalább valami olasz han-
gulatba ringassuk magunkat.

úlgy is volt.
Nóta szakad fel a lelkekból .. .

Fiumci kikötóben áll egy hadihajó.
Közepibe, de négy sarkába nemzeti

lobogó ...
Magyar nóta, magyar nóta! De jó is

érezni, hogy megtaláltuk végre a lelkedet,
de jó is tudni, hogy benned van a mi
ma8yar lelkünk és ilyenkor nem baj, ha
fényes lesz a §zem a nótaszóra, ha látjuk
a mult és jövő katonáit sorakozni, elin-
dulni, hiszen..,

Fujja a szél, fujja,
Hazaíelé fujja. . .

Felejthetetlenül szép este volt.

ahaua ű gfuí*-rűaaefut
Jlínnáen í"ű- éo ftínű,
ftiqd.ée,n lddsrú hlál
ű,e.ffiíift,

(HATscHFK É§ FARKA§}
FoTo-oPTl KA_KEs-
KENYF|LMts PRorEKcló
BUDAPEST, lv. KÁRoLY KRT.28.

FlókOzletek:
vt, ANDRÁSSY uT 3l, sz.

Keskcnlilmosztály :

Vll- RÁKÓczl uT 80. sz.
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Az otszágos elnök oundrum kázmér dr-t
i ltagyar Cserkészszövetség lözpontl hlva,
ta|a allgazgató|ává, Balla Dezsőt ós §eresély
féllxet lőtttkárrá, §zelner Lászlót és Rácz-
tevy Eötvös §ándort tltk{rrá nevezt€ kl.

oiszásos cserhész.sívergeny. A versenyt
1940 ianuár ?7_28-^n tartjuk meg. Nevezési
határidő 1940 január 20, déü 12 óra. A sport-
orvosi vizsgálatot a Testnevelési Főiskola
elti űnec ,minden ,hétköznap délután § órai
kezdettei. szombat kivéte!,ével. Je|entkezni
fenti idöiontban a Szövetségnél kapható iga,
zoló jcgbyet lehet. A ver§eny részletes ki-
ííá§a az 1939 decembef 1, 4. sz, zöld kör,
lwélben talál,ható.

Országos őrsvezetótépző tábor. Március
16-tól 21-is rendezi a Cserkészszövetsés a 19.
országos Örsvezetői Tábort Budape§ten é§
Debrecenben. A tábor két tagozatára össze-
§en 2000 őrsvezetójelöltet vesznek fel. A je-
lentkezés tudnivalóit" a szövetsé§ február
l-én külön körlevélberr mesküldi minden csa-
patpara,nc§nok§ág címéle.

Nasyslkerü €löadá§t taított dí Papp Antal,
a cséikészszövetség elnöke a piarista Diák-
§zarv§i§éc Januári ülésén. Az előadás társya
a c§glkészét volt, ,melyet csetkész, nemc§er,
kész esyíorna érdeklódéssel hallsatott.

A ,,Bar.r" g§9rké§zc§spat repü}óalapja ia-
váta a Qanz-gyár dal- és 'zenemüvészeti
egyesület febluái l-én este E órai kezdettel
a pesti vigadóban a cserkészcsapattal kar,
öltve hancversenyt rendez. A műsor igen
nívós és sokat tgéró. Jegye,k a c§apetnál,
a Cserkészkerü}etnél és a Cserkészboliban,
valamint annak Rákóczi úti fiókjában igényel-
hetók. A jegyek ára 5 pengötől 80 lillétis,
Az estély dísze,s meghívóját a ,;0anz"-esapat
valamennyi budapesti csapatItak rnegküldi,
A nemes célra való tekintettel valamennyi
érdeklődő csetkész figyelmét felhívjuk erre
a fényesnek igérkező estére.

lllv|átot lel növéreltek figyelmét a szent
István Társulat budapesti dlsztermében január
l6-án kezdődö előadássorozatra. melyet a
Székesfővárosi Népmúvelési Bizottság és a
Katolikus Leányok Országos §zövetsége ren-
daz a családalapllás ós a házasság prob[é-
,máiró!. Az elöadók között számos kivál,ó
csetkészelöadó szerepel; Novágh Gyula, vitéz
Fraknói József, §zokolay Leó, Ko§zter§zitz
József , íllarczell Mihály, Csapodyné Mócsy
Márta, §tarller Frieda, Zibolen Endre, §ziri-
lich Pái,né, Müller Ferenc, Masson IzabelIa,
Éry Emil, Tanay Magda tartják az előadá-
sokat_

A 27. sz, Eötvös Józseí cserkészcsapat
íennállásának 20 éves íordulója alkalmá-
ból a cserkészet és a csapat általános ismer-
tetését felöleIó nagysi&erű cserkészkiállí-
tást rendezett.

solysó Laci bácsit. ismeriük ,,me8 belőle, aki-
hez talán gyermekemlé,keink füznék. hanerrt
azt, aki iétíiideálunk lehet, mert a cserkész.
törvényt betegségen, bénasá§orr, .minden
külső akadályon ketesztül diadalrnasan ala-
kította ki életéböl. Minden idősebb cserkész-
íi,únak és rnég tnkább a veeetőknek ajánliuk
tehát Lanto§_Kiss Antal müvét. {Különleny0_
nxat a2 .,Eliogado,ttak" clmü könyvből.
§tephaneum kiadás.

Oyulal Ádám; A ml pénzünk. Remek ,mai
diáktörténet. olyan érdekfeszítő. hoEy alis
tudjuk letenni, mégis annyira iózan, teális,
hogy nem az elérhetetlen kalandok utáni vá-
gyat ébre§zti iel bentünk, hanem azt, a,mi
eddig a magyar fiúnak gyence oldala volt:
a becsületes kereskedói érzéket, a pénznek
kellö értékelését, a ,maEunk ,munkáján, tehet-
ségérr keresztül való érvényesülését" A kitályi
Magyar Egyetemi Nyomdának kitünó. válasz-
tása volt. hogy, a könyvbarátok kis könyvei
sorozatában,íne8ielentette.

U|l Póterl Az alkrzárl kadéi. Ma ,n§m kell
a mult történelmébe rngrülve .keresni a hő.
siessógröl szóló resóket, megtalálJuk kortár-
saink között ls, Az alkazári kadétok nevét,
spanyolország iíjú hőseínek hlrét mind is-
,rncrjük, Öröm,meI yesszük tehát ezt a köny-yet, ,melyen keresztül átélhetjük közüliik
egynek, talán a legkisebbnek hősiessését,
Egyeiemi Nyomda Könyvbarátok Kis Könyveikiadás. t ,

Gyulal Farkar: Oról Telekl §ándor regé.
ny€§ élete. Pontos és hüséges életrajz a 52g"
badságharcban és az aat követő vi§_zantar=
sásos idiíkben annyi változato§ életkörü!mónyt
,mesért igaz magyat főúnól, ,{ ,könyv srép
kiállítását igen sok sredetl fényképfelvétel
e,meli. Franklitt Tilrgulat kladása.

Amígün alsúh

hrthtltó3

Társasági viselkedés
.RC.s:lelek fu l'lda I'llmos: Igg

szebb lu élel I (.4 hétkóznapi élet egg-
szerít mílueltségi s:abalpflíl Cimt'I most
megjelent könyuéból,

Az ember társas lény. tehát te se zárkózzál
el a jó társaság elól.

A művelt ember erényeit : az emberisme_
retet, önuralmet, tgplntetot, udvariasságot,
fínomságot, nemes gondolkodAst egyerlül-
létben nem gyakorolhatod.

Ha nem lAisz emberek közé, íélszeg, ügyet-
len, gyámoltalan, önblzalotnnélküli ember
leszel.

Lehet az ls, ho§y a másik szélsóségbe esel
és beképzelt, íenhéJázó, gógös emberré
válsz, aki ttllórtékelve magát, nem taláIJa
helyét az emberek között.

A íélrehúzódó magában marad.
Iíunkahelyeden társaiddal érezz ecvütt.

Jó baráiokat szerezz maíadnak. ne eilónsé-
geket. Jó munkát csak -igy lehet vé§ezni.

Szabad ld6dben keresd-a társaságo-t, de
ezt se vidd ttllzásba.

Társaságba lárva, természetes tlton szo-
kod meg a helyes mozgá§t, a jó íellépést és
senki elótt sem íogsz zavarba jönnl, n,be-gyulladni,".

Ha ez mégis megtörténne, legyelmezd
magad és ne habrálrl az arcodat, Ne gyúrd
a kezedet, ne ráneigáld a ruhádat. Ne kö-
§zörüld a torkodat, úe nyeljél nagyokat, ne
Jártasd a szemedet,

A nrűvelt embernek ismernie kell némllen
ahaza1 és a r,llágpolitlkát, de nem azért-,
hogy blcskáig menó szócsatákat vlvjon,
az irodalmat, a művészeteket. Legyen otthon
a saját szakmájában és Józan bírálattal szem-
lélje a vilás íorgását,

Luxus .uíópavov6,
rövld". közép. éehostluhullámra

Dlnamlkug haá9sróró

Kedvezó vótoli ylslo.
nuok msllolt tenocr6n.
túli adókat i§ troz

Beáltitástól f üg 9et len
szelektivitá§ és hang-
orö.szEbáluozá§

Oramof on.caat|akolá§

PÁLYÁZAT NAPTÁR
. §zobor, levelezóleD, rzlndarab pályázat.
(.,Magyar Cserkész" 1939 dec. 1. száma
b, oldal). Be'küldósi határidö: 1940 feb_
ruárius 1.

Könyv c|mlao ntilyázat. (.,Magyar Cser-
kész" 1940 januárius 1_i száma b. old,a],,)
Beküldési, határidö: 1940 januárius 31.

Regós-pálydzat. (A,,Magyar Oserkész"
1939 novetnber 15-i 6. száma b. oldala és
az 1940 januáriu,s l-i száma 13, olda[a), Be-
küldési határidő: 1940 februánius 15.
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Kószpónrára P 18e.-
Kapható unlvcrzálic klvitclben
|s_,_e,g ge1. és váltóáramra.
983/U ilpur.iclzárcci
Készpénzára ,.;...,...,, P 206.-

Tényleg ártalmas.e a lumpoláe !
_ . A mulató. ,,lu,mpoló'' ember rendesen do-
liányzir, alkoholos italt focyaszt s hosszabb
ideig fenntn,arad, tehát kevesebbet alszik.

Az enbeti test müködésóve! szem en a ,ma.
gasabb_ régiókban végzett repülés fokozóit
követelményetet állít fel. Ecy hamburgi in_
tézelben, mely a |égí utazás otvosi vinát-
kozásaival foslalkozik. érdekes kísérleiet vé-geztek. A kísé,rlette önként vállalkozó sze-
{élyeket 4-5000 méter rnagasra vitte* íe-t,
illetve eay kísétleti kamrábin itven Á;sai.
sásnak megfelelően riülrították meri á rcii?ot.
. Az alapos ,kísérletek eredménye a követ-
kezó, volt. A,kik előzöles atrkohtllt fogyasz.
tottak vagy dohányoztak, azok kisebb ma-gasságra blrtak csak lelemelkedni azoknát,
akik keveset aludtak. A szellemi kepesiei,
melyet a szá,moláshoz hasonló fetaaátottií
elIenöriztek, minde,syiknél csökkent. A lei-
nagyob,b csökkenés az alkohol, dohányzás és
nem alvás együttes elófordutrásánál, iehát a
.,lumpolás"-nál volt mesiigyehető,

-| 
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EL§ÓRENDÍ' FÉRFlnüjHÁtr§,
tlú lorm_a. És _!psrt!c!ák nagy választékban az
orrzá6orhírü NEüMArTN M. ceóet. n. rti. ua§. Bikam. rzáü,r Budaps3t, IY. -Múzeum. körút 1.

KöNYYl§MERTETÉs
Felhlvluk llgyolmeteket a jubileurai BlK-

hiradóra, a 4" BIK c§apat gyönyörü em-
lékkönyvéte, melynek gazda§ tarta]]mából
,rninden csapat merítlret. Vida Vilmosl ,,lsy
szebb az élet" címú könyvére, mely ,a mű-
velt élet szabályait foslalja ügyesen ö§§ze.

llrran§l László lrónak ,meslelent az e|ső
életrajza" kis füzet csak, de annál nagyobb
érdem írójától, hogy ilyen egyszerü szavak-
kal ennyire .mecdöbbentő mélyrelátással tudja
elénk állítani tlarangi alakját. Nem a mo-

l_ Qrrmol dolgozlk. Nylgodi
alvárát n.m z!v.rJ.. máOh
o.ohoz2l rlggrll. az lnyhoér íá|dalmrilrn klürülórL
Krllcmdr 4

Jó hangszert otcrónl crerkészek RElltÉNYt
or§zá§o3hlrü brn8§z€rtglcpén Budapsst, Vl,
Klrály u. §8. vásárotnak" 7§, gzánú árlecyzék
logyen.

\,-' zsQblónpcip.Ienat
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Wak*nekeII*n!
(S. íolytatÁs)

, Ime, egy, a volt cseh hírsrerzó szervektól származó llyen levél,
szó szerlnt íróshibátval.

,,Tísrtelt Uram t
Az eggík tó baráttútól megtuiltam, mílg nehezen uetgldik, peilíg

.§!ergnf, ha a |iatal korút srebbett tutíná kihaszndlnt, azaz" ha tudna
éIueant ís a ggtlmölasét, Ez mkd meglehet, csak ha van ea§ kis keíIue
a munlcd'hoz. Azon alkalmarás, amQluet tudnéh |elaiánlaií cz lrhetne
a mcllék faglalkoxúsa és emelelte lehetne más úIlaru!ő |qllaIkozdsa.
Eren mun.ka nem nehéz § e ilem |drasáó, de azért tóI töuedilmez. Szó-
but|orog küIünféIe in|ormáaiók elsfisarban szamélgekrőI, ma!d. a lcürnge-
zetb6l, amellsben éI és meg|arilltl. Azonban szükséges Lennt, ha euCgb\I
lutlna személgesen bemutatkazni, amikot is részlete*en mcl1tdrgyalnlnk
a részletx üzleti |altételeket.
, Hoggha pálgázna az c|féla keresetru, amelprőI biztostlhatam, hagy

e!őnyős, akkor szlveskedten matil előz$Ieg beküIdenl a részletes éle.traliát
ls eggben érle.zítsen, oaiion ludna-e engem |elkeresni. A,r összes /.!
rrdttsaíí Cs ú.liköltségctt ha|Iandó uaggok megtéríIení az kleérkezésnáL
s nz íttiköU:ségeí előre i,s megkükleném,

Figgelmeztet.em, hagg uan esdlge keresní hauonla mínt keztlí sEtlz-
ttluen-kétsz.ú.z ,pengőt, ha killönös tchetséget |elmulat az értesíléseknéI,
ukkot a iukllom sokszorta nagyabb lehct, Alólrús,''

barc-feilódött, kl, mclynok során derék esendórelnk a b*törd kdmetlegyürték. I{alálos lövést kapott, rle még volt annyi élüi beŰ;;
Itogy kt lghgttttt hallgatni. Á kihallgatás iorárr nrirrdent b;űiot;;
rnegnevezvón kiküldóit is.

A_ hadsereg mozgatása és anyagl ellátása, nemktiltjnben a had.
*ereg*k tcchnikai felszerelésc s ennek Íol},ományakdp titor<epes*age
az ipar teljesítőképessdgdtől íüEg.
_ Az ellensdges hlrszerzók e$yik törekvése, hogy kémeik útlániparrrnkról, kitlönösen hadianyaggyártásrrnkról tnliu* triiatorJá'a.i
szerezzenek.

._ ígyekeznek_ megállapltani, hog{ melylk g_r,írrban mit. mennyit,
milyen anyagból, mllyen módrrn gyártani,tt. ""-

. , _ 
lgyckez,nel< rnegállapítani a gl'ár íekvését, berendczésdt. selrea_fietó pontlnlt, hogy alkalmas helyon ds idótren ellene merényletet

hajtsrnak végre (szabotázs), s így is ártsanak a múködó rratrserffier<.
E_gy,tőporgyár egyik_lószerszárító épülete a levegóbe rtipUri ; ni

!z9mf]y cletót vesztette, hót podig sril.yósan rrrt*gsebeitllt" Ái arr:vlagikár 150.(t00 P" A vlzsgálat megállapltott.a, lrog! a véletlctr .r;;;;:
csél,1ensógnek még a leghaiványabb fuhetósége sern íorgtltt fenn.
, . |. nyn,lglás meglnrlr:l[. eg5-1k murlkáslu terelődötl il fl}.nnu, ezt
órizetbe rettók,s rr klhallgatások,alatt bcvallotta, hrrg1, a rióbbarltást
idegen hirszerzó szervek íclllrrrjtúsára ktivette et. A szár,adó roprrr tti"j
egy pokolgépet helyezett cl.
_ Cselekményéért húsz pengó jutalmat kapott mÁr elóre. Ez az

elvetemedett 8azember, hazaáruló kdpes volt öt ártatlarr emtrert"a
halálba ktilderri, hetet perlig sítlyrrsan megsebeslttetní.

Áz ilycn inforrníiciós
tltein íclkutatolt egyénhez
nzután levelet intéáek"
anelyben burkoltan vagy
nylltarr is fclszólították t
kémkedésre.

íigy lratÁrszéli faluban
llkó segédjegyz6 cseh hír_
szerz.óktól €8y. }íagyeror-
szágon felarlott levelet kg-
pott, amelyben hízelgó mó_
dorr kidomborították az ó
kdpességét, alkalmazhgtó_
ságát, Jegy*zól tevékenysé-
gét. Majrt rátértek arra,
hogy ente munkAJáért ntrrct
mt:gfelclóen dljazva, ebbói
kifolytilag íclszólítottáko
álljon szolgálatukba ée köz-
igazgatásrl híreiért hailan-
tlólt hgvonta száz-három-
száz pengót flzetni,

Ilármily kecsogtetó ls
yaltL az ajánlat, a segéd.
jegyzóben nagyobb voit a
magyar becsület, s a leve-
let beszolgáltatta.

IJgy nrásik levél:

,,Igen tíaztell tjram' !

trIás esetben a kdm -a
szellerni szabotázs terére
lép, költartt rérrrhirekkel
lgyekszik }rizonyos esenré-
nyckel megakaclályozrri
l,a95 ttregnelrt,zítcni. Igyek-
szik harrtis. brlmlasztti hire-
ket rr rrép ós hatlsereg lel-
kébe dobni, bizalrnatlansá-
frot §zitani a]áretrdellekben
az eló|járók iránt. a rrenl-
zetben aa államfó iránt.
hogy végeredménl-ben so-
rainkat megbontsa § az
állant ttlatét rotnlásba vigye,
felbnrít sa.

Az ellerrségcs htrszer-
zók g3,akran az emberek
Jóhiszeműségót ís kihasznál_ják,céljaik eldrósére. Régi
barátokat. isnrerősöket ke-
resnek fel, azoktrak támo.
gatá§át kérik, ho91. mint
kéJr, könyt stb. ügl.nökök
egye§ hivataIok}ra, lakta-
nyákba beJuthassanak. ltt
tlnztek, hivataínokok, ada-taikat kérik, azon üritgy

lill_h:FJ^"1::til1_ t|?,:i.ó:].íelhívá,soj<at lriitahessenek. IÚ;i;
. Maí _napig hiába uárom a uáIawát aa én leuelemre, amelget, remé-
Iem, rendesen mtgkaplu. Azért megint megengetlem magaánok ant
arra. tigyelmeztetni, amirőI *m|ítés tdtrn *r clső lr.loetemien. - szol-
gúíataíra uanatkozólag, amiért segítőke:et ngujtok, A mu.ll leuelemben
a ,|el6l biuebben értesltettem, Önön uan, hogy hntárazsa eI magdt az
aiú.nlatróI. Irionazért egészen uilágosan, mer[ 

'csak 
ígg tehet Á.d/csÜnösen

|eluilágosttaní azt, ami. érthatetlennek látszik Ön'ilőlt és umi bizttl-
tnatlunsúgot hozni közénk.

líüzelerlnek a karácsonpí t|nnepelt, arnelgekre minden.ki örüLA csaldd,de |őképen a ggermekek tilretmctlalü! uárnak, hagp mit is
hoz nrkik a Jézuska, Gonilolom, fulgg kóíatessége me,efennÍ"'minclenl
a családért és hogg éppen ellcft az tlnnepen lellyenek bolitogok,,4. s;erencse
mulandó és lehet, hog!1 már nem ie- Iesz i'lyen alkatmu.

Azért halúratza el nrugú Cs sie,ssen a u(llassral. Ezt u leuelet mint
az.,elöbb_i is. Magyarors:dgrót küldö'rl, nehctgg támadlanak esetleges
keIlt.mallenséget.

mótlon elóadott nehéz megélhetésük iránl igl,ekezn.t-i, Űgi b"rát-
ban, ismerőslren száhalma1 íelébreszteni, hog!. azokat *, jaf,i*r*.ii-
ségüket kilrnszrrálva *- óntudníIarrut telhuszűáIlák kémkedd§ük C.él-jaira..Igy lcsz aztán a jóbarát. ismerós. eszköz a kém lrczébert.
, fTzlctoket alapltannk tlsztán azzal a célzattal, hogy az mini hlr.
ktizpont működjók, kisebtr tizlcteket állítanak fel' foniósabb k;to;ai
dp,ülctek. _repüiőterék., g3,árak, közüzemek közelében. rrogy az.il.
rnilrt Irregíigyelőállorlrások, találkozó helyelr szerepeljenek"'}"elttirrii
ezeknél, hogy bár sz ilzlct.nek,kevés,vevrlje van, az-üziet rnégis íenn-
áll, a tulajdonoscrk a csckély Jövedelemnrel npnr álló arenyirrin mJííisjril élnek.

Egyik repülőterünk közelében cgy házaspár e6y kls tlzletet
nyitott.. (I(tlrábban egy velünk nern barátsá§os viiionyban lévó
államnak_ voltak polgár.ai, rle sikerült rrekik nragj.ar áltarnpolgárságot
szerezniök.) Az üzlet nen valanti_ jól rtrent, a-iutajdtirroiok"u jtii:e,
delem arányáb*n nem álló módorr jól éltek, A repülóierekrót szálirt,ott
hirek és íényképek feJélren bősdgeseIr ömlött a túloldalr,ól a juaas-
pénz, tcrmészetes t"elt is mindenre. Eppen ez a jótét lruktatta ei ótei.
Nem sokáig müködlrettek s űzhettók a hazaá}uló szerepót, rnert a
szokatlan jólét a becsülete§ rnfl§iyar *mberek figvelmét ielkeltette s
hantarosan a kómelháritó szervek kczére jrrtottak.

§ok_solr példát lehetne iít rndg íelhozni, rle a felsoroltakkal cléggé
megvilágítják e veszcdelmes rnunkát s e kevésból is láthatJÜ[,
hogyan_dolgoznalr a kémek és láthatjuk azt is. mennylre kell vigyÁeni
s ollentlk vérlekazrri. (Fellytatjrr§}

Muradok barútságos itdttözlettel aIátrás,"'

_ "{zt hlszem, ezekhez az aljas levelekhez s olyanhoz, mely meg
a karácsorryi seent ütrnepekre. az Ur Jézusra is képes tivaikozni
az{rt, hogy valalrit hazaáru}ásra csábitson, rrenr keil kontnentár.

Találkozrrnk a hlrszerzó rendsecrek között lr betöréssel. lopással,
kasszafúrátsal, tőr. bomba, revolver alkalmazásával, sőt g}ilkos-
sággal is,

§gytk határmenti irodába egy szrrrnszérlos áJlam hlrszerrz6
*zorvének íelbujtatására egy munkásenlber betört § í}ttnail lrásoktrü
akart ellopni, Csonrlőretnk megn€§zelték a betör.ó kórnet s óppen
Iegnagyobb munkáJában lepték mcg. A betöró *r tneglepetóst éi;re-
vette, revolvert fántott s a csendőrökre tüzelili kezd€tt. Csondóroink
sern voltak testek, a tüzelrlst azonnal viszrrnozták s valóságos közel-

1t



ilerékszögbett, ne rézsuton
Haladt út a kocsiutan,

Ne ugrúIj |cI menetközben,
koesi aIú ketüIsz kütngen !

?_er_eksLögbeIl,_ ne rézslt|,on Ne ugrúIj |cI menetközben, Laruli |öItlrt: uillúnúúsl,ar
Haladt Út a kocsiutan. koesi-alú'IÍetüIsz kümgen'! S inrcáO'b azz u 1riiiit,l ttluul !

Balesetelhárítás ée az iskolák
A. helYes l<ÍizJckt'dósrc s _a _bllesetmegelózésre való neveldst hat,halósan szolgáIja az Orsz, I(iizcgtlszsógügyi ligvc§tilcl, nzzrrl. hrlgy díi-
gt]!. \'n{y iÍjtisri4i cÁycsü]eL ríszére, ha azL kérik s a vallás- és közoktatásügvi minlsztérium rondelcte '3rtelrnéllen tdvciiiittriii itl rifiü,,

A legt lrllu l§li§í}sablr lrnlcset clletri rajzokrr t kószít ó tn rrulók, Az egl-esü let 1 50Lt peIrgó értékü íaliképet és kónyset is oszT szdt olv i;k()lák ós i f i íis':1oi
ef,}'esületek kíizött..nx,l1'ek a 1anulók_leghnl"ásosabb balesetelleni rajzai közü[_néhÁnyat 1940. évj íebruár hó 2Sl8 \'Ill, "Eszierház1, rr. s. iz. atibekül(i('nf'k. l:i képek lcgjnvát rárrrlorklállításokon fogia bemutatni az eg5,esülel,. hogy a baleretmegelózésre a Úagyközönséget ii rri l,cz,,r*e.

VlLLÁMPÁLY ÁZXT
,,l(iizdolgokbnn szoros igazsá{ot tzólalnl *

tenní. bór czretr veg5,Ék ls kedvótlenül, el rrem
cngcdhetó kötcle§ség"'

.,Közdolgokbrln hallgatni, hol káros l,ótemóny
\a8y lell nvilatkozlk, hű pclgrlrn$k nem sznlrnrl."

(Kölcsey F.: Parairrells,}
Xu|dl }"erene, §órvÁr.

,,Á nyolv hatulma$abb. n i,,t , k".d.'Enrlotd".

§zöt,oidrógrrlúrról l)cszehek és sokan íálln[ák
a2 ang(ll szöl cí lle hor.atal megszüntét. A ma-
gyar §zöYet n|óltó \,cnietl},társa az angolnak. Akl
mngyüf §zói,etet vásárol, az nl&gyaí munlrál-
kéznek ad mef;élhetést és elümozdítJa rl mnryar
lpar íeJlőtlógét,

LálóhelÁron tonnnk a voruupok, amlk<rr húzról-
házra Jlirva ös§zcsyiiltlk n íelosleges fémlár-
gyakut, llletvc íómhttlludékol.

Okn : a hdlrorrts vlszonyok rllapjón esökLcnt u
íémbghozntal l lr fóm rredig ._- niá különösen -

mlnden államnak (leglyen az háborrl* ys$$ §eitr.
le8es) nélkülózh€tetlelt ny$r§nrryfi §a.
GyobrrÁr ,pól ó§ l$tvúü pályrlzltul. Bókórosaba"

Kót közópt*kolír§ (lcventekötcles) liri beszélget.
.{z egylk; ,,Iiélrzeltl esirk. jól értesült hrll,rőI
hnlloltrlnl. ll(){}, il mitHl,ílr-orosz hitüron nugy-
hziitrlú ktttolls§tlgot YontAk ö§§ze, sót 30.00ll
lpvr.trtét ls Yi|_tek ntár odn."

..\ máslk l ,,;r*e mondtl ! Nem i§ tudtam, ho8y
orrlrír,l(, ill,en nsg!,ü dohónyfogyaszlár t

Gönrrz Józseí, Dtldnpost,

,,Ha a'polgdrl kötelc*ségnek szlgorri sznvn tőlgd
íuunkát,-e}ól * írira<ltrÁErlt. talÁn ólcterlet g u
íöldl életnck mlnden örömét, ntlnden }clnét|yét
klvínja áldozatrrl : ne kt',slekcrlj. első dt leg_
szentehb lcgyen elí'lted a hoza..í Dló}.

,,lz8ntott ldókbetr könnyebb az ludulatok árját
kö\,cll|i. ttrlnt azt rr hon érdekében cilllnpítaltl.
Ákl ilsen tdökben a kedélyek ln§ertillséflór,el
szcmbt,ll sz.lL'udsá8 mellott óvatossílBot l§ iljíinl,
lélreértéseknek, sót Byanrrsltrlsoknrt]< ls klteszl
ma$át, amelyok€t oltúrni csak nzsrt, |rrrgy a huza

ne szenvrdjen, lolkl erílt, sőt prtlttlkrrl brlllrrlrlgntk{r,ón,.. De'iik.

vILL,tlíF..t LY AZ.rT l]zD§llTltK
H. György. l'asvlrl Sajnosr tlz ú.§(|l] tls *ltlrak

cáfolata nem tír ktilönöscbb jelertlíí§é§§cl, ts.
Jakqb. Zlr(,. Kedl,es Pu jtás. li(,r(.izl })f lőrni a
helyesírási §?ábál},okll1 azÉrt nttigst, szttb:trlna,
Ii. }'sreno, Bud&pe§l. .\ leintcs.cl vrtló lt,szcrclr!r
már Lcmeft eUárá§. íi. Jpnő, \'ór. sz|llíl))í,r .zó^
íordtllnttrl ólót venni n rómhírnek ügl,r,s eljrirÁs.
F]hhe_z hrttonlót nzonbglr ntrir löllbti 'köZölliillk,
Itl. tL rtnrlrós, Xapuvún SuJnos, n kiilüuösehh
cteményt, lll bírcátolóst rtrnr iurtoInrazó púl},rizlrl
nrrgyott hosszú. G. JÓzxof. llu.lilpsrt. .\- reInltlr
leszcrt,lósc nenl lén}"l8Hes cófolnttal lairtélrt,
F. llóllnt. llomhr1l1hrlzu, -\ közült crcl brlz
ltrr;onlót már isntcrtcltünk. Ill, Á. .ltlrlrár,
Iirtpur,ór. .\ttisotlik púlyA2uto(l lón§,cg(.lx,n egt,
olyatr rómhlrnek mellékvágátryon lItló ttte4_
cáíolása, amely lénylege*ett llizoltyrrs tnórlttkIg
hözszájon íorolr. })zt a fónthírt ltzl)lll)l|tl lllnllll
omber§k izúmála (hlnz lithIrsóubctr il§eIrtkllíil
áll olvarógárdánk) nenl lthtt ós'rtent ls ilóg.ó,{cr
a pályázulhnn íclhozott ar!ekhel crlfolnl,

arz, dllatalluaai tudmnfuu atftgut
Áz orvosi tudomány haladásának mamár azá|Iatokirhasznát

vcszik" A Röntgen-fénvképezós, órzéstelcnltós, a, §ebészet c§oda-
tételei, a kvarc-sugárzás és más új v{vmány áldásai az állat_
gyógyászatban is szerephez jutrrak. különösen olyan esetekben, mi_
kor valami kedves é* értékes állat megmentésér{il van szó.

Képünk a berlini állatvédó egye§ület Riintgen_készülókét mu-
tatja bc. A §chickler-uteai állatmenedékházban egy német juháse-
kutyát világítanak át, hogy meglássák, miíÉle clváltozás okozza
belsó baját" Az állatorvosi fóiskolákon van ilyen készülék. Ar
idegen tárgyak eltávolítása megint külön tudomány. A va*anya-
goknál a mágnesnek van nagy §zcrcpe,

A mütétekni,l az állatokat is elaltatják vagy érzéstelcnítik
§zt klvánja az embersóges és nyugodt scbészi munka. Nemrégen
súlyos agyműtétet végeztek egy hír€§ an6ol verrenylovou, Windsor
Lad-en Newmarketben, !r versenyistállók városában. A §uáz§ler
font értékü, nagyszerü paripának agydasanatfi támadt, O'Corrnor
állatorvosi főisk,olai professzor opcrálta meg Anglia tíz legjobb
állatsebészének segódletével. A műtót másíél óra hosszat tartott
és az érzóstelcnítés íolytán az áltat rlgyszólván semmi fájdalmat
sem éfíett. A mütétet és a kötözéseket az okos állat a leg-
nagyobb nyugolamnlol áilotta ki és szerencsóserr meggyógyult,

Már nem egyszer fordult elő az is, hogy kutyáknak ég más
óllatoknak mülábbal helyettesítették eltöfiitt lábát. Az atrstai

vasútállomás közeléhen minap egy _nagy 9a§ szállt le, melynck
féllába óssae volt ronc§Olva. A helybelí állatorvos a törött lábat
eltávolította és fatÁbbal pótolta. A sas ügyeren tud ugrálni ía-
lábával és nem is kívánjá vissza*zcrezni rzabadságát. nrert igcnjó dolga van óg kiizcsodálat tárgya,
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Piherr és piheg ugyanabbót a hangutánzó tótról szárrnazlk.
Pihegés a munka utáni erósebb lélegzést, pihenés a pihegés utáni
zavartalan nyugalmat jelenti.

Á.a ököf §em § sziigyéT,el húz" nrirlt. a ló. hatrerrr a nyakár,al.
Ha rnegszabadult ak kalodájuktól nyugotltau ólveztrctik riivid pihenő_
j ükel,

Oly"alt fellélegzés lelret ez utllrik, mint a tliákokn:rk a tízperr:, }1zl,
még e legjobb tanuló is §zereti. l)e nenr vetitek nle§ ú8),,c lr. krrrá-
c§ouyi" húsvéti, nreg a nfigy vakációt scnr ? lláziíll|atailrli ilyerr
hosszr1 szüttetet nem kapnak, de az igazi jri gazda ncm lrrgja llc
vasár- é§ ütrncpuapokorr állatait.

I(ell is a pihenós embernek, állatnak egyilránt. ]iledkívánja &
§zülvezet. A pihenés éppen úgy hozzá tartozik az éltíhez, mint a
multka, az erőkifojtés. Illunka nenr lehet pihenÉs rrélkiil és csakis
munka után édes a piherr{s a közrnondás szerint is, Kir,áll. a nehéz
dolgot végzó embereknek és a teherhüzó állatokrralr van szükségük
itlónként a pihené§r€.

A jó gazdá nem erólteti meg állatait scrn tírlságos nagy teherrcl,
terüvel, §em pihené§ nólküli §okáig tartó rnunliával. 'fekitrtétbe veszi
az út minóségét; sáros, c§tl§zós, göröngyös, mercdek írtorr kevcsebb
teherrel lassabban, több pihenővel tutltrak csak haladrri jó rrrunka-
tórsaink. Tekintetbe kell vennünk crőbeli állapotukat is; íajtájuk,
nemtlk, koruk, egészsógt állapotuk szerirrt töblret vagy keveset}b€t
lehet tólük kívánni. Ezerrkívül az óhes, szorrrjas állat senr trrd trIyan
erót kireJteni, rnint a jóltartott, Ezórt a pihenő arra is való, hogy
egyenek, igyanak. Hiszen a gépnek is íűtéssel kell erőt adnunk; hát
hogyne kellelre az élző állatot rendeserr táplálnunk.

Az embernek szellemi táplálék is kell, hogy szabadidejét okosan,
kellemesen ós hasznosan tölthesse, erről íog gontloskodrri a Sza}radidó
Mozgalorn. Az állatok azt klvánják,'lrogy nyugalmuk ós szervezeti
feltidülésük lcgyen. Három }ép áll lelki szemeim elótt, Rerzencén
láttanr egy marlracsord/rt deletnl. Tikkasztó hósCgben hasig trágyában
álltak ós egé§zen feketék voltak a legyek millióitól. Arany János
Toldijában olvassuk:

VóIunál ar ökrök szomiasan delelnek,
BögöIyök hadőval húbor{lra kelnek.
De |elült Lackó a béresek ngakdra,
JVínc*, trl ulzet metien hasszú csalorndra,

De láttam egy csöppnyi kis pásztorleárrykát, aki árnyékos
pázsiton, patak mel|ett legrdteíett cgy tehenet, kezébtrr lornhos :1g
volt, azzal legyezgettc a szelid állatot.

§zóval az állatokrrak is kelIentr:selr kell tötteniök szabatl idejüket,
hog;, tij életerót gyüjthessenek,

A tzékesfővárori,ebtartási §zabály-
rendélet állawédelmi intézkedései

Minden ebtartó köteles ebét ,rnegleletó mó-
don etetni, itatni, goí,dozíi, egészségi állapo-
tát álla,ndóan ligyelemrnel kísétni és gyógyl_
tásáról gündo§kodni. Fertőző betegséget
azonnal be kell jelenteni az Élóljáró§ágnál.

ílázórzésre §§aki§ telje§en ogészsése§. lél-
évnél ,idősebb, lesalább 3§ cm. magas és me-
]eg szőrzetű kutyát szabad használni, A ház_
örzó eb részére tíszta, §záraz, almozoti, vé-
dett íekvöhelyról, ólról kell gondo§kodni.
Csak széles nyaköívet szabad nyakáre tenni,
z§ineggt, vagy kötelet nem. Ebet klnozai,
bántalmazni. uszítaní, zaklatni, vagy inge-
,ehi tilo§,

Utcára, tórre nlinden.,kutyát pórázon, vagy
szájkosárral kel1 vinni, Nyi,lvános parkokba,
§étányokra, gyermekjátszóterekre, nyilvános
,helyiségekbe és közhasználatú közlekedési
e§zközök{hl pórázon és szájkosárral kell ve-
netltí a kutyá,kat. Nyilváuos étkező helyisé-
gekben, §§8k a tutrajdonos §ncedélyével §zabali
trutyáknak tartózkodni, ae evóeszkózökhöz
nem szabad bozzáérnle ,és csak a ,klsérójé-
nek *nagával hozott edényből szabad ennie,
innia, Mészáro§, hente§ és élelmiszerüzletbe
egyáltalán nem szabad beereszteni kutyát.

,flarapós ,kutyát utcára biztos szájkosárral
kell vinrni. otthon nappal iól megkötve kell

tartani, éiiel pedic c§ak iól beketltett üelyen
szabad eleresztsnii a kapura pedig ki kel,!
írnil ,,tlarapós kutya". lskolák, kórházak kó-
zelébcn ne.rn §I&bad ücatós kutyát taíta|ti.

Ebet é!vo boncolni ,íí}érr oktatás céljából
som szabld. Mütéttel járó klsérletet csak
akkor szabad kutyán vé$ezni, ha nern helyet-
te§lthetó alacsonyabbrendli állattal. llyen kí-
sérleteket csak az állateeészsésüsyi telepen,
tudományos intézetekben, kórházakban tizá-
rólag komoly tudományos vizssálódás céljá-
ból csak az inlézet igazgatója, vagy annak
jelenlétében ós felelósségére okleveles orvos
vagy állatorvos végezhet. A kísérlei előtt az
ebet el kell bódítani. utána pedig, ha az élet-
ben maradás kétséses, injekcióval azonnal
,m€c k§ll ölni. E céIra csakis polgármester
engedélyével beszsrzeti ebeket szabad ,fel-
haszrrálni. A kutyák tulajdonosának ctmét kö-
zölni kell, Kutvát kivócezni csakis az Allal-
egészségfi§yi telelr*n és az állatorvosi klini-
kán szabad és pedig }ehetöles gyor§an é§
szetvedés nélkül. Farok- és fülc§onkitá§t
csak kéthetesnél fiatalabb eben érzéstelenl-
téssel,kizárólag állatorvos végezhet.

A kutyák bejelent6se, booltága,
állatorvosi vlrsgálatl és edó|a
Az állatesészsésüsyi törvény (1928 l xIX,)

alapján minden töIvényható§ác külön ebtal-
tási és ebadó íendeletet hozott.

Budapest székesíöváros úi ebadó és ebtar-
tási szabályreídeletének a clmben folsorolt
kötelezettségekr€ vonatkozó része most új-
évkor lép hatályba. A székesföváro§ terüle-
tén ta.rtott minden két hóuaonil idósebb ebet
mi,nden ianuár elsejétöl 31-ig az illetókes ke-
rületi elóljáróság,nak be kell jelenteni a ház-
tulajdonostól, vagy ,mgcbizottiátói kapott
örszeírólapon, fla ianuár után két hétnél hosz-

szablr it!öre jut a kuty,a a kerületbe, vagy ké-
sóbb tölti be a ftét }rónapot. E nap alatl be
koll jc{ente.ni.

Minden év elején ialragaszok hirdetik, hogy
mikor kell a ,három hónapnál idősebb kutyá-
kat beoltani, Ez évtren ápri|is 30-ika volt a ha-
táridő és l pengő 87 iillér a beoltás dija az
állatorvos rendelőjében. Szegénységi bizo_
nyítvánnyal ingyen oltanak.

§llatorvosi vizsgálat céljából rninden .lrét
hón,apnál idősebb ,kutyát be kell mutat,ni szái-
ü<osárral és pólázza! ellátva a kerületi állat-
orvosi hivaialban január 1, ós április 30-ika
között, A kerületi áIlatorvos egy pengőért
ebigazolványt állíi ki. Ennek alapján az elöl_
járósag egy évre érvényes ebvédjegyet ad
ki, ,melyet lakáson klvül tá kell kötni a ku-
tya. nya,káía,

Aki a saékes,íöváros területén 30 nap*n túl
*ét hónapnál idösebb kutyát tart, ebadót tar-
tozik iizetni. A házötzö, katonai, rendöri,
mez&. és erdóóri kutyák után évi 2 pengót
,kell tizetni. De lakásban tartott ebek ,nem
tekintbetók házórzónek. Az állaikert, tudo-
mányo§ intézetek, állatvédö esyesület, állat-
kereskedők ebei, vala,mint a tehervonásra,
§zegényEorsú vakok és sikeiek vezeté§ére és
mulatvány,okra használt kutyák uián 5 pen-
sót kell tizetri. Minden más ,kutya elradírja a
székesiővárosban 15 pengő, kivéve a németjuhisz, ,más néven íarkaskutyákat, melyeknek
25 pengó az adója.

I|EGUE|TED.E }llR l
lf; lÉl(o§íüllYu tl, íUíE!ÉI l
Krphrtó r Crlrkőrzboltokb.n, Budaput,
Y1 Nr3y.§{n6pr u. ó, Vlll, Rlkóczl út ó7

ór Dgbrccgn, F.rGnt lózlGí út 26

ütrűrlűrr tlótl lcrgse ícl
Pclnlgar lűrol, ürcg urrl§rr

llr0rmühcllűt t

ét 6ísl
tmIók-

(40 üllo-
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mire a jóke<tvü társasággal végigparoláz-
tam,

Mivel rrem akartam a mulatságot meg-
akasztani, hát kértem óket, hogy'folytai_
sák. A tücskök újra ráecndítettek, én meg
egy málnaszörpöt rendeltern, hogy Tapsi
Pistával koccinthassak. mert hogy el ne
felejtsem megemlíteni. szeszesitalt tilos

teszck egy3örögdinrtye ellenében, Fel is
hívom_rá_ Tapsi Pirtá figyelmét.
.- l'á.j csák - szólt Tista, - mind-járt éjfél lesz és akkor te kell venni az

álarcot mindenkinek, Akkor mestudiukl-
Mindenesetre figyeld ókclmé't ri.honu

megugorjon, Á tücskök rázendítettek és'l
párok újra táncra perdültek. Mi az órál
lig_y,eltük, no meg a gyanus fiatalembert.
_ Mikor tizenkettót zendüIt a falióra,
Tapsi Pista kiállt a terem közepére 

-és

csendre intctte a tücsökcigányokat, én meg
a titokzatos vendég mögá álitam.'

- Hölgyeim és-uraiirt - kiáltotta eI
magát barátom, álarcos báIokon az a szo-
kás, hogy éjfélkor míndenki leveszi az ál-
arcot. Felszólítom tehát a ketlves rnulato-
íókat, .!osy. kivétel nélkül mindenki veg/e
le az álarcát.

A hölgyek, ura]< vidám nevetsélés mel-
lett szedték le magukról az ála"rcot, csak
a lomposfarkrl próbált a teremtröl kisom-

Á multkor furcsa levclet hozott a posta.
Meghívó volt. Tapsi Pista, a nagyfülü
nyulbarátom küldte, melyben álarcosbálba
h{v a bükkleveles csárdába. Enni_inivaló
lesz bőven és tánc kakaskukorékolós ki-
virradtig. No persze, még az is rajta volt a
meghivón, hogy álarc kötelező.

Mivel nem vagyok semmi jónak az el-
rontója. hát a báI estéjén piros csizmát
huztam a lábamra, álarcot kötöttem az ar_
comra és nekivágtam az erdőnek,

Még a Rákóczi-irrdulót sern füt),ültem
végig, már ott is voltam a bükkleveles
csárda előtt, A bejárónál két hatalmas
nyírl állt, mindkettőnek jókora fütykös a
kezében.

- §zabad a meghlvót! - szólít fel az
egyik komolyan.

Előkaptam egy-kettőre, közben ijedtcn
pislogtam a két íelfegyverzett ajtónállóra.

- Bocsánat, h<lgy bottal várjuk a ven-
dégeket - mentegetödztek, amint felis-
mertek, de annyi bivatlan tolakodó akart
bejönni, hogy csak így tudjuk őket távol_
tartani.

_ No igen, mert nyúlpecsenyére fájt a
foguk! Ezt persze nem mondtam, csak
gondoltam.

Amint a táncterembe léptem. már állt a
bál. Hetyke puskás, kairlos nyúlúrfiak
ropták a csárdást a csipkés szalagruhájri
nyuszi kisasszonykákkal. Persze mindnék
álarc takarta bajuszos, prémes pofikáját.
A sarokban nyolc tücsök rángatta nyirren-
tyüjét hegedüjén, de olyan lelkesen, hogy
még a lámpa is táncot járt a mennyeze-
ten.

Hiába,tettem íel az álarcot. A mulato-
zók rögtön íelismertek és hangos éljen_
zésbe fogtak. Tapsi Pista mindjárt be is
mutatott, No bele is zsibbadt a karom.

\

polyogni,_ Halló uraság! _ kaptam el a frakk-ját és a farkát, a íelszóiítás magának isvolt a bűkkleveles csá r tartani. szól !

Most elállt a zene, A tii megéhez-

iek, megszomjaztak. A táncospárok ezalatt
körben sétáltak.

Ahogy nézem a §étálókat, bát fettünik
nekem egy álarcos gavallér. Sokkal na-
gyobb volt, mint a nyulak s hosszú ka-
bátja alól bojtos fark'inca kandikált ki.
Mif éle szerzef lehet ez? - tépelődöm,
Hogy nem nyúl, arra két lyukas áo5yorót

zatos. ki akarok menrri, Rosszul éraem
rnagam1 Inkább. _hoz,zon egy pohár vizet,
rnert rögtön eláiulokl

No.persze neni hallgattam rá, mert tud-
tam, hogy csak tettet-i magát, azért esy_
kettőre le is kaptam az álaicát._ Róka. róká _ sikoltoztak a hölsvek
és mindenki a kijárat felé futott, P§Ílze
az urak is.

Én .meg a nyúIpecsenyére éhes ravasz
után }aptam, de csak a farkát sikcrült
megragadnom. Róka koma azonban nem
adia meg magát. Nagyot rántott raitam.
hogy hanyatt vágódtam, ő mec kiulrroti
az ablakon. Igy hát megmeneküÍt, a iarka
azonban a kezemben mlradt.

Természetes, hogy a ravasz róka hamis
mcghívóval lopódzott az álarcos nvulak
közé, hogy _jóllakik nyrllpecsenyével.' Ra-
vasz szándéka azonban riem sikerült_ sóta farkától is kénytelen volt elbúcsuzni,

Mivel róka koma csufosan meíutrrott. a
táncosokat is sikerült visszacsálüom 'é§
megnyugtatnom, A tücskök riira rázendítet-k| {l " 

párok is rljra roptáÍ< a jó magyar
csárdást.

Én azonban mát az ajtó mellé álltam,
nehogy a ravasznak kedvé kerekediék visz-
szatérni. Bár oem hiszem. hocv csónka fa_
rgkk1l, 

, 
olyan nagy dicsóség'' társarágban

§urgoloclnl,
Aki pedig kételkedne mesémben, annak

készséggel megmutatom a kabátom sallér-ját, Valódi és hiteles rókafarokból -kégzl_

tetüc e§y nágybaju§zú szücsmester,
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Puhtt ki,t pelghrliben túncolua hutl u hú,
PütyUlt_ kopg4yQa ualósdgos kohó,
Izzó dlomszíkrúk cikáznak szerleszé.l
Neuelue csóuúlta a, aén hald üstökét.

Bütgök a csillogó hónvzók uúndora
Hdtán a slie, e jó öreg cimbora,
Osszehajlható sí. . . / Ez azutún csú.q!
Könngű csomagolni lde auagy oda.

Petcg uz úItltttké1l, süuil szll,utlttlltut,
$lattunk nagg mélgség ualósdgos katlan,
ó csak most ldlom, hisz ugroltunk a súncró l,
Csak Ie ne szakadiunk a léggömbtartó ldncról,

1.6

_rry
SIELO ALMA

lrta ér raizolta l

lÁró

litilbg11, ltu ktt!ttllju tt jü tttt1, l;tltttl;itil.
S a gonúa |elueszi lauaszi kalaniúl.'
.b'elkötöm a lécent, melg ulzhatlaá ils Ílszit.
Rtlhu ttó p ataA,on uillúmg gorsun csrtszit,.
.a a . r'.} ., lrl l O-D .

sPoRT
Sorozó őrnrentgr az rú|orrehrrz l No,

nrag& igen 8yen8c figura. Sohase
szokott sportolni ?

_Iilqq,, (büszkén) : Hogyne slrort,<rl-
nók, hiszcn mesterségctn a sport,

(lrruester ! No, ar,ra kíváncsi vagyok.
tnit slrortol, Mí maga civilben ?

llJonc l Rélyeggyüjtő vagyok.

l,)ul.tilu. uí11 1la!ul; ttltttt jő tt.t!otttllluil,
G_gülölönt 3 lassút, u cunttnol1ó lonhúl,
Kerekes sílalpuk ! Szerelem"étt noha,
Merre elszúgilklok nrm nő |ű oll stútt.

F_t!!; ,j::ttt.. ttglll,ttt, derrs ll,sz u |rirttt,Kthullik a |ogm, reszkel Dtaii á kezem.
Qe. uzért spo rlolok rne m monrloil t wut sok ttl,
Kítttlrltttt,srn iilr,r. sikli/l a sí|t4lttl,



.,r §.a l: ] lr'-19 Jl r'ir in,

tre -{Z.v$VX@lL" l)*éi
Nti1l l1:ltZl

(iabí: .\rrl,rrk:ittt, rteIrt ttrttok tlntrhrí,
nlorl ltagvoll íáj a íejcnt,

l\latn:r: .Jlil vatt kisíianr. nriljd trrrulsz,
htr elrrrulilt a {cjí:ijás<lcl,
_ (iabi (íé|rira nrulvrr) : Atryukánr, átnre-
}tetck eg1, ki.s irlóre .lttrrusl<áh<lz játszani ?

l{artra: §ti az, m.lr ncrrr íáj ir ftrjcrl ?(iillri: .\lttg í;ij. esirl, ttltrs( lteltt titzt,rll.

s,- ':*-
í ieu

''i e--'*

.,&

t§',: ,:
.-!,- :' 4'

-\-J

1,;no,á,
ak, -

buIti.
lll.;sZl.]l.. l )íi Nl.;]!l l.;lt,|,l

A hót,cs kisfilr az ökrök eldtt ill. nrikiiz_
hetr az alrj:r sztitttil utk l szckérrt,, Az ökrők
r,§<,lltlcst,lt kóróllztrr.k. ,\ gT,erck sokáig rrézl.
ltrlg,l, tttittI Jll()7,{}l{ it sziijttk. cgl,szcr t'sltk tlteg-
szrilal:

, . l"]tltls :t;ttlttl, :tz iikliik bcszólrrek llozzlttlt,
ts:lli hl'tI ttt,trt 1tlrlotn. lrrrg1. ltril.

§\'/,§§.1 K l. lt,\ ^|íIl;I)Ex7"I' I' l)
ligg lernús:elrní:lttdtis Ittlun boqards:. liqt1

tttt1l tttittttl:il ke:ébett gu:dag :súknúttnqal lér
lttI u si t.,l l ltottábo,,- Itullod-c guere]í, naísd ki uzl u: liltil !

s:til tlfln a: ott lénIergő I!]?rcklp:,. II.dl ke kicsodu ! --- k[nlr:i u uuerlÁ..
I|n pru|.,5376p ua7llolt.
IItil qz núcsodtt?
()lyon entber, uki ntitttltttI lttt!.

_ No, ltu. mittdcttl tttd, ttl:kt t ajttit is
ki ludjl ttuítni , ntiltts:u| íl uyril; ris strlÁ.rlrt
lonlul.

I(;.lZ.l t,,l.\,
Tuttiló : l|íondd meg nekent l;'onók F'trke,

ltáttg érzíke uan oz embernek ?
_ Fottdk i'erke : I)égu ! I1s perlig : látás,
hallós, tzlés és lapidlűs.

Tontki : Itál u: orroddal mil minálsz |'
F. I'. : Sebbil, kóreb, herl dáthós bol1ytlk.

l'JllA lli.lZ;1 1'i1|\i

Tnniló : I\o Ferkó, lttrg ttttlnríd-o rtrort
tlunl, hogy rtrllvi} íotttostrbb. Á rrnp, ragy rr

hold ?
|]olk.i (r|ro§l rtlúr rteln núlhú§) l A lrokl.
Tunitli : lllórt. ílaur ?
F'r.rkri: ÍijJlt u huld czülsége§ehb, ltlltll

rr llllp. ltlFll lluppul r191, ls olég rilritlos ullr,

l( l ,] l( llll:.7. :

. Tiszí tiltct.i & n(,tli ü trénit, hn r/rtir rr

ltdtti láttrgarsr| rrreg Il ntlniL, ntcrt valarrtil
{k!lr lltorldílni l tttíltl n ltóttitttlk; lllt. uzolt
llatt tt nótti lt(tlll ír rii elJölrtri ir rrónihcz,, akkllr
lt tttllti ílrg cljiirrni a ltí.rlilrcz.

sZA\'"i N ]r( )( i,l,A
j\lattlit : .leg.vcztl lntg kislrilryrlnt, hrlgt,

ttrltil lrtlt lll(,gl(,lrct§z. ttr lt;tlaszrl ltoltlttJrrn,
|,]r,ike: Akkrrl, llrltl lrlt :rzl. a rl<;lrosltlrtál,

atttil a sz.ckrtittvbt, lr.tltll. ltlrtlrt r:gvctlt tttt.g.
hl)gl, ll() llrltrrtrlJott }ttlltt:tllrlt.

1,1r,|,r lt,,1Jz()l.
lhir.sl l llorl, rtljzlrll tlokcrn c;;3 lr;rltl.
11.1l prtibrllkrlzlk u lílrnl. d+ :lohtlgy slrtl

xlkerlll. urlrl. ní.gy r.}ünllnl r,l;y lslóllril rrrJzol.
llol l lri ?, kórrlr.zl n búr,xl.

, ()ll. nl, rtz islril!ílbult .ltltltlt ll$1l {
fllJzrtl.

/i,l,/ l,,l .\,

;1 1,1.s l)l/cr l: uhlttlcbtil ttti:í tt ttttuy nilwrl,
.,í/9§:fr (§ílA, i jtdlrtt IrlkitiIl,

l'apu ná:d rsul;, lls:tlltuI tt: hl .'

rlrli l. \'li lt§Z l'}-. lfl]
Á kls {irlbl íoll1.1ll.íl.§ftt hií!|. órlesanyJn

tlrihn r.sllitjlr. l,);1y kis lllíí rrltrlrrr nrrrlrillil
cllr:lll1Jnl.

. \rl hril lslt.ltltr.k. tlttkltog1, r.llurltllrrl-
tí1 , sztil lltlltlrllrltt ll tlllltltll.

Ni.rtr lrrrllJllrlítrlu r.l ,rtvtlvtI rt cs..tlrfl...
l:§r]k lrt(ríí e111 klrsll piherltk.

sZ()sZ l.: ll I § 7, |, t:?,,l, b:

Píler attttgiru rendellenkedik, hog11 édes-
angja kénylelen rdszóIai :

- l'llrr, rlla ooll tt r?ruI?llfnkrdislvil.
|.'t1 Ie t

|tpt,tá.'; kóxlel.i Pétrr.
()tltt, u}wl Gpurka üI.

I'iltr ettqedaltttesk dik. . minek ercdnúnye ,
ltugt] (t kís ()uurka Iclsikít.

lÍi bujutl :' kérdi ijedlen a ntaua.
Á l'éIri iónt t|iit panus:ktxlik tt l.is

(iyur i.

,rl,r§,\l,i.)s §.IGí iiltii1l
lloszólIr:n kóreilr Berzsenyl köllószrtár6l

- tttljn íel t kórdógt a vlz§Oán lz rlrtiik.
llrtl11tt llrttltll (nevel,).
lllniik l llll llpvel, ? Talún nelrr lrrdla r

kórtlí.st f
}l. ll.: lrehogynour tudorrr. Ílpprrn lzl ez

o$yet lltllr)trr. r.suk R uttgy örlinrl,íll ttpnt íllílorll
elrnotrrlttrrl.

Nyomatott Tolnei Nyomdai Műintézct ér Kiadóvállalat B..T. mélynyomó |tödorgógépeln, Budapert, Yll, Dohány utc. 12
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W"Jí v- *y §
A Magyar Cserkészszöveíség menc§uli menedék-

házánál még Husvéíltor is méíeres hóban lehet síelni !
vER§§Hy slxÉgzleter

Az alantt I-V L készlct síclá*rc lcd"cgcn szarclt dila-
potban uan. Kitűnően ltasendlftald nrinden nqgsf*gtt sícipő-
höz, mert a po|aoasdk áIllthalák, Á kérilctck öoíolr ndlltül
értendők, vidékre a saálltldgt kfiIslgeket a mependclő oi*clí.
A készletek, ha el|oggnak, awk többé ncm kaphdók. Mtntlcn
darab egg-egg remckmü, Vczetők, régi *íü§k, ,,ndgg mctleral{',
,,óreg rókdl(', tóbatúíatok alúrúta az o.lanti készleleket:

r. KÉ§ZLET. 1 pár 200 cm lros*ztt, sőtélbarna silnü, egycttts-
srúIt7, adloqatoft kőtislal&, Ercr-lslor, íába úlluaztetl
rézbelétu csauarokkal úlllthd:ó, erőE, rozsdatnenles kgd-
miumozással cllútotl pot aoíö, aIáMIcIt lal plemerek, d lagonáI
htlzústJ rúgós |eszltőósaflal eltótqlt kúmbőr küés, tcljescn
|elszerelue, bgtok náIküI .,.. .P 26.-*

IL rÉgZlET. 1 par 20a cm íros.szri, sötétbaína aagg vildgos
színű, oáIogatotl, eggeaesszdlú küris|aléc, 4 csaoarral úUít-
ható, süllg*ztell lárcsókkal rögzlthető, rorsdamenles kacl-
miumozással cllátatl ,,Gczd' po|uuas, bwkalt tengőkkcl,
a lengőkhöz eugeuelt duplananolt valódi |alantand sr,íi*
zat, duplahúzású taszttksalok, aláMlelt |ém talplemerek,
botok ttéIkül P eB.-

IlI. KÉSZLET. l paí 19ő em hossztt, sötétbarna színű, udlu
g aloll, cggenessz{llú kőr is| alée, rozsdaltvntes kadtni umoztist1,
két csavaíral dllíthaló ,,Geze Recort' slpoía" kiakaszlható
burkolt lengőkkel, lengőkre szcgecscll |lamand szíja:atlal,
duplahtlzástl Geze-|éle szabálgozhaló palent 1esz[tócsaíok,
alápórnázatt |ém talplemczek, botok néIkül ,..., P S0.-'-

Iv. KÉ§ZLET. 1 púr 280 cm hosszú, vilúgas sztnü, |eketc
oonalazául, vdlogdotl, eggencsszdlt| kőrís|a}éc, rozsd.a-
menl* kadmiumozústí, óilítható ,,Gez€' sípo|a, öurkolí, Icí_
akaszt-hdó sztjlartó lengfikkel, duplahúzdsú |eszttthsallul,
elsőrcndű dupla |Iamand szltazatta|, alúpárnázotl |ém talp-
Iemesckketr, leljesen |elszerelve, botok nélkül .... P $S.*-,

V. XÉ§ZLET. t pár 200 cm ioss;ti, víltlgos stlttü, |ekde
uonalozó stl, eI sőr e n dú, e g g e ness zúh1 kőr i s I al é c, r o zs da me nl e s
kadmíumazással ellálotl, két csaalztal álltthaló ,,Gezc
Record" stpo|a, orrsrtiat hclgeltesttő talpszéIleszorttó kar-
manluúval, duplahúzdstl patenl ícszítficsalokkal, szegccsclt
ílamand §r|iazattal, alúpárndzott |ém talplemezekkel, botok

VI. KÉ§ZL§[, 1 par sölétbarna színű, engadini |ormdlít,
aálogalotl, aggercassú,ltí ,,Specidl" slléc, két csaoaffal áIUt-
halő, tekelfre lakkozott ,,Gtee Record" patauas, butkolt
lenfikkel, uörös |Iamand bőtszttru nittelt sarokrúgdkkal,
leiflkre píéselt oldal|eszílőaattal, at(lpótndzolt |ém talp-
lemcrekkcl, btllok üIküI .. . .P ü8.--.

§lBoToK
üosyoú gibüt, tel/ü§en telsscrcloe, 13a--18€ cm hossztl-

slígban, léahegggel ellúíf.a, 76 cm-es náüánglrral, marbalat-
szItJaI, pbld . .., ,. P E.70

sitiazású lúúnrérral, stllcl Mr markolqlsztilato r{,ffi

Ion}ln dbeü ruúür ezlnben, iéelwgwrt, dupla spangolnúd
hótángfiral, széIcscn tvelt auklósz{fakkal, pória

P 5.-*. §.B0

Tonldn-nád botok, k§laftMú srfnalc&cn, cclltúolild.al bwpnt

esíllqoDdrördsll, dupla spanyolnád- wa Elumínlum-
Mláwénatr, mlnd*ég szerint, púrJa

P B.*} 10.-, Ia,---, ,4,--

lirrklírron lrtrtrtttlr rttlrtrlen sí- ós tí,lirlxrrl t:ikktt. KívÁtl-
rágrrr firJegyzókct lngy rrtinlrrlot kültlünk slrrrltdkrrr.
lrrúlsuyírkrri, sir.lpílkro, ztlkrrlkrt, srrplráru, r<idllkrrr ós

kortstl1,1,ókrtt.

},tl,efil€ síkószlet. Egy pt.lr ióninősigí|, ies:i.lőt:stltrls s;i tlir)t/.qr:jrÁeJ.
pofallLlssa!, tttirltáttgtlrr,s nloggürÓÍ{rboi.l{ll ellgiilt...,.. P lf;.lj6

i\krlirir síkészlct,, Egg púr ige,n jó ttún.őstigti lermés:eltls t,tzl1u barno.
s:ínű kúrisIaléc, N'orlrrld narmQ u{lg!] ttéggrésles poIalu"sls}tkuí,
/rs:ílríi,su1,,s slílJcr)irj.sr:kkei, nádlún.géros anggcróiabcíttkaii 

i.,r,íitlj
§ikósztel. Ietli,t'Is:erííbh ijsszeril!ílúsbtltt, egll púl lti|<l11úslrliatt ninti,

sluíi ttrinii:etes utryg barnri.s:ínű síldt:, diagonúl hú:úsl'l, rú!|ris,
Ieizítóesulos krómbőr s:íjlrolli.;.rci, Itltsuuurhutó erá* slpolrilihirl',
lalplente:.t:kkel, A bu! tgyents r;ál,íl tttt-l11gurú!a ttagy írlrri,lnndrl,
erős ;éghcylgtgtli eí!álua. iő {,nl-tls :slltls ]tróribőr s;.tittlásti n(yi,
!tittllérral és bőt rnarkoluts:íijuI, l.etji* kés:lel úru, cipőre s--errlls
ntll.kiii, ..,., lj1,i.|lli

,rd
. lS'
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Központ és postaosztály :

BUDAPÉ§T, Y, NAGY-SÁNDoR U" 6. (Cserkészház}
Főüzlatrx : BUDApE§T, vlll, RÁKÓczl UT 67. {Keletinél}

D§BRECÉN, FERtNc JÓz§ÉF uT ló. §z.

Fo§TATAKARÉxszÁu t_*szÁ}.{ : 34!8l


