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EGESZSEG!

BUDAFD PES

,Ne takarékoskod|ék a vízeel, ha egészségéről
van szÓ, FürödJön naponként. Legyen meleg-
víztároló|a a konyhában és a fürdószobában,
kézmosóJa a mellékhelylségben. A mosdáshoz,
fürdéshez, mo§ogatá§hoz és főzéshez éppen
rtgy Jó, egészséges vlzet' kell használnunk,
mint az lváshgz. Ne ,poesékolJa a vizet ! Ne
türj€ m€g lakásában a roaszul záródó, cse-

T l 
pegő esapot. Jó vlzet §zolgáltat a
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xxl. Évrotvrx, lr. szÁpl

sLÉrlzBTÉ§l pll; §§É§z Évne r p
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csrrxszÁnt* l 3l,{20
pR. §zTRlLlcH PÁL

Békére lépett a linn s (E úro8z :
Ma békét kötölt Dáuid s Gólíát.
ÁImatlon sr&F nap uéres csatója
Véget 4rt, § néked az egész uilóg
Glórídt zcng mosl |innek hazóia,
luílt a lestvdrsríu szdzszor szár$zoloz !

agy uétlterl magad. s a téluilúgol,
Mint Zilnpl véiltc Ms Szígetoátút
Vagy Tcrmoptlét Spfuta kirdlya.
Éuszdzadoknbk |Izették drát
Klnnal, htalóUal. Dc nem hlúba !
Az Isten szame mindent tól lútoll t

t4lősárzaduenq,ft, Puúrrt &1ű, ,.
írtul üílndr:cnll §ruoboth Béla
Guőzlck,,, Mint 996z a rózsáa ébrcdéa
Az diuakón. Éa hozza a reggell:
A_ lónul, melg tópldl s cairókql |alcaszl,
ÁIombóI ébretzt és munkára kc/l , , ,
A npmacl léle ncm ua|r egg qfasrt :
Isten naptúía örölt rendelá !

Vagg nam ldtlad még uéres halnalon,
Mlllcl még harcal az ét a |énngel,
Hdny wjüag hullih a mélglégbe le?
Illankor hi§ri töIét löIénnuel
A |ekelcség balga $eraege,
Hogy gyözötl minden |éngeh a nappalon.

De rendül a rcggel és kél a Nap t
Mwtze |utnak ac étl kobold,ok,
A bün, a lilkok, a aö|ét rémck , . ,

Feketa dlaguk(lk nyomún baklog,
íehér élat tátnad, 8 *ráll ur énck,
Melg cűs, hiu6 *zluclcbetl |akud,

t}l éneket lr a Kalepala.
Tpnlóiq uér, pennája tard, idre
A |tnnck nemgelc, Ilorrúnk rqkan.
Mind a ksltőnknck közög w öse !
aj ad épül a rúl romo&on /

Eca űl utlógnak uagyunh ha|nala !

19.10. A mo*zkvttl bdke napján,,

l)ísnolőa,rlfis au Opotróbnrr
Az operni <líszelóadást elólrésaító 6 heten munka neghozta

gyümölcsét.-A Cserkészház k*pujábaa már nnpokkal az el{adás
,étótt kitrt volt a ,,Minden jegy élkelt" tábla a hatalmas, vörör-
betűs plakátok mellett, melyck büszkén hirdették, hogy március
l5_én, 

-a magyar szabadság ünnepén operaházi dírzelóadás kere-
tében hódol a Magyar cserkésrszövetség legfóbb védnöke, vitóz
Nagybányni $orthy Miklós, Magyarország kormányzója elótt.

A díszoá}olvába cserkészsprfal között bevonuló kormányzó
,Urat és családját előkelö, díszgs hözönség fo8adta, kiknek sorai-
,ban ott láttuk Auguszta kir, hcrcega§izonyt, József kir. herceget,
,a kassán tartózkodó gróf Teloki pál miniszterelnök képvileleté-
ben dr. Hónan Bálini m, kir, vallás. és köloktatásü8yi minisz-
tert, a kü,lűry-, a honvédelmi és a pénzü8yminirzlert, az ország-
.syülés két f,ázának elnökségét, a boovédség vezérkari fónökét, a
L,-ormányzói kabioetiroda fóbökét, a főpol8ármestert é§ a Város-
háza számos vezetójét, államtitkárokat, a pinisztériuínok veze-
.tóit, a §rept Benedek-, Cisatercita-, Piarist4- és Premontrei ren-
,dek feielt, n Mária Terézia Rend képviselóit, a Ludovika Aka-
démia'parancrnokságát, 19 külfötdi hövetség vezetójét és a bank-
világ, biztosító- és magánválla}atok elókclóaégeit. Cserkészrész-

ról megjelentek: a fócserkész rlr, az országos elnöh, ügyvezető
elnök, társelnökök, központi vezetók, az e8yes cgerkészkcrülctek
elnökségei, a Magyar Cserkészszövetség és a Cserkészbolt riszt-
virelói kara, t5 cserkégpcsapat zászlóküldöttrége és számoc crer-
kórztiszt, valapint a teptvér Crerkészleány Szövetség képvirelete,

Az elóadáson résptvenni akarók jegyigénylése oly na6y-
méretű volt, hogy három nappal az előadás el6tt már nem volt
jegy. Páholyqkra ég földszinti zsóllyékre is annyi közéleti eló_
helöség tartott számot, hogy natyon sok jelentkezónek (pl, kül_
képviséletek) már n€m tudtunk megfcleló helyet birtosltani,
amelyért ezúton is kérik szíves elnézésüket.

A dísze}óadáson örvendetes nagy számban jelent meg a
budapesti l3. sz. Ezermester, a l02. sz. Ganz és a I58. sz, Árpád
cserkEszcsapat tirztikatra, míg a vidékiek közüt a l59. sz. Corvin
Mátyás crerkészctapat (Pápa) és a 366/ö. Végvárí cserkészclapat
(Sopron) tagjai voltak rragyobb létrzámban jelen,

A pápai csapat nem is jött hiába: nemcsak ók, de minden
jelenlévö lé|ekben egy volt a felköszöntót mondó csil}ogó szemú
kis pápai névtelen crierkécrzel, s cgyütt tett ígéretct Kormányzó
uránali a nemzetíenr;tartó jó munkára.

1.
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_ ,. : É],íélJ végc 0 hadakozátnak t* lrursogtu trtl l zstvnJt Zoli
bá' és klhlrdetto az eredmóuyt : Döntetlen t

I$gytlltak e na{y vlharlánrpák, támadó, vddó .összekgveredet!
ós csattatród kózrázósokkal ünrropoltdk meg írz lzgalmas nnp be-
íejozdeét.

Az újonnnn jöttok ndhÁny pillnuattg nem tudták lrovó tcrrrrl a
szgntandrásJak lolenlétét, urtg a magyarázat meg ttam oldotl,g n
pltdlyt. Akkor aztán körükbe fogadttli Otret ir és incgindult a nagy
barátkozág. Gyuszl a hudonálzó, boszólgotó ceoportoi< között tüiú
tetto a tábort a paplukdrt. Nom lolto rohol, oltünt, mlutha a íöld
alá butt volna. §lszorrtyolodottan téri vlsszs Antlboz.

* LTgylátrzlk, hazamont * mondta csalódottqn. * }IÁt akkor
rnaJd holnap... Talórr Jobb ls, mort utóvógro boszólnem koll s
ltlkkul el őbb.
, Azonbatr n takarodó hallgatást parnucsolt tnlndpuklro ós Alomra

&dnyszorítetto a tábort.

Örs69on

_ _GyUat haJnalt hóromtsor az ogytk crorkész klrázta tqkarót
közül.

-- ÓrségváltÁr l
Ugy ahogy kldörzrölto szemóból az álommaredókot, magára

terltetto a íeléJo uyuJtott körgallért, coerkérzknlapot ds kezóbo logva
a botot, klbukdácrolt e §eabedbe.

-{ háro'm máslk ór ls nkkor kocmorgott eló. Antt tt közöttük
volt. }Tallgatólagoran íglorztottÁk egyurás küzött 8 tábor területét s
aztán az alvók lélogzctét lo§ve, rótták ktmért útlukat sátortól sátorlg.
Roggoledott rnÁr ér a íák közg tgletörrródött a klinnyű, szürko, kora-
ószl köddel. Gyula, amlkor meglnt összetnlálkozott Antivsl körrttJa
torán, karoníogta és megávnl írlzta gz or<ló*zólre,* Mondd el a törvényt l -* kórto holkan és Ántl lassan, órt-
hetóen oltoroltn mlnd $ tlzot. A köd nrog*űrüsödött kürülóttük,
elvágva óket a többlektól, Ugy totszett, nthtüha 6k lerrtrének aa
ogyertüllek a me§§z§ kürnydkon s a szqvqk vt$ssahullánrznrtÁttak
ráJuk a ködból.

* I{Át ox, az - szótalt mog Gyula hosszrl heilgaiÁü után. *
Dgynómelyiket eddig rrem lrngyolr lsnrertük, Kornény dló az a kütg-
lossógról szóIó. Eddlg, ha tólcoett, tanultunk; ha'trem, mAsnapra
hag}tuk ég rtem nagyon íóJl rniatta a íeJünk. Mort kópzald ol, Jöna tél, ítt mlnden csupa hó le*z, korctolyúzn!, ródllzrti, slzlri lehet
mlndonütt, nmotlo csak al onber tróz, nom rlgy, nlrrt Peslen ós a
törvéuy §zsrlnt ort nrltrd hogynunk kollonc, qmlg ol nem vé8crtük
a dolgunkat. Ií:áL oz roppnnt trohóz losz. Én crak magatnrlrt vállat-
hatok íelelőssógot, a többlakórt nont.. Etórt aut ntondom, olvatsuk
lel nekik ls a törvdnyt s rnondJuk meg tryílton, rnlvol JÁr. §torl ón
látom, hogy nágyon slorotnduok ccerkóuzok lenni. Cxaklroqy aat
htrák, hogy az ogdta olyasmtból áll, rnlrrL s rrt§í rlsp ós ha kósóbb
mogtudJák, hogy nom llyort, osotlog otthügytlük crapot-papot. Fz
pedtg negy rzdgyon lenno ór én nom tudnék többot s tisztclenrló tlr
szoms oló tprülnt - o oly hlrtelon olballgetolt, hogy Anti 

'olhökölt.

9

* No, tnl nz ? ltc§zélj tov4bb l

* tJgyatr l * intett Gyuszi. * Hogy még vadabbakat beszél-
iok ? }llszctt összohordtam hotet."lravat Ininderról, ami csak álom.
Dehát ez a hajnnli órség olyan íurcsa, elmottdatja az atnberrel q
tcgtitkosablr gontlolqtait ís . . . Mlt tudJuk mi előrc, mt lcsz ? Én
nost ltt hatdroztatn a tlsztelerrdó úr, meg a íiúk helyett ls, aztán
mal<l kiderül, hogy mind nreghazurltolnak . . . l{agyjuk az ogészel l...

Öt órakor leváltották óket és Gyuszi visszabujhatott lekhelyére.
Logódosobb álmn közepén alapos nyílalás hasltott koponyájába.

Folmordult, még Jobban magára rántotta a pqkrócot, de eklror a
nyílalác még alaposabban lövelt a csonttába. Valaki a hancurozók
Bözül a sótor íalán kerosztül a feJére lópett. Vtcsorogva rázta le a
tnkarót és kirontott, Yak mérgében a két logolsó csorkészt, aki útjába
kertilt, úgy vertc nyakon, hogy belekdkült a bőrük.

* Mclylk peruplrajder lépett a fejenre ? -- bömbölte majd-
nom rnagárrkívül.

Orrlítására, miutha elváglák volna, elbali a zsivaJ, csak a két
megnyakalt szisszent ogyet-kettót. Aztátr kitört, a hahota. Akt caak
Gyulára nézett, menthetetlenü íelkacagott. Egy szál rlszónadrÁgbatr
toporzókolt a gátor elótt, kócos haJa íóltg nyltott szenrébe tógott és
összgróncolt bomlokkql ordítozotí, tovÁbb.

Nelr6z íusfiban
A vlharzó kncagás ébresztette ícl teljesen ér tudatára Jutott

cselokedctórrek. Vórvörösre pirult, utÁlra clsápadt nyombarr. Pilla-
natlg mdg állt, tétován körül-körülnézett, majd letzegetl íeliel
kgresztül tört az ácsorgók csoportján ós neklszaladt a pataknak.

Antl ott órte, amipt íejét állig a hidog vlzbe mártogatta. l\tost
rnár nem volt vörös, de ntég sápadt senr. Az ólet minden színp letörlő-
tlött bőréról. Avval setn íáradozo|t, hogy kírázza haJából a csurgó
vizet, hatreln Antt lóttán elfordult, bo az erdóbo. Yalami kiíeJezhe-
totlen, rolnénytclen koserűség árqdt az egásr gyerekból, Anti kót
ldpésscl molletto lerpett, visszafogta ;

* Ne bomolj l * ráztA meg paJtását. * Nem törtéut seutml
ktllönös.

_ Nem l Dehogy l - eslkorqgta Gyula. '- Csak megpoíoztaur
ok ttélkül két gyereket, megbolygattam_a tábor békességét és el-
rontottam Initrdent... mindentl.,. Es ez neke<l sommi?...
És rnóg ón álltam Jót magamért, amlkor hajnalban a törvényekról
beszó|8gttünk l Mogü látod a va|óságot t Nem nekünk va|ó a tt
vilá8otok,.. tr€nl .,. Nentt,.. Nekünk a csibószkedós lrell ...
Qslbószek vagyunk nl valamennyien. És nern lllünk, sohagorn lllesz-
ktttlnónk belo s ti tórsaságotokb4, Csak glrontartánk azt ts... ós
mo$t engodi bókében elmelni. . .

_* Dehogy mdgy l *. kapaszkotlott karjába Arrti. * KezeL togsz
nzzal a kót cserkéxszel ós elintéztétek az ügyct. Igy kívánja eut nenr
a cscrkósz-, de tttintlenlajta becsület.

Most már ó is vörös volt. Hirielerr íelíogta, hogl, bafÉtje lelkét
ttllságosan érzékenyre hangolta az egymótra halrnozódott sok r{



élmény és ebben az álla1lotban mindent §ötót€n lát. Iagatottan íor-
dítot| a dolgrln. Nevet,ni próbált,

*- Éu is fdlrebcszdlek. Tróta volt oz, semmi mÁs, §enki se
nebálltsvirág közülünk. Tégy rlgy, rnintha §emmi §em történt volna.
Nyugodt lebettz, 6k is rlgy te6znek.

Akár csak ínlra borsót hányt volnq. Gyulára semmi hatással
§em volt ez az át|átsző montegetési szándék. Ántt elóbbt tauácsát
követte. vissaament s táborba, bocsánatot kért a két meg-
bántottól, aztán félrehrlzódott. Nem is psatlakozott addig a többiek-
hez, mlg kora délelől.t a c§apat íel nem kerekedett hszáíelé. Akkoris elkülönülvc, leghátuI vÁnszorgott. Anti rryugtalanul ballagott
rnellette és megpróbáltn be§zédre hangolni, de nem sikerült. Már
ktgör<tült & vonat az állomásról a cserkészekkel, mlkor Gyula abba-
hagyta a nómáskodást.

- Ámit motrdt4m, rnogmoncltam l -- kezdie $2,6|azon, - Nem
nekütrk valír a cserkószet. Lebeszélem a flrikat is. Hidd el, Jobb lesz,
ha nriuden a rógltren mare{ * nrondtn olyan elszÁntan, }togy Arrti
nem is próbálla nregcáírrlni állítrlsait.

Alig hagyták el n vasrltállomást, a F6-utcán saembekerültek
az r! káplánrral. A fiatal pap már messziről, mosolyogva lrrtcgetett
fcléjük, de l gárda annylr4 belemerült a }radtjáték rnegvitatásába,
hogy csupún Anti és Gyula vették észre az üdvözlést. Gyula lesunyta
fejét, lrarrgosan bátraszólt: * Futótépés t -- és az egész csoporlot
magával ragAdta a mellékutcába.

-- Nem akarok vele találkozni l -- lihegte lralkan az elképedt
Antinak. * Hogy mondjam el neki, hogy nekünk uem kell seuii és
semmi ? Mikor ő olyan jó volt lrozzárrk t

_ _Anti csak sóhajtott. Ilyen botorul makacs teremtdssel még nem
találkozott. Inkább a íeJéL vereti be, sonmint eltérjen attól, amit
magában helyesnek tart,

Gyula a Fő-térerr §zeúezavarta a társaságot.
* l\totrdjátok meg otthon, hogy klmogyünk Ambró bácslltoz -reudplkezctt. * Egy írra mulva indulunk. . ós odakürrn íontos

besgddorn lesa veletek. . .

De jó két óra is beletellett, atníg glindullraitak. Anti volt a
ftóséq oka. Már réges-régetr összegyűltek mindannyian, amikor ő
kényelnresen besétált Vadászyék udvarára,

Elkéstem l - állapította meg egyszerüen, mentegetőzés
nélkül.

§yászos hangulatbarr tették meg az utat. Gyula rossz kedve
átragadt valanrennyiükre. l\tíelótt bgmontek volna az öregbez a
}tázikóba, c§upa .megszokottságból szétszélediek a kertbon, hogy
§zemügyr€ vegyék a gyümölcsíákat. Mozgolódásukra Ambrói<
szokatlanul élénken kláltozni kezdett.

_ Hol vannak ? GyüJjenek már be, nagyon vÁrjuk magukat 
1

Egyiküknok §em tűnt fol, llogy Ambró bácsi többeg számban
bcszdl

* Megyünk l -- válaszolták haugcrsan és betódultak a szük
szobába.

Alig ldpték át a küszöböt, Gyula lelindultan forilulí mog, mintegy
menekvést keresve. Am a fiúk elállották mögötte az ajtónyílást.

* Ne íuss el, íiam l .* csendült meg a lábbadozó mellett üdö-
géló ííatal pap han$a. * Elmondanék egy régt regét § §zerotném,
ha te is meghallgatnád. AztÁn, ha akarsz, távozhatsz t

A többség mlndebból p§ak a rege szót értette és nekitüzosedve
tódultak a cserkdszpap melló.

Mosolyogva trózett vdgig rajtuk, aztán eltessékelto ólet ma§Ától.
** Talán ruonjünk ki lston szabad ego alá. A pserkészpknek az

az lgazí lrazáJuk * no§uoBatta a gyorekeket.
Ambrót is rnagukkal víve, kitelopedtek tehát q vén dtófa aló,

Gyuszi legbátul |gyekezoít meghúzódni, de a káplán maga nellé
intette és a pisslenéstelen c§endben nekiíogott e rp8ónek.

-- Réges-régen egy§&er Artur kírály, a min{en lovagok leg-
kiválóbbja elhatározta, hogy új lovagrendet alaplt. Törvénytudósaí-
val meglratta a minden addiginál szlgorrlbb §zabályzatot é§ íel-
olvastatta nemesoi e|őtt, azzel, hogy aki önként vállalja a szabályo-
kat, tagia lehet a rendnek és rószese a kivállságoknak. Sokarr voltnk
a nemesek. közelről és messzeíöldről gyúltek ö§sze erre az alkalomrn.
Voltak közöttük erős_ek, gyengék, vitézek és tnég vítézebbek, baszol-
Iesők és önzetlenek. És a megalkuvók így szóltak nragukban l perszo,
hogy elfogadJuk B törvé[yt, íejet haJtunk a király akarata előtt s

ha sarkqnkra csntcrlta q[ ar&ny§arkantyút, elmegyünk haza. Mit
tudja aztán a király, hogy ólünk ott, ahol ó bennüuket nent _

Iát.- És íensaóval, hangoÁ dícsérpttel méltatták a törvényekot. i
- Akadt auonbffn pdbány orós, aki nem így gondolkodott.

És ezek közül is a logorősebb odalépelt a királyi emelvény elé.

- Felség, köszönJük o jóakaratot, azonban a törvényelc olyan
nehezek, bogy tó lélekkel nem vállalhatjuk, mer| ítg;, érezzük, nem
tuduá megtart.ant közülünk senki t IVIí pedig még kincsekórt senr
leszünk hitszegők. Bocsáss el hát bókességben bennünket.

Artur kirÁly azouban nem így csglekedett, Azokat küldötte el,
akik egyetlen szóra térdet-ícjet haltottak és igértek mindent, elletl-
vetés nélkül. Mikor aztán a gyengék mögöit bezÁrultak a nagy
szárnyas aJtók, azokhoz íordult, akik nem akartáh vállalni a tör-
vényt ;

* Rátok van §zükségem, Jó lovagok l * mondotta íenszóval.

- Rátok, akik nem a lavakat néztétek, halrem a becstiletet. Itt
maradtok velem és majd rneglátjátok, hogy ezek a törvények tretn
mások, urint azok, arnilrc! eddig is ncgtnrtoltatolr, psak mós p kön-
tösük. Együtt készülünk a nagy próbára s aki végezetül mégls rlgy
találja, hogy a törvérly valóban lnegtarthatatlan, 4z elmehet úii4rn
akkor is és senki senr vet tá ezbt követ. . .

És a króníka feljegyezte, hogy egyetlen egy sem vált ki köztilük, ,

meri erősek voltflk, bátrak és magukban mindig ls azt a törvónyt
élték, amit papína vgte|te\ Artur király íródeákjei.

- Hát eddig a rege l - feJezte be a íiatal pap és tekintetp
Gyula arcát kereste.

Gyuszi arc3 lángolt. Tiszta tekintettel nézett vissza:
* Megértettem, tlsztelendő úr t - szólali meg halBan, hatá-

rozottan s pajtárai íoIé íordult:

- Fitik l Érr cserkész leszek l Ki tart velem ? l

- Ilyet kérdezni l - dadogott Ferkász. -- Valamennyie1 t

Azt hiszed, mi nsm értilrrk a szóból ? És ha jól seitop, Artur klrály,
azaz a tisztelendó úr vezet bennürrket l Ugy-e ? -- és a mosolygós
válaszra a levegőbe dobta sapkáját. - Huj... bui l - rikkantottn
boldogan. - Elat, meg kel! ünnopelrrünk. Azt mondanÁm akkor,
hogy egy kls palÁzs jótók nonl árt l A ianya, odalenn a völgyben
még mindig vfu . . . - 

g azza| íutásnak erodt az ösvényeu.
Nyopában a lelkendozó had.
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A harlvisclii ítlcknck kiiliini;l 8űltdOt ok()z a vlirr,rsrik ilrat.i
ús íorgalnri §2ctrll)1}tltb(il jtlcntiis ;lorltjainak rnegvitlcst a -lígi

tiinrurl;isok tllcrr...\ nag;-kiizórrsig nlirrtlcniitt a li,gititlnarliis Ichr_
tiisígeirc gotltlrrl..,\ li,git;'rrnatl:isok ellcrri vi.rlckczús 1rll irdtklir-
tlí,sí,nck n kiizí,p1lorrtjáb;rn. Nlirlrlcrl hatlvisclii l'i,l gorlt[oskotlik
;r,rr,ól, hogy lí:gclhlirítti ágyírk felriIlításlivirl vitrrlsitit rrrcgvi"rljr:,
"l]ekintettcl ailOnban ílrral h08,). ntt nrír trlvarr re 1liiliigúlltkt:t 

- 
is

gyi]irtallak, unlt:lytkkll ir l() rzcr tniltrcs lrrag:tssiig is tla:rhcti!,
a légcllrlitítír ;igyrikorr kíviil, írjfajta vi.rlckezí,si lrrritlrlt krllct,,
kitíl/tlni. U8!,a,li. az iiyelr na6v nrirgassli6okhirrr r.el:iilü qól,ck
cllttr az írgytik rn;ir ktllii vd,rlelrnct rrcnr nr,újthlttrr;rk.'

Az arrg<llr.rk 1,oltak az clliik, akik ftrttlosal,}l illarteleliriktt,
tle rnitrdcnckclőt,t I.ondrrrrt lúgiz;irakka} vcttiI kiiriil. l:)rrt: it tncg_
rr|rlirsrir már a villighirbol,ú irlcjórr is gonr|nltak.

A lógizírl tulajtlorrkd,pllcrl ltlggiiulbz:ir,, '|'(íllrl,§zett§ct} |1fr}r
a szabat.lott tiszri, hancm rlrr'lttlkra kiitiiziitt, lriiliirll,:gt:s ala'kir í.s
szetkczelü li.ggönrbiik liincolata. }lgl,rnl'rstirl lliztlttvor hivulsirgrik-
ban hrlyczrrck tl ló5giirnlliiket. l)rritkiitclekrt r:riisítik í!kr:t. a
rlrtitkiitclck 1lctlig * cltlg- sürűrr r,i{ynl;is trtcll,-t1 -* val,'rsliltrl

;1i-,§
]r}iil,]ii

,.íit':i*,*
. ': ],,{i:la1

l,iil:-!í

t:,l,,,i']l,j'ilrtr,lcreszt,tistc v;it,t', lliil ltltIiiIr
ldgvéclelnrt,légBijürh *i,

Uáqe#gfr,
§éfuIffie

ff*i+dqqft&gl

A Lortdotll vótlti. crós
rlrótkiitclckrrl r.rósílet t

lí,rlgii ttr lrirl-

Szélcs sávlratt vcszik köriil rt ltlgiziirttt alkotri ltlggörnllök a r,ótlctt
várost,, IIntalrrrrrs drótkiitcleik a rcpü|rlgrlllek t,eszc<lllnttj

hálót alkotnak a levegiibcn. z\ t/rrrratló retrri-r'lőgip tchát, hog.v rrc
ütközzék ezckbc, o1yatr rtragass:|gba kórrytclerr fclszlillni, alrorrnan
ci:lzottan borrrbát lcdobni mitr lchctctlcn. Gorrtloljunk arra. hrrg.v
ezek a könnyír 8áz2al tiiltött lóggiimbiik núha 7()(l() nr(:tcrrt is lcl-
jutnak és tartókiiteleik - egyrnáshoz kiize1 - valóságos rlrtit-
akadirlyt alkotnak a levcgi!bcn. A világhábortiban 1,ondorr is.
Párizs is így vi,dckczett a rrémct re pülőtírnatllrsok ellcn s
amint tudjuk. teljcs sikerrel, Azr'rta nemcsak a repüliigépr:k ícj_
lődt€k, dc fcjlődött a lúgizárak tudomálrya is.

_ Azok az óri;isi lé6gönrbiik, arrrclyekrrek az a cúljuk, hogy
Lolrdotlt nrcgvi,tlji.k a légitámadírsok cllen, lcgalább is 5000 nrí:-
terre cnrclkcdrrek. A modern bombavctók is ilyerr nragasságot
tudnak elórrri. A lóggömbiik anya&a erős, és í5y a nagy nrasa§-
siigban tlírló criis szi,lrohamoknak cllerr turl álini.

A franciák többszörös 6umi-selyemrétegból áltó, rugalrr.as
szcletekbtil iisszctett lóggömbökct használnak. Ezek a korszerti
légv{,clelenr kövctclményei szerint készültek. A tölté,trc szolgálr)
g/rzuk pcdig nem gyúlékony.

,\ ma ntár pompásan kiíejlcsztctt és kipróbrilt lóggiimbzárak
arra kónyszcrítik a támadó gi,pekct, hogy 6-70t){) mótcr magas_
ságba emelkedjcnck, innen cólzott bombave tés mirr lehctetlcn.
Ha az éjjel tárnarló gépek nem veszik é§zrc az eléjük mercdíj
hatalmas akadályokat s így a léggömbökbe és drótktjtelekbe bclc-
iitköznek, lezuhannak.

Ez a korszcrú légizárak lénycge, Belátható tchát, hogy az
ellensúges fővárosok, nagy ipartclepek ós általában lógizílr.akkal
védett helyck légitámadása ncrn igér biztos sikcrt, Éppen ellr:n-
kezőleg: a támadó bombavetó repülógópekct trlyan óvatossii5ra
kényszeríti, ami fcltótlcnül mórsékli a támadás sikcrí^t, sőt mcg-
hiúsítja.
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D§BR§§HN §Lp-,u§l§ő§
"4 Drlrlrr;ir.sli ('isrrliy's:lnr|;hps1 

111,;1,

'níílili!! 
lt.í!!!1 u hi x tgu íi -T/.t. ílr§i.

órsrrrillií. lűhrr htttüilrsti lultt;tl|ú!
1ilttltilsdlatr turljúk nv1. A ddrrri,rlti
ís qlrí ltqavtlnl; túlwxt ttttysry síltrtrrl
itruIl"

Dr/rg:r jt1 )',itltlsttltyíttrr l

'l'trrlr.rrn. htlg.v tltoll liggrirlvrt l,rirln rttl,g-
rlyügtnll'} lcvcletrlttl.

.tról tutljn ilzL li;(lc§rtllvtittt, llt,pr ;lA i,l"\-
ycrctói ltilrrlrhtt lricslt fólr,r itttltlltltttl i,t.
Áttril íttltcrrl. lrll$r' ill llllg\, \zl|.l!lll,ill í,l!.l,,k
lrrlrlIk<lzrrl i ftlltcltr, lr,r;11, :t st,li llilg\ íiíl liai-
zött, lckicsirIrló§r(| [l,*ítk l:rl;illri, rlt lltrlrlrrptttt
írcttt, ltrlgl cglikk1.1 st,lIt |:tl;'lIkrrz|:tttr.

De rtlnr n]r;rrrrk clólr*v;i6nl rtz l:xr,lrttlrtyt,k-
nck. ]llttleIn igl,r.kszt'ttt sttrIr:tszerllti ;tz,ik:rl.

l il-ótt, 1rr;lll r;kt.tt cll c rlrkt,1.1 t.ttt llll,{. §

nzl l)iltflll. lll,íl! t!!l.\,{,íliil l(.§Zlk ll.kirll,
rt', hogv :t l rillor Iti1,1tl nlrrslttt (,\llh l íi_.ill
rldllrelr kt.zrir]rlik nre4, rlc r:rJl:tttt kll,ril
rttílr \,.}lt itl r,:rg1, ltetrrlr firi; t.sttltit riltltr-
kttb:llrls, salrli;is, csil,ttttlr, t,rt,rktisZ, rrkik
- - nrttlttt tlloíllll(ll{llrl , rrz órsi}kel. ritJrlk:rl
{.s szttz.itrlrlli:tl vczclik: czt,|i :t ll, (). ]{. iik.
Ntlrlrclylli olylrrl íirrtal vlllt, tltirrt. dll|, {,g{i§zt,ll
klcsi. s tttrtgls ttlrgl;il saol t rrtjtrr, ltrlgv lr
cscrktiszcl lr,gjIrl,rilrlrk (.4\,lk kólrvisrlójc.
Ol.yrtIr szcrctctlcl llI1rrllrk vtiIcttt, ltrrÉv rtrittrl.
Jrtrl cltrrttIL tttitttlctt szrlt,rrttüárrltlt Cs úgr,
drt,zlt,trt ltlllí{itlllill, lttitllltlt rtí{lrrrtt lr,llelit
vttlt,tlt.

1{i-óu. rizotulxrtott rltilttIiitr rrrll tr lti}rrrr
itltItr,|,ti|r cc tttt,grl1 ll:islt, l'lt|)|t .\ltI rl l}|,\7..

c|rriik rir ll\l(ílllir llr(,g ;l ll}. rtt,sziigtlr iil,r.
rr,zl,t,Íli l:llxlr rlr,lrtt,ertli lagr,zltl:il.

]\lirrl Ilrr :rz. t,li.tltt.li ;lrlilrlit,;t itk;tt,t ltl( r rlltItt
lcttrri lrt,lllrtlnkcl : lrri t,sl,1l. tttllrzri risz.llki
§a(tl fíij|, lní{_roll, dtl lrll1llll. Á lirik tlr,rtlr|tlI
ktzilIiet rrizlrili. t,slt;rkrrtlllik t,sttllrsz itirtlci-
kcl, reszliclleli. de írrg\Irt,rlll\,it is Yi(liillIilll
cttcke ilt,k.

11;tlr,rlitr,vlirtl ! irir§r,s:l.rríi tllrlrlg lt írrrgri-
rzíltttitrl, {;\,tlL.lfIi||i lrltrlt'(,lcl.r,l l;tlrtrltttlk.
\l;rjil lr,l ;t i,.;rltitlIr;111 órr ttl(ttt. illlíli;iL íi:il :

lllll{\,(,ll jlil {rtgltrtt hlrsr.rrl'iltti lt litttttIlltklt{.
llr,llqlilrlllils, ltrr.tlltis, jrllrtlrls. lt!rlitillti-

szt.[, ltlrllilxlllill. <lóllliví.s, r,cztttt},ltts tlr tttóg
r,tk tlllis rzt.r1,1rt,l rt [lrrgí,rzítl;r;trltr|irttl \
rlr'lttl liltltlt kólrl ttrl riL cst,lrlttItiI rltl rik t,scl rll t,lri-
lttllsrrk,itt rllil:lltt;tk llcttttlillkt,l, \riltiitrr'
Alt:ttIrltrtlküs is t,:ttt lt ll. (), lt,-iili liirzaitl.,

FÁil oiszí§os
tlnök ós rrlrl-

ltsrl}:lílrn(l§tlQk

től TÁBofr DEBn§-
ATÁ 1s40, III. 16*21
lrkik lrz ri.ijcli gr,al<orllr(ot, járőrfqtscn}"t ó§
llltarliilyvcltit,llvl sr(||,yc7t.í|k lilc§,

'J(1.litt, szcrr|:itr rr,gqt,| |i rirn|rrlr | )r:brc-
lertlírl lill. i liiIrltrttilt.rrc Icvii l'itcr-cl,rlőbrt
\.i}|}tllltlnk ki ós rrt.t ,- , trtilrt flnuek. lll*lve(lr(t\z()k llrtgY ltitllijril,d.l<rrt j;ilsztrtturrk.
llrill:tlr i,s slirllittt, (Il. ltli,gTctltil( l?. ,,űr$sz.a-
klrl".

l }titllI iill rl lIt, kir. lttrrtttidsóg hh,rrrló-brlnrr-
lrrlriJ;r vrlll. (;st}liirlaikiill tlttlrrlótt a Ét,n-
lrrgsllgi ,ft,glvrl,ckel rlrrrtatl,ák be { kn-
l rrrtli|t-

l )* ltctltcsttk llvetr kottlolv csenléllvci volt:rk
it liillrlrttltlt. lttriOrt ótmérryt c|cnt,cl t nlilld(,ll
t.lrrirlkirtrzlrls ls. .\ sok rtlrcs, ktlrgógyornrti
c§(,rki.5z rnirrt rr httjJn csapott lc a tru6yszt,rű
e}lttrlckrt,. nrt,l1,ct ltápoltl Nag}, Jclló cst,
íri,. lrdrlti gynrittlsztcti' vczetd§c al Étt k ntt,nni
tábori krrnylrákotr fóatek a tábor §rnkácsal,
Azl, lrlszenr, ltogl,rtetlr teljes a heszúlnolritlt,
hu ltlllrl11l:rrattcsttokuttkrúl, Rírpolrl űábor
llútl,árrkrril llcln ctlll(rkfzctrl lilcg, Az ó
\ií{},{zz-blln ls blztrrló lnosolya n$g}oll hoz-
zájlirull nhlroz.}rogv kllartásurrkut tl tcrnlé-
szcll i.t lrrlig ukadrllvokolr kercsztttl is nrcg
trtrll uk órizlrl.

Szritrllellttl íipró kis cset tetlc ttlosolY-
grisrii it lálrorl. Az egl,ik kls testr,ér -* kó;l-
zt,lJe l.irlcsanyánr, rnóg klselrb ,t,olt, tnint
órt - r,rrlirhop1, clresztette a llndrá8ját.
ílogv llogvln. nti lttódon, senkl tlcnl 1udja.
tnég nz irtldábrrtris kcrcste; két rralrig ezelr
nt:telet.t a tábor.

No dc nenl lrok nrár továtrb, ncm§o-
kóra r'rgy ls személyesetr bcszélgettink a tá-
bolrlil,

}trtg t,snk nnll_vitr Édcsanyám, na-
íl§nll, nngYoll kiis'zöirörn Érlcs'nrryárnrlak
is, l';traltt,sttok Urnnk ls, hogy clctrgcdlek
:t lIillrlrllo. Iliggve cl, hogy §ókflt tanltlt a
íi;t ds st,tlttttl ltajn lrlrtr:s. . . azön klvtll,
ltrrgy 11",,, rll5,ttn gyt,rck tnár, rTllítt amiknr
cljíiIl irltr, a clehrccetIi őrsvezetől táborha.

:\ kiiz.ell viszonilátóslg rrlilliószor csókolja
íia .lalrcsi

§ttlltrstirz1 Jrlr.rtl lr l:illlr;lrrlttrr:stttlktl{k



írvatosan, cscndescn, mintlra a végrchaj-
trija ravasz tervct takargatna,

A tcj i,s kif li perlig emelkedett f elfcló.
nrint alulról megriasztott pók a fonalán,
.\ sors azonbarr nem úgy határozott, hogy
az illetókes kapja mcg a csomagot, meít
az clsii cnrclct abtakliból kót kéz csapott
rá, mint vi,rcse a csirkóre. A kót kóz kii-
eü1 a bal az ólclmct ragadta nyakon. mí8
e jobh cgy bicskával a zsinegct nycstc cl.

Gon<lolhatod ó nyrijas olvasó. hogv a
fent lcírt iclcnelet kísi,rő nóma csend a
zsineg clvágása pillanatában rne6tört.

- Hijnycl - hangzott a másotlik cme-
let ablakából egy elkeseredett ordítás.
nmit papucscsattogás ós ajtócsapódás kö-
vetett..|rifiilfr ós Sherlock Holmes képcs-
sógű olvasó cbbiíl a zajb,il bátran arra kö-
vetkeztetbct. hogy a rnásodik tmeleti zsi-
neglebocsátri papuc§ot kapott a lábára ós
lerohant az alatta lóvii szob:iba.

Bár íÉsiiletlerr ós hálóingbeü, ltapuc§ban
áll előttünk, az udvarlasság szabályai sze_
rint mógis be kell őt mútntrrom. Neve:
l}ukovszky Döme. szülctett c novella írá-
sakor, az I. 3imn. osztályba jár másod-
szor. §zeme barna ós apró, orra nagy ós
hosszú, külőnös ismertetőiclt. hogy igcn
szcreti a trirrispalacsintát.

Most. hogy túl vagyunk a bemutatkozá.
son. figyeljiik Dómét. mit csiná1.

Term(,szetcsen kcresi a tettest, aki nreg-
fosztotta rcmc8ve várt rcggelijétől és e,

célból most (,ppcn az ágy a|all kotorász.
Nincs ott!
Megnézi a máslk ágy alatt. Ott sincs.
A ruhák mögó is bcszimatol.
Ott sincsI
Egy diákszoba bútorzata gondolhatjuk

mill,en egyszerű, mert hírlra van tni,5 az
asztal, I-ro meg a sze krény, Az asztal alii
ú5y-e nem lehet clbújni? Az asztal fiókja
sem alka]rnas erre a cólra, bár Dömc oda
is benézne, ha nem i<ísérnénk fig;,elem-
mel minden mozdulatát, annyira cl van
kesercdve. A szckrénv azonban kornolv
búvóhely. Nyitogatja ís Dóme.

- No mi az. nem nyílik?
- Be van zátva._ Feszítsd ki!
- Ha zátva van, akkor bent sem lehtli

"senki. Biztosan átszaladt a szomszéd szu-
bába a csirkefogó - gondolja Dömc ós
rtrár rohan is a szomszédba.

Az elhagytltt szobában egy darabig
csend van. nrajd nyiszorog a szckróny is
ajtaja lassan kinyl-
lik.

bcn mógis különbiizzenck cgynrásttil, (ic-
dconnak keresztcltók. Lcirlt ii aszta] melló
ós nckicsett a tejnck. kenyórnck. Dc vcsz-
tórc korán bujt ki a szckrúnvból. mert
Döme visszajöti,

- Hű, te anyaszomorítti! - kiálíott
Dömc és ráveiette magát a falatozóra.

A viharos kavarodásra az asztal meg-
billent, minek következtóbcn o tejesüvág
a_padlóra ugíott. Pcrszc a vórc ir t<itotyi.
Móg szercncse, hOgy a nyitva hag1,ott aj_
tón a kapus macskája bcjiihc1111. rn..,
lcgalább volt valaki, aki a tijet cll'ogyasz_
t.otta.

A ktit ikcr czalntt tigy iisszcgabalyodott,
hogy most mír ón scnr tudn;im őkci meg-
küliinböztetni cgynllist,!l,

Ez a viaskodís azrlnban rrcm a gyűlii-
lct, nem a harag rncgnyilvánulása''r,olt,
csak ol1,asfólc, mint amikor a kutyakiilv-
\öfurirbálják ki rgl,másou ciejükót.
tlgycss cgu ke t.

Az cgymás ugratása, hccccl{,sc napircn_
tlclt volt náluk. amirc nagy lchctősógct
nyujtott a mcgtóvcsztli hiíorrlóság. Ézt
használla ki Di,mc is. hosy visszaád ia a
kölcsiint Gcclconrrak az cÜigaclott rcagc-
liórt.

ü,gy napon az ikrek táviratot kapiak:
,.Holrrap dcclutaan ccrkczcm vaarjáatok

4 órak<lr a mcgycri cukraazdaaban -

Tulda nceni"
* Hrtrrá!- ordított Döme ós Gedeon is

szcrnlátomást örúlt a táviratrrak. Tilda
lróni ugyanis az il mcntíiangyaluk. Ha jiin.
solrnstm, üres a kí.t kczc, mcrt cipőrlobozba
csontagolt jt'ríólc hazaik loglaIják e l. P{.nz-
tárcája meg mindig rcjtcget szlrmrtkra c51,
Nl§ pcnzma8ot.

Á kót iker izgatottarr vírta a masnapot.
.\z is clórkczclt. Dömc mír hiirom íira-
kor útrakószen állt.

- Korán van móg - szőll. oda Gcdeon.
_ - ,lvíajd gyere utánam. ni,gy óraktlr la_
lálkozunk a cukrászda kerthclyisé5óbcn.
Nekem rnég van cgy kis dolgrrn' elóite *
válaszolt l)ömc és útnak indult.

Az ..cgy kis rloiog" pcdig rlem volt má*.
minl már három órakor bctclcpc<lctt a
cukrászda előtti kertccskónck cgyik aszta-
lára és íendelt.

- Hozzon nekefi * szólt ocla elókelóen
:r kipasszonynak - öt darab indiáncrt,
háronr tlarab dobostortiit. r.agy ludja mit.
hozztln ggy egósz tálca kü16rrbiizti süte_
mónyt, rro .meg cgy nagv ada5 fagylaltot
is. - ,\ kisasszony csoclálkozva ntzell az
ifjúra. dc a megrenclclést rnó6is vúgrt-
hajtotta,

Döme pcdig riivctettc nragát az ó<lr:ssi^._

Az intcrnáttrs második emeletérr hangor
csattanással kitárult egy utcára nyíló áb_
lak. Borzas diákfej ha'jolt ki rajtá. A ícj
tu}ajdonosa zsincget kunkorított ki az ab-
lakon_ A _zsineg 

-végérr ujsógpapírba cso-
lnagolt valami hintázott. A csomag olyan
óvatosan ereszkcdett alá. mint szöiiött-fe_
gyenc. a?, összcsodort, ósszccsomózott le-
pedő_vógón. Lcnt a gyalogjátón ktrsaras
gl,crek viirta az ujságba kötött üzenet
íöldrcszíllását. A zsinci leórkezett, a gyc-
rek elkapta a végét ós liibontotta az uiiág_
papírt. Pónz vtl|t benne. No ncm sok. Ária
azonbah elóg volt, hogy a kosaras gyerek
ellcnérti,ke leiében eEí üveE tciet Ei esv
kiflit kótiizzöir a tüiólmetlönül' várakoió
zsineg végére.

Ezalatt a kitárt ablak alatt az elgó eme-
leten is kinyílt egy ablak. Ez azonban már

6

Huhh! Ezcr czc-
kunda, meg egy
int6cédula! Hiszctt
az a figura, aki ki-
lép a szekrónyből.
neín más mint
Döme, csakhog_v
mo$t már fel van
öltözve és ott van a
kezében az elrabolt
fél titer tej, mcg a
kifli.

Hát ezt meg hogy
a csodába csirrálta?
Sehogy. Mett aki a
szekrónyből kilé-
pett. mégsem DÖmc.
banem az ikcrtest-
vére, aki annyira
hasonlit Döméhez,
mint egyik tojás a
másikhoz. Van. ami- A kót iker iisszt:gabal"vodott



gekre é§ falt. rnint akinek igcn sürgős és
fontos, hogy az eg[sz tálca rrtinél hama-
tabb clt{injiirr. El is tünt cgy-kctt/!. Akkor

kóriilnózctt ós rivatosan kigurrant il cuk-
rriszriából.

A látóhutdton

A pohár víz utín elővette a Tilda néni-
tól katácsorryla kapott riráiát.

Ncgyed öt. hiikkcnt mcg.
Hol van Diinlc (,s hol van Tilrla ni,ni?
Hogy tcljék az iijó. cvctt tovribb, Majd

kifizcti a Tilda nóni!
'l'ilcla néni pcrlig rnó6 cstc nyolc r'lra-

kor scm jött. Szcg{,ny Ge<leorr alatt mintl
tüzcscbb lett a szók ós mind puskaporo-
sabb a körnvezet,

A tulajtlonos is. egy vasvillabajusz(r,
mokány embcr, mind sürúbbcn kcringctt
Gcdeon asztala kötül. Gedcon vctcjtéke-
zctt és fószkclödött. Egy óvatlan pillanat-
ban bclcnózett a pónztárcájába. Pónz ott
nem volt, ellenben egy papírlap klvánko-
zott ki a napvilágra. Gedeon kibontotta és
elolvasta.

- Kórek még cgy pohár vizct!
nyögtc elfchétedett ajakkal.

A paplron pcdig ez állt: !

,,A táviratoi én adtarn fel, Tilrta nénire
tehát nc várj l Az én fogyasztás<rm is
fizcsd ki' 

Csókol: Döme."
u. i. visszafizetett kölcsön az elrabolt

reggcliért!
Az itt elkövetkezó izgalmas pcrcckról

idegklmi,lós miatt nem számolok bc, tény
az. hogy Gctleon tlz 6ra l5öriirl vctórliitt
haza, cipő, kabát, óra nélkiil ós Dömót
nróg ójíólután is kcrestc. Tamár Lajot

kiizbcn mcsiclcnt Gcrlron
irr, Bctclcpc<lctt ó is
a cukrászrllrba. Mint-

,,, lrogy csak c8y asz-
tal volt a kis clíl_

, '. ' kcrtbeu, ugyarroda,
lí,':l,". , ahonnan l)iirnc el-

l tűnt.
Megkoccintotta az

ottmara<lt vizespo-
harat.

Teccik vala.
mi? - futott eló a
kisnsszony.

; * No igcn. Ké-
, rck sútcményeket és
egy nagy arlag je-
geskávét tejszín-
habbal. De rokkalt

A kisasszony irgy
rámmcresztette a
szemét, mint aki
fillérért csodát lát,
tlc a rcndelégt tel-

A tulajdonos lnlrrcl sürú}rben kcrlngett as7.talír kiiríll,.,

ATATÁs alÍitt
cserkészínlszt6rlum

Cslpkós György rlr lltlete alaprán
tItTAl HonvÁTlt KÁnoLY l}r

SZEREFLŐK:
Az npa, Plsll, I(rlcrl, llnnl, Ollr,ór, Artúr,
Gyurkn. _"l kor, .{-6 cretké§z. -{z álonrlelo-

netekben a szln k6t oldnlán
Szln: Diúkszoba. Iiözépetl asztal, székek,
úIIóIómpa, Az aszlal |ölött régí keretben nagg
Szetú Gglirgy-kép, lt16 : esie 9 óra és 3/412 köz,titt

1. JELENET
Az apa, Plstl

Az apn : Na flam, lótom, hog1, tzépen el-
készültél hétfőre a lcckéddel. Most aztán
lektltlj le l (Megné:t az óráíó!.) Kllenc
óra, Mennenr kell. Polltlkai Lea lesz az
Olivér paprtjánál. l\ÍoglIrt csak éjfélfelé
kerülók ágyba, (Sóhall.,| Terhemre van,
de mennenr kell. Hla, ha valaki tnegAn-
vállalatnál van. akkor alkalmazkoilnia
lrell a fónökébez, ( Plsta szomorft lekin-
íelcre./ Na, jó íiam, tutlotn, te jóban vngy
ollvérrékkel, dehát,, tudja Istcn, ttekem
az dteg Turdossi tlem tet§zlk. Mindig
csak szónokol szoclálls érzésről, haza-
szcretetról, az allralrtrazottalért a ktsujját
se mozdítja, Rcmétjük, a g},erekel dere-
kabb emberek lesznek. HÁt csal< aludi,
ílam, helyettem ls l HeJ, de szlvesen ltt-
lrotr maradnúk, rámfCrrre a plhenós.
Mennyl lnutlkám vÉtt ezekben a lrehéz
ldókben l (Meglótja a képet.) Ni, az öreg
képkc.ret lekerült a padlásról l

Plst,l : É)desatryánr megengedte, ho8y oda-
adjam a csapatotthotrnak.

Az npn : Hát ezt jól t,elte l Ugyls |omtala-
ttíi,anurlk kcll, De kl raJzolta ezt a képet ?

l'lstl r liandi t:sirtálta. Levclezólapról. Szent
(;,yüríl,kópe van raJta a sárkAnnyal.
A vtlóg íócserkészénak szavára Szettt
György lovagot tekintik a c§erkészck
esztni|nvkénüiltrek. Az otthon íalára kerül,

Az npa : Íirtejn, flam. ügyes fiú ez a Bandi t

Hát csak fektirlJ le most, fiacskám l

Plstl r F]ppen az lmtlnt foAtam belc a Zrl-
nvlász"olvasásába. olvárr érdekesek a
hárcolt, n kulundok bÖnne l l}leg aztán
kötclezó olvnsmátry. lMagyar dolgozatot

ls kcll róla lrnunk. két hét mulva kcll
beadrrl.

:lz npIt : Na, akkor van ldód bóven l Tudo<l,
hogy nem szereteln, ha élszakázol. Lesz
l1ég szükséged az idcgelilre. Hldd el l
lftr tudom.

Plrtl t l61crlls. édesapárn. Leíekszctn.
Az npn : .ltil vatr, íiam. Flolnap tlrajtl cl-

megl,tltrk anyáddal a cserkészavatrlsrrdra.
Jó ójszakát, fianr l

Plst|: Jó éjszakát, édcsapánr l

2. JELENET
Plgll (miután aplát kiktsérie, magában.

Cserkészholmttát rakosgatja): Jől van,
anya felvarrla nz lngernre a l{ungArla-
jclvényl, l{észltsük tsnk irle a lryakkctrtlót
is ntcg a llllornos cserkószövct. Nt, a b0kki
térkép l A Zoltán bricsi lellett nreg vele,
mert ntondtam, hogy orla lnegl,tittk rnaJd
nyárott, táborba, 1 :50.000. ilycn csnk a
paratrcsttok tirllak vaIr l 1lü§zkc is lesz
rá az órs, (Nézegeli, közben leítl.) l|osl
lnár igazán cscrkész leszek l 1.1n jfir-óre
lncgkapotn azt a lrerékpárt, anrlt a Zol-
tán bácsl lgdrt, a légvddelntl gyakorla-
tokon olynnkorls kerékpdrozbatlanr, ami-
kor mindenkitrek a kapualjba kell mctrni.
Fehér karszalagot ls kapok, mitlt a többl
cserkész l Renrek <lolog lesz l í)e tnost
egy kiN§ó gorltlolkoznorn kcll, A par&ncs-
nok úr azt nron<lla, hogy a cserkész íoga-
daIomtétel clőtt lrrlkiismeret1,1zsgrllatot
tart. Gondolja meg mindenki, hogy mire
vállalkozlk, n€m kötelezö cserkésznek
lenrrl. Hát igerr l Nem kis dolog sotrasent
hazudni, tnlndií tnegtcrrni a kölelessó-
g{llr|<et l Vcgyük csak a cserkósetörvé-
nyeket l (KinyitJa a jeg},zetét.) .,A cser-
kósz egyeneslelkü és íeltétlcrrill lgazat
mond." ,.A cscrkész szava csktl[ ér."
Az ánr, a multkor rncgígórtem a pnfancs-
nok útnak, hogy lctnásolom az őrsl nóv-
sort, málg sincs kdsz. F)lfc|ejtcltctn. S a
cserkósz §zavA c§küt ér, Na, gyorsan pó-
to|uk. r/rn' kezd.) Ik\-to-dl- Jí-nos. ,.
De tnllyen áImos leltetrt egy§zerrc . , .

Dobsa lrt-r,ár1. Kcf-tu And-rás, (Ler.sik
a tete a kél ka'rlúra, Illalsük,)

3. JlrLENIrT
Plrtl, l(rlcll. A kat

Krlcst íbelCp í skolatdskúual ) ., Szervusz, Pisti.
Jó rcfl§elt l _

Plrtt r Mú} rcggel van ? í:)s ón mé§ Dem lrtaln
meg. . .

lirlerl t Mll, nem írlad mcg a nlagyar dolit ?
Pls1l r llát trráta volt ? lfn valanti cler-

kdszrltllogra cmlókszetn.
Krlesl t l"!g.vall, hát trlfelejlctterl, hog1, nrAra

kellett beadnl ? r,Csodás clent a Zrinyiász-
btlll."

lDlstl: l{át perszc l Ncrn órtenl. hogy ncrn
ctnlókeztem , . .

Krlcxl r Petllg azórt jütlern lrozzád . iIl,err
korrln, regicl lrólkor. nlert azt hítlenr.
hogy a tó bizouyára jelcs dolgozatotlról
egy lélór& álatt mó8 le tudok ílrkantani
cqv hármast.

Plslr': Én, én . . . ncln értem. [gnzán §enlmit
sem tehelek tttost. Nem is olvastatn a
ZrhrviAszt.

Krlost ! Hát akkor nechem tan. Talárr a
l(tirorll .Iancslóról llkcrül nlajd valillnit
sziptlnnlani a szómtauóra alatt. Ha jól
mcgbujotn a padbatr, az öreg Schultz
ncnr {,eszi észre, hogy a magyar dollt
lrotn. lTgyls rövtdlátó. I)e neked, I)isti.
nrást lrctn 1anácsollratok, nrlrtt hogv lógd
el a rrlagyar'órát !

l|lrrtl : I{át lrogyntr ?
Krlesl : Hút, bardtom, tudod, az elsó óra a

Schultzé. I{öhögsz ncki, tudod, &z öreg
mctrnylre kl nem állhatJa, ha az ótáját
valami zavarja. Rögtötr leküId a doktor-
hoz, akinek beadod, hoey fáj a fejed meg
a torkod. Barátoln, egy, jcles tanulrinak
lnl§dellt bevcsznek t

A knr t :d cserkdsz egycne§lelkú és leltétle-
trül igatat morrd.

Pletl.: Ncrn hallod ? En cserkósz vá€l}*ok,
nekem netn §zábsd hazudili l

Krleel : l,ártíári, mlcsoda nagy szávak !

Ártatlan hazugság, lélekUdvösség l Ig."-
rnondlák d lclnóLtck is, HaJaj, mennyi
haszttonr vo|[ lnár ttekcm az úgynevezett
Irazudozásból l Neked ls jót tettcm mÁr
velcl lilnlékszcl a multkor a számtan-
néldára. mi ?

ílritl : .tttliot mdg nem léptem bc a c§apatba :

l{rlosl t Nagr*saerüen belógattuk az öreget.
F:ltósz délútárt íoclztunk, aztáll beadtuk
nikl. houv azért nem csináltad meÉ a
szánitanpadát, tnert ná§yon mcgütótlcd
a kczed az udvarotr. Még én ktitóttem íel
a karodal. Csuda ló hlstórla voll ! Kontráz-
tam íreked, hoEy'elózó nap láttatn, mikor
szülcid elhlvatt-ák az orvost. Látod tnil_r-cn
lól mepsesltettelek t

t'tirt: Hüttdáss, azórt volt rossz az iskolal
<tolAozoto'in, ntert azt, éppen azt a 1lóldál
nctn csiIráltam nreg, Ugyanazt a levezetést
kaptuk, más szöveggel l

l



lirlrrl r.In, bnrÁtont, lra nz en||lcfnGk peche
vtrtl l

ltlr|l l }ietrt ügy, ttórlck, hnneIn nz llnztórt
*z ólcl tórr,ttll}.c . - így tlr()trdtrr-ír pn-
rtlt|csll(lk t'tr. Az dlot 'l örvótlvttt rlcillu
ltertt lelrtt bílrrtellerrtll Ál,hÁsnt.'

ltrlr.rt l l.ílorl, trttttrh nzlrlrr Öpcn n íorrlí.
l()lljh l{llll l ltaríltotll. rr haiÍtc,.óc p hol-
tlrrgtrltlx lllr\"(ín}-c. A hRzugsÁl nj okotnk
tts tr rtttnuok ícgyvore , A folnót l ok ls
JtnztIgrÁgqnl drl.rtnr.eslllnek. lillrlékozz
lrsrrk tttlltet, nrcxdlt rttrrlrl nz örcd 'I'urrlor§l
rrrlriltgl,r,lról, ltCgls rritlycn körtiiztcletbolr
Illló (lllbOi,l llrll ttlrtci luRzntn ?

Á lrrr l .\ ctatkórz egscrrc,.tilkfl tlt teltdtlenül
lgnznl, tnotttl,

Krlt,rl /líl/,rretr ldllllhirdne ) j l\tll apyeno§lolkfi-
tttg l lllrzrrn n2 ólcl, (:§lll)A kdi)tntltnlóÉ l
1'tlvrlrlrttlóA §2í,lhől. kílliól0ll(;n ver§onY
n hl'll lllat{ltlt. Az csycneslcllrűsóp nl ortti-
ltrik ttc rr lrtllvtlk $lvó e*nk ! [,lnzirtll. tnrrl,lllrl{ rtz ólot, ! A lltltor lrnzttsok" ól0lo l

||lxll (11yunnknduu) : l|e okorr ttttdl'Ó(vrzorro l
_. (,liiményrn,/ l lrrllgrrss, te kísórid vngy !

Xllr,rrl r lllr ri tnrrrtilIrl,tllnl katvolott. rrióc-
'ltiltttt1,1itrl vclt, ttu ílclr,rlct l

Á kttr r A csctkóse cgvatreslclkfl ór ftrltt{tlr,lrtll
|íttzttI lttrrttrl.

ltlrtl l llrrllul ? Á r,lcrkdtz nkkor iri kllRrt
ltllr1l.|nl tnclloIl, hrr nhból ltórtr tzórInrrzltr.

. _ ,l.trlttrl. lrogy cz ttrrketl ttttt{rtl, de így vnn.
Htl..rl ! l lót jti l §zervttsz | (Ildlre,) ttkl

lrlílíól, tl(!lll ükllrltt tnO{rtlen[0lll. flrótr n
§tllátt sctn raglllrol, t/j9'l./

,l. Jll1.1":Nlír
|'llll ( klltturt| íröü|l,!tollil tt llllkúlt|ht ) .
llttll r §z.crl,rrtr. l!l(tl,"óti ttttr*t lllIálkozlnln

lirlcslrr,l. l lnllorrt, rlrltyotl ltnll}nIr trlgv.
}iltll's. ttroI rr tnníyní rírtll.

fllrll l ,lltr l,cdlg u,tti írrgok ltrtzutlttl l
lhnl t .lól vAn. lir(|íl, hAt, pcrrzc, ltogy ncnt

ío{rz l l(rlt,sl klllöttheu [r loltotolloti nlnk.
lii ttt koll rt llrrl{rlkrtt Rllnylrfi rtlóre óllítnrrl.
Nl,ttlotlJ tllaí{, ltillr(l lllri vnlrrtnl Jó trt,lnl,
tnltttttl tttúzll s tltlndctt íOn(lhe lt}ll, l{íllatn.
botl ltt, lltt bl,tzrrlsz, bcgzadsi. ( Nanltó-
tl/r.) ]\írrttrlltnlrlrrt, rtlvítlthll lí|rld (tlrt fg}.
írt"vlll dorgnlórltllll, trlltll nrttakkrlrrr írlrnd-
xlg ttteglrrrl afil, Dlügyltl rlotll. llrrrrerrr
rlul§órl lllltcttl. Á lo crrrrikótzkctlórerl trtlltlt,

lTrt|, !\lli nknl§, vel$ .|

llrrrrl r (]srtk nllltytll l|rc{Olu, ho[yhe s, sttl"
hcrttek n \,ílf,órtt01,1ítlt, ltt0rt tr' vnkAclóIÁl,
clrnnlJók, rrz rok. § rrlófl'itrr kr;llonx,ien
tllxkttrrtlvrt lclóllntttótok, vllgy íOflrllá"
lok, nyrlron ítll0dt}ól.§k. hcvórdxztrélek.
lrnflsJóril l)e kllotttr!lerokot rrteneleltli
előllctt, ltribrttt, gynkorlnlatrlrl, hogy rra
tttItlttrrtIr,|i lól tt ltyrrlvc. llkoIrttltttlrrtt,
ntog szrirnz Írrlovr,lekoir nltlrlnl rtz ttctlt
tttttllctttek vnló. trtrtl íl knj,1 ls vttcrtk.

Plrll l (]rirrk nz lgozón irrngyrtr llrt, nkl blrJrr
$ lrIllet3t. tt íSrnttltltlgot, n lzotttJtltÁgol,,
ukl llótrrr. nkl lqdlrvtoltrn l

Ünrrl r .ló, Jó, netri kill nt|ndJórl órzghgnl.
(iotttlrrlJ lnkrllth az íJJcll ór§rtgro l Ar ctn.
hlr ttldí kl lcttl flllitltltt ltln[ót, lllt.ln§ll
kal,tőktrr ll, drfi vfrelólo ttro[orvrltt llll-
kr,lll, Árlótt r:lrlrlzho! kdl, órrln k$r(!§zllll.
lt(llllnlron h óJJcl ní cí(l/trl l§lOlt ttl(lro,
ltl1,1lllvl cr.lhdxz. ltolllrtl. r,ndÁllnt tírr,
Nrrrll 'ttrtg1,ott 

blzlrtnsÁArlr itotoí nz n trlilrl-
rrrzflr. lltttIrtk*2cl. Ill)íly rlrukkoltunk krtt,
ótr,, tttlkor rr trÜrlrrl''lrclyakbott orlololtl
tllriuctlltttrk rtr hnllotlrrk* sltt {r ril()r{ó
Itnttgrrl ,|

||lríl t'lllzrrtty. kcllornellorr r,nrlók,
llrrnl r ].fitod,' le sítln vrrgy olytn tlngy lí"

tlt! l l }'.
lllril r'Do llloít tllúr ctt,rkttrl lcsrck. rllaAln"

ttttltrtn tt kontótr}, dle[ll,, kortttt kcltil,
l{lrttl rt írlrnrlróÉrll. ólnrrrllrinrÁerlt, lekltz.
tlr,ul n írtlelctrróriólt, llvon llrlkrÁ vrrn xzllk-
tóuo n hnrónnk.

l}rrrri r.ló hrlfi.y tttoltdort. llíl, altoficm, ón lrtír
ordrl, §ctrl lenndk erlrkó[r, itlcrt hn llt
1ro[yolnrlnrrk n hrrntbák. on{Orn il, nuyótll
olvlfi, ínlurll. ühol rtlhöl0nk tr, 8í{ó.rxolr.
1l'g tttog llt, horókilArofiOtfr, trlOitlho§r,
o8yítróvol vlholod h bórll<{ot n váiáfro.
}löt nrilr ntófl. ietn lonnók cnorkdt* l

Plrtl t l)_o ón nont vqfyok olynll Ayóvül ntlnt
tc l íln hn koll. intndoitt íolÁldolok t
hrt*Ádrt. o,1ll)6rtór*nltnéít . . .

llnnl r Orák lrtrlntr n terttol l llrrrlókorr. lnlt
kallotl lro*adlrtl 8l örofloldnek, rrrlg hagy.

8

t

t,atl klvenrtl n tnübdülÁldfit ! 'fttnkben
hdgtdl ls ds nreíírtad a 

"drricndóterc,aoí 
i|Dlrlll llallgnss l Ákkor nród'nonr voltatn

c*erkész, tla tttost nz nkurók ltnrrl lÁ lrnr.l A tlrcrkósZ híven lclJerltl kötole$-
só,gcit.

l'lsll: Hnllak hcnnoIokct, ceorkó§zt,estvd-
relnl, tlt vng;l,tok, könzönóIn. Nos. hnlld
ntcg. l)arrí, nkár hhzad. nkár nenr. e trlult-
kor a kúLuollrln klrÁndtrlórott tol 'rrg rllsí-
fircntein, *ót, vlrlírnt voltgllt. ucrtla vdtosre
ícltört lrlhbat g.vnlogolt.arn trÜrrzoiiOt ktto-
nldlcrl. l lrOtlíc nrlnden ldnós íÁtt ! lln a
c§orkd§zck küzt vacvok. 'agérz'tnút cm-
bcrró lrtzck l iltcgióglt n-crcrkdxzruha.
R cttclké*zlörvólty, a eserkdrrto$lvótl§ép.

tlnnl l }lát, öroccrn.-próhóltl tnoa rrzt a kutvi',
ólnlr,t. )ilr iurk lót rrknrtoth, §zorbrisz.
( lil, )

|'lrtl : §rorvu§r,, (llafiban,) lttott cllnegyck
nz i*koltlltn, lllogtttl,ndotrl, holy nz utófuó
tl$pfn llngyt.lnl A nrngyíí rlolgozelot ds
olilludlünr... lnlÁtr l(ováct nrog ls lro-
ctA[Je or, ogyszer. . .

6. .tI:]l,í"]1t{It?
l!lr1l, n fitl, Ollvár

Ollvól t §zofvu$r, l)lstlkcm, Hretulúlok 6

hogy egy ldeálbatr testvérró lehotnok na
emberek ?

Ollvór r tlz szóp gondolal. Allsz be ls írná gz
omlékkönyvébe. Mitrdenosctre azolrban
mlndnyájarr társatá§boli firienrberck aka_
runk lcnnl. A jó társaság pedlg ncm
lehet, nrás, csak e*kluzív l

Plrtl : Hldd el, hogy 8z én ina§tc§tvrlreitn
között ncm egy vsn olvntt lovag, ntlnl
a tt tó trtrsaságotokból nem c§l liú l,

Ollvór: Kérlek, rzrival móg nem késó hatá-
roztrod. A íogadalom elólt még nlíndlg
vlsszavonulhatsz a csapatbóI. Anya ntárl*
olyat mondott, hogy nyárra tneghír,hn_
tultk a BalAtonía... Vi|,orlázlrÁlrk a
nagybátyám já§htjáll, tenni§zezndrrk. . .

Á kor l A cserkés* mlrrdon cserhdszt l,e*t-
vérónek tekint,

Illrtl r Ncm, Ollvér, az n boldogslg, alrrlr{il
tc bcszólsz. csak dlboldogság l fili keurény
magyar ílú aknrok lenni, CÍcl órt állnni,
hogy lnegistnerjetn nz órólló katonn íárrtdl.
ságltt, egyszcrú koseton dlnl, hog1, nrog-
isnrcrJenr a szcgétrv ernller dlctét, tlolgozlrl
}tősógben ds hidcgbcn, hogv lgy lc{!,eka robotolri InRg},rrr pflr$.9iltel; },íc[lk,
nckik az élt jaclttndlküll, vlllanélkilll, srlk-
szor kcnydrnóIktlll tcstvóralmnck jál§znnt
n hogerlümön a lrlllortüz nrcllctt !"

o||vőt (sóhailt o) 
" 
líÁl jli, lrlstl. lla ezek nz

clveid, nkkor elvdltak titjaink. Állsz l*
sajnálni íogJa, §zorvusz.

l'lrtl (a: aszíalra bontl, |etét kezéhe lenell),

6. Jltl.|tNli,l:
Plríl1 n knr,' Átltlr

Áftilt (beltp. ,Jlrll nteglrzí ós hirklcn |ll-
rclzül ).

||lnll (hidcglttl., }tÁt ttlgo(l nrl tzdl lrozotl ?
Allur | 'l\rdoln, hogy trent vogyunk vrrIrtlttI

Jó lrnrátok, ört§cnt, kót durtAs egy c*ór-
tlóbrtrl. kól Jelcs tnrruló egy otzlAl1,1rntr,..
(illt, )Plríl: lYgynlr, nc kdlltnttlntóslroílj ! 'l'e lr
nnÉyorl jól tutlod. ho{y nenr c nllnlt íz
trttolln vcrsoll{d§ llrlnll, rllállak, rrhoÉ§
§rhultz kdprell l De rrrnit n 8urgóll!, lloc§.
kóvnl cslrtÁltól, kcrekcn lllcHnloll(l(,ltt.
nljnstóg volt t

Ártur l Ugynn kérlck t Hrlcskónnk peehe
voll l l,]z nz ex(rfiz l l(ülönbtlt ls nrll ttckl
cgy lg0zgntól l Ugyls |trlrntulR lsll, \,l)llrtr
vlrelol,ból l

Plntl r 'l'e a tt tttrrltlk ralznldrrt körtrrled
szítrltttttórtltr, llrlcskó röha}gallt § ntlhlrt
ilz örcg rírotttrlll, lrlOÉtillóllil nÁlrr rr rlrrl-
gnlrlrrt l lulk.)r lre(llg tnrgnronlllal h.tÉ}' le
csltróltntl ókcl. orxrntlrryul hrtztrdlri| óri

Jrllsaottad n kil ilrtntlruit l llloll í* lrriltl
a lclkllsmerel, hogy nrlórl rlfm ugrnttlllrl
íol ós rnlórt nerrl ndlnlilk llo l llo6ytrtttt.
hogy leborzólJorrek l Áz Rz tilktlzolt zsl-
vónvboclülot l

Artrrr i No nrcR ldltél, kts nranyo§, bogv tr
ptrnok cblill moíludJu, hogy le l* lÁll-rtd
a kénct ds ttoltt nvnl. íel cscrkttrzttck.

Pl,íal, jletl88st. lkttzaszíó, tlogy trtil, ht.
szólcz !

Árlur t l)cdlg ez ú?. l{au§óg, ötagtrtrt. lln tltt
beknpom nz lgnrgnt(ilt, nekctrr vntl vt.tr-
terrl valótlt ! Ilocskrlntrk tlg1, tlnr:r, l A
tanóroknak lr kollotnetlln e*y ltlrr lnlrullit
nlcgbüDtctnl l, lilhnlvóuvrrl- lr pltlrlnkt!p,
anrolvrc hlvnl,kozhntrtrrk.plrtl l ötntkus rlnk l

Árlur l l.ásrt lre. hogy ez nz dlot l lIÁ! rrr,nr
orrc tuttlt n törtdnólcm ls l }ll, nklk n lltrt.
kónyvön klvtll más tlirtérrelcntlrllrrt,voi ls
olvarunk, ntl tutljuk. ]|li turljuk. hrrgr, u
nagy enrlrerek lr lnllyonck vollnk rr vrrló"
tágban l Tc lt.olvurlnd, hopy tnllycn óltrl,et
élt nónrelvlk l

Pl*tl l A bi,ctület rrrinrllg borrttlct tnlt, l
A bukásbotr lr. q szoltvcrlérborr ll !

/lrtrtr t H,r,tyjuk külónberr a íllozóllnl
elmeíuttató*t. §zóval, n$gy üíórnm6l h$l-
lottattl, hogy trcrkész lcszel, lir okos drl.
lol l Grntulálok l

Plrtl t ]'c, to chhcr rratulóllz ?
rlrtltr t Sót arr$ gdndoltem, hogy ntníllíll

ls beállnék crerké;zltek l
Plstl: Azt hlrzed, hogy bovcntlónok ?
Artur t Mlért nc ? Tudotl. houv uílrló* ílír-

nak lsnrcrnek, Jólran vágydfi Á cscrkdlr,
pnrancsnok.tanórtal.

l cgnrlpl ültkórlzítkórl
l^l, l'l|,.l ! ,. 

' 
.. L ^,

l cgntlp
lok. |''l

tpl üttkópzűkörl szorr.plr{radhor l l{ór-
|'l§ll, rr{ n hegortfiJótók, rrz kdrlok.

elrórrrttgtl volt, lt(!$rdltcirr róln otthott ls.
nnl tcrlrró§zotO*en otl,htrlt er norn kellcti
lno;tcpotést, hltrzon nrtyn elólt lt Játrzrlllrll,rlllkor Alhz. kl§dft . . .

t|lrll_! ()llvór, l1rtzÁtt rirnnyrlx ílr1 vnüv l(rllvaí r l;iltttrlttrlltrrlt ttnuvltrllr,Átrrlrnk ls.
|,!tl1_1 (rllveít líllrnll tlrntl§{r!t ílü vílüv l(rllvall r l;ilttrrlltrllttttt rrtrpvlttll;t,Átrrrrnh tt, nz

ri l l urrr t,lt kórrrak, htrg,t''irr icsilltrr rirrívliciil
ztltttttz rttí!}, tirr ltoHt jrlr*z hozzórlk. AtrynhtrzzÁttk. Attvn

lchbl uvcrllrdk.ttrl, tttotrtlln. hog1, n lcqkózelchl)l íycrülík.
z§tlrl ilkkí)r rattdczl, ltrlkoí ó |§ olt h!íz. . .

Phll t N$Hy()rl. llllg.voIl kodr,os ar drlcgnnyód,
crókolttrrl $zólren tl kor.dl l

Ollvir r Aarrnlltrit llH), klfr báJ ven. lrloBt,ud-ttllt,,, hogy l,c... erotkó*zttck lolrtll-
krrzldl.. . ilift(tllcte§6ll llhbn n csnillrllrn.
nntnl}ttek lt ltrlrnttlrtertlttk lln ts 'lrrullr.

l|lrll t 1,1i§2$ll euv lskrrltlhg lirurrk t

l)lhír r lÉr,n, dti ir. lrltrróÉosnir alsrizcntc|tilcrl-
ldl czrc| rr. . , llrrtltllvtrl, Járlrrk ls c{t-
ltlílrltl,z, . . 'I'trdotl lrtll el llonl kllyctólt
nttyt rrittlalrltlo.|dtt, ltrl{y (,§6kl§ ló cfilllíl(t-
ltól t,rtló ílr1 lttcllclt tll]ek a pn(lli$n. /tl)lr{
tr 1l511ft nprt hnttlrozolt kívAhrá{órn moltt
belc, hogy lrrkolrllle lÁrlnk. Arryir l|7.1 {l,c-
r§lt§ voln0, hoty lttll[ilttt&ttuló locyok. ..
l|nÍttr. n c*Orli.{íizol,ről na n vólrrrnd,rrvo.
ho1try n, tllrí},(,tl ncntc* ltttdztttdttv, "rló

llríft óg,T tlrlllrl ttetn toüoztlrlhr,l. 
'lirxzo

Itrttlpyrrrtrkckkal ttl ttotn ltttlltrrt. r:ilr, trllrlr_
htttt rt hÁlrlltrritcr ílrlvrtl.

l|lltl t Alrrk rt íltlk lrokatrt fi.orkóf,zto§tvófolllrl
Iltlttrlcrr Jrirrkorrrlrt lrln{},lll lltl tcslvír8nr l
Nltter tlrtgycrck ól ptúuulHíeíck l (irnk
rrl$Aynt, g},erl,k von l A pnrnlle§nok úr lr
t,Ortu n linlkl íílfir(,r$s,{ogdtld*l, nt0ft 6lyült
vollrtk t,riorkd*zek, § hn n uaranertvik rlt
boldlr rr boltbrr. tr $0,1(td ltetir ilzt tnondlrr.
ltogy ttlószol§tllrr, lrltncnt .Ió rrrunkrli, l

alllyór t liz ntlttdi,nosetrc lllo{h,rtó. §ttjnor,
,lllylt tlttllyott írtll, tttlttkot Allrtzgl rr ivor.
lnfklxrlog§d{Oklól l*. §zóvnl, hrt tteln-r,o_
srcd revlzl11 ltlrl r e*crkdtict, tcrtttt allos_lnlt rlIlil§|r()lllottntl Bnlrlos, rtent lirülrü
lllbltr1 n lillo{rrttllrrlrtrlrü . . .

||ltll (nnlyan ltllilulnu*an)., Ollvdr, tlz rl0ll1
l$h§t, l Nont ttronclltttlttr ltty ótlarrurrvrld l
lgneótr cllrk tl drlotioto§ nlcí eirÁctn
+dtll{ Á|lrrrznt (s tllokot voszltiolek-ol l
!llkrtt ltrrÉorlílll el|úlrrollllln neklck azl
o kis tlrtlgol, . . . nnrlt, ni§flnltt konrpottÁl.
tnln, tutlí){l . . . Alltz trtgiaerlttólln hozzrt
ll ,í)lt§ornklfidrotel, . . . Neni, ez nonr lnbot.
(ttlllrnkltk a hnnala, rtpll.7 Ntur lchet,
ttto*l lr lneí! ktll honv órl,rotek,.. 'l'l.
ktk ü§y szeintltok l(odólyt, llnriókol,. . .
Uog kóll .r{rlcnctok, h<rgy'ntlttrtorr nlngyür
ílú tc§lvdr..,

Oltról l 0h, tgolr l NngybÁtyórn, gz ólllm-
lllkór lt sokRü rrnlndítll n ntlnhrtórlum_
ll0ll. hogy sroelólh ln[trnrónyakot klpjorr
n vAlnf,r[ókcftll6te... De azdrl ttam áll
otln ölreoborAtkoznt volük l

Irlrll t lrt6llGllr, hoflyon mágyArózrüm ezt
ntog nekf(l. A purnnctnok Úr nlt ntondiá,
hogy tnlntlott ciorkósrllú tc§tvdtt nlert
ugyílliüzt al tdoÁlt velun. Ncnl órtodl



}|rlt l 'l'c kipr:s lr:rrrrót lctetrtl n fogad*lnrnt ?
Ártur l trlirlrl llc 'l }irrrrr l*tuttrtlr{l a (.iirtd-

llcllIlcl,? \ÍitttIr.tl Ío!.la{tilt(tlll, szcrz6rltis
ntlcli8 t:t,r tlrtt,e\, tltlg rt1,1Il;rrt Intx llrllr
sz.t,gik,

l'lrll: l}r, tlttrrlrtrl, rtri Itttlllrrll nrrlt. lloE1,
llven rltekkrrl cserkósz aklrrj leltrrl ? ' '

,Artur t l{írt kdrlclr, a cserkósztlk rrri az
orszíg v{"zcl(ii kiizilt l, írlgl:tlrr:rk . he lvcl ,
Cserkószttck lcnrti tttit llntn i§ o!vall rarssz
<lolog, (1serkó§zch rllln§k satfrriat ol_yarr
tirtne;rsópclrctr, trtcl"r,cli ,c csllk clőkelí1 úr.a _
kul t,ttgetlrtek hr. .\ cscrkrtszek klilíiilrli
orszírqoliltl istnerltelttek lttcg tretnzrlkiizi
tribrlrozrirrrk :rllr:rltnúr,;rl. llt.ltrrvl dltrtt(ltl'
lclrelrlsógc. ntcltnt,i krrlrtttrt l

flsll: F]s lc ill,err ltilekkcl lt. ltttlttlirl t(:llni n
íognrlalntHt'l

Arlur : \vttgrltllntt. Az lrlirrs cllll}(lr irlkill_
lll1luknílik lt kiir{'rltrrritrvc!,lrcz. lig,t,élrkrirrl
nllCíl tlc lcnlttlttk jrl lrltrrilrrk. l'isli ? l llrzerr
llll11.1kcllrtt tttírttlszt.k tn4r,tlrtk, tt, htgc_
rliilsz, dtr írok, {)lvrrsllrrl lt lcgt'tjltlrll tttltcl_
Iúrtlnt ?

ílsll: Azl n rtltltltl rlrrtgot, nlltel^ve[ netn
nrell(.| írz ilrrkúllzriLiirllctt llenttll;tttti ?
'l'urlrrtl, ltrgy írtrilorrt ll, ilyf;§ltlit !

Art,rlr t llg1,1rrt, llll},ltlr. .\ tólrrszlírl1, ólvtzte
ós riilrii$litt rüila. \';rllrl lrr.. v,rll oll,ttn iitt.
kttllzőktiri szliIit, tlttlt trog.vrrhlt sikbtl :trlr-
trrll, ntitt! :tz tín ttrlvrll;lttt ?

l|lrll: Az osrlrlly azl trltczl c. ;rtrri lllos | ,\
fitik rottrln ntrrhrlk ! (|urlc ltz.trrt ]

Artrtr; A c§crkd§rekttek l}rr§ze ltlá§l. lrnók,
Ilót, nz irkrrliilrntr is llt,rit vn{1,ok-c ttrrlrlár
vlscltrlfl tlttttlIri dc trnrr,llt.ll IiiíllrficIi ólvc-
zanl ilz, rtlelr:t. |;gJ,irll§zl lrltttttnt 1 r.scrkÉ-
§zütb(rll is.

Á ktrt Á rl*trkCgx le*llrclt, ldlnl<bcrr !igzta.
lllníl l lIrrllrrrl, tc kópltrrtlntó ?
Áríur: llrtl rnrrnrlattl ezl kell. ttlól tllós

nu (lntlrcr sttjlit luld§(. gzrrlttt rtnrlezheli he
nll ótrl(tl. A íelrlrlltek h íg_y lntlrrdJírl< nrr_
ktlrrk, i\trrguk perllg hogv Ólnek (littyiil).
llnllhatlril rri|lr <,IcgcI t

Plsll: YRtttr;rk rllylrrr íclrtr]tlnk ls, tlc trr.tn
nlllldcllkl. Az nliírrr rrc. A cst,rkósitt,zrlőittl
§t!

Artttr; .\l[ hlxzed. trog1, ltenr l 'fc ttr.ttt ltt_
rlorl. rnl lrz n fclrrótiok ólr.lrt1 ,tllr;. 5"rn
tttrlntl, ntitól fo§rt{ld lilc§ }nnÉír(lttl. htl
komolyan 1ü§uefl erck{ll n srnlrrrlrsílg4oknl- l

Plsll: l)e lgrrr l l'rtsztrtlístól, rrlja* grulrlrrl-
krltlóslírl, Iesl1-1r,lkl iistzl.rrlírlrntrírxlril !

Ártur r llgvnrl ulll ? Akkrii rtent lclllrc
{rIynll tnlndetl í1,1nól l l '|'rtrltltl tnll ltrrllot-
lnttt ? lllrtlktthíll,Írrr, flz ortlr§, t,;].t 1ttllj11jilrt tgvclertrro rr'l'igfls-r.srl])lll Ilnrflrtcs-
ttoltír,*l, :rkll tt ll Irllrllll(,§tllllilllírk is lrtttt,r.
ós lnlltl llz lHfizl c§.,fkíiz 1trílrlrtkttlríl ctttlc_gell. §zllr,nl rtz uttrrkrtlrtilt,tilll ih i§lllr,ri ds
ott trrlt, ttttlkttr rr l'rtll llr1' tlnrr.rrl zliltctri
rr tiilrll1 t,Htclculi8ll1\,trl. .\z eg.r,ttertrról
llttlult ltk pÉt, híillli,i rlecetttltrlti lIs t}()n,llz rrn1l1rrrI kttrrit,srlll1, elótt ,,

lrlrll (/rllesra /i§§i.:l?:pírr.. liprrr lolrel l

Árlur t l}o lgy volt. Lrtrtrlrl, a f§{,kd$rck í§
kti|lrrtttlnlrik l ]\tirrt,k vcsectl h:tl trl,t,tltt
klltttolytttt ll fogtl(litlht{t 'I í I'ísli Ilítll póli-
slnl, illcrl|rlt n(l nnryu tll. Iils sziInrl.)
l I:it ntosl tttllr íclrrltnshlttottt it ttrrt,tllrittrnl y

Pl§tl | Orvfi§lt, ltrrll lrlrlrrxz l

7. Jlir,lr:NliT
|llstl, Atlur, ft kü.t {Iyürkd

ílytrrkn ! Szcrvttsrlolt, ílúk l l\ilr, ktrxz.lllsz
rr hrrlttn;rl n1,1tlítsrn, |'írti ? 'l'rrrljrittlk, lcg-
ltlll, it kiirll^\,Cklrell órstez.t,lfik sztltnírlr
uloHllo§zóltt§ r,rlll. I'rrli lrá' ís rltl vrllt. ,\
cst,rkósrt íirvt{n},ról llr,szri l l . lt rrtttl lttt l rlnt,
ltrtgl tltt.grIizrlttti,

|tlrrll: llrtgl,tl, krrrlek. !l(,ltt (rríltIí{,l l
{iytrrktr l §zritrtl :trrril ltt.szrill, ltl}|1v ltlilvolt

ltrtill ltlrl:1sl lcsli llz cllllt(.t lt,lkr{ri. rr írr!.lrr-
rlrllrrtrt. l,iqtixz t{lcltlt.t szriló ttltrtótt\'. A s;t-

, 
jItt rtlr.lrth'ől lll{)llll(lll rri ;rrllrlril.|'ltlll (11itttynsatrl., Álrrr l

Árlrrr l No. lórn I

{iyurktr t l{crt, nrllr*r trfigíOlr nehde ntogtar-
l:trri it rxt rktí§zt ílr\,óll},l. lttiliirtíis(,rr, hil
ttz ctttlttr r()dfi? l(alfll!ízrlllr, kcrlll,

A]lrl'í íllí,ttltl,sutt): hzi r.lttlrzr.trr l
lip,rlrktr l Szrlvirl, tttikrrr rt l'rrll lrr1' egyctc-

}lll§l íl lcl l, ttkkrrr 1tttg.von frrssz rtclletn
rtrttlkrttlrrll lrz rgl,clt,Irtcn, ór, hclckcrr írt
ltcttt hrtllrrll rtróst. lrtitll. lClras:iglrt ...

rlrlrlr: .|,il he turlja nrlnl u srácnkrrak !
{iytrrktt l ll{1,hrlgl,r*),§zcr rárt,llók n l/trsiti.

Itogr tttt,ltj*tt veliih ZiillPni. Ő lltle is ngve-
zell ds tfi\, kiitliis tlt,t,ctttllcri ll;lIl.,n, líz
lt:t;rlral karírcsorr1- elrltl . ..

|'lr1.1flr.s;lilí irelrrlrlődissell j iíü}lrld ! jt{oncltl !(ipurkn l l.]lttrerrt lcl{'lk rrz egr"elctltrril n
l )tlrta1l:rrt ig. ()tt lflOgIát l n lt ,ltittrl5lir,g3,
kil,ilrigítrltl lorllyál rts eszdlre jr}l(,tl, hoH}'
tíz óvr:el azelőll dll]lctr :r .líinoshrg\fn
veIle ki Iril1, n;larnllcsrtrtkn lt íogarloltn:rl...

lrlgtl: }l<rrrrlrl ! iíonrlt] l
{iyttrklt : Szílval olthag}l& a tölrl}ieket- rls el-

nrctlt irtrállkozrri a szlklnkápolnáh{.
Plstl : (il,trrka teslvórcln" ddes fivurk*r ,tcst-

r,órtlltt l
Ártur 1tlkesrrrdrlí llu,tt|!uI)." llalraha !

l'isIi. ír. r,sttk íltttotlsz. irtilrrlcIr fsilk áloltl,
kd|t líl köriilirttcd. Iiz se rt Ill iskolrr|ársarl,
t,sllk eg}, hazrtg rllrr:ltltlkrtp, ( Ilrdnlia
ligurl:liril tt kilnrtIlir!, S:rttl liyörqy úll oll
PrrlJrlssrtí. npaklíban díattóm 11iiríig k*rrsrtleI
ár rserlrrl*:1íllrr ltmt,,1I ík§í I l,.,. .tr' i st i }t í rlelen
t if!!!á?:bft lrdltlú nriluí,t " )Á krrt l {icorgitrs rrrflgi§tor !

I.Igy c**rk6*e lt knr|!írl : Sárk;lrlviiló v*zó-
r"iiltk !

A kttr: (icorgirls ,t}tlgi\lfr:
l(ól esarkósz n klrrlrrll: lslr,rr klilrliill, lttrlst

nóktlrrk I

A knr: (ioorgius lnüAilittlr l
lfrlrntn í,§r.rk6§, lr knrból : l,rrvagrrk ókcssógc !
Jt krlí ! (ienrglrts lnagi§t.*r l
Nó;11 csr.rkrisz. n knrbó] l (lscrkószck 1,szltttllt1,-

kfpe.
il knr: (ieorgius ll)fl,JlNt(.r !

§zlnl (iyitrg1, ( Árlurlwz) 
" 

]}e nrost mlli
l,e ,is tlrrbrl le a trtrrstkrll. j\{erl {,c §enr ytr§V
cntlrct,i lrilt},, llattt,ttt szellt:ln. it hrrzrt6sá{
§7t,l l Pllrc.

Áftllr íl,röl,r&nlúzík ),
t{zr.nt llyllrgy , Nrl. l§ aeral t llikícrlór,rrl.

írrrrlllrrl t,snk tttrg n kii1llirttcglrl. }*r, r:it,rl,
" lttlgt knrrltrtlttttitl kÉltl,szt,ril sclt,k, nrcrl,
;lcrrgdjtl llllt,tIlk .lz igllzsírg. ntnrkrrl:rljn ltz
öriilt sztrelcl jrla, { l:eltttttlttl!l u keres:.l-
ttltiltít Iulln*l,).lrlllr ínrcIrótAlitIik, ledohjl kcméttllkaIup-
itil, húlrnliiki lrkrle l:iirgnllírJáI ís oll úIt
lrtriix IqrnIrúh(rtt a ,§lllrllt. J)ilrí,slrrl rlIonlul,
karítil tiln:olunia}.

A lrni; A Sáiriri czt il hflzttH§óg tllvJll l
§zcu liyörlyt l)a ntnlt tttrrrrrtoit ós ttlttil tíll.

nt l$at |, ,\z cleje tlgv igltz. llh{!g} t,z lí}llll-
rlrrtia, tt \,(rÉc l)eí|lít, trltrrgr, ótl l iilr tttltttlctt
csefktlszeltrcI sztlttttltll ar[,lllt rrl l ít,tltt I
(IlúíiI l'islí ttálltlrtt,i |,lzt rr fiirl, pcrlig
rlllll(líi{ikr(. lltJt.gl,zclti lrrvngjlrlrrt kiittv-
vrj,llc. ö tttiir itz tttrt{ttt ]

*, ,ltil,tisti,t,
llxtl, tz ltpn

íÁ *rírr r|*illí!lü. trllúl ki''lilú!|ó:lodl&. J'jsíf

kltrtúra borulrvt alstik, A,p ja nvpIogiu a
llllllót ls rázzu. Uq!]nnolt, ahot a: dhnbrli
S:ent Cgürgy,)

Az npn: Iijn5e. cjll!,(,, fluln, hÁt meginl el-
üluítlál a látnpn ntc|lclt. lícgszldrrálak.
ha nqm holttRp lennc g cscrkészat,nlltsorl j

Plrll t íidcsnpánt, hány rirlt vnn ?
Az lrpn r Hál bizon1,. éjídlíeló jár l
Il|s|l i íIiszen ukkor . . . móg reggcllg meg-

lrhatnm t rng§y§r <lolgozatomnü l
Al rtpn l Te re§§ili$ ferrn akar*a íl$rsdlll ?

t.]jn^l,c, hát hólttn1l vasÁrtrnl) v&n t ,llolnap
lese n t,serktrszavotásod !

Plstt: llát ncrsze l ()ssze-r,lrsza {Intodlarrt l
A mnÉ},ai dolfrozat ls csnk egy hél nlulla
kell l csak az drsi ndvsort kell leírnom.

Az npa: llál, azl lclrha(o<l öt pcrc elntl.
Az[;lrr ágyba, tncrl íóradl, leszeI holna1l
a cserkószatatrlsotI.

Pl§tl ! lÉcn, hollrn1l íetntrttllak . . . Mos[ rrtrlr
ignzrirr csctkí,§z lcsrck . . .

lr{JGGöN1:
-*-,-"

§zlnrlnrabat ktlzliink ehherr a §zítnbán,
§rrkolrlalrót ntcílriilvátrtrlri lgdnl'nek dlhaj-
lrtrrk eleget tctrnl. anlikor cr1, gz plőndásrrr
alkaltnns, kevd.s xzcrcplójű t'scrkd§z32ln-
dnrahot klrr_vrlrnoljuk, A elnrohot Inpun}tra
elóílzct6 csrrpaIok külíin szcrz6l JogrllJ ltttl-
liül bcnríltalhatjttk. lgy t'thajljuk ll csnpa.
trrk ünneDrllyrcndczdsdt lnt.gkönrt}..lleni.
hÁl11llril ai,i.rl a §uercíctért. rnclll,el a }li-
$.\,ar Cscfkd§z terjesztésói vdgzlk.

MEöHIvÓ
n tisrrkészfuil S:ötv!kLzll lllro. éuí áprilís
hö 9-üt d- u, T órakur l (}strkís:ltá: l lJurll-
prsl, V1 Nagtrl-íiűnlu u, 6) I. c,nelcí.t lllé§-

tlruulhtn lnrtaltdó

ffiII. évi
rendé§ közgyűlésére

Túrllyrorrrznt l
1. Az fglrzgrttrisli4 ós rr ljr,'lilgl,c)ólllzrrll,srlg

lclctrttlse nz |!l:|t). ír,l iiz.lelcrcrlrrlótlvról.
2. lrcrrli jcIettlrtrek nlrrIrjÁlr ltz lg;rzgrrtósíig

rls tl lrcltl§t t |ólrizrrI t slg lCszrrrr rt íel-
iltettl r,óttl, Itlpti1llltl*rl,

il. .\ lis;llrr jiivcrtclctlr frrlngzlrisn,
4, Ar Igrrzgllt,írsdg Él rt }'oltlglplóhtuott§slg

lagjrrlrrrrk vílligztíl riljrlrr vlrló kiepC-
szl 1 r!sr..

§, Irrrlíl.vrlrtyuk"
ti}ll{l, Cl,i tlccstttlxur lrri l]1-dn § l.ttfi{rk

§zóliln 40, ilzletr$sztk §xíllttn pcdl,j !|d? voll,
A, 1ü:t9, rtvl llecehrlrcí hó irt-t ítllll|)ot,t§l
§rclni}e|r rl váltttzáti a k{ivclkczó ! 2 t$g
kilólltll il ítzlelrttsszel. l,)ltttrtlfrrgvlt rr lrrgok,
szírtirIl 42_ről dll-rtl ós tl2 i'lzl(|lrószck sziiIllll

045-rr11 942-r* vrllt,rrzott. Fclnrondát tO§§
rl*cetntler St-dlr nem yolt íolyanl.rtlr§l1.

l3rrrlapest, l,§4{l ruárciusjlii. 
,*trito *. lr"

dlndk
űórlo$*zórnln iOSB dccombtr ill.

Vnrrvon. Bcrctrdcrós lj ,g'J7,54, Pénzl áí
4,BOfiz, llnnkok l(1,06$.(J{. Áru'J{6,ír23,88.
K{notl- htzornrlltyi Áru 2ö, l74.02. Adórok
írrli,óslÁrrrláIa 7tl,ri, í..58, ()sszeeett 302.883.§.J,

'ietrer. 1tiletrdnzek 47,10(l.-. Tartnlék-
tókc $.tiö§.30, l,Jlíognrlvúny 3rl,J'l26.$0, lJlro-
nrán1,1'hitclczflk 2.i.l74.02. tIitclceók folyó-
szrlniláin 2li?.6,1t,8l. t;cl rtetn vett o§ztülók
6(}.- . Nvereóócálhoent 103li. 54i}.?8. Ftll.yó
ór,i nverösÉg ti;t?5,0§. Összeson 302,tt83.88,

l'c§rlrsó§-n§{.ros&gsalnr!u lt}ü0 itoeenrlht
:ll_ón.

Yoszto*ófi. Általános költsdgck 57,8i3,27,
ljlótrrrk köllsógel 80,431.4{i. I}lzornólryosok
kiiltsósel il27.44, Adri 2,4í}B.tB. l(nnrnl
í}.í){itl.ti2. Lclrrlrok 1,16{i,{)2, Foly,l óvl
ttl,r,rcst{g fi,1?5.0l'l, ()ss;cscrt t58,32ü.24.- 

Nycrriéóg. Árusránrlán ttl,crcség í56,009.8í).
Kaliott tutalík 1,4l||,44.(}sszcsclr 158,32ü.24.

IGÁZGATÓ§ÁG.
lVlegtizsgólta Cs rcncllrpu tal$lta" tr,t Lt-lGYa},ÓtltIZOTT§ÁCi"
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r\ íeJlődű IiataI szervezctet §zírhrtalall §c§zóly íctlye€cti, d0 a
Iegártalmasahh az alattonro§an közeledó veszedelem. A torok§yulla-
<lris ,í0 ícrltos tázn ílgyelmeztet a bajra, dc a |latal test el|erdülései
színte isrrurtlllentll tdnnek, 11 veszedeltnek elkertlléséról és gyógyí-
tósárril íogok a következőkben néhárry szót szólanl,

tla a fintnlsá§ot ve§zélyertetó,tesl,elferdtllések során végig-
tekintihk, skkot számbeltleg nrlrrd íelette magasan álI : a gcu§o§
Id} és a Tö?be hdt ktirképe, A legtóbb g;*ernreket czzel a két bajjal
)tozza a rzüló a testegyenész.orvoslroz s nz lskolák oftopód §zak-
.orvosa o két elíerdülésre vlzsgálJa trreg legalaposabbah a rábízott
klcslnyelret, mert ha e két baJt a gyernekévekbeu elhanyagoljuk,
.nkkor kdsóbb lgen tok kellometlenséget §zokott okoani.

r\ gacsol lábat gyengébb testalkatú flúknál látJuk gyakratr,
.mEtL az ilyen gyertgébb testalkat hatnarább elrged a m€gt€rhelés-
.nelt ós hanraríbb göfbül él. Aeorrban sok§zor e lát§zólas erós, Jól_
táplált, sőt kövtlr 8yerffiek lesz az, aklt lúdtálFa miatt hoz e §züló
.a, orvoshoz, Errnek oka pedlg az, hog_t az olyk<lr robanlo§ t€st§íily-
gynraporlársal nenr tart lépést az alsó végtagok erósödóse és a gyer-
mek hlzása kövctkörtdben odáig Jut, hogy gyarapodott testsírlyának
vlselése kózbetl a lábá €lgörbül, a talp boltozata pedig lelapul. Külö-
nósen a §vájcl lnt€rotekbe ktadott gyermekeknél látjuk e bajt llyen
rnódon élé§ gyaktan elóíordulrrl. A svájcl panzi$k ugyanis Jól tartják
a láluk blzott gy€fmekeket, söt általánosan azza| akarJák nevelt-
Jelk ló ogé§r§égdt blzonyltrrrtl, hogy igyekezrtelr a gyerttrekek§t rövld
idó ala{ü m$ghlrlálhl. H'á ínAr moít a lrozzáJuk kütdött gyermek
vdzrre. vagy gyengcnóvésll voltl akkor a hlttelen hízással selrrni-
€§etre §em tüd a lábük erósódése lépést tartarri és a még §yen§e
lábak a gyofápodott stlly alatt ellertt{ilnek. tígyanczt látjuk olyan
csetektrcn ls, amikor tóbbheti fekvés trtárr betegségból kel fel a gycr-

§zantl é§ harántboltoaatá vaít. Háronr támaszkodAsl pontja ér
a löldre, úgymtnt a sarokcsont, az elsó és az ötödík lábkóedp-
csottt feJecse, Bzeken a trelyeken rrehézedik a legnogyobb
nyomás a talpra. Ezek a helyck azonban a íeJlórlés.íolyÁmAujól be is rendeekedtek a testsúly terhének a vlselésére,
amennyiben ez§ken a helyeken a csotrtokat va§tagon íedlk és
párndzzák a lágy tészek. Ha a lábrrak a boltozata §üllyed, amlt me-
Eyatvl telílalpna& nevez§nk, akkor az elsó ós az ötödlk lábközép-
csotltorr kívül az összes többi lábközdpcsontok ls támqsztólelületttl'
szolgálnak. Az llyen módon eltetdütt lábú ember azokat lr kény-
telen tnegttrhelni. A második, harrnadik ós negyedik lábközépcsorrt
erre a megtcrhelésre azonban nlnc§en berendoakedve. Mtután nem
fcdtk és rrem párnázzák olyan vír§t,§gon lá§y résr§k, rnirrt az elsó
és ötödik lábközdpcsoutot, a talpon e szokatlan nyomásrrak rneg-
lelclóen fáJ<lalmar bórkemdnyedésck keletkeznek. Ha a láb hoggzantl
boltozata eüllyedt, í\rnií, lúiltalpnalc nevezünk, akkrrr a sarokcsont
és áz öregulJ között támaszkodnak olyarr csontok a töldre, amelyek
normáli§ körtllmények között a boltozat teteJét képeenék. Miután
ezek a rdslelr nlnc§en€k a nyomá§nál( megíeleló mddotr párnázve,
rajtuk is megjeletlll€k a bórkernényedések. !{g a lábíerdülések orvos-
lásáhoe ilyenkor §em látulrk, nkkor megjelentrek a kalapácsuJJak,
minden ujj vógperct íaiiletdu a kínzó tyrlkszemekkel, uraJd mint áu
egész elferrlülés rrtolsó eleme, jelenik ineg a bütgök, áu öfegujJ cstlnya
elíertltilése. tla ez ls elér egy bizonyos fokot, akkor a láb lassan alkal-
rnatlanná váIik a Járásra ós aa elviselhetetlen íájdalom közepetto
megklsérelt egy pár lépés lesz mlnden, anrte a beteg képcs lesz.
A íájdalom azonban rryugnlomban sem szúnik § nem egy llyen beteg
jelentkezik aazal a kéréssel, bogy fdjó lábu|talt vágJuk le, mert a
íáJdalmakat nem tudra már elr,lselni.

Á gacsos lábállástl ember a lába ferde tartdsa rniatt mÁr a ren.
des állásnál is a csotlt- és szalngrendszcrének megterhelésén klvül
izmait is kénytelen rnflködtetrri ds igy hamrrrnbb íárad, rttlnt az
egyetlesláb{r. Járás-ácsor§ás közben, különösen ha sltrra, kemény
talajon történik, ahol rrrlndtg ugyarrazokat az lzntokat vesel lgérrytre,
annylra kifárad, hogy lÁbaibatl mihalnar türhetetlen lájdalmakat
érez, Volt olyan cserkészem, akl lábfájdalmffak okÁt a cipó szorítí-
sában vélte megállapítanl s e lájttalmak nagyságúta elé6 iellemaó.
hogy Jókarbatr lévó, szép ctpőjét a fAidalmas pontoknak nregfelelóen
zsebkésével kivágta.

Egyenetleíl, 86röngyö§ vsgy puha talaJotr nem feJlódik ki olyarr
hamar a gac§o§ ltldtülp, mint a kemény, síma tel*lrrn. A városl
ember tehát összehasolrlíthatqtlanul többet §zenved e bajtól, lnltrt
a íalusi. Azt, akinek mestcrsége sok állással ven §gybekötve, hama-
rátrb érl utól e baj, nlint nz tiló életmódot íolytatót. A ltldtalp külörr-
lrözó íormálnak a kitejlódése szánrbelileg enrelkedóben van. Illindlg
több és több az olyan beteg szrinra, aki lúdtalpas bárrtalom rniatt
kezeléste szotul. Ez a jelerrség kétséstelenül §zofo§an ósszeíügg aa
általános elvárosiasodással. Felrrótt ember panaszalt csak fÁJdalom-
mentessé teszl a gyógyltás, de baját meggyógyítaui már csak mü-
téttel volrra lehetsd{es. Nem lgy áll a dolog 8 f§tlrldó gyerrneknól.
Ha idejekorárr kezdJük n haJAt orvosolni, még úgy kezelhetó, ho§y
a beteg íelnótt korában telJesen paná§rmentes le§z.

A kezetés cipóbetÉt vlseldsdvel történik" Az ofvo§ pontos glpsa-
mintát ve§z a beteg lábalrírl és e rninták után ké§r{tlt betéteket úg§

alaktttatJa, emeli és
döntt, hogy aa azokía
helyer€tt beteg láb a
helyes lábÁllAsba lusson.
I{a llyetr helyos lÁbtar-
tás mellett terhell meg
a 6acsoslábír gyermek a
lábait Járás közben, ak.
kor rlem lárad el és íA|.
dalmul nem ielentkez-
nek, Ha e lÁbáhou foT-
mált betétet évek hossaú
§orán 4t logta hordanl,
külötrösen a lrtbának
növekeddse, etősödése
ide|dben, akkor a lóbak
ily,en helyes tartás rnel-
lett erósódnek meg ér
iilóvel a betét hortlása
fele§lege§§é vállk. Jól
§e8ltl €16 a láb nregeró-
söddsét Sr helyes lrúny.
ba vsló rögz{llérét az
elóírt lábtornat e§etleg§§
lnbfürdd ds urasszlrozág'
mlkel az otvos mlnden
bete§ balAhoz mérten
íog rendelni,

Dr Puky Pdl

mek. I{a pedlg az egylk
lúbát példáül el§renvc-
,dett csottttörés után *
hogy a járárral járú táJ-
dalnrat elkerülJe -_ tfi_,ott módoí ktmdll, ak_
kor az egérzséges lába.
lra att rtertr tártralztJuk
íneg ke[ókdppcn, elier*
dü. Bzért ls kezell a
te*t+gyenésa-orvo§ E be_
t€§ €góóutd8e§ lábát
ugyanolyan gonddel.
mint a beteget.

A 10 és 16 dv kö-
zöttl flrtk csotltrendszere
nolmállú vtsronyok fiel-
lett ls klríokír X-térdet,
vagyi§ 8&csostérd€t llru_
tat,. lábuknnk llyon mó_
don belsó oldalát terhe-
llk mog, balbokAtuk kö_
zelebb lut e íütdhöz.
§nnek 1ráror lokát ttta-
gyarul Do&arűllged,éanek
Devorzuk ds ha lddvel
a tglp horoaantt bolto-
rnta fé§rben elglmult,
Iúdtalpról bcrzdlünk.

Ar emborl talp kü-
pola, amelylkn€k hosr-
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Egy t'tJ vlllighrilxrrtl tllzólrcn /,§ F:t,rllp,l lrtlgy_
ré§ze. Nonlc§uk n hnfcl(.fckeír lolyik rr küztlcltrn.
hanem n hútországoklrutr ts, nkttr hrtllortlg or-
szágrdl van szrl, trkár selnlcgesrrjl.

Á sztllttnll hortvédelemnik. nz eseítlótlyck
tlrztántltústlntrk, a rzelletni ínlkészOltsé8irclt
lelentősógc ,1lá íírlr nctn lchet vltás.

Pályázatunk serény kprolel ezt E célt §zol_
3állák. A pólytlzat dllandóan tnrt. (l'ontos
pályúzntl rószl(.tck íebrudr 15, számuhkblln.)

íllllgen nngpal háború, kofldtozások lötténlek
és mtk azlk ,nnolílalázala?

Benzinlettu, btrtagp, hírslalan napok, envnéfles
Iunuér, deolzakorlrilozds, len, káué, cükor kéazlet-
belelentés, meuddóztlldsq dnnatlntdlúa, anyag-
lakarékoaságt (csilpúfl|lldm, l?hérlém) : ttlltdúk,
gépkocslk /tdburtls le|qlaltisa, ulaáglcrledelent
csdkl&nllrse .

6?. §2ámú llaladós caelké§rc§npat c§e.tkészel.

Ml oz okn onnúk, ho0y blzonyor nyamlrryngok
fiölí.órúlo ottünnek o klü&lüt oldnlin ?

1; 
^ 

kjllíöldl Atlnmokból írcofondott ltyot!-
án!,trüók.lll.tvc átuk izallltá§8 ttbzbolr n hAboHi.
rolilfin f k0l8rrlb0eg vlszotyok sílluo! lrállíúci
nohórréíol mlütt (hÓÍÚvár, árvlr) dküdAlyokb{
ürk8rlk.

P. Lolkcüon kerorkedllk 6?. át lolhúltígo
cólláhól átul, hnltuoznak lcl.

á. A nnnv tülöldl kctoslot rúJntt.
Gonúap Tlbor, Reu,kemél,

Ok: nz rltrlrágítár előtdózéso. Ugyattln alrol
kevós n kínálnt és tragy n kereolct. ott letszöklk
az ár éB orlotl. nlllrrnnfbsh nlücrn lchot rlobnl t
mé8 ré8lt klsehb óron lclfiainrozott készlctet.
Terinósz"eiesetr & nn8y dr csRk ukl.or marnd mcE.
}ra íem veszlk Észre rrz rU, placrn dobott készletot.
Iíy sokkul nnüyobb hniehol ér el a kószlet íel
há]mozásu, m]útlra egy|nleteren nrhtú placrrr
árulát mlnden kíndlnt lrlány nélkül. Á htónyt,
aztán el6lrlózhellk {lsyes ombetek. vtu{y kaftcUbe
tzöve tkezett vdlluln tok. (ietmdn Lá.12ló, I{e szlhelg.

illt oyautrüúk 6§ hoolnn ?
Mlnilen házban aknd. aalamilpn hdEznáIhalalrüt

gumldtll. (Süctlfr, tornaalp6, glrlhlcEízmd(?))
hlct!ú, tömlő, clpósank, ttjr/dauftll, Iabda, Dala

egyéb apróstlg.) §oft lttcrí sokra mogg ! Llguorlúon
auüllsilk, mlnl a témekel A oumi aáuaoa kúllölái-
béhózatala körüIni(npes, Grritll"ünk aűűit I

Stntkbnuer Györ8y, Dofo8.
A külltílrllral í|yátnkbnn unshlóus d6 nmoírl

n62llük módl§ ídnd}nllta vlls lRn. Vui ror,sdúsoillku plucálmn, ü Dodlófioll. u szenróídomlron. llu
nlllldelr tnl{la vacr.reflOtt toz§dár cs0Uírra ih8zo-
rzolndnk, _§oünfu,klltr hnjókut, 0óp$kot tchotuo
b6l0lltk óbltottl.

Tnr nólkül ílm kGelnlnnk lobwerdk, nem lohgt
hnroolnl. vtts nólklu notn kószill oke. ncm loh0t
r8ántlrnl. t.nr koll m|nilarrhoz l A hábo-rrt§ állámok
lgtofilrrlnuk tulttd0n tnrül. nék0nk n$m lut" KFll
íFgív.|ínck és tekünk ekóro nlnor. lla- üok{lhk
filnnr, r.gll§ürrk nogunkon l §zed|ilnk ösrzo
rz[rdlílúrílobórokut, pntkódambot, töü kéít a€
nek0ok lr lmz t lieménp Józse|, Érsekúluút.

n§y hlvatulbún JártnIn, ahovE vagónok é§
rlomítgok érkeztek ktlllöl(lfdl. A klrakodás előtt
rhe§tréztélt, lrogy nz ólonpecgét sértotlgn-c ?
Auutdn megkézdúdölt n klrakodús. A levágott
pecróttel nem t{lródöl,t icnkli vagy n slnek mellé
éseít lárrnlhoz| va§y a, munkások clhalították.

Há egy munkást n pecrétek gyiutésdvel meg-
tríztak volna, egy évbett több mázsa ólom 5yült
volnn ólsze, aml, hÉ teklntetbe vesszük. ho§y
hazánkban óltnot,neln }rányásznak, lgcn jelentds
mení|ylséú.

Á táicsörnokokba a tejonkannák szlntén ólom-
necséttel tezárva érktznek. }In az óIrnot ö§sze-
byUJtenék, a2 olszú8nok ls nngy hasznriLra válnR,
ér az év véí{ón a kcrerketlők ls értékeslthetnék.

A gyüjtésból a cgerkórzek is klvehetlk rész0ket,
hu otthonukban az üre!í lrrgpnsztás tubu§oklt
örrze8yüJtlk.--Á-ffÜÍtiiirat tertsttk rzetn előtt azt, ho8y sok
klcsl rokta lne8y ós hÉ n §r,ültó3 gondölatÁt
mlnrlenkl mttgdévá teszl, lrazánk ólombehozatala
lényeBesen crÖk kenne. Sienííam ásp BéIa,B uilapesl,

Jásznl bélyOgüzlOt
Budapest, IV, Eskü út 6

Bélyegárjegyzéket ingyen kültl

vtil§mpályazat üzenett} t

A t6vétköz6k pályáratalt í6m h{§üólh§tJÉk t
.l. LÁszló, sre8ed, R. LáJzló, §z?{éd, Lodán!,l s.,
Klspest, l(. László, BaJa, W. Józseí, §aekszfud.

Nyorterek l Gom}iay Tlbor, Kecskemét (5
pengó); 87-eg czámír llaludág coefké§uc§*Pát
ci€rkészel (6 pengó).

J,iiblí,b ffi#Hűiii

Mlt ű!ítí§llük 6§ hoíy0b ?

f,nsl Tllllic$ilOtú
FlLlL3TlK,

Mlt tolyrlt ltz.t tl llovrl, rkl
. többl órrbrll ílúhot "klput
körralatt| ltafit rrarat |ltrzrnl
ór rok mlndcn munhat trrrrkrr.
n.k trrt 

'A koreárettró3ónek vllórrín0lo3
at al okl, hojy rr l ílú me3lohatórrn
oslét yr3, iolrlúbb lt loklt tud
{t erért üt hiizl, hbiy i $§rkarr-
{letlt rjy kicalt mlr ,,kln6tt.".
Art kell me8tudnod, ho3y r képsr-
régel mllyrn hlvat& felé vonzták,
átütán cín.k mr3fclrl6 muhkrkölt
ltcll az órrötók ál:tébon ütamlri
telólnod. Érerre ú;y, holy ó lrt.
nrít|r rz órr álctének re ó hrtór.
körabe esö rérrót. Mert lmelylk
f|rl hlvrtárt kap, rmclyben otthon
érzl mr!át, et nem íotlr haytttéioi-
nek találnl .a|4t lrrunklllt. Tcdd
rne1 pl. títákmertcrnrk, ho3y lr ó
rendgztc, trl{n,,komoly" l{tókok-
Ürn ó lr örölnót l§liö. De e loj"
lontorrbb r kövctkez6, Nályrrcm-
költl.,,komoly",,,felnóttrr" beltél.
aatésbén vcrgrd tl rrrr, hoty a
rnajyrr oerkérrct ncmcrek |lték,
hrnim ho3y mllyen nrjy ór komoly
cé||a vrn i €mbér.bb embgr ér
rnryylrrbb ,hatyrr. Értnét kOlönbt
tel;esrbb cdlt níqyar cmbrr fiém
állíthat mr|l rló. Flgyclmcrtord
rrr1 á sok rzóp, hrrrnol, íédlürn
nely élnlnyrr, nmlt á crrrkérrct
nyutt. Clrkhóly r .iérk6ir6t tln
kgrdl n nünká|át mlndiárt al§t-
méntó.36l, hrn.m i |átakoh k.rérr-
tül í{rkórlk á ty.r§kok rzívlbl. -Kérd moj tchli e íirit, hojy lllrrr-
kcd|ék bglr rrívvllJélokkol ar órr
munkó|lbr, !m.ly |átékon krrsrrt0l
ir ert r htnrlyobb cált rzol3ll|e.
He pcdl8 a prrrntlnok úrrrl .|yütt
úry látod, ta3yótrk met irtód.
órrvoretódnck. Errcl, ho8y nüed
rncllé rmrlvr mr8o§rtöd velt rr
árrvetet{r munklllt, tiárr blitorrtr

1 trrvábe rlrod r .réfkarrmunkít
mlhdgn folmá|dban.

2ó"or.

|. trrrrtn{m lítnl1 ho3y az
ürrömbrll ílok o3yrr klllönbba
vltnlk.cl Ho3yen lltrclhrttm
rrt mc1 t

Tertvár ! Akl art k{rdezted,
cllrkarr.mb§r vrtí t trlprdon,
m.rt ir allrr crrrkórz4unkánknrk
. mlídöht lrlonttl kórdárét vrtod
íöl: 1-1Át k0lónbbá válnrk.e e rínk.
blrott llúk l

Én íly íljycltem mr! át 6rsömb6ól
Htkor kcrült náhr cay íélnepl
rrabrdldóm, nríkámbl Y€ttém n Yl-
rört Ós bénért.m mlndén órlöm-
brll ílúhor. Mgttudtrírt, hogy oda-
hszi mi'yrn e helyretllk, l rz0lelk
holyrn v|lekrzcnek róluk, Meg-
tudtrm, holy holyrn il§8í a t nu.
llruk, e munkrhely0kön r munká-
|uk, milyen r.ndb.il tart|ák r holml-
lukrt. Mr8bcrzáltotn yiluk, ho3y
r2 6fr munkÁ|ában mi holyah tétttlk
neklk, hogy vosrllc kl crekbBl r
lér2tlkét i s többl llúvrl hotyen
vinnrk. Metborrlltem velük, holy
6k milyrn morrzlrg lít|ók m{ukat
rr l3azl crerkólztól, rkl telIcrsn e
l0 törvány lzerlnt él i ho8y.n |ut.
hrtn|nrk horrá kóre|ebb. lry t6l{lk
mryuktól tudt.m m§t, holy hol
{llnlk. (1,1lvll mindeh lrsYuklt él-
hlttem, rnnrlrl nrly hltványrl3nlk
érették volnr, ht hrrudnak, ho8y
rote töttak ilg!,) - V*37 h{rom.
hÚs, hót mulvl mállnt m§ltrttém
ért br utit. Akkor láttem, ho3y lr,
rkl nem tudta rr ldel{t lól boorrtrnl,
rnolt már |obbrn tudlr.e. Aktnúl
pohyylt llttrn, lloltttr-é Él ttt-
llctt.r n.kl Mórr Flrlnc .,Klncr.
krrcró klr ködrnön""ai amlt költlön-
rdtifi n.kl. Akl rrról prnaukodott.
ho3y rokrlor 6líGl.|tl i nlpl |ó.
t.ttót a3 rtt rlAnlott8m nrkl. ho3y
le;yen rr rrttalltr €!y vlútkrró,
rrtelycn ekkor tcrr rgy-ejy vll{rt,
hr elvájortc r nrpl |ótettét, holyan
hrlad vrlr. Akl na3yon rl.r.tctt

logrlmarnl ór dol3ozltclmckrt kért
tólcml holy dol1oztr kl 6krt. Akl
m.títartö, hog7 rlolvarre ,,A |ellc-
tnoc líiú"-t, elölv.sta-e. Nrm toro-
lom tovlbb.

í"ílnt rho3y r pareócsnok úr suoktr
ettr l táborbtn, hóty vé3la|lrl. 1
gltrakat, 1 rrertárt, r konyh{t,
m.8né1l rz órráiet, ho3y rcndbcn
vrn.g mlhdén, úgy llr|tl Tr lr ld6n.
ként vóllg a rádbízott ílúk otthon{n.
(Ha londolod, vezcirál rólr neplót,
dc e hátlrketor ládldbrn trrt3ad t)

Örrr 92"cr.

2. A lrvontrmoztrlomben ta.
nulnrk e filtk r37 Glomót a
crrrk{rzpróblkbúl h: hoty..t
rlekulIon errlr rzcrlnt er 6rrünk
munkl|e t

Mondhetndnk útl ir, hoty hogyen
m0ködlék €lyütt t krttó. Válart:
ölrzhrngban. Ezt ax órrrhln3ot
É3dl8 rz órsvcrot6nrk krll klelrkl-
t8nl1. Ar 6 ütrca§6t. mr5bocsülórt
hoz r ílrlk rrrmlben l levento.
muhklra lr, Kulonören rrtal, hoÜy
l;ylkrr|k e ltventakiképzórrn kapott
hmérltckot, ríil§l}.lk falrb.n l
ct€rkagzprób{k lnyriát lr terzlk,
rz örr munkó|ábln mlnél tobbrn
íslhrrtnálnl. (Ehhrz lsmcrnle kcll
e lgvcntlmunke tervét. - A leventg-
oktrtó úrtól elk€rhcti,) Trhát, he
a ílúk mcatrnulnek a loventében
kúrzni, térkópet olvernl, ezt a tudá-
gukrt már íOll1asznállák r h.dll{tak.
klkápzéanál. És rml a lojf6bb : ml
végl3álünk* vagtllátiruhk mlndoht
(hlrdls, clr6re3ély, terrpiárás, tár-
kápolvrrár ttb.) 6 rs.fkáizotbtn i
ezt ls, amlre fil trnítluk m.l r
íltlkrt, ezt li, arnit máitrtt tenulnek
ma3 ér cjlrrrélrr, rzóp ílúr dolo3.
§róval, lho3y eddig ls sokazor
málutt tenultek mc8 úrtnl, ovóznl,
llrr m{slnl ds rrórt klrlndullron,
táborbln rokat tlrztunk, evcztünk,
íárr másrtunk .grott, mert ar ló,
ílrlr dolo1, úgy lrsr 1 l.v.nt.munkl-
blh tánultrkkal ls. Aztón mét öttln
lokan trnulnak e3y0tt, rz c6yrr

fht lobbrn elvésr; ltt, ez órlv;tot6
körülük veló ílú: clytnként trnltia,
met 6kct rzokrr. Mód|Abrn Yen
ez 6ttvllotónck rnlndrn kil íojye-
tékorú8ot Gltltntótnl, Mlrklnak,
me3 Jólkánrk mlhdan kérdátérö
íelllnl, He lélnrd krll attól. hotr
az r Ílúr álmlny. r.nlt Tc mcakrptál.
rmlkor tárképrt trnultál az ltrnr-
retlen crdóbcn olvernl Yrl, 1
íolyó túlsó pertllrr {tkleblltr he-
Iyett zárzlóvrl |clt edn1 - clmared.
akltor tá3y 1 kövctk.rók{pp€n !
Mlrlótt rorre krrlllnt a lavtntg-
mtrnkában, éuatok vó8lt ez 6rröd-
dcl r rmlt r llveítéb.n tenulnrk e
flúk, er ert crrlt olmélyítl ine|d.
v|íont e ftúk öhórz.tét €íltell r
tobb.n rajrrrkodnrk il ótihör.

T. l. tr?.
rÉno*srr r

6. A llúk .ókrtor íülvrtnck
mal, íolndtbkdrdárrkct lr. ?l,
Fel ór nomzct, rzoclóllr ljl;ztlj,
protckclór lrndrzcr tcb, N.m
möndhatom rtti hoty ttd árd..
hrl|a 6krt, mort rlrkor rr{rutt
néznok ut{nl. Hoty.n tl|óko.
,ódhltnak ón tnellm rzrkbon l

7. Yennrk-o vrhhol a molza.
lelrdír tlníta.lhor ürrzrlllftott
bdúcroportok l

8. Az llrlk flú na3yon fll e
.ütatb.n rlyrdül. Hojyln *.
3ítrrk rr|te t

'. 
Mlc tr3yrk rz ör.r.röv.-

t.l.król olkrtr6kkrl 1
l0. lrkohl .10$ldóbafi több

vrly krvcrrbb 6rri munlt{t vl.

"tH§§l".rölt t Kö!,ön|Ok r
k6rdórrkct ór e íclrlrtckct. Kl.
runk mat többlt l Hedd trnul-

.|unk, rrrcl lr t A ,l-t klrdól
vil&ílhor kOlönörkóppen ne.
tyo. lokünk rók al. ldit{t ktll
örrzehordrnunk. Mtrt rtt l
ra.tt.tGr |cayrákrt ml mlnd.
rnnylan foj|uk mort ötlt..
lllíteal.
A royrtvlrrtó l2-er órrvrz*tk.

L1



Igy lrcll takarólcaslcodní !
Ilo1yrrn szlileíett llrcg ftz L,tkolttbrlnL 6s n KapttlrnrtlzJ;ttlrlnr iill..lo ?

Á rínt ncm tnondott srrkatl október jll-ón a takarókoss;igi
rrapon úgyis mirrrlcnki elcget hall a takarókosságrill, de hall róla
cleget m/rskor i* - mi újat, rni órdckcset lehet erriil rnontlanil

A dcbrcccni Iskolabankot már vagy hét évvel ezelótt ala-
pította Csanak lstván, A banlr az iskola'<liákjaibril irllott, tanár-
clniik v*zr:tósóvel. Á diákcrk kiieiil keriilt ki a ,tisztikar, "dc a
barrk kiiziinsóge is, a beter,ók, A bank betevői takarókkiinyvet
kaptak, a bank elfogadott bctóteket. Dc betétkónt nem lehetctt
akárrnifólc pónzt a bankba tcniri! Elspórolt zsebpónzt póldírul
cgycncscn tilos volt otlaarlni."' 

- Dc hát akkor milycn p{nzt lchetctt bctcnni abba a
bankba? *- kórdi a kis naiv gimnázista. aki hctcnkint kap cgy
pengót kisszakaszra ós csokoládóra. vagy esetleg napouta kapja
á tízóraira a pónzt ós most arra gondolt, hogy hát cz az Iskola-
bank nagyon jó hcly lchct, mert biztos hcly a íólretcnni rzírn-
<lékozotl fillórcknek.

Mcgtakarított zsebpótrzt nem fogad el bctétnck az Iskola-
bank. Csak olyarr pónzt, amit a bctcvó valamikóppen a saját
mrrnkíjiival. vagy iigyessétr;tivcl kcrcsctt meg.

HÍt igcn.., Isr tnár ncm olyan kiinnyű ós cgyszcrű a dolog.
Lclcmónycsnck, ügl,esnek ltcll lcrrni annak a diáknak, aki vala-
miképpcn pénzt akar szerezbi, perszc ha csak íillórekct is. Dc a
fcladat csik elsó pillanatra látszik nchéanek. , kósóbb kiderül.
hogy igcn sok mód 

-van 
pénakcresésrc; csak rneg kcll találni ezc-

kct a rnótlokat. Az lskolabank gyiijti ezckct a pénzkcresísi ótlc-
tcket is i,s szólcs kiirbcn clterjeszti. propagálja, kózkinccsó
tcsai írkct.

csak körül kcll nézni a ház körül,, mi minrlcn mórl van a
pónzkcrcs{:stc. IVlcrrrryi pónzzó tchetó értók kallórlik cl szcnrót-
ként egy háztartásban! Ki gyüjtőtt már például hasznúlt ujság-
papírt ós ki pro,bálta úzt hakulatúrakónt a papírgyárban órté-
kciítcni? A debrcccni diákok megpróbálták. Pénzt kaptak órie,
arrrit lretchettek a trankhn; crt nrár iirömmel clfogadták bctót-

csak cgy kicsit kiirúl kcll nózni ós trcnt szabarl etrgcrlIli, lrtlgy_ az
órtúkei nycl§anyag szcmétbc kcrtiljón ós így rncgscmrnisiilji'in.

PcrszÓ, ucm az u.iságpapírgyiijtól ar cgyetltn mód a pi:nz-
szcrzégrc. Á debrcccni diókok gyiijtiittók a narartcrilrójat is. mcg
a csontot. Azok a gyirrak petlig, amclyeklrck ezekrc a ltycr§anya-
gokra szüksógük varr, iisszcvás;irolták tőliik a gyitjtiitt anyagot,
Áz lskolabank pcrlig 1lályíz.alrlt is hirtlctctt. tagjni között, lgy
scrkcnlctlc ókct arra. lrogy iitlctcket tcrrncljcnck és azolrai n'
barrk rt,rr<lr:lkczósórc bocs;iisík. Gyógl,niivényekct is gyiijtiittck a

tliírkok, mcg a baromfiudvaron toltat, Dc cgy kis(liák, aki i,rtctt
valamit a vcgyszcrckkcl való pancs<rláshoz, cgvrzcrú házi cszkiiziik-
kcl nagyszcrÜ- tintát készítetl, amclyról vegyórz óllapította rncg,
hogy egyenló órtékú a gyárak áltál előállított tinhival; ctlnck a
hniítinÜnak az előeillíiása viszont alig kcrült rróhriny tilli,rbc,

Komoly versengós indult mcg az egyerr oszliityok kiizött a
tnkarókorsdgban1 a ,,scnrmiból" tercmtcttck cló pónzt a rlcbrcccni
diákolr; nólrány hrinap alatt a dcbrcccrri kffzópinkolákból az
lrkolabankba kózcl hótczer pengíl gyűlt cgybe, í8y, ilycn cgy-
szcrü cszkiiziikkel és olyan anyagcrk íelharználásiival, amclyck
kiitiirrben vcszcntlóbc mcntck vrrlrra.

Az lst<olahank rncgmutatja a <liíkoknak. hogy milycn cgy-
szcrü cszkiizökkel lchct'pénzt cliiteremtcrri; clfogad pétrzt a lag-
jait(il, czt valamclyik rragy bankban kamatozá$ra clhclyczi ós
mcgőrzi tagjainak. Az lskolabank így rávczct a pónzszcrzós mrirl-
iaira ós rószoktat a takarókosságra_- Beszélgcltiink Ceanak Istvírirral, alri clmcti,ltc, htrgy mikí:p-
ocn sziilctctt mcc az lskolabank ötletc.' 

- FiatalkorÖmban mindcnfcti, utazgattam a ná6yvilágban

- meséli, - Ott láitam mcg azt, hogy idclraza az (,tnbcíck
óltalíban mcnnyirc kcvóss(, vattnak tisal/rharr gaz<lrsiigi dolgtlk-
kal ós suiát órdchcikct mctrtryire kcvi,ss{ vcszik tckirttctlrc. valanri
könnyclniüri,g tapasztalható czctl a tórcn és mc,{ kcll rillapl-
tani. hogy álialábán a rnagyar kíizönsógg ncrn igcn órt gazrlaríggi
kérdésckhcz,

Mirrdcn magyar iskolában, az cgósz ortrúghlll tncg akarjul
rsinrilni az Iskolabankot. tla mcg lcsz a jóvíhugyás. hozzlifogunk
a kcresztiilvltclhcz. Nagy tnunka lcsz. Dc bízonr abban. hogy a
magyer tliákok megi,rtik ós lrclycslik a rlolgot.

- At otsz.ilgosan kií,pítcrrrló Iskolnbarrkokllan nagy rzcícpc
legz a cscrkótzcknck. A cscrk(,*ztörvi,rty is a tnkari,kosrágot
tanltja, Az cgycs iskotlikban a bankok tzcrvcrctóbeu fontos lclz
a csórhószck.szerepc; bizom bcnnc, hogy ók lerzúck az lrkola-
bankok lcglelkcsebb tisztvisclói, lcgszorgalmasabb betev6i és
ós lcgtökólctcucbb mrrnkásai.

nek. L)c álljunk
c§ak íncg cgy pilla-
natra a makulatúra-
paplr órtókcsítósé_
nól. Nemcsak hogy
pónzt .kaptak czórt
a diákrlk. hanctrr

trjrából, itthon sike_ 'i+riil mcgtaláltri, cz- 'i.1

zel me§ lchct taka_ ,l
rltani alt az ösz- ,'
szcgct, amit ed(li8
kiitföldrc vittck ki.
Ncrn vagyunk mi
olyan gazdagok"
hogy ícleslcgcscn
küll'öldre vigyiirrk
pónzt. amikor ilycn
nyersanyagot itthon
ie lehet találti *

oöNtÉs
í c§§rkó§zlrÉíyrl ltodalml ét ténzőművégzetl

pátyórrtok túr8yábáfi

A i{n§.yar c§crké§zszövetsóg pályírzatrrt
hirrictett rr Oserkdszbolt {ltal lclnJrinlrltt díl.
iissrucck rrlrrpjtin cscrkós;*tdrrryú srtlbofril,
ltvclcitíilap-sorozalra ós tzítrdlrtabokra.

A bírrtras pílyázntrn bcérkczctt széDsilátttú
pílya,nríivek közül a szobrokt;t és lcvclcztjlrrp-
soltlzatokra il bííál(ibi,.()tt§áx mírr mcgltozta
dilntdsél. rníg a színdttnb-pólyrlznt ercrlmó-
lryeii *. tckürtettel n beótkc2Ott ótvennél
löbb szírrdrrrab elolvnsírsával járr'l na8y ,tuun-
kára * c§ík ké§óbb lo§ja kiizólni,

|. §zoboroályárat §|edilétiyo:
A bizottsrl§ n kitüziiti prllyáüljl,ht|t ncm ldta

kl, nrert a beérkezett ,lrrt pílynntíl kilzül egylk

1?

§c,nl üti rncx a kilr:isbtrn hanxsúlyrrz,r)tt sztjnl,
polltok §Zljrillli rnórtókct.

'l'ckintetlcl üzonbill a púly*zrik tlícséretcs
igyckczclérc és a felhaszttírlt nfiyrrgllk érlé-
kérc. tíz-tiz uclrxrj kiiltsógrtrerlérítóst jtttla-
iott u [rizottsii§ a ki}r,otkczó jgligójil rrtílvck-
ttekl,,['rtt l)ittriit".,,Nu§y Maxynrrltszirxért!".
.,Vírtárt", .,Gyözilnk",,,'l'estvérisóx",

l'e'l,hivjrr tchírt cilcn jelixók rrlatt l,írlyantiive_
kct ,be küldóke t, hogy jcli,{djiikre hivathrlzírs-
§a1 llcvükct 6s pontos, czidílszcrlnli Inkcítnü-
ket lcr,óltrcn kózöUék a Mngyar Cscrkész-
szii'vct§éí{ §Ozdn§íEi lrlvutrrlíiv,al, fiott cllól-
kíll rr szóbatr fortlrl iisszcxck rúszükrc nrcs
ncrtt k§ldhetök, 'több pályázó rrgyanis lak-
cítnót nenr jcllllic mcg. A pílyá;lflk rrtüvcikct
srotnr!lycs jcletrtkezós és ln§sfeleló lgazolás
üti'tll a Mflí{yor cscrkészszövrjtsóg chröksésé-
né,l l94tl mrijus l-ig írtvclrctik"

ll. Lev§'€zőlrp.Dályrzat €rcdnénycl
A bizrrttsriE az l-síl <lljat ttcnt atlttt ki, tnorl

a bedrkczott l9 §l)r(,zrrt közall c§ylk §clll vill(i-
slt()tt0 nt§F a kilrís célkitíl2é§cit, A ll-ik dl-
jnt ,,A lttrlsrrly: íól c{ószrég|" jclixc alrrtl be-
érkczcll s(lf()rai llytrt§, §zürriiiui Mírtis Kilt,
ll1{in ícslíiruilvósz. Kccskrnlót. i{ílvószlcltlp.
A lll-ik dljat .,Knlrrta*zcll" lclisc lrlítt bcér-
ke zett srtrtlzat ,kapta. lne lyrrck szcrzíi,ic: §zrtkó
(iyör,{y, l)cbrcccn. l)ícsérctbcn ós kiilisóx-
rnectérltóslren rószesíiIt nz,,Örcc (iyrrtr'r"
Jeligc aJntt .bcórkczett §Orí)zllt. nclynck sztr-
ziijg: iíj, Alnyllyinszky (lyiilgy. l]ékéscr*nha,

A bizottsás néNy stlrtlzat íónyképct kilárt
a pályáznt[ró1, lnurt a kiíríts lérryképrc rtent
votlatkozott. A prilyírzrik rníivcikct l940 lniijts
l-ix n Sziivctsúg clni)ksó[éltó| i§az()]ís mel-
lctt ílvehctik.

Vlt6z Tcnloxry liylír.lí rlr.
n }í. Cs. Sz, túrselrtiikc, nrlnt n 1lrllyrlzrrll lliz, eln.



HlREK
.r\ szerkr.szlösóg lrólrisrrn köszönl l tok ;ó_

klvúnsú1ol &s üdvüzlt,trll.
lilőzctcs Jclontíls. Iiövetliezó számunkban

Szont (iyörgy dlnnopre igen értclrncs költe-
nrényt közlün k. l;clltivj ulc rú csapatünncpóly-
retrdez.ó cscrkésztcsIr,rirt;irlk figyclrnút.

Nugy Főnük ,,Vnd vlzekrrr;" clrrrü vízból-
lnonlé§l körryvrrrrk br:szerzésdt uz összes
állanri köaépiskol/rk rószóre clrenrleltdk.

Nngy k§rsJzlrottvónypólytlzutunk bckilldóst
hntúrldcio íprllls ltrrícrllke.

trtazás l§innorsz{ghr dr, §ztrili§h Pál ,,M.Cs." íőszerk, vetítctt képckkel, karikatúrák,
mtlnológ, hexedüsziintok) kitünű szereplói o§u-
tatlm sikert irrirttül(. A nratinó teljcs bevétejg
l,,'|-estvér lr testvérért" tRozgalotné.

-,..{r-ÉP

Regőrnek ielentkeztek :

Debrecenből r,1,1l. {]zakó Cyórgy c§t,.
l7l. cs, cs.
. 1.1uldtulrlrogrőI: 1.12. Kala1los Sándor őv.
9$(i. cs, es.

, Júszbtréttyből., 143. Ilajdu l{álrnán óv,
298, t:s, cs.

tríiskaltrtil.. 1,t4. l§ópy Tanrás 36, cs. cs.
'l'tlpü}szecsőril,, 1.t5. Sántha JáuO§ ő.t'..

90ti. cs. t-s.

Sopronból: A ű5. Pctóíi cs. c§.-ból: 1,16.
}lester Istválr. 14?, Savanvu lrerenc. 1{8.
Schwarz Iiárrlly. l.t9. Vaigvas .lóz.scí, A
3ti4. Scurburrtia cs. cs_-ból: l50. C,rrlubich
P/ü óv. Á (i7. l)eákkuti r:s. cs.-ból: 151.
I]uda lirnő rt, tir?, l]r. ],)otlnlaniczl(y Jáno§.

Hódmuőuúsrirlull1ről: A 1l1. cs. c§, regös-jtadíbu: 153, Ornttls t'ál ős. 154. Faragó
l.ászló. I55. §éliy Júnos. 1§6, Kassay
László.

üzEN Az M. cs.
l.óttty Gyürgy. KérjUk, keresse íel a

Cscrkészszövctségben rrz öregközpolltOt. Ha
ez ttem lehetséges, úíj},közöljc porlto§ címét,*- K. Gyöző. Kedves paltás, beküldött
rejlvétryeidel eltettük, -- K. Lútzló. ,,Fel-
támadurrk" clnl(t versed, saJnos, rreln üti
rrreg a kilzlés mértékét. - Itr'Gnzhlg Józseí.
Az elsósegélyn;lujtás ulapelvei harcigázok-
nlrl és bnlesotekndl. Levcnttlk és r:serkészek
rúszórc. Ára 40 fillér. li'ethlvjuk rá idósebb
cserkésztostr,éreilrk íigyclntét.

Szombath lstván, Csurgó. A ,,'l'estvér a
1rsivórért" ,rnozgalomra kü)di'tt ö5szc§et
nleí{kaptuk és túviibbítOttuk.

A Xtí, or§í, §lverseny dijainak kirrsztrlsát
márclus 14-étr tartották tneg.

c;erkészek a finnekért
Jól sikerüli ,matiíét íendezctt t budnpesti

|. cserkészkcrlilet V. szímú körzete. A ren_
dezó csapatok; 16. É. §,,173. br, Kentény
(sigmorrd, 19l, Toldi Miklós, 208, Szt. l,úszló,
257. flunyadí János, 27t). tlajnal, ?84. Szt,
Korola, ?9i, szt" Klpisztrán, 321" szt. csa_
líd, 3?9, Pcsti Lchcl, 333. ll. Ríkóczi l"'crunc,
402. Árp:id apródjai, 423, g,t. Tiszl lstvátt,
4?7. IV, IJéla kirírly, 437. Jerllik Ányos, 464.
Salamon, §zcnt Antal. A nagysikerü nratiné
íóvéduöksérét Nagy Efiil dr. ,ny. igazság_
ü§yrninlszttr, a Magyar-}-inn'l'írrsaság el-
nöke, v. !'rirkrróy Józseí, a brrdapesti tanker.
fóiguzgatója, t;rnügyi íötatrácsus és Pirovszky
Lajos, a bur|apcsti l. cscrkészkeriilct elItöku
víuallák. A m+tinét onni 'l'alas, a hutlapesti
íinn követ üt is ,rnegtisztelte tnegjeIenésÉvet,
A váltr-rzatosan összeállított nagysikerii rnű-
§or (üdvözlű beszéd, megnyítrl Ntgy Emij
ny. igazsásüuvminisz_ter, linn és magyar da-
krk, szuval$t, rövid íüldrljzóra Finrrorsziigról,

*rmm,klr.

0§xífilysOr§iátúlt
if,tOhtoryo

párstlan nyeré§i lelretőségeket nyujt
n§Y §On§J§GGYEL

§zerenc§é§ csetbcn

700.000
penüő nyorlrető

{00.0ü0 ',$,,ü 
ö

}'őnytrenrónyek l
pengő. l00.000 pengő
p{,llgŐ, G0.0íl0 |)0ngő

stb.

Jutnlont

:l00.000
7{1.000

A huzősoh úptllls 6.ón
hetdődneh!
Hlyaí:rlos ár&k l

Egész l'2B.**-F'él ,... P l4.**
Negycd P 7.--* Nyolcad I| i1.5í}

A lőárusitók
a rendeléseket azónnal *Iintézik

e9é§u§éEtesen.
étkezz méTféklefesen.
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kiképzéséról, Ennek a qódsaernek elvei bármelyik nevelésta§-
nak'díszére válhatnak.

Aki jól akar nevclni, annak magának is jól neveltnek kell
lennie. Durva, hirte}enharagú cmber, akiben ninct szeretet,
kutyaoevelőnek sem nlkalma§, de az engedékcny, kényelmer vagy
nem tör6dó vezető sem fog célhor órni. Minden ebnek jól ne-
veltnek, fegyrlmezettnek, feltétlenül eugcdclmernek kell lenni. Ez
pedig csak az ember§éges, de határoaott és következetes eljárás-
óal érhetö el. Az állatklnzósaal elórt eretlmény me5bízbatatlao
és mrilékony"

Iparkodjunk a néma állatot megérteni és egyénileg meg.
isme*i..Nem.lrönnyű dolog, mcrt,a $ttya,e}óbb,ért meg min-ismerili. Nem lrönnyü dolo8, mcrt * kutya e}6bb
ket, §zoktassuk magunkhol, eteglük, járjunk ér j
é, a Lutya lesni fogia akaratunkat, Ne incereliii

[UtY4 elODD §fl fie$ §l§,
járjunk ér játrtzunk vele:
Ne insereljük, ne erólte;-é, a kutya lcsni íogja nkaratunkat, Ne i

sük, pc tívánjunk tólc lehetetlent. Legyün
)sJa lKaralgnx&l, §e ln8eíerJu§, Ee eíolle8-
tólc lehetetlent. Legyünk tekintettel hangula-
cti állaootától füsl. A kutvók is különböc-tára, mely termérzeti állapotától füss. A kutyók il külö

nek okoro'Ág, hajlam, kedély, természet tekintetében, Ezt inck'okorjág, hajlam, keddly, termésiet tpkinteiében. Ezt ilmer-
iük }l ,elórzör.jük }t

A kuúvók nevBldso
A kutyancvelésnek is három fokozata vBn. Elemi képzett-

ségre minden iisztercéges kutyának szükróge van. Középiikolát
keil végezniök a vadáiz, rendór és hadi kutyáhnak. tgyetcmet
a cirkusz én a mozi szereplöinek. Mi, állatvédők csak az óvodÁba
ée az elemi iskolába járátjuk kedvenceipket, hogy nc er6ltessük
meg óhet,- Zajcrek Alfonz ny. százados, a m. kir. reudörkutyatelep
igazgatíja könyvet írt a reodóri ée hadi kutyák ncveléséról és

- A 8yengébbtól nc klvánjunk nokpt, de a türelcm és rzeretó
bánátmód crodákat mfivelhet. Beszélgcthetünk vele, mint értel-
mes lénnyel, de ne 8oodoljuk, hogy minden rzf,vqnkat megérti.
Jobban tud követkeatetpi mozdulatainkból, nrint szavunkból,
beslédüuLböl.

Ha kebátunkat, kalapuokat, sétapálcánkat megfogjuk, örülve
ugat és farkcsóválva ugrál körül bennünket, mert minden kutya
szeret kimenni, ugrálni, akárcsak a gycrek, De ha nem vihet-
jük magunkkal, ingedelmegen otthon kell maradnia, anélkül,
hogy bezárnók.

Hogy rzavunkat megértae, mindig ugyanazt a vezónyrzót
kell harználnunk, pl, ülj, feküdjél, állj. E ozavakat eleinte min-
dig u§ynnazzal a kézmozdulattal kílérjült, Pl. ülj azónál a kutya
hátul§ó résaét, feküdjél czónnál az alró részét is lcnyomjuk,
állj-ra kezünket felemeljíik, Ennek egy§zeríe kell történnie. Ne
kívánjuk, hogy egyszcrré megtenuljon vatamit. Gyakorlat teezi
a mertert, de amig az egyiket nern tudja, ne tanítsuk a márik
mozdulatra, de addig ne 

-nyugodjunk, 
míg meg nem értett min-

ket s míg nem teszí azt, amit akarqnk. Ha megtette, dícsérjük
mcg, adjúnk neki egy jó falatot ég ererszük sznbadjárn.

Legjobb nevelöeszköz a jutalmazár és nem a büntetÉr. lla
büntetnünk kell, akkor se kegyetlenül tesyük nzt. A rzidás, a
bezórás rlgy lesrljtja az éraékeny kutyát. hogy még duzzog is
utána, mint az elkényertetctt gyermek. Ctak arra vigyázruok,
hogy az állat tudja, hogy rniért kap ki, kiilönben igaztágtalan-
nak tnrtja a büntetést. Ctakis félrcilmerhetetlen engedetlenségért
szabad biintetni, hibáért, tudatlantágért nem.

Szóljunk az óvódáró! is. Hát igen, a szobatisztarág oem
utoleó dolog, A szobai kutyát idönkint ki kell vinnünk ér meg
kell várnunk, mí5 elvégai dolgát. Ha látjuk, hogy valamire Lé_
szül, rögtön ercgszük ki, Ha e}követett valamit, meg kell neki
mutatni, mes kell rzidni, rálegyinteni ér kidobni, Vele és kényes
orrával nc köve*rünk el ízléstclenréget, §zopór kölyökkutyáknak
homokot tegyünk egy rarokba. Rövid idö alatt természeteren
nem érhetünk e| véglcgca ée alapoe neveléct.

Az rtllntvórlelem a néomüvgl6rben A vallás-
és közoktatásügyi minirzter l024-ben lntéz-
mé,nyespn biatoslítottn a,nlr8yaí iskolánkívüti
nópmüvelést. ]llinilen türványtatóságbnu nép-
rnüvoló biaotts4got alakttottak ós ez q §zer-
1lpzet minden ,közsógben plóadásokat tgrt.
1933-ban pedig elrendelte a miniszter, hogy
a népmüv'e!ési előadások közé állatvédslmí
tételeket is vegyenek {el. Erre az Orgzágos
állatvédó Egyesület útmutatÁ§t adott ki, bosy
mikóppen ilteszthetó ,belg"az állatvéüelen a
népm{lvelés keretébe. Kukullevlc József 4r.
gazdasági skadérniai ta,nár, a rni Kqki bÉ:
csink, a ,,Magyar Lélek" címü lapbon ,,§ze.
melvények a magyar néprnüvelés mültJából"
*!men yisszapillantott e mükóílósre. Neki lslagy része volt abbnn. különösen érdgkel
bennünkct e kultúrtörténeti órtekgzésnek az
a ré§ze, mely azt igazolla, hogy az állalvé-
delem csakugyan eleveu r6szévó lett a nép-
miivelés tananyagának. A madarak és lá,k
napjn ós sz áLlal- ós madírvédp|,mi elöadások
és gyakorlati bemutatások üdvö§§n llleszked-
tek bele e felvildsosltó mqlkóba é§ énppn
úsy elósegítlk,a' népmüveltség omelésót, rnint
az okszerü cazdálkodás terie§rté§é,t. Ezi a
célt szol§ália kultuljevip Józsof dí. tirbb
*önyve is, klilönöson: ,.A íalusi gaz{asági
udvar ogészséctana" címfi.

válsúgb8 terült a m08yar obtenyésztés. A
magyar kutyaiaitúk ienyésztése néhai Raitoits
Emil dr, íáradozásai lolytan nem régen ú§y
lellondült, hogy a vii&s minden tájáról vettsk
a külíöldi kutyabarátok és ienyé§ztök Jó
péBzétl komondorokpt, pulikat és pumikat.

1,4

kutyakiállltásainkra mé8 Amprikából ís el-
töttek l szenvedélyes kynologusok é§ tatlyáInk,
ról is elvilték a potnpós nyój- éE |tázürző
kutyákat. oka ecyrészt a kíitíöldi forgalom
korlátozása, ,m6srészt az, ho5y most már a
kivltt póldányokból a ,külföldün ís tgnyóspe-
lek jöttek lútre,

Állntv{íelnl drágclklek. A sajtó, mint
mlrrden ünüvelódÉsi ásnak, kitünő terje§ztője
az állatvédelomnek is, De többpt ártqnú,
nlint használnak nzok a kózlpmÉnyek, molyek
állatkínzósi eseteirtket kisz,lnezik, hátramnra-
dotl§águnkat kürtölik. különösen ha ezek a
cikkek küliöldre is l4ró lémet lupokban ielen,
nok meg. kezeinkbe iutott ecy i]ytln küzle-
rnény, mely m§g a medvptánpoltatót is elö-
hozza, ho|ott,ea ,rnór résen nogsaüní hnzánk-
b,an, Pmltti, hpry állatk|npá§Bl,nk mó8 au idg-
gsnlorgaloímak is ártanak. }íát az ilyen túl-
aott qi.kkpk neü áítnn&k, fiés ho a lB§jobb
saándókú is .az lróluk tolla?

§§lrizl$9tl usbbal §te§slll a baromllalrat.
két §n bosszú ünjtásokkal csirázott zabbal
tÉpláljrrk tyúkialnkat, sót trszinyulainkat is.
EzzeI együtt kagylóhéJtörmelék etetése is
alÁnlatos, Tyúkonkóni egy-fgy nlpín 5*l0gi szírat zabot ezámlttuttk, §zía g| xzáraz
zab l30*ló0 gr csirázott aabot nd, E,át azon-
hnn ne vonjr* lo a szokásot 52glng5 qleséx-
búl, Esy vöd§rben az e§ynapi mc,nnyiségre
a[nyi Yizgt öntsünk, hosy oz jól elÍödis, Esy
napis hasyjuk duzzadni, azután a zabol kony-
,hában vagy pincében c8y lukacsos allú lá-
dikóba tesszük. Mósnnp egy másik lapos lá-
dilrót töltünk ,rneg beáztaiolt zabbal és tsy

tovább, íní8 haiüét ládával ,nem !esz, Locsol-
iuk rug§ pzeket ,mlnden í8§gol é§ e§te lan-
gyos vlazel és kpverjük meg, hogy ne §zö-
vűdjenek ö*sze a syökergpskd.k. A hatodik
nnpon ,rnár gtethgtjük aa clső ládikó tartal-
nÁt. Felascntoil zapskókbaa is lehpt zabot
csirázt$tni.

Ál|st8ondo!ú blvflt9l i§íve §tultgartbrn.
Dr, Fotsr Sllatkertt lgazgató, aki Orönland-
brrn, Tripoltgzbnn és Eulsáriában ianulmínyo-
kít vé§?pii, stuttcaltban pgy útlatsondozó
hivatal fplállítását tervszi az állaikgrttet és
állntvétló egyesülettel kapcsolatban. A hivala|
a város élqlmczését is sztllgálrrá és ltázinyÉl-
te,nyé§?íó§§pl, Iméhészettel és halgazdasággal
kölnék ö§§z9, A parkok ékesséseiül különíéle
szép tarka lepkÉket is neghonosítann. .Ere-
dgti ötletl De lssíőbb célja il h*§zílos mada-
rqk védclme é§ tsleplté§c le§z,

A l,{A§YAn HAGTENYÉ§ZTÉ§| §.
Monorí Mrgkcrerkedésónek rli
tavurl képor íöár|ogyréko mog-
jolant c azt bárkl kivánr{gára ln-
1yen ós bérmontvo rnegküldi r

MoNoRl MA6
Éu§AF§§T, Ylll, BÁKÓczl uT ,



fu^,mK--*?#.,#ffi @,állatorvosra kétségtelenül nagy feladat hárul, A rnagyar úllat-
orvosok minderrkor át is éreaték ezt és semmiben §em maradtak N

§T§WA§§ER
rlső t{A§yAR HA N§§u ;novÁa

Budrpo*, ll, L{nchíd ttgc* §

minden sikelea gyógyítás után bóvebben káípótolja az áIl'at-
,orvost fáradozásaiért, mint a tirzteletdíj. És ez'serkenti, hogy a
tudománnyal haladva minél tökélctesebbcn olrlja meg feladátát.

Az állatorvos müködése közben sok olyan eszközt és sya-
korlati fogást kénytelen alkalnrazni céljának minél tökéletcicbb
eléréaére, melyet egy hoazá nem ért6 vemléló esetleg állatkín-
zásnak minór{t. Csak néhányat szeretnék itt felsorolni a leg-
közönrógesebbek közül, hogy mcgmagyarázzam használatuk el_
kerülhetetlenrégét és egyúttal closzlasram a gyanút eme ,,sötét"
szerszámok hivatátáról.

Biztoapn sokan olvastók May Kíroly; ,,A sivata6on kercaztül_
kasul" címü regényét, melyberi többek között fontos §zerepet
játszik e6y böIco írnok saamara is. Ennek az egyébként nagyon
tiszteletreméltó tzamárnak volt azonban egy rossz tulajdontága
is: alkonyattól hajnalig állandóan ordított, Elképzelhetjük,
mcntlyi kellemetlenréget okorott ezzel gaz<lájának egéizen addig,
míg a bölcs írnok nem talÉlkorott a mé8 bölcsebb Kara ben
Nbmsivel, aki i6en egyszerü orvoasággal rzoktatta le a rzamarat
az ordításról. Minden este követ kötött a szamár farkárn, mire
az r szokatlan__helyzetben annyira megrőkönyödölt, ho6y nem
mert többet ordítatri.

Ennck a mulatságos epizódnak azonban komoly lélektani
alapja van: ember, állat egyaránt me6feledkezik sok minderr
egyéb mellett rossz tulajdonságairól is rzokatlao, vagy kctlemet_
len helyzetekben. Ezt a rnegfigyelért barznosítja az állatorvot,
midőn rrlgós lovakra _ már pedig melyik }ó nern rúgós -
",pipát" tesz vizsgálat közbcn. A pipa nem egyéb, mint fanyélen
lévó asinegból készített hurok. Ezt ráhelyezi a ló orrával cgybe-
folyri felső ajkára és a nyél csavarásával bizonyos mértékig szo_
rttják a hurokba fogott testrészt, SzoLták €zt s pipát a íülre is
erósíteni, a lényeg azotrban az, hogy különösebb'fájdalom oko-
zása nélkül lehessen az állat figyelmét a vizsgálatról és a vizs_
gálóról elierelni. Ugyanezt a célt szolgálja a srarvasmarhákon
alkalmazott orrszorító is, mcly az állat orreövényét szoritja meg ér

- anélkül, hogy kínozná az á|latot - a lcgöktelösebb rnarhát
is jámborrá, könnyen kezelhetóvé teszi. Sertésckcn is szoktak
ilyen orrszorítót alkalmazni, aminek rzírrtén hngelnló a felaclata.

Ez a néhány legközöntógesebben használt féknzó esakóz te-
hát nem azt a célt szolgálja, hogy fctreslegescn fájdalmat okoz-
zw:& az állatnak, bát a hozzá ncm értő srernléló előtt esctleg
írgy tünik íel. Grrndoljunk arra, hogy az állatorvognak egyetlen
célja és feladata a betegnek könnyítést nyujtani és azokat meg_
gyógyítani, í6y nem okozhat felerleges fájdalmat beteg-einek,
csak akkor, ha azokra a syógykezelés sikere céljából elenged-
hetetlen czükség van. Hasonlóképpen egy gyermekorvoshoz, aki
soharem verl ureg minden ok nélkül a kis gyermeket,

§r, Dón* lriván
egyetemi tanársegéd

lános enrberi jóérzés, -Ez minden különösebb oktatás, tpnítát
€s biztatás nélkül is örrnönmasától mutat iránvt az embernck,€s biztatás n€lkül is ónnönmagáiól mutat irányt az embernck,
hosvan bánion kiskorú tcstvérelvel. az állatokkal, Ha vala-hogyau bánjon kiskorrl tesivérelvel, ap állatokkal. Ha vala-

tegséget, amikor a beieg nem

no8yau b4nJon fil§Korü te§lverelvel| ap állatokkal. H& vel
kiböl ez hiányzik, nem ie lehet soha jó állatorvos. Hiszen arán
las nasvfokú lelki fínomsás és a bctec állat helvzetébe va
Árool cz nlan),/ztxl nem lE lenel §Ona Jo alla[oívo§. nl8zen arany-
lag nagyfokú lelki fínomság ér a bcteg állat hclyzetébc való
beleólég kcll ahhoz, hogy valaki meg tudjon állapítani cgy bc-
tesséset. amikor a beteg nem tud gemminemü íelvilírEosítást

-[z őElovak

el a külíöld mögött, Minrlcn állatorvorbaq már az egyetemi vég-
zettségénél fogva _is ínegvan a magasabb lzellcrniuég és az áltá-

1e8§e8€t, amlBor B bete8 neí
adni ér rncg tudjon gyógyítani
megfizetih, 'hgnem sokszor puszmegfizetih, ;

tezó ióÉrzé

beteg nem tud cemmínemú felvilógosítást
gyógyítani tgy állatot. Nemcsak +zért, mert
rkszor ousztán a iócxeleLcrlet alaoián t<elet-tón a jócuelekcdet alapján kelet-

ctt munkz utáni lelki öróm azkezó jóérzésÉrt. Ez a jólvégzctt munka utáni lelki- -öröm 
az,

aminek értékét oénzben kifeiezni nem lehet. Ez ^z öriim
§z a Jolv§szcll munka utanl lelxl oíom az,
pénzben kífejezni nem lehet. §z ^z öröm

MüGHÍYŐ
a Magyar Crierkószck Gnzdulágl ós Kladó
§zövotkczolo 1S40.. óvt úprllla hó 0-ón d, u.
fiB órahor a Csarkószhóz (Brtdnpost, l',
Nagy-§ríndrrr-rt. 6) I. cmelotl ülóslcrrnóben

tnrí$ndó

ry. Évr nENDp§ KöZGYűLú§ÉnB.

TórOy§orozítt l
t. Lz lgazgatósás ós Felügyclőbizotlság

jelenl.ése az 1039. évi üzleterodlnértyrőt
és mórlegről,

2. Fenti jelentósek alapján az lgazgaííság
és a Fclügyelóbizottuág részéro felrnent-
vény m8gadása.

Rér., laírlvós ér vonórhan3w9r6k lptql§róbb bcrr*rrór|
forr&a. lvíagyarorrrá6 tgytdüll preciziór gápekkel íol.

rzereh hangrzortydra. ]rYÍtú§ - vétol * §ar§.

Dr. Hankó Béla, a debreceni egyetem terméraeitudományi
ny. r. tariára, a Debreceni §zemle 1935, évi ?. számábnn tanul-
mányt körólt a tnagyar Ió eredetérő}. Eet az értekezést a Tispán-
túli Gazdák t939. évl jrlnius 15-i száma átvette és most a Li-
váló tudót engedÉlyével mi is itmert§tjük. Az alapor cikk rzánrot
tarthat az állatvédők érdeklódéróre. A lovak történetére vonat.
kozó eredmények ugyanis azt igazolják, hogy er pmberek bele-
avatkozása a lovsk életébe € nelne§ állatok jsvára vált, mert a
hóziasítág, szelitlitóg okszerü tenyétztés ér npyelós által fajuk
nemesedett, fejlődött ég tökéletesedett, He a yndo§ éló óslovek
tcrmetót, alakját össaehasonlltjuk a mai tcherhrlaó, parádér,
vagy yer§enylovakkal, világooan látjuk azi a naty utat, melyet
a ló fejlődése az eruber kelc alatt ílegtett.

Északarnerika óllénytani leletei igauolják azt, hogy a mi
házi lovaink hajdani ólei ötujjrl patárok yoltak és cgak macska-
nagyságúra nöttek. Ezekból lettek a háromujjrl, végre egyujjrl
patások, Ezek már megköaelítették a ma ic élö háai lovakat, A
vadlovaknak két fófnjÉt isrnerjük, rigy mint: a takit Ss 4
ta rpánt.

Abban különböznek a zebráktól, vadszamaraktól és félspama-
raktó}, hogy rővid fűlük van, n§m ceikosnk, íarkukat tövétól
kezdve hosszú ször borítja, lábaikon §pprúB§§ltenyók vannak és
nyerítenek, netn pedi§ iáanak,

Mp már gincc vadló, de a kókortól kezdve s mult gtÁuarl
vé§ói8 szpbadon ólt a pu§fitákonl az áaa\ai mongol taki él a kö-
zépeurógai tarpán. Taki van még, látható egy-egy példány nó-
hány nérnet állatktrtben, de tarpán már nincs, au utol§ó l879-ben
pu§rtult el.

A tarpán ménesek a tauriai slkságon boldogan éltck mind-
addig, rnlg ezt a vidéket 4 nogai tatárok lakták. Mikor azonban
oro§z para§ztok mczó5azdasági múvelés alá vették a területet,
megkezdődött az irtóháborrl a tarpán ellen, Különösen télen va_
dászták óket lóhátról. Élesen vasalt lovokkal jéghátán hajozolták
óket befagyott mocsaras itatóik környékón. Elzárták clőlük az
ivóvizet r mikor kényszerból a szelíd ménesek kútjait és itatóit
kcresték fcl, lelővöldözték őket.

A mult század hctvenes éveiben a tarpánok utolsó példánya
cgy rideg mónesher cratlakozott és cgy ozélíd móntól két crikajr
lett, Egyszer a ménessel együtt bement a karámba, Ott me6fog.
tdk és istállóba vittók, de oly vadul védekezett, hogy egyik rre-
méi kiütötte. Mikor aztán tavasszal a méne§§el kieresztették a
pusztára, csikajával e§yütt rnegsuökött. Yadálztak rájuk, a cliltót
lelőtték, a kaocát pedig eltört lábbal egy jegcs mociárban talól-
ták meg. Hazavitték, de néhány nap mulva befcjeate óletét s a
szabadsá8ért vívott küzdclmét l879-ben,

Ezek a hajdani vadlovak crak 1,90 cm magagak yoltek.
A taki a hidegvér{l nehéz lovak öae, a tarpántól pedig a neles.
vérü nemes házilovak §aárma&nak,

3. A tiszta Jövedelcm fslooztása.
4" Az lgazgqtóság és a Felilgyclóbizott§ág

trtgJnlnak trregvÁlasztóta.
5. Indítványok.

1039. évi decenrlror hó 31-én a tago}r
szánrn 10, üzletrdszeik szónra 40 volt. A
Btultévl óllnpottal szenrbett váltoratlan;

Budapest, 1$40. évi márcin§ hó 28.
Dr ll{a/or,öczsó s, k,

Voszter6g-nyerctógxzúmln 1Oi}S det,orrtbot' Jl-ón.
Verr.tosó$. Irod*íentartás, telefón, fütdt,

világí!ás 24l,-. Portó, adminisztráció l25.40
Rolrlánr, hirdetós l78.ti5. Közlekedési költ-
ség l14.--. Bercndezés 10.-. I{iadványok

vétele, nyomása_, 1645.17. Egyenleg, mint
nyerosdg 30.06. összescn 2350.28.

Nyorosóg. Árueladásból.tS09.28. Levelező-
lap eladósból 47,.*, Osszesen 2350,28.

Mórlegszómlo l0!l0 dooembor 31-ón.

Vagyltp. Itdszpénz S0.00. I{ladvónykószl,et
186,42, l.evolezólankészlst 8(t. --. Irocla-
betetrtlezés 100.*, idó§ok 148,38. Összgsen
11,ó1.40.

Tohor. Üzlel,rdszlőke gliO.-. Nyereség-
áthozatok 135,34, I.)gyettlog, mlnt nyeroség
36,06. összeson l151,40.

Az IGAZGATÓ§Á§,
Megviargálta é§ r6ndbenl8lálta
A I.,ELüGY IJLÓB IzoTT§ÁG.

1.ő



^"- 'i'e ljista, rni ez, uré§ mllrdí§ fózol
ca utfur e hideg tól után ? Na mittdjárt
§figltünk rajtad. -* Te, Csuli, hrrzd ldeqfl a leborotv4lt ktl}tskod. ügy te ltszel
& rrap. Dötnc, csücsülj ide mellóje
ós rágd toválrb is olyatr ájtato§ kúp-
pel * rligriguntit, mltrl ahog),an uz Órsi
gy{l'lés alatt tcltcrl, *- Ig1, jó lesz. Tc leszcl
a kórótlző tcve $ sivatagl trapfónylrtln.
-* }Iuki, te is akartz valamit ? }.{ern bánom l
Hozd be a hotncrkos vödröt" terld * ptsta lábu

iVilye& gyiilr],örü levtlei yatrnak. Oir be

alá. hrlgy Ieljes logycrr a sivut
.- - Most pcdig, rrttpscg-kaltrtla

a-lá. hrlgy teljes logycrr a sivutagi harrgulat.
.- - Most pcrlig, rrttpscg-kaltrtlasrig, íig"r,eIem,

iöll a? álltrtrk álma, az iirökzöl<l pálrna.Joll al| üI|u()B alma, az orokzold p/ihna.
Na, }tova letton! ? Aha, itt u belsó zsebent-
lren l í{is ujságpnpirgöngyöleg az egész ?
}§em lraj l lgy szépon ráíúj{rk, rues is §ino_Ncm baj l lgy szóporr róírljok, tttcg is §into-
gaLtlttr. Csiribi-cslribá .- plity-plát5-pluty.

-- Nlrri, tttár rt!qveztti kczd ! limelhodik !

gaL0lll. u5lribl_cslritá _ plity-plát}.-pJut]".
-- Nírri, Irrár rtig.vezrti kczd l Emelkodik !

Á II_es minta Jáliob
létráJa. Az olóbbihez ha-
sonló mótlon kell felsön-
gyölnünk a hárorn la-pot.
A kivtigás Bzonban kt-
lönbödk. Kivágás, illet-
ve kltépós után széthaj-
lltjuk, tlgyhogy a létra-
íokokat alkotó rész lelül
legyetr. Felhúzásnál lor-
gassuk rneg a két hetr-
gerré§zt.

Mtndkét e§€tben íreg-
akndályozzuk a göngyö-
lcg időelótti szétnyilá-
sát, ha egy-egy 8érn-
kupc§ot húzunk a szé-
lére.

*

Aki rrem sqjnál öt
percet, úm nqsza, hezdje
lneg a Jákob-létrás kó-
kuszszüret el. *ó.

§zóp l* Te Csuli, id€ aat t széket, nttlrt
*lgaskodva §ent bírotn nöresztelri.
risy-rlgy, érzern már, hogy nagykorrl
1továblr uem bír nóni,

** !{a nrit szóltok htlzzá, fiúlr l Renrélenr
Pista rtem íáaol ebben e györlyörú siyatági
t§íjllddlctben"

-- Cyerüttli, guggoljunk aláJa, gyerekek,
s kelcssük, van-e kók,uszdló rajt,a. Ott miltt-
]r* lenne ügy, c§ak kár, hogy trllntng{§{rn
rtan. \irnt lraj, ta}árt lesz a krrbátzse|.1emben
egy kis lótra. .*- Igen, msgvárt. I{ogy basonló gön-
§y§leg az elóbbihee ? Na nem cgósz€lr,
Ugy, szépen ló§játok nreg alúl kétoldalt. s
ukk-mukk-íuk&, nrÉr előttetek is a Jákob
iélrája.

- Kcdves Pista, nróltóztass ünnepólycsert
engeddiyt adni a kókusedlószüretre. . ,

§Ml {rrr{í hníá"Oő
Á lügetből röPPent s,7,árosba
,§zél úríi,
A zllznlarús fáh hözül kelt útra
Fehóren, vígan, mezitlúb, ku,rtu
Xudrágban, Elzeveszett
tdtlcttt rot)Ott űz út közePén,
Majtl haact hqlaTaa
Li,bbent erye, arrü, , ,
Bizony csoda, hogy hasra nem esett!
Táncolt jobbra, bulra, mint a
Me glódított gy er ekhínta.
Mint a vósott utcagyereh
*íándetl, házba be cseng€t€ tt.
Áblakohon bekoPogtltt
S csat kucugott, csah hacagoll ..,
És hogy beállt az este,,megleste
JöUö?neL ódon haPubollozatba
Búit, maid. lúrrclerl

rrrár
Na,
}ett.

A nyahanúu ugrott,
Brr!
Ieges Phűt fújt a gullérom alú.
Az ebatlta
A nyahhuulőmet is
Megró.ngutta"

afillo,n, meleg h,áIyhs, mellett
(Ebban rnintlig hedvpm tellett)
Csendes hönyaet laPozgattam,
EItűnőtlae oluasgattatn,
Atnikar a kartttos hiirtőn
Belasiaitatt rémítőn
széI úríi uad kiáltúsa
Kicsi szobám nyugalrnúba,
Áztún többet uem szólt semmil,
Mintha nén í§ iúrt aalna itt . . .

űly he&lesen, oly m.élázaa
üuyursQlt a űz nótája.

Másnatl rraP §agör üs rÉ ggcl
Töltött€ el aidáw kerJaael

§úzunk táját. §zal úríinak
Nem volt már itt hült helye, setn,
Az ernbprek hedélyesen
Iött€h, m,ent€h az utcáhoil, ,, ,

őkelrnére ki setn gondult,..

De én hol|an ás teketén
Megláttam u húz tetején.
Kgrmas fiistté szétfoszoltan
Ou íehiid;t a tetőn, holtan,
Ruuatala. va§tag hó volt,
§zél úríi, 6sak foszló folt volt,.,.

És érl ekkor megíjecltem.,
í'olyvást azon töPrenhedtem,
Hogy Szél úrfi orhán-atyja
Nem bosszúlja-e meg liát? ...
Mert ha ő jön, tetőnket ic
Elragarlja . . .

SzúlIó erők vak bolondja,..
Hd,ztlnkat is ránhronthatja. . 

"
Mlndrzpntl §zvobodl Bóla

á ]ttüsvarCscrké§z§zövetséghlv*tulo§ lania. Kiadia all{efiarCserkészszövetcéc. A§i€rkeztésért 6eaklqdásórt Kosch Bdladr íelel. El6llzgtésl Ára
*cv é!=ie S uencő ícttv össziqben küttlenüó be !t. \1illatet6rirak, iod ezemélveknék egv óvre 25 peng,ó. Egye§ §záT4 árá 30 íUlér. Á po§tataka!ékpéuztári*- 

ctekkriáritu iáina; srln_z8. A gzerkesztóség és kiqdtlblvalrl Ólrno: BÚdapest, V, Nagy-Mndoi utca §. Cserkészház; toleíon§zaEa] 1t6*7l6.
§6eziilt o }6üyvüyomtstá, íslí4|úlúBópük 60ü. *§ziondslóbó&

l{yem*tott Tolnal Hyomdrl 1.|0intézct ér Klrdóvállalet tr..T. m6l7nyomó lrörforgft6poln, Sud*p*rt, Yll, Dohátr, tlta$ lU



Áz lesz első feladatod,
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IItTA! nOZsLAY GfiZA,
reálgltrrrttlzltrrrti YI. oszt. tilnlIló. Nycrtc a lV. dljat

Ia. E},{EK

Amit tnondott ódesunyja,
J u hhzle gé ny n," gf o gŰÍ Ű.
Leijlektt ő cgy birhtit,
Kiaetlc u szíuól, műjál.,
'I'ctle a hirúly szuraúru,
S poluir jó borl önliitt tűja.

Ah<lgy a llort ráihüiillt:,
Nagy köd támull hiiriilijl.t.t:,
S nirc a höd|dhő |d.szállt,
Ritály §zarí,u is hijddó aált.

S kiáltclU az uharí nóf:
,,}aj Istenenl, csotlu, történt!
Xirály funnloha csuPu.rz !e!t,
Szuraas hirály smraullan lcll!"
ariilt is úm a hirúly.
szaruablah dnniltái,
A bőróből majrl hibu.jt,
Az örütne cl n.etn mu-lt.

Az iirönte el nem mult?
De lliz' Imm.ar is elnlúlt!
Áz iirömnek aóge volt,
Iuhűszlegény mert így szóIt:

,,U ram hirúly, m.cgbocsáss,
Itogy szónt, emclcm hozzúd,
*Iunh(tnl nltir elaégcztcm,
szaraaiclat leaclttlttt,

Hogy a sárkányt elPusztítod.

Natlnyugatra uan egy Puszta,
Abban lahik egy vén banya.
E boszorkány réges-rógen
Előshödih már a néPen,
A másoclih feladalod:
Uál boszorhányt iclehozod.

A harmadik legnehczebb,
Ncnt- is hiszent,, hogy mcgteszed.
Nem hihetem, furgy ntcg tuclocl
Oldarli a íelarlalocl.

Llert hát étl.es fáam, tud,od.,
Áhárkiben nent, bízhatok,
Ezért aégső feladatod,A népuek bcbizonyítod,
Ilogy le núlanl ohosabb vagy,
S a hirúlyságra móltóbb aaál,"

Es egy hulya öruendezue
U grándozott hörülötte,

Pár Parc mulua kész Q aerern,
S juhászlegény nagy ügyesen
Betaharta gallyal, ággal,
S otlább állott hutyájúaal,

A rauasz kirúly aigyorgott,
S fejében ilycsmi forgott:
,,Jól elbdntam a juhússzal,
I)e nem bizhattatn meg mással!

Mást esetleg mcgc§ínálna,
Ennél eltörih bicskája.
S még ha hetlijn. át is jutna,
H armadih gát aisszafogja,
'Sz nálam, ohosabb nent, lehet!
És engem a né1l is szeret!"

Ncmnkúra jölt a sárhúny.

- Irtózatos volt e lútaány! -Tűz tört eIő orrún, száián,
Csonttaraj aolt szóles hátán,

Hét nagy szúját tútogatta,
Nagy nyelveit nyujtogalla ,
Földhöz zlertc csonlos |arhát,
Szenle jótszott tulitarhát,
Döngött a íökt lába alatt,
Ri hallotta, mind elszaladt.

Ment a sárhány gyatultlanulo
De egyszer csah,,. oh,,, iaj ,,. alul,.
Megryílt a fölcl, és a sárkány,
Lent uolt már a aerem alján.

Hi(tba a Próbálkozás,
Hiába a siualhodás,
SárWlny koma fogoly maradt,_ Ped.ig nem jó a íöId. alatt! _
De nem tud.ott szabadulni,
A acretnbőI hiugorni,

Uram hérlelt, nagbocsáss,
Ilogy szűn emelun, hozzácl,
Add most nlár fél országod,
aahmelyih lrúnyod.,
Résijbb u hit,álvsáuc,d.
Mcrl én azt tÁcg"fuáhm ktmi,
lizaruadat le tudtam acnni"'
Elbúsult lnosl a király,
Ilyen. szóhat mcglml[a,án,
íogy ő adja |élőrsztigát?
aalanclyih szób kúniút?
Holtu uíán hirálysúgáÍ?

J.obb lcnnc a juhúszlegónyt
Megbízni egy Űagy ós'neÉéz
Feladaltal, hogy -Úc tudja
M e gc sin ál n i, s' hc akar j á
Eluenni a [él országát,
aahmelyik széP leányát,
II olta uíán hirűlyxigá.

lgl_szólott tahát a hirúly:
.,!des fiam! Bizony na§y hár,
F2sy nés.nent istnerlŰ téged,
S Áogy még nern bí.zhatok áenned.
De ha három felad,atot
Mcgeldasz, tigy meghaPhalocl
Entőlem a fél orszigom,
aalamelyih széP leányom,
Holtam utún hirályságom.

NaPhclelre uan egy et.dő,
É,s abban uan egy"Í.eltentí,
Hatalmas hót|ejíi sárhány,
Ember elbor:ud a lúttűn-.

Elbúsult a juhúszlcgény,
Ilyet hogy tudhat ő szegény?
Dc aztűl a bcitorsága
Uisszatért, és í.gy hiúlta:

,,Urarn királyom,, rendben aan,
Elvégzem, ami szabva uan,
S visszaiöoöh netnsohára,
E hét utolsó napjára,

De a harmadih feladat,
Mélyen jár a hettő alatt.
S nl-egbúnod még, uram hirúly,
Hogy ily feladatot adtál!"

É,s a juhászlegény ezzel
ElléPhedett biiszke hed,uuel,
s biiszhht, loholt ő utána,
Kócos ki,s Pulihutyája.

a. É,NEK

Hajnalod.ott. A íöId mögüI,
Bíborvörös felhők közül,
Az öreg naP lassan hibúit,
S az éjszaha uilágba fúlt.
aörös arcát a föld mögül,
BíborPiros felhőh hözül,
A uén. naP ahogy hidugta,
Azt hémlelte, azt kutatta,
aan-e ahi nála frissebb,
ó előtte már felébredt?

Bizony attól, arnit látott,
Szegény, aörösebbre aálott!
Sűrű erdő hözePében,
S ár há.ny tarl y a kö z el éb en,
Uermet ásott egy legűny,
Bizony, izzadt is szegény.

Juhászlcgény miuel lutlla,
Ilogy a sárkányt aerenz |ogja,
Odament egy nagy tölgyfához,
Uágott róla egy husángot,
S míg a fiityhöst fogta marha,
Ilyen szókra nyílott ajka:
,,I stentelen, cudar sárhány!
Ki oly soh emberaért lúttál,
rJgy ellátom most (t bajotl,
Nem élecl lúl ezt a naPot!"

( Folgtatjuk.)
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O;,f,l.':rif;i 
ára csak 2 pen6 $ 20

6 [:i ;Jrr::o"n 
lt3alább Sofo osztalé,

O ;.r,'"*"í''oóbba 
n vásárolnak saiát

áruhiány esetén áruinkat els torban tagjaink
részére biztosít|uk

az üzletrész gy nyiir szép négyszín mi!vé-
lzi alkotás, s ha rámába teszed, szobád dísre
lesz, de ha a falon log is állandóan Eyi.i-
m lcsilrik, Javadat szolgálja

még ma kérd meg szijleidet, hogy tagja lehess
a nagy cserkész gazdaságl kiiziisségnek.

$ 
N"*aerkésx blráta;d is beléphatnek.

tárgyk rból. A pályázatot csak fehér
félív nagyság papíroson'|, lehet írni.

,],., ,trlév {s. ponto* lekáscím megadandó.
, ,,,l pátyarat bekiildésl határide|t l9a0

május l. A pályázat nyilt {nem
.,,,, . leliggq) és , cgak az pályázhat, akinek

legalább l drb befiretett iizletrésze
:], , ,van. A pályáret eredményét a Hagyar

:,' ,.,] '-gr*rln , l9{0 , ;rinius ' l-i számában
l", 'l ,, ;tes*iíik lt rxé. Fenntarquk magunknak

a |ogot. hogy a pályázatok ktiziil az
érdemeseket, akár kivonatolva i , a

Hag7ar Cserkészben vagy egyéb helyen: ,lekiiziilírásiik. :


