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A nagy világégés idején t
Az iskolában vagy a műhelyben megelégszel azza|, hogy még fiú vagy és a

na5"ok viselik az élet és az ország terhét ? Vagy részt kérsz a nagy idők nagy
munkáiból ?

Olyan időket élünk, amikor míndenki talál tennivalót, aki résen van. A lég_
oltalmi szrrlgálat, az árvízsujtotta Pajokban segítés, a nyer§anyaggyüjtés mind olyan
clolog, amibe a cserkészek eddig is kivették részüket s a jövőben is jó munkát fognak
végezni. De jöhetnek és jönni fognak új feladatok, melyeket nem tudhatunk előrc,
melyekre. nem számíthatunk. Hosszas előkészület nélkül órák, esetleg percek alatt kell
beállanunk a munkába. ,,Légy ré§en", hogy készen légy.

A cserkész eddig is ott volt és a jövőben is ott lesz, mindenütt, ahol a nemzet
lelkí ellenállóerejét kell növelni, ahol csüggeteg, lemondó szavak helyett a bátor helytállást kell vállalni. Lapunk
egy évfolyamán át tartó ,,Villfunpályázat"-a volt a legjobb példája annak, hogy a m4gyar cserkószek mennyire fel_
ismerték a csüggeteg és bomlasztó hírverés veszélyeit. Áll1 résen és ne tűrd se a fecsegést, se rémhírterjesztést.
Mi cserkészek, 'az ideálokban hlvő és bízni tudó liliomos lelkű ifjriság vagyunk a leghatásosabb ellenmérge a büszke
magyart állandóan mérgező csüggeteg fecsegóknek.' Menj táborba, a férfiasság kemény világába. Aludj kemény fekhelyen, mosdj derékig a patak hideg vizében"
Arcodat c§erezze ki a friss levegő, testedet süsse le a meleg napsugár. Friss levegő, napfényes vlz", az egészségep em,ber
hárqrn legjobb barátja. Erősítsenek és edzenek különösen ezen a nyáron. Ha ellankadsz, ha trilságosan vonz a
meleg ágy, vagy visszariaszt a hirtelen }rideg víz, gondolj azokra az igazi férfiakra, akik most százával áldozzák
életüket hazájukért. Yagy talán azt gondolod, hogy repülők, tankvezetők vagy ejtőernyős vadászok olyan emberek
közül kerülnek ki, akik nyeszlettek, penészvirágok és az első ,,ctlg"-ra ágynak dőlnek s akik fiatalkorukban nem tudtak
frissen kiugrani az ágybó|.

Táborba, magyar cserkészek l Lz otszágnak edzett, izmos és ügyes firik, igazi cserkészek kellenek l

eőprútíáazé |ugadlaft,. . .
UJonealmnak

Nézz a szemembe, drdga lestuórkém, Mellefue lüzöm a litiomot l-ovaggd ütlek, magyar louaggá,
Miku megszotítom majd a kczerl S.te tlsztelegsz uiggúzzba-meredten, Kí szúzszar inkúbb harcban uérez el,
S két röuitt szóban tudtodrq adom: Szemed raguag, mint kél ggémánttlarab De u íöruéngbdstpút |eI nem adia.
I|iggúzz ! A pillanat eléirkezett l És tündöktő |énge meg se rebben., Ui mqggar uitúg looagia leszel !
Cserkésszé |ogadlak ,.. Csetkésszé fogadlak , . . Cserkésszé |ogadlak . . ,

A szemedbe nézek, dtdga testuérkém . , . Aztún : Píhenj ! Az ünnepnek uóge . . 
,.

Csak tiszta |éngeket lúíok abban; Megngtlnak a jómunka-ösvérylek , , ,

Maggar !öuőnknek szent boldogsdgót És el|óradhat mírulen ízmunk, de
Még sohase híttem bíztosabban , , . Örök ,,aíggdz2"-ban marad a lélek !
Cserkéssré fogadlak , . , Cserkésszó |agadlak ., .

Mlndszentl Szvoboda B6ln

A Központi Yízitelep épltkezése a megualósulds tillapotdba iutatt. Az dllakínos angagdrdgulds miatt azonban
cr*k a csónakszínt, mosiló és öüöző helgíséget é,s a telepőrí laktisl tuiliuk megéptteni a rcnilelkezé.sünkre dIIó pénzből. Kabi-
mkat xak annyít, amenngire a ielentkező cserkésrcsapatok részCről előieggzés és belizelás történik. Ennek üsszege 2 dggas
fubinruil 40a.*-, 4 dggasndl 800.-, 8 tígllasndl 160ü.- pengő. Ezzel az összeggel természelesen több éure a bérleti díi
kiqgenlítését is felentik. Jelenlkezésí haldriilő 1"940 iúníus 15. A részleleq leruek és |eltételek a,Szöuetség központi.dban
rftcgtekínthdők 
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Kipróbáltuk, milyen olajfa alatt ülni.
Kellemes. Igaz, hogy itt a ía árnyékában
a tábori hómérónk, déli 1 órakor, 420 Cel-
siust mutat, ha ugyan meg nem bolondult
a nagy hósé8tól ő is. Nem lehet ilyen meleg-
ben menni. Az utak teljesen néptelenek.
A Cattarói öböl elsó nagy öblénél vagyunk.
Az ég felhőtlen és olyan kék, akár a tenger.
Elóttünk szunnyad e8y város, Zelenika.
Meredekíalu, dlsztelen, szürke falai bele-
olvadnak a mögöttük Iévó irgalmatlan maga§
hegyek kopár sztirkéjébe.

Az tlt közvetlenül a tenger mellett vezet
el, szürke óriásokként hadihalók horgotryoz-
tak. Az Adria legbiztorrságosabb öble a
Cattarói öböl, ki ,is van használva. Ide nem
lehet bejönni csak akárhogy. Természetadta
kutyaszorító ez. A partokon hidroplánok
hangárjai állanak. A hegyoldalban eródlánc
htizódik végig, titokzato§an tigyelve a belá-
rat minden mozdulását. Az utakat betónból
készült, furíangos tankcsapdák és hatalmas
kapuk vigyázzák. Mindenütt katonák. Sű-
rűn igazoltatnak bennünket. A vlhar e}ül-
tével megmozdul az élet a hajókon, az uta-
kon ; érdeklódve nézzük a sebesen fu!ó vitor-
lás bárkákat. Az egyikon sok, fehérszóríl
kis kecskét szállítanak túlra. Szegények ijedt
bégetépsel néz|k az élet ilyen furcsa voltát.

Este lett. K,tgyttltak az öbólben a lámpák
és cslllogó kalárist vontak a part körül.
Vacsorához láttunk. A szokott feJessaláta és
a szokott kecskehrls minden étkezóbelyen.

Reggel vitorláztunk át a trílsó partra
Lastvába. Innen már csak néhány óra bossza
volt cattaró. ott leksztk ez a város a Lov-
csen lába alatt. Hatalmas íalu várának falai
messze fölkapaszkodnak a hegyre. Az öböl
már ismerós elóttünk, a város'is, a Lovcsen
ls, hiszen sokat halloltunk róluk édesapáink-
tól. Nagy csaták voltak itt. Török'Jóska
rajvezető édesapja ttt iárt akkoriban mint
tengerész § még otthon sokat beszélt arról a
csatáról, mikor a szük öbölben a hajókat
kénytelenek voltak oldalra fordítani - vizet
engedve beléiük, - hogy az ágytlk íelbord-
Janak az 1500 méteres hegyekie.

A városnak nlncs látnivalóJa, nürcs érde-
kessége, Olyan mlnt a többi város, girbe-
gurba. Furcsa és érdekes csak az volt,
bogy pl. a kisgyerekeket este 10 órakor
vtüék-kl a tengéipartí ját§zótérre homokba
Játszódni. Ekkor-már -,,hüvös" a levegó.
.24o c l

Felejthetetlen élményünk volt egylk e§to,
lllegszólaltak a barangot. Ilyen szép baran-
gozást még sehol sem hallottam. Ugy csen-
getyÜztek, kongtak-bongtak a harangok,
hogy az embernek meg keUett állnla, nehogy
a lépések zaja megzavarJa azt az élvezetet,
amif ez a mesés hanEverseny adott. A szük
öböl heEvíalairól sokszorozva voródlk vlssza
lágyan á-harangok szava § ezután elmennek
rnéghalni a feke'te hegyek közé. Ahogy meg-
igézve a templomok terén álltunk, ma8yar
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szó üti meg a íüIünket. Egy csomó bácskai
firl nvaralt itt. A Jadranska Strázsa-Adriai
Órség nevü íflrlsági egyesületnek van itt a
partón kétenieletés, úrodern nyaralóháza s
Ítt voltak elszállásolva a többt szerb, horvát
dtákkal együtt magyar diáktestvéreink.
Naav örömirrel eleqvédtünk szóba. voltak
közliik szabadkaiali, zentalak, de legtöbb-
luk írividéki ítrt volt. Elhívtak a szállásukra
és beinutattak vezetójüknek. Kicsit hüvö-
sen íogadtak bennünket, nézegettük egynrást,
de azútán íeloldódtak a lelkek a magyar
fiúk kedvességével és tapintatával. Hamaro.
san íeltaláltuk mi is magunkat § nagyon
hamar meíváltozott a helyzet úgyannylra,
hocv meqhi\tak bennünket a bátralévő
naóökra kozélut<. A magyar íirlk kitöró él-
lerizésére. a vezetó tanár úr btztató mosoly-
iására élfogadtuk a meghívást és olyan
§zép napokat éltünk a fiúkkal, vezetólk-
kef esvütt. hoev azokat leqszebb balkáni
éhénVeink közé'soroliuk. Jeilemzó a barát-
sácunÍ,ra. hocv az elsö este }dültünk a ten-
xeipartrí hóiy szokásunkhoz híven ,,el-
áariolgassunk'|'A nyaralótól távol mentünk,
mert á firik már aludtak. Nekünk, vendé-
geknek, §zabad kimenőnk volt, de a többle-
ket szigorri rogula taftotta féken. Dalolgat-
tunk a ósillaÉos éí alatt és egyszerre csak nem
voltunk eÉvédül.-A csendes estében hazaíelé
szátló éde§Érls magvar nóta kicsalta a bács-
kai magyar fíúÉit. Sokáig, éjfélutánig
énekettünk. Soha olyan közel nem értztünk
még magyarokat, magyar íirlkat hozzánk,
mirú akEór. azon az estén.

A íitik_rtriy szöktek ki § ugyanúgy mentek
vi§§za. Eszrovették öket s mínt ahogy a
tanár rlr mondta, már tudták azt is, amikor

kijottek hozztirrk, ,,de -* tnotrdja a tatrát,
úr - neni akartanl örölniiket m€gronlani,
hiszen a nri firrinkban is megbecsüljük azt
a hatalnlas érzést, ami a magyar íiúkban is
benne san s nrás nemzet fiaiban is. Erós
úrzes a1 é: hatalnras. minden akadályt le-
gl,óz. Én is sokáig éltern trlagyarorsiágon.
Siegeden érettségiztem a Klauzál gimná-
ziumban. vegigéltem mint kispap a korn-
münt petiten és csak a magyaroknak köszön_
hetem. ho51, a nagy zürzavarbatr pártomat
fogva segitettek mindennel, hogy baza-
szökhesseli \em felejti e| ezL az cmber cgy-
hamar. Hirsie el kérem, hogy sok mindent
máskép l,ato\ már, mint néhány éwel ezelótt.
Lehisgadt a na3l,háborrl íelkavart, ttllkapó
nacionalizmusa és hiszem, hogy a mostani
generáció me8teremti a két ország köaötti
ig^zi barát§a3ot. Ezért nem büntettem a
íiúkat es ezért becsú]óm meg örröket, magyar
cserkeszeket. -{:t hiszem, hogyha politika
nem volna. mi sem volnánk lgy egymással
szemben. de bi*ie el, nem tart ez már
soká l El Letl jöani a kibékülésnek."

Felkapaszkodtu::_h eg5-ik nap a Lovcsente
is. Szerpentinút L,en§áro§ lel az 1759 m
magas htg§re. Eg5ttlen ía, bokor, füszál
sincs sehol. §ag§ón soLszor kell az útnak
kanyarodnia, hog íeljebb jttsson néhány
métert. A ktipen lriih.tjátok, bog1, milyerr
ez a szerpentilút. de leírni úg_*-, olyannak,
mint amil_*-en volt, nem lehet. Azt végig
kell járni. Ahog; mentiiLrr} íelíelé, a világ-
hábortl itt lezajlott nax5 csatájának emléle
tárt eszünkben. -{z otak mentén az ös§ze-
lőtt kavernák, íedezéket romjai. lrdatlan
§ziklák, meredek ormo! megsámlálhatatlan
messzeségben § 2mott a Lovcsen sok vért
látott szüfke orme.

Ugy iárkálunt itt a szi§lák között, mint
valami nagy temetóben; de az is, Sok magyar
vér hullt kl itt, de nem lett belőle terméke-
nyító, gyarapító élet.

A tetőról lelátni a E}-ön},örü Catta}ói
öbölbe, azontril a párás tengerre. Alattunk
van a nagy és mociara_l*sl vegett Szkutari
tó is. Itt nreredeznek a nag!, fékete begyeb
ts velünk szemben; ar már ott }lontenegró,
a sokat emlegetett hajdani }-ikita or§zága,
a Balkán legvadabb resze. A szegérrység,
a gyilkos§ágok, rablások és a malária hazá-
ta, Borzasztó yolt néroi azt a kopárságot,
azokat a hangtalan, ütolrratos, fekete $egye-
ket. Cattaróból már nem tudunk lemenni,
csak Barig. Ott megszakad az amúgl,is rossz
tít s Albánia íelé lébeteüen átmenni a tén-
ger mellett. Bekerülni meg }lontenegróba
nem volt kedvünk. Hajót §ártunk bát, hogy
azzal menjütrk át Albániába.

A hajó hetenként csak eg§szer jön s
így volt még idónk a körnséken is szétnéznl.
ÉÍmentünk-Pera§tba. SoÉ mag:-ar él itt és
KrlvoslJébcn is. Perastnál két kis sziget van
az öbölben. Az együen még íák is vannak,
a másik teljesen kopár. A kisebbik szigeten
mohamedátr templom van, a másikon kato-
llkus, kis kolostorral, Egl- pap lakik csak
bcnrre.

(Folytatjuk)

prrart. kót kolottor ez öbölbcn



Országos örsvezetői tábor
§lagyog a napfény. llíadarak dalolnak a í{árshegyi Cserkésa.

park vírágzó gyümólcsíái között. Aki valaha járt itt a hrlsvéti orszá-
gos órsvezetői táborban, rrem is gondolná, hogy most is őrsvezetói
táborra kdszül a Cserkészpark.

Az idei szokatlanul hosszúra nyult tél és a na6y hó miatt a
$serkészszövetség a szokásos hrlsvéti ország<ls órsvezetókópző tábo-
rának budape§ti tagozatát a pünkösdi ilnrrepek alkalmával, május
hó 10-tól 15-ig renclezte meg a Hárshegyi Cserkészparban. Áz ó}s-
vez€tői tábor megrentlezése úgy volt lelretséges, hogy a m. kir.
vallás- és közoktatá§ügyi xriniszter rlr a szokásos ptinktisai vat*-
eióhoz két nap rendkívüli szünnapot engedélyezeti az órsvezetói
táboron résávevó középiskolai tanulókna[.

Á tábor létszáma, k€rets a mult évi országos órsvezetói tábor
budapesti tagozatának létszárrrával volt azonos. Három altáborban,
összesen 112 órsben kereken 1200 órsvezetó vett ré§zt ezen a nagy-
szabásti őrsvezetóképző táboron.

A tábort az idei évberr ís a nagy élmények §orozata tette válto-
zato§sá és minden résztvevó számára felejthetetlen emlékké.

lWáju§ 10-én, az e§ti §zürkület beálltával görögtűz íénye mellett
vonták,fel először a tábor zászlaját, Itt hangzott el a ,,lllagyar
Zászlónak" szóló jelentés l

,,Az országos órsvezetői tábor 1200 cserkésze ti§zteleg elótted
dicsóséges Magyar ZászLő ! Ha rád nézünk, ezer eszteudő dicsúséges
harcaít, véres csatáit és a7 egyetemes rnagyarság verejtélres munka-
napjait tátjuk. Őseink hősiességét, miilid"és miÍüó magyar honvéd
vérhullatását, §relély, Délvidék, Felvidék szent földjét és a jövő nrin-
dert reményét hirdeted nekünk Magyar" Zászló, Tisztelgünk elótted
dlcsősó6es magyar rnult, dolgozunk érted nehéz magyar jelen és
hiseünk benned mágyar jövő. Tiszte'|günk előtted l.iagyar Zászló."

A zászlótisztelgés után köv€tkezett az első tábortúz. A tábor-
tüzek nótái és mókái lrözben minden nap nraradt egy íélóra arra,
hogy egy-egy komoly magyar kér<tést tárgyaljunk meg. A HÖK
elóadói a tábortüzekndi megemlékeztek Erdély, Délvidék, Felvldék,
es Nyugat-}Iagyarország magyarságáról. Az utolsó két tábortüznól
perlig Éry Emil orsz. ügyvezetó elnök ,,A magyar birodalmi gondo-
latról'", vittta Berkó István vezérkari saázados, cserkésztiszt pedig
a ,,ilíagyar honvédról" tart6tlak o}yan elóadást" amelyek a tábor

résztvevői lelkében

lt{ü.köűk a tá}rori tclefórr

móly nyomokat
bagytak. A tábor-
tüzek elóadásait egé-
szltették ki a nap-
közben megtartott
elöadások. Hogy
csak a nagyobbak-
ról €mlékezzünk
ffieg, mogemlítjük,
hogy a katolikusok
részéré dr koszter-
sníz JóZseí or§z.
társelnök, á prote§-
tánsok részére pedig
Farkas József tar-
tottak elóadást a
,,tiszta férfiúság"-
ról, Sigmond Lóránt
a katolikus, Dras-
kóczy István a re,lor-
mátus, Schulek Tibor
pedig az evangélikus
cserkészek számára
mondta el ,,Mit kí-
ván az Egyház at
őrsvezetótól" cimfi
elóadását. Dr §zlvós
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Dolrát a ,,Pozitiv kereszténysCg"_ról, tsárdos Lajos pedig a,,Magyar
ndpdal"-ról tartottak elóadást. §zenkívül több előadás foglalkozott
az őrsyezető felelősségével, az órs munkájá.i,al, amiket a HÖK
elóadót 1artottak meg.

Pünkösdvasárnap és ltétfó reggelén ragyogó napstitésre ébredt
a tábor, A nradarak hálaimát tlaloltak a korai reggelen, amikor a
tábor tagjainak újabb nag}, élmén5lben volt részük. 'fábori misére
éS istentiszteletr_e g3rülekezett n tábor 1200 részl,vtr,óje, Ezek az

ünnepi misók és istentiszteleteÜ alapozták nreg a tábor lelki éinré,
nyeit. Ezek tették teljessé és harmonikussá a tábor óletét.

Minden délben 12 órakor a déli harangszó után hangszóró kiiz-
v€títette a Himnusz hangiaít a Cserkészpark egész területére. Á
§imnusz elhangzása után a déli megemlékezés szavai még íno§t,
a tábor befejezése után is ott égnek minden fiú lelkében. A déli
megemldkezés során minden délben az alábbi szövegot hallottuk
a hangszórón át:

,,Magyar Cserkészvezetók l Bmlékezaünk: 600.00O honvéd halt
hósí halált a világháborúban, §záz és százezer magyar para§ztnak
kellett kivándorolnia ebból az országból. 858.000 magyar dl Ame*
rikában, Ausztráliában és §urópa küIönbözó országaiban. Gondo]-
junk Erdély 1 millió 800 ezer, Délvidék 580 ezer, Fclvidék 1,7a ezey
idegen uralom alatt sínylódő magyar testvérére.

llíagyar vezetők, sose íelejtsük el ezeket a számokat f
A nagy élmények közé tartozott az oktatólagos akadá}yverseny

megszemléIése i§. A HÖK. kiképzőkból vátogatott órs ügyes elű-
adásban mutatta be, hogyarr megy végig az akadályver§erryen
egy ügyetlen, rosszul kiképzett órs és miképpen kell az akadály-
ver§eny akadályait végigküzdeni egy jól kiképzett, ügyes órsnek,

Az egész tábor a magyar bírodalrni gondolat szelleméberr frrlyt
le, Ebben az őrsvezetói táborunkban már nemcsak nlagyaí nentzeti-
ségű, hanem ruszin őrsvezetójelölt,ek is szép számmal voltak. Ok lesz-
nek a tanév végén Kárpátalján megrendezésre kerüló ruszin órsveze-
tői tábor kiképzói. Egyik-másikttk elég keveset bcszél magyarul, de
társaik tolmácsolása mellett ők is szorga}nrasan késziiInek arra, hogy
a júniusi táboron már kiképzőként is jól megállhassák a helyüket.

Teleki Pál gróí miniszt,erelnök úr kót a}kalommal, nrájus 14-én,
a látogatási napunk alkalnrával pedig a m. kir, vallás- ós közoktat*s-
ügyi és }ronvétlelml minisater urak képviselői, valamint a H. M.
Haderón kívüli kiképzési osztályárrak egé§z vez€tó§ége meglátogat-
ták a tábort.

Elmúlt a tábor élményekben gazdag iit.napja l 1200 új órs-
vezetó ment §aél ez országba a szélró2sa rninden irán5,ába. Ez az
1200 órsvezetó rlj lendülctet, rlj rnunkakedvet vitt ór§ébe § trz ór§ö-
kön át 196 csapat munkájába.

,
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A tábor íóterérr (Dr Papp Antal íeltl.)

Jeladás Enreletes rajsátor Légolta}om

{ Kúntor Géza |eluüelei)
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Az utolsó házilr},Loz értünk, előttünk már a berzul
kcrtészek telepei jclentek meg, amikor az út baloldalát
záró földhánváson- hirtelen mezítlábas kisfiú bukkant fel.
Hátranézett, c$engő hangon éles csa[akiáttást hallálott és
egyetlen iramodással átugorva az árkon, megállt az út
közepén.

Rádudáltam, cle ő kiterjesztette a karját, mint a közleke-
<lési rendőr, ha megállítja a forgalmat, és ragyogó szemmel
nevetett fel a földhányásra, amelynek tetején ekkor trrár
négy hozzá hasonló moc§ko§ kis kölyök kapaszkodott felfelé.
Uiiá auaattam, de kénytelen voltam lefókezni, mert lrülön-
bén elütiittetn volna. A kocsi még netn állt meg egészen,
atnikor a csibész hirtelen oldalt lépett és egyetlen ugrással
íenrr termett az autó lépcsőjén, az ellenkező oldalon, rnint
ahonnan a paitásai a íóldhányásról lcrohanva közeledte§.
Két mocskcis tezével a leere§ztett ablak szélébe kapasz-
kodva, bedugta bozzám a borzas fejó|, és ragyogó fekete
szemét rám vi]larrtva, izgatotLan kiáltotta :

- Hajtson, gyor§an, gyorsan, mert utólérnek l
Kezem a sebességváltón, tanácsta|anul fordultam hátra

Semrrronius íelé, A kócsi meÁailt. Az üldözők mát az árokpól
kapászkodtak kífelé, a íöldhányás telején tijabb fejek jelen-
tek meg.

- Hajts t

A gazdám hangja a ballgatóból szokatlanul erélyesen
c_setrgett. Kapcsoltam, gázL qdtam és a tnusztáng megugrott.
Eppen jókor, mert a támadók már hapgos rivalgással rohan-
tak a kocsi felé, Most a tükörből láttam, }rogy megrőkönyödve
bámulnak az orruk elől elszippantott zsákmány után. Az
egl,ik felkapott egy követ és utánunk hajította. Aztán
kanyarodott az út és a hadonászó csoport eltünt a szemtink
elől."

De eltünt a gyerek is az ablakomból, Csak nem esett le ?
Lassitottarp és riadtan fordultam hátra; bántott a

soífőr-lelkiismeret. A lépcsőn kapaszkodó kisíiítval nem lett
volna szabad elindulnom; ha leesett ós baja történt, stllyos
büntetésre számíthatok.

Ilsze ágában sem volt.leesni. Majomügyességgel lendült
át a rohanó kocsi lépcsőjén a hátsó pblakhoz és bekönyö-
kölve, §empronius elé dugta a fejót,

- Köszönöm, bácsi, hogy megmentett az ellenségeim_
től, Ez volt az ogyetlen mód a szabadulásra t

Csoda történt. Sempronius, a fáradt lelkű vénember
kinyujtotta a kezét és átkulcsolta a gyerek mocskos kis
csuklóját :

- Kapasz}rodjál jót, nehogy leessél l Mindjárt meg-
állunk l

Másfél kilométernyire az előbbi események szinterétől a
gaedám megállást parancsolt. Egy perccel később a musztáng
ott állt az út szélén egy nagy fa árnyékában, ajtaja nyitva,
bőrülésón peclig a milliárdos mellett kényelmesen hátra-
dőlve, mint}ra világéletében mindig luxusautón járt volna,
ott iilt a kis proletárgyerek és csillogó szemmel mesélte az
utonáIlása történetét. ltíg a kocsi mellett állva a cigarettá-
mat szívtarn, tlsztán hallottam minden szayát. _-* Tct§áik turlni, in<tiátrost játszottunk. Én Winnetu
voltanr, az apacsok főnöke és Piki, a barátom volt Tang4,
a kicrrva-főnök. számjátékkal kezdtük, mlnt a cserkészek ég a
kiowákat beszorítottam a park bokrai hözé. Csak egy kis tdő
kellett volna hozzá, hogy minden számot leolrlassunk, de
akkor jöt,t Mprgó bácsi, a csősz és hátha támadt{ az apacqq-
kat. Nem is gondoltam, hogy Morgó bácsi klowa-párti l
Nem szép tóle, pert neki, mint hivatalos embernek, pártat-
latrnak kcllene lennie. Görbc botjával szélverte az apacsokat
és rnerrekülés közben a kiowák minden számot leolvastqk,
csak az enyémet nem tudták. Akkor rohamra jöttek és
M<.irgó bácsit is fc,llökték, ami nagyon c§unya volt tőlüh,

4

rnert a győzelrnct csak neki köszönhették, és rneg akarták
szerezrri az én skalpomat. Sokan voltak és mindig elém
kerültek, úgyhogy ha [nem jön ez a tüzes 1ó és meg nem
ment, akkor nrár a kínzó cölöpön szenvednék. Köszőnöm,
hogy segített a bácsi és ne tessék elíelejteni, hogy kölcsön
kenyér visszajár"

* rlát hogyan akarorl te nekem visszaadni a kölcsönt ?_ Még nem tudom. De ha a bácsi eg_vszer bajba kerül,
akkor csak trekem tessék szólni és én majd se$tek.

- Hát te ilyen hatalmas vag}, ?
-- Én vagyok a Zé-Es-Ef vezére.* Mi az a Zéese[ ?* Jé, nem tetszik tudni ? Zuglói Stramm Fitik. Ez egy

egvesület. csak nacvon stramm fitikat veszünk be és min-
dEhkinet< hét próbáTkell elóször kiállnia. És ha mi megsegí-
tünk valakit,_hát akkor az nyugodt lehet.

*- Jó. En nagyon nyugodt vagyok. De mit szólnál
houzá, ha most tovább autóznánk ?

- Sietni tetszü ? Hát akkor én most kiszállok, . .

- Netn jössz velem ?
-- A báCsival ? Autón ?

- Igen. Mint a Zéeset vezfuét, meghivlak egy kis
autósétára.-- Hova tetszik merrni ?

- Csak a szóke Tigasig íutunk el és aztán mindjárt
jövünk üssza.

- Meddig tetszik elmaradni ? Mert ha én nern vagyok
otthon v,lcsorára, akJ<or apukám leoldja a nadrágszíját.,_ öt órára otthon leszünk.

--. Nagyszerű t Akkor elmegyek a bácsival,
tetszik vinni. Hogy fognak pukkadni a kio,wá]< ! De
megengedni, hogy előre üljek a sofförhöz. Érdekel a
Lelret ám, hogy én is autós leszek, ha nag1, leszek.

ha el
tessék
Eotor.

Mondhatonr, érdekes volt az utazás a kis csibész-
királlyal, Egész titon beszélt, kérdezett és magl,arázott.
}lindcn mozdulatomnak tudni akarta az értelmét, minderr
gombnak és fogantyúnak a rendeltetésé{,. \em nyugodott,
míg a scbességnrérőt íel nem hajtottuk százötvenig és fel-
felujjongott, ha egy-egy kocsit vagy autót előztünk. A régi
btlcstijáróhely vidékén jó darabon párhuzamosan fut az
autóút a vasírti vágánnyal. Itt egy áramvona]as gyor§-
vonattal íutottunk versenyt és könnyedén elhúztunk tólc.
A §yerek éneke]t és táncolt, mint egy kis ördög; valósággal
nehéz volt vezetni mellette.

Amikor a szőke folyó partján a régi sóváros vlazel
védett várába behajtottunk és Sempronius pár per€re
kiszállt, hogy valani hivatalos ügyet elintézzen, a gyerek
lerohant a vtz partjára és elvegyült egy lfumás gyerek-
csoportba. Sempronius visszatért, a fiú még ncm. Gazdám
intésére hangos dudálással adtam jelt neki. Hát a vtz íelől
egé§z sercg kis mezítlábos kísérte üssza diadalntenetben.
öt perc alatt több barátot szerzett magának, mint én egész
eddigi életemben. Lelkes kézíogással búcsrlzott el tőlük s a
tovagördülő kocsi után sokáig hangzott az új pajtások
rivalgása. . .

Hazafclé menet bevallotta, hogy Kukaenak hívják, de
ez nenr a rentles neve, csak apukája nevezte el így kicsi
korában, mert mindig mozgott, és most már az iskolában is
csak így szólítják fel a tanító bácsi meg a tisztelendó atya.
Egyébként első polgárista, tiszta egyes tanuló, öt testvér-
kéj-e van és az éd-esapja nagyon szereti öt, de nagyon szigorú
ls hozzá, I\Iikor aztán a pályaudvarnál nagy félkörben eI-
kanyarodtam és Zugló felé, hazafelé sieltünk, fejét az ülés
párnájára hajlva, félig becsukott szemekkel nézett maga elé
és csendesen azt mondta : "

* Én ám rlgyts soffőr leszek ! . . ,



A házuk előtt tettük le a gycreltet s a szóp autó csotlá-
jára összeiutott az egész utca. Sempronius kezet fogott
Kukaccal és megkérdezte :

-- H;lnap nem jössz autózni ?
-- Jö..,ök én, csak tessék mondatri !*- Jó, hát légy uálanr háromra. Itt a névjegy€ml rajta

a cím,. De ne öltözködj üttneplőbe, mert kidoblak.
-- Ojjé, ne tessék félni l Anyuka, tetszett lrallani ?

Holnalr hivatalos vagyok ehlrez a bácsi barátornlt<lz, de nem
szabad ünneplőbe öltözni. Még tán mosakodni sern kell . . .

Többet netn hallottaIn, mert elindultunk. Zugló Kukac-
cal és minden hozzátartozóval mögöt.tünk mararlt.

Este kimenőt kértem a titkártól. El}envetés nélkül
megadta ; tnég caak el sem mosolyotlott, anrikor bizal-
maskodva megjegyeztenr, hogy egy kislányt kelt elkísérnem
az Isteren-túlra, szüreti mulatságra.
. Kislány,... Mulatság... T)ehogyis szerepclhetnek a

h|rszerző műsorán l keménvebb éi-aszkétiküsabb életet
élek, _mint egy._szerzetes, hisZen pillanatról-pillanatra koc-
kán forog az életem, szúkségern van tiszta -fejre és egész-
séges idegeimre l Majcl ha újra otthorr lehetek az ősi 

*kas-

télybatt, a feleségem mellém ül, a kisfiam a térelenrre má-
,séges idegeimre l Majcl ha rijra otthon lehetek az ősi
[elyDall, a Iere§egem meüem uI, a ki§Iram a térden1re ma_
szik. . . Eh, nem jó ezekre gondolni. A hírszerző nem isszlK . . . .E,n, nem Jo ezeKre gon0olnl. A nlr§zerzö nem l§
gtrndolhat házasságra. Á kis Kukac az oka, hogv majdnem
érzelgőssé lettem.-. .

Az esti sötétben
elutentenr hazulról.
ki kell használnorn
az újhold éjszakáját,
amikot, az ugor föl_
dön lcgfeketébb a
sötétség.

Egy-két autó-
buszra felkapaszkod-
tam, közben villamo-
son i§ utaztam né-
hány cikk-cakkot,
ho§yha kopó volna
mÖgöttem, a nyomo-
mat ye§zít§e és félóra
mulva lJlisses n{gyes
szátnú lakásának aj-
taját nyitottam ki a
kulcsommal. otthon
volt, várt rám. Gyor-
san, de gondosan át-
öltöztünk. ulisses is
mestére a színpadi öl-
tözködcs lnűvészetó-
nek. Abban a két
gyanús külsejú csa-
vargóban, aki jóval
kapuzárás után a
házból , kilopótlzott,
senki nem ismerte
voltra fel a milliárdos

szereplő kelta gazdasági előkelőség §zcmél},e íclé vezetnek.
Ezután felsiettünk ulisses második számrl lakására, ahol
mint szegény, de becsületes munkanélküllt lsmerik és a
rozoga szekrényből élókotorva a rövidhullámri rádióadót,
az államrendőrség hullfunhosszán kétszer egymásutátr be-
mondtuk a követségl tanácsos kirablásának hlrét, hozzá-
téve, hogy nagyobb összegű pénz és értéktárgyak tüntek el
a lakásból, és közölve az egyik tettes személyleírását is. Ez a
szemólvleírás vonásfól-vonásra ráillet a scnioronius Éarázsa
mögötti kis téren lakó óhitü élelmiszerkeieskedőrt, akit
sokszor láttam a boltja ajtajában áesorogni.

A szálakat így szerencsésen összebogozva, nem volt
más fcladatunk, mint kerüló utakon visszasietni e négye§
számú lakásra, gondos öltözködéssel rijra régi-önmagun-liká
lqrtni és taxin átsiet4l az Isteren-tuli szüreti mulatságra,
ahol Sempronlus sofförje kivilágos virradatig ropta a nehéz
ogur táncokat , . . Mire hazaértem, Ulisses repülőgépe már
llte§§ze tril járt az otszághatáron. Vitte a kózpontnak az
anyagot . . .

T izenharmad.ika, pé ntek
Ha babonás lertnék, félve vártam volna a betörésre kö-

vetkezó napot. De ért Éiszem az Istent és a hivó lélekben
netn rakhat fészket buta babona, Ez csak mrlvel-rr*n,"3irrf3_i

vagy üreslelkű jam-----: peööx és bakÍisok
r" ,i ferde szellemessége.*; ,",,,f"tliultuíítr

tásavolt a gazdánál.
LTgy intéztem a

dolgot, hogy három
óra körül véletlenül
a kapubejáró_nál tén-
feregjek. Er<lekes,
hogy egyetlen talál_
kozás során rnennyire
megszerettem ezt a
mocskos kis kül-
városl kölvköt l pe-
dig a hirsz-erző ne is-
merjen szeretetet,
szerelmet, haragot,
gyülöletet, félelmet;
egyáltalában semmi-
féle érzelmet ne ls-
merjen : vaslról Ie-
gyen, vagy fából, ér-
zéketlen mint egy kó-
darab. D

Néhány perccel
ltárom ófa előtt eré_

nyitotta a kaput, és emberevő ábrr
gyerekre.

-- Jó napot portás bácsi l ltt
akinek az a szép autója van ?
parolára nyujtotta feléje.

,lakik az én barátom,
És a kezét barátságos

Érdckes volt megfigyelni az öreg portást. Hatalmas,
lljes medve-enrber, olyan kezekkel, amelyek vasrudakat
reahailíthatnak. és kóből farapott moporva erccal.

úr elegáns soffőrét.'scm azt a szorgalmas kis (ilcilriztosítási
ügynököt, aki Ulisses sztlktlt| lenrri r.rlyankor, lra nent egy
távoli nagyhatalom hlrszerző tirmesteie,

Zsebretett kczekkel, lassatt, ődöngve róttuk az utcákat,
gondosarr kerülve a kivilágított ritvonalakat vagy a sarkokat,
ahol már messziről látszott a renrlór alakja. ligyik belvárosi
utcán a tulsó oldalon háron hozzánk hasonló alak ballagott.
Ljlisses hozzám hajolt :

-* Szakmabeliek l
Rizorry e pillanatban nem voltunk sokkal többek az

éjszakai betörőknél. ]VIi is a sötétség rablólovagjaihoz tar-
toztunk. Csakhogy minket, a hazánk szcrete{e vezetett. . .-

Éitet etOtt betörtünk a markomán követségi tarlácscrs
lakására, alrol, tnióta az országunk hivatalosan felbotnlott,
az összes katonai és polgári ügyck szálai összeíutotlak. Egy
órt és tgy szolgát leíitöttünk és mcgkötöztünk, kinyitottunk
egy páncélszckrényt és feltörtünk cgy íróasztalt. Sokat
kockáztattunk és sokat veszőcltülrk ; de megórte. Netncsak
a keresett két fontos okmányt találtuk meg, hanem az
egy,ik hirszerzőjük szál]ításra készen álló összegyüjtött
g9yagát is átné_ztük és nóhány nagyon értékes íeljegyzést
kiemeltünk belóle.

A lakást a szene§ pincén át elhagyva, kijutottunk ai
utcára. E91, közeli nl,ilvános telefónállomásról felcsengettem
,a kőn1,omatos tudósító szerkesztőségét és ]eadtam á hirt,
hogy á markrrmán követségi iánáciÓ§ xirábiá§ávál illetékeó
h_elyen a kelta titkos szolgálat megbizottait gyanúsítják,
Ugyanakkor t |isses eg1- másik állomásról a góf -sajtóirtidát
i,rtesitettc a rablásról. hozzátér,e, hog1, a nyombk eg;iik sokat

Atnit<oí a'kaput kiiryitotta, |áIszott"az aióafr áz a tesóiti
szenvedés. hoÉv a fénves semnronius-oalotába ilven orole_szenvcrlés, hogy a fónyes Sempronius-palotába ilyen prole-
tárgyereket kell beengednie. De amint a fiú megállt előtte
és ránézett ragyogó két szemével, valami ellágyulás simí-
tárgyereket kell beengednie. De amini a fiú megállt 'előtte
és ránézett ragyogó két szemével, valami ellágyulás simí-
tott végig a homlokán : a ráncok szinte csikor<lfllak, amilrt
alig észrevehetó mosolygás (évek óta talán az els3) derítette
íel a viharverte arcot. Hatalmas kezébe focta kukac kis

erőtelj es medve-enrbei kel, amelyek vasrudakatis meghajlíthatnak, és faragott mogorva arccal.

gyerekkezét és a hangjában gyengédség voil,
morrlult :

kezébe fogta Kukac kis
cédséc volt. amint oda-

-, Fent vár a gazda. att az ajtó. Bredi !

_ ltost o,illantott beg engem a gyerek. Felcsillanó szem-
mel sietett hozzám-

._ Soffőr bácsi l §zebtl jövőt t Hol az aütó ?
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uTI KA,LA,TJL A SIoRA
Maidnem min-

den rón8.es vlzi-
cserkósz elsó na-
gyobb túrája a
Budapest-Sió-
Balaton út. Nem
is csoda, hiszen a
legnagyobb fo-
lyónkat köti össze
büszkeségünkkel,
a csodaszép Bala-
tonnal. Az idón is
valószínűleg sok
cserkészcsónak fog
felfelé siklani a
Siótr, ezek utasai

csatlakozzanak
most hozzánk, kí-

sas kering méltó§ágteljesen. Kíilönleges alakrl fák és erdő-
részletek tarkítják az utat egészen a bogyíszlói révig, ahol
a Dunaágból balra befortlulunk a Sárvlz csatornába. Innen
már keskeny csatorná}an visz au &t egyelőre még erdós
partok között. Azonban egyre emelkednek a csatorna part-
falai, a víz egl,re 5nélyebben folyík, csak elől és hátrafelé
lehet valamit is látni. Hamarosán híd következik, a szek-
szárdi vasúté, majd betónhíclak tarkítják az egyhanguvá
váló képet. Ezekkel azért kellemes találkoznin mert a híd-
pillér belső ré§zére nagy betúkkel rá van írva a távolság a
Dunatorkolattól és a Balatontól, ezeken láLja az emller
fogyni a megteendó utat és növekedni a hátunk mögött levót.,
Főleg az tlt végén lehet ezeknek a számoknak örülrii.

és a §árvíz csatorna össze
Hamarosah válaszúthoz jutunk, itt van a Sió*Kapos
, §árvíz c§atorna összefolyása, itt n€m szabad elté-itt nem szabad elté-

és egy kis oldalm<ltort ezen a gyakran látogatótt úton.
Az utolsó dunai állomást, Paksot hajnalban hagyjuk el, a

kajak ugyancsak tcle vall csomagokkal, e-z az utokÖhhsvoúb
lrcly, ahcrl r,ásárolni lchet. A húvös reggeli szóltőI hulTámos
_vízen pirosas Lapsugárkák _csillognak.-Teljes sebességgel
hasítjuk a vén Dun_a .hátált. Utitáisam a térképet tanuliriá-
nyoaza, ugyanis szakértők szerint annak a rési dunaáctrak
a .torkolata, amelyből .,a csatorna elágazik, étégge el-van
rejtve, jó lesz_vontcsövű szemekkel figyélni a partŐ. Gerjent
elhagyva, jobbról nag.y erdőirtás faraÜásai lá{,szanak, ieiles-
zetes magas facsoportfal ;keressük a régi Dunaág felsó torkÓ-
lat_át, de_s_gbgl s_em _taláJjuk., Ahol a-tOrtep §zerint lenni
kellene,. kikötünk,__h_ogy kicsit körülnézzink. Alig pár
lépésnyire megtaláljuk a vizel, de a Duna relől eT Úüt
rekesztve és így nem láthattuk. Innen méq kb. 7 és íél kilo-
méteres 9syeTeq szakasz következik erdői partokkal, ezen
gyor§an túlcsütrl<, most már tudiuk, hogv a iorkolatnak hol
kell lenni. Közben igcn sok keres2tcátatliell kikerülni. kénv-
telenek va§y_un_k térképpel a kézbefl messze a parttól trátaOrii,
így is megsúrolunk egy alattomos gátat. anii a magas vIz-
állás miatt a vlz szlné alatt volt és csak a hu]lámtóréséről
vettük észte az utolsó pillanatban. Szerencsére pár karcolá-
son kivül semmi baj sem történt.

Egyszerre csak lrirtelen feltünik iobbról a torkolat kis
f ehér halászházzal, ór,atosságból elhaiadunk mellette, hogyjob._!p szemügyrevehessük á nelárast. Gátat sejtünk ti
nréltán; alulról behalaclva meg is láttuk. Itt ulyancsak
,ligyázni kell, a tulajdonképpÖni szaba<l beiárat"'egészen,
keskeny és úszóhálór,át is ei van zárva. Közvetlen Özután
nagyobb tószerű rész következik, ez is keresztül-kasul van
188atva hálókkal. A hálók csomópontjaín kis kerek szige-
tecskék vannak, úgylátszik erre' a'célra összekotoría,
Fl"\.t J<erülgetve ÍÚtunk a keskenyebb holtágba, ami
kétségtelenül az egész rit. legszebb és le-sváltozatosíbb-része.
Ytzben álló fák, gázdag vízinövényzet, -inocsárvilági szagga-
tott csalitos part mentén siklik ri csónak. Az evézők iiálk
csobbanására o,dafí6yelő vízi madarak közelről bámulják az
embcrt, aki háborgatni meri nvuqa]mukat. Szines liacsák
és gémek röppenne1 fel előttünlt, á fák fclett pettig halász-

veszteni a helyes irányt, mert a két csatorna nem találkozik
többet. Különben elég feltülróen fel van tüntetve a két
irány a partokon, A név ne csapja be az embert, bár mi a
Sió-Kapos csatornában hajózunli, bátran lehetne ezt is
sárviznek neveztti. Ugyanis ebben a Kapos vize uralkodik
és ez *- különösen ha kicsit árad, - ép elég §arat hoz
magával. De hoz változatosság kedvéért fatörmeléket,
gallyakat, sőt egy-egy döglött állatot is, így van mit kerül-
getni, ami szórakoztató, Inert más alig akad, legfeljebb
kotrógóppel vagy halászokkal lehet talá,lkozni, A partfalak
magasak, a víz igen sebesen folyik szembe, a csónak lassan
halad, itt nagyszerü szolgálatot tesz az oldalmotor. .Persze
az §€nl örü1 a helyenként tejfelsűrű piszkos viznek.

Vagy ötven kilclmétert megyünk így, ráérünk elme-
rengeni a holtágban látott szépségeken és elgondolkozni a
látottakon. Erdekes, hogy a falvak mindég ott teleiietltek,
ahol kisebb domb van, qz elhelyezkedésük meglepően égy-
fornra. Fürödni nem mei az ember ebben a vízbeh, csak a
legelszántabb benszülöttek kockáztatják néhol. Lassan
ránk este]cdik Pálfa elött, liikötünk, sátrat verünk és ugyan-
csak könnyen megy az elalvás.

A kelö nap piros korongja kék ködön töri át magát, a
felszereléstink csupa vlz az erős harmattól. Gyors indulás
után egykettőre -feltünik Pálfa, majd na5, iellélegzéssel
látjuk meg a simontornyai templomot. Itf lehet készle-
teket kiegészíteni. sőt ivóvizet is kaphatu.nk, ami e?,en a



Megszünik a víz áradásos sárgás színe. a vízszín tükrözőerr
tiszta lesz. Egykettőre feltüník balról Ozora, ez nevezetes
pontja az tltnak, itt szokták a készületlenül indulók víz
nélkül maradnl és szekérre kerülni. Már az elindulás.elha-
tározásakor meg kell kérdezní a földművelésügyi minisz-
tórium.vízrajzi lntézetét, vagy esetleg a siófóki zsítip-tórium vízrajzi-lntézetét, vagy esetleg a sióíÖki zsítip-
kezelöséget, hogy abban az idóben erisztenek-e vizet'a
Balatonból. mert ha nem eresztenek. ekkor ozorától keztlve
kezelóséget,
Balatonból,Balatonból, mert ha nem eresztenek, akkor ozorátót kezdvo
szátaz a meder. A minisztériumban általában egy héttel

vidéken ritkaság. Igaz, hogy nézetünk szerirrt sokáig kell
ittlakní ahhoz,hogy az ártéziktlt vizét ihatóuak találja az
ember. Innen megint változatosabb a vidé[< és ismét figyelni
kell a.partot, mert Simontornyát elhagyva jó 6 kilométerrel,
a Sió és a Kapo§ összefolyásához ériink. Jobbra kanya-
rodunk a Sióba, innen kezdve már Balatonvlzben haladunk.

komáromot, egy kanyargós sáákasz után Ju{ kóvetkezik,
maid átbuiunk erv vasutihldon. ez e térkén szerint a stófoiimajd átbujun§egy vaimajd átbujunk egy vasuti hldon. ez a térkép szerint a Siófok-_ tabi vonalé. Szembe haladva a lenyugvó nappal, be-

előre_meg tudják mondani, hogy lerz-e víz.
_ Pers_ze _mi gondosan mégérdeklódtük; van ls üz,

színte túlsok ls, olyan sebesen folyik szembe. De ez mécii
inkább jó, mert ltt mfu sekélyebb, á htdak alatt nagy kövók
vannak, ajánlatos_a felszínt íigyelnl. Közben glérjük lVíező-

hajózunk Siófokra.
_ _Itt_a zsilipeB miatt jó me§sze kelt kikötni, elsó dolgurrk

a kikötófelügyelőséghez inenni kocslért. Ez a Íasrlton Íút a
mólóban található. Nyikos raktárnok úrral megcgyezünk
és megkapjuk a kocsit. Pompás szerszárn. rumiXÓrÖÉú és a
csónak hevedereken füns. cverekiáték eáeir becördíteni a
mólóba. közben a hosszil-útóir eltejik az idő : m#e a csónak
ismét vízen volt, feliött a hold. rl§vhosv teiies holdfénvnél
íutottunk ki a síóíolii móló betbnliáréjából éi vágtunk Íreki
az a|vó Balatonnak. B. N.

ffit Y . t ! . t !-Y.ff!-úYt t t !!! l l l Ííl !l ! l l llÍÍ!Ül-Ú!- !!.l! t t!a l t !t t r t laY r - t tYt tYYY,fY,ffi

cserkész lelkittikör
összeállította: DR §zÜcs |MRE

I. A cserkóez egyenislelkű és tetótlenüt
lg8zat mond.

Gyávaságból nem tagadtam-e le valamlt ?
Hencegésból, dicsekvésból nem tértem-e

el az igazságtól ?
Csalással, m€g nem engedett eszközök

használásával nem !,étk€áem-€ ?
Elbeszéléseimben nag},itás, tú'lzás, ki_

színezés últal nem sértetten-e meg e tbr_
vénlt ?

Apró hazugságokat megengedtöm_e ma-
gamuak ? A kis dolgokra is fordltottam_e
nagy gondot ?

Tréíából hazutltam-e ?
Képmutatással megsértettem-e az €§y€-

neslelkűséget ?
Nem o§küdöztem_e, tudva, hogy- a ,,cser_

kész szava is esküvel ér fel" ?
Helyreigazitottam-e, ha meggondolatlanul

eltórtem az igazságtól ?

*

Kényelem, lomhaság nem $ett-e rá hazug-
ságra ?

Nem engedtem-e ,ncsak kivételesen" a
hazugság kísértésének ?

Alattomossággal, hízelgdssel, nrás félre-
veeetdsével rrem §óTtettem-e meg a cserkész-
,egyeneslelkűsóget ?

Köntörfalazni, az igazságot lr§rülgetni
szoktam-e ?

Összhangban volt-e minden §zavam, arc-
kifejezésem, mozdulatom belsómmel ?

Hamis humanizmustól, ktmélettól vezetve
nenr hazudtam-o ,rmá§ érdokében ?"

vállaltam-e habozás nélküI mlnden §za-
vamnak és tettemnek követkerrnényét ?

Más megoldás htján bősíesen vállaltam_e
s §zonvedé§t, kellemetlensó,get ,,az igaz-
lelkítség vértanuságát ?"

SzeplóllenüI maradt-e,beesületem ?
E§zemet felhasználtam-e inkább a bazug-

ság elkerülésére, mint a bün,elkövetésére?
Ellenórlztem-e rnagamat (napló, jó barát),

ha megvan bennem a hajlam az igazságlóI
való eltérésre

II. A csgrk6sz hiven tetie§ltt kötsles§égelí,
melyekkel r§íennek, hazáuak és embor-
tóreslnak taftozlt.

Akartam-e mindent l§ten kedvére tennt ?
Gyakorlati keresztény éIetet éltem_e ?
Elvégeztem-e buzgón imádságaimat ?
Egyházam ktllsö vallásos gyakorlatait

mirrdenkor rendcsen teljesítettem-e ?
Egész lélekkel betóltöttetn-e alt a helyet,

amelyre Isten állltott ?
Legjobb lelkiismeretem szerint végeetem-e

minden hívatá,sbeli kötelessógernet ?
Pontosan jelerrtem-e meg minden}rol ?

Együtt éreztem-e hazámmal minden dol-
gában ? lmádkoztam-e érte ?

Önzés vagy kevélység nem vezetett-e
tettelmben ?

Kerestem-e az frlkalniat, hogy másnak
örömet szetezzek ?

+

Áléreztem-e az élő krlsztussal való sze-
mélyes vlszonyt ?

Életemet az Ur Jézushoz igaz|tottám-e ?
Az lstonítúság tudata áthatotta_e tetteimot

és gondolataimat ?
l\íegalkuvás nélkü1 tefesítottem-e a krlsz_

tusi erkölcstau megszabta kötelességeket ?
Gyennekl ragaszkodással vi§eltettem-e

Egyháaammal szemben ?
I§ten lráüti szeretetMl törekedtem-e az

,,ogyre iobbán" programinJa szerint komoly
önnovelés ttttán Hozzá hasonlóvá lenul ?

Kész voltam-e hazámért mindenl, me€l-
tenni és szenvedni ?

A haza lrántl szeretetból lgyekeáem-e
magamat egész emberré nevelni ?

Embertársalmmal saemben az evangéliunr
programmía szerint visolkedtem-e 1 ,,Amit
akartok, hogy cselekedienek nektek a.l
omberek, ti i§ azt cselokedJétek nekik" ?

Örraó magamaak éItem-e, vagy mások-
nak ls ?

összeszedtem-e minden erómet a bennem.
Iappattgó kevélység, hiúság, önzés és irígység
kineveléséhez ? '

L
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§loane órnagynak azonbatr éles szcme volt.tkor nevezték kl a renül6tér nnrencq-Akkor ne

,1_9p! jót jelént. Mdlylélegz€t€t vett a felelet

. 4,:.
9r' , iS'

h'T

,6ry1,,.:il,. ,:ll

;\z őrnag_v, íelemelte ezüstfejű pálcáját ésa hangár tár,oli, sötét sarkába- mut-atott.

- í\li az ? - kérdezte röüd szünet után.
hitctlcnkedő hangsrillyal. _. Sullivan, míaz ott a sarokban ? l

És az ezüstfcjű bot szinte reszketett a fel-
háborodástól, amint rászegeződött .a ho-
mályban megbuió rcpiilógépre:

,,Ez", atniróI az órnagy eddig ncm tudott,
egy Curtiss A-3. típusli kétüléses, kétfedelü
harctgép volt, olyan sajátságos formájú
orral, hogy az egész,'gép trevetségesen piszé-
nck tetszett miatta. ott buit meg a §ötét-
ficn, körülvévo egy tucatnyi csillogó fém-
testű P-12-től, mint egy számkivetett a
pompázó ruhájrl íőrangú-ak között. Ott állt
már ré6óta és eddig még egyetlen ellenőrzó
tiszt sem fedezte fel, bármily hlhetetlen is.

nokául és első dolga volt,- hog}
meÉnézzen mindeni. És inosi-r

kl a repülótér oarancs-
lÉa volt.- hoqy tbzetesen

megnézzerl mindenf. És inosi-repülősáve
cgészen beleborzadt abba. amif látott_ggéizen . beleborzadt abba, amif láioii
Eg_v kivénült, ócska Curtiss'l Hi-he-tet-len t
komoran isrnételte meg a l<érrlést :omoran istnétclte meg a kérdést :_ LzL kérdeztem . .: Mí az ott ? t

§ullivan hadnlow li*zfclplíp|ipscn aln hadnagy tiszteletteljesen az 6r-
i .1o1rl!rlt. Bclülről egy kis ördögnagy felé fordult. Bclülről eqv kis ördöd

csíkiandozta, hoÁy mosolvosia mondiai
tgy repülógép, ór:iiagy úr t-Dé méssem'ezt
nroltdta, Sejtette. hoiiv a Curtiss fe'Ífedezésenroltdta, Sejtétte, hdiiv a Curtiss feTfedezése
nem iót jclent. Mólv lElepzetet vet_t a felelef

_ Tudtam !

- Hát akkor miért nem baitotta vépre.
Vagy tán nem jeleztók, hogy nra feiiil-
vizsgálatot tartok.

- Jelezték. parancsnok úr l ._ s Pat
Sullivan rljra' dagyot nyelt. - De
nagyon hiányzott volna a Curtiss,* Flmmmmmm l * Sloane őrnagy cso-
dálkozása végtelen hümlnögetésbcn fakadtki a számonkérés nem várt fordulatára.
Hirtelen tüntetóen hátat fordított a lran-
gár belseJének és rámeredt Patra, észre scm
vév€, hogy möÁötte ott sorakozik háronr
szereló, egy öreg,őrnester és a saját segéd-
tisztje is.

- De hisz azt állitotta, hogy nem basz-
qá!ák ezt a curtis§t. Hát igen-iagy nem l ?
Es ha nem, miért nem, ha már itt van l Ugy
Iátonr, különc lrajlamai vannak, hadnagy l

. Szavait egyre halkulóan vcrte vissza a
hang{_r íal_a. Pat legy{irte izgalmát, hüvöseIr
oróbált felelnl.' * Órnagy t!r, babona íűzódik a 8éphez.
Használní nem lehet, senki sem mer ráüIni,
mert már tizennógyszer törötL össze, zuhant
le. A legénység azt híszi, átok van rajta, s
nem akarják, hogy máshová is elvigye a
szerenc§étlenséget. Ezért maradt itt, s ezért
nem lehet vele repülni l

Sloane órnagy elképedve kapkodott levegő
után :

- Micsoda ?l . . . Hogyatr ?l * hörögt€
maidnem fuldokolva. Katona volt tetőtől-
talpig, félelmet nem istneró, aggálytalan
katona § most ilyerrt kellett hallania. Hirtelen
álláspontot változtatott :

-_Sullivan hadnagy, repü)őtiszt nz P}Eye-
sült-Allantok hadseregébett mormogta
alig hallhatóan - és cso<lálatos, de szeíeti a
dajkameséket. A hangárban hagy porosodni
eg}, telje§en hibótlan gépet, mert Ő Úgy vóli,
hogy rontás üI rajt,a. Rontás l , , .

Aztán maAából kivetkczve íclcsattant l_. Landsfield, félre a P.-l2-kel i - for-
dult az öreg 6rmesterhez és szerelőkhöz. _
Kitolni a Cúrtisst. F'eltölteni" begyujtani.
Egy óra mulva visszatérck, addig a gép
nrenetkész. Mesértették :?

Azzal sarkotiior<lutt, faképnél hagvva a

nlegdertnedt társa§ágot. Lansfield őrnrester
remegó kézzel tórölgette verejtékes hom'lokát.
nrialatt a §zerelők már a curtissotr dolgoztak,* I{ész öngyilkossáe, amire az órnasy ur
készül | - mormolta-elkeseredetten.--Már
vasy egy e§ztendeje senki sem szállt té! ezzel
a géppel. Persze, hogy rontás ül raita, a ter-
vezők tévedése, túlsúlyosra épít'ették az
elejét. Mlrrdenkí lezuhant vele, iem ls lehet
másként l

A kifutón pedig a szerelők hada dolgozotta poros-piszkos masinán. Egyszerre elszé-
lediek a-légcsavar közelébőI"és a főszereló
íelkiáitott a törzsön serénykcdőkhöz :

-Gyujtástl... s a Curtiss A-3
motorja dübörögve inflult meg. l§éhány per-
cig érezni lehctett.a hangján, hosy kö§zórü-
lődik le bennc az'csztonrlős tétlenség, aztán
egyenletessé r,áltozott dohogása. Ebben a
pillanathan kanyaro<lott be' a repnlőtérre
§loane órnagy kis kocsija. Repülóóltbzékben,
hátán_ n Jclcsatolt ejtőernyővel ugrott ki a
kornránykerék mellől:

- I{ész ? _ kérdezte rövidetr Sullivan
hadnagytól.

- Kész, órnagy úr t Tíz perce már melc-
gítőt fut a mot,oi l * hangzbtt Pat válasza.

Sloaltc órnagy fellendült a pilótaülésbe.
Pat pcdig önkéntelenül közelebb lépett. Az
őrnag1,. hidegcn tekirrtett ]c rá :-- Ohajt valamit hadnagy ?pat szava el-elakadozott.

-- Csak. . . jelcnteni szeretném, hog!,. . .
hogy a gép orra túlságosan súlyos a teatéhez
viszonyltva. Gondolom, előnyös lesz tudnia,
órnagy úr !

Mentegetözés volt ez a néltány mondát,
menlcgetóse atrnak a hibának, mely efiv ófá-
val előbb kicsúsztatta száján a babonál.
hogy a gép elátkozott. N,íos,t nrár érezte,
lrogy nem kcllett volna tová}lba,rlnia a
többiek vélenrénvét.

Az órnag.r- Íelelete ékesenszóló volt.
Szemére rántotta a pilótaszemüvegct s kurtán
fclmordtllt :

-_ Dl |...Az otromba fatámaszok elrándultak a
kerekek elől ós az A-3 a széInek szegl-e
tompa orrát. gurulrri kezílclt a kifutón.

előtt :

- Egy Curtiss A-3. őruaqv rlr. Azelótt
többfeladqtos harcigébul Üásználták a2
E_gyesült-Allamolr lrad§eregében, Most már
alig repülnek vele.

- I]rtcm l - Sloane őrnacv hangia
grinyos volt. - Értem t Szóval, eó aivaÜá_
mult, rtrr'tzeumi darab. Dehát akkor mit
keres itt ?

Autáll hirtelen lrl|ört:* A parancsnok megkerülésc akar ez
,lenni, Sullivan harlnag! ? Ki a hangár
vezetóje ?

Pat _Sullivan nagyot, tr}jelt.
"_ t)n, őrnagy úr l

- Tudta, hogy a Curtissokat felsóbb
paranc§ra ki kellctt solrni a szolgálatbóI ?
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Ekkorra már a repiilótér egé§z §zemélyzete
kifutott a gy€pro és nyakmeresztve néztek a
íelreppenó gép után. IvíáI tttl volt az ezer
méteres magasságon, mikor egyszerre az A-3
megbillent. Landsfield órmestér íelhördült.

- Órnagy rlrlrb t Órnagy rlrirtr t Vigyáz_.
zon az l§ténért l

De a Curtiss már újra nyugodtan §zárnyal
tovÁbb. Kétezer méter... § ekkor e 8ép
hirtelon hanyatt fordult, a föld íelé szelve
orrát.

-_ Looping t - didergett fel Pat ds érezte,
hogy szájaszéle elkékill.

A Curtiss pedig egy rettentó pillanat-
töredékig majdnem függőleses eséssel bukott
leíelé, aztán. . . belefeküdt az alsó körlvbe.
A repülógép €lérte a looping körének mély-
pontját § az orra ismét megblllent. E8y
másodpercig az volt a látszát, hogy áz
egyenoúIyát ve§áett A-3 dugóbtlzóba per-
dül _ és vége. Oly alacsonyan járt a
tér felett. hocv tisztátr kivehető volt aztér felett, hogy tisztárr kivehető volt az
órnagv fekete bőrkabátia. melyen elütóórnagy fekete bőrkabá1
fehérséggel íeküdt aa eJ
6rnagy fekete bőrkabátJa, molyen elütó
íehérséggel íeküdt az ejtőernyó csomagja.
De Sloaho órrragy ura maradt a gépnek.
ísmét kiegvensúlvozta. hoav Dár oerc mulvaísmét kiegyensúl}bzta, hogy pár perC mulva
kétezer méter magasban dörömböljön a m(}-kétezer méter magasban dörömbötjön a mrr-
torral számtalatradszor.-torral számta

Landsfíold órmester elíordult.

- Nem tudom tovább nézni l
És már índult beíelé, mlkor a hsdnagy

íelésüvóltött :

- 
'Leszáll l Leszáll l

,Valóban. Az A-3 lefojtott motorral slmán
siklott lefelé, szembefordulva a széllel. Csoda
tórténlk, ha igaz, Sloane órnagynak sikerül,
ami edtlig senkinek. Baj nélkül kerül a
fölrlre a ,,bajhozó" Curtissal. §íég hozzá
rlgy, hogy egyeneson iskolarepülést nrutat be,
tökéletes pélctáját a célraJeszállásnak. zsi-
nórszabottan tartott á gyepre Íestett nÓ8y-
szög felé.

Esy méter még s a kerekek a talajt szánt-
Ják. A légcsavar üresen forgott s nrozdult,
már a kezelőlegénység is. Szemrebbenésnyi
td6 alatt történt, ami következett. Az A-3
íarka íelcsapódott, recs€gve-ropogva írlró-
dott a földbé a motorház s a curtiss törött
szárnnyal, porfelhót verve feküdt a hátára, a
megfigyelóioronyban pedig vijjogva slví-
tott fel a sziréna, elószólítva a mentóautót.
Pat Landsfielddel együtt a száguldó kocsi
lépcsójére kapaszkodva tette meg az utat a
rorrcsig, De nem volt seg{tségre szükség.
A srllyos sebesüItnok vé]t őrnagy össze-
,szakadt ruhában, azonban ép testtel állt az
átíordult Curtlss mellett, EjtóernyóJe már
lecsatolva hevett látránál.

- Szállítókocsit íde l - paranc§olta lride-
íen. Az A-3 iavítóntűhelybe megy,
Sullivarr hadnagy pedig egy óra tnulva
Jelentkezik nálam l

Sloane órnagyoh nem tudott kifogni.
Mert ez a bukás, a tizenötödik bukás nem
számlt. Szélroham döntötte át a gépet. . .
Azzal elindult, hog1/ a kihallgatásrt rendbe
hozza magát. Az esti hangárvizsgálatnál
az öreg Landsfield bizalmasan ráhunyor-
gatott :_ Napv vihar volt ?

Pat elÜ'drítóan legyintett. Nem volt kedve
beszélni. Sloane órnagy alaposan megmagya-
rázta előtte, bogy mi a parancsteljesítés,
tekintettel a jövóbeli parancsokra.

Azonban a lecke használt, Pat §ullivan
hadnagy többé nem okoskodott, ha parancs-
ról volt szó, hanem végrehajtotta e rendel-
kezóst. Egy hét mulva pedig legnagyobb
ámulatára Sloane 6rnag_v ót vezényelte kl a
bevonuló repttlótisztj ei"ii,Itek pararicsnokául.
Szombat délután a repülótéri szolgálatot a
tisztielöltek látták el mindic s mikor pat
átvelte az ügyeletet az elózótrségt6l, jelen-
tette a megfigyeló, hog1, Sloane órnagy egy
P-12.es vadászgéppel elhaglta a repüló_
teret. Utirány : Oscola, §isszatérés: vasár_
nap tlélre. l{ivatalos küldetés: gl,akorlat-
megbeszélés az oscolai bombázóezred pa-
rancsrtolrával. Alig tette le a telefónkagvlót,
a javitórnühely mérnöke hlrta :

- Halló Pat, örcg íiú l _- dünnl-ögle a
tnérnökhadnagy. - Holnapra menetkészen
küldöm kedvenc gépedet, az A-3-at.
Remólem örülsz ? . . .-_- és jóíz{i netetéssel
toldotta rneg a bejelentést.

Pat kedélye rlgy elsavanyodott, mintha
citromot szopogntott volna. Az A-3 újra a
haníárban, ez rné8 álomnak is rossz l yajjon
ki íop vele reoúlni ? -_ Tarrakodott és
minteÉy elóérzetszorüen végigüszorgott há-
tán a h]deg. Valahogy lerázta a rossz érzést._ Eh, ó uiyan,nem, az btzonyo§ l . . .

Aáán már nem jutott ldeje a tépelődésre.
A meteorológiai állomás vihart jelzett s lgy
csóstól szakadt nyakába a dolog. A komisz
idó másrrapra §em §zünt meg. Dübödt §zél
rlert€ az e§ót é§ az alacsonyán riszó íelhók
ködszeríien terítették be a vidéket s ráadAsul
a B_hangár ügyeletese aggódsa telefonált,
hog_v báijóval elmult az idó, Sloanc órnagy
gépének sé hlre, se hamva.

A ilíicbiean-tó íelóI hurrlkánszerűvé er6-
§ödött s Ízél, elmult egy rljabb íélóra s
Sloane órnag}' mé8 mindlg nem érkezett
meq. Pat már a rádióállomást szólltotta,
hoc-§ leadja órnag}'uk eltünésér6l a körjelen-
tésíl mikor felcsengett a városi tolefón. A
vezetékben ott §lstergett-pattogott a vihar
valamennvi vílláma. de az áram sloane
hangiát Lozta ma§Ával, ba félig-meddig
érthétetlenül ls._ Hallo . .. §ulllvan ? . .. §ullivan be-
szél ?... Itt Sloane. Harthshlll közelében
kénvszerleszállást haitottam végre. Érti ?
Haús-Nlll - szótaitolta a helységnevet._ Az e$ész község három pajtából és egy
boltból áIt. Az idó pokoli és a legközelebbi
város ide ötven kilométer. Legkésóbb estére
otthon keü lennem'. . . Hallo, hallo, Sulli-
van... ilíegértett?...

pat icennel íelelt és a szakadatlan szörcsö-
gés, zri?ás között elért hozzá a beszéd
íolvtatása :j- szóval akármilyen ro§§z ls az idó,
hazatérek.,. Gép van... Hallo, hallo,
Sullivan, érti, amlt mondok. . . Gép van . . .

- Yes, Sir l - válaszolta._ Hát akkor vár. . . - § a mondat végét
irtózatos csattanás íojtotta el, utána még-
slketült a vonal. Valahol a vezetékbe c§apott
a villám.

. .. Sloane órnagy.. . kényszerleszáltás...
cépet kér - lrta Pat a jelentéstömbre és
Eirtelen kimercdt a homályos, pfuás ablakon.
Dc milr-en gépet ?l A F-12-ek mirrd egy-
ülésesek l MosL pedi8 kétülóses kell l Keze
egé§zen elvértelenedett trly görcsösen szorí-
tótta a ceruzát. Nincs tnás kétüléses, csupdn
az A-3 l A ,,bajhozó" Curtissl,.. Es
Sloane órnagy várja a gépet. Ez parancs !
}§ern lehet nem teljesiteni.

líajtlnem fogvacogva rendelkezett, hog3t

készitsék útra a Curtlss A-S_at, aztán
halálos glszántsággal_ kirúgta maga alól a
székct. ó szá]l fel vele !

És a C. A-3 öt perccel kdsdbb neki ro-
hent a2 orkánnak. A szélvészl,dl bimbálva
tünt el a köd§zerű felhótömegben. Fél-
rlton Hartshill felé talajmentí felhóvo-
nulatbe került. Illintha sűrü, plszkos vatta-
réteg fogta volna körül. Minden észszeríiség
a?t követelte, hogy nyomban íordulion
vissza a reoülőtér felé. de valaml elkeseredett
dac nem'en8edte. Ötszáz méter maga§a8
volt, lelemelkedett háromezer méterre. Itt
hóviharba került. Nécvezer méter. Dertnesztó
hldeg, de tiszta égbÖlt. Rámeredt az irány-
türe és összeszorította a szálát. El kell
Jutnia Hartshillbe l A c§onti8 ható_ íagy
át meí átjárta a nyitott ülésben. Erezt€,
hogy halnik el lassán végtagjai. Leküzdhe-
tetlen álmosság v€tt rajta erót. Szinte vég-
telen eróíeszítés árán nézelt az órára. Belül-
ról egy hang szólongatta, hogy ébredjen,
mert ez már a halál. Lassan számolt. Harts-
htll környékén kell lennie, ha jó volt az
lrÁny .- és íélig eszméletlenül _behúzta a
mapássáci kormánvt. A taplníható sűrü
íelh'6töm'ecben neir lehetetl érzékelnl a
§ebe§§éíci Mintha állt volna mlnden. csak a
magasságméró esése mutatta, hogy a földhöz
közélednek, s mikor a mutató a §zÁzas
magasság vonalára ért, görcsó§ erólködéssel
klvette a zuhanásból a gépet. Az utolsó
pillanatban. Mintegy varÁzsütésre, szét-
szakadt alattuk a ködréteg § je8€nyék
toronvszálal meredtek felíelé a löldról. akár
valanit órlási nyársak. Balkéz íelól, négy rlt
keresztezésénél, paitacsoport állt, § egy
emeletes ház. Hartshill.. . és... é§ a mezőn
egy kétíedelü felderltógép l Lassan mellé
ereszkedett, aztán tántorogia a gyepre
kászolódott és majdnem eszelósen telneve-
tett. Legyózte, ó is legyózte az A-3 végze-
tét l MéE nevetett, mikor valakl a házból a
gép íelé íutott és rádörr€nt egy kemény,
ismerős hang :

-- Maga bolond . . . mága fiatal bolond l
ldejönni, ilyen idóben, ezcn a gépen ! Hát
nem megmorrcltam, hogy gép uclt l l§em
kérdeztem, állítottam l

- Hadnagy, nraga ílatal bolond ! -ismételte az órnagy és közben ver€Bette,
§zeretettel, büszkén veregette Sullivan vál-
lát. l\,Iegértette mit ütt véghez Pat, mlkor
nekirepült az orkánnak, azzal a tudattal,
ami lelkében élt ; hogy a Curtiss A-3 bal-
jóslatu, végzetcs gép.--Sullivan' hadnagy a
legnag1,obb. győzelntet aratta, ami|. enrber
arathat. [,egyőztc önmagát,

FRANcK HENRlK FlAl RT. PóTrÁvÉcvÁn
J a Budape§ti Nemzetközi Vásáron
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rCIIf'Y§ ís4$"
,,. . . Csodaváró Liliomos 'l'ábrlr'leborulv* trő imát rehe{ :

Leg.ven Békc.,. J\íegértós a földön,
s legyen áldott a Te §zent Neved l
Add vissza rih Magyarországnt t

Leg5,cn Orök Píinkösd ez al í,]let !
Szállj le hozzánk l \'égy lakozást llennünk !
Töltsd be szíl,ütrk ! J6vel olr §zetrl"ltltek 1.^.'

reg_lelén |olgt Ie lulujrlunkí.pprn u ldlxlr üttttt-
l,éllJes ^ 

avgrylilásu, A z(ts:Iti|elunós túún
l,ehuczkp lJandi nouu áIérzésstl s:uuttll,t el
kékedi súntha ez alkhlomra írl lehll1s tlersét,
A lúborparancsnok be.szétle utLn ci pnilcns-
tdnsak islenliszleleli lvluükre lonultik, mto
a lculolikusok a közeli tcriplomba mentck'szenÍ-
nl.rscre.
, S utána ü mdsík ünnepéIgu mazzanat.-Minden 

cserkész udoaa, dlmri . .'. a luaadalom-
létcl, tnelgnek |énglí emelte Papr;'inta! nu.
áIlumlilkúr, orszúQas elnök. 

- 'É,ru Emíl-
KIeineiscl Mílt'lós" megiclenése. Í oeterú
cserké.s:ck közül linczotih Andrds úolt lonilil
annak a lélekemelő lelinetnek, amíkor haloán
ldíiomos_ lottagtó! c'tdborparánunok |ogaia!-
mat uctt.

Ci kép. Eag óra a rlsi milrruar idtékok
tanuldsúnak szenlelue (RőIua. áéta^ eÁiila*t,
Ebétl. Felkés:ülés a hadiidúhía. Mint a meő-
bolggalolt kaptút, alllan'a túbor, A hadüdta,k
leueze!őie két'ludouí_khs : üitéz BóMdohu'RéIa
és uiléi l(oxis Ltlszló mfu adiák aí űtasítá-
soka!. Rúczkeui §an_ryi bó' kbz{ben mint a
pergő gépplska működík a. !ilm|elueuógép.Az abesszIn és az olasz sereg találkoróharcot
oto eggmóssal. A kapt eeuhúii hudak uze.tőie
eíuílben is papi |ér|iú,S'ipos Istuán nt" ú|r,
mlg a Saaouai,-há: érdekeit l}oros lJandi híua-
tott meguétleLmezní.. IlLind,kcttő mea is íeIeI a
reúbtzoll köuetelméngcktlek s ezérl áz eredméng
eldönlellen, 7Iindeiki eltlgcdelkn tér súlrdhő

el1g órúcskát l)ihailni u *:erzel! habérokott. A
pihcnéstvk u.:0!thuIt hutnru péQa, Minl ü. !uló-
lti? l?rieíl tt hír, tne1(rktzt:ii Maauaroísz(la
miníszterelnökc,'l'elzii I}ttl ltról ííszl-eletbeÍi
tőcserkés:, S tlűláhun. Néhdnu" pÍIhnal ntulua
Iellűtttk jóIismlrl alakía a oűei'orszáaúl lelö!,
ZsindcllJ .F'erp.nc ú!|.aútí!kdr úr és a, Fárugó
|ide báludnk klsíretdbctt , K t:tluls körvetlch-
s(ggcl hesrilget l liúkkal, kiiünteti megs:ól!-
Iásúuul u Va.léríás ..csi}y'.szcstr.(ei:ekit" is.
ma id kLséreltluct rugútl részítlcsz lúbortüftn-
ktjn, Felszólulúsúhqtl ftttüunlékeztk a aserké-
s:cl íntntúr hunnincl.tltls mil lfdlól § ördmének
ad l;i{tjc:és! n|tltilt, h.oap "az 

Ichll1st réyi,
et ungéli um.i r:gysrerúslgéhetl ismét. t,íszoit|-
lritia, liös:önti a l(lborl ZsIndelll ó_Ihmlitkúr
úr is, \follti j ,- , . . I,tdrcsak én ís közte.lek
Iehetnlk ! . . .'" A. lúborlt'lz szép müsordl
Regös }Ittruly laóler uczclle Ie nagg síkdrrel.
Kizárólttq crtrlcti. ttéyxtaltft s népl ltltrcok ke-
riillek llemulaldsra s'ezek melJnltirték a mű(lo,s
rendégek letszését is. Ede bú' rúrósnuaiual Cr!
oéget a táborltl,r. Zásrlóleaands § Il Ófa utónMaggar Reméngsé11 cserkészei uéoezték naou

hozzáértéssel Szentggörggi MíklÓs. Szérllatít
Gyulaés Jánossg Sándor uezeléséuel. Azbtraes
csapatok mfu 10-én megkezdté.k tt túbÓÍok
épt!ését, 11-én petlig egész nap zengelí a ru}la,
s döngött a tönköl6, § órára pedi.g mdr csak-
nem leliesen készen áIló tábor logaiita az érkező
tdborpabancsnokot, gróí Teleki LászIó t]r
lörzstisztet, a Csetkészszöuetség küIüOui ueze-íőlét, Ngole órakor zászlóielaonáíi tábor-
megnailás, utdna iókiketüIt csapatközí tdbor -
lüzek, líz órakor zászlóIeoonás, b utána taka-
todó . . , Ielt uolna, ha ualami krilönös ízqalom
nem lráIt uolna úirá az egész láboron. Ídma-
dást udrlunk ! ... Az eÍIenség áegietiii..,
HoI itt, hol ott lobbanlak íel á' karbirl-
bombák, ropogtak a |egguerek s'gyanus úrrylak
suhanlak dt a ilombtetikön. Ii[-alt kö:eliurt
lellődöü /ti s softszor azon í,ették észre maoukat
a bősz hadliak, hogg sajdl íaitdtukat piÍJatitt.
A harcias 940-ek mé0 az ellen6r:ö t]tiát ifuó
tdborparananokot is ellootdk s csak híie.Ies
igazolús uíán engedték szabadon őI, amiért
aztán táborparancsí dtcsóretel is kuplak.
Végre az ellenség sílceres uíssztrDetése ulón
n!]ugooőrd tért a tdbor,

Mdsnap, 12-én, pünkösd uasárnapiúnak

ízgalmas ngomkeresássel egubekölölt akadúIp.
uerscn!- Itl íör!énl, hagu az egpik huzgó őrs-uerscng. Iíl íör!énl, hagy az egllik huzgó őrs-
ue:ető a_koromsölél éjben rálépel| c scáesüiteí
ielképc:ő eggén ngakúrtl s iiedtében úgg kír-
deáe lale : ,, Alli, ki uagp l"

l:t.olsó nap, Ggarmolhg Ldszló lealogus
Bcrkésilestl;él áhiktlol lart. 9 órakor nano<lli
akadílytlerse ng, ! org(,sz l npad, mo id ebéd' Űtán
táborbonl(ls, dliak ktos:lása s 5 órakor lcfti-
uús. lIang:ik cr A,ürl s a uisszhang a szlaüil,-
ben |elel teá: ,,Tra-tau ! l l I'ra-tao,! ! !
tsten ucled lchtgs ! ! ! l'is:onll(t!&sra töuóre,.:Isten'ae,!.ed lchtgs'! ! ! YiszoníIét&srn
í§ azutítn . - .. és míndtg ! i!"

izilatmas

{§ azut&n. - ..

Iehtys-t:llálkazóI.

Ulolj(lra, de nem utolsósorban köszönetall kell mondanunk még g?óí K{lruIai Istldn úr-
lwk a tlúIc.t áíengedéséért, aitéz Farkas lie-
rcne e=rerlcs urnak, a Ludouíka Akadémia
paraztcsnokdtnlt a kiszúUíláshoz szükséges
aulók, bemulató tepyuerek, löIténgek rendel-
kczésrc bocsúl(ts/u|rt, a |:serkészszöDelség, ct

fierü.Iel, ualaminl a cserkészboit últlozatkész
c n-y ag i í úmng <tld sáht, ü meII!] cI lehelőtlé telté k,
hog1y a: lchtgs tr}andfu ilijen ainlaszerűetu
:ökkcnésmcnlcsen rmdezheite' mea c xxL

x. §. J.

" lakásában, tizletében, miíhelyében díj talanul megvix§§,átjlú(

Jó-E, cÉt§z§Rü-E, GA,unA§ÁGoS_E
vltÁcITÁ§I BERf; ND nzÉ sr

világrítási tanácsadó-szo}gálatunk b. kívánságára a

felvilágosítást- tanácsot ad világításának korszerűsítésére, javítására.
Helyszíni tanác§adá§ lgénylését akár telefónon, akár levélben yagy §zemély€§en bemutatóinkban kériük beielentení"

BEMUTArótNK:
tt, MARF|T KRT. 15. Telefón : l§&l00
lV. ESKU UT §. Telefón: l8ó-8l0
v, noNvÉo uccA u!. Telefón : 292-2§0

v, vÁct UT 74.
vlll, BARo§§ TÉR 7,.

lx, FER§NC KRT. 9,

Telefón ! 2r0-{X}
Telefón l 13&§88
Telefón. |{6-430

Bild§4rnár §lrí*írl$őtwwa W rnii#íj
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HAIREGÖ, RAJTA!

Az Áldozócsütörtöktól vasárnapig tartó
regösvándorlásra újra ősszegyültek a regö§ök
az ország mlnden részéből. A miskolci pálya-
udvaron Budapest, Sopron, Pápa, Losonc,
Hatvan, Eger, Debrecen regöshadainak kép-
vlselői szállnak fel a Szepslbe induló boldva-
völgyl vonatba. A kassai, sárospataki és nyír-
egyházl regösök Szepsiben csatlakoznak hoz.
zánk.

A vonatban hangolódunk, s puhatolózunk,
ki mit tud ? ra lZ felé érkezünk Szepslbe.
A községben ép vége a templomozásnak.
Csodálkozó szemek néznek ránk, vaijon mit
akarunk l A parókián telepszünk meg. ltt van
az ,,elosztó" állomás. Ugyanls a regöshad
ta8iait egyés családok veszik gondozásukba.

Délután az iskolában nagyban folynak a pró-
bák. lzzadunk a seprűtánc meg a kanásztánc
után. Ubul és Elek is itt vannak jó egészségben.

Megindul a hírverés ls. Ellndulunk körbe a
községben a klsbíróval, aki kihirdetl, hogy dél_
után a gyerekeknek, este meg a felnőtteknek
losz előadás. Nagy buzgalmunkban még do-
bolni is segítünk a kisbírónak.

Délután a gyermekeknék tartunk előadást. ,,
Juló játékai, a pápalak bábiátéka nagy sikert
arat. De nótárnl már nehezen akarnak.
,,Tqróa" vár (ott van §zepsi mellett) ostroma
azonban nagy lelkesedést kelt. Zsibongva oszlik
a gyermeksereg, s nemsokára rijra megtelik a
régi városháza nagy_terme íelnőttekkel. (Jó-
részük kinn reked a íolyosón, pedig az eladott
icgyek számából megállapítható, hogy 660.an
szorongnak odabent. ltt Szepsiben belép6díjat
szedett a helyi rendezóség az árvízkárosultak
javára.)

Elsónek a natytiszteletű úr köszönti a regö_
söket - a íelszabadulás ide|e óta most iárnak
elóször cserkészek Szepsíben, - majd a
patakiak állnak eló remek énekszámaikkal,
Hatalmas tapsra veródnek a tenyerek. Össze.
irangolódtunk a közönséggel,
Ezután Péter bátyánk beszél
az évezredes multú magyar
népdalról. Bizonyítékul el is
énekeljük a ,,Nem ídevaló
vagyok én" (Kis magyar da-
loskön7v 37.) kezdetű dalt,
s utána a ,,lranbahin daniusz-
tem" (lrán kertjéből jöttem
én...- Kis magyar dalos-
könyv ,í0.) kezdetű asztra-
kán-tatár népdalt. A dallam* de a tartalom is - szinte
tökéletesen egyezik.

A sopronkörnyéki regölé.
sen oíy jól bevált műsor-
számok most is nagy sikert
aratnak, Ubul és Elek har-
sogó kacagást váltanak ki,
Juló, meg a kis Pataki táncai
is nagyon tetszenek. (A be_
számoló szerzője szerénység-
ból elhallgatja, hogy az ó
tánca i§ hozzáiárult a §iker-
hez. R. M. P,) A 80 kilós
Kovách Pali is fellép hozzá-
i|lő szerepében, mint király,
az ,,Az már nem igaz" című
népmese megielenitésében.

Utána újra a patakiak következtek. Mint
Tinódi Lantos Sebestyén utódai, ők is a régi
idókről énekelnek, Mátyás király dissóségéröl,
a kutuc idókról. A tárogatók, pen8et6s hang-
szerek gyönyőrű dallamait lenyügözve hall-
8atia a kÖzön§é8.

Aztán erdélyi népdalok kóvetkeznek, Maid
lstók Miki ad elő egy népballadát (Hej, páva,
hei páva !) Nagy zaigá§t okoz vele, mert
előliáróban megkérdezi, hogy kinek van igaza
a házaséletben, az embernek vagy az a§szon/-
nak, Persze a közönség két pártra szakad, §

kitalálhatiátok, hogy az a§szon)rok pártia a
hangosabb, Miki végül is megnyugtatia a ke-
délyeket, mert a bal|adából kiderül, hogy sem
az embernek, sem az asszonynak nlncs igaza,
hanem a somfavesszőnek! * Befeiezésül a

,,§zellő zrl8 távol" kezdetű tábortűzbefejező
dalt énekelték el a patakiak. Nagytiszteletü
Szabó Zoltán bátyánk, a pataki regösök pa-
rancsnokának zárószavaival ért véget a regölés.

Tizenegyre iár az ldő, Rohanunk aludni a
szállásunkra. Ekkor ismerkedünk meg l. számú
közellenségünkkel, a dunyhával. (Hogy is szól a
nóta l ,,A dunyhába a re8ös, csak a füle lát-
szik. " .")Ne higgyetek Pét*r bátyánknak, amikor
olyanokat ír a tájékoztató körlevélben, hogy
,,szokásos mozgótáborl íelszerelés". Négy na-
,pig feleslegesen cipeltük a pokrócokat meg a

csajkát. Még csak elő s§ vettük óket. De azért
érdekes volt kipróbálni a dunyhával takaró-
zást. (Azt ugyanis feltételezni sem meremt
hogy létezik edzett cserkész, aki otthon vagy
pláne táborban dunyha alatt alszik !)

Másnap reggel széiielnézünk a faluban. Fel,
tünő, hogy a legtöbb házban az utcáról nyilik a
pincelejárat, meg hogy egyes házak 2*3 méter.
rel is elóre ugranak a többihez képest. A pa-

rókián kapunk íeleletet e furcsaságokra.
Kiderül, hogy §zepslnek haidan nagy bor-
kereskedelme volt, azért van elől a leiárat,
hogy a hordókkal rnegrakott hosszrJ'szekerek,
melyek innen szállíttltták mindeníelé a tokaii
bort, könnyebben rakodhassanak. Az elöre
ugró házak pedig a török időkben nagyszerű
fedezékek voltak a törökkel vívott utcal har-
cokban. Sok érdekes dolgot mesél, inutat a

na8yti§zteletű rir a régl céhek életéból" Be.
hivótáblákat, amlvel az at/amester hiwa össze
a céhtanácsot, szlikorbácsot, régi.kegyszerekct.
Megtudiuk, hogy estónként 9 órakor mlndig
harangoznak régi szokás nnaradványaképpen.
A török ldókben, amikor §zepsi fallal körülvett
város volt, tigy adták tudtul a távollévőknek,
hogy siessenek be, mert a kapukat beiárják.

Délelőtt l l-re |ár az idő. Elbrjcst]zunk Szep§i-
tól s gyalog vágunk nekl az útnak. Felsó. és Alsó-
lánc a következő regös.
szállás. Utolsó pillanat.
ban mé6 egy re|tvényt
ad íel nekünk §zepsi.
Egy székelykapura emlé-
keztet6 nagy íakapun ez
a felírás van bevésve
nagy betűkkel (íeitsétek
mbg!): ,,Ustum combus-
tum sed inustum linque
non ustum pater ab ex.
celsis oarce tuis llberis."

Átkaitatunk a Kanyapta
völgyén, s kora délután
megérkezünk a domb-
oldalra felkapaszkodott
két kls íaluba. * Utköz-
ben az alsóláncl temető.
ben egy érdekes faragásrt
kopiaíára akadunk ; gyor-
san lerajzoljuk.

A körségekben nagy §zeretettel íogadnak.
ltt ls vendégül látnak bennünket. Á nagy-
tisztel€tű rlr terített asztalánál nyolcan.tizen ls
ülnek közü|ünk. A falusiak házaiban nagyon
szép szőtteseket csodálhatunk. Délután a íelső-
lánci gyerekeknek tartunk előadást. Nagy,
szerű nótázók ezek a gyerekek. Zen8ett az
egész lskola, úgy énekelték a írisslben tanult
nótákat. Csak Ubul nevével nem tudtak meg-
barátkozni. Folyton,,Gubul".t kiabáltak.

Este egyszerre két helyen is re3ölünk.
Felsőláncon kezdjük, s aztán rohanunk át
Alsó|áncra, csak a patakiak maradnak a felsó
faluban. A regölés befejeztével ők i§.utánunk
jönnek. Talán ez a regölésünk volt a legsikerül-
tebb. A legkózvetlenebb és legbensőségesebb.

Nern volt dobogó,,sem vil_
lany, Egyszerű p_etróleum-
lámpa íényénél álltak egy-
más me|lett magyar embe-
rek,

Éstére ugyinrigy családok"
hoz vagyunk elosztva, mint
§zepsiben.

Másnap délelőtt nagy be-
törést r€ndezünk .az atsó-
lánci iskolába. Megáll a mun-
ka, s agyerekek népdalo-
kat tanulnak a regösöktől.
Utána az udvaron |átszunk"
A ,,szluka madárn'-nak nagy
sikere van.

De mi is tanulun( a gye-
rekektől iátékokat, A lovas
labdát le is írom. párosával
nagy körbe állnak a gyere-
kek: egylk a másik hátára
ül. A ,,ló" azonban nem
fogia móg a lovast, 'csak

engedi, hogy raita üliön. A
lovasok labdát adogatnak
egymásnak, ha eleitik, szét-
futnak. Ha a ,,lovak" közüI
valamelyik leüti az egyik
lovast, akkor cserél a két
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t§oPoft, Csuda izgalmas iáték. mert a,,lovak" mozdulást terveznek, kerékpáros ti§ztitábor ép most tartia bábjáték előadását az egyiknem jámbor iószágok ám. hanem felette keretében is lesz re!ölés. közelesen regös- isiolában Büki Béú 6ki " 
V;;;ak r_"piifi i.mozgékonYak, s nehéz rajtuk az egYensúlyt kónyv íog. megielenni§zeredás címmet. sok cikket írÍ. dnuia.er,rori-Nosr" i"tt"."-m€8tartani, A. nagY beszóígetésben hamar eltelik az idő. kedünk, . megné.riik .i Jio.aa,t. NagyonPéter bátYánk 

. 
m.int légtornász és lilm. Flbú.csÚ-iunk a -vendégszerető 

lánciaktól is, s érdekes volt és sokat is tanultunk belőle, mertoPeratőr a toronYból Íilmezi a iátékot, átballagun.k az 1rtolsó regösszállá§ra, Buzitára, az előadás után a művési rlr részletesen me6_
. Délbe.n_ ,,szétrnegYÜnk'_ e!édeJni, Éz az A pataliak tovább mennik Restére'szekéren, mutatott és elmagyarázott míndent.ebéd so&áig e_mlékezetes marad számomra. Az mert,ók elóbb ott is regölnek. Még megnézzük a város nevezotességeit sFrzsl _néni 

r!Íogásos ebédjét nem igen.Íogom A buzitai szövetkezeti'na|yteremben nagy aztán a ;keleti különítmény,, (Debrecen,elfelejtenÍ. Ennek eredménYeképpen délútán és lelkes körönségüni 
"ori,'Út a ;egyzo i'r Nyiregyháza) íelül a vonatra. Á nyugatiak ké-

:,:r.ŐseT elnehezÜlve."_gY_ÜlÜnk Ö:sze a tanÍtóí szép verssel köszóntött bennünket. só'bb mennek. Azóta talán már haza is érkeztek.laka§. Daratsa8os ebédlőjében. Minden had A 
_ 
buzitaiak vendégszeretetéről is meg. Haj, regö raita !beszámol otthoni munkájáról. ..|. patakiak gyozódhettünk. A;;;Óia;;;n valósággal széi- Czakő GYŐrgy I7l.

nemzeti mlssziónak tekintik a regölést, A nép. kapkodtak bennilnkei.
daltanítás me|lett meg keli ,nut"inunk,.hogy a 

' 
Ez volt az utdlsó regölésünk. Étbtjcsúzunk a REGÖSNEX IELENTKEZTEK :

ma8lar néPdal mÜvészi,,Í_eldolgozásbari' a patakiaktót,.iit.ei"i"iáinai negytatu isten. Budapestről: l73. l.,1ády Zoltárr dr, orsz.
hangversenYdobogón. ls sikert arat. Ezért iiszteletén szol$álnai iierriraltEsiál és ének. társelnök.énekelnekők többSZólamban éS hansszerekkel. léssel c cl^k oJt4. r",ríl^"r,--r,".. 

^ 
ó^lrhi^L A ?r. Tx-AL Dll .,^-^rAl,Á^-A ,^ ,, |Al ,énekelnek Ők tÖbbszólamban_és hangszerekkel. léssel s csak aitán lndÜlnak hara. A többiek Á rze. Törók pál vezetókéozó cs. $.-ból :,Egyébként a népdaltanítást ú8ycsináliák, hogy pedis regqel ígl rratr<oi i"ióbtrrszll k..J- rri, ii,.l,i- n",J ';-i;i-';:'lli l4.^. tiB8YeDKent a nePdaltanitást Ú.8Y c§inálják, ho8y pedig, reggel íél hétkor autóbu§§zal Kassára. l7,{" Ábrahám Dezs6 tj. l75. Z;illi János ti.a _megtahÍtandó dalokat {szÖvggE1 és kótá} ZÜhogB"esóben vár|uk ii autóbuszt. Vegig Úatvanból: A 9l. és. cs. regoshadába Í l7ó.sokszorosltiák s a közönségnek

kiosztják.,Kicsit.a.Eg.,.'"i!rcF.'_l_--r.{Q!|a;*Jóxefsó.l77.Tordaimegéii.ÉrdekesaoIeoi"t'J..J.ti.l;.....,IT@.'...-ffi":Fg:*xi':::i,:':;ff:
nek fel. Nemcsak falun,

§li.la::l*,i$'-}l-&!.-.[;ffi,1o;l-:Yiyti§iliái:íl.§?it;t'i3':§Jl§i;;i;.!-";i;;'ii'.iii,,"""uil; ,ffi, &K*fi;$ffi flx?l;ffi::Tj;.;ii'8f,!.flíenntartja a kapcsolatot.nntartiaakapcsolatot.bi!%ffi*%ffitl'i:ilti:**§i'x:'ri*
.1 liplí 1 |.étT,őli.:,:ág(ígynevezík " u.,,n,,.*oti,ii Iffi ffitfriií.'i:Jtr:itj,L"u1:önképzókört) s a konfirr

egYesüetében végzett ílj fuiln-€ -It:.'i"Jf,..,.ij"{,:i..nj,
tevékenységükről számolni

A debrecenl klküldött
rékPáros regösökr. 

iiíl ffi ,*1*1'g,lffi;*;
A kerékpáros legénycser|
egyik logtartalmasabb íorrregölés.Mozgékonyak,..,n,.§:M;-jliÍffi;ffi,l;in'ilj;".l:.i.p*.*n.'rx.
lyen regölhetnek. Érdeker
deményézésadebreceniregö.ffieY*:!itl1.i.iii.;.ill:';ir.#-.Á;il";;ilűielentkézétt€k
sÖknek. !8l_falusi legénYegYlet, ,,l1tlgijs<it,rr" az alsólánci islt<lllibarr ptreg az orsó. " . patrolai-'ieierrtsik'oe vátasztotttel való barátkozása.pétar h{nv4nl" rAáA.hi.ÁLái (NÓPi jrttdk tantrlása) regös-nevüket. Az rllonnan ;e.
r,9". { .puit-a_sai ictrttrys-tauorban _regös énekeljük az ütat Karsáig. Nagyídán az autó- nevűek . .r.jil'§TuÍr,,::i:l.,# (.jii:il;
$!9rtOz lesz. (Ez.azóta már meg is valósult- buszból megbámulunt. eg} n.§ia"i ,citányt is. r, r,i. cs. *ar.. 

'i. 
,rJ'iüiillJir. fel válasz.A MiniszterelnÖk Úr is végighallgatta, R. M. P.) Kalsára éirve megállapTilukJogy haiárózot. tott--regösnevűket is. Legiobb, ha valarnelyik§rent lstván napiára nagysiabáirl regös meg- tan regös szerencstnk'v.n, xugiialui, r,ogy m"gya.;'e"u ő5ük nevét v;jl"iji;..

irr§idténl,+:rlí;r'qrsrrr* .illeft|l. lsnt fi fOnIO§'

}}§írrrr?fi§#,*p 1§4o<c
_. _ Awilág csodálatát ktvlvott ítnntestvórolnk harálát. kulturá.
l$t, hrkfuilágát, eaernyi o8yéni sajétossá§át lsmertetó üü'a túiarvar.trnn 'l-ár§aságnak 8 ílnn gyermekek6rt- |nditott syüjté§i akÖÍóta§rolsálatábaíiáu.

. , .4 mü terJesztésév€l kepc§olatban

Émlilfi§zxn És
ÁnuszÁttlTó K.F.T.

BU DAPE§T, XlV, GlZELLA UT.t9
Telefón l *297*&47

A c§ERI(ÉsZ§zÖvET§Écl
KIKÉpzŐrÁBoRoK HIVA_

TAIo§ §zÁttIrÓ]n
ÁÍaárú Uiűalwadaae. céí,iafu@ kgetőű.yö-
an&§.n acd.zew"aftntíí&:'

fűszer- és gyarmátáruk, hüvelyesek,
szárazfőzelék, konzervek és háztartásí
cikkek.

Részletes árjegyzéket e hirdetésre való
hivatkozással bérmentve küldünk.

foníocl

"u# Pá ly áina toü'*u.*oo.
}íln{en cserkéseíiú, aki a ry§re §lótUet, va*ytciís!,_Óúók§sgerBr, órtókea tutalomban részesül.
A loetöbb meFrendelést evü:

ro rren d|ébé_n külön |utatm akat 
*tiziA^logt0bb_ megrendelést gyüJtők kőzött az

d|ében k0lön Jutalmakat oszfunk kt.
§zánios, lgen ériékes és basznos pályadtjatnk közöttlszerepelpek;

, _c§ 
grkf_s -,e ótor, lógíegy vercL,

tt'épezőgépek, clb-, §iÉ.

rg#-§*ri{{iíffi i#r**:k:f 31$i,táTí8y..#bT.m*-!#.1l
, A múnek csorkész:ek résáére leszállltoti Áralfífuve.....P5.-, kotve...:. i r.:
,., 4}$nvy részletes lsmertetését lásd a Magyar Cserbéaz

máru§ 15-i számáben.

ut*nvá,Tj,"fr Tir"i'f"i'irff "§;*;gn*"{!t$["|,it§llí*"*
,$enkovits Lnios, Budapest, VUT Kíb&lynt§u S?.,l
Finu testvdreíden segítesr ér hasznos lutalo]hotsz, ha komoly rnunkávil résat vesrel s ÖálrÍ'
A_ p áty_ázat liu á sáról követ kcu ó -"nr",*o ;§ffrffi #,ilNe mila§zd el nz általad beküldiht megrendetéséken nevedetd§ c§apats2ánlodat íeltüBt€tni! , 

-: -'-

í2

megrendelöket

elért GÍcdmény

,,11tlgijs <it,rr" az alsólánci islt<lllibar;
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Utazl^lrll} a Mt-lR-

tralóvai. A Magyar
Királyi Flrlt,l,nr- és
'I'eilgerill}jírzú,si lt,']'"
kénye ltnos seutn13l! -
szá ilító lrljr'li a kir,,
vetkez,ti vrtnal;rktltt
ki)zleketirlck,íncngt-
renrlszerűltg: l. A
Dtlnáu: Ijrrdapest*
Visegrád--Eszte rgom
között naponta tiibb-

§ToWA§§ER
§Lső MA6YAR HANG§z§RGYÁn

Bredap*st, ll, Lánchld ucca §

Réz-, íafúvós & vonóshangsuerek legolc§óbb beszerzétl
forrósa. l'íagyarország egyedüli píe§iziór 3épekkel fel-

szerelt hangszergyára. Javttds - vétél * cs€le.

HlREK
Meghívó, A Magyar Cserkész§zövetsórj ve-

zetíiti§zti te§tiilete cserkészférfiak részére
1940 iúnius Z-árt, vasárnap délrrtán 5-tö] este
l0 óríií. a irárshegyi cserkész.parkban Mát!,á§
királv enriékére tábortüzet tart. Progratn:
6yülekezés' délután 4 órítól. ziszlótisztclgés
§ órakor. utána előadások, megbeszélések a
csorkész lérii feladatokról. vacsora iél 8-tól
íél 9-ig. Tábortíiz fél 9*10 óráig. Cserkész-
íériíak! vezetők, öregcscrkészek és tnindcn
18 éven ielüli cserkész! Nagy királyunk tisz-
teletére gyujtott tábortűz mellett omlékczni,
összefocni- és feiadatokat vlillalrri akarunk.
Egy sem ntaradhat kOzüIetek távol. Cserkész-
ruha nctn kötclt,ző. Vlcsurázús §ajít tilrisz-
nyából. Minden cserkészíétlit a komolr, időhöz
illiien ícltétlenűl elvár cserkészüdvözlettcl a
Vezetritiszti Testüler. Aliöldy Lajos s. k..
or§z. örecc§erké§z vezetőti§zt. kleineisel
Miklós s. k., orsz. vezetőtiszt.

Tévedésből elvitt töltőtoll, Felkérem azt a

csgrkészt, aki tö]tótollát a pünkösdi ö, v. tá-
lror utolsó nápján rendezett hadijátdk után,
a halottak gyülekezöhelyén nekem kölcs0n
adta, közölje velem clmét. hocy töltőtollát
minél hamrrrább eljuitatha§sa,m hozzí. Clmem:
Nacsády lstván, tíök, 126. Veszprém, Szt.
lstván-u. 66ia.

ször. Budapest-Kornárrlm*Révktirtvélr.es ko-
z(itt heteükér}t hárolrtszúr csailitkozó járattal
Gönyü és üyór között. }3trdapesí-*.Mohács kó-
2ött napo§ként. flclyi ós átkelési járaiok a
budapesti Duuán és a közel környékre. (Pürr-
kösdfürdőig). Sétaj/rrlrtok a Zsr]fia szalón-
gőzössel. íí. a'Iiszárr: Tiszrrbura-*Sztl}nok,
Szolttctk"-,Csongrád, Csonf,rátl*Szesed ki}zött.
Cserkész csoportkiráudulásnál tsctről-esgtre.,
kórtlerrr aiapján az összes vunalahrn 5ü százir-
lók mentttlíjkedveantóny nycrhető.

F€lvét€l'A§§zl§zl §a. Fgronc Rendlébe. Mind-
azok az ércttséíaizutt iljak, akik a lejkipász_
torkodís, a bcl- ós külf t'ldi (pocánr") misz-
sziók ieíén Sz. Ferenc Rendióben óhajtranak
Istennek szolgáini. ielvételi,kérr,ény{iket:
Ferences'lartománt,líinöksés, Budnpcst, ll.
Margit-körút ?3. clmre nyrritsírk be iúli*s hri
l0-ic. Részletes ielvilástsltási t Ka}isztrán
Sz. Jilnrlsrt1l rlcvOzelt F"erences'l'.trttlmány-
főnökség :rd,

.d cödöllöl {4-es Rákóczl cserkészcsapai, a
c§apat 15 évcs ,rnliködése ulkalmábói 1940 rná-
jus hó 5-érr zászlószentelési és iogadalom-
tételi ünnepólyt tartott. A zászlószentelést
dr. Cerinczy. Pál já§zóváíi prépost-prelátus
úr., az avatást vitéz Faraxó Ede orsz":iggyü-
lési képviseiő úr. a Magyar Cserkészször,et_
ség társelnöke végezte, Az ünncpél!, kereté-
ben történt l kassai prem. gimn. cserkész-
csapatának az általa szerzett és rddis
Oödöllőn őízótt csapatzászlónak az átadása.

A psapattó alakutt 1917. számú Trt*Ál
tőzsel sz^lézl cserkészeh május cl{jjdn tar-
tútták e]ső logadalomtéielüket. A i+grdalom-
tétel templíJnii szertartását fiitisztelendó Blá-
zsik (ároly ny. hittrrnár, pápai klmarás, ke-
rületi társeInök vég92te. Ae avatástln a lX,
kerüiet képviseletében dr. Bitskey üyula b.
vezetőtiszt vett részt.

Az 5. KEű. §sapaibNú az a szokás, hagy az
éíettségiző cscrkészek a középiskolás munka
beíejezésekor a c§apattól valamilyeu emléket
kapnak. A tavalyiak taíisznyái kaptak. Az
ezidén érett§óci,lő l| cserkész szertlnyebb
emléket kért, hocy az így megtakarítoit ösz-
§zeg ez árvlzkárosultaknak lus§oü. Kérik a
,,Magyar Cserkósz'lt, jutta§sir illetékes helyre
az i§y feunmaradt l5 pengőt!

Élctmentés. A Föcserkész írr t94ü íebruár
24-én Mazuta LaJos ózdi őrsvezetői, a 22. sz,
0. K, §. cserkésacsapat tegjÉt élclmelrtés§el
kapcsolatrrs tcvékeflységóórt tl|csérő eii§ntürús-
be,n ré§ze§ltett§

A debrecenl nyárl egyetem (auguselus bó
1-18.) előadásai magyar, anBol. lrnncia. len-
gyel, aénret, olasz nyelveti. l. A .mai, tcg,
napi. holnapi Magyarországról. lI. A modeln
tult;tnárii,ossli{ ltíjújlhh e redrnényi:irő!, A

tanfr,rlyam végén: ,,Egy hét Budnpesien"
(augusztus l8_?5.). Felvilást}sItás kérhető rr

titkársááatól. Címe: Debrecen 10,

lty<rlcvanéves o torpedó. A ,,Búvár" míiusi
száma írja: A mai tori:edó ósét 8ü évvei
ezelőtt, l860-ban ta}álta lr,i Lrrppis iiumei szü-
letésű osztrák-ma§Var iregattkapitány, Az ös-
torpedó á witehead irrrpedósr,ár kiállltísi
iernrében ,ma is látható. Az osztrák-magyar
flotta vezetősé!ae eló,§zör elrriasította Lupíris
találmf,nyát, !, partmentón§k nevezett tor-
pedót s c§ak ú,i, lejlettebb alakjában l868.bnn
vette meg a készüléket.

Közeledlk a lilagyar Könyvnap. (Június
+5.) Könyvn3pi írjdonságok: V. Szurmay
Sándor báró: ,,A masyar katona a Kárpá-
tokban". Szacsvay lmre: ,,Életem és emlé-
kci,m". Balassa Júzsci: ,,A rnagyar nyelv
szótára".

Lz áíylz§ültoitak segélyezésére §zoltáló
bélycgek ,május ?7-én kerúltek iorgalomba. A
bé!ycgek né\,értékc. lú íillér (2 f-es lelártal)
és ?0 tillór (4 fill€íe§ lElárral)" Mindkét bélyes
a magyar honvéd hösi kiállását jelképezi, aki
az átvlz, cllen e,inelt gát előtt állva, testÉvela gátat és a gyermekeivel rnögötts álló
anyát vódülmezi.

Mlnden cserké§z tudlá, hosy az állandó
liellegú lakásváltozást a kiadóhivatptnak is
bc kell jelentenie. Azt is tudja terméEzetesen,
hogy ilyenkor a régi címét is közölnie kell!

ltllnden csetkész tudta, hogy a ,,Magyar
cserkész" kiadóhivatalának csekkszáma:
31.428,

Jflszal bélygülizlet
Buclapest, IV, Eskü út 6

Bélyegárjeg_vzéIret ingyen küld

Má jus
ósszeg
A IL Cserkészkerúlet cserkészcsa-

pi}t§inak adományai:
?|3. sl,, Koháry lstván cs. cs. Eget
780. sz. Szerrt Kristói cs. es, Eger
óed körzet csapatai azd
750. s2. Nagy Laios kir. cs. cg;

D.-vasgyár ? 2'l,*
??0.,sz, Csaba vezér cs. cs. fleóc§aba P 4.t0
77|. sz. Büvár Kund cs. cs. Saió-
§zentpéter P 4.20

l0ó. §z. 'fomoty cs, cs. Putrrok . P i.r{
?§8. sz. Bocskay l. cs. cs. Diósgyór P ?.!8
19" sz. Bükk Cs. cs. Miskolc . P ó,30

t56. sz. Bors veaér cs. cs. Miskolc P 6.*
76?. sz, Lóvay Józset cs. cs, Miskolc ? l0.:-
79l. sz. Dávid király cs. cs. P tO.§()
34. sz, Turut cs, cs. P {.l0
45. sz. Avas cs, cs. P l.C2

210,_

s.KEo , P l1"-
Összesen: P 864.3E

*Ne banyagoltuk el ker§kpátvlltigítósuütatl
Minden Bosch-dinarnóhoz és minden íény,
szóróhoz, akár a legelsó típusok kö4ül való
is" rnirrdcn alkairész úsyszólván íillérekért
kapható. A Bosch kerékpárvilágítás alkat,
réizeit min<len kerékpárkeíeskedö és mfi,
szcrész raktáron tartja.

Az árvlzltúrosultak |nvárn
,,tttzze minderr bajbajutott a me8éítö

ma8yilr szivek támogatásilt."
(A Kor,máuyzó Úr íelhtvásából.)

15-i számunkban nyugtázott
P 609.38

P l00.-*
P 8.*
P 49.86

Jelentkezzetek a cserkészrepülök ny{rl
e§2tergonl klképzö táborába

A cserkészrepúlók (Budapesi) ezídén
is megrendezik esztergomi repülőkiképzö
táborukat. Három tábtlrt tartanak. Az elsó
tábor június ?z-tól júIiu§ l4-ig tari. a
második lábor jírlius 15_től augu§ztüs 8-i§,
a harmadik tábor augusztus 9.tól §zop,
tember 4-ic tart.

A, cserkészeket bármely táborba szíve,
serr látjuk, de a harmadik tábor az. amely
kizárólag az ő részükre készül. Jelent,
kezni íltaiában június hó 20-ig lehet a
cserkészrepülőknél, Budapest, V., Nagy,
Sándor-u. 6. Jelentkezési íveket ugyanitt
levelezőlapon lehei igényelni. .{ táboro_
zá§ ellátáii költ§écei fejenként ,l5 pengőt
te§znek ki, amiben az utazás költsécei
nem loglaltatnak benn.

Miután a cserkészeknek feitétienül a
gserkészrepülőknél kell repü'lökiképzésükel
meskapniok. a cserkészet támogatását je-
lenti. ha a kiképzésre itt jelentkeztek.

kérjük. htlsy q táboroknak barátairok
körében is propagandát csi,rráljatok.

111ooo31 (6y{qg Jenő
orsz, repülóvezetótiszt

Ulbrlch llugó sk,.
országos társelnök
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ROVATVEZETÓ : FQDOR ÁnPÁO

ű gl,erűéo,a cfueoilű,ie
Közll: Félix Dndre

Annyit hallottatok már a kutyákról s így bieonnyal
isrneritek és szereti[ek. De talán ntlm ís gottdoljátok, hogy
mllyen segítségtekre volna, ha kísórgetne titeket lregycn-
völgyön keresztiil. De nem ártana, ha
megi§mertetnétek vele a cserkész életét
s helvet adnátok neki ebben. Hivatást
1eltilnélek a számára, amit biaonyára
híven, lelkiismeretesen teljesítene. Én
tudom, hogy hűséges, kötelességtudó.
mert ismBrem. Tudotn, hogy sok örö-
met szerezne, sokszor nehéz és ltomoly
szolgálatot tcljesítene" Mindig segítség-
tekre síetne és soha-soha el nem lragyna
titóket. '

Aki megbízltató, hasznos, önzetlen
segitséget, hűséges, önfeláldozó pajtást
kere§, ínaga' meilé sze§ődteti ezt aa
igénytelen,állatot. Minden körülmó-
nyek között kitart gazclája mellett.

Ott találjulr a vadász oldatán.
fáradhatatlan szorgaltnával hőségberr,
esőlren, szélben, viharban keresi a
vadat,' Kícsapázza és elhozza még azt
a zsákmányt is, amelyról a vadász rnár
lenrondoit, A sáros, iszapos mocsarak*
ból, hova ember nem fórhet, e,|őhozza
a lelőtt vadkacsát. ,Mély, hozzáíér- "§ii§ttő*(A merltővödörból ne ensodiük a kutyákat iuni t)

}retetletr sziklált alatli kotorékokból (al,agu|akból, 11,ukak-
ból, odukból) előhozza vagy kiugrasztja a rókát, borzot,
vadmacskát. A vaddisznót puskacső elé hajtja stb.

Ott talátjulr a juhász mellett, kinek 400-*500 birltájára
vigyáz, nehogy egy is 'a til<lsba menjen vagy eltévecljen.
Ott áll a gulyás szolgálatában és még a legveszedelmesebb
bikát is megfékezi.

A háborriban hadi feladatokat teljesít. A legveszélycsebb
terepeken ő viszi a jelentéseket. Előőrsként állilják a lövész-
árkok elé, mert ő a legmegbizhatóbb őrszem. B]lőőrs és

biztositó szolgálatot teljesít sűrű erdőkben és éjjeli menc.-
telések alkalmával. Felkeresi a sebesülteket, odavezeti a

sebesiiltvívőket. yele vitetik a lövészárkokba a tölté-
nyeket, ólelmet. Járhatatlan utakon, meredek lejtőkötl

gépfegyvereket vonszoltatnak velük,
stb.

A rendór mellett is ott találjuk.
Védi gazdája életét a tánradások ellen"
Lefogja a menekirlő búnöst. Kitünő
szimatjával kinyomozza, merre méne*
kült a tettes. Foglyot őriz, stb.

Védi gazdája vagyonát. Ott talál-
juk a gépkocsi őrizetében, wertheinr-
kasszák mellett. Étetot is feláltlozó
hűséggel kastélyokra, tanyákra vigyáz.

Még nagyon sokat mondhatnánk
róla, de azt hisszük, egyelőre ennyi is
elég hasznos szolgálataiból.

Lássátok fitlk, mindenütt ott talál-
juk. S az a leleményes cserkész, kinek
hivatása oly sokoldalú s aki annyi min-
denre fel tudná használni, az ne ernelnó
magához ?

Minden bizonnyal sokan fognak
közületek ezzel a hűséges, rnegbíz-
ható cimborával cserkészkedni, fáraclt-
ságban, örömben, dicsőségben osztoeni.

Az országos lfjrísági ÁltatvédO tiga
A MaByar Kir. Madártani lntézct igazgatója,

vörröczky §chertk Jakab arról éttesíteite a
Magyar csetkészszövetséget, hogy Radványi,ottó kérelmet intézett a vallás- és közoktatás-
ügyi 'ttrinisztériumhoz az lfjüsági Madárvédő
Liga' úira íelállítása, iltretőleg esy líjúsási

' Ter,mószettudonrányi Liga megszervezése ér-
dekébon". A tervező havi 5*l0 iil!ér tasdíj
iejéberr jelvényt és iolyóiratot nyujtana a
iogadolmat tett iíjú§ágnak.

Az Országos lfjúsási Madárr,édő Ligát az
országos Átlatvédő Egyesülct kérelmére
Apponyi Albert cróf vallás- ós ,közoktatásügyi
.miniszter engeidólyezte 1908 jírnius l5-én
27,17|. §?,, a" kolt rendeletével, Ez intézmény
25 éves szülctésnapiára dr, líóman Bálint
min,iszter fu'46.6951933, VI, sz. alatt ,meg-
€ngedte, hogy a Madárvédö nevet Állatvédö-re
válttrztassuk és egyúital az az előbbi ren-
delet hatálvát kiterjesztette az ö§sze§ kö-
zébfokú. közép_ és szakiskolákra, mert addis
csak,az elemi iskolákra nézve volt köielezö.
Ugyanaz a rendelet l? kérdőpontra is klvánt
jelentést a tanúgyi haió§ácoktól nerncsak a
rninisztériu,m, hanem az országos Áuatvédő
Egye§ület sz,l,mára is. Az összefoglaló orszá-
so§ jelentéstétel cnsedé]yét a Magyar cser-
,ké§z§?övei§éí{ öíökölte é§ ki is adjuk évről-
évro beszámolónkat iskoláink állat- és növény-
védelmi tevékcnységéről,

E 12 post közül a 7.: tiány iskolában hány
tanuló tett ligaiogadalmat? és a 8.: Hány is-
,Irolában heIydztek ki a) fészekodí,t, b) madár-
etetőt ó§ c) hány iskolában vógeztek ,madár-
eteté§i ?

A többi kérdópottt a faültetésre ós más
állatvédelmi tevékenységre vonatkozik.

Az 0rszágos Állatvédö Egyesület és eleinte
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a Magyar Cser&észszövetség is iogadalmi
nyomtatványokat teíjesztett, de ennek ingye-
nes kiosztását a kósóbbi íedezethiány meg,
gátolta és megelégedtünk a ,madarak és lák
napján tett ünuepélyes íogadalommal.

Az Országos liiúsági Állatvédő Liga iosa-
dalmábaa is &ülön t)ontot kapott a ,madárvéde-
lem. I,me a 2. pont: A madarakat, kiváltképpeu
a törvényesen védett hasznos madarakat min-
dig védem és §ondozom, sem fészkükct és
tojásaíkat rel nern szedem és el nem pusztl-
tom. hanem lészkelésüket és megélhetésüket
elösegítem.

Másrészt a madarak és íák napja is min-
denkor nemcsak a madarak és fák védelmére
szolgá|t, ,haneln aa egész ternrészetnek, az
egész élö és órzö világuak istápolását és §ecí-
tését hirdette.

Ez a szervesen összefücgő iskolai tevé-
kenység, míal az évról-évre kiadott oí§zágos
jelentéseink isazoliák, leszámítva a világ-
háború után következó éveket,,kezdettől fogva
fokozatosan feilödött és terjedt úgy, hogy a
tavalyelótti és tavalyi tanévbel a legelter,
jedtebb madátvéde,lmet ,mutatta föl ielenté-
sünk. A ,,Magyar Cserkész" állatvéde}mi ro-
vata i§ fog}atkozik uemcsak az általános
állatvédelerurrel. hanem külónösen a madár-
védelennmel is. Ezenkívül a növónyvédelem-
nek ós általában a természetvédelemnek is
államdó hirdetóje.

Jelvénye is 
-volt 

*ezdetben a Ligának, ,de

a tanulók nagyrészének szegénysége ,miatt
aem terjedt el. Az i,gazat megvallva, az ilyen
külsőségnek nem is voliak barátai az ügy
vezetöi. Idegenkedtek att([ a jeltől, melyet
nem hordhat minden ligatag.

Ezzel igazoljuk azt, hogy Áltatvédi' Ligánk
állandóan múködik úgl, is, íniít ínadárvédő,
írgy is, mint természetvédö intézmény. Esze-

rint újabb iijúsási ligára egyáltalán nincs
szükség. A tervező Radványi Ottó urat azon-
ban, mint madárvédö szaketnbert és írót,
minden&or örömmel üdvözöljük körünkben és
kérjük munkánkban val,ó szlves részvételét.
A Madártani Intézetet, élén Vönöczky Schenk
Ja,kab igazgató úrra}, nem is kell erre kér-
nüuk, hisz mindenkor mint bivatalból is. mint
barátságból mindenkor,munkás támogatónk
volt A Madártani Intézet előterje§ztést t€it
ezzel kapcsolatban a vallás- é§ közoktatás-
ügyi miniszter úrnak, hogy nyujtson lebetö-
séget a megszünt ,,Allatvédelem" lap és
,,Oyermeknbptár" kiadására és ne engedé-
|yezze a t€ívezett ,madárvédő lisát.

<.{--F

Ylgpázzunb, a rádlóantennákkal mogsért.
hetlk magukat a madarak. Egy amerikai ter-
mészettudományi lap olvasójának megíigye-
lései szerint a kerteken keresztüi hírzódó
rádióantennáknak ige/r gyakran nekirepülnck
a madarak. llocy gzt elkerüliük. 5 cm-es
szigetslószalag vagy íagtapa§z csikokat ra-
gasszunk az antennára, ,még peűg írsy. hogy
lefelé lósva észrevehetővé teryék az antennát,

A §zékeglővárosl Állategészségügyl Tele-
pen ezentírl megkísérlik eladni a t}elogott
kutyákat. Nyotc napig,gondozzák őket és ha
addíg nem ielentkezik a gazdájuk, áruba bo,
csátják és csak azokat vészi ki a gyepme§ter,
melyek ne,m kelrrek el. A gazdának az eb ki-
váltásakor 2 penső vizsgálati díjat és napi
20 fillér tartásdíjat kell fizetnie. Igazolnia kell,
hogy az övé a kutya, hogy az ebvédjegyet
már kiváltotta ó§ hogy a kutyát egy éven
belül veszettség ellen beoltatta.

Áltatvédelml lltúsági pályázatrrnkon két
tanuló,, alkoholellenes pályázatunkon tizenkét
tanuló nyert könyviutalmat.

l

I-,



t,őmFQ, a.űrely ióI utlógíí
É;lel, áttektnthetetlen"rossz utakon, esóben és vlharban
ls megbízható vllágítás kell a kerékpárra. A kerékpározók
milllól dícsérlk az utat széltében, hosszában besu§árzó

B O § C II xaaÉKpÁRvILÁGITÁsT

A rzabadalmazott
bemut.tis

ü v eg{l Borch-íényszórókaty kerékpárüzlct
prlzmós
bármel

Fisyeleml m€gkezdődtek a .,vasrapok"l
Az egész világon lázas ütemben íolyi,k az

ócskavas összegyüjtése.
t

A statisztika §zeíint * a hadicikkeken bí-
Yül 26.400 iparcikk előállításához szülrséges a
vas.

*
A ,,Fémgyüjtó" a városokon kívül 60ü0 ia-

luban tart va§napot. ,*
A kárpátalján ö§szegyüjtött ócskavasat való-

szlnúleg tutajon szállitják le az Aliöldre.
*

Arnerikában az egyesületek valóságos spor_
tot űznek az ócskavnsgyüjtésből.

*
Gyüjtsünk papírt: régi ujságévlolyamokat,

kiselejtezett könyveket, tégi füzeteket. irat-
tári selejteket, iskolai rajzckat. A,mit lgy ösz-
szecyüjtöttünk. ne syúrjük ös§ze és ne §za-
,tltsuk el, Lágzló Györsy, Budapest.

,,kávé és tea üelyett íogyasszunk röggelire
kömárymagos levest vagy tejet."

Bronner (urt, Budapest.

,RémhírterIesztők"
Ott vannak ők mirrden utcasarkou
Göröncyök alatt, a íalak ,,tnöcött.

undok patkányok és varangyok ők
§ lenn élnek a csúszó, mászók között.

uton, írtiélen súgnak. fecsegnek
Vagy síránkoznak. mint a jó kántor.
Egy biztos szó, egy döntő cáíolat
S dadogva eltúnnek llJ JíJl'""rl, o"u,.

,,Bors helyeti ott a paprika, a kávé helyett
az'egészségésebb pörkölt árpa, a teát pótotja
a bársvirág." Kemény Józsel, Ersekújvár.

káoosztaárus: Tudja nagysága, mo§t már
bizioi. hogy beleavatkozunk a háborírba. Már
megint ielment a krumpli ára két fillérrel.

Vásárló (nevetve): Akkor ez már egy hó-
napja ,megtörtént voha, mikor maga fel,
emelte a káposzta lrát ttz íillérrel.

Káposztaárus (elpirulva): Ja, tudja dtága
nasy§ága, az az&t volt, mert egy bordó ká-

posztám elíomlott és azt csak be kell hoznivalahol llortobágyl Bortalaú, Budapest,
ltllnden darabka va§r& ós lémre szütsóge

va! ma aa orszúgnrkl Mindenki vegyen részt
a munkában, Rendszere§en gyüjteudö. Vas:
kiselejtezett vacy töíött kályrarész, tíizbely-
lap és karika, lakat, kulcs. vas, §zeg, ajtó-
é§ ablakvasalás, géprész, iosasketékdarab,
ásó. kapa, lapát, kasza, kalapács, patkó. villa,
lánc, varrógép é§ vá§ágy, csavar, törő. nezó-
sazdasági alkatrész, abronc§vas, tepsi. csallta,
zománcmentes vasedény stb. Fém: kiselejte-
zett vagy törött mozsár, kilincs, ablakfo-
gantyír, lánc, fü8cönytaíió, bútorveret, kö-
nyökpánt, ftzdtót, rírddarab, kouzervdoboz. tu-
bus. evóeszköz, üst, hamu_ és gyertataító,
óra-, csillár-, lámpa-, autóalkatrósz, íém_
váza, ólomjáték, csődarab, vtzvezetékc§ap.
súlydarabok és rrehezékek, ablak és tetöpár-
kánylemez, villanykörte, lemezdarab stb. stb.,
továbbá a gazdaságokbao és üzemekben ta-
lálható mindennemü ócs,kavas és íé,mj

Az összegyüjtött anyagok szakszerű váloga-
tása'és szállítása nagy hozziléttést .lgé,nyel,
Ezért ennek lebonyolítása és megvásárlása
csak a me8levó nyersanyagkereskedelem,út-
ján töriónhet.

Napi árou vásárolni jogo§ult az, aki ,a ,rnagy.
,kir. lparügyi Minísztérium pec§étjével €llátott
vásárlási igazolvánnya! .rendelkezik.

Aki tehát ezirányi üazafias .kötelességének
elegei tesz, munkáiáért még teljes pénzbeli
eltenszolgáltatásban is részesül! Esetleges lel
világosítással §zo}gál Yas_ és Fémgyútó köz-
ponti iíoda, Budapest, Alkoimány-ütca t0,
Teleión; 123-645, 125-443.

VlLLÁMPÁLYÁZAT ÜZENETEK
Ilt. D. Dez§ő, Budape§t. Köszönjük a'seép,

pontos munkát. §okban már túlhaladott" *
íl. Pál, Makó. A közölt alyagból a kémtörté-
netet ,megjecyeztük. - E. ,Lalon Turleve, Jaj,
pajti, nagyon együgyü é§ eíöltetett a rémbír,
nem is szó]va arríll, hogy nem idós4erü. -K. Pál, Budapest. Nem a me8okoláson van a
hangsúly. hanem azon, hogy ,,hogyan" gyüit-
sünk (ichát célszer{ien részletczve) és rnit.

Nyersanya ggyújté§íe vonatkozó pályázatokat
küldtek be: ttl. K. István, Szarvas; A. A|bln,
Budanost; P. lvor, ll[ezőkövogd; I. lgtván,
Jászberény; §z. B€áte, BudaDesl; W. Elonér,
Járzrpátl. A kérdésekre vonatkozólag közöI-
iiik, ho$!, r$sztetckro kíterjedö pontos lelvilá-
gosliással az iskolákban §z€rvezett Diák-
kaptárak vagy a gyűjtés ,meg§zefyezé§ével
megbízoti tánárok vagy tanítók tudnak szol,
gálui.

JUTALMAZOTTAK:
líj. Dobos Dezső, Budapest .
Rádv Péter, Budapest
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A BORBÉLY TRAGÉD|ÁJA
(Dráma három borotválásban)

§zeroplök: Fecsegi Pál (borbély), I. vendég,
Il. vendég, UI. vendég (cserkész), IV. vendég

(detektív).
Szín: Borbélyüzlet

Fecsegl P. (elsö vendéghez): Á nagyságos
úr, hogy s rnint ebben a cukorjegyes világ-
ban?

I. vendég: Köszönöm ió[,.. van valami jó
ujságja?

Fecsegl P.: Éppen tegnap hallottam, hogy...
t. vendég (közbevág): Vau valami jó uapi-

.lapja?
Fecsegl P. (csalódottan iegyint, odame§y a

második vendéshez): Alászotrsája. méltóztas-
sék helyetfoglalni. Tetseett ,mát hallani?

lI. vendég: Mit?
Fecsegl p.: tlogy a szomszédomat elvitték

l(istarcsára, mert azt mondta, hogy most már
,mindent iegyre íognak adni. Pedig ez eg,észen
bizttts, hisz az unokatestvérének a sógora iuas
az államtitkárnál,

ll. vendég: Tényle*? Akkor szalirdtik szap,
pant venni! (Etsiet,}

ltl" vondóc (jön. a kabíltiáu cser,készjel-
vény): Álászolgája.

Fecsegt P.: Alászo}gája iiatalúí. Játnak még
iskolába ?

lll. vendégl Egyelóre csak a rémhírterJesz-
tőkct csukják be. Röctön bívok egy . ..

Fecseg| P.l Ki terieszt itt rémhíreket??!!
lV. vendóí! (a sarokból}: Magn, rre íárad-jon íiatalember. Államrendörségi deteklv

vagyok. kövessen a lókapitányságra, de le-
het(jleg leltúnés rrélkül!

Utcai iár<ikelök éneklik:

Bevitték a Fecsegit kisaitryalrutl,
l]ecsukatja üzletit, kisrtngyalon.
Miért kcllctt í,neki
Sr:k rénrlrírt terje>ztcni. k-isan§yalrlm,

Ha hallasz rémlrírekel, kisan§yalom,
Tovább adni ne merjed. kísangyalom,
Mert lra nem fúlsz Jzt teDni,
Ugy !ársz mittt a l'ecsegi. kisangyalúm.

Rádi Péter, Budapest,

lTT A TAvAsz!
Hamarosan lehetóvé válnak az rlsz&
örömei. §6t nem régen vizek, lgazl
vadvizek kerültek vlssza hazánkhoz.
U| szépségek, de úi veszedelmek ls
várakoznak ls ránk, vízeniárókra,

íürdózókre,

Hazánkban évente 500-600 emben
ragad el a nedves halál, a vízbeítllás.
A-Nagy Főnök vízbólmenté§l könyye
ezzeí 

' 
rémmel veszl íel a küzdelmet !

A könyv címe;

vAD V]ZEKEN
(Vízbólmentés)

Ára íüzve ..,.. I.tO pengó
kötve ,. .. . - !.- peng6

Kapható a C§erké§zboltban
Még ma szerezd meg ! A könyv
mlndvéglg érdekes, gyönyörű képek
díszítík. Tanácsal pedig pótolhatatlan

értékét lelentenek !

REGÖS REJTYÉNYEK
6, §. sz.

Á[aDlt§átok meg, bogy me|ylk két nép,
dalunk-at ábrázolták ezek a n|zok A legko-
rábban beérkezó hat helyes megiejtés szer_
zőie egy-egy Ml dalatuk címú erdélyi dalos-
köoyvet kap jutal*rul. A megleitést !únius
lO-i* kell beküldeni. ]

A- raizokat a dunántúli pásztorfaragások
stílusában készítette a művész, E ,népdal-

ábrázolások a későbit me§jelenő rejtvény-
rajzokksi együit levelezőlap íormájában is
rnt§ iogn*k .ielanni"

i
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ImberObb ember! }Ingyarabb na$yar!
(Mozalkok a cserkészéletból)

Irta l Nemere János
( A paruncsnlk iobbtól belép, a sztnpad egg értettétek a cserkész hivatását, De mond-

hrirmadánáI megúIl és leadta az őrsi je.let: Játok csak, golrdolkoztalok-e raita, melyik
ka-kuk. Az őrs elrejtőz6tt tagiut kld,ugjdk a a mi tíz törvényünk közül a legnehezébb
Jelüket (az orgonastpok mögüI) és kióltjdk: törr,ón1, 'lka4uk,) Pl§ta: Az elsó. A cserkész egyerreslelkú

Paranosnok l Hozzáml (Mind odasiet és és íeltétlenül igazat motld.a parancsnok előlt uiggú.zzban megóIl. A pa- Emll : Ez neir nehéz.
ranunok tiszteleg, ők is,) - Pl3t8| Ha mindenki egyencslelkú lenne,

P.: UtJetek le, íirlk, (Fiúk a |öldre, P, uyílt és ószinte, akkor váióbart nem lenné
cgg latönkre ül, nem egészen középen, klssé nehéz. De az emberek r)em §zeretik, ha va-.
iobbról. A |iítk körben üInek, de háttala kö- laki megmoudja az iÉazat és az ember sok-
zönségnek nem üI senki, A íiúk nem némdn, szor klsértésbé esik, hogy ne eAészen azt
haneín az ilgenkor slokdscrs ŐeszéIgetéssel, pl, : mondja, amit gondoi, rnÖrt akkoi könnyeb-
Sanpi, ggere mellém, ggertek közelebb stb, ben célt ér.elhelgezkednek.) P.: A kísértés megvan. De látJátok, ilyen-

P. : Fitlk, a mi órsünk, a Kakuk_órs, ío- kor segít az ötöük- törvény.
gadalomtétel elótt álL Azért hívtalak össze Gyaszl (beleudg): * csérkész másokkal
bennete&,et, hogy még egyszer megbeszéljük, szemben gyöngéil, magával szemben szi-
mire is készülünk mi, cserkészek. miró ls gortl.
vállal!,ozunk. P.: Ugy van. Ha az ember keményen

Ime'e: Szívesen beszélünk erról. mert ípv küzd önűáeával. rossz haílanralr'al. tunva-
mindi_g Jobban beleé!ük magunkat trivii- eágával, öÖzéséúet, akkoi megisűeri Ón-tá§unkba. magát, erelét és akkor belátó és szerény

P._: _ilíondd hát meg, Imre, ml a jelsza_ lesz és szeretettel és ószinte Jóakarattálvunk ? közeledik embertársaihoz.
Imre: Légy résen l Lael: Egy könnyü törvény, Toml bá' lP.:Smii]elentaz? P.: Iríeliikr -

lmre: A csérkész míndig le§ben áll. Szeme Lacl : A-harmadik. A cserkész, ahol tud,
parancsnokának intését ftgyeü, íülével lelkí_ seglt.
ismeretének szavára hallgat, keze sohasem P. : Ez könnyú, ha az ember már tud.
pihen, 'hanem jó-munká-t i<eres és szlnte De tanulnl kell'hózzá solrat.
ugrásra készen áll mindig, hogy nyakon Laet: Hát persze, de hiszerr tanultunk is
ragadja a jótett alkalmaiti' - pt. elsósegélynyujtá* (meglelennek az első-

P. r l8azad van, Imre. tlát te, Bandl, ugélgl beúutatók,' Betegszál7ttdst, kötözéseket
mire gondolsz, mikor cserkészmódra kö- és lotddggkészttést mu[atnak De.,l I\{egtanul-
,szöntesz: Jó munkát l tuk, hogyan kell a beteget vinni egyedül

Bondl: Arra gondolok, hogy a cserkész vagy kéitesben, cserkésábotból és 
*nyak-

nem is végezhet mást, mint ió munkát. kendóból pompás bordácvat tudunk ké-
Akár tanu[ akár lát§zik, akár'segít. akár szltenl.
énekel vagy lmádkozik, min§ent a legjobban, Emtl : Tudjuk a kötözéseket -is. Egyik-
a legügye§ebben, a tóle telhetó legszebben máslk elég nehéz például a térdén, könyö-
,akar végezni. § ez egészen természetes. kön, vagy felen az-ri. n. sapkakötés. Törött

P.: Igen. Mi is a mi eszményünk, fiúk ? végtagot óvdtosan slnek kÖzé tesszük.
Attlla : Az emberebb ember és magya_ P. : Persze, sohasem íelejtjük el, hogy mi

rabb qagyar. nem vagyunk orvosok, csak- az elsóségélyt
P.:,.Ertgq ezt, Att_ila ? nyqjtJuk. Eüátjuk a §ebet, ájult emberén
Attlla t Hogyne, akinek tetszlk az ilyen, segitÜnk, mestórséges !éezésL 

-végeztetünk,
az érL(. Emberebb ember: nem fél ember. do mindenekelótt -orvost vagy -mentóket
Ember hlt nélkül, becsület nélkül, öröm hívunk.
nélkül. Nem íéIművelt, gyáva; lusta,-hanem Emtl: Bandl bf, a vizicserkészparancs-
tanult, okos, dolgos és bátor, akl tudla, nok rlr tavaly megkapta az életméntó ki-
bogy érdemes küzdeni és szembenéz a nehéz- tüntetést.
séggel. ,Emberebb ember: olyan, amilyen- B6ln l lgaz ls. Az aztán az élet : a cserké-
nek az Urlsten akarta, hogy legyünk vala- szet a vízen. Kész az rlj kajakunk, Hat hétigmennyí9n. - készltettük, Alig váróm -már, hogy vlzré

P. :- És a rnagyarabb magyar ? §zállhassunk befrne. Szétszeáhetó]- íBála
§anyl : Hadd mondjam étr, Tomi bátyám l megszóIalásakor megjelentek a ulzicserkészek,
P. t ( Int nekt, ) egú összeru.lrható gumlkalakot hoznak és össze-
§anyl t A cserkész magyarabb magyar rakidk.) Ossze tudjuk' raknl. Ismerjük a

akar lennl, Nem honcegéssel, magyarkodás- különíéle csónakíajfákat, ha kár e§ik vala-
sal, önámltással, hanem úgy, hogy magyar " mlben, meg i§ javítluk. Most tanuljuk a
hazáját Jobban meg akarjaismerirl ; a íőld- szemaíórjelzéseket, m-ert vlzen a ieladásnak
raJzát és örök törvényelt, a történelmét és ezt a módját használiák. (Szemálóroznak.)
nagy tanul§Ágait, a szegény, becsületes, hü- P.; A vízicserkészef, az rlszás, evezés ki-
téges magyar népot és nagy értékeit. tűJróen erőslti, edzl az embert. A bazának

Idm'll (beleudg)., Ma minden cserkész hon- ma inkább, mint valaha, etós, edzett,
véd, mert a nemzet védelme, erósítése, egész§ége§ testű és lekü férfiakra van szük-
ellenállóerejének íokozása legíőbb törek- sége. Eszembe lut, anrit aa előbb mondta-
vése.,A cserkész bármily_en munkát végez, !ok, h_ogy a cseikész honvéd. Azt Jelentl ez,
mindig tudja, hogy órhelyen áll. Ha ó kt- hogy katonák vagyunk ?
tart, a nemzet eró§ödött, ha ó eníed, ve. Karosl: Nem ekészen. A cserkész nem
sZélybe4_ a jövó. - katona, de jó katóna lesz belóle.

P. : OrüIök, fitltk, hogy tlyen jól meg- P. : Sót, Jobb katona. Katonább katona.

Kar*sl : S addig is sokfélcképpen tttdutrk
scgítetri a kat<ináknak a haza védelmébe r.
Például a hiradó szolgálatnál. (Hírarlósok
megjelennek, Jt3-sal arlnak, ueszrck. JIttrzé:-
nak,1 De érdekes is póldául egy R3-as ké-
szülék kezelése, a ráharrgolás, oz adás,
Níegtallultut]k vezetóhet szerelni, íelállítani,
tnás szóval póznára mászni. A morzo-jeleket
pedig úg}, turljuk, hogy az iskolábarr ls óra
alatt tlgy levelezünlr s vészjeleket is azaal
adunk egymásnak. Morzezászltlval adást
négy-öt kilotnéter távol§ágban is leolvassuk
messzelátóval.

P. l Ezzel nágyon segltitnk a honvódség_
nek, mert a híradószolgálatra nem kell katrr-
nát pazarolnla. EllátJuk mi.

lmrc: .A, rádiót tudjuk használni a lég-
oltalomban is. Ez is katottai segddszolgálat.
Rádióval tudJuk riasztatli az órségót. a
készénlétet. ( IIegjelennek a légollalmi cser-
készek, Ierlőllenttőszekrénngel és gá:úlarcut
IerlőlleníIenek../ Gázálarccal oldalunkon, ke-
rékpáron vagy gyrrlog üzeneteket viszütrk,
megfigyeléseket és jelentéseket te§zünk,
Meg kell tanulnunk a gázálarc íertőtlení-
tését is.

P.: Láttál már fertótlonítőszekrénvt ?
Imre: Igen, Abba tesszük bele az álárcot,
P.: A szúróbetétet is beletesszük ?
Imre t Nem tes§zük bele. Csak a tokol

és a gázálarctestet fertótleníl,jük. í{a aztán
nagyotr sűrü a harcgáz, akkor öltrncrrtő.
készüléket használunk, trIustárgáz ellen
pedig a gumiruha véd.

P. l Lógoltalmi szolgálatunkkal igcn lrasz-
nos munkát végzünk. A cserkész trem ijed
meg, nem veszti el a fejét, haneln rlkosan
és gyorsan cselekszik és ezzel életekct nlerrt.

Ptstn: Én repüló lcszek, 'I'omi hátrírnl,
( Meg j elennek a repü.lők, LI od.ellekct rep i l en e k
és szárngat, |arckrácsot jauítanak,)

P.: Hány vizsgád van már ?
flsta : Tegnap tettenr le a B ,r,izsgát. Oly

nagyszerü érzés siklani a levegóben, mitrt a
madár. Kormátryozni és uralkodni a levegőrr,
Már a modellezéssel megtarrultuk a gép
alkatrészelt ós tarrulrnányoztuk a repüléi
törvényeit. A vitorlázó rcpülógép nriirdcn
kts darabját istnerjük és Javítani tudjuk.

P.: A jó vitorláaó repüló biztosabban ül
majd a móLoros gépben is, mert alaposan
kitanuIta a levegő rnitrden szeszélyét. l}izony,
fitik, látjátok, mindetr a lrtienk : a fö|d, a víz,
a levegő, az élet, az örötrr, a lélek s'a tiszta
lélekben az Isten. Minderr a mienk, a cser-
készekó. Amilrcz csak ttyulunk. ott eró
íakad, ahová lépünk, ott gl,ózelem tercm,
Hogy is szoktrrk éltekelrri ?

(iÉnekelik a cserkészind-ulót, Ilind q hórom
uetsszakdt. Ezalaít zdszlókat hozlvk be és
minden csopoil körüIIog egy-egg zús:Iót.j

P.: Fitik, egy a szívünk,€gy a lelkünk.
Jelszavunk,: l.égy résen. Köszöntésürrk: Jó
munkát. Elelünk : a tlz l.örvéIrv. Minden
napunk íénypontja a rrapi jóteít. Esztné-
nyünk az etnberebb embér § a tnagyarabb
nagyar. Legféltettebb klncsünk a haza.
MondJáto\. lVllndig így fogtok érezni ?

Mlnd : Igen,
Egyesck: Szívünk utolsó dobbanásálg.
P.; Nem lesztek árulók ?
Mlnd: Soha !
P.: Aklor tegyétek le a íogadalmat.
.lílnd : En -- Attila, §anyl, Pista, tséIa,

Bandi, Lacl, Emil, Irnro Karcsi, Gyuszi -.íogadom, hogy teljesttem kötelcsségeimet,
tnelyekkel Islennek, hazámnak és ember-
társalmnak tartozom. l\,Iirrden lehetót meg-
teszek, hogy másokon segítsek, ismerent a
cserkésztörr,ón}t é§ azt mindenkor mcst&r-
tom,?. (és az eddig néma szereplők rá|elelik) :
Ugy legyen.

P. : ]Vlost pedig, hajrá l Mindenki az ór-
helyére, jó munkára l

Mlnd: Huj-huj, hajrá, lruj-huj, hajrá,
huj-huj, hajrá I íá néma szereplők ezalall
ktvonultak, Áz drs is indul, de íél{llon m?g-
úllnak,)

P. : Nem félünk semmi nehézségtól, nem
ijedünk m.eg semmitól.- Mlnd: Ü§d, vágd, nem apád. (lsd vágd,
nem apád. üsd, vágd, nem apád. ( Ezt mór
az ailóból kiállották, )

( Vége,)
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§#6rcnan,u,üh§,}@t

lllltt (: "l7. l|!Nlrl,;tlll\s
llé§ et]q-kit htit is a pldellus tt.lolsól

csrnael, .í !ttttl;ijttuut,l; tt sttrnkha uauu
uz ittt!ikl,úrítttttha { nrm ul"uúriunthu )
krrtilneh,. leltiul. ltu u lnntiri lcar nent
tiltlt ttlittlttl IrIőlad, holllJ artlko| nyúron
ís -kénulelrn legg(l hasztuilni,

Tedá szíledre a hezltl (s uttlltl lry
becsüIelesen, alig uítrorl, ltog11 bctsttpód-
iék tnügölted 117 i5ktitt lcnltujtt, ni,g ttzl
stm llútttil, ha rgy kiesil tt surliad oda,
r".sí;li.

,|:tún hairú ! Iíi l sltthttdba,
I|Irg is írilemlrd uz. arangs:ttbtulstlgtll,

ha épküzbctt jril u.311tzlerl l;iil?lessóllüIel.
,| llz 1rrr .siültr:/ is mrgnű. kiltigttl és
soL s:únel lrsr belűlr.

lI tt tt tt.ttllsllgflrfls. gttruItllttttt. ...trl/,,

hól stünrt" it,Ii lürrlmellenIIl lrllinllellek
tls tt ttttDlúrt síirűtt lttlxlzztiltlk is, a
hútrtthag[rúl isÁ,rllri,s hón'apt,kbatt is stlk
tt,tlttű, §ü&, rr ncr},9{trílr.

.| Ixultú, köziill szóIhulll mosolyuirú,
gílA({Í ö§§r.:§:edlenl. rst,A,ttrba A,ölijtlen és
tilutlttttt tltklek, httouhu 1r,i111úek ,,7 i3ktllu
A'ttltu!titt. Irgyen a,,.soft ál!/ s:üncl",bctt
/ierlr-les ent/llieíel, ct .,.rtrli"-óól,

Cseryldlrk ! Tíz 1wrr s=ünet . . ,

Reggd bizon.p nehiz ttz (brult':s, I]ttulltt
Bancíi t]s későn kelt tis ar iskolúhtt is
későn érkezelt.

-- l|,Iiért késtéI ? ! -- uonia |eleliis-
ségre a zordan osztúIgfiin.ök.* §leíe/í az órtittk ! - hebegi Bunrla.

*

Van úgy nóha. lrogy a cliák azalatt
akarja a leckét rnegtanrrllri. tníg a
tanár úr az rlsztálykiin_vvlren lailc,z.

I.ajhár [,ajcsi is szeretné póttrlni
az elnrrrlasztOt,t.lkat, a l<iirryve azon-
llan olthrrn maraelt.

-*- Acltt idc egy lticsit a terniészet-
rajzkiin.yvetlet -* stlgja oda félszájjal
a szrrmsz4tljáttah.

-"- 0tthon felejtettetn --súgja aszonrszó<l.

-- Hanyag fidtcr ! ,-, ntordttl rá
l.ajhár. 

*

)Jo még eggel a természelrajr kiréhöl:
,| |alusí tanító a serlésrőt maggarúz:*- A maggar |ajla tliszn.ó zsírsertés,

rnig az angol íail(li{t /rrlsseríl.s. IIún-g-
iéIe disztló van? -^- kérdezi u lanl.tó.

-- Piros, ztjld, tiik, maklc ! *-, tt(lgia
rti iiedlen a. kéulczeít,

A llzlkrrór{rn ír talrúr szotttlóltetni
§zerel,nó n rárlirihrlllúlnrlk úlIrit. kór-
dóst: .íosz ftrl lclrát rr ílúli előtí :

--. Kr turl r,ltlnrnl olynrrt nrondnnl
tlek+.rrl. ilrul lit.re-.,lzliillralol lrllndoll1.1l,
§lllll & llccsuktttf *|lri. srlln rr lnl ntrrr
írllhnljl lilIIit.

É:n lttttrlltl |r.!1.1rlkezlk lal,
kcndezlt nz q;ylk í|íi. , - t xttnttyri
kápo*ztn sznJln.

6-jyú
Most tttriiirrk át az iisrrlnytanóráta.
A tanár óplren a ttcnres{émtlkről

magl,aráz.
--. Hog},an le}rct rncgltrrlni. hllg.v ttz

ókszer arattr,-t, vagv hnntísítr,án1, ?
kórtlez.i.

I]rika Tóni figaskrrtlik, hogv hát li
1urlja.] i{rl, halljrrk - iirvcníi elíirc rr
tarrár Roklr'lórri ttrdonrílnya fclett.

}1trvissziik a záloglrázba !

í|áL ez ttin.r,les lrizl.os, rsnli ltc-trt
ajánlatos móclszer,

}lrrg|rrlenlk n lnnlolll11,elii ós tobllra,
bnlru--ilsztolnt|n n kórrlósakel :

TnníelllfiÍelő l iio, llntlskótlr, htlIt-
ilon lurloll, trog"r a vlllátttlíts. nrnJt nz
ónen llitlál. nrllterr mogsze vnn lőleíl ,j*Gyr.rok: íln a rillánrlás ós R lttenll1,-
rlr-lrdóg k6z0tt, lrárontll| szílnrolhrrlok.
okk"or hit roln kllorrrél erlr1,! r(, r,nn l,íilonl
n nríulk{t. lIn n tlllórnlós ós n tlörlós
kltzülí kr.tlőlg lurlok sz.álrtolnl. rrlikllr
kól klloluólarrf 1,1lrr l(Ílrltt rt lrlott1,1<ü.
ttn u 1,1llíltlrlást ós lrr+nrrl,rlörgílsí egy-
szorre ltnllonr. akkrrr rnítr ln,oí|litli[t;
a rrlr.nnl,kil !

.{ súgás körül igr:n srrk a lttlttvorla-
tr-rrrr. I-1á a súgri ltangosan stig. a tanár
is hall,ia. Ira ]ralkan sírg. akkor n íclclö
nenr lrallia.

-\tl lássunk cgl,et-kcttől. a készlet-
ból is"

l'anúr: I{í győzte lc nz angololtat
a százéves csatában ?

§llgd : Zsándark. (.Ieanne d'Arc.)
Fe"tető: A zsanrlárokl
JVíóg eg1, :

Taiirír l- Mibc gt,üj tik a kopár
karszton az e§ővizet ?

Súoó: Clszternába.
Fr'iető (bútran) : lr cisztercitáklra t

A, szrintlanólu sem olgan. félelmttls.(}lt is |el.r:serry ylyukran a neoetés.
'l|unító : I-1a n_(tgy ki|lií kapsz 20

Jillórirt, tnenttyiha. licriil (lt!l tlttrtth','
'l'üsl;c Pis!tt : öt Iiulr l
Tttttllli : I{r!tlrs, F:* hqlgan- s:úntí-

ltlllutl l;i ?
7'iislrt ., ,\|rrn "srrintíltllíunt ón ! Áz

imi,tt! ttc!lt,ttt nuuc! n fuirosló!.

,í

lllrrlylrórírn n közrrronrlánok Írltl-
lnór, túr1l,n||ík.

--,-Ttttlsz-e póldút lrrondnlrl §zrrnl,trg
}'erke nrrn. ltog1, ,.neltl ntlltd Hran1,.
nutl lón1,1lk".

, * Igeu *- bóllnt }'rrrke. --- A papárrr
nndrí6|tt. llát n.}ut ,,fón_l,esnrt"
uegtttloll.

*

A lelktismeretes rliák, jelentkczik :

.--,, Tanlir úr liórem. késztln va$ycrka szántlan ;lólr|ár,al.'l'ízszer is ál-
szÉmoltam.

*-- No az iganán szóp ! Aztán poll-
los-e ?

-*- Sajnor, lnind g tlzsztr m:is volt
az. crerlrrlónt, !

A ludomlinynttk a diákság közöl,í múr
ttnnna}, u(rtanui"

Lonúik tLlttód is e.zck kózó krtrl:íll.
úgltrutís srörngen összekarmolpa irlenil,
nrcg u: iskoltiban,* Il.It légerl mcg ki aerl meg ?
kértli clz egyik túrsa.

--* §cn/ií.
,** ltdí tt.kkar miért aaga t{lll ti§§zc,

karmrllua'|* A |izíkai ktsérlet mtalt !*- Hrlgy-hrlgy ?

- Ug§, hogg a macskánli nem en-
.qedte mcg. htlgg tl |ark(tbóI elektram.lls
dtamttt rlörzsöliek eIő.

Hn már e íerm(:§zotra|zórán ílgyel-
llink, lússulrlr csak egl-kól lder nló
vicrlet.

Ttrnár: itlondj egy-két kúszó lrrt-
rlarttl.

{iííz Zslgn : llnrkítl1,. kakuk;
Tnuílr : \ng1,ou hcll,es. Es tlro§i

tttontlj gtizltikat.
Gőz Zslgu ! jlutó ós ílllrrrnos,

Csengettek!... Á ,,Ttz perc szü-
nel"-nek uége !

Rapd |eI a A,önguet és hajrú mfu egg
|órIias erő|es=tlésre. hngll n Iitúsert
sikcrüIjlin, merl esal: hecsülelts munkl
ttkin édu a Pihettés' 

Taurás La|os

,. 5:l;}
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HÁflBőRöNDBEN l

§om{d látorrröwtböl, oliv.
rö|d rrínb*n
30x.l0 rm mérstb.n,.. P ll.a0
35 x,i§ cm mir*tbon. " . P li.20,$x§0 rm m*rst§cn.", P lü.S§

|.l$ir9ról
9rrql*r§t,

á{tót.tú útorv{rronból.
ollvtöld §rínbún
30x€ cm rnéretben.,. P l,t.*
3§x"l§ crn móretbcn.,, P lt.a0
tl0x§O cm méretben... P 2l.a0
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§lhrnqrt crrrk§rr {t l*vente tzrbvány íalrrerllórl tií8y. ui§zür6,
nren l{cmtrlvítá*ekkel vlselár k§zbon me8gátoliuk .1 ö*rrcz,lugaro-
d{rt, így rokar pekolhatunk btl*. Kényelme*en í*kltlk a háton,
negy ráró takaróia vln. A kulae ér e mr}ka rórrér. külón zrebekkal,
rzélc* velódi b$r hordrz{ia:artel, óldalbuitatókkal él celluíoidlepos

névtáblatart*vrl y*n íel*rerelve.
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