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xxll. ÉYFoLYAM, lt. §zÁM
ELÓFlzETÉsl DlJ: egy évrc 6 penjó. Crorkórzok-
nek, |Qvontéknek, trnulóknek o3y évro 3 pen36

SZERKE§ZT|:

DR" §zTRlLlcH PÁL
l94l. FEBRIrÁn ts.

MEGJELENlK A HÓ l-ÉN É§ ls-ÉN
c§EKK§zÁMLA : 31.428

'§ # uíolcd,,,f§€fkéser B.g,ilo,p
Cserkószíiú (beront szobájába" kikapja a cserkész-
kalapot a szekrényből, nraga eló teszi. az asztalra. Tőrét
kirántja övébőI):

El te gombaltu,Iaxl, mí.nd.n4ldiunk szégyenc!
Jó rnauuar íiúnalt nem, telt benned heduc.
Mert ldegen uoll,til, nem ltellettéI n,ekünk,
K étt u szerből aí,seltünk, soh,as ent, s aere tl íitt k,
Bú,rkalapnrtk cstltolt mínd.enhi tégedat,
Id,egen nenlzetnek köszöttöd létedet.
Rógóta h,aldokolsz .; , i,tü-alt lritu,tllt nuí,r estlk , . .
Itlltdbb csak hépelten, nlínt ltlí,sértő tirnllal,,
L)c m,altt a, ltijB{Jutllás kí,mondkt, httldlod
S mind,en iliti magttar eI,Ienecl szapaeott!

K a lap' (biiszke szomorúsággrrl):
}iem. tla,g,gok id,egtln, bór mdshol születtent.,
Á. lioronds iek:énu maguarrd tett engew.
S úrualdn3llruj l,eu,geút lliiszltén a brlgldron,
I,Iit íollltott, ,uísel,teltyl kíaül az arsedgon,,
§ mennul. dictíiséget §zzrel,t:em teneketl:
Bennem, ísmerték meg a ,ül,a.O!!ctr gllereket.
Fejetlen uiseltél még nlittden Janlboreeru,
Es:uütt arutttl,k m,ég íénues gulőzelutei,nlt
I{oprlenkdgúrt. hezd,up.,. ungalo|t, ltollarulrlk..,
Á, solt iutalom.ra um is biisehélt ua{Jultolt,!
Zenithem űödöllij! ... S Rtrhe,ftlt,c,ad ,naczején
Ltíttam,, Itogg a, mrl,gllurt mintl f ölé ettcltélt ,.,

Fiú:
De ezt fle ma,gadn.ak, minult:iink köszönjtlcl!
N,um, te: yn,i ltupttlnh terúd dit:síisógiltl,,
Árua,Idngh,aj ,,. jel,Détttl .,, t:z tninrl r:su,A: hiilsíj ntdz:
Irlegcn u színed., ol,rt.kod, korind.d.!

Kalap:
Seínem. {l Inag:llur trikolór egllíke,
áht hhahit nnnd, is. zöltl, ittt a.z csli.be.
*qzabadbaniartis,nak tlz tl, §2í.n -íektl tnt,!,
XIí,nt ió l,:ttta,na-*zín, íllíh, u lere,lthez,

Ánuagonl, haza.i" ltottí |öld tr:,nttelte,
Ill_aguar kée f onndltrl aktkom lr,,et,t,,ltre,
]|,Itt t]tJtlt, m,u,nkúsaku.a k udl.ttttt én kenut:t,t:t
S u jó ,lűl{J:uar úru, Aliiltiilcl,nel,; i,s kellctt.
Álaltom u saü,ksóg, nern, m.rís *ecllenl seiilltl,
Hnsonlót l_tiael ü m,O,tlLJur ptlszttik népt,
Vérltebk a seéltől, narltót és esőtől,
Jó ui,h.urszijamat rnót;el cset,éled. ííjl?
Á kalapszÍiant is ló ltt:llte u, szriwtnak,
Hu, !átseó cserkészek bokrob k,iizt b,ujAliln,ah.
Egu d,olo{I lchet r:suk id,egen clíjttcd.:
Hogu rcdrn u,ágg sttrltltt, .nég! h,ujtlísl kijlijLt.tA,.
I)e ez Jeltruth,etí a néllu uilúlJtú,futl,
Merre, rnag,!la,? cserkész, jó híretl seétdradt.
Vaga taldn, m,éll ,irlkdbb q, ,lteguctlil,J' tör,L:éu.!!t:
,,Test,u-érnek teki,tttsiink rni is ninden cserkéset",
(Ezt rneg tennturtotla- u {Ju,íilés töIlllsótlc:
Helues értelmét u, tőc*erhtisz me11llédlc.)

Apa (henyjt, nreslátja fiát a bicskávltl a k;rlall clijtt);
Igaza ,uun. íiam! - Ezt múr rlelt engedeht!
Á kalap emléke összeíorrott ueleu,
Még lrih,a,iiós i,ngben, és hosseti, nr,ldrtillbu,.tt.
Mugnrt, i,s bí,anry esak e ka,lapban jdrtu,ttt.
Nem, néatiik uzt nuíanu.lt asalc ,,cserkószhalapnu,lí",
Ki gond<llt u,rra, h,otltl honnau szdr,,nruznult?

( !-elemeli):
ItrIuíszlek utagam,mal a sajdt szobd;ntba,
H o g u I ol,u ton kis su,lah, entl,ékedet úldt, tl,,
Kakattoll,as öreg r:selrtdőrkalap mellé
(Ezt i,s í,d,egennek nost ugyalt k,i nézné?)

( F'iához);
]zzó maluarstít]od é,n netl kdrhrletatoin:
Leguiin.h ltít:iil-belüI egyltéppen mtl11.yaroh!
I)e értsd, mtg tc is tt uele éreő apdtl:
il kala.p jel,eu,ti: c:serkésgtlt őskorrlt!
ile ,rttlt:elt 

f el, eg11 ti,j, A:;iil,iittb nentztltlékel,
Íga ,,.ió uunktit" uéllztltt ,- niyttllulortrl téúrct!

l)r. §ziicsr.l nt rt,



ÁtnEpUtTHM A KInÁlynÁcóI\T. t l
nrpülőc ÉprN A vlssznrÉnr e no Élv FELETT

j!{illíós fővórrrsunk móg alig ótrrodczott, anrikor az rruto-
}iusz ttrár vigan robogott át kora reggel a Lánchidon. A kis
tiajnali firrgalomlran gTorgírn kijrrtottrurk a balatoni miiútra
g irrnon ntár sebesen rritt ki útrrnk t brrtlaiirsi. rcpiilől,órre.
Aa alig lelhíjs kók ég minthrr maíra nrox<llyogná: Fiúk, rna
r*zóp ropíilőidő lcsz!

A butlaiirsi rolliilőtórtrn már rraíjy ólttt folyik. Áz ópiilct-
bon podgyász:rikkal sürgölődő utasok óg boyok, ?..l0-kor inrlul
a MAL&RT nrcrrctrendgzerű gópe lYien*-Bresl,au--Berli,n íe7ó,
A nagy hártlnrmotoros rrt,asgép már a lletrlnorr áll., az utas<lk
íltlovolót vizsgól ják, a kók egyonrrrhás nragyar ftlrgalmi
pilóták az ilrduló,si itlőt várják és az időjá,rásjclentóst tanrrl-
rnórryozzák. Közlrrln a }raugár folől íiirrge kís hornyritallran
hozzt tlő a rrri gripiinkct, a }íALERT má,sik nagy L7 szemt',l-

lycs. hírrorlrrnrrt<lros Junkcrs JU 52-őt, a hírerr magyar rcpülő,
Kasaq,Ia Iíútolyról elncvozett,,I{A-JUA"-t, írtrak(tgzen az
errlólyi rtrpiilósre. A bcszóllással móg pár pillarratig vórurtk,
fglbíignt:k a borlini gép nrotorjai g rör,írl kigrrrulás rrtálr már
eltűnik a lrutlai hcgyek fclott, Bócs irórryábrrn . ..

? óra 50 perc, olloglaljuk lrolyiinkgt a világ legbiztosabb
ós logjobbatr mcgkonstruált gópében, a JU 52-es kórryolmes
kahlrúában. }íóg ogy búOsúintós a kolló8áknak, gurrrlunk s
lreóllunk a startjalrc. lilritánk Bíl,nt ad s alig ószrevehető
ótrnanotíel nrár repüliink. Egykettőre a I)ulla felott járunk.
A aokntilliónyi ablak csillrrg a folkelő rrap srrga,raitól, rrlat,
tunk nregindult a roggolí forgalom. külvárosrlk, r,asíttvonal
ós ruóris egy hatalrnas tilrsóg folett húzunk ol: ez l}rrtlirpest
rrnct ólriilő, új fcríhesyi repülótero, amolyik ogyiko ]esz
Iüurópa lcí*,gzotr}r, letÍrnoderrrebb ég 1egnagyobb repülőtoroi-
rtek. Most tnár a lelkelő nap irányába tétünk, Kelel. Ielé,
irdn,l .Erd,élll ,. .

}irdóly! l9l0 szoptomborrótlen rrriridcn m&gyür szivc mog-
dobba4t. Er<lóly, a legősibb, legnzontebb magyar íiiltl, vissza-
térrt,l Minderr m&gy8r szome büszkén íokirrtetí Keltrt íeló,
lálek}ierr etkísórtiik bevonuló honvódeinkot s ezokben a szép
őeui na1lokbarr urirrtha lnirrdeu hararrg ezt zúgta volnrr:
Errlélu lt<tzulért! A Széltclaíötrtl, ujru magpar!

l9,td szeptembcróbcn horrr,érltrink birtokrrkba vettók Erdóly
visxzatért rószót. Az örőmmámoros napokat kornoly munka
követter, l!íegindul,t az országos újjóópitós, a 22 óvis elszaki-
tott l.erÜlot kiizigazgatásának, ellátásának, közlekcdósénok
ós csyób lcrnórdek folmeríilő kór<lósének nrirról gyorsabb ós
jolrb ltrbonyolitása ós mcgszervozóxe. llzok között. is, a lce-
filrri,ogabtl a kiizlekcúés nagy kórtléso v<rlt, mcrt hiszorr egy
rij tcriilot bekapcsolása az arryaország vórkcl.irrgós(ltle jlr köz,
lokodós nólkül lehct,etlen. Külörriigen aklirrr, anikor rrctn egy
kiizlo,kotltisilcg tcljes, hanem tlsak rnosteroógos+lrr lcvágott.
rógiről van gzó, a}rol a loglontosabb 1asírtl,onalakal. éll uta-
kat átr'ágja az új határ. It! kapcscllíldott bele Errlély visgza-
tórógo után a lrataltnas murrkába a lógi.forgrr}crn. Mrrrt ahol,
vonat, eutó stb. mirrdbrr közlekotlósi oszköz útjába a leg-
na&yobb akadályok gördiilrrok, ott a lógiközleke<lós nont is_
rner akadályt, a lógiforgalonr 4cgintlnihat. lg.10 szelrtorrtber
15_ón ícjozto be horrvirdsógiirtk a nrogszállást, 19.{0 szemíember
!7,én pedig iinrrepólycse n rrregnyílt a }tALE}t1] új erdólyi
rcpiilővonala: Budtt7ltlst-*"t{a.gyt:úrud,-!íoIoat.udr,*]ítlrosuttsd,t.-
helu, A. mogbt-initott és kettóvágott vasritl,onalak felett dia,
dalntagarr rncgjelont lirdóly J.égtcróben a }yíromszinű magyar
góprnadár.. .

órálura rrézok: Alig repülünk 1l'l perce ós rrtár mes§ze
llenn .iárltnk a mirE},ur Alfiilrliirrl trrár a 'l]isza felott r2gy1111,
ltt() krn,re l}utlapcsttől. .I(ig liilzárrtúli t,arryák,lírrrr:rllata kö-
vctkezik. az rrtrrkrlrr rnunkírjrtklrn. igyekvő falrrsiak, Egílsz
irlucsonyaIi relriiliirrk, trz r!lcs napsiitósllcIr ós tiszta levogő-
trerr lncg gc rrtozdtrl í{ripiirlk, trz ílrarniiponlrlgsággal jár{r 3 mo-
lor tlgyenlcttls htrngja p<ltlig szi,rrte jíllcsik a fiilnck. Nyil,
egycnesc1l 1arttrrtk l{clp1 felrl" Kisrr.iszállás. állallíttlnr rneg a
l.irrkóprr'il § utnoll írgzahrt a Hor{obágv. Már 2()(' knr. \,1tll

L)

nriigiil,türrk, anrikor a ti:rltóp után igazrttlva nrinrlrr],ájan ki,
htrjg].1,,1 rrózíink lc irz altrtttrrrk tllsuhatrtj fijlrlre. }riszt,tl trtrrst
kövol,kczik rnirrrljár:t a nogy pillanat, már itt is vrrn: á1.
rortíiljük a lriu,n<lní, lttlltírt! §zcrctnórrk túl}rarsogrri a rttlltolr
zúgúst: Kincses l}rrtélg il|. ra4y4n1;, piros-fe}rór,,ziilrl rj('.p..
natlarrtrtkkal ir.l hirrlctni a m&gyer igazság cljiitttir!

Ala1,1uttk rrtár larrkásrrbtr a táj, fcltiínnek tr íiilrlbt r írgrrl,t
szirllá.lyos, zcgzu[|()s vorrrtlak, hehtrxítrtt,t csikok, árkrlk. betorr-
épitm(lnyek: a rottríttr erótlvrlnalrrk czrrk u volt nttgl-irr lrtrtár
rnotttón, íutriti,rkok. tatrktlstrptlá,k, tlr:rií,akatlrilyrlk, bcttrttlortt1-o}i
vógig az egósz vitlókerr. A irirhotlt Kár<rltr,-r,tllral. ltlt,i5-t.t
tlgyaItaz & §Or§ ól,t, ntiltl arlnakitlcjórr a felvititiki i,irrtitii.
vonalban }rírzíxló cgclt oríírlvtlrrHlnt: cg1- prtnkaliivtis rrr;lkiil
bevettc rrz igltzság, a lcgctíisebb fcgyvcl,I

NaEyvárrlg csillurr txlalertrl, }Jltiti1.1. rllsíj r,árosa s cgl,ber,
úiultk r:lsií írllorniisa, kövr:íkrrzik, Na!t3J rútlrl, Iirdtil5, kalrrr jir
A pilírta lovoszj a gázl,, gópiink siill1,tltl s p:ir 1rillaIrrtl a]ai:
rnár ziikkolríi ttólkiil fiildet tiriiltk, az írlltlrnásólliilcl llt.:];l

Postazsírkok lleritkása a 1ltstagripltc.

r"rrlrlttk g mcgállunk a bclonon. I)orllo§an g ílra van, i(l !!.}.l.
ulatl, repiilt..iivlk 230 k.ilontét l,r t,

})lltlgritlott szívvcl lólliirrk Ijrrlrily fiiltljtire, Áz állon,á-,,rr
ttüszkriyr leng a rytaí{]y€r} zástlrő, i.z, Ittít§ílk ogy rószc kiszaii,
ni 1lcrlig a rijvirl várokozósi irlii ulatt nrognózziik a rep:,.r.
ópiilct hires feliratát,: Nttg.t),t:úrurl, re.püLőlér. Ezt bevtr:...lj1)
horrv(ldeink á}lítcríták összc a ncglilvií omá,n feliratbrji. a
lriárryzti bot,űkot ők naguk k*rlapáltrik ki. ,trtint,ha csak eg1,
iskolásfiír irí,a volna, gir.bogrrrba tlgyik-mósik btlt,ű, de rle
kiink rrrógis cz g, legsaebb fclirat!

9.15, inrlrr]rrnk tovább Ktúozsaúr feló. Illrepíilürrk Nag}-,
yáratl, Szttlt Ltív|rj villgt]a lclott, 1asrraltkéttt nrár heg1,.,s
vidók kijvetkazik, B,lattriuk a Sebcs-Kőrijs ltacslrtringós nrprlre.
Űtunk legszebb róeze következik, átrcpiiliilrk a Xirtilyltárlc;tl,
}!intha. csak egy szcszólyes óriás vágtrr volrra ezl a festói
hásót u rragy hegyeken át, úgy visz rr viilgy }rolycnkónt ririási
lregyok íls mcredek sziklafalak között. A'lattunk a }rágti. _rpró
folyórlska ntr]lctt rnóía aprób}l kis votrat. piifiig, frr}rór fii"lje
ko<lvogorr lrrícg<ltvo gaáll folúrrk. Á gyiirryiirű crtliisílg lclett
lravas csúcs<lk meretlnok, hóval borittrtt orntaik szikrázrlak
tl vakitó napftirt},ben. 1000 riéteren járrrnk, irlőrrkrllnl. felhiibe
.korii]ünk s az abl.rrkunk elíít,t elstrhanó folhőfoszlányok órzó-
kelteiik gópiink óránkónti 230 k:,ln.-es sebességót,

Ntlgyerlrirós relliilós utárr gépíink rijrtr, niillyeri, a i,ár,oIbóI
ltat;alrnus lá rrls kólre llrlnt,akozik ki. í}yárlrémónyek jiirrrrek,
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j l)ir rl oir| l)c k. pti l .vtt rr tl ú ir r, írl } ll.{{,i ()§ si n ilírr rir l, fi'(Jlíli§ i,li r,í, }a

virE}ltltk. liJrlrt,rr i,t ltir:*s ftllrl1.1 halrt,rlrtlik" a }'ijt,iir jiin, gyi;-
ri.viirí!crr lrii,szik idr, lt,l ;i nil!"{"r l{)rirpl{,rn s tlűl.t.rr !lál..r,tis ki
rályrtrrk lt:r1,1r]lrtas irrl,ttss,ztt}rtlr. {ii,;riilrk trtttritsztl1 karryirrttlik.
:t r,á,rrrstiitn rtritrtlt,rtki 1'r;}l+kirt{ lt rtttlltrrzítgásrl, a sok,iírrtj-
krrlii, trirrt, eg"v lr.yiias§ii lrlrlt§.villltll},, lrinthtt, osirk cll§ ttlrrl1
.itl]rc iilll, vtllttlt, lltog. }lúr a sz-;rrtttlslirlr,;ti ktrl.oltai rtlpiiliiiár
ft:lrltl, r,rlg_vtlttk, tlrnt:lict,t vitrr liiizvtt1,lolliil ir }xl}grir,i lógiírirgii-
lrltrr rcpiilíít.rltl. .l*]rttttlk, n kiizr,liúrr i}irgy f()'lt(ir ki.ir, kiiz,tllón h:rl-
r.ílrt_vilrl lírlszjk tittig tt rógi rrittlit,rr l'tllira1: ,,(11,1.]J". tlrr frl-
Jtttc titirl,ii f riss triivr:i t,il!l§,i}t{ liz rij fdir:ri,: ,,K()í,()ZSV Á ll'".

[r]rrlt,,li: kinrl*cs íiir,lirosiil,;rtr is l,]r 1ri,r,r,ct iriőziirrk, {iírlliin}<
-,tirltli<l]", r,ir§},is tltllrlittt, l,tsz fcl, rrl;rsok kigzrillrrak, rttások
i1,1 szállnuk llcl Jírrtr1.1,t,tístirlttLls tlr|ó, I'tt szrilll lrrl trtrtnk ]tila-
jitlalull1l tltitsit. tlg5, 1,{ ilr.rls, rt_vllr!{t!, szi,iktll1, 1iú. szili lrázi^
sziiltt,s szi,l<llly rrtlriilralt" l]lrrrtlnll.irl, ]rtl§.r,tlrosl r,tl,pii'l tlltitribon
tlliisziir ij|§ !l)i!l, .ilirra.l :lz irrtlrrl/rs r:liil.t izgrr1.oi,lrrri iil llr: rr

ktrllitilxr.

liiitlrtlli a gi'l1liilrk ,.iilr,su" lrlatl, rrlrgy rr siirgós-forgás, lrllyik
lz tt jsl'igt,strrtritgtlli }<i t,ilkirsa, \irlxrtrt,tt l!l}ll k}a }lrrdirtrltlst i tralri
,1;rllrl1 ltriz ]l, iz l:rrlilj.r,i rr:Jliilíijtilri!. A iltldirIrr.isi,i fcÉgcli lirtx,-
lia1 ll]r"tiill), llrig},vlil,(}siliL}trn r-rs ;t lizttkclyfi}lri írltrlosill:b r,úrrl-
r§iril},r1} ]níll kt:r,rsstl rlti}ut/rrr a.z ttttlítlt írl,rr].iák l rikkltn<,srlk:
,,1t,is.-l:/i {1 l)|l.d(l})r,§li rr,iságolt. tnilst, i,rkczl.ck rrlpiiliivrrl ..."

§'Á,GyvÁpA§ *ÉpÜl§r§n

Nrrgl'várarl rtpüliitdr lrázilag kósziil1l l'elir;ila.

'|irt,g}, sy,ri trz lliztltt}, irz trtlí,lyitlkric};. ltiszt,tt litrtitllal t:siik 2 *i]

rtalrrls u"|-.ílgrl1 ktrlrrtlitra,k,

I-i.ibril rl Jtllllíikhttlt jlirtrnk, tiltlll:r Szr!ktll_r"liiltl líivirrrrsa.
f,íarost:tístítht,lrl ír:Iil, ll1,alailr]< t,ii}nytllnirltisnllotr itlcvirlrisj szt!-
kc}_r,t,k, sii1, r,arr t,gy 1lirtlslrtlzsgíts, íi(i riv kiiri'rli sr,tikcl1, liis-
gil7,(1,1ltl.it.lJltnk is, Nilgytlrr 1r,lsr.ik ltcki ir rt,;riilrrs íls vált.ií4 irrtc-
gt_,t, lclrlln. hog}-iiilrlltl tlt*.sott.tttlltl is rrltrzil<. lrtirtt: ro,írii]iirt"
{ií:lliirrk }tillit]tlriil.krll,i'iliil, l.csz, á 1,úr,kilpl:iil isrnlilt hirtii,rfloszii-
qtrllrist lrcll kjlitlrii}rti, rltct,i, * }ri.iril,r'rkn:rk szigol,ű lrttrgíl,áiluk
yrtl} il1,l,&, iiol{}" a. rtltrta.tr lr*i,ái:l,ól ltl krn-rtl kt]l ]rr$atríl1l'll rc-
1riilrri. ilrr (]?, fl nitg}, iltt.ttirlrosziiídtlllrls trerrr lertrr*, ,t{t>lozsv/rr,
!ól.:\li.r.r:1_1svásúrlrtl..vig'lü }lerr: lelrllc llz rit, Ípy }rizorry l}í 1telc.
I,]l,vr,llllirl 1cl<itrlt,lt.lnl:l lirtlí,l1," trtl*ii{. rnara,tl1 rószilllttk lrc§ytli-
liil ils úgzak !blí: gyiinyiir]iiitliilrr a killiláslrarr. Ott rnagtls|lrrrrrk
lt Kt:ltltttt:tt (* (]i}t,tJ{tt,l!i ltllvtsok, kiiziil.Iiik ltala'lltttlsart rtnttrl-
ktxIilt ki lnr:gnllg1,olllrtltlotX ltllzíutii lrlgrtlirgasnllil }rogyilsiirl*n,
ll ljJí}il rrr lnag:.ts í:s orszí.ggyirrttllilri íi<lrr*liul,rli Ilrrttlkr:ril rrl-
rttlvtztli,,1. Hl>rtlt.jl^t:-*tit:s. Alaltrurli. l,:tlltturt igrrtr grrzdtlg rrrdiísilg,,
rlgtl§z ltllttlstrrtyirn .iárrtltk rtre{int rils tlgyrnlrslrliitr l1rlrrrrk §zíit,vil§
*srrltlákilt, iízt-ktl1 i|is ir rrr*ziíkiin l]iiri{t, rt.vrllrrkrrl;. llsy kis villrr,
uá,s ós :r gyrrrs ki* rillrrtrrk tttlit, ll}. is tiirtttt:k irz í.i,ílűl)0II.

lIu,rosrúsúlhtlí:u kirr:r,sri i,trrrtylri 1.iinnlh fr,l, vllrlr-tlrlttk trtrllsrr
á'llorrásir, ir}llt:lr (:sak lr l}o§l,irjíirat gíllx. rltt:gy 1or,áll}r ltlícIri,
,1lr |r2-csi!rrk }lr:gttrltl tr kt,dvtlrl, szikt,iy sl.iltrsr'r írlIrlrrrítrólliilt,l
r,tó. liózőkiiziirt§ó§iink it,t is ak*rrl bíirtrl, tclr(lr lrár,isy.iílltlsltllrllr

gr,1 r't,. bat,atstigr,s i. ".":.t rJ{§*F9 l
l;;;]],""]l;i,,.,i},,,],,,,,,,,:!liL:§i.\§f in

r\. lrgliitlalrtlt1.1
tiz{ík0}\. tlt iis-

szr]lktll,},, at.ytlia,lc iirt
vijzölnck krrlit1l[r.rt

l ltl,t:p iil,Le u. lI tl.t,tls t.:ti-

}I urot l;tístit, lt.clll - ill
l,<lnnla1, dc üt,l|i
szfill 1rr sOt!(,l, há,rlcín
kiiliiIr tltre lr cólrá b(}-

1ipílott 1crirltxjszcrktl,

,!lAT]1I1lT kis 2 rrrrr.
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rjffi
zolcn kcteszliil rloir.ia }tl tz rr.i*ti,grlkal il§ ít 1lrrsl,azsákrrk11 tlztk-
lien, n vár.ostlktrirrt. a}r<ll kiiliirr lcd<lllrihelytlkrlrl vrrr:.irik rnirttltltt_

nalr a }tír{h<izti ttrlsttrglilxlt. -Kiizlltrn ri níríay ,l tlrrkcrshiil st,ró-

nycn 1]{}lyik az rilraltrlr.lá,s tr llostagí,}l}le, krl,rdilstlrurc tdnxlrtdja
az ítlltlrrrrisvezct,(!. hogy tna. 1l!. ű{l0 kg rrjstig ris 67 kg poxln a

r*kernrírrty. tjt,asokrrl. (tt:fc áIz ritra rttlrlt viszj a góJ:, t|tt tr *tlrok
irr'ljrr ltlt}ltn a gyiinyi.irii ó)tníln14lon rósztrsü1,1.. hrlgy 1irr:a"l(}
t}c}.ú alálíj }rr:roíliillrrltl,tr u Txlstrrgóplrc] I:]rtltlly ltlrszclrh virlílkét.

-l)ilt'ri.ánl< a nttlsI hrrí,.k,rr'' irlőjárilrijtl'ltxrtóst 1arlulrlrin.vúilxit,
Illrlrorrtl.ia, }rog rtlrrrlik ll§\/an az irlií, tle nekiink ta,lárr tnóg

.jíl itltirrk tls jíl ]áttisLrrtli ltsz vó§is, líis 8órliink fiirg(ltr, frll-
sziikik az fgirc, belrúz}ral,ó íu1.(iíizerkczctór,rrl ltantirrosart 1eljts
sclrt*slií{gc] rcpiiliirrk r:rírr t liavasok {cltltt. l}cjír,rírrk a csiki
ós hírrlrrrszólii rncrltrncílkcl,, rrz ()l i -vö]§ytif , trlr:e piiltiirrk a

IIltt,{Jitts lrrrtas cgítcsai fr:]e11,, cl}rírzturrk rr csiki ltavu,rrtlk hí>val

liorilrll.t fottyvcstri lolt,tt ós kcdvtlti rtrtld,vecsnlátlt"tt ilukkanlrrrrk
rrz cg_vik gcl,itlc ]tlgtctt,jíln, attirrt ir ntlpllatr siitkirrcztck. }la-
girs}rril lá1,1.rrk rl §zílkr,l;,íiiltl }rír:cs fiiriliiit, Brlrxzéltt:l, Tu,gn,tídat,
ttl.ctlgi,.t,szrlnl Szl. Altrtlr-l,avtrl, óg a, Gyilkrrs-iri ltirtls, gíclógle
]lítg.vDl} a}kalntas,.ilg1,1,1pút, Az ujsligltrrlo}lrirr rtagyszerÜlttt
tnetlt, tt, lrlrlo}lóIrclyok fcltlt,l, altrt:sonyut clhirzva, tlgynláu u1.1irr

1lotyrlgtak ki a vasttrg ptpirllrr tlsrrtnagolt ós riróttrrl átkiitiitt
csotnilí{tlk, r}ítgy<r1 lru}rttirrrta.k a fiiltliirr ós tttltrlttttl ürá!,i§ sizar-

ltdt,lrk c],ri}lrl ir várirkrlzri szriktll.r, rrt5,:ríirrk. 1lycrtkrrr g(l1-riink trlig
25 rrttiter rrrltí{aiiiril irt'tzolt Ir sok stlk }lírtrtiiszkrrr,lti sz,rik<ll1, ftl.lt:1l,
kik a ]edolló}rcly rtrcrt,
tún rlcresztgrrtl.ók
ttyakrtkat &,t riglro,
§zirrie kiizclriil lírttrrk
t,sil lrlgri szerniiktr1., lrir-
lírs art:trkal, alnin1
biiszkc iiriinrmri li-
gyt ll,ók a lr}tr§yilr
po§tí}gi}trl karosir stl-
lttnírsi'rt ós mrir r,ó-
gt,tr rrtttnk vírgr:íll ja.
}t lrrosváslrrhclyrt ir-
kcztiink visszrr, arlti-
krrr rrrúg rnirldig rrrrr
grrrrk előtt 1átt,rrk rr

§zílkrllyfiilil }roldt>girrt
i rrtcgtlt,íí, ftl'lszrilrul| ltl l
rtlrrg.va rjili t.

|i' iu.l 1.o - l)ij.ri l,ttjt*

":\. 1lusIlrgúlt
Itrltill,ilt i} t:sl)íll1t§(}li:ll -
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Ha siethot. l!,Ielt ón úgy kellett másszanr, mint a csiga.
Hason c§ú§zva, minden mozdrrlat után írjra hosszrt figyelésbe
dermedveo má§ztam fel az egyik lépcsőn és a folyosó tetejé-
hez lalrulva, tuint egy óvatos kígyó, kírsztalrr végig rajta,
át a lráztetőre. Nehéz volt és veszedelmes, tle megórte ! Mert
a lapos tetőn, a betonba süllyesztve, siír{ín cgymás me lletl,
égnek néző kerek ablakokat íedeztenr fel a legkiilönbözlíbb
nagyságban. A tető szólén tenyórnyi átmértljiielr, befelé
újabb sorokban egyre nagyobbak, a közóptájon pc<lig egy
olyah hatalmas ablak, amelytteli átmérő.ic rnásfúl ntéteren
felül volt. A nagyobbak miud kerek acéllernczzel lezárvon
amelyet hihetőleg belülről í]orclítarrak rá valarni szerkezettel
az ablakra; a szél§ő két sor azonban takaratlan. Gondo-
sabban megvizsgáltam az egyiket s nag.yot tlolrbant a
Ezívem, l§cm ablak volt, hanetn l<iiűnően csiszo|t rlomború
lencse ! És a többi is égytől-egyig gyüjtőlencse l A rrap-
rugarak összegyüjtésére !- Az a középen levő óriáslenc§e
maga egy világcsorla t Es mi lehet ott bent, a betontető
elatt l Milyen so}ra nem látott csoclálatos sgerkezetek ós
gépek l Ki tgdjg, mit hozott ki már edttig is a tudós a
napból áranrló hő- és fénysugarakbóI ?

A tln körmömmel szerettem volna keresztülásni
rllagaInat a kemény tetön, lrogy lejussak és rrdabcnt íolyial-
hassam a kutatásomat ! [r pi[anatban n(lnr gondoltánr a
Nagy lrányítóra, nem kémkedésre, jelentés-atlásra. Etnber
voltam, fellüzelt, kívánc.sl etnber, aki a .iör,ő kapujához
órkezett és azt zárva találja.

Mindetr pillanatban készen arra,hogy puskagolyót kapok
ltcmbe. csúszkáltam a tetön. maid igcrr-ipen óvatosatr
J}tinden pillanatban készen arra,hogy puskagolyót kapok

& testembe, crúszkáltam a tetőn, majd igcrr-igen óvatosan
vlsszatértem újra a földre. §llopako,dtarn az ópü}et ajtajá-vlsszatértem új{a e íöldre. Ellopakorltam az ópü}et ajtajá-
hoz. §gyetlen- lemezből kovácsblt acélkapu ; 'nincs "rajta

aztán visszavonrtltanr, A szigetre vissza sen tértem, hanenr
balról elkerüh,e, egyelleserl lraza }laktatt-am a 

-hármas

saigeten levő soffőr-tatryára,
_ trél nógy volt ha_inalban, ttlirc hazaértem. Gyorsan le-

vellt őztetrr. becsrrrtragoltattl, a ztá n vógi gf ckü tl tem 
-tr 

h cverőn
ós álorrrtalan alvással pihcnLt,rrr késő ,rr.ggelig.

§tég a rlélclíítt follartlárt visszautazLunk l,]telcvárára.

(ltt a naplób*."gJ.rru" fiizetbő] kitépett}árorrr
lapot találtam. ;\ kéru iegyzetei tovább futnak,
látsaik, bog1,, ezt a pái lápot később csatolták
hazzá a naplóhrrz. Szép tiszta g_verekirá.ssaln
titltolórlzás rrélkiil rovott ogurnyélvű stlrok.
Szószerint közlőrn.)

19. . janudr 2a reggel,

_ Ápuskámgngste 10óra lclé iött meg tl kastéIgbóI. ahol
Sernpronlu,s,bácsíua-l lúrgynlt, Epl,en le|eküdni A.iszültem,
anlikor benyiíott hozzúm és ntagáoal híuott. ,1 kilencts lttizbit
ntentünk út. ahol az aptiktts csodúl: uannak. -I négyes szobúIltltt
apusk?, meggguitottu' a f íggelőaszla/ Á.is llitnpújtlt", |ölrsuuartu
a.táp.olba|íggelő nugg peris:lioJlttl és melléje ülue. Á.issi iguzgolla.

. -- Lóri Iiunt. trulsí srüks(gem van a segítségetlre.' h'igyrli
ldm. _Semp?oltius búcsi a tilA,tir úrral egl1üít leiblt ma a iúp"i
kasté..Igba,. ,{ .te barútod, Terskei sctl|őr-hozta ie őket a rulgg
$ocsiÁ. Á.zt hiszem, a sol|őr ma meg iig ju próbtilni, htlgy l:ikéff-
Ielie u hetedik szigelel, Xem, ne liliakirial ! Tudonl. houtl tc
becsületesemberneA, és ió ogurnak hiszed a soííőrt. Én'isb'ŐŐsU-
I.etes emb.ernek tart_om,'sőt lbgerukis htő"s kutoniáak éÁ ptirutlutal
ügges hirs:erzőtvk : de ún ludom. hog11 nem o17ur eiúer s hoo11
egllik keleti birodalőm szúmúrtt do!utl:i"k'.' ..lzt hiőzem, huntarosáŐ_
el.őjön majd a sui|őrházbdl tls u ltipttlt tit_ tllot>ó=ik mihozu.inA,.
alj ide a nalllt ltiut:ső mtllé és Iiojeld aso||íirhú:at. Éna s:r,nr

szétl szobtihan dol1|ount. I l n lúlsz vulanút.' 
-ie!enlsd.

*- De aprrskrlrn .,--- nnnilamo ,-, ebbcn n sötélben a slanl-
szérl hri.z,ig ttem,!|t9!, eI, nemhogu tt lijbb kilaméler tciuolsállban
leuő so||őrtanllút Iúllmlntint !

i\eueteít azzal u nteleg, kedues neuelésásel és azt mllndtu :
A napsugúr hulaló jtittuli u Iin az íjszulra sőttltiétt is l:rres:tüIlúl.
A nagg" ltiucs(it,rtt.ihtlI11ttnltili sttgúrzús tttll11oiik. t}z a: éit tneg
nem uilúgosilju, de le úgy ltits: a segilsóoéuel, ntinlhu iul,pál
lettne.

Kíuúncsian, ültem. le a mííszer mellé és §zenl?.nlre kar;c.sci!.
í,gm ! figyelőt, Cstlddlatos uult ! Ll.intha nappul lennt. ,llg
tisztdn látlam q. hurmadik szigetet, raita a huiql(ttt, u gaiú*Í,
u sul|őrhúznt. Csotltilalosan nagll íudói az én. ÉdÖsupúnt!

Illlem rnozdulnllanul (s |íggcllem. XIúsíél órijtt út.sentntí
nem mozdull. Elrllmbsodtatn, naggoA.at ásltotiam és attól |éltent.
|ogv y(glt9t\$§ilnre elalsnnt ilt-ri mtísrer nellett. Itaza§ondol*
latn Rórs_ikúra, meg a |iúkra, nteg sz9g(tt.11 ttttyticskúía, aki
me$sze lőIüttk a ntuumunitnál bizottuúra naoúon wiatútlil;ultinunk... Áz isftijfu... A liszteíenrtő úr".".. ]Ii:i's:irőt
mintha. a hatlgjú,t htilrlndm,, .

Az_t hlszent, egészen közel uollam cz elaluúshtlz, antikut a
rhci= aitnitil kiltitulni Iúltam^ {}itzálorlos_ lpIiírL,i;,t>entl,*s o t t t iili =' 

" ;jí;' i,ii " i,ii i i,t "i I ú t t am, c d z,t t ar c oÍ.' i "ii il ií tj iiŐ, Ő
|ér|ialak ltpetl l;i rrita is nv_l1indull a téren, IIi'utant tipttsi.tlt
ás rno.qÍ ketten ííoue"llünk" Í'rdckcs mll. Ean kttltln ráirlhnnl,

ki rrila is nrcllindull a téren, IIiutant típusLút
Iiggeltünk. f'rdekcs unll.. Egg kttlga rúiohattl .
n élelleleniil eselí lt: malleltc rt lőlrlri, Anttsko tt:í.

t

I

!tt|l_csr_ nincs. r_ajta. zár, sem gomb, §em-fogantyír. Vagy
belülről_ nyitják bizonyos, me6beszélt jelre, vagy taláir
vglami különös sugárzá§§al, amelyre odabent finom szer-
keret reagál.

Az elhagyott, kihalt tclep utcáin lassan mentem tová}ib.
A szotnszétlos ház tetcjéről valami rrld ágaskorlott az égnek.
í)lyan volt, mint, a tengeralattjáró pcriszkóp.ja, ket,tős
iáfótclülettel, Szerettctn volna közelebbről mógnózni, dc
n§m volt időm rá. Sietrrerlr kellett, ha rrem altartarn, hogy
ltt Érjen a hajnal.

A sziget másik széléhez közeledtem. Tizenhat betrrn-
tlpületel §zálnoltaln össze. Most a legutolsónak tarkánál
álltam. Előttem terü]t a láp, nenr me§sze a Samtts llart_iriról
apyó íények villantak fcl; ott a dák ideiglenes ha[ár hrizó-
dl|t. ]Vlessze a szcmhatár szélón gycngc világosság derctrÁ ;

az ott a váTtls, 1mc|yben ma még a dák az' úr. Álrog,r, órr
látom a világpolitikát, rnár nenr sokáig !

§{egrezzentetn, Lábujjhegyen íutó emberi lírbak halk
nosue }tangzott és most a szotrrszédos épiilet snrkától lrirtclen
slttdt alak vált el, Gyors futással elérte a szigel szélét, le_
uírott a lápra és iigyes mozgá§§al, kig5,óvonallran ftttrltt a
tlÉk határ felé. Másik kém l Odaátról jött és lttosl haza-
feló giet l

Gondolkodás nélkiil ut&na eredtem. }llfrrtott a /tltilr
aTr& a gondolatra, hogy nrásik hirszerző is lrutatta ezl a
telepet, alnelyet a magam kizárólagos lulaillrrrrátrak kélr_
zoltem,

Iizt a hajszái nem sorolom be a kinrelndot{, sikereinr
\öré, Kót gáz-patronomba k,crült, amelyel ut,árra lrajít<rttarn,
<la_ctak az cgyikkcl sikeri,llt t,lLalálnon s at,tól is csak pilla-
nqtra szódülhclett lneg, mert kissé tántorgott ; -- dc czt az
előttyt ncrn lrasználhattam ki, rrrert akkor már közvttlerriil
előttenr sötét árrryak mozogt§k a jégen, hóbuckákou át:, az
idogen kttm társai jiittck erlóje a Samus partjá$l. },lol;t, rrrár
ltekem kellctt ntenckiilnönt, l(dtszer lőttem rá az i<legcrtrc,

4

de azlún hirteleil esell lt: mcllelte á |ölebi. Apuskaazí
mondla, hol1y ualuml gáz-|egguerrel tilheítc nieg.

I,esz(tlll a lúpra és a zsambékok kijzí ililt- í. Leszúlll a lúllnt és u zsombikok A.özl iött |elónk, Csttdúltt-
tosan rugunlJos (s ügges ull, I.clupttIl. a:!titt uglrtlll, rulu_ttt!,to§űn,rugangas és ügges uall, l,eluqlttlí, arl.útt ugro{l, tohun|"
me,qóIlt. /öldre. vúgódotl, meginl óuttlosan strrráltl el(h.e, de
mÍndia ledpz.lk nliittiil!- Npttt his:lnt hnnlt rtttl ntúil,cljítt;iL-

,1
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míndig .|edez& ,nlögiitt, lYerit /ti.s;cnl . hngu eg1l aputs|iíniil,
liotlcsehbett csittúIhalh ulttn !
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Eltartott c§! óráig, mlg a szígethez ért, tie észre sém uettem
az ídő mulúsd{.-A boióton-dt ol!]an üg!]esen jött, hogg elveszl-
íettem szem eIőI és apttska mutatta még, amint egészen máshol
etőbukkant, mint ahol u(trtam. Ega kutva rdt(tmarlt, aztdn
megint egg, de jdtszua uégzett uelük.'Áz őröket gondosan elkerül-
te,-egg §em veite észre őt, Ez nagg szó, mert igaz, hogg sötét
uolt odakint és nekík nem volt ibolgdntuli sugaruk, de a mi
őreink lúpon nőtt |éload pákászok, akiknek olgan halldsuk uan
és olaan szagldsuk, mínt egg uaddllatnak.jatt a fiazar liözött, uíisgtilódott, ííggelt. Pontosan uelünk
szemben, a ngolcas hdzntll sokciig lopakod,olt, aztún |elment a
tetőre é.s hasoncsúszua uégigaizsgtilta a lencséinket.

Engem el|utott a áéieg, hogg a mi kitünően aédett tele-
pünkre 'ilgen jdtszua behatóI egg-'ellenség. A torkomat pedig
csalódús és keserüség |ojtogatta. Szerettem ezl a so||őrt és.a
Z, S. F, is hogg bizolt benne l Most ltiltam,hogg igazánkém
és ídit a szíuem.*- Miért nem lőttik le? Yagg miérl nem ||og|uk el és
aerlük bilincsbe?' 

- Mert a baídtod ! - neuetett az éilesapám.

- Nem a bardtom l GgűlöIöm ! UtáIóm l Kém, jellem-
teíen, hiladng, ngomorult alak !

Magúhoz htlzolt, símogatta a |ejemet és naggon-naggon
komolgan mondta :

- Kicsi íiam,

zadrulók, hanem a
hazúiukat szolgdló
katohattszlek, minden t íszteletet megérd emel nek.

slelelt, a rndsílc hdtom rúrohantaso||őrre, Két ulllands lúlszott
és az a2 alak, akit a so||őrünk keigetetl, összeesett, Aztdn a
so||őr dlugrolt egy zsomtiékon és eltűnt. A homlokom egészen
asapzott uolt az ízgalomltl ! Iltlet eddig csalc regérylben oluástath.

Figgeltük, amtnt a fulrom zsombékróI-zsombékra kuttttia
a so||őrt egg darabig, aztdn uísszamentek a csoporthoz. Hdrdm
testet |elngaldboltak és nagg lassan mentek uelük a hatdt íelé.
Mikor mdr közel iúrtak a |olgóhoz, eguszerre ogur katóntlk
|ogtúk körüI s még ltiltuk, atnint i*sszelcöttk a kezüket, azldn
eluonulnak az ogur hattbőrhdz |eIé,

Ekkor bukkant megint elénk a so||őrünk. Ott aoll mfu köz.
úetlenü_l a szíget partjúnúL MegkerüItb-az egész telepet és mínl
90!. íehér kísértel a |ehér haDon, osont uissia a htlimas sziget
íElé.

Az óra hdrmat ütött. Egész éjszaka |enl aoltam,
ápus/tc most meg|ogla á kezeinet, a'sz,emembe nézett és

aat mondta nagaon komolgan:

- Lóri |íam, most egll darablca ogur történelmet ldttúl.
Ne |eleitsd eI: ez |érf iak tilkq. A ma éiszaka tapasztalalalt
sztuedbe zdrd. Barátsúgból eI nem mondhotod, elszólds ki nem
ualhatja belőled, úImatlban ki nem heszelheted, ktnzás nem
kéngszeríthel rá, hogg el.úrulrl. Megígéred. ?

- Megígérem-! --,- npndlam és úgg éreztem, mintha ünnept
esklit tellem uolna
valamt naggon |ér-
lías és naggon ko-
malg dologra,

És a so|főrre
olgan tisztelettel és
beitsüIéssel gondol-
tam, mlnt soha az-
e.lőtt.

Most reggel
uan mdr. Ilt ülök
az íróasztalomndl,
Le sem |eküdtcm
addig, mtg a mat
éiszaka élméngeit
be nem írlam a
naplómba. Tudom,
hoglt soha nem
Iogom e|eletleni.
Most meggek és
Ie|ekszem.

Hei, ha én
ezeket kukacnak
meg a |iúknak el-
meséIhelnéml Hogg
csillognaa szemükl
Htszen ez érdeke-
sebb minden rc-
géngnéI l

(Folytatódik a hírszerzó naplója. Ő akkor,
amikor a kör,etkezőket írta, pbrsie nem is sej-
tette mindazt. ami a beracasitott diákrranlóban
olvasható llzbket a kitépÖtt lapokat taláir évek
mulva kaplratta meg Lóritól .". .)

nincs igazad, Az
eííaita kém mue-
beli hős, a hadsereg
büszkesége ! Kato-
na, aki éueken út
pillanatonként ue-
szélgezteti az éIetét.
Ez többet tud, mint
a tdbornoka ; többet
met, mint az, aki
otthon|éngeseggen-
ruhdban sét(tt és
nuolc kitüntetést
lűz kl a mellére; ue-
szeilelmesebb, mint
egg egész ellercéges
hadsereg. A mi ké-
meink a küUőld,et
túrídk és büszkék
badaunk tújuk; a
külíöId htrszerzői
nlinkel kerüIget,
nek: küzdünk elle-
nük és megbecsüI-
jükőket.Ezek, akik
nem péruért kém-
kednek é,s nem ha-

- De ha Semp_ronfus ötícsi íudja, hogg a soffőrie kéml
míért. tarlja núgis? Es miért hozza eI magáual, és engedí meg,
hogg közel 7usson a te titkaidhoz?

- Hogu Semproníus mit gond,ol és mit turl, azt nem í§
sejtem. A lítkdr úr uíszont Terckeit egészen elsőrend.ü embetnek
tartja és azt reméIí, hogg meg tudja szerczni az ogur üggnek.
Komolg nyereség uolna l

-- De közben mindent megtud és mindent eldrul l
* Ne íéIi. Á titkár fu ruita tartja a kezét. A titkQr úr

az ogur hadséreg legüggesebb'kémelhdrltó szdzadosa, Ő azt
úllília, hogg uz én tilkomat mínden músttóI iobban meguédi
eggelőre ez a naggszerü keletí kém, aki minden uetélgtársút
légjobban ismeri ds tudja a módidt, hogg elmarja őket innen,
IIa uiszonl ő udlnék ueszélgessé, akkor a titkúr azonnal nyakon-
togja. Nézd, már jön le a tetőről ! T'oudbb oson ! Fordítsuk
ulánaakémtelőt!-..

FilJgeltült, amint touúbh ment a húzak között. A tlélkeleti
sar/ctln megállt ás /ross.gan nézett a d(tlc haíár |eIé,

Aztún roppant izgalmas ielenet köoe.tlcezett. Egg utcáual
Iouttlb északra sötét alalt bukkant |eI ós osonua |utotl a ldpra,
A mi so||őrünk rögtön a ngomúba iramodott. Gltorsabb uolt,
mint q músik, eggrc közelebb iutolt hozzá. Mosl megúIlt, |eI-
emelte és meglódítotla a karját, - G(tzbombút dobott ! -mondta apuska. -,* I)e netn taláIt, mert az eIIenféI tauább
Iuttltt. Szembe vele ú j alakok tűntek |el, heten, A soííőr megldtta
őket, úira megdllt és dobolt ualamil, amitőI az Úldazat meg-
ingott és tántorogua forgott egghelgben, Akkor odaérlek múr
a segttői. Kettő közüIük elutigódott, ualószíniíIeg a gáztóI,
gnwltrlel a so||őr bombáia áraszlotl, kettő ezekneli segílségére

Isten napja. Reggeli harangszó hívja a békés lelkű
e_mberekbt Isten templbmába. Rózsika -is mlsére megy.
Én nenr;,

Az étr lell<emben nlncsen béke. Harcban vívódom.
Nem isrrlert,k magamra.

Tegnap esteítlé érkeztünk haza a keleti mocsarakból.
Illmult cgy ójszaka. Eljött az éjfelező és eljött a perc,
amikor nekcm kell jelentésemet megtennem Á Nagy-Irá-
nyítólrak. r1lost voIna ielenteni vaüm. hei. milvih sok
jelenteni valóm volna t" Ils a rádiónr 'hatlá'atott.' söt az
engenl. hívó jeltrkre sctrr íeleltcm, I{igyjék.-el, hogy nem
vag.yok it,thotr l -" -

l)e ludtlm, hog.y ez a hallgatás hazuAság volt. Én.
Alllha. ón,, a kclcli kán íia, lrazuiltam. Neni kÖtelességból,
hazám érdekében. hancrtr mert belém kúszott a gyenge-
ség. Talárr ott a lápon. . . Talán még előbb, a T<inia-
intézet táncain. . . Belórn krlszott és Iefogja az akarato-
rnat. Nern tudorn elhatározni magamat,*"hogy Rózsika
édesapjának titkát közöljem a feletleseimrnel.*-

Azzal áltatom rnagarnat, hogy nréA csak kcveset tudok
s többre vái"oli, De cz áltatás. Hi§zen fia csak azt jelentem,
amit edrlig turlok, akkor megáll a történelem és vhr aOOie,
míg a titkot meg lleln szerezlük. Mert ezzel a titokkal szeni-
hen ócskavás nrintletr feg.y-ver ós gép. (!.o|vtutluk,)
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őrvónyckbe. hogy .megmerrtsék bajtársaikat a szerencsétlcnűl járt
hajórril, vagv esctleg annak értékót is biztrrlrságba hclyezzék.

Kórülbelül ezeket forgattam a fcjcmbcn. amikor kifutlrs után
kézzc1_1ábbal, kapaszkodva. fog/ldzkódva i:s támaszkod"" ig/"_
keztenr megakatlályozni, hogy nc bukíencczzek perccnként iitszöra parancsnoki torony egyik sarkától, a mirsikig. ülni és járnr
majdlrem lelretetlerr íclatiatnak látszott, Kerekin 40-40 iokot
lengtünk ki jobtrra ór balra. hozzá nég ugyanannyiszor lórlultuuk
a magasba fel és vissza. Most tudtam meg igazán. hogy t,ulajdcn-
kóppcn mi is az a hullám, amint tajtéko)va elönii vizévcl a
hajót; ós _a huliárnvölgyck mólysógót, anrclynek lrabzó párájában
szinte eltűnni látszanak a gíiziisök. A felcsapó víz áratlita vógig-
söpri 4 fedélzctet. bet,iiri a korlátot é§ útjában cls<rdor mirr<li,l
elmoz<Jithattít, szellóztetó kiirtiit, mentócsírnakot és pararrcsnoki
hirlat cgyíormán. Nóha a kémónyig íelcsapva, könnl,cn kiolthatja
a tii2ct a kaziinok alatt is. A haj1loldalakat ostromló viz rrvomiiia

A tclrget,i:sz l'őjellctlrvrrttiistt lr lráttrrslig. l,eg.|rlblratr tl vittrr|rts islitlll-
haj<lk tltagas árbtlclrn sajátltlratri el.

..lgy van ez keclves barátom, ntit turljlrtok ti. szárazfi}]rliek.
hogy tulajtlonkóppcn rni is az a tengcr. Nélra talírlkoztok velc.
ottlrorl pedig ltényelmes környt,zctben élvezitck nrindett rllíinyi,t"
s ha eg;-szer-cgyszcr valamclyik clindult hajó irtját gon<lolatLan
kór,etni megkísérlitck, akkor mindig hajladozó pl'ilma}ákrí,l. csil_
lagor ógről, mély kék tengereket slántil, sirrilyoktól kiri,rt vitorlir_
sokrril is effólékről ábrándoztoli. Pedi6 higyiétek cl, lrogy mifelénk
az ilyesrni éppen olyan ritka dolog, mint a naptárbirl a piros
betú. "

. . §yugo,<ltan. hallgattam a nreginduló szírára<latot. amclynck
további folytatását a rádiósunk haik kopogtatása szakitotta fílbel

,.Parancsnok rir kérem. az Esscx iláÁ ;'.,rra*t atiott Poirrt
Saint Mathicurill, hogy clvesztettc a korrnánylt ós a rakománya
is megcsriszott, Bevorltatást kér, válaszolhatJTn az inclulást?''

Kórdóen néztet,n a két tcngerészrc. Sokat hallottam már ten_
geri viharokról,,hajószerencsétlenségekriil és izgalmal merrtósek_
ről, dc sls 1lycn közclről solrasem knpcsolilcltarn trelc, cffajta
escményekbe. Valószínú, lrop;y az arcom is clárulhatta gondoia-
taimat. mert az ..Iroise" parancsnoka újból rímszcgezte bar/rtsá-
gosan mosolygó tekinteti:t és igy válaszolt: ,,Hogynt. azonnal ki_
futunk, Remólem. veliink tart? Biztosíthatom, hugy trcnr nirr-
denrrapi éllnénybeu lesz része!"

.Egyikc volt azoknak az igen nehóz napoknak. amikor a he-
teki§ tartó batalmas viharoktril hajtott. emclctulagas hullírnrok
§uinte mcgo§tromolni látszottak a szárazfii'ldcí. Ez az állarr<lri
tossz idő bizony igen rrchi.zzó tudja tenui errefcló a lrajtiscrk óle_
tét. Az útjokba gördüló óriási vízlrcgyek számtalan balcsctet é,i
szerencsétlenségct is okoznak. A feltámadír ítélc,:tidiiben a hajó-
ttiriittcket mentó vállalatok kis vorrtatói, a haditcngcrószct nrenió-
hajóivat együtt. vetólkcdve sictrrck scgít§éget vinni a bajbajutot_
taknak. Mi is hasonlóan cselekedtúrrk.

Aki mé5 sohasem vett rószt ilycn fantasztikusan szóp l1rt-
ványban, az trem is tudja clkópzelni, lrogy milycrr rnerészsóg kell
a mentőhajó legénységének. Rettcnthetctlcniil kiizdenek a hatal-
mas hullámokkal, leszállnak a lcgtajtókosahb hr.rllámvii}gl-ckbe és

§ztlll liillitrls rr1 tlill a \ {,|,5(,Il\,\ il tlt,llis irrl)tlrlitl.,i.

alatt írgv dilng a leurezclis. nrint valami nagr.tlob a zt,Ilckarbatt,
Kísórtetieserr küzdiittiik magunkat elilre a tirrtasiitit ó jsz:r-

kírban. Nern láttrrnk scmntit, csak a lclcsaprirló hrrlli'rrrll.araj íchi|r.
csíkja világitott eg,vediil :\hogv a lrujl;inrrlk D(lóbbl{i(lit(ittiik a
hajót, a csavar irliirrként kikcriilt a víz}ríl1, ill,cnkor;tz e§i,sz r.lts-
alkcrtrnárTy remegett a rrrcgszalarlri gép r,ázírsirtcil_

Nóha egy-cgy jelziirakétát liivctcrl lrc1 a par;rncsnok. tle a

szertchullri, sziporkázó cslllagok l'ónyénól sctn llittunk cgvcbci,
mint az egvrnást kcrgetii hullámok ví:gcláthatrtlaIr srlriit. [-It;irrn
rnég csak sötétcb}rnck tűrtt fel az éiszaka, Egy,rrólr;ilr,v 1lercig izga-
tottatr vi'trtuk a hatást. tal;ln válaszolrrak, rlc schol se lnmi.

.,\zt hittem, sohasem lcsz végc cnnek a kiizdcl.rrrll.k. a loll _

tonos lökósektóI is rázástril úgy c.rcztcm lnil,].rmat. milrt a ziitvi,!,'.
búzaszem a rostábarr. Mitrdcn tagom fá_it, a .(yomrolll ónre'lvgtt|.
az 0rronrat peclig kékre-zölrlre vcrtenr a !átcsi_ivel. \'[iutlen eri!-
met összc kellett szedncnr. hogy tartani lrrdjarn mag;lnrat. .A pa_
rancsnclkc,m lopva rám,riim, pislantott {,s clforclrrlva mOsolvBott.



"fehát irerncsak az §sscx 1-1r;lthrr,, hirttcrn riiltt, is kívírncsi vrrlt"
hogy rnit birok. ]Vl;ir_már kitör,t a vulklttl,;rtrlikrtr kiizvctlcui!i
t!ii11;1,rk lc]robharlt tgv rakóta is ulírln rilrltiilt rni,§ r,§\, b,zzr.|
ttctlrCs;lk itz l,ssex tItatlr m(nckiilt nL,g it l i3rr,rrtlltrtril. lt:trtclr,
órr il it további kutató pillarrlirsokttil.

Köeben lassan riirrk 
-kóseiirrtiitt 

a reggci. az alar:srrnyatr |rigri
piszk_os. 

_ron8),0§ fcllriik szinte e§yb,jl,}tii i látszrirttak a l'tlfriics-
cscnii v íz ta j tókjával. Ncmsokiiia nrrgpillalrtottllk a gőzöst is,lltzony rragvon siralmas állapotban volt, ['atancsntrki hídjirnakclsii rí,szút. r,alamennl,i rncniiicsónakjrit ós az els(i ílrbot:rr.r<|at
szintc lcbrrctr,álta az áradat,. Pirrrs kómón,l,óvcl valahogy r:gy
rncgtópázott .kakasra crlrlékeztetctt, liriisen a l,alol<talrira'cliilvc
uszotl es a _víz.ntintlcn pillanatban iitcsaprrtt tajta. Kiizclólle i:rvc.
htrri57115rl rlutlilturrk. arnire iik ilrtegrtós;cl válalzoilak.

Ahogv kőrülhajtizttik úg,y rirrg?ulrk, t;,r,1,;itr;gri,rnk el mcl-
lctl,c, inlllt valarni dirihi.j. Sokszor cgiszt.rt rl'rliitlunk a fcdúl-

kirnonrirrt,i: szilt lnóg ii sziljhllr ítlszliirt"vrlkra ti:ptc a s(iviiltii orkrin.
;tlrrclyct cgyt:dii1 cri;rk;r jclziísíp harrgja trrtlrltt t/rlszírtryilllri.

,{ lratallnlrs drótkiitíl iitaelása arlrnylag sím/tn nrr:tlt. KÉrtirk,
hogv ;r vígét a horgurlylilrrcukhoz ktilsék i,s azt is e rrgedj4k. ki.
mcrt cntlr:k ictcntcl srllya jelcntiisen cllrnsrilyozrri kúlltr a hrrllii-
nlok r/rn5atását a ha.il}tc§tr:kcrr. A vontatrikiltól clsíi har.marlirra
az lrolisc l'crli,lzctnrcsterc nróg r6y klikusealajjal tiiltiitt yit,]íl;l-
vászorrzsákot is crósítr:tt, hogy a beliilc kirziv/rr}iri ola i ir vi;r
lelszirli:n szóltcriilvc, a hullirm<lk taraját elsinrítsa,

A sziilat olyan hosszúra engccitük, ki, hogy a k(t hajó olra
il}ctvc fara f§y§zerre merült he a hullárnvólgylr*. vagy k;rpasr.
kodott fcl a hrril;irrrhcgyrc.

Eleinte rninr-lcn símán rnenl, §gy-kút }ratirlnrar rin$írs lrt;lrn.
teljes eróvcl nrcnekii}tiirrk lrazafeló a bcrrrriinkrI kttgctii vih;lt
clől. A göziislriil ugyan ncru sokat }íttrrrrk, inklrbb tsak a hiit{:l
feszülósóbíil óreztük. hogy jiin ut;inunk.

Csakhamar azonbalt ú jabb i,s ige rr könrrye n vógzrtesrié ir
válható baleset tőrtórrt. Egv hatal.rrras hrrillim rnt:s.;rt ell1ldítr.ltta
tólünk az Es,scx }{cathot ós a rncgparittyázntt ha jri lrriási tiinrcgt:,
mir-rt cgy córnaszálat szakílotta el a n,lcgcsavarotltrti hor§on.,
llrncot. Ez móg nra6írbirrr renrrni k.üliiniisebbet ntm jcltntctl volrra,
rlc a hegcdilhrlrkl,nt rncgícsziilii kiitól rnirrket" is lrítlraríni<ltt ós
igy a tctjes eróvcl jl-rrri jobb góp a vízbellrgil lriití.tvógrt t|liapta
ós felgöngyölte. .|il. ho6y a gópószr:k m(:g iricjóilcn ószrer,rttók a

bajt í,s nragrrktril riigtiilr lezlrrtlrk a g(\1.1. Tchlit az cgí:rrz vtlnllrba
vÉtelt islnút előlríil kellctt kczclcniink. csak kt:vcschlr vOnirlró\,ci
ós kisebb korrn;inykí,pcssóggel. §cbcscn kcllttt rlo1grrznnnk. melt
a sziklás partok közclsi,gc sürgctiicn parancsoll, Sir,eflrrctórl volt
elegerx,|ő tartalókkijtclirrrk,"(s így a vízbc!ógíl vi.gci rgvt,lórl a

sorsára hagyhattuk,. I,1osszas kiiszkiitlí:s trtlin. rrrintt:gy tíz 1lrr3icr:
mérfiililre Arnrcn clótt sikcrült csak a jobb gúpct is ú,itrtil iizcm,
kéllcssú tetrtri ó-c trtost_ rniir egész criivci giizölhcttiiirk |oviibb a
nróll'lk vó<le lnlc alá, Ugy táncolturrk hcícli: a hrr!!irnrtiir,íi kapu
ján. nrint cg1, licirllkolti p;iripa .rz istállr'rirjtrin.

I}ctrt a clokklllrrl tudtuk csak me8 ir? Ijsstx l,It,irth clsó tislt,
jótiil. hOgy rrróg cgy fóltira vtlrrtntás ós a hajri szójjelml'rllik alat,.
tok, A rakomírrry megcsúsz;is;r rrliatt cF},cnetlerriil lcrhr:lt tt:sIct
attnyira igónylrc vettc a vihar, [rrrgy a szcgccst:li,sr srtk'hclvtlr
rncgsznkac'lt. lgv is a lrorgorry.lclvrrtril bcrcrrdczóst. ii lrakokat i:s
a liincíogtikat m;ir csak cgv cl:rrrasziil trrri.ott;t a hrlyiikórr-

lizrraltrr a kiarlíis kalantI rrti]rrr rnóg- jti nt:llírrr1, rralri6 r.ingotl
kiiriiliittcm nrinrlcrt ós lla nrcg,rnozdrrllanr. r,iri;1, .iártnrlr. iinki,rl,v-
telcniil is kapaszkrrtlnonr kcl]ett. Ilytlrkor rrrin<,lig az lroisc pa
raltcstiokátrak lrticsriszavai ,irrttlttak az t§zctttl>r; .,A tcngt,t a.t
cnlhcrisóg boltlogrrláslirrak.|citclen ország,tit.ia ós szalratlsiigiirrak
rrónra ki,pviselíijc, Legírlntosabb javairrk kiilcsiiniis kics,;róliihclyt,
M.trst nr/rr lriltratod. hrlgt" murrkánkt(tl cze r i,s cztr clbl}cr krlly(l.(,
i,s biztos mcgí,llrctósc fiigg a vizctr ós sz;trazfiildiitl c8),í:OIn),'|lr.
Mi nr:ln hlitrállraiunk. Siit| !]zerszcr í,s rgyszr,r ii rijrakcz<liirtk.
rlr:igrrzrrnk. irldozunk ós kitartrrnk!'^

Az r'rcelili,j/rrtik ltli;r,sirt;iL ili|lIll!ilIl.I i a flr}i'r lr
tlrrlgtrz/i sok lt,ttbcr nri]ttrvl*gtu ]iir:sis<i{t,

zctóre, rróha rr:{g t§ljr:sr:Ii r:ltünt cliiliink a hu1
liinrviil6ybcn.

Vógrt vagy hirrtrnrszelri kilírlct irtáu ttrrl ,

tuk csak az orrát szólnrltllólrr:n nrinttgy iitven
tni,tcrrc rrrtgkiizclittrri. Hbllcrr a pillirna tha:l
kellctt áfvilnniink a ciolróki!ttlet, lmclve t _rrkr:,,

riilt is clkapniok. I"cgónvsógiirrk, aki}.: l lr;its,'l
fe di,lze telr a kiitíl.vctii tnozlál, i:s a vrlutiril't.
bcrr.:rrilezí:s kiiriij foglalatllskodtak. az clíi:
hullámvcrfr nriait kr!n.ytelenek vrrltak rn;rgu-
kat cirlakapcsoirri ;r jlrr,lrkiitr!cklrcz. dc nró;;
így is úgylz,'lll,árr pelccnkit:lt 1rri!szkólvc ér
knpírlíldzvir tápiszkclltak í't:l a rrrindr:nt elirtrtij
sús létrt:rr. l1r:szíldriil szri sctn lehr:fett. rl}cIt ir

ílycrr :r tcttgór, .ltn h*rra.gszík,



AZ ARV|ZI REPULö
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,A. l\íississippi v,örö;csl,rarná, 
" 
tejtílkzó tapasztall,abb koprlnyák kivilrellllt,rrnt,kl,íztiintcgc v(,gos;akadatIattul ztirIrllt alá taitanak!

a.vÖlgl,ckerr s alrti esak Írt.iáhtrn r,.olt, _ Mert akarom, Nír. i\íotttgoInrlr1.!nindcrrI nragávnl sotlort, húzat, esiírt, hangzoti- a vái;Üz-a;i,it<iii,'*tii§"tr,._
l]atrlln.arr, fákaí. apró állatokat. A. ví3 ketléi vag' aic.sókva§ ióii volna," rr ii,ifrrrrott i;s }ra}rztrlt, gztit,tombrrlt házak harrg.iábáii.rInrlrlljait hiimpiilygalte hal,almas_ ereJó- -'És r,osr.au csinálná? -_ kir,ánr,sis"tcl. }ítllnphiu városi rt(lpe a gáta}r_a tó- ltodott mo§i- már fesziilierr a ko.rnlány.drrlt és hol a vizot, ,hol az cgct leste, biztos.
ututrlyou npró potttttcs^ka liirrt fcl hirte- - Ismcrem a környéket tis tudonr, ltrr
lrln a kavargó árgdat fiiliitl. (}yorxan kö- Drrko otlarórrüi -i;i,;Á. ,rr"gtu,iatÓ"i ;
zr'lt,rlctt, clrelriilt rr tomboló hullámok míldját. hocy be.iirgsák' a váio.rüa. Kii .

fii'liitl, nóha olyarr közel,_.hogy.a habzó lönb-en-is -:-tcttó hozzá sictvo, l,átva a
vizforgirtrrg ..llajdn$írr .cl,ór'te, é,s, csak- íőnöko habozását, -_ mit téilcnkediinkt
}tanar_a repiilögóp.4![r,4sa lg lra}].lratóvá Mindon perc drá§al Kórerrl, tegyen ve-ltiIl. l]szovcgzr:tl _pilólája vrrlt., 1zá,ralv lcm kisórletet. Ví,gezíem már'iepiilő-fiilrli _í{rippcl lnerirszkerlctí ae árvízt,erü- fólrykópószl nrunkáiil.t fiiló, ']{ontgomery hirtelen hetározott. Orla.

.Krit,óI,úr,al ktisőbh pedig.Duko.,Sehrrll,z for,tutt l)trkchoz:u.|ltl t(l§zalll a ne\rorle4n§l feplllolelcn.. _ Adj ncki egy gópct és virltl oI
{t1,,,lt:jí,l:r_,ryl: r^._,_{ll! 1_1.ó!::,,\i!qt_9 oute.^j]eúiir.,o-sü u-iiii.o á" iiiáössorrlelIe fl naLa.|máI§ Lormcl,u cm el. llEJot_l, oimborál, és'sikÖiiit a rlolog. VégÜi 'is,ki,a nróg. ntrrzgó, kocsiból.. trlont,gomery iuntu, u felr,ótoll"\,{}lI, a vlzugyl Kornlonynlztos. .,

., .\íllvolr ,, a.. n,,t*g _]'iogxurr" u uiff'11,uultjÍi.;iul#;J"r?,toi""i,:fi[uni

].i,.'!j;r.*l,T.j^,y". Morrtgomety -- *iüoffu-*iáÍ"jí i1*#}ll,or ff3XTi\'ílll 
na_ ,§z*r?z l!lell'' . .. ,. tűní a i,izrirban. A -donrÉ 

]ankái l,elin-
. - l'll(í Ií)logr&íl|sl, arra {l l{í}rll}'oRre dctcli vo]tak embcrekhel.l-irrrri ?
-- §ernmí sz.in alait *-- vála*zolt Duke -:§o§, itt vagyunk! * morgott, Duke.

trabozís iibttiiii. - * Most mil, teirzel?
*.t)c riekiink fllrrr ktlll. Dukel -- ma_ " lub.bv lopislantott. f(ör{ilbeliil öLgzáz-

t ac*iirxt,xil'ftil,ányÜi;iafr3.-',j'11oliiö hrrtszáa métcrnyir€ _lehgttck a várorg fö_
tn(tFill(llll ngí,sz Antarikáharr o sogóly" l{lLt.
B.ulij--ióo s 'frr."ifi;;'-i]l;,i-'; n,.*i1,iii *,Jicyét vlgszo a do.mb fiilé *" kór{o
vlitdvrtil, atrtii" lggjobtr"ii""pu..riii ;;; ii 1 niltitát *, s lelregtesq \i.".gópei oly
ü iechat,ható,sallf- ilrvúrrk leriiü a,,ia. lnsntira, anrennyite esak ,}ebot.

lttlg,v tnegtlyirtlttk .Amorika erszórtyét és
szlvl'.t. -.. No ós a r,áron?l . . "

]hrke csak ocodólkozva bólintotí. }íóg
jotrbtrrr cstrdólkozrrl;i, amikor l.át|.a. Tult-

gölíe a giiviil.tő ].er.crr(í, }lirrthrr rrcrnis a lógben, ltüttcttt r.ttlattti flllvn-
rIrikhutt riszkáll, r,olnn, ol1,atr rriríi .r]o}t

kiilii1;;'',, a ]avpliő. A rlilnrlr rnár kiiz
t nlllrr iil aIat(a tiint fol, i.ir.sztő í.v()fsrl*á§Flrl ttiir.gkrttlvo. Netj1.' criil'csiitó-st,l
ntegkcresl,e a kirrltló*zalago|. s fól(§7ztl1
tttrrgtúttlrrlltt, tnig másik ítilkezóvol kót-
silgbt.csrll l,ctl §zorongnlta tt lrtallílru t.stt.tllt l'órrykírpcziigr',pnt.'ler}rí,t 1,1lnrlán}.i
stilyrillttk J'trozt(,, .lrllik(lr rrz rrrnyii hir.telan kirryilí ris ztthnIttit*u, megl'acsrrdrlí.l .A kiivct liezö 1lillrura1llatt tába alalt,
órczte a rltirnll f iircs fiilrl.it',l cn nteskijltv
rrycb|liill,cn srllItLjlnít liil. 1íót cz izcr.r.il
cség tr§tás r:olt!

§esÍl(i kcztrk nyú]tali fp|lije 1i5 f,i|ld.
moztúk uz errtsőből, A rneqcríittel,óstiil
regzkotve, zihálva kórrlczl.tll

_ - Ra lehel innen jrrtlri u várrlsbuY
Hol trrlólok t.st)ttakol l Yan egyírllalárr l

Valaki azt felelte, hogy llrtr rr vizi
eserkészeknek cgr- oldalmótoros ladik_ia,
Menl,ós közben jó szolgá]at,ot tett. ]leu-
talÉlJa-e ókct s l.rrrlnik-e segitoni kicgit! .--_ oz vq]!. '|'rrbby f6grlrl.ija. \'ósrn
az oqyik kanálltsá vált rrteáll le|tr: rnlg
őket. Ott vesztegeltck, paranesra vát:vri.

Nóhánr- szrival a patancsnrrk eló lárln,mi a felarlata s kószséges fo|ar|atllt ka.
pott:

-- Terrrtirszpteson, testvór!
A esónak noklvágoí t a,?, elárrrsztotl

r,áronnak.
A kolmányos öxztiiniigcn kerülie ki al,,izhen kavnrgó ronerokal s Tubll1. nlig

Ryőzte 8, nrunká,t, Még
ntitrrlig 1alálta,k men-
teni való emh€rekct
s nomesak a r-íz-

tttfr§- iytlk. \,áTl, A sztll lltlillkirptlrrz-korlrll,t r:uhájába § á,, ar:cái :iiaso-

r:kozta borzalrnakat.
harron az emberi se-glíílrl gyprsa§ágát i§
rnegiirökitette a fil-
men" -Filmjérrek trtol^
g<i méterét ig frllhasz-
rrálta má,r § egyszetre
ráesznré]t, hogy, íel-
atlat:át etltlig csak fó-
lig oltlcllía nreg. Yisz-
sza i§ kel1 ^itrtnirrl,- §nítrazra trrrltok

1

I

t

az rncnte!,{c meg &z árví,ztől, Jro§§ nlyalt emell.ék, lrog5. a íilrrrftrlr.í:tclt moírkijny-
lll?1Éll§rlll óníilt- A kiilvá.rnrrrrk fi.ronl)á,}l rtl,itsrik.

-",,. leljeriorr eirzigol,elt! -- fejezle byt az ülósből kikócnrar,egni óg lasgatr
he a nrcgkezrlett rrtrtn<latot I]rlke. -* {jsrtlr nz a.il,<jlryilás leló 1rrtxzni.. Az ajtót ki-

lrlag$,§an. órlíilt. A kiilvároeok azonl)all rr._vi.tsílk.
trrúr: j* viz :rlat1 yarrnak. Az neyetlotr -- Yalósziníileg onnan jobbrrn látl -trrúr: j* viz :rlat1 yarrnak. Az ng}-etlotr -- Yalósziníileg onnan jobbrrn látl -lrizlotrságos hely a park tlrrmlr.itr. l)c rr11 r,rilto I)rrke óg ]igyclmót isrníll, t.e]jesen
ltllctttlcrI a góp1.lel leszállarri. líé§ egy rr telriilésro for:díiÖtta" l(örözve forrlult
arttogirr'rnerk sirirrs ott hel_v. s i:jtn ott volt a dornh fiilölt. T,assan le-

--" I)c r.alaltirrek tuógis tlrla, sö1 l-isgza |rt;l"et{. o]yál _l&§,§án, a_h9§y csak trrdott
is kriti j,ii;iiai -, ii;it trl a t onna".v ós hát,raf_rrtdttlt. hrrg.v lágsa, nrit_ miível
i,izt,,s. lúrsa.'l'rrhlty hútún tlrri"zrtya r,rrll. t,ela.

_:j Éir vállalorrr! -- hallattrzott rr, háta 1,iinlvo fllnrte§grge;o,l l ópp!1l" an ,ejtő-ruiií{til" ernl,Ö s,?lagját,.hrizta kll,esztiil övétt ós
}iilrligomery rneghiikkcrrve forrlult sar- llzorO*abbra sz,ÍJa.ztrr ma§rlhrrz a film-

korr ós'' *.zcrrűg.vrÖ yctl,e {r ma,sírbiuto§ felvevőgép_et. 
_

trcszólőt. Szíles' l"állír, kókszenlű, utlla ,. -_ tc hol<lnd. rnj az
liafiu.tt rrtost;lygri ,fi*t;alcmbcrt látrrtí. iit'dtigiit __ &ker§z. c$i-

-- J{i.tlsoda inaga? --, kilrdczl.e tnkállb nálttit . Q,Vere vissz,a,
r]iilriistn, min1, k1i,áncsialr" li.ellijt.{. a kér_ kerqerbJrka! :- ordi-
rltlzet.t iálaszollrat,ott vrrlrta, I)ttke rrrrg, tolt 'lrál,ra tole lorok-
szólaltl kal, rle llrlhb,v mát

-- Ne fig5,111.1tln rá, Mr. 1\,íorrt§ornr:r}, eltiínl a nyíjá§ln. § a
Á }ranEírr:iiirn do]gtrzik. ll]ubhy Ilall a ropíili5góp rneírbillent.
ncve. Netn is írrtlja. nrit buszól ! A íia,t,al fiit íillncs-

líonl,gorrrcr.v nrógegyszer szonrii§yre tiil,_ gi:peotiil, rljt(ier-
vette e fiút. Tckintete rneEakar]t a, Ilyti§tiil eg"yiitt a ]e,
rrrrrnkukabál.r,rr, tiiziit,t csr:rkílsz.ielr,óttyen vegő}len hltkfeneeziltl-.
tis a legétr"t k,ólrői kiáradó rryugrldtriág |llrrlrlly ló'Iekzet1ll,
arra, kí,sztettl_1, hogy konrrrlyan fotrtolór,a megakaxztotl.a, á ,)|1-

yogl,{, .l ktirketll',gttak lrrrtó kijelorrlóxl. halróx g1,orsasága s
- lliórt tlrrttdrlljn, hogy vó3rto t,lrtíja rig_v ilrozle. hog}, :l,- }liórl, lllrrrdrlljn., hoíay Yó}al,o t,udjá lig_v ilrozle. hrlg1, :l ,

lrají.rrni azt rr'fa]riilrr,1ol. airri1 rllrositlrlr tis §},í}lnrí] helyí,n irrit.:lirrj
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cngcln terrni val&hol,hogy tovább.iuthas-gak? kórrleztc a
pa ranegnokíóI.

A cgctkószti§zt Bó-
hajtva fclolt:
- Aa egósz várost

kiiriilvttszi az áradírt
ég rrincg ez á, járó-
mú, ami ezen az iir-
vón_vlő vizcn keresz-tiil tiithotlle. A sok
úszó tórgy menthc-tet,lcnül elsiillyesz-
tcrró. Nózz csak oda.rnckkora fatörzsek

csak az értókes
íllmtekercseket cso-
rnagolta bo gorrdo-
§an tarisznyójába
ós eriísitette hátá-
ra. llár l)uktl ér-
kezósóig móg bő-
vtln vtrlt ideje, tlo
clöltb kt ,ika.rtapróbillni a tortl-pet, hogy tcrve
sikcriiljiin. l3enru-
trrtkozott a rendőr-
kapitrinynak:

*" 'l'rtbby Hall
vag1-ok, nem rÓ-
gerr órkeztem a?,

t
l

-+

ttgrírlnnk a hullámrrkban!
_ l'rrb}ly loharló rcrnónnyel .folyl,atta a
kérdezőskiirlóst,:-- De 1,tllefonálrronr csak lehott

- }Iinrlnn iisszckiitlelós megszalratlt akiilviláEgal! - harrgzoi,l n iósrrjl,ó vá-
la§z. - De mcgis! Itill Ashworth. aki
múr azclótt, js rátliókrrkac yrrlt, míikörl-teti rövirlhullámú atl<iját. Nagy szeren-
csc, hogy oz meAv&tl. Legn'lállb oorrtotl
trclyzetképet kiizail í|s valószinii,' hogy
halnarosall segitsógat kaprrnk.

A cscrltógzek kiizllrrn kikiitöí,tek a dotnh
nl.iárrál ég l"altácxtalnrrrrl ltózegcttók agrlnrlrllataiba, nlóIyctl1'l'rrhbyt.' Ideórt,
elvrigczte a íllnlezí,st. tle móst hogl-un
rrzaharlul irrnen?kólsógllecscl,tcn töiicn-
gett. .Nlinderr eröfesz,itóse kárba véez, ha
tnost ittltcrt nent jul.hal, ki. Dukenakigazu lo]í, itt rnó§ cgy atttoFiro sem
tu<ltta beszállni. De mógiu az' eg},ctlen
távozási lelretósés a ]evcsörr kelegztiil
valr. I}ár kilőhetnók ő1 r.alalrti mesebeli
rtrkrtlaágyúyllt. hoEy rrz o1lrúzó rcpülő-gí,pte koriil jön!

Ami\or gondolataibun idejrrtott, nrrjd-noln folorrlitott öriirn(lben. .t elködlijtl
í,lai{te tlgy rógi [ilrrr. Ha nom is rakr'lta-
rigt,ri, do l-alami hasonló!

-- l]l, tudtok vinrri ehhez a ládióku-
kaelroz ?,- F)l bizon1.1 (i1.orsun a esónakba!Rill Ashw<lrth a kis ecntenlrladlójú
kantrában krtprlrgotí, ktisziilóke' előit.Alestrin a llcnrrttulkozóstltt, szanvcclóll.c.
sorr keztlet1, nr*givarázni vendógének. 

-

-* _ Kólrytelert vagyolt gópkocei akku-
tutIlát,orokat harrzrrálrti. mcií nrás nines.
Kiilörrlt,í]es krrpcsolást kellal.t kingyal.
trtltlt. rlc tlagl,szer.íien ruiikiidik.

"l'rrbh.v 

nregkönnl.cltbiillorr frijla ki a
leTtir{ol:

-., Hát akkrrr turl-e iigrrze kiittetégt te-rotnteni valakivel, akl a netvorlearrsi
relriilíítrrrot órlegítcnú óg tovóhllllnrró
kitr(lstrnret. És n/tán r.an-c valakitrak ilt
eqy _rrélküliizhető rnotorbicllklije']

Ashworth bügzkólkerlííen treietett;
.- F)rrnyi a.z egőaz'! Hiszrrn cz eg}.Hzo-

ríi 1 Van egl, haiátom, uki vrrgl, tOt ti
lom(lternyire laklk a rcpiitőtíli.iői s szí-
vegen orlaadom a bcrtzinparipánrat...

- óriásil * s'lrrbb1, 1rtrtlarr.it llttrnttlael kívónxágát, amit Ilill ;r kimtlnrlrll,t
szti llytlrslságár,al íovrilllliloll társúrrak.
Fólrirrri idcgórl,íí t,árak<lzás ttlán rtel,o1r,c
nylljt()11 ál, Tubhynak cg1, crirlrtlá{, a r,á.
lüszl.írsilal.rrt:
. ..llinrlic tndt,am, hog}. kcrgc vn91,. rlo
(rll 

_ 
is ílz Yag5,ok. Artriltl, a l,PpÜlőtÚ],ra

ót,ek, azonntl irr,dulok. Drrka." '
Trrbb§ boldoEalI pu,tta|ll a iróorc Ós

o].váglato1,1 a donrlron fis_velő rori,lőrka-pilányhrlz. Pn1l.p1.;igalllól ilil'1,1ól hagiia
u?;f,nl az ttta,sííágsal. lrrr trla.id n kiiz]nkc
ílr',s rnngj;11|11|.,irltíagslt rll u Ilit,stlsiigltrlz,

e,it,őcrrr},őve1. a, kó§? filmek itt venn&k
nála,m. firtem jön & tá,r§am repiilőgópel.
de rtom tudvárr leszálln.i, kényi,o]en va-
gyok röptóben elfogni!

-- tríegbolondult rrraml - kótclezte a
rcnrlőrkapilárry. Bár gondolhatiam
vo]na, amikor ez ojliiern} ővel közrink
pot,ty&nt. A szivverésent i,g elállt, hátha
a vizbe esik.,- Nem Irre§e volt az egyctlon * nc-
rotett, gondtalrrnul Tubby. -* Nekem irr
inrrrrrba szál|t a bál,orságtlm, de ezon
rnár tril vagyunk. }íost vlgsza lg kell
jutnoltr,

}tegl,árgyalták a terrnivalókat s Tubby
a kapltány §egít§óge rrrcllett néhányszor
rógigszáguldott azon a nrérfiildnyi slma
bctorrirlon, &m€lynek r,óge már a yízbe
órt. }Ia f)uke megértette ez üzenetet ós
kig szctencséje van, hamarosan ottlron
lohct.

}jr(igcn a,lkorryodott már, mirc fcltűnt
.l)rrke gópc a lát<ihrrtártlrt. ,Küriizvo köze-
lcr,tett a domb felé, ahol Tubhy izíratol-
tatt r,árakozott g ckkrlr n fiilke ajtórr.rí-
lásírbóI kilentlült eey kötéllétra! s az
alján lírgó vasgolyók valósággal kife-
szitcttók a leve!íőben. Tuhby majtlnem
kirrgrott a bőri:ből öriimében, hogy Duke
ilyen hathatós negitsógnck bizonytrlt,
azonban jó vélemí:rr},e nyonrban szerte,
foszlott. Duke potrtosan cllenkezö irány-
ba repiilt, mint kellctt volna. Kétsógbtr,
csctten lengette rr karját,, hogy a gópct
holyas irányba tercljc rr fellólegczve
látta, hogy ]Jrrke nregórlettc. A t,epiilő-
góp rtróg alacsrlrt}.,abbra §zállt g lnolt
nrár 'I'ubby fejtl, fölött trrizott el,mrrtatva
az utal,. llubtry Irckizúdította a motor,-
llicklit, nrind jobbun rákapesolt. De
közte ós a kiit(lllótrn r,óge között nróg
nrintlis hat,mittc móll,r l,ár,o|ság vol{. Az
rit vcgzcdclnresen frlgyott 'l'ubh§ olőtt,
Dtlrlig okvtttlcniil el kcllett órni,e a lót-
iát, miolől t nz ítt vrií{tire órrro, A llg-
nu§yobb sebessógrc ktrpcsolta a mtltrlrl,
s rnár nóhány rrrótert a vizbeu csúszl,tt,
felállt, s az orra olőtt hirnbálódzó lótra
legalsó fokrirba lrelrlkapva, fehúzódzko-
dott. Azt hitte, t,iistónt kiszakad a karja.
*rmint megércztc, hoí]y ,Duke egyre fel-
jcbb irányítja a gópet. A sebessilg azrrrr-
bon nerrr rrör,ekorlctt s így Tutrby fokról-
fokru kúsz,va, vógiil is z1hálva, llhcgve,
kií]ulladva, gzertlrx)só§lon bebukclit a lc-
rriilíígóp nyílá§ín rr r,rltoriilt a padlrin,

Jó 1,íz percrryi lih,cgós rrl.írn vigyelrogva
fclcrnolle a fejtit, órr bemászoll, J)rrko
nrögó az ülóste.

- Azt hiszcrl, }Iollylvoodban vagyrrnk,
iiriilt kucséber! -, lnorgott .Drrko inkább
clorlála.ttal, rnitt1, szentre}rányással hang-
.iáhan.

^- }la, ők ntcEloszik, rni ig molrtohat;-
.iiik! *- von!á Ineí{ vá,llát, 1ln1lh.v.-

-- }íajd meg|á|,od, tnil kapsz. htt llrran-
óríiIrk. Ne m mrlrrtjtaur nteg llorrtgrltnot.1,,
ntlk. hog1, nrit ukarsz. hár rögliin lis},-
láharr voltam szárrdókotltlal. antikor az
i'lze.nclod hozzá.m .irrtott. §zcroncs<irl, lttll4}.
Holl1,rvoodbnn csakttEyatr r-ógczleIn hti-
son]ri mrtta,ttúIrytlkat, }rát varr ogy kix
gyakeirl*tom. De nrost fckütl.j le! -- fiir-
meí],t Tlrbbyrt gzeretottol. * ])ihcrrj lra-
zálg, egy gzót sc halljak...!

Trrbh5,e}teriilt a parllóu s alig lrrrnyla
lc gzern,ií. arnikor hirtelpn ltatalrntts or.
dítás óbrcgztetto fiil:

- Hol vannak a fllmck? .- süvitclt
]\íontgomer},. - Drrke. te tlecsaptá,l! Hol
az a kölyiik óg hol a íllm?!

Tubby álomitl,trnarr í,ápászko<lott, fcl a
rrarllóríll. ()tt igazán nem keroshett,o lr5-
nöke. §zó rrélkiil átn.yujtol,ta a l,elc ta-
,risznl,át, ós pirrlogva hallgalí,a l)rrko cl.
bcszólósól, iirült, 1ottúről.

l{ontgomery szájtátva ílgyelt a t,ár-
saságában. lóvő idogennel e§yiiit. l)c
bámulatában scm felcdkczeít ntcg a ke-
zélrc nyontrltt larisznt,áról a kezzo1-1áb-
lral lntegeíte a legkiizelehb álló entbor-
rrek, parancgoló kílzmozrlulattal kiildtc
a tekercgeket a laborrttririrrrnba. Vétaiil
a társaságábart ltiv(í fóríi írrlálta. rneg
leeolőbb a hrrnÉjál,:

-- tr{i ujságl '.- kílrrlezte Tu'llbyl,íll .iri
amcrikaiasan.

- Fára,tlt, szonr.itrs órr álnros vagyok!"- dönnyiigött a íiír.
-- .lío majd ón hazaviszern a krlesi-

tlton! - ncvctett az irlegcn. *. § nrirrtl-járt el is llúcsúzhat a repiil(itór.t(il.,tla
lrrég nem trrtlná, a §trrr-lllmgyár igaz-
ítrtlójIL l,ag},rtk. §zcrziidtelem llpet,trlíir-
rtok. Romtilrrrn. sok rlzó1l filnlot kí,szil
rnüjd, }Ta rrgyrrn, ki)zben ki rrent 1,iiri rr
nyakáil -* tctte hrrzzá csiipp girnnyal.

1l.rrbby zavtrrorlottságában rnegliiiszörti
is clfele;itct,tc a hirtolen szcrzőtlt,etést, s
az attt/rban elnyúl va, hanqtalantrl rno-
rerlt magu tllri. \'alnmi azonbtttt lno{osz.
káll az ag.vá,ban tls hirtelerr orlafortlrrlt
li.idonsiilt 1gttzgaL(l,iÁ.bon l

- Csíp.jen rtreg, kílrern! ... -.. g adrlig
han§oztatt,a okta,lan kívárrságál., rrríg a
lilrnr,czér valóban rr tlombjóba esipctt,
úgyhogy felgziggzent.* trzcnr! }tát akkrrr móg sern álnrrl-
dorn! - ujjongot,t íel. -* Iíindií{ erre a
niostersógre vágyl.am, - rl tirláratlti örii-
nróben úgy találta, hogy a kabátja ha.i,
tókájába tiiziitt errerkész.jelr,ény tri lságo.
satr tonpafónyíi elrhcz az iinnepi 1lilla-
nat,}roz s n}crt mást norn t,ehctetl. hát
rliirzsii!ni kczdlc.

És tiitrbó senki se hivl,a tnágkónt. rnin{,
..ll.ilőcrnyiis .Tim",
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MARosvÁsÁnn§LyI vE znrőrÉp ző rÁnon
iínrosvásírrh elyen vagyunk.
Ciyiin_r,iirii város: rentckhc-
xzarlrott kull,rirpalota, trirtal,
rnas városlrliza, szt'lp 1olrtp-
lomok, megkap<i harlaprrlt1-
iskola, szópstílrrsú ílpiilcírlk.
iirtlg iskolák, kollógirrrnok
rnirrtlcnfcl ó,

l]stc rr }}olyai l(ollógilrn-t
lrtlvarán rill lii} szókclyfijltli
rrstlrkósz. Kcrttílrty vezilrty-
gzu.vtrk pattogntrk, rrregnyit-
jrrk az clső szókclyliildi vtl-
zet,őkópző 1,állrrrt. Nyrr[t:r,an-
hártnarr tntlrrlljrrk a ,,trli
A.l yánk"-ot,, rinckcl jük ,l,

1,1ilnrrrlgz,t, lrall§rltjuk rr tri,
lrtrrtt_vilri szirvtrkat:,,A }ln-
§},ar ( ]sct,kt!szsziil,etcóla íls ttz
rlrrlólyi 0scrktllszkcrület nc-
ví:lren mcltlí{ szeretcttcl kii-
szíinl,elck lltlrrnotcke í ahbtil
uz alkal.rrmbtjl, }rogy Kolrrzs-
rllrról, §zógzrílgcrrb(i1, }ía-
roavásárholyI,(íl, (lsíkszorc-
rlri rr'l1, §zókcl yrr tl. .trrlre l yr,íi'l,
Scpsiszcn t !ayiirgyről, lJr rda}lestriíl i tl rl.iiit-
trrl.ck, az cisii szílkclyfiildi t,ítlxlrbrr, A eser-
kósz ólct,c lsl,tln 1rltrartcsola,t,á}r<i], ir lnaí{y&r
nílpílrt vln ! !llrllen a tábtlrban hártltrr
rlfl.poIl kcu,sztii1 tanlrlni, <lo'lgozni fo-
grtlrk azért, lrog.v nópiink firrtalságírrrrrk
vczcttisére l,cIkiisnrercl.cscrr felkrisziii-
jiink. Iiomrrly, -ttirfias ós kitart,ri rrrrrrr-
kát vór,ok rrlinrlcnkitiíl!" zágzlílfolvorrás
altrtt rr ..Iliszckcgy"-ct rirrekcl.iij,k. Vc-
zőnysző siivit v{lgig: l]ábor: vigyrizzl
Táb<lr tigztr-.lcí{.i! A kie,ti sz(lkcly logí,rry-
ktlk szrlrntl riil alrnrl ír magyar zászlílrn,
rr írl8í{yar ibllrinrtrr]á-c ílnoke lt:rttrlrntrytrn
szril, hc1iilli a kollógirrrrl rrrlvatát, llc,
}rtrl.rl1 trrirttletrkinck a sziv(lbo, a lclkckcl
iisszcfoír.iir 0§}- gyiirryiiríi, ónoktllvo-
itnárlkozó kiiziissóghe: a nász|ő, az tlnck
itn az ima szárrtyárr, 1asstrlr, rrróll.tisr:r§-
tel.illscrr kriszik ftllfclil irz órtrrrcorr. i}-írtt,
.|-ón, 5-ílrr tlriig ira,rnú ki.kóilzris -trllyik,.
A ,ltÖt{K .Kolc{,i §zázadírnrrk kiktipz(ii
irán.víl,ják a l1rhtlr lclki, szellttrni ós
pyrtkorlati, kikópzósót.

A l.ál:tlr lcgrt(lpsztríilrb prrlgranrporll-
jui: rrz altlki kikilpzés, a t:scrkószjátr!k-
okt,tttri,s r|rs }rtrlijtil.ék, trilliir,rjgztrt ós tír-
t}őitiiz. .l trnltírr: .[-itrr a 27, lryalo§ezlt 11

cgyik szaktrsztr, r,a.la.rnirrt rr Zil. hal:ir-
ytrrlítsz z:riszlrirrlj kiktipziii ktrtonai bc-
lrrttlultit, lnt,l()l1{rk a tiibrrr, l.agjainrrk.
rrlnrll1,ot, \:tiszi G},tt'la, őrnrrgy frr clíi-
allásn vrrzotel,t he ir tnttrrlsváltil,}tclyi
lalilrrttyrilllrr. llnrlnu§t, ós zlrxzltis ttrttk.

iirntostcrck és sztkagzvozetiík nragyaráz-
lrak, ttrrrílarnak, lnrrt,tlgatják a gyalog-
sáxi líizíegyvercketl a 9ill3l. }í. \íanl-
]itrlrcrl, J5. 

' lí. Mrrttsort. rr golyt'lsztiríii,
gópprrsltlií,, ;rknrrvcti,it, ntiltóz putkát
ils 1rrincóltiirij ásyút. Ilgy prrskásszáza<l
alarki gya.kor:lat,okat r,ílgcz tr tírllor
rr]lsztr-cliii clíítt. Il&syog a szóktll.v firik
{izcn10 ir lliiszkesr!gtíil: ítrtlok]rjrlt!ssel lor-
írat.iírl( krlziikbctr rr lratliprrskítt ils tr szu-
rorryl, nrlzcgetik a ptipprrskát, sinrogrrt-jók, rnirrtlra, az ót]trsa,tty.jrt.ll vcllrtit; tt, ;tt,,
lrózprrskát,. *rz akrtovctői ús a páncti!.
1iirii rigl,ril. l)ólrrtÁrr a hnrlntlrrirliskrrla
kr'tl,itiha nregyiink. harli.iátr;k. |ligollaltrri.
trirkóp és hirnrlri, vularuirtt erllliir,íi ki
kópzósre. A Kolrrl,i §nhzat] kik(lpzíítiszt_jei ílrtik n rtlcs(nrsílgiikei: tiriirrrnlcl ós
tta.gyszcríi gzakttr<lórigal vógzik fá,rad -

ságtls <rkl.ató mnnkójukat.
()rijrn, nózni, mil_von szcretettrll ór,

trrc!.llrtttrr| {sáFga'l terizik kcziikllc a szí,-
ke,ly legílrrykck rr ctillijvőpuskát: tridiggo}tíis(lttt jut()t,tak hoz,tíl, lr.l.ótr tzok scut,
akik a liszleli kiiriil rnlir ltrszrllgálták
kaí.tlrrrról.iikct a rtrrntin }ra<lserr:gbiln. A,
rrt:tg.1,1r<lkrrak so!rasern adtak fegyvert,
rtelrogy nregtantíljanak cólozrri. itógii
van egy-két ná§yon:ióI cillzri fiú: pl.
cg_v csikszoretla,i kicsi szelkcly, aki {t
l0.ets, 8-as. 9-es kiirökct taláUa, cll Gyti-

íls a partnoslroksárl ttgjaí rrl(il.t. Dstc
rlírgy kiiziinsóg eliítl, lrillorl,iizct t,tl,r-
l,ttrtk. A lriiziirrsó,g is vtrliilrk óncko1,1lriisz-
köl, csatakiált, lirlrrcpóh,rrs tálrorrlz,ág kii_
vctkezik. íl e f l ek to rfilr r "vbeu ú szik a ná gz1(> -
rtitl, hátt,órllett bcnzinrnílgl},,ák irlttlolygri
ftlrryo kistlrl,etirlscn vjlrigíi,. ar:rilfnlkórrt
rill a llihor X;| lagjrl. ('sOke l'islrr, ,\íl),
ljrrtlrc ,.lrclszrillrltl n, 1lúvtt" eitníi vorsí,l
szerr-al.iu, a kiizijtIsí,r óx rr ílr'rk lr,kirrlel,e
a, zá,szlrirrirlrt taparl: Imíulkozznnk! Act!-
log és rlz Istcrrbcn. meg tt nagyar jiivíi,
bon hír,íi hlníjon, ncghrrttirlvir nrrlntl-juk eI ehbtlrr a ítiborlrun ttl,tll§z<tr a,
..Mialyánk"-tlt. A rnri,glyrik lrrclcE líiz
lrinyc rávctiitlik tlz ilnritlknzri xzí,knly
ftirfiak lis lcgótrykék o,rcíira, jnrtira krrl-
tlsrrlt kczílre. \ralami kiiltinös ílrz(lg jírr
qt valnnrcrrrryiiinkcl:,.l.]mlí,kczziirrkI
Eszakott l70.000, l)ól-Errltilt,}rr,rl í,l{lí).{l00.
I)ó'lvjr]ókcn ;ili0.000 nragyar fórfi írs rtií
ól idogcrr ltralorn alott. ]rnárlxáí{{}§ ú,tli-
tattal gorrt]oljrrrrk a viláíahú}xrrri 6t|0.00t}
nlagya]: hőgi halottjáre. ]rog},iillk kí,szerr,
}ra kell, nri ig életiinkc1 trrdjnk áldtlzrri
mittrlen rttag_varrlk fclszn}rarlittixárirt.
H iF},.iiilrk a, mag}-nr fiilrl, a ltla,{l,trr
ctnbr.r í,s fl lrlalryar gzeIlcrn fellrirnrtrlír-gában|" Érrckel.iiik cl n, Hltrrrlltszl. A
zász|őt lchírzzlrk. a táhcrrtrak vrigc.

\Ia(rst)l,a. rrlán nag_v kiircsártlág. órrek,
t<lnrboló jtikcrll,. Rúcrrtizunk cgl,tnóstól:
§pániel l)czsii báí.r:ánkt<il, |iaít}- !lrnlí,
llírlff§ lrr.rrlltr.. .lárloxi Zrllíán ós Jrat,aki
,Itizscf pn,r.allesnlrk trraklril, a i,lezl.rrktiil
ós rninllerrkilíil. í'sillltl,s (}uiiral rlr"

N

lltl1

nyiirű sor:okbtrn, nagyszcrii
íi,gyelrnozatt,séggei t,tlrttri
rr tá}tor a városon, 2clr8
az íxck n firik a,jkrln:
Ilorthy }l ik]ti* lra lcliil
a hófclrtir Jllvdra, gtll,.l(i-
nyilnak rr lr/rzak allltkai,
rrz ernbe rtlk rncgál'ltrak az
rrtcárr: ,n()st] 1ílt,rrlk elő-
szijr hosszíl úvck <}l.n r:scr-
kószeket" l,ehet lír1 rri a
szókely fiírktln. htl,r}, tilvc,
zik a katonás fcgyolrrrot,
a mcnct.clt'ls{, a htttgtls
nril,ázást.

Janrrár l'r-ón, iinilepo va.n
rr 'l,á,horrla,k: a tábor tirrzti
tagozat,á.ltak ]íl t,agjrr iin-
noIiólycg kiilgí;|sósok kiiziitt
lel.cszi n cserklszfogn,<lal-
rrrat. l.jtána az iirsvcztltííi
l,ttgozat csorkí:szel, rr ki-
kópziiti szí,trk parntrcstloksá-
ga ala.1,l. gyiilryiiríicrr sike-
riilt rlísztnetlel.'lrr,lr l,isztrl-
leEtck a l.óbtlr zászltrjrr.
a fogadalnrtrt tcí,t l i.szl.ek

.l.

i:

*^,:-]_

'l'i-szI oh f rrgIttlitllrrr rItiIclc.

-é

l |tltit ttcsol1,1ts;is

-ff'@fíYlrvlr 
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l{lREK
A ,.Maí{yar C§erké§z" kiadóhlvatala nyoma,

tóko§an kbr mlntlen cserkészt, hogy címvál,
tozá§ yagy lelszólamlás €§etén a fiév m€ltett
tünt€§§e lcl csapáta §zámát i§. Nagy munka,
könnyltést tolent a kladóhtvatal §zámára.

An otszá8og vlzlvezetötiszt |€l€ntó§éből!
,,Amí,{ a multban a vizicserkész tiszti tíbo-
ioknak általában mintegy 20 fíj alatt ínozgott
a létszátn,uk, adrli§ viz,icserkész tisrti tálro"
railrk 3 alkaiomrnal'365 vizicserké§,zti§ltet
va(V tisztielöltct képeZtek ki; e!i,yób vízli,
vc).etii,ktrrző táb<.rrItinkban pedix, nrnelyck
trlszbcn örsvezetői vagy segérltiszti táborok
voltak, toválrbi ?50 vízicserkészvezctíj, va$y
leendíi vizicscrkószvezetíi,nygít kiképzést."
,,Nasyjelelttőségú ered,nlényt jelciltett szá-
nrunkía a ,klsok-kal valr1 erayüttmüködés
neg§z§rvo/,ése. Euel kapcsol,atban a vallás,
és kíjzoktatásügyi minisztérium testnevelósi
ügyosztitlyn tárncrgatísával a §zeiltelldrci
i{júsági vlzitelep cserkószvezetés alá keriilt,
anren,n.viben üz olt nyaraló nintegy batstá,t
d,iák vízikik6pzését külön e cólra §zervezctt,
ngylrcvezett 

"KI§OK oktaüj (csgrkésztisz.ti)
keiettel bonyolítjuk Le- Az |940. 6ylgln pedig
ax eg,ésl rryáron ftllyó diáktábor élelmezési
ellátását is nz orszígos vízivezetés O. H.
c§oportja lá,tta el s ennek kapcsán az orszá-
§tls vízivezeté§ mód.ot tutlott tal:ilni a vízi-
c,serké.sztisztck gazdasági kiképzésónek meía-
szervezósóre."

A lérflca§rké§z szeminárlum elíjadás sorp
zítában xróf 't'eltki Pál ,,Szcnt lstvin |lirrl-
rJaIlna l94l-bq,n" címelt íartrrtt eliiadírst. F,ry
Ernil orsz. ii. v. elrök podig a ,,Szent korona
tanát",ismertr,ltt'.

Fölvéiel a iászóvárl premonttel kanonrrk-
rendbe. Az eredeti itttegtitását visszanyert
Rend Prépost-Prelátusa fölVételt ltirdet. Jelelt-
kezl],etnek mindazok az ideírlis lelkíi iijak,
akik az isteni Mestertől hivatást kaptak az
ö szrlrosabb kóveté.sére, első sorban az iíjú-
ság szellemi és lelki ncvelósére. i"-elvótelüket
kórhetik mirtdazok. akik a girnfláziurn vllI.
osztirlyát jeles vagv jó erednlóltnycl most
vészik. vítcv végezték. kérvényükhöz rr kö-
vctker(i iratok sziiksógesek: l. cgy.ltílzi ke-
re§llleVél sziilei,k,házassáei bizonyítvínyával
egyiitri 7. lrórrrrá|ási hiztlnyiívilny; 3. íél-
évi iskolai drtcsltij vagr. órettsó§i bizoltyit-

llüpHLREK

7ÉIIönöilöx

l

I-"t

vány; 4. ajílnlás és erkölcsi [lizonyítvány az
illetékes híttarrár vagy lelkiatya részériil; §,
orvosi bizonyítvány. Szeptetnbertől kezdve a

Rend Prépost-Prelátusa kis szentilíriutnot
Iétcsit, alnelybe ugyllniIyen íeltételek m{llett
kór,hetik felvételüket azilk, a,}iik n gimttázittnt
lV. r-rsztályát ieles vagy ió elcrjménnytl el,
vógezték. A ielvételt kénlik a iász<ivári Pré-
tlrlst-Prolli tttshrv intézctt kérvú,rr ytikct kiild j úk
be mijrrs l5-ig lr jliszílvári kartrlttolirctrrl
úi<lncntesteróhez (Jászóvírr, Abauj-'l-()rIta ln.),
lki szír,elsctt ad részlctes lelvilitgosítítst.

ii::ii'i§: ].:j:,].;,.

A honvéd§ér{ a köpenyen i§ }etld§zere§itette
a rangjclzéseket, Aláblr közijljük a lcirúinbb
vállp:intjclzóseket. A válIpánt (nrindktit vá1lon
van} színe a hajtóka színóvel cgyezih, 'l'isz-
iesek (ijrvezetíj, tizedes, szakaszvczsiij) ít

kijlerrl rrjjárr visehrck a hajtrjka színóvel
c§yezii cgr-. kettíi, i]letv* ltáront sávot.

@* ffi
őrnaguffi
alezredes

ttibornokM
altábornogg

ffim
0latogsdgi tábornokffi
tábornaggm
lelkész

örmBsterffi
tórzsőrmesterffi
tiszthelgettes

alhadnaggffi
zástlós

]llF*
ezrades

*

Az ér'cleljón gr. Toleki rniniszterelrriik fir, tb" fócserkész §Iiskolcclrr járt. rl]zt, rrz" alkalnrltt
ragadta rncg a mi§kolci cserkészct, hogy iránta érzett szercíetót és háláj/rt kiftjezzo, l,it:h-
tcttsteÍlr l-ász,lri főispán tir áJíal a<lott 5'-Órai tca elótt a szltrlráz elílcsarrtrrkállarr sorfalat álkll-
lak a rtrisknlt'i cscrl<ószel<. Kti1l ; :1 tcára i.rkező tb. főcscrktiszl, lt keriilt,I r,ltriil<c, lít:nkev
llriltig YiItttrrs rl1'. rill. táhornrlii ürlv(iziiltc lr lL cserkriszkcri'tlct tls ir kcrírlll 1iszl'it,i rrcl,i-
hcn:_nlr,llelttl l}órl1- I(orrrél ílgyr,, cln. tis clr Harsányi "Iózscf lier. fól.itklit, -*- .,\ r:icrlrdsztlk
tts r,'Ízicserkószek iorfalának 

*iúgérr 
cgy c§erké§z "tidvtiz,i:Itt ir mittiszttlrchriili irrrrt a liírli

rtovdhrln ís nvrrjl.rrl,t'-át résárlre cg.v árr.r!írrrl,tlxin3 tserJrtlszl"sol.irnt.
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Anyák, engedlétek llaltokat repülnll pzt
kérte Ember §ándor, a híres repüló a Ma§yar
Aero szövetsés sajtótcáián, Lelrilincselií elii-
adásban ismertette a repülni tudír ombgr e|ii-
nvét a többi fölött az élet rninden vtlnalán,
Nemcsak a iáborúban van szüksége a hazá-
nak sok jó repülóre. hanem a ,háború után
a kereskede|mi repúlósbcn is, hiszen a jövő
kiizlekedési útja a levcgőben van. A Ma§yar
Acro Szövetség az idén fokozottabb mérték-
berr akaria előbbre vinni a repülés üsyét.
pontos tervek szerint készitik elíj az ifjírság
repülöismereteit a modellezésen kezdve a
vitorlázáson át a motoros kiképzósig. Ez
azonban csak úgy lehetséges, ha tninden ma-
gyar .rnya megértve a Magyar tíaza iránti
kiitelessósét, repiilni engedi fiát. Cserkész-
anyák! tla olvassíttolt a fiúk lapját, és ozt a
kis .hfrt, me feledkezzetek meg kijtelessései-
tekríjl ! *

kíváncslan vúr|ík a jelentésekei a jótett-
hétről! vaj.ion mennyi ötlet és leleményesség
van még a nagyaí cserkésztársadalomban!
Be}üldésl határldö lebruár 16.

A 146. sz. .Réval" cs. cs. Tatán, február
2-án jól sikerült vidám farsangi ünnepélyt
rendezett. A ,,Karcsi nagvo,n betcg" c, diák-
vísjáték után a ,,Bíríl eliitt" c. falusi jele-
lletet mutatták be a f iúk. ]íll sikerült a

,,Btrlondokháza" c. bo.hózat bemutatása is.
A ,,Gézengrlzok" c. árnyképjáték és a gimná-
ziumi zenekar iátéka fejezte be a kedvcs és
jrjl sikeríili ünnepélyt"

Pályázat a rtla§yar kegyestanítórendbe. A
malayar kegyestanitórendbe felvételre jelent-
kez.hetnek olyan VllL osztályú róma ka-
tolikus ieles vagy ió előrnenetelü ta,nulók,
akik a szerzetespapi és tanári pályára }riva-
tá§t éreznek. A pályízók íl magyar kcgyes-
tanítórend fónökségéhez (Iludapest, lV., Váci
utca 33.) intézeit folyamodványukat igazgató_
srlsuk útján áorilis l-éi§ kiildjók be. A kér-
vé,Ityhez melléklendők: l, az clíizö évi bizo-
nyítvány és a jelen félévi értesítő (lehetőleía
,hiteles másolatban)l ?, kereszt-, bérrnalevél és
íllamri sziiletési anyakönyvi kivorrat; 3, hit-
tanári erkiilcsi bizonyítvíny; 4. iskol;rorvosi
bizclnyitvány; 5. a^sziilijk egyházi házassági
lcvele és az esetleg elhalt szülíí halotti lcvele.

A lllagyar §serkészszövetség állatvédelm|
blzott§á8a január 2í)-án értekezletct tlrtoti.
Nasel Edgár dí, fiititk'lr jelentr:tie, lhogy irz
iskolák nrult tanóvi állatvédelnri míiködúsó-
ríil szóló jelentést íeltetiesztette a vullás_ és
kíizlrktatásügyi mittisztérirrtrtlrrrz. A hiztlttslix
;t MaH!,rr ÁIlatvédök ()rszúgos t]ql,rsiileté-
vel íe lhivási közil!t a hptlkbatt az írllatrrk.
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különösen a lovak és a madarak téli védelrne
érdekében. Az állatvédclrni törvényjavaslat
már véglegesen elkésziilt és a ,fiildmíii.elés-
ügyi miniszter rölirlcscn bcnyujtjii az orszá§-
gyülésnek. A bizrlttsllí{ ellrirtárrtzta, hOgy ál-
latvédelrni és állatrnecficyelési pályírzatot,hir-
det riivid cikkre és fényképre,

A rádió fchrrrír l?-én helyszini k(izvetítóst
adott a llárshegyi cserkészparkból a buda-
pesti cserkészek síokiatá.sárítl.

§serkésztatálkozó hóvlharban. A dín cser-
kész-sz.övetség 194t január l-én nasy újóvi
találkozót rendezett kopenhásában. töbt)
mint 2000 résztvevíjvel. A cserkészek íel-
v<tnulása nagy hriviharban törtétlt.

t{eglnzdödült a buúapesli regü§ lanloltam
Az előtlddtolt, szinh,elyel Fiatal }ta-

KÖNYVlSMERTETÉS
Papp Vlktor zenekönyve: Zenekari esték l,

ll. Ncmcsak rádirizók, banem ,mindenki igen
hasztttts stgédr:szközt taltil benne zcnci ntiíi-
veltsóse nte$a|apozásítta. A le§kiválrihlr zettc-
szerilk élrltét ds fi'iíniivei1 i§íncrtOil rijvid,
viltigils síflushatt, ktinttycn éttlrt:lii nragyarír-
z"*tttlkkal lttlz.za kőr,cl ;r lllihrtsokht.rz is a lo§-
gyakrabban §zerc}rlő zeltctnílveket. KiiIirI}i'-
sen kienclkcdik ir, miibül Bach, llccthrrvcn,
Mozart és Li§zt islneítetóse, 1)r: nréltó ltelvet
kaptak lr tiihbi kijzt a ,ntiti 1ag5, tnalayarttk
is: I]artlik, Kodálv. I)ohnán_vi. A két kötet
ít l)a§y zeilO§zerziik lényképeivel szép kiiillí-
tású. kainn}*c11 kezelhetíi forrnáiír. Áta ki!te-
1r,nkítri 5 51) P.

§chramek ()(ló, a 3l9^ sz" ,,]]örök 0yörgy"
cs, cs. iirsvtlzr:tííjo, ilzcni lralesct kövctkcz-
télrcrt hjttclr:l elhúnyt. Qtttj testvérünk minta-
kdpc vrrlt :r mindig mosolygri, öröktevékeny
ijrsvczctíillck. Emlékét soha ngír felejtjükl

A cserkészmozgalmát alapltó és intmár cl-
húnyt lrlrd l}atlen-Porvell cnrlékére fcbruár
2-án 11. n. 5 ritaktrr Bttdapesten ;r §z,abadság-
téri reí. terrr1llonhatt ;l Magyar Cserkész-
szöv§tsé* x], ii sziin nepségl. t f elt dezett. A gy ítsz -
íittncpsé§ett;r budapesti és környéki csapa-
trrk kiildiittségileg képviseltették mastlkat_

UZEN Az M, cs.
§zabadság. A grrndo!aiok versbe foglaliisa

b/rrki szírnt/rra, nagy fe}adai. Kottíjn nrr]lik
a r]tllog, l. Milycn gondolirtaid vaInak, rlmi-
kel versben, akamz nre,gírlri. ?. Milyen [or-
nrílbiln ítt)d neg, A szaharl,ságrril írsz. [)e ú$v
illítrrd he íl gOndolatot. hosy ez az c8ycd,ül
üdvi}zíir'i. Pedig üen szabatl e|felejtened,
ltogy ,a szatradsághoz nóha rta;{yut kiizel van
a szabadosslig. A.rnai világban ir szabadság
melleit ,lrangsítlyrtznuttk kell azi is. hogy kí-
séríji. a fcgyelent- és kritelcs-sésérzct ópoly
fontr;slk. nrittt tttilg;r a szabadsti*, A külsö
iorma nem alkalmazkodik a gondrllathoz.
sokkal pirtttrrtibb, rövidebb sorok illettek a
ta rtaltlnrhoz. -- §z. 6. 5§0. Küldemérryedct
kijsziinuttel lnc§kuptuh. sajnos. qlég késiin
kiil<1tcd s aktuatitásából m,ár vesztett. Pedigjók az írásaid. Ha ezen a télen nen is tud-
juk kőz(ilrri iiket, eltesszük ,iöviire. Más irá-
nl,ú ir:isaidat is bármikor szlvesen látjuk.
Csak ne felcjt-sd, lapzárta lt} rrapllal mcxiele-
nés elijtt. Ekkorra ,nátunk kell legyen a kéz-
irat. ,,Repütnl lkárok." A jeIcntkeZós kót
rCszbiil ill: l. A Cserkészsz(ivctséghcn a
repülőknél. 2. Az orvosnál, ahol sznkorvosri
vizsgálaton csnek át a jelentkezők. A Cser-
készszijvetsóxberr (V,. bludapest, Nagy-Sánrlor
utca 6.) fél g-tijl 2-is és hét{íjn és pénteken
5*-8-ig is lehet je!entkczni. A cserkészrepü-
lrlik kiképzésiikct a há.rrnashatárhegyi vitor-
lázó tcrcllen kapják. -. C§. Ernö, Sárospatak.
A címvírltrlzás1 elintéztúk, Nevedre megy it
lap. A prilr,írzati díjat l94{) december 2l-érr
elküldiittiik sárospataki címedre. Vissza ttenr
jijtt. kérünk, lézz tttána a tlolo§ntk és érte-
síts minket is_

l
l
l

l
l

{

gyarság §ziivetsóg YIII., }igterházy-rr. 36.
(Nemzo{i Lovarrltt) 

-

I. em helyisrige. A l
szerdaiösszcjiivo- l l r
telek kósőbb osct-
les a KIB VIII.,
Iírrránszk5,-11. 26.
II. om. nagyt,or-
mében losznck.

1' anf o I 1l unt,- i) s s z e -
iöu-etel,ek d1.1a.ld.-
ilLos ren.r]je: ElŐ-
adás. }íegbeszólés.
liéptlai- ós játók-
tanttlás. Blőatlás.
Megbeszti,lés,

Az össztljijl:eteI,e k
időpontja: 1iz 7,1ől.
% 10 óráis.

Mozgalmi ós r:sa-
pat érdck. hclgy
rrrinél tiibbcrr hall.-
g&§$ák meg eze-
ket a.z ór,t.r!kos olíj-
atlásokrrt.

l

l

t
i,

f r r
lRoGEPEK

gyári úi és használt, hordozható és
irodai legrijabb modellek (3/, kg súly-
tól), kedvező fizetési feltételekkel is.
l rógépkölcsönző osztály.

Dlxl ÍnÓc ÉpszAKüZLET
Budapert, Yl., Podmanlczky-u. t. Tel : ll.§t-§3.
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A Magyar Cgerkészszövetrég Vl. orsrá-
goe művésri íényképklállítása a l?7. sz.
,,!aro§§í' cserkétzcrlpat rondozócében ;

l9{l. Y.§2*l8-1g.
A kiállítós szinlrelycrl A Baross §zövet-

sirg palot&jálrak tormei I}p., VIIL, §!ú-
zerrm-tl" 17"

Kíti|,Iitdsi f ettét elek :

1. A kiállításon szerepol.nek a,) cgerké-
szek m,íiví;szi képtli bármely tórrrakörből,
b.l oserkégzvonatkclzánrú kúpok &kBor ia,
lra szerzijjiik nem cscrkész, de arnatőt:-
íi.rrykripező, rl) e*erkószszortok, csapatok,
cserkószírrtírki' rök gyü jtcmónyci.

2. A bckiildltotő kópok számát a rgn-
dezősóg nen korlát,ozaa, rle terrnógzoto,
sen csak bizclnyos ntér,téket mogiitő §ópek
kerülnck'lremtttatásr:a" A rerrtlozölrizott-
sá.g tliirrtr'lse ollen 1ollobbgzósrrok holye
tI itlr:§,
il. Legkisebb kól:nróral, kar:tcrrr nólkiil

13 x 18 crn. }]:tttól kigolrb kópek osak táb-
lákorr *zcrepellrctrlok. A kópck karl,orrra
rsrga.íJz1,\,a, ür,eg^ ót* keroí. nólkiil kültlon-
elők trc. A kartopok ma,ximális nagygá§rr
;1l} x 6{) rm. A kózze1 liostett képokeí a
zsíirí l,issznrrtasitja.

i{. ;\. kartorr há,tlapján 4 gzcrző tievo,
rls$|kószlninőrróge, a kóp cínro és & nrágo-
lási cljárás foltüntstclrdő.

5. A kiállitók ltlgrrzntlb kórlei díjqaás-
llalr rílgaegülrrelr. Az ösgzex kiá],lítók ol.-
isrrror.ij oklevelet é§ ti kiállitás ketelóglr-
sát knrr.iák.

$. l{evezési dtj bgktildött képerrktint iiO
fillór. ]]ekiilderrrlők a 6504. számú osgkk-
§zárnlára. (l,!}7. sz. ,,l}aross" or*erkész-
csapnt Blrrlapest.) Beíi?etés törtónhotik
szertról,vtrserr ls a rondező csapat otthoná-
trart, Ktállítórri hivn,l,alos órák }rétfő,
gzettla ós póntek este 7*9 órók között.

?, A képek bekülttósi ós vlgszaszállit&§i
kiilt*ógei * kirillitilt terhelik"

8, A ren,rlezősóg a tónyképokoi, a le!a-
na§.vobb gorrrloggággrrl kezoli, do esetlo-
gos hiárryokórt, góriilógekért nern íelol.
Á kitpok a kióllitás tartanra alatt nem
vihotiik nl^

í). Itokji}rlósl hatílriilő: 1í}11 áprilts l5.A ktipck a kövctkoző cimro kiililenrlökl
l97. sz. ,,R&ttt§s" eH. c§. p&ranorrrokrró§a,
Brrdapest, YIII., }íúz*rrm-u. 17. Budapos-
tittk ós pot+tkijrnyéki,ok a hiv. órák alatt
rrzemólyeserr is lelrdha,t:iák.

Obtt,n:uik Eúe
orsz. }og(lnycgerkógz vezetőtiazt

:\ \'I. országos csorkó$zfórrykópkióllt-
t,Ér krrroíén boliil kiilön pályázatot, hirde-
tlink rrzínen felvétolekra. !]gyúttrrl crler-
készkerrkelryíilm lrerrruí,atrit is rorrdgzünk.
Rószleics kiírórqt a, Magyar űilerkósz és
§azclők T,apja (zöltl körlovril) márrrittul-i szómábrrn közliink.

T L otsa. $erkésBí énuképllötillítds
re*deaősége

1ó,ds olcsö

llt tl llllúúl lr 9yóíFrrrlarrrn.

tl§llvl§n0r ffn[§ i c§ffiíÍ§t§Iüt[T§Í0
^t llnlyrrr Cserk6szszlivoísó;; prribnldíix

tisztrlselíii nrlnősóglren rtlkrrlrunznri ió kó2-
lráFít. órlollrt.u, 6ratíséglzr.tí, Psollo0 Gz?ol
egyettÉrlékü kÉpzpíl§áüű, klíogristulnrr cscr-
kérztilltlllfil ronrlalkr.ző oxorkészt, llregoset,
ké*zt rngy rezotől. Jclcntkazóc rrztruóltÓ*en u
esorkószhízbrrrl u hlva;alor órók nhlt, unrlkor
a irlantktzilkct -* eklk a Nvnhrll munk$khnu
kpztliik is lalrr.lnck - kt tonjók prób{llli.
Csttk builtpo*tirrk rngy pettköroyéklol{ liih$t-
nek §zrih$. Jelcnlkoz6rkor prrrancsnoki -alr{n-

VlLLÁMPÁLYÁZAT
Iittltes JIag.rrl, t]serkCsz!

i{indiÉ nagy .órtteklódéssel oivtlsom a pályáza,
iokrl, dc úgr látom, ll(),lr, áz cldólti íiiik-neln
igerr 1rálydznak. l.:zélt iltditotlam rllnak pályú-
7.xtomat,

}Iogr, álloln meg llel}cme! ott. allol raÉ\,ok?
Recsületcsséggel, tiszla ós crös icllcurnrci.-

, !'clidátlrim&t pollíOsall és lclkiiuntrctes(,ll végrc-
hajtom.

Ezeníclül igl,ckszem, hogy jobbnn és iol)bitíl
Likéltezzem maÉantat, hogy mljd jó Dolgál.rr r's
katonáia )ern,ek lrazánknak.

Igy§kszqn, lrogy dolgos ernilxrávé váljrüt lra-
ánknrrlr és nópürrknck, merl n szókel}, nélr cgyik
kczében nz ckcszarva, vagy mils lrlutlkrszlrszállr,
.r tndslk kezébctr ítgyvt,r és miközbcn rlolrozik,
házáját is yédi.

Igyekbaem, hog1, minél nagyarabb magyar lc-
gyek s szorgalrnamrnal ós pél<laadrisommal mlr_
§o}at is óntudatos magj;arsá,gra §er'licntsck,

Msgyar öntudat {rélkül n€m mara,dhatunk íHll|"
erre a rornán megszállás talrltolt nrcg rrrinkr:t szé-
.]relyeket. Kis g.yerekkorombirn §ziileimtól, késóbt)
a felekee*ti iskolában esrrk q{y ttultá§t }l[l-
lottám, magyar. kcreskcrlóhriz, orv{rshoz, ip*-
roshoz menni, mcr.t amikor es!,rnásulá]r zlirtak ll
előlünk külirnféle magéllr(!tési lg,hetó§é§ekct, csrk
önmagurrkra,támasz,kodbatlunk.

Enntlk az clvnok kellcrre ónéuytlsülnit nintltrr
vonnlon, vallo,rn mogt már éssztl is, mert ez az
ii§ztön, amit me§íi§yülhettiink a rlás kót exlélyi
nemzelnél, lxnnúnk nrég soksz.or" hiinyzik.

§árnrely balszcrencsc érjin is, ir{yckszetrr nem
csüggednl, lranem komoly fkrtratilróvel rljbtil
munkához lalok.

krisztusnak i§teníóló cserlcószo lnrrrrdok,
t)sorkész löszóntéssel

llátmill,cn rnúhelyben tloIg<lzik is, kcll, hogv jel.
lGme74,n a ntindeut felülmúló tmnirknrás-

l)e ahhoz, hr,sy mindiÉ jly nanr. rkarás§al tel-jt,sítsúk kőtt|ességeinket. naÉy hóiícs§+É kell. §cnrkis tloloÉ akkor is mtlglnaradni tiln}i)u!,vcink,
munka___ és {róaszta]urü m+llett, anrikor mái, kel,
lPmcselllt szórrkozás csalrlí{ttlta, * nag.v lriiteles-
ségtudá§ s.lrósit*ség kell ahiroz,-ho§y ;ilikor is el-tógrrzzúk íeja(lal,ainkat, ba cl6zó nap fcleltünk
altból a Jizikállól, vagi ht mcslerúrtk raqr, íónö-
kültk nem js áll melletlúnk. Men minrlig'áz kcll,hol1, szatlünk clött Jellcgjerr; ,,'r,ori jinnmaiá]
í,lá§t allól fúgÉ. hoÉy annak sejljci, nz egyónck
n(,Dlryitc kótele§sógtudóírk.

I{ogy cz n tcaniakarás, ez a hósícsség ne sak
sz_rlmalólru legyen hennünk, dcrúlt ólóiíelíogásúitjukká lcll hogy váljunk, Ncm n tócvárikatéllilli.'lranem a roá[s, a való viszlur1,oi<lroz al-
kaltnrzkorló optinliztnusra gondrlltrk. Nagy szük-
§éÉe \8n a mai társadalrni osztályoknak a föl-írirsrilesre, czt hallja z em,ber l.'pt"rr-nlórnón_S kik vihclnének ólclcröl, eróteljcscblr vór.kcrin-gósl nz elnyá§polgáriasodatt társád§lonrba, minlaz t rótril rluzzadó, cszInénl,i életíelíogású, dol_gttzlli akarrl fintalcmberek. ,,Bajalnk Ir;glöbb o,kalllán az, hoÉr,ttincs hazánkhu, mint szokás
lnottdani, elég l Éálra raló, alkalmus lcténv . . .
Schol sinrs ltnn3-i soln,1 tanttlt ós tnógis-cgfszt.rr
h_r§Zlt3\,uhetf tlen (,m})er, min l ná lunk." (Szóchelryi :

Kele.t rrépe.)
Yizstáljuk csak neÉ ónmtgunkat- ^\em-lttond-halja-r cl Széchenyi ezl rólunk ls? Bizonl. rz

clót}b fiil§orolt lulajdonsá$ok. ha talán nem is
tcljes mérlókbcn, ile bizonyos Iokbarr lriántuzrrnk
belölünk js, Tör*krrliünk ichát. hogy nri is ilr
szor{&lntirs, kölele§sógiu(ló, hósies lelkületű, jó-
znnul óptirni§ta élotszr:nrlóltrnü üjítkká váljrrnk,
nrcrl csnk i§y ludjük megállni lrelyünket t sors-
kijPlöl|,e élftl)á|vdtl' 

pószlor pól
Vác, Szeni,nárium

Hogyan loíonr nreíl§mefnl t)rdólyt?

A nrár ki}zólt lclrelósógekcrr kíviil;
a) l'iry*lemm*l kleórenr a ,,i|. C§." (.Haj rc*ó

rájta; A Hergiláni Gyújt{iltünk Er<lélyér11 Kerók-
párral a íelszalbarlult §r,rl.élybtlr; 'füntlérk€rt }in-
csei; },1u§aslcszült§é,{, Á Tisszatért }lrdély 1er-
mészoti kincseil üs. taláikozó Kolozsvíro|l; Átrró*
sáBok Erdélyr,ől; Er"dél_v áIlnlvé(ielme), v.rttük
l,gp|o. (\íi,t te-h€tiink §rclély cserkészetéérl) is
Flnlu|',1lat.varsó! §rdélyre vonatkozó eikkeit.

Ríta Gyult
Muttliál:s

h) Erdély rnells,ner{§óvel ktrpcmtalbun 4 e§er€-
*ytí€l gondolalóvál loglolkózom. §ztrelnórr\ ha
ujsáíbírdetés útján egr erdólyl mlíyar leslvérenr
tlJilnne hozzónlr, hoíy nreíl*merlo lóvárogunklt.
nnnub gy{hryörü lelrvósét, rzépsógell, műemlókoit"
Azulán ón nleh*tnóh hozzítuk.

,§repegvóry l'ól
Rudnpest

JUTALMAZOTTAK;
Waelrsler Gábot, Csorn*. §I,zsó}el r!. {i?. kiinyl",

l{ihúly ltarna, Kózdivásárhely, Báthori u, 9,
li 1lengil. l'ász.tor Pál, Yác, Szemináriurn, ti pcnÉő,

ttz§N!:TnKr
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gyalrt-. rrrgy ls7l{,ri.iiPrd $8llct,t, ylrt},lórt lri lrd t{.ll mltí&ínl.
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1,crrtlószclvér]elnró1., rrrint a taiileliig5'elók áz ciemi iskolÓlrót,,
tlzokttól is l,iibb orctlrtttinyltl lctletrrc kilálás.

Logl,iibb (lv kiilry1, atlátr1,1ag a giurnáziumoktól, jötí, blr
(1'3,2!i,), tle le§íllírrkeblr ttlvilkerrysóget rr polgári igkol,ák tej_
tetl,ok ki. A lítrottttlok és kópzíík, vélilo a ftrlső kgrcskedelrni
irrkoltik czek utátt kiil,etkcznrlk"

A ?i]ti kiizérrlokír és ki)zólliskolálról il6l. d;vktinyvet külrl-
tek bc (76.2%), Az állrrt- ris ni)l,órryvótlolcrrrtttlk küliirr fejtrzel,ot
szorrleil.ek 296 isko]fllrart ({0.20,h), a Irrtltlu.rak í,,s íírk u§pjót
,{0{ tali,otta mc§ (íl,í'i)h), lrladárvédrllrrrct 2lt1| ilkolírllan, gya-
kol,olíak (;l2.{%). fákat 1.52-bt-.rr iiltottek (20.6'|,b), rle liga-foga-
dalrrtat csak 22 iskolúllalr tcltek (2,9%), \rirágtrkal, grrrrtlrlztak
lii'l. lrel.v*cn, kertjc vtrrr 1.1í)-rrek ós,kirírrrdrrlá,srlkuí, is fel}rasz-
rtá|t e, tltilra 90 iskola. Cst rlt,észtllt, 22 lteLlleu. t,ii,n,tctl,ók ki tlu,-
g,lt,k,tt.l tl l.éren, a,n ,ifjítsági viiriinkorerizt ta,gjai is közrorniikörl-
tek l,iibb helyett.

A rrladár,r,tirlclrltu}tez xok isktllálran lrózilag kógzittrtték az
or]trkat ós ctetőket,; rnagvakal ós élelmixzcrtlkct gyii.itüttek
arln{}k idc.ión. A trratlíl,rvórJ,oltlten kiviil. iíicrr strk lrt'|yart Éiort-
rlozták, vótlték a liri.zi áJl*r1,okrlt,. ebben xegitlltl.ck tlzíiIoikrrck.
sőt i,rrtel,t,ók is a fclrrijttckt-.t u kíurillctcrr. xzrllítI llánásrnódt.a.
A tavalyi zortl tólen ctcttók a varlak:rt. A }ragztros nrezei áll,a_
tokrrt is vétlelrneztrik, rllirriik rr. rlencvór, rriirt, vakoIt<l<)k, sr,ík,
bóka. Állatkírtzásokat akatlályoztak |nog 1,apintatos ktizbc-
lólrésiikkrll. -!lc1,o8 írllnteikaí álxr1l,ak, gazd.á1,1trl, ó,liozó állato-
kat vtrttek tlItalrntlkbrr. J.(írrl,ókrrny írllaíokrrt. kül(irriisen rrx,a-
i:okat (c§cretogat,akat,) ptrsztí,ttlltak,,

A közópftlkú ós közópiskolrikban a(luariull}ot tls terrrrrirr-
mot goltdoztak 29 heiyerl. litrjrlúbösziirI}rény }ef, peilg. islrolá,
já}ratt áll,g,tház valt, . Áz Arrri,zoni Intózatlrerr, 1}rttla1lo*torr,
llaromfi- és ;trríóril,oltyószt(lst, rnóhószr:l,ol (ls §elyoíJlllerllyó-
terryószt(lst folytatrrrtk. Ábaujszántó .rk. polg. iskrllójáb$lr
epre§kerttel kapcrsrrlatbarr szirkszurúort trríil,elik a selyettttor-
rn€lé§t, Sugár Károl), tanár ehhez írt útnrrtatóst. a,n éy_
körryvbc. Ití rrtóg rrrtilrószottel is fciglalkozrrak, }'ópa áll. kóír-
zőjében xzintérr; solyontcrnrolóst podig rnóg Já§zboróny kiiig.
ós }fiskoltl I. sz. áll. polg. j§kolájában ós t)o}lrccertbclr.

,lfjúsági állatvóttő egyrrsíilct van §zekszár,d kiizs. ptrlgári-
júban, }lrrjtltllrösztit,rtrírrry ós l)obteccrt rcf., Mtlzőkiivesd kir.
kath. gimnázittrnírbtrl. A ,,}l.agyrrr (.jscrkrlsz"-t srtk trriytrn já-
l,tttják ó§ állaívótlrilrni l()vllíát,iri lr*rriználjrllr, L)orrrllovár: áll.
girnnáziunrábarr rnindig kiaktlsz{..iák a hir<lctőt,óirlátt tlzl lt
ro tatot.

Dolgozaí,okat írtak él páll,ázatokat hirtiettok o tórgyr.1ll
tiibb lrelyen. A,,Maíayar (]scrkósz" pál.vrizrr,|rirr lil 1rrrru]<i
nl.ert könyvjutalrrrut.

L,c§rrzebb jelelríósük vun a kii\,{tt,krrz(ikugk: l, Ginnázirt-
mok: Pestszerrtlőrinc, Zrrlaogerszeg áll., }íiskrrl<l, Hajrlu-
biisziirntóny, _l_}ellrocrln r:ei,. }ír,.z(íkiivesrl kir, kalh. 2. Polg.
iskolák: Nagyatá<l. Kispest, ].. Il0§r)l10 úll., l)ircs r,á,t,tlsi, Btxty-
lrátl rk. l-}. Kópzii: Szilliosltlhórvúr r. k, 4. I,'clsiikcrrlsk.: l}rrrla,_
poFtt,[. kcr" fiú, }]t!kíls<lsrrllrr ktizs., Zalrra,gcrsztlg rill., I}tr,.ia
áll. női.

Lál.irrk telrál,. nrily nagyszorú rnrtrrkásság ltllyik az ogtisz
,:rszág iskolóilran e ti,rcn ós rttily rrtg}, láv'lat rrl,ilik it1 u
c§eTkó§zOk kiizrtlrrtíikiiclósóvcl. hiszon íjktrt frlA,rrdalrrrrrk is k,ii,
tclezi *rz állatrllt r,órlclnrórtl. fotlor Árpirl
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t939 l40. ianaui állntuédelfií miirtödéÁánil
Mogt Jü óvo jelcnt tno§ á.z Or*zágos Állatvórlő l!]gyegiilet

oisó óvkörryve, elemi igkotáilrk á]latvótlolrnóről a rrrostarti
jelorrtéstevó szerk'egztésébelr, Htit ilytrrr, óvkörryv jelont, trrcg,

á rryolcatlikra 1918-1lan lnór nenr volt papiros. lizut/rrr 1l)30-íía

sziiri..lelt a jelentéxt(ltel rrz iissztlolrrlás ós a ]erssír felocsrrrlás
kiivotkozt(lben" 'Jizerre8iy ér, óín azonban igmót nregjelcrrt &z

összeíoglrrlás an Álldt:éd,elem l,aphan, rna.itl 193,{ ótrr lr

,,}íagyrir O-qcrktisz",ben ós u taniigyi szaklapokllarr,
F.rzek ,az állat- ós ni)vílnyvórlellrri l:rlvókenysógek tr mada-

íek ó§ fák rrapja körül <lsoltortosrrlntk, rnclyet gr:ói Apprlnyi
,Albort r.rrllá,s- ós kiizoktatá$iiEyi rninisztor lí}06-'llarr rerrtltllt,
el. Az ()rszágos Ifjúsági Állatv(:}cl(i Lrga 19(|{J-lrrrrr jiitt létrc.
Ki trrrlrrá, lcírrri azt a gyönyiiríisógtrl., nrely egy ilyorr lavtrlzi
iinnopólynek a rósztYcvőit cltiilti1 És ki trrdrra kiítljczóst adni
.rnnaÉ a tenEcrnyi iiriinntlk, nrelyot cgész hrrzlrrrk fiatal-
ságálralr §?erlrlJ 8,1, a na,p? Hzeket a kílrrlósekct vcti töl az
clsii írvkönyr, előhurrrrja. Mirrúcn bizontyal rílszc volt crrnok
az irrtilzntényrtck ahbrtn, hogy a lr)&[aylrr lólok rnogtartrrtta
a lcttllyt kegyct'len óvek altrtt is szolirlsógót ós hrrgy gazrla-
sógrrnk a lrui szírt1,orralra atrrelketlctt.

fis az ijsszefoglaló jolelrtósok trrrrugága szorirrt ez e tcvó-
korrysílg í:vriíl,(lvro fokozrrtog fejiiirltlgt lrrtttat, í]z porlig fel-
tótltrtíil annak kögzr'inhető, hogy czek a rzúrrrbrrr,ótolok ós
ösrztiirlztirjek fclgzincrt {artot,ták és §agiiictték czt aa iskolai
rrrűkiirlílr.lt.

A rnult tarróvberr ig roli rrúnri hultrtlá,n, ítlaí{ csrrk l.,59ir,

nrcrt o taníírik íömogc,*l bttvtlrrtrltígt t!s n rrmstohu id.íjjáró*
ttotrt kctlvt,tzctt a tovókerrygirgrttrk; tttrigrószt tlzoltbttn rr rerttl-
kiviil zrlrtl tril hatrllkonyabb írllatvótlclnlt,t k,iivctclt, kiilöttii-
sclt tt rrtittlarak tis vatlilk rílszlire.

??lí} elrlnri igkolálrklról 5013 Úí.iJl|lir) íarloita ln§ía a fita(la,
rtrk ós frilk nap,iá,t ?il czcl, írrnttl.ó óii Ílil *zer venrlílg r:ógzvtii,olrt-
vcl; 291ir (3tt.|9b) iskolában 212 t:,tcr taltrrlti 1.ett fo8irtltlrnul;
{605 isktl]írllarr (ii9.6",o) gyuk<lrolták u nrtrdárviltlclrtret mesí,or,
srigcs ftiszektxlrrk ós rnarlílrrltcl,íik kihclyrlzí:sór,rll ós a madrrrak
cttltósór,tl; 10{5 iskrllábarr (ir2.{t"o) 1{8 cztlr: ttrrrrrlri ll24 ezcr fót
iilttltott. A lcgjrlllll cr<ldrrrt!nyt llaratrytt, .}ász,Nrrgykrrn,Szol-
lrrrk ós Va.s vrirntt,gyo rrrtltattír fr,l. A tanítósírg ós u tatruló-
ifjrisrig buzgtrlttttit tiibb tanfoIiis}elői jelerrtós ditlsórettcl
r.rrrtlli ki.

A kiizt!pfrlkír óx kiizópiskolírk ar]altit az illkiirr5,vckll(il
kolltrl.t iisxzcrizctltti, rrrt,rt kiiliirr jelr,rnlógt rrrá,r ,í tiv titrr nurrt
kiilclr.nok lra. lIa rr fíiigtrzgatírk is lrzántlrlrvtttní:k itrkrllr'rik

l

l
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Kulyate|en noyolí oroszlánktilyköli
(:sili()l,(}gVir T()l)o§ ir lÍhaltt alll.t. a Írissctr

leltrrlltrtt, lr,i. ariririL rrz .tllatkcrt trt,tlszIzitt-
háza lclti lllcf;.\'(lk. () lrtkot rrttt[Rt itlcliiltt
rt ltrjntt!rü. í3clttlrt.li a [<ót oroszllirrlri'rz kalltt-
jlitt tis ct\rzt,l,rt, illrili:ri ttghajlnllllrli trrlálllrlt
lllilí;llIlitt. -\ ltt,lI'cct,lilrtrrr li;qrist,lt (i\ l,t'l}iZ-
lrittrtk cg5,tttlt(lrtt r!s p/lrtrslival, §z ttl-,rllsri
li(,l rl,c lll iill kis .firit.itrr r,:lrr. |,]rttii{öl t Il,.il(i,
zik lt lrtlrllt1lcsti .\llirllir,r,|.legr'riltlrl,.tttvlzctt,s

sdlge. Álló|lck l kot,llttorr és rivat.tlsllr r:l-
tll<ialgo! lz ajLl'i lelti, lrriközbtln 1 - í i,rliti-
ltlt',tercs l<arttttlt,slilik rt.vtilitak íc}énr a riii,r
nrii§ül. ltcrrl'itok tr l<is. jrilfí'itiitt szobtiba,
ilcnt ei]}, llag_v lalárlirbarr kdt- rlrrlszllin-
k(ilviili .iIitsz,ill el}, hrjfehtir liul}túlt(l()I-
liölviil<kol.

.I(tit lrrirtulltlal ezcl(itt az,,tll:rtkcrt h),zsí
tttlr,íi rtt,trsz|/ttljrirrrrlt krilt sztí1l l<iilykr: szii-
]et,elt. ljrzsi (|§}, i(l(,ig ltiisúgr:stin llynl{}§llt,l.rl
ús sztltrrl,;tttl a kisrlcrlckt,t. llártltlt héL rIrttlvlr
azOttllltll rlllranyrgolta. t!lrcztti lta{vt:r szc,
géttt,ekt,t tís sztlJitllttistIajliilrril ktllltllI grrrt,
tlriskrltllti. 1.1rrr: rt szlllgiilal ra ól)l,cll nlcg-
feltllíitltlli lrt,u!itLliozol t Zsuzsi, cg\, ílrlri ri,
ll1rg\,stigti szép tnagvltr krrrttrltttlltr" Zsttzsi,
rral< r,olt cg_v köl}-l((:. l,)zzcl tl{.v(it{ jrliclcllí-
tctttik Ilz t)r{}§zl3trh'izhit. littíll kcztlve lt kis
htlttr,lttrltll tis :r két. (,l,(lszl:itlkiil\iili leitest ltí
rtk ltltttlk.

lIikrrr rr látlálroz [t!ptl<, a litt|.vtts ltr cls(i
bívri szririt ltozziltrr r7.1|111|. 1pll§szrl{rilja tis
trya[<ltlssrr a kczenle[.;\ ltól- kis ortlszli't,tt
ttztlttbatt li)gvi(,s()ríl-\,a hítzrirlili lrril.ra. lIltt
a krrt"vatei az rlttlszlátlltan csitlt trtttt l,:ililt
kutyavórré. l)ilr pcrtl tnulta az,otrllalr ti91,
nregllilríi.t l(ou Ittnk, hogv ur, rtrrrszláttkrik is
ilz iil(||rrbcn jíttszrtcltlztl:tl< ,ós iil< is l)l)fl}zgltljrik rt íolóiiik rlolrtltt rrlttgvlitlrrIlil,

A bitriitkrrzás l elrrtt -rrrár ln(lgtörtóllt,
tttrlsI ji).i.iiitt l l'd,rrl,kt!ptrzós. }lagnózitrrrt-
l'clvtittllrril su(í §e1ll lehcl. lltert a lllblrrtrr/rsll'rl
ilz (,q(i\z :illitlsr.t,t{lt,I trrcgvlr<lrlItr:l.,'|'t.hlit
rt,Ilr,klrrt,t,ltl kcllel l tltr.gllt,rihrillrrrrrk. lis rrltril
csalirtgl,ittt nettt ítíltclt, siit azt hittt!k. hogl,
]iisiit,ii{ t tr ttalt és hiltrr aItfekr-c siil l,etttlk
;t h:rsuli:tt. No nrosl tll/i a géppel, l1tssrtlrk a
llllvtílclltez ! l}:rr:itsligtls :trcrrt lirirck l

Iiil,iil lslyrin
Ill ii csallalliszl.
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IroT§u
A rtost rlúló

rrrásotlik liláí{há-
hor,ír irle.iiln ná-
91,olt stlksztrr hall-
jrrk a kit,siny Írot-
szág trcr,ót, crrtle-
gotni.iírrrrgzág az
1rgyetlcn attgtrl do-
mittirtttr, arncIyck
neru visel hálltlrrit
tr Nónrelllirodrtlom
cll crr.

Nont átl. }ta
a soklrt hallo|,l, íltl
strktrt nztrtrveirletl,,
ijnállíltlógárlrt any-
rryit kiizrlött Íror-
szlrgrril nóhálry szíl-
val rtregctnl(rke-
ziink.

Az 1r szigrltot
a gy:lkrirrr vihnrrrn
Tr.íortgcr r,álrrsztja

al Anglia fii'ldjótiíl. Tcriilcte rlcm tlílí{y, kercl<ttn tl;|,(X)0 nógyzet-
kilrlttttit.cr, A sziíret llclsejc a'Iaestrny, ltrcElohetőselr ogy-
harrgri toriilrlt, trntelycn gok íiiitrlhát. }rriztitlik vr!gig, l§rihirny
k,ll,ár, b,,g},t stlportjrr jobbára csttk a partvirlókcn van. 1lg-
hlL.ilrrta ,icav.,§, criyhi-, (riccálri). A kiizolribcrr ellraladó Golf-
írrttrn rrrt,lcgíti télerr. Iiurílpt lcgrryrtgat.ihb teriilrrt,o ós a,z

rt rttlkor]ri nyriEtrti (óceáni) sztrlek na!Jy()n sok <lsaparlókot
itozrtrrk tol,iilctóre. A s<rk csrrpadók (2000 il]nl-cn feliil) nonr
krrdvtlző a töltlrníivelirsllck. l(iiliiníisolr rr g&}rolla nchezen
hit,irr czl. ,, ,;6ft ngllvessílgct. A zalr ér+ a, htrrgonya a főtor-
trtótty, A sok esii azotllran naíayo]r r]lisr. iiriikkri f ri-*g lcgclő-
ket lrtetlmtinyez ós clsiígolllgrtt cttnck kiisziirrhotik az irek vi-
rít,Ezri sza,rvasmat,hatenyrllsz{;tisiikct. A blrlgon!,án óg a zalrolt
ltiviil rnóg a lt,n az, arni ntrgy jelelrlíísóggc] bir a sziget tcr-
rlloltistl szcntpolrtjából. A hitos prtgol lenvá.szon főkópclt az
ír szigotprl l,crrrrclt lortnck kiigzijnhcti jó hirrrcvó1.

Ásr,árryi kirrcsekbcn szeEóny, (Iitiszón. vus, tilrltn. nrár-
vótty, kcvris atarr!, és cziist,)

A szigcttrt,szírg íiirtrlrrel,e ronrlkír,ii1 sok szottrorú laprrt
.i()ílJ-(|z j'iil. Áz itek kolta szírrlnazásír skritok voltrrk. akiii
í,iirzsckllcrt ri]tek. Az V. százarllrnn a skílt l)utlik vót,etle fol
vcliik a k.,...521,',lrl,sógcl.. A VI. szíl,zatllrtlu rlrár,§()k hil.t,órííii
rrríikiirliitt kiiziittiik. Ír,ország nre§irriditását II. l{crrrik alrgoi
kilri]}- kezrltc nrtlg 1167-iren, aynikor nz irek rrróE viszáll,krlcl<i
tiirzsl'iiniikiik uralnra rrlrrtl. úlloltrrk lis tlz eg.r,ik tijr"zsfőrriik
scí{itsrigrlt kórt az arrgo! királytíl1. Tnrrcn ktlzdótlik ltz ít, tteilr

kólvririája, A hóditó a,ngolok oz ,iroliet kiforgatt,ák fiilrlbit,-
lrrkaikbit'|. s az o]rabolt ir liiltickct an§ol fiildesurrrkrtak,

sToWAs§ER
ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR

Budapest, !l, Lánchíd utca §

Réz-, íaíúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzésl

íorrása. Magyarország egyedüli precizlós gépekkel íel-
szerelt hang§zergyára. JavÍtás - Vétel - cs€r€.

angol tcicllosoknok jnttatt,ák. Íxlrszá,g a bórlii para.sztok or,
szágává lett, A. rtrfolmá<riír itltrjíyn rrz írok tríiek lnrlralll,ak
vallásrtkh<rz, lrni mí,g v<!gzctesrlhbó toíí.c sorsrtkat. í|vs,táua,
<los harctlk kiivetktrzl.ck az lrngol ttra]tlrn ellr:n. Akik yrent

bírták a lr*rtltlt, rruok kir,Árttlortll1ak Ameriklrlla, vir.gy Arrszl,
rá'liába. Ez a magyarázattr altlrak, htrgy az ir nép nagyrrblr
rérrzo (8 milliíl) rna idogen}relr ill.

Az arrgolok ii,lrliiz,l.ók az írek vlrllá,srit, a,rnely az irckcl,
az elrryrrnlrrtlis lo8sírlyosa]llr rrap.itliiltlrr is cgyesiltlt,te. Volt,
idő, amikor lr krrt.olikrrs irok hivatalt rrr,nr visr,lhoíl,ck, ír kc-
rcskc<lők Árrgliába gzalla,tlort rttlttt utaz}ta,i,tak. Az irok orsz:i,g-
gyíilrllsének nem vrrlt ogyclt jrrga, nrirrl. trz aní{o[ l,itkos tltttács
rrtasitástrilluk clíogrrdása.

(}nztlrrsá.gilrrg §om 1u(l0tt Ír,rlrszíig l.alprarillani. }'ojliítlő
iparól, rrrcgf<ljtotla rr }rattrlnrtrs arr§rll ilrtr, ir szr:górt1, ír 1ltr-
ruszt ntcg alig bírta ntegfizctrli ttz ell.isc]ltett,tlclr fiilrllrrirckot,

An é,vsz6za<l<ls }icltgszti. sza.hutlsá.gtttozgalrnirk csak loli-
újrrbbarr ért,(rk el criljukat: ÍrorszáE f iiggr:í.lcrrsógrit:. Az tlrl,
Eoltrk lagaszkodrrak 1rgyarI a pcrszortális tlnitilltrz. tle az írok
nrtrsl. rrrirla ezt scnr akarják. i\íilst fájő sc}lo ntóE a.z il,tllrItttt,k,
hogy *tz .lr gziEtlt ósza,ki fcle: lIlster nriE nartt tllayr,siilhettll t
az Ír szabatláila.nrnlal. A rltclaegyrlzt!s rit.jíillarr fíilrl!r uz till.
irogy ttz ósznki rósz ítílí{ít ll(}rrr akirr hirll;rtri az Angliálril
fiiggtltlcrr íllcl;ről, nivcl czck ntrrxlsak va]llisrrkllarr. tle rilrlt,
íelfogásrrkllart ig toljegcrt Alr*litilroz 1allozrinzrk i,t,zik rtrrt-
gllka{. Írország tcriileto 63,0(10 rlóg.vztltkilrllrrí,ler,. l,akriirrak
szárna, kb. ii,5 milUri" IJlsle l ttrriiletc l:J,í czcr ntigvzclkilrl-
lu(lter, kb. 1.5 lrrilliír laktjval.

lrol,szóg (vagy ahog_van iik nrrvczik: llirc) rtti1lo nta fiiltrg
triozíigazrl,asággal foglalkozik. A fiiltllrríivrllílst, í.r,llalrri kiilrlsii,
rriikkrrl igyckeznek rnagasrrbb szírtvorra.lra ctItclni. Irokozzírk
az ex1l<rrtol, ós kiiltinösen crrkorrópát, r;líi állrrlrlt,. l,tr.icl. r,a.ial
ílir lcnt szá,llítatrrrk kiilfiilrlt,e,

Az orszti,g: íőr,rirosa l)rrblin, ktirokon ftilrnilliil lrrkrival,
Az irck eí{},et'lon r,ágyrr ntu az, }tog}r Irrrgyják ííket lrl,rr-

godtatr dclgrrzni hazájuk ftilr.irág<lztlilristt ilt.<lckóbclI. trlóg az
angol Jlyelvtlt, is eI akarják r]olllti s rtz elfcltl.ii.ctt iísi koltrr
nl,elviiket igyckczrrtlk fijltánrrrsztani. Állarni }rivrrialt rtta tnár
esak az kap}raí.. aki nz iisi n_rolvct .itil bcszóli,

.Á kirllakuió rij [,)rrrílpa l,alótt onnrlk a sokat gztlnvtvlctl
kis rrépnclr is rntrghozza a 1eljes. lilsllllrtrl is cgycrriill. §agy-
Irországol' 

Ile;lrtt,ttxi l,tixzi,j
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A Budakalászi Textilnríívek 1940. évi trőzgyűlése
l(iiztrtdomásri, lrog_v móg 1$i}9-bOlt a I]tl(lalialils2i

l'txtilrrrúvek Klirtgcr Henrik }1t" teljcs részvónypaktltt.jc
a régi tulajrtonostl]i kezéből nagyobbik részúllcrt sviljci.
t(ibbi rószébett 1i§A-be]i tirrtekelLsúg kcrzóbc tnttrt át.

;\ I]udakalászi'lextilrniiyck l]t. lllost nl()gt.irrloLL
t1).l0. óvi relrd(]§ közgyűlésón rnirr a kót itvvcl ezelőlt
rcli,onstruált igazgatóság - .- a k(ize]nltlltball le l]rrlvtattltt
rcll(lkivtili kiizgr,Űlóstln a?" ít,i rószvónyttrla.itlonclsolt
Iiívárrságára megválasztott t.agokkal l<illgószitve
reprezentálta az Új idők sze]lcnrén,ek mr:gft,lellJ érrlc-
kclt sóget.
. Áz igazgatóság tagjai nrag_var ré§zr{il : yit,óz Bal<rnyi
.\goston. gról Khrrcn-H(ltlerváry Károly (rs <lr. I(orrtar-
rticzki l{<ltnarr, alri ogybcrr a vállala,t. aflmíni§t|irt.cur
tlclcgrróje. r\ svájci ré§zvénye§tlkct dr. }i'ritz Schtitti, a
svájci trrdelreltsóg clnökc ós Rutlolf Konrarl Ltttz ttlxtil-
tragl,kcrtlske<l.Ő, az új svíljci főrészvényese\ egyikc ---
rrrirrrlkctten zürichiek, -- rníg az llgyesúlt- Allarttok-bcli
rószvúrrl,esekct I]. J, Orverrs rlelavarci nágvkcreskeclő
lttllrviseIi az iga7.8at(isághan,

A feliigl,előllizottságba a Inár eddig is rncgválasztott
rlt,. I;tltlrrr Lajos iigyvórl. rlr. Irrney Lajos ny. niniszteri
t ntr:lcsos és ()<:skay Lászl<i vílllalati igazgal(l tntllló a
svájci érdekellség ug!|ancsak <tolegált két úi tagot,

li arl Apprlrrzcl]ilr z iiriclii t cxi,i l gl, áros ris \ÁIi lll c, llrt I} (i hl er
züriciri 

-gyárigazgatti, hitcs fiireviz(}l, sz(trllé1\,ól)cn.
,r iiiizglriités által jriválrag5,tltt 11)it1).__ tizlettivi ziir-

sztll}1á(tá§ ii vrillalat, toválibi l'cjliítlósrirlil szál]r()l bc,
A vírllalat saját tőkéincli tisszcgc P 3.{lti2í)()í}. ,. A tnrtn_
kal.rórck és slillgálati illet,rrrtírr5,ek iisszt,gt, I' 1.7;-l1-0(}0, ,t.
a szoeiális t.crhek P 11tJ.()O0. t, tr ,kiiztcllrck l' 2il].00(}. , t,
tetttlli lii, A kirnrr[attrtt P 2lt8.()27.-í7 nytrresógliől. ntcly_
bcn it rlrcgelóző (tvről clőhrrzol-t P l7.ti56.9l is llctrn_
foslrrltatik, a közg.},űltls z|z igazgatóság .iavaslatára
réizvónyenkl,n1 12.-": pengli osztaléli fizet.(lstit hat,ározt,a
el,

Á közgr,íílós clismerósét fejezte ki }tíisstner .}ózsef
lrt. liir. kcri,i|ieclclrrri főtanácsris, vczórigrrzgatórral< azért
az órtékt,s munkáúrt, mcllyel n lnúrlegbcn rnulatlioz(']
eredna)n},clict a mai l,enrlliíviili rrehóz viszonvok. kiiziitt,
kiterrrrclic. l.]svben mcql,)ízta a liiizgl,íílés azzal, 'lrog)'

clisntcrósit a Üílllalat üÁyvczetőivcl. fíiliszlviseliiivc| ós
alkalnrazottaival is kiizöÜÓ. A ki-izgl,iílós e lllrcrr a dí<:sóret-
lren kíilón ]<iemelerrrlőne]i tartotta lrzt a [ólly[, ltogy ezt a.

tirono munl(at,el.itlsitrrrérryt a vállalat anzal a vezető-
sóggt,l tis Lisztvisólői karral órtt, el. tttt,l1,neli iisszetótelc,
rrri,it u. rr, közszállít<i vírtlalatrrál, 1941 júnlus lt0-án
rnát az 19i]9:lY, t.-c. l.eljes l,ógrchajlási kó1l(l,[ nrrrtatja.

Iő
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Cékla Pepi óra kiizberr arra ietl figye|rrres, lrogy lrátul-
ról húzigálják a kabátját, ligyszeribe tisztlr,llan volt azzal,
hogy ez mit jclcnt. Lcvtlle! lrozott it ;;trs[a. Szeplős ktllrévcl
nem .[ordrtlt hátra, s(íL ellt,nkt:zőleg, na8},oll is úgy tctt,
mintlra mohón íigyelrre a tanár úr clőadására, ugyairakkor
azonban jobb mancsál óvatosan hátranytrjtotta és kis-
vártatva c§akugyan éreztc, hogy papirlaptlt clugnalt az
ujjai közé.

Csakugyan levéI érkezett. nrégpedig Csikós Pistától,
kedvbéli barátjától, &lllint az aláírásról nyotnban
megállapítotLa. Ezutátr még magasztrlsabb ábrázatot
vágott pepi és sutt5,onrban rrlvasni kezdte az ölébe
rejtett leve]et:

,,Pepikéttt ** szólt 
^z 

írás,o-,*^búresalt lttizitanító
ne lenne a ailúgon ! Az engém Európa legkiúllhtttatla-
nabb ltúzitanltójct és eltökéltem, hogg |orralol; ellenc
aalamit. Ebben azonban szükség uqn. rt segílst'gedre.
Kapsz érte két tli ceruzúl. Szdmílhalolt rtid'! ,L löbbil
élöszóuul OIeI a te leldúlt l)islúd."

Lz izgatott levélre nyomlran válaszolt Ctllila
Pepi. Csak ennyit:

,,Uram ! I{ardom és lovagias érzületem az üú. Le a
húzitanítókkal ! Pepi,"

Hát éppcn kartlról nern esett szó, ellenben sok
más cgyóbről, amil<or Pista elkcseregle panaszait ó§
elmondta tcrvét. Pcpi ezúltal is rövitl volt: l,alasztll
sz_eplős_ _képével csak, egy nagyot bólintott bcleegl,cl-
zőleg. Sőt még nlosolygott is, mert a tervet rremd§ak
kitűnőnek, hanem fclségesen éh,ezetesnek találta.

Délután Pista vídámabbarr nyitotta ki szobája
ajtaját a házitanító clőtt, nrint e§_vébkor,

--., Na, készültünk, készültünk ? * kérrlezte a
tanító.

*-- Ó, lragyonis --.- trevetett magában Pista és az
eg5,ébkónt kínvallatírsnak tűnő óla c.zúttal gyor§an
pcrgett ,Ie.

Níjkor az utolsó tankönyvet is fólretettók, Pista
]<itekintett az ablakon a téli tájon és szclíden meg-
jegyezte :

. --- I{o1lp -- íetlczle fel az utcán lramarosan a házi-
tanító alakját, _* ott megy ni. . .

, Aligltog5, meglette íelfedezését, örömrrrel látta, hog.v
pa2ar terve a legjobb vágányon sza]ad. Arnint a tarrító írr
ugyanis a túloldalra ért, hirtelen és élesen egy lróbonrba
c§apta félrtt a kalapját. Pepi tiinetnónyes rnunkátla
kezdctt l*- Kutya mcg a macska ! "-- kiáltotta ugyauckkor a
házitanító és gyorsan megfordrrlt a clo}rás irányába.

Kémlelt, íürkészett, de bizotry nern látott senkit.
Persze hogy trem, trrert Cékla. Pelli egy tragy homokosláda
védeImc m(igött irt[ézte látrtlr<lásiit.

I)e még tnilyen iigl,cscn . . . Alightlgy visszaforrlult
Pista ,,kítrzólnc§tere", új hrigol_vti surrant a levegőben és
a lövcdék a célbavetl kabátjárr pnfíant széjjel. Az előbbi
jelenet pcdig újra ulcgislTl,(1tlíidiitt, rrrcrt l)epi, mittt a villánr
húzó<lott a lá(la lnüg(i,

Pista egyszer v<llt óleló]rtrr cirliLtszbarr * tavaly vitlc
el a bérmallapája - - és trtittrlctt vágl,a az volt, hogy újra
elkerülhessen oda, Jlatrcttt ttttlst tig.v- érezte, lrogy az a jele-
net, ami előtte }ejirtszót[il<. rlrirliltln cirkttszi rlíszclőadásrrál

Érezte, hogy papirlapot tltrgnak uljai kijzé . . .í
többct i,r. I\tí'tagarlás, Pcllit is magával ragarlta a ltt \,,
meg a gyönyörűség ós további hógol_vóit is rcmek lenrlület-
tel, llizlos ta]álatokkal kiildtc a c.él feltt.

A ltázitanító ítr pedig el kezrlctt gondolkozni.
Bölcsen, mélyerr ós gyorsarr. Nern volt, -nelréz kita*
Iálnia, hogy c,gy gyerek cloból és semmi kedve ncnr
volt bármi sulrarrccal is kergetőzni. Flirtlem amikor
hátat fordítva tovahaladt, liivette zscbtükrét és meg-
pillantotta az elŐmetészkedett, ntil setn seitő szcpl{Ís
iiút, Cékla 1lapa kétcs bi,iszktsógól. Pepit, akit irenr
egyszcr látott már Pistával,

--- Altá tünődött rrróg rnagában tovább
a bázitanító, amint biztonságosabb tájékorr kanya-
rodott be -- Pista ezért enrlege[to, }rogy Inilyen re-
rrtek hó van l

A másnapi (ltán aztán rigy tett, mintha §emrni
sem törtérrt volna. Hanem a'tantrlás végeztével így
szólt:

Milycn rentel< hó varr. . . Milytln hó is ?
}'ebrttárí hó. HáL, l<t,rlves Pista, a .iövő órán nemcsak
a napi anyagot adom fel, lranenr ismétlésiil kikérde-
zem ttrindazt, amit *- február lróban tanultunk. Ha
pedig nem Inegy rigy, ol5,an sírnán és gyor§an.
mint, nrotldjuk, cgy hógolyó, al<kor szó]ok a kcd-
ves papánali !

_ Pista me§órtette a célzást és olyan' íancsali ltópet
vágott, mint három eccles uborka.

Undi lrnre

E{r

{

lL
-, I-l

'] , ;lrt,:
-* Milyen nagyszerű hó van. . .
A házítanitó rlr mit sen sejtett a célzatos ntcg-jegyzésből, Elbúcs(rzott és kisvártatva szarlora lóÖ-

tel<lrel liilépett Pistáék, ]rázárral< kallrrján. Pis[tr pctljg ezalatL
scbc+s irarnban az utcára lréző cbódlőjült ablaliáhoi vásta-
tott és orráL az üvcgre tapasztva tno}rón figyelt.
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cékla pepi eg;, htirnoklárla r,édcltttc lnögül ilttézte tárnarlirsál_.



REÍTVÉNYEK
. ,.A _megfcjtósekct levoh.zíílaprn írr.a 9
]<ilvctkoző cínrr.c küld<l l ,.[lorrvrrr (lnork6rz
roJtv6tlyc, ||urlnpest. 1'.. lrrov-Sóndor-
uerrrr.ű."llcklllrtérrl lruarirlrlü : l$lt íehrrrár P7.

Az !94l január lS.i számban között
.reityények helyee m€goldára :

5. I{ororno barotn,
álotrl, lom, srrlrr.

6. lJrrrlallest, (]alvin

1.
n

Kcrékpár.
Az cgér a kcsr-
tyűben rlem sza-
ladhat. tt!r.

l{ceskernét.
1(i lor.al.
Gyula.

Rejtvénymegfertők Iutaimazára :

_ Á Cserkészboll dlrril kup|a: Szlrbndorr
fihrlr, üyu|rr, 6s Jolrü:| Zoltriri. C+o16rl.

Könytjurrrlmrrt nyert : I'oigúr " ltornól.
Györ ús Zahorriunzky Ldnzló, Ákrrnszlnllna.

E esomní| ,,Prhtee of Wnlns" krríszorsllllel.
(adln Glrrsner lide rt.. Rttrlnnosí, l'.. §2í.
.lstr]árl ki}rírl B). §rrllnl Tlhor.- l'!ptst,

l dnrulr k(rlí,tcz(.tI kópot nl,r,ri l l)rtdúttyl
1lltirlu*. lltltlrtJresl, (nrlJrl : lloíílrtttllIt lrt.ttltit.
kópktrnskerlí.s í.s kópkcrer111rlr. llrrrlrrptxl,
lV., lierlótz1,-rrlr,n fi),

l drrrrtb íotripnsz[ell íelr{.tr.l (kórr.itl l}lrkly
t6otkóllószol l lir {i í,.rnrtr. Bttrlirpesl. l rtí k rirzl - íjl
lll}, rr"rortrr : ,Kotto§ Istr,án,- Illl.|B}o§t.

l. Mi a c§attanó l
ltcgíc.ittlsiil llcl<íllderTrlö a?. a|air1,1 kis

trrlfa t,snttrrtlr,ija" vltglls *r fiú vrilnsza az
npjn lit(rtlt!stirn.

}le$|ritjlr !lz R|)a, hogy fia n latrrtlriaszt,al
trlcllet.l kiin,viikiil ós a lel-rgr1lltl lrámrll
*lrt,l1,tlll, 1t()g,\, ttlltrrllln. llá is szrjll. - }1ittrt. Itetrvr!lsz, Sarr.r,i ?.. Ntnt 1rt,tt),ólclr. allttlrílttt l-- l ílil trril csitrlilsz ?.. 'í'rtttitlrrk l- lliir Itrrít, 1ltttttlttítl. rtril<trt kötrl,v
siltcs lr hezt,dbctt ?,l????

2. Keresztrejtvény, meghatárorá.

8.
t},
1{

I

ljnjnrrl" irz lrllttrti licrcslll,d(vtlitt iirrli vlz"
szintcs ét íii§gólrlpfi.s srl1,1tiltak trtt:gltatiiro-
zásai clvcszttlk. ícjl"sét,tli nlr'í{ l,chít ntrólkill l
T'erTnúszcltstlrt az ilttls krrcktklla t:sak olyll-t
szatrlkot szabat| lroírtri, tnell'cl< fg},lltássíl1
üsszcfiig§(,slrert ós rltaí{ukllntr js lirteirncs
jtlcrrlt!:;t, itrltlllk. },te(fcjl ósüi a rejtrét}y
kicsirtt,í{:*[t is ]titólli)t,I rajza kiiltlr:nrló llc,

önlölte ,

Jó lnegfigyclő vagy-e ?

ltlyomatott Tolnai Nyomdal Műlntéeat ór Kladóvállalat R..T. mélynyomó hörfor3ógópain, Budaport. Vll, Dohány utca al

,,0h. ón a ,.lítl§},ar (]st,t,kész.'" ntittrlett szrilrrít hetÍit,íi1.1ltllíirc clol\lls{)ttl !" }izt §2{)k-

tatl riiinriairi, ií{Ó' ?'i:ii,r liltssrtk csak. ltgrrlálllr t'(szhtttt igt, r,att.,r,l ,ilíapítsrl trteg..lrng1 az
alanti lrrptör'e<tiikek lr lltrÉ},ar (]set,kúsr. rlrt,It'ik szárrtr1lltil vHlrili. .l(iintr1'llrírlil c}tit'rrlirrk,
}rog}, crak 1i {vi{ liclI l,isclltlttr,tl.il{,,J llle,J(,I!\llt,ltterl lll lrprrrt,r}irirlltl.

lialilllrtttt,ltraJzlr}littl; SziIr,t,lrlr:t,krrt,{1jf11}liot.,ilrttol iilrtiilt. (1sttrl:iiir1,1" iilrrttrl"r,jt,li t'siiltiig-
lt,l< hi n kirrr/tlltril, Ilitrt|tttc{rrtrtrli ct{_l,tittisri*: A 1l.}tl5I(xll. rtz dyltlrls. ;t liritkcrlír. ;i llrllttittt. ir

_ trrrlákos, tt§.csrxlálktlzri, rr iiiiziirrtlri,t.'IrIti$licrlúl.riT ir l.irrl'cr, ll _\zo}rllt(liiíl(i. lt szt,nrfiilts. ttz
:í-"iili;;;i'Jfr**-i;iiiili'Oi liTilrii,Lr'e.. rliií,'rziiiii lcrtl,iz,;lt'ltrls }rt]itrrzllr ijlir,I it *zrirkcnz.lőstiÉ.
lie, l.)g_vel'azrltrllrrtl t,lfr.lejllli, \i,rrr lIlll ()(lit. ll{tir} lltcltil( liIrrtlríci lttiltt,lt ctjlrittisrtg. Srrkálg
t(irltlk a fr,_itirlkct. lle ttt,tlt ttl(llt}li llll.(l)l(littti;t lltirtItlsl. \(tgiil is 1,11trrk grrtr,l,rl!ttrtli. ll;r iíi llicg-
íigi,riók l,ágl,tolr, lrjál(ll( ttlcí{, tl()c\. tllcl},il{ íc,i alri trrill,t,rr :tlriírris l;rrlrrzik lr {i:lrtick kiizi}l.
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3. Rojtvény él rnégsenl r€jtyény l

sok nélkül
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HlRpETMEJüV.
Szigorított rendszabályok léptek életbe a nyersanyaggazdálkodás terén !
taújaink egyenruhaellátását a nehézsé gek ellenére biztosítottuk.
vá;árlásnál az alantiakat kér j ük §zem előtt tartani:

A cserkészbolt szövetkezet üzletei :

Budap€3trU, Nagy.§ándor u. 6,
BudapG§I, Ull, Rálrócrl út 67,
Debrec€n, Ferenclözsef üt 26,
§opron, Deák Ferenc tér 18,

valamínt 20 vidéki lerakata, szabályos egyenruhát csak c§erkész-
igazolvány, vagy vásárlási iqa?oLvány alapján, vagy a
ciapatparanc§nokságoknak szolgáltatnak ki. Postai megrendelésnél a
cseikészigazolvány számát, illetve a rendelő cserkészminőségét közölni
kell. Vásártási utalvány a csapatparanc§nokságok útján igényelhető.

cs§RKÉszBotT §uÖvETKEzET
lcazcarósÁcn.
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l. sz. l80 cm. te§tmagas§ágig F 38.**

l|. ,, l72. ,, ,, P 3ó.50

lll. ,, ló4 ,, ,, P 3§.50
Vl. ,, 156 ,, ,, P 34.50

V. ,, l48 ,, ,, P 33.50

Vl. ,, l40 lt ,, P 32.50

a legnehezebb lmpregnált autó-
te tő sátorvászonból, olívzöld szín-
ben, duplavállal, n a8 y zsebekkel,

ü,ő(len-ftÁ&.an
e9észséget véd a sok§zorosan kipróbált minőségű

Q,nni| uift.a,cfta&ű, auróíerö uífta,&e&á,l,
l80 cm. te§tmata§ságig P 32.*
l72 ,, ,, P 3l.*
164 ,, ,, P 30.*
156 't " P29,_
l48 ,, ,, P 28._
l40 ,, t, Pn,*

erős, lmpregnált sátorszövetből, olív.
zöld színben, dupla vállal, vlhargombo-
lással, nagy ferdevágás11 zsebekkel.

Áruinkat eljösorban tagjaink számára tartjuk fenn t

A cserkészbolt tagjai (üzletrésztulajdonosok) főüzleteinkben való
vásárlásnál 5% en géa m ényben részesülnek üzletrészük számának

megadása meliett. (Kérjen ismertetőt !)
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