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ÁtggzATos TETTEK1TEK YAi§ önöx EnrprE :

,rDolaghúz" és & ,rmunka lemplollla..*
A mai léíekölő, gyarsiramt| munka zord, irleges, ketlttetlen embert |arag a munkásból" Anngira elmerüInek a megéI-

hetésérí ualó küzrlelem.be, hagg egószen elteleiten,ek mosolgogni. NIosolgogtii7 l{em, arrtt igaziut nem órünk rú. }lncs id$rk
ql9s_ol11o,gryi,, csak l.ennelni. . " rtAi ru:m. tud t,tlrsengt tarfaii. o 

'r;66itl,:i,-az 
lemalad. IIa píedig lemararl. mús kerül a hel.gébe.

&I9|e|, kilincsellrct munka utátl... Otthon perl ig a ggermekr-k éheznek, Ilgen körülméngek ki;ziiti ninós mosolg, nincs t,irtúmság" i\ mi
mühelgünkben is ígg uégezték munkáiukat a seQédek, Ea ualaki úéíetleniil, naggrilktin uígabban bészélt a munkatársútal,
mindidrt akadt,,ióakarattl" figgelnteztető: - Szaktárs! A keze is iúrjon! Ez-hem ,,lúrsalgó", hanem ,,dologhúz.'. :

Amaz idegesen összerezzent és még iobban beletemetkezeít a munkúba, Igg lett a műhelgből' ,,dologh(t:... míg egg rcggel
udltozús úllt be, Ugganis Jani, az eggík inast(lrsam, még munka előtt morzsát szórt ki az ablak külső párkángúra. Múr
javdban |olu! a munka, rmikor eggszeresak l(auúas búcsi, a csoportuezel.őm, ha.ngos kiúItúsqal magára uonta az cgésr
esoparl |iggelmét:

-- Nínij Nézzék csak, emberek, hogg eszik a morzsdt az ablakbóI a verebek!

,Kívúncsian haggta ott mindet*i a munkáiút és csőndes, Iopakodó léptekkel húzódtak az ablak |eIé, hogg eI ne iiesszóka uerebeket. Szinte éIuezet uolt nézni, hogy a {elnőtt munkús<lk - uolt köztiik néháng dereshaiú is. - l,is ggermekek módióra
,,izgullal,", éIuelíók u l(duángt.

- Nézze ! Az a szemtelen eluette a másik előI a morzsúL. Keduem volna meglópúzní.
* Azsemmi! Lútja, szakt(lrs, azt. a tépellszdrngút? íIog.t1 kopogtatja az ablakot! Bíztos éhes llgen és ehhcz

hasonló megieggzések röpködtelc a leuegőben.

_Músnap reggel megint leleszórtttk az ablakot morzsóual. Ui szórakozús kezd"ődőtt a műhelgben, A segédek is ebéd utún
morzsdt ggültöttek a. uerebek számára, Köz,ben vígan menl a muika. Valami trles ízgalom iúúa- tit a munkas-szíueket. Mtlnía munlta. . . a szemekbe kíütt a szeretet... Szonúaton megúllapítattuk, hogg 2§ százalélrkal többet lerrneltünk, mint e|$tle
aaló héten.

NóIunk ma uidáman, énekszóual mégy .a munku, Színte |üstöl a |a a ggalu ngomún. A
lemplomáur1'| Iett a műhelg.

' {A Sirunk-nevetünk_dol*0zunk... cím{l kis íüzettól,)

,,dologhúzbóI" Q,,muftktt

Kolocr Géza, asztatos

.
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FIÜt<, FŐcSERKH S ZUNK TJZEN l

kedves cserkésztestvéreim !
Az ősök járta tengernyi orosz pusztaságból, hol ma is-

mét magyar győzelmektól hangos a végtelen határ, küldöm
üdvözletemet minden cserkésznek.

A csapatok harcának keménysége, az azral járó min-
den veszély és szenvedés láttának ellenére is büszke öröm-
mel tölt el annak érzete, hogy e harcos férfitábor nagyszerű
elóiskolája a cserkészmozgalom, amely a termész€tben
élésre, az egyszerűségre, a nélkülözni tudásra, ügyességre,
leleményességre és kitartó több munkára való nevelésével,
de legfőképpen kimagasló erkölcsi értékeivel különösen
itt győzedelmeskedik. C§erkészmunkátoknak néha veríték-
kel öntözött virága igazán áldásos gyümÖlcseit itt termi me8

- a tettek mezején, ahol a nappal .forrósága, az éJ hidege,
a sok szenvedés és a halál közelsége mellett az izző haza-
szer€tet, a mindenekfeletti kötelességteljesítés és az akarat-
erő oly nélkülözhetetlenek.

A magam részéről csak hálás vagyok az Uristennek,
hogy ismét élő bizonyítékait taPasztalhatom annak a mind-
nyáJunkban lángoló tudatnak, hogy a kemény cserkészélet,
túl az egyéni többmunka távlatán, valóban nemzetéltető,
komoly hivatás.

Ezeknek a gondolatoknak Jegyében köszöntlek Benpe-
teket, azzal a kéréssel, hogy minden országépítő munkáto-
kat szent céljaink érdekében továbbra is ezzal a hittel
végezzétek, mely végül is ide vezet, ahol oly közel az lsten.

cserkészszeretettel :

Yitéz FARKAS sk.
(Az Orsz. Főcserkész 2. sz. parancrábó|.)

NEIVt HISZER
a magyarság szervezhetetlenségében! Ellenségeink addig sugdosták fülünkbe:,,Szervezhetetlenek vagytok!", míg elhittük,

Tagadom !

Tanúnak hívom a magyar _történelmet. A honfoqlalas hatalmas müvét csak úgy lehetett megvalósítani, ha hatalmas
és jól szervezett hadsereg áll Árpád rendelkezésére. Es megvalósítottuk ! A honfoglalás után 85 év alatt l43 kalandozást
vezettünk a Nyugat ellen. Bulcsu vezér 937. évi itáliai kalandozása 5000 km út megtételét jelentette, l0,000 lovassal !

A kalandozások vezéreinek kései utóda, Hadik óbester Berlint sarcolja huszárjaival, Lehet-e ilyen vállalkozásokat
szervezhetetlen néppel véghezvinnil! Görgey téli hadjárata a bányavárosokon keresztül 500 kilométer útvonalon folyt le,
dermesztő hidegben, állandóan harcolva. Az a sereg, amely ezt az utat végigcsinálta, lehet-e szervezetlenl Mai hon-
védségünk is megállja a versenyt bármelyik európai állam hadseregének szervezetével.

De nézzük a békés szervezést. Szent lstván 45 vármegyét §zervez, uradalmakat, egyházakat hoz létre, hadsereget
állít fel. Művei az évszázadok viharában megmutatták, szervezhető-e a magyar va8/ sem.? lV. Béla a tatárdúlta országot
szervezi újjá s a halottnak hitt Magyarország feltámad! Mátyás európai méretű birodalmat szeryez és szerveztet magyar-
jaival. Hivátkozhatnánk még sokat. de talán nézzük most a közelmúltat és a jelent"

l933-ban Gödöllőn 25.000 cserkész táborát szervezzük meg, § a tábor fennakadás nélkül folyik le. Az orsz. őrsvezetói
táborok ezernyi résztvevője pompás fegyelemmel, a §z€rvezettségról példát adva bonyolítja le a tábort.

.. . Csak néhány kiragadott példa, nem teljes összeállítás, De arra talán elég, hogy most már ti is mondjátok:

NEM HlszEK A MAGYARSÁG szERvEzl,.lETETLENsÉGÉerN l

Szebary Antal, Hungadi-munkaközösséq
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. _.,...,Hqjdianak meg_ _.a zd,szlók, s kiúltsanuk.egetrúzót az ég_i ütegek ! Egek, menngtlörögietek ! A nap arca boruljon el,
telhő|útgol takaria el, könngezzen a |elhő, s az leggen az eső. öltözzétek |eketébe nagg, magllar heggek. A pusztaknak szele
sirio9, súrgult leuelekte írion ggúszüzenetel ! Hulljanak a könngek, mindig úiak még ! .-.-. Tize-ihórom Óértanú, sftc,sson
az Eg! - _- -" L?gurn mdma hallgató és szomorú a nóta. t(trogató hangja leggen siratóla aűak a nagg napnak. Minden qond,o-
lalunk áIlipn meg ega .percre, .emlékezzünk egare: késő, őszi-éslre,-Őktóbeti nápra, Hullianal:-a könngek, mindíg' újakmég!...Tizenhúromuérlanú,sirossonq.zEg! * ,

A huszdtok trombitái vad fiogdssal uitték előre a rohamot, a looak patúi dübörögoe dobogtatüik a |öldet, és a poros
utakot maggs, 9árgdp |üggöng emelkedetl a vágtatók ngomdban, A kiuont é§ meredeken előre tartott kardpengék kéku, |:énges.csillogússal hasították a leuegőt,.. Á huszórok ! -

_ Á féIkaréjban fel|eilődött huszdrszd.zad mellett balróI most szegeztek szurongt Damjaních uerhetetlen |iai, a harmadik
Ldszlóalj honuédei, Felhangzott napégette aikaikróI a rohamkiáItds és megindult előre C leggőzhetetlennek serege. Dob pergett
a hangzauarban, és hangja olgan volt, mínt a tdmaddsra induló honvéd.ek rohanó lép.teinek a dübörgése.

A csdszdri hadak visszauonulót |tljtak. A vasasnémetek |edezték a hátrdlúst, A huszdrsz(tzad minduntalan belekapotl
a uértes louasok csapatába, üIdözés- és riaiztdsképpen. Ezek á hárapások olganok uoltak, mint a ueszett kutga marúsa. Fblil-
uarg BéIa szakasza lendült most bele az üldözésbe, hogg a sebesüIteivel visszakangarodó első szakaszt |eluáItsa.

- A ,,didk hadnagg", a diúlc hadnag11 ! - kidltották a huszdrok, és FöIdoúrg ngomóban előretört a köDetkező üldöző
,hullám, hogg hossztl és méIg karduúgásokkal íria bele a huszdrokkal való taldlkozús letörülhetetlen ngomdt a uasasok testébe,

Bélát nem is hluta mdr senki sem mdsképpen azóta, hogg a katonái ezt a találó nevet adtók neki. Jobban ötült
,ennek qz elneuezésnek, mint a legmagasabb kitüntetésnek, ntert'ebbű benne uolt a huszdrok ragaszkodása és szeretete, Ilgen
neuet csak ió tisztek kapnak és FöIduúrg kitűnő katona uolt. Csoddlni oaló lett uolna különben, hogg lett a csendes, tanárnak
készüIő, hallgatag, sőt szinlc |éténk litlból portgázó huszd.rok parancsnoka, de azokban az ídőkben, mikor az 1849-es esztendő
állt, ggakotíak uoltak az ilgen íurcscsagok. ))

A uasasok |eIőI elpukkant néha egg-egg puskalöoés, de ezek amenekülés közben leadott tüzelések rendszeF(ltt nem okozlak
k&rt a tdmadók soraiban. A husz(rok mosl is vakmerően elérték a meneküIő csopott hátdt és beléiük akaszkodtok. Egg puska
eldörrent, FöIdudrg a melléhez kapott és lehengeredett a looóról. Két-h(tom huszdr ngomban körül|ogta, hogg oalósdggal
a testükkel uédelmezzék a szeretett fiatal tisztet. Nemsokdra beérték őket az előrengomuló harmadík zászlóati katonái, és elő-
került az oruos,

Földudrg hadnagg nehezen léIekzett és szdla sarkdban piros ggönggként ült egg oércsepp. Áttőtték a mellét, s tgg
a kopoltas zubbongon is meglútszott az apró, kerek kis ngíIds, a halúl kapuja.

- TüdőIöués - tillapította meg Qi oruos, és uégigsímította a l.íti |eiét, - Ne |éIi kis diák hadnagg, hazakerülsz még,
kiheuerheted. Mondd hdng éues is uagg ?

- Tizenngolc - Iehelte a sebesüIt, hogg újabb vércsepp jelenien meg ,a száia satkóban a felelet ngomán,

üsendes kis szoba uolt FöIduárg Bold,íssdr noppot|1o, ahol RéIa betegesked,ett, Akdrhogg akarta az éd,esapa, nem
lu.dla ráuenni a íiúl, hogg mds szobdban ldbadozzon.

- .Én előiem'ne Ítítotianat< el.semmit, se !ót, se rosszat - mondta ilgenkor a íiú. - Azért, mert beteg uaggak, meg-
tudhalok mindenl, hiszen már fér|iuá alakttott a harctér.

Hei, pedig jobban tetle volna, ha nem érdeklődik, óIgan nagaón, szomorú idők iárlak akkoriban és a rossz hírek, mint
a |ekete uarjak a uetésen, megüItek a csalúdan, a |alun, az Cgész orszúgon. BéIa diúknak nem lett uolna szabad ezekkel a dol-
gokkal törődnie, mert rontottak egészségi tillapotán. Ilgen voll a uildgosi |egguerletétel is.

Mikor a |iú megtudta a szörngü htrt, ógynak esetl úira és hetekig élet és haIáI között lebegett. Pedig mdr olgan
szépen kezdelt ggóggulni-a sebe, és,mindig azt hajtogatta, hogg meg akgr ggóggulni, mert nem iúrja, hogg a kalondinak
kijut az oroszok elleni harcbóI bőuen, csak nekí keII az ággat őriznie. Es ameddig akart, ggógyult ís szépen, mert az akarat
csaddka:t tud műuelni. Mikor arunban meghallotta a szörngű htrt, nem taláIt többé célt a saidt élete szúmdra, és a betegség
újra |elütötte a |eiét.' Szeptemb'er" huszonngolcadíkdn tudta meg Földváry Boldízsúr, o,z apa, a haditöruéngszék szeptemberí döntését, é,s

hiúba titkőlta a |iú előtt, ileglátszott az ő becsülétas maggai arcdn a b(lnat és elkeseredés. Béla |aggalla az apiót eleget, de
nem tudott meg semmit,

_ Még csak az hiángzik - gondolta az öreg |öIdesúr, _ hog_u ez a szegéng lgerek, aki még a uilúgosi borzalmat
sem heuerte ki, megtudla a l7zenfuirom hős haldlos ttéIelének a hít'ét._.Holnapra megh,alna_.

Azonbah ntőtauáta uov minden óuatossdg, BéIa mégis meqtudta ideiében a hős tdbornokok széggenteljes uégét, illetve
ctz ítéletet. A cselédség nem tudott titkolózni a kedues úr|j 9lőtt_. Október őtödikén_este tudta meg a didk hadnagg az ttéIelel,
,és öt pere mulva az i,zgalomtóI belső tüdővérzést kapott, Színtelen és éIettelen dlulásba hullt.

Ejtszakaközepénkopqgtak azablakon. A di(lk nnanog} Urran kingitotta a szemét és odanézett,ameriőlazalthallotta.

- Ri az?

- Mí uagaunk, hadnagg úr, a tógi legéngei.
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BéIa naggnehezen odatúnszorgott és kingitotta az abtaktdbldkat. A kinntilló huszúrok. közül"bemdszott egu, hogg segítsáá
a,Iúbadozónak- a |elöItözésben. A r?gi huszdr2ubbong előkerüIt a szekréngből,.és ulúna minden kedues ruhadarab. A kalona
.lehasítolt egg csíkot Földuúrg lepedőjébőI és szorosai (ltkötölte uele a gyenge mellkast,

- Minek az, hiszen a seb mdr beggóggult? - kérdezle a díúk ha,dnagg.

- Nem is Űért, hanem uaiiogg iőgÍŐ á mellét a hadnagg úrnak.
A csizma is előlcerüIt és mindei-öíaá' futeiébe a tiszti karil- is, az oldaldra, Béla olgan boldognak érczte magút, mint

az utolsó csatáidban, mikor a sebel kapta.

- Most m(tr egészséges uaggok-? - kérdezte a huszárt,

- Még nem egészen, de ai utat bírni |ogja a hadnagy úr.
,,A diúk hadnagu" - suttogtók örömmel'ai-ablak előtt áIló huszárok. BéIa szeme boldogan júrt uégig a keméng katona-

,crcokon. I)e sokan uatínak - úIÍapttotta meg magaban, - mintha az egész első szdzad itt lenne, Mincl csupa ismerős arc.

- Húngan uaggtok ? - kéidezte az óreg huszúrtóI, aki legközelebb óIlt az ablakhoz.

- Naggon solcctn, mert még a kertlésen kíuül, meg a |alu határdban is aárjdk a hadnagg .ural
FöIduíirg megindult a kiiúíat |elé, ahol már várt'rd a loua, A kedues paripdtt ott uolt a huszárngereg, és BéIa töké-

lelesnek érezle a boldogságút.
FeltendüIt a n{ere§be, úgg, mínt ftgen, mikor még semmi baia sem polt. Élére óllt a huszárcsapatnak,.kíhuzta magút,

és csak most iutott eszébe megkérdezní,

- Mi a parancs ? Hopa menjünk ?
Az öreg huszrir odalépett melléie,

-. Feliöbb._p.arancsuik nincsei, csak a hadnagg úr uan itt, mínt. tiszt. Mi Aradra gondolunk, Olt lenne egg kís elin-
tézni valónk a hóhérokkal

F óldudrg f elp illantott.
MosL óktóber ötödikének éitszakúia uan. Holnap, hatodikdn akaridk kiuégezni a lizenhúrom tdbornokot, Siessünk.

A csapat lassan ügetésbe léndüIl, hogg mind jobban és iobban belejöjienek a gaors előrejutdsba._A_ hadnagg _mar
régen nem lobagolt, és a úetegdggban naggon ggengének érezte magát mindig. M_égis mclst .üte_mesen emelkedett, és_ süIlgedt
aiÉsza a ngeregíe. CsodáIatos,hoi1! milgeikOnngbn megg - úllapltotta meg magában, - rn[n|hq nem is lettem uolna soha-
.scm sebesüIt, Taldn az elész csak rossz áIom uolt,

A rylergek csíkoro"gtak, a louak |úitatlak, halk zörgéssel uonult a huszdrszázad az éilszakában,.mint prédájdra uadúszó
hatalmas |ékeíe púrduc.- Az éitszakai ittak egghangúak, nem köti le semmi az ember |iggelmét, és ilgenkor kétszer olgan
neiúz a minetelés, l)aga a louaglás. A diák hadnág!] éppen ezért csod.álkozott, hogg olgan könngen üget, mintha nem is volna
leste. Egész légies hatúsa uan ennek a louaglúsnak - gondolta.

Szürkt:Ít, malcl uilúgosodolt. Nem tűdta, menngi'idő tehet és hogg mióta oan lóhdton. úgyltitszik, egészen elhaggta az
időérzéke.

Mtlst tűnnek íeI a táuolban Arad hdzai. Itt aan a ueszlőhelgnek kiszemelt térség is, ldtszik, hogg sotakoznak |eI a
katondk hatalmas néggszögben. A huszárcsapat megáll és a düik hadnagg rendelkezik.

áŐ:l!;:::'Í,Í!}Ír::::-: :trÍX:tr #!:#:'Í!rfrffi!**,,^,t hdtmat, és. etőreküItti őket. Atldig a csapal-leheveredik a
|űre. Milgén bútrak ezek az emberbk - gondolla BéIa, - öröm uelük harcolni.

Nemsokúra iönnek uissza a huszúrok, Jelentenek. Már készülnek |eI a csószdriak a kiuégzésre, Négg tdbornakot |Őbe,
löuésre ítéItek, kileicet pedig kötéMltali halú.Ira. Ezek között oz utóbbíak között van Damianich is.

Errc áz utolsó konűatra |etugrik a diítk hadnagg. Damjanich, Damianich, mindngúiunk édesapia, aki alatt küzdölte
utolsó csatújdt !_ ióra, lóra ! - kídltja a legéngeknek, és egg-két perc mulua ggors ügetésbe..IendüI_ a huszórcsap.at. Megpillantidk
egészen közetrőI' a |elállitott kitónc bufiati es ném mősszi mbgötte az aradi uarat. FöIdudrg kivonja katdidt.

- EIőre !
Vad uúqtriba ropI)an a szrizad, a kardok merednek előre, egg perc és már olt uannak a nég!]szögbe |eláIlított katona-

sdgnúl. ÁttartÍ az emtie|rlalat, és berobognak középre. Kilenc tdboriők'uuria a haldlt a kör közepén, négget m(tr tőbelöuetett
a ,,bresciai hiéna", Hagnau." A huszárok'uad,ŰI r1bagnak uégig a sorok előtt, és uillog a kaid, és péres a kard uágások ngolndn, A néggszög td|ul;
mtjr a kitörésre gondolnak, Áiteor a Őir íelől megielenik az t{i, |eggueresek !ömege. A harc kilótúsl!.lan lesz, ryégsem gondol.
senki seÁ a meibteuuiri, Á iátona* me{szorttjdÉ'a loaakat, i§ őúgíatni kezd a ősapat az ellenséggel szembe. EIőI, a szdzad
éIén a diák haclnaqg,

Hirtele.i eiiőíetat ,tőue mínden, Sebet kaptam - gondolja, maiil a loua melletl |énges kör uilclgÍt, és ő szédlil, zuhan
egaenesen ennek a vilógitó, körnek a kőzepére, * .

Magúhoz lért. Csend_es szoba, az apja dolgozószobdfa. Kütönös 
-_gond_olta, _ holg nem |ogtak 9_I, De lehet,_hogg ,olgan

súIgos sebÖt kaplam, hogg megsaindllrik'. Errb a gonáolatra elsötétült _a._homloka. Engem ne sajnáljon senlcí. Nem lehetek
róIá, hogg nem'sikeíüIt áí arűai iábornokok megmőnté.se. Mindent megtetlem.

Az apla belép a szobúba, és a |ia |eIé |ordul.

- Ncn hogg érzed magad?* Köizönbín iól, semini ídidalmam sincsen. A sebemet bekötözlék ?

- Milyen sebbt. ?

- ,tmÍt az áradi uár előtt kaptam, De nem ís ez a fontos, mi Dan a katonáimmal, a huszáriaimmal, akik uelem eggÜtt
lámadtak ?

- Nem értelek íiam, aradi udr, katondk, támadús? MirőI beszéIsz?

- Szent Isten,'apdm, mióla íekszem én itt djullan?
Mióta az a' bőtoncÍ lovdszggerek megmondtá neked, hog! mikor lesz a kiuégzés.

- Az ötödikén volt,
Tefult az egész úIom uoll, ájuldsi dlom, kúbulat - gondo.Ila a hadnag_g.

- Ma peáig október hetedike Dan - mondta az qpiq kérdezés nélküI.

- Heteaikei _- itt íeI az dquban hirtelei aéla. Iutáíd a melléhez kapolt, hördült és piros btlborék.ielent meg a szdian.
Ugg érezte, ttzeii harapó|ióaíű:ie píe|x ii a tilaeia Hirtelei megmereuedett á teste, kihtlzta'magút, mintha tisztelegni akarna,
és uisszazuhant az dggra,- -- -Á;;iá- ii*iiűi'"grott a |iú |eiéhez, Fogjq a kezét, szivét hallgatia. Eltelík nehezen egg neggedóta. BeIép az orols,
mint szokott-. Meqnézi a íiút és halkan stlg valamit az apanak,

Az apa rémülten ugrott a |iú |eiéhez. í-gliq a t

minl szokoti. Megnézi a íiút és halkan stlg valamit az
Az öres lőtóll. neiezen, mintha az egész uildgot
A íalu |elett az égen tekete hollócsapat

éoész uiláqot a uálldn tartand, t

z,'pat vonű kdrogua dél |elé. Az
nd, odamegg a 7alíórához, é§ megáIlttia az ingdt.
. Az aradi udr |elől iönnek , , ,

,]
J

.l

"]
il
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Az öreg íelóll,

- Naou_ íekete kooorsók az erdélui hequek. Yeszes, guúsros lobogók, bait hirdessetek ! A hauaso.k orgondia a lélekharang,
sarguu-i;-;űéÉ--i"iiaiá'á stiaidna.ng."Hulifának az eg6a[-e8t*önngek még ! ... Tizenhúrom uértarul, sirasson az Eg !

Fazakas Mtklós

2ú



KÓRH rZVONAT
§z9pclyóny Dr. Róhm latyán orvor-zárzlór ór Baranyaitpóla; ,rHáfomGzgr kllomáter a Yörörkcreezttcl.. t. movébgl

^,háborrl. 

színhelyétól távoli környeletben élő polgárságunk a
;hiradólílmekról & képekról ismerheti a modernizált hariászat eg-észség-
,ü8yi berendezésének egylk legíontosabb eszközét, a kórh,ázvonatot.

Ha a külvárosban elrobog.elóttünk a Pullmann-kocsis, kéto|da|án
és teteién,hatalmas vörihkereszttel ellátott szorelvény, csak kevés
íogalmat alkothatunk a kórházvonat belső berendezéséiől és rendel-
tetéséiől. A kevéssé lsmert mozgó tábori egészségügyi intézet belsó
,berendezétének és működésének ismertetéso oldal4kat venne igénybe ;
Jelen soralnkban csak a legíontosabbakat lsmertetiük.

Oroszorsági honvéd megszállócsoponjaink mögött készen állnak
caészségü3yi intézményeink. Közel a harc szlnhelyéhez a segélyhely,
,az egésxégügyi oszlopok, - az elsó íontos mentó állomások, _ távolabb
3 tábori kórh&ak, betegsállíó állomásaink és egészségügyi szer.
oszlopaink.

E felsorolt intézetelnk megíetelő elhelyezésén kivül a legfontosabb
a beteg- és eebesültsállítás íeladatalnak megoldása. §zakismeret és bósé-
3es tapasztalat kell e'munkához, melynek lebonyolításánál nemcsak a
szállítandó személyek állapota, a szállító eszközök minósége, hanem
az ldöjárási viszonyok, azellátásl lehet6ségek ig fontos §zerepet iátszanak,

A sebesült sállítás a harc színhelyóról a segélyhelyre gyalogmenet-
öen,.vagy hordá3yon, onnan ixz egészségügyl oszlophoz lovas iárművel,
vagy gépkocsin történik. A sürgős kórházi kezelé§t, műtétet igénylók
innen a ébori kórházba, mások pedig a betegsrállító állomásra kerülnek,
ahonnan kórházvonattal vagy kórházhajóval sállítják őket hazaíelé.
€z a sorrend gyakorta változik, a különíéle harctérl helyzet szerlnt. Ha az
egészsé3ügyi intézmények elhelyezésénél változág áll be, pld. ha az
egészségügyl oszlop hátrább vonulva id6legeson átvestl a táborikórház
szerepét, - lgen íontos, hogy elegendő mennyiségű sebesültsállító
rcpülőgép áll|on a rendelkezésre. A legkényelmesebb sebesültsállítás
,rcpülögópen ér kórházhaión eszközölhetó.

Míg a világháborúban kórházvonataink csak az orság haérai körül
óonyolították le a sebesültsállltást 2-3 napi idótartammal, addig
napialnkban 2:-3,heti idóre ter|ed ki útiuk.

E8y-e8}, kórházvonat rendes körülm{nyek között 16-18 kocslból
,áll: egy parancsnoki, egy szolgálatl kocst, 3 kocsi ülóbetegek részóre,
(kocsinként 42 szemóly, összesen 126 személy), 5 kocsl fekvóbetegek
részQre, (kocginként 25 személy, összesen l25 személy), egy konyha.
&ocsi, 4 darab l20 literes üsttel, 2 tűzhellyel, 2 vlztároló medencével
@500 . liter), egy konyharaktárkocsi, egy laktanyakocsi, az egészségügyí
személyzet részére, egy gyógyszertárkocsi, egy kiitözókocsi, egy íütó-
és egy málha kocsi.

A kórházvonat személyzete kb. 45 íó, (l parancsnok, l sebész,
l belgyógyász orvos, I gyógyszerész, l gazdaságl tisn, l eg&zségügyi
tlszthelycttes,|§zámvevótlszthelyettes,2vasutas.altÍszt,2egészségü8yi
altlszt, l műté§ ilti§zt, l felvételező altiszt, 25 ápoló, I műtós vórói.
;kerQsztec ápolónó, l diétás vöröskeresztes ápolónó,4 szakács).

lgen fontos rz élelmezés kérdése. 300 izemélynek 15 napi élelml

készletét kell magukkal vinni, Éló baromfit, hentesárut, konzervhírst,
to|ást, turót, yalat, saitot, xírt, lisztet, kenyeret, sárított és friss
fózelékeket, füszereket, bort, sört és kristályvizet, Ezenkivül mindenféle
gyógyszereket lehetöleg használatrakész állapotban és sokféle műszer-
felszerelést.

Az oroszorcági harcterekre és vissza kb. 3000 km-t tesz mcg a
szerelvény, a hadviselés következtében igen íorgalmx pályán, gyakran
nehezen leküzdhetó zavaró körülmények köziitt.

Honvédelnk hósies küzdelme azonban napról-napra kijzelebb hoaa
a bolsevizmus letörését, így reméliük, kórházvonataink a nemes cél
czolgálaában, - már csak egy tél€n át végezik íontos feladataiakat,

Az élelmiszer
megnevezése:

Marhahrls
§ertéshtís
Boriuhtls
Hentesáru
konzervhrls
Tolás ..
,TeJ ...
Turó ..
§ait ..,
Va| ...
Zsír ..
Cukor .
Liszt ..
Kenyér .

Burgonya
zöld főzelék
Sárított í6zelék .. . . .
Bab... .......
Savanyrl káposzta .....
Füszer ,
Bor ...

Krlstályvíz

A kórházvonat élelmlkészlete
Mennyisége az

induláskor l
Fehérie g.
l00 g-ban:

2a
l5
20
l9
20
l2
35
23
34

:
ll

Kalória
l0O g-kint l

l66
x60
l5l

SEBESÜLTSZÁLLFÓ (FEKVÓBETEG) KOCS| HOSSZMETSZETE

2l0 kg
5l
60 ,,

354 ,,
7?s ,,
8l
60 lt
20 kg
28 ,,
65 ,,
l12 ,,
89 ,,

450 ,,
1730 ,,
675 ,,
3l0,,
.l0 ,,

&7 ,,
l00 ,,
25 ,,
7§ lt
75 ,,
l§9 ,,

250
200
l66
66

3r}
413
7aL
?u
4l0
36l
235
95
30

350
3x0
m

,O
80

7.5
2.]
3
20
24
1.4

:
íehérje és 3O00 kalória.

t
t
!

t^

sEBEsÜLTszÁLLró (FEKVÓBETEG) Kocsl ALAPMrZA

Egy sebesült napi adagia l50 g



{,gyih r{élltlittt leurlk:őlaP úrk.czet!
{.lec.sésrijl. Szíue.s rnegltfuá.s: l.átt,l1tlssll
??tag Q fuLcgyrtr Cstrk[sz rr 8/.S. §zczt
§:arii.r:ld csc,r}ttlszc.taPat ottlrctiáí ti.t

<,.stld.á.ljc ;tti:g *z üg|t:s at,csísi íiúlt
rlnnkájáí: ü )llc.g!Q}, rIíszitésű. otthoní,

^Mcg is lrhr::liinlt anttoh rentlje {s
ntódju szerin!.. ./1z tillomásol ,,r:llé!l-
!ün.lt" tt díszraj clőtt és a. fulhas titi}l
hís(rctlbffi alirtdultunh cz ot!,hon fc!i

1|1l!lt:n rsullatgvűlésrr: !t;PPauíunk |x,
űl lternlrosun mr.:gillaPíthaí.íuh: g. ue^
csési f iúlt szet,etn,eh {nekehú, soh nó1l-
rlal.!. tudnult. Á cs*Ptlt .Paruncsntlka né-
há.ny ketlucs szóvu.! trzüs:ijrttöít bt:nníi.tl^
hcl ls arra hérl nnsolyogau, hog1, Q

srsjtá rutgyíultalon t,éz.tán" ros.szuiájűtlrl
hi ,ne szerke ssziik őket"I'crttös;el!t:sttt
.|rr? hészri]ges !gÍ:retet tcttiink.

.N'ótrízús l,:özbt:n Bartr.t,s Karcsi l:c-
szöl! a J:inncltrő!. A kis tlll,ítattban rnin-
denhi T agrogó szennr:l. hcllgatta a lcsl-
vérrcáb ísúlor llíiztlelmlt és gránit-
ltern,óny he|.plál!ásút rn1:ltutt.i e!őudásí.
B. I{,arcsi őrsut:xiő ltllxilas-ltllwtrc, nem
hr:ny*:re tl, bcszl:cl ó.s tnigis ol.i- 0l]()sun
ralllsgüttü e gynris mc1.1é goildOlut.ai!,
}togy íársai ar€ún, nűgyí)kht, ás aPróda-
kln is, hülönös fi:nt rag7:ogl111.

Zálogos jűttlk ttti!n, Borlor lanc-ti őrs-
,uezl:tő a íclt P!ii:si ufu ióról be s:{l! s

hogy .tzat-,a nt le gyt,ti t'alru lirinyt brlrsó,
.Lti,qt!nt hi,:ríj1-\ti,:re ud !ujt rl !;trst!},í

,Yő!úta gyu.iíllt!ck a tttslsi
lsia cl é r m. l t e j r t !.1ll, r r r,, ft ! 5 41 6 5 11 y !. c -t z a
héí.crl ht jrtl111t! ||u!)|t!,"

A Ibik t:n.ck.r: ha|.\talt áthí.sért ben^
nütlitr:t oz ui.tturon. Li,Litlmtls kerek,e s

luit m.ellr,tl. llaladtlnth el., u is a csaPa!
késlílményc. hlég n{hány lépés és be-

Pi|.|a"nthattuzlh a Szent Szttnix!ó cser-
klszelz félt,utt llíi.szheségéllc:, a. magyar
űíszítósíi f érfic.serhész udlhonlsa, .,4 kis
attllorl lalát és Q mí,llnl]ezctsarkohct
mügyaT nellítuntohhaI ftstettéh be, a
világoshéh asztaiok hi5rii! faragott s:é-
fuk a falolz t].ís:t.l túlas. u Patllón e gy-
s:tríi !tái szíj!!c.s. a saroltharl !:ertig his
}llln(ntc l:rrytít,t,,I i lrt,tlt j!űzwl.

4
,q

í$,t

!931'di

-- Mennyi idij ulatt ké.szült el a his
ottlrcn? - hérdcztük tneg a P{üancsnoh
urat.

- ílát bizony ,nlár régótc készül.. Á
fiúh töbl;sóge iPuros, őlt csah az esti
óráhban órltlli rtí és ígv lussun h.ósziil-
lt,ctt:tt d e!:y-ct!\1 rlarub. I)e rt csa|al
!ízéues jubiltlunlű.ra rlégis csah m,rlg-
lett aflrúnhént.

- A kc,nente llaaácsolt ajtajút is ,a
fi{th készítcttóh?

* óh lliztlny! * felcltt, biiszhén a.

llaranc.snok. ú,,r. _ Itl tn.indcnt a íhik
testelte*, ?neszel.t?k, rajzoltuk. Iúrt.gh-
Iattlgtuh, ketnencé! iPitt:tteh, uasa! ho,
uácsaltrik.

-,\7i u lc,ghtrlt,t,stbb tytllh uz ott-
lrl tt i, Pi t i.r-t r, I h tt llc,l ll l t Ilu tt?l

* A l.cghcdvcsebb? il soh h,iizíjl ta-
lán u mannlleletf cs!is. 'I"öyt.iih a íajiin-
h.et. ltclgy unjjon hogya.n ftsthdnénk
Iel a, mlttll1cze!.le u srl,rukdá"szítésehrt?
ü{gül is ttsz!.alokttt, Padohat. rttktunh
tlgym.ásra ós a f cstő}<, hanya.tf ekve, cg,y-
múst atiltogatua f estettéh ícI c sti!izű.lt
lili,ontrlhat, szagf,íihet, lnlcltlhet. Ez bi-
zan)1 llag!'olt, tilóhás vult,

Riiszhi:b lehetneh u v((s!si 8l9-asrlh
,lzéP! a'll.hrlnuhra., rntlrt netnts sziu do-
bog a készitőibclll. ,4 n.ctlli {tiraszt.ó trsti-
mu.n,k,a u.ttiyt rt g7:glrtlt:tnelt tlilrcn.!s
néhány órúját: ildoztűla ottlzomtk szé-
Pítésért:. Ez a, liis{:gcs, baitórsitls szel-
lem fűzi. össze lá!.ha.ttlílarl, sz,álrl.kkal, a
hi-s c.sapu! mind.t,lt tugjŰ!. S_ u rigit,h.
a: ör,.,gch. sen fclcdht,llllt tir,3 a rsu-
Prttról.. Ine u llizonyság, egy tábori. Ie-
lr:!.e:őlaPból iC óziin k:

I'isLog[ §)|tT! u,a íl,ny,111,1
í:sienb{: jutna.h tl: eg}Jiitt (!líi;ttijtt régi
.rzé|l na.|oh, Ü duij:lt tem rt c,suPatnuh
legyen szíues tolnűcsalrt.i, É,s {r csa\ill
}0 éttts f e nn.állűsu. ul.halnlúllól én is,
a csrtPat uolt tugja. kivitnah íouállbi
/ó mun.hát!"

L, }. híra.rl.ijs hant,étl jóhhlánságtt
haz*száll,t a uetsósi íiúk ht.,dut:s fű.r:-
híbt -- vuhlnnrtan Orontlr.;zűgllcil" 
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iforrongő tömeg hözé! Náluk .Pedig most egyihe a legeny,
hébb liüntetésekneh a Szibériába uáló dePortálús, ahová tiz-
ezrehet aisznek!

Ahhoz, hogy aalakit a munhaíeliigyelő pllitikai biztas
lecsuhathasson, elég aolt csak lassan dolgoztti, Azonnal ké-
szen aolt a súlyos uád.: szabotálás! Ezt Pedig rettenetes biin-
tetésekhel toroljáll meg, melyneh aége mintli.g a halál! Ebből
látszik a szoajet uezetőség félelme; iól tudiáh, hogy az íi
áIlamtákol,mányuhat csa.lt ezzel a rnódszerrel lehet összetar-
tani. Azt ís tud.ják aiszont, hogyha a kalchoz Paraszt nem
dolgozih rend,esen, egy-hettőre tönhremegy u nagy szovjel
Parad,icsom. 

+

Mind,en faluban aolt egy tlad,hás lerahat, ahol a nc'§yol,
rossz gabonaPálinhát lehetett aásárolni, aránylag olcsón, |ó-
létet fokozó intézm.ény uolt, de kellett is, ltogy mind.en to-
aaris' legalább egyszer egy héten rózsás színben lálhassa a
borus vi,Iágukat,

Más üzlet nem uolt, FéIéuenként egy§zer jött egy nagy
szekér, tele minden áruual. Ebből a szehérből aztún úgy ju-
tottak áruhoz, hogy a falu Poli.tikai biztosa szabályos sora-
hozót rendelt el a aásárolni óhajtóh számára és ahhor be-
uálthattáh utalaányaikat uagy a söh uerejtékhel §z€rzett
csekéIy Pénzühet áPró rongydarabohra, PiPerec,ihhehre. tz
utóbbiaal a íalut erősen elúrasztottúk! Akinek ebben a sora-
hozóban szerencsés hely jutott, az haPott aalu,mit, A legtöbb-
neh azonban nem jtttott setnmi és csalódottan menteh h,aza,
uárni, a höu.ethező félesztendőt, amikor talán ismét kimarad
a aásárlásból, mert nincs az, am,ire sziihség volna.

A uárosban sorba hellett állni a raktárah előtt az olcső
és rossz minőségű holmihért, Isy ?l. egy orosz Parasztasz-
szony még ma is hönnyeh között meséIi, hogy aele m,i tör,
tént es! i7yen sorbaállásnól:

,,{'fatűiam, kghözetebb eső aárosba nlent ruhaneműl
----TTiiiár,.

Izléstelen di.aPozitiveh és izléstelen adomák a PaPság
cllen uszítanak, a gyermek hereszteléséből és a szentmiiébőal
glinyt íizneh, uetitett karihaturáhhal.

Zeneszerszámoh tarhítják a |alahat ezekben a termeh-
be_n, de itt sem hiányzih az autarnataPusha és a hézigránát
oktató metszete.

Különös látaány aolt egy ilyen holchozaezető kom-
munista irodája, aörös vászorlrlal letahart őróasztal. Köz-
Ponti hangszóró a falon, SztaliB és aorosilou életnagyságú
héPe rossz csomagolóPaPírra nyomaa, heret nélhiil a falia
szögezae, Az íróasztalon egy gombos számológéP a holchoz
munhás munhaóráinak és naPjainak a Pontos hi,számítására.

Mi.nr]enki a kolchoznah+d,olgozott, Ha összegyüjtötte a
munkájáért hifizetett készPénzt, aagy az azt lielyettesítő
utaluányokat, a aárosohban levő ráhtárakból haPott érte
ruhát. Egy röaid habát kéh-festő aászonból, vateli,nozva 150
rubel aolt! Mennyit hellett egy il.yen darab rongyért dol-
gozniok! Szigorú fullchoz felügyelő uolt ennek a falucskának
a nyakán, Ez a aalóságos kényúr el is menebiilt a aissza-
uonuló orosz katonasággal.
, Ha aalamclyik falubeli ember 25 Percet Msett a mun-
há,járól, a soa.ány bérének 30%-át bünletéskéPPen letlonták.
Ha mégegyszer hésett, a hónaPi börtönt, haPott; ezt aztán
szohatlan formdban. Ugyanis elaitték aagy öt-hatszáz kilo-
tnéterre a falu,iától teherautón, ott elítéltóh. Kiszabad.ulás
naPján kaPta,a nagyabb büntetést, aagyi,s egyszerűen kitet-
téh a börtön aitaián! Most höaethezett a legnagyobb szen-
.aed.és, rnert Pénze nem volt, aonat nem aolt, hénytelen aoll
gyalog nehivágni a szörnyű nagy útnah. Igy újabb kér
három hónaP hellett ahhoz, hogy munhával heresve az élel-
mét, végre hazaherülhetett szegényes uishójába, ahol újra,zlárta a reggeltől estig tartó robot,

+

_ A szalma nagy hi.ncs Oroszországban. Bármennyi is
uolna, nem u.o,|na elég, amennyiben roPPant nagy fahiány
mia_tt ezz_el _fűtih nagyobbrészt a kernencéket. Egy köteg
.szalma_ cltulajdonításáért a holchozuezető lezlonta- az egyih
mankásnak a tnunhabére 30%-át és ráadánll még négy-hó-
naP börtönre el is ítéItette a szerencsétlent az előbb említett
.módszerességgel, Arról sokat beszéltleln sen1. hell, hogy mi-
lyen az orosz börtön, Nehéz, nedaesleaegőiű, sötét börtön-
c_ellát láttam, fehhely nélhül, Az egyik-sarohban volt egy
kis szalma, azon fehúdt a szerencséián ctítélt hónallohon ZÍ.
Ha most a _szörnyű_silány élelmezést ehhez a köthyezethc:
hozz.ágond,oljuh, akhor ráiöaiink, hogy ezt a börtőnt nem,
soháig bírja hi az amligy is elgyei§tilt eniberi §zervezet.

A szoujet büntetőrendszerbei tehút nern a léleh meg-
jauítása és a munha meghedaeltetésé a cél, hanenl az ei-
közökben nem uálogató durva megtorlás!

_ _ Kimondottan Politóhai véthekért Pedig haltíl a büntetés.
ahármilyev csehéIység legyen ,is az a höaethezményeiben.

Pedig a forradalom hezdetén hangulutcsinálóűah, a hnm-
lnun,ista Párt, elsősorban a cárizmus Fegyetlen fenyítő rend-
szerét * abban is íőhént a szibériai száműzetést -- dobta a
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uásárolni" és természetesen sorba kellett állnia, Már harma-
dák naPja áIlt a rahtár előtt, étlen-szomjan, holtrafáradva.
amihor mlgjelentek a lelhetlen kuíárok, használt ruhane-
műekkpl teli kosarahkal és d.upla áron acltáh el a sorbun-
állónah, akiknek most már mind.egy uolt, hogy mit kaPnah a
drága Pénzükért. Fő az, hogy már nem hell ócsorogni és
uégre * hazamehetneh az égető sürgősségű munkáju,klrcz.
Az eladók Pedig újat aetteh-és még pénzük is maradt! Persze
ezt a lehetetlen műueletet a raktárahhoz és annala uezetősé-
géhez hözelálló zsidók csinálták, Igy fest a szoajet hereshe-
áelem. 

*
MincJen házban található egy egységes sod,ronyos ágy,

d.e nem alusznah benru. Egy gramn,fon, amelynek minden
másod.ih lemeze Sztalin-beszéd és egy hangszóró, ami. a
rnoszhaai rádió ProPagandáját harsogja. Áz egyenlőség elae
alapján láttak el mindehkit ilyen kényelrnes dömping úgy-
gyal, gram,ofonnal! Miért ne legyen része a szegény dolgo-
zórnlz is ugyanolyan kényelemben, ami,lyen kényelemben a
Polgári társaclalom élt ualamihor? Ezt a hényelmet a sze-
gény munbás és a Paraszt igen drágán fizette meg, éuehig
fizette az árát. Azonkí.uiil a gramofon hitűnő ProPtlgancla
eszhöz ás uolt! Rádió nincs selrcl, csak ez a hongszórós hir-
mondószer. cmelyneh meg uan az a nagj előn1 . ttog., ,st,h
azt lehet vele hallgattatni, amit a mgszhuai ,,'h,chció lead.
arni, terrné szete sen mind.en es etb en Pro Pagaru hlle széd, z,a g,j
ének! Utasításohat is ezen keresztül haP a f,ilu.

Azt i,s ezekkel a hangszórókkal toaábbítoll,úli, lttlgv t*in-
d.en lakos raga§sza be PaPírcsíkokhal az ablahűt, !:u;!t í!{,
csi,llogjon és az esetleges bttmbatámadásnál br tl"; tíi,tji',ll
egybönnyen!,.fröcskölje be a fehérre meszelt há:ű' a: ::l<tl
.saráaal, hogy ne uirítson ki a terePből, monduán, hog;l t,,:l,i
el burzsujoh rePülőinek megnehezítik a munhájukal. l!,.,tl,t
módon kaPtált, a Parancsot arra, hogy íeitseneh hi ellenáliúli
a fasiszta hutyákbal szemben, reitsék el az élelmiszerhészle-
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tiikel, a |'elesle gc:t Peclig gyujtsák nteg, tagy mérgezzók mrg,
hagy ehen llttszlu,ljon minden idegen, Erre az egyik józan
ros- Puraszt azt aálaszolta, .amihor ugyenezt a szöuegel
,*o* u!a, egy últuluk mutatott, ortlsz rePülőgéPből ledrtbott
tupcéd,ulán, hogy: ,,könrtyű az arannyal megtömött zsebü
uezetőkneh, d,e ahhor nli mit együnh, ha minelent elPuszti-
tunk? óh Pedig fuhlah hi a uilágból." Igy is van. Igaza uan
szegénynek! 

.b

Egyik felllerzselt |alu romjai hözött jártambun, látoh
egy széP éPítésű temPlotnot, torony nélhüI. Teljesen el-
hanyagolva, széP herítése néhol leomolua, dud.aa, tüskehohor
nőtte be az udaarát. Bertézeh. A uolt temtllom kétíelé uan
aólasztua egy deszhafallal: az egyih |ele söntés uolt, mast
is tele uan. állam,i, uodhásüvegekhel. A rnásih fele ,,hlltlir-
terem", egy műhedvelő színPaddal. Szörnyű látaárty uolt.. .

A helléhtárban aoltak az összes PaPiruh.ák, Persze rettenetes
állaPotban. SzeühéPeh mrggyálá'zao, köiyueh és egyéb
színházi hellékek porlepte halmazaiban. Tömérttelen soh
uörös zászló, a leghiilönbözőbb feliratohhal. A íalahon röpiel-
óletű ProPagandút szolgáló felir(atok aörös aúszondarabohra
Íestae. CsomagolóPaPÍrra nyomott hatalmas Lenin- és Szter
lin-héP rajzszögehhel feleríisítve. Olyan benyom(lsl. kelt az
a rögtönzésszerű 1llaháttötneg a íalakon, mintha csah egy
néháiy naPos alhalmi esetnényt hirdetnóneh uelc, mer!
úgy sem lész egy hét mulua időszerű. Mi.nt egy cirhnsz
egyhetes PaPírProPagandája a ttitongó torhú oroszlónjúuul
és tíjzha.rikás, louas Primadonnájáual,

Mi,nden ajtó íijlött szintén aörös vászorltlarabohra |es-
tett fehér cirilbetűs sorok: ,,ailág Proletárjai egyesüljeteh!"

A temPlorn melletti flaPházban, régi fénykéllti hözijlt
úri szerénységben és clrosz szegénysógben Pergati hótraleui'l
naPjait egy öregasszony, o1r; siraa mondja, ho,g,l a |alu hő-
nyörületéből él és uárja uissza íérjét, az öreg PóPúI, uhit
1920-ban elaitteh telrcrauiórl a aárosba túrg_vulásra,.

A tárgyalás m.ég tart . ,,. (I:Ql|tlarillk}
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§.§,NDI És A xícyó
.Balhg Sand,í. a _meBőre. Ytítlára aetue kaszáiút. a

.9ataamo,dea g iti3t._o,, kasra*a muatáaálu nátt"' Ű§iiílbŐ.Lassan rahicl l<ibdt a hűs parba. Guiinuőrköd,ae néz
néhrl magu mögé, aleol hassBli uonalbutu ae ő rnertelem
talpánult nuonxa uanul szépen spétdt,ló uiiakkal a seűa
dülőn"

,., Á regg,eli, köd,ök likírtl aerl:e a guőztes uralkorló-
I:1,.: Q. n"qq|qL nxos.t 3sannah elclunulóban. Az utszóli
LQkon ftl,.ijdh a riad,ót. .,A^ _púkosztoa aerebek ,raa,i
örörn,meL ütik a csinc.stit. Sti,slie. ökörszem íutamóiűguako.rol q. na.qa natirí üináő;ő: Á";űá'én|iő'7iűöőő
módieira fütuüli t,rilldeó d,akit.

Ebbe .a "karai _hangcleraem?Jbe,belecsörög most esu,m, e g r í a s zt a t t s r.ar ha. .Á a é3, r ő m n ii tb'i E s it'í" 
"ŐÍ 

" Í l e"sZilg, bu,tl!.r,.m.adrírfalut:_,,Jön |a ÁŐiilrtb"'Páiíitiái:liarldi;' Htít.az i,saz. hasu esalamilcor pusztítotto i"űi.h&8?a8 ba.Td.tu.nh a ynatla.rqka.t" de, mtír ki,csit ki-nőtte a__sa,tuáitit, merl el,?tán íontosabb munkdjo ,onmosl. Kaszdlni rncgu. Az öröh.új na7lsltga,ra.k" mea|-
m,e{jcsi,ltannak a kts,sBán,_mi.ntha, csókólnak'ae arőlltenuérkertlső !ósaáaot. Yési.sné| a-iái.*őtt ű tűriiÍ;
huc,ernd.n és lerlabia a tariszultiidt" Á, tak,waáiut"áeg-
mártla y, laposan m,gma,railt poesaludban, m,Ő§feni*a
kasBtit, Spétpet,i, ldbd,t é:l lend,ütettel, betemártjrl"'a pen-
§ét a zsen§e satilqkba" 

*

§p.azpB_aa. §s*sss" ..._slthag o fuos;rr mdr káesit fárad,-!an. Say,dő,,homloluíról 
_ 3lékoytu éiit óÖn lsara§ "o 

sá*rcrajlllt. Mind guahrabban tóet;ii" ,idiUa,i.'Írőű "á:;
csli.sszon a lrusalw1tlla, Délfelé idr mar az ldő.' ]Iéumegtesz púr.lépést a rl,ag.ll. pqcsoluditt as óizóí-ieieőű
2s aan fl. masodlk ,"uclesetdl:aL." Lctcszi a kaszdt. Na-
llltot 1tutijtóeált, csq,k ú,g?l roílagnak ,csontiai és körül-
néz. Ií'a, ltűuös ninas a közelbpn. No, da hisz iLt tt l;iz!
$íql ás leh,etne lti.cs_it türödni. Föltűri m,Uiatlctil:'iai'ás
beleóualtadik a a'í,,pbe,,megtróbd*,ui" meiíd,ig i,;.' 

* 

Má;a yw.d.rdg széle i,sseq a lsieet, z,issea i.s tordiln*, nlí,kara xíl színétl me$jelenik csu tdtogó setij.* Tuű, a lrcseyui,t! * ugrí,It etluet Sa,nd,i és í,seltol
ki.telé a oí,BbőI, * e' kőguó! * Mast w,rir neln trelí u,elr,á
a fürdő.
, - sandi, mi a fészkes fiilemülének urtrúlse abba,,a.'rloc,sbu? 

- kidlt rd édgsa.iia. nio,si'eit iaŐ,-i,";zŰ"a;
ebéd,et_ f ,i§nak. Y dlkiy, ngk i is- ias zá..- U í z őnu ii a' 

", 
ő őitűakar ked,ues szóltd.tának.

__* Átgdrn, e!,be u uiebe ualami esuda .ttun, tsala,-
T!,luptt kí,suó! Néaee esah wteg, rnast is kinttartit no-fáiát a uáeen!

'7 Ilem lgílt]tó uz $arudi. hal.\od-e. h.tt.nctl.'ha.l. Ke"
uerd csak jobbq,n föl d aizet. több is fiilg3Ji% a s-ilnir,ór

§anQának naluJon la,ssun spúl| föliebb ű m,cr§?e a,sarkúból," _ele nehogu rlududna,h l:élie aa *pja" ujri bé-
m,erészkerlí,k a uá.ebe"

- ]|Iikor föIrluünnelt, csak, hapitíl el e§yet és rlubil
,}.i id,t u, íűre!

il"'a3lqrl §_r4ndí, átle-rlela, iobb saerettle *tár lcánt lenni.a yictiól. Hát tth,agv t2.11tl1l. ldlia dm, h,aglj"ir:iiiőá
több saáj !d_|lll u zlőaen.,.tlorlg a, A:,írwó tji?úl:u'tűlű:;;i!i-
t_ól saubaclulirln, el*lonrliu rwagdba,n: - Istiii áe'h{7ő-
ltijl,öszí, hc, eltörik, up ae lijse. és nasyh,írtelen el-
kast egy h,alut. Áhaglt aeomban a heúben érBi a síka*
te,stg.t, ,|étte aa,n a, na{}u bdtorsdgu,ak. Kiróntja kezét a, ,üíaből és ueqrlutl k,ifelé. a,ltas§ csak bár. Édesarl,iúnak
,rx partan fü.ti§ hú,tíltli,lt a n{r{t§ h&rcsabaisea'neuet-
í éIlc n.

* §ol a h,aI, §an,d,á tiam?
- I)e u,ern hg,l uz ntgd,rrl, Ilane*t, kíplltj. Töblset bsíe,

u€??L ,me§:ue.k abba ct rohndt ríabe!
Átlitl,, haglt tlebi,amulíl sa nelti spörnuű ,té,tlerlésót,

na +ue§ uücsortírcl Jti lcsa erla krls halpa,pt,í.bás. bclc-
.gláecl a aízbe" Rőlsid, i.rl,íj u.Ieút ki, i* dob r:ti,r *zé,rt" a.
tal:g,saá drarláskar i,tLrehd,t notalceit,

Most ,már csak aB a kérd,és mnarud,ü hátra. haguayl
aí,gglék haza a patulecihat" sandi,nak m,indiárt uan
terxe. Hi,dbq,, a fiatalabb hamartíbb ltatyos. ,mi,nd,i,g
guorsabban ldr a csuszalesőie, ntí,nt a megsond,oll
f elnőtűnek.

* Tesuüír be őket a takmdnuba (laasdakőtah), abba
q)i,aet í"s lehet öntenuí,.

* Igaead, ,l;an" csakhog31 altkor n,ckii,l n. sslflfl,$x.+1

ítöll .,tartanod, a ]uszaköuet erlésB d,éIutti,n, ho$u neil-
üe§en m,O.rűgguon.

Iite hrít nem tehették, De hőszen áslt {l,!}ltós esak aB
erlllí"lwt l:í,hették uolrla. haza. Yalmródri,k §anrli, kutua-
rrlód,, erőlköd,ik, hogy ő leguen mégi.s ap ahosahb.

-- Átuóm, tussua mi.t? Tögyük bele a, halakat a
rnarla üngi,nek aa uijába, eresszük & oí.abe ás este
abba ui,guült, őket ham, í,su nem i.s d,ögünek meg.

* Hű, a nesi,rassdt a !]ueröltínek! Mérl aa, kőne"
csak nem azt akurod,, hogu üng néIhiit rnönnaelt aé§í,g
ho,eafel,é a falun? Eogt! erlil ,rltlr ram§"uas halért Qa,
iond,irak tartsanalt a népek? IYléshagu ae én ün!]ömbe!
Töseöd, útn a t,iéúbe! Röstön h,úad le az ünsöd,et. mert
lLgu ,lldgtak leuptín. hogu arra ltócl{tsz! Töd,d bel,e a
hőíclw,t,* kösd bá az uiitit és be uele u. aáebe! űsu, és
most gilere ueleu,l uersexut kaszónui, ű? apád, ne-
sirassát!

§a ellen nerrt, uolt íellebbezés, A két kasBa me§pi,
ltewse" pá{lan suhogni kezilett.

A taesord,nd,l ,t*rrrluro tlaalta lléws %iiát
§and,i, a ió ,.kí,pllórlaprikós" után, Csóplö §erone

§{aíínttad? fuíríóIa* ma, éfuaa,&&...
ítla kead,ődnek uaok a hírek, amehtekíiel rlompd,son

ttiiék<lzott és biatosan értesiilt emberels eaerczdmra
idegesí,t,ilí., uad,őtiák eznbertórsai,kat seerte aa crsBti§,
ban, de tőké,ppen szérl fő,-*árosunkba,n"". Szinte már
csrlcltil,ttt,!,améltó ae a butel,sdrl és astobasds, ame|,?t
eeekben {r rassz, llaga ió h'í,reltben lahoaí,k, §enki, sem
tutl semrlát, mési,s mindenki ú,gy adja taudbb, minth*
rlkci,r szöuetsógesei-nk, akúr az ellenséges ueaérek egue*
n.esen és köeaetlenül nekí ós esakis neki árulttí"k ualna
eI lagtitkosabb teraeiket! yé§,telenül seelmorw, ho§xt
rllind.i,!, tlktld,nak sqk eeren aleik a lesastobdbb hí,reket
i,s készpénenek ueszilt és ahelaett. jta§lt megsBérlyení,;
tenélc oat, ahítől a hirt hallotttík, magult is bedtrlrnk
a tattábbhíresátelők dísaes tabardba! Ha a hí,rteriesatőt
megkérdeeaük" hoga ő ynarsa ltítta aagu kallotta-e,
anlit hiresztel, minili,g az d,erü|, ki,, ltag?J ő u§lJan nem,
ile a spa.kácsnéiárrtk a bardtnőie beseélt. aazal az ?i,rral,
ttki. eguált társdtóI értesült róla, algi. saiút füíei,ael hul,
lctta, am,álaar lla,Ia,lai. rnand,ta.,.

Yan á,rtelme ennek a q)ad, éa ostoba hí,rteriesztés-
nek? Yun-e aalam,i, céliu,? §rdeke e2 uulalú,nelr,? Hát
isen! Áa e|,\enségnele ali,t, teh,etün,k iobb seolsdlatat
idelr,az*,, rnánt h,el§3! 1)ad,í;ti,uk, i,rlesesí,t jük esumdgt!
Hispeu, ezeel g?Jengiit a belső areuonal, ez ped,i,g m,ér-
h,eí;etl.en, örörn, ar etlenségnelc! Álei, tehdt szánd,ékossris
nélttül csdnúha: bűnösen rnesgondolatlan és ostoba.
.1l;i pedás spdndélcosa,n csi,nrilia: gaeember, haaadrwló
és, u.kasetófát érdem,el, iníúbb ma, mí,mt hulnan!

I7iú,i;, ui,t)udeeatolt! Cserltészek, egése Maguar-
or,sgá!1ryfl! §eöuotltezeiink g, ll,í,t,terjesztők ellen! Nr.tíltJ
sprlgúla,tat teseünk eeael a harrinak! Tegtlünís lehetet-
le,nné m,i.nd,en lcírteriesa,tőtf Pantosan és részletes,en,
tud,tl,keúiuk tx,eg a lúr ered,,etét! t1,1enőri,raüít, rie§-
történt-e, ami,t kilút.ísba heluezett? Nrilunk alearlian
megs m,inden, hí,r, tőlünk; rnár senlú new, fa§ia hatlani!
Sztlkta,ssuk mű§unlw,t kern,énu, féríi,as llallgutíisrat
szoltttlssunk rá mdsokat í.s! kezdlük rwí.nrljárt otthan,
ítlluttl,ssuk rt,nűlztll,uhen, i,skakiban, §iucan, üz\etben.
hi.utl,talban, u,t cón, túrsascíttba.n !

" _ Á _ rnai, ídők trxu!,űnc$G ee! iln§edelmeslwd,Nnleteh,dt! , *u.
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Az eg_ves csapatok-
l)an végzett rnunlia a
célbiztos nre§drtésén
ós a jó szellemen k!
vül azt bizonyltja,
hogy a csapatok oko-
san és ru§almasan al-
kalnrazkodnak a mai
idők kövctelményei-
hez.

valanenlrJi i c§apat rendszeres elméleti
és §yakortatí kikípzése murrkadélutánokon
és kirándul{sokon íolyt le, Eme]lett a leg-
változatosabb,tevékenyséf,et folytatták. Az
elólrt hivatalos tanfolyarnol{on, lnegmozdu-
lásokbn, gyűlóseken min<len c§apat résztvett,
Tagavatóünnepélyeket, karírcsonyi ünnepé-
lyeketl különf3Ie gyüjtéseket rendezl,ek.
Rósztvettek a Cserkészszövetség Szent
Györ8Y-ünnepségén, a Vöröskereszt g3lüj-
tésein, a Gvermekhét, rendezésében, a nem-
zeti és 'vallásos íelvonulásokon. Az egye§
firicsapatok kiilörr munkarendje gázdag vál-
tozatossá§ról, tanuskodik. Sok c§apat vett
részt a légoltalmi §zolgálatban, mások órt
álltak az orszá§zászlónál, hósi emlékműve-
ket koronáztak meg, szíIrielőadásokat, mú-
soros ünnepéIyeket, kiállltásokat, bábszín-
ház-elóadásokat rendeztek. Retdszeresitet-
ték a katonákna]< szóló ajándékgiyüjtest, havi
,,jótett"-napokat rendeztek, megajándé-
kozták a bácskai székelyeket, §yüjtöttek az
ál,vízkárosultak javára, iátékdélutánokat tar-
tottak gyermekek részére, evezős- és sítú-
rára indultak, rósávetiek a kegyeleti váltó-
futásban. Áz e§yik c§apat síremléket átlí-
totl volt parancsnoka sírjára. A gazdasági
vonatkozás11 tevékenysó§ is színes képet
mrrtat, Sok csapat rendeZ€rt különféle, í§y
karáxorryi vásárokat. jllá§ok támogatták
a bác§kal telepítési mozgalmat, hasznos
ternrényeket (olajosmagvakat stb.) termel-
tek stb.

A leányok munkája inkább a női léleknek
me$felelő területen érvényesült. A, tagok
jórésze elvégczte a bete§áprrlási és elsóse§ély-
nyuj tási, valamint a csecse.mógondozási
tanfolyamot, szer€tetcsomagokat gyüjtött,
meleg ruhaneműt kötött honvédeink ré-
szére, sebesiilt katonákat látott vendégül,
ré§utvett a különbözó giyiijtésekben. Az egyik
c§apat tagjai naponta, ónkónt. vállalí:, emhe,r-
baráti *zolBálatot teljesítettek, egy rnásiké
§zegényházi öregasszony gondozá§át vállal-
ták. Több csapat vándorkeleug.v-it kószített
délvidéki édesanyák részéro, anyaÉi tánlogá-
tá§§al, §cgltette masyar ós íirrn hadiárvák
ncvelését, Irönyvcket gyiijtött vissz;rtCl1,
cserkészcsapatok részére, leve]eze{ l hazai
és külföldi cserkószekkel stb. Az e§yik csapat
olajma5akat termelf az udvaron, egy
másik farsarrgi elóadás jövedelmét használta
karitatív célokra.

[ íítálosi poluári isholák cserkóslmunkáia
A cserkósznrunka ma már szervesen hozzá_

tartozik az iskolába járó $yernrelr életéhez,
tökéletesen belekapcsolódilr az iskolai rnun-
kába. Ezt a munkát a maga különlc$es
drtékeivel pcrmpásan kie§észíti, a nevelés és
tanítás kezzelfogható eredményeit pedig
tetemes arányokb4rr'növeli.

A cserkészet hatalmas értékeit ninderr
iskolafaj felismcrle, s nrind nagyobb mértéir-
ben igyekszil< a neve]és általános célkitű-
zésének szolsálatába állítani. I(ülönösen a
pol§ári iskolák juttatnak e}ókelő szerepet a
óserkészmurrkának. Eá iÉen örvendetesnek
kell tartanunk, hiszen a polgári iskola tanuló-
an.yaga a kispolgári, szerényebb arryagi és
tái,sadalrni viszorryok között éIő családok
köréból kerül ki. Elsősorban ennek a tár-
§adalrni rétegnek jelent sokat az a megszám-
lálhatatlan ér,ték, amely részben a cserkész-
kedó családtag útján közvetlenül, részben
pcdig a sok közvetett alltalotn. lehctósé§
következtében áIdásos bósé$ben folyik bcle
a családok életébe.

különösen a fővárosban van a cserkésze-t-
nek han§súlyozott jelent6sége, Érdeklőrlésre
tarthat számot, mit mondanak az iskolákban
folyó cserkészéletről a fóvárosi közsé§i pol-
gári iskolák legutóbbi évkönyvei.

24 tiú- és leányiskola évkönyvét tanul-
mányoztuk át, Cserkészcsapatról 17 íiú-
(70olo) és 14 leányiskola (52%) szántol be.

Sok iskola beszámolójáb_an a cserkész-
mrrnka célkitűzését is adja. Altalában a cser-
készszellcm ós cserkészjellem kialakítására
törekednek, arrri 9égeredményben a nenrzeíi
közössó§ érrlekeinek eszményi szol§álását
jelenti. Nyomát táláltuk a mai élet módosult
kívárra]mainak is abban, ho§y néhány jelen-
tés a cserkészmunka céljául az új világ-
rendbe kapcsolridást és a korszerü világ-
nézeLre nevelést is kitűzi.

Minderr jelentés elé§ _népes csapatokról
számol be.'A legnépesebb csapat a IIT:,
I(iskorona-u. polgári fiúiskoláé (189 taggal)
és az V._ höllvaduicai oolsári fiúiskoláé (l28I(iskorona-u. polAári-fiúiskotáé (189 taggal)
és az V." horrvéduicai polgári fiúiskoláé (l28
taÉsal). A íirtcsaoatok létszáma általábantággal). A fitlcsapat
nagyobb, mint amint á leányoké: valamenn_v-i

) l aÉÉál müködik, A leánviskolák
na§obb, mint á }eányoké l valal
30-nál több taggal működik, A leány
csaDatai közil-á XI., fchérváriúíi polgári
leányiskota csapata a legnépescbb (61 tag-
gal); a tóbbi, csapat lótszáma 15 és 32 tag
között váltakozik.

z1ll;ok igen szé1l rcndjét ál]ították iisszc a
ggapatok,. Az cgyik együttes hárornhctestRborozá§t rendezett a ]lalaton lnelltt-L.
eA},_ má§il( csapat két hétig Dunavarsánv
me1,1etL táborozott. Erdólyi mozgótáborb;két csapat indult, de ia.tit< csáriátoÉ-"ÍÖ
szeg€n, Gödö'l]őn, G}.ömrőn, t{isbilren. vala-Inint a Pilisi- ds a l}brzsön5.i-lregyek-ben is,

. Nincscn helyünk minden érlék felsorolá-
sára. Az isrnertctett tnunkn is azt bizonvítia.hogy a magyar cserkész iól ismeri és-'ióigyakorolja a_Inagyar é,let larancsát :,,PÖl-gozzáI és se€iíts magyar teitvéreclen l'''Csaktz az út vezet 

^ 
szebb magyat. jövóhöz l

Rólrelyt Oszkór

_
§zobrot Gábor Áronnak ! Háromszék vár-megyc közönsége cthatározta, ho§v Selrsi-

sz.entgyörgyöll ntdltó szobrot állíl Ü 184's-
49-es szabadságharc pornpás székelv hősé-
nek l ki is volt hát öánor Áron ?

Az r848-ik év novelnber 23-ik naoia
aranybetűkkel vatt feliegvczvc a törtórictiin
lapjára l ' "'

, .._. Ninr:sen ágyri, töltés, puska, ezck nél-
k_ül pedig nem lebet íeltáriani á közeledó
ellens{§qs hadakat * monrtják a háromszéki
szcKelycK a sepsiszentgyör.§yi köz§yÜtósen.

Ekkor cg.yszeI,ú, zekés-harisnvás. kcmórrr.-
képű, alacsonytermetű gyalogi<atórra szóial
meg:
. ,j Én csinálok áSy*út, allnyit, ametrnl-il
kell, csak matéria leÉyen.

" .Gábor..Áron valóra váltja ígéretét. Etsó
két ág}:!j1 a _fü!ei vashám<irtlai lárom rrapalatt elkészül ós már novemher 30-án á
hidvégi c§atában a székcly katonák öröm-
rivalgá§a közben, átmeg}, á tűzkeresztségen.

A, harangok, amel5,ek eddig imára hivták
a,lróp_et, a Sepsisznet$yörgy,Ori. majd Kézdi -
vásárhe]}*en fclírllitott ágyúönló ntűhelybe
}icrii'lnek, hog_,- a szabadság hirdetóivé i.ál-
jqitak- Össpcscn 70 darab- á§yút varázsolt
eló Gábor Árotr s az ágyri mellii-ma§a képezte
ki tüzéreit a Székel,vföld diákjaiból, 16-.17
ér,es iskolás $ycrmekekből,

Gábor Áron * akit Kossuth Lajrrs 1849
májusában Órllagyi rangra crnelt, - lclke és
esze ]ett a Székelr.föId szabadsá§harcának.
rendít]retetlen hitt1, bátor katonája fajának.
félelme a magl,arsá§ ellerlségcinek.

Nappal a harcrrrezón, ójjel a műhelyben
dol§ozott. Szintc érthetetlelr, ho§y bírl.a azt
a rettenetes nrunkairamot. Le}ket, hitet,
bátorsá§ot adott a maroknyi küzdőseregnek
még arra is, ho§y a cár rre§yvenezet kozákla
és a császár két hadserege cllen fclvegyúl< a
hareot s majdnem eéy eszlendőn kereszlüt
vódje a szent ma§yar hatrirt.
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A ichéz itiók cltenére is a nvári táboro-
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c§erkészleadó!",,l{ a ll ó, h a lló, ill a gyöm rői
Kedves cserkészt,estvérek, helvszíni köz-

v_etítést adunk a gyömrői tlsri. számúl(0nyve§ Ká]mán cselkészcsapat benruta-
t ój áról,

\'erőfény,es szép nyári vasárnapra vir-radlunk. Itt vagyuuk a gyöl}lről sport-
p_ál},átl. A sporttér közepén díszsátÖr a
kormányzó úr képével <liszitve. itt fodlalhelyet rnajd a kö}:sé9 vczetőséfre. Zásiló-
díszt öItött a pálya. Nagv nap öz. hetcki{
hészüitck rá a gyömrői fiúk.
_ Ot óra. }íill(len hc]_v elfogla,lva. Megér-
kezett a község vezeliisége Ís és a háirs-
szóróban felharrgzik a kösröntő. Az rii kórtitánjait, a rerlü]őket köszöntí. }{iért ?
tríegtudjuk, hisiorr már beszéde közben
mind crősebb rcpülőbcrrc$óst htrz felónk aszél. l;eltünik hát,om ]<irrcsú gépnradár.
Antirrt a íejürrk íölé irtek rnutaivánvrrkba
kezdenek, a közön§óg tapsol, többen"mon-
dogatják itt mellcttem, pomilns, ilyen mó§
netn volt Cyömrőrl. Ki hitle volna . , . I-Iái
ez nagyszerű meglepetés volt.

AIig tünnck el a repülók, benépesül apálya a 1örténelnri kép szeriplőir.el. t<os-
suth Lajos gyönrrő i tartózkod;sát elevení-
1et ték tneg a gvömrői íi úl< F üst ös Ist ván
s. tiszt íeldolAozásában és a körrrrék jtiri-
sá§ának bevoilisával. Potnpás, ré.qi ru Üá-
ban vonultak ,fei a szcrcplók,'csaliLlgy ra-
gyogotL a selyent-bársony a napfényben.
tJuzdító szózaiot itlLéz ar] ót várilkho-z. <te
beszédébcn 1ralrdttrok zavarják, elkösiöIr ;

,,IsIetr velctek, éIr ntás harctérrc megyeli.'!
Tcle volt érzésscl az a pír lnondat, anrit
nrondott.
_ Elvonulnak a szcreplők, nráris l<,isallrúdok
forgol(idrluk itt. Tréfás vers0ll},re ]iészülrtek.
Nagyon izgaLott nénlelyik. hát ho§ync,
rnikor az elsó dij, csoko'lá dó. Nag.y 
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kísérle verscnyükel. Do móg el seIn tiíntek,
nrár i§ valami szírres csoportot láttl]i köze-
ledrri, 1{özelebb érvc, 1á[omo spanyolután-
zatíl ruhában, mirrdenfó}e zeneszerszánrmal
vonul 10 cserkész" ]_}ikaviádal lrésziil. l(ét
ízmos fiít vezette a bikát a közönség ánru_
}ására és a gyengébb idegzetűek nenr kis
izga_lmára. Az ü§.ves tttrreádor ugl-ancsa},-
hamar. elintizte a bi];át. Tetcntét két cscr-
kész cipette ki, mí§ a torreádornak, g_vó-
zelmi indulót játszott a zetrekar,

Pompás tornaszám következik nlost. 1\lár
előkószítstték a szere'lret, [3efuí né§y izrnos
cserliész, atléta ruhába öltözvc. Megjelené-
sük nagy tap§vihárt arat. j\lár is keirlenek.
ESymásután mutatják szehbnól-szebb szá-
maikat. A lc§szebb égő knrikán át ugrott
ti§rísu$rás volt. A közönsÓ§ íelszisszcnt,
maj(l kitört ,a tipsorl(áI]. Polnpás, "r.áloga-
tott a műsor eddig.

Eltűnrrelr a gyepről. Szünet. A közónség

s z l N H Á z. És
Kós Kúroly ; í)rszírgépítő. A Nemzeti

Szinház idci tívadját liotno|5, irodalrrri órtékű.
törtórrelnri korrajzznl, Kós l(ároiy,,Ots7.ág-
dpító" c, míivével n,yitottá meg, A §zerrő
-. Erdély kitűrrő írrijrr az ,,országópltő''
Szcltt István törtdnctdhtll kirí]gadoIt jele-
netekcI időrcndIlcn cso1lortositva, liélrsoro_
zaIot alkrlt ós ezckkc] az életkórlekkel rai-
zolja nleg a nagy l(ir:lly nlrrkját.'Uj ós szŐ-
kaIlan lttlpct kapurrk Szt,rll. Ist várlról I Az,
ír<i nrellózi az isrnet.t §zcnti§tliáni legcnrlákat
ós ]sIván kirliIy nrc(rrrjzolásribarr inkább
az á]Iantfórfi von|isait hltn$st1l_vrrzza ki.
tVc{lepő, lrogt,a korrajz úfll,átlit ja hc a koro-
nakórés törtónetét, nlilrtha rl(nI lctt v()]nn
lstvárt kírályrlak crős, kifeiczctt szándéka
koronít kdrrti a prtpíltó), Íirilekes szinczelet
nycr a korrajzban Sarolla na§1. királv
anyja ós ftllcstlptc, Cize]la. A kirá|y ltitvese
:] tnagyar urak elleu izgalja féi.jót. A darab
szcreplői szélr, crdóll,i zallIal tal tellLctl
tt3,cll,ctt btsztllnek és az ajkulirtjl r:lszriiló
szól tig1, ólvczziil<, lninl v:tlatni ízcs g5,ii_
rnölc§ölr vag),, lródÍlÓ virágitlalot.

Szent I§tvállt Apátllv ]ntrt alakít.ia,
l;orlIosabb szcrcplők : trlrltra1, Hrzsi, (iobbi
}jilda, Na6y Adorjátr, I{,orráts ldároly.

(t'. K. 
'. 

ll. lt. es. r:s.)
,,lslen ralrjal.'' üárdonyi rcgt!ttve filtnen.

f'aláll eg}, kicsit túlság<lsan il az. It1-oIl

töniótt sorokban keresi fel a falatozót..
Igazi btikebeli. Nagy sikere volt. minden
elfog],ott. Labdarúgómérkőzéshez áll fcl
a. két__g}örnlői csápat. Összernérik ma is,ki tudja már hányaclszor., ertjüket a zölrt_gyepen, hog}, nregjátsszák a cserkészek
döntő mórkózesét, EddiA dönte1,1en volt.
FIosszú letttle a szép jCtékot közvctíteni,,
ar eredmén1,, ami fontos : 1 : 1, brávri
Köttyvesek, sokat dtllgoztatok, áég ..rnhagJtátok el magatokat. A játék li'özberr
szólt hosszan a bíró sípja : a iieleti frontor}gyirmrói hősi halottair.íil emlékezett més
egy cserkész, Díjkiosztás. Zászlólevonáslroi
állnak ,lel a csapatok, a parattcsttok dr.
Teleki László gróf-szól a fiúkhoz és a közön-
séghcz. Me$szólal a zene, a szózat fensé§es
hangjára lassan csúszik alá a nernziti
zászló, mely itt hirdette, ma eEv közsés
lakossá§ának, hogl, cseikészck -vaqvunk]
dolgozunk, áIljuk a §ártát és küzdÜnk jó
munkával a szebb jövőért.

Olyan sok szópót látl,unk, kérdezzük
mcg..találr a__párancsnok urat, hog1, si-kerüIt a repülőkct és a nagvszerű Íiáronl
hangszórril beszere zni, Ör,öámel nvílat_kozoll :t l)arnncsnok úr. ..Az öevik
cserkész ötleic volt a repüIőbómutató", agolldolatot tetl követte -és a l3e§ztiárt
§portrpülők l{ovács Sándor fóoktató ítr
't,ezetésével ._ Leljcsítettél< kívánságunkat.A han{szrirókórt pedig a standaid Rt-r]ak rnontlunk köszörretet, A bevételpedig dúlvidéki céltábolunk anyagi alap.ját képezi." i\Iegköszörrtük a baiancsnóltúrnak felülligosítását, ntost eiköszőrrünkhcdvcs cserkósztestvérek abbatr a rc-
méllr-ben, hogv ti is kaptatok ió ötlete-ket a ícIrti "beszánrolóbbl. 

Jti 'muukál-
A lrözvetitést vezette: }'odor l§tvín

1;tolsó csaLáját Kökösnél, a lríd ellen törő
kozákscrcggcl szentben 18-19 július 2-áu
vír,ta. Drrlé]},ben már az oroszj<lsztrák ár-
miidia az y,r. Bem megfo.(yatkozott §crcgc a
szorosokból v,isszalrúzódoii s csak a szi[ólv-
töld rédte magát, csak a Széketvföldet, oltát_mazla Gál Sárrdor ezredes és 

'Gábor 
Áron

.30 ágyúYal.
. Fehér lovon otl vágtatott, ott küzdőtt,

ahol legrragyobb volt a harc, riraga iránvoztá
az ágyúkat, maga vágtatott kéiszer is át a
hídon az ellensóg oldalába, amikor lete;itcttc
egv orosz á§ytigolyó. A halott hóst kátonáia kicsi Eresztevényben temették cl.

Ágyú vott az élete, áEvúsolvó okozl-a
hatálát js. Ltolsó lehe}letéTs ózménvi nél-,daképc volt az ezerntcstór székÖlvriek.
hadserefiszet,vezőnek és a mindell pok]ókkai
sztmben bátran lrarcoló magyár kato-nának. 

]

Nevc. ma is ott rag]-og a hadtörténc}om
aranyliön5,vében, hogr- évszázadok mulva
is. hirdesse a székel}.sé§ hősi hírét, vitéz-
séAct.

Á Gábor Áron Szoborbizottság (Sepsi-
szentgJ*örg},) orszá§os €yüjtóst iridíiott a
,szüksé$es pónz előtcrenltésére és készsóSSelliüld csekklapot a befizetéshez azoliriák,akik a nra§uk részéről is hozzá akarnalijárulni ahhoz, hoÉy Gáhor Áron szobra
nticlóbh álljon és a székclység € rógi vágya
nrielólrb valrira r.riljél< !

A,illagy.lr Cstlt'ktlsz" szerkOsztíii irzctretei ;

Mula Gyula : Mit tcg;-ek, hogy a nadrágo-
nlat ne koptassa a cipóm sarká ?

Hórdjál térdlradrágot.

I0
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I.'elvonulnak a törtónelmi kép §zereplői

FtLMszEMLE
bizony nehéz észrc nem venni. hoÉr a kön\.\.-
höz való hüsé§ kedvédrt felájaoz"iák a fiim-
szerűsé§cl. ]uindazonáltal, márcsak tár§vá-nál fo6va is llagyon értékes film l LÜet.
hogy kevés benne a moz{ás, és nent nereQ
eléggé folyanlatosan, de á közérikor ]iolos-
tor-levegójónek érzólieltetéséL ez-ze! az esl^-
közzel ]ehet megoldani. A színészek játéka
is jtil beleilleszkedik ebbe a keret,be. 

-Kü]ö-
nö_§€n óh.eztük Bóla lrirályt, aki kiválóan
keltette óletre a nagy mágiar uralkodót.
Sajnos, a díszletek neln túlsá§osan íól sike-
rültek. A tenlplontszentetési jeíenetnél szinte
éreztük a paplrnak és csiriz szagát, d§ az
eget sem sikerült má§nak" mint íóst'ett vá-
szollnak nézn\. Ez azonbair senkit ne riasz-
szon vissza a filrntó], mert l]ernes és széo
moltdanivalójáért rnindcn rlícséretet mep-
érdcmel. Várjrrk a hasolrló filmeket. leÉíc'i-jcbh még az a kívánsáÉunk. hoí{v'io}iban
has.znlilják ki azoka[ a ichet6ségÖket, amc-
lyeket az ilyerr filrneli a mag}r-ar tiÍrtuaat
fokozására tryrrjtdnak. (§z. lt.)

§zlritnz (Flcrczeg lierenc ltyornán). Ki nt:
tcnrre szívesen egy ki§ kirán<lulást a mult,}ra.
Közclrő] szenrlólrri á inultnák jelctrüllkre
is kihatrl sorsdöntő e§cményeil, Egy ílyerl
,l mágyar multba tett kiránrlulás á]l a mese
kii,zéppontjábarr. FIá}ás f ilnrténra" Kár, bosy



a mult nlegelevenedé§éből nem igen von-
haturrk le tanulsá§okat. 1,1ulatozírsial indtrl
a _XX: §aázadban, mu}atozássa} íolytatódik
a XVltrI.*barr. Ha mái egy§zer kiráirdu]unk
a multba, még ha csak lázálmunkbart is,
jobban meg kellene válo§atni, hogy mit is
nézrünk nreg. A filrn érclekes, saótaklataL,,de nenr éimény. (Sz. F.)

Az LTJ ilíagyarságban olva§tuk l llonvórt-
hösök Ukrnjnában 'fomor László százados,
reptilőszázadparancsnok a s?ovjet elleni
hadjárat során egy hónap alatt hu§zonöt-
izör szállott az,ellenség íölé. Valamennyi
reptilésekbr teljes eredménnyel vezette harc-
kötelókót. Különösen kitünt Nikolajev boln-
bázása alkalmával, amikol §zázada öt
légigyózelmet aratott. §zek kbzül e$y elon-
séges vadászgépet maga Tomor százados
lőtt le, Az önfeláldozásnak és hősiessógnek
ritka tanújelét adta azzal is, h0gy bár
egyik harcbaveté§e §orán, amikor alacsony-
támadást vezetett e8y nagyobb ellensé§es
harckoc§ikötelék ellen, Ó maga is meg-
sebesült, és öt helyen kapott sebet, e harc
után harmadnapra mégis önként válalkozva
rijra az ellensé§ föló ,repült. I{óslességével
rremcsak előljárói és bajtársai teljes elis-"merését vívta ki, hanem ragyogó példíval
tetl tanúbizonyságot a íiatal magyar repüló-
fegyvernem lelkes ds áldozatkósz szellemé-
ről ls. (Tomor Laci 25-ös cserkész volt,.)

Lé8oltalml tábor !

A rlárshegvi Cscrkészlrarkban 1942. évi
október hó 24-25-én léÉoltálmi 1ábort
rendczünk, A tábor célja cserkészekkel és
cserkésztisztckkel meÉismerteLni az önué-
delern munkáját.

Tisztek és cserkészek részóre külön al_
t,ábort szcrrvezüttk,

A légoltalmi tábor 24-én 17 órakor kez-
dődik és 25-én 15 óráig tart,, A ,,légollalrrri
törzs" szolgálata 24-érr már 15 órakor kez-
dődik. Részvételi díj személycnkénl 50 fillér

(m_egokolt esetben az 50 fillér meglizetisé-
nek elen$edóse kérhető1.

Élelrnezés hátizsákból, éjjeti alváshoz
szükséges holmikat, t,akarókái és zscirlám-
pát rnindenki hozzoü magával.

Tekintettel a szállás korlátozott számú
férőhcll,ére, ltérjük a lóÉottalmi táboron való
részvétclt a CserkószmozgalOm központiá_
hoz (Budapest. v., Nagy-sándor-u. 6,)
,,Lé$oltalmi tábor" jeli§ére íolyó évi októ-
bor bó l8-i§ bejclenteni. A bejelentésre
csak lemondá_s, vagy díjelengedés esetén
válaszolunk, öltözet : meleg cserkészruha.

nAn[Á§fiÜtynön, ApnOD()[, FIGYn[nill
Főcserkószünk 1. számú parancsából értesültünk róla, hogy

9? epróq- ós farkaskölyökmozgalorn,ból fokozatosan egysóges
klscserkószmozgalom ltrg alakulni. Ennek a mczgalomriak''az
eszrrrényképe az 1848-49-es dicső szabadsáeharcnak a kisdoboga
1osz, aki kisfiú lótóre is mcgértetto a ve.szélylten lcvő }laza
hívó szavát ós az iskolá padjából indrrlt el, hbsy a hívó szó-
n_ak engcdeJmcsketljék. Á fegfvert móg nem bírijÁ vtllna el (az
akkori puxka még n mainál is sokkal nchezobb volt ós - alni
szintén akailáIyt jelerrtett - §okkei hosszabb voltt ...) *zon-
ban a dobot már igen. Kigdobos lel;t tehót és így "kísórto
íohámról-roh&mr& a,z öreg htrnvódekgi. Osztozkodott -diealalaik-
b_an, fárad,alm4ikban, örörilükb€n és ezonvedósükben egyaránt.
Ne,m, qgy közü]ük kiömlő piros vóróvcl pccstiteltc mc§-lelkes.
önfeláltlozó hazagzeretotét! Képen ig bcrnrrtatjuk nóktek á
bátor kisdobost!

A _tervek szerint a kiscserkészek egyenr.uhája is emlókez-
tetni, fog a 48-as kiedo}rog cgyenrrrhájár.:a; megÁypiros sapku,
ba_rna,ujjas, szürkéskék nadrág. Mihelyt megint ínogt[dnnk
valamit. kózölni fogjuk velatek! ,A.rtdie io kó§ziiljetokl
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,rÉs nem talált rajta. " ."
Foros az út, tikkasztó, fülledt a leve8ő. A nap könyörtelenül önti a

meleget, nincs" menekülés előle. Nem rezdül szellőnyi fuvalom, hogy hűsítené
a veÁltékes ernberhomlokot. Legalább gyűmölcsfa állna az út rnentén és adna
szeflény, fáradt utasoknak a terúésból ! Végre egy ! A kis csoport körülveszi.
KrÜztús keze gyümölcsöt keresve nyúl a levelek közé. . . Semmit sem talál . ..

Ha eddíg figyelemmel kisérted, amit a hivatásról írtam, mo§t nézz velem
szét és lásd mes 

'azokat, akik ro§§zül töltik be hivatásukat : Emberek, akik-
nek semmi haÜna! Állnak az élet útmentén üresen. Lett volna tehetségük,
hogy adjanak az élet szépítéséhez, gazdagításához,. de nem adtak, mert
tehttsegóiket parlagon heverte§ték, , 

elpocsékolták. Ha terem valami rajtu\,
fanyar gyümölcs az,-vadkörte, emberkeserítő mert §osem fürdött meg szivük
a jóság-meleg napfényében. Volna hivatásuk szép és nagy ! Körülöttük meny-
nyi a-.küzködő, 

-poros 
úton vánszorgó, forró napon verejtékező, szenvedő

ember ! Talán nekik kellene célt és utat mutatni, vagy legalább egy-egy ízletes, zamato§ gyümölcxit el{jük adni,
hogy mosoiyra, kedvre derüljenek. De ők, a ros§z fák,'azt hiszik, hogy csak magukért vannak. Másokról mintha
tudomást sem vennének. Nem akarják meglát,ni, hogy mennyien dolgoznak őértük. Azt hiszik, pénzzel emberi fárado-
zást, áldozatot, szeretet€t rneg lehet fizetni, Nem ! esak hasonló fáradozással, áldozattal és szeretettel !

Mennyi teher, szenvedég származik másokra abból, hogy ók rosszul töltik be hivatásukat t Nem értenek hozzá,
nincs szaktud;ásuk, önzésükre használiák. De szomorú is az il/en élet ! Eltávozni a földről ,arzal a tudattal, hogy senkivel
jót nem téttem, e5yetlen szívbe igazi örörnet nem varázsoltim, semmit mások boldoguíására nem alkottalTl ". l A haszon-
talan fa csak mások elől foglalja a földet. . .

Te nem akarhatsz magadnak ilyen életet !

I

l

{

12
;.

c§§ltüÉÉ§zl§í( És e ,)r,ÉG.o,,
Az orszúg nínden táiüról érkező hírek-

ből őrömmel óliapíthatiuk meg, hogy a
cserkészek milgen lelkesen és komalgan
aazik kí a részüket a legki}lönbözőbb
l é g o lt aImi s z oI g á l a t ok b ó l.
,,A cserkész hí.ven teliesiti,kötelességét"
.és ,,AhaI tud, segtt"" Természetes, hogg
.ezt a szolgátratdt is ótlagan íeIüIi módon
látia el l arszdgos parancsnokunk lelhíu
ninden szolgtllatot tetiesftő cserkésxt,
hogg szolgúlatút c s er k é s z e g g e n-
r u h d b a n uégezze, hagg ígg ió munkd.-
jáuát morgalmunk ió htrét nővelie. (Te*
lnészetesen soltszoro.son uétkezik ntozgaí-
munk elten az a csetkész, aki tzelalán
meg|eledkeznék arról, mivel tarlozík a

cserkészeggenruhának ! ) Itt rnosí. kdl
|otttos kérdésre híuiuk |el a tiggelmele-
ket !

í. NctBy ueszedelme a légts-szolgdlat-
nak, hagg alkalmat, lehetőséget ad az
islrolai tanulmúngok elhangagol(tsúra és
az időfecsérlésre ! A d"éIelőttí szolgólat
ütközik a tanít(tssal, éitszakai szalgálal
utdn nem köteles a f iú iskolába menní,,
dóIutáni szolgdlat eselén pedig;nem készül
a mósnapi lec.ké.re . . " Miuel pedig a
Iégoítalmi szolgútat rnégís csak iobb, mint
a tanulds: ,,a lelkes hazafí" önként
még tőbb szolgáIalaí váIlal ! Mi lesz a
tanulússal, mi lesz a |ét.éui értesítőuel.
az eselleges ére.ttségiuel ? Ott ltiába hiuat-

kozol a lelkes és ,.önzetlen" szolgáIaba !
Mit csináIi tehdt? Ne feledd, hagg a
szolgáIatot a tanulúson f e l ü l végred és

nem a larullds helg ett ! Ne uállalj
a szükségesen f eIüI még több
szolgólatot ! Szolgdlatod" alatt is - ha
lehet - tanulj !

Vannak 6-8 órds aappali szalgá-
Iatok is. Yiszont uannak |itlk, akik ert
a drdga hossztl időt rninden lelkiísmeret-
|urdalás nélküI h a s z o nt a l anu l
agv.}nütik... 6*8 óra alatt egg-
szetüen § emmit s em c s i ná l n a k!
Tehút :,tanulni, ió köngvet olaasní, alkal,
mas kézímunkát uéglezni, uagg legalóbb
okos, hasztzos társasiútékakat elpinni és

iútszaní, Ggúszos szegénységí bizongít,
vúngt tíltít ki magdról ax a cserkósz, aki
c hosseú szolgóIati időt,,ellóg!a" ! Tchát :

programmot csindlní ! A létlenség a bfrn \
metegdgga !

g. Pompds ds tontos feladat v&r
azokra a cserkészelcre is, akiknek téga
beosztósuk nincs l Ézek a lakóhózukban
vóIlalianak munkdt és az óuóhelgen seglt,
senek ió hangulatot, ngugalmat lerem,
tent ! A asüggedés, idegesség ragadós,
dc éppen.cnngíra ragadós a péIdds ngu-
galom és a derűs iókedu is ! Az óuóhelgm 

_

tartózkodó kis gyerekeket akosan, szépci'
|ogtatkoztatni, meséuel, csendes, iókedvü
tórsasjátékka.l stb. Természetesen ez nem
könngű |eladat, de hát cserkész ne elégetl-

iék meg a könngű |etadatokkal. Tattaszi
napsiitésben, virágos téten rehdezett majd-
lison iókeduünek lenni * ezt minden
,.ciuíI" meg tudja csinrílni ! . " .

Jó munkút ós iókeduet kludn és szere-
tettel Iiggel bentrctekel a

Magyar Cse,rk{.xz
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§ei besorozlak ,. .

'be-so_roa_lak

l.
en_ge_ mei ka_

Árkossy Károlyéknak

] l94l. aug. l7.

Aki .engem üt l
A ToRVENYT üti ! 'l..
Ki megvet l

S gúnyolódik velem,
Forradalmat szüli.
ki homlokomon
Verejtéket törül,
Testvérem ! '.,

Es aki kezet nyujt, ':
Az most megüdvözül.
Mert En. a Munkás
lstentől tanultam
Alkotni !

. A Jövőm Végtelen !
Es a munkás multam
A világ multla, . .

Hát lépjen velem
Ki lgaz
A szent. Holnap felé,. : i

- ltt a dolgos kezem ! - 
"'

Tábor lstvár ii;

t}aaalehmíg?, a &é*a
Egy szép nyári délután csónakázni mentünk a Balatonri,

Már eveztünk egy darabig, amikor a csónak egyik utasa

velőtrázó sikoltással a magasba ugrik és ijedten pislogva
mutat a csónak sarkába. Odanézünk, hát egy csúnya béka
sütteti magát a napon. . .

Égyik barátom mindjárt ajánlkozik, hogy a békát be-

dobja a vízbe, azonban ijedős társunk rnég ijedtebben, jósá-

gos szívvel és halálos kornolysággal tiltakozik : ,,Jaj, be ne

dobd, hisz' akkor megíullad szegényk"..,"
Nemesszeghy Érvin

to_ ná_ nak 6ond. jai íi_ s€l.t€m, gona- ját 0i- sel-tem

lá- tom pegr rri_

§ej, ol- tal_ mi_ra,

s6j, ol-tal-má-ra ha_ggom á

SeJ, besoroztak, sej, besoroztak engemet katonának,

Gondját yiseltem, gondiát viseltem a jó édesanyámnak,

Dg már látom, nem viselem gondját, csuhaj, szegénynek,

Sej, oltaimára, sej, oltalmára hagyom a jó lstennek

SeJ, még a búza, sej még a búza ki sem hányta a fejét,

Páros íehér galamb, páros fehér galamb mind elvitte a szemét.

Páros fehér galamb ne vidd el a búza kalászát,

Sej, miből süt a, seJ, miből süt a kisangyalom pogácsátl

Októbernek elsején

Októbernak, októbernak elsején

Nem süt a nap §sikkarcfalva mezején,

Elbúcsúzom a madártól s az ágtól,

Azután a csikkarcfalvi lányoktól,

Az lsten is katonának teremtett,

Az a jámbor pap is annak keresgtelt.

Az is leszek, mí8 a világ világ lesz,

Míg az égen egy ragyogó csillag lesz.

(101 maguü rűpd.al'| Kaphatú a Cserkészboltban)

l
l

t

verem az acélt !
verem a mellem !

A Sorsom
És a világ sorsa
ltt van a kezemben.
Én adok hajót
A tengerekrlek,
Es vizet
A vad sivatagnak,
Hogy zöldet verjenek,
,En lopom a Fényt
A kővárosok
Arcára.
}4íg átömlik rajtam
A kanális-mocsok. . .

Két kérges kezem
palotákat rak,
Hazát Véd !
Ápolja a földet
Es lágy kenyeret ad,

]...',..],l:.l.|.]i :l:.]],]:!.;l

se-lem gond_jii csu.haj,seegdng.nek,

A MUNKÁS

l. Ok- ió- ber,nak, ok-tó- ber-nak

Nem süt a nap Csik-karc- fal- ?a tflé- ze,

El- bü-csú-aom a ma-dár- tdl

Az- u- tán a csik-kerc- íal: 9i

I4



MEGNYlLTAK A szlvEK...
- EGy TÉLlRuHAGyürTő csERKÉsz TARsoLyÁBóL _

A kérő szó egy anyaszívből röppent szét az
országba és eliutott az érző szívekhez,

Milliónyi áldozatos szív nyilatkozott meg a
kérő szóra. .. És adott mindenki. Adtak a kis
székely falvakban, a néma alfóldi tanyákon, a
íelvidéki és dunántúli parasztházakban, a
,csillogó palotákban és a külvárosi szegény
népek szomorú lakásaiban.

.Amit adtak, azt örömmel adták és az volt a
'legnagyobb bánatuk, hogy többet riem adhat-
nak.

Mi gyüit6 cserkészek sok szép és mély
emlékkel lettünk gazdagabbak a téliruhagyüi.
tés óta.

Az én csoporto, 
" 

rJ"geny külvárosi házakat
iárta, de mégis minden nap, magasratömött
szekérrel tértünk vissza.

, Az egyik napon többek közt egy olyan házat
látogattunk meg, ahol az emberek nagy nyo-
morúsága még ebben a szegényes külvárosi
környezetben is kirívott. Még itt is el6került
.€gy-ety fülvédő, télisapka, sál, de a legtöbben
mégis azt mondták :

- Jaj fiúk, nekünk sincsen. Nagyon röstel-
jük, de .., e1y kis pénzt, ha elíogadnának a
katonák sámára?.. ,

- Pénzt nem fogadhatunk el - válaszoltuk.
A házíelügyelóné, aki eddig hűségesen

ki§ért minket ajtóról-ajtóra, egyszercsak'el-
tünik mellőlünk !

Néhány perc mulva megielenik az udvar
közepén, mozsárral kezében és csörömpölni
kezd. Kihirdeti, hogy azok közt, akik nem
tudtak téliruhát adni, ő Pén4yüitést indít és
az összegyült fillérekból meleg harisnyát vesz,
amÍg mi itt vagyunk az utcában és átadia a
honvédek sámán.

okos gondolat volt és a 8ondolatot tett
követte.

Mindenki adott a házban és a talpraesett
házfelügyelóné'negyedóra multán csillogó
szemekkel és négy pár téli harlsnyával tért
vissza kocsinkhoz..*

Egy másik házban történt.
Az egyik lakásban egy ldős néni fogadott.

Mikor beléptünk hozzá, már láttuk, hogy
nem lehet valami nagy gazdagság nála, mégis
jónéhány ruhadarabot adott át.

Miközben a nyugtaszelvénfeket kitöltiük
és kitépiük, a néni hirtelen fölkiált:

- ltt a Po9tá§ - és kisiet az aitón.
Kijövünk mi is a lakásból és egyikünk utána-

viszi a nyugtákat,

- Most nem kérem. .. a Po§tás iött. ., a
íiam a íronton van _ eddig n€m i§ említette,
trogy ó is harcost, hőst nevelt a hazának. Nem
szólt semmit, csak adott, de most könny
bdrítia el a szemét és nem tudja ,beíeiezni
me8kezdett mondatát,

És valóban. Ma nem várta hiába a postást !

Zöld táborilapot kapott. Besiet a lappal a
lakásba, lerakia az asztalra, lrgatottan topog,
szemüveget keres, gondolata már nagyon

messze .iár, észre sem veszi, hogy egyikünk a
zöld tábolilap mellé leteszi az adakozás látható
jeleit: a nyugtaszelvényeket.

A mi 8yüitócsoportunkat egy észt szárma-
zásti hölgy vezette. Nehezen beszél még
magyarul, kieitése idegen, de ő ís megértette
az idők szavát és önként |elcntkezett a női
nemzetvédelmí munkára.
_ A legtöbb helyen mi beszélünk helyette.
Ö csak a ,,köszönömöket" mondia. De lelke-
sedéssel vezeti a c§oportot, nem hagyunk ki
egy lakást sem és minden üzletbe bemegyünk.

Egy olasz fagylaltost is fölkeresünk üzleté-
ben. Az olasz _ akárcsak a mí gyüitőhölgyünk* törve beszéli nyelvünket és kissé nehezen
érti meg kérósünket.

A gyüitőhölgy észreveszi a pillanatnyi
zavart é§ németül kezd beszélni. A német szó
jobban íorog a nyelvén, mint a magyar, az olasz
is németbe csap át, de feltün6 olasz dallammal
szinezi a németet.

Közepes német tudásom segítségével ki-
hámozom párbeszédükb6l, hogy az olasznak
van e8y télikabátia és egy pulovere, ha haza-
megy, kikeresi és délután beküldi a gyü|tó-
központba.

A 8yüitőhölgy tovább érdeklödik:

- Nincs még valaml meleg ruhája, amit
nélkülözni tud I

... Egy percre elgondolkozom.
Két külön világ találkozott azon a délelőttön

a kis budapesti íagylaltozóban. Észak és Dél.

A találkozás szép volt és fölemelő. A két
,,idegen" hitet tett arról, hogy értékes polgára
ennek az orságnak : az észt hölgy és az olasz
íagylaltos német nyelven megállapodott, hogy
segítenek a matyar honvédeken.

§okat emlegették már, hogy a mai iráborri
Európa harca.

És ialóban az.

.,. *

A gyüjtés alkalmával sok érdekes holmi
került össze. A kerületi gyüjtőközpontban sok
katonai egyenruhát láttam az összetyüitött
anyagok között. Mé8 €8y téli, tábornoki
gallér ii volt itt.

Mi is kaptunk egy őrmesleri zubbonyt.
A rendezés közben egy kis szürke, arany-
szegélyes §zentkép hullott ki a zubbony egyik
zsebéb6l.

Fölveszem a képet. Az előteret a magyar
honvéd alak|a tölti ki. Puskáiára támaszkodva
halad ítilíelé a köves hegyoldalon, a tövises
cserjék, az elhaiított fegyverek és kürtök
között. Fiatalos arca bátran tekint elóre és
rendületlenül megy íölfelé a kiskeny ösvényen.
Hátán katonazsák csajkával, az oldalán töl-
ténytáska. . . Mellette Krisztus alakia, a fehér,
biblíai köntösben. Jóságos szeme a fiatal
honvéd lelkes arén pihen, kezéve| az utat
mutatja és az égből a felhók függönyén át
glóriás íény hull alá.

Megíorditom a képet,
A hátsó oldalon írás van: ,,Filrn ! Ha véres

rohamra indulsz, vagy az éi sötétiét virrasztod
a vártán, ha szenvedni kell, ha testedból vér
folyik és sebek borítanak el, gondoli csak
Krisztusra e.s O mindig veled lesz, vezetni fog
és ha egyszer a hazáért kiömlik a véred,
akkor is ott lesz melletted, hogy lezária szem-
héjadat. * l916."

A képet visszateszem a zubbony zsebébe. . .

A katonakabát kikerül majd a írontra. . .

A lemult világháború üzen a ielen harco-
sának, 

*

Az egyik napon a leventeparancsnokságra
osztottak be, hogy átvegyem azokat a téli-
ruhákat, amiket ide hoztak be az adakozók,
mert nem voltak otthon, mlkor kint iártunk
e házakban.

ketten írtuk az adatokat és osztottuk a
nyuttákat reggeltól délutánig és az adakozók
sora mégsem rövidült meg.

Egyszer íölpillantva, egy idős hölgy3t láttam
az asztalunk elótt, nagy ruhacsomagokkal.

Állandóan könnyezett, a szemét törülgette,
pedig a sírás már két vörös gyűrűt festett a
szeme köré.

A síró adakozó nem volt ritka látvány a
gyüités napjaiban . ., Sok érzékenylelkü asz-
szony könnyeive adta át a katonáknak szánt
csoma8ot.

A könnyező hölgy bediktália a nevét.
A név nagyon ritka, aki €8yszer hallia, nem
Íeleitheti el.

Mintha én ls hallottam volna már. Elgon-
dolkozom.

És valóban. Képzeletemben egy szép nap-
s_ütéses szept€mberi nap emIéke ielenik meg ,..
Éppen egy éve történt. Évnyitó ünnepre gyül-
tünk össze az iskolában. lgazgatónk mondott
beszédet, Beszéde végén beielentette, hogy
iskolánk egyik volt tanulóia, egy fiatal hadnagy
hősi halált hrlt, valahol a Dnyeszter partián
és megmondta a hósihalott nevét is.

Most már biztosan tudom: a hősihalottnak
ugyanaz volt a neve, mint ennek a síró hölgy-
nek. . .
., Megkockáztatom a kérdést.
A hölgy bólint :

- Az én íiam volt - és most már hangosan
kitör belőle a zokogás, de erót vesz magán és
tlira megszólal :

- Ez, amít most elhoztam, mind az övé
volt.. . legyen most a bajtársaié - és ú|ra
sírni kezd.

Körülbelül azt akartam íelelni, hogy a hós
hadnagy életéhez, nevéhez méltóan cseleke-
dett, mikor elhoeta a h6s ruháit a honvédek-
nek,
. De akkor nem tudtam szólni. Csak hallgat-
tam és leíektettem a síró hölgy ajándékát a
többí csomag mellé.' Yargha Kálmán 3. RM
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úllqm őllaloédelma
Az ailam két úton végoz állatvéclelmi-folailatokat, ú. m.

iniozmónyok és törvényee intózkedések útjátt. Ai állam intlí-
tóka ugyan nagyobbrészt csak gazdasági, állatesészségügyi
és közggéez§ógügyi érdek, de ez a tevékonység köavotve az

. állatvérielem erkölcsi céll*tát is szolgálja, különiioen az ie-
kolá"kban.

Az állam erro irányuló intózményei a következők: & mű-
eg$et*m állatorvostani kara ós klinikája, a Madártani lrttézet,
aa Állami Ba.kteriológiai Intézet, a Rovartani ÁUomás, Állat-
egészségügyi rntózet, ÁllatogészségügTi Eivatat, Áltatélettsni
és Takarmányozági Kisórlotezési ÁUomás, a llalélottani Állo-
más, a gazdasági iskolák és tanfolyamok, §elyemtenyósztési
felügyelős.ó#Bk, móhészeti és baromlitenyó§ztési tanfolyamok
stb., végre az ibsz,ee iskolá^k.

A törvényes intézkedések alapja a kihásási büntetőtör-
vénykönyv (1879. évi YT.. törvénycikk) 86. szakasza:

,,Aki nyilvánosan botrányt
okozó módon állaíot kitoz,
vagy durván bántalmaa úgT-
szintén, aki az állatkínzás el-len kiadott rendeletet vagy
szabályrondeletet megszogi; 8
napig terjedhető elzárással ós
száz forintig terjgdhető pénz-
büntotéssel büntetendő."

Bzt az alaptörvényt követ-
ték azután a különléle mini§z-
teri rendeletek és törvényható-
sági szabáIyrendeletek, melye-
tet a szükséghoz képest, sőt év-
századok szerint adtak ki. Ösz_
§zegTüjtve taláIhatók K. Nagy
§ándor,,ÁlIatvédök Törvény-
könyvó"-ben (1909), az iskolai
állatvédelmi rendeletek pediei
Fotlor Árpáil ,A jó szív neve-
1égo" címü könyvében (1922),

Lz állatvédő ognr€§ülotek
azonben nem tertották meg-
lelelónok szt a 86. sza,kaszt és
folytorr követglték, hoEy szi,go-
rítaák meg és hozzák összhangzásba az erkölcesel. Hagy-
ják ki belőle o nyilváno§§{g ós a botrányokozás elemét, szi-
giorítsá.k általában óg különögon a vi§§zae§é§ osetébon, küzdött
a bazai állatvédelem kezilettől fogva egygóges or§uágo§ óllat-
védelmi szebályrendolgtért ,is, ilo edtlig móg o§ak annak tor-
vezetólg jutotunk el.

Némi javulást hozott az 1928. évi XIX. törvónyoikk, mely
az á7laiagész§éEiüe§ot szabályozza, ós a löldmúvelésügyi mi-
nisztérirrm 100,000. sz. 1932. évi rgndelete e törvénycikk végre-
hajtása tárgdában, do ozek ig csak az anyagi szempontokat
veszik homloktérbe. Külön fejezetekbon targyalják az á|Ial-
kínzás, gyepmosteri szolgárlat, ebtaltás, a hasznos háziállatok_
ka} való házalás és vándorlás, a nyilvános allatkórhózak, a
veozettség olloni teendök ügyet, do érvényben hae§ják azt a
86" szakaezt óa az élő állatokon való klsérletek rendeletét.

Az állatvódő ogyesülotok sürgotósóre légte an 1940. év
végén 21?. Bz. &. a, föl,lmúvelésügyi minisztérium II. 2. állat-
€gó§zsósügyi o§ztálya mogküldte kóez állatvédolmi tö:vény-
tervezetét az érdekeltoknek. Ebben már nincs mo€i a nyilvá-

no§qági óe botrányokozás feltétele, melyek sok embgrtelensóg-

nek ipgedtek §nabad utat. Az 1, szakaea szorint tilos mintlgn
ol-yan' oselekmény va§r mulasztás, amoly az állataak szük-
sógtolenül vagy Jogosult ok nél_kül íájdalmat vogy szenvedést

okoz. A 4. szaka.§z podig alapoean részletezi e tilalom ssoteit,,

mglyek az állatok tartására, szállítasára, szerszámaikra, er#
beli állapotukra" idomításukra, mútéteikre, leölésükre, via-
dalaikra" ogynásra úszitásukra stb. vonatkoznak. külön le-
jozeiben korlátozza ezenkivül az élő állatokon való kíeérle-
íezést.

A bünteüi rendelkezésgk szigorúbbak, mint a régi iör-
vónycikkben, rrrert két hónaplg terjedhotő elzárással és 600

pengőig terjedhető pénzbüntotéssel kivánják sujtani az állat-
kínaókat, Kívá,natos volrra, hogT vótgégnek és ne csak ki-
hágásnak mintisítso az új törvény a durva bántalmazást ós
a visszaesést. Megállapítj{r a te.vezet az áIlattulajdonos fe-
lelősségét is, ha az állatkínzást a fe_lügreletéro bízott 14 éven
aluli gyermek vagy elmebeteg alkalmazott követte el, vagy
más valaki az ö tudtával. De a gazda büntetéeének batárát
ogak 100 pengőben állapítja meg, ha nem ő rgndelte el a
kinzást.

}'ontos írjítás, hogy súIyos esotekben az 61lattartas vagiy
a velük való kereskedés meghatározott időre, vagy örökre ol-
tiltható és hogy az áll^at elkobzása vag:y leöletése is elren-
delhető.

De legtöbbet ér a tervezetnek az az intézkedéso, hogy min-
den közeégben 3, mirrden városban és budapesti kerületben 6

tagból álló állatvétlelmi bizott-
ságot kell alakítani ugyanannyi
póttaggal ós ezeknok igazga,
tására Orgzágos Állatvédo}mi
Tanácsot lótesíteni, molynek 20
tagját a ftildmlivolégsyi mi-
Di§zteT nevezl ki. Ezóltal ha-
tósági kezekbo kerül az eBósn
állatvétlelmi ügy.

csakis az állam és a tör-
vényhatóságok tuttják kellő-
kép megoldani az állatvéde-
lem fontos országos feladatait.
Megmaradt azonban még az
egyeeület számára & tevékeny-
§égnek az a rósze, molyet
csakis a íársadalom tuil teljg-
siteni: az eszmeterjesztée, az
ellenőrzés és az üg§uok elöbbre-
vitele. De ehhez is az állam
segitsége kell ós podig nem-
ceak erkölcsi, hanem szá,rnot-
tevő anyagi támogatása is.

A méhel lő|éhoződőaa
;. Az állatok tójékozódása általában móg mindig rejtélye a

termésaettudománynak. Ilo€;yan talál vissza a foaske és a
gólya tavalyi fószkóre! ílogyan talá| hana a kutya, ha akár-
milyen messzire elviszik zsákba tóve? IÍogyan talál haza a
malac, a borjú a legelőről; a esirke a mezőról, a liba, kacsa
a tóról? Mindez megÉejthetetlen titok. Némelyek egy hatoilik
órzékot íeltétoleznek, de oz ngm megoldás. Épp_en ilyen csodá-
latranréltó a méhek tájékozótlá^ca. Me§szelöldeket bejárnak a
méztermő virágokért ós több kiiométerról haza találnak. Tud-
já.k, hol 1ebet inni, hol lehet megpihenni. Lohet akárhány eeiy-
forma kas vagy kaptár oelrmáx mellett, sohasem tévednek
idegen hajlékba.

Ha eely Tajt bofoga§ után méhlakásba telepitünk, félóra
rnulva már vígan röpködnek új lakátuk körül. Mes kell is-
merkoduiök a környékkel. §lőbb bgnt vizsgáltak meg mindon
zeg-z:ugot, azután az úJ otthon körül tájékoádnak, egyrészt,
hogy neggyőződjonek arról, hogy biztonságban vannak-e,
másrészt, hogy elszá]lván, visszatalatjanak. Elointe nom íö-
pülnek nag§obb távolsá€xa, de lassankónt az ogész" határt be_
járják. Ami gvanús előttük, oda sz,a:.Ázor is visszatérnek. Es
e nyomozáaban mily nagy segíteegükre van az ő recés sze-
mük óriási mérete. Nem egy szemük van, hanem annlri, mint
a napraforg:ó maeia, e€iy-egy szem helyett. Bzzel eg§gzefr€
látják át lakásuk egész,környékót. És dolgukban olyan biz_
tosak, hogy ha a vihar eleodorta őket, a záLportól ö§szocsap-
zott a szá,rllyuk, a nap sugaraiban,röviit idö alatt összeszedik
magukat és trrrouy iránt vag:y kerülővol, do biztonan' haza
találnak,

I

I

I

i

I
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Jllem brjrha heués o pénz
mert c§ak P 3.80 egy ezüst tltt0t{O§6VÜnÜ.
készíti : p e i n i g e r károly ötv<isme§ter, íérficserkész,
Budapest, V., Vllmos császár.rit 72.
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BEJTVÉNYEK
.-\ megfejté§ekót l}udap0st, v".

\- il g\,-Si't n(lor_ll tct 6. ! }}ía g},a, {;scr"
k{:,S7 rí]jt\,{rnte" glmr. irül(l.

Bekttltlttsi hat/t}i(lii : 1.9.12 0któ-
l)eI 1.1.

Az 1912 §ueptembér l§.l szá.
mában közölt reitvények he.

lyes megoldása :

l. Hiilom nracslra fejcrrként 2O-,-2{}
e3efet.

!. l. Palántr'rl,al. '_], §ZeDtClnber §é-
glirc. 3. Paridic.om. 1l, !.utrlbnll.
!orsó. -1. Rózslr.,-r. É,velőnör-dn1,.
6. F'öld íelett. 7. íel]ruár--mtir-
cius hóbarr. 8. Szárazbab, 9.
Paprikiiban. t0. Napralorgír,
szójrrbabn ricilrlrs, tök (illetve
tókmag).

3. ..\ meg;,eri donrl)okfrn, ketl,ő : &
l,ánchíd ós az §rzsóbethíd, Xi.
ljmandzsáró, hét ér,vel, Dr. Sztíi-
lich I)ál, ]]faeiliáb*n, 10 liter, két
üzletc vlrn, Tóth Tihamér, ce-
nrent, Iromok, viz, kavlcs és vas,
Turinban Yitéz l.ara8ó lfde, a,
erő clméleti ég_v§ége, Világos vá-
rába, Btrdapesten.

4, }le8adja magát, neglxidol, várat
fólad, leteszi a íegy§elt,

5. ,,-{. magyar n!,elv, mely tele varr
eriír,el, í<lle tte alkalmas drámai
szenl,etlÉll,ck k iíejezésdre,

6, l\ kerékpírros ij§§zeütkiizött az
{rutóYtrl, nrajd a gi}pkocsi íczel(j
hátul foltette a kerékpriít az
autófa, ezután a nr§iFóriilt ko-
rékpáross&l aZ er€dnli i}tinytlrl
eltóróen a kórh:izlla hajlot,t,

i. ZANZIBÁi1
sZÁNÁr,Á§
.rózAN§ÁG
ltUSZr\Nli]§
BOSszAN,f
Pi\11}Il.],ZAN

B. Árvalányhaj, tüköI, ruggJ-antá-
ból,, Hórornszókben, tengerszen),
vnsirló, 1lapsajt, spatr},olcsizmtr,
,]trcskakí)ről}r, boróka.

l. Regös úton
Bckiildte : Dr. §zücs Imre. Rómn

t g_vik regi)sútjuk alkalmával
nagy birkarl}"ájjal találkoztak rt
cserkészek. }l€gkérdezték a pá§z-
tort:

*- lllrn}, jubír van, bácsi?** I;}izon_v, n€rn tltdoI}r bizt<rsan,
.--, felell az ő§nrfl€§ar humtrrr*l, ,..

rrkllr egy, rrkrir két, akár háronr,
aktir nógv, alrálr öt, akíir: lrát fészrf
i§ oszlonr a n_Yájátl ntindig fcnn-
marid c$},. c§ak ha hét eg},enló
rószfc osztom, akkor nenr marad
lent egy sem.

I{érdés: Hány birkája lelretett
áz öregnek?

2. Névjegyreitvény

Mi ü íoglfllkozása ennek u?.
úrnak?

(-{z összes betílk átcsol)ortosltá-
sával kapjuk meg.)

3. Nyomozzunk
Detektív i§mcrősöm rnesélte:

- ;\ napokban történt, hogy
egy késő tlélutáni órában izgatott,
f€ldúlt arcú fiatalember állitott be
az I. }ierületi kapitán§ságra, itt
§zinle lclkendezYe adta el6, hogy
barátjá\,al dólutlln felnrcntek a
Gellórt-hesi,re ntegnézni a lrap_'lcmentót, az eg:,,ik sziklán áIlva
f,yónyörködtek a letúnő nap su_
gírráiban, amikor cgy eró§ §zél.

rohánr lcfújti tt barátja kalspjál
és :t sziklának perentóre §odt)rln.
A harátjil a lriilírp rrtán rtylrlt,
ill€tYc hl}jolt, rle e.}vesztette nz
eíay0]l§tilyát Ó§ l(lzuhnlrl rr Inély-
ségbe.

- tigyellár nl,ttgali szí,l loll_?
-..- kórrleztc a rendőríogalmazó.* Igen, valós/rgos szélYihár volt.* vrilaszoli á liatalemher.

-- Gyilkossirg gyanújá miatt
€z€nnel |etartíiztatom.* §zólt a
rend{írtiszt.

(}íit gónd()ltok. mire alapítí)tltt
g}'&nújlil ir rert<lrirtiszt?)

4. Te is így tsinálsz ?

rtlrpotr (.ppetr il5,en lrdakozó kedvé- - 
Viszrrntlátá§ra ! * nyujtott

Iren volt § l!{!, szólott flZ egyik ott kczet l{oyács úr §zemesnek,
obd(lelii -törzsvendé{üRkhöz: 

N1ásnap rc*gel aztán á villamo-
_ :_". I-|n cljiiTr_a? irlő, lros"v nrind t *o"'-*igí,,t'"i,?ütkoztítk :

lilliiÍll,""f:'i':l,,;i*;.''l1l'#ili'';[B: : * .il,,.;§ff;rti -- tttiszontottc
nrii csarrok az eí\"irttlét'eitirnari. Sztlnes Xovlicsat -* midrt nent
iiiiir,"--riir,iir -; i,!,ill. 

-li*üfúi,*i volt l,egnal) t2 Operúban ?
A ma8át jó §eámolónak tarl('t í.\z clsó pill;utásr*,honnan tudta

ven<lóglősbcfelérrragábarr grinyosan Szcrnts, lrogy Ko:,áes nem i.olt az
mo$ol_ygott t,nírgylelkl:1" ajánlatán, C)peraházlran? Megiegyezrük, ttogy
nrert bizton hilte, hog! a íelt(itelhez Szemes scnt volt 01t s l5, nenr
kötótt idí' sohasem fog bekövet- ellerrőrizhette Küvíii§ ottlétét.)
kezni. Ezúttal azorrban igen-igen
csalódott, mfrt neűl is oly sok irlri 8. Verses tatányellelttivel bizony mind tt hót j(i-
l)arít összetalálkozott á r,encldctö-
lren. l,,gy tasu szo: s alrul rllct-' iia"y nap mulva ttirti,rrt ez? }_tfl""rt i;,T,* ]*;_fj§'

7. Fárbeszéd a villamo§on S pus?tán is, bárme,rre mégy,

_.,ló nalrol. Xuvács t.u; |ejét_ toldd meg es,v. hetflvel:

- \'an s)erincscm" Sztmos úr l § 
_ 
mar nlncse neK |aDfl li

." r:ű?"''"iü'i Aklnek van: nní+, íájílalmat
* M-Őeieil--logy"t váltuui az Kell sokszor kiállani,

()peraház lna esti előadásárit. onnan
mhÁ aztán lrazaszala<lok útóltözni, Y,1$_9SL,'ll Delul eltne:
iii 

"Er,o"Ói.:ai[iá 
i. 
-i,,' 

ói'o" o ái' eí,]ii Skltor, mq, 
_cs"? 

k 
.h 

aca 1, a n,

lj iE,íti "*, t", i.,,íti."Ji".- .i'*'i: 
$,i] x,.x". fr |T' i, 

"',".]3*3.":'' 

*.

J

[,Is nern, miér! rrenr?

§. Verses talány

}{a a íeje az ,,r" betíl:
Akkor a ruhán találbátoíl,
lla elcseréled a fejét:
Akkor meg bálban láthatod,

Ismót ítj íej; akkor c§örög
S nem lát, bár van sok §zeln(..
Aranyból ls, eziistból is
Bizony minél több kellene.

}'cjeld mtg móg harmndszor is:
A hábórúban ez de jó!
}Iasal n|ögötte a baha,
l\íort ott nem é.i g0lyó|

ó. Az ingyen lakoma

Hét jóbarát állandó vcndéqe voll
a vírro§ka egyik éttermének. Egy
közülök mlndcn rlél}ren a vendégló-
ben étkezett, a másik minden rná-
sodik napon, á barnradik mindcn
Irarnradik napon s igy lovlibl), vét{ül
a, hctealik minden heledik nnpon
ebé<le|t a"verrdégl/jben, A vendéglais
sz(lkmarkú ember lúióre csak olyan
ígéretcket §zokbl1 tennl, melyekel
fizjkal és matemaükai lehetetlenséfi
volt }reváltania, egy §zép tavá§zi

'. 
Reitett üzenet

( Bekütdte : I{elemen Gúbll, B,Jdcpe9t

,Kedves Fiam l

Remélem,, jól érzed rnagad. I-Iolnírp-
uün esetle$ íelmegyek hozzád.
Endre hácai volt tegnap nálanr,
soÜliig leszót8ettcm vele. }íondta, hog},

Gézának jó bi?onyitván}tr volt.
iltikúr Éndre bácsi c]ment, ]efeküdtünk, Reg-
8el €gy kic§it íúJt a fcjenr, do nem,
sokára elmult. Plsta nagyon üg},e§ volt, le-
eltette a piro§ vázát, persze az da-
íabokra tört. tsüntetésből nenr kapott ó-
lomkatonákat. l!{€gígértem, csak úriJ*, ba
nag"!,on ió lesz, megveszern őket, taián
tizedikén, ila este apuval elmegyünk a Jiem_
zeti §zínházba. Délelótt íóleg rrzzal
ütöttem agyon az tdőt, ho$y á ki§ Pis-
l,ivel átnéztem a feladott lcckélrei.
Zsuzsi rréni átjött később, íg"l,

irát egész <lélelótt volt elóg dolíonl,
sokszor csókol
A!,iYÁn.

l0" ókori lelet

J

AMag§arcserké,^n,g"lon'ozgalom.AsZerke§ztó§órtósakiadásértI{oschI}óladr'Íelel.
Előfizetési ára ó pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre t pengö (egy összegben küldendő be t}. Vállalatok'

nak, |ogl §zemélyeknek €87 évre 2§ póngő. Egyes szám ára 30 fillér.
A postata k arék p. csekkszámla száma : 31 .428. Szerkesztöség és kiadóhivatal : Rudapest, Y, Nag_y_§ándor-ü, 6, Cserkó§zház ; telelrrn l 711*234 és 11S-726"
Nyomatott Forás Nyomdai Mülntézet é* Kiadóvállalat R..T. mélynyomó körforgógépeln, Budapert, Vll, DohánY,utca 12
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