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Afrilrajárás.
Valamikor ogy magyar fiu nagyon vágyott távoli

vidékek kalandjai után. Mintlen magyar fiu vágyik
kalanclok után és a világ végigutazása után. Ezért
elrneséIünk alább egy töfiénetet arról a magyar fiuról,
aki a vágyaibóI valamit megvalósitott. A sors persze
rnáskép irányitotta szekero rudját, mint ahogy megál-
modta, a néhány kalandból az egész ifjuságát olvivő
háboruskodás és fogság lett. De az örök ombori tudni-
vágyás egy uj ösvényt vágott az életerdő térségein,
melynek kanyargásait ércleklőiléssel szemléljük mai
Iehiggadt előadásán is. Az egykori magyal fiu - ma
órett férfi - elöbb olmondja, hogyan jutott a távoli
földre, aztán elmeséli milyen fOldet talált és nóhány
élményt is elbeszél. A magyar nemzet nem gyaTmato-
sitó rrép és Német-Keletafrikában a cserkészet is gyenge
lábon áll még, az érdoklödés mégis nagyobb a világ-
járók iránt nálunk, mint valaha. Ha a sok föld körtil
utazni akarónak nem is mondjuk. hogy induljanak el,
a mi Afrikajárásunkra mégis meghivunk minden magyar
cserkészt - a legkalandvágyóbb som fogja megbánni.

onéletirás,
Dobreconben szüIettem, iskoláimat is ott végoztem

el. Diákkoromban nagyon szerottem a szabad ternté-
szotet s különösen a gyalogutazásokat kedveltem. A
szünidőkbon több társammal fél Magyarországot bekó-
boroltuk gyalog s mint cserkészék mondani szokták
,,keblünkön a kenyerünk, hátunkon a házunk."

A horlobágyi puszta ozrekre monó mónosével,
gulyáival, juhnyájaival, különösen lelrötötte figyelmemet
s ha porzselő nyári délutánon a látóhatár szélén egy-
szerro csak megjelent a délibáb misztikus, idegonszerü
városaival s uszó. orilőségeivel, akkor valami ki nem
mondható vágyat éreztem az ismerotlennek, a távolinak
az idegennek megismeréséro,

Katona évomet Triosztbon, az Adriai tenger part-
ján fqkvó nagy kikötó városban szolgáltam s alkalmam
volt a nagy hajóóriásokat látni, amint a távoli világrészek-
ro1 a kikotóbo befutotrak s onnan kiindultak. A kikötők
exotikus, mozgalmas képo ismét felébrosztette vágya-
mat idogen világok megismerésére.

Pár éwel ezután teljosedésbo is ment régi álmom.
Esy német alazóval ismerkedtom mog, kinek

Kelet-Afrikában az Indiai Oceán partján, nagy kókusz
és gummi ültetvénye volt; visszautazóban volt gyarrna-
tára és én elhatároztam, hogy volo tartok.

A lramburgi kikötóből indultunk utnak. Utira_
nyunk: a La-Mánoho csatoina, Boulogne, Lisszabon,
majd a Kanári-szigotek, Nyugatafrika, Svakopmund,
majd Délafrika, a Fokváros s a Jóroménység fokán át,
Afrikát mogkerülve, a koloti pariokon az Indíai ocoá-
non, Zanzíbatig iltotve Dar-tr]s-Salaamig, a keletafri-
kai, német gyarmat kíkOtóvárosáig utaztunk.

E több hónapig tartó utazás után, mely a|att az
Orökös tonggrrel és éggol alaposan jóllaktam, örömmel
tottem lábamat a pálmákkal övozett tropikus földre.

Kiszállva, egy elofántra vadászó expediciót szer-
vezlem meg § éppen a Kongó vidékén vadásztam,
mikor rréger gyalogfutárok által értesültem, hogy kiütött
a világháboru. Hazanrennem már nem lohetett s igy
miut osztrák-magyar tartalékos tiszt fOlajánlottam szol.
gálatainrat a német gyarmati haderők parancsnokának.

Egyik néget századnak a parancsnokságát vettem
át s mint ilyen végig harcoltam a világháboru Afriká-
ben dult guerilla háboruját.

Ot afrikai év élményokben eseményekben elefánt,
oroszlán, krokodil, viziló stb. vadászatokban, kutató uta-
zásokban tarka életet megirtarn, ugy ahogy velem meg-
történt.

A nagy összeomlás után parancsot kaptunk mi is
a fegyver letételéro.

Elóbb búr, majd angol fogságba kerültünk s mint
angol foglyokat a Vörös-tengeron és a Sznezi csatornán
át Egiptomba szállitottak. Cairóban, majd Alexandriá-
ban, késóbb a FOldkOzi-tengerben fekvó Malta-szigetén
internáltak. Végre is Németországba s innen haza
kerültem.

A uolt Némel-Keletafrika isuaertelése.

1Ma Anglia kotmányozza népszövetségi megbizás alapján.

- Vedd e|ő hozzá kéziatlaszodat.)

Már ósidók óta foglalkoztatta az emberi fantáziát
a ,,sötét földrósz."

Törpékról, óriásokról, véres harcokról, emberevő
vadakról s rabszolga vadászokróI meséltek s hallottak
a7, emberek * s nom teljesorr alaptalan rémes
dolgokat.

Beláthatatlan tavak, végnélküli folyók, égig érő
hegyek . . . Mikor a német hittéritó Erhardt egy kelet-
afriLai térképet készitett 1855-ben utazásai és a nége-
rek adatai nyomán, - akkor tudott meg & világ elő-
ször ogyotmást kelotafrikáról.

Ismerotes és hires koletafrika kutatók, mint Grants,
Liuingston, Stanley, Wissrnann, Ernin Pasa s még
sokarr mások világitottak be Afrika sötét ismeretlen
vidékeibe.

A tulajdonképeni német Koletafrika megalapitása
az 1884.-i évre esik, mikor is a némot gyarmatosok
társasága Dr. KarI Pétorrel élükön a mai Kelot-Áfrika
nartiain kikötöttek.' " A törzsfőnökökkel kötött szerzódések alapján azok
a ,,Fenségjogot" a társaságra ruházták.

E körül az elsó német foldterülot körül kristályo,
sodott kí aztán az óriási gyarmat.

Ez idóben még virágzása teljében volt az itten
lakó arabok között a rabszolgakereskedés, mely a sze-
rencsétlen nógereknek százezreit ragadta karmaiba s
boritotta vérbo s lángba Afrika belsejét.

Pár szóval =óhajtom csak vázolní,
kegyetlonséggel hajtották végre az atab
kedók az ornberrablást.

mily rottonetos
rabszolgakeres.



Á néger falvak u"eidtt nagy tövissövénnyel voi
tak körülkeritve, ellenséges törzsek s vadállatok beüté-
sének megakadályozására melyek száraz voltuk miatt
gyorsan lángra kaptak. Mihelyt a rabszolgakereskedők
feketo zsoldos katonáikkal az éj sötétségében a falut
körülkeritotték, hirtelen több helyen meggyujtották a
sövényt. Pár perc alatt hatalmas lánggal s füsttel ég
mindenütt. A szikrák pattogzanak repülnek szanaszéjjel
s a náddal s száraz füvel fOdött kunyhók szintén lángba
borulnak. A lakósok fölriadnak s menokül aki tud.

S aki nem tud? - A betegek, a vének, az apró
gyernrekek bennégnek. Az orősek, a férfiak hatalmas
ugrásokkal menekülnek az égő sövényen keresztül, -a sötétbe.

íegeitor;edtebi Üetegsége " Inuiáriu, ,eíy az
Anofelesz moszkitó szurása folytán az ember vérébo
jutott paraziták következménye. Továbbá a visszatéró
láz (Rücksollfieber), Dysenteria, a Victorja tó nellékén
a négerek között föllépő álombetegség - Schlafkrank-
heit - a Glossina palpalis légy által a vérbe jutatott
paraziták következménye.

Ami a növényzotet illeti, a partvidék nagy részen
s a folyók deltáin a ,nangroae fák képeznek nfl:T
erdőségeket. ff+í_.íí §F.'*:,

A Kilima-Ndsáró hegységen az óserdóör ry@
3000 néter magasságig terjed. A csucsa ezen hes_r,.--
ásnak terntészoteserr örökös hóval és jéggel ran tr_lri:rr-

Keletafrika gazdag mindenféIe vadálletban_ 1,1
ország északnyugati részében a gorilla, a esimpur
gyakori, de az egész gyarmaton el vannak terjcúve"

a kisebb majomfajok, pL e
kutyamajom.

A ragadozók közül leg_
inkább a nagy mezóségelen
otthonos a sakál, vadmacska,
gopard, oroszlán, loopard,
foltos és csikos hiéna és a
vad krrtyák csapatjai.

Veszedelmes a nra,jd-
nem mirrdenütt clterjedt
csecselégy, melynek csipéso
a legtöbb házi állaira ha]ir-
los következménnvel jár. A
vidék gazd,ag még vadmé-
hekben.
ffi., ÉjiA lakosság száma 10
nlillióra becsülhetó, nleiy
legnagyobbrészben,,bantu"
néger.

A partvidéken egy ke-
vert íéger faj, a wasnaheli- Iakik, mely a bantrr törzzsel
§zoros összeköttetésben áll.
Azonkivül a kövotkezó négcr
fajok az ország belsejében:
A partvidékek mögött: a,

makonde, vamvera, vangirrdo,
a íazaíamq vakanri, vaiu-
guru, vadoo, vakoere, vassa-
gara, vazoguha, vangulu,
vabondei, vadigo, vaschom-
baa, vaparo és igy tovább
befelé még vagy 20.

. Keletafrika közigazga-
tása élén álI a kormányzó.
Az otsi,ág 22 kerületre van

A {énytól elvakitva nem
megragadják és bilincsbo verik
agyonszurják, vagy agyon-
lövik.

Igy lottek lakatlanná,
pusztává óriási földterüIetek
Afrilra belsejében.

Az arabok, akilr észre,
vették, hogy az brszágban
megtelepüló német gyarma,
tosolr rossz szemmel néztélt
ezt az embertelen rabszol-
gakereskedést egy Bwschiri
bin satilto nevü arab badda-
fónök vezetése alatt föIlá-
zadtak s megtámadták az
európai telepitvényeket. Áz
1889-ben kinevezett kor-
nlánykriztos Wissruannak si-
kerüIt csak egy nagyobb
katonai csapat élén az ara-
bok fölkelósót levorni.

Német Keletafrika 995
ezer km2 tehát több nrint
lráromszor nagyobb ép I!ía-
gyarországnáI.

Az Indiai óceán kerek
750 kn. hosszu parfvonallal
alkotja keleti határát, Esza"
kon, az Angol-Keletafrika,
nyugaton tselga Congo, délen
Rtrodesia (Angol Njassa-föld)
és Portrrgál Mocambique ha-
tárolja.

Partvidéke több jó ki-
kötóvel bir, mint Tanga,, /
Daressalam, Kilwa, Lindi,
Pangani, Bagamojó.

látják a poroszlókat, akik
óket. Aki védekezik, azt

Hegységei közül a vi-
lághires Kilima-Ndsáró (6010 m.) a legnragasabb mely-
nek nevo magyarul a ,,szollemek lregyé"-t jelenti. Ezen-
kivül a Meru 4630, a Hanang 3500 m. A Kilima-Nilsáró
egyszersmind egész Afrika legmagasabb hegye.

Az ország vizgazdagsága igen jelentékeny. Leg-
nagyobb tava a Yictoría-tó 66.500 kmg nagy. A Tanga-
nyika tó 32.000 km2, Njassa tó 27.000 kmz. E három
tó együttvévo Magyarországnak tőbb mint 'l, részét
tenné ki,

Folyói közül a Pangani, W'ami, Kiugani Bufij,
Ruaba. Rowuma, Malagorassi a legnagyobbak.

Hőmérséklete általában a forró idószak alatt kb.
29-300 C, mig a hüvös időszakban 230.C. Az évi
maximum és rniiimum átlag 36-160 C. nl;et leszáll
néha 3-40 C-ra is a higany. Az esós időszak októbor-
tól májusig tart.

beosztva.
A védőcsapat 14 századbóI és egy gépfegyver

osztályból áüott, rnelyben 2500 néger askari és 270
német szolgált. Ehhez jon nég a rendórcsapat 1720
askarival és 54. német.

A kormányzó székhelyo Daressalam, 24.000,nyi
szines lakóssággal, számos kornrányzósági épülette1.
Misszió, koreskedőházak, templom, iskola, kórház, szá|-
lodák s pompás tengerparti sétány van itt. Terjedelnres
vasutállomás, kertek. parkok, melyok együttvéve Dares-
salamnak egy tökétetes ourópai város kinézését köl-
csönzik.

A városnak villanyvilágitása, vizvezetéke yan §

kitünő egészségüggi intózményei. Hetenkint 4 különbözó
u.iság is jolenik meg a városban.- Muanra és Bukoba között a Viktoria-tónál ilrót-
nélküli táviró áIlomás van.

í
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Részlet ecy afrikai óserdóból, aho1 még ember nem járt.
Áz óriáskigyók és fenevadak ianyája.
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*l
Á leopárd ds Óriiiskigltő harca,

nl;et a óra volt. Ez időpontban, amikor Kelet-
,afrikában minderr becsüIetes ourópai és néger emberfia
az igazak álmát atrussza, e szokatlan időben, én 3 asz-
káriból és 30 néger teherhordóbóI álló karavánommal
törtettem elóre a Ruaha folyó középsó folyása mellett
elterüló ósertlőkön keresztül.

Másnap reggolre célnáI kol}ett lennenr Parancs :

szokást bont, s az éjszakai nyugalmat föl kellett áldoznom.
Teherhordóim átkozott zajt csaptak. Kiabáltak,

énekeitek, de korántsem jókedvból. 30 kilós teherrel a
fejükön, erlo nem is igen lehetett kedvük, hanem a
vadállatok, kigyók, meg egyéb hasonló óserdei vesze-
delmek miatt.

E pokoli koncort dacára ugy tetszik, mirrtha távoli
állati orditást hallanék. Mennél tovább haladunk, annál
erősebben hallatszik
valami mély bődülés,
anrely - nrint tisztán
rnegállapitható volt, -leopárdtól származott.
Egy dülrös, félelmetes,
végnóllrüli orditás.

*CkuiMbtuawa !
Leopárd, uram
nrondja, egyik aszkárim.

Wa.napi,gana
labda ! - Verekednek
talán egl,mással
morrdja a másik.

Hapaua!
Kwawbtua waru.lui.lu !
}{enr egymással ! Vad-
kutyákkal l - mondja
az első.

Jó félórát nrehet-
tünk mé8, de tovább

ságu péÍdany voli. Testénok ar a ré§zo, liol a maÜe
már benne volt, emberderék vastagságra dagadt meg.

A kigyó teste, háta, oldala csunyán össze volt
harapdálva, tépve, szakgatva, IIgy látszik; hogy a leo-
párd nem egy könnyen adta oda életét.

A kigyó szájából kihuzott malac hátán a leopárd
karmainak nyomát viselte.

A szörnyü éjféli küzttelem a leopárd és óriáskigyó
között a következő lefolyásu lehetett:

A leopárd fogott egy malacot s zsákmányával
épen odébb ahart állni, mikor hirtelen és váratlanul,
mint a kiszámithatatlan végzel, a fák egyikén épen
prédára ]eselkedő óriáskigyó pillantotta meg a leopár-
dot zsákmányával. Rávotette magát s a zsákmányért
folvtatott halálos küzdelemben az afrikai óserdőknek
két rettenetes fenevadja között * a szivósabb, a kigyó

gyÓZött,
Miután ellenfelé-

vel végzett, rablott
zsákmányát éppen bé.
késeu el akarta köI-
teni, mikor az ő vég-
zele is beteljesedett,
nagy ellensége - az
ember személyében.

Az üuegszetu,

Egyik tiszttár-
samnak, G. főhadnagy-
nak, ki egyik szemét
már régebben elvesz-
tette, üvegszeme volt.
Egy iztlen parancsot
kapott a kormányzóság-
tól, hogy egy katonai
állomást épittessen a
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azatál nem folytathattuk az éjszakai menetelést. Oly
sürü, bozótos, erdős helyekre értünk, hogy a sötétben
lehototlen volt tovább haladnunk. Tábort ütöttünk.

Másnap alig szürkült, már indull,unk tovább.
Talán jó negyedórát mohettünk, amikor meglepett

kiáltásait hatljuk az előttönk haladó négereimnek.

- Mbluana rukubrua ! Mbruawa rnkubrua / Uram t

Uram !

. Futva sietek elóre s Ie nem irható meglopetéssel
látom á, következó borzadályos képot:

Egy része a bokroknak széttaposva, összegázolva
s hclyenkénf a fü földdel együtt ftiliépilesve. A szerte-
gázolt földön fokszik egy katalwas leopá.rd, teljesen
összezuzva, összoropogtatva - holtan.

Nyakán mellén, derekán lenyomatai egy öldöklő
kigyószoritásnak.

Pár méterre töIe egy fa alatt fekszik a gyilkos
szörnyeteg, egl óriáskigjló, tátott szájában s részben
már torkában s elótestében egy fiatal vadmalac.

A vadmalac hasonlóan, mint a leopárd, összenyo-
rnorgatva, széjjellapitva s teste a kigyó nyálával bevonva.
A2 áIdozatt, nagyobb része már a kigyó gyomrában
volt, do a malac feje, nyaka s mellsó lábai még kikan-
dikáltak a szörnyetog szájából.

Megjegyzom, hogy ily áIlapotban a7, óriáskigyó
rnagatehetetlel, minden támadásra képtelen s könnyeu
elpusztitható.

Eztjól tudván emberoim is, nosza botokkal rudak-
kal neki a kigyónak s a fejét teljesen szétverték,
szétzazták.

A kigyót hazavittem az állomásra, hogy a bórét
lonyuzassam. Pár centiméter hijján 61/2 méter hosszu-

A vizilovak a pafton jálszadoznak.

gyarmat egyik pontjára. Tiszttársam nagy ambicióval
fogott hozzá a megbizatáshoz s folyton sarkalta az
épület megépitésére kirenclelt négereket a gyorsabb
munkára.

Közben pár napra el kellett utaznia s összehivta
a szelecseneket mondá:

- Angalieni ! Ide figyeljetek ! Nekem pár napra
eI kell mennem, de - ekkor a feketék legnagyobb
ámulatára s megrettenésére, kivette jobb szemét s az
asztaha tette, mondván: - de itt hagyom a szemem l

Ez minden látni fog s elbeszéI mindent, ha visszajör,ök I

Jaj nektek, ha lusták lesztek l
Ezzel elment.
A derék négerek nagy buzgalommal dolgoztak

reggeltől estig s ha kissé larrkadtak volna, elég volt
egy.egy félénk sandiiás az üvegszemre s már folyt a
munka tovább egész odaadással.
. Mikor G. főhadnagy néhány nap mulva vi§szaér-
kezett, örömmel látta, hogy emberei milyen szorgalmasak
voltak s megelégedetten illesztette szemét a pp.egény
négerok nagy mogkönnyebülésére - vissza szemü'iiögébe.

Történt egyszer, hogy társamnak ísmét öl kellett
az állomást hagynia s a korábbi jó sikortól buzditva,
ismét összehivta & szerecseneket s szemét az aszlalra
téve, figyelmeztette óket kötolességükre.

Á vadak nagy sava,nyuan fogtak munkába. Féltek
a szomtől, de a megfeszitett munka §enr izlett nekik.

Mikor azután néhány nap mulva bajtársam ismét
haúajött, már messziról látja, hogy senkisem dolgozik.

Rosszat sejtve, egyenesen a szem felé tart s elró-
könyödvo látja, hogy azt az egyik ravasz néget sapká-
jával - letakarta l

BB



[düso"o,, i.ioüi. : H9llá !. fony,.to e_gész ügyes -
Irta: H\RACE pHILLIps. Tim fékteleo o{9lY9 dadogni_ ke_zdett és egyszelTe

elakadt. Rövid, vésztjósló csend álit be és aztán -- Ez aztán az. 
. 
ügyesség ! - szólt Callaghan Egyszerre a rémület hangjai törtek e]ö a, nagy

cserkész a meggYŐzódés hangjárr, Elr ugyan nem-tud- oroszlánTeilecek felól. Ugyanabbbí az iránl-brrl siirú fü§Í-
nám Így megkcre_sni a kenyeremet. Biztos, hogy kéi- fellrő omelkedett, anrelyót a széI a kÖtrecek közötti
szer is meghalnék egy n_ap. útra hajtott
_ . A_ nyeregnélküli vaknerő lovaglás, amit a cirkusz A cserkészek észrevették a füstöt. nrielritt nrég

üléséről nézett, _merész módon véget ért és a hatalnras kiáltozni kezdett ott egy asszony. Ábban a percben tucli
nézóközönség viharosan tapsolt. ták, nri történt.

\[ondd, Tony, - fordult az fu fia cserkésztest- A ketrecek mögött - köztük és a na31- rászou-
yétéhez, hát nenr a legnagyszorúbb dolog ez, amit va- sátor között - több vándorkocsi állott. Ya]ahogT-. észre-
Iaha láttál ? . _ vétlenül, tüz keletkezett, még pedig olyan tiii. amelv

- Valami remek ! -_ szólt Tony Barlow, csoko- igen jóI égett.
ládés zacskójába nyúlva. De.ne feledjük el, hogy eI- Á.z asszony nem kiáltott ujra; bizonyára uralko-
hoztam a fénylrépez,Ógépemot és szeretnék kint, a ket- dott magán. De mialatt a négy cserkész liöriilnézett,
recelrben levő állatokrÓl egynéIrány pillanatfelvételt ké- hogyan segithetne, még rémitóbb hang jutott a laiiiklle.sziteni. zavaros kiáItozást és rlobogást halloiták a nagr sátor

- De csak nen akarsz már most kimenni, Tony? - belsejéből ós egy pillanatig arra gondoltak. ho!i- }rala-

- No, nem akarom megzavarni a mulatságodat, - los pánik tört ki. Azután a zaj éppoly g1-orsin elült,
f9|elt9.Tony, de bizony meg_kell kezdenem, ha rnég jó mint ahogy előtört és a fiúk megi{-öniye[btitten lélek-
vitágitást akarok kaPni. l{oldok valanit, öregem : irra- ' zettek fel-.- Nem volt az más, mint a tetszésnek egr szo-
radj te itt és én visszajOvOk a Lagy indián jelenethez. katlanul zajos megnyilvánrrlása.

- Ng, azt tuár nem,,- szólt Callaghan, nyontban A sorban álló első ketrec mögé siettek és szireik
felugorva. Gyerünk,. To.ny ! Olyarr kemény ez az ülés, ismét megkönnyebbültek. Nem a vándorkocsik egvike
hogy jó.lesz egy kis séta. égett, hanem ógy nagy halorn takarmány, anrel1- iireg_

_ 
A lehetó leg_gyorsabban utat - -lehetős száraz volt: és_.úgi: tíizeit,

törtek a" siirű p_adsorok között és +-F ,|',_:o;..,,-1 7;=o miní egy kohó, amint u s7"ei rolta.
kijutottak_a szabadba. -i;^ _É-#:',(( ,,..,-___ 

' 
- A-napfényben vöröses lán_

kába harap.va, ozt nent fogon el- ffi r\.qo#,j',dáuírrffifr}{,íí],fi11-v.,r,, szénapernyétvitt szét.Pillanatnl,i-
felejteni. 

^En' mégis csaÉ önző %jl;f;ffir ,,;..S,?,,lT:W{ffiffi|l[J!|[*Z/ hg a r.oó.it ;gytk;';;-i".$it
vagyok !__ '/rűW\o,s[,VrH 

'B'filít ,i,k1|"),:Wá,ik ,' veszélyben és a iúz aligha érhórte

ar.l..;*,fa"r;,}i;iiHYjí,"if,I iJlW[il,ffi\m,ffi íí:tI;l:fl,Jil",íj.i§:l,",,í,-1i'ri' A ketrecek tehetet]en foglr-ailikal
r.§ 1 egvmásntán eléohpf nelr 

.'hn 
."o L

rJ,"*xTJ,,iáfifh'fliffi"i^"; €ffiW. ffL'"íi.Tfl" oú,ff,.l.*.:," 
üa csak

köziil? Ahá, egy máris van, Do- ,.jí-*,-:=L r ----- _11--'.::I-.!: ) Két cirkuszi ember nráris
nald Stewart. r,: '1 ;:---- l: ------,-- -'----", j"*"' futva közeledett a gyepen. Tony

Iln _ n eg . P3uy Jonest Barlo.w pajtásaihoz ?áráult.

l""1,"#"Tu,#];,; §:ij:í f,?lí,: 
A sorban 

''u *:?,:'"1",o11rechez 
robantak és 

s.git*íi,F';:líf '* #"jl,ií3:
Tti-vit_t ! . re' egyedül nem birják.

Órsi hivójelükre a két cselkész, akilr_esy vánclor- A többi csorkéSz erre Őrat f"leii, h;"g' " sorbatr
ketrec előtt álltak, ame}yb_en vadállatok voltak, megfor- á,ltó első utazóketrechez rohantak es áozgásba hozták.
dult és kezükkei irrtegettek: Szerencsére könnyü volt az; néhány najű volt benne

- Vége aZ előadásnak? kérdezte Donald, és pár másodperC alatt elíuiottak vÖ]e a"fiúk.
amikor négyen Összejottek. segitségúket szivesen vették az emberek. akik a

Torry pár szóval magyatázatot adott és miután a kelrecelrhez értek.
csokoládés zacskó körüljárt s kiüriilt, megindultak a _ - Köszönjük, fiúk ! - kiáltotia egyikük rekedten.
ketrecek felé. Tgy kell ezt csinálni !

A ]retrecek kerekekre_ szerell,e, két_sorban állotiak Az ember egy piilanatra eltünt egy fehéres f iist-
e násy réteu, Úgy, hogy a látogatók széles riton járhat- felhóben, amelyet -á §zél a sziporkázó ilá telt:t e]scdc,rt.
tak fel-alá közöttiik. I\{ajel egy heves széIrcrham széttépte a füstfelleget és a

-_Ez az, Tony, - szó]t Davy Jones, negállva cserkésáék a ketrec mellől, amelyet biztos hellre Tl_n_
az őserdei oroszlánok aranyozott ketrecénél, ez neked tattak, látták, milyen lázasan dolgoznak az Ömberek,
való téma t Egyikük ide_oda ,óhaot, fadarabok"at cipelve és toira

Tonynak nem_ lrellett ezt kétszer mondani. A fog- a 
-kerekek alá; a másik körüljárt, hogy' lecsitlapitsa a

lyok, egy pompás himoroszlán és a párja, szüntelenül rémüldözó áIlatokat.
fel-alá lépkedtek, de néha a1,.egy]k vagy a másik rneg- - !rj, csak ne legyen ríadalom ! - lilregte Ton1-
állt egy pillanatra. és a cserkészeket nézte. a cirkuszbeli népre gondáva, anely mit senr sijt a tti-

, A fiúk egy_edüt voltak, nlert az elóadás mlndenkit tól, anely alig Őzáz-yardnyira düh"ting. Alig hogy felel_
a _sátorponyva alá vonzott. Tony barátai kissé hátrább mének kifejezést adott, do-bbenetes lárna Úmarii.
áliiak, mi_s ő.g9pét elóre tartva a keresőt vizsgálta, anely A farkasok hosszan elnyujtott ürö]résével kezdó-
a helyes beállitásra szolgál. . dött, amelybe hirtelen a nagy Óroszlánok nlé).r bógése

- lIelye.s, _csalr marac]jatok nyugton ! - mondta r.eg),ült. Egyéb.üvöltések ésóditasok liör,ertek'eg.,,,,]á.t.
Cal|aghan a királyi párnak, artrikor szenrbenézett ve]ük. nlíg .vógiil 

-áz egész állatsereglet teJjes r,ühödesi.,e 1lrt.No, most ig,azán jó lesz, Tony l .- Seba.j, nern kell félni, hog.i- nreghal]iák a 
-cjr- 

/
Klipp ! kuszban, - kieltotta Davy, a'watösi fiú"és iársaival a /l
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nrásoilik ketreohez rohant, hogy elhuzzák azt. A fene-
nadak gyakran összeröffennek. Mindennap előfordul.

- Hál'lstennek, ha ez így van l - felelte Tony.
\o. ntost rajta l

A második ketrec sokkal nehezebb volt. Egy ,ter-

netes nredve volt a lakója és a rácsozata igen tömör
tt.lt.

- Feküdj le ! - orditott az egyik ember a vad-
nllatra, amely idegosen himbálózott tágult orrcimpákkal
es rémült szemokkel. Lefeküdni, Teddy ! Gyerünk iiúk,
:t töródjünk vele !

Nem is törőtltek. A varl tekintetíi állatot csak fél-
szenrmel figyelvo, a cserkészek elfoglalták helyeiket és
a ketrecet mozgásba hozták. Egy kis sietség és a barna
t,riás veszélyen kivül volt.

Most azonban a harmadik ketreccel kellett elbánni,
enrely a hímoroszlánt és nőstényét zfuta nragába,

A négy cserkész egy pillanatra z^vartay] torpant
meg. A ketrec mögé jutni lehetetlen volt ! A tűzlángai,
nrár-már a íaszerkezetet nyaldosták és a hőség meg a
fiist lenyügöző volt. Áz pedig rendkivül veszélyesnek
látszott, hogy az elülső kerekeket próbálják mozgásba
hozni.

A fenevadak már nom voltak többé engedékeny
tbglyok ; a ti7z - a dzstrngel lakóinak legnagyobb ellen-
sége - közvetlerr közelben dühöngött és mind a két
állat őrjöngött a rémiilettő|. Lz oroszlán, pompás söré-
urének minden szálát vadul felborzolva olyan volt,
nintha pár másodperc alatt félelmetes arányokra nótt
volna. Párja izzó szemekkel, fogvicsorgatva járt fel
és a]á.

Az ór felkapott egy heverő cserkészbotot és a rá-
csot verte vele, majd a lehetó legerősebben kiáltott a
radállatokra; de ezok ánnyira nreg voltak kergülve,
hogy ennek az eljárásnak nem volt semmi hatása.

- Nem, ne nyúljanak hozzá ! - kiáltotta az eln-
ber, anikor a fiúk a kerekekhez közelitettek. Fogják
neg a nrásik végét; én maradok itt elól.

Egy szempillantás alatt ongedelmeskedtek a fiírk,
de lehetetlen volt jóI megfr-rgni a súlyos alkotnrányt.
VoIt azonban azot, néhány horog. Tony lerántotta nagy
cserkésznvakkendőjét és köteléket sodort belóle. Barátai
ugyanezt tették és a horgokon áthurkolt erős kötelé-

kekkel, úgy látszott, jobban ol lohet hizni a ketrecet.

- Kész? - kiáltott előI az ember. Rajta l
Nekifeküdtek mind együtt és a ketrec eresztékoi-

bon reosegve, pár hüvelyknyire elmozdult. De bármily
bátran küzködtek és erőlködtek a cserkészek, nom bir_
ták mozgásba hozni. Ujra megakadt és ugyanekkor uj
hang járult a riadalomhoz. Valaki orditott: Yigyázat ! és
amikor a fiúk felnéziek, egy elefánt óriás alakját látták
alig tizenkét yardnyira.

A nagy állat teljesen elveszítette önuralmál,_ ez
nyilvánvaló volt. A tűz nrogrémítette és vakon rohant
feléje.

Ekkor a cserkészek olyan látványnak lettek a
szemtanui, amelyet soha el neni feledhettek. Látták,
hogy az az ember, aki velük jött, gyorsan az elefántra,
majd még gyorsabban rájuk pillantott. Teljesen világos:
egyetlen gontlolata most az ő biztonságuk volt. Egy botot
megragadva, előrelépett és vadul hadonászva ordított a
nehéz áIlatra.

A cserkészek úgy étazték, hogy az ember csele-
kedetének valami búvős ereje volt, amivel nregfékezte
az e|efántot, de nenr vetettek rá még egy pillantást
Egy ütemre megrántották a ketrecet és a foglyok nror-
gásával vagy kitolt karmaival mit sem töródve, egyesült
erővel sikerült nekik a súlyos járómú felett urrá lenni.

- 1\[ég ogyszer ! - kiáltotta Tony.
A ketrec mozgott, recsegett és rázkódott az egye"

netlen talajon, - végül is biztonságban volt.

Alig két perccel r<esoin tódult ki a vidám közörr-
ség a cirkuszsátorból. Bár a veszély már elnrrilt, a túz
még pusztitott. A nép. nressziról bárnulta és az arcok
ijedelrrret tükröztek. Eszrevették a ketreceket, aniket
elhurcoltak és ráeszméltek, hogy nrialatt ók a sátorban
a látványosság tétlen nézői voltak, liivül néhányan úgy
dolgoztak, nint megannyi hős.

Es kik voltalr ?

- \ralami cserkészfiúk -, az volt minden felvilá-
gositás, amit a cirkuszi emberek adni tudta]r. Még a
helyi sajtónak sem sikerü]t többet kideritenie,

Tony és pajtásai elre nagyon vigyáztak ám !

Forditotta : Kdpolnai József.

l
}
r
I
!

i

Ami
A hegyek fOlOtt már vig szelek dalolnak,
Bujócskái játszik a felhők mögött a nap,
MegjOn a tavasz és beköszönt maholnap.

A rétek dús ölét ellepik a gólyák,
A fris§ barázdában elfekszik már a nyul
S pacsirta köszönti az egek lakóját.

Minden olyan fényes, ragyogó ébredés,
A. téli halálból az élet,tavaszta, . .

sercenve nó kint a határban a vetés.

De a mi vetésünk eléri e sorsát ?

Mert hát, Uranristen, a nri vetésiinket
Jeges, csipős szelek'de gyakran paskolják.

vetésünlr.
Biroda]madban tán nenr ügyelnek arra,

, Mi történik itten és ezért szakad rá
Mindig olyan lrorán az ősz a magyarra.

A mi vetésünket nenr éri a penge,

A nri virlékünket elkerüli a nyár.
Kezed ezt a lépet, IJram, de megverto.

Megverte, de mégse küldi a halálba,
llgye Uranr, ntert mi azért egyre lriszünk
Egy dús, kalászttermő, Istenáldott nyárba,

Ánlikor a gazda süvegét levéve
Rakja oda olső, megszegett kenyerét,
Békétlenek atyja, trónusod elébe.

Ifj. Bőd.y Zolláu

eserltés7 no+es7 :h?:l,'ö8xi*i §,,JiiTt1%#L"":,f.fi,?1 o2. "*^nour Cserkész KÖn'vei" 78, számánah ll, kÍ,
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Az önvédelem iskolája VIII. oHa kell, hát boxolj l"

Azt kérdezheti va-
laki, nriért gyakoroljon
az illető palota helyett
gunylró épitést. sasva-
dászat lrelyett hegyi
kecske vadászatot és
gyöngyhalászat helyett
vizbölmentést. Volta-
képen ez ]enne helyes
és ökölvivás helyett is
az ökölönvédelmet gya-
korolnánk ha le-
hetno. De nem lehet !

Mert keztyü nélkül su-
lyos sérülések kelet-
keznek s öklünk nrin-

,,Mindon rossznak megvan a jó oldala(' - 6116 6
nrondásra kell gondolnod, ha véletlonüI látsz egy úgy-
nevezett ökölvivó mérkőzést, melynél két tántorgó alak
igyekszik egymásra minél nagyobbat ütni, lehetőleg úgy,
hogy igon fájdalmas legyen, ha azlán sikerült egy i}yen
iitést elhelyezni, a másik szédelegni kezd, vagy épen a
földre zuhan, alrkor a nézóközönség tombol és ujjong.
A győztes pedig fáradtan, tántorogva hagyja el a mér-
kőzés színtorét, - a ,,ringetí, - fájó ütések helye
sajog, irilerőltotett szivo kalapál, tüdeje zihál: de ö a
gyóztes, akit mindonki irigyel.

Ez azonban az éremnek csupán egyik oldala. Csak
bizon1,os országokban - ott ahol az ökölvivás pénzko-
reset és vásári szórakozás - csupán ott van ez igy.
Azoknál a nemzeteknél, ahol az ökölvivás sport, még
pedig nemzeti sport, otl az ilyen ,,mérkózés" botrányba
fullad, ha a biró idejében véget nem vetne az állati
viaskotlásnak. Ha látunk olyan edzett fiatalemberekot,
akik vasárnap délután kimennek a hegyekbe, teletütló-
voi szivják a friss lovegőt s testük-lelkük edzésére fel-
veszik a boxkeztyüt, akik férfias bátorsággal tanulják
ollenfolük ütóseit,t felszisszenés nólküI elviselik s lehe-
tóleg kétszorannyival viszonozzák; akikben keménnyé
fe,jlódnek az ízmok, akikben acélossá kenényedik a
tekintet, akikben nem a nrásik legyőzése, hanom saját
testérrek kifejlesztése a cél, akinek kezei nenr ellenfe-
lének ártására képzőilnek ügyessé, izmossá, hanem
azért, hogy ha kell magát és másokat veszélytól.bajtóI
megvéde,ni : akkor egész más szinben, egész más meg-
világitásban látjuk a boxolást.

A Nagy Fónök biztos abban, hogy cserkésztestvé-
rei köziil mindenki igy fog boxolni, ezért ösmerteti nyu-
godtan az önvédelemmel kapcsolatos tudnivalókban a
boxolást is.

Boxolni kétféleképen lehet: sportszerüleg, párná-
zolt bórkeztyüvel, szabályos rövid menetekbon, biró
szenro előtt és lehet csupasz ököllel, biró és szünetek
nélkül akkor, ha ezt önvédelemból tesszük: hirtelen
támadásnál a védekezéste ez a legalkalmasabb módunk.

A kórdés most már az, hogy a cserkésznek ön-
védelomhez szükséges tudnivalóit melyik boxolás fog-
la|a jobban magában ? Erre azt a választ adhatjuk,
hogy - csodálatosképen - a keztyüs boxolás a sza-
bályos ökölvivás,

Nehéz azt ogyszorüen nregmagyarázni; miért van
ez igv. Valahogyan úgy álI a dolog, hogy aki fából
palotát épitett, az tud gunrhót is összeállitani; aki a
magas hegyek ormain puskavógro keriti a kószáli sast,
az az alacsonyabb régiókban tanyázó hegyi kecskét is
zsákmányul ejti ; aki 8 -10 méter mélységből napon-
ként felhozza a gyöngykagylókat, az fuldokló embertis
ki tud nrentoni.

denesetre néhány hétig hasznavehetetlen marad. ugyan-
az a holyzet, mintha csak a palotaépitéshez ál]andóan

.haszrrálható szerszámaink a gunyhó6pitésnél elkopná-
nak;_ nrinth? !,"gyi kecske vadászat- után két hetig
feküdnünk kellene ; mintha gyöngyhalászatra minden
na_p lenn_e alkalmunk, életmentéste Ósupán egyszer egy
évben. Ha ehez lrasonlóan egyszer egy evben- tárnadna-
nak nreg s csak akkor tanulhatunk boxolást. ez édes-
kevés lonne, viszont,_ ha hetenként néhánysár keztyü-
vel_ trenirozunk, csakhamar megfeleló készséget sajáti-
tunk_ el. S _amikor pátnázallan öklök nélkül kell nlajd
védekeznünk, tudni fogjuk a teondőket, habár szami-
tunk arra, hogy öklünk esetleg hosszabb ideig fájni fog.

A boxolásnál a tá*nadásra háromfajta iités szol-
gáI: az eg)lenes, a korog- és a lengőütés,

Az eglenes az az itésfajta, amit a hozzá nemértő
boxolásnak neyez i saját mellünktól ellonfelünk felé
taszitjuk öklünket (l. 1. ábra). ,

A horog az o|yan ütés, .melyet behajlitott alkarral
úgy adunk, ,,akasztunk lo", hogy nem csak a kar len-
diileto fekszik benne az ütésben, hanem az egész váir\-
tosté is. Eze|< az ütések a legveszedelmesebbek, mert
ezokben van a legnagyobb eró (l. 2. ábra).

A, leugőütés_az olyan ütés, nelynél öklünket nyuj-
tott karral ellenfelünlr felé lenditjük, mintha kezünkk6,
karunk pedig rákötött zsineg lenne (l. 3. ábra).

Akár keztyüben, akár puszta ököIlol dolgozunk,
egyformán fontos a helyes ököltartás. -A sikerhez tar-
tozik, hogy öklünket csupán az ütés pillanatában szo-
ritsuk össze kókoményre, különben a folytonos szori-
tástól hamar elernyed izomzatunk (t. 4. ábra.) Ötttint
találási helye_a nyillal jelöIt rósz.) Az ütés hatását pe_
dig nem az állapitja mog, hogy rnilyen erővel ütünk,
hanenr annak gyorsasága. Igy van aztán, hogy gyön-
gébb enrberek játszi könnyedsóggel győzhetik le a náluk
sokkal hatalmasabbakat. Epen úgv, mint a tiz centiné-
terről leejtett liszteszsákot mindenki megbir, de e5§
kilós téglát 8 méter magasról már kevés ember. Ez a
magyatázata, hogy látunk néha könnyü embert a hatal-
mas ütésétól a ring másik oldalába repülni. anélküI
azonban. hogy valami komolyabb baja történnék. riszont
a kiosi ütésétól a hatalmas ellenfél mint egr darab fa
esik össze.

A támadásra a fenti három ütés szolgál. a téJe-
lernre azonban sokkal több mód nyilik. Áltálában tekin-
tetbe veszi a boxolásnak a védelme azt, hog5 a ribar-
nak a fiatal fák jobban ellenállnak, ntint az öregek.
merf igaz, hogy gyöngébbek. de hajlékonrak s a leg-
vadabb szélben is csak nreghajolnak, de nem tóruek.
IIa a fehérarciak az elszabadult tüzparipát ne3 akarják
fékezni, nem Iassózzák meg, mint a vörösbórüek rnusz-
tangjaikat, hanem mogfékezésére egy másik moztlonyt
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alkalmával pedig gug-
golással kerülhetjük ki
ellenfelünk támadását.

Boxmérkózéseken
használatos mód, me-
lyet loginkább a gyön-
gébb vagy fáradtabb
ellenfél használ, hogy
olyan közel megy' el-
lenfeléhez, hogy az
erósobb ütést no tudjon
rámérni s karjaival
szinte lefogja ellenfelo
kezeit.

Az ökölvivó mérkó-
zés persze nem álIegyos
ütésekbőI és utána kö-
vetkező szünetekból,
hanem állandóan kövo-
tik egymást a soroza-
tos ütések és gyors
tánradások és ezze|
egyidejü védekezések.
A cselek nagy szerepot
játszanak s a taktika,
igen nagy jelentóség-
gel bir.

használnak. Ezt nem inditják volo szembo, mé9 csak
nom is állitják m9g a sinpáron, hanen elinditják az_el-
szabadult tüzparipa elótt. Csak valamivol halad las-
sabban s mikor ogymás mögött mennek, az elsó féke-
zésével lolassitják a monetot, a két mozdony zökkenés
néIkül egymás mollett fut s kozelői átmászhatnak leál-
litani a gépet. Ha nom velo egyirányban inclították
volna el a moztlonyt, a mogvadult tüzparipa összetörte,
szétzizta volna azt. Ugyanigyvanaboxo]ásnál is. Hátra-
ugrással, oldalugrással, hátrahajlással kell elkerüIni, do
Iogalább is mérsékelni ollonfelünk ütését.- A boxolásnál szabál1: e§yi.k kezünk láu,ad,, a
másik aéd.. Erős t'ámadásnál mindkét kezünket össz,
pontosithatjuk magunk olött, ezekkol tompithatjuk _vagy
iehotjtik ellenfelünk ütésoit ártalmatlanná, A védoke,
zésnek ogyik módja az is, hogy vállaink felhuzásával
egyik logkényesobb tostrészünkot, az állunkat védjük.
Há leugőiitóst irányitanak fejünkre, fejünk lehajtásával,

ogyenes és horogütés

Az otldigiek ösmoretébon az a kérdés, hogyan kell
boxoló ellen védekozni és boxolással ártalmatlanná tenni
valakit, Boxoló elleni védekezésben két eset lehetséges :
vagy tuil ellenfolünk boxolni vagy nem. Ilogy ellenfe-
lünk jobban tud vagy mi nem tudunk boxolni, akkor
két kezünkkel elkapjuk a felénk §ujtó öklöt s további
ütések ellon részben azzal védve magunkat, tetszés sze-
rint alkalmazunk valamilyen megfelelő fogást. Igen jól
bevállt ilyenkor a ránk nagy lendülettel támadó boxoló
elé tartani folemolt lábunkat, azzal hasbarugni.

Ha mi akarunk boxolással védekezni, meg koll
fontolni, hogy egyáltalában nem mindegy, hová ütünk.
Vannak az emberi testnek olyan helyei, ahol a logerő-
sebb ütés sem okoz mást, mint kék foltot, vannak vi-
szont olyan helyek, melyokro alkalmazott gyengébb ütés
is oszméletlenséget, "kiütést" vagy eredeti nevén knock
aut-ot eredmélyez. Ilyen helyek: az áII', a fül mögötti
tész, a szivgödör és a sziv csucsa,. Szabályos boxmér-
kózósoknél övvonalon alul nem szabad ütni, itt a has-
nak minden részén okozhatunk eszméletlenséget (t.5. ábra).

Az indián önvédelemhez lartozik, hogy mindon
cserkész tutlja alkalmazni a három tipikus boxütést: az
egyenest, a horgot és a lengőt és tutljon védekezni:
hátra-, oldalugrással, háira- és lehajlással, válifelhu
zással, kézzel és gug-
golássaI. Do ezeknok
tanulásánál nem a má-
soknak fájtlalomokozás,
nem a durvaság, hanem
a magasabb hivatás,

' az alkotás és a feleba.
ráti szeretetnek kell a
vezető gondolatnak len-
ni, mort kitüzött ko-
mény utunkon idoáIja-
ink, éIetünk, vagy má-
sok éloto nregmenté-
sére szükség lehet az
önvédelem iskolai tud-
nivalói közül a boxo-
lásra is, Ezért a fenti
háromért - ha kell,
hát boxolj !

Ezt iúzeni nekod
Winnetou,

a Nagy Fónök.

t. áfua, 
^z 

e8yenes, 2. ábra. A horog. 3, ábra. Allongó.

4. ábfa. Helyos ököltaftás.
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}Iikor a csapat parancsnoka, elolvasta ezt a jelon-
tést és nregtekintótte a ,,jellegzetes" növényeket, némi
fejcsóválások közben igy rnonologizált magában :.

Mégis osak bótrány, hog,y ozek a ,,Kakukok"
nenr ösmerili növényeinket s ahelyett, hogy ezt tisztes-

Pályázat.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, lrét páIyázatot

tüzünk ki. 
I.

.A, jellegzetes növények.
Dugó Jani, mint botanikue t

Egy őrsi kirándulás alkalmával, melyet az 
_ 
órs-

vezető b-etegségo miatt Dugó János segédóI§vezetójolölt
vezetett, a ,,Kálruk"-őrs utjáról beadott jelentés utolsó
mondata a következőképon hangzott;

, . . . jó munkát hiuánua, ruelléhelünk
4 d,arab jelle§zetes möuéu1l!,"

Ellenben kilűzzük a höuethezöket:
1. Nem viszket, mégis kusz, mász, kaparász? 

_

2. Fában viz, vizbeikő, kövön vas, vason lrus?
3. Ha kijön, nem jön ki; ha nem jön ki, kijön.

(Beküldőik:,Rigó"-őrs 162.,,Zrinyl,", Debrecen
és Banoss Ernő 238. ,,Lohol", Jászberény.)

Aki csak egyet is megfejt, résztvesz a sorsolásban,

***
Mindkét pá|yázatot külön-külön biráljuk e|, ezért

lehotóleg két ktil-tin papirosra j.jot !e a megfejtést.
Juialonr: 50.000, 30.000, 20.000 K pénz vagy

könyv és 5 drb. könyv.iutalom.- 
Pá|yázali határidő: április 5.
(A "boritékra kivül ráirandó ; ,,Piúyázat".)

Találóskérdés pályázatunk eredménye,

A legrégibb, a cserkészet óskorában büntetésképen
elmondott talátOskerdések megfejtése a következó :

1. Nadrág.
2. Lyuk.
3. SÜszter üt egy háromlábu széken s sonkát eszik.

A bejövő kutya kiragadja kezéből, mire_ ó székét a kutya
után"hajitja. Erre a kutya elejti a _sonkát, a háronrlábu

*n*
Örömmel állapitjuk meg, hogy amikor a Magyar

Cserkész egymilliós pályadiját kitiizte, !os{ ezze| _eI-
döntse, kik a legszorgalmasabb olvasóink, igen sokan
ragadták meg ai alkalmat annak bebizonyitására, hogy
hú olvasóink közé tarioznak.

Pályázatunkra 199 helyes nregfejtés érkezett be.

Helyesen fejtették meg: I

Arzárdv lenő, 2. Rozsonvi_rai Fecske-őrs 3l l. ,,Vörösmarty"
AiionvmÜs 82. Szeeöd " Fehér Kálmán l83. Szeged
Ágosíon 82. Szegeá Fehér Istr,án 183. .S^zeged.. _

Sánlina Laios 28lPesterzsébet Fehérszarvas-őrs 52.,,Attila"
Bapolv-őrs 42. Gvőr Szombathely
Badotv-őrs 52. S/ombathely Ferenczy Bertalan 19. ,,Bükk"
Baiionvi László 82. Szeged Miskolc
BalosÉ Mihálv l72, De6reccn Fromm Tibor 50. Szontbathely
Bam6erser P,étaZ. Rozgonyi-rai Gaál Károly 17l. Debrecen
Banoss'Ernő 298. lászberénv Carzó lmre 172, Debrecen
Baracsi lstván 956. Nvirbátór Gerencsér István 2. Rozgonyi,rai
Bartalits t5. - Haidu, 166. csapat, Debrecen
Bav Lóránt 3. R. M. Ha|ász Anla| 27,
Báá Alfonz 320. Nimród Haraszti Károly 2. B. K. G.
Beszer lenó 3. R. M. Harmadik-őrs 71. Za|aegerszeg
Bethlen"Iván 2. B. K. G. Harkay Pál l l8, Kecskeniét
Bohdaneczky Imre 82. Szeged Hatodik-órs 16. Fasor
Boit Laios i4. Naevkanizsá Hauk Antal 196. Szolnok
soiani Miktos 196]"Szolnok Hauk István 196. Szolnok
Braclács lános 307. Hutler László 196. Szplnok
Csáthv F'erenc l72. Debrecen Hercsik László 248- Ozd
Ó.áuá"s tstvan ZOS. Kisuiszállás Hiesz Dénes 2. BKG. Rozgonyi-aj
Czakó lózsef 1l l. Hnlvá§áfhelv Hoffmann Géza 2. B. K. G.
Czeinei Céza 2. B. K. G. Horváth Albert 203. Kisujszállás
Cziglényi Áoam zoo. Budafok Huber András 38._ ,Honvéd"
Cziilbainros László 183. Szeged lvóház ,,Subotican
Csörgev Endre 2l3. Eoer - Kaldrovits János 2. B. K. G.
Chov*arietz lózsef 3. R. M. Ka|ix Zo|tán 15. ,,Bethlen"
Daru-őrs 35-. Jecllik Ágost, Györ Kádár Józsel l96. Szolnc,k
DeáI< lenác Í7l. Deb}ecen 

- l{ároly Kálmán 49. Szonrbathely
Desré Álaios 2. B. K. G. Kelenren N. 3l. ,,Kossulh"
Defrénv Kálmán 5 5. Szeged Kovács Béla 307.
Dőmel'Zoltán 27. - Kovács Dénes 2. Rozgonyi-raj
Dubovitz Dénes 2. Rozgonyi-raj Kovács Gábor l75. Békés
Dusa Laios ll2, Hmválárhely- Kovács Laios 58, ,,Hollós M."
Elsö-örs'16. Fasori es. - 

Kronlcsik János 196. Szolnok
Első-örs 19ü Debrecen Kuhár Miklós 3l.
Első-őr's 16?. ,,Irinyi" Debrecen Kulcsár Pál 955. Nyfrbátor
Eőrv Miklós 50. Szombathelv Kurucz Sándor <7, Pécs
Erőis lános l54. Eqer - 

Lovassy Andor 85. Sz.-fehérvár
Farkas--örs l9. ,,Bükku Miskolc Linkhaub Cyula 3. R. M.
Fecske-őrs 28.'-,,Szent István" Magyar Sándor 16.

Pesterzsébet' Mannó Sándor 2.

ségesen bevallanák

Rozs. Árpa. Zab. Rizskása.

Jani - megszámozva, a gytijtött nöy@ly6ft neveit alá-
irva, nrlrris átnyujtotta palancsnokának az ivet.

.* I\fégsem csalódtam benned - mondta a pa-
ran.Snok' 

* * 
*

Közöljük a növényeket Janika megnevezéseivel
s " feltessziik a kérdést : Miért uond.ta Janikának a
parancsnok:,rNelm csalód,tarn benlled !"

II.

A nrrrltkori - a cserkészet óskorában büntetésből
clrnottd,ott - találóskérdésekre élénk visszhang tánadt;
szánosan kütdtek be ujabb kérdósekot. Valamennyit
nem közöllretjiik, mert olvasóink testi-lelki jóléte sokkal
Ilözelebb fekszik szivünkhöz, semhogy például a követ-
kező pályázatot kitüznénk :'l\Ii- ez? Fetültem a Ztgóra, olmontem Zajgőra.
Kiveszem a zöldhasut, veszek rajta vörösdit s beloteszem
a juszosdiba, ráteszem a puposdit; o,dljön a szőröske,
rrg"y nregütörn a kenceficével, hogy fOlszalad a högy-
p(iliilyre ? ? ?' "(Megfejtésót közöljük a Szerkesztői üzenetekben.)

s igy mód lenne
rá, hogy a Nemzeti
Nagytáborig növény-
ismeretre tanitsam
óket, egyszerüen
alája irják, hogy
,,jelIegzetes". Hát
bizony ez ll,gy |át-
szik, inkább a ,,Ka-
kukok"-ra jelleg-
zetes.

- De parancs-
nok ur, kérem, én
akár azonnal meg-
nevezem azokat -hangzott egy vállal-
kozó csengé§ü hang.

- Jót van, Jani
fiam, tedd meg. Leg-
alább bebizonyitod,
hogy eddig félre-
ismertelek.

- Jani - talán
nem is kell monda-
nunk, hogy Dugó
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Markó Károly 26l. Vác
Második-órs 172. Debrecen
Menydörgős,,Subotica"
Mihalyfi Pál 2. B. K. G,
Mollináry Laios
Mudray István 3l4.
Nagy Iván 2. Rozgonyi-raj
Nagy Lajos 175.
Nagy László 558. Bihar
Németh László 67, Sopron
Qkrös Sándor 550. Szeged
Orley Dénes 203.
Otvenes Hunyady, Szombathely
Parragh Oyula t5. ,,Bethlen"
Parragh Dezsó 15. ,,Bethlen"
Pászthy N. 52. Szombathely
Pásztor Lajos 1l8. Kecskemét
Perecz Lászlő 203. Kisujszállás
Pesta Frigyes 3. R. M.
Pethe László 307.
Pethó Dezső 82. Szeged
Popovits György l9o. Szolnok
Pusór Miklós 2. Vass-raj
Purt Entlre 2. Rozgonyi-raj
Puskás Lajos 203
Rasperger I. 48. Szombathely
Réder Károly 82. Szeged
Ra|ovszky Sanisló 315.
Róka-órs 5J. Szontbatltely
Rtrsztel< Endre 2l3. F,ger
Ruzsinszky László 146. Tata-

bánya
Sarkady Lász|ó 742. Debrecen
Sas-őrs 52. Szonrbathely
Sas-órs 203. Kisujszállás
Sas-örs 50. Szonrbathely
Sápadtarcu 82. Szeged'
Schlachta Károlv 3. R. M.
Scháffling Jenő'r75. Békés
Scltwartz László 558. Sarkad
Sellner Laios 25. Szent Inrre
Sir,ály-őrs l60, Mátyás kir{ly
Sirálv-őrs l6. Fasor
Sirná lrrrre 2. B. K. G.

Siegl Tibor 306,
Só§onr-őrs 50. Szonrbathely
Stefanics Lajos 48, Szombathely
Szabó Ferenc 3l. ,,Kossutlru
Szabó N. 32 }. ,,Nimród"
Szécsény Ferenc 2l6. Nágykőrös
Szép Pál lPl. Szolnok
Szeremley Zoltán 203. Kisujszállás
Szinay András 27.
Szilvássy Lajos 3l.
Szórády Ferertc l35.
Szőke Balázs 270. ,,tJajnal"
Szurmay Lőrinc l96. Szolnok
Szii Céza 50. Szombathely
Szij Tibor 50 Szombathely
Tarnóczy N. 2. ts. K. G.
Tessényi Pál l54. Eger
Timpíel Alajos 555. Szcged
Torma Józse{ 3. R, M.
Tóth Dániel I96. Szolnok
Tóth Ferenc 2|3. Eger
Tromay Zo|tán 152. Kecskenrét
Unger Zoltán 49 Szonrbathely
Vaday Sándor 203. Kisujszállás
Vadgalamb-órs 50. Szonlbathely
Vadgalamb-órs 245 - Pestujhely
Yarga Zoltán l54. Eger
Vajda István 92. Makó
Varkuts József 82. Szegecl
Várady Ferenc és Dezső l 14.

Kispest
Varannai lstván 3. R. M.
Végh Miklós Szombathely
Vétek György 653. Kaposvár
Vince István ,,Szent Imte" cs.

Csongrád
Wallnahenstein Frigyes 89.

Nyiregvháza
Weibel Béla 550. Szeged
lfi. Wieland Gyula 236. Sarkad
Wittnrann Marcell 3, R. M.
Zserkő l-aios ltl. Szonrbathely
Zsigmond László 50. Szonrbathely
Zsisnrond Zoltán 5). Szombathely

nicho (Szolnolr) 9-9 páIyázőval.
5. 203. ,,Bocskay" (Kisu,jszáIlás) 8 pályázírval.

8.27.,,Br, Eötvösu, Iő4. ,,Dobó I." (Eger) és
175. ,,Bocskay" (Békés) 3-3 pályázóval:

A kisebb számmal résztvevó csapatok neveit nem
közöljük, de az egynilliós pályadijra nyilvántartjuk s a
negyedévi kimutatásban közöljük.

Sorcolás utján dijat nyertelr l

I. dij (50.000 K pénz vagy könyv) Kohler Albort
85.,,Zrinyi", Székesfehérvár.

II. dij (30.000 K pénz vagy könyv) Markó Károly
261. Vác.

III. dij (20.000 K pénz yagy könyv) Fehér István
J.83. Szeged,

Azonkivül még 5 pályázónak küldünlr egy-egy
szép jutalomkönyvet (}'arkas Gyula: ,,Iladali utjárr" c.
nagysikerü ].6 ives regényét). Ezek (sorsolás utján):

Bagoly őrs 52. Szombathely,
I(ovács Dénes 2. Rozgonyi raj,
Perecz László Kisujszállás,
Tessényi Pál 154. Eger,
Daru órs 35. Gvőr.

nómet sí

A jó sífutó csendes és fut, a rossz síelő örökké
a többieket oktatja.

Te mindig fölényesen mosolyogsz azon, aki a hó-
ban fekszik ? Mióta van az, hogy a deszkáid oda visz-
nek, ahova akarod?

Ha valaki kérdez, milyerr me§sze tlgrasz, előbb
gorrdold meg, hogy egyáltalában szoktál-e ugrani.

Te kezdő vagy? Szégyen, ha valaki ezéTt szé-
gyenli magát.

FIa valamit tudni akarsz, csukd be szádat és nyisd
ki szemedet.

,,Tulajtlonkép először telemarkot és krisztiárriát
kellene tanulni" mondja az egyik, akinok lábán óp eló-
ször van sí. Minclenesetre hasznos volna, ha a gyerme-
kek születésülrkor maga§abb egyeteni ismereteket lroz-
nának magukkal.

Ha valaki a havon teljes cinrmol bernutatkozik
neked : kerüld az illetót; ha valaki csak nevét mondja
és emellett a sí farát összeüti: légy óvatos 1 ha te va-
lakinek, akivol gyakrabban találkozol, harnradnap sem
tuilod se neyét) se hivatalát; valószinüIeg kiváló ficlió,

Ha a túrán észreveszed, hogy társad gyengébb, ugy
föiényedct ne éreztesd vele, de azí se, hogy nagyon
figyelmes vagy vele szemben.

Lz cgoisták ueh€zen viselhetők el l,úráhon, de

Az asztalnál nrásról is letret társalogni, mint síkö-
tésekről.

BOlcs rnondásolt eÉy
s7altltön!,Jből.

A székesíehérvári cisztercita főgimn. ,,85. Zrinyi"
csapatából a következó tömege§ megfejtés érkezett bo :

Árrnos István Köhíer Albert Seybolci Géza
Burján Inrre Kuhorelly József Sinkovics lstván
Eisenbarth Tanrás Lukács László sclstarits vilmos
Hasenfratz János Molnár Jenő Sterneczky Lajos
Hsirrrán Sándor Nagy István Sulyok János
Kazinczky Lász|ó Pánczél l-ajos Szabó Miklós
í(erekes Lajos Rajna Gyula Szabady Tibor
Kes§erü József Ronlony Jenő Tungle,r Antal
Kováts Géza Rutttpf József Türy Arpád
Kovács Lajos Sólyom-őrs Zalka Zsignroncl

Pályázatunk eredménye városok szerint:
Legtobb páIyázalot küldött be Székesfehéruár, l-rarátságát szerezd meg.

amelyik 32 pá|yázattal van képviselve. Nem kötelező, hogy az ember síöltönyével társa' 2. Szombatkel1 2b páWázaltal. dalmi állását elárulja.
3. helyen á|I Szeged 23 pályázatta|,
4. Debrecen 18 pályázó.
5. Szolnok 9 pá|yázó,
6. Kisujsáállás és Eger 8-8 pá|yáző.
7. Pesterzsébet, IJódmezővásárhely, Győr, Miskolc, határtalan kedvességgel és szolgálatkészséggel szintén

I(ecskenrét 4-4 pályázőva|. idegessé lehet a többieket tenni.

pályázatunk áttekintése csapatolr gzerint] vaso,rT,:,;3|§T:'""T,"-,TflX-"]3*, Jií{ul T§-":í""l'J|;
1. A ,,85. Zrinyi" csapat (Székesfehérvár) 32 pá- a közöIt idő felével előbb: a vonat valószinüleg orrod

lyázaltal. előtt fog elindulni.
2. 2. B. K. G 19 pályázattal. Te azt hiszed, hogy rrem vagy hiu ? Figyeld csak
3. 50. oflunyadi" (Szonrbathely) 11 pályázattal. meg magadat ! Lendületeidet mindig véletlenül akkor
4.3, R. M..82. ,,Ztinyi" (Szeged', 196.,,Danrja- csinálod, mikor emberek vannak a közeledben.

6. 1T2. 'Erő" (Debrecen) 5 pályázóval, Minden simozdulatot más havon tudunk többnyire
T. Iő. ,,Bethlen', 16. oFasori" és 31. ,,Kossuthu jobban csinálni.

4 - 4 pályázóval. Forditotta Guud,rwua Kázlnér.
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- Késes kapcsoló.
Ha szabad antennánk van, igen ajánlatos a készü-

Iék és az antonna közé antonna-átkapcsolót folszerelni,
nehogy viharok alkalmával esotleg villámcsapástól tönkre-
menjen készülékünk. A rádiótechnikában erre a célra
a kétkarú késos kapcsolót használjuk. Ez áll 2 rugal-
mas rézlemez áItal alkotott kontaktusból és ogy meg-
rögzitett pont körül forgó 2 rézkésból, melyot szigetolt
karral ke}l beszorítani a rugalmas lapok közé. A,késokhoz
vozetjiik az antennából jövő vozetékot, a kontaktusok
egyikével a kószüléket, a másikkal a fOldvezetékot köt-
jük össze. (A készülékot küIön földoljük.) Ha haszuáljuk
a készüléket, akkor az antonnavozetóket összokapcsoljuk
a készülékkel, vihar osotén a földvezotékkel. Igy elke-
rülhetjük a villámcsapástól szátmazó károkat.

A, rádiórendelet.
Kivonat a m. kir. keroskedelemügyi miniszternek

az I92ő. évi 32,250. számú rádiórende]etéböI.
(1) A magyar állam területén mindenkinek, aki

rádióborondezést akar létesiteni és üzembon tartani, a
koreskedolomügyi miniszter elózotes ongedélyét kell meg-
szereZnI.

(6) Az ongedély az engedélyokiratban meghatáro-
zott időre, legföljebb azonban 10 évi idótartamra, min-
donkor az illetó naptári évi végóig terjedő hatállyal
adható, azonban o határidó tojárta -elóti az ongedély
nregujítható, illetvo meghosszabbítható.

Q2) Kizárólag vétolro szolgáló rádióborendezések
Iétesítéséro vagy üzembentartására a hatóságokon, hiva-
talokon és közintézményekon folUl ongedélytkaphatnak;
minden magyar állampolgár, keroskodolmi társulatok,
általában jogi személyok.

Tizennyolc éven aluli kiskorúak vagy gondnokság
alatt állók csak törvényes képviselőjük (atyjuk, gyám-
juk) beleegyezésévol kaphatnak engotlélyt.

(23) Kizárótag a ráilió-hírmondó állomások által
terjesztett közlések vételére szolgáIó rádió-vevőberendo-
zések engedélyezése iránti bélyegköteles kérelmet bár-
rrroly postahivatalnál (ido nem értve a postaügynöksé-
geket) be lehot adni és a kérelernben pontosan meg kell
jelölni, hogy a folyamodó milyon használatra és hol
(község, llca, házszám, ajtó, stb.) kívánja a berendezést
Iétesíteni és üzembentartani, továbbá, hogy a kószüIéket
maga állítja-e elő vagy készen veszi.

(24) L rádió-hírmondóáilomások álial torjesztott
közlések fOlvételére szolgáló vovőberendozés,,rende§o
(szenrélyes) vagy ,,kiterjosztott" használatra ongeclé-
lyezhetó,

Rendes (személyos) használat a rádió hírmondó
(broilcasting) állomások által torjesztett,,mindenkinek"
szóló közlések felvétole. Az ilyen berendezés csak az
ongedélyes magánlakásában létesíthetó és csak az enge-
délyes, valamint hozzátafiozóinak szórakoztatására, ok-
tatására tartható üzemben.

Kiterjosztott használat az, midón pl. valamoly szál-
loda tulajdonosa a vondégei szórakoztatására rondoz bo
rádióvevóállomást.

Kérvény-nrinta:
Nagyméltóságú Keroskedelemügyi Miniszter IJr!
Hivatkozással Nagyrnéltóságodnak 1925. évi nov-

ombor hó 10-én kelt 82,250. számú rendeletére, tiszte-
letiol kérom Nagyméltóságodat, hogy részemro egy kris-
tálydetoktoros rádió-vevókészülék tartására és rendes
használatára ongodélyt adni méltóztassék.

A kristálydetektoros készüléket magam készíten-
(Ba nem, akkor az irandó, hogy készon veszonr.)

Kérésom ismótléssel vagyok
-......... -......... tg26...................--.-.....hó.

Nagyméltóságotl iránt alázatos tísztelettel
t(. §

A fel''zgtet úgy koll készitoni, mint más rendam
kérvénvon.' Á kérvényre 20,000 K-ás bélyeg ragasztandó. At
engedélyokiratra szükségos 20,000 K-ás okmánybélye$r
mellékelni kell a kérvényhoz. Az engodélyokirat kiiJilu
tásának díja 20,000 K.'

A havonkint fizetendó rendes használati dij 3t|-t{W
K. Az elsö hónapra szóló dijat az ongodélyokira{. tiiilnh-
tásakor kell fizetni. A díjat minden lró elojén a pniúr
hivatal szedi be.

(26) A rondes használatra engedélyezott yer{5a-
rendezés engedélyese a vevókészülóket kirándntlmn,
nyaralásra stb. is nagával viheti, de az engedéll olfumu
ilv esetben is magánál kell tartania.

A lakásváltozást az ongedélyes mind a régi uM
az új lakhelyen a dijak beszedésére k§elölt postr&mnn,

ta|náI előzetoson bejolenteni kötoleq.
(27) Lz engedély csak egy vevőkésziiléL ór z

ehhez szükséges Iényeges a]kotórészek beszeneifrurrn-
illetőleg használatára jogosit.

Az antonna építésére vonatkozó rendelkerignL:
(30l Az antonna a rádió (acló vagy vevó) bado-

zés tartozéka, F,zétt antonnája csak annak 16[66 ilfrnn&
rádióborondozés létosítéséro vagy üzembentartigiur c-
gedélyo van. Ugyanaz az antonna két vagy töhb colrr-
dólyes használatára is szolgálhat.

(31) Az ingatlan tulajdonosa köteles túrni er r
tenna felerósítését. Az antonnát a' múszaki én agnfu
föltéiolek megtartásával koll olkészíteni. A, ilgddr
tulajdouosa a fölerósítéssel, illetóleg elhelyezémd,orht-
zott kátának megtéritését és abbahagyás esttÉü* rr
orodeti áIlapot helyreállítását követelheti.

(32) Lz antonna-légvezetékek épitéséher }ÉálTrt
húzott vöfösréz- vagy komény bronzhuzaloket }p|ü brm-
nálni, A tömör huzalok 1'5 mnr átmérón rhl ilúFmr
huzalok 2 mm2 összkeresztntetszeten alul rcn rrkil-
mazhatók.

Az antenná hlza|át támpontok között p grbail
tlarabokból összetoldani.

(33) Az antonnakifeszítésoknél a tikütó pts{,t
egymástól való távolsága az 50 métert nen hlbdharja
meg.

Közterülotoktól vagy közhasználatri 3rcn"gt TryT
orósáramú vezotékektól távol eső helyeken qúcn ,Et€n-
náknáI a lognagyobb fesztávolság 100 néterig tcrjodhet.

Beraóadt üOeóduf ó. *,.rff.;l:üíi.ej}T,?"",?il,,,##J;H:x-;tr5-r.i.L.,:in":*fii"J,r1***-Üveguek55
Legiobb ilyenkor az üveget hosszabb ideig langyos vízben áztatni s benne kissé mozgatnl hog5 a ríz

az összeragasztó anyagot fololdja.

d
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A, tájékozódás szervei.
A tájékozódás: a környezetünkbon való térboli oli-

gazodás módszere. Ennek révén jut céIhoz a. turista, a
cserkész és mindeuki ki a szabad természétet járja.
Rászorul a tájékozódásta az is ki tdegen városban jár,
sőt - öntudatlanul - tájékozódva teszük meg minden-
napi utunkat is.

Környezetünk szüntelen vá|tozása mellett a tájéko-
zódás esetei igon sokfélék. Máskép csolekszünk idegen
holyon, máskép ismerós környezotben. Más a módja a
tájékozódásnak sikon, mint a hegyek között és máskép
kell eligazodnunk a,város uthálóiatában, mint az erd6
sűrüjében.

A tájékozóclás e sokféle módozata mollett a tájé-
kozódás lényege azonban mindig ugyaüaz marad,
ameanyiben a saját {térbeli) ltelyzetünkből ad,ódó i,ráryoh
táuolságok felisru.erésén alapwl.

E mértani elomek felismerése arra való étzéhszer-
ueinh (esetleg múszorek) sogitségével történik.

A tjjéhozódás főszerlle a fül ruögölti kármas iujá-
ral melynek félkörös csatornácskái - akárcsak a korsó
fülei - egy tömlőből ágaznak ki (l. 1. és 2. ábra). A
tömló és a csatornák üregét folyadék tölti ki, falait
pedig apró szó-
röcskékkel fe-
dett sejtek bo
ritják. A szóröcs,

7. ábía.
Az ember tájékoző

szerve. 9. ábra. A iájókozó szerr helye a fülben.

kéknek ecset módjára összetapadó pamacsai között apró
kristályok (otolithon) vannak, amelyek, mert a folyadéknál
sulyosabbak, ránehezednek a szőrszáIakra.
. Á szerv múködése a következó:

'Nyugalmi helyzetberr (fekvés, ülés, állás) a fülkövek
ruozdulatlanok. Ránohezedn ek u gyan az iv jár atok szőrpa,
macsaiTa, de azakat egyenletesen nyomják, egyenlón
ingerlik. Mihelyt azonban fejünket megrnozditjuk, a fülkO-
vecskék is - ellenkező irányban ugyan - megmozdulnak
ós más-más szóröcskékre nehezednek rá.

A nrozgás fuzetét ugyancsak a íülkövecskék elmoz-
dulása érzékelteti velünk, pl. előre haladva ifutás, utazás)
a fülkövecskék -- telretetlenségüknél fogva - vissza-
nraradnak, viszont, a mozgás csökkenésével, elóre gör-
dülnek A fülkövecskéknek a szőrcsomókon és a folya-
dékbau való ide-odamozgása körüIbelül ugy történilr, mint
a villamosbarr álIó emberoknek az ide,oda való hányódása.
Amikor u. i. a villanros hirtelen indit: az emberek
hátra d,i|nek; amikor meg gyorsan fékez: előrebaknakt
,jobbra kanyarodásrráI: balra tántorodunk, ha meg balra
fordul a kocsi: jobbra lendülünk. - Ugyanugy a fül-
lrövecskék, amelyek e hasonlatban az utasok szerepét
játsszák.

A fülkövecskék elhelyezései és elmozditásai eszerint
testünk ruo:gási i.róuyái, érzé]ieltetik, de ez maga nrég
nem elegendő ahhoz, hogy bennünk a tájékozottság
érzetét keltse. A nrozgások iránr,át meg is kell tudnunk
külömböztetni. E felismerésre ugyancsak a fenti érzék-
szervünk adja meg a módot,

A hárma§ ivjárat egyes félkörös csatoínái u,í.
hőroru egy/,násíe rueróleges irányb,zn helyezkednek el.
E három irány a tér három dinrenziójának 1kiterjedés,
méret) íelel meg s ezze| a három irány érzékelésére
külön-külön ivjárat szolgál.

A három főirány, amelyet a tájékozó szervünk révérr,,
érzé_lrelünk a függéjes és a két lliaszintes irány. Ebból
- ha önmagunkból indulunk ki, hat irány adódik. Es
pedig: a fel le az előre-hálra és a jobbra-balra mutató
irány.

Tájékoző szervünk o hat irányon kivül a közbeeső
irányokat is meg tudja különböztetni, ugy hogy az érzé-
kolhotő irányok száma ezze| igon sokra nó. A tájékozó-
dásnál valamennyire nincs is szükségünk. A hat közül
főirángnak osak egy, az elöre marad. Utána fontos nrég
a jobb és a bal, mig a többi a tájékozódás tokintetében

- már kevésbbé jelentős.
A tá.jého:ódás sikere a főiráng ruinél pontosabb

betartásá,n múlik. Sokan azt hiszik, hogy ez igen
ogyszerii, de ha próbára tesszük óket, osakhamarrájöunek
arra, hogy az bizony nehéz s csak hosszas gyakorlattal
sajátítható el.

Nvílegyenes ufqn pontosan elóre haladni valóban
nem nehéz, meú az út maga terol bennünket egyenesen
előro. Próbá!|uk meg ugyanazt erdőben vagy sötétben s
akkor látni fogjuk, hogy nem olyan egys'zerű. Vezotő
vagy iránytű nélkül bizony nagyon sokan fognak eltérni
a hclyes irírnytól.

A főiráuy pontos betartásában a tájékozó szerv
mellett szeruünk is segédkezik, mert a látás tengelye,
rendos fejtartásnál, vizszintes és előre iránvul

A szew szerope azonban nem annyira az irán5,ok
bctartásánál, mint inkább a táuolságoft felismerésénél,
illetve becslésénél játszik íontos szeropet. lfinthogy
a távolságok megitéIése a tájéIrozódásnál nélkülözhetet-
len, a látást ugyancsak a tájékozódás szervei közé kell
sorolnunk.

A látás szoropo a tájékoződásnál főleg abban
nyilvánul, hogy a térbeli tárgyak egymás mögött való
elke|tezked,ését érzékeli. Látjuk mi van elöbb és mi hát-
rabb, azaz táulatosan látuuk. Távolságot becsülni azon-
ban már csalr bizonyos gyakorlat után tudunk.

Van aztán még némi szerepe a tájékozódásnáI a
hallásnak és a tapi.ntásnak is, de mindkettóé jelenték
telenebb, semhogy az előbbi két szervvel votekedhetnék.

A hallás szerepe főIeg sölétben és a kátulról jövő
hangok érzékelésénél érvényesül, mig a tapiutás szelepe
csak sötétberu és csak kezünkkel lábunkkal kilapoga.thaló
his tjuolságoknál jö tekirrtetbe. - Bőrünk feliilete csak
szélnél és túző napnál érzi meg a szél, illotve a napsü-
tés irányát. ennek azonban tájékozódásnál vajmi ritkán
van jelentősége.' A tájékozód.ás főérzékszerue a tájélozó-sreru s
ennek leguagyobb selilőtársa szeruünh. Tájélrozódó
érzékünk kiíejlesztésével tehát csak e két érzéksr.ervünk
nregfelelő élesitésére kell törekedoooo'rnu*ol 

Gábor.

A Magyar Cserkészszövetség;laz öregcserkészct kiépi-
tését tárgyaló értekezletet fog tartani folyó év április
hó 18-án, vasárnap d. e. 11 órakor a I74. sz. Ganz-
cserkészcsapat otthonában.,., Villamoson megközelithetó
a Nemzeti Szinháztól 50, 52.§kocsiklral. Az Áilani Gép-
g.yár után következő első állomáson kell leszállani. Az
értekezletet ebéd után folytaíjuk. A kozOs ebédre váló
előzetes bejelentéseket levelezólapon kérem cimenrre
megküldeni. Az ebéd ára 14.000 K. I!:?*x 
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,AN§oN vtl,Mos

Alanyeset
S.1.I én

2. you ön, to
he

B. she
it

Pl. 1. we
2. you
3. they

lI§cHEB, §ÁNpon ALAIos

that (det) hogy (kotószó),
three (r9rí) három,
thiril (t9ő"d) harmadik.

ó

ml
onoK, [l
ók

őt

his (hiz) ) his (hiz) )

3. her (hö) l övé hers (hó"sz) [ az övé
its (itsz) l its (itsz) 

'Pl. 1. our (auer) mienk ours (au"'sz) a mienk
2. your (ju) önökó, tietok yours (ju's) 

;r,liXf,

Melléknévi
§. 1. my (máj) enyém

2. your (ju') öné, tiecl

obédló,
bed-room (bed -) hálószoba,
sitting-room (szitins -;lakószoba,
drawing-roorn (tl"mins,-)

szalón,
bath-room (báú -) fürdó-

§zoba,
wall (u"ál) fal,
floor (flór) padló, emelot,
ceiling (szílins) mennyezot,
door (dó') ajtó,
window (uindóu) ablak,
pioture (pikcs"t kép,
curtain (kó'tn) függöny,
carpet (ká"ptí) szőnyeg,
blintt (blájnd) rodőuy,
furnituro (fő'niosu") butor,

Tanuljunk angolul! ,

- Harmadik locke. -

Third lesron.

A azemélynévmás. Personal pronoun (pórsznel pronaun).

A birtokognévmás. Possessivo pronoun (poszoszif -).

3. their (doj") övék theirs (doj'sz) az övék.

kérdö- és vonatkozó névmás.
Interrogativo and rolative pronoun ( - reletif -).

Álanyeset Tárgyosot
who (hú) ki?, aki, kik?, whom (húm) kit?, akit,

akik. kiket?, akiket.

A személynévmásnak csak alany- és tárgyeseto
van. Különböző határozókat elöljárók (preposition) segit-
ségével alkotunk belóle. Ez előljárók, mint a tónévnél,
a tárgyeset olótt állnak. Pl. in me, bennem.

A birtokosnévmásnak két alakja van. A mellék-
névi alak mintlig a birtokkal ogyütt áll; pl. my book.
A fónévi minclig önállóan, a birtok helyott áIl; pl. it is
mine, az az enyém.

A kérdónévmásnak (who) van külön birtokos esete:
whose (húz) kié ?, akié, kiké ?, akiké.

lodging (lmdzsíns; lakás, ohair (csof) szék,
room (rúrn) §zoba, tablo (tébl) asztal,
dining-room (dájnins -; boil (bed) ágy,

Tárgyeset
me (mí) engem
you önt, téged
him (him)
het (hór,;

it
us (dsz) minkot
vou önöket. titokot
ihem (d'em) őket.

Fónévi
mine (májn) az onyém
yours {jursz) az öné,

a tiecl

washstand ("6s-sztend)
mosdó,

loo}in_gglass (lúkinsglász)
fuKor,

couch, sofa (kaucs, szofá)
pamlag,

wardrobo (uó'dtob) ruha-
szekrény,

bookcaso (bukkéz) könyv-
szekrény,

lamp (lemp) lámpa,
stove (sztóuv) kelyha,
kitchen (kicsn)'konyha,
pantry (pent"i) éléskamra,
oellar (szelu') pince,
why (""ü) miért?,
because (bikóuz) mort,
very (u'o'i) nagyon,

thank you (rlenk) köszö-
nöm (önnok),

largo (Iá"dzs) nagy, tágas,
small (szmáI) kicsi,

Whose tablo is this? This is my table, it is not
yours, l havo my book, he has his, she has hers,_we
have ours, you havo yours and they have thoirs. IVho
is in thls room ? whose room is this ? This is his and
that is hors (hor room). This house is our sclrool.
Whero is your brother ? My brother is in his room and
my sister is .in hers. Whoro is her room ? Is it this ?
This is not hers, it is mine. I am glad 1that) we have
a lodging. Havo you a large bath-roon in your lotlgirrg ?
No, Sir, 

- we havo only a very smrll one. In the first
room, in our dining-room wo havo a clining-table. ]n the
sodond room, in our bod-room my father and mothor
have thoir wardrobe. The thircl room, the sitting-room
is mino. In our diningroom, we have a largo table, two
largo ohairs and threo small ones. It is not bad to have
a lárgo diningroom. Our furniture in tho drawingro_onr
is veiy good.- Tho largo oarpet thore is not good. Our
bookcáse in tho sittingroom is srnall. Bavo you a good
Iamp in your bedroom ? Yos, Sir, I lrave not only on_e,

I háve two. Tho kítehen aud tho collar are very small.
Are you cold in íny room ? No, thank you, I am warn-
Wheie is the stovg? Thero it is. Where is your picture ?
You aro right (igaza van), it is not \ere, it is tlrere.
Have you no cháir in your room ? Yes I have two.
A room has ono floor and one ceiling. Who are in her
room ? Father and mother a,re thorg. The room is cold
It is a cold room. It is cold in tho room. They are
oolrl in the room. How aro you?'I am vory well, Sir.
thank you. How ís it, you have no bed in this room ?
Becaus-e it is noi a bedroom. Why are you here ?
Becauso wo have our English lesson here. W-hose
father is he? Ho is my father. TVhy aro you cold?
Because wo aro not warm. Why is it, you have no stove
in your bodroom ? Becauso we havo a largo one in our
diningroonr. Is that the gtove ? Yos it is. Whose chair
is this and whoso that? This is mino and that is hors.
w'hoso aro theso and whtise thoso ? 'These are ours and
those aro your§. 'Who aro the good boys? 'We three
are. 

'Whore is their teachor and whore are they ? They
aro in thoir schoolroom.

Forditúsi gyakorlat. A mi lakásunk tágas. Hol van
a te szobád? Itt van. Ez a nagy pamlag az' enyém.
Az a kicsi (egy) az övé. Hálószobánk meleg. Nincs (it
is not't moleg a pincében. Nem fázunk a mi kicsi laká-
sunkban. Kié ez a mosdó ? Nem az enyém. Ki van az
ó tantermükben?. A mi tanitónk van ott. Van a pincé-
nek (has) ablaka? Az ő szobájának csak egy ajtaja van
(az ő snobája bir csak...). Kié ez a könyv? Ez az
onyém. Tied ez a levélpapir? A lovélpapir, amelyik az
iróállványban van, nem az enyém. Az enyém itt van.
OrüIök, (hogy) a harnadik angol leckém van 1birom),
Kik vannak a szobában? Hárman vannak abban: al.yánk.
anyánk és fivérem, az angol tanitó. Jó tanitó ő ? Angol
ó? Nem, Uram, ó magyar- Félek, (hosy) ők fáznak
abban a bideg szobában. Orülünk, (hosy) nektek hár-
motoknal5 (ti három' igazatok van. Kár, (hogy, ők félnek.
Ez a kés az enyém. Sajnálom, ön téved, mert ez az
én késem. Miért nincs nektek egy jó angol tanitótok ?
Mert a mi angol leckénk az ujságban van és ez 4 mi
angol tanitónk.
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szltált az eső pest utcáin. Az emberek
ezrei siettek, esernyők védelme alatt meg-
hallgatni, hogy mit kiván a magyar Nenr-
zet és Petőfi Sándor gyujtó nemzeti dalát.

A magyar nemzet e|tiprott szabadságát
elkobzott jogait egy nap alatt kivivta -az ifjusrig.

Egy fiatal, izzólelkij poéta riadójára
talpraált egy egész nemzet, veszélyeztetett
szabadságának védelmére. Amikor pedig
a kamariila által telbujtott nemzetiségek
az ezeréves független magyar állarn létét
íenyegették, egy fiatal ügyvéd, - minisz-
ter, lángoló szavaira a képviselöház le|ál-
lott s mint egy ember szavazta meg a kért
pénz és emberáldozatot a haza oltárára,

Mintha a föld alól bújtak vona elő, fel-
támadt a nép. Sok öreg-katona, sok vén
népfö|keló sietett a honvédzászlók alá, de
az új hadsereg disze, virága az tfjustígból
alakitott honvédztiszlóaljak voltak.

Szép volt, nagy volt a lelkesedés ez if-
jak szivében, de a hadviseléshez a lelke-
sedés tüze egymagában nem elég. Fegyel-
mezettség, kato9ai tudás, kiképzés kell a
hadviseléshez. Es ez hiányzott. Az ujon-
nan alakított zászlóallak felét sokáig nem
lehetett használni. A fiatal, huszonkilenc-
éves hadvezér Görgey Arthur kénytelen
volt a bányavárosokon át történt vissza-
vonuló harcok pihenőnapjait aíra hasz-
nálni, hogy jórészt iskolázatlan ujoncha-
dát, e lelkes, fiatal gárdát kiképezze a
fegyverforgatásban, kitartó menetelésben,
a rendgyakorlatban. Sok zász|őalia csak
Brarlyiszkónál lépett először harcba o Mein
Leben und Wirken in Ungarn, 1848-49 c."
ntunkájában, valamint Görgey István ,,1848

-49-ból' cimű müvéből ezt olvashatjuk.
De igy ír a lelkes, de képzetlen ifju uionc-
seregről egy osztrák katonai író, Kreicka is.

d frrmntt ünuilrúor mríír tl fihÍn rnlntn. ;Éiuj, üt i, h"lra id

Gondolkozzunk c§ak egy kissé l Ha
l848-49-ben egy Magyar Cserkész Szö-
veiség élt és virágzott volna, - mint ma
ha azok a márciusi ifjak úgy előkészitve,
fegyelmezve, kiképezve állhattak volna a
csatasorba mindjárt az elsö napokban, -akkor, higyjétek eI fiuk, - az osztrák ár-
mádia még senr állt vo|na az Atlanti-
óceánig.

' Régi dicsóségünk napja leáldozott. Füg-
getlen' Nagy-Magyarországunk széttépve,
népe megalázva. Testvérink százezrei jd,e-
gen járom alatt nyögnek, - de él már-
cius 15-ike emléke a szivünkben - és
felttímadunk / Ha elérkezik a nap, az óra,
a 48-as ifjuság nyersanyaga helyett a Ma-
gyar Cserkész Szövetség kész harcosokat
küld majd a végsö, dicsö - szabadság-
harcba.' Ezért hiszek Magyarország feltámadá-
sában l

Noszlopy Aba Tihamér.

1. A uizből aaló mentésben uilyen
esélyekkel indulhat egy aninden uiz-
től láuolleaö szdrazföld,i cserkész-
csapat?.

Ez a logtöbb vidéki városban gya-
korolható. Jertek julius hó 3.-án a
táborba és 9.-ig a Nagytáborban is
gyakorolhatjátok, mert ez aZ idó
tanulásra van szánva.

2. Egy ral ne*n kapkat több sát-
rat, tninl egy 30 szewélyest, hiszen
abbaru csak 22 f.u fér el?

Igyekozzék minden csapat sátra-
kat vásárolni, hogy a nohéz 30 szo-
méIyesokro no legyen szükség. Le.
hetőleg minden 22 csetkésznek biz-
tositani fogunk egy 30 személyest.
Elónyben rószesülnok azok, akik a
részvétoli dijat kellő idóben fizotik be.

3. Leketséges-e, hog! egy több raj-
ból áUó csapat egjl konghón, Jőzzön?

Minden csapat maga főz. Ha egy
csapat több rajból áll is, fózhet kö-
zös konyhán. A csapatok együtt tá-
boroznak, c§ak a könnyebbség kect-
véért készülnek a számitások raj-
táborra.

4. Lehet-e sárga nyakheudöl
uiselni ?

A ruházati szabhlyzat mindenkire
kötelezó, ha valaki el kiván tórni
attól, ugy irásboli engedélyt kell kér-
nio az Országos lntéző Bizottságtól.

5. Az őrsi aersengehre induló őr-
söket lehet-e több örs tagjaiból össze-
állitani, I)ag! az egyók íáborozó őrs-
nek kell iud,wl,ni,a?

Az órsi vor§onyekben induló őrsö-
ket külön ki lehet válogatni a csa-
patból, habár a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy ilyon versenyeknél lénye-
8a§ szerepet ját§zik az ór§ök össze-
§Zokottsága.

6. A rersenltzők élelkorát megálla-
pitják-e aag1 uem?

A vorsenyzók élotkora: ogyéni
vorsenyekD*en maximum 20 év, őrsi
versenyekbon 16 éves átlag.20 év-
nél idósebb csorké§z a vor§onyokben
nem indulhat.

Á nyári táborózások legnagyobb örömei
és lelke§edést ökozó momenturlai ame,;
Iyek emlitésére vidáman csillan föl minden
cserkész §zeme, a csel,kész harcijáté-
kok és háboruk. Ezek a játékok szol-
gálják a cserkészet egyik főcélját a
legjobban, hogy a ternrészeltől eltávolo-
dott városi iíjusággal ismét megszeret-
tessék a természetet. A maí városokhoz
kötött liatalság ha a természetben magára
hagynák. nem tuclna boldogulni, mert el-
vesztette azt a szoros kapcsolatot a ter-
mészettel, amelyben vadászó öseink éltek.

Ezek a játékok visszaviszik a szabadba
a fiukat, a természeti jelenségek megfi-
gyelésére szoktatják. A tanuló, csak köny-
véig néző fiukat rákényszeritik, hogy
messze, a távolba nézzenek, vegyék észre
azt, ami a könyveken tul van, a terntésze-
tet, az életet. Megtanulunk e iátékok ál-
tal a természethez, a terephez alkalmaz-
kodni, megtanulunk térképet olvasni, meg-
tanulunk belehelvezkedni minden adott kö-
rüménybe, a vis/onyokat röglön fölismerri
és kihasználni, megtanulunk önállóan és
ész§zerüen mozogni a szabadban.

Egy hiányuk azonban van ezeknek a
játékoknak, hogy csak nyáron játszhatók
és akkor is naey gondot, előkészitést igé-
nyelnek. A legtöbb gondot az okozza,
hogy a fiukban a városi élet során eltom-
pult az érzék ezek iránt a játékok iránt.
Az ösztönös játékkedv megntarad, csak a
játékhoz szükséges tulajdonságok és is-
meretek halványodtak el. Ujból és egyen-
ként kell ezekre az ísmeretekre rászori-
tani a gyereket, a szükséges tulajdonsá-
gokat beléjük nevelni.

Egy ilyen előkészitő eszköz jelent meg
a közelmult napokban. A ,,Huj Hui Hajrá"
cserkésztársasjáték, azonban önálló szóra-
kozásnak, téli játéknak is kiváIóan alkal-
mas.Farkas Ferenc,'a 48. Rákóczi
csapat parancsnoka a feltalálója a játék-
nak, amely valószinüség szerint kedvenc
szórakozás lesz az őrsök téli összejöve-
telein. Gyakorlati haszna a térképisnreret
lehető legkönnyebb uton való elsaiátitha-
tása, ami azon.ban csak növeli a játék
érdekességét. Oszinte örömmel üdvözöl-
hetjük az uj játékot, és aiánlhatjuk min-
den csapatnak, annál is inkább, mert iát-
szása valószinüleg versenypontként fog
szerepelni a nemzeti nagytáborban Rész-
letes leirására még visszatérünk.

A Gazdasági Hivatal közli, hogy a
kis sátorlapok ára darabonként 320.000 K,
a nagy sátorlapoké 440.000 K, s a tavalyi
tipusu őrsi sátor rudazat nélkül 2,540.000 K.
Rudazat külön rendelendö, ára l50.00o l(.
Az uj tipusu őrsi sátor ára valószinüleg
2,650,000 K lesz.

llss
l

Llolhirtáq Fiuk, a §zövotség a sogitségtoket kéri. Alkalom kinálkozott arra, hog,y óriási mennl,iségbeu, mÍnden
[l wll(1"'''' kiadás nélkül, szép, jól megirott ismertetó füzetokot osztogathassuDk ki, melynok túInyonó része a
c§orké§zotot és a nemzoti nagytábort isrirerteti. Csak a végén lesz egynéhány hirdetés. Do elvállaltuk, hogy ezt
a nagy mennyiséget hűségesen és pontosan kiosztjuk az iskolákban, a szülők hivatalaiban1 az ismerósök köz.ött,

mindenütt, ahová el tudunk jutni. A fiizetecskék csinosak - hiszen rnajd meglátjátok. 1-2 példányt ti is elte-

hettek belóte magatoknak és a családnak - do a ,többit igérotünkhöz képest el kell osztogatrnunk. A kiosztandó
füzetkéket a napokban adjuk póstára, de mindon községbe együtt egy csonragban. Készüljotok tohát elóro, hogy
ha majd megjönnek, érto monjetok és már kész terwel fogjatok a kiosztáshoz, hogy husvétkor azt lehotólog be
is fejezzétek. Aki olyan ,vidéki falvakba is el tudja juttatni, ahol nincs c§apat, annál jobb. Egy.egy fiura 30-60
péIdány is juthat! Tohát számithatunk rátok?

a] .. . ..:!:b.,,l 
r
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Alrarok l
Száz karú rém járí, a hegyek felott, ,

sötét vihar felhók ugattak rám messzo.
Es én nrégis kiáltottam : megyek l

Amerro léptem, égett fil virág ;

a fák úgy sirtak egyre rénresen.
Es ott messze kacagott a világ !

Tűzos villám szemii, marcona, rőtrémek
rámrohantak, elémálltak
és én csak nom kiáltottam: félek !

Jössz-e Te is a Nagytáborba? Epen ezt akarom ogészen egyszerüen

Ha mostanában me_glátogatok egy u-rÜiJilr.r"e,?H'r".1riu.ru 
k"ll"ne

cserkészcsapatot, nrindlg_ ez a^ nagJ-on torekeánL, Ú;;y 
-;'-n 

emzati Nugy-
is.természetes kérdés fakad fel ajka- rábor koltiégii|'*ági ieremtse öló.
rhon. Ezt kérdem 7z- o!!s cserké- IIa gazrlag -uÁnu, f",. akkor zseb-
szektól, a leglelkesebb 15-16, éles pénr?bol 'tat*ii., *nrlg 

honapokon
őrsvezetójelöltektől, do ezt-tudakolom ieresztül ezt az tl..r"gót. ha pedig
az,ok!9l. a villogó szemü kis testvé- szegény, kel.esseá"t-Űrg Egyianitl
l"F,,gi,i!,_3kik.{.és csak a legköze- uan"oyui' többet uáiiur;on a "taborba
lebbi. jövőben érik el. vágyaik- neto- xesrúro cserkési--*iÍ- p"runc.ook
vábbját : a cserkészkalap viselésének bizonyosan segiti derék 

- 
cserkészétjog$, e ttirekvésébe"-'l l jo-"^; zció rujzo!-

. orönrmel- állapitom meg,csaknem ,ron vagy fe*"í, -;3p Lepet, az asz-
1inde.n esetb.en, t gqy. ? feltett kér- irü. 

"i'ioarjof 
;g.},_k'ériigy.* doboz,t,

désre boldog igennel fele|nek. Nagyon ha mashoz "n.^ jiit, részitsen egy-sclk cserkész készüI a Nagytábórba két lombftirészműnk'et s 
"gy -Xu§y-

9Y n9ai* . 
helyesen, Tudniillik 

_ 
ugy úbor ktiltsés"it 

"rót"r" 
mtő célzattalkészüI minderr öntudatos .cserkéÜ, ."oa"ruii r.ltsrliiaŰ" 

"righanem 
akadhogy szorgalmasan lapozgatja._a cser- uuuo;" urűiÁŰ-"iu a§rosagotouk.

készkönyveket, rnegszivleli a Nernzeti íl" ártil h;i;;";, r,oiy 
"gi 

segéd_Nagytábor érdokében^irott cikkeket o.svereto márleszerződöiíegj; gyírbaés körleve]eket, jól felhasználja az .1'oo;u. z-tor juiius -á.;g 
i§y-'rogjuidejét s lelkes nrunkával töriet a "r.g.r".uroi Jr.áii.es.k%t Esy nrásikcserkészideál felé.

. p, u_, ig?li Fes,ü1o*; M".i,l.e fe- ff§-iT::ili:íl?J,Jrffií:T,"J;.:Tj
ledje el.senki, bogy a Nemzeti Nagy- É;;i;;ÜÜ;;;;#;;"tábolnal( csak az lehet 

.méItó- tagja, A Szövetség nrágo i* gondoskodikaki cserkészszivvel és jó tOrekvéiíeí u..óI, hogy *?.séo?, tigyu. cserké-jon el oda. Termés,zetesen 
_az_ is -rir.*'r.á..".'.th;;"j""JJ"*jk. Valószinü-fontos,. trog{ minel több, gyakorlati i.g r.h.i 

"irid "" 
NÖ.yláborba szóIó

1gyességet hozzon minden csap.at, jályer.et 
"ro'i,. 

aro.it?""i s az ebből
$9 _a 

l.tgfontosabb mégis a cserkész- 'ü.?óryo ö§;;;;;ffi;; a csapatokléIek. Jő.cserkész..légy s akkor bizo- segetyeroser" ioráitoair. Azután'meg
lJf::1j9 és értékes tagja leszel a |áia"" " ".upuiot'i* 

Tesznek olyaitaDornak !

. Igen ám, do vannak sokan, akik- *T.á"l1"', 
hogY a legjobbakat tárno,

!.1 __*9*. o_u* minden ..jós.zándék. "*itó .*tiggedjetek hát, szegónysorsuA lelkük is kész, a szivük .is. a tiz cserkesztö§ivereim t Cs'ak tlszútletet<törvénY szerint 9Pbgq..,u:,19_sjs szo, srorgut*asan és lolkesen " tí"gy-moruan azt felelik kérdésemre: nem iaúortu l De azért a ,süli galanríát .

me_$}ek, nem me,hetek! . 1. ne várjátok ossretett kj;ézzell Próbál-IlYenkor .--"1dne_m_,, Tro_dOg 9gy jatot ".*"É ;;gk;;;;;- a szükséges§zomoru vallomást hlrg\ a csondél Íoit.esát;t.- li"srá-Úok, nem d-ol-
,,nem"-ek pgsi'tt,. 9g{ !.i -nem mon- *.rtor. hiába. Eiszen tirátok is vo-oofí, egy loJtogato mdokolást:,nsze- natkozik a bö]cs mondás: ,,Segitsgérry vagyok, nincs pénzem a Nagy_* ;;g;il; . ir'iit.""i* ,.gí.gfit"
táborra !" - 

#i 
----

Elszomori tana ez a sok lemondás, 
* 

@k,)
ha nem tudnám, hogy megvan á
segités lohetősége. IlÍeg vagvok ró]a Kerületl maliné. Az I. kerületi "Mati-gy?zódvo, bog}' a te§tolÜ" esetben l:l9:,!ról9 i9gr.et,,r. hó. l6,_álól á Városi
tenet eien 'áz elhíriüatatl",;;k ;"lx'í&i".,i,':fuffj"iá|XX'*"i;rt:;i$l:Ílátszó akadáIyon segiteni. Hogyan? űió éú'dly;;;;'ér;'iőiiiáol.in.t.

Tövis nőtt az uton (rózsára omolva),
vir szökkent ki, vér, a húsomon,
E; én nem kivántam, segitóm ha volna. 

.

Mindenem letépték, mentenr fagyban jégben.
Nem hagytak jaj, rajtam vérnélküli helyt
Es még most is megyek, sötét, ébenéjbon !

Megyek vérbefagyva; üt, ver száz marok
(karom a régi szép ma már csak sárga roncs)
Nem maradt meg semnrim - do én akarok !

Áradg Zsoil

A M. Cs Sz Külüsyi Hivatalának
üzenete a világjáró cserkérzelrhez.

Az utóbbi idóben járványszerüen teried
a cserkészek között is a világiárási iáz.
Eddig nrár számos cserkész kercste fel a
I(. H,-t, nrég pedig ugy személyescn, nlint
irásban, hogy világjáró utjrrkhoz a Szövet-
ség tántogatását ntegnyerjék.

A K, H. eleinte rrIintlen egves üevet kíi-
löIr-külön intézett el, Azonbár a klilörrfólc
érdeklődések nagy szátnára vaió teiiirrtel-
tel a K. H. álláspontját ezenllel itl fciti ki,
mely cgyrél,zt ugy a régebbi, mint a ie-
lenlegi és nlcg a jöröben jclentkezöknek
is válaszul, a magyar cserkésztársadalom-
nak pedig felvilágositásul szolgál.

A }L Cs. Sz. a leghattirozottabbtttt eí-
lettez mittdeturcntii viltígjdrasi akciót és
azt semmi néven nevezendö ttimogattisban
nem részesiti.

Ez uton is figyelmezteti a cstrkészeket
és fóleg azokat, akik világ körüli utra ké-
szülódnek, hogy crerkész bárrrtinéniii, akár
1ársas, akár egyedüli cserkészrrtat csal<
ugy tehet meg, ha az Országos Táboro_
zasi Bizotlságtól'erre engedéIyf, külröldi
utra pedig ezenfelül a K. H -iól nenrzet-
közi ajánló|evelet nycrt. Minciazok, akik
ezen engedély, illetve ajánlás hilnvában
fognak neki kalandos vállalkozásúknak,
bellöldön a közigazgatási hatóságokrlaI<
fognak átadaini, külföldön pedig a Némzet-
közi lroda által az összes küúöldi cseí-
készszövetségek értesittetnek arról, hogy
az illetők jogosulatlanul nevezik nraguká
cserkészeknek és hogy sernnriféle láliosa-
tás sent nyujtandó nekik.

A M. Cs. Sz.-t ezen eljárásában az a
szándék vezeti, hogy az ákár kalandvásv_
ból, akár a nehéz gazdasági viszonvok iiÓ_
vetkeztében utnak induló, ákár oe"ois az
oly egyoldalu jelentések alapján Télre- v.-
zetett cserkészeknek, akik ilyen jelentések-
ből a világ körüli utaknak -csaÍ< 

elónvös
oldalait isnrerik és a sok rrvomorusásot. óait
és megaláztatást, egyszóvál az ilyei kalari-
dozásoknak az árnyoldalait me§ nenr ért-
vén, ezen vállalkozásuk cserkés?szerütlen-
ségét feltárja

Külföldi nyelveket rendszerint nenr ludó.
tapasztalatlan és naiv ifiak telies rernéItv-
nyel vágnak neki ezelinek á, utaknai.
azonban nemsokára már tapasztalhatiák á
kiábránditó keserü valóságót. A sazdásasi
krizis következtében küiföldön sém rózsá-
sak a viszonyok, s az egyes államok mée
saiát munkásaikat sem tudják foglalkozi
tatni,.és _igy mindenütt nagy a muikanél-
küliség. Hogyan képzelhetö- el tehát ilv
körülmények közöll az, hogy az ottani vÉ
sfinyokat egyáltalán nem -ilmeró 

ideserr
állampolgár bármilyen módon is elhelv"ez-'
kedhessék ? Igy ném marad tehát iná§
hátra, nrint ko_Idulás, levelezölapok árusi-
tása, stb. amely eljárás cserkészszerütten
voltára kár szavakat vesztegeíni.
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Üegtii .iettriuia a r. g. a hozzá forduíó-
kat, hogy gondolják meg és lássák be ter-
t,ük kivihetetlen voltát. Ha igazi cserkész
szemmel fogják helyzetüket megvizsgálni, rá
fognak jönni arra, hogy ugyanannyi ener-
giaval és fáradsággal, amennyit utjukra
szántak, itthon is szép sikereket érhetnek
el és értékes tényezői lehetnek a szegény
és megcsonkitott magyar haza ujjáépitésé-
nek.

KRo\TII{/L
Husvéti tisztitábor. Az idén is

megtartjuk a szokásos foltételek
mellett, de csak igazolt tisztek és
tényleges csapatuezetöh részére. A
jelentkezésok lehetőleg a korülotek
utján március 2O-ikáig küldendók a
Szövetség központjába 1VI. Révay-
utca 10.

Felhivás. A Magyar Nemzeti Mu-
zeam az Országos Testnevolési Ta-
nács támogatásával április havában
Budapesten a magyaT sport egész
terüIetéro kiterjodő sportkiállitást
rendez. E kiállitás kerotében fOlme-
rült a magyar cserkészetre vonatkozó
anyag bemutatásának gondolata is.
Felhivjuk a csapatok figyelmét a ki-
áIlitásban való részvételre. kiállit-
hatók képek, zászlők, og;lszóval a
csapat történetére és életóre vonat-
kozó iratok, nyomtatváuyolr vagy
tárgyak. A kiállitásban való részvé-
tel bejelentésének beküldését a Ma-
gyar Nemzeti Muzeumba dr, Zsinka
l'erenc könyvtárnok cimére kérjük.
A jelentkezési lapolrbarn közlendó a
lriáIlitani kivánt tárgyak jegyzéke.
Márcins 20 án túl érkezett jelentke-
zések figyelembe nem vehetők Buda-
pest, 1926. március 6.

A kiállitás uezelősége,

Mozgótábor Angliába és §vájcba.
A külügyi hivatallai megegyezésben t926

nyarán a Nemzeti Nagytábor után köz-vet-
lenül,ti hcles mozgótábort szervcznek. A
terv magába foglal 3 heti angliai tarLózko-
dást és l hetet Kanderstegben a világkon-
gresszus ideje alatt. Részvételi díj elórelát-
hatólag 6 millió korona. Jelentkezhetnek
cserkésztisztek, segédtisztek, öregcserké-
szek és esetleg pár t5 éven lelüli cser-
készfiu ís. Utóbbiak parancsnoki ajánlással.
Határidő : április 15. Cim : Budapest, X,
Allomás utca 9. Ifi. KunJalvi Rezső.

Budapest. 
^ 

223. P. L. Sz. cserkész-
csapat folyó hó 2t-én délután fél 6 órakor
ünnepélyt rendez a deáktéri polgári iskola
disztermében. Belépödij nincs.

Kecskemét. A l52. sz. Szittya cserkész-
csapat négy próbaidös cserkésze - kivé-
telesen - |926 február 27-én tette le a
fogadalmat. A fogadalmon a csapat teljes
számmal megjelent. A fogadatomtétel után
a csapat késő esti órákig együtt maradt.
Magunk készitette uzsonnával és társas-
játékokkal tettük emlékezetessé az ujott-
coknak, cserkésszé avaiásuk napját.

Pécs. A t78. sz. mecseka|ji csapatban
Sauerwei4 Béla parancsnok kezdeménye-
zéséböl Angydn János dr. ottani orvospro-
fesszor tudományos alapon egészségügyi
vizsgálódásokat folytatott. Ezek még foly-
nak és eredményeikről be fogunk számolni.

A győri I. sz. potg. fluístota 283. sz.
Szent László cserkészcsapatá március 7-én
felavató ünnepélyt rendezett, melynek nivos
mtisorából kiernelkedett a,Vándormadár"
cimü melodráma, ,A cserkész, ahol tud,
segitu és az ,Est a táborbano cimii ked-
ves 'jelenet.

A pécsi l4l. sz. Turut csapat márc.
7-én tartotta zászlószentelési ünnepélyét,
tqelyen a helyi elökelőségeken kivül a
Magyar Cserkészszövetség képviseletében
nlegjelent Hermann Győző dr. társelnök.
A zászlószenlelést fényes segédlettel Zichy
Gyula gróf érsek végezte a székesegyház-
ban. Délután 3 órakor a Nemzeti Szinház-
ban szinrekerült az elsö magyar cserkész-
szinmű, mely Danis Jenö rendezésében
szép sikert aratott s ugy a szereplöket,
mint a szerzőket melegen ünnepelte az
elökelő közönség. E hangulatos cserkész-
darabra ismételten felhivjuk a kerületek
figyélmét. Ahol müködő szintársulat van,
hozassák szinre nagyobb cserkészünnep-
ségek alkalmával. Mindkét szerzö, Noszlopy
Aba Tihantér szövegiró és Dondíi Donát
zeneszerző jelen volt. Az ,Ez a mi föl-
dünk" cserkészszinmü Pécsett igen nagy
sikert aratott és az elöadást meg is kelléft
ismételni - ujra zsufolt ház előtt.

A csepeli 96. számu cserkészcsapat
f. é. febr. 2l-én a csepeli kultúrház nagy-
termében a Cserkészház javára rrrűsoiós
teaestélyt rendezett. A fiúk dicséreles mun_
kát végeztek. Két egyfelvonásos vígjátékkal,
szavalatokkal és cserkészmutatvánvokkal
mulattatták a meglepően nagyszámu érdek-
lődőket. A tiszta bevétel t,000.000 K volt
a Cserkészház iavára,

L KERÜLET.
Közérdekü tudnivalók. Március 22-én

(hétfőn) d. u. 5 órakor tisztipróba,6 óra-
kor intézöbizotlsrigi ülés, a melyen a kerü_
leli közgyülés tárgysorozatát készitjük eIő.
Kérjük az I. B. lagok teljes számu meg-
ielenését.- Kerületi közgyülés március 25-én
(csütörtök) d e, tl órakor lesz. Aköz-
gyülésen egyuttal kerületi tisztigyülést is
tártunk. Mivel az előző számban a köz-
gyülés helyéül a ref. fögimnázium volt ki-
jtlölve, értesitem a közgyülés résztvevőit,
hogy a közgyülést a VlIl., Német utca 44.
sz. poIgtiri iskola tornatermében tarljuk
mes.- lll. KERÜLET.

Szombathely. A 48-as Rákóczi csapat
kiscserkész raja februáriusban farsangi
délutánt rendezett. A szervezö testületet
Mésztiros Hugó dr. városi főjegyző kép-
viselte. A közönség a kiscserkészek áItal
iól betanult darabon nagyszerüen mulatott.
A csapat 3t próbaidős cserkésze febr. 2l-én
fogadalmat tett. A háziünnepéIy keretében
a Ósapatnak t5 öregcserkésze fogadalmat
uiitott.

VI_VII. KERÜLET.
Meghivó a Magyar Cserkészszövetség

Vl.-VlI. esvesitett kerülelének l926. évi
április hó T'8.án 1vasárn'ap) d. e. 1t órakor
Pécsett a Ciszterci Rendü Reálgimnázium
tornatermében tartandó rendes közgyülé-
sére.

VIII. KERULET.
A kalocsai állami polg. fiuiskola szülöi

értekezletet tartott febr. 28-án, ezt meg-
elözöleg pedig az iskola ll,t. sz. Tomory
cs. csapata ír1üSoro§ előadást rendezett.

KöNf.VEK,
Yailnyugat ve§zólyben; Irta Mát-

rai Guidó. Pallas nyomda. Bendkivül
ügyes történet, amelyet mindenki
egy ültében fog végigolvasni. Indo-
kolatlan ugyan, hogy a magyar abc-
bon ismeretlen ow" betüvel ir egy
maglar szót (nála a cim igy hangzik:
,,'Wad nyugat veszélyben"), de ez
csak pillanatnyi hatás A könyv
Pozsony vára körül valósitja meg'Winnetou világát és Darvadász
Jóska, a főhóse pompás magyar fiu,
akiro büszkék vagyunk. Nagyon me-
legen ajánljuk azt a7, érdekfeszitő
történotet cserkészeink szerotetébe.

Levente. Berti László főszerkesztő és
Schiller Károly szerkesztó vezelésével
jelent meg az O. T. T. kiadásában a Lc-
vente V, éví.2. száma, változatos tartalonr_
mal, állandó cserkészrovata van.

sZERl(tsnOl UZElllETil(.
K. S.47 Pécs. Köszönjük az idegen

nyelven Ievelezni akaró nem cserkészek
cimeit. Továbbitottuk. A fiuk levelet fog-
nak kapni egy hasonló koru amerikánus-
tól és válaszoljanak. A válaszban nem
Magyarországról kell irni, hanem ki-ki a
rnindennapi életének eseményeit irja rneg.
Meglátjátok, milyen nagy érdekessegü ada-
tokat kaptok más fiuk éle'ióről, anrelyek
egyszersmind tanulságosak is. I{a azíán
kérdezik hazánkat, l<ertelés, siránkozás
nélkül, bátor önérzettel az igazat iriuk. -Magyarország íeltámad ! Ezt hisszük
nli is, De ha mindenki olyarr cukorkaédes
linronádé nyafogással siránkoznek értc,
mint a te éjféli cserkészed, nteg a bakád,
hát alighanem indexre tenne Szent Péíer
valamennyiünket. De érts meg Miska, nem
gunyolunk, csak szomorit, hogy olyan pq-
hának, nyavalygósnak nevelnek téged,
hogy a hőseid senrmit sem tesznek, csak
csikorognak és jajgatnak, legjobb esetben
patetikusan szavalnak. Aztán itt több 1ör_
ténik a papiroson, mint a szinpadon. Hogy
adnád vajjon a szerepedet, ha a szerző
neked adna ily utasitást, ,,halolti keserü-
séggel ?( - Sajnálatunkra- béIyeg nem lé-
vérr csatolva - nem küldhetjük vissza. De
ezen ne busulj cseppet seMiska,Jó egész-
séges magyar szived van és hazaszerető
jó cserkész vagy, Ilát üIj ncki és irj -helyesirási hibák nélkül, könyörgöm - irj
nekünk egy helyre ropogós tnüvet, atnely-
ben megmutatod, hogy fogsz cselekedni,
ha rád kerül a sor. - Magyar anya.
Nagyon kedves nekünk, mikor a bélistás
,,tábori cseíké§zmama"szeretettel simo_
gatja meg a magyar cserkészfiut. Nenr
akadály itt semmi, hogy tetszik aría gon-
dolni. Közöltük már ismételten hölgyek irá-
sát. Részletesen átnézzük a kedves külde-
ményt és tallózás ulán.. hozunk belólük.
FIálás köszönet. Osz haj. A rejt-
vény megfejtése a következő : Felültem- a
vonatra, elmentem a városba, kiveszem a
pénzt, veszek rajta hust, beleteszem a fa-
zékba s ráteszem a fedőt, odajön a macs-
ka, ugy megütöm a fakanállal, hogy föl-
szalad a boglyakemencére. (A Tisza mel-
lett a boglyakemencét högypörötynek
hiviák.) _
A Calvin tér közelében

butorozott szoba
dprilis IS-re kiadó. Cim a kiadóban.

TARTALOM: Afrikajárás. - Müsoron
kivül. - Winnetou levelek. - Pályázal.

- Rádió. - A tájékozódás szervei. -Tanuljunk angolul l - Akarok ! (Vers.) _
Iössz-e Te is a Nagytáborba ! - Krónika.'- Könyvek. - Szeikesztöi üzenetek.
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Elófizeíőinkeí A ,,M agyit,Crerk ésZ" KO nyvei.
íelhériük, hogy. amennyiben
előfizetésük leiárt, a mellé-
helí befizeíési lap felhasz-
nálásával uiitsák meg ha-

ladéktalanul előíizeíésüheí l

Fclelős szetkegztő éa klaőó t

TEMESt CVÓZÓ
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Kiadó-

vállalata.

elórznrÉs:
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egész évre 100.000 K Egyes szám5000 K

Postacsekkszámla: 31,428. Tel. : J. 94-79

Szerkeszlőség: I. Maros utca 17. lll. 2.
Kiadóhivatal: lV. Váci utca 62. fszt. 6.

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

Nyomta Fráter és, Társa könyvnyorndája,
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 106-20

rrT.trnfcBrErlc:ts"§E,wFi,:YErsrltrD=r

3, Sztrilich- M ócsy: Cserkészsegitsé8,
nyujtás kiskátéja (lV.k,) _-_ 7,000

4. Kiképzési siabőlyzat (lV. k.) 8000

?-8, Dr. Fodor: Magyarorsz. fötdr. ó000
9-13. Major: Órsvezetők könyve lt000

24-2ő. Lingauer-Noszlopy z

Cserkészszinpad --_

30. A lli Törvényünk (törv. magy.)
31-33. Sztrilich_Mócsy :

69. Haranghy: A modern cserkész-
tábór (bohózat 1 felv.)

? I-72, Koszter Atya: Csillagsz. fiuk

Tábori munkák (II. k.)
34-35. Spilenberg: A magyar cse!- 

^__
kész d-aloskönyve (IL k.) --_ ___ 10000

36. Csörgey-§ziltidy: Term, ism. I. 21000
38. Mócsy- Jasdtik l Cserkésztizika

és kéhir (II. k.) ___ 4000
39. Kl'ss: Táborozás (II k.) 2000
40-42. Szötlösy: Lovlgiasság "__ 12000

47. Erczbruckerl Etdő mellettnem jó
lakni (cserk. vigj. 1 folv.) 2000

48j-ó1. Dr, Farkas Gy.; Hadak utján l2000
ő2. Raházati szabÁlyzat (II. k,) 1000
53. Kiscserkész szabályzat 1000
54-56. A magyar csorkósz játékkönyve l2000
57. Különpróba szabí|yzat 3000
58, Borsiczky: Csősz --: 5000
59-6l. Öveges: Időjóslás és időhat. 12000

62. Haranghy: A két arabus (vigj.) 3000
63. Cserkészjolv. és ismertdtójelek -__ 1000
84-67. Koszter Atya: a cserkész-

tábor szinpada
68. Lassózás és sielés

-__ 10000
4000

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

?3-?4. Skorka: Kék ég alatt (versek) 10000
?6. Koszter Atya: Matciék_3kivánsága 2000
?6-?8. Temesi: CsorkészkönyvII. ___ 20000

IJgyanaz diszkötésben ___ -_- 30000

, famentes papiron .füzve 2ó000

a i , diszköt. 3Ó000

79-80, Cserkésznaptár 1626. _-_ __- 12000

Bódy; Magyat zászlő, cimer stb. ___ 12000

P. Olasz Péter: Ezermesíet 7000

Dr. Farkas Gyula: TábotLűz izen 14000

Padvdnyi K.: Napsu§ár leventék -_- 14C00

Buczkó: Törvénymagyarázat --- -__ 14000

Öregcserkész szabályzat --- 2000

Kopenhágai Jamboree 1924. ___ 30000

SrÉ: Magyar Cserkészvezotők könyve 40000

Molndrz A magyar öre§cserkészmunka
gyakorlati megoldása __. ___ _ lC000

Cserkészinduló kotta (4 szólamra) _-_ 1000

Diszjelvény leirása (a nyugatmagyarotszági
kerület, a M. Cs. Sz. III. kerülete

Farkas: Forrongó lelkek __- _-- __: 23000

Debreczeni: Egy magyar katooatiszt
kalandjai a legsötétebb Afrikában 5000

Levelezölapok:
4-1é|e 2-2 szinben 1000 kor. (1000 darabnál

200/u engedmény).

Mi törvénvünk (levelezőlap) á00
Műlap kicii (cserkészplakát) ._ 1999
Usva]naz nagv '1000

Buá"n-Po*eít- alcképe 2000
Baden-Powetlné , 2000
Magyar Cserhész régi évfolyamainál
egyó számok 192a-ig 1000. l925,re 1000

Rendelésnél kérjük az ellenértéket pontosan kiszdmitani, laolo porlóköltséget
hozzdildni és postatakarékon vagy utalvdnyon kiadóhivatalunkba dtutalni, mert

csak r:l6re bqkíildaiút pénn ellerrélren §aálliturlk

6000
B000

10000

I(erékpáro}(!
Állandó nagy raktár

'_['Ire Fl<r;ral Bllra rn

Flószletíizetdsro i* ! !!
xErtEc:EEErEEE2c:ráR§r.<cE, írTrrn

3000
2000

llnllrnlólr ís nrunnüilltilíh n lllíOyíT Bsltlíu hiailúltitlnhlálan, B[!§l, l1.|líil-n.ll,htl6

I llt'mruli llnüIllílunn
lniltüOlt [§OTlt0§ilOh n0lltü-

lüxltgígllsn n[ lililiui
lnnlOruuh ismilOíg.

A kiadóhiuatal mélyen
leszallitott dron

JAllüilOaHfi ffiOllllAüüT
dllitott össze, mely tartalmazza:

Magyar Cserkész V, évf. 8-9. sz. (Kopenhdgai Jam-
boree szdm) VI.évf. l7-I8. sz, (I-X. ker. Jamboree
szdm) - Igric 7-:2. s2:, - Temesi: Cserkészkönyu.

Ezen kiadványok összege a 60.000 K-án felülvan,
azonban, hogy mindenki' részére hozzáfréhetóvé
tegyük, a pénz előzetes beküldése elle-
nében 50.0OO K-ért adjuk. Vidékre bérmentve.

MegTenilelhgto a tiaüúhiyaklban, B[ila!ffit,,IV. váci-[. t2

ttlee7

09118§ l 4 t\

Meghívó. A Magyar Cserkészek Termeló és Ertékesitó

Szövetkezete 1926, r.á*itls 29-él deí,atan 6 óra!,or a Lóayay-s
4f c sz. alatt.!evő teí. fógímn. |. em'elet| fizíkal tantetmében

évi rendes közgyülést
tatt, tnelyte a tagok az alapsrabályok 24. §-a értelmébeo meghi,

vatnak. Ha a kőzgyűlés d m,egjelenő tagok csekély sráoe miatt
latfuozalképtelel |enne, úgy a kőzgyülés t926. évi áptí|is 6,ál
íog megiartatnl1 mely - teklr.tet r.élkűí a tagok száaáta -
hatátozatképes lesa. - Napircadl l. Mglt évi űzíetetedrnéay,
ú1 szó!ő lgazgátőság| és íeíiltgyeíőbizottsági jetentések lfug7a,
Lásb a z&szíaaőások aegvizsgálása, a m,éÁeg megálíapitása
és a lelrlor;rltvéty megaóása. 2. A líszta lyereségtőí való te*
delke z é s. 3. l ga z gató s á gl é s Íc1;3 gy előbí z otts ági ta goÉ vál as z t á s a.

4. A 7000l 1925. P. M. s?á,a,s tenóeícitet szabályozoll úi étté-

kc|é* e vonatko?ó Lgazgaíő ságl és Íelíigy előbizotlsági iet ecté s-

nek, a Hangya tó:pont szahvélegélrélek t&gyaíáse, a meg,

ayitó a.élí'eg o'egállapitása, a tiszta vagyooból tőLetartalék
íélesités c 2s' Íatfu o zalhoz atal az u zÍei és z ek leléttéketés ét ő1. 5.

Az úi í3z\ebészek .tévéúékéo,ek aegállapitása, az eddigi ítzlet,
tésaek gévéttékének íeleacíése és az alapszabelyok ocgíelelő
mó.dosltása. 6, § szav atosság alapszáb ály sactű m,éftékéo,ek íeo,-

taúása. 7. A íeímondott'űzlettészek kiíizetéséaeb t933. évi
dccembet 3l-élg vaíő lellúggeszlése.' L 

'925, 
évi dec 31-éd

a tagoÉ számn 70!4, ilzlebészelhick gzáaa pedig ó806 voít, az

év loíya,.nía beíépfit, 52 tag |?47 űzlelrésszel, tiíépatt 295 tag
E088 úzlc|részszel. A leíűgye!őblaottság áItal aegvizsgí|t év7

rr^éileg a bolthelyiségbel ttiÍüggesztc.lett és mindeaLí által ocg-
tctlnthctö. Kelt Badapest, l?26, íebrrrát'l}-éa. Az lgczgat(sog.
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