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A gerlrér legíontoíabb fegwere a ió ltönyu
§litgöserr szerelil tel kön}vtáradat. Köuyvet kér| karácsony11 es t_e is tönlrrr9l_ ai{ndéro-í m"s_ te§tvérelalet.
Ú".6áioo1 i rorauli bkítommat a M.'Cs, §z. tia,zilrrságl irlvatnlához. amóly k6szsógesen átl rendelkezésedre !

Cserkészélet könyveí
,ramborgo bgszámoló
.Janboree Magyar fserkórrr, zöld, vagy sár6a vászonkötés-

ben, teljes sorozat .,,,....,.
lTózorn nz oqót 10 cserkésznóta
Bárdos: lOi magyar n6ptal. 10.5x15 cm.96 oldal .,.."."
v. Faraxó: Cserkószapródkönyv. 11x15 cnr. t30 oldal ...
Hermann (Temesy) : Kopenhágal Jamhorec. 120 oldal. 100 kép
Krisz Ferenc: Kerékpórozós, 12>l 1á cm, 11O oldal ..,...
Kosch : Crerkószúton Angllábart. 17 x 24 cm. 140 oldal . . .

Mócsy---Sztrilictr: Elsö sogéllnyttitás klskútéia. 11 xl|r cm.
24 olttal

Setorr E. T'. Kót kls vadóe. (Temesy Gy. íordításálratt.)
A szerzó rajzaival. 126 oldal, l6xlg cm.

Seton E. T.: Erdölakók. 160 oldal, 125 rajzzal, I}íszkötés-
ben. 16 x 19 cm.

§etorr E. T. : Rolí. (Temesy Gy, fordltásában.) 130 oldal-
Diszes kötésben .. . .

'l'cmesy: Cserk6szkönyv. YIlI. hóvitett kiadás, l1.5 i< 15 cnr.
320 olrlal

vezetőknek
K,arácsony §, : Hegőskóté. 12x14.5 cm. E0 oldal ....,...
Sik: Magyarfsgrk6gzl,gzetők könyvc L kötct. Iíl. kiadás..
Teixler : 'fábortüzi könyv. .

§zállítás a /16.310, számu rlsekkszámlára törtónt
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nNRIt{l.NAt
a kitiinó szomj csillapító-
nak, eg;.-etltln kulacsból
sem szabat] lriánvoznia.

*

Jól cukrozva ii{títő
ós egészséges ital.
mely kiilönösen
hosszabb turáknál
nagy ellenállóké-
pe§sóget kölcsöniiz.

*
Kizárólagosarr honi ny€rs-
an_vagokból gyártja a

FnAilCfiH[ilnffi FIAInr.
ttagykanizsai és moson_
szentjánosi hazai gvárailratr



eS§R
Hziden a karács.rnyt ióieit-héHel tinnepe§tik.

"C*eleke,Jnteilról ismerik rrreg óketl* --- ,rrcludlá ae írós"

CSEI"EKEDJHTEK,
THC,YETHK,

(lsillapítsatok ehségel,
gyógyítsatok fa;o sebekel,

Vegyótek lgorti o s?erelel rnelegével aaokal, kik.,ek inásunnJn rrem jul belOle,
A Mugyu, C**rké"z karácsorryi szórno o sueretet jegyében születell: a segító saérelet sokfOle mOd;ai

talal;atok meg b.,.,,r*. f)e orni}<or nrár leljesen késeenálloft a rryeirrrdaben, aklcor érlesüIttink,a megdobbentő hírrói :

strkezer kiutosílott mögyör családra retterretes karácsony vár.

Cserkész*k vagy,rrrl, segítrinL ahol tudunk. Mosl is rendelLezesre állunk rnindnyójan. testületileg
is, az egész ntágyö§ cserkéstet, nká, o lralóságokal támogatjuk mrrnkál,rkba.,. okó. a lársadalr:m meghaló
**g,rrozd,rlasaban vesaünk részl.

De nri még ennél is többet saerelnénk l

Azérl a Magynr Cs*.kész rninden crlvasójárrak perönC§öt nd:

HALLÖj HALLÖ!
CSHRKHSZHK!

KLIL.ONOS§N TI, OTT A DÉLl VEG§KEN.
Az clrszágos ;Otett-hét lceretében lceressélek fel a ki,rtasítorlak gyernrekeil. akkneL ezidén semnril

serrr h,;zna a Jéz.r*ku, ukik szomorúan, }ronlalorru! néenek a korác"ony ule.

Krriassátok ki Oket ö szeretet lelemérryességével,
§zerez?etek nekik karácsonyra egy his boldogsógoi.

Ezt kori tóletek

lapcltok, o Magya, Cs*rkósz,
a jótett_lrót trlondoloie és

a kis Jézus, .k szerelelel jötl hozni az embereknek.

t03{ dec. t5
}1egjelenih

a hó 1-órr és
1_5-sn

Csekk§zám: 31,1ülrl

XY.Oü.2$-2{. st.
Á lillóros M. Cs.

?-8. sairra
§gósz dvre 2 peryó

Egyes szárrr ára
80 íiltór

l}tt SZTRII IC,FI PÁL

SEGITSE]"HK!

töröljetek le banatos konnyeke}Í

R

il

$\ l/l
/!|
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tn c§gr óxtnruón
§özli :

Dr C*abg Jenő
Vll, l§tvStty :

.l t,sr.rkórz fötjebllrulói-
llaL jó lóltkkr.| í,r kész-

ségesrrrr tngctlelnres-
kerlik

liornelius I.,a.lrillc ít
ki_ivetkezől. beszóli el :

§gy .liatal meíi;,"tit:§k_i:,
aki rrclmrósen lilent ídrjhtz,
egy öreg, tapaszl,rrlt. fór{i-
lrez fordrrlt lanácsért, nri-

tér,íi ltlg;"err, lrog.r
;ágílban,

.htiti*g ris rnegclégtrdel t ichessett házas-

,,lJngedelntoskedjók fér.iélrt:k niitriltu nregcrrgcdc|l, tli.rltl§",
}ran tis tegyer!, rrreg szivesett rrrinderrt, amil. kíván. ! t-.]záltaí
nag.y befolyása lesz fó{ére ós troltlrrg }esz háeassága'",

§zcnt l(lotilt{, t{lottvig rál,L király fellesége, mit}rlenkoL
r*rigerldllerr1, voll é§ teijesi{ettc férjcr akaratát. Aet szcrkIa
nroltlatri :

",Áliarai.ontat, atyátr lrázá}ran lrfig,ytaln ós ntost nitlt"s
.trr*.s akrrratotrr, mittt a fér;emé",

l(lttrtvi g na gyrabecsiil t r. f eltlé gé t, keri v óérl rn egkrif t:§z-
{r:lk*ileil s t,zt igy nragyarázta ;

., K lo rjvig l eg.y ííztc el lenségei,t, liltl t, ilri p edig l{ ltid vigrii''.

1ll1}? nráju; Jrar"ítba* {_tr,llzország Orlcssza rrevű várrls;i-
irall eg_v ?'schclgrr n$vií vasílti őrn,ck a váltót. kellett beálli-
ian_i*. }iógyéves fiacskája eléje lttttitt ós szerencsótlenségére a
vágátlyba botlott és tll{,seti." Már rrcttl vr"llt itló a gyernlek
nretr4lrtcntósére. lracsalt a r,állót lranrisan nertr állítja ire,
ar;*rttran akkor alig lett volua elkeriilheiíi a vrrtla,tösseeútkii-
zós.

Az iir Ilataltrtas.lrattgol rákiáltott, a gyerrrrtrkre : ,,&íaratlj
1.1ll i,tkve !"

§ tlzzcl a, gyertuek i,olöt.l trlrtlbogotL a vüllái.
Áz á,tyi| rótrlülLen \,árla a?, r:setrrénvek f*.tlyásaí.
fiz alatt a ndlrátty, pert: slatt teljesen nregősztilt" lltl

rtrilyen kimr:ri tl hatatl an volt t)riinrc, nriclőn gyernrektil sórl. * l, ",

leniil látta vi*z<rnt, alri{ az elrgedeltneskr"<lés rtregnrentctl_

Á világti)rtdntlt szr:rittt ptlgírtty giirügl)k, csakitetrt l:*la,,
rrrtrtrtl,i lrőst és lratlvczórt, kik szolgálatot tfilek hazájuknak,
ilálát,lansággal illetttk" Igy járt Phrtkiorr hadvezér is A,tltén"
btln.

,l$-szőr vonult csatáira és rnegl,esetegethetttlen§ege e§
,airrz€tlen§ége miatt áttaláno§an bec§ülték. 80 {vos aggast;-átt
korálran bevátlrrlták, nlint trazájáuak ellensógéi, :\thón
jellenrtelen népe elítélte őt, aki oly sokszrrr nregrtentett*
hazáját ós ércttc kockáztatta életót. N{é6 azt §etn engedték
meg neki, hogy véclekezzék a vád ellcn. Phokion nytrgori,tarr
üritette ki a méregitalt és így szólt barátiához ;

,Lrilntur. rUlliiji ]1, _

gazriáját a r.rbluk ,.'litri.. :

l,iabár a kutl,a maga i.
hog5, a fa{atlrlz.tr li liat ,, t
sanak,

u{ána szalaclt és el ttenr iái i,.] ii : : -: ..-:
llidtjtr A?. t,Iítéltet kir c^.;-._,.. .-. ., ,

vetették, A kutl.a kovetir < i: ._].,. * : -
ós nrirrtlen trejének felllarzriá.á...:, ] j: ]

testót a vízben tlnrerülni ili |,iiÉi ;.-] ',í,; .
is lrálijs uIá. Iau}lálilkot tr1 i-:. .., .-.,

"\ ,,l,iannibal álitt, p(,Ila: :,- j :| -

].:tórriáliatr. trrint aittrgy ll)egdot,ir._-:]: ,: , _ -: ., - : l l .: ..

a kapr,tk}r<lz^ ,-C<rriolatlu5 ant r i,".: ,., _ _ _: " " i ,-,_ ti.
cdlját. hr:§}l brlsszút altar állni a szári,ir.,.. :- ].,__. - : .. .\r.
őt a nép xrjtcltta, 'lrrrlták. hogr r,:," i j--] _] j " j .,rt
akiknekfóldjétnéhán_v évvcl tlóbb a í,i]]...t,:- :jj : ."l1]
tetlék és Corir"llj városltkat r-ippcn az,1 i,:.{r ::: ; ; :;.::i!.
fel. Attíus Trrllius volszk vezér sziy,":i]l i- . _ -=:...,,-
l<atonák éIérer, Az öriik város határábai:. a:,l, i ;" .- ;]i!it
vezctte őket, nrint-ltn szátttóföldet }etarr.-,ltal.,. :., , _ ,: ] . :]]ési
felégettek. §,Tár a kapuk elől,t állcltta}, tn!i.:,.,: i-i :,. . _ l.:,'ii.
a patriciusok, megsértetl társuklroz készu ' " _. _ ,,1

visseavclnulásra bírjáli. Tervük nefil siL,::il,. .l. -"_ :".. i,,.

sent jutha.ltak. A másotlik kiivetség. a 1]úl:áÉ ,;._,,,;. 1i:t1
ménylelcnü! forrlrrlt. vissza. \'égrc a k.r,iz.-,.i:- -,:, " :l.i l
llogy az érlesanyja, \'et.uria. járuljon a i,]i-i,z:- . : : .:i ;.
történt, s amire a patricirrsok ékesszolása. ]];-a::j; r: i:.:d
nertr volt ltépes, azt elérte az étlesatrva 1,,lr.-ii 52.,.,., .r._ , ,.1.1

, lrókésen visszaírrrrlult és l-ióttta ntegszabarit:ll.

Nu.gy Frigye§ poL{rb; klrál_r a l)r}t!{ian:i i.t :\ :.: . ..-..
j*irrck ntegtiltotta, ho91, álarcos b!rlba 3árjan:ii l-. l1, -_i ::iJ8i
rnégis clnent, Aznap este rtregjelent a kirájv i:. P. :l,,;l tei
i§mer{.€ tisztjét. Orlarnent lrozzá és IIregszc)]íi,,ll j

. Nem tiszL az rlr Potsdamban ?
" De igen *",, felelt. az áiarcr;s. tlt itiiil,,;,.: . .,.

adja.
Na,gy' Frigve§ J}eln §zó]t senrlrrit. _\ k,l,r r,l j.. li ll4l; lti.t

gához hívatta a hadnagy<lt ós igen lralkart I}i,]Il,j.,. Iicki
.,§tától fogv* kapilánl,nak tlevezcnl ki örri ;{it/_cl jll}l ]

aki továbtt adja".
Szegény hadnag.l <lsak eg1 tír,trlitlr! kai},)ii r,tt§cil..li..i

arra, lr,rrgy a kapit,íuryi ínírgut ttl,ilr,átrosan vis(,lht.-.§t,

lTlos1 fiz€§§ €lő e:g17 óvre .r l|}lngyerr {CseTkészriÉ,
§& rnegkapod elt § tg§lg§q 3§_:jl§sgj!3.,]i szánrot ls.

I)arancsnok urnál fizess le rnég tlta 2 pená6t. !]z lesz a ltlgszelrb karilcsrtlrvi ajárltlélt,
Ha azt akartld, lrogy a lakásotlra járjon, íjzcss eló a &I. Cs. Bp. i}1.42tl, szárrrír csek,ken,
§enki §em kapott nii:g szebb és í:rtékesebb'ajánrlékot.

2

}
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B§THLEHEIi[§§ JAT§K-
.,t; tl/iilti} i h uí lll t ! ttlttt: s jtiliJrrl J li :Jó -}crt

i;iiaöllt lt: ltlpunlúan ü ,aJ. .J{. {;: <:serltész,
rsaput.

,\:llttl .loll!]urll erJeJ{kidnt!; tt 1ul. előull
|tnttj }l,is ielertet ktltíái irúnl, hltgg l,tlleíl,-
.irffűbbntk lút!uk l b'i(léres .,IIu.gyur {,.,|str-

};ésaben ismit kl)zölni-

3ztrr1llök :

í1.! iijlar9{;J 1jlli}ü!.,iiüllíi,}ll{l";úrngukkaí. §illg pril.:í,;r., l'allli, ,lu.n&l,,
.}irr&ó il* ü: i)r{g illtdó pás:lurrulúban, hdránghőtstiue1117tl.

§tlrrrrlg3,nlegyci vonloli ulapjrirl.
!.. i,iíg!|üi í t}í:i,!rj: } . Szabad,e belleltetnei kaj§zönlerri ',}

1 iitla:rru tt bellehtn*I s leles:i tl s;ittptltl l!.I!J§ lérliri tiúlsti ielibetl.
}}tuualua. )

Vig*tr zri111.1ctek, cii.r:rák.
.lézur sz,últ:t ett.
}{arso3jatrrk. dob r l.,rotni;ilrlli.
[stelt errrlrcr leíl,
PÍisztorok, öív(|l}d{)[lülJk"
Bötlt:hcnrbr,: rnettj§nk,
OtL §ziilcLetl [stelt fi:r,
A liis gyerrn*kccskc,
-{.tl,.iiltkt(}1 régtili í$§v,l
Vári, kirdcrítc*kt.
li.etrrény irlőben, jáseriIb;rt:.
l\lár szottvcd iit,tünk."
I{irieg szélrüt fejccskújt
,ilj, :rttgsértóclik,
Pásztrrrok, órvctrrJezeúxk.
Röt]eherrtbt tnerljtillk,

{>t:.|kú 1|r,,;Eu 

' 
; Csutorás jó e.stót it hi:li§n.,:Ji.:: ii ] il;];": . i,

há;liir*seolt"y, tericcs asztaloilra íelttr kcndrjl - l}ltj; i. ii.tiajii]!t:lri, .;

ftl}iír szakálos pírsztorok, mögitlpik a Lij hiza('íi. t,;rl i,!. bt, !rajLa-§]
,l*nkó {btlé1l 1 ,' Szaltlttrrís jr3 estét kedv,r:s pajl:i;ijl,ti I llllc. l{itont,

sz*r*lntes p;rjtá§on, kulacsolrrtrtil vesíef}] úszre e grisr:.iltttlkságodal,
i,u;kó (lruluccsaI l:ezében) :

Gaz<la trranl, köszóntöttt,
I\{ielótt borát' iszrrnt.
{]ifra }<is c§§torából,
De ürcs ihíriábót,
Iiallulrárbril,
Fö<;sielf arliú {akatiálbrii.
í'aliupltnrrk o1dalribril,
.I"'rtrrbor eltrirernck.
,Jámbrrr *sseotryttak
Vagyorr szóp 1án1,,a,
Aruttlli vagyon \z(lli*iI l j,ii,.lI i

Szóp ciptllője,
A,zon valt harntinl, gtiilll;,
f:Itrrtrinc g§tnb nlc§ liftl,.;.

, i, Kánisz, kánisz l
í-Iu ad uranrbái.váttk,
\,li liönlryetl tllbilnánh
Négvctl rrégv il:rrab §7:,/j1.,.;l:i|,' l.ítllleijc rtég1, kis zsritiat,li;lL,
Aggyorr kendt.tknek
,lti llori, btizIil, bitt,;ti:l"iii,
Zsirrrsia l,k ít rr1.11rlcut..

§ztkeltikrrgii }rttrckel.
!Joharulitr:rlr íerrekgt._
tigy ilrat;orn eltgcl..

:,':::j; ,l útttd!u l ftrrlrresr;l Jltti;,i;:,i!, :

,;,,', i*!!*i.,luritl i :

l,,]nlrt k a ku};t(,sOlrlltitk
'l'ölgyfa lt l'l,rtckt,
}}azsalil; t.rltl,*Ia.

IJrlrbél lrllrrttvált;i,
§e:rká'llát Ievltgla.
5moda ai,t utak llii]ii;ii)]:i1:
Vaí;,!,rlrl cg1, ktistlrr tlt t,:, l::.i:,,,,,, ;

\l,r,il na(ilr r:l iirnriis il},ilíl]1.
ljcjtirr vi1,1c sri;r[},riit.
lilcliirrriittt: rlrá.kjrlt.
Arra kctrl_c rákj{L.
Szctlje íiil ;r málij;ít,
{]sikcsont. i:stlkacrtrtti

- (i|o- o- o- o- ri_ r in r.k_gctszigDc<r,§urgst-to pxl7lr>rew

lirljil) : \{}§zrt. i)á,szlol liil!i,lin}, lrogyha lrrihtl;i|tlk"
Alrtil tir nriist hallok, ti sen alunrrátok.

}altkti: }lirxt1,ja az, pa.jt!rs* rtricstrrla új csoda"l
'!'alin rrlcr{. §leksi:ls s!,iit(. llt,r orut;rnr1 elői.

.\ltytlulu}; I inekliIt ) :

lta-;inl íi- gr.l-nrcz"zr_ lt\

t,it- tíi\ §i_ li- uos-s:í§

lirl-|e-hr,rrr büilr, Jc-uu nat:rm §rllrt:ln,tc atr-

{iégdu vag1.1t

Szigtrrou trloh;ir
'l-izcnkel.tó.
;\ki ezr:* v*tscl t,l n*rll ttrolttiju" iülls*
mcg a í:sutóránat" íÍ*Ík.1

l;t:tkt) |lll:lt!.}; } ; Kó}rászos jó r:stót szerelrrres pajtásairn ! llál. tik:
idcl}l e§ztek, isztuk, ih,cgapátllkrói nt>ltt is gorlttolt.ok ? Mögál.
]rtttik, csak jertek haza, nrajd rrerrr kaptok §iilt vefebút, hancür
botty{tt húzza hátalokorl kiit,ösztül | (iyert: be, iircg Dadól

í,r,:ü l)adó {belé.p} : I{ii. hü, hü l 1'ütlónrája§ gomt!íi{:o§, htppantós
jó eslvdt, szerelrnils íijajint: Ime" jri hajnaiba k,czrltenr jrrllai-
trral. lyiregctni, tcltát rn€gérdcrrrl(.rn anit cszenr ós iszl:rn"

l:'rllkó ; lgyók ket, őr*8l (Átaáio a kuttlt:sot,}
|'én l.rtldő iltlrtgi.ntani próbúl): hrnám ám, irrnáf§ ám, de $ ziir€§ e §utrr,

rátrul a yzáraz kor[yol nehelz árn kirryelni : Harr*rn. hogy a Szcnl.
gel}drthcgyen nlegíordult forgilszél hártnyrr ki a ha§átokbu, anrit
öttetek ós itl.atok és tr balatrrrryi apró rdcdk huzktlggyák ki
vékolty treleteket, dc lte r:sak s vókonnyát. hanem a va§tas§yát
ís l 'fuggyátok nit, fiia,iiln ? 'l'ól a zidó, fázn*k a tagok,
megjönnek a íarkasok. rrluggyunk cg_v nótál., miga hajnali
ir§illfig fól rretn kel. (Ipíekseeneh.)

,\ tlg\.1a! 1" í'ttlt, kiuüI énektlue } ; (ilúria
!}alkó : Hallod, lra}lod, "lankó pajtás, rrlit }rirdct uz arrg3-al ?
Justkó : Ha}lom, hallorn, szerelrrrt* paltá§ont, tnilrthá a ktrrryhábarl

* kóbász és az ódalas §ut.yoroglra a pá§ztor(}k számára.
}erko ., 'Ialárl beveüné a tlyakad ?
,.in!ígat í I. (srtlpán, inekel) : Gtória i

Pűllíó l !elugrik]; l{árhozott léltlk, v,eszett irll*l, belól{nk r:súí*t nc iiez!
,Jankó : r\li az, rrri lótt. pajtás ? 'lalán ürgét í<lgíál ?
Patkó: Ó. szerelnres pajtá§üm, mirrllra éjjel álrnarrrhalt fekott:

rigóh két látramnál íagva az égsziinön hordoztak vülrla.
l'ln Dadó: 'l'alárr rrz ördö8ök voltak. fJslnií Ie|eksrenek,)
:\.ngyalak ikáten eggsl,erre éneklik) ., Glória l

í.'a!kó (|elt.érdelue énckel ,,Yigan zcngielek" dullunv)ra) :

Ki *z, aki nti fölöttünk
{]}}" nágyot kiátt
Seivünkbe megbáltofodoll
F"élelme mirrtt 1

Ila a szózat angyalól,
Égi vüágosságtót,
Lábainkra n€nl /rllllálttílh,
lröIdre borulunk.

,7.ri|)!ií!*)ii {bekipneh s á bellehem rrrr:JlelC lrt'fr.id,;il !.i|idí!}{.;tl:.}.,!!;irre*li*1;

|'lirz-llr.nrk llrl vrrl_ lrrtl 't'e- tán nrinrl a-hrz- tlrtl

liIll

{;\1)r"\nn ír,l- scr-hcn-jc- íck,

kB-rit-líiut,

\.i. li_ g,rs-sirg rort hó_t.ít-lflnk llís_ sá" rrl!!

?,

llÁ



.I'ttlltó {énehtl ,,Pd"crloroA,, htll uuttok ]"' .rol{ull"tljrrr::
l)ásztotok, keljünk tel"
}rarrrar induljutrk el
f]etlehern várrlsába,
Ilongyos istállócskáir:t.
Siessünk, ltc késsünk,
!-iogy még ezen éjjcl uttart }etressúrrfu,
s mi urunkrlak tisztelctet tehessiirrk

Jankó (énekel előbbi <lallamra) :

Mit vigyert hát kiki
AjÁntlékul neki,
!:Iogy ótet irnádhassuk
És szívtlnkból áldhassuk 'l
Egy sajtot, cgy bárányt l
Ilyen szegóny pá§ztoroklól ólég icsz.
Talán még az aranynál i§ ta,ibbet te§z

h'e.rkó {énekcl |enti dallamra) :

Ime, már nitlc§ nie§§ue
Fónyesség a jele l
Az angyalok hirdetik.
Szép énekkel köszöntik,
Siessünk, ne késsünk.
Tiszteletet mi urunknak lelressünk.
'fiszte]ctet rni urunknalr tehessiink"

|'én üaeló (tlnekel |enti dallamtl) :
Jaj, szegény, mint fázik,
Könnyeitől ázik,
Mert nitrcs néki pártráj:r.
Sem vetett nyoszrrlyája.
Csak szóna, csak széna,
Barmok szája melegítő palliája.

Két unggaI |énekelnek) :

}l;lst ii;ii 1rit:ali;llrh, r,íg rrrti:t:l,trlkile;l
járlratunk *$,}, kis t;r||(:ír(:shái"

l!an,;lt 1lti:;:ior Íktzeí iirunnL, l k,t)tril i|1;1a1 ,",l,i,"i;lli,l

i\t í nd í lí|Ll, 1;|l r;cl,- }

Csrp-

jtl. vó - ncli mel_ lé_ jíik

§aI{}, í,Í . lc - lcm - mcl ttl- lik me s 6

iiliiilte! trrtrrtdtrk ttcliluli. rrr: lrilj,.tt,|.
iltrl rna sziilctott ir Ii tit|vi)sségtcL :

Menjct,ttk gyor§e.l tl u vlirosba,
{)tt találjü,<tk .ltlzusl ir jásztlbr.
( I'r<i:a, )
lilirrclul/rrral< tis rlltillejttl litteli,
Szűz Máríírr:rli jrrjcaklrl JJlt}t!íli|l1,1;.

. .l)icsrlriessttk :l Jilzt,ts Krirztul

ót.ndt,()-

No- gg há- zi

ü_ §l- víl, mé_ zct po- Mr- ba,

ló hor, §?8 rész ia kár- ba.

il dó- .lól b ErCa,ón_L il- ó- mq

gar- dg jó bort d_ Br }tr_triBlt H t6- lc.

Yerd e vól- lad_ ra, . íór_ h€ hÁ'_ lrd- tz u- t{-dr! lruurtú.lal!jo- lfl. tc, tott hoz-!f,, mó- hó- bo

Ezl (iú- bor lrt. on.gvnl ál:dotl_ nrk

( Jitra, pompás prrlotl'lkat, i rut,, lri c gve[r,í, t.,
Az istállót választotta, ábball §zúlettt.(.
Udvalló szo|gái
.Iulrok, barmok pászlori,
Nern is c tündér-világnak földe§ufai.
( Szau<llu.l ) :

il{<lstatr kirryilt cgy szóp rózsa virág,
Kit régelr várt nrá.,r áz ogé§z világ,
J,]etlehemben kibimbózott zölr.l ág,
Királyi rnéltrlság.

l3őc§ód volna, ellri<ltl, rit,rgatnálak.
.A hidegrrek csíprri trcrn hagynátak.
Betakarva úgy ápolgatnálak,
Szolgáltték, nrint uruuktrak.
Szolgálnék. mint, urutrkrrak.

I'aIkt| {|g|é.pltg71 ;
Üdvozlégy, Józus, pásztorrrk p{iszl,u|a l
Téged megkere§tün,k. kogyclclrr,nek uttl ;

Ajálrdókot hoztunk, királyok királyll,
Ime, áldott kis Jézuskám,
lloztam egy kis tejecskét. (.Ílad tgu l,t'csor,rú;] ]

J i.m.í:ti ( lel.étrlel ) :
Irne, áldott kis Józuskánt,
Hoztam {,g}, ki§ vajacskát" (Álud tgy llslttt.b t:lll1,1!.,)

íirrkt) (lrít!rdtlj:
Ine, álriott kis .Iózuskám,
Hoztam egy ki§ sajtocskát. | Álatl qu dürdb s|2!!l|..|

Yr'rt Dtlri<í {letérdeti :
Ime, áIdcltt kis .lézuslránt"
Ilyen \rón l)adó létemre
t-[()ztam eg;-' kis bárálrkát, r.1üul tuls /](!,-lirijJÁ,{il.,

dú.

rllk,§2l.

gsz-da }iolj lól kuc-kód-ból

Költrd í6l r:ol- gl- ló- rlal

Dón.dó-di, (lón{lö-di, dón död L dOD. DrrBlúdL fi}dó<l i. rifrarlllr|l, rló{Vi-íao rcnt,io_ lck le_ rtllr, Jó _ zru §§-le - tell.

aróp ó- esómJrn-tó dg-di_d4 rlu.r|drlut!
Jlar- iírí- ju- tok .|oh,trotB-bi- tót. tr- ton em. bar

íXltt_ rlírrli. rtónllltrl i, dónrlírtli. rlíl4 Dölxtllrli, tlb<ttial.lóHkJr l i, .líh.

nti- 11,'9n Rrt- le- htm-lcn

ój- jcl a mc- zó. trcn

t̂



floglyan ünrrepelrtik fr kis J
Be.qzárrroló eserkészkuráesonyokról

,,1932 rleccnrber 22-én d. u. inrlultrrnk jó hagy'c§Olná-
gokkal ezévi jótett-cserkészésiinkre. §g"v szegóny nrurrkás-
család karácsonyának rnegrendezését vállaltuk magunkra,
hogy ajándékainkkal segítsürrk rajtuk és közéjúlt is vigyünk_
valamit a betleherni istálló áldott melegéből. BelszáJlturrk
egy 52-es jelzésű villamosra és lrosszü út után nregérkeztünk
a Valória-baraktelepre. A karácsonyíát egy itt. a telepen élő
asáalos-c.salád trázábarr díszitcttük ttrl, merL a mí kivalase-
tott családunk a hiányos tittözék nriatt. rren tudta gyermekeil
a tlíszitós idejére rnáshová külclerri. Ez az elég jómódú
asztaloscsalád valóságos áldása a telepnek, amiben lelret,
segítenek a szerencsétlen embereken. M<rst i,s rnirrdenben,,§
segítségtinkre vcrltak és eg1., teli ktlsár élelmct is atltak, hogy
azt is vigyü,k magunkkal. A dlszltés befejeztével ijsszeszerlíülr
holmijainkat, logtuk a fát és átmentünk a közeli. , . jelzósű
barakszobába, ahol tí. Gy. rrrurrkanélküli tüdőbeteg vas*
nuukás él leleségével és nógy kisgycrmekévcl. A szoba
mintegy*, 2 x 4 nr nagyság(r lehetett. í}{rtorzata egy ócska
vaskályha. egy iires ágy, egy szék, egy asztal és nétrán,v
rongy volt. Ilgylátszik, ezen aludtak, IJgyik nap a né1l-
konylra, rnásik nap az ember édesanyja ad valanri kevés
ólelmet nckik. A, fát feltetttilt a kis asztalra, nreggyujtottuk a
gyertyákat ós csillagszórókat és a ragyogó világosságban.
mely teljesen elnyonrta a pislákcrló, kormos petroleumlámpa
fényét, elérrekeltünk rré}rány karácsonyi énekct. Ilnekünk
na,gyon sok kívánnivalót lragyott maga után; másutt talán
derültsóge,t keltett volna, itt azonban a hatás megdöbbentő
vrrlt. Aférfí szemólren könnyek csillogta_k, a gyerekek száj-
tátva bámultak. Első karácsonyuk volt életükben. Ez a
meghatottság átragarlt ránk is. Önfeledten 1érdeltünk. közé-
jük és eljátszadoztunk velük. Ilgyikünk labdázni kezdett rr

hároméves csópp kislánnyal, valaki nrás az ólomkatonákat
vezette rohamra a rongy.osrulrájú, de csillogószomú elemista
előtt. Nagyszerúen elszórakoztattuk őket és körülbelü,l egy
negyedóra mttlva, nrikor már mirrctegyik elmerúlt játókába,
eltávoztunk. A gyerekck orgonasípok gyanánt, sorban állva
c§engő hangtrn köszöntek el, az ember ped,ig könnye§ §zcnt-
mel rebegett }rálaszót, Eme]kedett hangulatban, feleitbetet-
len élrnénnyel gazd,agabban trszoltunk a villamos megállóttál.
Jó munkát ! Cz. Gy. őrsvezető."

Ott találkoztunk vele l iareUorbult. e|ótt. Sáparlt
vór|elen vrrlt az arclocskája, rongyos a ruhája. Osiltogó
szernnrel_trézte a kirakatcstlclátn a sok szépet. a fényt, az
örömet, 'amit rrrásoknalc hoz karácsrrrrykor a kis Jézrrska
\eki nilrcs játékszere és rrem is lesz. A pint:clakásba. nem.
jut el a karácsonv bol<Iogsága, lriszen kenyérre is ali,g telik.
Csak nóZtel. nézLe a kis vonatot, a várat, a katonákat. a

(ijav,i[ott jrittlk<lk.

Akkor t.lhatároz[uk, hogy beátlunk a kis Jézrrs szál-
litóí közé. Engedélyt kértünk azigazgaLó úrtól, hogy óssze-
gyüjthe§§tik az iskolába járó íiúktól a számrrkra hasznavehe-
tetlen, tőrött, elrontott játókszerekel.

Floztak is a fiúk sok mindent, lribásal., ros§zat is, tlt
köz[e sok igen jó játékszert is, amire nrár ráuntak. Örömrnel
hozták, hiszen tudták, hogy sok kis pajtásuknak szereznek
vcle örómet.

A játékokat elóször rnegtisztogattuk. Amit ielretett.
megmo§tunk. Yigyáztunk a lakkozott tárgyakra, mert,
ezekről a §zappano§ víz a fcstóket is leszecli. A fénrtá,rgyakat
természetesen nem mostuk meg, hanem csak áttörültúk,
szükség esetén olajos ruhával,

A nagymosás után hozzáláttunk a, hiányzó darabok,
részeli pótlásálroz. l,ombíűrészek. reszelők harrgja töltöttc
be az rlt.thont. Rővid idő alatt csoda történt ; kinótt a
c§ikó tiirött, lába, kereket kapott a kereketien kocsi, tl<rboztr
a sok építőkocka.

A fómtárgyak, autornobilok st,b. Iribáit is megiavitottttli,
amennyire lelretett. NéIra csak ki kellett operáJnunk a
hasznavelretetlenné vált motort, a má§ikat meg i§ lehel.ett
javítani, a harnratliknak új kerekeket adttrnk, nrelyeket
egy egó§zen javí|hatatlan darabról szetltünk le,

S amikclr eljött a karácsony, s csapatunk órsei kará-
cson,yi jótettútjukra indultak, vitték a kis Józus nevében a
sok, tnegújult, csillogó. színes játékszert is a többi jrival.

S a mi karácsorryunk is szebb volt, mert tucltuk, hog_l,"
néhány §zonlorút, kis arc ma örömtől ragyog. s. /.

,!. .. ti§ztelcttet jetenteri, hogy 23-án a parancsnok
itrtól kapott cím alapján a ., .. . -utcáüa vonultunk ki.
Résztvett az őrs valamennyi tagja. A következő holmikat
vittúk magurrkkal : 2 dlr télikabát, egy női ruha, négy pár
harisnya, három pár cipő, egy pártornacipő. két par kes?tyű,
egy sapka, két alsónadrág, három ing, két halóing, öt dh
könyv, egy kézinyonrda, kél, társasjáték, egy játékautó;
kót kg kenyór, l kg szalonna, Yz kE szaloncukor, 2 tábla
csokoládé, 3 kg zsír, 3 kg krumpli, 2 kg liszt, karácsonyfa-
díszek, karácsonyía, A gramofonos, elegáns jégpályától alig
kélszáz illéterre a nyomor kiáltó ellentétére talaltunk.
Kicsiny kis karnrának rrevezhető helyiségben nyolcan voltak
összezsuíolva. Előre beköszörrve, kiküldtük egy kicsit a
nógy kis gycreket. Felállított.uk és feldíszítettük a fát, kirak-
tuk az ajándékokat, majd énekelni kezdve a Mennyből a;r.
angyal-t, behívtuk a gyerekeket. Valami furcsa zavartság,
valami nem-enyém hitetlen érzés ragyogott ezekben a
szemekben. Talán azt hitték, kirakat €lőtt állnak, hogy csak
a szemnek § nem a kóznek való dolgok ezek. A kislány valami
verset hadart el, utfuia mi hozzáláttunk a barátkozáshoz.
Megvallva aa,igazat, nehezen ment ez a barátkozás. Alig egy
ideig iátszott'unk, amikor az egyik kistiú felsíkoltott, merl
ő autót szeretett volna kérui a Jézuskától és most íelfe<lezett,
egyet a látékok között. Tomboló örömén az anyja annyiía
elkezdett sírrri, hogy mi eltüntünk anélkül, hogy megkí-
séreltiik volna csitítani. ,Ió lrrtrnkrjt ! };, ]:], íirsvezetíj."

hirlal és tengcrstrk szépel s egy könn3,t:scpp gyűlt a szenélre.

l(ijttvít,tttt gycrnlc kjí l tiknk
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'l'él,es dolog azt trirrrri. hogr, a sitlld,s r.ll1,arr

í{lttenete§€n <lrága dolog" l\,Iindctt §Fort kefijl
talamilre és ha cg1. §porlDt aszerint akarunk
nregbírálni, hogy aZ nril,vcn rlrága, n,e azt
nézzük, hogy ptltrlusalr arra a §portra ntennyi
pénzL vagyunk kón_yteierrck kiadni, hanem,
hogy a kiá<lások lrrilytrn arártyban állalrak a
§portnyuilotta ólvczettel, eg},részt ; ntás
részt pedig, hogy a íclszcrclósünket, illctvt
annak eg},és daral)jait, lnire lehct tnég hasz
nálni. Sok sport rokolt cgylná§sal, í8,y b
sielés is, hiszett a lécekcn kivül,tnajdnettr
rnindrltt durabjrlt felszereléstinklrek tutljuk
nrás sportnil ,-- 1rl. lr turistáskotlásttál
haszrrálni. Tehát, hu úgy vál'logatjuk lncg
fclszcreltisi tár,gyainkat, hog_v azok trrás
§pottra is szolgáIjanak a sielóscrl kivíll. ltrár Ls

riagy rrrértdkben lccsökkelrtettük kiadásaitr
kaf. Iiülönb€n perlig, ha ügyesen logjuk m()g a
dolgot, a trlcgindulá§ nem is olyatr drága
ln rrl-a t"iliÉ, nvrigotlt, lríl elrkel íllll,hatonl. trrlg)
a sields árrrrlrk a tcfiüágább, aki nrár jril turt
síehti, ug},rrnis az már sokkal rragyobll igé
rrtekkcl ldp fel; világos, hogy az rgyszcríl
felsz.crelés nclrr eléglti ki. A kezdó síelőnek
ncm is érdemcs drága, tinr.rm dolgokat venni,
lnert bármily j(i ,, - üá€a - íclszerelést vesz,
e§yfortnán kczdó lnarad és a rlrágább, tehát
jobb íelszerelés nyújtolIa elónyökcl kell6
összehasonlitás híján ncnt t,udja értókelni.
Az alábbtakbnrr lqhetóvé szeretnónr tcnni,
hogy néhány egyszerü tarráccsal szolgálvAn,
a kezdés nehézségcitt és .,drágaságairr" segít-
hessek.

sirrurr.r
Slelós}rez kétfélc nadrágot lraszrrírllratulrk;

riividet, illctve,,lerrgyelnarlrágot" \,ag}
.,hosszú ttaüáBot", Lássuk czek elónyeil,
és ltátrárryait: A .,hosszú nadrágot" csak
síelésrg lehet használn|. ezzel szcmben a
jólzáródíl nadrá8ot nem kell porolgatnod,
ha clestél, a hó a cipődbe lelülról nem mebet
be. A ,,lengyelnadr:tg" másra is basznáIhatti
és sokkal stüusosabb, ezzel szemben ttllön
lábszárvédó kell hozzá, ha elestél, lc ketl
porolnod magad rninduntalan, nehogy át.
ázzon a barlsnyád. Osszegezve a molldot"
takat, ajánlhatonr. hü kezdó vagy vég1
,,hosszú nadrágot". ha már tudsz síelni vég}
,,rövid nadrágot,'' A ho§szú nadrágnak kcz
dók - kü|önösen a íiatalabb generációk -
részérc még az az clónl,e is van, hogy,
egy kis átalakítással á ,,papa" ócska hosszú
nadrágja is nrcgíelel. Szvetter-kabát, vihar
kabát, bármi jó, a haszrrálat fogia rueg
motrdarti, hog.v nll felcl rneg a legjolrban ; a
kezdéshrlz öltözz ícl jól, nehogy megíázz, ba
azután látod, hogy kevesubb ruha is elég,
kiválaszthatod a szükségescket, azonban ne
tíelj sok ruhában, mert nagyon mcgizzad§z,
Sapkának, ha van. jó u ,,hósapka" is, vagy az
r'tgynevezett,,norvég sísapka". lVlelcgebb
tdőjárás esetón ttljességgel megíclel a fülvárló
is, Sícipónek Incgíelel az egyszerű, tie jól
vlz.hatlanított bakarrcs is (n vízhatlanltásról
lásd a ,,llIagyar Cserkész" dec. 1. számát.
Krrlozsváry B. ,,Tanuljunk síelni" cikkét.,
de a sleldsre a legneglelel6bb rnégis - - ntár
forntájánál íogva is az tl. ll. ,,sícipó". Kezdö
rrövésben lévó ember ne veg},en <lrága cipót,
próbál,jon használtat venni.

sirr:szryű
l]ár ez. is a slruháherz tiirlozili, follLo§

ságánál ílrgv.r kfilörl óhajtrrln tárgl,atIri. I.)lól
iúróllan ki kell Jelerrtenerrr, hog5, ,,ubszoltrl,r,{zhatlan síkesztyű" nincs. A hólé mirr
dcnt kilúgoz ós a bot hasznlilal per.lig nrirrtle,,
,,impregnálást" kitör. Azorríelül pedi:
ezek az u. n. vizhatlarr kcsztyúk rlj álla
potukbalt éppen a ,,víz.hatlalrságuknál"
{rrgva a kéz párolgását rnegak*tlályozva, it
kczet erósen lzzaszlják, Ne vcgyél drágri
síkesztyűket ! Vurrasd mt,g inkábt) rrtthon,
Ivlellékelten adom a §íkesityú szabásnrilr
LA|AL, ezzel a mintával ,,§zabályos" egyujjas
slkesztyűt csirláltathatsz, vagy ha értész egy
kir'sil, a varrils!t+;;. lrlil l:"irrjrl}rrti,sz, rrt;rgirr1 i,.

A stkeszt_vúrrek, vall cg} telsri liszr:. tl5"l llsri
rószc az ujjlryll;is,ral rls egy rrjji rrisze.
A rajrirln a 2, sz,. cz í)§§7,thirjtva tls rarr:v:t ji)li
rii lt l- §r,- r:Ijxrí| l/rttr,rl-ri rrl'ilásr;t ![itrtlirr

5i h.,a.ztq a 5 Iia l-\C) sín L rícb

.t *.

2s"

*éé
1l1cfil.

,r7, |5(isz kcszllút u§5/-,,\'., l:lli. x.{t,1,1ll.;rrlr r

[evasaljuk. Sikesztyúg5,ár,Lasrl lelrel. bárnlrl.
erós anyagot ha.sználni, legjolrtl a §inla bzóv€t,
lt hó lepr;reg róla és a kéz p/rrrllrlghal. Ha íá

z,ékotty u kezed rag"t nagyotl lrtdtlg itil ra;i,
csináltass flanell bdléseket, Lcg,ven srrk
keszt5lúd, mert a liztts kéz hanrur nregl'agv,

A§i
Kezd,ö sicló t ug; ? Nt \ uti1 t,l ttíiitju \l l

Soklcal jtlbb liéz alatt \ultIli il;|§ztlált \il.
ezzel ta,rrrr§ rnes ós csak ha Iudsz, vt,,{.}el
úJat, üágábbat, jobbat | '['apasztalásból
mcrndhatom, hog;, aki lraszrrált sivel kezd, az
nenr sajnálva arrttyira a lécét. sokkal bát-
rabban tarrul meg síelni, A sí élettartantát

l,}it\a|ll)Ztlllk ['g_\t,ij .ilrd. ltrrg5 :tz t:grt.
l:s:tYilr(lzll}í)k lte lr:g\i,ttt.k lurolahlj (lFi§Il}al\
tó}. luillL 5 7 rltrl., it (:sil\-Jrlej(.k sülyeszl,rtl
jól ltlrcszclre lcE1l"tlrtck i.s l letltt,zek sirrtlirl
fcliudjr,rtl,.k, rrlcrt :r legkistb}r hib:,r nrítr ;r
lesiklírst, rurrtja tl. .\ karrttrirrak haszlrrilj
efól|trnczl tis ne lág.t.vas{l, rnerl az halttar
kit.örik. A slktjtrrJ is kczelnt,rt kell l Kctttl llt.
olaj jal ós ;tkasztl fcl stil1,,okkul rttt,,ltr:rltr,}r t,

,,laltdi j,)i xtti_r úiital > ti(í'( il. llrr;lr sitlics tllr:
tóleg tur; kózbert lttrtr tt!ttllrak tor,;itrb er az
olajtlzirs rtrén p.,dig ..a hó ltrtrt csli lllfii" i|
kötést..\ ltherr átíűztitt k,rtrisckeI bc krlI
drótozrrr. ho3_t " 1e5lgl,isnál :l ttg tlt tegJ l,

tönkrt, ( lusd .r kripet l. -\ I)etckcrt§ele§t tii.l\
kell l,r:s,ezllj. hogr az crőscn tarlsttn el ilz
egl,es drottekcrr,sei. jól cg_\,ttráshoz (,s a szíj
hoz Ieküdie nlk, üg},clj arra. hogv nf ha§./.ltlilj
tűvékon_t- i,üÉi!- \,.rs|ag drótot. lncrt milrr] a
kettó eg,,íormán rossz. Sibolnak haszná}.|
€gJ-szerű mop, <lrófabotot, A rládbot azórl
nem praktikus. külonösctl kczdőnek. nterl
nagJ"On reagálván á bide8, illctvc 3 nrele§ft:
kóntlyen reped. \c feierld cl, ho§}" a bt)t
hótán_térján a szijazatot il be kell olajoztrod
a szezón elótt.

H.lTlZ§.tK
Sjt:lesllcz lrrsz.n:,i; .kls zsllLui' t:r .l lcrih

lásoknál ezt i\ szljazd ic s dere!.a,lt,a. lltt.l
így tretrr l<ltlug es IteIri ukat,lál5 tlz ir fut tlul;r
tokllarr. A hátizsakodra ttldllt verras ktil
.,tülct" is tzen áttúzvr t,\,rdet. lzij:rz,d le lr
zsákot.

§1,1,1, tt t. ht }t.t\ llt l. t§.
TÉLtT.{tt(}H

l',3t sztru, !Bt ttaí]Os slklriIiduId)l 3 1. : ,;,.,:,
irragarltlal lratizsákot és a hátizsakll1ll t3í,l i,
lék szvettert vsg1- nrellénl,t. valirtrrint ;r. lrririt;
tartal(,k kcszll,üt, azonkír,tll okl,elletr l igr t;l
eg}, kis Zsílrcgel és lartlüék sz.íjat. ez nJHy.tl,
de nag5,otr íontos, soha selrl ttldhalod. lllik1,1
lesz vagy lchct rá szüksdg s rnegi,ri. ltuill
biz.tus[tva lógi' dg_\ kiiíóssz.rkudás e.ettirr
hisz egy egdsznapi tilvczeles síturál rttettt
hetsz.rncg vtlle, A kóvetkezőkbcn adorti, lrog),
mit kell vinni télitáborba : si, siruha, cipii.
kcsztyúk, taltalék ing-lelrt!r,rrenrír, harisnyir,
z§ebkendő, hálóirrg, trrosdtikészlet, síjavittl
készlct, zs ilreg, t artalókszíj, lr:lretőIe§ orr.szi j.
siviasz, bicsk*, nlerrl.ókésztct. akinek érztt
keny a szcme : htiszenrúveg. varlókdszlt|l.
papír, ccruza, igaz<llvátrl,trk. csct.leg íóka, illt^
tóleF f(ikllplit|ó, \f . (;. 1lapír. lrátizsák. hazi
cipó. vihctó r,iIlarr1, lánrpa, t(,rké;l. ir;iIty-tíl.
írra, síp. játókok, olvasttival<í.

flcíej czésii} még §Z(!retnélrt tel hivni f tg} t, I

nredcl arra, h<rgy akárrnilyetr szép. vag_v l:suL
lragyon egyszcrű síruhád vutt. ápold szt r;t
ügyelj rá. rrchog.y gyűrött. pisz.kos, Jrc(,s(,(c.
ruhátran lnenj síellti. g§crké§zerubcr il5,et tttltrI
tehct. Igyekezz odahatni, lrogy bárnlit veszt,l
vagy t,sináltatsz, nc lcgyt,n stílrtsLalatr. t,sil,i
<:sitrtí <lolog, rtcm kcll pipcrkrlr,nck letrtrcd, llt,
ntirrrle n rlaraborl legyctr stílrrsos jó dr_rlog ri-
dzt ázillán ne tlngcdtl idő olótt tönklc,
rrretrtti. SÍruIrácl, lra rrctn haszrrálod, fogasorr
illetóleg trkasztórr lógjon, síd, lra tlitrcs síszezrirr
kiíeszít, vtl, beltlnoiajozva pilrenj en. §c öl t öz.z
rikítti ruhákba, ne akarj fclt(inni i

I},tIti:si,tIt,t1 /í,\, / "r"l,

fuq

§

rrölrdjuli ós a t,arrrrlásL trlcrakűtlit\ iljttii rlr
acél ólv(|dÓ\,€l. Majdntlrrr minden §2aktlllt,l
ftrglalkozik az u, rr. karrLniszerelessrl, dt tlgv
kis {igyességgét trtaga<l is rá§7,crol}lflcíJ
técr:dre.'KtlI verrrti erro a r:tilrit trregfrlt,líi
gyalísL,azzal az ábru szertnt lr;gyalulrri a ló,,
.:lril .1. ,,lrlri, ,r kjqYlrlrrll tr1,1llr, ,,r,.,' Ir,tltt,zlkrl

6
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,} {:_:/ *, ... , .,,?"

!|l!.-É]7f],1

Il ir!,ai.ll;§löí} §l lllí
l,irrvri {}sl;rytrrn*,

]líitill ltllt \xi idí.lr1} ?

i,l .,"lJ*rrl)ll* 
'etrj.i{.rlt*gyilirZ-;? 

(:!t,ll_,t)il óíc*{:!i}ii§Z.]hi,art nrdt{l,tjltli
{Zik-i$1, \{,[r tttlileii,r!(Ylvt., tli!l, ir lilipiliil;_Y, i]ki ir jgltk s?^$íiri
,;l,rlaririk,lr hiil.i,/. völi,- l|irrdtrrkit rtlrrtüli:tbc ejt risllh.nlésívtll- lig_viL
rri1l}.!l} {*} nll'rsik titqrkzlr1-0n t{:!r]aeró§u,icl*rlik nteg, a,,l;'tlkg[1
krrt!nl', itlíilrck rrrt:gjelerri)s(| rrituiilOtlfl tö!ti r:l l]illt. A li{rt l.(|fiBlrrd§Z
i$s?.\,.,},eh§"ik. ,\ .,}]:t,Lr:tl lirrtyri" schcrúltcrr tllürriL, IJlll gutaill,isl
l,:t;t l l:sit}. :u lll,\,.l1 kúzhcltiptirl, tnenli tnei az, tile!ti[. Ö.52,jllr{rlil,,
krrztli ;r fl*arJrir liltvirl. ,}ínttncl, ílllirulju .lirrtrIek. hfi$y }jlirrt kur-
,r,{lly.,)§ii Yolt ,\ il :F'lint cfirb€rci ilttlözili ót. }igy rrlrllc,ll aztiirl rne*
r,! j(!lt tt fi!{relrurzletr}+, í:fuliöl tníj§ttldil. ho6y 10 i;flllror j(iurr1,1,
il{*. r\ rillrülel íllegi]ili, .rilü nriíld§í!t. ültlr0nlt {n_r,ját|nk § l}íJ!l}, biz-
ll)§il,ilik nla§uknili lt ltslotl,ó} jrirti iN]rrzilk*l, f§lryitj{ik l ltultrll l:í-
díljrit, liözt"rr:rr § r,ik kolillts ujfri i} löt$ldó!ti}í, jöD. ijz rlíút zúrvu
trtlúljl x .iltli\'ozlk" ;lim ti§ {{rl}Ijá kir;rhrrilvr* §?r:drrok aia!§Ze }fl'Iürrli hi§
pénzt í.§ flrrrttl!]kiilltfli, .\ fngartri tüjlüúru ,lEtritd. I{özbtrt l kgloz.:k
rnr:glárrr*dirili ;l ko{,rnlirl § nenr tütiililltk llliiit t:silk, ű li§]úta:írl s ra Í(,l-
tiirt lrilliit, XiilajRó*{,l} t|li} §ia§zu§l.ír§zür} csl)nt{l!{ot ktresnek. arnit_
lirrr.lusltl zrtt,r,.. 1!lr,tiiz.rIi kezllik iikrt, lie srgíiségjtiiI l a }olrrtoh
.l r.l}i ltttlt"rf llitllilr:t 6;'vt,iLik. "1 töl!i,i.,k t,lrrtr,tlt.kiiltr,L, _\ scgrlriL
.,íirtlnrcl l,.iYeltv ilo}ittlr|llrz l{tt-íí4olíljk, Atl{t]tHtLlik á kapitálr}, irásá|
r ilbbal! rlteg1 lrlitll á!i o kirltlses_ligtlt ttirl;;r*''"'

liilriijbeliil§ lrttr:fiiltl ltrl$§zir ós i nrli:rlöltj szti|r:s rtr{t, ar"
.;;i,tját kijvór sárk.áttylrirz lthttu* ilir§{,flljt*t]i. irrriiltl i:pliclr
íi:i i.h.irr kelni ós kót, vátlelL jó li.ikiitője §(}i,1_, kiizcpi|ll t}r*!í
,1i:;tilr, {r.ui:l íi rucgje}iil*§§(.I : ."['ávtsötltl:nb", Yolt rajtu
li;ti|! ki!§iibl}i ittőböl §záf,nr§zó jf§yzct is; rl* rnirlrir:rrelrelÖtt
!,0lt r&ít,tá hárrrtt"t. vórij§ tentáv&l il1. kü§e§zt. - kettii li
1zi§{:1- }i. vógérrt {:g} {r L}N.y" végdn és snle1l{:tt az utótrbi
ill.ellir,l.1 u${},alur,ízal s vtirö§ tentával, kcskeny, l]i$zta írá§§al,
r{mül_y sgé§uell nlít§ yoll]. minL ir kallitány írkont-},lá.kotnja, ez
álhtt , .,r\ kittt:§ jara itt t"

Á, {,érkt]p ltírtirrr ugl,ant:L'-el az írássa{ további íeivilágo-
,iitás iillolt, :

jt.agus |,.t, !áucsií<lontt: teftój(rt, í:gv t}l,tlú|$ü! $, u: l|lilí. i
lr4lt.lltúl. {isuttluázsri.get Iil]I(. lllri ds fi.

Tí: ttj.l,.
Áz ,ctii.slrrrrl*A tr ,§, tiir,:glrrrr : l,,e§!üllilúLl tl I.'. lejtii

ltir7irlstílrtiir. A fel<:c!,: sriAkílríl íí,t íltntriyirc lt--rt, cllóI a
s:ihlútóI, anrclgitúen íl2 ítíl: .ttlíl" } legguertkel koltttgíi meg-
tdrilní, {t ht.,I7oktllfttb oldaló.hatt. il fl, öblöret fuÁ,úttak ,É"
tlontiún,'K,-re és eí}|! !vg!|(ddel á.-ra" .1 . l.".

Er vtllt ülirlrlell i de .rmil,yen ri)l,id vüll i|§ §lárrrotrlfit
..tiietötlen- olvarr iiri,inttnel tiiltöíte *l a földe§ufál d§ í)r.
.l. tvc,sey t.

--, l,ivi:sty - nl{}n{lta a fóltic*úr, , hagylon Jyl aeotrtlal
- z z.e l a rryo nroríl§ágo§ pra,k§zí§sirl, Ho l nap l3risto]b;t llte g}.ek,
llárom hót trruivll l} lrét l --. kót hét ! 10 rrap álírtt l
ll1ienk. tlran. a ltgjotrlr hrljó ós ,Arglir.l leg,válos&tOttAbI}
1cgény§ége. lIawliins valünk jörr, rnint hajtlsinas. Ol;vart
pompás hajírsinas lese lrel,ií]ed. Jinr, hogy ,ltr l f)il, l.ivest:1""
hajóorvos lesz, én vagyoli e tengfrnsg!,. llrrgrrlrkkal visszíik,
Redruth, Jovce és lluntcr neyii slub(r]",einket. is. liedvt,zij
.zelünk lesz, g;,<rrsan odaórürlk i:s a legt:sckólyehb ltr:htizség
iiéiküi nreglaláljuk rrzt a h§]__rret ós lr"sz ann_l,í pénzúnk,
_;,,gv aliár ia,lhatjrrk -- vagy. tzent{rl az életürtk vógóis
!:;L-sáZhátunk vtle a, vizen.

- 'I'relarvne.t, -.'- fe:lelt(r ilz í}rv*§! irrrnel tartok és
, <iürtk jön .íinr is és sza,val,trltrk órtf, hrrgy beválik" Csulrárr
:g.\, enrbcrtől félek,

l{i az ?
.;|rát.

kiáltr:tla a liiltlesitr. Nr:v{:z:{(, ntes á

j)
tR,'l]§ : ll. l.. SfllVfi|§§{}:\ },'tl|llll'l'{lT'l] t l vil.i:r.: Tí,:litt §t §r:őzii

fi:hr:n tarl,atri a nvt:lr,út, §rlíil az írasrill n,etrrrlíiak tlli tu<lirrlk-
IJzck a gá?íitki)lt, ukik üz {|§tf lticgroltár[{}ztílk a kot:sltttil,
yilk.ll\eríi. kótstlglrtlttsitl.t, ${áz népség, irz bizt)tt,vtls trlcs
a ttilrbi. aki azrrrra a vitorliisorr virrt ós nleretn irllit.alli"
lrrég (rí{.r, c§orrtit crnber" ak,i ilt llrpltang a r.itlóki.tt,. vrrla-
rneítlryitlt össztlítl§tak, i:ilg.y törik*szako.tl, rrrcgsztrrzik azi
{r va§.yt)rtl. ,\rttlig, á}níg hajf}ra rrcl,}] §zállunk. cs!-ikürrknfii
§f(}1 §zi]bad nlagírír lrrat,arlnia, .|irl t'ls in *gYül.i tltal,itdtlllli
az: *$é§z idii atatl ; ritr vigyr §rilsitvál l]lristolba .Jorcét és
í:lttntct,t és r:gvikíik ;il §!tttogjl}í! tl tlg_lrltletr s:rrit stnt at,t,ril.
lrog1, nlire hukkanlrrrrli rri.

-l,ivesr1,,jr:ltlntt:tll" ki a í(ildrlvirl,. iirirtt,l, Illítl(li*
lttintlt)nben igaza r.att" Némil ltsr"rrk. ntikrirrt. ;t sír.

ll. Hl.:sz

-;l],:;1,ffi,,,

ílristollru llrg$.!tL
§*hii;il tlr*lib iarttrtl, iltuís $1lrt:lliiitiirüi ]j ii.j!glri

i;ira, trrittt alr,*gy az1 ia liiltlesrir kr:pr.tllit, ,l\z clsii tt:rvlink;
höelli cgytr §€r§ tudlüllk, rnegvaló§itítíri, irrég l)r. l_.ivcs*:v
ttrvél. serrro lr,ogy rxrgenret rnagánál tarl :lz or",,o*llak tl
kellett ln§tlnie í,trnrlrrrrba" hogy ílelyttl-i:si. ktríts*n tnagii
htlyett, ; a íöldcsílrnak entr tlrllga vtrlt. l}listolbatr, én nt*g
* k*sttllylriu, éll,t:il tis 'Lloclrtttlr. az ijres ve(lÖr vi§clte g0l1-
rlonrtt" i*gyszólván togoly volti|m, <le közbett a tentrqerriii
álntlrltrrnl. t\ legr:l}rűvölöbb ítlrnokat lát{anr idr:gtlrr szige-
t,elir{íl és izgatir k*lallíi{.}król" Orákhosszat, hajoitanr rr túr-
kép {iilé és anttak lüiílden vou*§ü rrz (tnlék€u{t.exrbe vós(i,
ttött, A ga,zda túizlrelyórró,l lcteltpedvc, ntegere§zltjt telli
képr,tiettlrr g*ycplőjét tix azl i1 §zi§Otct, tninden lelrctsrlger
rnódütl m§*közelitüt.tt:tri ; lelszini:nek ulirxltrr ztl*i{t fel-
ku,tattu,tn, $z§r§zr:,r ir lr:lkap*rszkrrtltartt árra ir clonrlrra,
melyet, a i,ávesiírö] n*vertck el ós * csírcsról györl5,iirl<órittnr
a tsrltlálaios ós v*ltriza|<rs kilátá*lrau. .,{lrn,clrltarlr, lrtrg.y lr

§ziseten }lyítu§$iit,l, ,r §Ok vt{lelrtb$r, ukikktl harcbarr áll-
tunk l rnáskor,,vtszerjelrn*§ vátláll{ri,oli iiltlijzl.ek. lrenniinket,
de t:511p1111gi1 k"ópzelctelrr üreg nsm ktizelít*ttt azükat ii
ktilörrös ús gyászos ,végü eselnórrytrliel, ameiy*k a valósii$.
ban megt,(irtént,elr.

l,{clelt rrrultak el lgy, arnikrlr r:5.\. szélr naporr lr:vtli
*rkcr.*ti. [)r, Livtlsc1,, r:ílnó,re tlzzel il. mcgiügyzé§§el : ,.1'ávtl-
i{tilbtln 'I<lni lledrut. hvag3, & fiátál l-Iawkins irrrtrtsa ie,]''.
§trg*dvt enlek a retrdclkeeésnttk- a kövgtkezfi fontcs ttjs:i-
gok$.t ulva§t.ttk, aaaz itlkább ülva§lant benlrt, tnert :r

variöreő csak a nyomtfi.tott betii tllvasásáig vittt: :

llrls/al,,,Rigi hurgottu" z,t:tulig!ó.
ri . , ". rnrire" l..

.Keir]rr*s I-ilrc:i..!} t*,ttt ltlduttt, haylg allhot| !)arl-{!, !}tr!l!}

tttl':§ í.ondotthan itlő:ik, u:ér! ni.ndl,:ét |et(: írtlk"
A huidt nrcllut:ltl:tn is ft:tsztreltern. (Jl&l/íl.§lerl rjl{. rsal

u iu;rgunllí ltell It:Isztdtti. Búiq§llbb rliíorlri,sl tlki.lll,rltli st,ttt

!udtut -- c!)!! !l!:}erürcl( is uloe:atí kútsztizt.ontttis, A tlt:Ill:
..íl islttlttiulu" .

- "ttcfrrre?én?.

Ön az. r,ítllrlztlllr. üL úr\,üii, tttll"l, iirt ttttu ktiltr:s

t



becsüIeles ember rxttprit i:i;.,,,:,
é rdekbőI c se lekedeI l, hog g
^ lrj^*^_.},.r__|, ,__ :_. " |,il4.J,,:l1.]a ,,Hispaníala" az öpri |i:,:iill::,,::i
tloll és hogg hullutlatl |:
magas árat ad.att lúl |i_;§li:.
*niln á- il!,til- l];]']];:]jra]],.:']1.,,oi tg. _:. é s 

" 
e| | éte nüg ao t I, 

iijii;i';is átlálszó rúgalntakkal i.iJ,r;ji];..l§ilíetlék, de aat eglsil; lii1.itit§,

Btuntttg neuü régi barúlarn útiúrz iutottttnt ltuzxá, akt
t:.zzt:í oalóbcttt kítttigta tt trom|ot, §r a ntryysrerű puikis a wó
bet,űszcrínlí ért-elmében leiárta a lőbút az érdekemben és rnond-
ftcíonr, minrlenki ezl tette ,Bristolban ,-* amint neszó.t ueíle,
hrlud készüIünlen,*- mőr mtnt"hagg kineskwesésre- úgq tléIem"

"-- Redruth -, - trronrltam rntlgszakítva a levelel.. ,

Dr. Livesey cnnek rrem lilg öriilrri. Végtéro is aa tünik l<i
}relőle, hogy a íötclesúr fecsegett,

*-. Ki beszéljen, lra nenr ő ..." niorogta a vatiőr,
Nagyon vékouyan c§urranna-c§eppenne, lra a földr.sirr
Dr. Liveseyórt szót nem emelne.

§rre aztárr leur<indtarrr minrlen nragyarázkodásrt'll és
végigolvastarn a level,et :

.BLanrIIy lnugu aktxlt rrí s ,,iíis;lalüolára" és nugy ügyt:^
at u. ad clig- ad ttig alkud,ozott 

" 
uní ll oaló ság11 al néhting b ab sze mé r í

meguett.e. Yan íLí. -Brístolbtltt egg csonló enlber, aki íelitue uttn
u legrétnesebb előííéIeltel Itrandlg ellen. Széltében-hosstúban
maggarázzdk, hogg ez a

{fgy hiuiúlt; *t árrss;ti ,lultlt, Sil.uer t.s {áttáhu t,uü, tr{ üí{Jít-
ban a!ánlóíct.téInek lekin.tette nt. tne.rl a lwzu stol11iill;!dbutl
vescteüt eí |éttiibdt, tl h,l.lhaí.dtlati Hau,ke tenllernag11 a1a1;,,
Nínts ngugtl"íia, ,L,i.ucse11 ! Lníiu, nlilgtn ri:nu* ídtíkel élúnk i

Nbs, urarn, én uzt. hiltent, ltogy csa.{, .s:tltrlcsot íalílltant,
pedig eztíItttl tt:Iies legén.gsigeL {ederlem fel. Siltlet segítségéoeí
néhdry1 nap alat.t egész csanló ínareonü óreg1 |iclcőt huitttltuttl:
|et, eggikre se enghülés ríiné:ni, rle, litíszik ra.ituk, hagg htljt-
fullatlan kemén11 legéngek. I{egggőződésem, htlgg egg ltegutttll
is elbútttuink.

Á ltoss:ú Jofut abbrjl a ha! ltugg ltét trnberbőI, akít étl
nár felfogadtam, ketíőn íuludott. Eg11 pilhnal a,lalt. bebiaxryí-
telta, hogg e:el,: csak olgun éd.esuizi, ptltltáttgok" akiktőI kotnolu
kalantlok eseíétt félni kell.

Pompúsun érzem m,agatt és nvg uaggnk e-légedue núntten-
nel ; eszem, nlittt a |arkas, Qlszon7" minl ü. írrs/eci" dt trrldig
nem lesr meg a :auartalan örünöm, amÍls uz étt ijre11 uízlaposói.-
m.a! nem hallom a horqangcii!ö7: köriil idrai-kelní, Ki a let+

getre, h.e! J llssr: Á,ií a
tiric.seí, ntr.rsl c íerrge-
résztliesőség srútl.t a |e-jembe. J6íiön fuit,
Liueseg, anonnal ; peru:l
se ueszítsen, fut jóban
u]ia,r lettni .tlelen !

Küldic el a'|iatat
llaulkinsot rögtött Red-
ruth-tal, hagg anyió-
tóIelbúcsttz:ék : aztdtt
nlindakettő iöjjött lclies
,lő:zel Bristalba.

.Iohn Trelauutty,
(.'. i. - Elit:lcjlel.-

:t!i,l mt.gírní, hog§
i3 luttd Ig, alci közbeuel.íi-
Je,J Atis:nel, n!]íIalkoz()tl
|trú. hogg hajdt kükt
u!ánunk. ha auguszlus
t,égéig nem keriilttéttlc
lis-s:a. csor!ól ato s hai ós-
kapilúnyt srerzett . .-

keméngkótésű legétlgt,
A,issé makccs ugy.ltr^
<tmit sainóIok, de mitl^
den nlús tekinittben pu-
Iósúgos A,irrc,s, á hoss;ri

sem merí tagadní,hogy i;li]i.-,ll
a haiónuk mílgen lcipri_ §i,,i;;lll;
lósdgai tü.nnűk. |;l§:l

Etltlíg nem is rlol1 i,i
§€fimi bai. A nunkds-
nép -,* aitorlaszerelők és
míis|aitíik,-^ & legunal-
masa.bb lassúsdgg al do I-
goztuk, ltz ígaz; de idő"
uel núgis csuk elkéslül-
lek. -| legénysíg tobor-
zdsa aFtdn keméttg gon-
dat okozatl.

Porrloscn htlsz em-
bert kereslenl --. gon,-
.d,olvu &,rrü nz e*e!.re ,
ha bet t szülötl ek ke l, kal ó -

aokkal, l,crg|l alakkal
az untlok Iranciúkkal
*katlttóttk öss,zc *"., ds
po/roli 1c/n/dddssal ís csod, nehezcn ludlam féltucutot összehozní
űfilikor a legnallgszerűbb uélctlen össrehozatt azzul az embertcl,
akit A-ereslem,

A takadón úlltant éppen, amiktr merő véletlenből. beszódlt
ercszk:edtem uele, §lmoniIIa, hogg régi tengcrész, hogg kacsműia
uary hogg minden hajósembert ismer l3rísltrlban., de az egé.§r-
§áge srenzed a szárazon ds mosl alon vtn, hogy valami ió
helgre srqődjék el saakúcsnak. IL.Iust reggel is azért aetődölt
al a pq.ítltt, mondotta,, hagg egg csepp sds leuegőt szíuion.

Ez ar ember megtendttetl. **. az történt oolna önne!, i§ --.
és puszta szdnalomból att rögtön srakdc.tna/< szerződ,tellem,

,Iohtt Siloar nl"eg ud.ldhannan a ióld alól keritetl cgls
Arroa ncuű ltotmanyast, csónakmeskrem ls aan. aki tiizér ;
tlgll, hagu kcdues ,l-ittesels. a Hispaniolúbót ualósúgos
hadíItujó lesz. Azt sern írtam núg meg, hogg ez a Siluer
jónúrlú eftIber : nagam győződtem meg róIa, hogg banltbetétjt:
udn, amelvhez még sohasem ngull. A kocsmát a |elesége gond-
jita bízru ; ez szinesbőrű assxlng és azt hiszem, két algar
laulthatallan ugglegé-ng, mint mi. ketten, megengedheti nrugdnak
ad a uéleménlit, hagy ennek a: asszongnak is uan része abban,
lán több min| az egésí,$é.!) kérrlésének, hogg a: uro trís,sza-
uággik a tengerre.,.. . J, 1'.

l

lilbú(:§úutarrt *'lr}"ámtól, . .

Ceytonl Isö;ranondrísolc
A aegloni cserkészt7isóg, amelget a jamboreen kapluttli

{:rnléküí, lesíes kötet, A ggönyörű képekkel illltsztrdlt nlurtkíI
núnden agges oldalún |eilécben ega-egg singalé,r böIes mondásl,
közöl. Szépek és érdekesek ezek, különósen taért, uwrt q mügllüt
példasrók közöt( naggon sak hasonlót talúlunlt.

Imhal nóhdny ftrutalóbd:
Ezer böIcs egy balclndot rneg mm ggőz.
űkos ember nem akar matékszárva nq"ra.ne§al §iüdrri,

hanem egyenkó,ttl szedi le.
Eggetlen zápar ióuáteheti a áossEt1 asr.dlg ,tlyöttelmeit."
Előre lendülő hinta uissza is uúg.
Isaszenel még íejjel sem trtashatod fuhétre.
Azt hisrd urasznlJi rriperándk márgt urs:t1.1tllt,lcubh"!

í7a meg ukatod kaptú, meni érte, ha nincsen rú. szülc-
séged, küld! eI §rte.,

A kikötő helyótt marad, ltrl u haió el is itldul
Pampa és dísz ar lslen. lúbtitttil talúlkozik a szegén.ystll1gcl.
Ag Irás lanttása ggóggító.
Hdrylódik a lé.Iekvesztő a hulltinxln, amell1en u nügu

teiíorlús tíIclik,
Fazékba tett rdk uigságtt addiq taú, nig a uíz ttetn buztluí

tarrásnak.
.MennéI ízesebb a t'alat, annúl |ütgébb a harapús,
Ha egyet,len bal.rla letteel kú.lb<t pot|.11aní, bölt:s gottdolatod

onnan ki nem húr.
,Ha csak egg őkőr is ris/ lör a keritósttt, a: egés: rscirtlc

bedöeög raittt.
'F'ebetr Io|lt| ttltlA,ís íahír tr.litisl ío!il:.
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Végsőt|.L, . ácrtokins íöltsónt1111 estétangiúnat, . J,T. végül i§ felébredtem és pedig tlgy, |togy oldalbavágtak Ós

§Iiiópzelhetitek azt az izgalrrrát.. nrelli61 ez a levól körütjártattam_a §zemem, egy Váro§i utcában nag;l épület
bennetrr fteltett. lfajtl kibrijtant a bőrönrből telk.cse.désern- elótt állt-unlr már, a nap nreg szópen kisütött.
ben és }ra valaha lenéztent *gly emlrert, ú,gy ez tnost Tom ** Hol vagyunk ? .'-- kérdeztenr.
Redruth voll} mcrt *gyebet senr turlott, inint rnorogni és -,* Brístolban ,-- íelelte Tom. --* §zál| ki l

siránkozní. AkárrnelyiÉ fíatalabb varlőr lrolrltrgan cserólt" 't}elawney rlr a rakpart közelében vett szál,lást, ,hosy
voina v.l* ; de a íöitlesúrr rlem így kívánta éia földesrlr felügyeljen a vitorlás munkálataira. Oela ketlett gyato€ol-
kívánsága valal[ennJ-iiink etőtl, törvény volt. Reelruíhrrlt, nunk Ós rragy gyönyörúségemre au utunk a part mentén a
kivtil efr,ik sern merésaelt volna rrrég ruoicrgni sem. nagyszámrl és mindenfóle ÍaJtájtl, nréretú _Ós. nenrzetiség_Ű

MÖinap regtrlel kct|esben g_r.,a}er§ clmerrtünk a ,,Benbow hajók mellett vitt eL, Az e§yiken a hajósok énekelve dol-
teugernagy;,-lű tltt tatfltaá- anl;árnat jó egéseségben és $9utlk, egy, másikon az emberek maga§an a fejem fölötl
jó fred,élYien. A kapitány, aki annyí galíbát ttkozott, od* tógtak köt,el.ekerr, amelyek olyan vókonyaknak látszottak,
ment" a"trol a legrnógatalkbrtottatrb 

- 
eml,er sem okoz már mint a pókháló. Én. ugyan q part mellett éltem egósz életem,

bajt. A íöld.esrlr mirráen,t. nregjavítt,atott, a vendégszobákat ben, méglg rlgy óreetem, lrogy mostanáig nem voltam közel
és a cégtáblát újra festtct,l.* {.s: butort is arl,ott --., min.denek- a |engerhez. Ujság volt §zá.m,Ornra a kátrány ós a só szaga is.
előtt egy §yiinrörű karossaóket a söntósb'e anyánr. r:észértl, A legcsodálatosabtl faragott kópeket láttam a hajók eirrán,
lzonkűüI 

-iatáit a szántára egy inasfiú,tn úgytrogy távollé- amely képek mirrd már me§§ze tengereket jártak he" Á"zon-
tem}ren nem szentecl,ett sunrrrilierr szükséget, kivüt egy sereg vén tengerészt, láttam, fülükben gyűrilvel,

Arnikrrr ezl a fiút megláttarrr" a,likor értettenr rneg első- csigába kunkorodó oldalszakállal, kátrányos varkocsukkal Ós

izlren g lrelyzetetrret; cdtlig éu r;sak a jövenclő kalarrdokra tétova, esetlen hajósjárásuklcal : mintlezek töbtl §vönyörŰ-
gondrrltam és nem jutotl. eszóntbe az otthon. amclyet clhagl,ni séget jelentettek §zánomra, rrrintha mindanrryi {illlvt,
ÍégzülöklmiktrrHíM§§.ffii,i:t{.i:mlWffiwWÉffi!i:iii:,-ij.!.''.'ffi§§Éüi:*€ir!#.§iitrii+:a*Ws!vagyÓrseketlátt.arrt
aztán mosl meglirt- volna.
tarrraztalrrrnirlrcliffil..].'':]..].|.],:.-.ffi}Iostmagamis
idegent, aki O, tengerre készülök
hetiicttárn, u,,u,, 

i§li1""u"1*!;-,l"rr5ie* nrellett, ffi
köirrry csortltilt t i ,, csónakmestere és

*,"$i:'-'$|rü":i,,l,: ff: §á1.1?,iji*I*1','fi:

szemimből. POtet , ], csupa énekló, vat_
lrcrgy kutyárrt bán- ffi:l"=- kocsos. ten§erésze
{;X Ű;;i ir fi{rvat ;}6-W van; tengerre szál_
ósminthrrgy:jar.at-,.ffi;.'ffiffito§egyÍsrneretlerl
iarr volt rnóg á nre*- ir, reir,.,;_:] *zignt t9lé, ho§y
texégben,siázkiro-i*ry:ffiryry=ffielásott.kincsutárt
gást"is találtaru C, &iffiffi;\, ' lreSf§fr kutassak !

nemresteltemmind- P*!|ffif- \ lW, Mialatt ebtlerr
egyiknóllecsepülrri§]\t-.'ffimarernekálrntldozás.
a rnunkáját, *?iffi.]]!ry tan ringatóztanr,

Elrnrllt az éi és k }§.ej-:,_"n*rxrnásnap ebód utárr __i,

tljraúfnak orettterrr |§.t§ ffiíi]í;ri*{i ott találtuk Jr.*rn-

iánr anyamtól ós a iT..;..*.** tözve, 
_ .csino_s kék

kis öb}Itől, ut ot Hli .,,::ry,_,----§Wt,:],,,§ posztóruhában,
születésenr óta ét- 

***'il,_;"o! 
! .__* ,.l.ri/,l" §lr"irl ,i7 ,r !i§!rí,l. í(rllvrt_ arnint mrrsoltyat aj-

..Benbrrrr_terrgerna}ytól" "*,arrrely mrrst, hogy kitestették, a kapu1, jól utánozva a rtratrózjárást.
nenr yolí''mei ann§,ira ilrága emlókelm. Végüt visszagonclol Megérkeztetek ? --- kiáltotta. **, Az orvos is rneg-
tanr mógegyszer a kapitá,nl;ra, aki anrryiseor barangolt itt árkezettaz éjjet l.ondorrból. Bra:ró ! A hajó tegénysóge teljesl
a part. mentén, fétreósapott kalapjávat, sebhelyes arcával Olr uram ! ,* kiáltottüil, "* mikor indulunk ?
és öreg sárgaréz rnesszÓHtó;ával, A kíivetkező pertlben ,- Mikor ? **, ísmételte" -*, Ind,ulás : holnap !

elkanyarorlott az rlt és az ottlrorrorn eltürrt szetnenr elől.
Á postakocsi szürküe;tknr vett fel belrrrünket a ,o§yörgy VI[I. FE.ILZET.

király"- előlt a pu§zta szélíln. Íin ttedruth ós eg1, ma§as .l ,nasoa_lárÁlrn
öregrlr közé szorultanrt bQ, ós az éténk ügefés és a, hideg esti Á 

"Mcsszelátóhot" 
cÍmagtt koesmában,

levágő ellenérc nrindjárt, elszundíkáltatn, aztán alrrrltam" §likor nregreggellzterrrn a fölrlesrlr néhány_sort írt John
mini, a fatlarab, hegyen-völgyön át, vógi6 a vonalrrn; rn.ikor §ílvernek és elküldte velem a ,,Messzelátóhoz" címzett

Kúr a |a löuisél megköszörü.lni,
t}úrmil tetté,I |elebarútodna.k, nekel hozra gyümö/cséf.
Megölelní iobb, mi.nl hí,tudtzllnak rágalmazíatní.
A |löce-gödörbe"n ta.lált ékkő, ék.kíj mgrad.
Üzt,et üztet, barútsdg barútsti,g,
M{g az, el.e|ánt a- csayldtibu rrem kerül" ne gottdoli tlég,

:e ntlő multkaleli esíttn.ényéről.
Ha eggík stemed nteqsérült, a rnrl.sík szcmee| kőnnge ís

T",qíndul.
lszapos uíz mélgsegél, ncm isnerlwted,
Akí u bait elkópzeli.. azt. m.aga |eló tereli.
Éretl ggümölcs nenl nvtrad a |ún.
A bolrlag csa!ád nem.csak apábóI, angdbóI, fíuérekbőI és

rúoérekllől, hanem u szanlszil.tlbó! és a szotl"tszód.nak szantszédiá-
h,jl is áll.

Gerinctelen ngelt, minden irángba tordul.
Szokúsra csak úgg kell üggelni, mint a ggermekre,
Ha éhezel, mért sítán.kazal egg kókuszpáIma tövében"
Halat is tlg11 fagidk, hagy megenged,ik neki, hagg a csaléf"

ke| bekapja.
A kacsának ldbngomát ott is láthatod, ahol az elefóntnak

trábn.gamát nem lelheted.
A leopdrd szőrméie ra|zdn nem udltoztathat,
Apró mag nő naggra és tária széiiel dgait,
Eggellen ember romlásba dönthet egész közösségeí...

Métí pörkötöd meg uJiadat, mikor parálscslpleíőd uan?
Még hu szúz lámpát gguitassz meg eggetlen látnpdróI,

a ggujtólámpa uilága nem csökken,
'Sudárba s*ökkenő íát mindenkí gondozni akar.

Yig,vliznt i ** ftlgják nrcg l liz a trekctc l(ulrl,a.



kocsrrrába. }[cgrnagvarirzta. llrtgr- kijtrttvt,rt rttlirlalillrrh, lta :r

rakpartok ttrentiln ha'latloíi tís fig;.,lllck ttÉ}, liis|irlt,snritr:r.
rutllynek có${Ólí) c8.y hrrl,fil,tltíls siirg{rtiz ll'ivlsíi, lJlirrtlrllt,xlrl,
iinLenr]ezvc áz allial()tl)llák. hrr§r rrr(lp tiitrll lr a jr1l íls lr;t,ir'rrl l:'r

t,rtk és kcresztiil)ratoll rirrr a ttti1l.. ir sztlltcrck tis iirrtk lr'i111l,,1"
gén. nlert vé§ig zl raLrrrlrirt tttrlsl ttlttttlrtll llz r'llt:| : 1,("g! l, l,;iIa};]tI

lrrm a' liér'de-ses kttt:sr,}tli rit.

.Flgészetr lrcl1,1,c kis szrlrali,rlzrihcIr t rlIl , .\ r,ógril,[ |riss,,tt
festelti,li.: irz ltíllitkok.lt| (,siI}{)s 1lirrrs. fiiggiilrliik rrrlllrk. lr

parlló tiszta hrttttrlkl;:ll rrilI lreltirtl,r,c, .lIirrtlkttt tl}rjal:r t.rtc,ítr;r

nvilotl.. rttintlctt .}llljl!{}n ,,q},-|§i- rrvillll lr.ittirlltl. írgr . lro9,r
íl, tágas alat:srlnv lt,tcltrt,t, r.grlszcrt ,i;'rl lr,ll1,1r.1 t l:i,!:'rl rri :r liisl
ít:llegr,-k nlelíel l is

Á tOgl'nszl,r'rlt tii}.r},rlr irr" lraji',rrrl. rlrl1llk l lil\l]ll lll,itrgl,-
sart beszí:l{cli. h(l§\- ,llt'gt{lt.}}d}liírttl rz ailírrtjtl s rjFl sz;ilr:i,,
friltern lrciéptri.

A trrfurt ot t lrlrhtlzva álltarrr, e;{\, rrlrlalszolríií;til rlgr cttt}llr
lópett, lii Ós dl1 0§r pillant/rsra ít,listrlerlt,ltt, h{)g\ llZ (]§ali ,r

hosszti.Irr}rn lehcl . }}all:ilta tőbííl ltrll, leviigva és rr llal hrinll
a,latt, rn1lltk{il, risell, arllil biinlttlaIt-is i'ig_r,ossóggel ke2elt
úg_v* rrgllirliirlzrt{t vt:lr:, rnint :r ltrarliir, Nltgl ntt lll1lgíls {i:

iókópű {!tlli}el v()lt. il,t ar(:it, ll)ilit ti cipii l{1,s7erii i§
sápatlt. tlr, értellrtcrs és nrosrrll*gíls nrc vtllt, }linthlt \,alóhall a

legvitlátnaí:1.1rkcriólválla1lotbrrnlelrtrtl.fii{r.iirrtszvc.il'rrt,keitlrr
rl§zt,akrh liözril t r!s kerIr,ese}rlr r,,rrttrl(,gei,| Fq},-|g}- rtt lijíts sz,i
r'á,I vágl válll,crcgel t{ssel íirlv,iiziilí c.

űszin1 érr szrilva. ntitlllt -l'rt:larvneT tlliiszi)r ctlrlílcl ll.
tct"el(,bert a hosszti.Irrhtlt, IlriIr(lc(l(}ig fiilIerrt. lrrrg.t lrisi'il-
hogl,cz az it f(ill1ll}li lrrngelt,sz. akire rrIvall lrrtsszl'l irltlig r,írra,
tioz.tattt a iri iirtlg ,,13clttrtrlr," r,l1ilt. l':lgl Jlillrrrllrir crIt' ,]7
pnrberrc §zálltóllll,it clég vr,}t, Lrrlianr lr k:rpil:inll és a
l;ekelc l{ut1,1'rt ís tt t,ali l)t:rt,.l is azt l,ritlcrrr. lttliar ttr,rst ttl;it
t tt<lt:llt, hog1" l,est cg}, líol(i7 lt7 cgtitzelt trtlirl'ltil:r l eltltt-tl .

.lttény. okttskrirllattt, tnitrl lz a liszta lis tlr li j;tl lll(t.!í!l,jI
1en{légíiis.

Iirre liigt iitt IIlegiíil t it lritl orsl't rjotrr. ir t lr; lrl l.rlili, k íiszr'illiir r

rls egl,etttlsen f(|léié tarítrtt*nt; ttl:rtll.-rji:ir:l tlitttllszktrr!r,:l
rílrptrr t,gl,i|i vctlrlrrggpl tlcszíigelt'tl,

silver rir ttetrtrlp J
ir levPIei.

klit,rll,zlrtlt rllletlr ttil r a ttt,|,i

_ É]n \lag}oli pajtils r,rrrlltszrrlllt. r.ltlt'rlt;tIt cz lr

ileaeltt. F)s vaj,iorr ntaga, ki(,süíla ? Az|:irt. atrtinl trtr.gl:illlr
lr íiildcsúr ítl el<í{. rttiulha 0g) l]illatlal ra rttlghlikki.ttl 1,tl}rtll

- Óh szril|, rttost ltnttgtlsln í§ ;t lirrzúl itt rl!tlr||1
lilár ttldí)n]. }lagn tz íri hllir!sinlrrttlrlt, ("'|t l r,ttrir.k i! \7{,f{,Il
tsének.

Megragadl-a a kezetttt,| Ís tttegslrtrílritI;t l,.llllr,lt rr 1rilla
tr{tban az eg,\,ik ventlrig. aki t;'rvrll tíiliinli illl, hirtt,trrrr l'cl
t)attant és ar, ajtri felri sillt,tt Kil,zvctlrlrríi| 1ilr"r,r lnr:llcll
trretlt el Ó§ egl 1rillanal lrlai1 kiórl ;]z tltl]lil,ír l )c n sielsrigr,
felkeltette a íig\,cltnetrrcl tis tirn tllsíi 1rillantásrlr l'r!istrtt,rtlttr
t:gyanaz. a r|§ít"()sl{tilrii rltttlt*l,r,rlll. n ki! lri:/rtllzl",rr.j i;r}.:rI,,;
r"liíszíir iiit.t a ,.}}cnl;i,rlr l etlgct,ttlt{t lllr "

, \'ig}'áznl I liií|lt,l!:trlr.
|;el;ele íittlra,

l,;ig-r- ly,ttlia,s fagarasl §{,ltl :l(l{)ii ;}zli!l. ll.}g\ 1i!il!l'h
hiVják ! kiáltrllla Silltlr. í)c |izr,|rlr rrtliLiil t,i, rllr,t!
l l,]rrJ, szaladj utrirla él fogiar] Íiilílrr,

Az ajtó liiizcltl}lr:n iiíiík ertvilit, í'r,irrltrlrll t:l ltl;itt;t triltltLtl,
- lttt tr}aga llarr,Ic |1,111gi,!,l!liR\ l{,tIll(. ir, ltkkrrt, is ttlt,g

kell fizetnie, itl}lil elf(lg\;rszlnl l ,,r,tlilr,l l \i}r cr , :lz.l;irl
elereszlvc a kt,zettte| lirr;,zitlc}lc ltl:gr ll)í:!1{ll:l. l.i l,z "

Fi:kel rl lllic§od?,l '.)

í(rrtl,a. trratn r ii]aslrrlI itrtr. lt;il 'l'rellrrt,t;r,l tir
nenl elltlÍlPtle llt;;g:ittltk )| |.itl.i,,,|-,tt | !,.z il liiizirlitI r:rt,,
r'rtll,

(lg}"? ltiahrill §ilvcr. az ritt ít;izatttitan ] lterl
rnhan.i ós segíl s I l;rrrvll:r}i. \zrrli kii;lijl ;l llírt k:irl\,.}k kiiziil
t,aló voll ez ir :' |,.s lr lt, llirsas;iq1,1l|111r1 illt|| \|{irg:!ll '] {,r l.r,r,

f§ak ide :

Az ilt, elllbcr, akil }lorg;rrrtrltk sztilílrrll rgr l!re g

fehérhajri, l,tla'bag(iniar(^ír ltajrir. itgvt,l',,gr rrll llrr !rilr1,1t r"lii
rJr.lhtirrr.lekert,sel csav:lrgal fa,t kt,ztilli,rt,

\ils \liri,{en .,z,ill t,:i.ziqrrrttlttt it }lorsltl lliil:l.
:,t,l}t,.ilt,lrt. 5ltlt;t§t,lrl l:'tl Íitrl :rr"l/il l :t:l l lr ír.lrllr: . ! ,.l.,r,i
li rr1 r li1 . \,t i. tlgyll )

\trnt látllrtrl. ll!,:llli Ittrrrtl!llt Ii.,,rIpl{,É\,í, \|1]r{jl!l
.\ rrcr,í,l r1.1tttIrirl r \li']
}ir.ttt tIrat)l.
l].]7 ít §z(rr{|li{:stirJ 'l'rrttt \{,rt,gatl,. n2 rigrt., ttIrlnrllrtrt !

|.i1!||lr1 l ft.l a r;crrtlqigliis }r;i tt t.l'friitikkcl li,nné[ iisszekirtIi
l l1s}lr,tt" lrz ólr hliz:tnthlt trcl,itlt .rrltlt l iiblr11 llc, t,tctlt It,nntlt! :,

jli1::lrl tzt cIIrilrr,!r,,,l,'|'rtliljtlcrrrktllrpcrt nliriiI trcszó|l tlektll',
\[rrs1 rtl;ir nlig elrrléklzclrl t,;i t]ritttt fc}eItr,}[rrr,í{alr
l1,s fcIrrt,h lttetcrl ttct,+.7rli lt21, a}|}i l)| l ,] \,"| |1,1í|()r} §,rl}.

vi}g\ \lil}I}li\c§lllllk V'til (ttt ? kiíltrrt t:t lr }trisszt't .I(tltlt
\1ilr lrlir{ elttlttkszr,I Lít. nlicstlrla lrcszlil| r,z ') 'l'al;itt ll}iir ltrl,,
is aiis 1,1!l]ék§zel, lrr.lgv r:§ylilllrllitt liillJ rIiskurlilíirl, rrri '

| §sltrl.i ,,53|, ;piliíl l'r,l,scgelt, |'iltlli:r,iil. l:llJlil1,11,, lll:r,',l
ll:lir,Lr,,',, r,sali ki vclt, ntil:íjl fol_\:l ;t .,r.l ;

íi cl.till llr.l iil.ilcriii hr,"zéIgct t '. ilk }}1.i')gl (, }Íllr§1l]l
\1il,s,,rl:t l J(i,l'rllihtllilrrirriil'| 1-,?, ltz!;ltt ig;lz:'rr;

f(rkrrns;rt,ltvr. rlil|,r§, \zl t,lhiltrtlr} i]r^t,rli l,il,s2;1 ;, hl,ir,r,r1l,
irlrtlnrliir.
" .\zlrllr. :rlll jllt }r(,!,:]lltt ti§sl;rilrlt,rrgrrl t t helytit,,, Silvr"i
lrizl.lltttas sírg,lr,s;'1<[r;1 lilzdall. ;ttlri ti§l l'.rrilt,ltt. !lj!91 !,jl
hi:lcIgii 11i111 ,

\ágr l,tl ;-t,lttic. ,,lrlbcl, t,z :; 'l'rllll 1|irt,9i}ll, ,(,lirtk iillt;l
Mosl aztiitr 1.1l}(,It(,ír,l rijllr:r h;trrg.il'rl |;'ls,iuL ls{k.
t;'*ktte }iul r-ir ]) \plll. tii,in islrtcrct}l. n7l á rtr,lt,6,| srrs1. [1,1l

llltlarrr- l)e vaI:tttti ri:rllll\ eliiIltttt. igert. trtinlhlr in:'tr iírlt:rll
vrrittlt itzt a fich,i| [,-§r l ,lk krrirlttrsitl szrtlirll ! l rlll irll.i:il rri
rigr r,tttItíltsZatlt.

i\7. l)iz|(}i. !]í]í\ ilrl. zlzlu| lllondot l ltlr}.
tlstttt,1,1cllt azl a vak pttt},l.t ls I'i,rr r-tlll ít nevt'

í!l

kiliit,rttll Sil\,(]I ()§tr§Z izgir*lrl tatr
['tlw | 'l'éttvleÉ áz \.,li :] 11(.\,l, {)l\'lill clil)r]l[)llfíriú vrrli,

lllt tllcsípjiik tlzI- a ljel;t,1" l(rrtr;lt i]lí}sl. ltsz nlil nlesí.inl-l'relau'tllv kapitítti'.,rilrrel, \|4.jri iolcrrlrlsl 1csziitrk orr/jJ az
escllíil I lJtlrr kitiirri; frrtr,. ;t!i{ li|.-ltrl Itltir'rs, ahi lr,g1.(izni.
}liztos, lrtrgr, úlrilr;ri 1iq fi1|,r111,.ilri. ,lr krrlr allijírl l }liríjl il
lreszóllek pzíli'] [i1,111\|i,.t,,111q1,!l,' \lni,l i.ll |,t"1,1i|r[rr
li!rr'ittt r'il :

}liliiiz}lcn tzekel {l lll1,1l!i3ií,ii:J1 i)}t|.}ltit. fiil ris r;rlri

bir"egctt a klltlsttlii}ralt a tlt;irikrijlil i17,,\s7,1:rl,rkrit r:saírkrrrlr';l
ís iltttr},ira izgalrltnbl ll(tztil ll!llgit. l;ritt1llll ar r)lrl llailr,3-1tt:k
a lrlttlIoni fő| iil\:(',nl,§z(lkttek a Irir,, ia. \ :l{!\ il l],rrr, §|l,ce i

lcrl(lőr§óí{óneli trlcg}rízrrltja ietttte \1,rst. l,irtgr, fl I]ekr,lr,
Í(rrl§ril iíl lall'rJtgru, rijratjle,lt :i §\ anllt_1, tit óle§r-tt t}tr,$
figlclltlrr a s7ilkí}|s.}|. (]{, ;]7 íi]jenl, t,rlttlr. szr,trtfíilr,sr,bll ,1.

íigr crelrIl voll nállttttlt:il. ris :rttril.,,i il]ir rrriilt:irr lisszajiit1 l,

ii.Ól ellrtitr rrs lillegYc itlorrleltl,. hrr§l a rlagl iolrlngítt'h:rll
q,lrcsztcltóli lr, íiltliizi,I l ltrr,:,l ii. tlq\ !eszírlfa 1ilici. lniltl :;

}r'llvairrlillt: t.zclitrllilt lt nrliL).,";|i il,i!enl vll|112 1,ó. lll,gt l,

lrtrsszít ,Irtlrtt \ilvcr lit,1 lti:rn
, i\rlzzt. t,sitk i Iarr kilt. l}l{}rtrll}l l il, tltrrs[ íit!rltr

lii: ht,lyzetilr. licritltctli. l1qt,t, '' Itl r:ltt 'l rclnlvtte1 klrlrit;illr
rir tttiI frrc lltrrs1 gillt,li;,ini rrilittt: l) llI iil ez a ,tví,l},!{)],llli
|'ir:kr,i rt sitjlil lt:iz;rlrlltlt)i rls irszlr ;t "aili1 plilinli:'lrlt;ri, a:,l irtl
lrlilgal l)(lltil) tis ]t,lr,írlr.zi :tz illst!l: í,rle tin clnti;rttli. iittAt
liistlrrlttr.ir>tr a q:rilil \7plll(,ll1 í:rttlira l 1[agl IIalliii,ts, lr,llFl,r
i§azrll.irril {,llH{,tli ;r l.elritlirrr t,lirll. \Iaga ttrfg íi:rlillr,itilrt,t,
irz. hiztlttl. tllrlg 1rcilig l,|cl,})(,s;lk r,siulls, de ls7ps is lizl cl.,'.
pilJlrtllirslll |:illirrrt. artrin1 irlt,hcltlJrr:lt igtln. |r1ll tttt,gr.,sc1l
nril tchl,I cl- titr t,lIt,tlr,. t,lzl,| t1,1, ii1,1,g fl11:lratlhlJ. lttttirr h]l,cgr,I
l lOgr lr:r Í,n tilrlirillirll l1,11gellis7 lt,trnril.: llezrag rtílltt;,t t,li,r!l r tt,

tltlttlt ti§ í'l,,§ít)otll tttitrrlt,ttescltl, tis tigr ttteg}riIinr r1,1,,l}, !,g\ |j:',,
l1rl.g }rri|1|l,r!r;t[. htlgl lslrl: liÉ} r(tíl{)!l : rll, í1,1r

,\zzlrl ltil,tr,l<,lr r,}lrltllgaí,ll1 tls í:il,,1t ,.1'1iilr1 ;rIlt ;tt,,!1,

lltittl lt:l r;rirnti lr7lil,t ;il liil l r rrItl;t,
\ szlirnlit ] !irrl ki lr ,.zri tlllií|r l líil,,!!: l}(tltiii

1rá|irrlilr 1 .ilti szlgr;ri," !'t"ir,trrlt1,1., t s:tli t" ft ]r,ril;r /l,,"] \,,l1l}:,

l)!eg n larrli,zlii:irr'll l

Í:,7z?l |||,\ ;tlltlr:t rr,lr|lt, ltrlrgá1 tl. rllr,7r|l,tI r11,1.1,|11r

ill}]ig a |iii}lr\i rh lrrlt í llL l tioi{ r,r,, litt, |"tl 1, ,;, l 1|lll;}!l] Ilj],líltlt,
li!t,tii7li,l:,ii . r,§riii! 1, 1'tt,;tgIltttl, lritrs,,Q,.,! iri,,.,liltiti.., !tll{r
! 5:i!.. !'].i. \-l,,izll:llt11;,;,ll ri;lf, ]! l.ílt,\til,t | ],. ,rr; ,

lö



l{6t firlnsi{gi ffi&.$yer $ytrmOlt
Jt}l1}. i:r ttttvtttttl}t,r elsii napjailr;tn intlttllltnt cl, litrlozs,

r ;irról, hog1,, rr 'l'iszán tit jr,rlva ílr,ttllt;ttlll ct cltirlrtlsstlrn. itzt
rr:nIólttlrrt,'irogy innrrrr vnlalrosy tnajr1 l rlvátrlr trrrlltel.t,k :r

llltnántúlra, atrol !\,l b)rritrlvben mílr akkol errrlegttetl
llorllr_v-lra,<1screg*t akarlant ftlltalrilni. trtt,rt j,i tróhítny
urrgv,rir {ontrrs i'rz+nctcl. hor.tart n<lki, Atltlt{ :lavatrt httg,l,

heirrr|.|rassanr, lclszölittlnl (|g.v ()lJ*an vtln:l1ra, atnely onnan
nláh liatorrírkat hoz(rtI a Sz,olnoki hi<l tájrlkírra, Iiolozsvár-
ról clindulvrr, l}írrríft,hunvatlorl., (,sucsátr ós íillcsdtln rrttlg*

álií{ ol.táIi a yotrtttttlkal, rrrírr.rlenki,ttek ltl ke lltrl t szírllni-
irrrg1, a mor.rlrrltyI iitlávnl rakjirk rnrg, nr{lr[_ nctrr vtrlt szón.
\aflvrlradorr ol;-an scrkirig állott a vonat. lrrlg1, csak rtrlrs-

nap-rlélrrtán ílrlünk a §zajoli vasuti áll.rntásla, Hövitl irlő
,rtirn, alrog1, a vontr{trnli Sztjollra órt. rtz rrt1 lcvií r,asul,asok az
,.,gósz vtinatot átkrrtatták, F] kiiztrtlrr cl)í{t}lll is ft,lfedcztek
:,lz (|gyik Pulntatrrt,korsi tetejrirr, ahtll miir liól rlalt óla nrt:g_

lapuivn fekiirlttlrrr. Anrtnk re,nrlje tis uró<ljlr sz.crirrt letessé_
ktlítk rrlyarr igazi lllírit trrlitIr{. íllrgJ,csrrh ítqv ltr,ntpcrcgttlnt
at ő*r.i sárrrs lalajorr. .\
r}ág}, iitrnrárg tlrllriíi't l
tiilllr sz*lgálatllan r,olI
va§rtlil§ is. akik az cgítsz
iclenl!,ttt n*g},ot nt,vrl.-
!r,k, Vtllt ltiizl iik tlg.t-

:rltisz1. llki rrrtig fitlttt is
ol1,nlt rrigett §tlbrrrcsin,
lrtt,t vi!§,tl i förriik r,,,lt
|".l. á .ln§!oll kr,dvts
fólrli rrzerlín ollltjiitt hoz
ziim ós atl liór'tIczt*,
hrrg5, hi luaga ? lgs rlttt,
Ialkoy.tarrt lrr'ki llc, r
(;\:iinF\,(i§\, tntirrtiik \,1l'l
gyrrk, t;lrtl{lyből jiiviili,,.
l laz:l gkarok ntctrrti a
l}ltnlitr1 úlrir. mtrt rlrlá-
,, 11|ri r,;1$}.{)k.

},l a 91, n rorsz íl.gra')
Ar. t:s:tk vrrlt. ntár nincs,
\llrga itrntlrr rlg}' lóllésl
rt}rt 1 c§,t, it t rnirrtrl, i{ l
|og rntgrliigllni, lrtint
r:g.l, }tutvtl, Oda. hivntotl
ktrt tlliilt katonrirt. rrkik
§7llron_vt. szcgezve llcvit-
ttk n s2it'irrli vasrtl i állo-
ntás ópülci várótermé}re.
It1. trtár voltak bent vil.gy tiz.r,ltiiir,tt, irlriki,l trtigv
!-eÉVvtr{'§ kat<rna iírziitt. Sz,erctl,cnr 1,1rlrtl *,lilriil a kt,ílrl-
rtrpllen írr:lyzoternllöl kiszallarllrlni. rlt, tr ftlg.vr.:t,lcs kattlnítk
. irszatessókeltr,,k ntinrlenk,ít. ak,i ki rrklrt rntlnni, },lúr
;]:,t,í! tsle volt, azl rnoudll1,1tlnt ae ajlr'T n,riI áliir lr;l\ik ór:ngk.

- l't,stvór. engedj lií, a kulra. sur,t'tlt trck llti,)í}íli. szontjnl
',áS}t)k nag_yc,í1 ís rr krlzélre n},rrtütárn egy l1{irl{}7 t,igirril,rr
-zir.llrt. }.irrr, ő azt rrrrrtrdrrtta l {'ll'erzsrll lirilij,

Így jul.ottant lii a szalratlba. tJntr:ltit:ttt lr k{rl ra. I}tlrszo,
lnritrl t tiibtri frrgrrl1, Iáttá, hoí{y kinlr:nllrrl. iili is ki akgrt,ali
tiinni. A kót katona, uekifrrrrlrrlt az rr,ilrirrak is ptrskrl,
1 rrssal akarlályozták nltg. hr'ls}, a liibbi ttl liti:l.1lt, jr'ihesscn"
I-,z1 lát,va, nl:n i1 tam én viztlt, hilttn,ttl t:lrrrir;tttíltrt t ,<á,;-lts.

.iís. hilles alfölrli tiiszrlkálra.
§zahatÍ leittrtrt.. i - 6 kilonri!t cres f ttl lrl lrl írn eIilrl t:tn

'rihátr-r' krrkoricllszárkílpu1, Ii]zr:k, l,§r ikólrl r"llríritar:t, {)tt
,',]tliltfm a szaka<lr'r llslis r!szrrkíl.

llajnallran clinrlultam a trtusz,taterrlí!i 1rtrrzlákott ílt.
hogv hOvíi, azl nlagánl scrn tttrltanr, r,sak tttr.,tt!tlnr t:éltalart,
!--grlsz ttirp ázl arrr. tlsl e lr:tt. §zltt1l,st,tl vr,llt attt. ;rnri SzairrlIriI

tiO liilotrríll.r:rre lelrtlt.
Ill a vlirrrs sztilén tgvik 1ll;]lgvilí !irrtlikllrttlil !iái)l,[tlll

,,:.i]l'jrrl, lr fiitrliin tltrtllitttt r'ú\, §1lltlilt }11,1;zl]!{t,iis iiiizllt:l,t

llostettg l$l$-hsn
*lnxrntl<ll ta. htlg}, a 'l'iszaz.uglra. '|'iszasas nlgit a viiröstlk
llvágt/rk a nyárrrn a lliszagál,a.t. a vlz t:lóntött vagy !{).0(lí}

holtt tcriiletet, ís most az nláh parancstttrksrig azl be akarjl
1ílrnt:tni ós rrlyrrn rnűszaki cnrberl" keres, ali,i nrra váJlalkoznü,

!íírsnap elmenlem az oláh }\(trres contpania paralxr§nok,,
sághoz. trtt arltak mellérn két fegyvere* kalonát. hog",v

kísérjtlnck a murrkahelyre. móríaín. fel és teg.yek javrrslalot,
tildrtiik a helyel . úgy tett{inr, nrintha a tiiltóstrr levö bián1,1
tanulrnányozn,ám. azrrnlran azt, kerastern, her6lyan bírnék *
'liszán íltju1 ni. \íár vagv ít írrájn nróregeltcnl. wttlg slá,-
trrrlll arlr.

ligysztlr azl nrtrndottu lr kót kattrna. hrrgy ök henx"tt,
nek Tiszasa§ra, a falub:r. rlajrl esteíe lé r,issz,a jönntk
(lonrlol1am, cíiák menjt|tfk, er. kr:tI nr:l<etrr.

Alighog.},, eltúntek, abbahagytarrr ón is a nrtlnkát, lt-
ntetrtcrn a 'I'iszáhcrz, csírrrakrr[ ker*:sttlnt, hog_v* azern a {tltsó
rrlrlalra jrrthassak. 'l'alílltarn kettíit is, de sajnos. ki voltak
firrva. .\z átítszírsrril lr k,ellcl í tntrnrlallolt}, mert fóltetttnt

a nálam ltir.íj jelentúsc-
, ktll, írrrgy clázn,ali, Visr-

szanlerrteitt telriit. ,i* a
kél olálr kal ottlr trti,l:
minrlóg !,lenr vrrlt, ott,

(irrrtrlrrltanr l:qyet,
cötétcde t,(. §ekir,ílgl an.l
annalt a z{i,{.X'i{.) lro}rI
*lihrliitt teriiír:l.ncli. arrti
elij tt trn íeli.ti r.lt,,ló tri(,§§z{,
esy a víz. áll*l iisszc-
rltilt lakatlan tanl.álrtrz
órtcrrr. itt *lltújtanr. llt-

, ílcll hallgat,tanr kód,111r,
ü.mint s két katuna kia.-
hált. h*g5 ,,Mtxrj"" liin
láttarrr a '|'iszát. §zaba(t
voltant, iík nreg kerts,
tek, í"Iogy a feletlessitk
rnit nondott, azl l].lát
nem {:udrrnt.

§íásnap elincírrll,artr
§zelevóny falu felc!,

, . nli$t(rgy 5,--6 kilonrótcrt

,] , lrány rnagvarral. me11-

' kérdeztcm tőliü, nli
(tjság a falubatr? Art
rnotrrlottá,k, hog_v a falut

rncgszállta kríl szítzad kátona" Csóllán agyonvertek trég.v
ltl/rlr kalorrát, tlrta nrt:nnek büntetni. Nem tar-
!tllt,am tanácsrrstrirli. htlgv így bernenjek. §lherültem a
[alut. elirttltrltrrnr !iuntzcntmárton feló. amel3" irle í -"íi
llilonréler 1ávrlIságra van Itt a l(Óriis-hírl iissze vrrlt rort,
}rrrlva., htllyettrl ilg.v rozoga kom1lon lehetett átjutni. Alnikrrr
a lii.ies{lgbe órtent, lrírrr}nt oláh h,atona állt elóm, íeltartóz-
latl alr (ls irelkísctrtck a tll}. &ítrrcs contpatria (Munkás százarli
ligrancsne,kságírra. ltt- az.t ntrrntltam neki, Irogy munká-
strk.i}l ktlresek. rnire atlott tlg.v igazolványt. nrellyel a köz-
srlgbrr sz.lrir4rlrtrl trrelrettenr. |}e: másnap jelentkezni. kellet1
lt;lla.

}tásna1l. amin| a kiizséglráza clÖt{ lnentQril, llrc§{"

írlIttrrl.tali. }ltvittt-lh a l,)ar3nf§ttolr e|ti és értésemre a<lt,ák,
írog.v ón lrregsziikterrt Sz"r:ntesriil. le vasJ,rrk fogva. Majri
*.,lvisztri:k ll'cmesvirrra, Áddig pe dig. hogy rijra nr*g ntt

rzr'ikhcssek, majtl clrltlgrrak, eg_v jó hellre, ílzután a két
katona clvtlzttttl egv karnraszeríi lrt:lviségbc" Ahol rlétlírny
rrtgíls" polon tncs fegvvt,rttrsaittós ut:in ránrzárták az
aj{ilt. 1lrir ki,_t nrrpig voltant r!tlt:6-57"611;6rr bíirtiirt.ömlien,
*nólhiil. lro91, vaIaki ndajiitt rrrIna. ,\lkonl,a.t {eló lépésektlt
halloltartr. e!kr,,zritr:rn ki*lrálrri. Hkkr;r egv gyerekhan§ alt
kcirrlezt*. 'i:i vltn l;tlntj K.iszóltanr. hog3r magyar vagyrtk,
|191ilrlllk. rli,,!ll-il}kii r,á. az, tllő leletl volt- nvilíls vasrítcsán

jl



,Tiszának. A vlz
folyásával halad-
tunk lgfelé, mégis
reggel négy óra
Iehetett, aniikor a
csongrádi Tisza
parton, az alsó-
város közelében
kikötöttünk. Sza-
bad voltam egé-
:§Z€tll de aggód-
tam a két fiatal
magyar kúnsági
gyermekért.

Kérdeztem:
--.Édesfiam, most,
hogy fogtok visz-

szamenni? Azt
mondották: ,* Ne. aggódjon bácsi,

l evezni Úgyscm
l lehet felfelé, maj<I

!' ltílzzuk a ladikot,
] minket gyereke-l ket peclig az olá-

hok csak nembátr-' tanak.

Ievő nyílásnál egy gyermekarc mutatkozott és azt mon- Megöleltem, nregcsókoltam őket, könnyeztek ők is,
,dotta, bácsi magát keressúk, htlgy kiszabadítsuk, mert én is. Elváltunk. Két nap mulva Pesten voltam, illetékes
;áz e§}ik olálr rtetektív azt beszélte a másiknak, hogy magát, helyen leadtam a 23 levelet, amit a keblem}en hoztam.
az éjjel elviszik. Itt van egy kőműveskalapács, bontsa ki 1920 március 14-én este Csongrádnál ugyanazon a
,a falat, este nyolc órakor ott várjuk egy csónakkal a Kis- hetyen, ahol néhány hónap előtt a partra szálltam, tleültem
Körös torkolatánál ós az éjjel átvisszük Csongrárlra. AzL egy öreg halásszal egy ladikba ós elinrlultunk a Körösön
hittem, hogy a két gyernreket valaki küldte. Nem akartam felfelé ugyanazon az rlton, amelyiken a mult évben lehajóz-
,elhinni, lrogy 27 kilométeres éjjeli csónakázásra két kisfiir tunk, Már hajnalodott, amikor odaértünk, ahol azelőtt
vállalkozott volna. A kalapáccsal az ajtó felett volt nyílás fogoly voltam. Nagy embermozgá§t láttunk a parton.
vasrácsát kifeszítettem, a nyíláson át kibrljtam. A két Kérdeztem az embereket, hogy mi ítjság? Azt mon<lták,
fiír már a megbeszélt helyen váit, az egyik 1.1, a másik 15 hogy az oláhok az este kivonultak és várják a Horthy-
éves lehetett. Releültettek a csónakba s elindultak velem csapatokat.
.az őszi esös, hi<leg, viharos ójszakában a Körösön tefelé a Elsö rtolgom az volt, lrogy felkere§§em a két hős kis

magyarl, tudtti
akartám, hogy ér-
tek haza. Elm,ond-
ták, ho6y reggel

4 órától este
10 óráig húzták
a la<likot a Körö-
sön felfelé a víz
folyása ellen. Köz-
ben kétszer rájuk

is lőttek a
Schwab - majornál
meg a Bökényi
csárdánál az oláh
katoná"k,. de nem
találták el] §z
egyik fiú ekkor
meghűlt, tüdii-

bajt kapott.
7924. évben

19 éves korálran
meg is lralt,
a másik fiír pe-
dig nra is él, :Jl
éves.

Attnók F. Szabő ,l"

- -t.Y !YYttrttrttrrttllttllltll|lll 1-1|lll tll!tlll:llttlttttttttttttt ttYYYvv--*
-_ A két fiti már várt . . ,

részüket. A mindenrészüket. A mindennapi jótett neveló ereJe és lelkiismeretes elvég-
zése, az akarat céItudatos fejlesztése a tihanyi tábor kis úszójából
1932 májusában fóiskolai bajnokot varázsolt.

Ettól kezdve .a soortviláb elismert h6sa otrrrirrsl neloí. szerzetl:Ettól kezdve a spo,rtvilág elismert hőse európal nevot §zerzett
magának. Magdeburgban stafétagyőztes 1,933 májusában, jrinius-
ban a jugoszláv közönség gyönyörködik teljesítményében, Először
tlss?g 1 percen bclül a 100- m.-t, igaz tengórvl2ben, majd Nápolyússza 1 percen belül a 100 m.-t, igaz tengervízben, majd Nápoly
és .F'irenze kerül sorra. Végá,llomás- Torinof Kossuth Lajos városa,
ahol a második helvet vere-kszi ki magárrak tlátviával edvtitt,

részüket. A mindennapi jótett neveló ereJe és lelkiismeretes el,zése, az akarat céItudatos feilesztése a tihanvi tábor kis úszói

ahol a másotlik helyet ki magárrak bátyjával együtt,

A Granr€l-Fffix ur:rerÉe§e
A tihanyi kavicsos parton 1928 nyarán vígan hancuroztak a

Sas órs tagjai. Izgalommal tárgyalták a holnapi verseny egyes pont-
jait s mint balatóni fiúkat a legjobban az úszás és bírvárkodás fel-
tételei érdekelték őket.,,A szomszódos esztergomiak kitünó gyors-
úszóval" rendelkeznek..- szólt Ferkó, -,,viszont ók nem ismerik a
balatoni hullámokat" vlgasztalta a fiúkat Rárd tsandi segédtiszt,.
aki most már a Kárntel hegyén dicséri az Urat.

Másnap lefolyt a ver§eny, a
Festeticsek verseny6rse második
lett rlszásban és buvárkodásban.
Az őrs tagiai csak most vették
észre, hogy a jó eredményt egy
testvérpárnak íeltünó ügyes rlszása
blztosította, a kis csik Ferkó
sprlntúszásg és testvérbátyjának,
Lengváry Akosnak pompás mell-
rlszása.
_ Az évek multak, Ferkóból és
Akosból 6rsvezetó lett, résztvettek
az angol jamboreon,

Az érettségit szép eredménnyel
tették le s mint öregcserkaszek
a csapat munkájában tehetségük
és idejük §zerint most is kiveszik

1934 jtllius 8-án pedjg megnyeri Párizsban a Grand Prix-t, a
legnagyobb kitlintetést" Es ettó] kezdl-e veretlen. }íint cserkész-
csapatának hú tagja" állan-
dóan érintkezésbcn van ,fia-
talabb társaival, akikre péI-
dájával serkentóleg hat. A
keszthelyi vízi-cserkészekb6I
már mo§t rekrutá.lódnak ké-
szüló utódai,

12 nagy díját nyert s
több mint 200 díszéremnek
birtokosa. orvosi tanulmá-
nyait emellett ernyedetlen szor-
galommal végá. A fiatal ma-
gyar bajnok kiivetkezetes mun-
kája, amely a cserkészmunha
lelkiismeretes teljesíteséből in-
dult ki, a Nemzeti Sport
uszodában most aratta leg-
szeblr diadalát stokholmi útja
elótt, Kirlszta .azt az 7dőt,
amit a kontinensen ezideig
csak Bárány Istvánnak si-
kcrült, Az 58.4rrrp.-cs Európa
rekortl beállításával hivata-
losan is a világ ezidei teljesitményének élére került.

A japá,rr sprintcrek köréhen is ritkán megkózelíthetó eredmény-
ről örömmel emlékszik meg, mint ideális sportember mintaképéról,
a cserkésztörvényeket ma is hüen teljesító magyar iíjúról a Magyar
Cserkész s örömmel állítja példaképül azt a híhetetlen kitariást.,
fanatikus tervszerü§ég§t, amelyek Ferkó barátunk rninden ver_
seny aikalmából tizedmásodpe.rcenkint javítgatta cgyéni rc.
kordjait.

A tíhanyi vizitáborbarr
Eurciparekrrrd-lróse

Mu..y Christmas and Huppy Ne#_Yeör }o all Scoi:ts of the V".ld from }he

,,Mugy* C.e.ké"".]'
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r. t,ltilcick tiillrrr;r. Svód,.siivcgr:u}ior" ala}ir1 sátrlr-

l- Ml;NKAl,ÁttSL1NK T,ITKOs RIt]OFiT.ír\ A DÁ]

A NACY FÓNOK \rlc\flAMJABeNl
Először óvatos pillantások, utána kérdezőskö<lés, rle

a végén cgymá§ nyakába borrrlás volt a találkozás fornrája.
amikor az 1924-ben Dániábarr járt magyar ver§enycsapat
tagíai találkoztak hosszú 10 év trtán dr. Sztrilic:h Pál,
a mi §zerelett és népszeríí Polcsi bánlc ott.honában. §leinte
még találgatták, hogy ki is lehet az a nagybaju§zit §zéle§-
váLllír atléta, aki most belépett, rle riiviel perceken beliil
már nem volt ismcrctilen csak isrnerős ós mindenki ügy
beszélgettlti a másikkal., ürintha 1924. lázas izgalnrában
volna,

*- §jrrye l Még a kis Stróbi is rnagasablr lett, rrálam t --
méltatlankodott ..Ian, aki annakidején hatalmas izmai,
val ** nriközben békaugrást inritált, *- ejtette lrámulatba
a tábortúz hatalmas közönsógét.

De nyílik az ajtó és belép vitóz dr. l'emesy Győző,
a csapat volt parancsnoka, akinek főképen kr'iszönhetjiik
a kopenhágai ereclrnényt. Mindenkit nlcgismer, jóllehet
legtöbbelr,ő is esak tíz éwel ezelőtt találkozott.

S e t,aláIkozón megszúletett az ötlct, lro8y üljük meg
méltórr a 10 éves julrileumtlt ; itgy, hogy az á ma-
gunk számára is ketíves
risszaemlókezó§t. nyujtson, . "

MECELÉVENEDNEK
f\ NAGY NÁpOK
Az iúőgép megállt eg}

röpke |'2 6rára t Pergett il
filrn. Most vonul fel a ver§etr},-
csapat. Ime a tábonerós. l\
kírerócsapat tábcrrában rragy
rcudégség, A különbözít nem-
aetek színes fiai tarka öltö-
rrtúliben. Már szerelik a ca-
úet a vlziversenyre. ott ntá-
i*, a magyar fáramászr) a
tfr§cnJietr. Készül a, nyár§oll
cirh kenl,ór . . . lis se vége. sr,r
.mcsza a sok, képnek, mikóz-
b-{E úgt, érezziil<. hogy n*nr is
e u,atinén üliink, hanetn ott
tfiunk a tábor'lran és rtrrrk-

.]I"]BILEt_}MI ÜI\"NEI,SIJGi IRŐL

kolunk a kézügyességí versenyen indtrló magyar versetryző-
. nek, aki fürgén hegyezi, faragja késóvel a különböző fa-
darabokat.

\lalólran mé§§gy§zer vógigéltük azokat az élményekct,,
amit a jamboree jelentett. De egyébként hozzásegített-
ehhez bennünket a c§apat volt parancsnoksága. Győző
há, a csapat parancsnoka főképen az ererlmény nyomán
támaclt visszhangot isrnertette, vitéz lraragó Ede, a kisérő-
c§apat para,nc§noka elénk tárta azt a páratlan áldozatot
és sze.retetet kívánó mnnkát, amit a kísórőcsapat feladatá-
rrak tekintett.

Az élet maga i§ v€r§eny, a versenyre §zük§óg van,
ha az élet nagy vcr§enyében nem akarunk lni, c§erkészek
lemaradni, Ehhez kívánunk jó munkát a mai cserké§zek-
nek ! - jelölte meg a kopenhágai fi{rk üzenetét Polcsi bá
s ezzel adta át 

^2t 
az örök§éget, amit tíz év elótt hoztunk

magunkkal.
§gyszerre fellran$zott a rlán §serkószfiírk §yor§ meno-

telőjének dallama. . . Á Lóczi zenekar * amelynek tagiai
tírtnyornórészben a Dániában Járt zenekarban is játszot-
tak -- tlz alkalomrnal i§ kttett magáórt. Mindezek be-

tetőzése pedig egy érdekes sí-
film és a rrépszerű Micky-filnt
volt.

AZűl CÉt"KrrűZÉSEK
pEDlC

az esti ünnepi vec§orán han8-
zottak el. Itt már ismét a
kedves közvetlenség volt az,
ami legiobhan jellemezte e
találkozá§t. Akik az előző
alkalommal nem jelenhettek
m€8, most kipótolták és móg
vi<lékről is utaztak fel, hogy
legalább ez alkalommal ott
lcgyenek.

Temesl Győző bá most
a c§apat további feladatát
jeliilte meg. IJj célokatn dt
rnost már íérfiíti céIokat tüzött
ki feladatul. Majd gróf Teleki

DÁNIAI .IAMB()RE§

A juhiláldl,,vcrseltycsapal."
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A tlr, Főcserkész úr hasonló foladatot lát a cserkészel.*
hen magya,r vonatkozásban. Ha mí a munkánkat a mai
keretekben ilyer1 í.ervszerű tempóban látjrrk etr, akkor ncm_
zeíi szempontból is haszn<rs szolgálatot- tesziink ós ,gyrrr,
sítjuk a mai rrrssu helyzet nregolrlását í

[.]tána Polcsi bá m.éltatta a Jamhoree jclent6ségét.;
majrl a c§apet [agjai nrrndtak kdszönetct azért, hogy t
rnagyar szereplést {t§y :t parancsnokság, m,int, a szö,vetség
lehelővé tcttc,

A csapat tagjai perlig üttvözló lapokat ktildtók azok*
hoz, aki más országakbarr, sót más világrószekben ldvón
talán csak évtizedek mulvrr foguak valahol a csapat l:gy^
egy tagiával taláIkornj" De a. szálak most is megvannak
s a cserkészgondolat l-*rjesztésél., ők a trópusi égöv alat,i
cselekedeteikkel csak úgy szolgálják, mint itt, nri, a kis
csonka hazában, . .

Á v*rsctl.vetr nyer{ rlijak.

Pál tb. íőcserkesz adotl rrlyan gondolrrtokat. mt:lyek az
,egé§z mozgalon számára szóItak.

.,A transkaukázus vasut tizembentartá.sa éveken kcresz-
[ül lelretetlen volt. A keservcs fáradsággal, homoksiva-
ta,gon ker*sztül épitett vasutat hasznavehctetlennó tetlrl
,a fuióhomok. Ol_vkor teljesen elborította a ya§ut pályá,
iát, s azne| minden közlekerlést eleve mcggátolt, ;\ hatóság
rnindcnt nregkísórelt. Gátaka1, hótorlaszokat, palánkot
ópített, de mindez még csak jobban elősegítette a frrtó-
homok leülepedósét. Nem maradt rnás hátra, nrint L

ludóstlkhoz fordLrlt,. Az egyik el is vállalta, hogy mcg-
felel,ő rendszabályok életbeléptetésével igyekszik, rréhán_v
óvtized alatt megoldani a fe]atlatot,.

Először megtiltcltták a közelben a legettetést. Későbh
ennek folyományakérrt növényzet itllentkezett. A lű
is kezdett sarjadozni. A füvet is erősitették. Később már
,fákat is lehetett oda ültetni . . . és 15 év multán mcgoltlást
fi.yert, merl a futóhomclk már nem jelení.ett prolrlémát"

Mint utóIagosan kiszátrrltották, ez *z eljárás a termé-
szet rentljc szcritrt 80 óvet vctl volna. igónybe.

EZT |GAZOLJA
A FoGoRVo§

Fogkőmentes mindenkorro ! Nincsen többé
kitéve o ve§zélynek, hogy fogkő miolt meg_

romlonok,"'esetleg kihullonok o fogoi.

Kolodont-fol voló rend§zeres ópolós meg-

védi o fogokot o fogkő ellen,
Noponto csok néhóny perces Kolodont-fog-
ópolós *egy életen keresztül egészséges fogok,

LOD0



;1:nap nuir reogtl óla síirű. lasla11 peLghrA,hen hu.íl.aít
rr hrj. h |elhtik egés:en el|oglák a: egél. déltl!ún három óra
t,oll és tgllnlásul.ún ogúllak ki u szenú?izti ablalraA,han n bi|.Ionl1,
lúntpúA,. ;1x 11|t:útt eggre piltóbb lépésekl;:el iúrtak az anúertk,
ntúr ali11 lelrctett lrutluní tt lépésiik za.itil. Csönrl uoII. amilyen
,t naqlJuúrrlsban rítkún s.okoll lenni.. tsttk néfut,ttiha csendült
meg eg!]-ettlt krlc.si.s rjles lrunojtt. tttttittl a h.óbotl kínlódó, |ol11tun
meqrsús:tí loual:al náqalía.

Eloth littrcsi, a ,,fet:skí,k" őrsuezetője kinézt,tt a.z ablukon
q hóesésre . tLrra gottclolt, htlqt\ nuig ma elnteg11 ualanelgik
sporí.üzklíllll .s/pias;l l,ljllll.i é§ halnap a Iehér htggekhen lrsz
,t |iúkl;at, Szomlla! d(Iuíún uoll. Arro glonrlolí. lulg11 c: a hri
núndenn"t|l ltuLalntusabb, ltttll, IoIulott htLll, beIiidí tt t,tírclsí
ute.úAi pís:kúl, s:cnnltrít.. J.lirrraí/rrlru1 ts rrrrtl gondoIl. hog11

a hő treie niqqolt hrlsctttl{l a iós|t11 trtióItt:, ha ntitlrlen rnlhtr
ió lentte, hl míttdenki a neotledik tscrkósrtijrtléttt1 sztrítú élne,
al;kor ip1lctt tig11 íúomJ.lulndnrlk tr ftangtrs sza,oak, tnint a
l;pések zrlja a Irissett lttttloíí lchír lúban. Elhalórozla, hog11
.rrőI lo0 beszé.ltt.i tl tictinak az őrsí littticsonyon. 'I'egtnp nt.úr

íijIrIís:ítrlít a It.it, mi.ndertAirreli eIőké.szíllll uulanti kedut,.s kis
sentrnf.slgeí liarút,songra, És mtlsl még cgg ItüIön. karúcsongli
,titittdéArlí ls 1capnrrA. A:l, lloqu holttap ki l.ehet mettni stelni
,t httdai hegqekbc, líúr eliirl ére:le ilmaibun n szabadhan.
,,aló nn:gás iirörnét t's uidtitttstigtil. a szemíbc csaptí, lri.ss
!,tlt,t]íí{, a lesil;lús !)uaiílvör|isí!]iL, a kerltlt:s, cstt1la Iiaíul arcolial,,
l!:ik kiiriilnes:iA, maid odak,itttt. lilionlos Iiúk a |ehér IÁ |elctl.

," A.ltgtt, Iml a |ekeít, ngak|,lndőrif ", klrieztc. Szípct"t
i,il akart iillii:ni u l;arácsonllra. Föltles:i. gottdoIía, az első
lloss:ti, lsadrtigiúl és elktipzellr mettnyíre Io0nQk ijriiln.i tt
querckek' a n.adrúrlgal jLi.ró. tiitlotlsüIt |érIitls lekintéllltine.k.
\Irir előre melege lett c ntai baldo,t1 mcleg tslt is u ltolttttlti
-.,lggszerií lrírótdtlIós előérzetí öröntóíŐI.

Iít:gbltt,I(ísen nk|sszc lttA,tt|.I u uiiros l;özl:1lttíií, ttlto| az
.sa1lotoíthott uo!t. Kort?tt urln még ,. ittltlll tlszébe. .--, sétúIol;
,.iLlc! gunlrs! u ltóItc.ttl. Szeretíe rr /rí.s.selt httl|,oIl pell1hekel,
.rvlLlek mitilhct szőtttltlttl tcrílelleh, uolna. és minllru m?leg

,:,-lbtitlt't. irirnódú emberelc kellenus, s.űryeges szobliiől,ú uarú-
1;r1||n ptina az ulcdí, Fejéí egészlrl behtizla A:abúíja |illhailolt
,:l!|,:ril alú, ltog11 a hó n.e es.sék rr nyak(iba. nngdbamrrüluc
-.,,! a c.srjrtrlrs A,ülpúrosí tltc.riÁ:ott, ahol aIigl-aIig iiilt srcmbc
:-:; Pqq júról:eIő. akítteI k,i kellelt kcrülji,le eg9lttttisl.

fIoltta.p kinvgyíin.k a Stltíbllcgure, milqen jó lesz leut-
- ,-::ni úira a Nornla|alcitőtt. \'an ullgan, tuihánt1 a Iiúk
" :ii!|, ak,i mé17 ttent wll síclní. !4ílgen iókat. ftl11ltn.lc mulűtni
-: ,:,, hogU a Ii ísoiimbijc {ol.tlton ímszttdlia ft nrdrúqíékeí,,,^, hcti, ttem tirl meg1 nrki, ő miltdettkipen pu.hóril esili.

^1:tlr! bizlosctIl n(m lcs: ol11att szép a kirúnclulós. minl"-liq a: az t|tl, utíkor a. uttsti{.úlIomtiskjl ttó.gtftrón.gira leuíi
- ".,4,11;71fi7|ln menetcltek [eI. sitel c Jtibtthlltt. éiszalca, merl

,:ttaI íizenl:etíő ttIún érk:ezetl me11. A, fu) mds|ílnúleres
orlaíijttlt, |ínom, Iriss ptlrhti. ,4 hrpader olá heraaadí

, jll.§;er csal; uzott tlelít,. észre magúl, hogu tl bohri!u hol
,"-,t. hol htllra híesaklik. Ahtlgq fölemelle u sííiI éq kezó-
. sólt'thltt. /lis:ert rsaA a fui IiIúqíí0ll. nnalttpoqnlto^ tirr:.{t,.

lrcqg nt1olr-tí: etttí.itni!er InOlJus-\lr(il,.lrl rlt!tt.gt1l_tll u ltti is nent
a síiétttlk, a talpún. h-anent a niragarll. haoalt. cstjszik előrt,
A: e.ggil,, aprősrig nltqcstiszotl i:s ekstíl. F-ejiel hele|tiródolt
a fujbtl. Nagyttehezcn sikerüll csa.k kikaparttí a mas|él^
méípras süpped(í |eh,í:r s:íínge.g alóI. II}s míkor m.egérk?7lek u
menedékhtizbű, a sfibdiük |alúra és ablakaira belülrőI fag-
tuk rd a iégcsapolc. nlegnéz|.ék a hőm,{rőt, hál bentt (.l szob(Iblln
Itét íok hirleg uolí. I)e azért naggszerűen érezték maguklí,
múr lassatt uil(lgosodaíl odctliítttt. I]edurraníallak l ktilgfuibu
és hanlarosan nu:leg lett. ,§errki rrcnr panttszkodolt álntullan-
súqróI. tríiltor claludlak reggeI. orlaliitttt ult.ir hossztial/,, noltaI.
,t nlaQashtglli IcttuííA, úrnyéA,ai.

F}s a: uott ggön.uöríi, mikar |eklbrúlek,. .Ncm is ebédrl,
lek, a:Lltttttll |őlcsa|.oltóIt a sítalpakul. urlgu, amint Duii
nenezi nindíg, a lúbsztittkókal. és s.zuladlttk ki a szabadbu,
Csa|, nusl. ueltélc észre, núlgen lnagasall uttnnak, (}gönuörií
tstllt, Iiglís: ntelegen -cütőíl tt twp. A itlngő|till árnuél,:ai piro.sal,
IíIún ntlúIlak eI a luiban. csltdtíIkoitltt ní:t(k:. tt soha nern lriltll!
s:íttekel" azlútt : hairú.. .

- F'íataltlr ! szóIí oaluk,í lt,alkutt.
- F'iatalú.r ! - , . sztilí üalaki m.ég?g!tsz(r, /{rrrr.si iitdletl

nfzel! föl az emlékt:ihől. Eszre .se llr,líc. hogu tlgg t'őIdszín/t
hr.Iuíséq kupuitt előll ltt-lssztí sorhan. tí|.Inak, kendij&,ög rís rnt,,
tltlos l,:lbúlokba burkoIt (rnhcrfk.

,, I;íutttlúr ! ... Itórent,. .. iijíiijn egy kicsíl körelebb,, .

szcretnél: palamit mondani . . . tt?nt haragszik m(g rám ll
IiatalLlr srólalí. nteg eguilr rongulsliabúí.ú. rt tömii|.i stlrhnt,
rlcsorgólt kiizül.,i(rrrr",st orluntettí ltoz:ti.

--- llíulalllr . . . Il., ícsselr megijedni nem A,oklulrtt
akarak.'hiszen lmlo a ió .lslenneA, . , , lesz n:.unkátn, uan ltti , . ,

l',es: karócsang a ggerekeknek. Nl /c.s.srn rám haragudtti,
tle - , . kérní ak,arok L,alaftút. Móg reggel wlt, hog11 eljötttnt
hal.u.lról. Akkor lkadl valamí munltám,. o"lkalmi nrunka.,
Van pi.nz arra, hogg orlo.s,srigo/ wgllek a g!]erclinek. A:
rg1lleli rlrucls rendell. neki tlalami. oruosstigot tlzt. szcrelnón,
megue.nni,.. és hazauinn.i.,. mtr!, ha nto. beueszi a ggerel:^

ntí:11 föllteíhel karúcsongra. nem lalcom oluan naglltll nlp.§.§il.
megidrom az utat mdsféI óru atall és láttant |ialaltir kabútjt.in
u cserltésljr.Iuén.yt" Condoll.am. hogyha beúIlna . . . idr ü
helgemre. mert ha elmozrIulok inrten. natn kapok mut&út..
ncm lesz karácsottg , . . azért. Iw |iolalúr, len.ne ol11tttt szíuts"
hedllní ide a hclqentre és megtltirni... amtg uisszajöoöl,, ^.'
n(m szokíam irlegetttktíít liérni , . , ltc tessptt haragudtti"
Pisícittol; eszébe julolt. hogg múr félhal oatt. llagaon ellölíötlt
az ídőt ar. öItözkiidissdl. h.r megI?§:i. amil ez az ember kór,
esetl-eu hál előtl nem lceriil cl i.nnét, hólk,or betsukji'tk az üzl(,
tekeí. Nen le.st holnap .ríe/ris. , Ar őrsi karfusonllt 6 órakor
kezdik,. F./tcésiÁ. Ű az őrsrpzelő, Eddig még soha nent
késetl el. T'étnpóntt ega kia§íl. azlán minlha ttem ís halltltttl
t:tllna. d beszédet. níhány lílpésí. tttl. előre.

Ar ulcasarkon |tpllehentr-srk keriillek elíjtl. Es:ébe ittktll.
rnil i.s akurl npsélrtí nto. a t'ilikn.ak: a tvglledik liiroln.gről^
A.zíőn Ielóqas:|oí!.a,t Ieiil r|s í;isslcnipn1 u rattqgoslrqbiilú
gmhcrhcz 

-
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.-^ M*ggatvlallanl magam. Mégis beáIlak a helgére.
Elkésem ugltran tlalahonnan, de, - . de., . . a m.(rga, dolga |an-
losabb, na menien, menien, Isten. dldia, iobbuldst ktuiittok
.a. gyereknek és kellemes ünnepeket elz o|.lhaniaknak.

-, Isten megdldia a |iatalurat, Naggan, naggon fogok
síeíni ui*sza, de.. . tel.szik tudni,.. tíipe-sten lakam,,..

--," Nb, a holnapi stelésnek mi,nd,enesetre |uecs, grlnrlolta,
Pisía nCmi keserűséggel, de aildn rögíön elszéggelle magdt.
Ó,-," Ut stelésre gond,ol, a holnapí. stetés míati kesered"ik et
ls -* C3 ezek az emberek, ezek az emberek, akikn.elt ez a hó kenye-
ret és nem szdrakozást t'elent, múr rcggel óta ú,csoroqnalt í.tt a
hidegben, egésren belepte őket q hő és mé.gis, mégís csaknem
baldagok, m,ert kalúcsongi aidndékot kiiltlőtt az Isíen. Csak
a kétség ne lenne, hogy az emberek kezén, majd elsikkad ez a
kaulcsonyt ajrindók. H.iszen serlkí sem tudt'a, hoglJ hany
hóIapútolót pesznek maid föI, ötuenet, szdzat és múr eddig
,tegalább kétszúz ember dII ítl türelmesen, a hókristólyak esillery-
nak a sapkájukon, olyanok, mint megann.yi Mikulás. De

rőI, ele ahogy elgott.dalkozua nleg!} a.z attlton felé, eglr§zer csak
hallia, hogg szólnak hozrú.: .,Fialalt7t", megáll és kőrűlnéz.
Ekkor látia, hagy mellrtte hosszt|, tömöll sorbart rongyos-/
kabdtt| entberek áIlnak az u,tcún és uárnak arra, hog!! íeI-
|ogadiák őkel hapaí lapólalni és alrkor éiszaka megkereshetik
esaládiuknak, szüleiknek a küráestn;Jí aiándékok dr&I. Az
eggik ronggoskabóttl qíra kérte azl az örsuezetőt, hogg itllion
be a he\tére, neki haza kell men.ni, oruosságot kell. uinni g
gverekének, haga |elggóggulhasson kardesangra" §a i í"
marad,mdsnap reggeli.g nem. kerülhc! haza és akkor a pyerek
ís egg nappal később épül íe|. Ha pedig elhaggja a helgét, a
többiek előbbre nlJomulnalr a helgébe és merl csa& kepesen
kapnak munkal, az ő szőmdra biz\osan nem jut majd i,ereset.
De az őrsuerető arra gondoll, hagg az őrse uár rd, hogg ttz
iizleteket becsukiók és ő nem uehet magúna.k síuiaszt.. pediltr
másnap ki szeretne menn.í a heggekbe a f iúkkal. És tot úbb
menl, De akkor eszébe iutott, hogtr1 ő a negged,ík töruényrfií
akar ma bes:élni a ggerelceknek, netgyotz, naggan. elszéggelte

mít |og mondaní a f iúknak? .Hiszen magó,t, uisszafordutt, helgére dllt a.

ió, ió, most ez valt a cserkészíesebb, **g§fu*_ longyaslcabóttlnak és rnegaárla um.íg
hoggelkéssettakarácsottviössze*-*.ffi-aísszatért'
ő.k'et,ho.gghoInapsielnimennek,Íiúk',mÁis*'ntrehányeislnenlt'övetelrőt.I)eazzalselephetimegArőssze!öuete:lrőIeIkése.tl,rlea
hiszenőnemmehel.ueIük,akicsi.iettekésezilaltsztiműráale§^
ttgekelpedigttemleheteIengedniszebba!dndék.§smégoalaái"
egYedÜI. . . Az, htlgg valakítől a többi naggon

|cuarucsöndesenatöbb.iekkedues"őprósdgközött.sÍl,iasziÍskörölt,akikegészenössz.eszarult.ak,kapott..Azért|,merteböen-az!Iálta,
hogglegaId'bbatestükkeImeIegítsék'-§§hoggakaÍmitísm.oniliattalrmrÍsotr,
eg!md!t.Me.Iletteemberek.siettekW're.",*ajót,uelngerÍomogojutalmdt'
el.Karócsangicsomagokkaloffi.....,ffKüIanösen'azértoriItennek&

I möt hoz azoknalc ís, altilc ídebenn,
HétórautdntízpercetmutaÍott,a|útólt,meIegotthonbanuórnakreú.

hdnukalatt,Csenduolt,azutcaizaikisajdnd'éknak,mert{győismeg.
gltghalIatszottahóban,as1!l.lephiüeoalam'iküIöi-kardcsoni1Í
llngdzó-huIlópelgheklas.santcinÍai,nnae**ottt|Íúkat.AzraI,ho§g
egészen belepték, *o,uiÍ:WÍ ,!:" 

::í,T::!ííi;i; |::!!"!"l,:*,magún, csu,dúlkozva Itmagdn, csu,dúlkozva 
'i!:, ű;'r' ű nn::",Hi:r?iő!i^*,;1,,*,:i!,!rhó egészen eltakarta a

kabdt-u,anraita.EImosolgodotÍ,síelni..És,nosc"űahó,atneIgkc.
19sl.ólste$esen!9!t!rmy.a.többí.ngeretés'karáősongiörömöthozottekkeI,aronggoskabátuakkal,áő.sorgó'!drsaínak,-kardcsongiörö-

acsapalotthonórdia,mtkorKatcsi.,tlarcsieIbeszéIéséthasszt|'cseruÍ
heIépett.AÍÍl1kcsend'esenbeszél-ffi]:§ireköuette,aztón.IiisgömböcelkiúI-
getíek és vdrtak rd. Az összejöue- ffi#§ff.r,,§;l1.|;,}li!ffi| totta magdt:
l:!!!,rykezdtékmegnétküle.A''.....'...!..;ii.i.}1..ff}WGg-erekek,énnúndirirÍe!.
köuér_D,udi szó,Ialt meg .\^ L.,_t.^l! ..:r^_^r,' ':]i: 

il§Wr1 
_._^,_,^r**,, sírom magam. 1igg é.rzenl, halnals

Már azt híttük oalamí baia ' " a rilng!'Da 
&i:.fi:'_:ffi"l§iti, ;oíjii&ii 

xyo|nxoof,ax mi mindngajan íietni |ogunk b
esett, hogg .. . budai heggekben és hogg- KarcsÍ* 8ocsd§sctok meg fitlk, de most már ggujtsuk meg a. még ma est,e ,,bewachsalia" sítalpait,hogg hotnap'-keílőképen
Ídt ̂  

. , Á" ggertgák eggmásutdn gyulladtak- -meg és tiizta impondlhasson nekünk szédületes tudrl§áuat , . ."
ggerekhangokott csendült |öl a ,,Mennllből az anggal", aztán *-"Egészenúgyuan,ahoggmondod--* ieggerte, meg Kamsi,
BéIa, a |íúk legidősebbie odament a karácsongfc'álrj és kiosz- - de mos{, uglle fitlk, elénekeliük azt, hogy : ,,Póázt.ootook,
totta az ajdndékokat. volt közőttük írdatlan nagg dobazba pósztoorook örpen.dezoe síetnek Jézushoz Betlehembe'' .. ,

és ,egg,csomó selgempaptúa esamagolt miniaíür ceíűza, köttg- Énelclés közben .ü(trrcsi egaszerrc megd"öbbenae nézelt q
üek, Karcsit sokan lepték meg kedues kis aprósúgokkal'és fíttkra. Mitdha míndngdjan összebeszétiek Dolnt, lassant,
ezek kÖzött uolt egg doboz kitűnő síuíasr í.s. Karc§inak hir- egészen. §ro.o§an a |a köré sereglettek és kezdték leszedni rólu
lelett meg|éngesedett a szeme és félre|oúult, amit a |iuk mind a cukrokal, kezdték összeszedni a fa ala|t teuő esokoltidéI,
,észreaeltek, de nem akarídk zaoarni és nem szóltak semmit. mindem enníualót és közben fínom ggerekhangt'ukon szúrngalt

,* Gllerekek, mosl üIjünk le mindngújan a fa tcöré és az ének: ,,kÖszÖnlést mondanak a kisded,nek", mi,re a |úl
meséIek nektek ualamit. Ercrletileg arróI ákár|tam beszéIní... csaknem telt'esen megkopasztoűők_az ének is véget ért és Béla
a neggedik töruhtgről. akartam besLélni. El akartam mondani, csönrlesen odaszólt Karcsínak., Mosí pedig uezess bennünlul.
hogg milgen lenne, lta minden ember q neggedik cserkész- Karesi eggide.ig értellenül állt ott a |elpakoít |ítlk előtt, a.:-
tÖruénY szerÍnt éltt.e. Lőssátok, az körillbetüI olgan. Ien.ne. a túnhirtelenkezdettuítógosodltíbenne palami, a szemeí nagaail
aildgnak, mint amíIuen az utcáknak a hó. íótiátok. ma Quanusan és naauon hirtelen íénuesedtek meu. aztátt fötuő{tc atlildgnak, mint amíIgen az utcáknak a hó. Íótlátok, ma gganusan és naggon |éngesedtek meg, aztátt föluette a
le.eselt ez a sok hó, befödle a, uárosl, most mínden kíóltás csen- kabátitít ós . .. Neggedóra muluaotttloltak, ahol a ronggbabur-
d"esebb, mínden lépés halkabb é.s minden utca puhább. miní, kolt emberek hosszri és tömött sora u<llírr, hogu íölueliik őkeld"esebb, mínden lépés halkabb é.s minden utca puhább, miní, és tömött sora udrta, hogg |öItteszik őkel
m.Óskor szokott lenní. I.dtjtitak ígg uan ualahogy a neggedi.k hdlapdtolón,ak. A tiúk sorba az dcsorgók zsebébe n.gomkodtdk u
lÖrtténngel Ís. Ea míndenkí megtarland, míndíg tninden nw- cukrot, csolcolddét, sütem"ütyt, minden,., ami ndluk aolt , . .

solg fé,nllesebb, a *zeretet melcgebb, a hangos izó csöndescbb Mellettük be|.lehemesek ment* eI, PapírbóI ltészüll. bar-
és megéríőbb lenne.. ErrőI akurtam beszél,ni- neklek, de azlán, tangot vittek, A barlang ki.s aölaícoirr kere§ztülcsíllan! a gger-
hogg iötlem erre|elé, eszembe iutott egg történeí egg barűom- lga és .a !énye ímbotgogua, raggogutl íüttröződőött a hólapát.o-
rdl. Az a barátom az eggík karácsongalőtti tlétutíttt meghitt Iók nedues, |én.ges szemeíben, úgt]" mint egqkot a hilrort
ilnnepséget akart tartani. az őrsétlel. Szépen eI ts indftt! hazul- királuok srcmében, a bellehtmí csiltaa,

,,.a rnng5,ba burktrlí emberek,,. zsebébc nyomkodták
a cukrot" cstlkoládét, süteményt !

1ö
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,,Kicsi kora óta testvéri együttesben, a cser-
készet önkérrt vál]alt crós és örómteli kötelékó}ren
dlt hat firi: Feri, Jani, llóric, Berlrát, Hubert ús
Olivér. Elérkczve a féríikor küszöbóre itt is íolr.-
tatni akarják cserkészóletlilrct eInbortársaik szói-
gálatában. Hogyan ? Közös szer€tetük a szin}ráz
művészete íránt arra buzditja, hogy meglohamoz"
zák ,,azL a különös r.állalkozást-", melyról Moliörtl
beszél : ,,Szórakoztatni a tisztességes errtbereket."
,,Szélrózsának" elkeresztelt teherautójuk hátán
nyakukba veszik az <rrszágot, A Négy-§ilágtaj
sz.inházát íelütik ntindenütt a köztcreken, ahol rr
gyárak vagy mezők munkásai klvánkoznak (oly
gyakran hiába) az.utáIr a megerósödés után, amit
égy derék ós éló múvészet adhat.- Csak F'eri marad otthon, hagvja, hogy baj-
társai megkíséreljék ezt a próbálko7ást, autíg ó
elókészíti á vál]alkozás anyagi alapját. Erleli a jóvót.

A ,,Szélrózsa" megérkezik Bretagtreba, ahol
nagy síkert aratnak, De crrc a talpig becslilctes
vitiékre is vetődik egy gazcmbcr. aki meg akurj:r
kaparintani bevételüket, Jani a társula| feJe halálu-
san megsebcsül a rédeletn közben. A §ebesültct
Brcvet-dtlktor házába szállitják, - Aki maga is
egy kütölrösködó íigura, Tizenöt éve telepedett
ití le láuyával Genovévával, szakítva rejtélycs
multjával -- a színháznak volt szerellnese ifjrlkorá-
ban, * dc még most is őrzi egy bábszínház saját-
kezüleg faragott figuráit és néha, senkltól §e tudva.
el-eliátszoqat volük. Jalrin nem tud már scÉíteni.
ttatálávat "az ecvültes felbomlik. Bernát elzáikózik
íájdalmában. Á-tenger és a halászok életc vonza
mágához. Velük ,,alkot együttest". Meséli rrekik az
örök történeteket, rnelyek a civilizáció kczdete óta
támogatták azt embert munkáJában. l\íóric vissza-
tér megkezdett orvosi páIyályára, itt íogja íoly-
tatni Brevet doktor óldásos nrunkáját. Hubertórt
eliön Feri. csak olivér mared bizto§ trlvatásában
é§ a doktor ráhagyott bábszínházát viszi magával
a,,Szélrózsán" íolytatni útjukat, {míg maJd egyszer
írjra szervezhet új társaságot. Eszaklranciaország
íékete gyárl,ilá8ába megy, ahol tljra megtanítJa
nevetni és énokelni a §zegény betege§ gy€rmekeket".

Ez az a film, melyben a írancia ,,Komédiá-s
öregcserkészek" (Comedíen§-Routier§) bemutatják
a saját életüket, mert csak a me§e kitalált, az
alkok, a vándor_§zlnész_cserkészet való§ág. A
,rDoktor" nem má§, mint Leon Charrceler, a kiváló
dramaturg, aki a sóvárogva várt r{ színházmtivé_
§zetben lelkes munkatársakra és közönségre ta|áIt a
cserkószekben.

Leon Chancelerrel, díszlettervezö művészükkel
ltené Gabiellel é§ a hat titl köeúl oüvórrel sikerült
találkoznom mrllt, nyáron Páris melletti pompás
műtermükben, mely már a közö§ munka gyümölcse.
Níikor is nem utol§ó §orban éppen ennek az egyedül-
álló cserkészvállalkozásnak tantrlmányozá§ára nren-
tem le.

Hogy megértsük őket, ismerni kell egy kicsit a
francia öregcserkészeket, a,routier"-eket. Szó-
§zerinti fortl,ítása titmutatót, vándorló lovagot
Jelent. A cserkészkor náluk a 12---16: év Aki 16
éves."rnult és nenr vezetó, az routier lesz .s az utat,
(la route) kell választania. Bz, a mi öregc§erkó-
§z€tünk zömétől eltéróen, nem merül ki klubóletberr
vagy c§erkészkerlésben, hanem határozott cselekoő
tzolgóIat. Aki nem jut el ide azon * §zerintük .---

kárbavesztek a cserkészet tanításai és örökké kis-
kotít, azaz önző marad.

,,Ilyerr szolgálat volt" ,- me§óli Olivér, a nti
karácsonyi betlelrem-játékunk is. Évről-évre töké-
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letesebbrll, sz.ebLtt,t r:rerletilrbtl| ;lkarl,ttr:k. atlrri s igv k_erül*
l.iiIlk ijssztl .l .eulr, (,lralrt:titrt,rcl., ,{r" ri r.eaetósr: rnelletl. kcz:-
rlr:tt rrregtrr,llrii $xr:ntürrk a szíttház vililga i|íinI s hatílrtlutuk
tl, htlgv nli pedig a ,,sz;trlgállrt"-trtr,k czt rrz (rtját, virlaset,jrrk.

}iz a szol{ájitt {)gé\z errrllcll kír,iiri. ."\krilbútjli1l5i11, k1_
rrríivclt l.r,:si., lrreIl,prirl<lrisarr cngtltleluitlsktldil, a nl*giil, u
kiizöss(lg tnunkitjírnak ntávet,(i crtcl_ctrrtrt:k. fcjlt:tt ritmu§
r]lrzd:k d.s g,vekorlolt lrtlszi:d,l.cl:}rtrik,a, ttlel3- ha lcell, puszto
Ilarrgokkul ki tu<l fejezt}i: t,u<l.ósl,, ltrrreskerlíit. }iisastizrirt.r"t.
iirőrnet, haragtrl, stli. l)rírnatltlnrtrik rrálunlt trintstlltt:I;. r:sak
egyiittc§ \,i}n. l,)c itz,táIt hil ez li lrat fiú lrrirr,t cgy etnller
kilótrl a §zinpadlil. h,ogv ,,Az ti,t t!nrlkr:" sz;rvaJriii.tirust, tl_
nrorrdjtr lril.r,rtIll:rskérrt -- ttitrcsetr ilz l-r szirr}rázti'll nróg rrIv
tlivol esii ]élclt .!em, aki n}cg litl tirezu e a, kijzai§-
stlgben lcl,íí clrá,rrtrri crőt.

A klasszikus lltálna 1ípust tcrtlmlö írIarr:t tráltrnk
lrrirrt f(llálarc visszakeriiI|" joga,iba, [_igvatrakkor vis§za-
lillítjuk azt. az clevclr &aptsrr],ittr;!. (akár a le6cgvszeriilrtl
kiizr'irrséggel .i.s), alrlit rr rtigi XVí., XV1I" sz_í ol,asr. sr,íltllál

((jomedia cle[ ,\rf<:) t.u-r[ril,[ r:sak lnegtr:rcolteni a tt,taga, ltll.
kell várirtlarr' lrely,zct.cli h(.z liigtönzlj ját(lkrrrodorával".

}1.epcrtrlírrjtrltat, fdúiíl,tl{l rd4i lréfák irs izes t:s*rkégz,
<,l:rra,bolt. alh_ot-jáli. Az tl]iíblrick kr'iziil a, ,.l{.oíclrupii,r tr(|íájít",
az tli,(it,biskbril -,Iz.lanrl királ.ya" és a .,!iol}ta" rilt-r:k el ía[."
rclrtr3etii sikert tuaglilllt.tl l:iítlis lcgttaglrrbll ós Jtí{tl}{jlicllíí}ll,r
elő*d.rit crnr.élrcrr,

(,sak ttrr:gr:rttl,ít.enr trlég, lrogy rnoslert:i u cserkószsz.itt-
1lad szÜltlrrn§járrl1[., ir tlibort.Űznek.'i'art alrrra,s lapjrrk nirk a
,.l}rrllet.irr des (jotrretlierrs Ftout,iers"-rrck ltrgulóblii seánlírt
tlgi.§z(.íl a bílbsz,írrlrázna k sz;tltttelt.ék (a )\,l.agyar ( ]serkész
h:irliszinháza setrr lnaratll. lii belőle1.

[,la érrlekel lreltnrll.cktrl. ltát visszal,órhctiink rn(.g nlá§-
k.or rrijrr}i s elnrcsi,!hetr:trt nint vélekcrd.lrek a <lrá.intri ncv(),
,lósról, játtiklril. l kisr;serliészet ezirítIryír fdarJ,at_airr'll, r],arall-
iirikr:til. lioszttirljeikt,ij]. rrz álart lriln, vírló jrit.ékról stb. sl}t,
eg.l sztir,,al trlintlrirrii], ittlri.l-el gaztlagi|.ot,tílk ir cst:r,készett:1.
s lllegnlcllttlt tó}i, tall'rn, rrtttlcsilk. u cserkúszszínpirrlrrt 

^?.clsarvar]:i st rjl. Tóttt Sarylí bú

níZ§R'rrilE§TEP
},a11}, tál lrlá t,rrlíl ftrítt:s
ntostló, kácl vrrgy ottlr<lnttnk ajtajl c1,1

készíl hettittli lrihril rácsszijnyeget. }linrlrlrr

Hogyarr kószítek úti ct,őeszközt ?

\Iaskeresker]ésbetl kapható tllcsti lanvtlű villlt ós kattírl.
nytdónek egyilc <lldalri1 leszeiit,nr. _\ szegccset llly rövirirc
lecsípcm, hogy a vasbtj] alig álJ.j,,,n iii tts leszegr:t:selent, Ezáltltl
rr kalrál ds:r villa n,vele cgr,üit lesz oI1,an vastag. nlint e(lílig
tlgy rlarab volt. Tokbaliel_r,t,zéskcir lr villát a kanálba ltell,c"
zgm. úgylrogy tlg5,nírsba ítkútljenek. Ezután keriil sor rt

tok készítésértl a kijrletkcz(i rnódorl. yeszek egy, a kanálrlt')l
hár<rrnsz.or hosszabb ós íélszer szélesetib b(irdarabot. Sztil-
télrert kttIrivágr,ltrr a biirszalagot. A kisebllik rlarab valanri-
u,1 ,,6yi1|1rbb lcgl-trtr az cvőe§zközttél, (2, ábra.) A Tai,e s,tt}-

rin,ti íorrniira kivágonr a két bőrcsíllot (1*-2. ábrák) {,s

szirtnlt_vll ivól<onv b{írvltrrt'lfonál) összevarrom óket. ;\.

hullarlókdarabból €gy kis kerese1,1ránlot is varrhatok il
tokrá, amibe a íerlél nyelvét, tlugon. De tehetek rá írgy-
nevezett patentkapc§ot i§. A tokra tltrmboríthatunk m(,-
no§ramot vagy más tliszt a nyert, utasítás szerint,

f,írb
Ii'ürtlószrrtrába

ll:rtrttirlőnck olcsórr

i\z ig"v elkósziilt keretlrr,|1-rljuli i-.re az cliircl kivágolt iir-r,,l
llrlrrlkaí. u kti;l1rll t.gviitt. i ]lt s:,,i,l];i ll,\ltritrk 1r,ntti ii ltt,t,cil,i

furnér]<crcskctlé s -

ben kapurrk 20
mm, vastag {Ig)i_
ncvczett tipliiát,
Rn}inek lolyólltt!-
tere nólrány fil_
lérbe kr:r:iil. Ijiil-

darabtrljul< őkct a. sziikségclt. Irosszúság(r és rrrcnnyiségíi
tiarirlrcrt<ra. Teszctn fcl. hogy 1,g1, lnéterrryi, 50 crrr. széles
sz(inve.gct, akarok nyerni. ali,kor sziikségtrltr van 25 rlarab
2() nrnr. r,astag, 1 méter lrosszíl gönrbölyú lócre,

Vágok n}óf; a fcnti anyaglrril előbbi példa csetéberr
5l.|, t.íz (:nl._nyi rlatabot. A ltrrssz(r lécek rrrirrclktlt végót-{il
sziitní1 ot í 2 tis li r:ltt. t/lvOls.'tgra cgv-egy lytrkat firrok.

, ligyanezt- teszent
a riivid tlarabok*
nál is. Níost rnár
<:sak az egybcfii-
zés v0n. hátía,

, lrntil egY kelltí vas-
t rrgságít kenróny-

: vas (lrorganyzrrtt ),
, \,agy ami jttbb.
tntlt nenl rozstlír-
stldik. róz,<lrótnak

lr, l1,tthakttn va|íl átll.úziisár,aI r,égz.r:k tli, A dr,óttrk vtigé-
nek clbtrjtatására a szélsó ltrcekctr nróg pg!,-(,g5l lytrkr,rt
.[irrrtk. amin a drótot visszafűzörrr.. ,t,Iog5" a nedve§sé$ íl{:
ártltasson neki, jri lersz a tlanyagot ftlrlaralrolás e.líít.t lenolaj-
kcncével bekelrni. Az asztali rác§ot ncln ktnjük lre rnázzal,
Enlrek készítéstl hasonló, c§akhogl, a rírcsot ez esct hcn
{l*."l0 nrnr. va§tag trlílcikákból készítjük ós rr kötődr(lt is
vékonyabb lesz :t fenttinél, Ae a§ztali, rá<:s a lorril tál alír
kcrül, hogy íel nt: szívhassa az elrórllőasztal íurnirját, H. {ill,

Asztuli képállvárry kószítóse
Rajzoljuk ki az alanti lormál vagy hásonli) tcrvezésíít

oly nagyságbatr, m_itrt, alnilycn nagyságir kópet bekerettzni
akarunk. A rajzot kétszer hozzuk 5,*6 mm. vastag tlesz-
kára ós fűrészcljúk ki. Hogy a képvédő 2 üveglapot az így
nycrt dc§zkatiarabok közé tehessük. készitsük. el rnost nár
a pontozott v<lnal szerint kivágott alakot is és ragasszuk
az előbbi két teljcs figtrra közó. (tltóbbi cleszkácskának oly
vírsta§nak kell lennitl, mint az üveglapoknak és képnek
együttvéve,) llíikor az enyvezés teljesen ínegszáradt, akkor
csiszoljuk sírnára a figurák külső felületét. Erre a2 agégz
keretet envvczzük tls csavarozzttk az alaprleszkácskár,a.

lil-
lll
ll

tl[,
ali.kor fe
pentinbc

,lakkozz,irk uz,i. _\z ttr t:glitlitrk
re§zelővel sínIára c§iszoljuk.

..\;..í ,,*
' . ,:'i -.,5

;''-úk- l*,
|nártott

sz.é l ert
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tlw nómet cBerkó§z, most Hitler Jugend tag, leínisa ez az lntpozblts
elmF.irv. ruelyet karr{c3ony l számunklran közlün& eg},uLtal 

_ _mreücm 
le,

f;*iliír'" *É teitvért xaix,solatre, mely a nómct iíjtl§Á8hoz köt,

Yüar z{rg p véB fenyők köat a Brockenen, Amint egy-
egy ti§ztá§ra 

"enirrt, jegei havat korbácsol arcunkbe a szél,
E]yenletes ütenben bsattognak stink a m*gl§ lu},ol,Vir trat órája jövünk, ca harminc kilométer utat ]"t",!,
figy érezzük, rrogy ha megállanánk pihenöt tartani, már
nem tudnánk továbbmenni.

Ismét tiszt{sra órkeztünk. A szél nraga§ hóhalrnokat
tornyozoti fel köröskörül. A hóförgetegbe belevész a fák
körvonala" Harnrincketten vagyunk, de, az utolsó nem is
látja az elsőt.

Egyre magatablrra megyünk. Meredek, sziklák teküsz-
nek jőurol ei ratol. Gyakran le kell slinket kapcsolni,

előszedi gitárját, felhangolja a megereszkedett húrokat
ós érrekelni, kezd" Jól itlik a környezetbez eq a szibériai dal.
Kedvet kapunk s vele énekelünk. Egész felelevenít és mele-
gít a tlalolás. Yégre kész a tea is, hozzá_ íoghatunk az evés-
Úez, vagyis csak, foghatnánk,, mert váratlanul elszakad egyik
sátorkötél és hó z{rdul a tüzünkre. Gyorsan ki a meleg sátor-
ból újra cövekelni a kötelet l Beletelik félórába, míg készen
vagyúnk nindennel és az {rjragyújtott tűzhöz visszakerülünk.

Most, már bálózsákjainkba búiunk. Walter mesélni
kezd a nagy háborírról, ahová egy€no§en az iskolapadból
metrt el 1914-ben. Az arcán óriási vágás húzódik át. A Kár-
pátokban vágta bajonettel képen egy oro§z. Beszél l_z
Ösztrák-magyar-német szövetségesek nagy küzdelméről,
aztá.n a békéröl, mely mindent semmivé tett ; széttépte az

' És különös, de mégis {rgy van, hogy nrinden kényelmet-
lenség eiienóre sokkal jobbán esik iti: lenni, mint otthon,

Küzdelem és lernondás rreveli a íiübót a fér,fit, Férfiak-,
nak kell lennünk mindnyáJunknak, ha nemzetünkön
i"eiteni akarunk, Solrase leiznek használható emberek
aák, ukik csak az utcasarkokon tudnak ácsorogni e,:.qy."J-
icn szórakozásukat a mozik fülledt világában találiák,
Pedig sajnos, milyen sokan vannak ilyenek !

Walter sóhait álmában, Az ór tördeli az ágakat, hogy
a tűzre vesse. Obakint hull a tró. A fenyók nyögnek, Igy
élünk mi, itt a f{ithetó sátor téli világában 

Dieíet Euers.

bogy kezünkkel tapo-
gatórlzunk járható üt
után. Látom, hogy Paul,
a legfiatalabb köztúnk
már alig bírja. I(étségbe-
esetten néz rám. Aztán
hirtelen clszfurt lesz
túta az arca- Itt nem
lehet mást tenni, mint
menni továblr és mind-
n"vájan ugyanazoklt a
nehézségeket viseljük el,
-{ztán o1t voltak a ka*
tonák a ülágháborírban.
Ez a hóostrom gye3ek- ,.

játék ahhoz képest,
emit nekik kellett el-
btrniuk, Mire utolér,
raár egész vígan kiáltJa
it a viharon, hogy
nem lshet-e szarvast
Litni ? De én csak ne-
retek, Ilyen idöben nem ,:

jónnek elö, nekik nincs
Tüafálló cserkészruhá-
juk.

Yégrq néhán1, ala_
cronyabb íenyónél meg-
iilunk. Itt lesz a t4-
borunk. Heten, a leg-
íobbak közül itt mara-
dEBk néhány napig.
§ többtek visszatérneh
l menedékházhoz. E4
§ra 30 kílométer íutás,
G§í nap, megállás nélkiil.

Fetverjük a fűthető sátra{, és aztán b{tes{rzkodunk,
Á távozók rögtön eltűnnek az örvénylő bófal míigött,

Elóször száraz' fát gyüjtünk a sátor alapjónak beborl-
tÉiáre, közepébe körbe}övpkel rakunk tüzhelynek. }'ritz
r"fiacet szed tiizelőnek. Srinte kln vatamit íelvenni, kezünk
!e; a hidegtől. Kicsomqgolunk, meggy{rjtjuk a tüzet és
fuffije telepszünk. Á fü§t nehezen hrlzódik ki a tetónyíláson,
nert e vihar visszaveri. Hó olva<lozik a lrossrü láncon függő
,ttrrizes cCényben.
' Hallgatjúk a vihart. Naplrosszat kísérőnk volt és most
* bagrott tl, tázza a sá|rat.

Miközben várjuk, hogy forrni kezdjen a teavíz, Fritz

országokat, tönkretetto
a legyózötteket. Mi
többiek a magunk em-
lékeit látjuk íelmeriilni,
gyermekkorunk keser-
ves éveit, mikor annyit,
éheztünk. ,

Cserkész{rtiaink al-
kalmából nem egyszer
megfordultunk mi is
azokon a vidékeken,
abol atyánk, bátyáink
küzdöttek és ahol a
kényszerbékók olyan
igazsá8talan határokat
vágtak bele az orszá-
gok testébe.

Egy széIroham hir-
telen feltépi a bejára-
tot. Bgész halom hó
hult be. A közelfekvók
ugyancsak iparkodnak,
hogy rijra megerősítsék
a sátorlapot. A fúst-
nyíláson is egyre, iön
a hó ós íüst, nem bír-
juk teljesen behrlzni.

Holnap mogint ke-
mény nap lesz egy
közelíekvó cserkészmen-
Llázal akarunk elérni,' tehát neki kezdünk az
alvásnak. Csak , az őr

pazar teliesítmény lesz : 60 km.
marad ébren, hogy

iclőről-időre fát tlobjon a tűzbe. A vihar tombol és

nyögnek odakint az öteg fenyóíák.

í§a[ §zent [úIáts 6rógríürüö tölt lífislálruiretI
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IEGY RÉ§ENI
ÉrrrtrnnrÉs

A Főc§erkész (rr őméltósága íS3.tr novernber 26-árr élet-
mentő kitüntetéssel jqtalmazta a követkeaőket :

Dannhauser Rerső 315. sz. csapatlreli budapesti cserkósz-
tisztet, frrldoklónak {rszva végzett kimentéséért ;

Ggarmathg' Ldszló 323. sz. csapatbelí budapesti kis-
c§erkészvezetőt, íuldoklónak írszva végzett kinrentéséért :

Malnűr Béla t?2. sz. csapatbeli debreceni segédtisztet,
íuldoklónak úszva végzett kimentéoéért ;

Nagglakí Ggula 223. sz. csapatbeli budapesti cserkész-
tisztet, vízből mentésért.

A fócserkész {rr őméltósága 1934 november 26-átr
Rötzer Miklós 160. sz. csapatbeli budapesti cserkészt

éIetmentóséért dícséretben részesftette.

O..rrrr*..r".ffi-ólctncnlórr g
Vékony Károly Taksony község határában fürdött a Duná-

ban. derekán az otihon vászónból készített rlszóhólyagga}. Keveset
tutlótt csak rlszni, rlgy, hogy amikor a víz mélyebb hclyére került
és az erós mozqás közben az úszóhólyag dugója kiesett, nenr tírez_
vén maga alati talait, rnegijedt és ver§6dni kezdctt. A közelébetr
tévó eEiik cserkész-hozzá-Úszott, ót azonban a fuldokló tserkész
úrv raíadta meI kezénél, hogy maga is a víz alá került.*' 

Da-irnhauser-Rezső a partón állvá lett figyelmes Vékony Károly
vercódésére és akkor érkezett hozzá, arnikor a segíteni igyekezó
cseikésszel együtt süllyedni kezdett. Daruüauser elóször _Vékon3,
károlvt raca]ata meg,-aki érezve a második segitséget, elengedte
társáti aki-azután tiiúszott, - maga pedlg Vékony Károllyal a

karjában, kb. 16 m-t úszva került ki a partra.

Gyrrnralhv 1órzló ólelmenlóre
, Baán Béla, aki nem tudott úszrri, a ráckevei trajóáltomás benyúló

kikötóhídiáróI véletlenül a vízbeesett, ahol fuldokolni kezdett.
Gvarmatliv Lász!ó ezt észrevéve, a tőle telhetó legnagyobb sebes-
,séLgel a íűtdoklóhoz úszott, azonban a íiú vtz alá húzta mentőjét.
n6iia ruzaetem után sikerüIt a íuldoklót hónalj-fogással a kikötő-
Nd lábához vinnl, ahol megkapaszkodva, átadta ó1 az oduérkező
.csónakosnak.

: lllolnál Bólr ófolncnlórc
Az olaszországi Trasimen tavon, arnely erősen hullámzolt,

5 utasával együtt ielborult egy bárka. ketten a íelíordult csónak-
hoz úsztak, á két másik azónban nem tudván tlszni, kapálózva
íuldokolni kezdett. Az ötödik: lVlolnár Béla segédtiszt az egyiket
a lelíordrrlt csórrakhoz vonszolta. Az egvik úszni nem tudó - aki
.közben eltávolodott a íetborult csónaktól, -- már másodszor merült
,a vlz alá. Molnár a vlz a|-á bukott és a víz alatt sikerüll is mcg-
ragadni bal íelsó karján. A, íuldokló teljes erejével a mentó karjába
kóaszkodott. ennek ellenére sikerült íelsdnre kerülniök és a bárká-
ho2 iutrriok. Molnár uta§itására a ,,hajótöröttek" a telborult bárkrt
széldit íogták mindaddig, atníg a lrullámzás a pafthoz vitte óket.

I§agytrLl Gyrrtn ólclmenlócc
A haiduszolrosz!ói mete§üzű mcdencében fírrdött Nag1,1zrkí

üvula. akÍ süvos ízületi báÉtalrnakban szenvedett. Egyszerrc :l
víiból'csapkodást baüott es odaíordulva látta, hogy a mél1, lizben
,eav klsíirl-küzködik és már többször alámerült, A fitlcska sgy§zt:rfe
tÖtjesen á ylz alí került. Közberr Nagylaki segítségér* sietett és

a víe alatl sikeriilt is elfogrria és a lnedetrce széIére viutrie, atrol lts.
sirn nragalroztért. Á meniést megnehezítette az a kiirüImény, hog3,
a ment6 betegsége íotytán karjait úg.v-szólr,án alig használhatllr és
csak a legnagyobb er6feszitéssel tudta a merltd,sl, végrchaj{,atti.

A TÉt VE§ZEDELMEI i.
A L8d3 ,

Nedves időben igen gyakori !őszág. Sokszor teljességgrl
vfuatlanul lepi meg a kirándulót, Eg1,-kettőre köűlburkellja
és hacsak nem {rton lralad, megfo§ztjá tájékozóCóké.pessógé-
től. Ha rltunli járatlan, ösvénytelen l,idékre vi§z, áz e.ltéve-
lyetlés elleni védek*zé§nek csupán eg1,, lehetősé§e van -- az
iránytíí. Indulásunkkor pontosan betájoljuk a térkópet, és
meghatározzuk azt az irányt, mell,en rltunk végcéIja fekszik.
Ha azután tónyleg ködbe kerütúnk és elveszttink rninderr
tájékozódási támpontot, a}ikor újból elővesszúk az iránytűt
él megpróbálunk toron_l,irán§ t a céíhoz batolni,

Téli kirándulásaínkon tehát, hacsak nincs száraz, nap-
fónyesen fagyos idő, sohase |elejtsük otthon az iúngtűt ! Köd
esetérr pedig, ha {rton haladunk, senrmi pénzért se térjúnk
le róla. Ez. alapvető szabály. Igen jól ber,ált ilyen alkalmakra,
a Bezatd-f.éle tájoló. IJgyszintén eiemi dolog az i§, hogyha
csoporto§an megyünk, hát a lehetőséghez képest együtt
haladunk és nem §zakadozunk szét.

Súrű hóesésben ugyanezek a szabálvok az iránya(lók.
Á fagy:

Téli t(rráink egyik legkellemetlenebb tényezöje a íggy,
ueszedelem. Helytelen fe]készúlés esetén a szlvtől távoleső.
gyengébb vérellátású testrészeink mihamar megdermednek,
i'ha nem vetünk reá úgl,et, el is halnak, megíagynah. H.a
kései a beavatkozás, a}ikor a fagyás utóhatásaként évről-
évre visszatérően a fag5rott, testrész megpüffed, kivörösödik
és égető viszketést okoz.

,A fagyas tegjobb megelőzője a lrelyes öltözktidós. Lá-
bunkra gYapi(rharisnyát hirzunk és öő cipőt. A szűk cípő
akadá|yozza a vérkeringést. Igen hasznos ó§ jó sziget€lő-
anyag a .trarisnyára, c§avart fínom selyempapír, Testi
holmink általában gyapjil legyen, m§rL a gyapjúszövel
szálacskái állandóan, enyhén rlörzsölik, ingerlik a bőrfelü-
leteí és ezzel növelik a vérketringés gyorsaságát. Márpeciig a
rcnde§ vérműködés a legjobb megelőzője fag_vásnak. Azon-
felül a gyapjúholrni iól szellőzteti a testet.

Háá fagyás minclemellett bekövetkezik, amire tűsz{rrás-
szerú sajgás figyelmeetet, ne Létovázztrnk. hainem a fagyutt
ré§zt ezonnal és addig dörzsö}jiik hóval vagy ennek lrifutyá-
ban valami durva szövésű gl,apjúdarabbal, mig a bőr ki nelrr
pirtlsodik ós a fagyott felúleten elömlő melcg trem trrdrrtja
velünk, hogy a normáli§ vérkeringés helyreállott.

Bármennyire is elfánadunk, sohase üljiink le a hóra
pilrenni, -*: lciilónósen ha eggedtll aagyunk / },Ie _leüliink, a
inozgás meg§zünte kiivetkeztóben testünk vérszol gáltatása
nyombán ellustul és bár §zelvezetiink a lr&: pórusainak az
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összehirzásávat igyekszik védekezni a nrelegvesz{eség ellen,
testünk hőmérséklete rolramosan csökken. A huzamosabb
ideig tartó ütdögélés következménye a majdnenr.lekűz<l,
hetetlerrnck bizonyuló álmossá,gérzet, Ettől áz állapot.tól
már csak egy, lépés az elalvás és a tökéletes megfagyás.

Megeshetik, hogy tóli csatangolásaink sonán megfagyott
emberre lelünk. Valahogy alra ue gondoljunk ilyenkor, hog"v
rögl-ön rrreleg kózelébe vigyük. Ellenkezííleg hűvös hclyen
hóval cliirzsöljük, mint. a részleges íagyás eset,én s hanrár a
bóre kipirosoclott ós túzel a tenyerünk alatt, aklror pokrócba
burkoljuk, maicl lassan, fokozatosan visszúk neleg hel1,-
ségbe.

A ;eg:
Ármárryos. cselvetó jószág. A íermészctrajzát nenr isrrre-

ró| míhamar bajba ránlja. Ha azutárr a beszakacltat ki
mentjúk, rendszerint, azzal védekezik, honnan sejthettc
volna, hogy pont azon az egy helyen vékony a kéreg, mikor
nrinclerrütt vastagra hízott. Petlig ira valaki kinyítja a szemót.
kiismerheti a jeget.

Ahol vastag és rnegbírja az e'mbert, ott tompa, szürkés
ii csillogása, mert tömegc elnyeli a fényt,, A friss jég felülel"e
viszont erőscn csillog és r<xrdszerint hár:t.yás a gyors fagyás
következtében.

Ánr semrniesetre setrr menjúnk szemürrkben bízva l-ak-
lában a jégre. Mielőtt léIlnénk, íéllábbal kit.apogatjttk, vajjon
erőson tart-e. Hacsak gyengén is,pattog-ropog, kerüljük el a
:áját. lJgyszintén akkor is ha nreghajlik léptünk alatt,
Hasadásos jégre meg rá ne merészke<ljünk l

Ha megesik a baj és valaki beszakad, ne kapálódzék ész
nélkül, vaktában. Fliába §zorongatjuk tíz k6römrnel a jég-
:á-bla szélét, így kikapaszkoclni nem tudunk, legfeljebb űjatlb
jarabot törünk le a iégből, Próbáljunk ráltiinyökölni a törés
>zélére és hasmántki kúszrri Vagyhanya|t tárnaszkodni és a
.áb pár úszómozdulatával fellökni magunkat a táblára.

Ha más az álcJozat, ne rohalljunk lrebehurgyán utána.

Csak addig mcnünk míg íeltétltlnül biztos a lábunk alatt. a
talaj. Aztán hurokra kötöt,t kötelet --- cserkésznyakkendőltől
is lehet egyet §ztikség esetén összeeszkábálni, -*, ru<lat.
létrát, vagy egyéb ilyesmit vetünk, nyújtunk a beszakad,t
telé.:Megeslretik, hogy az illető elalól és nem képes megnrar-
kolni a segítőeszközl. Ebben az e§ctben köss köt-clet u <ltlrc-
kadra és csírssz ftrléjc hason *-. minél nagyobb felületct
foglalsz el. annál jobban megbít a jóg és-anrrál csekólyelrb rrz
eshetőség, hogy osztozol az áIc|ozat soisában, ** ess reá
htrrkot vagy lra lehet segítsrJ ki kézzel. Igen üdvös, lra szal-
mát vagy szérrát szórsz rnagad elé a jógre, Megköttttyíli a
kapaszkodást is és elosztja a terhclést.

A kimentettet elsiísorban vetkőztesd le, rlörzsöl,rl óletrt
hideg testét, Inajd burkolcl száraz holntiba, aztán rrrelegrt:
vele és aclj nclri forró ilalt.

vlcYÁlaz A FGGYVEIIII§
Eggik elterjedt |őudrosi napilupban o1rras,sttl,, e köuet-

kező htrl:
Kölesönkórt ptsztoll : 1 halott, 2 súlyos sobesüI1 ;1íisi,olr:.

dec.3. Búrson1y Ferenc 32 esztendős uradalmi alkalmazrrtt
látogatóba ment, 'Iíjmor kcizségbc, ahol fellrereste barátját,
Ilamarcsí §ándort is. Amikor hazalelé liésziilőrlött, kölcsün-
kértc barátja íorgópisztolyát. Nen értel,t a íegvver kezelé_
sóIrez s a töltiitt rcvolver elsült a kezóben. A golgó a mellébt
|úródott, átütöttc a §zi\rét és a háta mögött álló 12 eszttlnelős
tiítt, Kamarcsi Bertalant is stilyoscrr megsebesítette. I]ársonl,
rögt<in meghalt, a fiit pedig \,éresen, eszméletlenüI terült
el a földijn.. kamatcsí sándor először riadtan állott a szobá_
ban, azután szinte tébolyodottan kiragadta a lralott embcr
kezéből a revolverL és mellbelől.te magdl.. A ]övések zajáru
berollantak a szomszétlok a lakásba. s kihívták a mentőket.
akik Kamarcsi Sándort és a |iút kórhúzbtt piííél:, }tind a kettíi
állapota sírlyos.

[rrg il íÉnylrcpeuűUg[re várl Ün!

ff
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Nagy teljesítményű minia-
tür készülék 35 mnl-es
mozifilnrre és az ára csak

[8llU
I:z a legrljabb KODi\K

kószülék a

RtIlll I

Nagy f ónlerejii lr 3.i
sclrneiclel xenar lenc§e,
Compur zár I-1l300 má-
§odperce§ e x p o z ic i Ókra.
Távcsőrendszerű kereső,
arrtomatikus filmszárnláló

és továbbító.
*

Olcsó üzen, eg}, tekercs
filmre 36 felr,ótel.

*
Tekintse }ne.É],

a szaki.izletekberr még ma.
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TAKARÉKtl§K oBJuNK A TüzELönNyAGffAL!
Néhán_v óvvel ezelíitt_ tüzelőan;yagsziiltségletünk nag1,

részét kíilföidről szerezti,il< bc, .A lráeta'tásokbarr ós iaká-
,soktran való ttizclés úgl,szólvárr kizárólag porosz szónnel
történt, nlerL cnnek kczelése a legkén_velrlleseblr volt nag.v
j]iitőérttiktl tis kis hamutartalna követkcztútlcrr" t.lgyancz
állt. a kiilföIdről belrozcrt| kokszokra is.

A rosszabbodott . gazdasági viszonyok aztllrlxrn azt.
kiivete}tók, hogy pénzünket ntr a<ljrrk külföitlre, harretn
tart,srrk bent rrz országbart. Iippen ezért kclr]átozta az állaln
a kiilfijlrli tüzelóanyagok belrozatalát is. Ez érthető, mcrl
hazúnkban mintegy ,í40 millió tonn.a, (i000 kalória állagos
f űtőérlékű tüzclőangag lrall ít |öltí mél.gén., ennek íclhasz-
nálása és kibáttyászása clsőrctrdű ncmzeti érclek, nrcrt
,számtalarr megyar embernek a<I kenyeret és nregélhetést,.

Az áLmenetnél igen sok nehézsóggel kellett azonban
nregküzdc,ni. Az emberek nagy rósze rnaratli volt és nent
,akart lernorrclani a poro§z szénnel vagy koksszal való tüze-
,és kónyelmes voltáról, tnásrészl, azonbatt ncur is tucltak
a meglévő régi berenrlezésekett hazai szetrekkel jól tüzelni
és ncnt is mindegyik berendezés volt alkalrtra§ magyar
,uzenel; elégetósére. Ma azonban a rtulthoz képest igr:n
nagy baladást látunk, mert

A jó ós rossz tuzclós rrrclcgltirsztr<rs[tasa.

:sége a legolcsóbb. Ez könnyer bolátlrató abból, hogy mirr- irtján törtónik. l,akóterrrrek fűtésére régente vagy cserép-
<len tüzelóanyagnak más és más a, íütőórtéke. vagyis az kályhát,, vagy pedig Mei<Iinger-típusú vaskály}rát, ltg-
n melcgmennyiség, amelyet nyerünk, ha az illető anyagból gyakrabban pedig samottal bélelt ír-rendszeri1 kályhát
,t kg.-ot cltiizelünk. A rrlel(rgnrcnnyis{tgr,1 , tttint ismcretes. hasznriltak.

}lELYlsÉ6

ld6sz*os rárakiis Atuhót &lfdé égetefr FelrrbdleíeÉ é$tett Felulrót leíelé ágetet kátyha

3.50
)-,

0.20/nr3
0.3illkrvó

Látható cbből a táblá-
z.atbó| is, lrogy- a nrcleg-
rnennl,iségre vonatkoz.tatva
legolcsóbbak a jobb íajta
dara- és üószenel<. bár trzek-
nek a rnáesánkénti ára irtrrir-
gábÓ, mint a gyengébb bet-
íö}tti. darabos szeneké. Az is
látható, hogy a gázzal tls

villannyal való melegtermelés
még min<lig drága, aminek
az a magyarázata, hogy vég-
erednrényben a villany és gáz
elöállítása közvetve szén elé-
geté§e, illetöleg felhasználása

1.2í3
1.10
1.06
il.?5

0.65

o.74,
0.80
t).?1l

0.7,t
:},.10
5-1rt)
,10.7

kalóriával rrtérjiik, 1 kalória a.nnyi tnr:leg, antorrnyi egy kg.
r,íz lrómérsókleténck cgy tokkrrl valír emelésílrc szolgá"l.

Ae alábbi táblázat lt{hárr.v gyakrlri tiizcllíanyag !tlletnző
adatait és 10(),0(}{l kalóriára vorratkoztatott, eg5,ségálrlt
tünteti fel.

'í'üzelőrztlr
100000
kal.

ílr8 I}

fölrli tüzelőanyagokért, addi§
1933-ban már csak 16 millió
pengő volt ez a,z összeg, telrál
kere"ken 100 nú,llió pengő ma-
radt bcttt az orszúgban.

\ralamennyi tü,zelőanyag
jóságának megítélésénél nenr
azt kell nózní, hogy a má-
zsánkénti ára a legolcsóbb
legyen, hanem az a legmeg-
íelelőbb, arnelyikkel fütve a
,termelt rneJeg mennyiség egy-

Í**ído9rr*tár,
20'3Eq.1

Üvt**ata&,

75§
P.ngí

Tiizifa (Iégszáraz)
porosz sztin
I{oksz 1darabos)
Jobb hazai diószé
Jobb hazai dara-

szétr
Gyerrgébb belfőldi

darabos szétr
pécsi brikett
Tatai briket,t
Nagybátonyi

brikett
petróleunr
Gáz
yillamosáranr

10 7.

É{ rr*rrogy.lstír,

; í6O0q.
ÉU lz-rdlrlg,

§ §9§, P.,i6

pótfiűi&esttel

*

0.3
5.0
8.0
9.0

1(}.U

4.íl0
7.50
7.00
4.00

.3,3t|

2.60
5.4()
4..,18

amíg 1929_ben 1.I5 millió _! §r
pengől, fizettünk ki küI_ .Hf,p;

Éú sléítíoüerrtt,
16'67j

É"i saCr*Ottrlg,

§. 69,26
Prrl6

Évi sr&r6qrrslt&,

1?45q
Évi rzarrcttr*g,

6* ,1619
ftí§d

EREDiIÉNYE|NEK 0sszenmONLÍTÁ§A.
ürTst upor szÁ}t^,tEz. NApl FOTÉ$ EOlróR^.
llELEo ls BEszAlllTvA.
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A cscrépkírlvlrák rcltrleserr írrt(izc-
,risre lrésziiltek (ls küliiniisen akkor. lra
rnsszul vannak rakva, jti nriniisógíi i

iúzelőanyag tllégctésérc ncm. irlka]n{- 
]

sak, nreft, á c§gnr,pék nregrelrerleznck. I o

kitör:erlezrrck ós keltenrctlen tüstiilés lélr
íajl. Ha azonbarl a kályha tűzteréL i

meg;fcrlellicrr vastag sarnottozással ál -

rakjuk, vagy a rostélyt mél_vítjiik. ak-
kor gazrlaságosan tiizclhctü,trk benn(, ,

iazai barna§zénllel és brikettcl is a '\
kósőbb isrncrtetendő módorr.

i

i

i

l
i

i

Éci. 
I

l
]

-l,]
,:

I

]

rl.!..r&rdar ia{} huü ..§.rürt |r§i6i . . I

i+$§Árj
ltclr cs l,ilz,lltis nlridjrr lrrrzlti szt)lttrli licl

ttgyszerú vaskályhánál.

tani, hogy azokból rrrár arárrylag al:r-
c§orly, 300-.-.500 firlt C lrőmérsék|tlt-
nét fü§tgázok távoznak el, atrrclyekct
ha netn hcvítünk az clégósi tampcri|-
turájukra. a benni,ik rejlő és sok,

éghető alkatré§zb tartalmaaó gázoknt
magukkal viszik. Ez kiiliinöscn
akkor kövctlrezik be, lra időszako-
san tüzelünk. vagyis apránként ra-
kunk a kályhára egy-két lapát tiize-
lőt, vagy peclig ha jól nregtöltjük a

kazánt ós alulrót gyujtjuk be, ntert
A cserépkálylrának az az előn},c, Irogy eg}*cnletes é§

Éelleme§ meleget szolgáltat, továbllá esztétikaí követcl-
,-nényeknek is rrregfelel. Nagy melegtrt, raktá,roz tnagában.
€ppen e,zérl lranrarabb be is kell tüzelrri lrcnne. nrint
amikorra a tneieg 

-szük,séges, rnásrószt pedig, ha a tíiz
iialszik, még srrkáig tartja a Inelegct,. Óránkénti meleg-
}eadása átlag 700 kalória négyzetmóter ftit{ífeliilctenkónt,
!a 90 C íokra melcgszik föL Ha isrnerjiik a tereln meleg-
szúkségletét, ebből a kályha nagysárgát ki tu<ljuk számítaui"

;\ vaskályhák közül a Meidingerkályha, mint foly-
ionos üztlmíi kokszt,iizelésű fütőberendezés alakult ki,
Lényege egy hcngeres tűztér. illetve töltőtér, amelyet a
sugárzás csökkerrtése céliából köperryburkolat vesz körtil.
Ezt, teginkább nagyob}t termek és helységek fűtésére hasz-
:álják.

az ír kályha.
bélelve. Fenl

ilyenkor a fejlőcló füst§ázok az egésa hideg szénoszloprrn,
keresztülhaladnak és nem tudván jól fölmelegedui, elirgels

nélkiil távoznak. Koksz- ós poroszszéntüzelésnél ez neltl
okoz bajt, mert ott ilyen alacsony hőfokon nincs gázkttp-
zőcIós.

Ha tehát azt akarjuk, hogy kis veszteségge.l tüzeljúttk,
akkor a dió- és darabos §zénnel megtöItött kályhát |elülről
kell beggutlanunl,,. Ezáltal az égés fölülrőI lefelé terjed és rt
íü§tgázoknak módjuk valr a tűztérben elégni, mert neírr
haladnak keresztül az egész hideg §zéno§zlopon. Ha a

kályhánk olyan ternrí:szetű, hogy nem lehet egészen telc-
tölteni, akkor, ba friss tüzelőt dobunk rá, atra ügyeljünk.
lrogy a parazsat hátra kotorjuk és a tüzelőarryagot a kálylra
elejére rakjuk. Ilymódon elérjük azt, ho8}r a gázlejlődós men
iesz oly ]rirtclen.

Ha. a melegeL még jobban ki akarjuk ha.sználrri, akkol
lehet a kálylra rnögó betétcsöveket szerelni, r,agy pcdig a

Leggyakrabban használatos ós legolcsóbb
Ez szintén }rengeres alakír, rle §amol.tírl van
,an egy töltőaJtata, a rostély fülött el * *

,an látva egy ti§ztító ajtóval, a rostéh, j]jli;, ,', 
.

!att pedíg a hamutér ajtaja van,,
;i:rely arra szolgál, ltogy a hamut. ki-

. kályhacsövet jó lrosszítra venni. Itt
] azonban vigyázni kcll arra, hog1, a

] ítistgazok ne hüljenek le 200 fok alá,
j mert akkor kátrányos <lesztil|ációs ter-
l rnók vátik ki belőlük és ez kifolyva a

, csőböl, a §zobát bepiszkítja.
::edjiik, másrészt az elégóslrez szük,-
;:ges levegőt a rostél.v alá vez<lssük. i,..

_4, kálvlracsőhöz való csatlakoaás előtt l]::.
;-i;r egY beépÍtett füsttolattyúj&, amel.v ,

i: égés erősségéncli szabályozásáril
<- r'oil

Ha ltazai, barntszéntrci akarunl<
. iűttni. akkor szeni dlíítt, hdl t-al_

',,i A hazai barnaszenek elégetésérc
llcgjobban alkalmazlrató kótségkívúl

;_.]1 erre a célra készített többfajta kót-
.,.l aknás kályha, anrely tulajclonképperr
,1 a föti,ilről lcfelé való tüzelést teszi

, írrll.tonossá. Ei;yik legelterjedtebb czek

\z tr' kllll lt,l ttli:lszll, '!, 1,i,tl'l jllhl) d tt tt§zénl tlr§t(isű ká l vhr A Jotrt áfiy-kályhn v*zlatlr
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*\,zul az állami sépgyfu által készített Jobbágy-féle kályha.
Legújabban mfu egészen merósz és szokatlan elgondolású
káIyhákat is szerkesztenek, amelyek olcsó hazai daraszén
tüzelésére alkalmasak. Ilyen pl. az ábtán is látható ,,Marabu
Cottage" kályha, amely egy nagy radiátorhoz hasonlít. Az
,egyik osziopot a fent leemelhetó tetón keresztül megtöltik
daraszénnel, mi8 a másik oszlopon távoznak eI a fü§tgázok.

tla lakásunk részére kályhát kell beszerezni, akkor azt
,kell szem előtt tartani, hogy egy vaskályha közepes fútés
mellett egy óra alatt 4000 \alóriát ad le négyzetmétórenként.
Ha közelítóIeg a helység melegszükségletét akarjuk tudni,

akkor az alábbi Láblázat szolgálhat {ttmutatásunkra, anrel.y
kalóriákban adja meg a meleget légköbméterenként.

Földszinten 20-,25 kalinr B

Emeleteken ..... 16-22kal/m$
Padlás alatt, vagy manzardon 30-35 kalims
E, ENy, vagy EK oldalon további .. 15-20%
Szabadbn álló épületeknél, villáknál átlag 35-40 kal/nr3
Nagyobb középületeknél .. . ... 20-30 kal/nrs
Sokat lehetne még beszélni a fűtéssel kapcsolatos prob-

lémákról, de ha csak az itt elmondottakat szívleliük meg,
máris nagy mértékben tettünk eleget h IX. 'cserkésáörvóny

követelményének. Szabó Bendeguz.

HOGYAN JARTUNK A DUNAVAL?
Nem voltunk ugyan eddig §em

baragban vele, de most legkedvesebb
prltá§unkká lett az öreg Duna. Any_
,nylra megszeretett bennünket,hogy,6 is meg akarta próbálni nálunk
a táborozást. Nem jól kezdte; első-
n9k a §zemétgödriinkbe telepedett. ott
,írgy*látszik nem érezte magát jól, mert
lsátrainkba be sem Jött már, sértödöt-
ton visszavonult. Mi azután vígasz-
talni próbáltuk gyakori látogatásaink-
kal. Tábori különlegessóg volt a vízi
kézilabdaJáték (handsball), amely any-
nyiban különbözött a vízipólótól, hogy
csak térdigéró vízben játszottuk. (A
mértéket a közép adta meg; vigilant-
:nak pl. csak allg ért bokán felül (mlg
,öcc§ét maidnem elnyelte). A táborban
legnagyobb büntetés az volt, ha valaki-
.nek parancsnok (rr azt mondta : hol-
nap nem fürdesz. Egyszer lgy járt az
€8é§Z tábor.

A dolog {rgy történt, hogy viszáty-
kodás támadt az ösi Mókusórs és alig
,íiatalabb származású Vadgalambok kö_
,zött. A két ellenséges tábor bosszútól
.csöpögö qiakkat esküdött egymásnak
.ólet-haláIharcot. Aki bíria, marja. ..
ísmortiik a történelmi elvet . .. taka-
rodó utárr majd meglátjátok t És hiába
íújta a kürtös bármilyen bánatosan is
azt a takarodót, mindhiába, batás-
talan maradt minden íáradozása. Els6
.é|Jel volt. A szllencium csak nem akart
beállni. Pedig a paranesnok írr ugyan_
.csak szlgorúan meghagyta az esti
naplparancsban, hogy lefúvás utáú
hang slincsen többé. (Yiselkedésiink nem
volt cserkészszerrli, elismerem.) Készen-
.létben volt mind a két sátor. Nem bíz-
ták óletüket a kirerrdelt éjjeli örökre,
maguk ls őrséget állítottak. Egyszer
,csak megszólalt a pararrc§noki síp,
csendet parancsolóan. De csak rövid
ideig tartott a íegyelmezettség: a
kedélyek feszültsége áttört minden
gátat. Uira és még szigorubban meg-
,szólalt a síp. Megtnt pár percre csönd
és azután ismót íorradalmi lárma. *
Parancsnok {rr személyeseq akaria a
hellzetet megi§merni. f)e bizony
majdnem pórultár, mert a Yad-

H Y P E R O L t"3A,tEff*§BFJ.T,oTLE*iTö l

galambok vesszőfegyver{i karhatalma
nem tesz kiilönbséget hivatalos láto-
gatás és támaclás között. Maidnem
megsebesítik a paTanc§nok urat. De
amikorra rájöttek, már bent is á1l

Munkátlan a kürtós

a hatalom képviselöje telies szem,élyé-
ben a sátorlakók nem kis ijedelmére.
Miután megígérték a lókötök, bogy
most már azután tényleg megle§z a
csónd, végetért a hivatalos lát_ogatás.

4 8yózte§ c§apat

De a nyugtalanság lassankint rnegint
{rrrá lett a tárbor telett. Figyelmeztetés
azonban nem érkezett többet.

Behírzott nyakkal állt fel reggel a
csapat imára és parancsra. Bántotta
a l*lkiismeret. Mert az éjszaka bizony
mógsem íolyt le tátnadás nélkül, ha
annak erejét az ellenfélnek álourba
gyengiilése nem tette is teljes orejrlvó.

Reggel, amikor a Yadgalambok álmuk-
ból ébredeztek, hát büony mintha
idegenek közótt találta volna magát
mindeg;*ik. A Mókusok annyira fel-
használta}i minden cipőpasztát, hogy
minderr teli volt vele. ami íeltűnés
nélkii] elérbetö volt, csak ép a cipőkre
nem iutott egy §zemernyi.. senr. Az
egé§z őrs mintha zebraőrs lett volna,
eltekintve az egy-két szerecsentöl, akik
talán a zebrak felügyol6i lehettek. És
bizony a Duna vlze nem títlságosan
sokat jelentett még szappanoldattal
sem, az újra emberrévedléshez. §zil
ami szó, erezte a társadalom itettónek
súlyát és várta, vajjon iörr-e és hogyan
a megtorlás.

rma. Parancs. }íég mindig semmi.
Semmi szidás.36t még csak szóba sem
íött a tegnap esti fegyelmetlenség.
De. . . puff neki. Parancsnok {rr tel,
iesen nyugodtan bejelentette, hogy e
tegnap esti mulatsággal kapcsolatbarr
ma szükségesnek tartja, hogy kipihen-
jilk maguntiat és ezért lerövlditi a
napirendet : ma elmarad a fürdés.

Reméliiü a legiobbat. Maid csak:
elered az esó. Dehogy. Esze ágában
sincs. Sőt. TaIán még egész nyáron
nem volt ilyen meleg. Lehet vagy
30-40 íok árnyékban. Ejnye. Híszerr
olyan jó ember a parancsnok úr. És
ő is volt valaha valószínüleg ilyerr
helyzetben. Próbaljuk menteni, ami
menthető. Igy ült össze azután a két
őrs őrsvezetői gárdáia és szerkesa*
tett össze {r. n. kegyelmi kérvényt,
melynek szövege imigyen hangzik :

,rAlulirottak a §z. csc§" őrsveaetöi,
alattvalóirrk képviseletébeq legmé-
lyebb tlsztelettel kérjük Parancsnok
{rr legmagasabb kegyelmének nyilvá-
nítását, amely alatt azt tessék érteni,
lrogy ma is mehessünk fürdeni. Kóró-
sünk alátámasztására ígériük, hogy
többet nem leszünk rosszak. .. stb"
aláirások.'.' Hiábavaló volt minden, a
parancsrrok írr jó szíve nem engedte
,,pi\enésü,nk" mogzav arását.

De azért az öreg Dunát továbbra
is szerettük és másnaptól kezdve annál
többet szórakoztunk együtt.
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lllröl volt szó r:rldlg ?

_ . l.'trlgur. ll villlitrrok rrra, ;r lit,zntikus sugarak 1itkátralr l:ingeszii
í(^lí.llc7.aijí 11 5rtlrlrrrli kolltgirrnr !lllí naive;dókét kiszcmcli, 'Úosy
törcllctr ideáliz.llrusttkkal bclelilljanak íalrtasztiku§ terveinck vonalábi
ós rornlatlarr l(,leklrtrl lclc drligozzrnak. scgítscnek nrlki sarkaiból
kiíorf,otTi a YilligtörIritrelnttí (ii nltsí{yú. Loid,rggá ícnni l\1agvaf-
orszógrrt.

A lirlk boc§iilcí.szavukttt adjók, lrogy hűck nranr<lnuk á Jclszóhoz:titoktnrtíls, kilartás, engcdr:lnrssóg. Frdrur pedig lassnnEin t beve.
zcti őkct méIyen :r Lóyerck atatt }aiÉpít4i,t rijteünes birrr<lalmábn.
. lrokról-fokre edzi, lrcveli. kenrónyitl és urnítla a iírtkat, rnórnökei
lr.enrrrtatják nekik a tivolbslát(i, halló, sót villáinok8t sujtri készii-
lékeiket_. a csoddlatos .,gul)orit.._ból i!é§ziiüt 80lyóbiz|,oi ruhákut,
eszközök_et, 

_ 
a f otricel|áva l D v í tható, z,árbató vililak*pukat, stb.

A L,ánqlelkrl Vezér a hnt soDroni klstliákkal treÜl a kclzmikus
sugarakkal h_Ajtott, madáraklkú iellulógópébe s őrült iramrl repülés
után a ntaudz.§urini harctércrr tere-m s'ótt. fl békühi nem :ikaró
ellcnsógekct l 6 órárrr teljcsen megbénltja. . .

A kollégiurnban nu6f az izgalonl. -

.Purs,l valorni llllJ,, ,,i gondól. lijszaka kilopózik ir i<ölr1 l.üirba s
a régi l\íai5yar cserkószek között kuiat. ott éri az igazgatii rlr.
. , Áz. éjje.li_lreszrilqetés során kidcr-l, hogt Fu|gÜr ázonos Lur-
kúr?l, a csikl hc*yek kis enücrévcl § nkik-körúlöttc vaDnak, na-
tíyohl)ré§zt a dia(lclmns nszicboíutballisták közül valók.

.._liplí{ur közbcn, á Siahurút akurja megvásárolni yalami titkos
.róllal.

A íitlk sem tótlerrkcdtek k.özbeu, hunem szorgalmasan gyskorol-
júk rrz aut<i vezetését, , .

Álomtól fátyolozott §zemmel feltekintve, §ötét, lna-
6as férfíalakot ]át_ott maga föló lraJolva ós mint a vilIám-
.:tés futott. végig az idegein egy Dóv: Fulgur ! Csak ó lehet l

Egyszerre yége av álorn kábult§ágának s a firl, olyan
;:ndület,tel ugrik 1(í 

^z 
ág_y -

:,jI, Inint a vackából felri-
:,ytott kölyökfarkas, I"'ul-
.tr az éjjeliszekrényre nru-
;atott, ahol a firi óráia,
r§€bkése. tárcája ils cser-
!iiSznotcsze pihenl,

-- Irj!
Kisöcsi kirryi|.otta a nrr-

,:SZt. (iszta lapot kerc-
*:tt benne, aztán megnJ*á-
";;ta a ceruzáJa lregyét
l:]i a ro§sz §zokását- kisfiú-
a]:aóta llem tudta abba-
-,::\Tti), várta a szÖveget.,, HS. 439. }'ulgur-t.í-
: -:, 1000 lóerő. Tulajdo-
, -, : Tonrbor Va§s Aladár.

. . Tom-bor Vass
r, - .;- d,ár. Kész.

- Jó. Ákkor nr(lg hozzír
... f.latot: \rezető: Divéky
r.;:::c 1{ éves, i\{agyar:-

,- . . }Ia-gyar-Or_szá-g.
-,,:,::. }íi lesz ez2 A,zt. lá-
::" hog\- autóról, van §ió

:t:_:e.
F.z a május végétl

:.: : ]",nban tartand,ó nern-
::;;_,zi autó-hegyiver§eny
.É:.]1i jelentkezése. ame-
:: :.lqtön holnap leadsz

1 ( .r.. (., irodáiában. F]s

letnéIenr, szenzáció§ írj rekorddal hozotl be a cólba a
kocsilnat,.

Felujjottgó iiröm forró }rullánra lutott végig a §yerekell.--- Versenycn inrlulhatok? Ezzel a kocsival? Köszö-
nöm! I]n... ón ígazán.,. (Szeme találkozott Fulgur
nyugocll pillantásával ós a hangia egy§zeTre higgadt ós
tiszta letl..) Megteszek mindent, ami tőlern telik. Rekorrl-,
itlővel hoztlrn be célba a kocsit.

---- Jól van pajtás, rnost feküdJ vissza és aludj toválrh.
Jó éjszakát l

Háromnegyed egyet ütött a nagy óra, amikor Fulgur
ne§ztelenül benyitotta Ga}ri szobájának ajtaját. Az öreg
diák még az íróa§ztatránáI tilt. t{olnap a történelmi tételek
ismétlóséből nagy felelé§ lesz_-és az Önkópzökiir rlélutarri
gyúlése nagyon hátravetette a tanulásban, mert néhány
hatodikos érthetetlen gyereke§k,edése miatt egy óránál i§
tovább húzódó vita feJlódött ki, amelyn.ek lezárása előtt
senki §em távozhatott a terentböl. Amikor a vár,atlan
vendég belépett, a üák tisztelettel állt fel helyéról és várt,a
a történendöke[.

Fulgur tryugodtarr lcüIt az a§ztal, §arkára és Gabit
a §zékére nyomva, megkezdte a beszélgetést.

--- Te idón második lettél a §oproni középiskolák
IeItniszvcrsenyén?

Igen. Harrzi lett az
első, aki itt a mellettem le-
vő szobában lakik. A pá-
rost pedíg együtt nyertük
meg.

._ 'fudom. Szépen |át-
§zottatok. Csak az a hiba,
hogy nincs elég kltartás-
tok és nem emberfölötti az
állóképességtek. De ezen
mard §e8ítünk.

,-- Parancs t

*-- Vasárnap kezdődnek
a mérkőzések a Dunántttl
tenníszbaJnokságáért. Az
egye§ és a páro§ ba|nokság
nyertese |Írniusban a ma-
gyar bajnokságért Játszik
és röp;tön utána indul az
idei Davis Cup első mérkó-
zésébelt a japárrok elleu.
Hanzival együtt benevez-
tek úgy au egyes, mint a
páro§ ver§enyre. ltt van
két gaboritburkolatú kar-
kötóóra. Játék közben ,ezt
a bal csuklótokon hordJá-
tok. És elvárorn, hogy
elhozzátoli nekem a baí-
nokságot.

Gabinak ezer kérrlós és
nehézsóg tódult az aJká.ra,
de lenyelte valamenn3rlt.
Fulgur tudja, hogy mit
akar é§ ha ót eszközénekl,itll§lrf lr.ytlgori.!*n leiill az *sztal §afkára.

25



válasáJa, ő meg fog tenni mindent, ltogy íó oszköznek ta-
láltassék, E;zéít 8,E órákat átvóve csak arrnyit mondotl:

- Flzzék bonnünlr. A palancsot tőlünk telhctóleg
a legiobban telJesttJiitt.* Jól van, öreg fir1. Most azonban aludni menJ,
mert a szervezetet nem szabad trllságosan kifárasztani.
Jó munkát t

"_ Jó munkát t

. Két perc mulva rltra kialudtak az ösgzes lámpák a
bázban és egy telJes perclg sötétség volt mindonütt. Amikor
útra visszatórt a fény, a há, falától elsuhanó hatalmas
kfuértet-madfu már messze Jáft;

Az éjszaka útra csendes Volt és na§yon-nagyon rryu-
godt. Kl gondolta volna, hogy mennyí titok Jár a min-
denre ráboruló sötét fátyolában?

*

gatók, azt hi§zerh, §ürgó§en elhelyeatek volna egy jól idő-
zttett lomtrát a kápolna közelében és rrem törődtek volrra
vele, ha az e3é*t lntézet összedőI is, csakhogy ezt a né-
hány férfit elpusáít*ák a föld szlnéről. És ez a bomba
egészen más fordtrlatbt adott volna a XX. század törté-
nelmének.

Azonban nem történt semmi. A mise vé5én nagyon
Iragyon békés, imában elnyugodott arccal fogadták vata-
mennyien a miséző pap áldását: Benedicat vos omnipo-
tens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sánctu§ ! '

Mosl minden maggarduat nétküt néhúng szemel-
uéngt közlltnk anhak a minilen lhaggar szdmúra |elejt-
hetetlen mólusnak és iúniusnak hírlapi cikkeiből. Az
tdegen ngeluű lapok cíkkeit természetesen le|ordítotlan,
hogg míndenki megértse őket.

,l

§opronl llidap. V. 9.
,,... Az illusztris közönség ószitrte bAnrulattal vette

körfi a sakkjáték világszerte i§mért kiváló§ágeit. L68na8yobb

Hainali négy órakor ért véget Fulgur szikla-szobáJá;
ban a kövek birodalma vezérkarának nagy tanácskozása.
Ott volt Elód rlr hófehér, hullámog haíával, Kund, az
óriásn Dobay, a mindlg nyugodt mérnök, aki nem ismer
lehetetlonséget, aztán a
.mosolygós Komáromy
J.ászló, a koromképü
Boda Péter é§ még két
íérfi: egy orvos és egy
pap, akiket egyszerűen
csqk Doktornak és Fat-
.ternak szólítottak. }'ul-
,gur már a vósén tar-
tott a határozatokat
.összefoglaló befejezó
§uavalnek,

, ...Aml a firtk
ügyét iüetí, azzal hát
,rendben vagyunk, úgy-
,e ? Fatber, leszel szíves
elkormányoznl óket
mlndenüvé és kezedbon
tartani az összes szála-

udvarg 'ud atolz nagyme§_
ternek,volt; bentre látják a
ver§eny valószínú gyózte-
sét. Egyetlen ,rmestef "
ódöngött magára hagyva es
flgyclemre sem méltatva s
nyüzsgó, szlrres tárlgság-
ban: a 14 óves Stubi,
akit a Koltégium neveictt
be a sakkverBpnyre. Ez n
nevezes általfulosan igert
kellemetlcrr benyomást kel-
tett; a nagynevü mestc-
rek jogosan találtÉk sért6-
nek magukra nézve. hogy
e5y ismeretlctl gyerekenl-
bert állítanak szetrrbe vc-
lük és azt hisszükl n ven-
dégszeretó mágyar nenl-
zetnek senr válik dlszére az
ilyen különös tréla. Több
külíöldi mester tlltakozá-

kat. Aa autóverseny seirrmi további nehézségeket nem Je-
lent : ott a gép meg a gyerek, majd megíelelnek magukért,
átennlszezöknél csodákat várolt a Péter találmányától;
ha megakadá|yozzuk a §zervezet kiíáradását a íó ütóéren
át való áüandó besugárzással, n€rn hi§zem, hogy a legtech-
rrtkásabb baJnok is ellenállhasson a gyerekeknek,- akik
egyébként egészen Jól játszanák. Ez a két szereplés, a
sakkbainoksággal összekapcsolva odavág|a majd a világ
a§zeme elé a magyar firlt, mint veT§enytfu§ nétküli elsőrendü
értéket és elókészlti itthon a fltl-hadsereg nagY ügyót.
Egyrlttal peüg §tubin kipróbá§uk a Lacl gondolat-át-
vitel-sugárzóJát is. Az, hogy Lací megbtrkózik a sakkmes-
terekkel_aet hlszem, nem probléma.

-_ O nem l --. felelt elpirulva ,a saöke mérnök. ."'-
Ismer€m' Lasker, §Jechtq Bogoltubov, Capablanca, Lili:
entbal Játsanáit és remélem, hogy helytállok velük szeuüen.

íolytatJuk a munkát ri műhelyben, Kund és Péter peög a
§zahárel telepí{és után néznek. Father el6készlti a tit-had-
§ereget. Doktor kérlek, te tarts a sdaharai kirándulókkal és
tánulmányo zd. az egészségügyi vtsaonyokat. A sanfrarrciscoi
kommunísták a Nagy-Oázison yannak, óket is látogas-
sátok meg. Holnap reggel valamennyi€n bemegyünk a
kollégiumba a Father misétére, hogy terveink slkeróre a,

Jó Jézus áldását kérlük. A viszonttátásra t Jó munkát l

- Jó munkát l
Másnap réggol.fél kiledclior, *mikor a fiírk már mind

az iskolában volta§ pár percen belül hét ismeretlen íérfi
g5rtilt össze a kollégiurn társalgójában. Kedélyesen elbe.
széIgettek [az itthon lézengó néháüy fóiskolással, aztán
íelvonultak egyiitt a kápolnába §rerltmi§ét ballgatnt.

Ha a Radlkaiil Forradatmárok csoportJa, vagy akár
a dák, szervián vagy hu§§zita titkos nacionaiijta ÚÓrveze*

sára a verseny elnöksége
' íoglalkozott a gyerek kizá-

rásárlak gondolatával, azon-
ban kelló alap híJán ezt a tsrvetr1iátlfiu1i"iÍlll,f*trj§
gyerek várható gycnge szereplése srllyos szépséghibája lesz
énnek az egyébként ktváló körültekintéssel megronderett
versenynek,.."

§oproní Hírlap. !-. 12.

,, . . . A harmqdik forduló szenzációja, hogy a 14 éves
Stubi, aki elsó két mérlózését aránylag köruryen nyerte (mind-
kót esetben elleníelei s{rlyos taktikai bibája miatt), fte Lír.
Capa-val, a ver§€rry e5rtk leglélelmetesebb harcosával szem-
bei, akit titkos faúortÜkénü e-mlegettek, nyolcórás nehéz küz-
delem után szemkápráztatóan szép kombinációval gyózött.
A mérk6zés után Mr. Capa kiJelentette, hogy a gyerek erósebb
Játékos uála és bogy ha ilyen stllusbatr vorekszlk tovább,
6 lesz a ver§eny 8y-6-ztese. A nagy játékos ktjelentése élénk
visszhangot vert és Stubit az érdeklódók gyürüjéból a kollé-
gium igazgatójának kellett kiszabadítania. Klváncalan r,árj uk

_ a holnapuűni negyetllk rlersenjnap erednrényét . . , "

Le Tempr. V. 1ó.
,} . , . A francia szlneltben induló dr.,Jechilr eddig veretlenül

álI ]a kltzdók élén. Le§erósebb két ellenlelét '',rtagYszerü stí-
lusban verte és alepos rcmérrye van az elsó díjrá. Legvesze-, delmesebb vetélytárta egy sakkozó csodagyerek: 14 éves
mggyar_í!{, aki_nek játéka ege§zen új irányt telent a tnodertt
sakk történetében. , .

Yölldcchor Beoltnehter. V. l§.
,, . , . Fíáfom nap választel bennünket a magyarországi

Sopronváros környékén lefutásra jövö nagy autóverseny-
!§l, mely, reméljük, a hémet autógyártá§ diadalútja lesz.
összes uagy márkáinkneVeáek a versenyre ós miután a ve.
zeüúaég az Oppel-íele fakétaautó indulását is engedéIyeác, az
elsö fij elvitathatatlanul a miénk lesz. Egész Németország
feszüIt figyelommel néz a germátr technika újabb nagy
gy6zelme elé..."

Tlmca. V. 18.

, . . . Bánrrrlatosau sbkat ígór& c.a e ma§yaf fíatalság.,
A MagyarorszÁgon íolyó világbajnoki .sakkversenye& e§y,l4, éves kisfiú teljes pouttal vezet a mez6ny éIért Jechilr dr.-al.
rtz eddtgi világbajnokkal e5*litt,

(§olytaquX.,l

L*gveszedelmesebb vetélytársa egy sakkozti 14 éves nragy*t íiú,
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§E§§[.óBecr§D§r.r, rg.:Dz,nbőrcxn xr
Az alátrbiakllart trregkr:z.r§ük a Inodellek ismertetósét,

kezdve ezt oly góppet. rnely egyszerűsége rniatt nagyon
alkalmas arra. hogy a kezdö az alapvetö építési fggásokat
ifagörbítés, kötözés, ragasztás) és a helyes beáIlitást meg-
ismerho§se. Célja inkább gyakorlás ós nem. teljesítnrónyek
eléré e. §iklószáma 1: t0*-1 :13 körúl varr, (A siklószám
megnr ontljtr, hog_v egy nrétcr nragasr(ll hány méter távol-
ságra ssíklik a modell. Ha a siklószám. 1 : 1,2, akkor tucljuk,
holy 1 méter magasrói 12 métcr iávolságra siklik ; 3 méter-
ról 3x12:36 lnéterre.)

A méreteket. a raizokon láthatjátok. Az alaprajzok
(1---3) mértóke 1 :0, a többié 1 : 2. 1Jgyeljetek a méret,ek
ponto§ betartására, nem azért, mirrtha nrodelliirrk nagyon
megérezné, hogy íesztávolsága 76, vag1, 80 centiméter-e,
hanem, hogv hozzászokjurrk a nregadott rnéretek utáni
munkához,

A következő anyagokrrr van szükségiink:
8 drb lrurkapálca szárny és farokváz részére,
1 drb 1, x 0,5 cm. keresztmetsz;ctü, 61 cn, hosszir

íenyöléc (esetle6 vastagalrb tavinácl) tiirzsl,é.cnck.
1 drb 0.5 cm. átmérőjű, 30 cnr. Irossz{t spanyolnád vagy

íűzfavessző.
12 drb 10 cm. hosszú 0.íl

íurnérbor<lák 6 csík, esetleg
iaünádból lrasitott 3-4 mnr.
széles csíkok.

l] nréter hosszúo erösebll
iajta cérrra.

l ív selyempapír,
Puba tlrót.
Ragasztóanyag (csiriz,

grmmiarabikum, ilextrin,
enl,v).

Az építóst azzal kezdjúk.
fog_v a spanyolnád vagy,íűzfa
csúszót íelkötözzük a,törzsre
a 3. ábra szerint, majd a?.
Hnysíkot alkotó h, és lr, húr-
tapálcák részére lyrrkat fűrunli
a törzslécbe (vigyáz.ztrnk, hogy
etr ne hasítsuk firrás közben ;

ajánlatos a lyukak hell,ei
e]ótt és után cérnával kiirül-
,J:§avarni és kötni, s azutátr
ielfúrní) és beragasetjuk a pál-
,:ákat. Áz így keletkezö há-
::mszög";.cs" csúcsával a kél.
:,áJca végét összekötjük s így
:egkaptuk az iránysík vázát.
-1.1ost a csillapítósí k vázául szol-
*áIó h, és h, pálcákat kötiiz-
:u-k íelr az 1 ábra szerinti
:éietben és helyrc. A b1 és b.
-;obordákat a 4, és ,1, álrra
t;erint úgy ragasztjuk fel.
:.:s- e6y 1.5.- _2 cm. szé-,1:. 3 cm. hosszír papircsík
:t.:s oldalát ragasztóval btr-
r * ;!. Jk. maj d ragasztós olrlalá-
;,u 5efelé áthajtjuk a hurka-
]rr_.tsn. Az összeérö oldalak
[:§ríogják a ,,b"-bordát. A
,:s;.,, ; pitósik bordái egy§ne§ek,
]:;i 8,jrbÍtettek.

_i' szárnvhoz nógy da-
:L: ,ehttőleg egyerres pál<iát
llus.!:"unk ki, Hosszukat úgy
r- llzi juk neg. hog;" egyilt

:.i: ].i cm.-rel rövidebb legyen
r ::;i;knáj (1. ábrá). A lrót

cnl. széles, 0.5 rnrn. ya§tag

egyforma hcrsszú óllócet nro§t a 6. ábra szerint kót, középcrr
meghajlitott hurkapátcához kötözzúk. Összesen nógy (elól
kettö, hátul kcttő) szárnyközép hurkapálcát egy§z€rre
hajlítjuk. hogy iveltségiik egyíorma legyen. A hajlítás nyílt
láng ('gyertya, petróleumlámpa, gyorsí<lrraló, stb.) íelett
előzetes beáztatás nélkül is történhet. Átmelegitjük a léce-
ket ós közbe a kivánt alakba görbitve tartjuk. Egy idő mulva
érazzik, hogy engcd a nyom.á§nak, s ekkor elvéve a láng
fölül, rneggörbítve tartva kihűtriik. Ügyeljürrk, nehogy a
láng elszenesítse a fát.

A bor<lák görbítóse lrasonló módon. t.örténik. A bor<lák
beragasztását {rgy végezztik, mint a csillapító fe|ületnél.
Vigyázzunk, }rogy a szárnyvázat ne csavarjuk el, hancm
előlröt ránézye a 2. ábra szerint lássuk és például a jobb-
oldalon nenr szélesebben, mint a b'alon,

A szárrry telkiitözése a 7. ábra §zerint történik, Ar első
léc alá egy kis kockát (k) kötünk, hogy a szfu,nynak óerilli-
lósí szöget adjunk,

A, felületeh bevonására selyempapírt használurrk.
melyet felülröl ragasztunk a yezra. Száraclás utÁn még-
egy§zer ellenőrizzük a szárny helyes beállítását (szárny-
végek e5yfornra ál]ására ügyelni l) és kiegyensúlyoaztrk a

modellt. Annyi drótot vagy
ólmot kötözünk az orré§zre
(3. ábra), mlg a súlypontban
S-ben (3. és ?. ábra) alá-
támasztve, a törz§ vízszínle-
selr megáll.

A gépet most lcbel-öleg
szélcsendben, gyenge lölcéssel
vízszintesen elöre dobJuk,
inkább rácsírsztatjuk a leve-
gőre. Ha az lát|uk, }togy
rlobás után emelketlik, majd
ilrer€dekcn lebukik, dobá-
sunk erős volt, Többszöri
indítás rrtán el fogjuk találni
a helyes módot, Az'orrészre
kötött súlylroz keveset hoz-
záadva, vagy elvéve kikísér-
letezhetiúlr a legjobb repü-
lést, Bz a modell berepí-
tése. Ha modellünk már
símán repül, felkereshetiük
vele a dombolclalakat, bog-
Iyákat, s onnan bocsáithat-
juk írtjára. Inditása ellen-
szélben lökés nélkül, hátszél-
ben a lenclesnél erősebb lö-
késsel történjék.

Talarek Béla,

*

A nrost meginduló cser-
készmodellező mozgalom meg-
szervezéséhez és minél szóle-
sebb alapokra való lrelyezó-
séhez fontos tisztába lennünk
azzal, hogy hány modellező
van és ezek mennyi ideje,
milyen eredménnyel dolgoz-
tak idáig. I(érjúk tehát mirl-
dazokat, akik már foglal-
koztak, vagy foglalkozni óhaj-
tanak a nodellezéssel. erre
vonatkozó jelentéstikct kíi-
zöljék szerkesztííségünkl<el
{I}udapest, V., Nag1, §ánd,rr_
utca 6) azzal, a megiegyzés-
se]. hogy cscrkészek-e vrrgv
ncnr,

O"1



l.e§sz€lrb gyerlnekkori emlékeinl clevenednek Jel r: szó ha}la-
l.ára, mikor békés családí körben örüItürrk a csillogó mindenféle
jóval megrakoit katácsonyfának. Azóta is mint a boldog§ág, a
zavartalan tiszta öröm szinrbóluma jelelrik meg elóttünk, akár
nagy hegyek vidókén, akár a városi parkokban, ke.rtekben taiílko-
zunk vele. §zívünklre lopta magát kedvességével, § nem tudunk
közömbösen elmenni mellette, mint má§ íenyófák nrellett, kik
szitltoly hervarlhatatlanul örökzöldek. Ismerkedjünk meg közelebb-
ról a karácsonyíát adó luc- és jegenyefenyővet s lessük el látszólag
egyhangú életük titkait

Bizony, sokan összetéve§ztik a kettót, illetóleg nenr is veszik
észre a köztük levó különbséget, pedig mirrdegyik külörr faj más és
má§ tulajdonságokkal. De aki egy§zer ve§z magának annyí fáratl-
ságot, hogy alaposan §zemügyre veszi óket, egé§z óletreszólóan meg-
különböztetni tudJa a kett6t egymástól. Habár mindegyiknek
}-3 cm hosszrl, egy pontból csak egyenként eredó túlevele van,
mégis hasonló termete és toboza ellenére is lényegeserr eltérnek
e5,mástól.

A tuc|cny6 sokkal közön_
ségesebb, mint a jegenyefenyó.
Csonka hazánkban is megte-
Tem, de igazi hazáia a magari
hegyviclék, hol körüIbelül 150tl.
m magasságig óriási erdóren-
getegeket alkot. Az AIíöld
klimája §záraz neki, legjobban
nevelódik a nyirkos hegyi
talajban, hol ugyan jól széj_

JelterJeszti gyökerének oldal-
á8ait, de nem hatol méIyre,
ázért bizonyerós viharok köny-
nyen kifordítják a magányosan
állókat, hacsak rrem karo[a át a

vékony talal alatt levő sziklát.

Fejerlelrni, §zép, remek a termete ; égbetöró és karcsri. Cs'úcsa
állandóan nó, örvökben íejleszti ágait s így míndetr évben egy_cgy
emelettel magasodik, Áz ágak íelfelé egyre rövidebbek. azért szdp
szabáIyos krlpalakja van, különó§en a fiatalokuak, mert a zárt ál1o-
mányban az idóscbbek atsó ágaí etszáradnak, mert rrem kapnak
elegendó fényt. Meg is mustráIják a karácsonyíapiacon óket, mort
csak a kiíogá§talanul szabályos termetűek kelnek el jó áron. Keskeny,
hegyes zöld túIevelei c§avarmenete§en he}yezkednek el az ágon, nríg
a jegenyefenyő laposabb, szálasabb tompább végú tüi egy síkban
vannak, akárcsak a íésú íogai, azéíL ez utóbbit íésüsfenyőrrek is
mondják. A mellékelt ábra jól szemlélteti ezt a különbséget. Azon-
kivül a jegenyefenyó levelei sötétebb színűek s fonákjukon két fehér
csík íut végig. A ltlcfeny6 levelei a meleg szobábarr egykettóre lehltl_
lanak, a jegenyeíenyőé ellcrrben megmaradnak. Va§tag rót€gük
megvódi a fa§,tól és a túlerós párolgástól, A levelek életkora
6-.7 év, nem egy§zerre váltódnak s lgy alig rre§§zttk észre a vá}tozásí,,
tsak a íenyvesek alján felhalmozódott puha, süppedékes szónyeget
alkotó tühalmaz íígye|meztet berrnünket a levéIhullásra. Az ágak
hajlékonyak, szépen lekonyulnak a rárakrldó hótömeg alat| s az élénk
színkontraszt miatt oly remek látványt nyújtanak: A havas t;ij
poézisét rra gybarr íokozzák, Totr oztermésük elhelyezkedésében is r.arr

különbsóg, mert míg a lrlcfen;,óé érett korában mindig tepsüng a teljes
egé§zében, egy§zerre e§ik le, adüg a jegenyefenyóé érett koiábarr is
felfelé áil s tengelyéról még íent a fán hullanak te fás tobozpikketyei
és magiai. Pergze a termés kihullása nyáron törtónik, mikor a repüiő_
szárnyas magvak a szél szárnyain tova szállnak, s nem esnek a fa
tövébe. Végül az idősebb }ucfenyótörzs sötétebb színú. mint a jcgerlye-
fenyóC. }íiszem, hogy kedves olvasóim a íentetlbiek a}apián rirár
könnyetr megkülönböztetik a kettót egl,mástól.

Még röviden a fenyők nagy hasznáról akarok megemlékezni.
Fájuk elsdrendú épület-, butor- és árbocíát szolgá}tat. l{irlt geretlda"
deszka, zsindely, léc, doboz, szitakéreg, gvufaszái kerüI íorgalomba.
I{öttnyü, szilárd és mégis rrrgalmas. A.fiata]ok törzsét alul ékalakrlan
megvágiák gyarrtanyerés vdgett, ug},anis illatos gyarrtája beheg€szti
a sebhelyet. Belőle kdszül az olajfestékeket oldó terpentinolaj § ,l
száraz hcgedügyanta, a kolofónium, Ha pedig a gyantát alkoholban
oldjuk, brltorfényezósre szolgáIó lakkoldatot, kapunk. A kolofóniurrr
ból rryerik a szurkot is, és pedig ús_v, hogy nyitott vaserlétt"vbert
hevítve nreggyullad, nrajd eloltva. szurok marad rrissza az edért.r

alján. A papír- é§ a cellulózegyártáshoz nagymennyiségben használ.

;ák íel a íenyófát, mint ezt Ausztriában sok helyütt látJuk. Inrrerr
szerezzftk be jórészt. papírszültségletünket, reng€teg pénzt adva ki
6rte. §záraz desztillációs terméke a íenyőkátrány és korom, mely
utóbbi cipókenócs és nyondaíe§ték elóállítására alkalrrras. Ezekben
szándékoztan röviden összeío$alni a Íenyők sokoldalr1 felhasználását 

"

A többi íenyófaj n€m ad karácsorryíát, csak a ícrryőkkel rokorr
borókát, ezt a közisnrert örökzöld cserjét látt-am még karácsonyíául

árulni a §zegényebb'néposz;tály
számára. Olcsó, mert az nálutrk
is mindenütt otthorros, úgy az
Alíöldön. mint a Dunán-
túlon.

Iienyóerdővé változott pia-
cunk, színt, illatot" az órtátrlti

Kárpátok tiszta lehelletét lroz-

ták el nckürrk, hogy karácsonyi
örömet gytljtsanak szívünkberr
az ágalkon kigyulladó gyer.

tyácskákkal. Nóm a beszddük

e2: ne c§ügg€djetek §zegén.y

trianoni magyarok,
dr, Ifészdros ílruin,

ü

I.ucfenyó ágrt 'Jegenyefenyó :rga
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Hú§i§ l/ar.?

l )r yitéa'IeInes}, (iyiizőnó egyik leg},lpróbáll.abb cserkészmarna
és c§apat,mama, (:§irkéiznrírmn. mert íelrrótt c§erkészflút nevcll és
csalratmrnra. mert ilz óskorbnrt az eqé* csapatot étlcs 3yermekének
érezte. Erről rrz óskorról szól nz alálrbi kerlves kls clbeszélés.

A csapa! első táborozása eze]őtt vagy 15 évvel, nehée
ügy volt, mint minden kezdet. Se pénz, se hely, se felszerelés.
csak 30 vid'ám íi{t, aki a szabadba vágyik, aki szívesen le-
mond a kényelemről és szíveson vállalja a fáradtságot, a
munkát.

Te Derttn után. mielött. széjjeloszolnának a fiúk a nagy
szünidőre, szümortrarr közli a parancsnok maroknyi csapatá-
val, hogy a táborozás füstbe ment" Nem sikerült olyan kis
hetyet találni, ahol ingyen adnák a levegőt és a vizet. Csúg-
gedten állták körül parancsnokrrkat a fiírk, bár meg voltak
5,őződve róla, hogy nrinden lehetőt el}iövetett a táborozás
érdekében.

-- Miről van szó ? -- kérdi elmenőben a szigorú latin
tanár. Ilésavéttel hallgatja a fi{rk panaszát, Szigorú r,onásai
meglágyutnak, hisz neki is van gyerrneke * egy őrsre te}nék
betőlük. Hnr .*, lrát ha csak levegő, meg víz ke}l, az volna az
én szőllőmben ís, ott Hevesmegyébcn.

-* Tyűh * a firlk majd össze nem csókolták, el is felej-
iették, hogy latint is tanit,

I]gy-egy módosabb papa megerősltette a gyengélkedő
cserkészpénztárt. A hiányzó felszerelésen {tgy segítettek a
ítúk, hogy kiadták a parancsol i

--- iie lrozoi nagy fazekat, te kicsit. te szűrőkanalat, te
rneg merőt. Rüszlrén tettem én is a tábor oltárára néhány
dara}ot. Mint százszázalékos rokkantak kerültek yissza.
}lost is őrzöm őket --"em.lékill. Akker még nem sorakozott a
,:serkészszertárban a kondérok, teáskannák, íedők serege.

Yadregí,nyes volt már az irr<luiás is. Tágas marhakocsi-
hal'nerncsak a 40 emlrer, }ranem a 6,"ló hetye is a miér_k volt

Áz aggódó marnák könnyeiL{ii csak nehezen indultak
,r.eg a prüszkölő mozclony kerekei. Én meg könny,pztem a
nreghattlttságtól. Tizenkilenc és h{rsz gondterhes évei, a jegy-
r*ndszer és sorlraállások korában rrly kimondhatatlan édcs-
nqis batással volt ránr a gon<ltalan ifjrlság vidám <lalolása,
urncurozása

}íegérkeztünk Pásztóra. Néhány perc alatt le kell
ruirodni. A fiírk, min,clmegannyi Hercules, pillanatok alatt
i*ilrapják a liszteszsálrokat, c.ukrrrládákat. A kicsikék a-Á}rasokat. fazekakat cipelik; lra karral ncm győzik --- fejükre
r.:r.iják.

\íegindul a karaván a község áttal felajánlott szekerek-
cd- Kicsődült az egész falu népe -*- cserkészt nézni l Akkor
meg ritka látványosság volt egy cserkésucsapat, hisz az
+ce*z országban alig volt 2*3000 cserkész. Messzei a falrrtól,
^l, Muzsla aljáu volt a táborhely. Göröngyös utakon, esővájta
aur-ázdák és kemény rögök hepe-hupáin ide-oda billerrtek a
l;tr:x!h- annyira, hogy néhány zsák és láda lejtőre került"

-- Nézd Pista, felpukkactt, a liseteszsák, a kristáIycukor
nen belefolyik a lisztbe. *-_ Ne beszélj, lapátoljátok össze
: - fazékba ** nondja a rnindig szrrlgálatkész Culí, --- leg-

,, _" r é,les ken;reret fogtok enni.
l ken_v-érdagasztásra (azt i§ a íi{rk végeztók még akkori-

llrn, Pali és Egon l.állalkozott. az osztály egyik legiobb
ln"_', ;.t -. To Egon ltórltlk. hogl. van tr" all,al a Keppler-

törvénnyel ? -*- kérdi a dagasztótár§a" *.. Keppler második
törvénye szerint a bolygtik radíus vectora egyenlő idó alttt
egyenlő te.rületeket s{rrol - - és s{rroló mozdulatokat, végez
tésztás két kezével.

A konyha egy lrajdani ístálló romjain talált élhelyezé§t,
Az istálló megmaradt szóles tetcje kitünő védelmül szolgált a
nap és az eső ellen. Persze, ha valamelyik szolgálatos kis
kukta a fa alatt felejtette a glrlródeszkául szolgáló rujz-
táblát és rajta a lisztet, §ót, meg néhány füszert, azt a várat-
lan esó reggelre bizony alaposan összekeverte. Jfut ezért a,

§zegény kuktának nóhány alapos ,,§íma""
A fózést két érettségizett hosszú legóny váIlalta. ..*"

Aztán értitek-e jól mesterségeteket ? * óvődik.velük a,

látogatóba iött latin tanár. * Flogyne, tanár {rr -* vála-
szolták. büszkén, --- mi rninderrt megtanultunk otthon.

Iiészült az első ebécl, töltött paprika. Nem hiányzott
abból semmi. Berak-ták a töltelóktől duzzad,ó szép zölrl
paprikát a gondosan átszűrt paradicsom hideg levébe.
(Figyeljünk- kérem eíre a ,.hldeg" szócskára, mert ennek
rögtön nagy §zereps lesz l) Aztán berántották az egé§zet, jól
alátüzeltek ós puhára főzték. Lett ebból hetedhét országra
érezhető kozma" Merb az rljdons§lt szakácsművószek elfelej-
tették megfigyelni azt, hogy a tölteléket csak forró lébe
szabad tenni, nehogy szétfőjjön, Berántani meg csak akkor
szabad, ha már puha a paprika, különtren jön a cserkészek
réme *- a kozma" Másnap küldöttség keresett fel a szomszérl,
dombein, ahol a gyermekeimmel nyaraltam és kértek.
váIlaljam a főzés irányítását. Ezae| szemben hű engedel-
mességet fogadtak. Szegény két lefokozott szakács csak
távolról nézhette már rör,itl működésének szinhelyét.

Néha késett ugyan az ebéd, ha az a haszontalan vödör
éppen rlélelőtt esett le a krltba. Ilyenkor utána mászott a
Pista gyerek; lrogy felhozza a k{rtból, amlg a vödör szitává
uem lyukarlt. Ettől a Pista gyerektőt egy ízben nagyon meg-
ijedtek, különösen a csapat kisebb tagjai. Sötét 6jszaka volt.
Az erdő rengetegéből hol bagolyhrrhogás, hol vésztjósló
kuvikolás hangzott. §gyszer csak zör§és támadt a pajtábarl
(Ez volt a fiirk hálóterme.) Zizeg a szalma, óvatos lépések
nesze, majd egy fehér lepeltre burkolt alak surra,n ki a pajta
ajtaján. Gyurka azt is látni vélte, amint elsuhan a fák íelel.t
és eltünik a sötét erdő sűrűjében. Másnap megoldódott a
rejtóIy. Pista túlsok éretlen almát evett.

Megesett, hogy összedőIt a tűzhely éppen a kritikus
pillanatban, pedig CuIi oly szakértelemmel tapasztotta
térdigóró sárban gázolva, .Ilyenkor §yor§an póttűzhelyrtil
kellett gonrloskodní.

Yrrlt a csapatnak néhány lazsáIni szeretó tagja. Tisztes
távolságban mararltak a konyhától. Csak az ínycsiklandó
ételszagra jöttek érdeklódni. *-- Mi lesz ma ebédre ? *-
Káposztáskocka ? De én nern szeretem borsosan l * A
rnásik csak cukorral ette, a harrnadik csak anélkül. Minden-
kit megnyugtattunk, hogy az szája íze szerint készül és ő
délben eb}ren a hiszemben el is fogyasztotta, rendesen még
repetát kérve.

Kakasokból és csirkékból készült a jó vasárnapi ebéd.
Most már a lazsálás nagymestere sem bírt ellenállni. A leverr
illnta'léprecs:rlta, ^ - Xris is irrsz a levesben ? --- kérdeztr:
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a§illogó §zernmel, §zájlznait nekife§zítv§. --" Níikor lesz már
kósz ? * §zimatolt trrvább. - Csinálj csak gyorsan egy
póttüzhelyet - c apott rá G.éza, a c§apat egyik erős oszlopa,
-_ akkor kapsz húst is a levesbe, * De én nem értek árn
ilyesmihez, -* szabatlkozott kétségbeesetten. Vájta aztán a
,1yrrkat és nyelte a fü§töt §zegény feje, közben vá<llóan
pislant5atott a rátüzelő napra. I\íiért nincs télen ilyen meleg?
-- lrápogta prüszkölve, * Jrisz a.kkor közelebb van a nap
ll.ozzánk 2 -,* Ez a íöldterrgely ícrdeségével van ö§§zefúggé§-
ben *-,- válaszolt rr hagyrnavagdalástól könnyes szemtnel
Egort, a fizikus.

l(öltő is akadt a táb<lrban. Ott ült naplrosszat a tágas
pajtában a szalna között, keresztbe tett lábbal. Szernüvegén
keresztül távolba meredt a tekintete. A költői ihlettől
elfelejtett soltszor nrosakodni is, A harisnya§toppolá§ prózai
műveletét úgy oldotta meg, I}ogr- bekente a ]ábát a folt

arra, hogy ott hel),ezte biztonságlra holmlját. Ez a nagy
Lací gyerek nagyon ren<lszeretőo eszes és jólelkű fiir volt.
Önérzete nem tűrte, hogy a parancsnok kifogásolni vatót"
találjon a reggeli csapatszenlén az ő órsében. I(orábban kelt
fel tehát, segitett a kis nebulóknak az öltözködésnél. Akkor
ntég 10 éves is lelretett cserkész. Egyiknek a c:ipőjét íénye-
sltette, másiknak gombot varrt fel, Nácinak, a költónek
rnegstoppolta a harisnyá,ját és körömkeíévcl fehtlrre sürolta
olykor a nyakát a patakban. Annyira önfelálrlozó voll,
hrrgy a kisebb étvágyú társainak a pótadagját is ő ftrgya§z"
totta cl. akár krumpli, akár bab volt.

Felejtlretetlen szép tábortüzek voltak. Vi§szhangzott a
Mátra a vidám zenétőI, Ezek a fiúk alakították egy év
mulva a lríres első Lóczy Lajos fírvószenekar|.

Fájós szívvel bírcsírztunk az első, , romantikusan szép
táborhell,től. Reggel a vendéglátó tanár 8 gyertrrehér,el

hell,én fekete pasz_
táva]. (Akkor még
volt fekete harisnya
is. nem lehetett olyan
előírásos cserkész fel*
szerelést követelni,
különösen a §zegény
liúknál.)

Abból sem csi-
nált problémát, hogy
an evőeszközét el-
veszítette, egy§z€-
rúen itta a levest a
tányérbóI. De amott,
a fa alatt, mert az
őrse így nem fogadta
be ebód idején. Moso-
gatni a vincellér két
kutyája §egített neki.
a csendőr és a po-
tyoró. Az őrsvezetője
igen hossz{r fitl volt.
Csak ő órte el a pajta
gerendáját és ert az
előnyét felhasználta

ffi.-viúrt ,tt.lJtílftTrTa,lFtfít tít'lTtrtrtrtí- ! ttt!tttr!ttl!..rttYt tlYVv! Yrrr'J-v
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gornlraszedésre indult
a hegyekbe. Estérc
b(rcsúvacsora kr!
szült. l(ét nagy kon-
<1ér ,gonrbapörkölt.
És €8y harmadik
borju}rírsos. A hold
ezü§t tengerében für-
dött a gyönyörű vi.
dék. Az erdők sú-
rűjéből kiviláglotr
három szóllővel bc-
yont dombon, há-
ronr íehér kicsi ház:
az erdészlak, a vin-
cellórház és a házi-
gazrlánk háza.. Szállt
a nóta a szívet.lelket
részegítő esti szellő-
ben:

,,Ott, hal a Múlra
ölén epedött szól

Olgkor a pásztori.
síp.,."

asza fuIarci,
lanuat ouerelr.

Vajjon mi lesz tna ebédrc ? . . ,

Magyar laftl a Jézushdhoz
Jézus, ott a bethlehemi barlang hídeg idszol-ágg(in l Naggon eggütt érzünk Yeled !

A mi l{arricsonu-éíszaktink is hítteg. Taldn méq hidegebb, minl arra Ti|elétek, Mert a |üléshe: u.al9 l3l idcgenbtíI k:Ll
draga fén:zen behozatni. Azokból a g'yangöíű, áagg erdőkb<ől, 

'amtket 
ezer_ éue ne.künk adt(il S:enünk még csak

uoláa, 'd,e annak ntirulen lekete rögén áétbtÍtazt;'mi{tisztestuérek uereíté.ke, könnge csillog.
És ez a hiileg éjszaka söíil is naggon. A magyar csillagok atig-alig pislognak mcir. És s:erle a bogdrluitú lang.tikon sölél-

.ségbőn'uariatt a Te szüIeíisedet. Yi[ŐŰgtámpa Ősak a Őaroűdttnati keriit, A tangai maggarnák nem telik mic.st,srl
sem.

Kicsing, maradék oruzdgunk körül étus |arkasok ót.tilkodnak. Még azt is megkíudnllk, _qmi nagg _irgalmasstigod .me11--'haggott a poríg" aldzott maggariak. Idebenn is cudar-zőgernge idők jdrnak. ,Ngmige1.tudunk megeggezni _egy-
máísal. eáuri*aszegéngség"gőt. azöregeka|iatalokkutr. aiaUákaurjros-okkal. A húszholdasok a ;scllérnéppel,,

Pedig Te kélezer fuael ezelőtt Szereletet lrcrtdL közink l
Mégís mi, akík olgan sztuese.n segttünk mdsoktln a keduedért, olgan keuese.t talríIunk belőle, hogy sokszor a letkünk

|dzik belé.
Mit kérjünk hdt Tőled, I{rísztusunk?
Gazdag népek |iai csillogó, ttrdga ieitékol kérnek. Taldn már azt sem tuilidk, t4íben dúsktilnak. _IVIinekünk..elég u.olna cgg

" jó'|éle'btcska k", amíu'Ól 
'el|aricskilndnk erdőszélen. patakpartÜt. Édesan1llnlngk .|a.ka4algt. az ,iinn.epi lebbcnts

'leileshez. Nénénkne[ kis iajtoridt a musktitliia metli. Rishugunknak |abtilltt, aqérlkq1l.< _kelep.elő. A'ís rnalmoí rr

kert alatti ér |öIé. É,s strkeiesziet uagy kopiu|át a lenggel mezőkön porladó Édesapdnk ieltelen stridra.
Én méa btcsktit sent kérek, Nem kell nckem semmi setn. Szerellek én Téqed unélküI is naggon ! Csak a mindennaPÍ |ekett" kenyeriinket add nrcg nekünk. Hogg Édesangtimnak ne kelljri anngií robotolnia. Es adj neki ió egészséget, nlcg

egg kis napsugaral. a homlokcíra,
Nekem peáig ailí {ó erős, dolgos kezet, okossriaot és hűséoet. Hozztítt es a Hg1últo_z l Adi éles szenut és érrő szÍael hozzti,

'hog[ raitiin észraeacagőm, hol segttheteli. É,s ad! icfuiny ió paittist, akikkcl öss.ze|oghutok is a mugam kicsi körébrtl
elke:dhesse.m meoépíteni a '].'e alcaratod szeri,nt ualó, tii, nagg Magyarorsiago|.

Szírehaggott suha alatt kucorogua lesi csillagod feltíinését

J egenyéstanga, 1 9 3 4 Kartícsoryldn.
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TEMETOBEN
JÁRTUNK...

Felsótárkányi bábor. Portlázásról
iönnek a fírtk" A temetőben érd.ekes
sirkeresztek vannak. Mutatják a sebté-
ben készített rajzokat, Csakugyan ór-
dekesek.

Érdeurc; úJra kiurennünk a temetóbe
ra|zolgatni, férryképezni. A díszesebb
fakeresztek másutt elég ritkák. Az egy-
szorű íejía megkívánJa a íaragást. a
kereszt, mar magálran is tagolt, mutatja
rendeltelését , *zért ritkárr dí,szííik. De

itt teli van a kis tenrető érrlekesen
d,íszített íakeresztekkel. Furcsaalakú'
ácsolt darabok melletl a legérdekeselr-
bek az esztergályozottak. A sZenvedó
Jézus testét is esztergályozott babaíéle
jelenti, vérrózsás kezeinek helyén esz_
tergáI1,92911 rozetták vannak. Néme_
lyiken gazdag cifrázás is van, a kieszter_
gályozott darab kettéhasításával nyert
díszítmény, 

*

Két év m{rlva megint arra Jártam.
Elmentenr úira a tárkányi temetőbe.
hogy megnézzem az esztergályozott
sirkereszteket s m,egtudjak valamit

róluk. Alig hárrrm darabot, találtarrr már
csak az egész temetőben,

*

Szegény fejfák, szegény íakeresztek !
Rövitl, az életük. Az ácsolt akácfa-
keroszt talán nregór 50 óvet is néha, a
cíírábbfajta, más fából valónak tárn
25 év is elég a pusztuláshoz. De hát az
ember is így van: ki tovább, ki keve-
sebb ideig áll a helyén. Osak aztán
amíg a belyén áll, díszesen, cifrázottarr,
vagy €gy§zcrűen, ácsoltan, muta§§o|t
az égre, formálóttjék az Ut Krisztus
keresztjónek képére.

Jochs Józsc|.

El,rcÉlf.szt:t, Tf.sTaÉ,p^ ? I
lIicsodq uerő|énges, mit:soda szíuet-Ielket kacagíató mú-

aorrql sütölt Ie rúd a nap, míkar először LűzIék mellerlrt: a
abga lililimot ! Micsod,a büszkeség |ogott el, ntikor elős:ör
*,űtd magadra a cserltésrruhdl ! Hogg |iggel.\ed akkor, htlgg
iul lúthatsz széIes kalapot ! IIog11 kereste aklr-or szenvd
a =ívek |ötött ragyogó cserkés=ieluéttyt ! Íis nlilg bal<log
lúál, ha ualakire előbb rúkösrönlhettél |agadalomta emelt
e,tl: Jó Munkút !

EmléItszel még? !
}íicsoda. hüszkeséggcl uelted |eI a/rÁ,<lr rr rövíd. nadrelgot,

t lűld ngakkendől és a naggszéIű kalapat? Abban menlél
múfrrigöe, abban ittrkil iskolába ! Sőt ! Ira a nagupapa
rr!tir'loolí uzsottndra, oda ís cserkészruhdban mcntél. Ho- vala-
z§ü, cserkész-naggbácsiual taldlkoztúl először, tgg köszötttéI
ntaln: Jd Mun.kút !

És most? ! !
}Iost mő.r a lanoncbóI seqéd. az alsósból |elsős, a kis

tro'*É*:árt segédőrsvezető, vagg őrsuezel,ő lelt. É,s . . . eluesz-
UnMud lcli,esüIésed,eí, eluesztetted cseri.ósz tdealizmusodat. MostÉ rrm |iggeled. anngiro *," uaga talán eggáltalón, nem -,r frÉ:"lrroí. S ha mégis megldtod., azon töprengesz : Yaiion
.rlF{ bs:dnní, his: én két hónappal idősehb" hísz én mdr
Mfrgcv;6&i, ilt mdr őrsuezelő uagyok ! Ha megkilsz eggt-l mpollwz laríozó tíszlet -* bár ísmered iól, - * tum köszönsz, r_ nrrl léli kabtitjdtt nín.cs jeluétty. Yagy éppen te nem
ü;ná', c kabdtoúa liliomot. Eh --, gondotod, .-- tliisem lsmer !
$l ,*1plp3; melle!ír. ruuilkíil, holíu köszöittél.

I'estuér ! §oud lelt belőIe,d az ideúIokkal íell naggot-
akarás? Szalmaldng uolt csak csuprln? Auagy ittost mtir
te ís ,,ci|ra katon.dsdi"-ttab larlocl a cserkészelet?

Mosl múr te is azl monrlod, tóla, lekícsinylő kézmozdtt-
Iatí,al? : Ggerekeknek ualó ! Á rcerkúszruhőt m<b ,,csalc
parancs"-ból lis altbóI is csa& nehezen ueszed fel?

Emlékszel?
A le cserkész btítgftitl,. mity tmgg §zeretetlel ludtak uelerl.

|oglalkozní, itilszati, beszélgetni? ,S le csok arra tarlod érde-
m.esnek őket, hogy köszönéslikel, szdman kérd? Te felsős, nag31
diák ! Mennyiuel tartod magad különbnek egg iparos cser-
készttél, hogg elttárod a köszőttését_. Hol a cserkésrtijruéryl-
élése? : ,, - . . mínden cserkészt tesíuétének tekin! !"

Te.stuér, nézt magadba !
&di |eleletet a fentebbi nehdng kérdésra és hatdrozz !

Ha fér|i uagg, azt mon.dod. : uaglJ, vegv. Yagg azzal a meg-
tli ílott cser kés.:-lelkeserliss e l, amitlel kezdtem, Iou űbb a cserkész-
úton, uagg *^- Iete$zem a lilíomol. De megcstl|olní ól-, |éI- és
szalon-csetkészetíel azl az esrmét, azt az ide.d,t, melget helge*-
nek ismertem, .nem fogom !

Én híszem, hogg az előbbit aóIasztod ! És czen az úlon.
ki|aragod magadból
maggart !

ilL emberebb embert és maggarabh

Ehhez ktuátt Jó Mutt]tál

Molnfu ilIlhúly
2l3. őrsueznlő tesílérelek, Eget.
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[ ícs},Irreí\t,!
zcgzugo§
vtrrttlIbati

szólnturtlr
l.áblás hr'i

Á trttr}t .rzlttttrtttLliltlt lr sícítis lll1]ítg.\,ak()rlaláit tnlItllt,tlk
rlt{!g ,l §Zár;t2.0lt. nr()st. a síeltis tnirsik tlenge(llrrtelIcn kr:llÓ-
liilvel. :r Irrival foglalkoztlltk. TurlJrrk. ho91" a hó nlcgfag_,vtltt
viz. nlert 1ra ntt,Ir:§ \,an, iI hő vÍzzt. olvad. Azt azonbán mirr
ktlvtlst:n turljírk. lrtlgv a h<i llristálvr_ls altrkba.tr I)lcgfagyOtt
viz, ósl_rtl<li6; il Jtirtszögr.ls retttlszcrbtln kristál__vosotlott
letllczlr.c. lrrt:lv ar lcgkiilijllítittlllb (]silla8alakOka.t, vch.cti
{.tgyü,n lel. tlr,l rninrlií] ,l }tat§2.ög*§ rtlllils?{lr 1-iirvriny,cit liör,cti.
A kikristál)ltlst;t]tis :t íelhölibcrr nregy yriglltl i,s tlnnatl hult rrlú
rrrinrlrrvrijun.k öriilrrél,tl irri fornrrijírlran, ,\ frissen tr,ttllr_rtt. hri
a,z ú. n. ít j hti, laza, süpporliis rrn_v:rg. tnclvben a sí
cgí.§rcll elrrtr:riil. ]Ja az idő, antikttt. lr liavazirs hekóvet-
kczilc tncltlgeblr. ntrl frlk ír:letti, ilkl<rlr il lrílsz<lmek
i)sszt:taplrtlnllli i,s rtagl:§?eruii yizes lrri esik, nulIa alatti
liíinrérsólilel, tlrcllcl l, íinorrr allrt) krisl ál_v.trcská]< esnt:k,.
tucl.yck rltlnt igt:tt illartali iisszt,. lla a lró rréhírn} napig
lritloglien iiItlllcrlirrltrltt, irl<krrr fínotrr 1rtlrlrti lr:sz belóltl,
tt}j}l(le}i síclii rilrrla ús vírg.\,a, 1,1ll a lravazás tttlj,rr melelg ttapok
.|árják, akkrlr a hl)lltil rirgaríris, la;latIt'rs \:izes rllas§za le§z
t'z lr 1r:gttttilattls;tlill lrrií;ijta. trlcrl ragrrtl, lapacl rrrin.dcrriivr'l
.r t:zctt rnár (lslik :,r,jri r-iaszolírs scgííhct. Sitllni íclgunk. rajta.
ttcrt ntin1 a7,,lllgíl] |iriznrrrtt<lás tar.tjrr,,.Sit.Ini t-sark irkkor

ncn} lelret, lta nitlcs hó !" Ha (.z a Dedvs§ hó rntlgfa91,.
keletkezik a har§t .* hó vagy c§onth(i" Nevét onnatr kapia,
hogy olyan kcmény, mint a c§ollt, jó acélkantni kell a
lécre, lrr.rgy nagyoltb baj nélkűl járhassunk rajta" Ila a
porhó toteíél, éri erős nap§ttgár [i)bb rlapon keresztül ds
arra jön egy tarti)s fagy, akkor keletkezik a flrrtclrharst, a
harsthónak az a fajtája, melynek a teteje kenrény, <le ha
nagyobb lenclülctet csinálsz rajta. betörik, Ez a kellemet-
lenebb hófajta, l{ajdnen §en]mit s(|m tud rajta cslnálni
rr közepes síelő. Ha tavasszal a nap melege mindennap
olvasztja a havat, akkor a fineinr kristálvos szerkezctű hó
Jassan átalakttl, a kristál1,ok elvesztik éleiket, lcgömbölyö(l-
nek és kis gönrbökk{ alakulnak át,. Et lesz egyike a legjobb
Iravaknalr, úgy hívják. lrogy,firn, hó. lgazi tava$zi hó, a, léc
nem merül betrne,_ntinden mozdlrlatot könnyű benne tneg-
tlsináIni. f}gyeljünk azonban. Ahog}, a nap lebnkik, a hó
c§í)nttá fagy- s már minl tnontlani szokás -- elkéstük
a lesilclást ! }tig €gy hófajtáról kell megemlékeznem,
cz a szélnrarta hó, Hegl,gerinceken, csricsokon a §zél szeszé-
l.vesen fújja a havat, a hókristályok, éle lekopik, elvcszti
csillogásá,t, lisztessé. sokhell,irtt kcrni:nnyé változik. A sik
lrern §ikl,anak, benrte, nehéz hó. külörrösen kez<lőli sz,á-
tnára.

A slt. hogl,jól csússzék. kezelrri licll. Errc való a viasz,
(A §ílécet, preparálni kcl]. tle ez tavaszi és n$ári íelac.lat,
mo§t már l.íibltet rontanánk vele, minL amennyit használ-
nánli, crről ntaj<l tavasszal irok ! (Háromféle viasztipust
isnrerjen a kezrlő. Alapviasz-t. ez píltoIni fogja most, az clnta-
maradt prr:lrarálást, lesil<lól,iaszt és kapaszkotlóviasz.t,
Alapviaszktlltt biirnrih,tln kenrén,r- viasz szoIgállrat, legin-
kább g \Yiwa Pupillit ajárrl<lrn, rnert. tnagyar gvártrtrán1,
és olcsó. lfzl. lttlnzirrlánpár,al, \,agy va§alóval koll berlgetni
a síbe. lg1, jól ltcissz-lt lt ía tls egl,folől kon.zerválrirlili, ntás-
fctől elzürjuk a p<irusait tls ig1- nr,nt turl vizet szívni magábtt.,
cz rtregaka,<lályozza. a hti taplrdásáú,. A lesíkló- és a kapasz-
ko<lóviasz a túristasítllő szániára trrlajrlonk,éppen trcnr két..
hanertr tlsak cg.r,viasz. mert rnindlitlt í.uiaj(loll§ágot- cg_y

viaszba tlgvesí[.ik. r\ }rrtll,es viaszolirst(tl lügg uetán az, hog1-
a felkelrt viasz Itlfr,íé r:sirszik. f t:lfeltr meg kapaszkol}ik
Az aláliLri:rkban, ar.lok. néhánl- a gy,akorlatlran jó| licv;:r.I1
tan{csrrt, .r 8 t]okon fr:liili hlljrntlrséklttnúl {tavaszi firrr irri l)
hasznírljrrk a Wixa fcktl|e li]isztert vHst agorl tig_vr,nlt]tr:sell
clkertve, í .1 ós i, lJ lok kiizötl a \\'iry:r zöIrl l<lisztt,r:t. kiietlp-
vá§t.igon tükiirsírrrára eIhencr,t, ,- ji (,s .. 2 íok, kiiríiIi
hlírrrórsék'lcttn an i, n. liliszter-r,illszt. :2 alatt egószr:ll
trtrllafokig \Yirva nlcrlittnrtlt \,ítg] a Szcllt.s lI. viaszot

\l(iirot,dilla\ lrt:g§lIlt)llr)t,bc|]
I( r:;ltJ ris.

S zii t{l'rrrr ltt l:is ltcqv trt.lrtttl {.btln,

I {t,ltjezíi tr}ozdu lJl.

§zil gIorrl trllis l lcí{\,t)l i, t tf-il. l)i] l l

l(iizr!llsii i)lcrlr,
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közópvastagotr sírrtárll elktxrve. iriulllr alatl ,,il frrliig l)éván.
])agyorr lridtg potlrírra Wiwa mix vilkonyarr kcnve ós sírnára
rliirzsölve. szóltő1 nalrtíll eljcgescdtrt.t c.sonthóra, kliszter
valíl vókonyatl, síntára cliirz.sölve. Nagyon alacsony hó,
nrórséklct, mellct,t. Szepes j. és a L)óván-trltiverzál a Iggjobh
viasz. Iizekktll a viaszokkal ltlfelt! síklrrtrk, felfeló'jól kapasz-
krlrlunk, nrcrl íelfeló rnene1. a lrókristályerk. fir:n lrrinirl a,

sztrncsélr rr viaszba beleakarlnak ús t.tr[altakn ltlfclti clsi-
nlitva a vioszol a hayott, csúszílssii lrlsz a fcliilet- és siklik
a lérl. A via§zot. kcziilrkkel kenjük íel. st)bastlnr lílnlpával,
mert. a kallaszkrrdást elr5strgítő könrrytlrl illó tllajok nraga§
lriirnérsókl*tr:n r:l1rárr.llrrgnak b*lőlc ós a, viasz elvoszíl.i érté-
ktls Iulajtlonsírgr.rít. Hasznirlirt, tiőlt a lécl:n lévő viaszot
fagyasztani kcll, ('Lr:gyiili ki lr iti:et ártrvékr:a, vagy a hó
felé !)

Mitrtárr ezekkrll is Iisztába 1öttünk,. rróllánt" rrroztlttlalrtt
lrok lc,. nlitlt els(i g3*akorlatrrt, .Az clsíi a hegyrnel)et. vag_\
felíeltl menet. FIa a lrlj tíí íel,t:jérr: rlrőkimrilésstll akarrrnk
!el,iutni, (tgy nc.tn az tt§tisvonal nrentr!n megyiink, hanem
zeg-zúgos vtlnalban (ltisr{ az írbrát !). A lécccl {rgy nreg.v,ünk,
ilogt, az eg.vik lábrrnkat tllőre loljnk, tcstürrk súlyát rátesz-
szük és a másik Iábunkrrt ut-/rnnalrírzztrk. rle netrr állrrtlk
n)eg t,ele. lrantlrn lolvlatólagosarr t<lvább toliuk eiórc.

trcgynkoroltad i,r szalrarl gyalitrrlat.irt, tttost tlzl cxittítlrrrl
mcnet ktizlrtln, havon, sívcl. I..esik,lírs híizlrtltt nrólvebtl
Itockvlla ntész le. jobb vagy lrallirbatlat {nrinrlk,t,ttiivel bt,
kell gyakortltrtorl l) elíírrl lrl,íritod rig,;, lrogv a ló<;ek orrlt
összeérjcn, satrka rrtirról tírvolabb legyen, tt:sl etl súlyá-t
i/4 ré§zbcn az t]§ésvolli]lban lévrlí lécctlt,n lragyo<l, rnig |,+

rószót a kil-árngrsz.tott sítlt,rl teszcrl. nrelynek a btlls(i ólc éri
a lravat. A kitánrasztotl. 1ét:, rnini- tlgv lróckc kotrrrjit, toljl
a |ravat s krizlreIr fékezi a siklást. (iyakorrrltl tllíiször erryltt,.
nrajtt nintl merrltlckebb le.itőrr mintiliót lálrtlal ft:lváll.r,a,
I-1a mo§t. tlrikor :i lerttltilct,etlet rnírr leíé.k,eztr.ltl. hirtr:lcn
ttrljes testsírlyodal a kitírnrasztrrtt láborlra vitttd, á[, rnirrtáll
nrindig a megterhelt, lri<l viszi a t,esler|tl1. mcgtaltultáI cl_
kanyarodni is, anri a későbbi ívclések és lendiilet,tlk, allp-
mozdrrlata lesz, <le erről nlaj<I legközele,blr lreszóliink, n<lrlig
gyakoro}j szorgillntasatt, Ita vat alkalrnad llavtltt, lra nitrcr
hó tanulj rncg hcg]ire menni tis fordr,rlni szilrazon (sől, záró-
jelberr elárrrlont. lrogy lra lér:cdet,1lctrr'llerrm,nurl bekottcrl,
az a ltedves fiivön. merctlek lejl.őn elóg jóI cs{rszik !), lrt:g1,

ne érjen a lró készüIetlcrriil. Arldig ís. ruíg irjra ticszólgel.-

]lrerőlcg$scll lt:g.yctl il
lojtőrc és a lécr:irlttl §
akkrrl' hajrri. . . A kifrrtti
aztlrt, kcll. rntlrt .meg-

állani rlgvelőrc mr'lg csak
na rl rírgfókk trl t. u tl n 11l "

így pctlig a kónyelmr,-
st{rb vógel gy(!n§iiló§l, vá -

laszl hitt rlrl, lla tlg.v:rll
leérsz a kiítrtóig.,lr,ét-
háronr próbálgtttíts ttt áll
azrlnltan már ntenrri ftlg
rr tlolog s ekkrrr már a
síelíls legfottlosatlb alap-
elenrót, a §u§szoí. meg-
tárruJta(l. Miisl lnég le-
iront a ftlkez,ést. 'I'antrl-
tarl a tárrrtasztrrtt síhlásl",

ltí]!\,lllt]|lt]t., lli*t,t:ljLlk trti,g :i l,,lt ti,
l hih rrtrrnk:r.j:il.

Ilcrlvtelen, lesiklri }relyztlt.
,IellÓÉzetas g.yáva tartá§.

Test tút hátra dől.

ltsiklt'rállás.'fcsttengely
:terőltl§e§ a lécekre.

=,rst az.igy előretolt |ábra keriil :l testsúly ós ígr,
l : r-ább,

_{ forclulásokat nem átlépegetéssel végczziik, mert esetleg
l súszik alólunk a Iéc és mi hátlaíelé lecs{tsztrnk, íranem a
,_:a.-fclíjli láburrkat felemcljük {rgy, lrogy a Iéc vége érj.e
:oak a havat, olrlalt a hegyfclől átforrtítjuk írgy. hogy a két
r: párbuzalnosan egynásmellé kerüljön, tle a, két lét,
,, lnkező iránylra, nézzen, BefejezésüI a völgyfelöli lábat.
-;ir, ívbrln, tórdünk behajlításával most rnár a hegyfelőli, :a]rln mellé tesszük. (Lásrl az ábrátl\ Ezzel a lorclulás1
:-iejeztiik és rnr:gyúnk t<lvább. [{a a lécünlr rrem kapa§z-
t.,iih. pl. rosszul viaszoltttnk, aklior az ú. n. halszálka.
.:disel megyürrk fcl. T:]z, nagyon í.áraszíó nríívelct ós r;sali

* ,,,i,i. tle aránl4ag nrere<lck le,itőn való felnrenctelrc írasz-
:" :at(r, lrregtanttlrri azonban jí"r, 'frrla.idottképpen tcrpesz-
" ..sban, a lcjtii e sósvorralában való hegynterret, hol a
.-,,ti itjptlgtltürrk. nlikőzben az orra. távol, a vóge pe-rlig
i 'zl:] \,in cgynrásh<lz. l\,lirrtlennél világtrsablra,n beszél az
d::J. Híl ltrírr íe]mcrttünl< a heg_vre, akkor lc is l<tlll jönuiinli.
' l],*:,-,ie8 elsíj kísérlettlillrtl rl|yan 1.ercpet v*ilassz ti, mel1'-
.-, :ilrnsikja tan és lapos kifutóban vógződik. A síkort

-". lz];erljél it szár;tzolr nlár ntegtanrrlL szalxllyos tesíkló
, ,:sb:t. ]ökrl el rnagarl a bcltjaicldal és tcstsírlyorlrrt. lrtll.ycrzd
- *,;.:,: cIiirr,. [tr,rgr, Ios||í,}lgf,í\,o(l ilirsrl ar írbrirt). rninriig

hetünk jó lravat. kelletncs k.arácsonyt ! ( lrol ytrtjrtk. }

I l :rlszír.lkrt lt';ptis n.vortt;i

k

l {alszálk a lópris. lJtl1.1r L
trlrtui, a lér:elt ntögiilt v*rt,

nak.

,,HOPP,íI"

.l{lt tlj,ttr:s lritlcg s rr,ent hull tl lró
}iirrcs a, ltegt,tltt sivcl lenllló
Ám u (l§l.]ltl([i§Z o1.[,lrorr síel
,\z' asztalán r:g1" lít}P|)*§l-vtl|

sIal,rtnr az írj reliorrl -sporl,iál.tlk.
l í.i ak rrak és tlelrrtil l ckrt cli.

'z'r
. .r. }
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A HAROM KIRALY C§ILLAGA
,fiT ,,r,lr, iit í,,iszakrr ür,iiltiitL nrár t .blizzlrrrl, fiit.r.ült. a* szél, hrrllotl. a hó vtigesznkadatlanul ris lr jó{c:sapok
tsenglt,h-bortgtu},, mírtt a türő iivegpohlir,

Atltato]ltrtta,tlun, sziirke k(irltönreg lrorult a világra,
útjukat ve§ztlctic azokkitl, iliilt körrltv,elrnűcrr clhagytírlr
menc<ld.kü ltet, Iis az öregr,,k hiliba erőlte t t.ék crnlókezetiiliel.,
ncnr lclt(,k párjáL rtrrnek az i,sltrrtít{lletrtck . . .

\,íessze az ósz.a_ki_ hcgytlk között há,ront férl1 hirzódot[
íneg egy gerenrlagrrn3,hó vérlöfedele nlatt" .Ptller Watrg, rt
lcmhii shrlriff, strgdltljer, §ticlrel Herrera és Jinr l}urns, az X. l,.
tanya tulajdonosa.

Roppant tíiz ropogott a nyitott krrrrclallólran, a §zo})a
lrátterében pcclig lrárom lri topogott ttirtrlrnestrn. lnego§zh,n
a rnenedéket gazdáikkal Peter \Yang tenyerél-rcl hqj{,6t1
:lcjjcl bámult valarni bizorlytalan ponlrn, t trarázs között.
Jitn l]urrrs is idegescn nézegott.e széttírrt tenyertl ró§ón a,

tel-íeJsziporkázil lranrvarló fatlarlrbokat. A slreriff seg(,dje
háttal a kan,rlallónrrk tátrrasrktrdva, tészkelöclve rtrgtlosta
csiznláj a sarkával a döngii}t. ag..vagpadlót.

-*- Vajjott nrikrrr ér rrrár véget ez +r §úiáni ltlizzarcl '| *-,
zsétrtbeskerlett. .Btrrns" --- Hat napja. idesttrva ! " . . és mttg-
csak lrem is nrutatkozik a szélcsenct l

Elkílrzottarr ugrott fel az iilíihetyétil szolgáló tusltórrll és
Irosszir l(ptekkel rrréregette a szobát. Néhítny lópós után
kilakar,lt ;

-. Póter. lraza kell térnetn !
kcll !.., Ha hajnalla nenl
<lcrúl, lci. megkockilztatoln
tt dolgrrt t ,Arrrrie na€iyotl.
fossztll volt, midön eljiit-
ttink . . .

Á shtriff, rrtitrtira vít-
laszolni akarna, íelúttitt,c
fejét, rle aztrtán rijra a
tcrtyerébe ejtette. §cjtette.
lrogy nit ércz Burus és
seivtröl kivánta, bárcsak
ne tarlott volnet velük,--
de az r'itrliiglrtl is ! -. ki
gtrnrlolt ilvtrr Jtéletirlíirc ?

--_ }tcdri1, sincs ottlron
- - folytatta nragánbe§zi|d-
jét lJrrrns, Vaclászni
irrtlult Jinrmy \\lalIerrnal.
Azt monclta ugyan, hog.v
két nap rnulva íeltétlenül
vi§§zatir. . .

Herrera íelmortlult. a
kandalló sztigletóben.

Frrga<tni nlcrck,
hogy crrííl a szé|ről még

Turlor] !ól" hog1, mellnenl

níltát is csinálnak , . , 1{ecirlv .rrtál soli kutyaszorítóllől ki-
vágta magát... azottban, , . cbből 1 §za,vatrlra.,. ntlln
lriszcrn I

Nlajtt isnrét áskálni ktlztlte csiznrasarkáv:il a, 1lutllt,t.
-. Iriírk l .-- tőrte nrcg hirtelcn \\rattg az clnyitlri

cscrrdet. -*-'futlját,ok-e nri lesz holnap !?
Rurns íélbeszakitotta jövés-nrenésd,l, Ajkir lIIozgottj

amint rrragállan szárrrlálgatta a rlalltrkat.
--- I{,arácsolr;, --.' lrörtlült fel.

van. . . Szegény íeltlscígem, . .

- Itarácson1,,éjszak,n

NÉIíÁNY rrrértf(ilrlnyire innen. Ilellr nles$zó ttlrnh,itiil at\ súrű hozót kriziitt' rejtrizkörlö gunl,hóban §zintóll há-
rorrr, íérli ülte körül a túzet,

A legvállasatrb közülük ltlereven rréztc a lángokrtl és
árnyéktrk jál.szottalc bronz§zolrortrak is liciliő csontos arcán.
Egyet,lcn izotn senr moz<Iult ktlpérr, rrróg akkor §eín, alnikor
a szél a kémi.n_r,tle tutrrlt ós sztrrne kcizé verte á csípős fi,i,stöt.

Társail rrrás íáltól faragták.'Áz egyik arcá| a sztrnrét.ől
le a rryakáig friss sebforratiás szelte kotttl, a határórökkel
vívoti ,csetepaté enrlólte. A harnraclikát lnintlra kockákllírl
raktírk voltra iissze, válla. álla, négyszr'igletes volt, !-ojtot,t
hangon káromkorlott szrrkállába. Szírlte a fiistöt. azutátl
vissztesett haliÉatag§á,gába.

-- I"tn nég hosszíl ideig igy ftrj nrirtt rrrost. akk,or...
nerrttJe l}oktor ;] ,_ . szal<ítotio tctUe clrrrondtttlirn nlrltttlattit'

a selrbel1,,es emirer,
_\z óriás tretn ntéltattit

{elelet rt,.
,.lobll il,t, mint vil,a-

lrol rnítstrt,l - besz.éll iitt-
n]agának a szakállcs
át liozott ul szcrencsilscli vtt-
g1,,unk, hogy tnegleliük czt
á ro?.oga gulryhÓt.

. A L)okl,or krlt;.,álla
setn ve§zi * - vigyorgott a
kettólrasított arcú .-- mióf,ii
csaIr itt ülünk, árva kttltltt,l
§enl szólt. Folytrrn-foiy-
vást a lángokba kanr:;sa,lít.
1!íorrrl<I Dok' nrit látsz á
tiiebtln'? i,

A l)okttrr kelletleniil
válaszolt.

'_-- Olyaslrrit, arrrit jott-
ban szeretnók nerrt látni
.Itfí. Há[ }rozzátok nent
btlszólnck a lárrgok? ''t'i

nern látlok strmnrit, ? .lri, fri,
cllrisztrnt ! §zárntrtrrkra t,z
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Irem nlá§, c§upán nfigy csomó fadarab. mely lassan
lramuvá omlik. " . Egyerlül arra alkalmas, hogy felnlele-
gítsen, de... terín§ettétl.,. néba visszajár a mult...
Eh, hagyjuk t

Felegyenesedett, hogy nóhán,y tuskót gördít§en rl tűzre.
Amínt kinyirítózkodott,-- övéből- két gyöngyházbérakásos
ptsztoly bujt ki és a lángok megszikráztak rubájának gyön6y-
hlmaésén, ezüst sujtásain. Csizmája drága, puha bőrből volt,
sarkantytrja finom aranymunka, móg pisztolytáskáit is
ezüst cikornyák díszítették.

Bár arcát meglágyították az imént látott álmok, társai
tuclták, Irogy Doktor Donnely teste akár a párducé és a
szíve irgalnrat nern ismer. Öi nappal eliíbb valósította nreg
régi tervét és megrolranta a lemhii bankcrt. Feltörték a
páncélszekrényt és elvitték a Csillámbánya Társaság mun-
kásainak karácsonyi fizeté§ét, Három órával később kitört a
blizza:d és ők megfcneklettek a gurryhóban.

Blizzarcl szabott határt Re<tdy Brant nyomkeresésének
is. A hegyek között lepte meg, egyene§en az orkán

középpontjába ker:iilt és csak nagynehezen érte el Jimmy
Wallen gunyhóját.

Jimmy naptára * melyen az ünnepnapok gondosan be
voltek karikázva, rnondotta meg Retlclynek, hogy küszöbött
áll a karácsony. É§ ő kórtytelen azzal töltení a napokat, lrogy
a széktöl az ablakig sétál, vagy fordítva,

* Nózetem szerint nem cselekedlretsz jobbat, minthogy
ve§ztcg úlsz és lese<l az alkalmat * mondogatta Jimmy már
talán század Amlg nem csökken a szélvész ereje.
addig ne is gontloli arra, hogy távoahatsz.

- Mit törődöm én az orkánnal l? - kiáltott Reddy. .-.
Karáóstlny estéje van, megyek l

-- Uh, csak ne berzenkedJ t Hidd el íiam, hogy Kalá-
csony Apó is egy meleg zugolyban eregeti valahol a pipa-
fiistöt. A harrnadik másodperctren jéggé fagyna az öregapó,
ba törüénetesen ki merné dugni az orrahegyét . . . No, mi a
manónak büjsz a bundába ?l

- Hazamegyek Jimmle l* Mégy ám a pokolba l Mé8 ílyet l Tán elrnent a
sitnivalód "I

-- Nlegyek, ugy is'tudod, hogy megyek, * bizonygatta
szándékát komolyan a fi{r. I(önnyű írt lesz, hátunkba kapjuk
a szelet.

-* Lassabban a testtel kölyök ! A íó szeletn azt azután.
lesheted t A szorosban olyan boszorkánytáncoü jár, hogy
még t . . . Száa szónak is egy a vége t ,* nem mégy el l

- Tán bieony megakarlályozná| -- harapta össze fogát
Reddy. Ne próbáld megkisérelni, hogy visszatarts t ...
}íert. . . mo§t még jóbarátok vagyunk. . . rle akkor. . .

Jimmie sóhajtra vakarta nreg fejét :
-* \rógiil is . . . no, ne bolondozz l -..* förmedt fel riadtan.
De az ajtó nrár becsapódott Redd1, mögött és Wallen

legíeijebb önnragának hordhatott össze hetet-havat az olyan
r-iu emberkékről, akiknek sohasem volt, de sohasem is jön
wg az eszük. T\íeú mire negtérne, nlár minden késő . . .

r§tnlE igazat mondott a szélről. tTgy tetszett, mintha,v a négy égtáj felől egy§zerre fúina. Reddy kancáJa erejét
negteszítve feküdt neki a viharnak, de mihamar felismerte,
a,15; hiábavalró az erőlködése. Nem engedelmeskedett a
lr,i:tárrán8atásnak, harrem hagyta, hogy sodorja a szél.

.{ fa8yo§ hó éles késkéht met§zette Reddy arcát. Les§an:
ilnt elve§ztette táíékozódóképességét és már fogalrna sem
r"u-- a megtett meg az elótte lévő távolságról. Mintha már
ffikkévalóság választotta volna el attól a pillarrattól, amikor
rl|*pett Jimmie gunyhójából. Nem turtta, hogy lova Lemhi
bl* törtet-e ? Egyáttalán eléri-e va]aha ? A fagy valósá$gal
usnrla akaraterejét. Nemtörődörnség szállta mes. Le§z,
rr-.:t le§z ! Dalolni próbált, de a szél torkára fojtotta a
' :,i: , .. Yiziókat ]átott rrrár... meleg szobában ült, előtte
: l*:,1gó teáscsésze . . . Később harangszót, vélt hallani"
--','jnalfa feleszmétt, és a kanlár után ny{rlt volna, azonban
t;-:plefl volt a karJát nregenrelni. . ...- Kiilöntren is,.. mlérl gondol a haran8okra?...*: szólnak, ahol nekik tetszikl. ". Rá,adásul ez a gebe is

akarato§kodik é.s nem hallgat a parancsszóra -- fortyant ftl
magátran,

Meg szerette voltra sarkantyírzni, hanem a lálrára má-
zsás s{rly nehezedett, és egyszerűen felmonrlta a szolgálatrrt,.
Elhatározta, hogy bosszírt áll a lován. Leszáll és gyalog megy,
Azonlran rl§! bukfencezett. a hóra. Tántorogva kászmálódoti
fel, mint a részeg. A vállát valami kemény tárgyba vertt,
bele, amint a vaksötótben tapo§atózott,

Azalatt az egy-két rnásodptrrc alatt, mig a szél aztltr
gorlddlkoclott; jobbról vagy balról fujjon-e, annyira észhcz
tért, lrogy felisnerte az aka<lályt, melybe beleütközött. t\
lószerszám felaggatására szolgáló fogas volt. A derók jószág
haza}rozta Lemhibe. TízenkéL mérlöldet tett meg a leg-
vadabb hózivatarban aztán rnegállt az első istálló mellet,t.

[gen, egy istálló ormótlan lala terpeszkedik előtte, érzi
a lópára illatát. Az, utca másik oldalán pedíg. . . a lemhii
bazár lámpafénye csillan át a lróförgetegen.

Reddy támolyogva törtetett keresZtiil az {tton. Meg-
verl.c a kulcsra zárt ajtót. Verte, döngette, amennyire csak
tőle tellett. Az ajtószárny hirtelerr kitárdt és Rerldy bc-
zuhant a küszöbön.

Pillanrrt mulva tekintete íalálkcrzott a föléje hajIti
kereskedőéveI :

-* Az Isten szerelnlére, lronnan keriilsz ide ? --- kiáltott
sellers csodálkozva.

* Jimmie 'lVallentől. * nyög[e Reddy elfuló hangon.
* Ebben a blizzar<lban ? Gyere.k, gyerek, hová tettetl

az eszed ?l Hisz mcgfagyott az arcod ! A kezed, lábad is
dermedt, fogadok l N{egbolrrnctultál, akárcsak Ed Milton ?!

Retidy felneszelt. Miltonnal e§yütt §zolgált aranclrort.
-- Milton ? Mit csinált ?
* Hát idelovagolt a rancltrtll ! Tökéletcs jégcsappá

fagyott. Delrát legalább oka volt, hogy kockára tegye rrz
életét .* el is bánt vele alaposan l '_ A doktorért jött. §írs.
tsurns beteg.

-.- A gazclasszonyom l?
Reddy szószerint ismételte a hallottakat,. ._ Beteg....

doktorértkütdött?... Mond... monct,beszélj gyor§an l -"
noszogatta a kereskedót.* Hát errgedj levegőhöz jutnom l Azt hiszem, hogy
bctegt Másként mi a kutyának,szalajtana cloktorért l?
Viszont a doktor nincs itthon. FIat nappal ezelőtt Crestorrba
ment. Holnapután térne haza, de a póstaszárr rrenr köalo-
kedik.

Reddy a kirnerültségtól renrcgve
szoIgálóaszIalra :

-__ Mindene§etrc. mlrgnyugtatÓ, .

vant * mormolt maga eIé.

támaszkodott, a ki-

bogy Rurns mellette

Sellers fúlét megütötte a halk mondat ;

-.-- Dehogy is van ! --. dörmögött. -.- A bankot öt napja,
m{rlt, hogy kirabcllták, osztóg a sheriff c§apatot §zervezett a
barrda üldözésére. , . Visszatért. már rnindenki, kivévc
Petert, Herrerát meg Jinr Burnsöt . , . alighanem biztonság-
ban ülrlögélnek egyvédettkuckóban . . . Hé l . . . hallod-e *,-

üvöltött nreglepettert a gyerekre,
Hangját elrryolte 4 nyított dtón betóduló szél vacl

süvöltése; Redrly elment. Sellers az ajtóhoz rohant ós
kikémtelt a förgetegbe. Nem látott mást, mint a kavargó
Irózivatart. ösüg6edten sóhajtott :' 

- Hiába l . . . Még a holttestét sem leljük meg majrl
tava§zelőtt...

Reddy ínaga §enr tudta mii tesz. nrikor lclvára kapasz.-
kodott. Egy gonclolat élt benne, Irajtotta, előre siirgct,óen.
Hogy asseonya beteg, talárr nagyon lreteg, lrogy segitsóp1
nélkül, társtalanul tőlti kal,ácsony estéjét.

A szél vagy fél rnérliildijrr kercsztül nrelléje §zegődött ó§
eg.yane§en a tanya. íel6 taszítgrrt,t-a. lrésííblr aeorrban megint.
boszorkánytáncba perdiílt ós Re<trly elvt:szte.l:te az ut,at . . .

l'}OKl'Oll Donnely megiga,zgat,ta a ttiztrt, utána újra aY libegő Iángnyelvckbe csodálkozott, Jeff m€g ATI Mc
Mullen, a nagyszakállas íérfi flanc]lkentlőikkel pisztolyttk
csövót fényesítgctték, arrélkiil, hog1, eg$ktik is rrregtiirt,r:
volna a csetttlet. A lritszirlag nlagiblr lneriilt lranclaíőniili
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,e§y§uerre víllánrgyorsan az ajtó felé íordult. Mozxlulalára
társai nesz néIkül egyenesedtek fel, pisztn}yuk nráris
liivé.sre készen íeszült malkukba"

--'. Hallottál valarnit ? ".-" lchelt* ]il{c Mullerr.
_. Po_nn9J1" lern válaszolt. Mindhárm.an rryrrgtalanul
íigyeltek. \'ógül a Doktor, iltvc a k,6t íórftnek, tro§y álliauatr,rósen, közel*lrlr surrant az ajtóhoz és *gletlerr riilErrss:U ret-
pattff,ntotta" I{úletleave lépttt }rátra. Saürke lófej kanrlikált
lrtl a szobáb& . . . aztátt valarni rnozclult {.ónlpa ne§szel és
egy jéggel, lróval takart ernlrerforrna huppurt l)onnel_v lába
elé.

_A handita teljes testsrllyával az ajtónak dőlt, csak}tog5"
kirekessze a vihart. Cimborái petlig e*alatt a jövcr,én;,t""a
lárnpa fénykörébe vonszolták.

,* De hiszen cz §gy ktil,yök t ..- kiált,rrtt Mullen.
Mit csináljunk vele f)ok'?

A váratlan vetrdég körryökértl támaszkorlva, bárgy{r
tekintettcl rneredt a lrírrlom vizsgálódóra.

** I,:Icrntrarr jössz ? *.- faggatta, Jcff.
Red,tly válasz rrélkül bámutt a_ levegóbe.
--, [{agyd, trregtiénította a lagy -,.nyilvánította véle-

ményót trfutlen. --- Ne tegyótelt nágyon közel a tűzh öz . . . '
* Dok' . . . Doktor ! *- mofmogott Redcly. --- L)oktor,

sziikségcnr van öltre !

Dorrnely. *-- Sokan gondolják_ ugyanczt fiám t

Recldy saját karjába csípett, nem álmotlik-e ? Azorrban
a három férfi képe nem tiint el szeme elől.

"*- Igen, €gy a§§zony vár, önre Doktor:, -*" folytatta. -*,
Egy nagyon, beteg asszony t

"** Szegény kiilyök, *- dünnyögöit szakállálrs, ]\,íc §íullen,
-- azt hiszi, bogy való<li doktor vag} ! . . .

-*" Jime1, a rendtírökkel együtt valalrol rnegleptc a
lróvilrar, --- sutto§ta egyhangfran a fiir '.- .., EcÍ Úilton
Lem}riben íekszik csont*á íagyottan . . . az orvos nincs a
városban . . . ós ti trtt, messee-nles§ze a tanyán egyesegl,edtil
§an. , .* Mi a baja -..- érdeklódött összehúzott szemölclökkel
l)onnely.

-* Nem tudonr. .. gsak annyit, hogy beteg, . . nagyon
beteg . . .

*- Az anyád ? * tudakolta Jeff.** Á kenyéradóm. ,. Jinr }frrrns felesége. . . én . . .
ón.,.

Reddy torka görcsösett összeszorult. IJjból elájult.
-*. l§o, *- gurgulázott Mc Níulten -*. §§oda, hog1, pég

mindig nenr halt meg l Mond nrár Doktor, mihez kez<Ijünk
vele ?

Donnely hallotta is, ncln is a kérdést. Magába nrélyecl-
ten g<lntlolkotlott. Reddyt, kiverte a lázverlték, c§ukott
szemnel, álomrévetegen szaka,rlozott a hangja :*- Karácsony . ., egy§zer rnindenki ]razaórkeeik. . .
karácsonyfa áll maid az asztalon. . . Hallotl ? . . . beszél, . .
a három ntágu§ . . . akik őt keresték . . . Remélcm, hogy meg-
találon e ranch-et. .. Karácsony. . . §ok-§ok ajándék. " .

'fi is trrrljátok. . " Békessóg. . . a föltlön. .. a,-jóa,karatú
,emberehnek. . ; u§f-e az asszortyoknak is t...

D<lnnel.v felh<irrent :

*- Karáesony l . . . Fiírk, karácsony estéje van !
*.-, }:Iöhö, *-- röhdgött Mc Mullcn, csinos mórlon ünne-

peljük, az szenLigaz l Enrrivaló ninc§, az italról nem i§
lreszélek. KöröskörüI a hóvihar, rtrögóttünk, lán csrrpfur
nólrány lópésnyire a zsandárok t

--,. tls. előttünk egy a§szony! egy szenveclö asszony - . 
^§zintén csak néhány lópésrryire -* íelett halkan inkálrb

önlnagánalt l )onrrely.
*- Az órr,lögre ! Mi közünk ehhez ? ..,- vonrrgalia

vállíil" .Ieff.
I)onrrely éles tekirrtete tetótől-ta$ig végigmérte a

liözbesz<il{rt.
.Jefí.m*:ghökölt :

- B]n . . . Főnök, ha te jónak tartorl . . . akkrrr nincs
szaYiltr! . .

-- Nag;,cxt lreteg -..-mormolta ,Reddr, - ós senki sincs
mellette. " .

Donnel;, mcgrázta a €§,-efek,rl :

-- |lbt,edj fiaIn. ébredj !

Iie<t<íy szetne ít:Ipaltant, <1* rnóg fol_vt*tta az emlékezóst:
-.-, Az" X. I.. ranclr . , . §egítcnem kell rajta . . . c§ye§"

tgl.edülvan...
--- OdavezetnéI cngerrl ?
** De Drrktor ! Csak, nem le§uöl bolond kockáztatni az

életed t --- támadt rá Mc Mullen,.
A bandit*, a fenyőgerendákból épített falnak támasz-

kodoLt,, pillantása- nre§§ze }őppent, t{rl a gunyhón, a vég_
telenbe, mialatt. beszélt l

-.* Arryánk mintlnyájunknak volt . . . talán feleségünk
is és egykot talán. . . lehet, Itogy két apró gyerekkacsó
símeigatta az arcunka.t. , . Nyomunkban hírsz évi böítön,
jól trrd^oru, de mcgkockáztatom . . . Ma karácsony €§iéje van,
zúg a §ok harang, cseng-csilingel a gyerekkacaj. . . Ma
békesség van a földön " , . én mo§t megteszem, ami tőlem
tclik . . . megye}i. . . Ti pedig tegyétek, amit jónak láttok l

--- Te -* kiáttott Mc Mullen *- te, f)ok,' Donnel1,, ll
,,hóhér", azaz ember, akit a mexikóiak. ,rHiénának"
neveztek el -*- te veted latra, szabadságocl eg1,, ismeretlen
asszonyttrt ?

f)onnely igent intett, fejével :* Te mondácl. A hiérra, a lelkiismeret nélkúli lrólr,ór
nregy el... a lelki... ismeret. -.. nélküli,,. talárr azért,
lrrrgy {rjra megtalálja. i-

A szalrnazsák felé fordult és burrdájába b{rjt,'mialatL
Retlcly szemtnel tátható erőfeszítéssel igyektzett ijsszeszedni
nlagát.

-*.Jöttök vá§1: 96lr,t ? -* szóIt, aztán. Ha maradtok és
ha az orkán c§itul, h:a$yjátok itt a részent a tizenötezer drrl*
lárból az ágyon. . . ha ve'lent tartatok, tkkor az egé§z a
tiétek lehet, . .

A két férfi összenézett. Az ajánlat melyet kaptak, az
ajánlat, hogy övék a zsáknrány teljesen, lra fönökükkel fet-
keresnek egy beteg a§szon.vt, a§it so}rasem láttak, akivel
sohasem, találkoztak és az a_ tény, ltogy e?.L az ajánlato|
Dok'Donnely te|te, a ,,hóhér" ** a §zótlanságig elámittltta
öket.

Mc Llullcrr Reddyre nézeLí. azután anélkül, hog.v egy
szót ís szólt volna, Inagára gomlrolta rövitl bekecsét.

--- No§, m.it lratároztok ?,

-.-- Kerge vagy, Főttök, -*- nyilatkozott .Ieff, *- kergéblr
mint akár a holclkóros ! Ám úgJ- látszík, trogy az ilyesnri
ragadós. l{agyjttlt itt a lrincset. nincs értelme, hogy s{rly-
többletet cipeljúrrk magtrnkkal t,bben az istenítéletben,

ilítrllen felröhögiitt.

-, No, seép kis bankrablók vagyrrnk, még csak egy
garast §em rakunk * tüszőrrlibe. De hah. , . nrenjiink . . .

vár a beteg.
Reddy kírrkeservesen talpra állt. Negyeclót sem értetttr

abból, amiL hozzá, szóltak, ami véle tiirtént, rlsak ann},i
deretrgett ag,ryában, hogy segítségre lelt.

Ny€rge. gombjára akasztotta a kantárszárat és hagyta,
lrogy lova ker.esse az utat. Mögötte térd-térd mellett, lrrvagr:lt.
a lrárom törvényen kívúli. Melliiket nekiteszítették a szélrrek,

NYOLrj óra tájt elült a blizrard és az ég minteg_v varázs-
't ütésre kiderüIt. Brrrnsék a szólcsend első jelére nysregbe
ugrottak. A lovak magrrktól rátórtek a L,cmhi feló vezető
csapásra és tovaügettek a jeges ösvényerr. Lemhiben pilta_
natra nregálltak a bazár előtt, de szusszanásnyi. idő rnultárr
Brrrtts tnár vágtába ugratta lovát és nyomában a sherifícl
elszágultlott.

Sellers elrnonrlta, lrogy mire vá,llalkozott Reddy és a
két férfi abban a nreggyőzőríésben élt, lrogy solra sem latják
többé. A slreriff elkeseredctten rántotta kalapját homlokára
és nyakbavető selyentkenclőjét az arca elé hírzia, trogy meg-
védje a lriclegtöI. . . yagy talán, hogy elrejtsen kél nagy
könnycseppet. Ugy §uerette Rccldyt, mintha a fia ]ett volna.

tsélórányi kemény vágta után fcltünt a tanyaház,
AhIakán szclirl lánrllafóny r:silttnt ki az. ó.isznkálr*l. Az
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udvaron földretoppantak és jó ideíg topogtak, Irogy k.íűzzék
i,agjaikból az ólmos hideget. Azután Rurns belökte az aitót.

Az eléjük táruló látvány mcgrle.rmesztette őket.
A kályha mellett Jeff és Mc Mullen ültek, ruhájukat

vérfoltos, hossz(t, fehér hálóing fedte, ingujjuk könyékig
gyűrve. Ugy látszott, egyób gondjuk sincs, mint a melegedés.
Donnely az aszta| mellett állott, szintén fehérben, véríoltosatt
és nagy gonddal mo§ogátott a mosdótálban egy ezüstösen
csillámló, hossz{r pengéjű kést.

Wang nyomban felismerte a körözött zsiványokat, a
furcsa öltözet ellenére is. Szitkozódva rántotta elö piszto-
lyát. A két nelegedő megrettenve emelte fel kezét, T)onnely
csak a vállát vonta meg.* Ne l6jj, sheriff, ._ sált g(rnyosan - ez az ing títl
szük, és nem tudom eljátszani a ,,kezeket fel"-t.

A sheriff elképedve hírzta ki zsebéből a bilincseket és
ny{tjtotta át Burnsnek. A három bandita tiltakozás nélkül
dugta csuklóját az acélkarperecbe.

Peter Wang ntegpillantotta Reddyt i,s a szoba másik
sarkában az ágyon. fekintete elsiktott kékes-vörösrc fag1,,ott
arcán, hogy Donnel,vrr állapodjék meg.* Hm, hát itt van az egész világ ? * mosolygott
diaclalmasan.

tsurns bensö fó-
lelemtől hajtva fel-
ordított.

-" A feleségeml
Donnely arcára

derű lopózott és ál-
lával a szomszédos
szoba ajtaja felé in-
tett.

Burns berohant,
Peter pedig anélkül,
hogy szemét levet-
te volna foglyairól,
Redcly fekvőhelye
mellé lépett és visz-
szanyomta párnájára
a íeltánraszkocló fiírt,
Redcly szólni akart
l,alamit, de a lábujj-
hegyen visszaIopózó
Burns negzavarta.

- Túl... van...
Az. eléjük táruló látván5, megdermesztette őket

--.. Tán me§ünnepelnétrk a karácsonyt ? Ajándékot
ugyan nem hoztamo de . . . mondd Reddy mit kivánsz ?

Reddy pillantása talátkozott Burnsével. Tckintete íet-
ragyogott, amint'Wang felé forclult,.

-- Yan-e több bilincsed, Peter ?
A sheriff értetleniil bámult Reddyre.* Bilincs , . , ? Nem, nincs több ! Miért ?
Reddy pillantása még jobban kigyírlt, csillogott. sze-

gény elgyötört arcában.* Mer[ lrárorn pár bilincset szeretnék karácsonyi
ajándékul. . . De azonnal, Peter !

'Wang szeme habozl,a járt körbe-körbe a lrárom törvé-
nyen kivüli neg Redrly között. Majd tagadóan ingatta fejót,

-- Nem'teszed meg ? -* kérdezte Reddy. -* Peter, rna
a békesség únnepe van ós te megtörtecl, mikor a kezüket
bilincsbe vertecl . . , Peelig a pénzt, azL ott hagyták egy szal-
mazsákon. . . a kutyagunylróban ! . . .

Wang kétkedve íordult Donnelyhcz.* Igaz ez, Fönök ?
-"_- Igaz l
A sheriff közelebb lépett hozzája, lecsatolta a bilin,-

cseket és Reddy ölébe dobta.
** tis a zsáktnánnval mi lesz ? - - kérclezte azután.

Karácson.yi
ajándékul acljttk il
leInhibelieknek
hangzott Donnel_v fe-
lelete -* ug.v-e, cinr-
borák ?

-- Igy lesz vala-
hogy bólintott
Jeíf * valaha arra
r,ágytam, hogy én
legyek Karácson_v
Apó bankárja. . .

Ámbár soha sem hit-
tem volnan hogy kí-
vánságom teljestil.

Donnely nenl
csekély erőlködéssel
megszabadult fehér
,,köpenyétől" és fel-
öltötte bundáját. Az
aitóból visszafordult :

-* Isten veletek,
a veszélyen ?. . . * suttogott kérdön Donntlylrez.
\incs... nagyon.. . rosszul ? . . . Felébretl még valaha ?
Demi...miabaja?.,.

- Vakbélgyulladás.
_. Ob _. szakadt fel a rémület Burns torkából. -* Hát

akkor . . . talán orvos maga ?
Donnely röviden bólintott.

- A nrelléknevem joggal viselem... Néhány évvel
*"zel6tt . . . de hagyjuk, fölösleges beszélni róla -*- sóhaj-
: ]tt szomorúan, mialatt lenézett megbilincselt kezére, Aztán
iemtörödömséggel ránditott a vállán és akarattalanül
lrillatta a beszédet. -..* Megtévedtem valaha... s{rlyos
:lr-edés volt. . . egy asszony életébe került. . . Azóta, akkor
;.ttem én Dok' Donnely, a ,,hóhér" . . . Ma este visszaadtam
e€; életet, a számadásom elintéztem. Sheriff, mehetürrk l

Burns visszatartóan markolta meg a vállát, azonban
3"rnnely nem hagyta szóhoz jutni.

- Az ember az orvo§nak §oha §e köszönjön meg §em-
;,i' . . . Kötelességem volt. I{a mégis köszönetet akar
unndani, akkor for<luljon ahhoz a sárgaesőrűhőz. lgazí
'l* a talpán

§'ang nem bfuta tovább szó nélkül.

fiúk ! Azt hiszenr, megígérlretem, lrogy a jövőben netrr
ijesztgetik nevünkkel ezer a földörr a gyerekeket. Mi
most - vétek ne essék * olyanok vagyunk, mint a kará-
csony éjszakájának három királya. A csillag után iöt-
tünk, életünkct az Ur lába elé tettük és most tíszta szívvcl
megyünk odább. .Boldog karácsonyt nektek, a betegnek
jó szerencsét. . . Es napsugara§ étetet annak az ifjú
hösnek l. .. Békesség velúnk l...

Szemrebbenés mulva patkódobaj diibörgött fel a
fagyos göröngyön és a három napkeleti bölcs mindörökre
tovatűnt Lemhi környékéről.

Három pár bilincs bukfencezett a padlóra és Redrty
magára húzta a, takarót..* Fázot ? *-. kérdezte Péter.
, _- Dehogy ! *-. ásított Reddy. -- Nem hiszern, Irogy

valaha is fázni fogok többé.. .

-,- Három mágus, hárorn bölcs --' nornlogott Burn,s.--,
Donnely kifelejtette a sorból Recldyt.

-,- Nem, én nem vagyok bölcs *- tiltakozott félálmá-
ban Reddy, - én voltam a csillag, melyet követtek, . .

Vörösképű csillag... szürke lovon. . .

Azzal elaludt.
AngolbóI forrlította : §l. S;eníiutingí Jenő.

}'I§DEN CSERKÉ.' 
#§ilt'tyÁRTMÁNy t
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tr(észiil n lcnrác§rrrryf. !
Karácsony ! Titokzatosnág ideje, §íirrderrki azotr töri

a íejét. mivel szerezhe{nc nagyobb meglepelósi, nag.vctttb
örötnel valakinek. A rni csapatunknírl is seróny nunka folyik,
Mindenki k,észiil, nrindenki titktrlódzik, tervez. esillog a
l§Zefil€r és dolgozik a,r agya tneg a k,eze.

Nálunk az a szokás, bogy a karácsony rneglepetés a
parancsnok {rrnak. Ő rr,lm tucl az elrikészúletről sernrnit"
A fiúk magrrk csirulljá,k, Fürj .lóska, t l,{iuz őrs vezetőjt,
háromfelvorrálrrs verses drámát irt, rneiyrrek,,liarácsoiryi
misztériunr" a címc, cle hosszirságára való tekintettel a
8§apat nem volt. hailantló nregtanulni.

A legkiselrlrek, a farkaskölylrök papírtrajtogatásból
készitenek nrirrtlenféle rejtelmes dolgot, rnert, a karácsony-
íánkon nem lehet semnri más, csak amit a fi{rk ktlszltettek,
Legjobban keclvelik a ,,sótartót", nrerl abba ,,kell" valamit
tenni, hogy szépen álljon. (1.) De csirrá,lnak négy {s hatszögű
kis kosárkákat is (2). A kerekre kivágott pallírost csillag-
alakra behajtják, két cikket kivágnak bclőle (persze e§y
kis nyelvet hagynak a ragasztásra), összeragasztják, fiilet
ragasztanak rá és teterakják mogyoróval.

Fürgeujj Ányukája mézeskalácsból farkasfejet ós cser- "

készliliomot siil a fára. A pléhkiszürókat Torrcsi bátyánk
csináltatta a csapatnak (mé8 van nélrány darab, szívcsen
ad,unk más csapatnak is), A farkasfej szép édes barna mézes-
kalács, a §zeme fitrom anreríkai mogyor:ószelet (3).

A barna csalátl ezii§tpapiro§t gyüjtötí rnár mult. kará-
csony óta, Ebból jégcsap lesz. Hajszál vékrrnyra felvágják
az czüstpapírost és egyenkint rakják a karácsonyfa ágára;
ha szép hosszírra sikcríil vágni, akkor olyan. mintha zrrz-
mará§ lenn€ a fa. Ennek az az előnye, hogy sokat lehel
felrakni és nen gyulla<l meg.

&z ősai kirándrrlásokon fenyőtobozt, szetltiirrk. Mosi
,a jó nreleglrerr,,kinyilasztjrrk", aranyra-ezüstre festjiik.
közepébe kis szöget verürrk és felakasztjuk a karácsotty-
fára"

Csillagokat. kiiróket, külórrböző alakokat vágunk ki
kartonpapírrrsból (4 ). FeIhigitott grrmiaralrikurnmal, véko-
nyan bekenjük, beszórjuk b{rzadarávat (gríz), megszárítluk
és befcstjük ar:any festékkel" §zírtes száülal feltűzve nagyon
]§zép dí§z" Az üstöliösnek két csillagot vágun,li, kettó közí

"^,.^

Y,/ Y-

a lzi:|.tirr: karirr:suuyla ,,boát" teszitttli, cziisl sziillal küriil-
öltögetjük s a végére eziist, szálból angyalhaj hosszú farkrrt
illesztítnk,.

A Va,rlnacskák lampionokat. készítenek, amit villany-
nyal vitágítanak ki (5). Hólyagpapírosból tetszésszerinti
alakokat vágnak ki kétszer, Ez a lámpácska két lapja,
Ezt a belső oldaláu <l,íszítik fekete t,trs árnyképekkel, vagy
kis kópecskékkel, jelvénymíntával, csillagokkal. Yókony
drótból elkészitik a váeál, kiszdbnak a vastagságához mér-
ten egy hólyagpapirsávot s azt szines s*lyemszáIlal összt:-
tűzik. -A felső részén kis rryílást hagynak a villanyrlrótna_ti
és ícleerősitik a felakasz;táshoz való drótocskát is.

A gyertyatartók,at a Pintyek kószítik. florganyzotl-
6l1{}-es r{rót kell hozzá. 20 cm hossa{r rlrótnak aa cgyik
végét rácsavarják cgy ce,ruzára ötször, hatszor (ide teszlk
a gyertyát). Azután a drótot meghajlttják a rajz (6) szerint
s a végire. aranlrozott diót sztlrnak.

A karácsony est rnclcg }rangulalát uzsonnával szoktttk
összekötrri, s ezért aa örsi aszta] lelterítése is sok gondot
okoz. A nriónk lesz nz ítl<í,tr a legszebb, mert {rj módszert
találtunk ki. amil. még ecldig a csapatlran senki scm ismcr,
Csalc az a baj, hogy sok rarlirgurní kell lrozzá. Veszünk
egy nagy papirtlst, az lesz az asztaltcdtő ds veszünk pap{r,
asztalkendőkct. Most cgy jó nagy radirra r;irajzolunk
valamilyen alakot {szívet, órsi állatfejet, karácsonyíaágat).
Á radirt kivágjuk kiirírlótt.e, úgy, Irogy a rninta kiálljott
a radirgum.rnibril (7), }Iég vonalakat is vóslretünk bele a
mintába, annál szeblr lesz. Ezt nrost festékbe márljuk ós
miní a bélyegzővel, gyönyörű mintát nyomunk ki az abroszra
ós az asztalkendőkre í.3). Asz;talrlísaítésre pedig lom}r-
fűrésszel fából csillagokat vágunk (9), Tórdel{i, álló
*ngyalokat is vágunk ki (10), nrelyeknek kis talpacskát
hagyunk, hog.y a csillaglra bele ille+szt]ressük. Az egószet
let:siszrrljrrk c;iszolópapírossal, b*festjiik szép színcsre,
nrinrlegyik csillagra ráirjtrk §gy-egy fiünak a nevét ós *x
angyallták kezé.be kis gyertyácskákat adunk (í1).

Az asztal kiizepóre csillárnak szintén ezt készítjük,
clak nagyobban. Kivágrrnk kót, drb 30 cn átmérőiü 5**t,
ág{t csillagot. Mindrul sugárba, egy-ogy angyalkát il}esztiittii
s lr li.rit csi,llrrgol egymásra t.essaiik, {rgy, lrogy az egyik sor
-angyalka lejjehb, a rnásik lrrljebb álljon. Közepére eg,v vn§-
lagabh szá} gyertyát ttlsziink és kósz a ponpá§ világítá$, ff. Á .

mfi
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Plynrcuth" 1931 aug,
llíonty berdtom szombat délután beállí-

tott hozzám ds kljelentotte, hogy mástél
napra táborba megyünk.

Roppant titokz*to§an kezdódótt az §8y.
Csóstól hullott a meglepetés tapasztalatlan
magyar íeJemro. Lássuk az elsót.

Mr. Grad, a csapatparancsnok sajAt négy-
Eléres ,,kls" autóján érkezett a c§apatotthón
clé. §zó uélküI íeldobálta a csomagotat,
volt vagy tlzenöt darab, azxán elrobotott
hogy nyoma sem maradt.

Mi, cserkészck rltnak lndultunk az apos-
tolok lol,ain az elóttem lsmeretlert cél íelé.
}íentünk-mende8éltün}. Egyszerre csak új-
n me§olent mr. Grad. F'elpakolt öt kis
ördögítókát és ismét kámíorrá vált.

A seJtelmesen kezd6d6 kirándulás alaposan
íokozta kíváncsiságomat az iránt, hog-y vaj-
Jon nllyen is lehet az a ,,titokzatos" tábor,
ehová a parancsnok az öt *is augol cserkészt,
Do meg a csoruagjainket cltúntette.

Elsétáltunk egy Jókora épületcsoportbót
iüó kórház mellett. Az egyik íalán a követ-
Lczó feltrat t{lnt szemembe.

,,Eg a7 €pület W. Ch. Thompson, a Dagy
+ortíérfiú'ildományából épüt, aki már éIeté-
}n í§ nagy állatbarát volt".

Mlalatt ezen diplomatlkumn megszöyé-
ttzett íeür9ton törtom a íeJomet, .- nem
€tcttem egé§zen, mirp vonatkozik 

^z az
, b" erócskan - tijabb rneglepeté§ ért.

Hatalma§ íeketc autó robogott el mollet-
ta{ oldaláról messae klabáltak a íehér
Dctűk:

Jutósok, óvatosan veaessétek kocsitokatl"
ügy, látszlk az angolok ugyancsak értik

e n_somatékos ílgyelmoztetéc m§vészetét . . 
"3, toc§t halottszAllltó volt.

Yiután }rjértünk a vámsból, Angla egyik
Lpzcbb vidéke tárult elém, Cornxáll. Köz-
b'a már le is tértünk e lóúüról és megpillant
?aB r paratrcsnoki autót, az a seJtelmes órzé-
-l r&mg{f, hogy vatahol közetben rettó*,t& r táboí. §eJtelmem rrom csalt. Röviit-,ü r{ íeltűnt a íák,közötl

B6ánat, tévedtem l A tábornak uyoma
:jn*. E&v kls íaház álldogát a bokrok kö-
ü- Nébány !épésnyivel odébb gyenge
tlídlcg! Néma áhitattal állják körül az

A tit0kzilto§ Lis h:lz a lák kiizöLt

WEEKENDTAB(}R
^z§,zililÉGI§ c§AK YAil ÚJ
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elóbb eltúntetett iljak (közbtn rneg;tudtam"
hogy ujoncok), A tüz elótt mr. Orad guggol
és ftljja. Tüzimádó §zer'tártá§. lsmertetése
részletescbben meglelhetó a Táborozá§i
Könyvben:,.tűzgyuJtás" clur alatt.

§ietve megnéztem belülról a titokzatos
ki§ házat. Konybaíelszerolés, sátor, egy
ócska es6kabát, krikettütó -* a krikett
legalább i§ annyire népszérú jAték az angol
liút között, mint nálunk a kézilabda vagy
a íutball es cayéb szÁmtalan, cserkész-
szempontból hasznos tárgy hevert, ott he_
gyén-hAtán. Mlnt pl. ogy régi íogkeíe, rozs-
dás vasrúdak, ía§olyók, mikeü nem tudtam
hová tenni, de amikrúl kiderínt, hogy elró-
rendü íorrtosság8al btrnak az llyen táborban

I.zalatt elkdszüt a tea. Hát . . . egy klssé
különbözik a magyartól. Tej és ,,miegymás"
van benne. lze ? Nem nyllatkozom; kér_
dezzetek meg olyasvalaklt, aki künn.volt
az angltai Jamborten ás emlékszik a liver-
pooli cukrászdában kapott teára. Azt, hiszem
gohasem felejti et. Hogy csemogénk ls te-
gyell.J az eg},ik huncut angol öcsi §ót tett a
§e8édti§zt teáJába, mÍg az nem nézett oda,
ó p€dig kiitta anélkül, hogy megérezta volng
ezt a ,,tllszerf,". Tán most már sejtitek, hogy
milyen ls lehet az íze, ha még a eót sem,éreznl
ki belóle.

Uzsonna után - c§apat c§odálkor,zl *- a
íiúk íogták tennlszüt6jüket. . . és elmentek
a tábortól négy-öt percnyíre íckvó pá-
lyára tenniszezni"'

Tábori tennisz l Nem ls olysn ro§§z l
Este tábortüa volt. Meg kell védencm az

angol tábortüzet. Mind16 azzal vádofiák"
hogy kabar{ Jellege van. Pedig mlkor kevesen
gyülnek össze és nlncs kózönség, akkor
haronlít a miénkhez-

A tábortúz végén valami angol szövegú,
,,Ránk borltta látyolát".,. énekeltek.
Egy pillanatra aut hlttem, hogy otthon
vagyok.

Gyönyörú B§te ,voll, meleg. holdvllágos.
A tegnagyobb ritkatrig Angliában. Monty
sátra elótt beszélgettünk. (Aklnek sátra
v&n odaveri, ahová Jólesik. Arany-vilá§
ugye ?) Elmesélte, bogy a terület a csapat
tulaJdona és kora tsve§ztól, késó ósztg
minden §zombaton ide Jönnek. A magyar

értclenrben lrott ófsi táborról szó sem lehet,
mert üonepnap a legelrejtettebb zítg is ki-
rándulóval van tele. Ilyenkor a hegyek
kórött, több az embtfn mint a városban, A
sze8ény c§erké§zeknek nem marad bely !

Azt hittem, hogy miután már napok óta
má§t sem toszek, csupán csodálkozour,
vért€zvc vagyok újabb Ineglepetés ellen. . .

Reggel, amint felébredtem. rögtön kikec-
m€fegtcm a sÁtor eló. A szomszód §át-or elótt]
egy angol cserkész állt. Barát§ágo§an kö-
szöntöttük egymást, Aztán ó bement a
§átorba. Fél perc sem telt el, kijött, ugyanó . . .

vlzieserkész-egyenruMban. Bizonyára le-
ültem volna a csodálkozástól, ha már etó-
zóleg nem íoglalok helyet.

Tudtam nlndig, hogy ügyes íirlk az ango-
lok, de llyesmit utoljára a cirkuszban lát-
tam, mlkor egy ember a spanyolíal mögé
ment és generálisból uccasepróvó, rnajd
írakkor gavallérrá változott ugyanennyi
id6 alatt.

A következó plllanatban. . . nem i§ tu-
dom már mit hlttem magamról, talán hogy
az agyamnak me8ártott az angol kllma --
meüéJe áüt egy máslk cserkésa, az elóbhi-
nek, illetve az utóbbinak ** vagy íordltva --_
a hasonmása. Ugl vélem, csak a tó lsten
meg a mamáJuk képes megkülönböztetni.
6ket.

Azt moudj{k, hogy mr. §rad azért lre-
lyelte az egyiket a víziratba, mert aftnak-
elótte súlyo* megnomismer{si hibák adód-
tak a hasonlóság kövotkeztóben l

A vasárnap úgy telt el, mint áltatában egy
nap a tóborban: játék, énelt, gyakorlatok,
Nagyon tet§zett, ho8y minden .munka
önkéntes volt. Fózes, rózsegyüJtds elótt mr
Grad otlakiáltott a fiúknak, hogy erre vagy
arra y&n szükség és mindig akadt vállal-
kozó"

Yasárnap €ste áz angol országút olyan,
mlnt Po$ten a KÁlvln tór délben.

Autók, motorblcikllk töme8e. Gyalogor
alig látható, hacsak. nem cserkdszc§apat
vonul vlgan énekelve hazafelé"

- It' is a long way to Tipperary . . .

Régi katonanóta ez és altól §zól, hogy
hosszrl blzony az út Londoutól Tipperarylg,
(ami lrorczágban v&n t). ,,Fekete HoIló."
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Mtlyen jóreffielre* wógezfiel nz őrs ? Iegszebb. |tlgla|,kozti"s_ u: íjrsi sutllk tlíszílast: ! t{él§égtelen,

, Az arszlgos iótcuh!t}9.l. kapcsolatban l,!:!:1::t!!:!., ": l"K XT";tfiillÍ:r'*ff"l"TfiL"j"§-?i"$:'ffi'"§;őrsí.cse*.és2iólettekcl. Alúbb közöliük, mit o,Iuashatunk o ili* rlrága bírtorrlarab s mégis alig kerül valami pénzbe.Ggakorlati orspezetőhen az őrsi jóletleA're uonalkuzóIag riirr.r, e_lsósorban csak ügyesség, ötletesség ós jóakarat
Az őrsi iótsttsk ke|I hozzá, merl rendszerint am{rgy__ is me§levő. dolgok

Milyen jó érzós jót tenni t Minden eserkészJótett után csoPortosításáról van szÓ, az egYéb szÜksóges aPrÓság, mint
érzitek, hogy szívetek táján megbizsercg ";i;rÍ;';;'"i}fi 

§zc8, raga§ztÓ, bádog stb, vajmi kevésbe kerül,
étles. Az órsi sarok rnagja szokás szerint az őrsi szekrény

Miért nem tutlrrátok együttes*n, őrsileg, valarlennyietr, vagY láda. EzenkÍvÚl az egésznek_valamilYen keretet ke|l
írgy, ahogyalr va§ytok, tóztis, órsi' jótettÖi 

"egur"i 
i adnunk, antit szerencsés esetben boltívvel vagy ablakmél_ve--''LeheT, csat iyitva keil tártanotok szemetűtet § meg- déssel ké.szen kapunk. Egyébként r&ga§ztott,_vagy falrlr-

találni ag'alkalmal festett minta adhatja a keretet, amelyen belül aztárr ezer
I(önnyebben találtok ilyerreket, ha figyelmesün át- aPróságot helYezhettink el. IlYen dlszítések lehetnek;

olvassátok az alábbi felsorolást. balták, őrsi állat jótulajrlonságai.
őrsi jótett-példák: biblia,' á;;i ;iÜi fiiffii,;;""

, l. Kórházban vagy szomor{rsorsír emberek intézeté- bo.tt_qrí.Ók. Őrsi állat koponyája.
ben 1pl. vakrrk) egy cíőadás kcretében ue"Úni-a jJÚ.a".t íiÍ}#I|};o".. Íi:i álilt l'á"üfl".és tnosolygást. csittaeiéikób, órsi ;iüi ;;öi,;;,

2" Szegény ember kertjét megművelji,ik. csomótáblu, 6rsi állat termésletrajzi leirása,
3" Betóg ember csaladiát goridrrzzuÜ. ,,, <liapozit,lvek, 

ái:i i",ll;iiííh,4. §zegénygondozók működését segítjük. i#;*ü'k, 6rsi monogralrrnt,
ir. Játtitiot kószítünk szegény gyermekek részére. fakeresztÁetszctek, Orsi nev.soÍ-(uókeretezvet,
6. Ellrag1.ott sirt rendbehozunli_ lali naptár (elójegyzésekret, órsi zászló,_

?. Martíiieletőket és marlfuházikókat készítünk. .. ill}Éi]ft 3§":?'*'J""ihkéPekbin,8. Rcnelszeros ntentőfelügyeletet vállalunk veszélyes falfeil;§. ' óiii iisot pi,rÁái.
fiirdőhelycn. í^énykópek. pa_pírminkr{k,

g. Kártékorl._v áIlatok irtását vállaljuk_ fÜ88Öny (szekrdnyeu)" rajzok,
í0. yárosunr.i,,,,, t*ii"u";ÜJ ;d;á'liior."t vállalunk. f;i*tr,,$nr.*1,1,:tx, i1,:"Tiryi*J"-i];::.',

Az őro Lará<con1,a fil§íli, iff;i, ?i.1!fl{u:'uu'",

,,_., !LTJ:9*ői"-l__9s.11tiln"telünk v_olt a karácsonyí .szünet elótt. Iáli|iloiru*anr, iiifi!f.T.'."'
}]§,Tfjfít"ft,i,fi,Tilfiít i]i,itH:ihfi"'á,ri;i,r,ff""Tiff,iíf:",§i píÉíi*. llg;[ iíti:g,li",",az áhítatos csendben, anrikur ll |clliek ol.r,közel érzlk magukat eg5- iómútírrésimunkak. i;i.*.i;;ú;filbÍii.'^. őrs táborá_máslroz, megszólaltam , ,_^_ ..,. n agt;aroj-tá.grat-itutr.agas), i}lil.Kint esi,k a hó. Hideg téli seéi srapJa a hnvat 8 járókelők iiio§zeg*p, teriió'lteaára;,
szemdbc.

tjent a lrázban a kály,ha_itclletrres meleget.áraszt. a ]akásba. #fifiiÍtÍ.fl' illti'i íácskákból"Ma, ..karácsony estéjélr mindenki $}9rs.a11 ilvekszü iraza, ÚÓg.y ii}i,i tfi,il<oarri, r.iíag,minéI előh} egy{itt legyen a. jó mel-ég otthon]i5an..az cgcsz 
-csátáii. iiiiÍ",:,rr-g3,iiitemony, r.iil§iurva"y vag5.tartó.

_ i,:í,]lo,,nteleg hang.ula.tát rlem. i§ a, kályha tüzc aáin. inxább .i,.ri iilií fé"},i?ir".;
az €gyütltevök e_g},másirántl szcretete. á s:ÍueA. me.Iege tül! nm u: Sztrilich: Gvakorlati örsr.ezetőlró}.

ffilít#3fiaP#ö,íJt1l'*íH§{ft"*fl!l1",l§*#il;l'$xi ll'agryarsÉ; ., ;;";a hidegben, hisz melegít a szeretet meleqe.
Fiók l 'A mi órsünTi l. ity_ul 

"scrtaiiEiána- A karácsony szent Őrsöd tagiai magyar cserkészek, a magyar haza gyer_
ünn_epg alkalmából,.mi is _g5lileke_zz.ülk q..m.i cler]<fsl.csaÍádunk. rnckei. Feladiiod tcliát, hogy örsöclet a legÍ§azabb neúicti
l'.j§§,ltiáí'ulff;',"'§§'"üil"f'iX##,l,.fot|.;f, u9*,.oi"o" 

itt össze *r*ii",nu"n vezessed.- --I}iiá;;iiiÜii]-*r,i .i"t közelünkben rltn, igyckezzünk valarni Állalános elverl legyen : ne hangzatos jelszavakbarr
lga1| .ÖrÖpöt szerezni, ezelr.. a napon.. A k;rrác§Óny számurqkra'is lcgyen nlagyar az őrsörl, hanem szellemben ós tcttekben,az öröm llnncpe lesz, ha örömet tudunk szclt,zni másoknak, ha mo_ r..i;11 ;,solyt tudunk ínkasztani legalál)b egyetlen szrlntor(t arcolr. Tűzzük
ÓaiÜi ,niiűik;ié ;Ón-a rrapon_ i örőmel úrttsrtok m"grft; úrú{{-í;. 1. törekedjetek a helyes és szép magyar beszédre ,
legyen a mi karácso,nl,i .csérkész-jótet!ünk l 2. szeressétek a magyar nép énekeit, sose énekeljetck

_ .Ha szüleiItk, rokotraink, isnrétóseiIlk belcfáradl,ak a..mal élet kuptét és dzsessz-nótát,
ff}fí,f;ff*iTi'H;,}t,;í'iliiíi.lffi*T.l'§i1,rf;],J;f,iilipa"#iJi q. becsüljétek ,nu§ a nagy mag.v*arokat,
vel,.aki csak"körülötitinh l,an, retejtósinti-et-;ón 

-űá11"ia[-;a}, .t. ápoljátok faji órtékcinket (becsületesség, bátorság.
gondjait. A_m1 tisztr |ekintctünk, szlvból iOvő.sze,retetmegrr;-iláf_ egyeneslelkűség, lovagiasság, §tb.),
kozásurrk íakasszon mosoltt milrdcn szomo-rrl ajakon.

Fiúk l Kíséreljétek lneg ! t\.óbálirrk m,Óp
t:gqt4b_? egy 1zomorűbrcon |aktlsszurrd.mosrlígí. ,, i,Írm"Hxii,i;i ,u"Á,*:ÍÍi;:il#irtiÍll:;l}i,?.(,?#l]i-;jl,ÍiÍÍe::xiT3;
6rsi iótettüttk. ,,§lráty-.'' 6. ismerjétek a csapatnéy ma§yar vonatkozásait.

Áz őrrt §*rok 3: 3,j,.1|;f;f#:-,J;J§i:f:'*á1,*irodalmat,
Az Őrsí sarok lénycge, lrogy mitrden íírs szabadon 9. rendezzetek őrsi sétát rnírzeunÖkban,

rendelkezik az otthon egy sarka, vagy ha nincs elég sarok, 10. szeressétek a rnagyar táncot.
a fal egY rész;e felett. Saj_át Ízlése szerint, egyéni munkájával 11. kiránclulás és táborozás alkalmával igyekeazelak
és. ötletességével diszíti. §nrrek a rendszernek rengeteg közelebb hozni egymáshoz a magyar falut és váióst,
előnYe van. Mindenekelőtt ,a szépen kiképzett órsi sarok 12. rninden kórUlmény kOztiil adjátok rneg a nemzeti
legfóbb ékessége a csapatotthonnak, egyben az 6rsi önórzet zászlónak a kötelezö megiisateltetést,
és összetartás fejlesztésire is kiválóan alkalmas. Itt egyenlő- 13. legyen az őrsi sarákban magyaros <líszités,
képpen talál teret az alkotásra az ötletes tervező, ai ügyes 14., be§zélgessetek *- tehetóleg-hozzáétLő jelenlétében *".
rajzolÓ, a terrnészel.büvár és a jó fényképész. Szahadidőben a rrragyarság helyzetérőt ós nemzeii felartatainlról,
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Órségt rorrranrítl*a
Gyönyörűszép ltyári este volt. Telüold világitott az égen, s

mosolyogtak táborunkra a csillagok miriádjai. Táborunk kicsin5,
fétszig:etérr teküdt, melynek partjait a kís inászói hcgyipatak hullámai
nyaldbsták. A partról szomorúíúz lógatta le búsan, szomorúan vékony
áiait a víz íöIé. . . Köröskörül na8y erdó, hatalmas íáival és komor
c§endjével. Csak néha h4llat§zott égy-egy madárfütty. Itt táboroz-
tunk tízen: a Róka-órs.

Estefelé volt már, a tábortüz után. l\íég imádkoztunk, aztán
alüdni tértünk. Minthogy azonban a tábor nem maradhat őrizetlenül,
órséget állítottunk olyárrféleképpen, hogy két óránkínt felváltottuk
egyrnást: eg5, ,.nagyobb" és egy kisebb íiti. (Tanqljanak a kisebbek
is t). Enrám éjjel 12-től 2 óráig esett az órtállás sora. Az ór§ kedyence,
a kis Baráthyájánlkozott, hogy velem virraszt, azzal a mggoko)ással,
hogy ó ,,nem fél l" -- Ivíajd clválik - gondoltam. Orségtáltás.
Mindenesetre t_renr olyan fénye§, mint Budán a királyi várban, de
íegényesebb, Es éjféItől kezdve én, a 17 éves ,,n88y" firi és a 12 éves
ki§ Pityu órködtünk a tábor álma, élet- és vagyorrbiztonsága fölött.
Kezdetben minden rettdberr volt. A Iég csendes, minden néma, csak a
íiúk cgycnletes légzése és a patak csobogása ballatszott szépetr össze-
vegyülve a Lábortűz égó rőzsóinek ropogásával.

Fázósan kuporoglunk a tüz köré, s kölcsönösen bátorltottuk
egymást. Hogy bátorságomnak tanujelét adjam, mesélni kezdtem
Pityunak az erdei törpékról, bányamanó},ről, az ezeregyéjszaka
sárkányaíról. Nem akartam iJesztelrl sem Pit.vut, sem magatnat, csak
azért beszéltem, hogy annál inkább ne íéIjünk. Hgy óra l Már kifogt,-
tam a mesékból, s egyéb híján bámultam oz, eget, a hold játékát a
patak hullámalban, maj<l elmélázva uéztem a túloldalon ringó búza-
táblát, amikor merengésemból a kis Pityu ijedt suttogása riasztott
lel : ,,Nézd csak Gyózó bá, mi az ott ?" - s riadt képpel mutat a
közeli hegyoldalban erösen íéltyló pont íelé. Odanéztem. Hát valóbanl
A sötét hegyoldalban lelrhatatlanul kisérteties látvány. . . Ili lehet :
... Nem mozogt,.. Alakját nem tudotn íellsmerni.., Tüz nem
lehet ! Nem lobóg l Istenem ! Mt lehet ? ]\tlt tagadjam, nag;- íéles
vett rajtam erót. Oda lott a bátonágom._Hátha valami vi-lágítófejii
sárkány ? Mit tudom én t Csak íéltem. Es egy buta kuvik, mintha
csak tudta volna, hogy ő is növelni íogja az amúg1. is nagy
íélelmemet, klsértetiesen üvöltötte bele az éjszakába : ,,uhtl t uhtl í
uhtí l" Hang rrem Jött ki a torkomon, pedig kiáltani §zerettcm
volna. . . Pityu ijedtében a sátorba bújt. _ l\íit tegyek !?

A kétségbeeses bátors{got ad. }tlnt a robanó végzet, szememet
a íényló pontra §zegezve rbhantam az éjszakában a ,,szörny" íelé.
remegó szívvel, reszketó lábakkal. Halá]os csend. Egyszercsak
!,?§up§z l" Hasravágódtam a harmatos, für,es erdei avaron. Ok: egy
kiálló íagyökér. Most íöldön kriszva igyekeáem eIérni a szörnyéi,
Egy§zerre csak . . . brrr t .- még rágondolni is rossz - e8y izmos
}ecskebéka ugrott hideg testével a csupasz térdemre, - Nem vala.mi
\elleme§ érzés, az közlsmert dolog t l\íég a hideg is kilelt. Persze
9indez alig egy-két másodpercig tártott. .. dehát éppen elóg volt l
Soha még ilyen éjszakát l. .. Lassan, de biztosan közeledtem a cél
íelé. Elóvettem a jobbik e§zemet, bátoxágom is íokozatosan vissza-
tért . . . , mert már sejtettem a valót. AIig tíz lépésn5,ire voltam már,
emikor mintegy varázsütésre elmúIt mindén íéléiem. ltíert a ,,szörny"
ep,világító, korhadt íatuskó volt !

Amint'elsó meglepeté§emból íelocsridtarn.egy jót nevettem az
§.ten, azután roppantul szégyenkeztem magan elótt. Volt is nrlért !
Dchát tchetek-e élr arról, liogy a korhadt íastuskók is csak azért
fczforeszkálnak az éjJeli sötéfben. hogp, a cserké§zór bátorságát
p$báLra teeyék ?l

Azóta is emlékelm között órzöm a íatu§kó egy kicsi darabját.
OszuQld Ggőző

t45. sz, Sírály cs, cs. §, 6. v.

A lrárorn Isöníös
I\'. Béla kiráIy a tatárok elóI menekülve, hogy. hogy nem,

t.--dsedve a Balatonhoz jutott. Hátratekintve, szórnoriian látta,
l.:6- alig követi tíz_tizcnkét ember és azok ts inkább nevezhetók
-,i:arbáboknak, mint enrbereknek. Kettó közülük leszállt tr lol,áróI
rs a király elé ván§zorgott :

-- tlram l -. szólt az egyik -* ölj meg minket ! , . . de nem
uryu}i tovább l

- Fel a fejjel, fiam l l{ég nincs minden veszve -.. felelte acra§, bár belőle is hiányzott-l remény, - a Balatotron még átt:: mennünk s akkor mégmenokültünk -. rnondta és neki fo}dí--a.lrla lovát a Balatonnak., -\ két vitéz is vlsszaült a lovára és követték urukat. A kiráIv
l+fue mindig mélyebbre és mólye.bbre lovagolt a vlzben, míg vógrilr lrra úszni kezdett.

- Jöjjetek hozzánk, magyar vitézek l ._ hangzott a métybólrqt lág},an c§€ngó nói hang * mi majd segítünE benrretekei a
rlean},,al szemben.

- Hallod, uram l ? -- kiáltott fel az egyik íáradt vitéz.
- Hallom, fiarn ! De vígyázz, hogy Í-gonosz szlrtín cl ne

rolrro I Gyerünk csak elóre l --

-_ ),iézd, uram!... Mi az ottl?... felénk jón!.,.
- Fogd meg, ílam. erősen a tlyerget és bíztavt lr lovadat I

.-- Jaj, de gyönyörü ! . . . Uram t Jiijj l lrleIrjünk vele !

- Hagyd, íiam ! Nincs emtreri teste ! I]íztasd hát a lovadat,
ha mondonr l

Alig tnentek egy pár métert elóre, ismét megszólalt a kísérteties
nóí hang, de most már egészcn közelról:_. Jöjjetck ! Megvédlek benneteket l

- Nenr megyütrk, tündér l Nctn kell a védclmetek l ,-- szólt,
most már közbe a király indulatosarr.* LTram ! I§ten áldjon, én megyek ! -* Alig haE:J ezt kirnonclla
a sze_ret}csétlen, Ieíordult lovártil és cltűtlL a vízberr.

Ektelen haragra gerjedt erre a kiráIy és nagyot kíáltott:
- Gonosz tündér, add vissza a vitézenret t

-_ Mit adsz érte c§€rébe ? - kacaAott a tündér,

- Kiirtottom az egész nemzetségteket I

- Akkbr megha] a vlléz l -. szólt ismét kacagva.
Gondolkozott a királ5,, rnajd igv szólt:-- Mit kívánsz érte yáltságul ?

-. királvi köntöst l

- Kapsi akár hármat is !* Szavadon íoglak, királ1,!* Add hát vissza a vitézemct i

- Kinn vá.r már a parton. Mikor adod a köntösöket ?* ]líához két éwe !'* Itt légy ponto§an, Isterr áldjoIr !A klrály valóbatt a túl§ó parton megtalálta a vitézét alva.
Elkezdte éIe_isztgetni, de. az csak'nem mozdu"lt, mire a király vissza-
lnent a vízhez és ígv kiáltott fel:,- llíit c§itláltál a vitézernnrel. gonosz tündér ?

-- Alszik a vitézetl, kirrlly, míg á köntö§öket llleg nem kapom l
lVIít voit mit tennie a királynak, íelvitette a vitérét a közelben

l_évő Szigliget várába és otthagyia aá egyik teremben egy kereveten.
O maga pedíg a bécsi udvarba ment, ahol mcgrendelte a háronr
köntöst. Egy halr,ául,kókct! eg.v sötétzöldct es cgy sötótkéket aratry-
gombokkal. Mlg ez a hárorn kölrtös elkészült, a tatárok haza merr-
tek s íg1, Béla nyugodtan vilszamehetett a2 oísaígába, ahol tlizony
rémes pusztulás r,árta. l\íirrdenekelótt azonban a ílalatonhoz ment.
hogv igéretét beváltsa s átadta a köntösöket a türrdérnek:

-- Itt van, tündér, amit ígértem, tedd te is, ahogy ígérted l* Hiszerr ébren van vitézcd l ._ szólt a tündér és vállaila
terítve a világoskdk ktintö§t, elmerült a. vizben. Ebben a pillatratban
a víz is ugyanilyen szlnú lett s a várban íelébredt a vitéz.

Ezek után, ha a Balaton tündére a yilágoskék ruháját vette íel.
akkor jó kedve volt s a környéken szép idö uralkodott, fía, a zölrl
rulráját, akkor már elóre,tudtá a rrép, hógy haragszik és ezért vihart
íog csluálrrl, de lta a, sötétkék köntösét ve§zi íel, akkor a tlalaton
tlg1, tűnik, mintha a csillagos ég alá egy tükröt t.srtanának.

"Mókus",
Megíérés

Az egyszerű. kis falusi templomban alkoDyati íélhomály de-
relrg. . . János, a fiatal betöró oLt áll 

^z 
egyik persely mellett és

annak tartalmát ürltgeti szorgo§alr a zsákjába. Nyugodtan. dolgoz-
hat, hisz a környékről úgysiolván mindenki a szomszéd íaluba
ment a vásirra. Az öreg, félig §üket sekreslyés pedig bizonl,rira
még délutáni álrnát alussza elfüggöuyözött szobájában . .,. -- János
tehát rryugodt nrozdulatokkal.fosztogatja egylk perselyt a rrtásik
utárr. 1!{ár a harrnadiknál tart és ezt is ,,elintézvc", éppen a kezc-
ügyéb€ esó kegyszereket akarja laszedegctni. Azonban szeme --.
váiamí titokzatbs belsó erótól'kénvszeritve -.- hirtelerr a fóoltár
hatalmas l(risztus-kdpére vetódik. i . És különös : a kérgcsszívít,
lstentól rég elrugaszkodott barrdlta -- megdöbben... Mcgdöbbett
annyira, hogy máskor biztosan prédáló kezéból hangos csörömpö-
léssel,a kópadlóra zuhan a zsákmány a betörószerszámokkal együtí.

Es Jálros csak néz, néz mereven elóre, Krisztus képére : lelkéle
valami oly különös, istneretlen, de oly jólesó érzés lopódzik. . . Es
tme:., az éltlurvult kéz lassan, de cgyie öntudatosabban imára kul-
c§olódik, a térdek nr€groggyanva értrek a kőpatllóra" a nrá§kor oo§"
márry, piszkos szavakat-.izóró kelnérry,, vad szá.i pedig reszketvtt,
meg-m"urOndulva vonaglik : hatk llnádságot nrornrol. illajd_ lassatt
felemeliizemét az oltária: .,tJram, vétkezten.. . sokat és sok-
szor. . . ,de mo§t legyózt,él . . . és én bánom, órökké bánont. anrit
vétkeztem... De hd még nem késó.., bocsáss nlegl Soha. §ohtt
többet rosszat nem teszck. , . ttram, ne. , . nc ítlerllrezz n}t,g
rólam!...

Többet bizonv nen tud lnondani: hangja el-elcsuklik, tnegrc-
meg,torkát -- mi taga<lás -- sírás fojtogatja j'inár alig ttrdja vis§zlr-
tartani az ószinte bürrbánás könlrveinek szenrélről clőtörni készülí)
áratlatát . . . Aztán mélyerr íelsóhajf : ,.Llram. Krisztusonr, ugy-t . . ,

ugy-e, -. mcgbocsátasz ?"*- És utáná --, egyszcrre csak úAy érzi, nrintha 911. yx|lhrll u
szíve körül, valanri"lól. igen jótesÖ" mzWegsóg tátnadnu : fiileb,'
artgyalok kacagnak clitingélve -s elótte az (]r-Jézus ol1, szclídett.
szerétettel mosólyog le rá é-s látatlanban tnagáhtrz öleli az ó clvc§z€|.l,
de megtért lclkét . . .

S Járros eg},szelre kimondhatat}anul \.idánr lgsa. íJoldrl*lrn.
gclndtalnnul kacágrri §zeretlre, ujjongani tlapsugaras kedvt,cl. nt:,q,,
íeledten, mert érii. hog1, megtis7tult lelkc hociánatot lli,er| í\ll,Jl(i_,
t6l. , , A pcrstrlveltllől kilr:pol,! í)tlt|zt 1,í§§z:rlrel},ezi azokba r:,, tllű
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gondolata ez : ,,foralitok sz élet§merr és amennyire tehetem, igyek-
szem visszatéríteni az eddl§ okoz,ott károkat l" Azza| k€re§ztet
vetve magíra, tórdet hajt éslele ftszüló, ftatalos tetterővel elindul:
rtJ óletct kezdeni.,Olyan dletet, amelyet rr§m ront meg többó a b{in
sötét hatalma...

csodát tett ismdt az T§len v(igtelen tratalmrl §zeretete egy
eltévedt, gyarló, de jószándékrl szegóny föltti halandóval. . .

De tmo: csikordul gz öreg templom |6zü^űt kapuja s belép
rajta óvatos lnssúsággal -- egy másik betöró, llatalmas, tagbaszakadt
íickó, torzonborz arcáról lerí maga a mesteste§ült gonoszsá§, .Iános-
ban elhül a vér: hiszerr te a hírhedt ,,Véreskeaü", rdgi bandájának
le§veszedelmcsebb tagja . . . A másík is észreveszl csalr,hamar haj-
dani cirntroráját ds mclglepódőtt zavarát palástoki rckcdt kacaJjal
nyujtja feléje kezét üdvözlésre. János azonbnn minden ereJét össze.
siedve, utrdorral löki el nragától a banditáí. ,,VáEy úgy, kis imád.
kozó bárány ?" kiált lel Véreskezű s azzal ráveti Inágát . ,. Vad.
elkeseredett dulakodás kezdódik közöitük § á gyengét b, de üÉye-
soltb János már-már íeliilkcrekedik. A?onban a hataiina§ b*nüta
birtelen nroadulattal lcr{zza nragáról, durv* szitokkql hátralép:
,,Etóg a játék},ól, ócsdm l" § egyik kezével revolvert §zegl.zve aI
irjrrra" a máslkkrrl a keze.üg5,úbe csó kegltárgyakat rakja B5rorsan
z§ebébe. MÁr az arany áIdoztató kehelvnél tar! és ki akarja belőle
szőtn| az [Jr testét... De ekkor János, most mfu halálraszÁntan"
ráugrik és a íölfue rárrtjrr. . . Hirteten száraz dörrenés. tűzvillanás,
n bándita halk háromkodással menekül.

Mástrau a sekrestvés liatal holttestet talált a temnlomban.
Arca mosoi§gó§, llyugodt. s mc8ti§ztult Ielke mÁr §zállt; §Zállt a
maqasba. krisz[us elé, akinek szenl. testét ós vérét élete árán ls
nre§védtó 8 gyalázattól és vértanuhalállal tdrt meg Urához, l§tené-
hei az égl magasságokba " ' I|j. Della-Donna MiháIy,

budapestl 314. cs; cs. s. órsv"

Talűl}.o;,dc a'crgqmr.o,l
§lósrör *- né§ a gaerrnekkor i&ién *-
lVera ísrneríük eggmást,
Cluk játszotlunk uígan
És éltük a magunk külö4 életét :
Magam és tdrsam: az Ett,

S:ép, íehir crobáakában laktunk eggttlt-
Az Éftny uolt pajlásunk,
Llirulig uele jfutunk,
Ilíínd a ketten becézlük, szereltúk ;
Mint 

_oa,Iamí 
naggsrerűt,

Ile kés6bb fehér srcbáce,kánk : a lélek,
Eggszer csak slürke lett,
Já[szó ketluünk elaesutt.
Tausz Dolt. l'úggunk rügaercű, éIedí
S jöíack rr Á,ísdrídsek.

Raggogótt, émtlggín nézték a lelkel,
á p{ljld§om elmaradl -Neir Dírla a tauaszl, !
És dlmallarut!, egg sromoil élen
TaláIkodunk mi kelíen"

Megtorpanva ólllunk eggmássttl stcmben,
DílIt -hatagosokkínt,
Keméng birokra kécrcn,
Mint két tlunhtll éues, heluke le.géng:
Magam és !fusam: az En, , , 

Vdtll §mi]
592-ee Páamánycs, §acged

IIazaíérés
Gvőnyörü §2éD ós?i este volt. A íákról hullt a falevél. sárgába

öltözteitc-a szanuíórium kertjét. ott, abová még nem ért, eLíák
árnrék*, kót rryugágy állt egymás mellett.

" Két: 18---20 dvéi ttri ülí-seótlanul benne, Cserkészek voltak.
Nézték a lcnyugvó napot, mely még egyszer mcgmutatta izzó korong-
iát, máid le-bukott a lúthatárróI, véies csíkof hagyva maga után,
A kót liú szerntleíordult. A flatalabbik sápadt, vézna, beteg, az
öreÉebbik crós, egészséges, pirospozsgás llatirlember volt. A flata-
hbblk §zólalt mcii elósiör. fuíinttia nérn is n társának, hanem saját
ma§ának beszélne, így szólí:--.* Menj, pajtás !... Klgyógy,uitál í.., Szabad vagy l. ".
Melretsz h*zgl... Yárnak a szüleid"., testvdreid... a c§ffpat.
F*rancsnok rir s a többiek. Kedves, jó öreg cimborák. . . MenJ , " .
vidd el nekik az üzonot€met . , . az ,. . utolsót l .'. . *- Lehajtotía
a fejét, -* menJ í-- Ne búsulj, pajtikám l * vigasztalta a máslk, * n€nl vagy
to ainyira bcteg l B§s"két hónap és te is hazamehctsz í , , .

*- Tuclom,-hrrí_Y- csak vlga§rtahlí akar*z vcle, de magad sem
hlszed el-,. Örülsz-az életnek... Van miért élüi... De dn ?.,. --
é§ itt elc§uklik a hanÉja- *mié§t élek? Kiért élek?... Nekem ls
voltak ió sáleim . . .--De csak -.* voltak . . , Már nenr éreznek íáj-
datmat . , , * az ége mutat, *- ott vannak, ahol semmí sern fáj . .,.
Ilát érdenrcs més dlni ? t...

-. Érdemes i- -, ugrott íel az öregebbik. * Ha másért nem,
hát a csrrpatórt, l A firlk-vissanvárnak t lgérd mes, hogy karácsony,
kor te ís-ott lesael közóttünk!

-- Ott teqzek. ". -- sóhajtott fel u íiatalabbik . , t,alán 1.. .

Kílött az ápoló. Bementek . . .

Va'csora utáh még egy kicsit lreszólgetlek. rnajd az öregcbbik
hozzáfogott csomagolni, Nagyon sajnál[a czl n lleteg, árva íiút.
akit mái csak 4 halál válthat mcg a szcnvedéseitől , . . Majd elintéz(c
hlvatalos <tolgait és ellrtlcsúzott. Elóször ae áp<rlóktól, majd a betc_
gektdt, utoljára attól a beteg, árva flútril.' ,* Isten veled pajtás l Segítsen a jó Isletr, hog;, minI egész.
séges cmber hagyhasd el e házat !

- lsten vcled kedves barátom l Köszönöm nckerl, hog1, vígasz-
taltál bánutomtrann -mondta ds sokáig szorongatta a feléjc; nyújtoti
keaet. íizuLlan az örescbt|ik benytlt a zselróbe és eg.y féu5,képet
húzott ki d§ adott át a íietalabblknak, a csapat íényképét;

-- Fogadd el a csapat nevébetr !
A másik tétovázó kezekkel nyúlt utálra, hungjn elcsuklott:
-- Nagyon... nag},oll,.. köszónöm!.,. Isten veled!..,
NTé6 egy baráti ölelis, 1,g.y mele$ kézfogás és az autó már irrclrrlt

az állomás feld.
Á beteg liír egy darabig még nezett az au1.ó után, nrajd meg"

fordult és beválrszorgolt a szobójába. Végigdűlt az ágyon, tekitr-
tetét merócn n falru szögezte, tninthrr keresne valamit. Ntujd az
ajkához emelte a íénykdpet:._ IsteIl veletek.,. drága.., bará|aim,..

, . Hangia. mcgcsuklo|t. feje Jehattl,atlott, kÉt kónnyb§epp gördült
vógig az arcán.. 

*
' Igy találták Ineg reggel... í{azatért... A szüleíhez..,
Ahol semmi sem fáj " ' 

lreriancz kálmón
1,15.,,§irály" c§erké§z.

:i

ICéí etr
két sir uun d íemelőben,
Eggilc drua, clhaggoll.
Csupa uirág, tljs: a mrjsii,,,
Mátudngkdue |aragolt.

Árua slron korhadt |ej|u,
Pót oltúg köz| mécs lobog.
Ráborul egg sápadt ö§§ront/
§ sríueltépőtt felzokog.

S irati tt k tsg y e r mekét -
Kit olg naggory s*retelt,
I{il múr iassan há,tom épe,
ffo§lt a sírba temaletl,

Elsírta múr mirulen könngét,
OIg szátaz mdr két s:emc.
Az a szüke, kedues gllarmek,
Az DoIt níki mlndéne,

Odaidt ki éjjel, uppeú,
Eg!]ed.üI csak oíl pihen,
Vigusztalní ? Ilíind hióba.
Ncm tudia 6t senki sem.

Mősík síron íaor{issni .

Éiitii: itiit giiű,óh,
Xi éltében c.saA, s:enuedelt,
Egg kislcdngk& auug§zik otl"

jYerr §leleíle sohtt. angiu,
}-ltndig üzle szegény lányl,
}Ilg uégre Isten mqsokallu
§ onggalok kört égbe snillt,

trIosl. mikor mdr meglvt! szegény,
Hord uirágot, d.íszl núi.
Hazug sziuucl imádkozit,,
Hazug könnget öntőzi"

Hoúak rulpjda gpertya, nlc.ses,
|'agyontérő sok uirág,
fIegné:i azt nlinden ember,
Megcsodália a világ,

ltit éí múr u airúg, pomtrrü,
Képmulaló keguelet"
Yigas-lalní a halottat
odalenn már nem lellel.

Nagy La jcs, IY, é. latl. ttőu-

Flelpló töredéls
A nap klváncsian €mcll.c íöl vörös tányérját á keletj égeu

A healanyozott határban igazgyöngyként csillogtak a fűszálak
parálryi harmatcseppJei. a lrajnal könnyei. Á vlrágok hajladoztak,
kö§zöngettek egynrásnak a reggeli szélben. Megrezzent a bokor alja,
íelébredt dalot lakója s csacska dalával tár,sát is íelébresztette,
Nemsokára s§engó datüktól lett hangos az erdó.

A szunnyadó sátrak között víg uótát dalolr.a jár az éjjcli ótség:
két boldog, pirosarcrl cserkészflu, Az óra hatra jár. Figy sátor alót
árvalányhaj4s kalapú íiú bítjik clö. Kiáll a zászlórúdhoz s felharsan
a kürt : ,,KeIj fel katona, megfótt a zupa." A sátrakban nyljtóznak
a csemeték, de cgy perc mrllva már rendben állnak a nRgy téren,
reggeli tonra, Torna után mosdás. lenn a f)unán.

A déIelótt ía, ds vízhordással és sokapró tábori urultkáv{l telt ei,
§béd glőtt rrormális körülmén,rek kőzött lürdeni §zoktunk melrni,
de rna nagyon szeles az idó, le"kellett rnondanunk a h6n óhajtotí
lubickolásról. t{elyel,te leültünk naplót lrni, Sok érdckes dolgot fir-
káltunk minrlerrrdl, a tábor életéról, de külörrősen a íürdésről. A
tábori rulrápól is, mely e§v rövid, íekete tornanadrág volt, ,.bronz-
szJnű" háttal és hogy a szabályokrrak mlndenképpcrr rnegíelcljcn, egy
harisnyatar[ó egészítetl,e ki hlányossá§át.

Ebérl qtán levelekct írturrk az aggódó anyukáktrak, apukáknak
a klváncsi ismerósöknek, aztán ,,harc-játék" köve.tkerett. A hadi*
iáték, ahogy nevezzük, vagy harcszerű nagyon lzgalmas valami.
Mirrden árvalányhajas cserkészkalapra tesznek eg}" §zámot. kéket
vagy pirosaL Szabályos közelharcok is íejl6dtek kl a mai csata
koiberi, kijelölt pontókat foglaltunk s foglbltak eI tőlürrk. Zászlr'll
kellett, drlzni és zsákmányolnl.

Ar ,,ütliözet" uzsonná olótt ért vdgel. Parancstlok írr a kékeket
tette gyózleseknek, mi, a sárgák. mCgéIjeneztük óket s pihcnni
tértünk, amlg az uzsontrát olkészitették. Nyomhan el.utiin műkö-
désbe jött a ,,ciáncsó", Ézt nem kell betffszeiiní érteni.'A .,ciánrtsó"



apv _.kinu§tráll(, kálvha körryökcsö, tnelylrcn ;izott szalrnrit, eöld As még idejdben hazadrjenek. Ékkor a kiizeli partról kiabálásl hal.
iii.ii-tóvit"t füstölt§k. pzzi.l a nrasinával szalarl6altak a tábor- lot[ak:
;."fr;rú;!.;s;íliiáiri 

'Ei.iból a haláIraítélt vcrciigzókből an_nyi . . .,-. l-ajos bát}-ám, t,ajos bátyám, tessdIt idcjőnnil * A kiáltás
vtrlt_ houl.a délutáni oriiúúa]r lJhetctlenrré tcttók ni óletet, Min- inktibb br-r[dog, mirrt segélykéró volt, bcnnc -,Flindcnburg"_sza_v_ára
aöiiÉi-.".tsá.iullór,l;;;, iái 

"z 
ne^ §zabáiyo§ rrrlradarab a tábrlrbatt. i-srnertck..Kieveztek a.partra,.ahonnan u hangokat lrallották. Hin,

I"i;;- ilÍ.ülrözolói teszitett turbárrban, ,,szíriai cgycnruhábán" dcnburg b.ul.Tgarl szala.dt felójitk.
iöí"'"t 

-Á"J"ái"lú.olina,iat. [,ízsonnaoszíás" utátr a'-liszt ijedtcrr -- Lrrjos bátyám, nézze,__lniJy_en szép pillangrit fogtam. -- A ti,szt,,

fia'.áÜtÖ.-ff",ii tii-i,-i'diiviiÜ, "i"ii "gy 
kerryér íclesltges nrnr,ár]t. bár mérges volt, üevctve. ölbc kapta a gycrmeket s mcgdorgálv.r

-*-'_*-i.,iti'i :_ iei"riteitük ki, ;í\}tyié-k" rosszui szárrrolták ü hirszonlalarrságádlrt, csónakb* tet|e.
x".,u"rut.''Éibi..o.t't+,'-a 

-iiáreciótit, de azrrk lratározottan, állt Sötét c.ste,lett, mire kikötöttek a tábor_alatt, lnert.a 9tc{ q,Y§"
iu"iiái, rüs' ka6r;i 

'J 
"'e':,,,l1li"J,ití}l,,iiu,#,,,,l"i,'1,ít';.iff ö]H"f-lf iiii.?'ö;liáLi:liíxl"tt'i,ilíi:i*-fjttf,*'íÍiliÍnóvsorból klderíilt, hogy

L-.ij.li7á'n.,iit-id,i: ia-lah ii"neái,rclömlbc jrirhatott, most az-6 alásott,hallgattukaíákatcsavarószélzúgását.s..9z_el$Ómofgását.
ii*nvór* inarartt Eáztlátlan. Ái uzs<rnnának ,iégeszukadt,, nlittden- Nemsokíra. mcgérkcztck 3 vihar szá_ntYálr szál!Ó t€lle8ek_,s v&d
iiúdti ,,ttiniiiii rEtieit kórcsnie. FelkutntLuk. íeJkürtöltük a2 ggéx'z kopogással.tirttették torlrüket pql.Iyváinkra. S2uroksötét volt, csak
körnvóket. de a kisíiúnak nvonrára sent nkadtunk. egy-e8,y égi, fényes tüzoszlop vílág{totta a tobzódó olerneknok n---- 

Á itsit vésiő reménytren'tút íiúval csórraklla ül| ós lcr:vozett fekete éjszaká!, ,.

" oÚ"ari"Úoir,'Úatn"-iúiaoni ment. gonrlolták. I}9gs"t. rnikor a.z óbresztő szj.rvára.kibujtam a sátorból, lyomát- -Alith#napósáii lcoruá.solta a üizet, nrár-már sötétedni kez- scm látta,nr az éji viltarrrak. A f{iszálakon csillogó esócsepp_ek.a fcl-
dett; Bc;n a ie'uorúan r*m"gv" r,ártuk a csórrakkal távozoitakat. keló nappal 9zcp9ryb_e r]_evettek s a hajladozó fákkal j_Óreggelt ltÍv_án
---- a iúit ceáiz á iziget vtgéhez eveztctett s közben állandóan ta-k. Su_gdo§ásukból hallottaT, hoÉy ók neIn ijedtek meg a ührtr
sorakozót íujük. ,,Hindí,; schói sern volt. A keresés hiábavalóságát. szavától, mint nri cserkészek.
ÍáíÜ;*;§íóitiiiiaíi a cicnat<tal, hog) a hullárnveróssel rtlegküzdve, Nemesuríri É'rnó. Nagykórös,

§zerecs o.lr.aírr.r, o.lr;o.t' s,ae,íe,lrn'
llgg mondds dís:.í!í ruiunk lilúl: ,,S:aress nkrtrní, aknri slerefuú". ,,§zeress akarn.Í !" - .Akurj.! .d,koyi iobb cl-rlÁ'{1: lenni, ukur1

diatlaldl,,. jtoqu _mt maawtok egr éue lakunk ilt, ut szíuős a]turalunknak köszötlheljiik. ,.Akurj sz9retnj /" i,em ludsl surelni! AkarJ J, ..\.e csa/,,

", aiiid iioÍŰt. őrsuői'előaet. utiwzttődet. \uitetn míndettki!, mindenuerkészl, u: egés: uupattlt, Erezz uelak együlbajbanésörömben.,,Sze,
iósa nuiaaiÍ.'nt'|ctejtstl, hogú műgaar cseikész uttgg", amelg a második lbüéngre tlonatkozik. §teressüi' §.üIeinket. Ne |elejtsük aI lsten igéjét:
,,§:erestl leleburáodát, intnÍ"teuit{gadut t" - I,-euer Ggörgy

Aa em.lék
Ugg iön ldgllun, mint u: úlom.
Al, em,Iék, HoI szonorú, hul ui.ddnt.
Olil búntttos utánu a lelkem.
Mínt halk melódía uétt zottgord.n,

Felettet mírulenl, anú íái,
Sok bántdol s ü íorró könnyekel... .

T'tis:rtftcz:tr, ami régen elmult.
A kedoes, baldog ggerme$éuekct,

Ullg hítt, tlgg uár a rógi ldi,
Rég nem ldlott uirdgai közöII -Rég uolt, míkor oI! egg csncska gyernv:tr,
Racagva a pillél: utái szökölt,

S íljra otl iótsfim a rélen,
}íeséIek, dalolok míndett uirágttak,
A szebbekbőI szt|p kosarút |iiztle,
H azauiszem az édesunl1ámnuk,

Paluk purtjátt góIlryt|észek,
De ü*óiri hol? hIerre klillö:öil'!

IloI tt s:ínes lepkeraj s pacsirta'l
xíért ncm zeng- ct uiiágos rét |őllitt:)

. . . }íaradj, marurli láuol lőknt,
Mert s:emembőI künngem perq.
}lrr tt s;ínes, boklog ólont uldn
Etnos, |óió uulóra ébredek.

Eretli ! Meni messze, móshotli,
Itl-eni ! Be!<lgatlnal: és piheni nteg olt,
Ilielaim neuető és uiddnt qrfud
üsak könngel, |á|tfulmut és bíil akoz.

Nagg I.ajus.

Ég a tűbottűg
]|Ios! lobbaní |eI lppen a lábortíiz lángiu,
]-tlbtllpa. uild7ít be oz e.sthomúl!!fu.
Iiörillöu? iilnek n uidúm cserkészel,-,
-A.ikukról szLIll u tlul. Ir'ólőt inekcInel;.
Niu jd ellruIkul u úi, elszdll ü lllitlts:,i,
S mr'.lir csenrlóen szólttl tneg d tdroguló,
Slúll a bíts tujíuszó a t:si|.Iu,gok Ieté.
Hogg tslindes erdő csak tlisszhanu:ilr, brli.
.Ilutllk :ixgik l kisérő zcn{l,

tL tóborba ho::ák u tdk üduözlelil,
tr|.ost egg fiú n bíts műg!űr sorsrú/ öes:il. . .

Éue:rcdnek lángjál lobogkttja u szél, . .

Arutún a kezükel szépett összetéue,
Imdtlkolnak, maid meg nyugouóra térnek.

I|Iásnap A,edtt s grőben ísmét megttiulua,
BetöIli lelkiikel a'I'őruén.! s a .!íuttko.

Oszvald (igőtő, Sulgófurián.

átom
Asztalomon u ó.ji ldmpa,
LIint őrtűz é11 az éthomúIyba'
S az éjsaúdbatt lázas últnont
I{eresz,tülept! ltét hutáron,
Azt dlmodúm, hogg hadba kellilnk
S az cllenségen rait' üíöttüttk,
Harcoltunlt és hullalt uz ellen,
csak én maratlla.ttt sérthetetlen.
Kurdom ngomóru íúnllesség tántttdl,
S én nagynuk kitlüm s!ép hu;ámul.

lIj. Riisziinnénui Á.rpdd.
Ji'l. í,§. c.§,

Allitsunh cse?hészharócsonyldt a iótett-héten
.*, Lehetőleg mínden csapat egg lút allitsott a szegénaekn.|k.

Mind.en cso,pal úIlilsott egg rndsikat örunagó-nak. iúcln igazi |ü ! Rajzolja
i-armas halmtlt s a kfuépsó ltulom közcpére (a kettős talpas kereszt helgére, auga

A íát lermészetesen zöldra kell színcztli s dz ágaira f ehér 11yertgú.kat ltelt t'esteni., l.ángok néIktil !
A ggertgalángocskák a szeretet |éttgét, melegét ielentik.Az tggéni jótett é.s a jótett-hét ltölijs munkúiában részaétel uldtt egy ggerlgulángot lehet festeni,

r"Lig raizolni.
A: eggéni iótttteket larlult ttéIkttl kell meglmondtuú a, parancsnakna,k, ldg!] tédlllára néulelenül-,Jni és úgg átadni.
Nagg |út, sok gaertaát keII rajzolni, hogy a csapat minden tagja ggujtftasson egy, esetleg kél

.: :1 : detlángocslcáÍ Í.s.

A jótettek leaszebbie.il a pdrancsllok aldírásáaal ellátua az oísz. cs.-uezetőíisBt cimére kell bekükleni.
!--:,tlgik csapat u jótettckel bejelenli, annak a lterület tttión a kardtsonyf a íaizúra t'elragaszthaló etnléket küld

,,r, }Iaggar Cserkészszöaelség, emlékezetüI, hoglJ a csapat résztuetí dz 1934, éui iótetl-hét munkúiában.
tl kardcsony|a az otthott |alán |el|ügllesztue emléke:tesse minrlig ü cserkészekel a napi iólettre, tl

Étírlet munkdidra, amelgre a kis Jézus hia s umelp1 szerelet össze|orrusrthat minden müqaart a legnuggabb
ml{UÜr céIok és uággak elérésére' 

ors.rdgos csetkés.uezeíőíis;l.

|eI egy kartrlnlapta <t

a3 elé) rajzoljon eglg
i,tácsong|át.

A'z+j



Fáb0l yil§fiilrikil, ilTaT, hogyan lesz a ftonyhnkésb0l ,,csikalika"
(A ,rl,e Journal des F)elaireurs" után)

A rninap beállított |tozzám két buzgó cserkész. A Dönci
meg a Pista. Összehordtak hetet-havat, mcséltek, lrogy-
rnint megy a c§apat sorsa és azután véIetlenlil egyszerre
vil|ant szemük az íróasztalomra ós egy§zerre ugrottak oda:,- Hű, ez azLán renek ! * cuppantott Dörrci. -- Mond
bátyja, hol szedted ezt a jóvágás(r csíkatikáL 7 *,* azzal
nráris illesztgette az oldalához, mert, szerint,e a cserkész-
ruha lcgszeblr ékttssége egy ilyen késfornra,pista neln sokat

bcszélt. Megprólráüta az
élét, jól megnézle a mar-
kolatot boritó börfonást,
majd maga elé hüm-
mögött :

- Bíz ez hasítanir
a fát l Fogadok, lrtlgy
legalább nyolc pengő
volt az ára l

Mondom nekik:
-. Ha ingyetr nenr

is, de két peugőbö1 ki-
kerül az egész. Olcsó-
sága titka *- egyszerű
konyhakés l

Igen ! Veszürrk egy cgyszerű, síma fanyelű konyhakést.
Ha jól körülnézünk, bizonyára akad a konyhaszekrény
íiókjában is. A fő az, hogy a pengéje rövid, vaskos legycn
s ba kicsit meghajlítjuk, hát ruganyosan pattanjon vissza.

Ha a kés megvan, következhetik a felöltöztetés. Keres
az ember egy darab puha bórt és négyszegletesre vágia,
pontosan akkorára, hogy egy kis ráadással körülérie a kés
markolatát. Most azután elő a cserkészbicsaklcal l S'legjúk
a börnek a bicska hegyét és hasogassuk szalagosra! ugyan-
írgy, mint az első ábrán.

Megy ez, mint a karikacsapás l Egy-kettöre kósz. A kö-
vetkező állomás a körülcsavarás. Szorosan rátekerjük a rryélre
a kirojtozott bőrdarabot és a slmán hagyott részt össze-
varrjuk néhány egyenletes, szép öltéssel. A cérnánk, vékony,
erös kenderfonál.

Szemrevaló már így is, ugy-e ? Valóságos kardbojt
fity€s a pengére. De talán menjünk tovább l

Kerítsünk egy hossz(t bőrszalagot, ne legyen szélesebb,
mint a bőrrojtocskák. Ha a színe más, annál jobb l E,zt a
vagy másfélméteres bőrcsíkot megerösítjük a rojtok alatt,
§zaka§ztott mint a 2-es ábrán. És most, . . . következik a
,,stoppolás", Stoppolunk biz, akár hiszed, akár netn, mert

egy§zer a rojt alá bítjtatjuk a szalagocskát, máskor meg
fölötte hüzzuk át. körbe-körbe, mindaddig míg bc rrcnt
fonjuk szépecskén az egósz nyelet, amint ezt a 2-es és. a
3-as kép mutatja.

Eziet is elkészüIünk mihamar. Egyvalamr azonban még
marad. Node ez igen egyszerű. Be kell fejeznünk a stoppo-
lást. Méghozzá egyszálas nyakkendőgyűriífonással. }{a nem
isnrerjük, nem tírlságosan nagy hiba. Megcsináljuk a gyürűt
ugyanolyan brljtatóf onással, mint a markolattakarót. Perszt,
itt alaposan megh{tzzuk a szíjat, és elvarrjuk a végét, hogy
ki ne bomoljék. Kész a ,.csikalika".

Egyet még szívleljünk meg. Na,gyon fontos l A roitok
szúma púratlan leggen, ryúskülönben otrontba lesz a íands !

A kés megvan, de,hiányzik a tokja. Könnyií munk& ez,
még választék is akad.

Összevarrhatjuk egy darabbóI vagy kettöből, kine.k,
'hogy ffi.lik a íogához.

Az egydarabból készülthöz (4. ábra) magyarázat §etn
igerr kell. Összehajtjuk a bört, késlormára szabjuk, aztá.n szí-
nes fonáJlal összeöltögetji,ik. Nem ördöngősség, igaz?

A két darabból varrt csinosabb, szebb. Szatljuk ki
aa 5 és a 6-os mintát, természetesen a késünkhQz arányitva.
A kést ütmutatásképpen megtaláljuk a hato§ -hbrába raj-
zolva. Ha kiszabtuk, akkor két rést hasítunk a nagyobbik

darabba (F-jelzés a hatos
ábrán). Ezen a két lyukon
brljtatjuk át az övet. Az L-
jeles bórdarab a ngelu. A
nyelvet az ember a késmar-
kolat fölé hajtja takaróként
és beh{rzza a tok külsejére
erösített keskeny bőrpánt alá.
Igy ,a kés nem csúrszhat ki
észrevétlenül a tokból. Ekkor
peitig, ha mindez megvan,
egymásra varrjuk a két bór-
darabot.

Bkként lesz a fából vas-
karika, akarom monclani, a
konyhakésből csikalika, alig
egy órai munkával. Termé-
szete§en látható helyen.hor-
dani nem elóírásos, de nem
a hordás, hanem a használat
a fontos. Érdemes megpró-
bálni. ,,Pápaszemes ktggói'

fi
5

É, ís uoltam cseTkész . . .
Míért csak uollil'!
Hót... kikerüItem az iskola padiaibóI !. . . Nem uoll munkám és nem tellett eggenruhfua ! .. , Elsodort az élet olgan

,ttdtosba, ahol nem voll csapat!... A tőrsasdgomban kinevettek érte..,.
Micsoda keueselmondó ki|ogások !
Mennyiuel küIönb legéngek azok, akik azt mondltlk: ,,Bdtgdm, nem hoidhatom a leluényl,, merl küIönben nem kapok

kenyeret. De a lelkemből nem téphetík ki a líliomot !" --. Mert ílgenek is oannak ám !
A sok kifogds között csak egget nemhallottam még ezeklől a,,végzett cserkészektől". Épfien azt, amí a tegtöbbesetben

a |őoka uolt a hűttenségüknek. Azt, hogg kéry1elmetlennek, nehéznek taláIldle a T'öruéngt !
/íí ds csa/cis itt tl híba, ! Mert azt iózan |eijel úggsem lríszi senlcí, lakí öt-hat esztendőt cserkészkalap alalt IöUöít, hagg

a cserkészetnek léngeges kelléke a ruha, meg a csapat Ág ls kélséglelen, hogg érklmes és becsülniualó tanasd,g sohasem neaet-

het ki aalakit azérl, mert |öltétlenüI igazmancló. mert ahol tud, segíl, mert takarékos, mert uiddm és megfontolt, mert tíszta a
lelke . " . t|res|eiű téfuílt, csitri lcinyok |ecsegósére pedig uggan míóta ad. a |ér|íember ?

,,Yolt" cserké.szek, cserkészkorolakbóI álmenlett eggeneslelkXgégtek utolsó |oszlúngaival ísmerióí"ek be legalább önmagatok-
nak, hogg csak azért haittottdtok a |íók tene,kére az aranaos liliamot, mbfl nent akartalok, nem btrlatok különbek lelní a
lucatnál.

A.kit mds ok uítt el ldizi1.(üttk, ttzt sze.retelte! tlissztlwiriuk ! |t-,
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{lSF R T{r: SZ I3AB SZl I',J H A7.
;\a,:klrnx, 'cLiL rriór és oar:}tlrou ,rkiL ,nég
nern prligárai ennnk a külörrös vilagnak

Árnikrtr elöszijr t,alálkozlarn
n,veliik", nen} tutl[a,rn, kiket
íogoli lát.ni, §tégis, ahog.v f e l*
g ö r cl i.i 1 t fg}, kis függött1,
e§}' kis szíltpa<lon ils kis szlr'r1-
szek ío[,íJgr.rk o[ö, egész ttr*

Állg fét é;r. nlulva Punch irrhoz volt szerenc.sé.m, l,on-
,don egyik cscrrtlestütr u tcá j án. fl rná sf d]e szeraet volt, zsi,nórok
helyett a mo§ter egyszerüen kézre húzta s úgy kapott életre.

Egy ér, rnulva aetán Párizsban ólr is bábos lettem.
§lőszór la1los árnyékállatokat fiirészeltem, kí tunrórlemez-
böl, hogy eg_v hrisvéti. játéli szószólói legyenek. Majd rtrég
min<tig a siklrarr a párizsi utca jellemző alakjait kanl,arí-
t,ottam elé eröte]Jes, Jehór kartrlnbóI* eg_r-egy szírrnel kísérve.-lvíég egl, lépés és m,egcsináltam az clső zsinóron mozgatott,
marionettel, mit követdek mások. ,,§ gaitres'" (kézre húzva)
és 

",á 
íils" {"zsinórokon). Mikor elérkezett a hazatérés idcje,

elhatároztamo hog}, ezt llazaltazom.
1"931 pünkösdién Ubut és Ele,k képében testet öltött

a gorldolat (lásd a M. Cs" XII. ó;r:f" 12-13. seámát.l
Azóta megszaporodott a családjrrk, a }í, Cs, isméte]terr

megemlékezett róluk, hoztá darabjaikat, míglen a kará-
tsonykor megjelerrt,."festvértüzek" cserkészantológiában
összefoglalólag kaptak helyet utasitás és darabok egl-arárrt,

Most pedig itt állunk, fiírk é§ szen,ezkedünk.

1. Bfibszinházs§ vag;í ?
Irj, kérlek, minél előbb a címemre (Tóth Sáudor,

Pápa, Kollégirrrn} telelötet a következő kérdóseirrkre:
c/ I\{ióta vezeted a csapatnál i:rpródoknál, farkasköl1"-

töknél, öregeknél stb,) a bábszírr]rázat ?
ó/ Hány babád van, milyenek és mekkorák ?
cJ Milyen §zínpadoll játszotok? (móret, játszók száma?)
dl Milyen darabokat adtok elő ?
ef Honrran metitettetek eddig s nrit szeretnétek kapni

a központtól ? (Milyen része érdekel a nrunkának, amíről
szivesen venlrétek írásokat ?)

í.J Eddigi mrrnka rrrérlege (erkölcsi, arrl-agi 
-.előaclásokszfuna, közönség órdeklödése, tervek stb.)

9J }IJt_ven fón1,,képekkel rentlelkeztek ? (I(üldjétek is
}e, ha rrerir lehet örökbe, ú8}" kölcsőn.be.)

ft/ Továblti észrcvételek"

rnészetesrrek tiitti. tel tlőttern tninrlen. olaszok voltak, * c) ,fudt.ok_e magatok babákat csirrálni vag1- inká)l}.r
világhtrií Portlecca zsirróron járó lólrnó'"eres lra}rái. vennétek ? '

l; §z*rotuól báltszlnh&zzal ieigtulliozni T

al I{o1 }rallottál vag1, Iáttál eddig
valarnit ?

b } ,Pri}bálkoztál-e rnár s lra ttcnt
sikertil,t, nritren véled aa okát tel-
tedez.rri ?

d") Mílyen babírkkal ikézre b{rzható, árnl,éktigurák,
zsírróron rnozgatott stb.) próliálk<rznál. mil; szeretnél elő-
adni ?

eJ Olvastad-e a ,.Te§tvértüzek" bábszínlrázi részét s a
M. üs. idevágó közlemérryeit ? (Főleg az elsőt,.)

ll Mik a 'terveid a bábszirrhr{zaal ?

fi. §riteklödsz * bábsziuház iránt ?
o,/ Ismersz*e ós hol rrépies, vásárí. cserkész stb. báJ:"

szinlrázat ?
U ]víit já[saotlak, játszanak, hogyan ?
r:,/ Akarsz-e a bábszírrházak multjáról. jelerréről, iro-

da}rrráról, trernaetio pedagógiai stb, szerepóröl hallani ?

d) Ha sikerül központilag vendégszerepléseket nyéllr*
ütni, hol és mikor volna erre felótek alkalom ?

e/ Mill,en ütlettel §egithet§z ?

IJa rrem sajrrálsz 
"u, 

1Uroru, és pár titiér portót,
legcsekólyebb megjegyzóseddel is lendítbetsz egyet a lnag!,{r
cserkószbábsztnbáz ügyén. I)e mi még többet szeretnénk.
Azt, hogy ha eddig még csak ]rütső szeiqlél6 voltáI, magatl is
nreglerrdülnól s a télerr már nálatok is negszületnének az
eiső babák, hogy a tábori beszám,oló iinnepélyen nekteii is
rrlyarr sikeretek leg_verr, mint nekünk volt tavaly, hogv
40 perces müsorunkat meg kellett isnrételni aa összes lrely-
beli elemikberr s nemhog1, kiíizette rnagát felsaerelésünk.
de rnóg hozr:tt is a korryhára. T. i. a tábori konyhára.

Akármelyik fcrrti kategóriába t,artozol tehát, okvetleri
várjuk soraidat" Nt.rrr szabad, hogy mikor ország-világ-
szorte {rjra élerl a bírlrszínház sainpompás me§evilága, a
mag},ar cserkósz nrcg n€ raga(Ua ezt a kitünő legyvert
s be ne sorozza arzenáljába.

Jó munkát ! Tőth Sóndtlt,

7Allnrjólettek felsorolása
két a}ilak kózé szorult macskát kiszaba-

citani.
Szornjas állatot megitatrri.
Piacról lraza siető enrbereket rrregkdrni.

bo31, ne a lábuknál ítlgva lógassák a tsírlrét.
übát, kácsát,

Fulladozó rnacskát vagy más állatot víz"
t,jl kimenteni.

Libák és egyéb állatok ólját kitakarítani.
_{z autó olól libákat vagy egyéb oktalan

r.-istot elhajtani.
§izbeesett méhecskét szalrnaszú]}al ki-

úmiatet1i,
kacsákat és más állatokat a ház körüt

lr€etetni.
Fókhálóba akadt méheket kiszabadilani.
csrlszós úton a lovak olé homokot szórni.
T€li madáretetót áüitarri a gyümölc§iis-

imtb€.
_{ balászokat és rnás emberaket megtanl-

-.rm.l. hogy mielótt a hal pikkelyeit lekapar-
!üri óljék nreg késszrlrással a halat.

Be-teg ember teherreit és lovait gonrtozni.
Eí,ér-edt borj{rt hazahajtani,

I(utyának, rnacskának a talpából a szál-
kát kivettni,

A ló sclres hátáról a legyekct elhajtani.
A íészekra,bló gyerek*ke.} jolrb betálásra

birni, l,ag_v elktrgetni.
Szúköló kutyának kaput rlyitni.
Legyct, m,elynek mások kitépték a szrlr-

Dyait, agyonütni.-Az 
istrálrgra rongjioí. Lenni. hogy fcl tre

törje, vagy ne rnélylt§€ ki a lri oldalán a
sebet,

Ha kis }iba nagy 
-Ótcldarab(}t vesz a szá-

jába ós fuldoklik, nlegszabadítarti a túlrrag;-
falattól.

Kis csirkék kózeléből elkelgettri a macskát,.
A kutat betakarní, nehog_v a kis csirkék

treleeisenek.
[lkóborr{ó kacsrllia[ visszaterelni.
Ljlesel.t 1ovat lábra állitarri,
Elakadt kocsit kivontatni a k/tty,uból.

ba a lovak nem blrják ki}ttlzni.
\Icgkérni a kocsist, hogy ne üsse a lr.tvail.

(Ez igen kockázatos. mert akltor cngenr ül.}
Éhezó madaraknak kenyérmorusát sztirttí"

}'észektról kiesett kis vcrebet, kis fecskét
lótrával vi§§zatenní fészkébe.

Nem eugedem, hos} a házórzó kutyát
bosszantsák"

Nem ertgedem, hogy az á,Ilatokat kírroz-
zák.

Elszabadult ló mcgíog,ásánál segédkezrri.
Verckedó kakasokaL szétkergettti.
Felakasztott macskát a hurokbó} meg-

szabadítani.
Nyári napon déiben egy kotló alig pílttg

a nagr melegt6l a .,boritó"alatt.Yizes rongyot
kóreÉ és leiakarom a ,,troiltót" s ezzel hű-
vös lrel},ct biztosítok a kotló anyólrak,

lVtegakadályoaour, hogy denevéreket, ba-
bonás szokásból a kapura szegezzenek.

Flovar- és lepkegyüjtókttck elmagyarrr
zonr, hogy a ror,árt elóbb öljék nreg, azutiln
szrirják golnbostűre.

Nétrr enEcdem a gyík íarkát letórnj,
Rabságbun tartoti ál]*íokal ok nél,kül

trem ingerlek.
Vadá§zatorr nenl cngeelek *szteltn rrtt1,-

srárlást.
Az ertlci állatoli etr:tóit nenr rorrgálont.
illadáritalókat hclyezek r:I a szabadban,

Jathan. Gáru, 585.
[,íj§zesed"fetrtesvári kiirtit {},
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A TELEFON
Telefonálni ma már mindenki tud, annyifelé van tele,

íonkészülék" A készülékek sokfélék, ebben a cikkünkben a
budapesti telefonkezelést fogjuk ismertetni.

Pénzbedobó. Automata
központnál leemeljük a
kagylót, bedobunk ogy
20 fillérost. Erre elkezd
a kagyló b{rgni, a szám-
tárcsa megfelelő számai-
nál letárcsázzuk a kívánt
számot, Ha rövid ti-ti-ti
jelzéseket hallunk a
kagylóból, mással Peszél,
visszaakasztjuk a kagy-
lót, alul a 20 lilléres
kiesik. Beszélgetés köz_
ben arra vigyázzunk,
hogy se a kagylót,'se t
kagylónak a láncát meg
ne rántsuk, metL ezzel
szétkapcsol.

Hoggan beszéIjünk ?
Ha.megvan a kívánt
szám s atárcsázá§ is
megtörtént, elsó §za-

vunk ,,halló" legyen. Ha a másik oldalról vlsszahangozzák
a ,,hallót", biztosak lehetünk benne, hogy a kagylót fel-
emelték, tehát az össaeköttetés megtörtént. Etsö ttolgqnk
legyerr saját nevünket bemondani és azután megnevepni
au illetöt, akit keresünk. I.{agyon sok tolefonálónak
az a ío§§z szokása van, hogy elsósorban a felhívott íél
neve, családi állapota, cipőszámának nagysága, stb. iránt
érdeklödik § nem hailandó etárulni kilétét. Ez tgr-
mészetesen sok idóveszteségrer, huzavonára, söt gorOtnbg-
ságra is ad alkalmat" Teleíonon ne beszéljünk túl§okat,
m€rt mások is akarnak beszélni, csak sürgös ügyek
elintézésére való. Bizalmas <lolgokat §e mond|unk
telefonba, mert elöfordulhat, hogy mások is kihallgatiált.

A telefonszámokat t telelonkönyv tartalmazza, L |eg-
fontosabb számok a könyv elsö lapján vannak. Ezeket a
számckat a jó cserkész kívülról tudja.

MENTÖK, 04.
Budapesten 04 tárcsázá-
sára jelentkezik a Mar-
kó-utcai Mentőegyesület
központta. A bemondást
a baleset'nemével kezd-
íük. Igy példÁul
,,Yillanyárammal tör-
tént §zerencsétlenséget
akarok beJelentenl".
Közben az inspekclós
orvo§ e riadócsengövel
megadta aJeltsmiköz-
ben kikérdez a helyre
vonatkozóla5 az autó a
bejárathoz haJt. Csupán
&z esetnek megíel8l6
mentÖszekrényl rlgad-
ják meg s már is lndul
az autó.

lÜzolrÖtr, os.
Tüzcsgtot minrlen-
ki ielenthet és ie-
lentse ls. sokkal
liisebb baí, ha kó*
ménytúzhöz hiába
iöttek ki a túzol-
tók, mintlra e§et-
leg sok százeaet
pengó érték megy
vesszend6be. Abe-
mondást szintén a
hellyet kezdiük,
mert az edatok
fslvételével €gy-
ideiüteg külön

. telefonvonalon már

fonszám vége az
helyen látható 7.
száma 40§*.{7.

riadózzák a legközetebbi tüzőrséget.

RENDÖRSÉG,136-40
Közpon1l 10-9.{8.
Sürgős esetben a

íenti szárnokqt tárcsáz-
zuk. Rabló§ma$ás ese-
tén, például elhagyott
villából a bpmondást
,,rablótámadás" szóval
kezdjiik s a ltolyot rög-
tön bemonffuk. Fontos
esetben a köapontból
riadóautó száll ki.

Más wetben, így ha
nem fenyegel köavet-
len életveszóly, a leg,
közelebbi rendórólszo_
bát tfucsázzuk. Ezek-
nek számát elöre kiü,-
juk a telefortrkönyvból.
A legtöbb órszobának
olyan telefonszáma van,
Itogy az ötjegyű tele-

örszoba számával azono§. Igy a íenti
szám{r örszoba (YII., Akácfa-tltca 37)

HARAIYGI Ll\sz1'6,
a nemrég elhírnyt ,cserkésztró
edüg negyrészt ismeretlen ver§ei
kötetben jelentek me6. A KIS
PAJTÁS gyermeklap szerkesz-
tóje, aMagyar Cserkész, Zászlónk,
Étet stb. munkatársa, nemcsak
mint a gyermekek melegszívü
barátja és klváló író volt or-
§zágszerte ismort és becsült,
hanem mint ember ls a hösies
keresztóny élet példáJa volt.
Versei, rntnt egy önéletrajzn hí-
ven ,tükrözik vlssza 88y €8é§zen
}stenben élö lélslc lo6bens6bb
{letét.

Általában a montók c§sk rendör hívására lönnek kt
balesothea, mert annyi koptolyt'alan rosszúlléthez, epllep-
sziáshoa szokták 6ket kihlvnt, hogy a íontos esetekre nem
maradna kocsijuk. Ázért, ha csak lehet, rend6r hívía kl
a mentöket. §ürg6s esetben (áremütés, vérzés, stb.) ne
}abozzunk fi értesítés szerqélyes megadásával.

Sik §ándot a könyvhöz lrt bevezetésben ezt mondja:
Ezek a versek nem készütek ,rlrodalomnak..

Inkább talán egy lelki napló rószleteinek kellene tekin-
tenünk 6kot, szemelvényeknek ogy mélyen kontemp|atlv
lélek elmélkedésctből. Mégis, ha az irodalom netn tná§,
rnint tgaa embgrt élmények igazi müvószi íormájú kí.
íejezése, akkor ozek aversek a legtlsztább irodalomhoz taÉ
toznak. KtadJa a Szívgárda Központ, kapható a Cserkész-
boltban is. Ara íüzve 2 P. Paplrkötésben 2.50 pengő.
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}\íire c sorok ltapvilígot látnak. talán már
beíútta e hó az utakrrt. Flólcoel borltia az
erdóket, mezóket, cscrjéket,' bokrokrit és
mcgíosztja a hasznos,' állandóan rrálunk
tartózkotló énekló rnadrrrainkat az cleségtóI,

olajos magvakat (kender, trapraíorgó, tók-
mag). }lendkivúl szere|lk az &va§ diól,, man-
dulát. anrit rnásra úgysem ha,sználhatunk
el, Az avas diókat ketté vágjuk, pecsét-
viasszal egv erós zsirregre er{í§ltjük ós két ág
kózött klfeszltjük úgy, ho€y * dió ,vágott
íelületc leíelé nézzen. Akkor a cíuegék alul
megkapa§zkodnak és kikopogtatják a héjból
a ttekik legkcdvesebb c§enregét. Hanyat-
íekve. illetYe ióg:ta ntás madár nem tud
€nni, íE}, tehát rrz a kiváló íalat csak a cinc-
géknek jut, .-\ ragaclozó rnadarak nem tudják
n)egközellteni. i,íindenkirtél akad szalonna.
íagg_vú, avaszsír disznóöleskor hullr;<lék stb.
€z€ket íüggesszük ki, lehetóleg ablak elé, --
ntcrt akkor más ntadár nern nteri megköze-
liteni * és alikor rajokban jötrnek a cincgék,
mindennap pontosan ugyanazolr órában és ha
nom találnak tcritcti, asztrlt, még kopogtat-
nak is az ablakunkon. Ezt az eleséget, .olajos
ma8vakat, zslradékokat lcgjobb valami etetó-
készülékbe tennl, hogy a hó el no borítsa.
hogy át ne ázzoi, macska cl nc íoghassa a kls
madarakat, hogy az eleség védett helyen
legyerr. No me8 Aatán helyezzük el úgy, hogy
mi a jó íütött me|cg szoba ablakÁból gyö-
nvörködhessünk a madarak vldám laknráro-
ásában és egyrttl.al élvezhessük irgalmas-
ságunk gyümölcsét, A hála sem log elmaradni,
mert kis madaraink vlgan neki látnak majd
kertün}ben, gyümöIc§ösünkben a rovar-
pusztíló munkÁnak.

Etetóket a legkülönbözőbb anyagból kó-
szlthetünk minden különösebb kiadás nél-
kül. Tehetünk az ablak elé cgy pcremnrel
ellátott deszkát és arra szórjuk az eleséget.
Ez megíelel, ba a házon kiáll az eresz és így
nem havazódik be a deszka. Szórhatjuk az

et€§és€t kis nádsátrrr a'lá. avag"r brikrok alá.
É]z nertr otyan jri, mcrl, itt a ntacska kíinnycn
elfoÉhatja a ruadarakat. Felhaszrrálhatunk
elhasznált napraforgó kortrngokat is. Elóbb
1 --5 maggal tcli napraforgó tánvórl íel-
fűrünk egy póznáta. A pózna teteJére egy
szalmafedelet teszünk. Ha r madarak ki-
ctték a magokat, íaggy-tlt rnclegítilrrk, abha
belckevcrünk kcndermagot, rrvas diót stlr.
trs mlg a íaggyú íolyókon1", bcleörrtJük az
ürcs nupraíorg(l korongba. Nagy kertekben,
lugasok alá 4 lábti nagy etetőket állítunk,
Iehctőleg bokrok közelébe, hogy a madár
clbujhasson elesdgével ós ott esetleÉ a tökmag
héjját fel is törhesse. Legjobb bármilyerr-
íajta ctelől otl. íelátlitani, ahová a madara.
kat szoktatni akarjuk, mcrt ahová odu
szoktak, ott vógzik rovarlrtó munkájukat.
Lehet fatörzsck délketeti oldalúra rckesz..s
€tetóket függesz.teni, crzeket üres szivirr-
skatulyákból állíthatjuk őssze házilag. I.)7
tigyszólvátr tnind rretrt jelcnt áldoiatot,.
Hogy ezen a térctr nrit lchet elérni, rnrrtatjrr
a kószegi példa, ahol ezelótt 32 évvel az
ottattl lletrcések kcrtjébcrr a lrírneves ornitho.
Iógus, néhai clvtmelhózt Chermel lsludn t
sorok írójával relrdezte az elsó ,,i\ladarak,íák napjá"-t, mel_v-ból kósóbb törvénv lelt,
néltai nagy állrrmférfiunk és nritriszierünk
Grót A.pponyl Alberí minisztcrsége álatl.
Kószegen ma is nritr<len kertben. -parkbarl
találhátunk madáretctókel ós odukát nkár-
csak Keszthelyen, a ltol ugyarrcs*k a Pestr:.
tics cscrkéseek gorrdoskodrtak u nradlrnk
rcndszercs védelméról. xlec is látszik lril
eredrnétIy t gyürnólcstt,rmelős tcrérr, .l cser-
készn*k egyik legrremcsebb hivatása a
könyiiríilete§sÉg Istcn tergmtlnényeivel szctrr-
ben és Isten ióságos keg.velrnc lesz érle trjuíalont, nctnes szív,' lrenles golrdolkod*s,
féríirssá§. l)r K--c,

buvóhelytól. r\ztán jön a legnagyobb vesze-
delem, az ólmos eső, mcly eirévél ós ezréveldelem, al ólmos eső, mclv eiréiril ós ezrével
pusztltja őket. ..pedig . niérhetetlen. ha.§znotpusztltja őket. pedig mérhetetlen hasznot
hajtanak gyürnöi c§öscirrk hen, kertJetnkb€n.
Milliti és lrtillió rovart nusztltarrek el és evvpl
hajtanak gyürnöi c§ö§cirrk hen, kertJetnkb€n.
Milliti és utillió rovart pusztltarrak el és evveljavitják g5Áirrrölcseinf nrinóségét l ez rledig
klvltcli mórlcgünkben kimonrthatatlanul íonl
tos tényezó.

A tél sok veszedelmc között §ok jó barátra
van szükségük a kis nradaraknak, hogl, a
baJokon út turljanalr veríódrli.

Azt §zeretnónr most elmontlani, hogy nrit
tehet rnlnderr cserkész hasznos madaralnk
elszaporítása érdekében, hogyan segltheti
eIó eieknck az annyira hasanÖ-s, nélküjözhe-
tetlen, itrgyelr munkásoknak a szaporodását,
Három íóie eszköz áIl rendelkezé§ünkre. n/
+ rnestersóges íészekodúk kihelyezÉse;b) A madarak rgrrdszeres téti etetése;
c/ _Me8feleló íészkeltetó lehetóségek léte-
sítése.

Mind a három íeladat keresztüvitelénél a
madarak életmódjával kell számolnunk,
másképen legjobb törekvásünk is kudarcot
íog vallarri.

A legfontosablr és legsürgósebb teendó
ha eredmónyt akarunk clérni, hogy sürgósen
gondoskodjunk arról, hogy szegén1- mada-
rainkat 1e érje esetlege§ ólmoó e-só, íag_v
nygmán élinség. Hiszelt üre§ gyomorral nem
tudják lelvenni a küzdelmet'ir rnostoha és
zord idójárással, Kdrdés már most, mit
adhatunk a kis madaraknak ? Leginkább

Hullámgyű?űh
Köuet hatílok a tó uirébe. Naggot csobban, hultúmot lrel 8 hct a utz csöndes, ttz,meg szá: hullúmggűrü kerekedik körü-

lötte. A gvűfük ugaan egure alacsangahbak, de az ólmérőlük mindig naggobb lesr,
Igg aaggunk a tótettekkel ís. Ne hígyftlk, áogy kis, |elenléktelen |óteltünk nuamtalanul eluész a: élet fargatagúban.A napokban ldttam, hogg egg saobaíestő tól megrakott kí8 kézikocsi|ót hozzdakdszlottq. ega louaskocsihol ,l, /tocsis

cggszefte c§ak megsuhogtatía az, o§íolt, § a lovaeska ügelósbc kap. .4 mi |estőnk boldogan trappol s nern oesri észrc, hogg
a szzrszdmaí közül a uono.|zfiq szép csendesen leldaód.ik a |öldre, A idrókelők üagy ldtídk, aaga nent, de semmíesetfe §enr
Iigyelmeztetik.

FöItteszem a uonalaót és sielek utúnuk. Szerencsétlenségemre a közlckcdési. lttmpdk minú,enütt zijlilet mutattwk § qz, én
emberem uígan bírJa az ütemet. Véksllu zubbongg. volt és csípős hideg széI |tlft. PróbáIom aserkésEmenetben, _. de ők |rissebbekt lassankéü két-hdromszda lépésngíre megelőznek.

I*mondok röIa, hogy útad|am a talált srerszúmot Röuídesen úlkereszteződésMiz é.rnek s akkor nlár nem láthdton,.,,Errre kanvafodík d n,is{tocli. Olt dll egg lóképű rendől, od,aadom nekt a üonalzót § megmondom, hogy olt lent szúguld tl
.;edó|a: én mdr nem btrom §ru§§zítl . . .

4 htdíő előtt aégre mégí.s leakasztatta kocsikdJdt a ,,műuész" rir s most múr bdnont, hogg olgan harno" abbahaggtanta ,.úIdözést". De nini ! Az eggik szembe|öuő aillamosról az én rend,őröm ínteget nagg meulggósan, akinéI a htd köiepén

- ablédem ám uz ipsét és uisszaadlam neki ! Kösün|ük alússan !
Boldogan íntegeltem neki én ís és belátíam, Ipgg q rend, őrc cseíkészebb wlt náIam. I,elcméngesebb és ggorsubb a segt-

-:$9n.
A !Óteü tehdt hullámggűrűt aetett, c§akhog!! czúttal a második hulldmggűtü magasabb aolt, minl az ?lső ! E.
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Nyiíolü §zelrrltlGl az állarvédclern
szolgálarában

A t;selrltósz. akit rnindtrnki
szerct jó ó§ ttcm,t,s, kiiz.basznít
munkásságáér1, nrintlenkori
talpraesettségéér[, az állat.vé-
tlelenr terón i,s tragyon sok:rt
t.ehet, tiibbet. rnin,t más emlrer
és bizonyos, hog5, n in.',,n .'U"'-
tuat nrcg is ragir<l erre. Hisze,tr
lst€n terelnttnénveivcl tesz jót,
arnelyck. rá vanrta,li §zorltlta ü

.ió ós irga,lrnas szi.r,ű, ctnbcrelk
lárnogatít,sárrr. tis a párí-fbgrist
111gg is hálálják. ÁlIrrtvérlelrni

lól,eLt'ckrc kiiIiirröstrr tlt:tlt:tnbelbt:lr kínáIkozik igen sok
rrllralonr. A lc,gtöbb llaj dccenrberlrtln tijrténil<. trrik<lr strlr.

a hirtelen keletkczetl. jeges. ólmos esií, A talaj egysz()tTc
jcrgessó és síkossá lcsz, petlig a rosszúl ya§alt. nyári vassal
ellátot.t lovak rnáskor i§ könnyon elcsitszrrak, Az állanclt'xltt
ide-oda csúszó és tlttőI ijettííssé váló ló lteln ill(]r rrrár h(tztti,
ncm tud heg_vnek fclltapaszk,otlni, széjjelszaladnak. hátsíl
végtagjai, rlselleg el is esili.

Teorrrlii : A, lovak lába alír
p<lkrócot, zsákot, rorrgyol
tenni- avagy íellrinteni a ta-
lajt homokkal, lramuval. a
sziigvelőt, az istrángrrkat lcol-
dani, szabaddá tenni a lovat,
vigyázni, lttlgy a ftrje rre essert
a földrc. A kocsit, szekerel.
hitrtót k ézierövel eltrllatni vagy
Iegaláblr is a rutlat elfcrrclí-
tani. FIa így a lovat. sz,abatlrlá
tettük. fogja meg valaki a
kötiííólrjét, igazitsuk mcg íl
lálrakat, eg;, bátrabb ctttbtlr
fogja meg a farkát, azlátt
gyenge nógat,írssal, rJe nq ostor-
csapással biztassuk felkt:lésrr:,
a fej és farok t,rrtelésóvtl|
§$gítsúnk. Ajánlatos lnóg
ezl" nregelőzííleg szalmával,

szórrávitl littlstltakoltli rt rcnttlg(í. liázó, t:riitclcn álla,t.tll,.
avagy zsákka,l. rulrával átrlörzsíiltri. I{a crrc nenr volna
idö. mer:| esik az ólmos eső, hó sttr,, akkor, lra felállltcrttuk,
tlörzsöIjülr meg azonnal, jártassuk- mcg eg!, kicsit, takarjuk
le, mer| könrryen megfázlratik és lürliíg.vullaclást kaphat..
Ha megsebesü}L, aerrnna.l kezcljük a. sebet, mert az ütlc§t
pora írt.ián kónnyen fertöződlrctik tetanuszal. Ltefogás
clőtt nézziik nlcg, van-c óIes sarok a 1ratkóban, nem laza-tr
a patkó, rrcrn ,vcsztettc-e el. Merl, akkor nem lesz biztos
a járása és rijra elcsik. ÁIt,alá_ban nagyon fontos, ho§y
kiilöniisen a tehtlrszállítír lovak téli vassal lcgyenek cllátva.

l)r. K**tl.

MndáröIés vórko§ ínrrle§zró§bóI
Sz.abatlilür:ttíii nyaralónk egl,ik, a tsa]atonra néníi

ablakának kiilső véttőtáblájára építéskor az a§ztalo§§al
. tlgy cscrkészlilir.lrnot vírgatt,trn,k világító nyílásnak. Évek

nrrrltak, serttmi lla.i tretrl szárrr\azot.t ezeln intézk,edésürrkból.
Az elnrult zt-rrtl ttllct, kövctő itlei, tavasszal a til}ércs

gyor§on körültekilrtés végett lctrtaztam. Mik<rr az enrlítctt
ablakot ki akarom trl,iltri, látorn, lrogy két §zegi,ny cinkénrlk
tett,tne hever itz ablakíiveg tls a vérlőtábla kiizötti résntlli

a fenekén, A drága kis cinkc-
pár ide rnenekiillrötetL,és mivtll
nern tudott onnan többé ki-
jutni, éhen ve§zett. tilkép-
zelni is borzasztó.

F'ájó szívvel temettent el
öket és okulva rnulasztásunk
szonlorú következrnényén,
rnost ősszel, hazavonulás elől.t
a lilionrkivágás alá belúl
egy keskcny lécet szegelttlm.
Ezáltal elejét vettem, hogy
berepülő madár lepottyan-
hasson ismét a halálos csap-
dába. l(evés Vattát is dugtatn
á lé(: fiilé, talán ennek is hasz-
nát látja kis ma,darunk, Saj-
nálorn tnost, hogy nent tettertl
oda kis faggyús, cliós abrakot.
Ha Isten éltct, jeivijrt:
kipótolom a mulasztást. í]. ().

ÍF"

cirtttosrrk 1litrrríalvi Il, íels.)

Mj

ltopülőgóp az állatvódrrlrrrrr
szolgáIatában

19l]2. év őszérr, amikor a fecskék elkéstek
költa'zósiikkel a lrirtelen rtlsszraford.ult ir]óbcn
rr:piilól3éppel szállítLaLta az Állatvéd.ő ligye-
sület a kilttcrüIt trradárkákat <1é|re.

Iizidón Mfirelenszentek napjáu tot[ a
repiilés sz.olgálatot az állatv(lti.Ólcurlreli, A
Műegl,ctemi SJlortrepülők gópe 8()10{}{) ptí}.
dánvlralt szórta ]c az Orsz:igos Áltat\tdő
1;{yestllct áldozatkész túrselrrökélrek röp-
iratát, nrelyberr a közönsóget kdr.tc az. állatók
vódelmóro. Kocsisohboz, árusokhoz, lr/rzi-
a§§zonyokhoz és taultókhoz és szül6khöz
sz.g]t_, h9gy nrirr4enki a rnaga körében veg.y-e
védelnétle. az állatokat.

Mi rtrosl. gép hetyctt a Magyar Cscrkész
szcrtc repüió lapjait hasznrlljuk íel, hogy az
állatvédelem kérésd.t az egész rnagyar iíjú-
ságra klterjcsszük.

Term6szeívérlelmi teriiletek
Magvarországorl

Az ( )rszágtrs Álllt vtirló Eg.r,csiiltt tis :i
}lrg_v-ar Orttitlttrlógusok Ször,r:tsí,gc trrát,
r,égóta hangozt.atja bizonyrrs teriileÍ.cktrek
teloglal:isírt a tet,ntészetvédclcur cóljaira.
!-Il5rrran ljáli,nt vallás és közokt§l)ásiig}i
miniszt,er keszthclyi tat,t ózkorlásl al kalrrtírvul
kije}cnLctte, hog1, a I(is-[|alrrtorrl, ós nrég egv

tnásik nrocsaras, crdós rószt véde.tt terüleütó
akar rtritrósItetli. ho{rv rr lűsbalatrrn viláq-
hiríi rnadárvitáiet, "tOtes a pusztulriféIberr
levó kócsagokat lneg lchcssen lnenteni és
szaporodásÜkat elóniozelítani. A ntinisztr:r
lniridirirl lel is kórte Kellcr oszkár l,ermé-
szettÜdóst ós dr I.ovass.r, Sándort, a gazda-
sJrgi akadónria ll§tlg. igazgatóját, hogy a
véilett tcrü]etrc -vonatkozólag kószítsenek
tcrvczetct tis iuttassák el hozzá. mert, azl a,

jövő dl,i költségvetósben nreg akarja valósi-
toIti. llyerr §édctt, telülctek vatrtrak Eszak-
Arnerikában és Nómetországban.

Áilattón.vkóp pályázat
Szóp eredrrróunyel zárult az állatfénvkép-

pálvázat. Irérryképószeink tudásáról e szánr-
ban közölt kdpeli bőséges t,arrulrizon_vságot
teszrrek.

Jutnlmat nyertck ;

iíj. Alliqualrdcr (}ttiirl, Ir. í{c$. iú.
Kunfalvi Rezső :

l,ehoczkl"fivndar.

l)iosórr.ltt nlerlt:k:
l)r (.iúnclrun liázrrtér
.lakub I)czsó l
[)r Moltrár lirigyes,
A 21). csnpat, ncgyedik iit,s
A képck közlóstit folytatjuk.

A vincennesi erdőben }3ondigni nevű
írrnö talált egy mclgsebzett hollót..
Hazavitte. Meggyógyította, A hollíl
hű pajtása leti..

Egyik rrapon épperr bálba készütt.
rnikor két c§avargí) betörte az abla,kát,
trogy elrabolják értékeit. A bolló mcg-
ijedl. az ablakc:sörömpöléstől, az idc-
gen arcoktól, a§§zonya ijede|mét,ől ós
elkeztlett röpködni vaclul a betyárok.
arca körül. Azok kénytelenek vo]tak.
a szemüket. óvni a feketc szörnyetcgtiil"
Ezt a lrelyzetet kihasználta az úrnő,
segítségért kiál,tott. A lráz lakói be{u-
tot t,ak, a két lrivatlan látogaló htt -

rokra kcrrül,t-.

K"aráesorlyl alálrdókrrrrk Ulóvl mí!íemlókczó§űl

a,,JAMB(IRnE lÚtl}il mGE§§ÍGEf,"
igen {lk?r|ma§.

Már c§ák korlá,tolt példlrrlyszántbon !

li a n lr a t (i uz Orszúgos Gaztlaságí }Iil atat-
llan.' it Cserkészboltbau, az I. Cserkészkcrü-
lotrIi,t, a CserkészD,rrkban, a Kókai könyv,
kt rtrskerléslrelr. a, l}cl,hlen ( iá bor könyvk errs-
kullisht,n, a Sin*cr ós W_olílrcrnÉ,l és rr (lstr,

kósz.víziLcli,pcn. Árrr ;l..tO penÉö.
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nhnnPnNfi{l§ PALYAT,FIT
. Szepl.ember 15-től deetlrrrber l-ig rninrlerr szálnban, tr:lrál. hat száuron, ktlrcszl.til rejtr,énveket közi)ltürrk. l

rejtvénvpályázat december 5*ón lczárult. Ezírllal közöljük a felado1.L rejtvórryeket, valarnint azok ntlveit, akik clíjat
kaptak. (_isszesen beérkeze{l 33,t74 nregfejtés. Eretl,mónyestln csak nz vtdret,etí részt, aki minclen szárrrból legalá}rlr
egyrejtvónylmegfejteít,, illetve, hki t decenrber 1-i szárrrbarl kijelőlt 12" a c.sr,lrkészr:tre jr.rllemzö rnondat.otfelismerlc
s a feladatot megolclotta. A rtljl:r,én5,ek nregfejl,ése a következő:

,,

A sz+pttlnber 15-ikt szám re|tvtlltyoínek
megfeitése :

1^ I'etrgeri hajó, 2. Szcrctnók szátttani,
hat ökriit hajtani. 11. llatár, .|, lig"v
,gondolat bátrt t,trgemet, 5. IJéIlábti néger:
st}t, . . .

Az október l-i szárn reJtvónyelnek
megtejtése:

1. Zalaegerszeg. 2. Kírrti t}cn§zülaitt,.
3. Lyuk-lyuk-l5ukJl,uk - lluk - lsuk - l^n-uk-
lyrrk-lyukas az istállóm tctcjf. ,l, IIalrrtolr.
5, Kóprejtvdrry.

Az október 15-tkl szám reJtvónyelnek
megfe|tóse :

t. Szivrirvátry. 2. Klapka, ]l. í-llrrorrr
a tárrc. 4. I{eresztrejtvénv-

A. november I-1 szúm rettvérryeluek
nregle|tése :

1. Asplrin Ba5,er. 2, Enrilo. 3. I{árom-
szék vármegl,e. {. TizeIrhárom aradi r,érlantt.
5. A bélyegek számjegl-e fel vatl cseróll,e.

A novemlror lí-tkl szánr reJtr,órryelnek
megfettése : .l. Hunyadi János. Kossuth l,aios és

vitéz Nagybálryai Horthy .\íiklós. 2] Cser-
készfej. 3. Kalodont.

.4. rleaember t"l szhm re|tvórryelnek
megíe|tése :

Az alábbi 12 mondalQt jeliilte ki
az orszáqos Elnök tlr: 1íJ Ne iári soha
cserkészJ ell vény n él kü l. ( t.'Ólaat. l il' szere-
tettel kai§zöntsük .,jó nrrrnkát"-talYÍ,vmást.
mert ez a jelszavriirk. (1. oldal.) f)'Tisztc-
|egjünk a jelvónynek, a tlz törvérrí ós hár-
mas {ogarlalom jelképónek, n cserkész.
szellemnel;* amelyre fogadalmat tettünk.
(l. oldal.)í4JA cserkész szereti a természetel.jó az állálokhoz és kíméIi a növénvr:ket.
r2. oldal.)ő A hatalIltas, cserlrészkéz aikotta
*épmadár,-mely büszkélr hordozta a maí{as-
ben 24 órá,n kcresztül a cserkész,lilionrot,
megtette kötelessfuét, (7. oldal.) 1t;,,' Légr
Itsqn. (8. oldal.)fJJó munkáért. (8. oIda,l.1
} Embereblr emYcr kerestctik. (8. oldal.}
!, A cserkész aho| tud, §cgít. i8, .oldal.)
10. Fitik, íel a fejjel. (25. oldal.)'l1. Pötvi
cTsó segélyt nyujt, (31, oldal.),t2-. Cserkész.
5olt csak a (]scrkészházban,' (Botiték.)

_\tiután rnitrd a 12 lrrotrdatot setrki sern
blnertc fel, így az czerpengós díjat seur
rdtuk ki cgv összegbcll, hanetn íelosztottult
1,ok között, aklkrrek a legjobb volt l nrr:g-
ítjtésfrk. Megjegyezzük, h'ogy solran abban
is hibáztak, hogy nem a betúk sze.rirtti
,rö§eg€t irták ki s így a nreglejtett mondat(}t
::m tehet-ett teljcrs értékÜrrck clismcrni.

8 mondatot helyesen keresetl kl
négy pályázó.

t. Tóth Bóla, l(iskunhalas.2. Zolnbor1,
Sándor. Szckszárd. 3. .{svánl"i liereItti,
tlstpel. .1. Szabtl testvórek (Fcrórrc, lslván
= G\,örg}-). Zalaegcrszcg.

!rl1-12n pengő pált,ndija,t ító|t ltokik íi
}tz,)ttsá g.

l\ih bét mondalot herestek kl hl.11"eserl:
:. Lingl Nán<lor, Z\rc. 2. I|orgács [.ászló,

!;:qeC. iJ. Selnrcr:rv l ,lisz,tó, í t l_ oszl]. trtn..

Iicoskenrél. 4. Cserháti 0szkál,, Kocskemét.
5, . Gaizler G5,ula, Nyircgyháza. (i. Szabó
László. Zirc. 1. l{árk lntre. Zalaegerszeg.
t. Óhcgyi l\íikltis. ljudapest.

65-_65 pcngó pályartíjat ltólt nekik a
bizott.ság.

Aktk lrnt morrdatot tülúlí{rk el; a kö-
vetkező dítakat kap|ák :

1.191 delab gramofón. a llayer .\spjrln
ajánttéka, Nl,erte: (;vörgy l,ászló, ózd,

Egy rtarab Oriotl 7029 tipusú, váltó-
áramri, 2 plus l csöves rrldlóvevókészülék.
a }lagyar ll'ollram ll. T. ajándéka, Iluda-
pesl. YI, \'áci-út 99. Nyerte: l(arl János,
Kecskemót.

Eg_v darab sportöltönyre l,aló szövet,
hozzávaló béléssel, a Lelkovltg és §ándor eég
Budapest. I\', Deák Ferenc-utca 16-18,
ajárrdéka. }§l-erte : LéIrárdy Károl_v. [.]szter-
gom.

Eg_,* darab kétszernélyes sátor, a llagyar
Kender-. Len- és Jtltalpat H. T., tsudapést.
\-, \\'eker_le Sáttdor-utca 8. ajándéka. Nyerte:
Herfert Arpád. Szeged.

Egy darab kí§ táskagralnofrirl, a líuslcrr
R. T., I]udapest. VIt, Erzsébet körút .t3.
ajándéka. N),erte: Dallos András, Szeged.

Hároln daralr ,9 x 15.5 cm-e§ l(odak
fényképezógép. 3--3 tekerc§ filmmel, a
Kodrrk-gyár, Rudapest. I§. Bécsi-rrtca 5,
ajándéka. Nyerl.ék: l. Paldauf István,
Tata. 2. Jacsina llerenc, Lljpest. iJ, Tatay
G;*ula, Sárospatak.

liét pár cselkész<rlpö, a Dclka Kcroskt delml
R. T., tsudapest, VIl, Rákóczi-út 6. ajálr-
déka. }iyerték : Walthier lrerenc, Iilek.
2" Korr.czils Gyula, t]udaírest.

Szürke taxi haserrálatára jogosító 20.,*
P-s jegyutalvárryfüzetek az Autóínxl lt. T.
Budapest X, Kercpesi út 15, ajánttéka.
Nyertc : Rerend liudre. I|urlapest.

Egy darab Szolofon hangszóró. a Stnndard
f lllamosságl R. T. Ujpest ajándóka. Nyerte :

Puskás Ottri, \/. óves niirendék. .lászberdn;,.
Egy darab körzókészlel, a §zénrLsy nródset-

lű paplrgyár. Földnrár Súndor }ludapcst. l\-,
Ferenc Jrizsef rakpart 20 ajánrtéka. Nyerte:
Szirtes Errdt,e. Székesfehórvár.

Iig3l darab Rílly Clack 6 x 9-es fényképező-
gép, az j\ííaphoto Iludapest V. Nádor utcu
1íl, ajántléka.lNyerlp : tlaitr Mihdly. Szeged,

2 dareb dlszcs pcrselyóra, :r Mnliyar
Hollandl lllzíosltó ll. 'f. Rudalrest. V l lI,
Üuőt ,tt 4. ajánrlóka. Nyerték : - Ilai,olykai
Papp ístván. Szeged. l{lck l]éla, l}rtdapest.

Eg1. rlarab lludapest-Passau ós,t,i§sza
útvonalra szóló haió szabadjegv az Első
Dunn g{iz.hn józúsl Tírsnríg aj á rr riéka. N.yf f t 4:
{jjváry Béla, Pest§zetttlórinc.

Iigy darab Budapest-*Linz ós §issza lit-
vonalrn szóló hajó szahadjegy az tlsií l)trna-
gőzhatózrisl Túrsrriíg ajárldéIin. Nycrtr::
Porubszkv G_vula, ljudallest.

I.Igy dnrab l}udapest .[iér:s és vissza tit-
tortalra szril,i hajri szabadjegy az. l,]lrí1 l)ulrrt
gőzhajóz{st Társasóg ajándóka, Nyerte:
Schunrann 0yörgy, l}u<lapest.

Iigv darlrb Budirpest -}ínhács és visszlt
útvortalra szólti szabacljeg1 irz 1.1l*il l}rrrlu
giízhrrjózrlsi'fársusrtg ajárrdéka. Nyertil:
Arvi Frigvtrs, }turlapest.

1 pírt zsíros tehóttbór tluplatalllú hltltln,,s,
a Kovnr:str,ír.s .llllcnkó ruházatl üzlcl,. l}udil.
ptlst. lY. |'ct6li Sárrdor-ulc:r 3. ;rjárrrldka.
Nverl rik : Orltán S;indor, l(őszog. If i
Sl.htrr,l1,1/rrtrls í)zcl

L,)gyenkéttt. i5.()0(l P hallilesctrt (í§ í.{llxl l,
rokkantságra szóló bqlcsetbizto$ítás egy óverr -keresztül. a líalynr íilet ós Járndók íllztositil-
lntórot. íiudapest, Vl. Andráss1" rit t3, ajálr.
dóka, Nycrték: l. Szőcs Jrizseí, }}udapesl.
2. Ttith István, Zirc, 3, Kiss Pál, Sztlmbat-
hcly. 4. liopácsy l.ílzl11, l\íiskolc. 5. lltrszlik
Elemér. Szentes.

Egy darab herenrli porcelIárr korsti, a
lrerendl Porrellúnlyár, },}udapest, IV, Vát:i
utca 2ü, aJándóka, N_l,erte : F'arkas !íihlily,
tljpest.

15 darab lá l-es 'rcrmofrig hőpalack. :t

língynr F'énrlemezlpur ll. T. Itudapest. \'Il,
llrzsóbet királyné út 57, ajándóka. Nyorték :

1. I\!észáros lstván, Jászberérry 2. I(irálr-
Enrlre. Szorrrbathely. 3. Tiirök l,ajos, Pápa.
.1. 901, sz. _cserkdszrlsrpat. ..Farkas" fatkája.
Cinkota, Arpádfötd. Allarni elerni iskoIrr.
5. Császár Károly, Rábatótfalu, u. p. Szent-
gotthard. 6. Kovács An<lrás, l]ácsalmás. 7.
Szirtes .Iános. l3udapest. 8, l}runctz Miklós,
Szombathely. 9. Ncrneskéri [ilss Jerró, Nyir.
cgyháza. ],Ó, Kasza, - Károly, t-lntvair. 'i t,
DiIh Rczsti, Rábafilzes 18. sz. 12, Uzoni
l,ászló, Pécs. 13. l.)ezső Zoltán. Detlrecetr.
14. Ndmet,h f)ezsó. Keszthelr,, l5. 'I'urczer
[léla, Rákospalot,a,

5 kllograrn étcsokoládé, a üoon ll. J.
Kakuó és Csokolárlégyúr. Brrdapest, \'IIl.
Kóris-utca .11, aj*inrlékn. Nyerte ; á Kelcl
Adélffy Internátus íII. osztálya, I(ószeg,.

.{ darab Terta szcszgázíőző, a Teleíougyór
lt. T. [ludapest, VI. l{ung'iria-körúL 12íi.
aján<téka. Nl-erték: l"arkas. l}r!lo, |)écs.
.Iávor Jenő, I(ósz.cg, l}cncós gitnIráziuI,rr,
Splény Gábor. l(őszcg. '|'ornrrr Jrizscf, Pál
rnono§tora.

3 trrétcr burett. a Kllnler llenrlk és Flnl gyrir
ajánddkrr. N_verttl : Pintér Sándor, Ralrlcsil,

20 darab lzsák fdnykópczófihn, íir'9-es
mórctben, az lt-sűk Jrizsoí R. T. [lurlapesl,
V, Pozsorryl-tlt 6i}, ajándéka. 2 ^ -2 tekcresel.
nyertck: Schulnmer László, Szonthathel1.
Áivaház, Vcres (iyörgy. ttrrdápest. Ist várrfir
Déncs, liudape;st. Pécqi l.ászlti, Kalrrcslt,
Bencsik A}ajos. Kalocsa. tfj.'I'rith \'ince,
Salgótarján. Hekcnaszi Józscf és Itezsó.
Pápa. Virágh (iyörg},, Budapcst. Nlolná r
}íihálv, l{,alocsa. Szokola ljeretrc. lltttlapest.

lj darab írriszores c§onrag, cgy-egy kiizép-
iskolás íiú eÉé§z évi szilkséglet(tre ir §chrrller
.f ózsel ll. T. ltttriapcs|, V l. Lóport:'tr-utca
9 *1 t, ajándéka. l,iyerték : ['jvári .lr'rzseí,
Pécs. (iylmesi Zoltán, Rákospalata, Ycr1-
gyesi Schwartz Miklr'ls. Soprotr.

3 doboz csokoládd desszer1, il l)relrer Marrl
esokrrládógyúr, l}udapest. X, F[alorrl-rrtc;r
{2, ajándCka. Nyerték: l)ónes Lajos. t)rrrs
háza. j\lo|rlár Istvárt. lturlapc$l,- \i'aingíirlll, l,
F'erenc, flrrdape_rt.

l doboz, csokolácló,,(iourtnantl" lrotthtln,
a llngytr §.akuó ós Csokolrirlól;yár tl, T,.
}ludapest, \l, Zrlnyi-tlt{]a 1.1. szerencsi g1,,irú-
nak saját gl,rirtása, Nl,erttík: l(1rlrnárr
l,ászlti. Szcged. }ltiri-König (il,t:la. lttrrlalle:t,
Pnpp László. Szegerl. (.slittk r l.átzlri. J( is
kurrh:rlas, lntcrnlrtus.

111 r]olroz llalt,itr kakaó, a }lelnl (iyula
ll. '|'., ltttdlpt,sl,. \"lí. lsttIirt.til 2'l. ajurr
dttka. ll .jl rlohozrlrll.éItt ttverlttk : }lrllttár,
Srinrlar, Fl ritlmezíi trisárhel v" l)./tv i á lr lstl"lt rt.
Pápa. Stalri Irnrt, I'csttlri,sdbel., Vásrlrlrelyi
}lerenl:, "fiszafiireci. 1 lltttt,zct l)ál. Szrlkes-
ftrhórr.ár.

'líl illtrltlr fOr| ől lorríl ó tItttstlriszllllIlatt. lt
Kltlrrrslliri tJírilr1,1lh Jórsoít srrtppnttrrt,lir.
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Budapest, x" í{ölg5.u16. 3, ajárrdéka.
!0*-10-es csornagoláshan nl,crtéh:'liith
Agoston. Szcged. Osváth János, Székes-
felrlirvár. Major F erenc, l}utlapest . Moltrár
_Is}yán, Já sz.}rerén y. l lorvírt h Zolt ;t n. Sztíkcs.
fehérvár.

5 darab Odol (szájviz) rltidobrrz, a llagyrrr-
orsaígl (}dol Művek. lludapest, r, Ilóigv.
utca 14, ajáttdéka. Nveitík: Flecea[Úr
László. ltudullest. ]ttalovebzky Á4lád. l}uda-
pest. Kiss í}óla, l(ispcst. \\'inl,er Antal.
Sopron. Sznbó Jrinos, l(ecskemét.

3 darab kertészkés, a illauihnor Üdörr
R. T., I}udapest, Y lI, Hottenbillcr-lrtca.
ajándéka. Nyerték : §chandl Játros, (lstrrpú.
}'iscber J,izsef, llsztersom. Asbó[h Fcrenc.
Zalaegerszeg.

1,1 darab irrg, n Selyem ós {iyapjririrugyúr
R. T.. í}udapest, \'I, Váci-út, 17?. njánrlékn.
Nycrte : Sándor MÁrtoIl, Kerepes.

3 ttlcat magyurnltltivutnú sáítres zscb,
kendő, az lndatlrren ítstékgyár ajándéka.
Nyerték : Tapaszt,ó János, l(ecskemét, Bo-
ronliay Fererrc, Székesfelrérvár. }'. Nagy
sándoi, székesiehérvár.

Alhantbra sclyetn, Marv sál és Gludvs sál,
á Flltex ll. 'f.. í}udapest. V, S7t, lstvairl-tér
l5, ajándéka. Nyerte: Gl,tirkőzz .íános.
Burlapest.

2 darab l.aticcl ulazrinárrra. 2 rrúr ciDőre
való Palmn oknra Lalp, 2 daraÜ lim'crsé
iskolatáska, a,ltrrgyar Rugflyarrtlúrngyár
R. 't. ajándéka. ligy.egy késilitet rryeríck:
Vikzsal Györg_v, Salgótarján. \\'einberger
G_vörgv. Bú<lapest,

3 darab jobb amatóralbum, Fölrlnlúr
§rinrlor §zélrl{sy-nródszer{i papttgyúrdnak.
Budapest, lV, Fercnc József-rakpart 20,
4jándéka, Nyerték: Dudás Ottó, Szeged.
Iíj, Gaal Flóiián. liudapest. Böröcz Endre,
Szeged.

10 darab egyszerfi arnatóralbum, a §z.é-
nűsy-míldszerfi paplrgyár, Földmúr §ánrlor,
Budapes1. IV, Ireren<: Józ§eí.rakparl. 2í},
,ajándéka. Nyerték: Csán.r-i ,Kírroly, Zala-
egirszeg. Málldv István, ,()zrl, Focsrrrár
.}ózsef, Salgótarjón.'fary Lászlti, Rudapest,
Yargha Józseí, Szombathely. Krisz l.eienc.
.Gyór. Schwartz Károtv. Na§ykar-rizsa. Fusch
Antal, Sásd. L. Nagy Gyula. Pcstszent-
lőrinc. Lelkes Györgyl- Szoinlrathely.

5 darab vázlatkönvv, a §zónásy-mórlszcríI
paplrgyír, Földmdr §íntlor, Rudapest, lV,paplrgyór, Földmrlr §rindor, Budapest; l!,
Fererrc Józscí-rakpurt 20, ajánrléka. Nycr-Fererrc Józscí-rakpurt 20, ajánrléka. Nycr-ték: l]orbola József. Szeger{. Szél Imre,
Sárosnatak. Zwilingcr Zoiián. Saiószt,rrt-§árospatak. Zwilingcr Zól:1án. §ajóseerrt-

Budapmt. 2tt. l(eppler l.ászló. l}udaltrlst.
2t. Vörös lurrl,. Pd<ls, 22. Frieelrirh Gvula.
§ákospalota. _']3. J_qk.1!. _Ba l a. l{ r, i re q y tiá z..r .

2tr., I(rósz l}ela. Görtailló.
l0 tutrus llyperol §zájvizlahletLí|. ;t

Ill(.hlor Gedeon l'cgy6szeíl üyár, l}urlaJrest.
§. Csorkész-rrl-ca 63, ijárldóka. N}crték :

Ásból h Iiároly. ZaIaegerszcg. Wolerrt Já.
lro§, I{cc§kcmót. Iietnérry t,ászló, l,ijpcst"
Gruiz l,ász.ló. Székcsfehérvár, lYolkenidor-,
fer Henrik, Rudafok. Orbán l,ászlti, I{ákos-
szcntntihály. Mogyorrissy, lmre. l)utrakeszi.
Sznlay l}írlint, Páty. Wallus ltál, ltutlapest,
Itijszí:'rlr|ényi Endre, Tóváros.

l vóg cserkészflanel, a Pollák Hormaun
Il. T.. l}udapcst, V. l}álvány-trtca 1ü, ajón-
dóka. 3 3 nrátcres darubokban nyt,rték:
Ga]ántí}i Fekete Tibor, Kecskemét. Krrvács
Jt'lzsef, l(ccskenrél,. {iunics János, l,}aja.
Vizi kálnrán, .lászkarljenó, Hermel Ödőn,
l}udapest. Cserháti Csaba, Bag. K-ozma
Istvátr. }lripa. Gyirnóti Lajos. Pált3. |fj.
Wurscher Mihálr,. Kalocsa. Zala lstván,
Pápa.

Iigy-es_,- készlet vízfestékpalet ta, a llüIler
Te§tvórck f'o0yószetl Gyír. Brrdapest. \'í.
l,chel-utca 2i -29. .ajáníléka. Nverték:
§zegfú László, flaja. Szécb1, Endre, Rurlrr-
pe§t.

2 kis ítveg málna§zörp. a lVnrlrnnek
llálkrlnzervgyúr, Rurlapesl, Vl. Ijrnnge;lált-
utca 8-10, ajándéka. Nvcrte : Gyóre
l'stván. Szekszárd.

?5 kiloÉEanr Trappista sajt, a Budnpe§tl
Küzpolttl Általáuos Te|esnrnok, l}udapest,
Y-[[, Rottenbiller-utca, aiándéka. Nyerték
egy-€gy kilós csomagolásbarr: 1. Szalró
Ferenc, KispesL 2. Pritlaíka kirvin, Ujpest.
3. Németh Andor, Budapest. 4. Ge§ztes§y
Tibor, Kispest. 5. Horánl*i Ferenc. I3urlapest.
6. I{édly Jáuos, Budapest, 7, Bes§enyei Jó-
zsef, I'estszentlórinc. 8. IJöldy tstván. Iluda-
pe§t. 'i"t, Itartineza Árpárt. tJipest. 10. Irlóris
l,ászló. í}udapest. 11. Omolósy lstván.
Budapest. 12. I{eszlónyl József, tsudapest.
1i}. Grok Gvula. Budapest. 1{. Kardevátt
Vilmos, Rudápest. 15. Werncr Ferenc, Eluda-
pe§t. l6, l}oglar Géza. Rudapest. 17. Farkac
Gyózó, Budapest. 18. Erós l\tiklós, Rákos-
csabá, lijtelep. 19. }íaczuch Géza és János.
Budapest. 20. Földházy Pál, lludapest.
22" Leuesó Lásztó. I.Iipest, 22. Ilaerl Rezs6,
Budapest. 23. Rajnii í;erenc, l:jpest. 24.
Nádori Albert, Budapest. 25. t'álvölgyi
(iyula. Budapest. 26. Labán Játlos, Budapest.
27. Pálfy Józscí. Budapest. 2E, t}ellór.Iózseí.
Soroksár. 29. Kurucz -János. lludapest. i}(),
Il,íarx I}éla, Budapc§t, 31. iíj. l.isztes Sándor,
Rudapest. 32. I\íádaras Jenő, Budapest, 33,
Kecsktrs Ándr,ás, Budapest. 3 t. lionkoly
Lász.ló, rJudapcst. 35. Stúmpf Sándor, Burla-
pc§t. 36. Hatvár!, Egon. Budapest. 3?.
.ilíonos[orv Gíbor. ['ioest_ litt. Ropnár Sándor,
Cinkota- §rpádíötit. 3'9. Széles FÖren c, Ruda-
pest. 40. }'rey Józscf, Budapest. .{ 1 . Wolf
F'rigyes, I}udapest. rl2. Rónaváry Istvrirt.
I}u<lápest. 4]}. Deres Istr,án. Székesfehérvár.
4.{. Táuav Gvula, Makó. {5. Frankó Zoltán,
yécs. io." Tdtn néln. Abon1,. 47. Gc_rliczy
Attila. Nvlregyháza. 4E. A. Nagr Adám,
HórtnrezóÜásáihely, 49. Frajna l\íih. !r,, Vác.
50. §zakács l'ibor, (iyöngyö§, 51. llarsányi
Sándor, I)cbrecen. 52. Burnláz Zoltátt,

Szetttes. 5:t. Witzcnez I-ászló, Szeqed. 5{..
F'§zeséry Gyula, Putnok. 5ír. Martori Endre,
Pápg. irti. Stósz Konrád, Pécs. 5T. Király
F'ercrtc Hatvatt. 58. Iiecskelnóti Kálurári.
.Kccskemél. 59. Ré,vó§z ljnrlre, Bácsalmás.
{iU. Vcrtczkey György, Szom_tratlrely. 6l.
l{atona ('iábor, Kisr,árda. 62, Ádám lindrc.
lJaja, Tanítóképzó. 63. dr. Prell (;yörgv,
ltaja. 't'anlttiképző. íj4, Tar l.'erenc. lJékés-
csnba. 65, íllós János, f)ombóvár. 66. Stenrpa
László, Pécs,67. Keresztes József, Sáíd.
(i8. Hcll Feren(:,,Codisa, [laranya vm, 6í}.
Telcky l,Iihály, Ócsa, íiir. Járásifróság. ?rJ.
Haraly l-ászlri, tsaja. 7l.'l'ótli G.!,örgy,
Csánytelek. 72. §zatrdcr Istvá.tr, f}aju. ?3,
Vargha Sándor, Mátétclke Oalmás l-tács-
Bo<lrog vm. 74. Tremkri F'ercnc. Gyöngyös.
?5, í.}enkó Pál, Tiszaufiar.
_ 25 kilogrant vaj, a Rudapesll Kaizponl"
Általánrx Tejnsarnrrk, Rtt<lapest. \'lí, Rot.
tenbiller-utca, ajáIrdéka. Nl,erték +,; - y,
kllogratnrrs csomagoláslratl : 1. Gyór!, Lászlrl,
I)ebrecerr. 2. ()yalui Géza, í\tagyaróvár. S.
Rérczy T'ibor, 'l'okod .{ltáró. -1. Rérczcs
KároIy. Pócsbányatelcp. 5. Ríbli 1íátyás.
Pécs. 6, IJüki llczsó, Szonrbathelt,. ?. Síaur
Jrizscf, lfékésc^saba. 8. Urbán Ágosion, Nagv.
tnaros. 9. I,Ieininger í(ároly, Nagynraros,
l0. Bácskai Jírzgef. Szókesfelrérvá,r. 1t.
Rétly í.ászlri, G1,,ula. l2. Nagy,Iánrrs. 1'rlkaj.
13, Tókc l,)rnil. l)ápa. ílef. Kollógiuur. l4.
I{óttav l;erettc, F:szterg0lrl. s2.t. Antal Kol-
légiurrr. t5. Iirdei l|erettc, }íakri. 1íi. l}iroska
.Iózseí. Szombathely. 17. (ieigeí Istv/rtr,
I-Iatvan. 18. Rusvav Gábor, .Jászapáti. 1'J.
Czóke Zsigmond. t;ji(:hértÓ.' ztl.. Gáspár
Ernő, Salgóta,rján. 2t, I(ardoss Győző.
Balassagyarmat, ,22. Faragó Sárrdor Józ§ef.
Cson grád. 23. Szabó G."*ula. Biharnag.vbaj orn,
24. Heged{is l.óránt. Zalaegcrszeg. 25.
Kostely l,ászló, Cyór. 26. Parrdur l.erent:.
Gyór. 27, Aradi József, §zolnhathely. 2E.
Iluttkay Kálmán. §árospatak. 29, X.Iáben
Sándori Salgtitarján, j0. Réva]. Jóescí
Nagykarrizsa. 31. 1'ót.h Ernő, I{ridmezlí-
vásárhely. 32. K[ausz l.Aszlri. Stlprott, 33.
Fridrich l|Iiklós, Soprotr. 34. l|átra}, I,ajtls,
Baja. 35. Sas Cábor. Sárospatak. 36. \'arga
Józseí. BölcsI<e. 37. Galyasi Gyula, Cyula.
38. Troszits Miklós, Szék'csfelrérl,ár. 39.
Stáhly Gábor, Gödölló. C0. Winkler l,ajos,
Székesfehérvár. 41. Szendr6v Zoltán, Itékés"
csaba. 42. Sz. Nag;- Zoltán. Szcged, .Jll.
F'orinyák Gyula" Szegerl. i1.1. Szilágvi ;\ntal,
l\{iskolc. 45. Sárkány Dónes, Györ. 46" Sipos
Jrinos, l\{akó. 47. Piltinger .látros, Pilisvörös-
vár. 48. (]sonka I.riszlli. Sztgcd. .llt, í-íolrtr
l,ászló. nU.virc8_vháza. 5, },'l'(it h l'él i lt lil rll ír tt

és (i^vula, Kecskerrr(,t.

A szállítás költségt, a nycrtesektli.
terheli, amenn!,iben nenr személyesen
veszik át. Fenti nyeremények, illetvt,
utalványrrk átvehetők a Cse.rkószház,
barr (Rp.. V., Nagy Sáudor-u,tca 6,

íí, 37.) január 15-ig, a hivatalos órírk
alatt (hétíő, szerda, péntek d, e. {l**1,

tl. u, 4,*,7, kerld,, nsütörtók, szrrmbal.
d, e. 9--2-ig.)

Darospa[uK. rwtIln8cr áo|r9n. ;a]o§zeN"
péter. ]!íiIisícs t,ászló. Szonrhathely. Iíj,
Kalán István, I(ispest.

$ tucat" Kalodont-logkrémn a llrrttor ós
Lcver Il. 'f.. Burlapost, Yll, ,Erzsébet-
körút 6. ajánddka, Nverték: Ács tséla.
Bu(lape§t. Ifj. Létrav G_vrila, _Zirc. Sólya
Tivadar, Cinkota. Szentivány,i Árpád, Gvé.
kénl,es, Szitu Ferenc, Győr. Gerse-ly (ivula,
Celldömölk. Posgay Kántlly, Budapest. Kol-
lár LászIó, Vác. Hatfalusy Egon, Budapest.

2 darab Turnlight zseblámpa, a Pálrr és
Tárta eóg, tsudapést, YI, Váci-út 66, aján-
déka. |(yertók: ít. Pepp Jártos. Budapesl,
Torontáli Lászki, l}udapest"

50 darab illatos kézrnosó szappan, a
Flóra szappu4gyúr, Rudapest, X, Soróksári-11{
35, ajándéka, 10-t0 darabot nyertek a
következók : Tóth l\tfu,ia, Budapest. Ru-
dinszky Andor, Gyönrrő. Gáspár Sándor,
Körrnend, Pataki Béla. Baja. R, lllárton
Ánna, I(ispest.

70 darab Cullinan HB. raizirón, 70 darab
Colcrt HBrajzirón. 12 doboz. szlrrcs prrsztell-
irón. 24 darab Cullinan játék, a llrevllüor
ós Tárra (Irban có0, Budapest, VI, Váci-rl1:
168, adománya. Egy-egy kdsz|etet rrycrtek:
1, 7,eke János, Bácqalrnás. 2. líj. Támba
IVliklós. Rudapest. 3. }lasch Jrizscf, Szombat-
hely. 4. lrarkas Antal, Pestszenterzsébet.
5, Gaál..Iános, Székesfchórvár. 0. Ránya5,
Lás1,1ó, Ócsa. ?, Kopniczky László, Nyirdgy-
háza. 8. Zsáry István, Jvliskolc. 9. Bányay
Józseí, §zékesfehérvár. 10. Wagner l,,ászló.
Nagykanizsa. 1l. Simond Gusztáv, Pest-
szentlórinc. 12. Szilágyi Antal, Szege.d,
13. Nyitray Károly, Csömör. 14. Jaszmann
László, ll{ózs. t$, Godár József, Giidtilló.16. Schweizcr János, Lajosmizse. l7,
Fényesy Iiároly. Budapest. 18. Hencz
Dezsó, Rudapest. 19. Ilutwagner }-erent,,

FIGITLIiM t .Ianuár 15-én új
IIAGY PÁIYÁZAT lltDUL szerrzációs dijakkal,

+r,affi.+*.\Gt+l|#i. - í, áll\+{a}{+TtFi+§{lt-} +

íitarló mozlgóp. Igcrr alkalmas c§erké§zelőadá§okon, gyűltisekcn, vag}r n{gyobl)
c§aládoknál való vetítésre. Kül0rrr)serl nlo§t a ho§§z{r téli estéktln és karácsony iin-
nepein. T}ármely e6iyen- és váltóáramú, 11(), vagy 220 vclltos hálózatba bekapcsol-
ható. F-ogyasztá§a 500 watt.Vetítől-ávolsága 6. {J tnéter. Maximális képnagyság 2xlt
méter. Ára : masszíy asztalra szerelve, elekt-romó1.orral, szabályozó ellenállással,
500 wattos projekciós körtével. í.vlámpával, előté.tellenállással, fényerő§ obiektívvel.
kb. 1 km hossz{r filrnmel egyiitt l.eljesen komplett, üzemkész ál|apotlran 100 P,
c§apatoknak inrlokolt e§etben részltrtrc is. illegtekinthető és kipróbálható bár-
rnely, hétköznap 20 és 21 Pra közötl, (látogatá§l- cólszcrű írásban elírre jelezni)
§zabó Rerr<leguz gépészménr(iknól, Brrtlapc§t, Vll, Nlosztát:..u. 8) Zuglóban,
a 69-e,r villanyos végállom,ásnírl.

§{)



mt ÉnI}EK§t?
íto$yaD kószirhetünk mind+tlro brrszuól-

batrr railnsztrit 1t Elrontntl vltgy ri,gi filmc!
kis darábokra vagdosunk s acetrírrbnn ícl,
rrl<ljuk, Mikrlr az at:elr'ln szirrtpsűrüségft
oldatot atkótott ,J celluloicldal. ktlsz J
rafia§ztó. Az ilylnr',,don kÉszített ragnszl,)val
íivegel,, fát, porr:cllárrt és mó§ sok rniltrlett
rnús| is raga§zthatunk. \'ig5,írzzrrrtk. nrort
gyulékrrtty.

§itaníolyaur. - A Flárshcgyi (;sfrkd§,l
oárkban az idei tél folysmiln kezdó síclíik
ieámára állanrtó §í"taníol}'alll,]L rclldcz,l
parkparancsnokság. A Cserkriszprrrk iigvc,
letes tisztjc rninden vasár. is iirlntpnap ü
síeló cserkész.ek rerrdelkezésérc all síokt.rtúr
céljli,ból. I j§},an<r1 l Ilagyon ketIr,czttttilt1 es
ár,in sílclszeielést is lehet kölcsiinözrri,

Mllyrln kiinyvcklről lchtt í} ($oík,i§?Áll,t l+g
apróhÜ r&szót is mrrg|§mernl? ií(órrli : (]srlcsei

János.1 - l\ csct,kész.éleí. t,gy-eg3, rtíszlet,ét
más és tnl'rs szakkiittvr.Ból i.srrrt,rhplcrj rnt,g
lt legiobharr. I91, az cg"v-es pri,ll3k 111l,xg{1
a 'I'emcsy: (lscrkészkiiIr;,r,; :r Iallor l,urlni.
valóit a §zlrilit:lr; T'áborozási kiitiyv; játd-
kokat" a JátdkosLönyv; nótákat a §lüs.yír
Cscrkész l)aloskönyvc tis a lO1 nttg,var ltep,
dal: az órsvez.ctli tudnivalriit lz. 4rsltzelői
könl,r,sorozal; a tczcLői rjolgokal a vez,,tői
költyvsorcrzll tarta}Inazza"

A cserk6sz.puxku tt{ivét, hátr.1 liir,ís rrllitl
*cll tlsrtitonl'] (Kérdi : Szdkel_r.- .Jlinrts.} -

Á tövésze.t befcjczése utrirl mirrilen xlliirlottr-
m:rl meg ktlll íisztí|arri És be kul} rr[a,iozní
a puska csöv{,l, íiitl8ctlcrlül att,til. hog3, hálI1,
tölt{.nyt lőttiltrk ki bclőlc. Ilu cgr :rIkalutn.
mal sokíl lövünk ug]ianabbót a purkáhril,
ligv lt lövészef kiizl)cn is c6lszcrű ir (,{ii1,{:L

tne9tiszlítilli. [g1, nlarad prtskáttk ji, is
lrrls_-szú i<leig használhuló,

tlíkor ós'irol losz irlón télltáborl' (l(érdi :

Itrrdav ÁrpárJ. ltlil.t l)eeember 27 janrrár
t-if; ,i llírrslleg.yi Cst:rkészpark parancsnnk
sát{:, ierldez.i ]neg a?.5" l1ök télil,áhort,
F]rir, icIulrIkezhetr}ek az,ok az őrsvczetók,
ekik rirrir 1,oll:t! órsvezetői [ábnrhan. A ic
lcntkrrzéseke.t a l{árshcgyí ()stlrkészpark
p*ranr:xntlhsága címdre (l}u(apclt, I", Hárs-
hcgvi-úr l.) ktll küldcrri, Jrarancsnoki ajiinlá,
llrellckeIcudő. ftdszvóteli díj 6" *- 1'.

llcpiil{ílléplnrxlellck kószllósét lllll1, kiilr1
vtkhül lelrr,l +lciliírlítanl? íNag,v [,árzlri.
Yc§zl)l,im.) l,egjobb kiilryv Szabri,|ó"
zscf l ,,ltcpülőgépnrodellek készltóse. Az
clnrélcl,i ttrrlnivalrikat és g.r,akorlali épitésr
íogásokal lr:lrc!, helóle *lsajírLítani. }loelell
rajz nínr,s htnttc. A Nl,ng5,rrr Csr:rkész tijabh
szlrtttaill:ttr lrtír jclr.,tlnek lntrg lnorlellck is.

íruryris klú j ulá§út lto0ynu előz.lt*tjük nreg:l
{[(oíi}ul}, I),l KűolajjaI kcttjiik he a
frg.yii§ hc|},,tt" l{a kczünkön, vag.v lá}lunkolr
YolL í;\g\;i§. rig_r, o15, forró láb- vag5- kéz-
íiirdóf. veszünk, rnelyet nagyobb fíjrlalonr
nélkül el turlrtnk liselni. Kámftlrlcvé| vagr
tül§r- ,:§ ííizfahtlj fóz.ttr':vel mossuk. brrrrr
glttirrli a fagy:ir llclr'ér. l laszrrl'll a mr,lt,8
}lrtr*cetcs brrrrrgatíl: is.

|irrlr:rnos-e klsr:sr:rkész szájhtrnrirnl,l<ozl rre-
knrl, alakitani? llol lclrct n kiilónhiizlI grítlum{t
lrarmrinlkákaí |neg§zereznl? (Kdrdi : Surlár
J}czsó ;rartrrrk. } -, . HO§y érdemes-e kis-
c§9rké§zckbtil szájhlrrnrónikazcnekart alaki-tltlli. sz rtrindig az irdott heIszt:tlól íüEg"
Ha :rz elófeltételek nlcgvrrrrrak (hozzáért6
rezetr) tis ió hallású íitik), trrindenesetre
ér<lenres vele íoglaikrlzni. Megíeieló hang-
szerekcl roinden nag_yobb hangszerkereske-

ddsben lchet kalrni. Árak k'b. a következók :

sz.oprálr P l.ír0, álL P 3.80, tenor }] {.5{},
b*rssz,us I| ?,ir0.

Ki iqaznlju rr próbúk letótelét. $ pn.slrft
nok, r,ilg1, a prlihúzl,utó tl§zt? (Kérdi : Naqt
Z,)ltán it.) A (:§apal szokásaitól füqg
.\ pr,i}ra lctélrrléL igazlrlhatja á }!rí'tbá?tlll,tisit, dtl van csupnt. altol t,zt a jnqnl
ira|ano§nok fenntartja magárrak.
_..í-T!*-@

Legtőoolabbi &orric§onyi
jőhiuánaóg

§oÁ: lt*l§ről szokalL érlcezai ltarti,
r].qolt#Í i rikíú Ú nság1 ú. fut ag ll ar C se r ké s z he :,

fuI"osi ega fitlllt k,apluítk,. anti ttluol,
súqbtut uir mitttltn lttrligi. r(lrfirrlnl
AŰsztr<ilitiból, SytItullből,'rkezelt *,iil
ügai íőlitkúrlll?i,, dr. Moltt.úr Fri141rs
íidtlözlő lcurle. lntlgh',Il mindell mogllilI
cser!íésznek kellemes iinnepeke.í" d.s bol,
rlog újévet ktuán.
,+r.ír{ffi

Aí flkfffiút§al iireg escrkósz(úlcp l.é16o i§
üz.orrrben van.'léli lábornak (téli balatoni
ít|tutvázás. korcso|vazás stb.) cIsőrendíiel:
rncgfócl. É'elvilógoiítás : \'.. Nagr §írndrlF
ut.cá 6. l1_2-:l.t.

}'elk6rjük nrlndazoknt. akíh a üP. sz.
..li (l 1, s n i o" cserkúszcsa|lul,nilk ho tszab h
vüg§ riivldebb ldelg tlgJai vohak, hogt r
csri'ilat fenlrnltásánali 1í ór,es jutrileunrlir,,
\aló teki!ltettel, cínttikct Icgkésőbll dr:ct,:n,t

bcr hó .}t-ig az. uláblriakkal kiiziilni szjvcq,
krldiettck : ]{un Attila r:salr;r lparstlc§rlí,!
l. Ferrr, Oszkírr tr. 62.. l'einiq,,r, l,.rich ljtr,tl
X I. }{Órthy i\,!.ikltis-írl 281b,'

Míelött túr ára índul,
vá*árolion !

{iyerurek § po rt l n go g_vii-
nyiirÜ c§íkozássa}, 0. sz..
szánrrrnkrirrL l]0f ill. emelk.

ll t."_
{i.vermtk &pao§lnfi. l'cle-

nrark§uerii, fchér, vilá
gosltók. ziilrl. tIrapp.
szüIl(c ós piros §zílllIon.
2*-8. sz. . lr l.

§latrell $yernrekin{. 24. sz.,
§zánorrként, 40 íillérrel
cmclkedik.,.... r t.--

['ílríl llnnell sporlinír a}1,
golos nrint,ákbalr l' *..

Zippzáras ílarroll §portlns,
kockás T. c§ikos r P.98

Flanell üva.t sportllr!|, zip-
záras, b,lrtló, l<ék. fckete
v. káki §zlnben t} 8.StI

Flrrnell §kí-tfl g, kocká§
v 6.48

S6rti varlágzlrarisnya, visz-
szahajtható §zárral

P I.§{l
tsSrft gyflpiú, §porthilfls-

n}tr szürke ós ba.rrtzr
§zinb€rn, llesetivijtl, iin-
lartó gumivnl . . , l} 3. "

}ÍegJelellt téll ár|egyzékllnlr. Kiváttütfir rtzonlrrrl külrl,
jük. Prrsíai mcgrendeló*eket rrtánvóttel gzállítunk.

T§Mp0 ARII HAI
Rfrkóczi fit 38.

{iyermek zippuáril§ §port-"szvctter, ángrrlrrs ltritds'
§zürks, barrra és siitót-
l<ék szílrllcrr" llí t,nt. lragy-
§ág, §zátlt()nkrlrrt 40 fill.
etnclkt:ilrls,,.... Il 9.-

Fórli mlrrtás pullo§er, be-
lül bolvhos, §ziitke ós
drapp §zínbill ,. r 3.S8

Fórfl kölött mgllérr_§, t or-
clás v. sirrra,.". P 3.9S

Fírrll zippzárír§ §zveílr,r. fln-
flolos lnintákhan P t.4B

Férfi mel,f;oz*klri. crő§-
§zálü . ., J, _" .7B

Fórfl flórzok.li- §topl)olóval,
ang(}io§ rlivttmintáktiarr

P-,98
F'érít trerby.,tokrrl, kitiinií

nrinöségben ". .. P t.3ll
Férfi gyapjúznknio mrlirtr-

zott §uö\,ó§ .... P 1.9lt
}'órtl strlor!lrariru1,lt, atrgri,-

los nrintáklran. erősszírl(r
an},agbÓl^...... P t.-

Fórfl lábszárr,írdii. Ia
ányágból p 1.9B

!;1
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A C§ERKÉ§1IET YrLÁGTöRTÉnnrn
,{KoaUníK L§{;IIATALMAsABB tplusÁcr MO7§ALMA ..,,Á2 nrJAK §frp§u0v*:T§lifit)

AM§I|IKAI rcynsür,t Álr,R llox GJolyt*tós)
A különpróbák terén gyors fejlódés mutatkozott. A }ienrzeti t]ecsütet-

bíróságnak, amely ez.ekkel ós a kitünttrtésekkel íoglalkoerrtt, kiilón tatrácsosai
voltak.

A tlecsÜIetbíróság élén Dan Beard, állt, aki ert a tisztct a legszlvescbben
tőltötte be, mer[, mint nrondta, ezen a helyen, |átható leginkább, nrityen igazi
.amerikai férfiakat nevel a cserkészet-

Néhány érdekesség a l3SA 1919-ben kiadtrtt szabályzatából:
,,Ajánlatos, hogy cserkészcsapatok egylrázak vóclelrne alatt ala,krrtjanak,

de ahot lehet, a moz6alom teljcsen mente§ miltden felekezetiségtől.''
,,csapatot szervezhet : a) valamely egyház vagy nrás elismert irrtézlrrény,

ól legalább 21 óves amerikai állampolgár férfiakból álIó csoport,.''
A tiszti igazolás alsó korhatára szintén a 21." éltlt*v. Á csapatok lótszáma

l]2-n{:l rragyobb csak kiilön enge<lély alapján lehet, de mr{r nógy cserkészt mint
.csapatot. igazolhatnak. van ássocíaíc (pártoló) cserkési, aki évenként legalább
egY cscrkészÖsszejÖvetelen ré§ztvesz. Yan Pioneer ({rttörö) cserkész, aki a cserkész-
kÖzponttat áll ltlvelezésben és van Veteran 1kiszolgált) cserkósz, aki ötévi cser-
készsaolgálat rrtán rnég kapr:solatot tart fenn csapatával. §tinden cserkész 25
cent évi igazolási dijat fizet, tisztek, segécltiszttrk senrmil. Pioneerek l.r0 centet,
veteránok eg_v clollfut.

^ Lz J-916-ban Ineg§zervezett Pioneer, majd ,,I.one Scrrut" osztály Arnrstrongpeng,vezetésével a vidóken, föleg a farrnokon elszigetelttrr élö, magános cser-
készeket kapcsrrlta össze. P*rry 1919 végtl óta műliödött, mint ,,főüttörőcser-
kész" és j,700 írttörőcserkészt tartott rryilván, akiknek az,volt a <lolgrrk, trogy egy
megbízhatir felnőtt, tanltó, pap. vagy munkaacló előtt letegyék a cseikész-
próbákat,

A tengeri cserkészek létszánra 1919-tren az előz6 óvinck háromszorosára
nőtt, I{ülön 300 olrlalas §ea §couí kózikönyv jelent rneg"

A tengeri cserkészek teljesen áLvettek á lrár,litongeréizkiképzóst, csak éppen
nem ágyúztalr és ** nem káromkodtak !

Roosevelt temetésekor Amerika lázas élete megállt. :\ nentzet nagy gyászá-
ból a cserkészek, akik egyik legjoblr vez.ériiket vrrszt-ették el benne, móltón kivet-
ték részüket. A rragy ,,'feddy" enrlékónek rrréltó megörökítésére alakult országos
bizottság rn,inden munkájába bevonta és nrirrdennemű szolgáIatra igónybe-
vette a cserkészeket. Igy ők örizték a Roosevelt_zászlót is. Emlékére sok ezer
fát üItettek országszerte, nrég pertig tiitrbnyire a ,,főcserkészpolgár" sírja körüt
terebélyesetlö fák ma$vaiból. A sírhoz perlig nrinden évben nagy zaránclokla-
tot ren<lcztrek.

A háború utáni nagy íellentlülésben a bolrlog Amerika tlserkészei az igazi
jólét, a prosperity jegyében folytatták nruukájtrkat. Á jólét elsősorban abbán
mutatkozotf- meg. hogy nagyobb súlyt kézdtek helyezni a cserkészruhára.
Ertltlk,es. hogy a eserkészruházat tegegyszerűbb kivitelben is tíz <lollórba kcriilt,
anri európai szemtnel mérve igen sok, de Anterikában is pénz volt. Élppen ezórt
a teljes egyetrruha nem is volt általánosau kötelezií, bár a szövetsó§ nrindetr
cserkészt buz<Iított a megszerzésére.

Livingstone elnök ezt írta B. P.-nek : ,,Ön tu<tja és én is turlom, hogy clsupán
az egyenrultának és mindenféle jelvénynek a viselóse keveset jelent, ha a fiú
életót nenr hatja át ügy, hogy eleverr erő lesz belőle társai felemelésérc és az igaz
rokonszenv és szolgálat kiterjesztésére."

Ilycrr szellemben indult meg a Boys' Life hasábjain a |Uorld Brotherhood.
af Btll1s, a íiúk \rílágtestvériségének rovata. Ez kiterjerlt a nemcserkész olva-
sókra is, Aki tag akari lenni, levelet. írt az idegen trrszágbeli, ismeretlen fiúnak.
A levelet, a központ továbbította a jelzett országba. Ha onnanválasz iött, akkor
már közvetlenül folyt a levelezés.

A Boy's Life vorrzóerejét csak növelte ez az &jitás és csakhamar elérte a
százharmincezres példányszámot. Tartalomban is a világ legnagyobb ifjrlsági
lapja lett. A Scoutíng, a cserkésztisztek lapja kéthetenként jelent meg, egyelSre
60,000 példányban és minden cserkésztiszt ingyen kapta.

A jótett maradt továbbra is a mozgalom le§obb nópszer{ísítője. A jótett-
héten, amit, mint számos más iidvös írjitást. a cserkészszövetség vezetett. be az
amerikai életbe, a sajtó megírta, hogy 700 millió olyan jótett ment végbe, amely
a cserkészet nélkül sohasem valósult volna meg.

Amerikát a népek olvasztótégelyének mondjek. Ez áll olyan formában is,
hogy az amerikai cserkészet az idegen származású ifjirság olvasztótégelye.
, Frank Rígn.ey, a Boys' I-ife és a,cserkészközpont üsye§ raizolója gyárópüle-
tet rajzolt, B§á, felirattal: a cserkészszövetség a százszázalékos anrerikaiság
gyára l

A cserkésztrtrlományok és ügyessógek sokoldalúsága magával hozta, lrogy
az amerikai egvetemeken elnréleti és gyakorlati cserkésztanfolyamok létesiiltek.
.A newyorki Columbia egyeteín rektora már 191.9 márt:itrsában teljes cserkész-
előa<lássorozato1 renclezett 180 hallgatli róse(lrtl.

m: É;r.D§Kntt
i}lllyen könyveh íoglalkrrzuak a kütyi-

ldomítással ó* tenyósztóssrl T (Kérdi: ül.
í)awirl sorl).

Ilosvai Lajrrs l{ároly : A kut1,,a. Athe,
§aeunr.

l(l találta l€l a kerú€§terl pálcát? Lully,
francia zeneszerzőt tartják a karmesteri pá,lcu
feltalálójának. A rési idók mesteíei a taktirst
ho1 a lábukkal. hol pedis a kezükkel ütöiték.
Használták még elrhez a spanyol ca§tagnoi-
tákhoz hasonló c§atto,{trrtd szcrsziimokat is.
Lully volt az e lsó, aki hotot vett ehböl ,l
céltlól a kczébe. mellyel a padozaton kopog-
tatta a taktu§t. igy eshetett meg vele, ho§y
egyszer .-- bizonyára szenvedélyes lendület-
tel *- nem a deszká,t, hanern a lábái érte al,
ütés. A könuyü sebet elhanyago|ta, vórmér,
§ezést kapott és r6vitlesen mr:ghalt. Példá-ját azonban mások is követték és a kar-
mesteri btll a l8. szrizad végéig tnegtartotta
helyét, amikor az idósebb Strauss feltalálta
a karmesteri pálcát. ilalálakot. 1849-ben, fia
.." a lla8y ,lohann Strauss --. í]écsben cry
nag!, han!avetsenyl karme§teri pálcával diri-
gált és ezzel világhfressé tette ezt 4 sz.et-
r;:árnot.

L+szre lsmót or*aigos portyúzás ? A jövó
óvrc crcdetileg más országos prográrpmokat
vett tervbe az orsz, csetkószvezetótiszt {tr,
De ol3- rrng1, az drdcklődés az or§z. portl,ázás
inárrt. hogv vaItiszín(tleg módot' tjtünk, egy
újabb országos portváz.ás nregretrdezésére is.

tlllyen trl6közökben ós mllyen t€rredeleur-
hen ielent meg a ,rMagyar Cserk6sz" el-ső
évíolyarna 1' Az első szánt 1$20 júnilts
15-én ttegtedír, alakban, nyolc oldalrllr
jelcnt rneF. .\z elsó évfol1,anr számai hastrtr|ri
terjedelernberr. kóthetenl<érlt l/rttak nap-
világot.

Lchet-e n c§€rkészottlronbau tserk6sz,
kalapbon tnrtóukodnl ? (kórdczi: illószáros
Lajus. 1Eít.) A csapát szokásait,ól íitgg.
Ré$ cserkészoitekett vag}, a paranesnok
urat kérdezd meg.

IIa valaldnek két tl§ztsésQ lan (pl. őru-
vezető ós egyúttat il csapüt lőgznkóasa}.
hordlrat|a-e nlind n két rarrg|clzóst ? (kót,-
dezi : Kovács Mtktós, 21:J. őrsv.) Csak az
egyiket. Az értékescbbet. Az őrsvezcl.ó-
ségért kemóny pr<ibát ,kell kiállni, tehlil
leÉértékcsebb. önérzete§ őrsvczetó a piros
csikot h()rdia. íigvébkónt a fószakácsnal:
rrincs is hiÚataloi rangjeIzése. A titkári.
seertárosi és könyttárosi megbizatásokltt
jelezzük zöld csíkokkal.

I}llórt cslnáltak a rrorzébün vlz§zlnter
6s nen lügg6leges sonalakat ? (kérdi :

Gárgyán Tibor. 550.) A morze távirógó1l
íorgÓ korongocskála r,,izszitrtes nyomokat
hasv. s a iízszintcs vonalakat kézzel is
köíiryebben lehct lcírni a fol1,tonosság
miatt.

Lelreh,óges-e kerékpr{ros őrs ? (kórdi:
Buday Arpád. 183.) Ttlrmészete§en, de csak
a parancsnok {rr elózetes engedélyével.

Kl volt au fi rrl&gyar oserkósz, ttkl ol6ször
szállt íot slklóreplll6vel! (Kérdi: Szabri
Ferenc 229,) _ 1. Lazarus Lajos, 2, I3onros
lstván, 3. Osvátlr György cserkésztisztck.

Fenyőágut, lonrbot ltogyan hnsznrilhatjuk
lcl o cscr-késmtthon dlsdtés6io? A fen}-ó-
ágat ki§ házi kezelés után tartóssá tehetjük
é§ ííy az otthonban szép és cserkészies díszl-
téseket c§inálhatünk belőle. A l€\,olck gyor§
lehullÁsát rnegakadályozhatjuk azáltal. hogv
az ágat és leveleket egy rész vlz és egy rész
glicerin jól összcrázott oldatával vonjuk
be. tgy nenrcsak a lcvclek lehul|ását halaszt,
juk e[ lrosszrl idóre, lranem a letelek üdt
zöld színe is megmarad a íetrti kezelés
utárl. A fenyőágon kívü a lombos fúk ágacs-
káit, különösen a színpompás őszi leveleket
felhaszrrálhatjuk a c§apatotthon d{szítósó-
néI. l{a n levcleket larrg5,os vasalóval ki-
simltjuk, czek hosszrl irlóre megtartják
sánül(et s ilem z§uÉorodrrak iissze. A friss
Ieveleket vasalás előtt száraz, szc.llós helyetr
kiszáritjuk nnnyira, lrog1, nrtig tre legl,errek
löréken,ve k,
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[íl1 tlslnűltak, ha a egorkészövem rlqy
ruegpuhult hogy u llüomos csnt esúszlk
ra|l"e :* így uem lehct mogriigziterrl ? (kér-
dczi: L}aross Sándcr, 425,) Kétíéleképf',n
§cg{thet§z rájta. vagy szerzel 10 cm. hoss"ú
és 2 cm, \,ékony bórdarabot s ez.t a rzij
alatl, átfüzöd. Igy feszesebb lesz s nem íog
c§úszni. A másik mód, hogy a csúsztatti
íómcsukót úgy gört)it$d, hogy aaok no €gy
síkba essenek. Igy a szíjnak nagyobb srlrló-
dása csökkenti a, cstiszást.

Kló a ceorkósz klspusku, hogynn lolret
hozzáiutnl és hol lehet horzí tölíónyl klpnl ?
(kérrti: Ga§ztány Ferenc, ttt3.) A. tulajdon-
jog a csapatok részérc ki,kütdött 193,4. éü
október l-i kiirlevélben §&n leíektetve.Az akció már megszúnt. újabb puska-
mennyiség már nem áll rendelkezósre. 'l'öl-
tényt a Skaba és Plökl ctígnél (Burlapest,
VIl., Vilmos császár út 33.) 100ít-es vétclnél
18.20 I), kisebb vétcl esetén 1,00 darab
2.20 ['-ós árban lehet beszerezni.

Melyck & gomba- és nö\,6rryhatározó
köttl,vek ? (közli : K. D. 3.) Fehér J. :

A tavaszi ílóra legközönségescbb vlíágos
trövényeinek határozója (-.80 l'), Jávorka
S. : A magyar f}óra kis határozója (7.80 P),
Jávorka S,: I\tagyarország virágos és
virágtalan nör,énveinek mcghatiro2ó kézi-
könyve (40.* P), Jároka-Csapody : I\{a-
gycr !lóra, Hazai növényck rajzos íelsoro-
lása. Ara 100 P. Szabó J. : Utmutató a
virágos növények és harasztok fiyüjtésére.
konzerválására Cs nör,énygyüjtenrények be-
rendozésére (2.80 P). rieinálsky j.: Az
ehetó és mérges gombák gyüjté§e, felisme-
rése, konzervá-lása (2.40 P), Szemcre L. :

Gombáskörlyv kezilók részére. Utmutató
gyakoribb gombák meglsmerésólrez és érté-
kesítéséhez (10.- P).

rllllyen leltétolek mellctt használhntó a
IIdrshogyl Cserkószpark céllövöldéJo ? (kCrdi :

Falbizoner lstvárr. 18.) A cserkészparki
céllóvölde lrasználatának íeltételei : 1. Le-
gyen a céllövészetnek katonaviselt vagy
leventeoktatói tanfolyamot végzett felelós
cserkésztiszt vczetóje. 2. Csak cscrkész
kispuska és a ,,F-ég"-puska csak szoba-
tölténnveI használható.

Bútoibólhosynn veszünk kt loltot ? (kérdi :

Szabados IJéla). Fényezett brltorból dz-
íoltot kivehetünk, ha a folton pár óráig
konyhasót hagyunk, m4jd a sót Ietöröljük
s a foltot száraz ruhával és parafadugóval
íelváltva dörzsöljük.

illvel pótolhatiuk ü teát ? (közli: Kor-
buly l). 3.) Földi cper levelét gyüitjúk, ezt
árnyékban mcgszáritjuk, mint a reIrdes
teát használhatjuk. Ug5ancsak hasmálbató
tea hclyett a szárított bodza- és hársfa-
virág is.

Melyek,fl! lsmortcbb rovarhatározó kö4y-
vek ? 1közli : Korbuly D., 3.) Bátori A. :

Hazal bogarak és rovarok gyüjternénl,e
{-.50 P), Csiki Fi. : Utmutató a rovarok.
pókok és százláIrúak gytlJtésére. korrzer-
válására és rovargl,űj!emények berendezésére
(2.80 P), t.ejtényi S. : Rovargyiijtő (1.20 P),
Soós L : Utmutatr'r a gerincesek és puha-
te§tűek gyüjtésére. korrzerválására és gyiij-
temények kószttósdre (2,80 P).

§ogyan lohet n térkópJeleket körrtryoná ólvezgtoson me$tanuLrl ? (kérdi: SztaClró
K., 183.) Fótrb szemporrtok: Olyan tanítsa
a térképjeleket, aki maga tökélctesen tud
térképet olvasni, 2. A térkópet ,,tanulmá-
nyozva néze3letjük". Eg.ves jeleke t, alnit
már tlgyis i§merünk, megkere§ünk. I(özben
néhány üjabb jelet is megtatrulunk, pusztán
kíváncslságból ts, 3. Diktálás ut/rn tórképet
rajzolunk tragyrészt a már ismert és néhány
új tdrképjel felhasználIisával. 4, Kirárrdulá_
son a térkép jeleit összehasonlítjuk a való-
sá3os terep[árg.vnkkal és terepalakuIatok-
tal. 5. A térkép c$y--cgy részletót pontosan
lerajzoljuk, majd pedig bizonyos árárryban
nagyobbítjuk vagy kicsirryítjitk.

Kl kaphat szállá§t a líórshegyl Gserkész-
prrkban ? (kérdi : Hibbey Levenl,e). l\linden
cserkész, akinek érvényes cserkészigazol-sánva van. Magárros cserkészcknek és
tiszt vezetése nélkül érkező csoportoknak
pananesnokuk lrásos engedélyét' kell fel-
mutatniok. Szállásdíj egy-egy éiszakárarn íillér

Yale cgyetemén. anrelv a lr:grégiblr
az Egyesült-Allamokban. ll5 hallgatr'l
jelentkczctt c§erkészti§ztllek és pól-
dájnkat §o{an követték

A YMCA 80 hivatásos c§erkészti§z-
tet alkalmazott, de összesen. közel
€Zer ti§ztet foglalkcrztatott közel ötszáz
c§epatában. Mindez az1 a célt szolgálta.
hogy minden Amerikában élő fi{rnak
módjában legyen beolvadni az egv§é-
ge§ ,,amerikai" ifjt'rságba, anlelycí. lt
BSA képvisel.

.Az etsö évtizedben ötnegyed millió
amerikai fi(r tette Ic a cserkészfogaclal-
mat. A napi jótett Amerikában lrilre-
tetlen mérvű §zervezett,, önkéntes
§egítöszolgáIattá fejlörlött. Ki ügyelt
tlz év óta a váro§ tiszta§ágára, ki
nyujtott §egélyt váratlarr balesetnél
ki g|onclozta a fákat, ki volt ott lnin-
clen törnegszerenc§ótlenségnél ? Lz

N
r

üátü

Erl t €rö o?azág3z€ítet
rian. hó n!§, tömogelbl.
Og el ldü nem log rajtam,
ulzhatlen az orHl telptm.

amerikai c§erké§z, akinek vérébe nrent át a §egítés és ösztönévó lett az élct-
rncntés, A háborúban a BSA volt a legnagyobb egyenruhás polgári szcryezel,
amely a kormányt se$Ítette. A cserkészkéz;ilcönyv ott volt minden isktllában.
l,elkészek vagy üzletemberek egyaránt kószséggel támogatták a cserkdszek,cl,
erkölc§i vag1i anyagi pfutfogásukkal.

Itt kell megemiíteni azt i§, hogy írj élet.pálya nyitt mog kiváló fórfiak szli-
nrára: a cserkészvezetötiszti hivatás. A vezetótisztek minctegyike olyan képes-
ségekkel rendelkezett, amel},ek §okkal nagyobb anyagi előnyökkcl járó állrisokat
is juttathattak volna neklk. I)e aki hivatást érzett magában, a?. a cserké§zmunkírt,
mindenek fölé helyezte.

Tíz esztendó vivmányai között talán a legszembetűnöbb, hogy a cserkészet
népszerűvé tette az unióban a táborozást minderrki §zámára. A polgári weekend*
táborozás is Amerikából, a cserkószektőI irrdult ki és ugyanc§ak Amerika cstlr-
készei fedezték fel, hogy télen is lehet táb<rrozni. ,,A cserkószet az egész- óven át
szabadban való élet prolremmja" ---, rnondták.

A tegtöbb fi{rt a szabadban va|ó élet, és a táborozás h<>zza a c§erkészmozga-
lomba --- ez a hivatalos megállapltás. A mozgalonr yezetői ezért helyeztek olyan
nagy stllyt a táborozá§ra. Magáno§ok arlományából és a helyi cserkésztanácsok
áldozatkészségéből már §ok város cserkészei ren<lelkeztek állandri tábrrrhelyekkr:l.
Sokszor maga a város adott területet.

Az egósz lratalmas or§zágban sokfelé voltak hasonló táborok. Szép gorrdolat_
volt az amerikai cserké§zet vezetőitöl, amikor elhatározták, hogy az elpusztrrlt
Franciaország fiai részére is megvalósítiák a táborozás ijrömeit.

Compiégneben volt az egyik il_ven iskolatábor, amelyről a sajtó is sokat
írt. Az Aisne partjálr láza§ buzgalommal folyt a francia cserkésztisztek ós {irs-
vezetőjelöltek képzése, minden félórában más-más tárgykörben.

1920 végón a francia cserké§zek annyira felkapl.ák az inrliánizrnrrst, lrogy
abban még az amerikai c§erkészeknél is tovább nrentek.

lgy hatott az anrerikai cserkészet a franeia mozgalornra, amel.v végtelerrú}
sokat köszönhetett a BSA igazi jótetteinek.

1920 hozta mes az amerikai c§erké§zek első nagy, kiilfi'lrli ütját, A lonlloni
.Iamboreere mentek közel nég_vszázan.

Az amerikal ,liítk válogatott, szálas, eróteljes képvisclői voltak az amerikai
cserkósztípusnak. t"élerlmes csal,akiáltásaikkal és testi fö|ényükkel épilg_-v ki-
vívtá,k a §okféle trernzet c§erké§zeinek bá,nrrrlat,át, rninl párat|anul g,aztlag tel-
szerelésükkel.

R" P.-t úgy kiáltották k,i a világ főcserkészé.,,ó, lrcrgy eliizőleg az Olymllia
arénájában angol é§ amerikai zászlókkal felvonull egy-egy nagy c§apat! ólél,
Britarrnia, illetve a Szaba<lság jelmezétre öltiizött egy-cgy fiatal hölggyel. A rragy-
§zerűen ren,dezott jelcnet. Amerika és Anglia trregsztlrrtélyesítőinek krrriiltve való
kivonulásával zárult. Flatásos órzékeltctóse volí annak, hog;- a c,serkészettren
a két angolszá§z nfnzeté a hegemtinia.

tlgy látszik, különösen a két nagy angolul beszélő nenlzeten, nyugszik a
világ jövendó boldogságáórt_ és békdjéért való felelíisség terlré}lek nágyiésze.''

Az. clső évtizerl sikeres bevégzósekor felhangzott a tor,áblri clíitiiróire bLrz-
rlít,ó cserkószjelmondat: ,,Minden cserkész trtég egyet toboroz''.

Az egyházak teljes pártfogástrklra vettél< a cserkószetet" A katolikrts, met,o_
dista, baptista, presbiteri, luteránus, elriszkotrrális. kongregaciotrá|is és más egy-
házak gyűlé§ei ezt egyrrrásután hatátozatilas is kinlonrlták" l................\ zsirlt) valiási
kiiríik támogatása sem mararlt el,

(I;'rrlvt atjtrk)
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.t t ir.tlii, §;rlrri k1 lllr:rki!,t l,tlslt pltl il.i l_}l l. h l}lt t}ü

kiilxö".litt" Ir lztgrltl i l ;lrtrl ns l i,tlcl sztr [ * rÉt r"iéht.
aho| 2 §zóp saobát. llórcl1. ;\7 f}tt}rlr}l (,\il]l(}
slllt lrcrenrltzet,l, h:lríil §ílg$§ }trrl_v, ohrrr,;i :,r

iztiIr lt(tselitrtú t,s;rltltt ntittdctt la{j;t szíl'csltt
j;ir,,,\ r,sa1,:tI az .lllll0trt:tl;trl\riL{ llclrti/§(i§.i
$tán rt)t)§l" tltiltr{*tt yrnai krrzlis}latr isitté(
rrln rllrr:ji),t,l.,

Á r;s*;lalrltk i kiilsó rajn lrtiiködik átlttg
2ll.*"3(} íűrTl a killvárllsoktlan. Igy vnnriak
c§€rkósz{]k Sonrrlgyit} ltl]en. l"*lsó r,;:rrtistltt ,

l,íljra viirosbil tr tis Álsóvir rrlslratr. l,]zllk köz(it l.

i l(ijivrlrnsi íiíll( kaiziil-t. igtn. sok n tnozit,
};i}lrrs llri ó§ §OIi kiiziilük nrtig nlrrst n hi(trl!.
lr}{ llcál}tírral s{:}}l tllfl r:il;ííi sztlrezrli. l,izektll
:r liillsl! |ljoii3t. a trrtzitljrllitc rsrrkúsr*k
_irilc]liii :rl.r.jt, }1Ér.ar- "Iózstlf dr. pi*ri5ln
tit,11',f \.c7í.t_i, aki frlt,ltrl}tntal lan ll :icgilríl
lillrl (i§ il yttzclésbetl.

t lll:l. .z. Kittlz,sl .záusztitttri ttirrltcl,rtl
htrdír :tz. Irlcl lplkll rrIrrn'*tirit. .\ tsii;l;tI
lrlrvbcycttr:. bogr u li2. rstplrtl,*| tlr,iill
§ritaraljrrri.ilrt:l_"-ctt sítábnrt i,endtlz, -d kd{
,:,§apí}tot, a s;i|ort}jari jht:l.r i pilrrisl rr r.,"r,rk(:rzr,k
lrivl:ik nlt$ Ós lJk is rdrz,l r,*srtltk ,1? tl§§ill.tl]!
!libíifbilll. liz a tl'rbor lt r,ct,tl.:ris?lltI l,riri!11l:
rlr.k tnitlIlttitrl,ólil l{_|sr,

.\ ctrr1ll1.,,§zirárli'ltrl" r,!nríi pl;,rkrlt,
tijs;igj* siit,íitt trle{jtlt,ttilt ír rlir:r!i,17l1tilr .l
,. l||:ll ;lI)r!i;it llIl!\jlit.

,1 {}i}, sz" Zrin1,1 rsnplttlr{il d(llí|í!§ fí)t,rr
all|tllklt Ílltll!lt tir viziritj ullrkttll. \ t]iilll]i|!
ú,! 1lar;trr,.,srtlr}il 7lllh,l{t,r,}tizrtí }tiltricllr
1 ?r t}ii r.

Á :7i. §z" §íerl ilrllgrr+ap:rt tnindrn nla
§odik csi!tiirtiikön e szrgctli Szl . ímrr. ]iolit,-
Hiulttblll1 Jriatcl }'IlrFlal,{i{ iirszcjjir+tr,|í
l:rrt Sik Sáltrltrr clrtiili lir vt,zt,lriq,;rel. l,]lll,,,
lt n!ul}kii}.,lt igen srlkrttr liclekrlpt:snltiríl,ali li
l:§elkÓ§zelell kíriil állrik is. l93,;,r rzii}i,
rJirristll clulr te§t.ill(,til{)!i csltlla|i<-iaolt.,\:i
iis<:+tljiivt,telrrlren rzúlr §zltulillal rélzIreszntk
lr h,,l},bpli ilr;trris ds kerlslicrlii iit,tgrri,rkrí.
,.:r':}r is.

,lí :it}íí, rl. rtlrrr'rrlr.*itpttl igttt rrlrg5 lclltc
rc,l,i.s,,|,l,r|gnzili.,\ fili}. igrrr \7fÉóll\'],k.
dc ii l*iit,§éras:tpittl,k li!nx)§;ttí}s{ivlll it r:sirp*l.
rzr;ll,,It íeilrlrlili _\ \|;1gl,x1 í1,.,rkt:rz{ crlrIig
ttt,rrt istnl.rle},, {ll. lt|(1,1:,lli,il,tlr,i.lrrlki,tlrr,
írlgull k órr:'le lirtl.rctt.

"\2 il5í|. ir. ll§rí}§§ r;t,rktisztisaptl zt,ur:kuru
t'ljrt]t el,(ivel ln§ott ;r tlrultkl'tho:r. Á zutlklr
rij kirrrrrtslcrl, ka;rrrtt, .{ c{;}í)íitnál trrtlnkllt
vá]lrrlt, nlint Jt:lrant,stlttkh,,ltltles }lr:gtltliis
í,lóía ftlí isztr,lt,ndií rir. ;iki <zitr.,i:ilis kiktipzri
t.ltLllrllyltttlrí rprtl[,,lt htl,,.\ (,\.|}1li \{iknl:is.
iitlrrtpélr"rl" }irisz.i'r! rjs riilzl r t,r: ll ort*tiltvr"l.
!; :,tt;ilstlltt i * |,i,iriiliharr.

.\ *a)l. *z.. {z,t, I"rirzló (\lr|ili§z(.§ílpüi új

'}i{lirt}(:sttllk1}1 

klP,rl l Szil;igr i í,r,ttlr lzctlrí
J r,étlttr.

}I{tíllítllüh. lljz í,r íiszi,lr llirsszíl tlr },iitto:
hr,l,.gr.rk1,1t;* ttt;irr lllfHll;lll /r,llgr\ l)ritIr
"1r.1[1i57|t.,zl, lllii \(}liáii-j Illl{\ trditltrl;'llsllI
vl,zc{{,ll :tz \'. r,s*lkós,tk{,riilfI kisfiti iig\,,{,it.
,\ líiíi. i,r;rpat ttpródjai is g.yás2,olllít}i, rnerI
ltt,rrrrd{i}rrn hál' rnt!8 lr kis Mikiris Álrdrtrka.
..1 rír]ürn kiríiír ltcsr,l1 r flit,ril tis tz rlkrietil

yal bólv{gc§ttre rlt!lutlitrrrliat rt:nrlezel,t. A ltg
tttíttt!ti összqjiil,clcl nrrvcttrbcr 1 7,ólr ,rrll.
Igen srlk llrillye.$ cscrrlll gírzdíllt {i§ stlk cgy
máil nent isrrrcrő r:rerkósz hi)li;t !. bfiííit
.láí{ol , {i§varrt,nnr,:k lt |sapatnl,rk az ott}rrrnlr.
han vas;irtta;rtltlkirrl esz.per*lrttl íisszcjiiv+l
{t}fc jíinllt.k t';ist?t lt szt,gt rli cszlrc111lilil;
,,sr:yk tisz*k.

§írítrnher ll-ón az iissr"rx tztlerll tscrliósz.
cs;t1llttrlh ki\ l)r}tlltitk lt Krt|,nt:ittr,zrj l1t
t)frlrrréllrisÚílt l5 ritt,s 1ttllilt,tttrli iirtttt,Jr1.1c
rr }kaIlnátlt'il.

{, ll*víziris Li6lr g1.,íilÉslltr ,]} 

'2{, 
aj. ,tí í7

i;-r2, r:slptt, l"r:ljtrsiletttk szOlsálat{)1,
.1- srr.gerll íl§ §í§!l0*-köítryóki iirí.flíl§gfké,

rzlk írs [i§2_1ek Sik Sándor tát,silltttik úr
vtzettirtir"cl ltol,etltber hónulrlr:tn tö}rlr lriata,l
}1at!arsdg iisszejiivetelt láItilllrrk. llzgkcrr
i|2 iisszojiil.ettlltkcrt,] }riatal }l'lg_rarság
kltthtti*tt':ríll els rttun kgfí,llltlatairril vnll. .ulz_li,

.1 1;lil. *z. l\illfy-*serkósztrrtplri ver,trlt!:ií1
l)rcxler 1,'a7|;'y 1111tlnii[ \,cí,tt| át. .\ .snltí{t
íri }crrrliilcltt* lrlg ir murtkáhrrz, l.ij rrtj i:
l irr]ttt ll kcresk*díílíilton.ok,.lr,i1 és leí{,irlrkhril.

\ ktriilr:t {:§Optrífitbíll az irlci nyár fol_r,,anríttl
]l8 11.1Il trillcrozoli. A lteln trit}UrOz(l {,\:t

1tltlrtk fl,\7é1,1, ;l kcriilr,t lrz idtirl l}\ iiíílll
i,rlIrlrlliiizi tlibrrr( czrírcz(,lt. lll(,l} igl,rr j,;l
riLliri)ll, \ ii;\ii riVbt.n ez l) (.sciln| |i^7l
,1;iiror tttilrrlct) 11.1r}-rábOr0zri csirp;ttrit k1
.,7,,I,1,1íll, !l,ril,\7li,ni í]onrlosktrr|;rs;il. .\kil ez
.t l:iltrlr t,tirliclcslblrc,n is ir,lukt,l. irj1,1r
.}ltclt:rtt lgrrrle klrlli;'ln. I{istrrlt:k l,ítrtrc,

.\z iíil$. sz. §zatrrráry Piil cserkÉszlttlrnt
iol,-í, t!vi rrklribor !1-Étr iilrnepilltl íorllt,
rilliis!rrrak lí| (i\,(l§ jrrlrilerrrnát, Á szcrrin1
itttttt,Ilsrl{clt, tltr,lvi,l isterttiszlcletek előzl"k
me!. l| ||Íi\iik iZo|}r:'It kl)sZí}rilz[3 lll(,§ it

t,\il|,itl. l }éllll;ill i} tr\L\ érasalllll (,h rtísz
rcti.]eve,l |rj* i'ttlrrc;ldlr l rcttrlt,zlrii. ntel.vrlek
kercttllrett :i íí} tive {:scrkó§zf k errrldklíptrl
kaplak. r\ ,,iitIlíl 1{t F\ \,cl e zelrltt l{ lirivaI
al:;kull. lrl(r{L lill til*jii !Jt) .lz ósszrl| lrarli
írití,krrl. tiilrlr kir;,rrrt]rrlli,l tarlrrIlak, Áz
li**zt,s rttitkiri 1r,,rkilli;il rtjr;r +ll;il t{k ínail;lI
f{szkelőlikel,

,t .zcíerli 1.5p1}1,r7l,ríl[r;tlrrl tezeíííl rtrll
:Jl;,,iitl tllitol tlik i94crr brrráts|igns hitrlglllrf
b:ttt lt lrtt\srldilr ,l<zi tiszli ,i<szc.ir)vtlelükel
\Z iisszriiivclel ir l2 l ö, (,set,kli\Z(,\a}}Jl
rrlíhrtrtlilr;tlr rirllirtt íl,iiz;'l. ll]c}lctt fl)l}'t'F.

Kór*nr aa 1', keriiltrí c§rrpntltlt. hogy tt

í§HFátntil llirlóllt i,rrlekr.tltll t,strltótltolt+t a
keriiletlrer. rinl7flt n{|tÍ,h irlitlrlkknl Ittr litt
liíilrlií,l.; he.

r*ry.S.li.trg<lg.?§J*áA.É.i*"-§ár.r^§Éá
t-n|,1ll !,Á§ :

_\ li]r: sz. t,.(.rli,i\/|,iitl)i}t. {irtIt,gri [1ratns
sz,rikltliz \lil*\ill, t]:l,t,l.é.r Írfirlr;rrrrttitrtil
hi;'tttlrrrrtak ri liril t,|keT r'! §7,árlrok : lg?ii.
rivf. 1., 2, i}., ,l, sz/rrrr lil27. dvf. 2.. i},,
.í" szlitn. l{}2ít. rlrf. 23. rzlltll, 1l}ii{}. tt|jec
tivlrll1':rln, i|};]t, 1tlljes órf^lvltnl. 1932-
lcljcs órío[,r,irnt ll}lJ;}, évf. ti,. l;.. 18,,
1,1" é$ l]]. ri:irtr, í(ttiik llzí)kílt. á r.snlralokal,
;rkiknck hir|(rkál,}lllI \,írl]ltak ezel; l st:itntrk
,ls rrdlltiilrizlri irrrljíih kii1,1jÓ|i,.l íertti eÍ;rtr|
l jsl,rríltt, fclrrjr'rtrl.irik lz I ll::i, li\ t,l|\ illní,t ,

rrti,!vből ctrrk, :l li, sziilll tli:l11!zik- ,:;tlilnriní
.\! 1í}l; !1!3:. til,írilrlltrt r!rt,. -rÍ.§:'i:l.

ll í,:(; t{ l \ {i
.§ 1{rlgl-rrr (]serkeiszszii,",t,Iség'\', küriilet{,

11)il5. i!\,i' ícllrrriir hri iJ_in rJ. c, 1t} r.irlrkor
it \:irrlsltiiza k;irflr i]lriri ll,rlrtcbetl (§zrgtrl
lzót,lIlrt},i l,,f'l lari.i,t r:ri rr,ttrles Ii.7ltiiil,i
k,iizg1 űlésit, antt}r,rf ltr \'. (,§*rke\lk(,riili,I
ii§s7i,§ t]sitpill 3it {;§ ít7 rirrllkl,irllilir| ! i;r!t,!i,!
1-1 trrl§hivjtr!,

'|'tirgl,rrrrtlzaí l

l, lilrriiki ll!{){l11 itti. 'J. lríitisrl vii*lrili
jolelttt!_ry. :J, Az 1tll|,tr" óvi zrirrilz,átrturltisrrk
eliiirrjesz| tis., é: lr ítltmtlnt r,ény tnrgatlásl.
l. .\z I 1}]]!:r, iili ki'rl|stigrr:!,tis lncglillllpil,;islr,
,-l, Á]lalr'tnns tálir§zl:.l§ok. ti. lttrlí!,r,lirryok.
r \ilgl, hrlttrj ,I kiizg] űlilri ttlől|. ,ítlistllr:, rtt lrj
1,1:ltll,!k |lr :r lrtt,iilr:l l|1ti![sIpri1,1,z.r

\ l7l1r.,7;11; ilt9 !\;'tkrtrl,!,,lt;1 .ll ,;}:r1;:1,1

t,i]rlr| ] 1,, .l ,:,l"r l,|.]

l\ IB0. lz. Mtitylis ktttily í,!r{}§. lrovelllb{,t
hó l8-án tarlott.a mc§ nv/rri l./rtrortrEszírrno,
ltijtií, § lnűsor kcreléll§n iíj, Alföi{lv l,írszlrij}, t,\. felrrlvnlla lcn;irelrrrszriqi úljarlpl;
l ltJtl riját.

A }l*szátrro|t'lti fileHjel$]|[ vitéa §zilí{h*li
lliln nt,. tátlclrnok. hertr}*ti elniik.

A o$erkószt§zp§rálrt_{i kijrl, ttrlestlelllik
tlelsiitki);ól, hagy rr kiir szeí]r{li tagia, l{rr{cí
§iinrlrrr tnagyar cserk,jtz, ir l.'inrr {ls*rkósr,
§eiivt:lstig íelkr:lróstirc t 6 finn c§erké§zl
l:'lr!|qur ttvelur{ tani1. a lirrn íólárostlrrri,

{iS§. §7.,,'ltrrrin" tlstrkí,s,zí§apntÉl;íil,
l,.ubrludltbás: [. a :. í,irs 59 prrrtt ; l l, lt iJ. rlrr
5! pont i I} ]. g,2 1.. őrs ll(i IJoni, Eíl./ííncpkinl .
1, Sziics .}árrrls, l{l p, 2. l.'rrrkas 'T'ilror 1l,i p.
"l ltitl(,íylalll .Í/rtrrrs. l il p. .\'ililrl:ri,, : Í. ltr
l, iir\ 22 I|.. íl. a 2. ,ir*'l1 1,.; llI. 1}:l. íir,
l{l p. litttlónenl::ín|., 1, }'a_rkas 'I'illol lti il,
..], Szür,r Jdllnt ir 1l. :,t. liai:r.r l'lil ,l 

Jr,I'utlj\ 'i'/rr. ]5 nr. l, I}r.rrtáth lstviirl
í11.1í rnp. 2. }rarklrs -l'ibrlt, Sz{ir:s "íárro.'í,l. 1l lnp. :J.'l'üp§r Lajtrs 1l-r tnp.

,1 kislúrrlnl rrlál.qlnrn{zlrrrlr 2i37, }tlit,i §ar
,,s. t,s;lJrltll jirltuíIrlrltIr itrItre1lli Ír,nrrlillirsl!
riltk llztíres tir[lrrtltllri,iltl. l:z lrlk;l1,1tritn:rt
:,t z islrol a dísz l r:rtntibclt tl ít8!, . l ii jl dri §t. rt)nrlilz
lt1(,lvlt,k kcrettln bt.liil felav;rljrik ;rz u.irlll
,'llk;Il. \1rrst ;r (,illl),tl rt:sz| r,r,tz ;I köz.,ir.!
"zt!,jttt , Íoll llll;i/.,; .rkr,ir'rj:ilrarr tis lrliztr;'tlt,Ilhilll(.Illíil qr iiit ar ickrrIiI íli;ikjai |iiilii| |

.t rrikrrspnlrrtlri gl t . §n " '.,Sz{"í}l. 
I n!fr:'

t,scs. ntlvornlrct {-élr hrirntas iirrlt*1lot ii}l
S:.en1, Ilnro ltrtl+ikél. :tIapít.iislin:rh l fi..ik.
,,tth{)l}fiviltáslillJL i-ik,ivíordirlújlit tqI
\zcrrc iio}!r:l}(\ltt, Szr,lrl ltttrr'ir;ittlj hÍl:ir rl
l)ll]al]t01l vissza a tatlrr}sárlos l,álrnrlrz*stikl::r
+is a ft:lszerelés nolréz tnrrnkrl.iára, il{üLei|
szavakkal em]rjkez*tt rl)cg l,{r, l,{trtrhr:l ttl::lo:
cserkészparatt<,sllokról, aki *z r:g,lilr §zt:rt
lrnre cserkészt al},ái sufrelettel lliita rtyílrlrli
veudéqtll s btlpiJlant ást, í.rlge dfl.i ;leki lt:
arrgoI cserkészcltn*k. ;,r ltll1ltlttllr ítng.}l
,retrtzetnek iletétle,

I}etl. Iti,ún a {,§llpaízá§zlil javlir:t níisortrr
iilrnept1l3,L r(jrtd.z, kllrut: irrra, {}íire {jlli:or
rzirrjlitrjk. llií)c,. ?.n|, és liartinelr '<zlillrrrkk:ti.

tg!, csináltuli nri
§rrráestlnyl Relrdeei a Prohá§ukn-rat, A

naqJ- ünnepségek lczltj}ot ral(, hel5ó t,:ietlrí er
tl},ugalom Ól a cscrkószck rlletóben, l)c lnost :)

karácson1 kerill tlótCrlir: ól lrrcgkez.r!ilr}nr}t rr

titkos 1ervezgetósck. hogv n)ikor il r,saprit l
knrácsrlIt\-fa álutt Ul. a Plohászlig-r;lj lr}iIl(1|
tiihb boláogsáíl,}t ds örüütet lopjotr trrl lr íirih
§?ivóbe. lnre a Kriszl usr,átli rs*rk+lszliú !

\Idgre elérkczik az idó, hogr" tniltdtllr ti,lr,tk
kipatianjek azirl , hog!, íniníltsít sz.t t,hp trlikc
tis édc< holdolisil í kőll Özzék (,zcl] :I? ! g}-. Pbi,iI!,
\tvai szcretrténok jclóü| e}jórr az .rtlhon}r.r
17 il}tézet igazgatóia. á r§erkószíitikkel
eg\,üt'r,;rzíl tanilr urlik és e klrrÁcs,rn5"ítilla,l,ti
ltaqbcrr a mosolygr', rliákszemtkti, szllt*l}tL
!átrv villatrvozza. il{el}nyba;l nit arttr;val . ..

.{ ia.ivezetó-felkéri * prrrirnr:§rtíik t}rai; hrl§l
lj g:"lrjtsa az rrl§ő rény| tl fán" }Iritl n mrls*rlil;
raj 2} c§Ffltd§ztagilr efi},o6y jeirrtonCll
§z,filaivill ü p:ll"lrrc§l!4k, tir fén5óből s;...t'ftyát
gr ujt, ,\ jt, ql 1rl l,ufctt_tllrltr ra15,trg/r fa atlat !

t r$j!|.zct,'i 17r1| 1 ü;nl:ier1llr§ rittltkt,it,.Jl .ii
,il,r)rtteiröi ..lJo3;juk .í\ Tná\ kclit, firik
rzorlt\ i irltit)il l;tul l,íii§ Ler.c|. \rlzzJrcl,
nlelIl}'\,it,l\ r,aívUtrli i{ kírf;'í(,t(|ll\[ kiir}rIrt,
I_,jzrert rís {,7.rc!l, iTlíti{\"lrf liirk. dt 1rílsr-lerlllk *i:,

triilcscrh iq ung,yalok is, íli; i{.t yan t,t piciki,
.}ilzus is *r:lütlk. rki íll4§{liíillal,eí,t" tl)tiI
hetrtlünk és n*gl"ra ilkár rrőiri btrIlt|i!lk. \

;ttníq cg.ynrír.i [<ezdl ítr;liul", il -zivt'}Fkb{,l! .;

il6i.ir.n 1rilrr.q." l}irri,rtlÉ.., }rekorség.,
l'tálr:r \7at\tllókrilti\hiltr gvörrvritkirr]iln|l,
nlíijd cfi !, I'rnhásrk a- e} trlril ktlri ít t él uq:r.iirrk a
s?,erdil§ fslrnr4l, |][í" itlílant(l\ Se13zról, i;

karlirson.v-.r'tj kr:rulrj:rrril, l|.g.y rai" t ag eltrr:-
seólósr!t irltgss:t ítl * kurlics+rt,yi §c*ító.r§l)r
kíszszert{ lll rói, K ó-*lt hq ei ! r l lj ú rrriiktrr,,á r
kir:akol!ri v§siltlr. í}lrrlit!i {:§l !l,a}.t'. í}l,iltr|]
;l,cipí,rt, !,}lllt 1.1}li, ,,,i,Il l ,l,,,i

!!irreí*r tlg"v í;ra alal,í, n kar:iIrnlt1llr
lónl-ríbtn. tltol l{lrlk}rerl i!lrlrirrrrvt ónlktj
{r iiriil rz igl:r{:l1", ll 1:llr:tl. ll !rlt:,lt;l1,1]rl)l !:
:l , rr"r}i r],irli,'; -

i{ 
'],! 

ll \jii \1]:11iil., i i] .,!,)l!]:l ,r,lr.],l! l|. ;]l

h rrlliIl'rl I)r,,l orl:lin Gittt
,tz 5lll, *e, Zrr§k llrrrxlnkos l,§(:rkús7,-

,,sípitll ól a kiizszcrttel lron :illr'l liovács
l,"1r§rll') l}iriírnílslt<lk ()s*;rri,{rt l,nl,i ilt lr*i},tl
Zi.§* n!il!{í tlrcgvr'rIt, .\ r,s:r1llllot l}rint},i
1lih:ilr- l-r:ael i torálrll,

lrl*t r.lr. kr,rr l !}?lll, ru+pl,*rn lttri.llrrr ll Éhl]r tl 1
lit'r c*,lrk<!szttlurtk:iI kczdr,t1. l;,l l ("§Opíl} {

ttttrsi. ,rá(:htt1l lglrár k,ir;tllitr tr:zrtrlstir rl
linállti rritllirlll'r :rlakul. |.r,}lics nrtrtrliiittlr;lt
itti ccttt nlulilljn jtlltl.rr,rtt, n:lrt1.:tr n kiiri?I
nlrittt,. ltrrgy .l!l pólrl:tlrl ht:r íl4r, kiieíiili *
1lag3,ttr {lrrl|iísz.,

§nr.ptr!en it" f\átl$r,aiktlc rlí,nti irl;rlllilrlrtt
,ilpll|1,í1_1|)(]r til:]t szl,rr1.7i[ 9 l1j;iir]ii 1l !!;,.:
]llgjr1!. ígatrtlit:ttl:tl lirrtttl

1t rrrlr*hlizi lrcrlii,izll; i,;],1ll ].,lll,I l|:;.
|:,]|i j1:1il\ít, Il]

\] 'i;'t:' .7, |'i.Itrt,11:ir1 l !.,i h.]i7i,!:!irii] ,ij
,,,l,:l,, .: ;,i.,,{, .,,,,l,i,.,,l,,,,. l1,;l1,1|l ,,:lr,]1|, ,,,
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Fírlr§I
[iarátlsrr,,r.i ii,,(,rr,t,t * iri kiinvv ttrd rrv,rritarri ]

tnhinsnn Cru§{l$
tnindt,tt firi IeQkt,clr"esehb trlr,ilslttlittvit. :!

a plrriráit szirrqllltttasart tlstiilli11, r,st,rkí,s.l

ltlglr iilrlr st:gi lííj t,

rrrcrsí |elerrí rrreg l
*
llolrirrstrn {,rttsoe szellemitlcrt 1lihtlrrlziii
imntár 22 t.sztentlclje rrtinrlert lllagvill, {,ser-

ki,szt:sallat. },lrrról sztlhh, t'rrdck[cszi{,iíbh.

izgalmasilbb és tanulságosa}lb rrlvltstllíttt.r^ i

t:scl,ki,sz szár,nára ttchóz giftilJlzclrri,

Filnrg5/ar Cserlr_észr
a íi leginbh lrllt,álrrltrk ntitttlen i l

clrrz.a to1 rneqhozva

2, lsöíeílr€D, 32,() olrlalorr, a
íelíes Roletnson-í ég lsiittirr
a C*erlcés:rnoúeselí ad|el*

l]'nrtlrrljatrrk a l)ar:rttrlsttrrlt l'rhtlz, i,ilg),

althoz, akit a k(ittyr retr,lpltlsek iisszt,rlvíii-

t,ésirve l nrtqbizrrl1 1,s rltrrleljí"li,k !,}l{"_i

rninól elí,íbb a

R,clrtrr§orr tCrrrsroeí
ésa

Cserl*észrroíes.z,t
lrog1, kal,á(:srrnvkr.,,r tttlir Irrlrlrr§ltll ttlr,:rs

h n ssll t.ok .

A flrlbinsorr kót köln,l,,r, , l' |-2o-
!t! pólrlárlv rertrlelóse t,stllitt, k,;llii ráadás
\ {]serkószltolr,sz. l) ,3((}
1{} 1lí,ldánv rentlr:lirse csctétl lit:ttr'í rliarlás"

\ki dpr,errlhr.r t:i_iq nrerlreltdelíe. ar. al, +lőllnt,f ritl írrrrll l.ap!lt



A lavin.a rógcntc a ntlntryekböl lertörgó borzalom, az
,ördög varázslata, lsten kernérry trüntctrlsc volt. ttc ma már
tudjuk, hogy ez a jelenség iirunagírtól órthetöttő terrnészeti
tiincmény. I-Ia merertek lejtökön, vagy hatalmas hírfalakon
túlnagyra nő a h-ó ; cs{rsztri keztl és csyrc nagyobtlra n6ve
zuhan a mélységbe. Ez egésecn egyszerű, de a lavina nrégis
tittlkzatos veszedelem maradt, amely elől nehezen, vagy
selrogyan som lelret kitórrri, és nem segít rajlunk az §em,

hogy hajtlan aa
ördög nrüvének
tekintettúk, ma
pedig ponto§atr
tudjttk. mért. ris
hogyan keletkezik.

Ma már kiter-
je<it lavinaismeret-
felett rendelke-
zünko amelyet
természettrtclósok

és ismeróinek
hossz{t sora ala-
pozott fre8, cltl
minden elméleti
tutlásunk ellenéro
is csak ügye-

fogyot.l kis emberkék l,agyunk, ha a hegy hatal,mas szelleme
lavi,naujjai közül csak a legkisebbet is megm,ozdltja.

1689-ben például két hallatlanul nag1, lavina, szétrom.-
bolta Saas és Ransclral falvakat. 166 ház, 77 ember és 300
állat lett áltlozatává" --* ,,Csak egy gyernrek, egy bitrlia ils
egy kosár nraradt épen".

A lavina nagyságáról fogalmat alkotlratunk, ha nreg-
figyelünk három egyidóben, de kúlönböző helyen lezuhant
lavinát : Az egyik Val di Susa-n rohant keresztül, 60 m.
széles, 6 m. rnagas és 1 km. hossz{r volt --"kb. 4500 tonna
strly{t, -- 16 házat rombolt szét és 43 halálos áldozatot
követelt. A másik 4 km. hossz{r volt, és 3 millifi.:ftöbméter
havat lrurcolt. magával. A harmadik hasonló tömegű lavina,
18 házat és 18 embert tett tönkre.

Az olasz parlamentben 1917-ben az előző igen sútyos és
nagyon havas télről, mint az Alpesek által követelt ember-
álrlozatot 200.000 embert jelentettek be, mlg az elleníél
veszteségét 35.000 becsülték. Bizonyos, hogy a tiroli fronton
elesett 80.000 hősi halottból egyetlen napon (XII--.-12) 3000
emtrert temetett el a lavina.

Milyen is az a lávina ? Örtel, a lavina egyik híres
ismerője igy osztja fel őket :

Száraz lavinák. Ezek nagy és bő hóesés után következ-
hóesés után köz-
vet,lenül, hanem
csak néhány rrap
mulva hallatjar,é_
szes moraját, s így
a veszedelem is
csak később válík
fenyegetővéés tart
napos idóben 1-*2
fedett égbolt ese-
tén 2*-3 napig.
Ezalattaz idö alatt
nem tanácsos me-
redek leitökön
síelni, lrelyette in-
káhb csendesen
pihenni. Különö-
sen sokszor előfor-
duló faitája a
száraz lavinának a
hópad. A hópart
itgyképzőrlik,hogy
a szól a lravat szél-
csencles helyrtl

szá,lliljil., s otl aztán az alsíl iaza, r(ttc§ {elel.t kerlrtitty, pajzs-
sztlriien tlomborrrrió, t.ompa fehér szinű felület keletliezik.
Ha a gyanütlan síelö rrekiiramodik a |e,itőnekn rneg§ziinteti
felsti réteget összelartri feszültsóget és az eddig egységesnek
hitt hótakaró táblákká törik és cgyre gyorsabban siklik
lefelé, nragával rántva a síel.őt is.

A netives lavinák nagy ncdvességben ós sínra talaion
futnak le, isrncrl. és rettegett formájuk a, nagy tavaszi lavina,
amolynek pályáját lrosszas tantrlmányok ntán rna már ki
turtjá,k számítani.

A lavinaképződés forrtos tényezöje, hogy 24 foknál
laposabb lejtőkön szintc kieárt dolog, lrogy lavína kelet-
kezzék,, Igaz rtgyan, lrogy iIyen laposatrb lejtőket felülrőt
más nreredekebb lcjtők íenyegetbetnek. A nrásik még fon-
tosabb körülmény a lejtií alakulása. Mererlck, füves réteken,
tehát egyörrtetű. sima felületen ne§y a veszedelem. Ha
azonban a rét.et árok, vagy {rt keresztezi, ha szikIá,k vagy
.bokrok hevernek rajta, alrbatr az esetben, kisebb a, ve§z(t*
delem, Nem tekinthctünk el a lavina anyagától, a hótól senr,
A jég köbméterének srllya 920 kg., a hófajták súlya enrrél
kisebb, de bizonyos fajtáké tnajtincm elóri. ll,zek a nehezebb
lavirrák s{rlyuknál íogva olyan hatalmas lógnyomást. teretrt-
tenek, bogy há,zakat seper el, az embereket pedig agyonnyom-
ja és sokszor szét is tépi a belekerült emberi t,est€t.

A lrótömegeket a hó- és a talajellenállás iartják meg
a lejtön. A hó
ellenállása alatt a
hó kohézióját ért-
jük, amelyct kis
rrerlvtlssóg növeIo
de nagy csökkent,
mert a nagy ned-
vesség csítszóssá
teszi a havat. A
porhó ós az össze-
fagyott hó a talaj
kis ellenállása
míatt. veszedel,
mes, a firn aleg-
nagyclbb hó és ta*
laiellenállása rni-
*tt voszélvteltln.

I-l,a azután a hótömegek tíllságosan megrrőtt,ek, akkrrr
az önsúly is túlnagyra nő és a nreredek lejtókött megindul.
vagy hópárkányokon leomlik, A csúszamlásnak az is oka
lehet. hogy a hó túlnedves lett. Néha már havazáskor is
maga§ a hőrnérséklet § a forró déli szél, a Föhn, vegy a
perzstllő napsütés rnegolvasztják a havat. Az ilyen hóból
keletkezó lavina nem porzik, nem i§ cs{rszik, hanem hatalrnas
hólabttákká áll iissze és zuharr le. Ez az" olvadási ve§zedelent
az eist lreálltával senr szünik meg, ámbár a felső rét08 ö§§ze-
fagy, de a viz nrég késő éjjel is tovább dolgozik. Hasonlóart
lavinákat idózhet eló az is, ha valami az egyöntetii hófelületet.
nregbontia, póldául a szól, különösen a hópárkányokon a si-
nyomokl A lavina keletkozósébe beleszól az trlőjárás is. A nagy
hidegben hul|ott friss hó csak lassan egyesül az alsó réteggel,
mert tapadása igen csekély. Ilyenkor keletkeznek az u. tl.
vadhólavinák.,A vadhó igen könnyü, alig 20*50 kg., s olyan
mint a futóhomok, nyomban összefolyik és rnóg nyomokat
§em t{ir meg feliiletén. Lavinája könnyű puha na5ymennyi-
ségű hótömeg, amely erdőkön is keresztül hatol, anélkül,
hogy a fákat. megsértené és néha nagy nreredekek szélérr
§zéto§zlik, hogy finom havazá.s ala,kjábatr érjen le a viilgybc,
néha azonban egész furcsa módon súlyos kánokat okoz.

FIa a hullott hó nrár rnaga is vizes, akkor az meleg irló-
ben hamar egye§ül az etőbbi lróval. Nagyon vcszcdelrnes a
b{i hóesés, mert elsimítj* a felületet, betenreti a fákat" utakat-
köveket, ennek folytán a tél végén és lavasszal a veszed.elerrl.
egyrq fokozódlk.

Ebből láthatjuk, ltogy a lavin,ayeszcrlelem igen sokszeríi
és nagyon alattomos ós nagy óvatosságot követel"

Scrkszor megtörténik. hog_v a városi emberek annyira

Iltipílrkátry. A kcreszttel jelölt ltelyen
kezdődik a veszélyes helv.

rlek be, az a különös, bogy nem a

l.a!ilra a rragy tarpat.aki völgyben
Grosz ,\. felvétele a }tagyltr Sísport óv|

i

{

l

.4\ lavlnn kQlethczó§c
1. A lejtó fels6 részen, az t. helyerr kt,

vósbé veszélyes az átkelés. A lejtó közepén,
2. hely nagyolr veszélyes, mert a hó magá-
val sodor.

d/ A régt hó kieg.l-enllti a talaj egyenet-
lenségelt.

D/ Uj hóréte8, nlely tnég nem tapadt ós§,lc
a régivel.

c./ A hó szélárnyékban meg§vüllk.
/7 Flóleraktidás n teknóben.
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megörillneh a Lriserr e§t,l"t lrúuali. tlosy §icltli lltilnllt:k Ó§

útóléri, őket. a végzti. A lavitrazsir-rórt is szerelili tllthún-
felejterri, pedig ez az egytltlen m(ld arra, li<rgv a tletonie-
tettet gyor§an megtaláljuk. §,lirrdennél filntosabb a.zt;rnbatr a
távköz kornoly betartása, mert a lavinák szélcsségtl ,ritkán
halartja mog a 200-- 21-10 ruétert és sokka] rragyotrb az tlslttl-
tőség arra, htrgy csak cgv cnrber kerül alája. tla valaki túli
t{trát közóp- §ag_§ rnagashegységben egyedül tesz rneg.
a}ikor az termé§zlde§en rrragára vellret, lra baja csik, Nenr
§zabaú megfel()dkezni a lró rrregvizsgálásá,r(ll st,nt" rntlrt- tlrbiil
igerr forrtos következteti,scket lehet levtrrrni.

í{a petlig úg,v érezz,ük, hogy konoly vcsetltteltltn fonye-
gct, akkor rnegoltlott kötéssel igyektlzztink nrirrél elö,bb biz-

tosabb révhe jutni, ha még egyáltalábau letrctségcs.
Lrris Treqker. a híres alpinista, nrég azt is szabál_voklra

íoglalta, hogy mit tegyünk, ha, a veszetlelntet rnár rrtrrrt
kertilhetjük ki :

1. rtbotle r.crésér,el meg kell kísérelrri biztosatl rncgállni,
abban az esetbert. ha az embt:r a lavjna felsií végén áll. és
biztos talajt érez a lába alatl.

2, Ha a lavina ol<ia]á.hrrz áll közelet}b az cmber, akkor
rneg kell próbálrri fcrcle iramsiklással bizttls róvbe jutni.

3, Ila 1, és 2. lehelctlen, sít a hótól távol t*trtani és a
-{-§u§zamló tÖmeg t eLején maradni.

4. t[a 1,,2. és l]. ltrhtdetltln, akkor §í1, le, cstttleg a kötés
*ivágásál,al (bicska !.1.

5, [{a, elesenr. minclen erőlumel igyekszenr a lavina lcl-
szirrén mararlni. Liszótenpókat <:sinálok, becsukottl a szá-
ntat és lretn e§eln kétségbe l

F-r, kiilönösen azokla, yortatkozü, akiket a Iavitla
borzalnla nregkitnélt. Eeekrrek mcg kell figyelni és t,rósell
ószben. tartani azt a pontot, a,hol a. lavirra betenrette táLrsukat
ós azután rrregkeztleni a nentést. F]zalatt azonban állanclóarr
figyelni lrell, nem jön-c irjabb lavirrat I-Ia a mentési munka]a-
tok nenr vtlzetnek t,redtnényre, akkor segltsóget kell lroz.ni és
tentlszertlsen keresni. Nenr szabarl kétségbeesni. sem akutat|ás-
sal hantar tiillragyni, nlert a lretcrnetettek még napcrkig élnckl

lÍARÁCSÜNTRA

ütI[{}a[ÁT

C§ül{0tÁnÉr

Y[fiYBTIl{

JON A KARACSONY
t{ctlvcs Öcsike ]

Iiohamos léptekkt} közeledik a karácsorty. .Júz.us sz(i-
l*téséuek napja. -{ SzeretcL iinrrelle.

Mirrdcnki igy,ekszil< ilyenkor szerctetót látlrató lbrnrá-
ban is kirnut,atni. KüIönósen szülei<l követrrek el tnintlettt,
lroE..v szeretetüket minél jtib}rarr megrnutrrssák.

,Ezt jó_l tudotl te is. Nehezen várcld a karácsonyt. Már
ki is seerneltetl azt a lratalmas játékautót vagy gyíinyörü
könyvet, szép ezüst- r,agy aratryórát, szép ruhát, ponrpás
hickory sít." arrrit karácsonyra §zer€tnél kapni. Naponként
arra gonclolsz,, még álmodban is az jár az eszerlben. Talán
nrég jobban viselc<l nagad, mint máskor, többet tanulsz,
kedvtlsebb, szófogadólrb gyermek vagy.

Szüleirl is szeretnének nún<lent megaclni rrcke.d. anrii
kívánsz, igyekeznek ellesni kíválrságaidat, lrogy karács<lnyra
megleplenek a nagy ajándékkal. De helyzetiik lragyon
nehéz. Édesapád szerény keresetélről a megéIhetés is alig
telik ki, hát még az, anril, rá<l költenek, hogy tnindcne<l
meglegyen,

Karácsony estéjén kigy{rlnak a karát:sonyfa gyertyái.
Édesapád, édesanyád, testvéreid a legmelegelrb szeretettel
ölelnek magukhoz. A karácsonyfa alól azonban híányzik a
nagy autó, a gyönyörű könyv, az ezüstóra, a hickory slléc. . ,

Mit. fogsz csinálni ? Durcás arccal, csalódva veszed
ezt tudtrmásul ? Elhallgat az ajkadon az örönrteli ének ?
Szótlanul, kedvetlenül töltöd majcl a karác§onyestét ?

Öcsike t Akár palotába,n lakol. akár kis, szegónyes
szobálrau, akár lesz fényes karácsonyfád, akár csak clg},

kis fenyőág, akár lesz drága ajándékod, akár nen: öleltt
át szeretettet szüleidet, testvéreidet, hiszen az Ö szerctetúk
a legnagyobb ajándék számodra: örúlj neki, hogy szeret-
nek. örülJ, hogy egószségesek.

}is iirúlj bármil1, kicsirry ajáncléknak is, rner| hisz ezzel il
örtrrnt:t, bold<rgságot szercz szüleidnek a te örömör.l, MiIy
lit:dves lesz akkor a szeretettel eltöltött karácson_veste l

A te. tnosrrlyorl karácsony estéjón a lcgszebb jutaltltll
szüleid egészévi trehéz liüzdelméért s a te lcgszebb gyernreki
ltötelességetl velük szenrlren.

Atld hár ezt a legrragyobh ajárrtiékot szúleidrrek .Józus
szúletése napján.

Cserkészajándék lesz.
Nent lcnne teljes azonban a karácsoltvotl, hit lrcttt

látttátl nreg, hogy mennyi szegénytlbb fiú él kórülőtterl,
akiknek nem gyúl karácsonyfa ezeíL aL estén. akiknek puha
kalács helyett talán kenyér sem jtrt, akik moleg rrrha híján
tlideregve tiiltik a karácsorryestót,

Meg kell látnod és meg kell éreznetl, hog}, számttkrir
is ke|l vinnetl valamit a karácsonyi rneltlgsógből, vtllük is
rrreg kell éreztetnect a karác§onyi szeretJt iiagy áltlását-.

Mit vihetsz rrekik karác§onyra ajándtrku| ?
Elösziir is örömöt, §zeretetet, melegséget. inegértést

varázsolj az ő karáoson,yuk riclegségébe, telán (lí{y kis
fenyÖággal, taIán néhány nreleg szóval, trgy nrosollyal,
karácsonyi, énekkel, karácsonyí puha kalácr:sa,l, karácson;li
édes crtkorktival ...

Aztán bizottyára akad <lttlron o|yarr ruhadarab, jírtelr,
atrriket már nenr használsz. könyv, amit rnár nem olvasol
vagy egyéb, anri neketl nern kcll, tle ntkik }riárryzik. Nt,
sajnáld ezekr:t saeretcltel odaarlni.

Igy ünntrpclrl rtreg, így t,trtíd a szeretet iinnepévé a karil-
csonyt mások, de antagarí saátnára is. Hiszen tudo<l, rtintls tta,
g1,obb öröm arrnál, mintha ntásoknalt óriimöt oktlzhaturrk.

Minél több etrrbt,rnedi szetzel, örörrröt azzal, hogy atlsz
a te örönrödtröl, arrnál boldogabb lesz számodra a karácsony.
}íennél töbtret paaarolsz a szeretetédbőt, annál tiibbet
n!-er§z érte attól, aki a szertltetet hozta a világra, Krisztus-

l)bll1i l,tiltltiiltól. Szerct*tlcl öt*l
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nüüYnil $YÜJT§Ülll( üfl-Yü§fi
S, kezdd 1,1;1yqggyii,itii elsö ll;r§y nehúzsógs

l;:. htrg}.,hollltéi is sZeri;z?el1 i:illyeggt" L*lt-
tnéil,!e§ *Iirbr:r itarna,r t;rlál íorrásokat: ort
virtl a csaliid levelezésc, § pá$írkü§íií, kirlosel
Ar, isnrr:r§söktő! eikdrhgti * !cvelekr:rt icl,ii
bélyeger; hir {:Ji.! kicsit üxyr:;, "r. kiiliióíiú,
vlgy .l?" álti§zt íLtjárn htllzá iird jutrti keres-'kcdések. irorták, hivatali,rk bnritékjaiht-iz is-
tjxyctlcn crnb*r van azonbaü, akitól ntm i0-
hei íncg:;ete:,,ni a'rrélyettt. ledi& naita v;lt
} ltgiöbt}, Hr a* tmher a levélhordil, arlnak
ds t töbili püstaalkalma?o!tnak 9sküif iiIiix.
htr*y a rcátrizott külde métyek*t rn*§{:§t,l1,
kíisa, rói*k a bólyegbt gltávolit§a.

tlii irz emtltr bélyeg*i gyiji, n* uiasitsurr
vissz:a semmifélr: tlélytggt, lrnelyhee tnxyen
;uthai hozzá. l,e§_vcn lu: * leítóp§tt§bl,}, le§-
elnviitiebb. fcq:rdla iii képpol, meit au e8:t,-
szeri visszauttrsításnak rendesen íz i. kö\,et-
keernénye. hil§.y t,ilyittl erfiber kapjü a tovírhbi
lré}yegekci, aki nem válo!aatdrs.

A lrúiyeg*yűjiéslél előiordulhnr, hü§},,Jr.á§,,
levclek, vílgy a7.0knnk iör*dókei kerührek
kezíirrk kózé, iz-e ket alrírmilyen ártailan a
tartalrnuk 1§ iitok gyanánt ve$yük. scnkiltek
:l,ha ezekről §emlniléle emtítés! ni, tegli*ük.
Á lrélyesci, ila lehet, szcdiük le, s a iiilös,
leges résr,ekci pusztitslk el; ha ttcrn Iehct a

ilólyeget leszedrri, ú§l, az irá§t lgdiük bc
papirossal. Áz a bélyegryiijtó, rrki a l§véltl!-
krrt netn tudja rnegürizni, jclbb, ha eláll a
bélyessyiijtésti,.il, mcrl clóbb-utóbb igen kcl-
lemetle n lte ly;letbe kerül. BÉlyes*yiiitéskrtr
firindi8 t*rts§k szem tlótt az első tórvén}*t,
mert a .serkósz föltétlenül ilesbizhaió.

A bélyeg*k, amikhez hozzájutttnk. lr,:h*t-
n*k cgésztn irissek, nintha rnrrst hozták
vtlln;r a p<rsiáról; erek a ,,használailan"
bélyesek. Üsyel.;iink iőkélrt arra, ho§y ezek
nc gyúrődjenek ds a hátukon levű gumi-
rag*sztó ópss!{ben maradion n€§, l(aphatunk
;lzonkívül syiijternénybe vrrlil,,haszrtált" tlé-
lyeget is, arrlelynt:k hállapjáról minden {óliis-
legcs tlaplr §őt a lasa§ztó is gr:udosan le
van már mosva. Á használatlan és a lcmo§Otl
{használt) bélyelaekkel nincs*n nrár cgyé}:
ilolgunk, rninthogy elte*yük a gyüjtemé-
nyünkbe, va§y ha már van ilycn trél;rtsúnk.
akkor iólretesszüh ir ,,gsere" szánrára, Erról
rnajd késöbh lerz rzt'r.

A |cggyakrabban úgy kapjuk a bélyggekei,
ítllg"v azok a l*vélen mé§ íajta vannak. va$y
kiszakított papírdarabon ékielenketlnek" Elsö
dOlsunk le§yen ilyerrkrtr gondosirn átrtézni
az,,anyagot", Ha i900 év el(iiti bélyeget
lalálunk a boriiékr.ln, vag!, igen ritka bélye-
get, va§y elvásott béiyecet. úcy boríiókostül
tesyük félre s kérdezzük m*g alkal<lm-
adtán a hoz?áértőktiit, ncln károsadunk-c
ar.za|, lta a bélyctaet leáz.tötjuk. tlasriulókdp*
pcn le§vürlk, ha olyan levelet találunk, ame-
lyet repúliígúll szállitoit. ezen mindig raitg
yan a ,,Par Avirrn" jelzés" Ha van valakink,
aki a lebélycgzéscket i{yűiii, úcy te*yük lélr*
számára a szép *ls tiszta lebr:lúzéseket, kú-
liinósen. ha azoknak szövcge is van (pélúául,
Szornhathelyi Hél- Árumintavásár, stb), Az.
ilyen brrríiókokat azérl jti külón választarri,
meri ezckért ntindil{ kapunk lecalább is trlyan
jó bélyecet *- ilni a boritékon rírita volt, **
néhá azoílt ün sokkal job}:at is" A gytij[enó-
nyünket ilyen csekélységek íelhaszníllásával
is tökélcteschbé tehetjük.

Yannak levelező-lapoh és boríték<lk, ame-
lyeken a bólyeg kózvstlenül annak papírjára
van nyOmva, rrz ilyeneknek csak ít*y van
órtékük és gyűjl§si jogtlsuitsúguk, ha egós,a-
bert tesszük tll azokat, Ezeket ne vrir*,juk ki.
mert §?. ilyen kiv:isásoknak nincs -sentnri ár-
tékiik.

l|élyogmosás
Á ltlgt ó!rl, bé|,v(!gen. atuely ltez. htJ,tl.n,

jtltultk, fajta vntl még ti ragasáó és a papí.
ros eg.\, része. A bélycggyűjtés azolíllau. n7
elntolrtltlt[ kitél,elckLől eltckintve. tiszti.
bólyegeket kiivetel. Fiszkos, szakadl bdly*g
rrern valti g;,üjtcnrényhe és rrcnr'is kell setr-
kinók.

A bélytgdll' a paplrost és a rugasztót:
meleg vízzel mtlssuk le. A vlz olyatr tneleg
legyen, hogy rr kezünl< éppcn elbirja. Ntl
t,e§_viink oíy§2arl,e rra§}.,()l1 stlk lrtllvilq,:l ir

l;,l*ltl§ r ia:i;*, li.gíttjtli,lt rg:r 1lin1'l}ki,l rii,
}idhllrlr 1.1trt, ltt*Il,;r ;r il,*ir,*5eil l*a;*trkteil
r,álrrrlk lt ll illlpirr;srril. Az így icvái!, bél.y*tlgeu
raég rajt;i tn;tr:ad a r*gasztti, tzt rnd1; lrenrr
i* viulrtn rljjr,rrrkk:ll ór"aleisatt l*töriiljiil.
§tlkszor aa is t:lóíordul, hog_y lr:rn válik lt
a }rtll,veg ; ii_v*Tkor, lit m:lr egós:cir ;ruha ;;

papíros, nr*gprólláljuk ;i llélyc5let lehú*tri.
iirt,t vig3,ázlli kell, i,l,at$§an {ogjultk hozíá
dr n* t.tirclnrttlerrkedji!lrk, rl* liapkodjunk,
rnrlt a bd,lytg kijnnyett clszakarlhat. Iiégi"
ttttivEs hclyetl ftkvó brrrité,krrri levó hiilyeg-
rtil ltctlt lehtt a ;rupírtlrl rrloIll rtélkiil t,l,
t,lrvllítalri, tte is,,rőlt,ersiik. -\zok;rt. a btjl.v.,
g;,trkt:l,. alttel_r ek rőI nertr t rrdjuk rr paplrosl
e{(isZ(,tl l*r,ontri, lltásrtúszor valatlrire} nleltl,
gi.lrb vír-bt tt:s>ziik..'1illtó 

vizet iraszrr:iltr; titO§, tn*rt *z írll-
rildjl a lléllt:g íestéliet ltnteriittk rldhátt_r
lrétvcHct. attreltttt,k szittu ttlég u hillcq líz
tlt,rr is oldlidik. ezelret ,,arr, 
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ttloslti.

tl.r,trt hél.yegel 2 rrlillrrrrétcl,rc a szó]elől
olirirnl úvatosul\ ós eg},encsert krir,ütlr.viljttk.
úgy, hogl llcttrte kárt n,e teg.riitrk..\ tItagyal
bólr,egt,k kűz,íil ltetlt szabad musni rr kék,
szín11 szrttt lstr,árr frjes trtíll,egct.

,\rru is r ig"r,izzurrk, ho31, a boritcku}. .r.r
rles llélései rre kerüljcnék belr a lnosrivizbe.
tnerl anrtak liőrttryen <ridótló íestéke lneg-
színrzi ós elrontju a lrclycgekct,

\(,ha szdp ris t:lIcvdsre lnillú lcvelczó,
Iaptrlt valr rajl ir a bél.r,eg. s kár tolna ii
béllex kil,ágásár,nl ti'inkretenrli { sze|)
tapol. ílyenkor riles hdssel körüivágjuk .a
b(i|],eg kÚrul l 1rallírost, rigy, lrog,3, lt kép
oldalát lre §litiiuk hc, áztl[án eg} kevés papir-
ra} együtt fejtjiik le á bél.veget.

A lernosott bdlyegeket §zép §Orbün töbl)
réteg rijságpapírosra tessztik száritani.
Néháur, Ót,r-iirulva rttt,gse.ikkarllrah a bdl5c
gck. lllielőtt az<lttbatr felkunkorodt}ak, újabt,
§záraz ujságpal)írost te§zünk rá ds leprésc,l,
jíik, A préseldsbez legjobb ltéhílty }iilu
kőny\et az ujságcsrrlnti tCtejóre raktti. tle jú a
dcszkára rako[t t,Ógla is erre a rólra.

A préshcn a lrólyegckel /: vag! l ll.ipig
hagyjuk..\zután;r már teljcsell sillta as
szip hél},e§eket leszedjük a pallírosrúl,
}{a a bélyeg hozzriragatlt az ujsrigpapirtls,
hoz. ez *ntlalt ir jele. hog} rretrt Inost.uk le
eléggd a rag:rszitil. az i{5,ett hdlyegekct
rnuslratjuk újra.

A bill'eumilsás rttiilr ktrvetkeziL a brilr t-
geh osztál!,ozásu. Slellr;,ti .llrrl,t.

i;llú3i di t.r{}lit}k*éli ól{ilí},{r{.,:hii,a{rirh,. ;tlrt_irll
t.lv lll irzl,at já,k a íuk szÍnéi kúkfr. \i{l,F.trd,
virg}, úppell Jlittrsra. Ez ilzoltllult rlt:nl {ldíi,
.\zl :lkarják elértl pingilri>aikhll, hrrgy
lnir}(trtlki szirrlc bel,rrtl_r,I. szenrtllel jarkill
híL§§(ll1.1 terntésactlrcn s eaáltrrl ir tninéi
í.öbtler gyönyóT kiidhcssetrcJ*.

A jeizések iórrycge maqá a nzil! llasztra
taltls kék, zöld, sárga ás pirrl" fesl.ds. li:hér
a}aptln látható m.indeü, arni nagybarr trozz*,
járul az éjszrkai táJélcozódás,lxrr. A jclzél
rzínéIrtlli nrcgielölésénól rninrlig kj l(ell
hagvtri ae a}al)ot, pI. a kik jelzóscu ínl:!i,yck,
nern pcrlig a kélr és feIrCr jcterr. Kcttős szin
nei llincscltck utak tllátva, lra mégis talátni
ilyel,, akkor a fehér alap az elváIaszló, &jz_

egy irárrybalt haladó két út összetalálktl-
,á§át jclenti.

í{égentq az útjclzé§ek rctrtlszerteionek vi;l-
tuk. Minden triris|aegycsülei it nlaga kitt5c
" kcdve szerirrt csinálta. scnr szín, sum jul
,,utn volt közös náluk, tigyhog1, nenl lelre|eil"
tudni. lrogy pildául az. álló kercszt forrást
jeltxrl-e, va§y útclágazódást- A Magyar'l'úrista Szövetség egl,ségessetgtt tcrctnteit
íillratározták a következőkct. A Ádli szítrri
jell.és nt egd§z csotrliil orszá8 heg,yeill ke-
lcsztülvr:z.ctó túristaút jelzésóre lett ft,tt,n
tartva, melynek lrivatalos ncve, tlrszágtrs
kék jelzés, [ícgszakításokkal meg is vlltt
már haz.ánkban. Kezdődik az irottlrűi lregy.
ségben a lrószegi hegyekbcn. I.ckallyat,odik
a balatoni vu[kánikus hegyl,idéLre 1§zi6.
liget, Gtrlácsi hegy). Inlren \"eszprtínl til:itr
tg.iével a Bakotryba iKórishegy) húztidi]t át,
majd folytatírdik a Vórtesbe (Ge^sztosi vál;,
{}erecse {t}ajóti örcg kó) * Pilis (Dobogókó)
a további irán_v. Yiscgr,ádnál átktl a Dttlrárt
s Yác (NaszáI.v). Börzsótry*C_serhát il
középdarabja. Mátra (Iiókcs*-.Agasvár
Mátraháza--Calyatető; - l}úkk, Sátoralja
rijhety,-Sátorhegyek rnincl bclccsnck cbbc
ai útvorlalba. /}iros vezel azokra n ltc"
tyekre, mel!,ek legtöb,tr látványostágol ígét,
nek, szép völgyek pátahokkal" hcgygcrittr-eh.
q|orrnan kilátás van. A súrg,t ús í] ziiltt
kcvésbé fontos utirkat jclentenek.

Különleges jgleik a tirristilknak ae út..
jelzés szírrétletr a kijvelkezóek:

E 
1,1T.t'Árrlí\l-r-c
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űl., :Iúta
üyermeknck és felnűttnek X= 5l-üT

**,LTj§TPIit**§,. [^| 
KILATÖ rrlÉ vrzrró

Utijelzósek
í lrrllll. ki;ilt jlr cg5 verdbt.sapa1, mikuz

ljelI ?.ize8\,s szú1l a lrokrok mélvibe, utt. jörr-
nek b*rálrrink, a cserkészek. Kiize.lednek
}assutr, túrkéJ,lpei kezúkben, rJe rnár söié.
t*tlik r trtirc az errlőtre. érrrek, neln §eg{l
rajtuk nrris, csak a jó vczctó, r,ag_v irány[ü,
dc ha ez sirtcs, a trlrislajelzése,k, Minl
lúvogatíi kis lántpák csalogatják, yez*tik i!
{,apasztalatlan vándort cóljai felé,'l'aIárI látszriIllg nle8kirföllsógel, jelerrtc
rtch. <ie ntintlig óriírsi clőnyt. Az or<íó[-
magárr[ulajdr_rrtok. girzdáik Le}iát, megLuhctik.
ho;4r, kijclölnek rrtaklrt kirándulók céljaira.
l.cg[öbbször ug;,an mindctr út' rerrdtlkezd-
rünkre á]l, kivételck itt is vanrrak. .\a csaL
cgész termúszc.tes, lrogy ott neltr lchet júrni.
ahol lt vadak tőlüllk trilságo§an mcgijedntk
vai4y félni l<ell e vadászok puskáitól, lizelr
kívül }rárry kirrirtdulrirrak ltinc§en tórképr,
iránvtűjc s az ritjelzisck melttért nrógir
rrregtalálja "lzt * lr§Iyet, ahrrvá éppen r:l akar
srnl,

}{a ncrn }ennénck iraszlrosák ds'sziiksd
trltsek, ttern inrlrrlnárrak neki az r:rdón*k *
ttiris!ák tavassza1 lcritrikcg biidönökkel 5
lrret*kkeI kr:ziikbtlr, l*az. htr§v r.tpró kis

rltNtDEKHAZ,VA6Y BAR"
LANGHOZ VLZETÖ ÜT

rop"R"ÁsL{oz vtvö
úT

RüMol.{,t{oZ

KöNNyEN rnivr,unl,vnoy
1.1 l cTELEN Úr-elrÉpÉs.l iE:lz.ts FELETT ALKAL-,'r,lAzoTT N" vl<r\Á7.z y'

l,)liigazarlral .r lrc!5tr irán1 rrtcgjelöltrirc
ilvilt!t hlr§z.trálnJk_
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,\,] i]ljri;|{i:iaiil]1 it§.\ ít:si.ih, ilíl§,. l{{;1 il,iitl;"iliri ilt.lri,l t!r ;itt,ttl,i:
]td..{,i}(^k líilh!ll.(ik \ lii}*.V tlz 1)g},;l.i ri(it'dst]k(,f t!liií t rtr:isih ir
.rrti:ItilIrrrllral,ti lt'gr.,tr, }iu;lisn!.iuk 25 irrr', I!ír,gít,l"}t) s/,ljiI||,l t)(lr\:I
r túiistatérkéL,t,klr.tt l} nl(!{tillálhtrtók. átrtbalrlr itt rr1l.rz.rri krll
rrterL ;r trirképck nrár ri(}kszor r:llrvtrllah

lrlg llrtózltuk rJlóglátotíttt,Jttabb kiratl<lrtltilrtl_vlk tltrésl rli]itl
1_:riáltrattt tájt{kozl.alti tábtík is, Ezckrtt a jelz.es szittd.lrert irátt.y- r
:r htlll, cldréséltcz szüksóges ititi rirtt fclt[ilIletve.

,\ ltlristirjolek islrreicte lrozzátartozik & cl(.lkt!52] rtlkoldalurit
gáhüz. lA\ ttrilrdt,tr lrcllz.etlrctr fcllaIúlja nlirEát s úHr ,ilir. ll|il}l ,,

irteselruli .Íurresi Ós ,Juliska. -{ jclek tt_t,rltttátt cllnlul lkrrlrr,r,". t,t't
csrrkrir" kilittóktrl)z" nrencílékhilzukhtlz s logíókóppr:tt irjra ltaea,

l.t:gköeeleblri l,irárrdulá,sulrk decctrrber hr'> : lrolyri }ró !iJ-árr (rl;
;lürllfll}l. t:gé§zrrill,os. Találkozás : ll. I)álÍf1,-téri Her,, rrteB,illl{;
clől1 i,:jll-kóL -- Élelnrcz.ós lrátir,sákbril. -, M*rrctvtlnal: Szcrttttlr<lre
Sikaros I)rlboHrlkíi út,keztts ds piheIrú, - Yissza : I)obogtihó l',,
ln;\t, }:]rkczés- [,ludallestre este 6 tájáhrrr. Ignltllvátr.r, ltrclcp
ruha. zst,lltántpit. lttrkÚ1l elhozatala ajirrrlat.os, ,- Vezctó jdzóstl:
J-ilirrtltrls zülrl klrszalrrg.

.,.\ iász}rcróoyl i]t|B. sz- ..|-chel" (,§. cs. §zoíllot,úarr 1udatja. hug:
r,gyik rtúrtlká§ tfi-§ja, (;alló Lászió t:rrrítónövenrlék tto!i§lrllicl, hi!
2il érr nIcgltalt. Á-szelídlclkr!. nlo§(,!\,g{isllrcti cserki,szL.§tvi,t, tlrt,sz
tése risziril,c gi,ászn ll t,sapal, lltittdcrr tapjának. Kertves ctrll(ikril
tserkészszivek örz.ik. "

}tH(iHt\iú
/ -1llgt ar (,sr:ikcsz.szor ctrcg I§. kerülctcnek
rasárttalr délclőtt ll ,irekor l)ebreccnlreIl. :t

ttnttíbcli tltltandri ér,i rendr> küzg;-iilésórr.
Tárllysorozrrl, :

l, lilrróki ltlegíl}lt!,. 2. \ ezetótiszti jelerrtés. ]J, l,tit.iti,;iri jtlt,trllr
t, .\ íópdrrzlriros jrletltdst és az l$3{. évi zárszitlitatlii: betrtu,
tat:is.r. T. A szárttvizsgál1l,biz.ottsá§ jtlentésc. {i. l{}35- tivi ktilt
régclőitárrvzat bemutRtási, 7. Allalátros tisztúj{tás. 6. [tttézőbizott
sági t:rgok vülasztása. $. Indtyányok. })lniiksóg.

Az esellegt,s indítr-airJ,ok a közgltii165 tlőtt ritjg_r-ltéttct írár
barr It.vujl atrdr]k be a kerttIeti clnökséglrez,

Á cs:l1>a|ok az .\lap.zabál1,ok 7. §. 1lj. tls !.l. íloi}!ja 5zcfliIi
kül<lik rncglrizotttrikal.

.{, kőzgl,írlés utáIl 1arsirs ebéd az r\tr§jtrl liirtri,ytióllerr
A közg,l,űlesscl kupcsolatbarr tiszti krrttíerctlgia lcsz,, tireiyrrtl

t a l,ia.t,s,)rozir tát kti l í'I l ii i-iz,'l j iI k.

rnfln[ry
Az 0desanyilnült

\/.l:raz igi\|i (iíiiluct il {,§cf kl§/
itltliliIlr a kirrilc§t}l)\,|'il itlii

llJ:,li). j3lrual 2i] iili
városltáza ktlzg1 íilesi

Mfilt{t GYULA R-T.

,,í.],,,no [l[lil l,. rt vcl

iif;i,,,, MIlNL.renr

\ itij )

ltt:i r tl:,

[tElN[-praltn0l

Á lóbúl ls a leg|gbbat

üzrtt I Ml§y[R c§ffilfi§z
lt', J. 3{r9. Jrjz.i fianr, ltriért írsz ael

öserdőrő} velsct? \liert ttem irrkább lt
Rákos|latlkrrjl. r-ag1, egr,éb zugiói érdekcs
ségröl? }ícrt lrrr93- lélekkel rrézed a vil:igrrt
az'az utolsó strófábó] kitúnik,.-- N{. §. Nagy-
k$rös. ,.]\íirrdszeirt'' círnú irásod a ,\11i.-i
számb<íl kiszorult, \'er:edet most hozzult,
§{it írsz tnostanábatr:' -- L'jráty BéIa, ltt,st-
szerrl.liirllt. Bekirldótt, irásaid rnost mdg
nenr liözölhctók.,{,z ..órségi r<rmantika"
órtlretóleg s_yakori ténlir. dcr valamennyit
nem hozhatjirk. .-\ r,elseknek nrdq csisz.,-
lódniuk kcll. -- §z. F. G3ula. l,ellies levc.
}erlért kemén1, kézszoritást kii}dök I l)gész
vi|ággal szcmht,szálió. nteAncIlrér{ésscI vi
vt5drl vr:rscidet tnegértenl, de még stlket
kell irnod az asztalfiókod rdszére, :1ztán
il!en fiatat fejjel ne OSzto8assulrk tailá.
csokal. !t Világnak, a líagyaruknak, .\íirói
irlz akkrrr lrarnlinc év mttlva l -- }lókus.
Ballrtolri fcí{ódet hozzuk. A ,.LoIrir"-btil
sokkal }rossaabb tlolgot kelletie csin;ilni.
Kár, }rogy szereplói trenr magvarok. \'er-
seirlnek sokat kell fejlódniök. }lanapsrlg
már netn rövidítjtik meg önkónye§eir a sza,
vakal. \'ag}, ritrrlus, vag1,rím ntittden-
képperr legien a versbt:n. --- tXzvald l;§őző,
Salgtíatján. }iovelládat bizon_v-osttr nreg,
találtad urár a Fiúk írásai között : A tcrselt
gl'ölrgébbek. Á .,TürIdérkép" 6 l; str(ifnbal:
alig mtrnd ralenrit. }íég birkózol a rinlek,
kel, Olvass sol<at új, modcnt költok mür,t:
ből. A lrcl3,esirásrrr iigl,t,lj I Csak bátr",.
elóre ! - L. {iy.. llehrettn. tl)rülök. hle1- ..
cserkészet jó példája §onzott a cserki:zri!<
De az eset leírása igetr hosszúra nluit. tE3
nerrr trrrlonr nyonltiába adni. _{ kérdcz*..t
könvvek olcsó kiadása dolgaba:i í,:'r,Jul;
1,a!árr a szerzőkhöz (Rpest. I\'.. P;pi3-259
utcs ?, Seemirláriumi. Súiyo:ab.l irr,élr.
töbh portó kell ám. tesirér i . , U. lrrrán.
Budupó§l. A Raliton ke]*ükezere c, iüIte
ménved hissé nehezk- iras. }í: a:ar gz
elbe§züó kóltészet is mrxiern*bb í.:rm.i1.1
<illl{ozik Snl, rz ,..-i. ", _. :_-_;:_ ..:..,,it

rtltl. lrsz tc trteg julrltal ir ! t\. l, J.
§zellr:d. Juskártl. itz lt ki" vers tttdg Byiitrgc
alkotás ! l)+ a lnegíigyct(lsed sem helyes:
többídlc mad'tf rnarad itt iclrc t Hát tr

btillos pacsirta. a cinkók !'] Kárrrlyi
Lószlri, Bp, .{,.l}cíejezetlen Szirnfótti;r"
ügl,es írús. l,}c vtrragyollad, Sokkal ltrillty<l,
s:rtrbart kell lrrriskor elosztiurotl a rnrrudani-
valóicl:rt, .\zt,árr komolyatt gott<lrllod. htlg_r
l.t évcs fiú szinrfóniát írhat,]' ]\íég ha ntimet
is] Az elhitctés tlrüvészetét gyakortrld az
fzutáil bekiildcndó irásaidbau. - Kdntrr,a §..
í.iztlrltttldre. Sorairl jól r:scngertck. A I\{. Cs.
hasábjrrin ttern kapnak rrrég helyet, nlivr:l
netrr a saját érzései<let, gondolataitlat szt"tl.
ted cstngii ritnlre, lrancnr a nra közszijtllr
íorqókal. lrsz 'l'c tnég ilycneket ís | (]dv.
J. §. ?üP. \'erstrd rlrdelios, de ttetlr r,gd-tzctr
felel meg ir lapot olvasri fiúk ór[cllni tolrít-
nak, liúltlj másokaü is. ,.- K. íl. Áz cl$blii
üzerrct }ieked is szól. - . F, L.. Köriislarlány,
llitnrus- és rínrérzéked egész jó. dc it ters
rnaga nem közölh*tő.

II. L{szló. A fénykólltt köszdIrjirl;, !iaj
nus, közlésre lrern elég élcs. '|'. §órtlly,
(il,rrrua. Sajnálonr. ha valanri kirdsrrek tretrr
iehetek eleget. Pedig a l'e e §et.edbt|u azt
kell terrnem, Nenr szerttltént, hir a szorló a
fr,jd,t cstir,áltrá és azt ntondarrá : íszctt lt
§,)nduIat tlel}l fO§5z, dc nranapsag rrenr ig5
szoka, irni. 'l-e)ttér, azéIL nt cstiggetlj i

í)e irJ ..ttlrrrrószct ulan".,\ki esali íejtról
rejzol, srlltascnr alkot tökéletcsct. Irtl lr:
;leicleul t91, szegérr1, kutrikosfiú kat,ácsotlv,
t;tjtit. írq1. ahog1- saját szcnrcdrtt,l láttari
.)tt a t]l{áll},§or ft,ló r,ezető tltott,,, Vag5,
ir,1 nreg. lltlg.yittI itrrádktrzrrl az órsödért.
YaB_\,. , , irj ukárrnit. de szcnrcddcl látottal.
íúleddcl hallottat. l!íegláto<i. trtctnlyivel
tgazabtr itlsz. Inirrt a nro§tani írásorl, yárom
a továbbiakat. - lt. ,{.. Budapcst, Lapunk
.,hú péidányr.ásrirlója" vagy és nem gondol
tál rá, hOHy tárcácl, témája kírlna a r:scr,
készet légkóróból ) ígaz. ntég rrcm !agt,
(,.lji'lil!\i:. t,\itk \Zl'ft,l It(tl heli'lrrri. l )t nz,t

t.tlrlod-tl. lr<lgy ir legtlag1,obb problélrtir lrerrl
lz, r,ajjolt az elrll)cr 17 óves fejjcl .,tirtg" l

vagy ltug1, az órsvezctó fiatalablr_c nrint, ritt.
hanerrt lz, lrug,v v/rllalni lud(rm-c a tíz lril
vórryt ? A senki rrenr tátta belső enlllcr,
farirgásl, aZ iirrnra.gát. lclcjtií tltiisokóri
úlóst '] ,\z áIlarrd,t}aIt ntnrtlkra íogott kantít,-
szárat, lrog.v tiszták rntrraclhassurrk lestlrcrr
ltjlekbgn ? .\ kirdczt:tt c§apíit tltthotránu[l
eíttte: l(iss József, \'II, Bethlen-tór 2.
Olvasrl szrrrgairnasatt Iaputrkat. rls ítj antrltk
szcllcrnólrelr. Irói liószsdged vatl hozzíl l
l}ortról.v Fótor. Stelgclrvulrl Gyula ös Krlhlir
Illós. l(erlvcs verseiteket nregkaptuii. I..or
lósre rrrtlg rlerrt órtl,ttek nrcB. Olvinsat()ll
sokat jrí lii)ltr5klől, Szeretctttd kijsziitrt nilttl-
hlirnra[okut a szerktlsztő.

\íag§ Jónos, Nylrtgrlrá,zu. A roklilrnall
}Ia g!,ar ( ]serkészsz.átrrot ptitiirla g kiküldt ii k
Petrusklr §dndor, Kl$taxrün, A rcjtr,érr11
rr,tlnr köz(iljük, nlert anrrak tlireára, hoía:
a n}eBfejtésl {liltítad. ttenr liirtuk kitirlálni,
h,)§y nlit jelet,i.

^\ Níáv, lrrúhcl]"ck t:saJl:ttai }ralltl rlIt
kerresei rlsorkószteleirére ktlszjll ez a cs<inak
ház. Itákospatotált, az,.Istvárrtelki főrIríi
htdy".lrtln htrszít ilt cl tts lill[t í;ilr iisszc,

,a!
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APródok, íarkask0lykök rls klseserkészck lapia. --, A szgrkesztést lrfuylúja : Éry fimtt orsaágos kisíiu-ve aelőtrlxzt.

ocsikém, add a kezedet
Valanii vihar borztrlgatja a nlaíj}rar t:get s csútlva

ft,l}rijkt:t lök rá. l{alloltad-c, hog3. cgyes népek lraragja
rno§t még jclbtran elleniink ford,ult, nrert fá,i nckik a magyar
igazság,

A magyarrrak van cgy nagy Litlsó cllenségc is : li
széühuzás,

S látod-e, rnilyen szép póldál ad u l"esLvilri össec-
togásra a magyar cserkószel, ? lskolás és lantlnc, városi
és falusi íiú egl,íormÉtn testvér. '|es[vér akkor is, lra ir
vizen feszíti vitorláit, nrint vízicserkész, testl,er akkor is,
ha a szelek szárnyán nyrrrgal vitorlázri repülőgépórr

I{a a nagv cserkészt{r olyan j(ll csinálják ezL ar, eg\-
séget, bizony, mi kis cserkészek sem hagyjuk magunkal !

L}g5l határoztrrk, hog5r mirrdnyájan összeállunk ---- cserkész-
apródok, larkaskölykek és kiscserkószek, ke:at

|oguttk.
Ezentúl egyiitt fogutrk őrködni, vigyázni a külső és

belső ellerrségre.
A, seregünket, is meg akarjuk nóveini, azért magunk

közé hívjuk öc.sikéinket is. No, rleln a legkisebbeket.
lrancru, a 6-7 ér,bseket, akik már iskolába is járnak s
ncm olyan kis gyámoltalanrrk.

[{át; így lesz jó lrizotry, nrár a t]serkószszövetség is
kiadta il pilrancsot, trogy aki 6 éves koráball belép közérrk,
az farkaskölyök legvcn tlgészen 8, esetleg .9 éves koráig,
az,ut,án rrreg cserkószal>rőd, 12 éves koráig. Nem akarunk
bonvcrdalrrlat s igy a régiekcl egytrlőre rneglrag$uk úgy,
ahclgy virnntllr, de, az új fiúk felvételónél rnár az új renrl
szerirrt kell eljárni. Akiket, 6 éves kortól fognak toborozni.

. azoknak farkaskölyök lesz a nevük s 8*,9 éves korukban
n.ajd cserkészapróddá válnak, Olyan is lesz, aki 8 ér,ts
korában ktzdi s akkor mindjárt csetkészapród lesz. Teltát
cgy csal)atban is lehetnek c,zentitl farkaskölykök és
apródok,

Add a kezed, Öcsikérrr. nrert ezentúl egy sereglltlll
járunk s tegyük le az igéretet. hogy nregvédjtik a.mi édcs
hazánkat.

És alkossuttk szerttetgvűrűt, karácsony ünnepétt s
tegyünk igóretet arra is, hog1, a rossz tulajdonságaink
tlllerr is kitartóalr ltarcolni fogunk a kis Jézuska örömért,

Apródok, farkaskölykök és kiscserkésze.k, a kará-
csony ünnepén zárjuk egl,nrást, szívünkbe, mint alrogyan
testvéreknek illik.

Edt bticsi.

r,4p., IC4§l( öxY^Ücör'Is.Ap,á c§ oNYa

StrrtC i;erenc uitlúm kis népe

Ü sszeg g üIt nt tl'szé p r: n,

K i s J éztt s szüIelrisntr;r7tii

L|ru*peLilc szépctt,

IlailrcsköIyk:ók ! Yédőatgútlh

.Most a magas égbett

"I éz uskáv tl| .. §u eterrlbel l

Yig öröntrrLel néz le.

.K.ün.n. az ertlőn. |ehér nrczőtt -

Erú.ők saabad népe

{}, g ült ke: ilt é i |é ll áj llu tt

,E riistö s ho ld f éttllbett,

.t| : tlz üst ltllltl gu i n ui t t lslt, n ll:

Nugg-ttugg ürönúlnn :

Ji rüsí,strpdr/r,óttttl1t:l l:l ttl lt

Á, ,{öltll;erckségrc.

Bagíra sztjl : 1'esluérki:ittt !

()rómiinnep van ma..

Kis .I ózuska megsziileí,ett,

.í.ldrrnÁ, eqek,_ L|ra !

Muid. I}alu szóIt : I}runl-bnun,

ÜctuazVgg Jézuska. 1árttrn-irrrtt.

Ö rue nd"e zzün k e g y e! e nú e n

Yígatt ,-- Allelujtl.

Maugli i.s szd/, h,atryia csetdűI,

Messze-messze hallik"

I;iguel is rui a naug erd.íi.

s uki bcnnc lqltíli,

Á Á,t's ,It:us azl ii:tlli
lides kicsi. ttépem !

|tt:dd azt, ami l.ííled, tt:Iik,
farrricsszi/clci tt A l:eIa úll
C sillclgó ínkl{é ng ben.

KörüIülte a satbad nl.p'

tIntal ntus ttis:ltíirbelt.

i,.: tt jtittdik- nlAl,rlt I:}allt

-J
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őAF{C§I' A TüRNÁ§zp*c§§üK
l.trtrrllíiirir,,r,r,l l.iviig,irrlr {t. | . ").;i. l s?..-ri 1t:li,i11 :illrakal,,

-\z t.. iJ." l.,lrliI irtt-t(ii, ktlttűt. ,1 1rllrttocsklivrrl jclliil1.1ttllyl;tr
tg} .H}, ? ]l lrrillirrrtilerrlt,i l_r,tikat fui:rtltk s ,lirirt,si aIakj:rl
i,itisli.:i:sr.i:gecsctjiik. \lig.yázztttrh" a szcgt:r:selést trtl settritsttk
ill€§- Illüll ak.ktrr rtllltr fog rrtoz<,i3rrt a ktlze, lába i A ktil ktlzr,ln
4--"í rrriJlirlrritctlr_yi I} rrklrt vígtrlrk r ezcrt kr,:rtlszl,úl ltlrt:l.íi-
leg trg_v kt nti,ttyf;r-plill,ikát .lllgtlttk. rll, úgr.,, irr,rgv il krlz(lL

(,;)
a-\ L\/- -_>7\/\z i\i_-/

,^,(.)

§

Á §,rp-§op
í o§ keie

,]

,!lrl riisrl.rruijalruk, l:]a ltlsz;r rrl,irjí,ri. llrlst, cliiilszi(jiih:i
rrvúltir állválryát, F;z (r13.\, It:rrgtllyrc r. att szcrr:lr t,, atttttli1

trrr}&el} k,{t vrlgérr (lg.y-(,l]r" kcrtik vatr" lihlrtlz u hti[ |tt:rtiklttlr
tlÉjyaltaz()tl ir t*ttgtl!.yctt ttit k,isrl.ilr t:sigit vatt t,r(isít vc. aIttrl,r,
a kó1, kerékkt:l eg.t,ü,tl ll[(ri,:(,H. ,\ lt:ngt,l_vrc liiggíilcgi,sctt rt

nyirjtó állván_vát erósítjtili. Az. ;illvárrlba l1,uli,al r,ágrrrrk. ú91,,

lrrrgy a .Jattt:si kót tit,zórr ktrtlsziiiltrttrnő 1lá|cik.a |'olrrgjrrll
bettn,e, A. két l_vrrkrrrt kercsz[úl rlugiuk a ttvtrjttit. a kól vtlgert,
t,gy-ela_§ csigát r:rősitiirrk.,\. csiga a nvirjlilltoz vltrt críísilr,,,.
telIát egyútt forogrtal< ! }ltrst az alsil tls ftllső csigilli.ilt iissz-.r,-

ki'tjúk jó eriís, dc v(lkrllr.l-zsitIr:ggcl. íla cz litiser:tt vlttl, akíll
lrúzaáLrrli, akár tirljátrlk a kis itlho1 lrtárt;*t,.lirrrcsi trtcgl<cztli
;zt!,tliilt,les tornirlrltltitt\,ánl,ait, ;i jrilr,ctlvl,t,I gvl)rl,r,iirklitlhr,Itr,I
it ettrtt,

tIii;lz <,gdsz. his.iírttihrrt. kifcsti,{tli, lictlvtls. tltttiltlsigrl:l
llt,|-(,(:}.:(,[ ;:ttll,Lzl.ttr:l, triir6lnItlllttlllt, \,ilí{\,ii7. iit,siktlkrltl|<.

11 utlyur ,l tizsl 1 ,

L,]

:-:4-3

T^r-T§?
Ma§yale gyrirlmdny

Ezt bériüL glndenüll

"a.

í'.!
I

}

I

Iisti;iri,t fiIo§lrl [, tis va;ii,lt zsl,blit

*

l, feI*lui. St.tl lr trai íriil,a.l.r,krrj; lregr,tlrr, .\ zsttrlii:ttritl!t sltt,ril. ltri ll(./,tl\\, ll§s7]l

_'; irl,ilogatjttk tt,nrertlt,i szóltlsrt,. .\liitr:sszúk a :>iriill ujjll1,1k '['irIlrvúlrl rósz.rlt rit

lralsz:irrai ktlztii:tti

§liir rotj i k

a kót óad-st ,

iliajtjtrk. .\ ktil szárat kt,rt,szlezzuk (:f{.vtt,tii§{.trl, i [iiirritlt:lilr a
--.-tll{)i1 azí áilrajt r l lettrglratjrrk a baIkez tillrlri ip rrjt*r,lrl.i

rátekerjiik a ltür tll1,krt,
l'Ieglttlriiliiik it t,sti}iltll. Fig.rszcríi kt,t!iil lrttr,.ll,

.\l<llti ir }l,tkiilljl z_-l,ilr:í
'!'is/-til J,utt*_\ . l {rll:il (,5 \ Jl !..i ,. , ,

,;egélyrrl'trjtris ttrir1,1i3 \ i.ftr: 1,1ii

ketrr[ú crrtiikr,7| r,t l r, ,lhr :

l,,.ig.1, résen l

lt,gitcnek),
tiláua rttgigg_r akrlrr,lilllh ;r l-rtrtgr-tlitt'lrUir;rl rilIr; Liiirlzt:.:ltqll irlirt lr,,iill{itlrili;t1 ,

l91, sériilés ;l jilllltkr:zetr. stll.
Il,..tll.,11'.. t'. l'i. ir,ia,iiltuii, tllilii i(.,lL, lilt:l si,ir lrz rrj.i rtlrli.iiliil v1ll],

ilár",.lrn ujjrr;-ila lrajtoga(jLlk ii zst,llkcrr<liit r r:§r,Lólszt:ti liit:savitr:)§ lti:l}t lr,l!
rrjjak íogjáli a zsebke;rrííi nrásik r,égct l kt,riiljtrk rtrt'$ n isttliítiI s iiii{tinl"
i:§otltó t.

Zstlbkt.ltilíii,,l íra3} lilrlr >t_,ilt,hri il LrcirriIlrtltiirlk : ttltt\irt'lt, [.itttiit, il-rl;,iil

ilatlíej1, |I'ág tt,r,t rrrílik ir!trlrettlt,s Iirttiáziittliiltak. §z;ll;á[5': rr ;sr:trl,'r:t;,ltí u sebltrl

úlelk:ttbut keres:Lt:tjdil,,. ttll:lI tlítl;.t rt,tl irlt'tt, hirt:si,tk tltás itttlgtrlttirs lrirrt,s {,1ll.

rövill a zsellkertrlli).

: ,;,,,ii rgr ,1rií it:rirgilr;,t,,i (, lii,,i (,_{i}]ltijg

\.lt. i. 1iii!cil zai,at,lilt. lili rri,;({ a;l, l:i:i,l
lr :.i:i,itii.i:1_1tl 1ri:r!ig icgalii1,1, l iisziu r.:cli

-itlllliszá t';t t (g_! §z.ff 
,r, 

:;.,)l,:ij,,.l,,,,;i,;,i,:!',,

(lra ktii, u frtgai, *;iili;'i:;l,;Í.;',:";::j,

li i:l n1 1 !,,tz,t]tttli irl
lliitt:sc ktiI Zjtl}!\(,],
lllir t,i tclűszirI kilrlr!
ki)l.jtili il,,.,r;ilrrt.i

\,\
§z iissz*iriijt,,

zti*bkerldór
írrk{*tjük a i.

tljjtl ltk

;t la
|,gs tl i l,

l{iihnji.Iuk, a tt;I
l;túltr r('srt .! \t'lrJi
.itárl a kr:t rzlirri

k e i,crz t.rl z. z ú k,

\ jl,bi, ,.,J, rí,.. l \ , \

szrr l'll Isitr,;rr I tll,

$i



l sz"iiil, ti,l itit|l}, \ a)lg,y(it r'lg.1 kilri"ili"*lsz"ik a szik,ial,trlltl*,
ilrJg,1, ltitIx}[. soirastnt iut. }íirxlig lti]{lv(itl rrriurlig rijtti|, iit,iinl,
l,ill*n lrelv tz. l:silk §zt]{{]rll,, tltttber*k, t {ril11 g_vtrnrráb*rl },t:vii

f*k*t;: g_t,ililiitilttak. n §zi]tl}rfli, sz-t:gó,tty bán.yiisz:li }rírjrlrk i<i.

§i|IJ-rt.1.1,} ul.árt- i}}iürlig cg"\,Í{)rn!á irlőtr*n trregcl*v*tttltIÍk
,;r lráll.vtt lrrt"liir. sátrrarlt bány'ásztk rtrászttak ki ltt:liile, irl
tgyik söttt sóglről a njrsik siit ét §i]gh*. l{ii§zi}né§t elí rrül r,ír,lrtak
szrit t!,l clt.iinrreli §?.egón!,{,§ házacskáiklian.

§z *g.vik, r,tlanrivcl rnó(losrrbl} kis bázlratr trrrjltttl. !ra,lü,

iireg }rátryilsz lakik rrrirrtlig szulrrorű fc}esógÉvel ós tryurga,
vúki,lr.r, íiitkkal, Anlikor éjsz.akai ttlulrkitrír| túr .lraza, rrrl;r"

tnl!ilgat.idzik fia i.tlkvőlrtllytihrltl tis felrirzeil. ltti|tl itltnirl{

ií.,krli ki,ll inrlrrlrria, lrr.lgy i:lgyalrlgoljrrrl rnásfólt}r;.r1. a virrr"lsig,
ltltol az isktrla van,

:\ fiír rra61,it}ntusarr irriltrl t,leki irz irt,Trük. llr, altrr!{.!,a
völgy t,orklrlatílhuz ér, iassankitrL lrrindií{ ft,ltlerril í*ktr art:a,,

rtltjít, ítt, §zoktit iit is tlrni ae * tltelcg, tiirrc!i)klii. tÉi 
''i:l}!,,antibtllt o|thon §üliü §il]tüs rósz* : lt trilllsttgii.r,

1t,t §7.ükOtl 1rajtírsírva} js iissz.ctalá'lkrrani, álti ti iteg,;,_riil

itir: l*felt1. írrindis virlárrrritl. lrrirrtlig ftisscn, ttgtu r:stitia, litikrlf
}ra ltt:i, lur ny,trgszi},;, rrrinűig §íit,i a nilp trtt,lrüüilt"

.- 'l'tl (i;ibar, trtottrll a 9É{.1]ik, ltüp ijí ll rrr.i,rrriig 111r,;5n}l,gii

ltlliárl korrtttt, 1rajláliírnak, szólj ,rz at)íidllrrk, lrog.v +,trgel!-
jetr el ltozzánlt.

{iá1-1orrrak t5!1l)ir {rj5á8 vrllt tlir a rlilp, í,}t iiginhalib az
t.iin!. t]cl, htrg3 Zoltírr ótltsarrvjg is lrrirrdig li*tlvc;, nrosal.vg,:ls..

kenr*rrysitá1 {r{csaíl]a i§ trl*leg§,zíyii. i:*l:á|s;lgot ltqltlvii. ilt,l4l,
n*ki ijrijnrcl. szr:rezzeneli, azt is rrrin<lj:irt trrtlgigrirt{if , ,lr$s!
rrrásnap t§eg Zoltírn látogrrt cl ő ltrlezíjlll;.

Mikor aztán csaktrg_van c$yütti}íikl.áttak l, r"ilrigrls lrrl6v,
r.lldat íctőt a siitéLsrlg felé, Zoli clkezdt* bízt*tlri. h*gr, szilr1,,
jr:neli virágot.

-. §íinek ar, 'l
, Az é<ltsalryárlrilr.li ;riijrrk- 'l-"r tr"ti,l tli],.\, lt,ari:lz. ,;t1,1ttlilt

iri:ki, Ae érlesatr_va íárarit irrl:ári rlsrrlrrt93,an rir iil:ij,tti lticlrgl-,
íut ol l, á-t, arrrikor (iírllor iigyetlerr,úl k*r"íl.tr,.l l1}í}lltti| .r. ,vil,i}gti-

liat. íis tre a rnosol_y*ás rrlyan k.üliiniis jóll:srii órerisl ilk.rtzrr{,t ir

fi{rnak- 'Még s<tlrasem sze,rgett í§r, iirijnrct itri5,jálriih,. §iltrr
jttt.ott- ctlrlig t§zébrl"

l}iherrí.,i rr,apja voii * báll;- jl*etiknali, liitrtt iilri*igrlit rll,i

irál"rrik r:iiltt. Zlrltátr trri,rltlt:nliit kii§i.úlrtöt,t. iig_v,ilt kil
i,,rlnyászgverr:k sóvár,gri ;rillirntásár* sró ni,ik,iil b;,ihirz.la lt
;l.sll"rélről kikarrr}iká,lt] krirtót ós ltuaóbe tll.,rltttt,a. l:.}tth.r)íl

tlsilrer;ctttl. hogy kllvd* * tilzv}(i, t rre ktizr:lríogIa {iábut:t tti

li.in_l,argalt.ah az *rrli.it,i, grrli.l,ilt secllni, ügy }ttrgr l}r*}{ (,álr{}l
koru,or érlr"lsrilrja il nl,t:ltgr:lrbs:ravit lttt lálv;l tlz.t.

i:]bétl rrt.án rrr.:j${irlt *z tlrdóht:tt rnászkl"r.li-rlk, iitliikor l:,g_1,-

satl,rc 1ral}i jajszót hall*ttak" Zol1.á.tt rlvittlrliart arra lulrrtl,.
}:-lgy iireg anyrik* vr:;,ződijtt ba,ty,rltjáva}, üábor ann.yisztrr
iátotl r:rir: i!yerrt, i.ll n*irt grlnr1olt ríi. ht,lg_1, §egítltíjLn{:" }_)í.]

Z<l|tán riigt,riri vállilrt t,ettc ds aztán. igy htrzliig, }ljseri rlL
, I{ij§i ijllüIl} {irrrn, , - nrr;trtlla. oll a nóni, bizony *lfáratl

tritttt vttltta. rucrl. rrrcs§r.iról ltoelirnt, $§C§u en, á üsilrJa,tíitrll.
- {lsorírrt,it ! lláL ll,z- rtlti,r. váll ? - - kúrt}eztéh. a íiiik

,\ rrrinikt: r:irlrirgyaráztu {ls rnég azL is lt:lkijliri: kiit.iii,lr:.
tr*91 jót nózzenek bcle, tritlrt, ablran lnlglátjrr rrritrlittrtk,i
íil{rgíll. rrl.yannak, artilyttr.

,\ C*odató t;§tl<lálattl;irlt tisziá,-ieétrcn gyiitil,iirkirl,
irr:ll t:k. azt án tlr:ge!-, A 1rarr ján á}lú sziklrr" hrrragrrsziilrl lcnyiii,",
rrifg llz *gen irrzó t-rárán._vfc|hiik is úgy látszttltak itlí)g l;,*trlil,
nrintlra r:sak igrrzitrt a vízt,t]n lenrrének.

Zoltárr uprir kavir:srlt lrajitttt,t bcltl, ltz tgyrt: rtagy*}rblir,lr';
l,ir.g.,vűriik úg_v futoll-trk szdi, trrinl. vulg:ni }iis t,ún<lúreti,

'{iábor is rrtánozni akarla, rll: sártrs giiröngyöt. tltrl;ott, belr:,r:
eltől egysztrr| 7.avár{,§ §aennyc§ lett g víz. -". 'l'i*zttr k,avit:;rri
ilatrj. rr.vujttltt nt:ki a rrragá§lrril Zoilátt.

,- 'liszta kavicsot, tlolijá.| l hatr5zot i r,ára1,1a,ltl;i
rniigiilliill is. lir.lrtirszakírllir cmlrer álli rrrögiittiii; hitlírvgl l,
liczé}ien. iiajoljritlk csak. :t víz fijli tis rrézzeltk lr*l*.

.& trs#ffi"e§&

{rrlvtr,rtta a halász.
Zoltán rrr,ílt ttkint*tÉt \,.:rt+ virisza a r,íz. l.ir: {iábot,ti;rk

rntlg az tlóbberli brrsszűságtril harilgtts ó;; irigy area rtéatl.{
vissza rá, lilttcsa érrúri vnlt, rrrég így sose lra:ionlítotia ijsszl,:

lrr$gát lTlá§()kkul, ttá1. ilvcn lcrrne ő igar.átr ?
-- I.átrrtl fialrt il Mindig 1iszta k:lvicstrl il<rlrj bel*, akkrlr

irLlkr.r,t is ijriirrriirl lesz, l,{a hatagtls vag1,, ná,snali il kcclvr::l
vtlszetl, }la ijrőrnt,L §z(:rzirl, az rnínt a tó g_.viirüztlse íut lovábl:
t l,i}lrtri errl5g9 ltllk(:lr ós tc. is gyön.viirködui íogsz §entlt"

{'iáhor óreztt,. nl,enüyir* igaz,a vano irisz"err tllÜltc t-r.;ll a;
r,.gése rral-r. erlrrig1 Zoltált jirsóga vógi6*im<rgatt*, a.nyját, apját,
gyr,rtlktlktt és airegehet-, az tgést tlányásztelellet. Nag,r, válttl,
zli§t}rr nlÉint kcrt:sztii'|. nrrrint ktzetíogva haz*felé t artottttk,

l]zentúl sokat jártak eg3liitt - Mikor létcn & n_yottloi,
t:Stnt lt:leptriett a talrrra. a liárryá.szgyereli§kk(l rözrót gvii1
1-iit,ttlk a }rirlt:g tllctl. Zoltán seúlei mtrg rtrirrdenlóie "lelur,;í

rrxlleg lrillnrit szttlt.tlk, tissztl isnttríjseik köet" lt§í{y fi §ijtt:l
viilg.r, lrrrrrrkás!ráztilran, ruirrd*lr szívtlt átnlelcgitct,t a §z{,rftijl ,

ui!t;: Farul)ó .Iitit"

Tudidtok-e,
.iiií& rr §iltiít{(il {i kúuetkeentr ng ci llrutűk, lta beuúsúrl"ásirilllinul
ne*t trártuljuk ki|eiezettcn a nrug§at i.xlutí?

A: ipa.rt *5ak §llöllgébbt:rt lehet |agtalkuzlatni,
Az ürcnek núrsékelí kiiraszrreílcjsa il?qJnüu{.$íll {l:

úriiióllsigí rirakal.
Eazel nű ü, ílluttküilűküliség és ít lt.9tllt()r,

A nyurtttlre.nyhit,és úiabb terhekú. m a ptllgú.ull;ra.

A nüqvlbb lerllel /osstrrt, de bi:,lasun ar rjll*t]dlr*;
,* i s z t:g é n y edé s lv: u ezetnck,

I{a ellenbu púrtcllttk ü iltttllgur íputí, ukílut, ,lílrl.:§{lii

füIo.1le4es.ri tesszült a küIt'ötdt riruk beazönlését, hanem tgy-
úttal saidt lermékeink kittiteti lthetőségeit ís |oklzzttk"
,(Olc:sóság.)

Kardcsangi utudrlók l tr'igyeliéíek nrcg ar úruk szdr-
,nraztisi helgét l Nem kózöntbös ag !

Segíteni akurtak a ínunkü]lélkülistgen ?

olcsó ceruzaho§§zabbító
l\ ltgtribl dink

aset-alíiókja lcle v*t r

apró cerrrzavégek-
kel, aniket, lrosszú
időn kcresztúl l*.
hetne még lrasir,
n.álnia, lrauerrt lr:rr-
nének olyarrrövitlek-
§ cserkészrrtl.k, kil"

ku;ság. czdr{ ltjruk rig,}- §ziljl. ,,r*r,,,,'-,:;:)?P;-,; l:liflÍ.
}russzai,;Lrítót, §lőnyt ez, húg.\' Lrennc a ceruzát nenr kell
lrorsza §zerint }relyezgetni" mint a férür:eruzatoirlókban,

Yágok cgy körülbelüt 40 r:trr. hosszü, a reruzavégtrril
.} -6 cm.*rel hosszabb szélességü keményebb papírcsikot,
{Jó póldául a c§omagolópapir.) A papírcsíkot íelébe hajlotri
§ eaulán a ceruzavégejt §zoro§an belecsavarorn, végül az
rrjjaim serrrítása közben a csíkvéget leragasztonr. Igy u

ceruza paplrcsőbo jutott, amelynek szilárrlságát növelhetelrt,
ha a ceruzán túl eső részébe egy c§oma§hordó fácskát ttrlok
belc.,Belti is ragasathatorn a csöbe a ceruzavéget és nr.ell{:
a fácskát. Á íaragásnál a 1lapírcsöveL a ceruzával vclt-
Iir rn g<lrtt.Vcísdrcíiatnh mggyfir drul !

i }:l



_-1r, allatukkal r égezhr.rií jótttttI
h \:.Ics évsz,rk .t tel a )Z4l)adbatti iiö

iiia-_ .l:.r,li. Ha rrrár, nras§éltt neil tu{ijuk
lrt€rl- ]<f,i ókot, legalább erletésükrt1l golr
du:L ::,atr,trk, lrog1- éhelr Ite pusztttljrlrl
ílJU}i

^\z tf ]óLc iladáreietóket lchtrt felállitani
ti ^-c:iszeresetr lrordani az ÓIelnret rájuk

-\: óz:liék is kaptratnak etetóáUványokat,.
.{ t:^rz:.rllaiokról sem kell azotrhan elfclejt

l.uznL3L .4. kuty/rnak kutyaházat kószíl,
hetüni. Gondoskodhatunk róla, hogy rend.
§zele.'en nl€gkapja táplátékát.

_{ ló\Jt ti§Ztán keu lartajri, lecsutakolrli.
Nenl sza_bad ütni, tnert az ép úgy láj neki,
milri az entbernek.

I}ereg állatot vig},iltrk állatorv<lshoz. 1{ii
szabadon ,éló beteg állatot slkerül rrrt;4
g!,óÉ!itanulrk, bocsássu} az!án szabadolr
ne kén},szerít§ük íogságF:r, mert úgy érl.i
magát mint a fogvatartott euÜer.

_\agg Jdnos,952. Baross cs, |iylregyhaza

Á leggyakorillb ióttttlehetőségrrk
l'ele varr az udva.run!i l:iaigar jegerr_,"eíitk

i<al, sok éneklóma&ir íAlt-61 pjl,rk,
Télen rrem igen tudlr,i maguktól elesé1;

hez jutni, így aztán é§ §r§itam ellátni óket.
A íákra is készítettera nadárctetóket. Id,tl

tengeridarát teszek a mad;rLákrtak.
A leggyakoribb jú.e::..betóségekhez Lar

tozik az is, hogy ha nrgs* ir;at iátok mad*rakat
kínozni, rnegvédem setct-_i kéliet.

Nagc j;;--:.l. :53. Nl,iregvháza.

F3"r

ös7}
NAGY
SZER
l(ltrika stafót*

Szahi

]\ r}illl_\ 1liliart;l1

, llurlli, gytrrekck, t,ljtrr ! llícgszűlittnl l'falán t,rrrlját,ok, hogy a }íaugli íalka r'isz-
szel t)gy kíránc|trlásort meglátott, él)J)íIl
mikor a falka titkos hirci után kutatLalrr
s ratlságlía cjtelt. Ott sírrylődtenr I(tlíítt:rlr
tcst.vílriinknól. aztrtárr v'ékotrvcsorr{ vtrtl
61ontlozás}ra s végúl az őszi szer rtl,í'rrr, - ahtll borzaszt_ri rett,cgésben éltcm. ntert

urindenki ctrgcln nózett, , liríi rtétrilrcz kclr:ültern. Ó i, iil tartott. dc lrlár
nem ol-varl szigorúan, niiltt ir far}iaskötykük. t-tallotl.atn, mikrrr ki nkart elr-
getlni a ktrrtjÜkbe, dtl tnégstlttt engtdt'tt lti, hattctrr elvit,t sétálni a kis ícrrl,-
ve§erdíibe a Pálviilg.vi csepplriibarlanggal szcmben, Iill sétáltatn, ij olvasott
valani szép nresét, rllerl §zerre készúlt és egvszer csak clvtlsztettiik egynrást,
Megsirgortr, volt nÉrrni részent nekerrr is ilcnne, nrert trtár llleguntanl az ör(ikiil,
tejet, füstirlthúst, savanyúcukrot, tlg1, kis jriíajta btrgárpecienyérc fájt a llr-
gertr,, mcg azután ttenr akartam cseri:cnlrrrgyrri a ,,Magl;ar Csilrkész.'it si:rrr.
aki farkaskől_r'tik lrírszerzőrrek sztlgiidtctrtt, S tnost irjrá, szabad vagyok, rrrlhrr
ázom. nólra {ázotrr. tlc trregéltrk a jég hátárr is- .}tát a nag\tdiéIll.i aÜtáson ott
voltan s lirttani lt Vasizorrl falka új farkaskiilykeit. ÖtiieIr íarkaskrilytik nrerrtki Bucla,ptlstriil irz avatásra s nlinrl nregvcln.t{égclték a jti nagytétórryi mamák.-
PaPák. Vo|t tltt r-rl_r'an 1lusztítás csirlieh{rsban, kacsapccsen3"í:lre,rr, tortábarr t':s
finotnabbnál-i]intrnralrb süterrré_nyekbelt. ho€{\, csalinetrr nregái,tott rr pestiekrtek.A HÓsiik enllékét is ut|Yanakkor lcpleztí-,k le s azol| is ri:sztvettiirrk. lj(l|:t
bátYánk megígérte. lrog1,'hclsszú ielt,lrtést kiitti bc az avatásril!, <lc irz nrár csaL
a jövő szánrba jóhclt.

\iolta,nr a SzOn{. (-iyiirg1 lovagol<rlát is. §{ii:stlr.l;r strarnm gytlrcktk l (,gr
tudják a ,.csolrolátlé". kiáltist-. Irtlgv szintt: lrarsog belc az c§ész ház, llérltls
atl'a is ott volt i,s ilzrlngoráz(a a..llallirbaI a jÓ}rtr után," rrótát é, ti l]alliir
minrljárt rncg ís trlrrltlt;r, 

^§;u/ll,

csorol.ÁDt P.ü-YADI,AK
15 ésesnél íiateiri g_. me\ek számárrr.
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ntúr u !íil(tt lL(:!, ! 
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kölyi)A t t r A, :>l ! í l. t l,.
.},}8-asod, te.s;ll,. í;i: -: _

múI ilenl 7tils_-lu...l., ,:,:

adhulttúll-e odu ,.t:,. .,
és írúsho; Lúttt,li,:.

E:r íriúk ,._l, ;..

Jt-thtisz J." (Prrs:r. :.;
b ecsomagol j úA,, rr:u{,r,,:

1líúr egg nagy
is. Ilgel is /to:ltaÁ,. rn-li
dájúl.

készültöh"e liúh
" .,:-i.,, ,l- !,iil. !lrrIí.Júk{i.ll elérke:ik tt iÓÍctt ltét, ttttliklr !llII!íJ(i: !!l,ífuíIlul\,, kisIiutttlh tls jutLtts.
- j:.,:,, l,ii. í.lt!.h,,gi1 l,: !1|ftI nteheí ellikészütel nelk'ül. í.igy kcll t rre tlkisziiltti, tnitú tthtlgtl t:! r:
- ,:;] _ln ;l.. r ,, tttti,ltl!, ltilltu ltiirÜhléztu:k altltott a jÍ-tteliu"ik küztltt, l:iuúlttsztjtik közüliik amiutt: i: r,fi ii t,t,nt A'ei!. de tttég hctszna/hutók, egllcsantóbu rltlt,iúk és rlu:gkérde:"ilt ungultújt;Á"trl. ttcrtt

.'jlr-"Ál!t' ..t s:t,gt]ttt1 yLltrekekntt:, IIu uttgttku nvgengedi. akl,,ar örömntel ülttek le á: aszlttl]tt,:

! - -;,-.-J\.r... ..5:(r..l(ttt,i udtlttt t.tttlónuil, 1tuskútnal, karú<lttttll, h,ijít§lji:rivl slb, tt sirgéttu gutrtkektttA.
- j,,':*,í ,l iü,,':l, ,ttt'é! iria u 1laJlÍrra.) Ezt u kis pctpirast rúteszi il. ititékr:ltlttttlru ís eg'11 i'a11'|' papírttsbu,i:;s;ii r ndidllc§llírÁ, búcsittuk.
s:ri''-r;, ;"l;i lrIe ilYe.tt jtilékok&'al. Nenrcl-rtA' jútikoA,ttuttnal; all, hutrcnt huszttú!l. tü: jö ru7utltttttt|il,' :-i':.:el -u s:ittt uQn, ű. qrlndol arru is, hotlg ne fúz:unak a s:egéttgek. Kóoesd 7't: is tt 3il§-usttk pél.
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A közelmulttlan nyitották rrreg Ang-
iiában a l-iverpool és Birkenhead vá-
rosrrkat ijsszekiitő vizalatti,,Mersey"-
ala.gutat.

Hrrssza Inajdír{In öt kilom{tcr its
*írből hárorn é,r íél az öbt)l alatt ltüzódik
el. Hosszitságban a világ másod,ik vizi
alagútja. Az első N'ew_Yorklran van a
Hudson alatt. 23.400 nr" hosszú.

A §lersey^alagírt liclső rittnórőjtr
tii"5 m, lVlaga az úttest 1í tn. széles"
l}cjáratÁhoz nindkót oltlalorl kót mel-
lóka,lag{tl, csatllürlzik 6 nr. sz.óles
ú t.t,esttel"

Epitése ktizbelr kibányásztak í rrrillió
219.000 tonna sziklá,t és a szivatlyük
34.(100.000 tortna vizet emeltek ki.
Belső éllítésle íelhasz.uáIl.ak 83,3üU
i<rntra vasat. ds 274.300 tonna cenentet,
Áz alagút. legrnól3,ebb prrntja 52 rneter
lnéll en íekszik t víz színe al:rtt..

\iájás liözbetr az alagutat örrt,ötlvas
btrrtlázattal látták el és a kiiziiket
betonnal töltötték kj, Az alagírt lalál,
kót méter rrragasan íeket.e üvegcsempe

llrrrítja, lirli)ttc a.lal pedig krénlseinúre
lakkozutt-

iíinrlkét bejáratátrál három-hártlm
szellőztető torony műkiirtik és percen-
ként 67§,000 köburóter levegőt: nyotn
az {rttest alatt elhelyezett szellőatető
csiivekbe. A szetlőztetés annyira töké-
letes, trtlgy rnillden 10.000 levegő-
részecskéberr t:sak 2.1r részecske szérr-
rnonoxirl maratl. .Á szellőztetök kettős
gépezet"tel clolgozrrak, ha not,árr a.z

egyik f elrrr<rrrtlja a szolgála| rrt. azotrnal
műkö<léslre léphessen a nrásik.

Mintlen 6 nrétcrrt jtrl. egy világító-

test. A lámpák 2 kütönböző árarntelep-
be vannak bekapcsolva, ho§y a vilá-
gítás íolytonossága biztosltva legyen.
Mittden 1.O-ik világítótestnéI villany-
szerelő örködik. 4l1 méterenkórrL tfiz- és
vészieluő állomások vannak, kiilönberr
is telefón hálóeza be,_.az egó§z viz-
löldalatti ópítkezést, Azonklviiü Liver-
poolban a íőbejáratnál van egy köz-
ponti ellenőrzö állomás, honnatr nleg-
lelelő mérőkészülékkel íolytorrosarr
ellenőrzik a levegó árarnlását, a vilá-
gítást stb. Állarrd,ó készültség íigyeli
aa alagüt belső óletétn hogyha esetleg
aayel, t{i,z támad,, összeütközés törté,
nik, nyornhan megtehessonek ninderl
intézkedést,

ÁlmekóOa.ra késztet az a majdrrenr
{rtólérhetetlenúl pompás alkotás és
önként íelvetődik a kérdés, vajjon
mennlibe kerülhetett ? }.{o, nem sok*
ba í Csekélysóg az egész l Kereken
1 33,000.000, azaz egy százharminchárclm
millió pengő. És ezt az összellet í.iver*
pool városa meg Rirkenhea<l megye a
saját zsebélről fizette, Szóp teljes{t-
rnén1, ugy_e ? §:. J.

--- A Kisostrl<ó§z jáíékiiból ,. -

'.frlágas szolrrbeklitö. § rcndes szetnbr,-

kiitőt ryrár isnrtlritck : ez nro§t antt&k it

nr cgf orelittlt t ja lesz. t{inrlcgyik j áttikos-
rrak lre kelt kijtnier o 52tnlétr egyntlk a
ki'r,ételóvel, t]z azl.án, 691, kis tlstlttgő1

l<ap és evvcl folytou *st:ngetnit, kell.
,{ tiibbiek (a bekö[tiltszerniíck,} rntrg

akarják ftrgtti és akinek cz sik,crt!l,
lrel1,,et cserél vt:le^ Nagy<rn tnLrltrtsírgos
játék l A íitg(lk setnnrit senr láttrak,
álIatrdótrn r:gyrrrásba bot.ianak. egy-
nlást íog,iák íuts é§ olvarrkor srlstlnr

hisaih el, ltogv akit, nrost ol_yatr t,rősen

tartanali a kcziikkel, neín a r:§elrgií fiút
hanem egv ntásik, szintén bekötött-
szcmű fogír, J ama bú !

X*rrácsottyi §záTuunkba[ ktiziilt rtljtvó-
nyekkel a.z ez, év| §orozatot leaárjrrk, A leg-
nagyobb porrtsaámot eldrtek között a kiivel.
liezó jutalonrtárgyákat- irsztjuk ki :

l oserkésznudráí. 1 tornltrlkór 1 cscrkész-
llip. Csorlrószbolt uiúttlókai" , - §rrk cscrkész-
}riinyr,. {iuzdusűgl hl,vatal ajrindékrt.

(jzelret*k
.!1ilrdelr kcdves'n].ttnkírl,rif§uírknak" íclrát tr-

§iiük {üKiaiDak, a l}Icgfejtó}lrtk, órractltrr sogi_
lóinkIlck bolrlrrg kitriicsrtnyi únttcpclrlt es stlh
lij l'illetct klvrlltunk.

227. l:tdgalnnrb. \'arj uL az igór_L r(,j l vilt.t,(,litl,
liülönöson kicsinl,cknek. - T. .l, ilukó, ltejt.
vónyed átalakil.ra jölr, Azt ltiszcm, ovrk a
ríuisolá§lríur lribázhatlad r:l. nrerl rlgy nirrcs
tlrte|nre.'l]ovúbbiakat krilütrk. Mltlél tóbbe{.
lrogy lehcsscn viilogrttni. - ll. ?É, lludupost.
tiyöItyörí, rejtvónycidet lrálásan köszönjiik,
kcrll,es 7.slr|l bátyánk,,\?- euyik rrlrvemlrcrhtll
jiitl Yolna, Mlir cgJ,(ilt !olt az any;rg, Mojtl
hésribll nlilldcrlkóp|ren }tozzuk. (lsak ul,ra
k(.riin}, hogy ntind,en ruj:ot ji raj:papimson
lckeíe lrrssat ás uaslag uonalakkal készits. (;\ piros
szín nent jó a íónyhépezésnó,|.)

Kérjúk ilzt a rejtvénybckülllo lcstv(irt, üki
cBy kerc§zt8eitr,ényt és kétoldalttyi bcl,úIcjt-

Yén!,t küldartt be, sürgósen írjír nr€g a nevét.
l1ikor a leYélből k,vettiik é§ az anyag köZó
tcttiik, nun velti,ik é$zre, hogy nincs ráírva a
,l(,ve. Á, keresztrcjtvétl}, vízszintes sorü l. lífl
volt a honfoglalós idejében, íuggiile$es l. Ils.ntol,A többi válasz ujóykor.

llegíeJtósek
:\z okt<iber 1ir-i szám helyes rnegíejtései;

§agy.rk. l. }/izs:inías sorok.. l. }'óka, 9, Mór.
18. Róka. 2{). Irány. 23, okma. 3í-t. Ur. 43.
Korona. .16. Rossz. F"üggőleges sor<rlr: 14, Sir_
nr:rn, 1$. Kint. 21. ;\rnor, 39. l,i,k. .1l. l'or.
42. ]!It,
, f,- A keí tlínrer ki5rábé ris Zomborri. il. ul
.lllatholIglttlitrzás. bl I{an*illúnzó.

Kicsik. l. .\ bnl nlezö csak nvoíe és ucnt
k lenc rekcszes. § jobbotdalon a icreszt szrirlri
kiszélescdnck, a Itírotlt hulom siltlrozása átlór
irányít.

?. a.) I}dlalailia. b) tlarcsu. il, Ilarcszerü.
4" iliórt zrlg a tónre6.

§ Mrrgyar c§crkó§a§zövct§óg }Ilvrrto,los Lallja,
ljlrifizctósi ára ogl, évre 2 pengó, rrmcl1 cgyszcrr,,

kúldcndő lrr.. l.)f,yes szíim iira !0 tillér.
c§Okk§zámla : 31.428.

§z.trkcsztősóg ós kludóhivuta[: IJrrdapcst, V"
Naí{y Súndor utca 6. Cserkészház,
szcrkesztésért ós kiadásért íelelős l

Kosclt BÉLA dr.
Kiarlja a Magyar Cscrkd.szszaivet§óg,

Mlt látsszunfi fl szobábnn? á nHTYÉ!{YR(}YAT Üznnn,rnl
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}'ffggöltgas rtroh:
2. Idósrerfr ,llepi*lcp-

l{öIl€ír}cn uiím. t4 §7ó ).
3. Órúilsl- to .íi^

írrs"., (.{ §zir}.
!r. §renrc ltapjc.
{i, §§pííny,,rlrelueú.tii-

gelről nenexlt-h *l.
ll). Klizismrrri fövidi_

tó§.
ll, IreItlé?í !?sz.
12, Hiuatalos helgsiu,
1iJ. l§éínet DóYelő,
1?, Épilöaityag"
1,9, Ngrltlíartlran larw,

lotl.
2l, Iiót olrl*la l"m.
24. }Iinde:r reíaóoy ker

detr és vr6,gc,

2;" Nagy§á{f.r mond-juk irégi helyes-
. írás§al)"

2?, Fizibában trrnulsa
rriln.

2,<|, Ilultüé' I,1linul --
m.alu{ll lre lye s-
i?ó$al,

':lll. .Itará*olzy|rin ír
{tkíJ §: r0íl .

iiJ.",}Iásoi,jl8, t'ordítve ilyert
iig_vi lrril}iszterii n k
í§ vltn.

4ü. Álaird mtlndjult,
€}, Részóre bon!.
43" Pók i§ t(§zi,
.44. Han1.
,16. ,P:íaíaí örrl;rrr,
41}, Egyírást köveró

}retű} az &bc-bcrr.
§4, ,- {4.
s6. C§áládtii lrecózve,
§8. Ha a z-*j lecrende-

§edik.
{i0, Hégi összctel,t

n}ássa lhalrgzól) k,
(il. §zerszám.
62, É-vgl íolyl,onos-

ságl híán,v.
*i3. Fórdítvá lírfel-

irnt.
64. Házíállat hangj;t.
6s. lílőhBt{rr0zó.
66. -{, É,

,'*. í;. t,... lizege<l. 3 p

W

Irodalrni rsttf{ny
§. r. Á. Gysms" 3 rl

{ti

vá}r dja dja

i. Iiarricsonu psle i.y
ganiloti ai éhez6kr?,
míkar résredre . -'í4 §zó't,

i. I'agadá* ilters;trurr,
1Il, Ez iinneplt l §zenl

Estet.
t,4. Iipíe§zl,rrél..
76. Á jószllft l:serkés:

u szqénpnek (2
5zó),

1i, Gaakori uz ilgen
núse karúcsonukor.

t8. .lársz rajta.
í9. J\. §{egvóltó ncvé-

nek slső ós uiolsó
}retűje,

2(). (F'ordítva.l Ha_
6ozószócsÉa.

21.'IéIen i8 guakLli
a,l ídőiárással kap-
csolatban.

22. Nem ijriil u rser-
ltész. lto a lábllrey
zdsról., . ,

23. I,Ial,
24. Duplán ad/ nelti.

ha. kír(c.lont't est(
enfti klr (2 szó.)

{i. lt, 1.1. ,ialnrntr . ! !l

§Z. _*, ,

r

;'l ;l.

2i, .1 lilúlt .t,lkqa$j,
i17, Kér megható ?nkoft-

§áauá.
li8, A §záiltűzótt §pa.

nyol királynó.
4h. illorna íeszí, rniÁrrr
. €Iallatja ü brb{íl.
4l. iUindennch vgn.
43, I"cgyen mind*nki

. " . karácsonykor.
lti. Sz.inház '., ll{i.

metiil 1íQt},t.
,{8. Áll*rt,
4ít. ,Iótékorry igr:.
30, : 42,
55, öregasszony.
56. lrgyszerre szail{jt.

nek.
ir7. Ilz és finoíílrl)l;

keriil rre asztalln
karácsorlykor,

58. tlu|i, jás§z nyPl.
vén-

5ír. Állaii kiifiiír"
(;2. Lom ikelszav;r.
63. Személynévrnás.
67. .-, 73. v|zsairrIr:s,
7{}, \'igytiz.

P. Türtéuelenr. liiitdi : :tti?. 3 p.
A- ma§yar törtéü6l€nr]}err a rómat tehrr{:k lráuy§zcr íor<lufila_i; elii,§öknak.a helyórr _mö§t is íejlőd6 ,közsóg"- város van. Ai|. rlj {iev*ktti§íeerjük, de g, rómaiaJrtóI liirsznrilta_k+! mól csak *r törlinelem}rtrlíanuliuk. Il.t valr néhány rrór.:

__ Petron€ll, Gyulaíeh{tryór. llunakömlGd, }ícszttrely, (iyör* Xoloervilr,
lrcss(rk m.8mondani, mi Yoli g nevűk, lla li latirr ncvcl'keioiiictúit irssz|.
li|Tas§iltok" maF}..ar kifál.}- nel,ét kapjátok, Te§§ék *at i§ b€liiiil.ieni.

ó. rrj llo§yan nól.ezziili azt a lrálat, úfirelynck * §tlv$tlen i)s!. irárjel
szerepel ? (| p.)
' t,) I!i^a_z, a siirög |/jlcs, akine! a ner"óhen r:g1, régi mli.{ikeíi},,íógi'ltlk
szercpel ? (1 p.)

'i0!;|1,1{.zclr; 
rr ti-{..§l, ,!§7,tfi§. f\,

lr{ír,dpn lpvolcaó,*t § $isptri ainlóís: §olir.on.
B6ntéí §lrurr" klildJeíalr.l

§áG}:&KI§Á,K
l. KaráesoIryÍHrejlr'Í.n1. Bfkll1.1le i !) j.

*i p,
íjsak tt.lű]r bB{űk.o kiild.lllelt +átxszt.

Ktc§IKNEK
l. Kercszlrejlr,él}l,, Szent esa. Ed,elénYi l;rl{)§"
Csnk n ilűl1 h1,1ükr6 küldltírL vútaqzt.'

lri?^§zlníf§ liorok:
2. jl{igkillönbözl 4tli. sz&,
4. l;ordítva Frjp.-2. .|!aa.!r.,
, " tarzexetód,
tt. Ós§zetetl nrássa!_

hangzó.
a!. Ng€lur{tnóan kép-

;ttl |ogalom,
il....írincrrr c nő1.
13, Balga.
14. Áreon is jelent_

kezík.
1§. Olá§z rrérreló,
16. Másorlik betújél

duplázva - rohan.
l8. T+ngercntrili szó.
10, \'irá* része.
22. Rajzolják, festtk.
2it. §ár{rs.
2ti, spori.elzkö2 foue-

tikusan.
28. Yázna,.
31. Talál.
:l2. Ékez-ettet kózséc

Soraogynregyében.
:}.d. .{itó. a}rlak tartrr-

zóka-

35. i[utatclszócska.,
í-tti. .*, 35.
:J7. Iregyver., s24r-

ízanl re§zt!.
:tlr. §lyelvt*ni [cga-

lorrr.
.ifl, Kérrtő szricska"
tlt . Birosrignril rl tlln rl.
,15, F'ejrész.
17, L'égleg lpmórríí Nr-

Iautiríjl.
dll, Rog.
5(l. Nénrct szentrilr,-

nór-ntás.
i1. l3lztatás. kötőszó.
52, Rírnöz,ő,
53. }{ép íonttiku.an.
55, lJgésztn lrlss.
á7. Nevctő szócska-
59. Fordltva kö§zön-

tés.
.i0, Érlapon r7eftPli)

étel.
67. í{ordc.ronyhor lirt.

nepeliük,
fiE.l{eürÉl, rzcmél1,.

/ neymas.
69, {.\urog.

Ylz§zlníGit §orok;
;}, se8it kalácsot

§iilni lt üamáüak,
6, Ver,
8. C§uró§.
í}. sze.szánr.

1r. Tiizer6&nyag.
12. Vadász tge.
13. NéInet szemrilv-

rrévmís.
16, §tal íanctiku§átl.
lfi. Ezl ünlrcpeljúk ltrr-

rdcsongkor,
21i, I:áradtsó_gtól u:

entberek u t"lhc|.
2?. l:ílrrlcves rrro§z yp-

:d{.r,.
2ll, Nern szalóDhtlr)e.

kérdöszócska.
29. tlag.
30, I{.rc§lna rá§ze.
31, Vásriros,.. {kö2-

sÉg Bereg vln.jberr t

32. : 13.
?3. Házat is íestenek

vole, de for}to§
éI)lt6an_vag,

3tl. Né.met lrtlyeslór.
34a. I]szaki §zomszé-

dunk íonetiku§an,
35. I(ötdszó.
36. örül a rcntlőrslig,

ha elíoghatj:r.
39. llurcgs:í&,
42. fáymérlrlk röv-
43, !íestelemlrer to§zí.,{4, - 2s,
45. §zént Istl.ánt ne-

vs?tók Jg},.
46. I91, lóvcrsen1.. rö-

vidítós, ékczcttel
ószaki nóp,

4i. Kanicsorylkor a
legtűhb összeiijlt-
tel?n (3 sz,ó).

ö1. E8ész része.
ir2" A híres zsidó.
5í}, (Fordttl,a,) C§cf-

kész lnegszóUtás.
5{. Rövidítés glrilrá_

§oknál.
55. Módo§ítol,t zenei

hang,
37. Iluen íürdől reun<i-

.yoJi Jraszndlnal..
(i(], RaJzoláshoz. íltrz-

nálod.
iil. :\'em szereli a pc-

ronc§no*r ha uulu-
ntelyik gyerek...
(2 §zó).

6.1. É)rlesség, rrrely gyu-
kori karácsonl,kor.

{rí. Nep§zak.
{i6.szílk§éBlel.él he-

jelentl,
l}8. (Fordítva.) l{rrrnÉ

la,tirrul.
6tl. Sztirri íegl,r,er.
?l. Nag}, templon].
72, Gép.
73, F'raneia nrivclíj.
Z1, §9p"*,",.). ts cm.

}-üggőIeú$ somk :

t. ángus&a l:észlli a:
iinnepekre,

2. Szíuar|ajlu (rolre-
tiku§an), meluel
ese'leg apuko kip
karácsonyru.

f. Szerszámnak vln,

t. l,riugrtis. S, P, .ránosháza. 3 1l

il" trejtsUk meg *z alábti szavakg,t, .i közéllsó
lrelűk * helyes soriendben - trgy trtorlr:rrr
találmány nevrrt atllák, Iilildi : .J, ;11., Pápa. it 1l,l. Állüml jör.edelenr. 2. Nagy cl;cntdtf. :t. lic-
le.8ség mó§ s7.óval. ,í. Mqnyus*zon1,. 3. }lorl.:rn
harcleszköz.

/r. Pótló r€it\tny. Küldi l 18. §á§. ;} p.
Á hiányzó betrlkbót egyik irónk ngY{l lillil-

hatjuk ö§Me.
.., lucl, .,.áronr. ...kna, ..,livér, ..,ilptrs"

li.2;16. cs. :r p

-\tlél l.e

ítniáiíl
v!c

5.X.c".Zp

J.*lofa*

'foln ai* n _vtrrnda mélyrr1,oíná§ a, !3u d a}}f §t.

t)íjnk. meqíejtsek. ilzenete.k a lap lrelreiében
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