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A NAGY AKADÁLYYEn§ENY
Munkaóv kezdetén az Étet zord képpel ránrutat ^z akactályokra:

,,Rajta t Neki t §gy év alatt [úl varr rajta az egése társaság l"
Máris robogunk, mert az idő eljár,és manapság igazán nincs möti a

máléskodásra. Ald nem fut, lemarad. Aki rövidet ugrik, az crrppan és

kinevetik. s az akadályok trrlsó oldalán, ahol aa elismerést, vagy pláne

a kenyeret osztogatják, könyörtelenül sorbaállitják az érkezőket.

Az akaclályok sokfélék. csak egy rlolog közös benrrük l semmiféle kö_

nyörgésre, sopánkoclásra nem tűnnek el, hanem elvárják, hogylra rryögve, ha

kacagva, de keresztültrgorjunk, tnásszunk fölöttük. .dkadály példáttl a tanul*

nivalók ntlrézsége ós sokasága, Minrleg3, az, hogy iskolai dotgo-

zaL-e az, vagy pedig műhelyi munka. Külön akatlály, lra niner

móclunk a nyugoctt tanulásra: öcséink, lrugalnk. lóh{itő pajtá-

saink zajonganak, csalog&tnak, szüleink, mesiereink itle,oda ltül-

dözgetnek. De a vaiamirevaló gyerek ilyesmi láttára csak nrég

keményebben összevágia a fogát, talán dobbant is egyet, neki-

megy ós * mégis gyóz ! Utól,égre annyinak sikerült, hát én

talán alábbvaló vagyok ?

Van aztán {rgy is, hogy magunknalr tesszük nehézné a

futást, ugrást. A fi{r zsebe tudvalevőleg örökké tele van mitr-

denféle kacattal, de azt leginkább édesanyánk és nővéreink kifo-
gásoiják. Yannak azonban a fiír lelkének is ilyen kacatraktárai l

komolytalanság, szórakozottság, lustaság, halrrga|ási hajlam,

ábránrlozás -- eleirrte légvárakról, késóbb egyebekről. Ott vart

aztág az engedet}enség, dacoskrrdás, duzzogás, mintlent jobban

tutlniakarás, satöbbi, satöbbí, csak tessék belenózni abba a

bizon_vos varázstükröcskébe l Rázzuk le az ityesmit l

Bolond, aki értékíclen s{rtyokat cipel, amikor futni kelt.

' Te pajtás ! Egész kornolyan monclom, hogy ,,ránk
vár a világ § ez a lrarc a mienk !" Rírnk vár sok nagy

luunka, ránk, akiket sátrak alatt és tüzek rne]lelt,

ze{iernye időben és rekkenő lrőségben keménye}rbrtl fa-

ragnak, rnint a tucatembert. it§ekünk kcll ki,"*rekedni

a jobb §or§ot ntlmcsak magunknak, hanem mintlen
magyarnak és minden embernek. Mert mi az aranyo§
liliomnak és a jó munkának a lovagjai vagyunk l

l]lőttünk a munka t Az akatlályok sora l De vcli.ink
van a jó Isten kegyelme l Vele minelen akadályt iebirunk"
S odaát vár a jól végzett munka büszke tutl&tao a

fórfiemller legbecsesebb kincse. § odaát vár rövid tín
hónap mulva a legközelebbi tábor minden rirömóvel . . ,

Most tehát Isten nevében l Vigyázz l Rajta l .*-y.

ÉZEKET Az
AKADÁLYo.
KAT MÁR
MIND LE-
cYőzTED ! l



i{a valill*i .t ]}-}lu1{. szirzar.lban. :irra & fc]u<latl,a virlla,i.*
kozott, ho91 nr*glti1,ogatja í3ornt,tt szíkiás pat,tjai[, c;4y-
§usriien iirii]tnek t-artctták.

Borncólra -*- eltckirrtve esys§ iszaki terület,ekt;iii,
a$lelyekre kilrrrind,ták az attgrrl íelsógjo51o{, .-- lrenl nrertt-
genk,i i

ln<liái:ól látogttták rtólra |rt|re*kcrri/jk ez óriási sziget
,seuitánjai,t-, ar|ok §fl nagy számnral, petlig a §zigeL hir*§
volt gazdagságírról. I}c, tlpilen o1;, lríres volt takóinak kc-
,6yetIenségéről is.

f)umont. D'{"lrpilte, akinel; lrine,ses Irajója val$hol tl
?ottu1se sziget kiizelóbcrr süll1"erlt *i üi |onna aral.vával,
tr}orneóból hozta ezt ;l l,etnérrlt:k kincsei, A kapzsiság *is

,széthüaris szelleme azclrbart ltenr engtldtel rneg, ltogy 1taza
is hozhassa"

lizt a mesés ;zigetet filleg dajákok iakják. A <1aják -*
:lziiletctt gyillros esak istntitlőpuskával szclídílhető,
Nagyon snk felrér elnbernek, hajótöröttnek. prospektornak
{aranykeresö) klnos hatáltt szrirad lelkiikijrr, A szomszétlr_ls
_Lcórlan sziget angol urai sokgt1 iuclnának elnrotldani a
vcli.ik vívott }tarcokróI. Sok angol arcorr torzttl a A,ri,s.:
,{tór) nyotna. sok írtlcsa. kétóiií karcl vágtrtt fájtlalmas.
nehezen gyógyuló selrekel. Letlsís 0'Crlunatr, a7" itt nytrgalorn-
ban ólő hajózási alparancsnok, fogságukból szalratlult ki a,

mult század 80-as éveib*n ó§ *sy vaskos kötetben lrta m*g
§uenvedó§ei történetÉt.

Termószetos eztrtán, irogy ar. angolok st nagyr}rn
kim*lték tikct.

Pedig llornea partjai srépek, különösen északcln" ahol-& ,Kíníóaíu-lregystlg bocsátja neki a tengor:nek szihla-
rengetegét. A tölrbi parlrészl*t }rozirt.os, sekÉly, sok
helyen zátonyos. í{ikötnivaló lrely alig van. A?t is meg-
szál}va tartják az ellensóges érzületű l:ikosclk. l{a rnár
a viszonyok sokat szelídül§ek, tle azért az elővigyázatos-
ság nenr káros.

A belső területeken lovő szultanátusclli erkölcsei meg-
lepóen ro§§zqk. Éppen rlgy, mint Dél-An*rerika egycs viclé-
kein a fe|uadászat következtdben züIlöttek le. De mlg Dét-
Anrerlkában ez pénzért ós arryagi elönyökórt, itt ez kizáró-
lag a dicsósógért tiirténik.

Ma a parti lakosok gyermekelket angol lskolába járat-
ják, melyeket anglikán mlssziós társulatok tartanak fenn.
Áz ex-fejvágók kórust énekelnck a kis templomban. D(!
benn, az ismeretlen hegységek és öserdők közt mo6ma-
radtak az ősl szrrkások ós a bcnszülöttek rakásre gyiij-
tlk a koponyákat, tekintet nólkül arra, hogy fehór em-
ber lrordta-e aat nyakán vagy pedig valami barna, iz-
mos kannibál"
, Mórok, spanyol hajósok nevezték el öket így. figyéb-

ként ópirgy nern hasorrlíiarrak a" ltríi-
rok}ror, nlinl a szamojédek * k*{fe-
reklrez.

Aki azt }u{rn{lja ; ",,iártatrr l}or-
ntlóLrettt !" *f, diib}:nyire anttyit
j*lent : .,kinn álltaln a parton *is

körúlnéeteln". M*rt. a, sziget legtl*,
gyobb része époly ismeretlen ós
vad, rninl t.ij-í.ininea. lJa valaki kózü*
letck járt, Álbárrilibatl, az ludja, hrrgy
rrt,t, rrtnk ninrsenei; 1lrrgűjatr}ran míir
dplt,cnek), csa}r fiil* és ]ek{ttttó. nrászó
seil<laólekrt lrapaszkodó, vad vízmosá*
s*ltira levezető ösvóny*k, anr*lyeir
m€giebetŐ§en ei vartnak rttjtvc és hadi-
szolgálatra, amely oít e§É§uen speciá_
lis, a legalha],rrrasalrbalr, Mosi, ez*ke!,
az ösvényeket kópzeljétek el vad ijss;lc-
visszaságtlan nör,ii t.rópusi boz{iioshan.
illat,os, ,varlszagfr bokroko íá}c ziirzava-
rílban," vórseívó szlinyüsoklis,l tarkil,vrr,
kigl,ókk*t fűsecirezve, e${}, y*ttentri
crejű nap ag1 velőszurkáló lángtitásít
ba;t.

i.}irilapcstriil,L]orneóra visszatekintvt) ** el§}, különtis
:ilonr ! Isrntlróseintrrek- kikke] azirta §ent találk_oataln,
bizorryára íO§§z ernlék, szívózirzó hőség, órzt:te, isnrdt
rnáso}rnak Borneo olclal- és fejsebek, zúzórlás*k *:rn}ókci,

Ezek a sebek persze nem dajákokkal l,,ívoti. harcokbatt
estck, Azok krr;,lt;il;, kik partjai kűzclében hajókázva taj*
funba kerültek.

A tajfurr nenl má§, rnint tengeri vihar. A közönséges
víhartól ab}llrrr kiilörrbözik, lrogy körben jár íls nem egy(lne§
irárryban szrigrrltl el, Olyanféle óriási vilrartólesér. Áki ebbe
a ttjiclérbc kerii}, szárncll1an aazal, }rogy *Ipusatrrl, tekintet
rrélkü} arra, hogy szárazfölrlön \.í!}B-dl va§!, tolrÉleren. ltt
liiiziünlt eg.v íónyképet arró} a tajfunról, alno}y 192{i-ban
Pra.bang-at, a vírágzó városká[ J:usztltotta el l}orne,ei risaak-
nyugati parljain. rl k$p*n hal kelr,tkgzfj vlrtülcsórt sikerült
tefórr_vkiipezni, A vih*r előtti villamos ttlsziiltsrig szinte
Iátlttltó a képon. egy liu}lárn se lnorrlrrl és a hiiség 42 fok,
(]r:lsius szerint.

ÖL pcrc nrulva ntár nenr lelr.ctett a tájra istnerni. Iseo-
nyatos víztötnegek soclrlrtak nrindenütt a partokon. Áz
elötérben látható kivetős {outriggeres) bárka is póruljárt,
mer! hasra fordulr,a órt partoi. lustir, tle később igcn für-
gér,é lrasonult matáj haiászaival,

Nehézkes }rajónk, a Bangktlk is kesertes táncot járt.
}(apilányunk, mik<lr észrer.ette a bajt, felhireat|a a hor-

M',|,
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gonyt, mcrt kótoldalt 01yan §uikla-
zátonyok emelkedtek, hogy rossz volt
nézni. Még a vilrar lrítiirése előtt ke-
reket oldottunk. Ez azonban llexl
annyit jelentett, hogy vilrarban §onl
volt részürrk. §öt l

},íat órn tájbatt vettük észre a,r,

elsó nytrgtala.nító jelenségelret, amiket
a }rarorneter már előre jelzctt, azr.&l,
hogy irgy }ecsett lriganyoselapá, mintira
tetőttók volna. Frll hétkor keletkez-
telc ir r,íztornyok, a sustorgást nagy-
§zerű€nlelretett'hallani, iit perc mulva
már javában állt a bál l

Ali6 lragyt.uk fél mórtfiildnyire a
kikötőt, amikor ránkzúdult, egy hul-
lámfal. A iegnagyobb nrórsókeltövi
vihar §e emel egyszerre, egyidő}ren
négy hullámr:t. I{árom a legtöblr, amit
felclolr. Az ilyen hrrllrlmokat hdrmas-
oknalt, tengerésznyelvenl ífirec_er_ek-
nek mondják" Egy ilyen íhree-et, lta
megbO§§zankodik, tekintélyes r.íz-
mennyiséget csap fel a feclélzqtre.

A tajíun rolranroszlagai íízes hullámtestvéreket ís nreg-
emelnek, hogy az előttük levő világot elsöpörjók. Magas-
ságuk is elórí a tíz mótert, rigyhogy, ami}rt a képen is
látszik, szinte az ógből csap le a feetélzetr* a szörnyii vía-
tömeg.

Én, rnint. utas, aut, tettem, ami ityenkor a iegtaná-
csosafrb, Jól bczártarn ós harapófogó segítségévet rnég
jo}rban bccsavartanr a tengerre néző kajút-ablakot. aztárr
-_ lefeküdtcm.

Á hajóágyak rendszerint kicsinyek. I{a ae ember rneg-
veli lábát a2 á§y tutsó végében, a fe,jével peclig elői, nent
kell tartania *, kieséstől. fiert az oldatak elég magasak.
Ez régi, .iól kipróbált renclszer, melyct viharban gyakrarr
aikalntaztam.

A haió népót a tajfun nenr keztyűs kézzel kezc,!í. Llsy
tezaa, a lrajóban levőket, nrirrt a gyerek egy palackban a
bogarakat. Ilngem is táncta hlvott, dg én makacsul ellen-
ál,itam kísértéseirrek és vitózül elaludtarn. ííornálvosan
emlékszem csak, hogy ütőórám, mely-et a falra §uögeíten}
ki, elszabaclull és szárnyra kapva többsztir clrepiilt orrom
előtt, nríg a világ odakünn széllé ós víazé vá|tozva táncoll
vad összevisszaságban.

}Iásnap reggel, mikor a vihar lccsitult és visszatdrtern
Prabang elé. egyeclül én ós a kapi{ány jelenliink meg a
break|ast nél (reggeli). A többiek tár,ollétúkkei tüntettek,

P.ral:an.g nenr volt többé. Az egész vilroskájiól t:lak, a
ltikötői ópiiletek ós raktáralc maratltak meg. liirek is jclcrr-
tókeny károkat szenvedtek. KóLs{gbeestem a, pusztrtlás
láttára. hliltor lese ez helyrehtrzható !

FIem volt igazanr. }íásnapra már {rjra álit a város,
A nátt-}:anglók vadonatúj facsóvoi t.artatták az tijra t'*l-
támadt épitruényeket. A romokat. elkotorták, íl hai.}t,Lítkff,t
pertig déltttát készültek eltemetrri. I{armadnapra. tnitrtl*n
lsiyt a régiben, csak a krrpra ára rnent föl, §lenget*g kókrrsz
pá}ma pusztult el.

Egy. héttel a vitrar utárr rálrtlultarn lrí egy k;danri-
vágyó anreriltai i"ársasággal a szárazliilcl helstjébe. .\a ulal
négy tlapra terveztiik, Két kézi géppusl<lit is víttiink :na-
gunklral { yadenrbsrek ús a híres borneói tigris *llen, nrr:l,r.
keresztkomája a jál,ainak és a világ legv{rengző}:ir álltLa,
T'igrisek heiyett §zúnyogclikal és hangyáklial találkozt,unk,
rnelyelr el,ől a társaság ruhái{: ós tipőit ótr lrrrztanr a,tlnyirit
biztonságb a, htg.y ketten írszóna tlráglian voltalr kénytelerrt*
a part feió rtisszrrlortlrilni. A társaság egyilt tagja, óriáskíg;róí"
is találl.

Ót, töttényt lőtteli ki rr kígyóra, arníg kisiili", trogy
nem egyób mohos factarahnál. \lezclijirrk egyike, alií napi
két do}lárért egészen lekintélyes rnunkát vógeett, végiil. is
nrc§§zöki_iit. mire mi visszafordulturrk. ,{. tigrisek állhlriato.
san került,cli minket. Egy nrajrnot sikeriilt ledurralrlani ll
fáról. Javá_ban tanakodtah" }tttgy utiféle fajla lelret, rirtrikcr
a .,lralott" majottt íeltítmarJt ós az cgyik .,tuclolrrányos
kutatót" csonti$ poíonkarnrtrlta, Errr: (rg;, agynntitöttók.
itog;. a,,ttttlomány" szárnárrr végleg hasznillehet.ctlelrt,:l:
vált.

Soha giizfiirdő _nem tet.l ol1,an jót, nrint" a kirándrrlirr
Borneo belsejébc.,,\llítólag gyétnántokat talállak íszakol.
mi azonban l.örrnelélr breccsán ltíviil senrmit. A tigrisek
nagyon vigyáznalc a gyérnántokra. Azért ís nem mutat,*
koznak.

A leve§ő nehéz, íűszeres, illatos a rlzsungelben, I1,r
forrón mintha kazánból jiinne. §gy botarrikusnak Borncrr
valócli tüncl,érkert, lelret. }íekúnk a.zrrnban pcrkol volt, mely-
nek kínjait semmi senr enyhíthette.

pokol vizen ós szárazon.
A tengerpart még a legkiblrhatóbb" ilíindig van val,a-

tnelyes szellií. Ehen sc .halhalsz. §ok n hal" I{a lralat nent
eszel, tóged esznek mes a halal*. Akkora cápákat sehoi
másutt nem láttam, milll a borneoi partoktrn. Az egyiket
a hajókorlátról lőttem íejbe lVinchgsteremmel. Addig
táncolt a víuben, núg megdöglött. Három-háronr to§§oft
ós száenegyvenkót ír:gat számláltam nreg szájában, Arne-
rikai barrltom moscrlyogva bármulta. Fagorvos volt. , ,

Ámerícan Vietor,

§i:]
rl'$
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A dajak-karcosok utódni
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25 Évrs
A MAGYAR
CSERKESZET

Azt hiszem, .kevesen tudják, milyen kedves családi
ünnepe van ez ldén a magyar cserkószetnek: 25 esztendeje
vert gyökeret hazánkban a cserkésze§zme. Eladdig jelent
mog egy-két ismertetés értesítőkben, de az első cserkósz-
csapat 1910-ben alakult, az 1, sz, BI{IE cserkészcsapat
szetvező testülete az akkor még BRIE-nek nevezett Buda-
pestl Református lfjírsági Egyesület kebelében. Az első
kezdemónyezés emléke két névhez fűződlk, az tfj{tság kót
áldottemlókű barátja, ifjit dr Szilassy Aladát orvo§ és
Megyercsy Béla református lelkész nevéhez. Ifjú tlr Szi-
lassy Aladár elókelő dzsentrlcsalád sarja. Már az is csodála-
tos, hogy orvosi pályára lép, holott széperr lvelő pályát
futhatna meg, tnlnt köatlsztvisel6 vagy ólvezhétnó a nyugal-
mat, az önmagáért ólés csendJét, mltrt földbirtokos. De
benne misszlói lélek ól. Pátyáján egyre jobban érzl : nem elég
a betegség nyomor{rságatt meggyógyltanln fontosabb annál
a megelózés, testnek-léleknek megedzése. Tndja, hogy
fordítva talán móg igazabb a közmondás, nincs ép test ép
lélek nélkül. Ezórt lett lelkes tagja a Budapesti Keresztyén
tfjílsági Egyesületnek, a vllágszerte elterjedett KIE-nek
.,(YMCA, CVJM); buzgón résztvesz a serdüló csoport mun-
kájában, az előkelő orvos ott dolgozik az egyszerütanonc-
fiúk között. Élt már benne a cserkésztörvény és fogaclalom,
míkor még nem is ismerte a cserkészetet. Könnyen érthető,
hogy amikor angliai trtián megismerte a cserkészmozgalmat,
bolt!,ogan ferlezte f.el azt a mozgalmat, mely legalkalrnasabb
kifejezője volt a benne élö eszméknek. Nagy örömmel
közli felfetlezését barátjával és munkatfusával, az époly
lelkes Megyercsy Bélával, a KIE nemzeti titkárával. Együtt
indttják rn€g a munkát. A nevet MegyercsyBéla adja ,,cser-
késző fi{t" néven (ebból lett a cserkész név). Igy indul meg
a szervezó munka a BRIE serdülö köróban. Ennek & mtln-
kának még él két lelkes munkás tagja : Koczogh András dr
tanár, az akkori serdiilő munka vezetőJe, aki később Szi-
tassy Aladárral karöltve munkálkodott, a másik a leg-
őregebb ma§yar cserkész, a lrajdani őrsvezető, Borlrély
Károly cserkósztestvérünk, a Központ ma is lelkes munkása.
Majd egy írjabb tanulmányírt következett : Szilassy dr
Angliába, Megyercsy Skandináviába és Németországba
ment a mozgalom tanulmányozására. Azt érezték mind-
ketten, hogy tartós munkát csak {rgy végezhetrrek, ha ezt
a mozgalmat egészen magyarrá teszik, ezért próbálkoznak
a falusi csBrkészettel. §zilassy Alsópélen Vizsoly Ákos föld-
birtokos fiával, Gusztávval az ottani parasztgyerekekből
cserkészcsapatot szervezett. Ugy gondolták, városi és falusi
ifj{tság felemelésére ós egymásratatálására a leg|obb eszköz
a cserkdszet. A cserkószet írttörói olyap csapás! nyitottak
itt me6, melynek {rttásaélesltése még mindig a rnq és holrrap
egyik legsürgősebb feladata. 1911 decemberében a beteg-
sóg gtlzsba köti az ifjú orvost és ó, aki küzdött az elmtrlás
ellen, akl a testben sok korabell orvos gondolkoclásmódja
ellenóre is felfedezle a halhatatlan lelket, nem retten meg
a halál hlcleg lehelletére. Idegenben gyógyulást keresve,
tlolgozik tovább a nragyar tfjítságórt, Iefordltja a cserkészet
alapvető művét, Baden_Powel ,,Scouting íor Boys" clmű
művét (sajnos, a fordítás elveszett).

Szllassy Aladárt lsten korán magához szólította,
<le trarátja és murrkatársa, Megyercsy Béla se gyönyörkötl-

;:::

tSzilassl,j\tlld/lr dr orvos és }§legyercsy llóla ref. ltlkósz, az
1, sz. BKIE csapat el§ó megszervezói

hetett sokáig az egyre izmosodó hajtásban. Idegenben
hünyt el az, aki szint(lgy egész életét az ifj{tságért áldozta
oda. I{alálos ágyán ez volt utolsó szava zürichi barátaihoz :

,,Ne felejtkezzéiek meg a magyar ifjúságról." Életem soha
el nem felejthető emléke lesz az az első őrsvezetői tanfolyanr,
melyen ő csodálatos nyíltsággal ós meggyóző erővel tett
bizonyságot a tiszta élet mellett. Tudott halálosan komoly
lennio de senki sem értette {rgy a tréfát, mint cleresedő fejjel
is örökifj{t Megyercsy Béla.

Szomorír ma§yar sorsn hogy az első munkások ilyen
hamar kidőltek a csatasorból. De munkájuk nem volt
lriábavaló, lellrüket beépítették a magyff cserkészet lovag-
várába. Szllassy és Megyercsy azok közé taftoztak, aklk
korukat tne§§ze megelőzve harcoltak a krisztusibb Magyar-
országért, Eszményeik hamar megértésre találtak a magyar
ifittság körében, hisz nem sokkal később tölük függet-
lenül a budapcsti II. ker. kat. főgimnázium egyik növen-
déke: Kánitz Islván ls kezdi terJeszteni a c§efkésze§zmét,
jeléiil annak, hogy az ifjírság is a maga életform{iát fedezi
fel a cserkészctbenn az ő mozgalrnuk ez, nem kell nagyon
rájuk tukmálni. Nagy áldás az egész magyar cserkészetre,
ho§y a kezdet-kezdetén azok alapozták meg a magyar
cserkészetet, akiknek szlvében Isten indította fel a magyar
tfjüságért való felelősséget. Bbben a gondolatban találkoa-
tak katolikusok és protestánsok. Egyfelöl a KIE, másfelől
a Zászl6uk, Megyercsy Béla és Sik Sándor fogtak kezet
egymással. De ió, hogy ez idejekorán megtörtént l

a magyai cserkészet igazi értékét ez blztosítja, ez aelja
a legiobb vezetóket, itt találtak egymásra a komolyan
keresztyén magyarok. Szőke Imre.
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llíiííl vott §.zö (ddl0 ? Történctülllr llósc.Ilnr l{.1wkiti§, * lrrrjóinas,
Jki lűllöZok tltl(o§ irtltiliDilk jttt birlrrkálrrr. F(,lniitt bilrálni: I.ivesey
orvos, l'reíltrr,ncl, íöldes(rr segítsé3ólellr klncs fclkertisésí:rc ittdulnnk,
}lt,gllszi|r n l:íiipnnlola vltoillist, Stnollcl,t tíapit_án},t szcrziirltrliL,
le$4ny§óíct, íogadnrrk. Jlm lriznlnlílla jllt, §llvcrnok, u fóllrilltl hrrJr!"
§zflkác§nak. E8yszer Jim *a Kinc§o§§zliiet fclé rnlú haJr}zásult vri.
6órr .-- kílrrllBatjlr bcszélgetésuket § l)orzaltlt,ir ö§szcc§k{ivtísnck Jiln
nyotnártl: l lrn.ió csakncIn c8ész leii.hly§í,fie knltiz, §ilYtr rt Yezrirük,
iltcfiórkcztok a §zlgetre, kii(ötnck. * .Jirtl a lniltr(lzokliill klszrlll a
pírrtra, (,lnrcrreliiil tőlüli. * Silvr:r m0íi)l eH). \nattózt "-"- .liilt 1rrlál-
koxik csy írtrrsn lrülseJű cmberrcl, nki mitr_lr.{t,orrt ávc ól u lakrrtlan szi.
góten, a kalózolr llosszrl}ról kiralr,&ik. . . All c, lrirrc n kalózokk,al ! *
Nenr rioll k(inrryű dolguk u kincskcresőknek nrirril t k*lózrik min*
rlenrc elszánt ernlrcrek -- nem ijerllck nttg ü mü§tlk tlilnyékírtól, A
kulritrin1, s a vrllc tarlók a szigctetI luláll gerr.ttdn \,á|,l)c |rlelrPliiIlrük.
ameli,ct n kulózok kemén1, ostrotrr trlír scszttelr s m(lsl (ip])elt ko-
nróny lraru folyik * serendalráz köri!,..

Nagy tirömmel lépIiedt,elil a l1rorajló parti htlllám
nrentéít, al)ban a hil:ben, lrogy eléggé r]élre nrentemI azLi:.n,
flí]hílrry síirű bokor fetlezete alatt, bírr lnegtépde§v€. előre-
lirisztant, fijl a fölrlnl,elv tóltésére.

l{iigiitterrr yolt a nyilt tenger. clőttetrr a kikótőhely.
Á tengerí §zél! bár az elöbb mó!] §zokatlan er,ő\rel fujt, már
e§elldesediibctt volt, enyhe, vílltozékorry szelek ]iővettélt
f] és DI{ fclől, arnelyeli tiijdfellrőket lrajtol,tak ,ilaguk e]őtt.
A kikiitőhely a C§ontváz_§ziget oltalm.l alatt olyan ntozrlulat-
lanságllan fekiitlt, nrillt amikor először idejtittünk. Ebhen a
töretletr tiikiirlren pOnto§an 1er:ajzolódott a,,I{ispanioIaí',
az árboccsú(:sírtól a vízvonaláig, crs ott íityegett rájta a .Iolly
Roger is.

Nlellett.c volt az egyik c§ónalí, Silverre|, a kormányos
helyén *, bírrlrol azrrrrnal rái§mertem volna, * míg egy
c§onió ember a hajó korlátjára támaszkodcrtt. E§yikiik a
vörössipliás volt,* az a gazticlró. akit néhány órával ezelőtt
lovaglirülósben a, kerítésOlr láttaln. Szemrnelláthatól,ag beseél-
getteli ds rrevel_góll.ek, lrírr termé§uete§en ebből * távolságból
-- h,iszen e§_v nréríölrlnél
messzelrb voltak ** egy §zót
senl órtettcln s a be-szélgeté-
siilrlről. §gy,szerre egy rérnes.
föIdiintulí rikoltrls hallat-
§ZOtt, lrogy a borzongás
futott végig a lrátamon, de
harnarrlsan megi§mertem
§linl kapltány hangját ós
:&zt hiszem látl.am is a
madár tnrlta tollazatát,
amint guhbaszt-va tilt a gaz-
dája öklén.

Néhány pctc txuhía ír
tarlik elitrclult és a part
felé tarlott. míg a vöriissip-
kás és barátja eltünl. a hajó
trelsejében. Kiirülbcliil épperr
akkor áldozott le a. nap a
Távcsőtlomb mögött és mint-
hog1, a köd gyorsan terüt
§zéL. komoly siitétsóg állott
be. }:{egállapítot,tanr. lrog1,
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egy percct §ü Ye§ethet€k. ha nrdg §u e§l§ mes akaroltl
talá,lní a. t§óllakot.

A felrór sziklíit tlléggé jól láttant a lrokrok litiziitt, rlt
m,úg mirlrtig nyolcad mtlrföldnyire vo1,1, leftllé a ítiltürl,elv
nrctrlí.Ilen. lis jó idíimbc kerüll. ntig ocláig jrrl.cttanr" gyak-
ran négyltózliilr nrászva a ktt§za lrokrok 1;1i21. [ígyszrilván
ójszaka volt? {rilikür dulva feiiiletót \,{,gigtapogattanl
Éppen alatta egy küliinősképerr szíik szakarlók volt, zöltl
pázsittal belepve, atnelyet a homok és a tórdigérii, ilt ntin-
deniitt gyakori sűrfí niivónyzet. rejtett el ; ennek az óíoknaL:
a ferrekén yalóban ott volt a kccskehőr sátor, Ol_vaníéle.
entilyr:l: a *igányok lrasználnak Angliában.

Leugro[tarn a rrtéIységlre, kilrorrlottam a §átol oldalát-
ós ott vo]t L}en Gunrr la<likja, lerítt rrila. lrogy sajátkezilleg
készült, ol rotnlra, elferriült lálcoilrrírny, sörc§ös fából kószült
ds kecskeb{írLakaró volt föléje vonva! szőrór,el befelé
ford.ítva" BcrraRsztóan szíílr vol,[ ez a jószág, rrrég nekein is
és alig 1.urltaln i:lliópzelni, hogyarr ltasználhatja ezt felnőt.t
enber. llgy tilíírleszkü. volt bennc, olyan alac§í]nyan, ámenv=
nyire csak lelretett. , aztán eg_v }óc az orrában ós egy kettós
ev*jaij ;r lrajt,írsírrg.

§í,íg erlttig ílem lát,tírln lélekvesztíít olyat, anrilyet. a
britt iisiikltasználtak, rle azóta lrittarn egyet ós legpontosab=
ban úgy jellernezlretern }3en üunn ladikját.. ha az[ ntondonl.
lrogy ol_van volt, nrint az első és legrosszalrlr kajalt, atnit
valaha erilbcr készíte{t. Nag.vszerií eiőrr1,* volt azonban.
nagyon ltiinnyii és könnyen szírllítlrató volt.

Fersze azt hiszitek, hogy n"rikor rírtaláltam erre a
ladilrra. egyszeriben megelógeltcrn a kalandvallászatot.
ellenkezőleg, közben e§zembe jutott. valarrli, alni ann.virlr
belérnfészlcelte rnagát, lrogy nrég Srnrlllct kapitány st:nl
verhette vrrlna ki boitai }relőlerll, azt hiszeln. Azt terveztr:nl.

h<lgy az ilj leple al:rtt oda-
sttrrarrok a ",Hispaniolához',és elvágorrr a kötelét, a,ztán
a, szél majd partr*r vcli
válalrol, Azt kópzel t,r,tn. hog_r,
a z.entiiilők a reggeli vere-
ség utárr ítinclen vágyu}iltai
azOn vannali, lrogy felszerijéh
a hclrgon3,í ós clhajrizzatrak,
(_lgy éreztem nagyszerií tlrl-
log lesr,, lra egt megakariá-
lyazam, és Rntikor mo§t lát-
tanr, }rngy a. hajóőrséget
c§ónal§ nélkül hagytált, nent
ís tiint fel n dolog tlasyon
kockázatosnak.

Leültenr és vártam 8
sötétség beálltát, mlalatt
alapo§an trevacsoráztam a
kótszersültbőt"'lízezer kö-
zött nincs olyau alkalmas
éjszaka .Iz ón célomra,
mint akkor volt. A köd

S}, permi§§iorr tll 11r,
Lloy.l {}§bourí!e.

l{ibontott*m ír sát$r $lt]i1l:1l
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eget-fötdet helepetto mihelyt a nap utolsó §ugara kihunyt és
eitiint, tökéletes sötétsóg töltötte be a kincses szigetet. .És
amikor végül vállamra vettern a lólekvesztőt és botorkálva
tapogattam aa utamat kifelé a métyedésből, anrelyben fala-
toztam, akkor az egésr kíkötőtren csak két pont volt látható.
Az egyík a tálrortilz a parton, ahol a levert kalózok hevertek,
hejehujázva a rnoc§ara§ erdősaélen; a másik egy elmosóclott
fénypont volt, amely a hajó helyét jelezte. Aa apály meg-
foritította volt a hajót -*. mo§t orrával fordult felém -t és az
egyetlen világosság a szalónban ógett, amit én láttam, az
túiajdonképen a hátsó ablakból ltiszürődó világosság vissz-
íénye volt a köclben.

Az apály már jóirteje tartott, és nekem a moc§ara§
lrornok egy hosszti sár,ján kellett lreresztülgázolnorü, miköz,
ben többször }rokán felül süllyedtem vlzbe, mielőtt a vissza-
vonuló r,lztükör széléhez órtem és egy kicsit belegázolva a
vízbe, nómi erőfeszítéssel és ügyeskedéssel, fenekével lefelé
ellrelyezhettem lélekvesztőmet a víz színén.

XXIII. íejezet

üszom az apállyal
A kajalc * eléggé megi§mertem mielőtt búcsútt vettem

tőte * o}yan magasságu és stllyú embernek, mint amilyen
én voltam, elég biztos volt. Könnyen és sebesen lehetett
hajtani a tengeren, csakhogy egyttttal csökönyös és fólszeg
járm{í is volt. Akárhogy erőIködtem, mindjobban eltért az
iránytól és leginkább körbe-körbe forgott volna. Hiszen Ben
Gunn maga is elismerte : ,,fura jószág, míg ki nern i§meri az
ember". Annyi blzonyos, hogy ón rrem tudtanr vele }ránni.
Aíindenfeló fordult velem, csak ar_ra nem, efiierre én akartam;
legtöbbször oldalt fordult ós biztos vagyok benne. hogy soha-
ser,n érelr a hajóhoz, ha az apály meg nem segít. §zerencsémre
akárhogy is cveztem, az apály befelé sodort, belekerültem a
o,Hispatriola'" irányába, úgy, Irogy el se téveszthettem.

Elöször csak fekete foli rémlett előltem, amely egy
árnyalattal feketébb volt a sötétségnél. Áztán megsejtettem
az árlrócok és a trajótest körvonalát és a következő pillanat-
ban (mort nrennél közelebb jutottarn, annál gyorsabbá vált
az apály sodra) elértem a horgony kötelét, amelybe nteg-
fogóztarn.

A horgonykötél rnegíeszült, mint az íj htlrja, annyira,
hogy egyre rángatta a horgonyt. A hajó teste körül a sötét-
ségben .rz ár örvénylett, zrlgott és harsogott, mintlra kis
hegylpatak volna. Egy vágás a tengerészkéssel és a ,,f{is-
paniolát" elragadja az apáiy.

De nem csak ennyiben van a dolog; mert eszembe
jutott, hogyha a megfeszült horgonykötél hirtelerr elszakad,
az olyan veseedelmes, mint a rugrls ló. Tizet egy ellen, ha
elkövetem a bolondságot és elvágom a ,,Hispaniolát" a
horgonyáról, ladikostól f elf ordlt.

§itértem a szí.rntlékomtól és azt hiszenr, ha a véletlen
§zereilc§e rrregint különös kedvezésben nen] jré§ze§ít, teljesen
feladom tervetnet. f)e az enyhe szél, amely <lélkelet és dél
felől fujt, aa éj beállta után DNy felé foirdult" i\{ialatt ezen
törtern a feJem, jött egy szélroharn,I megkapta a ,,[lis-
paniolát", és az apály sodra ellenében hajtotta. Nagy
örömiimre éreztem, hogy a horgonykötél enged és a kezem,
ameltyel rnarkoltarn, pillanatra vlz alá került.

Erre megújltottam elhatározásomat, kivettem blcská-
mat, a fogarnmal kinyítottam és a kötól szálait egymásután
elvagdostam, amíg végül a vitorlást csak két szál tartotta.
Akkor nyu§ton maradtam és vártam, hogy ezeket az utól-
sókat is elvágom, majd ha r{abb szélroham megint enyhít a
feszülésen.

Ae egész idő alatt hangos beszélgetést hallottam a
hajóról ; de az igazat megvallva, egyéb gondolataim annyira
lefoglaltalr, hogy alig hederítettem rá. Most aztán nem volt
egyéb ttolgom és kezdtem odafigyelni.

Az cgyik halrgban Israel Hand§ta, a kormányosra
ismertemn e?, a2, aki azelótt Flint tüzére volt. A máslk
terrüészetesen veressipkás barátom volt. Mlnd a ketten
már alaposan berrigtak és még iovább ittak. Épp amikor
odafígyeltem, egyikük kinyitotta a hátsó ablakot és a

részeg ember rekerlt kiáltásával kíhajitott rajta valamit,
ami alíghanem üres palack volt" De azok nemcsali részege}t
voltak, de mggállapítható volt, hogy. rettenete§ dü-
hösek is. Szitkok hullottak, mint a jégesó és eg_vseer-
egy§zer olyan kitörés következett, hogy biztos voltam az
összeverekeddsükben. De a veszekedés mindig elslmult
valahogy, a hangok morgássá halkultak egy darablg, amig
a következő válság kitört és aztál az ís elsímult valahogy,

A pafton láttarn a na§y tábortűz fényét, amlnt barát-
ságosan lobogott a partl fák alatt. Yalamelyik ónekelt
valarrri lassr1, egyhangrl hajósrrótát, a ver§§or végét meg-
nyomva és reeegtetve a hangját. Az egész akkor ért vóget,
amikor az éneklő türelme. A nótát nem egy§z€r hallottanr
az {ltgn és ezekre a seavakra emlékszem még ma is :

Csak ega maradl az élelbtn,

, Pedig tengerre szdlltak hetuenölen,

Ki.ssé szomorú rróta olyan társasírgnako amelyik dél-
elött olyan borzasztó veszteségeket srenverlett" De rlgy 

"
láttam, hogy ezek a kalózok éppen olyan érzóketlenek,
mint a lenger, amelyen jártak.

Végre megérkezett a jó szél; a vitorlás oldalt fordnlt
és közelebb jött a §ötétben ; éteztern, hogy lazul a kötóI
és erős erőfeszitésset elvágtam az utolsó szálakat.

A szél nem i6en érte a lélekvesztőt és így mqjdnenr
azonnal odasorlródtam a ,,Hispaniola" orrához. Ugyan-
ekkor a vitorlás kezdett megfordulrri ós lassrl lépésben nreg*
indult az áramlat mentében.

Nagy igyekezettel kezdtem evezni, mert mlnderl
pitlanatban"vártam, lragy felfordulok; csakhogy láttam,
hogy nem tudok elevezni a csónakkal, azérl. egyene§en a
hajó fara felé igyekeztcm.

Végre elmaradtam a veseedelmes szomszédtól és éppen
amikor az utolsó lökóst adtam, a liezem beleakadt egy
vékony kötétbe, amely a hátsó korláton keresztül lelógott.
Azonnal megragacltam.

Hogy ezt miért tettem, azt nem tutlnám megmondani.
Aligha Volt egyéb ösztönnél; de arnikor megmarltoltam
és erősnek Creztem, elfogott a'klváncsisíg és elhatároztanr,
hogy egy piltantást vetek a terem alrlakán át. A kötéllel
odávontattam magám és arnikorgontloltam, hogy elég
közel vagyok, végsó kockázattal kicsit felemelkedtem,
rlg1,, hogy megpillantottam az ebédtő tetejét és a belsejé-
nek egy sávját.

HzalatL a vitorlás és lris tadikJa már vígan slklott a
vizen lefelé, már egyvoualban voltunk a tábortűzzel. A
hajó beszélgetett, mint a hajósok mondják. Hallatszott a
csóbogás, amint a végnélkülr hullámfodrokat keresztiil-
szelí és amíg nem sikerült betekintenem az ablakonn addíg
nem turltam megérteni, hogy az őrszem miért nem ad riadót.
Egy pillantás azonban elég volt. Igaz, hogy a felfordulássa}
fenyegető kajakoinról nem í§ mertem egy pillantásnáI többet
kockáztatni.- Hz a pillantás azt mutatta, hogy }lands és
a társa halálos dulakodásban vannak, egymás torkát fojto-
gatva,

Ujra leiiltem, éppen jól*or, rflert majrlnem felfordul,
tam, Ki§ itlcig csak ezt a két őrjöngő,lilapiros arcot láttam
Inagam előtt, amint a füstös lámpa alatt birkóznak, Aztán
be kellett csuknom a §zefiem, hogy rljra megszokja á
§ötét§é§et.

Végre a parton a végtelen lralladát befejezték ós aa
egész megfog},atkozott. társaságb<il ott a tábortűznél ki-
tört a dal, amelyet annyiszor hallottam:

Tízenöt legóng törtet a ktircs ngomán *
Jo-ho-hó ! * meg egg |laska nlm !
Iggunk t * A löbbú mdr viszi a sdtán *
jo-no-na l *- meg egg |laska rum !

Éppen arra gondoltam, hogy az ital és az örctög hogy
müködik ebben a plllanatban a ,,Flispaniolán", aryikor
a sajkámat hlrtelen lökés órte. Ugyanebben a pillanatban
erósón fordult ós irányt változtatott. A pelressége nrár
nagyon megnőtt.

(Folytatiuk.)
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Mogyar
csarh ószeh
L*ngyelhonban

ÖLsnáz magyír:: cstr}<ész vr:ll rész{. a nyáron rendoretl
lr:rrgl,el netnzcti,látllbttr(,1,11.

Ötszáz magyer cselrkfsa sz+tnpárja fig,velle a tcstvÉr-
rremztt órtlekeseblrlrél-érilekcseb}l tátrrivalóit. A lraz*térlc-
ket rnirtilenki kír,árrcsi kdrrli:selikpl árnszlja el : ,,}Iit látta-
tok ?" ,,},íit tapasztaltatok ?" ,,Mit tanultatok ?"

A Magynr Cserktisz rrlvasr)i álluudóan értlcklötlrrelt,
milyen íclrmában fogunk a kint lá,tottakról, tapasztaltakrili
ós tanrrltakról beszámoltí.

Ebben a szám,urrl<barr megkezdjiik a lengyel Jatnbtirer::
részletes beszárneilóját. }íég peclig eretleti fornrában. ()l-
,vasóinkal úgy veizctjtik végig a lengyel Jatnbrrreen, ahogyarr
azt a részdvevő fi{rk vógigétték. flgy lel,kes örs nupiirját
közöljütr tószlcteklren,, ígt, r.alarnennyiünk előlt nregelevrlne-
<lik a teng_rrel Janrbrrrec {rgy, ahogy az őr* ta64jai azt lá.iták
és leírták.

A beszánolót kiegészítjiik a kiválú cserkészfénykópész-
gárda szebtrnél-szebb ftlvóteleivel" Ii szánrunk cínrlapját
is nem kiscbtr cínbof fónyképezte, m,int gróil 'Ieleki P§l,
a lengyel kont,igcns parancsncrka,

jVíielőtt azonban etkezdjiil,1 a íiük beszánrolóját, elííbb
né}rírny fclrríítt vtrzető vélcntilrrt él kérr]ezzük meg a leng_vel

l\t,l|Irrrl. :'l1lll Ill:l:,tr,,tl, l,l1,rli, i,,,l)lj.i!,il!
r.thr,:!: it . li,ir,,ltt t li,.i

Uzcll :itot]ho\! a : Zltszllilt it t {.il1l plí]llt tjl?,i Ll.

7' e s {.u é r i sz e r t le le {., ttt e ll i r íé s t t s ls u, ul í t ti.< { 1trll lu ir i,:,llíl9 li / l li_

ka.l" Lengglrl,at,sztigból, ]it téleptín!lr:*r. -crertu.l. tl ,!alt,t.llaru:l lt:E,

lla8lJtlbh siÁ','rr,,
j\íáscrlitri rtttrnk vit.éz rJr. 'íetrr*sy 01,őzii!rür, ;r l*ng_vtli

fiürésztveviík pa.rancsnokálrrre vilt, C;_t,iizi:5 bácsi éppt,n ae
újonnxn 111ggjelent llemes_l, {]scrlri:szkiirry,v legirjalrh. I X.
kiadásának tisel.el*i;rélrlálryait kiiltlijzte szét" r!* ritis},
etfoglaltsága nreliett iti,öt turltltt sztlkítnrri. hcrgy clntritleliri
róviden benyomir.sait.

*- A lettggel tit tt Iiúrcaylrll rés:éről rte,§s?f a le$mtés:lbb
vátakoztisolcott ttil itií síkeríi.il., l:rir olt t.ar{.anőnk múr, ílogy

mínden, na.gyabb otszúghtl, ivea{e m.e!"lne ílgert nagy harótku:tj

csa por í, Sztizarlos ősertlő sz áI f tii. alatt, mohaszőn,g ellc n ídboro: -

luttk, a t,úbar és a uúraslritogrlltisalc i.lJari cse-rltéai.sxllcnltrrt

uoltak m.egsrerL,elue ás a ma.gyar 1frifu is laggogtiutt lrit.t:l.ttlk

nrlu.r4rtkir!-,

"Feíejtlwte{krt tanulsitg. hogy a, nt,aggar-butútsú1y tónyíeg

éuszúzadak óta beúEtr1<tzott tlttlósdga a le.ttglyel n.enuet-i. életnek.

trIeghatú is lélekem.e:!íí tttlilttúltLtt"úsai nuprlnla. ú1 ris új aíc&ot

ö!töttel:.
Lcttgut,.!. t.esÍuireink igert, !ó cse:rkí.szelt C-s soit ítiren jatúak,

m int m i et ag g urLk. íl eg u e l ntüli o e g p1 ti tt i' mag at ar íás tlk é,s t i szt e l t l -

adtisttlt kiuriió, ggaklrlali íérrn. ís sokal. Ialtulhatl.tttlk tíilül,,"

I}d,rhol !ilrtunl; titll1ttiútü Lernltergig1, a len.l1gel. nentrú. rnirLdctt

íag i a s z r, ret.ettei tl nl t ir t? tt.l utt k 
"

Jiirlrínsdgorn: lanul!tlk ltttg1, autit iill jallban l.udtt-ak,

ön.tsön e! ber:nün.ke!. ls a: ri nemzelí ép;ít(í llttttülel.ük. T'úbrsr-

parattcsuoki tanútsarn : tan.uliclrt. uz egtis: nw!]!}ar cser/ils:gi

utuüll, t: lwsúbakott, umintli els(í ltipi:se, lttlgg mindett rnagyür

esgr,lirísl téttgi.t:g ohras,gn a l,{agyar űserlcds;l ! I{ipflel nélkül I
Legvégiil vitéz §cllicy-Sc}rri}ien Oszkárl, litlresl,üli fcj,

*ki a tiszti csoparlnal< r,t:lt ll vczcl,iíjr, 0szkár bálsi lrtlsszas
leír,á,s hr_rJ3,cltt az aláblti órrl*lits indíl,ván3,t letl* :

*- Nngyorr örülöll. h.cgg a í.rsluér |lnüyel n.emret orsrdllti-

llan i,?r!nt!un!".
é salt It:le i{lleí.etlen {Irúrty l,:ij:ü! l.egiabban szi.uelnhr

m<trkol! Pr:ernysí szanwítl.txtt elhanllulsolt, maglJar kttlotta-
|lmeíő!óne"lr ktipe, uhol núg1 csal; eElg1 telír(:s sert iel,ri, lto1117 rlll.

rnag y {}.r ádísiiA tt37ttgs:trnrrlc,

I)e tttmcsak az én sriue:rtbe ntut"!;olí beíe , Mepórtelk: min,].

a: iií-cz(-rt nla.1/ya.í e.qcr,liisr, Entvlt ert;rlni:nyeliln{. nui-r riy
i}ssztlg {]trliílí. egp1lle, h.a|ly en,t&!/i:lí rillíls*ni: lt przentysti. ltő,

sti.llítltt:1:.
.IIiszem, lttlgg a fuIttggur í]srr/rl.t; <llurlsóin.uk ,slllr1l is

tne17|o1$tl, h.rl Itií.itil; a.z clh,anyrll1aí!- trrltel.íi l;ép(,í. is iíí; is lzlh1,1-

"stig íilitrri: nlé r l tl t t i; I tl o : n a li a hrxr)ll uní { li: i n t: t ;,

Janrboreevai kap-
csolatban szerzett
benyomásaikról.

Először is ctr,
Papp Antalt,, a
Cserkészszövetség
elnökét, a, tiszte-
letbeli f{ícserkt!sz
lengyelországi he-
lyettcs táborp;.t-
rancsnokát kr,ret-
tük fel. Anti bácsi
készsÉgesen állott
rerrdelkezésütrkre
ós a kijvetkezíjket-

' mondta:
*- Akörös null.t

ls lrrr.sol;ld lörlé ne l-
rni sor.s t:t lié! egy-
ntúsru u.talt twm:el
I itlit nu,rlgott ltö:el
hozta eggmúshrlr és
rs; egyttttérzés és btt-
rtitság ntély aírt.p-

iait uetettt: mr.g,

Btirnulatla! lú:-
tük ct lett{lyeI fusl-
ué n nam"z c t I i a.lei ii tt^
áIló a rst r.lg á rirrlr lre-
raszí erőftszitéseíl"
S ít;özberz úgy ér*z-
ííili, llo1ly ők ltl{ir
lilL varuwít {}!or| {,

l,örténe|tytí" {eíatla-
|.on, rl,wi mé9; előí-
l.íiní: mrl.gpatl.;ll" t:s

m íI.J ll l7 r r:.se r*is;e /,:

t'I{jíl ti tl .
l i"r"(l,illtli jt lllilgrill i;iisrili li:,.!ll:t.ll!

{ -Lbrahát tr{úraill iríl,, i
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A parancsttok úr |éltue őtzött titka, fítik dlmúnak ngug,

talanttóia,
Első nap biztos aagg |etőle, íwgy nem lesz, Az tlt töre,

delmei, u túborépítés |drasztó ntunkúia után nem igen uer fel
álmortbót a kürt riasztó szcva, hacsak kamol11 ok nem adód"ík,

Mó.sodik, Iwrmadik, ötödik nap mór el|eleitkezel róIa. Hatodik
nap estéjén taldn eszedbe iut, de kízúrt rlolog, Itogg ma éjjel

leggen. hiszen a parancsnak úr fúradtnak látszott és a tábartüz

ds lcés,őre ngúlt. Bebtllua sútradba és elméIkedue. az e,stí tejberizs

kozmatze felett, |aragsz egget,ke.ttőt, amitől a mút úlombq

$ze}lderedett szomszétlocl ébred |el, mert gyön.ge uiala,termetéúl

rúntatlad le l takaúL Elslillyedsz Ie ts az úlom ringató lenge-

rébe. Szus:rlg u sútar, |ürészelnek az dlom|auúgók, hulug a

bagoly és g bóbtskaló éijelí őr ís rnosí fordult te a türe a tűr,

mcllelti [atönkrőL
És egyszer c§ak Dé§zese.n rcc§eg ű kürt, Ictsérue a tábor

,, §ollbí" *j ú ttak riadt csaholástitrjl.
Ar úImad érles uolt a szó telies érte.lmében, Zs{lrra ooltál ,

híuatalos. E§gik teremben |olgt a túnc, mtg a ntdsikban egg

izmoslúIltl asrlal - mint Atlasz a föIdet * taftotía hútún

az édes terhet, mi szenrszáinak ingere, Te kihasznóIua egg

ttlkalmas pillanatot, beóuakodtdl és ápolt lcezed éppen egg

hatom masolggó habastekeras |eIé ngujtottad ki, mílror : ,,nem
szóggenti magát !" reeseg eg&,] hang az ajtótlól, Mire szeppenae

hútranézel, a hang tulctdon.asa elt{inik, te pedíg kezdel a

hang felett tünődni és abbqn. míndínkúbb a trombiía hungfaí-
nak jellegzetességét ismered

ítI.
IIgy piltanaíra oldalba

lők a jóakarat és tüledba
súllja: o,konta ! Ilíadó
uolt !" Te aranban n-cftt

hcagad. mugad. Bírokra
kelst a lwnggal, Iegyőzöd, ké.t

atiílra |úí.eted és diad.alma-
sa.n lépdelsr, karoil melledre.
hcll1e:eú, mint Napoleott,
míkar q hang telugtík ús

most. mút diadnlmasa.n reng"

A szílriusztatt zsúráIom utútt

kírylnítózlrcúík berurctl (t

köttlc sséglwl á s is, tlőbb ttégg.

muitl ltlt ldbra áIIit. Sötét

u,an. ! Nekímész tt sálrlr|ú-
naltr mely nuggot" l!(rpr}arl

rjs tl olhallglatsz" T'ulptttl
ttlalt cay iuitaft hang. nvly
!t:gltt,ltlttcsebb burlitutt tcrkú,

róbaliadó.
lrta és,ra|zolta : Tomek Tamás Lrr|os.

ból törae eIő, ha a ngakára nem léptéI volna, Iierltetl ugrasz

Ie róIa, hog11 most r*ár egg lelies eúuel |elszabadull hang-

natt tégg uéletlen okozója, melg tigg keletkczett, hogg a tábor

bírkazóbainokának te!beri=sbőI tripetúzu!! gyomrara guala,
galtil.

És szóIakwk meg kereső talpaid alatt a, küIöttböző s:in.ű

hangolc, rnínt lirintor lábrl alatt d, orgonapedúIok. ,No nem

bui ! Legalúbb ngomatékosan |íggelmeztetted a sútrat riadóra.
Egg zsebl.úmpa |énge ftllobban és végigremeg u mozgol.óttók

között. Hiúngos é.iieli öItözékerl sietue egésztted kio közbett

azon tépelődsr, hogg a nadrágod, amelget tegnap ttacsara uí(ttt

ki kelle"tt etőI gombolni, mosí uágia a ngakad, mtg szom*

szédotl a Cínege, nyögve iggeksrik az öuét összecsaloltti. Petsze,

hog11 a lobbcípőd a ballábadra, a balcipőd rt iabbra. kp-rüll.

Cipőrsínórod metg eddtg naggszerüen uiselkedelt, mosl búnrl-

losan kettészakad, Ilútizsdkod.ban a körte ós kolll(tsz között

uégre rúbukkqn§z a pótzsinórra. Fűzöd, fűzöd, húrrud. mell(.,

e.gget bele, de. hút semmi sem lart ötökké és uégül. htlztlú,d

|el boldogan, amí"kor : ,,add íde a cipőmel" sütlít rúd egy hang,

,rÜz nem a te cipőd" tiltqkozol ** ,,ltí$:ctt masl |űztem bele

u cipőzsínórt". ,,De bízany az engén. hissen, a liéd súrga,

ez meg {ekete". Ha dinumil uolndlo masl, robbatuúL lgy azon-

ban dühösen rlabod a l:.r'ng irángtiba rl nagg ltínnal úira
kítűzött cipőt. Sikerül is tele kupún íalúItti a:í. a llaróladat,

aki megigérte, hogg holnap nekctl arliu a s:iluds1lontlsóc részét"

mert ő nent szereí.í, te perlíg nagaon púrtalorl-
íIátuI a sarokban nagg

a citlódtis .,, A ttttgy si.eí,

ségben kelten bújta.!; be egg

narlrúgbtt. ,,lIi ualt aí
a",,. a potttolt lvlyúl nta*

gúba fai|itl a felszólaló.
mert tiltia u lLibqri i.llent.

cnn(tl szottt.tlrtibh cL tolyí,a^
tlisa. hol1y -*-, ,,nd,i a lekuú,
ros kenyerót a parlott haggla,
lttiL nem btleüItetn",

,,liisíríet, ltísértet!'^
iiuölti ücsi, tt t.tibor k*tl-
uetrcr. iltholu kíséúet, ualt,
lIiki, akit r:ttlttltt a nlu-
mtiju öltö:tet, ijssze.rse.rél/t

rt l;abúíi(t.l a nudttlgiút:al,
a:! gondoltta. hrtgu mo.s1

mtir mi.n.den ru.::nrlbetl. uun,
ltitltijt a stitrlr nuíltisr?n.,

Á. lribrlr tlíítti í,ér js ntor*
gulmrls Ies:. Á. yaikőríl!tt

&u,/ ffi@&
A na§y siet"sóg!;en kctt.etr bujttlr lre tgy trtltlrú§fulr

í]
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alól egg hútóínges alak tápúszkodik |et. Nem esett naggot, ltúI'

Istennek, meú a. fa alacsony. Őt éppen a fa teíeiétt talúltrt
a kürt híuó szava, amínt a hold" |eIé ltapkodott. Eshetett uolna
magasabbróI is. A leret egg elszúnl ulak szeli út ! Eggík
kezében csaika, a mdsikban kuúI. Kamoran lépdel, núnt
.§dward kíráIg lakó lov{tn, csak néIru szisszen fel, amikar
egu-egg tüske ueszi púrl|og(lsba me:lalctt talpdt, d"e azulórt
még komorubban.lép, egaenesen u kotryha iúnyába. Ki ő,

mí ő ? Vaga tlgg ? Ő a táueuő, aki a kürt érces hungjdt repetdra
híuó sl,ózatnak uélte és |éIáIombatt kötelességét mettt teljesítetti,

A konyhasátorban ba! tlan, Három cserkósz iggeks:ík
a fazekak iószúndék{l hősét kiszaharlítani, Futballmeusről
dlmodatt és addig rtlgta a ^, sátor|át, amíg az ritborult,

Bdnatosan úlI a rcnzhalmaz közötl., ngakúban {okhaggma,
koszottt, kezében hatalmas tök, pardon, a labda és csak cgly

téngképezőgép kellene,
hogg megörökttse Közép-
Európa díadalmas ka-
pusáí.

Végre te is kószen
uagg. Boldogan md,szol
ki a sútorbóI és |utsz a
ggüIekezőre. A naga
iggekezetben ö ssrerohansz
Citrcgéuel. Ktlcc ! I{ottg
a |ejetek, núnt két kö-
súntő pohár és mind-
kettőtök aikdt ualami
olgasféle hagyja eI, anú
rrincs benne g rnfipi:!!
lfusalgóban,,,Ni", röft-

hent Cínege u lábadra
nézqe, ,,Q harisnyád". Dt
elsúpad és saiót lábúra
nézue ugyanazt a hibtit l,}lillotO§arr ti!l t, tr rtlmlr:rltnaz között

f ed.ezi íel, Az eggik lábadon u kereszt.csíka* haristtgct

pampúzik, umít trj.borazas etőtt uett jó Ar.yúd 2.2a,ért, a rndst]á

lábatlat azonban Cinege skót,ktlckús harisrytrdt'a lalcarlu, még

a bolt is gúnyosan fítgeg ralta. Izzadtan cseréltek, egy kicsií,

kuncaglolc is hozzú. De most már haird ! Futtok púr méíert,

Cinege rárl, tc rátzézel és lcislrí7a, hogg el nem djultok, El,
cseréltétek a haríatyát, de tlira mind a keltőt.

A ttlhar múr vtir rátok, a paranesnok tLr a.zanban nints
sehol, Lehetetlen, híszen. máskot mindig ő szokott az első lenni.
De !ött ís mll. Csak köpenyeg uan rajta. Különben htlló,

ölttjzelben, papucsban,
* bli történt ? *^ kérdi riadlan.
-*- A /riirliis riadót ítlit ** morulják többen.

** Ki pttrancsolta neki ?

- í:Iút nem u palancsnzk: rlr ?
"-- Nent !

HoI q kürtös? í1.ol

a kürtös, zeng a íábor,
Nenr Á,e/l so/iri lcrrcsrti.
Sdttúban alszilt s boldl>-

gan öleli magdhaz a lcürt*

iét, F'eluerik, Macang,
d.sít, es:mél,

* XIiért |úitál riu*
dót ? Ki' parancsolta ?

, *- Azt úImodtam,
hagg ... de hangla itt
megszakad, Belecsauur*

idk pakróc(lbtt és mtg-
kezdőd,ik tl; ,,ahol érent,

olt ütön{' eggoldalú ü.ir-

sas!áték, nagg porfclhő-
uel és még naggobb, tl,c

pokrócba lailott üuöllés-
sel.

i
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Az. úl iirsvczstónek miclőlt oz órse elé
lép. magávíí ,kell tisztába iönnie és nagy
tanácskozást iartania, tta jó cs lelkiismoretes
az órsvezetó, jó ós le}kiismotetes az őts is,

A ,íiatalkorú újoncokból álló őrs tapa§zta-
latok szerint 1-2 év mulva valósággal le-
násolja és átveszi az örsvezetöje szokásait.
íla lellegzeies lrásmódja van, a iiúk is tsy
lrnak, ha ván egy gyakran használt kiloje,
zése, a lirlk is átveszik és használJák. A fiatal
le,ilödö fiúnak imponál az öaőla nagyobb és
erósobb - uiánozni kezd1. Örsvezotó létedre
vagy-e olyan jó gserkósz, hosy a fiúk rólad
mindig csak iót és soha rosszat másolbassa,

nak? Nem rántod-e g§etleg Io§§z szokásaid,
rossz példád erejével u$yanabba a hibába,
amctybett te sínylőd,öl? -- §ze retsz nagyokat
mondani, rne§toldani c dolgokat - azt mond-
.iák nem nagy hibr-csaknem tariod.be az
el§ő törvényt sem. A fiúknak imponá.l a Bagy
beszéded és ő is eleííntot csinál a szúnyog-
ból és ha ebből a rossz szcrkásából nem lábol
ki idejekorán, 10 év rnulva azt mondják róla:

- Nem lehet hinni ennek az embernek, min-
den szava hazugság! - Mit gondolsz, hol
található ennek a hibának az eredője? Te-
benned !

Tehát az új munka elött takarttást qsinál
lelkében az őrsvezeiő" Ó az ideál, a töké-
letes cserkész a iitlk szemében, akiéri tiizbe-
vízbe mennek.

Meskapta az őrsét az új őrsvezető, elmegy
az első örsi összejövetelre. ;Elbeszólget a
íiúkkal: megkórdezi hányadikosok, ,mit sze-
rotnek játszani. tla esyütt varr ,mind, egy
pár mondattal bevezetí az imát a munka
megkezdése előtt. Most benutatkozik az
órsvezetö, megmondja ki ö ós ml a íeladata,
§zer€pe. Megmondja a firlknak, hogyan szó-
lltsák és a iiírk nevét is megkérdi és ezentúl
az örsben c§ak pi§ti, Jancsi és §anyi lesz
mlnderrki. "l'úlostek ezen ós mesél arról, rni
is a cserkészet. Ne véljék azt a ,liítk, hosy
csak ogy nagykalapú kiránduló társaság.
§ok-sok üEy9§ é§ hasznos dolosra lo*ják
óket mectanítani a cserószek. Más komo,

lyabb nBghatározási tre monrljon az őrsve-
zető mós. Most nagyon helyes, ha megkér-
dezi mindenkitől: -* Miért leitét c§erké§z?
És erről elbcs;él,.et velük. Majd szól a 10

törvényról: - Az r tiü. aki betartja a 1|}

töívéíyt, a lesjobb magyar cserkész, Majd
rróta következik és játékkal vegyeserr folyik
tcrvább az örsi összejövetel,

Célszerú, ha nem csak az őr§i ö§{},,:jil:,{:-
teltn hozza ö§sze az őrse tasjait, hanem
más alkalommal is, lehet játékdélutánt, örsi-
sétít rendezni, e§etleg együtt is tanulhat az
őrs. Az iskolában is együtt vannak szünet-
kot és tgy lassan erös batáti kapcsolat iej-
lődik ki közöttük és lűzi esybe óket, e§y
8-10 iiúbót álló baráti kör alakul, amely
ttllál al, órsvezetö irányttJa,

Nehezebb tlolga van az új 6rsvezetönek
akkor, ha egy másik tátsa helyéro kerül,
telán egy olyan őrsbe, amelyfi eddig nent

is ismert. ttt máí kilorrott szokásokat lalát,
amihez nekí is alkalmazkodnia ke1,1, lesalAbb
egyelóre. Itt már épltettek, az alapokat le,
rakták, most tovább kell épltenie, Az elsö
feladat átvizsgálni ez§kgt é§ me*]recsülni.
hogyan togja az órs további munkájához
lelhasználni. §okszor nehéz leladatok elé
kerü!, a vezetöi készség és a tapintat át,
seglti mindenen. célszerü, ha az órsí gyeplö-
szirakat nem egy§zeííe ragadia meg, hnnem
lassan, biztosan kerlti hatalmába és hajtja
a paripákat az állalra ktvánt irányba.
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LEvELEK A ylLÁG MIND§N rÁ;Ánól

iicdues cserkdsr Testuórem,
le nem is lttipzeled milgen boldog uaggak, mikor levelet lcapolt
tőIetl az illlalüm anngira szeretelí MaggarorszdgróI. Apám * aki
príncipótísa 1a00 íí{t, őOa ldny és 1.00 uuk |íti- és !ángtanulót
szclmláld inlégetnek -* hazzdiárul azan szúndékom,hoz, hogyha
áttötéu mu.lu& doktot leszek (I GotI wíshes) maggar lúnyt
uehetek |eleségüI. (,,Sep Magar lune'(.)

Kedues, engedd meg, hog11 triak neked az arub szoktisokróL
ílemélem érdekelrti lag téged, amelg sok igazságot uilúgtt rneg,
Kérlek léged, hogg a ti u!sdgtokba teggótek közte, hagtr1 tnínden
maguar cserkésr megismerkedten, ar arab szokúsakkul is Paiesi-
lhn mostani hel11:eléue,t :

EGY PILLÁ§T,{§ AZ ARA.B sZoKÁsryI{.RA
Ar európaiak azt gondaljú.lt, htll1g az arab tnmód és tuduí-

lan nép, /cí sdíra/cban lakik és azt eszik, amít íalúI és ígg lelnelc
napiai.

A Jambaru alaíl Eu.tdpdba mentem és lúttam, hagg az
lclegenek hogE csa@Iktlznak'aron, amidőn minket angolÚl és
zsitltJul ltullanalt beszéItti és lútnalc imúd,koznl étkezés előtt.
A gsidó propagand"a Európdban lwmis dolgokat ír rdlunk,
arabakróI ús mtg mi atabak uaggutlk, első kötelességünk megtörni
és megurlltoztalni ezí. a |el|ogtist.

Mí arabak éuszázadok őta Ardbia siuatagiaibatt sútrakban
laktunlc, de később |ejlőtltünk és elke.zdtüttk srétszóúdni lrak-
b czn, Sz i.r íúb an, E gg iptotnban és T rans- Jardq.níab an. M ítiőtt
{e jliidlütlll, szigorú szoll(lsokat ós erkölcsökeí alkottttltk magunk-
nak, melgek még ma ís éInek Cs rní büsllcék vaggunk rdiulc.

1. Ha az ellenstgem. jön a húzamba én szíLlesen lútam ás ő
ií.t hiztoltsál1bütl üQI,L. Az arab embet sohasem őli meg ellenségit
a mo,gd hurúbatt, hanemszóralcoztatia, lr.inÍtw barútia tenne és
ha eszik egg tla.ra,b kengeret, többé nem ellensé11, hanem mút
tlerék, ltű btlrút.

2. A: arab sofinsern filejti eL a iót
vügg a ros.szal, melye!. ualaki tut{ tlele.
tla jűt lett, nlindenl megprőltál, llagg
llissztt!irestie n"eltí, ha rosszul ltt.t, ttlitt-
deul, llalsry rluansul L,eglleft, fuIí híreseli
llttggttttk a tayuzsueuósben. Ila uant tesr-
*zü}i, .lt,igtini/ alruúc b arúIa ittk 

^ nern keze l^

nek többti r.lgltr, min! t'ér|it, hanerur mint
egg ltrryí, uagg ltisgllerekr:t"

§. },íi becsiiliük u ltitogtt,ldí. Ne/cil.
cdjrulc * ltlgjahb szabtikat u húrunkbcn, a
leglabb stltral, tii,pltiljuk 14 nclpíg a leg*
johb rlttgokkll, arnit csak tudutlk sze-
rt:zni, azldtt mandittA: nekí : ,,We lwte
done one af aur dulies lo Grld!'' (X,{eg-
tetíük Isten irdnti kötelességünket! )

4. A csalúdí élelben ar apa az ura!-
ltodó és a gyenneknek amídőtt fíata.Iok,
am.időtt nőnek és flrfiak, uagy |iul,al nők
Iesenek" kiilelességük atgiukat tisztelní,
i}-szor napanta rnegcsókaltti kezét Cs mín-
den. 1sarancs(tnak engedelnrcskedni és ha
ő diihös lenne is, mindegy akárhdng éues,
Iísztelík ds }ecsüld/r. Igg a asalúd eggsé-
ges és míndegyi.k csalúdtag szereli a mú-
si&al ds a szerelet öss;e/r,öíí a esalúdoí.
A csalúdapa hutártalan tiszteletc eggike
a legfőbb irúngttója a családtagoknak.

Remélem ea a röuid leírds érdekel,
benneteket, úglgltogy alkalmat |agtok ne-
kem adní, hagy néhány dolgot írhassalt
orszúgomról és népemről.

Theophil Elias Haddad.

1]gy szelid ,,§zervál"
ábessziniában

trtirándulás szeilgáínkkal
az abessziniai tr,íadjo íolyamon

IJizony rnegvallotrr ttetn isntertern a
Ntragyar Cserkészt és amint elkezdte*r
b0ngészni úgy óreztem rnaga*r, rninl.
akit lassan emelnek fölfeló. Ha voltatoli
hosszabb irleig kiilföldön. úgy meg fog*
játolr érteni ezt. Egy-egy kistörtónetet
elolvasva belőte, rigy óreztem, mintha
egy jótékony tava§zi esij }emosta volna
ennek a gépvitágnak napsugár-rabló

r íüstfe}legót. Most tnárnenrcsak örültenr,
hatrerrr jóíormán kevésnek találtarn a küldött példányokat.
E]bben a pillanatban még nem tudom megírni, hogy 1rol és
hogyan fogom a nagyszerü anyagot fölhasználui.

Kiilönben nagy öröm órt bennünket. East Chic*go
városa (ami kb. akkora tnint Pécs) Rónay_András szeméil,é_
ben magyar polgármestert váIasztott. ö az első magyar
polgármeiter áz §gyesült Államoliban. Nyalc jelölt kbrül
az Blőválasááson ketten, majd végül ő került ki győetesetr,
Az ittlakó 2*3 ezet Eragyar dícséretrenréltó iisszetartással
segítette az alig 35 éves cserkésllelkű nragyaf fiút, ai(i g évis
vglt a város pénztárnoka. l§em is fogjátok talán elhinni, az
ittlakó négereknek lráromnegyedrésze is rá szavazott. ég
nevétől volt lrangos az utca,

Bizony mi magyarok csaknenr sírtunk örömtinkberr.
I{ost aatán kettőzött jókeclvel clolgozunli jiivendőnlcóri,
lrogy necsak a cserkészel<, sportolók, művészel-; között lcgyell
elsők között a mag},arn hanem a kuli-úrának, tudílsnak
hecsületnek, igazságnalt rriezején Kúsás Erní1,

Ketlves Magyar
Rég írtant már, pedig itt egymásután zajla,nak az L-§o-

mények, Küldök néirány képet ilterri
életenrrő] s megprrihálok siirgcinysíilusba*,
beszárnnlni a Magyal, Cserkósz olvasóinalt
az abesszirriai életről :.* A japánok r.ricsó firujrrkkal ci-
árasztották a várost.

*- A négust (a i:sászárt) ismét rnelg
akarták mérgezni. ,,Szelencsére{' csak k,t!t
tála]ómester halt meg, kiknek minden
éteit rneg liell kóstolni a négus előtt,

-_ Yárosunkban 6 rul*tt (hazárcl
szerencsekerék) forog s chből 60ü crnlr*r
nyomorog.

- Bizalom, lritel nincs, ide a nrtrn-
ltát, !d.e a 1lénzt..* A nreclranikaj, tiecmet berendtz-
tük, ván<lorolok tovább, Levelet, nrlg
biztos cínrem nincsen, nem kérek.

Sokszor üdvözöl bentreteliet, az öreg
kopcntrágai jarnboreesta, Csigc.

('. n" .t

l}isftop űtlllttl Schoa|, Jerusalent, Paleslittc.

_.$"*
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Mlrőt rolt szö $dÜu obbPn oz nxópl,§ztlkus.tcgóuybcn,}
Fulmrr ía íóríiúvá §eíd]ült Lurkó) a vllágürbcli, a kozmikus stj€árak
i"iÜaóriieuiiá ittlamot hatnlmas uru'-lcsz, ilTunEábn. íogj_u__6Let.
irmÉet hnitut velük. óriási löldtlatti munkatelepekef (ípít, hihó,lct"
Íeri erösésű árumf e_ilÖszt{ikkel, Irölfedezik a törhetetlcn, éghdtellcü,
lttiőtrotct-leu {aboflt-ol. Gyártanak bélőlo kozmlku§ sirgarak haJto.tta
replilűAóp€keT, c§odálatos szerkezctli, biztos járású, akAJ fiycrek, anal
is'v,eze-tÉetó áutókat, Perc6ptörukkal mindtnüvé, az állnmíéItis&
iitkósizoláiba ls odalntnak" ] §rrproni diíltok!ól válnsztja ki In],,l}l_-
társait. - A }ta8yilr Cscrkészszövctség, 5e8tts(rf;eTel n}cgálak,tJr§
a ílúhadsercget, nrellycl Nngy-Mng},aroíszág ln(,glro,111asara ;nfltltnáK,
Á-t""'Öanvts ir tárűdato,if velüIi van. }Ia{iáialuk elsó ré§zóbcn lr
iii,.xi."""Í vá"it iái a küzclolnet. Megrd*ároljálr a íőváros nyomd}r,
ió"náii.-]Jtlgiiik őket, * Uj munkatélepcket á|Iítanak ícl. Ezekb"n
;iil'á;; áói;6;,ii*t<iio n a,{yhr, munk{it-kúp. -- -{ második lladj{lat
ioiiit- m,liÍi Á Nasy S?üyÖtsé8irckbcleléntik, hog}- :] mittel éve}_en
keiesztul hióba r"rtrtok az iglzsípra ._ mírguk vuszik kezilkbí, Ma-

"i-i,r-.*rrg 
sór_iát s uz elcsarólt tériiIeteket vissza vgszilt: * C;nlüa,

fiírtirváiói§ráeoi Úckerltik ,,g.rbürit,keritóssal"_s,c2zel elérik az.t, lrogy-
ha akariák .* 9zon scnki, seín enlber, §em áltat, sliTlt _rcpu|ügep ü[
nem traiolbat, A c§etké§zek - titkos éJjett és vcszeíIellnc§ munliír_
,álNa,lúi"agvaro:]száÉ határait is bekcdtik, }rogy rrdntt jelru átjár,
trátatlaihrr irieyék git is. A szomjzéd állornúk fegllerlr_cznek s uz
iiúOs-i viia* tésái:tt tl$yetemmet kiséri a magyár *senrényeket, . .

XK. Csttlng $§ik, föial !€rrs . . .

Deceitller 29-én ülést tartott a N.rgy Szövetség"
ü,ondosan előkészített, jó} me§rerrdezott ülés volt.
Á }russzita, §z€rvián és a <iák külügyrniniszter köuö§en

tellek cleclaratiot, Lteszámgltalc Fulgur békebontó kará-
c§Onyi üzene{:éről ; hírlapok tömegét tették az aszLalra, űw
bizonyították azl a torvszeríí propa§a§dát, anrellyel eu a
titkos társaság a trianoni lr,atár közelében élők lelkében
ilyugtalan§ásot igyekezett ketteni e nagy Korláí me§$é-
vel, :antelyerr §emmifÉIe élő át nem lépltet ; ad€rtokkal iga-
t,allák| hogy tr<arácsony napjál.iil máig, vagyi§ hárorn nap
,alatt 62 eábef ve§zllcttc életót (csernpészek. határőrök, {el_
,derítő járőr§zolgálatoít járó lratonák), akik netn hittek e
Korlát babonájában, átlápték a trianoni lralárvonalat s

vrll&mi ismeretlen elgktrüntc!§ fegyverre! Iesböi jercészáro}-

t.ák őket. . " ,,Ve§z*tlelme§ te}rolista banda rngadta magfu
lloz az uralmat b{agyarorszáson é§ üzelrneivel nemcsak az
étet- ós vagyonbizton§ásot, lranenr e6é§g liilrópa b6kéjét
ve§zélyczteti l . . ." -* kiálto[tcr a sztivetsóge§ek rr€zér-
§zónoka és a művelt vi],á§ segitsógét ké,:Le ahhoz, lrogy ee

a bantla kiirtassék.
Elhiilt arccflt é§ fel}ráboroclott keclóllyei hallgatia az

ülós a megdöbbentő adatokat és egészerr röviri tanácskozás
után §zótdbbségi lratározattal negbízást adott a husszita,
§zerviárt és rták tagállamoknak, hogy mint. a béke őrei és
a nyugati civilizáció véctői, száIlják nreg bókét teremtő
lrartierógekkel a renitens ol§zágot és csak akkor vonrrljanali
majd, kabetölc, ira sikerillt a békét intézmónyesen és végle_
ge§en bi?to§ítgniok.* 

Még &znap e§te megjelcnt a lapokban a §zövgt§ég*§
kormán}ok üzóncte a magyar kornrány_szárnára, amelyb.ert
figyehróztetik, hogy a hlag"v §zóvetség_ Jratáreizata eiőtt
oliíácdclmcscll nreghais]va, elltnílllás nélkül engedje át a
hníáron ri megszáÍió expedíeióra kikiililötü csapatolrat. ]\{a_

gyarorstág lrallgatott" dsak Fulgur_figyelmeztetósét közöl-
Íét* *jra á tapoir, hogy trreglral mindenki, eki e nagy Kor_
látorr átlrgtolni prótrálkoztték.

l)ec.tmber 3Ó-árr reggcl észaliott, kt,ltrten ós rlólou cgy
ictőtren inclrrltak m§s a!í expctlíciós lrarlseregek, de teh9!9r"
ieniil torpuntak me§ a határvonal elíjtt. §gy csomó előőrs
holtteste ntutatta, trogy a titokzatos hatalom nern tréfál
r hogy n Korlát tarí.

Dóllren a tank-hadtestek támadá§a követk*zett. 80 knt*
sebességgel rohanó könnyű hernyókocsílt, nrögötlük las*ú
járat(r, li"e borzalmas lratás{r ,,ühar. 1I" C," osztagrrk, _Sehol
nenl nrutatkozott ellenáI}ás, véges-végig az ellragy*rtott hatliir-
voüilltltt, de 100 nréternyire a Korláttól ]ncsállt e g§pek mo-
t*rja és a meclraniku§ok minden fáradozása hiába próbálta
újra negindltani őket. Végre is este igás állatnkkal és gőz,
t,rtomorivo]*ltal vonszolták vissza a telretetlen Irarc:i kocsikat-

Az ójszaka folyamán repülők irrdut{ak támadásra.
.4, sztratoszféra atsö határáig emelkedő ö{J00 lóerős, 1,2

motoíO§ tromlravetők és zajtalan mótorral }cözlekeríő csapat,
szátlító lní{rnmut}}gópck százai szálltak íalrtasztiktrs sebes-
sé5gel rr, határvanál ielé. Ha ezek a Korlát §elelt átrepiil*
rrJk] cmb*róletek tízczrci bánják a kormárry rneggondolat}an
e}lenáliását ! * De a Korlát tariott. Né}rány §záz mót€r-
nyire a }ratárvona]tól, me6álltak a ,rrotolok és az voit, a
sierencsós, aki villátrrgyors íordultttal, siklórepül{ssel il
határon innen még fölctie jutliatot,t-. A 12*"14 eíer méterny;
magasból lezrr]rant gépek roncsai között ki keresne._él_tit !l

- Másnap r€ggcl az iisszes ettrópai lapok ,trozták F'ulgurl
iizenetét : ,,Nern atarom, hogy e§lbcrek ln€gha§fi§ak l }ríem
alifirok lrábor{rt ! Miórt nem ,ntaladtoir tül a l{<lrláton,
hiszen megmorrdtam, hogy senki élve át nsm Juthat.._?.lí1 {,.,,' '

31-éri_ctóletőti tátták rteg először a védeirező e}lenf*l,et, l

És akik tátták, §Olra el nem fog!ák felejteni"
A Maros partjáról inrlrrlt útnak egy síllytrs 6ázbonrbáit-

kal megnakott Uiintetc; repülőraj északnyugat f{rlé. _}ínrber
nólkü} száIttak a gépek, rögzíbett kcrnánnyal, ídözítcít
trinitrotuluol rornboló-bombákkal és 8-10 tonnás fttszgéir*
és loset,-gáebombákkat. Ismeretlen hetyről ráclitl-hullátltok-
kal igazgatták őket. Jiitt*k, rnint a vétl}ret*tlen t,esgtrlelcm,
óriási setrességgei a }nasyar határ felé" I,{a ezek elórik a nagy
Korjátot a motorjuk nregátl ugyan és az irányltó rádió-
hullánrok visszaperegnek a kcrzmikus sugarakból szőtt frrl-
róI, tle a gépeket a kapott lenriületük m*§§ze túl viszi_ ae

or.iaehatáío.,, és ahol leesnek, ot't törrreglialái lcsz óstkő
kövön nenr maratl, A hdtáror.r t{ilí csencles nragyarok ke-
lesztet vetettek ós forró imában kért.élt az ég Ltrát, irgal-
mazzcn azoknak a §zogény, mit §em sejtő testvéreknelr,
akiknek otthorrát ez a dübörögvo clvi}rarzó emlrertelert
halál meglátogatni készül " , .

Nagyszalonta fölött szálltak a }laiál flrvarosai, á,milü§r
a magasságból hirteterr lrófelrér, k;jnnyű góprnadár csapotl
le eléjük. Játékos kedvvel libtrent egyet-kettőt. aatán ólére
áIlt a rajnak és vezetni kezdte őket. De nem az cddigi
irányban i Óriási té}kört írt le nyugat, nrqitl ttél felé és
azt"án t{élkeletnek kanyarodva, nyílegyerresen vitte magávai

^z, 
egé§t légi ílcltlát -*" ki turtja, hr:vá ?
Á rádióhull,árnok kezelő meslerei egy§zerrü csak aet

vett"ék észre, lrogy a gépek lr€m r§agáltlak töllbé az ő irányí-
tásukrn. Yalaírri sokkal hatalmasalrb erő mcgzavarta a
hu}lámaikat és belefojtotta az energíát a leadójukb,t. Ugyan-
ekkor megszólalt a telefón és a határvorralra kiküldött rádió-
megfigyelő mag§ból kikclt réxrülettel jelentette, ho6y a
halálflotta ndtrány kilométerrel a n&§y Korláttól nagy
ívben visszaíordult és tnost egyene§on a §Iarrrs völgyének
fctső szakasza íclé tart, Viszi, vissza a balált azokn&ir,
alriknek keze {ttnak inclltotta , . .

Kapkodír, ijettt telcfonálgatás követkozett, aztán a
ttákok megszáilta magyar vármegyók nrirrden zugába §íét-
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ftttott a rémhÍr; VigYazni t JÖn a lralálflotta t Bornbái- (A dák fővárosban az orvosok évekig ezréval kezeltékval városokat semmivé tehet ; eázb,omuri egy_ vármegye a szívbajos és idegbeteg embereket.)
filtil. Percek alatt kiirthatjálit . . * xinci- tratarú,íít §zilveszú 

- 
náűa 

''ermurt 
mincíen bvábbi esemérry

Jött a halálflotta. ,{il!usy_ kétczer rné.!9r..rys_ls$s- 
nu'o$i;on 

az ejtét . . ,ban, 20G*220 km. óránkénti sóbességgel szállott dÖlkelónek. Bilrar, Torda-Áranyos, Alsó-FeliÖr megyék nep* i.i- * * *

tegve látta maga föIött elvonulni őket és csatiákko, irertet [;zen az _éjszakán a hussziták megszállta Felvidókeníelsóh{_tani, amlkor már a rlübörgésük is eúalt a iei"iu^ii senkisem aludt.Nagy-KÜkÜllŐ, Fogaras_megyébei, Brassólran szóltak a ha- Nern a ,roi.áso, tnuris, heje_huja Szilveszter_éjet ünne_rangok és mint a végÍtéletre várók, fejvesztetten kapkodiaL pelték. zarv:i,;irn ü;; muhtó, egyetlen pezsgősüveget'aZ emberek, Amikor az alig látható-kis reher gep'aiizáii Í.rn r,ontóttak f"l, i?y,uti"" kurjantá§ nem tráhgzott az c,_Fogaras fÖlÖtt -*. nyomában á féIelrnetes ttotta, -j áttor mar ,rui.arr"o. o;ÁÍii ai'Űr"utitat Nirun hónap 14_én felöltözl,e,mlndenkitudta,mitörtént. Fulgurvalamiisineretten-etetr- 6Ü;;ö-b"d;i";-ii;;ikben várták a nagy történelmitrono§ erÖvel kÖzÖrnbösÍtette a áák katonai reaoo iranviio váiaorttial"áuiait,Jái' virrasztott és váriinagyar, tót,hullámalt, maga vette át a géPek vezetósét es a szazszórás cJil,,nemet vatamire, 'Ími 
9jfélkor fog történni, Fulgrrrhalált vivő borzalmas íegyveit most azok ellen íordítja, akik *ón{t", hogy valami történik éjfélkor.,azt elindították : vlszi őkót egyenesen a dák tOvarosleiá i-.-.-. Tizenkettőt ütöttek az órák.Siralomházban ülŐ, láncott kezil rab érthetí muá ",*i'" Hllalmas orióna ria"Han megszólalt a magyar Hirn_tehetetlen halálfételernnek azL az idegtépő auarotatiamay- nusz. Betöltötte á szobáüat, a pincelakásokat ép {tgy, mintben a dák főváros Ólt háromnegYeo?rán kereiztül,'amitÓ, u p"rotaut, -, út6at, árü, erclőt, s még a Tátralegeldugot_

ósbizonYossává"'hosl: 

*§*e H i,t{,ú-jü::§l.,il
,az ország szívét és k,

1ópp9.Ttjál akarja_ e

1ítí,friíxtllfirft-fi l',*;*gl'i_ c ';i#il'ti-Í'iljli"

l{'tql' * iuiónie*üi **§ g5._% _ trftl,ti$.#ffi;iátszállt a Brassói hr
vasok fölött. * ABr

]%.%H§É
csecs mögötte rnaracl ,_ E?{*3*. §i.. országrész.
* §inala fölött láttá*. a* %* %}á .&fu-F--;§§ _ _,Ytán csend..lett.

,*::r.., 
azalfölrlre... ffil^: R]@ &*. Í#*,ÍlTnre8sálalta

rosiakkori.,rráíirrna§ , l r_t f§]:'.,i:§ffWffi§:§],.:'Á,*rir--".l& szlnű. zászlókat.! Min_
városvági iáűilfi- ,k.,,,Á Árl iffitffi;l;&"rtfl:lfi%.,, _9""1,., a helyéret Il
lását io?zzuii-fi-*"ro'r |}litlffi' perctől.k9.z{vc a ma-
Akárrnüe k"rÜr,- r" r..ri *^i gyar királyi_ kormány
|őni a sepákui'áég"a 

" 
o*r_'n"..)| .,fi__;.,.];;;; :z_ervei.állnak szolgálat_

F ]:i

l -'.j

l..Eiri:F}i)
Ij
l=
:! a.,:]i

.s:
i.
.i

Jatomita-eidii-i --". l rlul&a r.U§§Zu §l§la§§at ere§zBcd€tl le ir város fÖló ban ! A trianoni hatá-
Ötven vaclászreuÜlőgéPböt álló támadó flotta suhant csáig megszüntettem a Korlátot, uJ§,urir"Íi*"Ji'oiuffiíel a Ievegőue es siaguTo'óti a r.o"uiöcid-veszeoetem-eto. iáia c"na Horáig a rég! magyarhatáron, §eukí a KortátonÁparancs:fÖlébekerÜÍniéslelőnialomtlavetortet,rr"t"ri, eive et nem t<etÉeii-'És-senti biintetlenül szavát, kezét a

ij]Tt]i{,j;-f':'"jJ,?rlÍáffi i!11,tj,! madarakként sik. ili-.lítT §t§i"ltln*mtwll{;p, az erős
lottak, kerengtek, hullottak aU a vaáaizgépek. 

- Mi"d; _Ujév reggelén magyar zászlód,lszberr ébredt a Felviclék,motor megállt, A Íehór géP Parancsolója ielin tűri,- }i;á' 
, 
olyan volt az egé3z, mint egy gyönyörű álom. Mintakarata vógrelrqjtásáUan ÍettaitOztasiaÜi 

- 
amlkor a mer"b.iitífi&;varázsbotjának érintésére pillanatFél tizenkettő volt, arnikor a halálflotta tnegérkezett a alatt eltűnik ú-óz"r.arir, ven r-osjorrra e.-rr.iie" ött mo,clák főváros fölé. Kétség}eesett emiióleú ii"&É;áő-;;;: solyog a világszép-xi"afi.,.a.r"ony.. .mel bámultak fetfelé es vartat a halált. Á tiottá hossz{r sik- Nem történt iemmi ttittinor. Egy puskalövés nem esett,lással ereszkeriett le a Yfuo9 tote ; etől a ki.ri}"rre, gqpT.1{6, egyetlen rrarciás-ieivónr.ia, n.rn volt, egyetlen magyar nemnYornában a dÜbÖrgő szörnYefegek. Olyan..toáÍ ;otturt, niá"at" _egyetlen Jrusszitának : takarodj innen, ez most márhogy e8y-egy gép futókereté erinteni láíszott 

" 
Úápi"*: ur-én rruryurn. Egyszerűe n ott tloltak a magyarok és a husszi_tornyot, felhőkarcolók,.tetejét,_ És mjs vq99gó togáttat, Ütiegyszeruen nent voltak ott többé.dideregve nézte egymittto emner,- *-t'areiirotta 100-150

mé,ter-átlago. ."liírlsqn j;rd; r.t"'"ivir. út-" *Áir. oo".1,n33íi,lfl'*#*Í,nfir;§.fí'"r;j,#rfixr.r'"í;..*"fiTután a halálos csendbó rlermedt város ÍÓttitt , , , ii'r".at" a_vonatotiát, magyar kalauz adott jegyet a pozsonyi,Aztán hirtelen kétezer tnéterre emelkedett, nyílegyene- xáisai.vtuamosolr, magyar rendór állt az ulcasarkon, ma_

fr+ímtlirrg,ilq+::,+,il,#nti §'*iilTi,fr{i#ii,íffi;f'*,d*i1,,frfr§*:**fttogy a fehér vezérgép az e$ész baláIflottát, üneilyel .ör_ iéi gi;r predikácltit, a várm"gyeházán magyar hajdu órízte aotszágot elPusztÍthatott volna, nyílegyeneien uetóvezÖÍtoá i'6iipa" dta;át,_magyar polgármester d,olgozott a város_Fekete-tengerbe, Slsteregve rnóriiitetiÍ,n a ryxJrÜÁán"ri iárán, mágyar'katoira tiJztogatta fegyverót a kaszárnyá_technlka rornboló csocláiés sem 6k, sem a tehér fiigil;;i !öl **erur tanfuok, bivatalnokok álltak munkába. Zök-nem merÜIt fot tÖbbé' kenós netÉtit menrtovaUi az élet bonyolult, gépezete, csak_Csillag eslk, ÍÖld reng, JÖtt éve csodákn*.. . . loÖi_ _*"ur"r csavarokkal, kerekekkel és magyarul mentFulgur.tnegmutatta, hogy nem akar háborrtt, nem öl és ibÜnl.nem engedi, hogy öljenek. -- 
(Folytatjuk)i:
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A flotta hosszú siklással ereszkctlctt le ir város föló
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Itivalykalandokról álta}rüan lríres utazók leirásaiban
szoktunk egyet-mást o],vasni. A rettenthetetlen vadászok
írják meg naplójegyze{eiklren azokat a föltétlenül igaz
és nregtörtétrL kalanclokat, amelyeket bivalyokkal fíiszerezve
az arrierikai prairtlken, az afrikai pórikon, avagy az ázsiai
steppéken éltek végig. Egyik bivalykaland rémesebb a
rnásiknál, csak győzzön, az ernber váIogatni közülük. Egy
rérnes bívalykalanclot én is elmonclok. Ez ugyan Szajkon
történt,,anrikor a 48-as cserkészek az ottaní dzsungeltlen
táboroatak, de azért igaznak époly igaz, rnintha a rettent-
hetetlcrr vadász, Sir Hrrghes Williamson Newcastle lordja
irta volua ie.

Azt mondhatná valaki, lrogy nem is tanyázik bíValy
,a szajki rengetegben ?

ltlicsoda beszód az ? Ilpptrr egy bivalypár él a szajki
uradalomban, mai napig az hordja a tűzrevaló fát a m4ior
számára. . .

Hogy ezek nem vacl bivalyok, hane}n jámbor bázi-
állatok, ámetyek nem veszeclelmcsek és kal,andok elköveté-
sére nem alkalmasak ? Aki'ilytrt gondol, az tte tnondjon
actdig vótenrényt a szajki bivalyok vérmórsékletéről, amíg
ezt a histórlát el nem olvasta. A tertnészetrdz, valamint a
növényevők szektája azt hircleti, hogy azok az állatok,
amelyek rrövényi credetű éIelemmel táplálkoznak, szelídek
és nyttgodt vérmérsékletűek, ellenben a lr{rsevő és ragadoeó
állatok szörn5,űségclen vérengzőek. A bivaly is tudtomrnal
nem hagyrnás rostéIyossal táPlálkr:zik, banem szénávál.
lneg szeókával, cle anii a vactságot illeti, vegétáriánus létére
semmivel setn maracl el a nubiai párduc mögött ! . . .

. A szajki bivatyok kormányzására az uraclalom külön
bivalyosi tisetséget szervezett. }'eladata volt az, hogy féken
tartsa ezeket a fenevaclakaL. Ez a féríiir t,teti, itatja a fekete
szörnyeket, az igát a n1,-akukba ral<ja és kiilön nyelven tár-
salog velük. Csak nelrezen jöttenr rír, lrogy az társalgási
nyelv ncm lehti más, rnint a zengzetc; oiálr iclionra. A szaiki
bivalyok csak az olálr szót drtik.

A bivalyos egész rónrregérryekct nresóll az alattomcls
€s va<i átlatokról azoknak a cserktlszekrrek. akik szeretik
az izgalmas históriákat . . . Elmonclla többek közötL azL
is, hogy évekkel ezelött már táboroztak Szajkon cserkészek.
Akkoriban a bivalyok írgy megvaclultak a szines tábori
díszítéstől, az élénkpiro§ m§g a, ziílcl lobogóktól, hogy
,őrjöngve nekiroharrtak a sátraknak és az egész tábort szét-
dtiHák. A cserkészek ijedti,ikberr a fákra menekültek és
sokáig kellett a fákon tartózkodniok, akár a rigóknak, arníg
a megvadult bivalyok nagl,nehezen lecsillapodtak és enge-
delmeskecltek a gazclájuknak. Bizony, akkor könnyen §zeren-
csétlenség történtretett volrra, lra a cserkészek nem tudtak
volna olyan kitünően fára mászni. A bivalyos illedelmesen
meg is kérte a cserkészeket, Irogy a túlélénk, rikító színeket
kerüljék a tábordíszítésnéI, főképpen a kapuknáI, nrert lra
a bivaly piros színt lát, a szája habot ereszt, a §zeme vérbe-
borul és rrekimegy rtlindennek, ami elejébe kerül.

Ternrészettls, bogy a cserkészek másnap a tábori tlísze-
ket a bivalyok ízlésének megfetelő módon alakították
,át . . . Lekerültek a piros zászlók és az élérrkszlnü díszítések.
Az egész tábor rnegvállozott ós kellemes, rnegnyugtató
színezetet vett fel. A szinek közül csupán az enylre, neme-
selrb szürkék, a fréz, a tób, tegetóf, chamoix, lazac, terra-
kotta, beige, pensée és ezekhez hasorrlók mararltak mcg,
§zek a saínck valóban egyáltalában rrern izgatták a biva-
Iyok ictcgeit, . , Netn i,s történt semmi baj, anrikrlr a lriva-
lyos szekér vósigzörgi'tt a táboron. A lrivalyolt ncm talál-
tak semmi kivetni való színt a tlíseltéseken. §,linden meg-

,r
Ótrodi }lalci tuirrrlig a lcgutül§(} lrirt,sltcg5r dival §acritr{, öttözk(idiiIt,

felelt ízlésúkrrek és meg voltak elégedve a tábclr színhar.,.
mórriájával.

Multak a napok. . . ilíár egészerr clfelejtetlük a biva-
lyokról szóló rémhistóriákat, amikor egy§zer ezek mógis
kimutatták igazi, alattomos, v&cl tertnészetúltet, amelynek
majdnem egy cserkész élete esett áldozatul. Csak azórt
uem lörtérrt nagyobb szererrcsétlenség, mert az illető cser-
kész leleménye nagyobb volt a bivalyok vadságánál,

A szóban forgó egyén nern volt más, mint Onodi Marci
öregcselkész, aki a táborban a rlivatos eletnet, az aranyifj{tl
képviselte. Marcit minrlenki szerette, mert jó cimbora volt,
c§upa szív ós kedély. Csak egy h,iba esett belé "* tnint, a
kukac a pogácsaalnrába, -_ a hiítság tírlteugett benne, . ,

Sokat a<lott a szépségére, amit. különben nem lelretett
eltagadni tőle . . . A termete karcsú, alcár egy frissen
faragot| fíuom ceruza, az atca szabályos ty{rktojás
alak{r, az orra csekély igazítással a belvecteri Apolló orrához
lrasonló, a lromloka lnaga§, a hqia giindör ós szőlre. Egyetlen
testi hibáját, a gyönge, rővitllátó jobbszemének íogyatékos-
ságát is igen elmésen javította meg. Netn visel rrgyanis
pápaszemüveget, mint Harolrl Lloyd, lranenr, l nronoklit.
Persze, amikor valamit ligyeimesebben meg akar szemlólni
ós a íélszemiiveget a jobb §zemélre'csipteti, akkor az arca
külónösre váliozik. . . A monokli a jobb szeméneli a gyujtó-
távolságát megváItoztatja és emiatt kénytelen a balszemét
behünyni. Ilyenkor pont olyan, mintha valami angol lord
lenne. Az arca idegerrszerű és ha ehlrez még hozzávesszük.
hogy raccsol is, akkor előtlürrk áll egész fönségében. Az
őltözködése is kifogástalan, aítri különben rerrdjón is való . , ,

Minclig a legutolsó hárshegyi divat szerint ruházkodik.
Az egész csapatban övé a legszebtr cserkészing, a legfestöibb
redőkben puffogó bricsesz, a leg(rjabb nyakkendő és a leg-
vasaltabb cserkészkalap . . . &Iindig olyan, mintlra a cserkósz-
bottból aznap érkezett skatulyából lrirzták volna ki. . .

A tábortűznél Marci pótolhatatlannak bizonyrtlt. Ya-
lócti havai banjóját is elltozta a táborba. A nemes hang-
§zelren tarka szalagok lógtak le, amelyeliet retnck hímzésnli
rtíszítettek. Aki ért az egyiptomi és azték hieroglifák meg-
íejtéséhez, az titokzaLos jelentősógú szavakat olvasott le a
hínrzésekről, Néhány ilyen megtejtett hieroglif a követ-
lrező : Mici, Kuki, Putykó, Babszi, Pötty, Bébi, }íaca stlr.
stb, A kaján Zsiray * a tábori főszakács ugyan azt állítja,
hogy ezek nem aztók vagy egyiptomí kifejözések, hanenr a
báli nóvsorokból vett fogalnrak, de belőle bizonyosan csak az
irígysóg beszél. Erről már csak azért is bizonyosak lehetünk,
mert Ő azt állítja, Irogy ezeket a szalagokat egytől-egyig a
§{arci mamája hínrezte szet:etett fia banjójára, dehát azért
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az{)k n, llítrrzett §uá-la§ok mégis saépck ,r,cllt.ak . . " *s *trlrrikor
t}notli N,trgrcj & tábor|"{íz fén,yórlól b*.n!ójíiri erctleti iravai és
rnóla óJ:ürlai melóiiíákrrt pengetve, kellenre* repcclt fahang*
ján érrcket zengcrlcz*tt, a §zalagok ren.Jki,vül költijien flstef.-
{t,li. l;öriilrirpkiltlr,(,n a itjkori trttlrlttlur sztip szőke írajlit,..

§gy torró rlólrrtárr ülro<li Marci ellratározta, hogy rneg-
fijryllik t lírban. anrely az erdőn tirl csillogtatta fényes tiikrét,.
&{&rci crre az alkal*rnra ieliil.tötte vatlonal{rj fürdőruháját,
nn*lyot ő rnaga eg},ene§ien a seajki táborozáshoz tervezet-|.
Marci rrgyanis netn elégedeti }ire§ &z egyszerü úseónaclrággal,
*rrrcly perlig álta}ánosan elfogadott *s teljesen szalótrkópes
ö}tiizet volt a szajkí Láborban, ő kclmplett, rcnrlőrileg jóvá*
hagyotl §zabá§ú, kifogástalau stranclöltözetben hujt ki saját
crgyszemól"ves sátrából, trrint a pillaugó a gubóból, hogy a
|ólra vonuljrrrr- Ilyen öltözetben akár az ostelrtlei strantlon
is nregjeierrhetett volna, nemcsak a szajki ertlőben.

Atnikor Ónotli Marci végigsétált a táboron renrek
fürilöruhíjában, a oserkésaek aprqia-nagyja a sátralr elé
csódült, lrogy a nem tnindennapi látványt megcsodálja.
Zsiray mester elíüttyentette tnagát rneglepeté§óben.

"*, Ng ez széclülettls ! trlyen gyönyörii pizsamája csak
az qbesszingí négus császá,rrtak van ! Azt is csak iintrepnap
Ss }rolcltöltekor viseli. Jaj cle kár ezórt a pompás műrclnckért,
hogy ezt Marci a tó vizébe mártja !

§íi lthet az ? .il{.arci a ;iobb §zc}í{órs illegeí-et,te a trrotrokliját, a
balszemóvel huttyorltoti ds {tgy figyetta a csoclát, de schogy
sem turlta megáll,apilani, lrogy mi *iitótetlik a bokor aljában_?
Annyira {úrta, rrldalát a kiváncsiság, ho§y egy riiget kapott
fel a földről és hirtelelrr ellratározássai a pöfetegre dolrta"
A rög nagyot puffaut a fekete sziirnyetegen, amely a riurva
lrántalonrra nregmoz<lrrl| és réme§en elbődült, l,Tram Józus 1

A bokor aljábrit az egyík szajki biva,ly emelkedett fel d,s

vórben {orgó szenekkel tnereclt a meglepett Marcira, ilama-
rs§an a rnírsili bivaly is e]iilterült a llokor trrásik olrlaláról,
a,hrrl odtlig bizonyára rt{lutáni álrttát a]udta és elzárta a
men*kiilós írtját Nlarci elől, A sórtett bivaly, arrrelynelt az
olti.*lát a rög rírte, ledugta lrüliirrös alak{t fejdt, görbe szarvá_
val a gyepet türta, ae első lá,bával clühösen kapált ó§ úgy
bámult a megrémült cserkószre. A két bivalyra a sárkányr
vérszínii fürrlőrtrha hamarosan megtette n lratását ér {rrrrni
keztlett bennük a móres, amely egtisz kiilsejúkrc kiült. Á
saájrrk tajtékozott, a §?eyniik vórbc gurult. A, sértett lrivaly
lassan }larcí feló inclult. " .

§íarciban megfagyolt lt vór, amikor a koiuor fen*vad
közeledósét látta, a szeméböl kipottyant a monokli, majrl
egórutat yóve é§z nd:lkül futott a tó felé. A ltóí bival_v
rúmületes bőgéssel utána. Hogyne szalaclt volna lVíarci,
lriszen a lába gyorsaságától függött az élete t §zcrencsóstn

trlilyen is volt íi elérte a vizet, grrndrr}_

Marci íürd{irulrája ? kozás nélkül belevetette
A szabásáról m{, ._-rb i magát és a tulsó part

omlítgt'tenr' hagY azki- LT ffiry^^ pr>/,,+}n,tx iÍ,1T#li#ili*i&,tiíogástalan lolt, &men,
nyilrcn az egé§z alakot -3, trc;m\§§lWálá,ifu:I#ix,- a vlzben, rljabb veszerlc-

te.Beszó!hetnélrahu-ffiJ*rymél1'vizhatáránnegpikókgumi.fürrI'ősapkár*ű§:=l:*{6gíl*ttitt.t]]1ll1.1t!;

esztetikaiéshigiéniku:{ÁY*§H.i§§ffi-ffií-§:
szempontok seerint föl

PrÁ§& őulru !ur*vD4'^c 

ffi"*,,;,:ffW§ Wl ;§trj'*l[t-Í" i?ltrril is, anely arra vo
hivatvir, hogy Marci r
mek göndörhqifiirtjeii $§:{\'\&T§ ry-rffiTS §[l #,ir i'-ffili,.u, A.nnyiItl§Á gUIIuurIraJruILJert -§}.*i'; é2 / W.lu, ,W Wf, iffi'uá"jffiiiilfr-,3i§fl:vódelmeaze a víz ellei
De ami az lgaai trámrr, ':.De ami az lgazi bámu- 1_-.F-§:1 i-,'' !'
latot keltetle az clké- - " , \ {, t. i_ ,l ó "//toperlt szemlélőkben, az lo I l #l4r. F a i
De ami az lgaai nu*:: ----1t\ , o-1',,l, , l,," ,i&*- ry , &: liffi, il&Yu.,fi,i,;1il íiatot keltette ae elk,
ped,t szemlólőkben, az 1" |L W."' ,'á^ ,(' eíab W b.JP** bivalyok szerneeliíl. Be-

amely még a napot ís ,' ilzi diák krirában tette,
meg4llítOtta a pályáján ótrrldi flarcit ücvózll,k a biva!;,ok amikor az algebra taná:,-
*gyröviclk*másodpercre ia übenni,illert rántotta

A szövet a kloth fajták azon alQsoportjához tartozott, ki, {Obermüller Riclrairi... iinodi }íárton.) Atralál rrenr jölt.
.amelyet közönségesen paplan-huzatokra használnak. Ez az Amikor már cluntcr a r,árakozásl. óvatosan kienrelte fejót a
anxrag retnekül veri vissza a srtgarakat ós valósággal selyem_ vízből és a part felé pislogott. Btllclogalr állapította meg, lrogy
fényben ragyog. f,hlrez a ragyogó férryhez járull bozzá a a fenevadakrrem gázoltak be utánaavízbe. Amikorugyanis a
rizövet színe, amely első pillan,tásra trrirosat mutatott, tle sárkányvérszínű csotla nag5: csrrbbanással eltiirrl. a seajki tó
rnflyebb gern,rlolkozásra irrrtított minclenkit, mert netn lrason- Irullámaiban, a két bivaly melgtorpatrt a parton, }nert nenl
lílott *z. sernmilyen nrásítlita piros, vagy vörös színhez, látott §eilrmi eg_vebet. nrirrt valatni kékszínű t.ököt, amcly
amil.yent llármikor láthatunk. Nern karrnirr, netn cinóber, a tó színén {rszkált. A bival.vok nenr járnak a szrrmbatlrelyi
vagy Ópen közönséges angol vörös árnyatat volt ee, hanenr strandra. még nenl láttali kókszírrü íiirtlősipkát és igy ncrn
valami ílj. eltnerlühítő szín, amely valószinűleg nagy §rel:e- gorrdoltrattak arra, hogy az, arnit látnak, neilr t.ök, lranem a
pet íog játszani a jövő seáeadok jazz-festésze[ében. 'falrlt a * }Iarei feje. . .

piros staniolrir hasonlÍtott ez a, *zín, ba el }néltóztatnak * Kint vag,vrrk a víebőt l **- irjjorrgott trragirlrarrk$paelni ezt a szírrhatást. A Feszty Árpátt ,.,Magy.arok Marci * cztk a irirta brrv:nlok írgy 1átszik, nirn szevetik :rbcjöveterle" clrn{i körképé,n az izzó p&razsat a rnűvész ilyen Íii",rot rpiros staniol herakással fejeete ki rendkiviiti hiisógget.

§x*x;;;;mffi*-hfuíf,á,mllttplí*ir§ 1"1,ö:iYöii,§lT'i§iö:í§:*nT*!}líi*í?:íXi*',*:fr
,saikanyver. H, a, 

^ 
szítl, &nrely az omió ue.'i.ipr"iáit,,rti :,l*::, és,fionrorau bánrulták az icle-oda imbolyg1l }rék-

az enlberi agyvclübert és vlrIami csotlátatos larl iisirtöniikct Szlnu vtZI LOKOt'

korbítcsol rt i'a trltetc rosszabbik íelóbcn " . . lrégre az &ranycserkész rnegelégeltti a fürritít ós ki
Tehát ónocli }íarci sárkányvér színíi szcret,ett volna jÖnrri a Partra. liz a vállalkozása'azonban

iqt*ti-i,igig'*-iár,,,,-- ; fe]tetó zsinóron ,ri,11",'.:1i'ffi?jX? ffJ,,íffi:lfi,ír§ili;§Til ;ilix§i.'ffiá§_lilr:i:,§'jolykor a szcmélle vágta ós azon kcrcsztúl éivezte a hatást, iiini.ort a sárkányvórpiros fiirrlöruha vállpárr{ja, a kótanrelYct fe]tíinő n:rcgjele;rése kettett, bivaly mély bögtissel clülrötlten ug.oir taiirr,á as neki a
Kisótítlt nz errlőből ds rnár hözcljárt a Lőltoz, amikelr viznek t Marci Áit tehetett egycliet, villámgyorsan riírll ál

valanri kiiliirrijs ter}nó§zeti jelenség mr:gállltotta aa úrtjában" vizbe bukott, ltogy a r,érforraló szln ric izgassa a bivatlÜkat"
{z 9§rik bckor *ljrltran Jrata}mas, sötét lönregű alakzat lgy rnent ez néhányszor. .Yalalrárryszoi. Itlarci ,,sair eg},
rlo'rn}.ioruli. 0lyan vtllt. nlirrt valarni óriási pöfeteg-gontba, uJjnyira, kietnelliecleti a vízliől, a bivalyoli rtzonrral hrpib

.l*
t



u§roltlrk óg tánracló ál],ílslrrr helyezkedtek. A sok lriába, való
kísdrl*tnek az a }o§§z eirecintónye lett, hogy akármenn_vire
lllrta állatok is a, lrivalyok, rnégis gyanut fogtak ós n:last már
liapcsolatot lieróstek a trók vízitök meg a dühitő vórös szín
köziití. és crőserr strázsáItak a parton. Ha a, guilrisapka
jobbra rnozrlult,, a bivalyok is jolrbra tartottak. I{a balra,
akktrr ők is abba az ilányba ldptleltek. }Ia pect,ig véletleniil
csak egy cen|itnéteres szélessógű sávot ;2illantottak meg a
gyíilöletes sárkátryvérszírrbiíl, azontral --- neki n víznek l ,..
Ilycnkor szegóny &Iarci írgy brrkcrtt a tóba, nlint a viai
bujár, vagy Brrvár liuttd. . .

A kót tliihiis bivaly oly szoros ostromzár al.att tartotta
&Iarcit., akár.a görögők 'llrója városát. i\em nrutatkozott
móctr a rrrerrckülésre. A tábor Ines§zt fekütll, hiába kiabálna
segitségúrt,, a cserkész|ábrrrig trern jutna cl a hangja.

illár két teijes ó;ája fürdőzött a szqiki tóban és alapo-
sarr rnegelégelte az élvezetet. Dirleregni keeclett, az uj,ia
lregyén ráncot vtltett a bőr, annyira kiszívta a víz. Kiiltinösen
peetig akkor vált tarthatatlanná
a helyzete, arnikor a szajki tó
piócá_i valarni csorlálattls hira<ló-
szolgrilat révétr értcsültek arrói,
ltcgy ti vízben alkalnras alany
tartózkodik irizorryos kísérletclr
céljaira és töinegesen özönlöttek
&raa a íltllyre, ahol }larci q fó-
hadiszállását tartotta.

l{arci belátla, hogy nent
maradhat tovább & vízben, melt
a bizorryos mcgbetegedósnek te-
,szi ki magát. Men,ekülnie kell
nrinden áron l §Ihatártrzta, hog"y
hősiesen kiront a tóból és a tábot
irányába íut.,. Lesz * arni lesz !

Á kirohanás előtt azclnbarr
men{"ő gondolat vitlant íel agy-
velejében. . .

$ég egy k{sórlelct lesz . . .

Ovatosan megmozdult, A
gumi §apkáját lecsatolt.a a fe-
jériii ós egy jóI kilejlett sásbttzo-
gányra lrelyezfe, tnajci a vlz
alatt kigombolta a sárkány-
vérsaí*ií fiirdliruha vállpántját
és nrezílelerr vállát kienrelte a
vizből,

Lám milycn buta ál]at, a
bivaly !

Az otronrba átlatoli ne§r
vett{k észre a lángcszií had-
nozdulatot, nyrrgorltan mete§z-
tették a seenrüket, továbbra is a

Á {:sclküsZeh rníg ;rri};,lst:rtl |;Ilirk iir,t:tl kuiij}]ús e]íiknt

iiinárból ki)nn3"ű,szerrei cirlet, t§at atl a derr:kára, ire iir, *ltlic
sz"ól*s tavi-rózsa levcleket ds egyób víei nővétr_vekct tűzkii-
dött, {rgy. hogy h*rnarosan térdig érdí öltiinyforttr.ávai rjicstl-
kocíhetett, arnely óppen olyan júl mcgtetie a slolgá}atot,
mint akármilyen {rszónadrrlg. Eir,égre a skó|ok is szokrr1,,át
viselnek. Meg a poiinóziai betlnszülrjtt.clrnél is i!.1,crr ,,tapí}" it
dívatos ölt0zel, igy sentmi akarlál5la nin<;s annak, llo{4y eg"v
álta}ánosatr clfog*cltttt rrtlr*ilarabban rneg.iclcnjók a tábor-
ban.

Amikor Marci elkószült az öltözkiitltissel, tcljcs alalijá-
ban kientclketlett a vízből, nronoklijátt ktresztiil t ölyíiiscrl
végigmórtc a bánrésukotló bivalyoka|, n"vugtldtan clsétált a
fenevadak orr:a eliítt ús a tábor fclri ball$gott, A bivalytrk
nenr trir{í<ll"ek Marci hinárból és lótuszlel,*ltkbiíl késziilt
skót öltönydarabjával, Iranern konokul iíriztók tov{bbr:a is rr

ktikvíeilölröt,,,
Az egósz cserkésztábor iisszefutoti arla a csorlára"

arrrikor az crdiiből egy polinéziai lrennsziiliill. lépett, ki és a
tírbor íeld sótált" A bennszüliit,t
harnísítttlan,,tapírt" l,iselt. 1l

dereka kórül. a szcnrélretl Jteclig
monokli ragyclgott.

A cserkészek srrha dlctük-
ben nem láttrrk trróg il.yen kú-
lönös alakot- és antikrrr a poliné-
ziai llcnnszülö|tröt kisült, .hog1,
a?, ncttr más. lnittl --, onorli
Marci, -,.,*- a?. egósz tábor csak
úgy hangzotl a l,icláttr kacagás-
tól. Marei oktts fiír volt ós {§yütt
nrulatott a nevetíJkk*l, Jó szív-
vel tíirtc az ártat,lan tréfákat.
megjtgyzósektt, amelycket lcs*
újabb dívatu ruhájára lcttek,
móg azü is mcgen€iedte, hogy
lefotografálják, í]sak akkor jötí
egy kissé tnéregbe, etnikor Zsiray
a tegfájdlbb kórtlóst, intózttl
hozzá.

** HoI hagytad btarci a íiir"
dőruhátjat ?

Ónorii M:rrci szelnéről It*
erit),[t a nrrrttokli, amikrrr errt it
ktjrdósre váiaszolí,

§c is kévilczz Zsivay
}:avátotn ! Azok {r?. crtvomba
bav4rok senrrui ízlóst serrr ávul-
nak ci, ! Kópeeld ! Arrnyira,
megcsorlálták a {i,ivtlővu}táiliat,
hogy rnévgcmben t;,lt ltitgytntn
* szajki t(rtran. 0tI rtavqdt a,z
egtlsz !

:

,+

sásbttzogányon ülií kék satyakra, §{arcival pertig egyálta*
lában netn törőtltele, tnert nem láiták rq|ta a vt)rr)s rrrhát,
Nenr a tartalom érdekelt.e a marlrákat. lranetn csak a gl-arió
hüvcl5,t

bíarci a jól sit<erült kezcleten felbáLoroclott. A firrrlii-
ruháját egész ae övéig engedte le. nraga peclig fétig irierrrel-
kcclve a vízből, rrrint Poseidon a tenger hrrllánraibó|, a
bivalyok felé közeledett I Azok rá se hederitettek. 'fttvábl:
neresattltték a szemüket a kók vízitökre, }1arcit ta!án rrtm
is vették észre. Nagyszerű ! Inre itt a szabaclulás íitja l
Atníg a bivalyok a kék töküt őrzik, addig ő szépen elsétái az
orruk eiőtt. . .

A terv szdp volt,, jó volt, irizlos sikerrel kccseglet*íL.
cle . . . ile egy szépséglriba csüszolt beltl, A terv csttk altktrr
sikerüliret, ha }íarci azt a lrizotryos í|irrltiruhát. levcti, a tirba
meríti, maga pe.tig rrem tart ma§án eg.yób öltózetet rnint, a
tnonokliját, amelyre a szajki bivalyok ntlm fiaragu§znak.

Monokli .-*-és azontírl senrmi ruir,ábarr -._" }Iarci azonban
móg§sm jclenlret meg a cserkésztáborban . . .

§z bizony fogós }<érdés volt, cle }Iarci isnrdt tanijelét
adta a cserkész-lelenrélrynek. . .

A szajki tóban jó efiis llinár tenydszik . . . Hbből a

Órrorii Ntartli t]gy ki§ rráth*vai ,mtgilszott r:gy bival3,,-
kalandot, rtríg sok hires Afrika,-ulazó az +leltével fiec{te nrtg,
amikor bival.vokka1 l-alálkllztttt . . ,

Kl TUD ERRÉ H§LY*§EN Y zotNl
Á §ólyo,"n őrs elhatírozza a lengyel Jambaree.n, hogy nomzetköei

teát ad. Meghívnak egy.egy őrlvezEtőt és cserkésrt az angol, belga, d{n
é§ írancia csapatból. Hogy a vendégek iól ér*zzók, magukrt rtrgy akariák 6ket
körben leültetni, hogy minden órsyezető két cserkósz közöti üliön, de e3yik
se kerüliön a eaját nemzetbelt *serkész rnellé. Te kapod mtg a feladatot.
hogy a vondé3eket ezen kikötéssel elholye:d; Ho3yan ás hányléleképgen
tudod a íe|adatot meioldilni | (Az őrs tagiai neín ülnek le, csak * vendú6ek.}

(Mégöldá§t }írsrl n 2i}. oldalcn,)
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. Nagyon kedveltek mostatrában a fómből készült jel-
vónyek,"nonogramok, díszek. Irlőszerű lenne megismerttecl-
nünk elkészíté§§k módjával, hiszen közeleclrreÉ a kará-
csonyi vásárok, amíkor ílyesrniből pénzhez jut az őrs és
csapat"

,A készítésbez némi íelszerelós szüksóges, cle csak olyas-
valaki §zerezze be, akínek van kovéske tüielme, mert egyet_
len tnonogramórt, vagy egyébért neyn érdeíngs költ#gbe
verni tnagrrnkat. Kell először is íűrészkeret. Ha van loűb_
íűréseke.retúnk, az ls jó, de ha

Jelvények és rnonograínok kégzítése fémből

egysaerííbb, simább mintát, nert a ceruzar4jz

nyit .levágva lJ-alakra lrajlitunk. Ae U alsó szára, egyi-
nes ós 3 mm.-rel rövírtebb legyen, mint amire rátorriszt-juk" A két felső szát !5 mm, hosszú. A ráerósítésL cink-
forrasztóval vógezaük. Előzőleg,,cinkviz''-et. készítiink,
a kővetkező }nódon, hogy fét tiutásüvegnyi lrigított sósavba
fnóreg l) apróra vágott. 5 pcrrgós nagyiasú- tiszta zink-
darabot tlobunk. Most egy kis cinnforraizt<it vókrrnvra
kalapálunk (6/10 mtn.-re), 3 darab lencsenagyságü claraíoi
lcvágunk belőlc s a forraszt*ncló tárgyra lrelyezziik.

veszünk, úgy fémfűrészkeretet
(kb. 18 c}n. maga§at, 6.--8 crn.
széleset) vegyünk. A keretbe fo-
góval belefogunk egy §zál 3-a§
fémfűrészt, tígyhogy a íogai le-
feló álljanak. Ha van tűrész-
cleszkánk, azon fűrészeltink, }rrl
nincsen, veseünk egy 1x8x20
€m. móretű tleszkát, egyik vé-
gén a középen 4 cnr, széles
alakú nyílást vágunli s vala-
hogy ae asztalhoz erősítjük.

Any4gként a legjobb 1

ínm. vastag sárgarézlopez" dtl
Iehet más fém is, fő, hogy le8-
alább 0.8 mm. é§ legfcljebb 2

vastag legyen, Ha meg-
papírr& előrajzoljuk lc}re:
tintával az eleintc mi-

mm.
van,
tőleg
nél

*)l.őzőleg a tárgyat, cinkvízael jól
bekenjük" §zután csipesszel vagy
fogóval a drótdarabot a tárg}-
Iroz seorítjtrk s aí;árgyatgyenge it;gáz vagy spirituszláng föló tart-juk. Pár píllanat mulva a for*
rasztó megolvad. Ha rrem ol,
vadna meg vagy megcrlvadna.
de nem ftrtna széjjel, írgy csep,
pentsiink móg cinkvizet a tárgy-
ra. Ne tévessziik össze a kót
fómet ; zirrk vagy trorgany (la-
tinul zinkum), keményfém, zscb-
lámpaelemekben található. ázinn vag). ón (stibiirnr),
puhább f.ém, azt kell vásárolni.

A tűvel való ]<ószítéshez 1
mm,-e§ alpakka vagy kerrróny
sárgarézdrólra l,an szilltségünk"

munka közben elmázolótlik.
Eeután a fémet beltenjüle valatni ragasztór,al s ráragaszt-

j uk a papírt. Azüán várutrk, trríg a ragasztás megszárarl, Ütána
kezdhetjük a {űrészelóst, Ügyeljünk, hogy .se lassan, se
gyorsan ne lrúzzuk a fíirészt, legfeljebb a kan_varulatoltrrál
gyorsítsunk, S ne fcszítsüli se oltlalra. se előre, nlert a penge
eltörik, S végül atűrész egó§z ho§§zát }rasználjuk ki, nd csik
a köeepót, I{a egyfolytában }rossz{r ideig vágurrlt, be kell
szappanozni vagy viaszozni a fűrészt. A vágás a rajzvona}

' nrellett (kívül) haladjorr. rlhol pl. e§}, O betű t<c;zcpen, Hvtlt-
ről lrem leltet iűrészelni, oda lyukat frlrunk. (Lomb-
fűrészfírróba is beíoglrató fémfúiót 10*20 íiltérórt ka-

ralret t, 
_ 1 _végón r .,entirne?t'r'n§|"t-iifJ.!*t,§"' fi,Á'fi :

tunk, kicsit tnegrcszeljük, nraici csipesszei a ír;ria,sgtirltt!ó
Lárgylroz szorítva az eIőbbi mOaon cinn*i l.íri.l;yi;saiirrk.
}l!á,la_ a {{t vógéts hegyesre rr:szeljüli. m*irl ,* {*rrtsetás
felett továbbbajtitjrrk a tlrótot, illetvó riicl;t :*ár, liii tnayira,
hogy a forrasztott tárggyal 1lárhuzatilos leg_i,*il,, rte izeri
egészen ne_ feküdjön rá. Hogy tzt ei tudjrrll-'i.lepaeini, néz*zük meg, Irogyan van egy jóil,ónyre r:iítirasz{r.a a tíi"Biztosító tűt nagyobb tírrgvhcz lia:lerrálunk, }lirrél
alacsonyabb tűt vegviink s a tárgyiiai 3 tnnl.*lc! rövirlebbet"'l'ermészetesen, a tíínek rrem a hegyes részéi, forrasztjuk fel.A forrasztást az olőbbí mótlon vége.lezük itt is, a forraiztóval
ne,takarékoskodjunk s ügyeljúnk, lrog;. :r l"ii meg ne tiiztl.secljen, mert ak-punk.) A lyukba

az egyik végén sza-
bad fűrészszálat
bedugjuk, tuajd a
íűrészt isrnót meg-
feszítJük s lgy foly-
tatjuk a munkát"
Ha a kívágás ké-
§zen van, kicsit le-
reveljük a széle-
ket. Legjobb eh-
hez középfinom

fótgömbölyű, úgy-
nevezett túreszelő.

Az alak most
már készen van,
clelrogyanillesszük
fel ? Háromféle-
képpenlehet: drót-
tal, !űvol és biz-
tosító tűvel. Az
első csetben 1mm.
vastag lágy sárga-
rézdrótot veszünk,
qmiből kb, 4 cm.-

kor megpuhttl és
elveszti rugalmas-
ságát. A munkánk
most már kósz,
esetleg egy vonalzó
és valami hegyes
tárgy segítségével
rnég nómi díszt
karcolunk beltr.

Áüatjelvényeknól
elég, ha csak a
szem helyét jelöl_
jük meg.

Mógfinomcsi-
szoló, papírral le-
dörzsöljük a fórn
felületót, esetleg
galvanizálónál pár
fillórért benikke-
leztetjük.

Kisgyakorlat-
tal nagyon szóp
munkákat készít-
lretünk. PéIcti-

*}- -
I
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_. _(§o/ccn megharagudtak, amiért uerseiket ,,P'íúk irásai" ctmen lcözöltük, holott őlc múr nem |iúk. Az ok minrlenkoraz volt,,hogg az Ílletők'isméíelt kérésünkre sem trldk meg.szeméIgi,ud.ata.ikat, De olcos ettged s mi'inkúbb miguúltaztatíukroaaÍunk ctmét. Akinek ez se"m felel meg, az taldn píau$an áűueipcl inkúbi n riía1-tárrasdgnóz, ,;ii á--'b"rlanúnytlsAkadémidhoz t )

MEGLEPTEM A FALUMAT
Á multkor," egy,zsolozsmás vasárnap ütt épperr rninden {inrrepelt,
meglepte,m a falunrat tarkrr-§aínelt és nlerűs mezők;
ós meglepett a falum. mind kércleztók; hát te nem ?

T

J

.Meguntam a hazug nemtörődést
és új izeket kívánt a szá,-ín
é§ nregleptem a falum.

És én nem tudtanr mit felelni,
bár számon vol[ a lelkem, hogy; rrem,
de visszahtlzta a nóma csodálat.

TAVAszl VlzEN
ÜUunr a csónakban csöndben,
Jtitszí hulldmok |ényölén ;
Míntha mind egg század uolna:
Ngugalmat rantó, bősz bölény.

Ültünk, hol méIlizott a Tavasz,
Hol qz éIet tüze labogott,
Hallgattuk a parti |üzeket ;
Köztük szila! szellő robogolt.

Mínden|elé Tauasz tükrc lcingotl,
A Nap ls olyan pa|kosan égett,
Mlntha ő is ulgadna aén szíuéael,
Hogg a Taaasz minden bút eléget.

Csoddltuk a nap|éngt, raggogtist,
Hallgattuk a lemondó szelel,
Megueteltük a |öldí pocsolgdkat:
Bennük Tél btlcsúia könngezett.

Jakab §ónrlor, 782. örsv.

Aztán szégyeltem nétnaságorn
ós elfutottam a meziikre;
hiába ott is falum lelke vott"

I{iába mentem erdők csöndjébe ;
ott is a falurrr lelke kísértett
ós sehol sem menekúlhettern et.

És én kibékültenr akkor falumnral,
íejet aláztarn lelke előtt,
s a lelkem az övével vegyült,

ÉnerrsÉcl TALÁLKIaő
riúk ! emlékeztek ? ültünk soks:or eggütt,
nehú.ng jó, gondtalan, uiddm cimbaru'
és esorgolt le a szomjazó tarkunkon
qr élet pezsgő, tüzes bora;
a kerek asztal * körülte reng a nóla,
nugg, merész vdggak, néhdng ízzó szítt , . .

engem belekart a gond azóta
és néma sof§om messze, messze hlu,

i

riúk ! emlékezte'k? hogg felc*endült so/rs;or
a ,rGaudeamu§" d§ a ,rVén didk" ;
,tt szíuíittkbe markolt a dalunk: az élet,
,dacos, harsogó és btls mclódíák ;
a néma éiből |elém zeng még néhu
a régi dalak szomorú echúia,* é* megall egg percre a |áradl ember,
akí a szürke utakat rója.

FítSk ! emléke.zzütlk ! a régi szép időkre,
amí elmult, az mindig sírua sróp ;
íaldn elszaktt maid tőlelck az éIet,
a durua élet, melg ktnozua tép ;
de mindeggiklekel elkísér a lelken :
t]tatok szépítsék lágg harmóniák ! . . .
En is meggek: poros, nehéz úton
már ba.Ilag, ballag ott a uén dlák . , .

Ifi. b. Batizfalvy f&l.

Pedig dacolni, s netu békülni jöttem,
ahogy megleptem a falumat
és meglepett a íalum. Jakab §ándor, 78&,

HA FÁl A szlVEM
Ha fáj, Ira vérzik a szív€m,
Ha sok a seb a lelkemen,
Kimegyek a csendos ertlőbe
Szívem ott moggyógyul
S a telkem megpihen.

Oly távol itt a za,i,
A nagyvárosi élet,,
Icle megszépülní jön
A megsebzett téIek.

Itt csend ringat el lralk zenóvel,
§zellő simogat lágy kezóvel,
Elaltat a sok szép madárének,
§ az álnrunk is halkarr multba tóved.
S nrint lelkünkbe vis§za, visszacseng
A virágos májusból egy-egy kedves ének,
Ugy jönnek vissza rnegszépülve,
A tot asuhant gyernekévek.
Oly jó itt a világot íeledni,
Ma<]arakkal cgl,ütt csapongni, ncvetni
Alontszártryakon magas rnennybe szállni,
Lelkünkbe angyali dallarnokat zárni.
Örök ifjrlként lrófehér télekket
Nevetni, ölelnl, szeretni,
S nem úgy, mint lenn a földörr
Soha meg nerrr állni,
A boldogságot csak várni, várni. Póeeli Nagy Lalos.

i

I

I

BUCSUZUNK
üúesúzunk töletek b&rátalnk,
Iston volotek íirlk, padok.
Könnyez & §z€m, dc vár az óleí.
Dlballagunk, ml vén dtákok.

Végóre ért n üal. Tovább, tovább...
A knpunál tart nrár a kls esnpat,
Utószor lópt át u küszöböi,.* A barátl kéz kezet ragad. *
Móg egy utolsó ,,Isíen hozzátl"
Hangzlk a |óbarát íeló,
S meglndul sok gyerrnek-íértl
A rldeg' slvár ólet 

"'u' uo;,o zoltűü,

csERKÉ§zÉlerrm FELÉ-
Köszöntelek boldogahb, szebb ólo3,
U| tavaszomnak áldott hatnala.
rston veletek ábrándos kópek,
Voz6rol ongcur Isteu szózrrta.

§átún ! §zornodbe kaeagvu nézek
lllegvetem esábos, osulíi klncsedet
Éloiem: a llllomos élot,
ütam: tövisés, r§tsnhoz vezot.

Ilívnak. vonznRnk íl§zta §zetrt kezek.
Egy boldogabb ós szebb ólet leté.
Nem vonz a bűn, a cs&bos üröurek
Én íehóren megyok nz Ur gló.

P6oell Nngy Lrios.
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§§ApAT I §AIRA ü§u§Áuxozr
iliriesapánr ru.lg.engetit.e, irogy clcrlvas§o§ li l.jj )ílgl_.:r; }Ie.g rrtri jöl.t hi, L)e ..z ilssecf{iggis a,z int,r:illgcnciáva,|

*,le l,;r;,p]t 
'.,ur*,ini..,ai. .^r.üri,rr"".,r-lúsz 

i,r, alni,t rrag1,ol v:il, stilrrme !, ítijri i

tazotl a yilá§" cirnen'isirrertttik a ltlr:n{,szettuttóir,inyot< 
"§ 

*rriiylpoltigi,ti vizlrgáiatnk, sorfiu ö{_)Á§ rrrtll,at,la

ieg{rlab}r vivrnír,n.vait. §eüny ttrrlekcsriógei--iiouir,ii"r*"u iri rtiz-t,ir l'.,i:s-lg i;ógz.nt* viisgátataival, lrogY a kÖrllvcatt

|relitlüh a }íagvur (]sc.kész olvasói számára. ]trle: rn,.rr'frlre lit,alal;Ítj:r rr, l'cjforirát, }ÍugLig5'tItc rÖr'irlícjű

,,A mószltőli;ir aiiitlr,lrt,- lchei .,iőauitani.' "iz eljárás x*l*i*lir"p"iatr g.l't,rrnexeii, akik Ncrl'Ytlrkbatr jr'jtt't-"tt

lértyegc : rltrisuköliőt karbittoll csináinitk, czi vízzcl eleg"vi nolruiúgrl,. Éz**:r,:t a kopr:lnyája lncghosszabbod*|t" Vi-

tik, nrikr;r is ricctitórr 
-k;i;ik;rik, 

Áz ai:tltilórrböt liataliia- *rn"i-l.'rr*.inaiirtort trossi*tej*" rráPolYiak óg sziciliai*lr

lorok segílségévet alkr,rho}t nyer*eli.", \,igi,á;i 1 ..!i,r, -l t.,r,*uirJ iro**i,ot*jui tltótlokat, 1toztak lélre", }{át nálunk

kell elugni ezt a iap*i,*i'"lirlrrrr*,sL,,r"bácsili"eiőt" kiil.irrbett cscrkúztknél *z is g5'tlreirbbarr trr*gY" A Csoki mersélte'

Íuccs a slelésnek l SutíYr:uiblrn dhrrrtl&íl,ir.l ni"a*iil;;§ t,9,si:1,oiil:, ricltiíitL iiztror órkezt,ek dunnnretrti szirnyrrgdür

kct, rövitl úton al}itln*llír irj*kil*trrik es 
'r-it-rpiiii&ijr in#,,ri",irryt,i,.*, ü§1,0 rrYcllc', Órá,ra n'ár ÚgY megváltozott

,,ülabbarr §zel}, liiiiú;eií §isé,:i*tut *,t ili ftllytrrttak, lctt vc,irra, * n:larrtrijrrk, se isrnert voina ríriuk"

Á szalnnranrlra szerrlét a, rtl.ttkÉrr* iiltetttrk " " ," itr ,*rar ,-q,-'rii*p.**illagok .rul-Yllga mitrtlerr kéPzelcítt felÜi-

}rattir.oeottirn téves vágált_v'n llr.ucrg a trraonian-i,. Á tauítir nütd';;,ii.tf, rrng,rÍajsúlYii, \'an olYan, atrrel5'nek an"ltng5-

úy nrár csalin,ern bogy éppen hát,r:aield- ,- iii'i'',ríeg'i* iii;fi gvi,iar,r,ffort"mogtottő mennyisógntk aklrora súl-va,

Rt,rir lt,nn(, sziiksi"g, i,uglj ,r.*"l ültt.ssenck a rr5:rrltárit. .,,.,n, iÍ,,i,li cg1, lrosszú...niegrahut,t tchervona|nak, Ez Úg,v

hátrrt u t<alrátakasz.Ló liilői.t. !rog5. lrz .rntr.,.".nt,rr,i" t,,,tlu, loi.,;ir;;;;.: 
-tilgl: 

'r cs.illag 
-llt'l sejínek tiillbnriIliÓÍokos hii-

tnil<or 1rislant ki a gallérja nríi;;iil. rr*r 
, 
,"aq' ;iL n*ui.:i *t.rliÍ,]i-n az. 

''rLornt'kból lcsz akadrrak a liÜlsíí clektrónuli

,.A2 icle§retirlszcr-fizioló§iáját is crrietrei"trectnrórrye}i- ,rrrr*tirii*r.iiicljedeimŰ,d,e Ígcns{rlYosatammagoknrarad-

lr,el bővítit<. Leinérik aa itleginger terjedési J_ü_,iJidt. J* 
::ák" 

;;q, _""rr1!o 
jóval sűrübbsll tömí,rüllretlek egymás

i:r:'.,,1iíiili1:l'iffJi|Tf"iÍi. ,,,,,,, ,. , , ,,.:,.,::l:, , ,,-,,, 
"oliat 

t*tt,erni, hogy t]§}:ej:
,,,.,*melicn fijt *bból az iaóböi

vezetés sebessége 12Ü ntéter, 
l,:'.§,;,,ldto*.}*gá*i "'".t{ 

i*b"i -ei gom}.los|űfejxyit.
abékánál3Üritéter,,trtavii'*""',,'vii,t...i'űrü.jtirz0oorrat-
kagylrinál1r:cntitnóte''Tá.mtcriuÁrajtísmertink"§ze1i
sodper,cenként.,,.+'§1''Y1ryryry!,1!q...i:i.li,:.];;''llj.il..;.ik;'**:"iiWr*gn"gv"i,nrészeártalmatlan,grhí.e]őttetnül,trj|t.kiakarta.:..:'',.'.''.,."*;-iffiM*oT.f,ááo'.§pÓráikóriási
pÓb-álniórszópírdsóI.*''.:áy;,ffiá**x.*ffi*.ry{iön"c;irsakeg;yadattaljel-
alkoIroltlanciezinficiá1lgorn-....§Y1Y§1íce*:ffi-'1.l...u.:,'..l..']...'...'i;ú;;,.üt:apeííitejegyetieu
bostűtszirrtazőelő;teÜ"iTŰl..'...'....:.':-.,.*ffi*ji....].,..,l.i:ffi:K1hi,&l,§li'.iffi:ddJ,?i
kövór Woititz <nnrbjába,Íőnt :::'l'.,,,,,,, 

'ffi§ffi* **kmonr*r§l' . áiniiiúxti"tittingarlozikaspí;-rnaÉía§an,aholnagyo1.§öm-.:].]'.':;ffiW..'..'..at?'i"ir.'oútuízama,,'nógy
bötrű._ , J.rltranrulltt*áli_lan, '; i*"n,o",uo u ktizrnondás? §öüalrog1'kósőbbmontlta,.m.ji,.11*i.:..lll...,...:,,....;j;-ú;í"*istielyenisel-ffi;i,áj;;;,-,i...-uli.-'-'i":..}t.iT:,fJ;,,:§-ogrotlásuk
cg§" iiegyed órátj izg"alorn $§iffi**_,,,,"í,,.,,1:.f.,,ffiffii:1 '1i§'lffi.ffi*:i*"_ 

"ivun 
mJrioxu,"tofry pélt!áulcg), Il(lgye(l oraJa ; IZBá,rUItl ',,::'., : .. s,i;.:.. ffi ] ,ffi,, :§:._ .. olvan mér[ékű. ho

r,oll az t,gésa usz,táIy. A 1a- i."rb:];",,l : ' , :l,,.:_i, fi§s"f.,- , ''§$".,1*,.r,s§*"L, a,tiiuizbacitlui rovolt'azegé§zu§utfly.',l'.,.iis;;l'*.-l...^1.;;::j§;1...:.'::l:.]i.i.ii.:§§§i;..']il'',';:.i..]fa'iifttszbacillus10n*palat|
nítri bácsi ekkor kupánvágt,a.a -- "-- a íölcl tönre§óvel ógyeniíinít{l bácsi eKk0f $upanva§ta a a íölcl tönregóvel egyeniíi

ffi**,e$lri J} Y;*fiÍÉ lndián k*nuverseny ;*srru€{ [ioritcriomtöiieget
ilra után rögtön lemórtük a §la rnár íehér trilrrlbarr eveatlek rniivileg kivlijt kerruk- lr*iana lótre számára legked-

távtliságo! a \\roititzcrn a szu- lrarr az indiárrok késij utórlai. Yad-ötő-és N"agy-kígyó vezőblr kÖrÜlmónYek kőzÖtt"'

rás}relye és az idegkiizpont, kö- bizonyosan csodálkoznának rajttrli, Ezek trtán merje valaki azl,

zött, 
'rogy 

ltiszánríisulr a§oi_ 
|'lzutr}'U§arl u§uu{lsu'lltc'lan léJ.llt\r áilítani, hogY Kosatcr AtYa re-

t.|Lz iugervtlzető kópességéL. 
'enye 

,irlrttiirtasztikrrs", 
- 
á, Ö,

Ií:eí, §a egyaűe,r én ts ! , , ,
,,He!, htt tgusxel ón is bekerültúk qz ltlsúgha l Mittt életnwntő ! Vagg valami súl,yrls esetnél, mint ruYamrauezelő !

ra!/rt mig á' 1ulrnbí is bekapnúm ö.römömben !"
trIúr pedig, o.rl,rr,".i: ii.-_ alom l,i;á, nelll a feled. be.kapdsa, hanem rt huslnls, regétlycs közszerePlés, tr{cgtÖrtélt-

helik etz itgesmí altárltítlel, aki tilla!ábat, nuitii"k'ii-a-a slre'mét, íütit é§'elég ggorcan vÚIt ar esze, Csall éppett erŐIl,ettti nent

lelwt tl riolgot , . . Az ,,estl., jt)n belelent_és ttélkül, aiattamban, egu§zerrc. csrítt-Ílent Í.oppan s aki ilyenkor eltútjtl szúiúl, mÍnt

a nórubeli"' tserkész, uz múris lecsúszatt a dicsilségről
A rryúrun tarun"{u"őtiioi emerirauttir **"lrc,l is történhel.ne másutt? ! * hogls ,a ggernel'iútszótérrtt ck-,se(t egg ÖreP

bácsí. Tom,uagy Díck -* nútvlegg, noga..niiia*, oáá tl,gt,au és föIsegtte.tte az fueg ur,bt, sii elklstirtc az aultijtihal, Ezt rnás

is ntegtette uolrla, .De'rnm"i-or|alőit űiaau Árű: megÁézte av'autő rentlszámúl, a ltocsiuezelő |izimískúidt s ctzlctl Íutott a

|éIbeszukiíott !úíékamelli,'^h;;";ű;rrtna!]ei'*-'Űráőiíq,*,i.t tút? ! --^ egés_zen",szokatlan nagltrsdgu re.vollser ÍekÜdt ! NuÍl'"

.,átt tt llticsi hútsó zsebéből esett ki, A kis|ít1 aiqríJsin haia|utott a ueszed.alme-s jószúggat és mintlent elnlundott az édtsa,qs!Únak,

,iii ártii kötelességszirtitrg , rt.r(!őrsilgre, tsitíe tt ggi,Ikos _szerszámal,
Relttlőrék jót ategnézték a zsebbeuali *xajfrtt s fuit az egllik detektív határozoílan lelisnrcri belln* az eggik rcl,tegetl

galtgster |eggueftt. l ,r:iiíiiiiiilin11..kú.telk,lá-ii. ŐtlÍirita i i:kíiŰ, apróra k,íktr.lgite s, aÁikot ar még az autó renrlszúnlál

is btmotulta. tlttiiuttéztek és ct nyiltlútttarláiiai ualamítgen ggaios' rcuéí ía.lt.iltúk, ukit jótékongsúgdról igett jól Ísmertelt,

Háí cz ttem lchetségles / * gondoltúk.,..Iü uűtmi péletlen t,Őrténií üe uzétí megmulaitÓIt a'kÍsliúiak ar illető slangsterbantla

iőioi"áű ir- ui,rckil,rit, A "kuc:siueze!íil slatultpityerl |öIísme.rtc.u .ggereh,.
á többi. rn,tit llözöttséges lrfsirj;,ia. Ői|i|iin"i |aptáA: körűi u aillót, amelyben a _,,iószíuíj, búcsi" Iakoll. ÍIlizkutatúst

|lartotlalt s egy 1lirrce|riíteuen őtt raattrit * árió i"igrrrfy:,1r!,,y .sa!{őrt 
és a legtttóhbi banltralslLis eredméngét , , ,

T,,wt réscn tlrrl{ *_" Tanl !ó ,ltu*ái "rúirtí, Jót látőu és'iiztosan entíékezett, Ggakoroltt ed te is, konlúm s rrfr{cor

,te i§ l}elekerütlwtsz ar ujsligba !

\
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Á c§§nxÉ§um yn.IrcrönrÉnnrn
BoLtvlA

Dél-Ámerikának ehben a kis köztársasá-
sá,ban, amely §imon Bolívar, a hírcs sza_
üadsáiahős nevét viseli, t920-ban bukkantak
lel a cserkészmoegalom első nyomai.

l9J§óen is azonban mdg szervezetIen vrrlt
Bolivia a Nerneetkösi Ossrkószirodána,k ott-
,iárt rnesbizottai §z.eíint ós csak &orlátott
szÁ,mban voltak cserkószei.'I'evékenyck vot-
tak, de sztnvonalban fiorrr kiválók. §panyol
treóetü ,kreolok, meszticek és irrdiánok liail
ból álltak csapataik.

Bolivia a orró löldövbe esik és §sa.k nyu.gati, he§ye§ íelének, .az Andes völgyeinek
dshajlata rtérsókelt, míc keleti íele íorró,
moc§ara§ síksás, A cserkészek íőlee a fővó-
rosban, La Paeban ruüködte,k.

BRAztLlA
Az rlrpítók ég a n6metek

A braziliai cserkészet elsö nyomai l909-re
vezetnek vissza, amikor t§bb ts,ngerészal-
tiszt, köztük az, 19l0-es forradalornban gl-
e§ett Alburquerque őrmesígr hajóiukkal Ánc-
liában járva, Newcastleon-Tvne kikötóvár{F
sában húsz íííl részére cserkészrthát vásí-
roltak.

l9l0 kezdetén haeatórve, Rio do Mina.sban
megalakitották a braziliai Boy Scoutok köz-
poúljót (centro). A húsz. rulrát íelváltva vi-
selő fiúk l9l0 és l9l2 közt számos kirándu-
lá§t tettek és élték a cserkészéletct a maguk
móüán, }lindnyárian a ieüggré§zqi fiatal
matrózai voltak.

Ez az elsó ktsérlet céijatévü§ztett votrt és
nem is volt sikeres. A rnásoilik ki§éílct egy
úriasszony müve vott, 1Slt-bsn Jeronyma
Mesquita tsszonynak Franciaországlran eny-
nyira felkeltette a lelkesedósét, amit n c§§l-
,készerrő,l hrllott, lrosy sajiit kültsésén le-
fordíttatott é§ kiadatott a cscrkészetröl egy
ismertetó íüzetet, &melyet San Paulóban ter-
jesztett.

,A, komoly megildulás éve azontran l9l?,amikor Vasnsellos hadnasy és Oabriei
§lcinner Rio de Janeiróban megalakítottik
az elsó örsöt.

19lJ á,prilis,22^{a a,z i§a-zságügyrniniszter
ínúr bet cserkós*t iünt€tett ki az állalrxzö-
vetsési kormány ncvélien kül{i'ttbözíl hőstet-
tekért, Ez arra valt, }r<-rgy akkor már szép-
szátrt,ít cserkész rnúködheteft Brazitiában és
ieyekeztek meglelelni a cserkésztörvéntnek.Á braziliai cserkészet kez<tőéveiről siótva.
m.eg kcll cmlíteni, hogy nrár ióval a vi!ííí-híborít clött több német cserkészcsapat is
al,akult Dól-Amerikának ebberr a haial,rnas
köztár,saságában, ahol virágzó német telepü.lések is voltak, mint Bltlme,nau és Por,to
Atesre.
, 8r*ziliában az iskolai szünidő december
és. január lrónapokra esett, a trOpusolt nvii-Itözepi hónapjaira, amikor nesyveniokoi a
rneleg. Ez* alaposan meEne}rcziti- a mozgótá-
Doroza§t. De a német Íiúkban a nrap hevétőlvaló iszonyodásnál cs más veszeIvei<toi váü
féletemlél hatalmasabb volt a,,vándoitieiu;;.
,._Ez volt az, ami hetekíg tariő utatü úttó
ők€,t. Esyik nasy útjuk, már a háború ide.ién,
|orto. Ales,rétől az Uruguaynak, a hió
!jra1{ do Sul és Santa Catharina állarnok
fiatárfolyójának _íclső lolyásáig vezetett.

l eIKep nyomtrn mentel(, amely,nek léptéketj 500.000 v_olt, Az ilyEn trópusi mozsOiáúoi
taraOalmai közepette sokszor isazán n€héz
v_olt,ösvényt talální az,,Ösvinytatílóknak''
(Pfadfinder).

§zóvelsógek
jvlialatt §urópa vérzivatarba,rr zírcott a

lorró Braziliában lassan, fokozatosan {r:jlö-
dött il c§etkészmozgalom. A nagyobb várrr-
sokbain íeltitntek a nem teljes egyenrrrhájú
cserkészek, .tkik büszkÉn viseltdk jelvényü-
ket, az angolos liliomot, szalagján evvel a
két porluxál szóval: ,,Sempre Alerta" (Min-
dis résen).

Lz el§ő btaziliai cserkészsróvetség, a|
Ássociacao Elíá7,ile,lra de Escoteiros (ÁBE),
l9l{ nove,mber ?2-én alalcult.

A brtrziiiai cserkészek ijürturál n},elvgn
,,escotciro"-nak nevcztéh magtrkat. Külön-
böző szövetségck vették it B.-P. mó.lszc-
reit, tjrőteljps itnzalias és erkö,tcsi nev{ilést
adtak, kiilönösen a kato}ikus szóvetséE.

t9l9 saepte,mbi;rdben irrduit meg ltio de
Japeiróban a kattltikus *serkósze,k lapja, az
,,O flscottirs", lgen sz*rény, négyoldnlas
kis lap volt ez,

Rajzai rrián ít*lvc, a jól íelszerelt braziliai
cserkész .,entente"-vállszljat, bőr,lábsz&r_
v6döt é§ sok külijnpróbajelvéuyt viseli, A
íetszerelést kieeószítette 3 2öld,§ár§a §§,er-
készszínú iooiballdressz. aanit a cserkészing
helyerti iátéknáI,hordta,k.

Vezetói tanlolyarnuk az ,,§scr:la de In,
stntctores", amely idórendben egyike volt
az elsírirrek a vílágon, mecalakulásától fogva
,megszakítás nélkiil működött. külön lanfolya,
mok voltak terrgericserkész-, ór+gcserkész-
és úar,kaskölyök- (lobinhos) T ezetők réseóre,

1920 vésén Rio rle Jaueiróban a katolikus
cserkészek kis Jsmlroreet rendeztek iátékak-
kal, versenyekkel.

Janbore§b
19?lóen a katolikus szöv€t§óH csatlako-

zolt a Nemr;etközí lrodához, f,kkor t,izen-
hátmr csa,pa,ta, huszrmöt okleve}es cserkész-
tisztje, háromszáz cserkész és néhá.ny ftr-
k:rskölyke volt,

Ami a nrásik, legrésibb szóvetségei, &?,

Al3E.t itteti, anrrak székhelye §ao Paulo víl-
rosáüan voli. A katolikus cserkdszek a
,paulistákat" laikusoknak nevezték, lallírsi
órtelemben, ,,A mi szövetségünk az egyet-
len" * ftt az 0 Escoteiro, * ,,amely vallási
dolgokban is követi a cserkészet alapitójá-
nak, B.-P.-nek taniiását."

r\ tély. hogy az ABE kis, vidóki saerve,
zet maradt.
Á braziliai szóvetsógi állanok kózporrii

kotrnínya, valamint az egyes államok és
községek már pírrtfogásukba vették a c§eí-
ké§zeiÉt. Anyagi tánrogatást azonban nenr
adtak. Ennek dacára küllöldlin mír híre ter-
jedt, hocy kétszázezer csErkósz van Brerzi-
liában,

]l1fg 1919-ben, amik$r gz O §scrrieira ffe§-
irldult, alig százötven cserkész ,fízetett rii
elő, addis l923-ban fiár üóg5,g2glre becsül-
ték a cserkészek szímát, akik Brezilia !m-
már három cserkészlapjának valarnelyikét
járatták,

A katolikus §zövet§ég 1923.ban tizenkílencíli §§apaiot alapított és czerhatszáz , cserkész-
szcl gyarapodott, Az ABE szintén nótt, hi-
§2J9n 0lya,ír eszkii;:e i is voltak, mint §an
Paulo és Rio Crande do Norte államok ható_
ságainak az az 1§?3-beli intézkedése, amely
sr.,erint a két állan minden isko}ájábaa kö_
teiezó a cserkészcsapat megalakítása, Lz
l92{-es forradalom utá* Para állam is kó-
v§tte rzt a pétdát, sói felügyolöt' nevezett
ki az éllami cserkészet élére. késóbtr parana
és rnár államok is kötelezövé tették a csgr-
készetet.

Az 1922-ben és l9?3-ban az ABf kezde-
ményezésére iertOtt braziliai cserkószkon-
gresszusokról az igazsáÉiii§yministtor támo-
gatásával háromszázoldalas könyvet adtak
ki. Ez voli ,a lecnagyobb cse rkészmunka,
ame;ly ílortugál uyelven meg,jelent.

1923-ban újra működött Porto Alegreben
a n6tnet cserkészcsapat az osztrí,k szánna*
zású Rudoll Falk vezetésével.

Chile kormánya cser,készszabrot adott
Br,aziliának annak az emlókóre, hogy mi,lyen
kitünö szolgálaiokat tettek a braziliai cset-
készek a na§y valparaisói fö|drengés á!do.
zatainak felsesítése körül. 1923 december
?8-áu leplezték le a szobrot a Russell-park-
ban, A becsület. az önfeláldozás és a haza.
iias kötelességérzet ielkéoe akart lenni a
szobot, amely ott ált Rio de Janeíro egyík
legíorgalmasabb helyén. hz életnasyságú
bronlszobor cserkészalakja. kis zászlót len.
get, baljábe$ kalapját tertva, A lalip?atOn
felirat:,,§e,mpre Listo".

otcrkész ualó
192.{-es adatok szerint, amelytket a Nem-

zctközi lrr:d* n,em erő§itett íteg, de elég
hiteles9knek látszanak, Brtailía r'isszes c",er-
készginek száma §667 volt.

Ebben az évberr, mint gyakran. forraela-
lom dúlt Brazilia bizonyos részeibeg," A sao-
uaulói cscrkészek a lcg.na§yobb veszélytő!
sem riadtak vissza és secítettek. fgész csa-
tádokat biztonságba helyeztek. sebilsülteleút
ápoltak, szolcálták az álllmi írivírí.lt $s élel*
met jutta,ttak az éhezőkhöz.

§ao paulóbau mós a holitesieket is cser-
készek szedtók össze és tornették el. parir
állam íőv;irosában, Btllemben ir cscrkészek
íc§yveres szol§álatoi teJje§ltgttek és ícy
vettek ré§zt e töívénye§ reltd védelmében.
A forradalmi ídők a cserkészszerveeetek

életében i§ órü2t€tték hatásukat.
Az AE§B nagy diadalnapja volt decenber

nesye dike, arnikrrr irányitá§a alaii megala-
kult az,,Uniarl dos Escoteiros de Brrzíi"
(UEB). amelvben a lesszámottevóhb kissz5-
vetsécek egyesültek a katul,ikus szijveísdg*
gel, flbhcz az egyr:sülés,hcz (UfB} nem c§at-
lakozoit rnós az ÁB§, a nagy ,,paulista"
§7övet§ég, de az etiík iest,réri ,ecyesitó§dre
tová,bbi kiláiás, ,nyilt. ,,Uj lény sugárzik a
braziliai cset,készmoz§alomra!" -* tljjOngoit
az ö Escoteiro,

Az UEB úi cse rk6sz,ielvé,rryt formált: a
liliomban Braeilia cím€re, a? ötásíl csila§gal"Áz Uniao ,ideiét látta, hogy kérdést in-
,,é,;!?,e§ a?, irodalni akadémiáltoz. melyik a
helyes elnevezés: ,,escotismo" vaEy ,,esco-
te irismo" a cserkészet fogalnrára. Áz *ka,-
démia lr,:ic.o,graphiai,bizoitsá,ga az,,e§§o-
tism*" szó mclló, amely saerinte rnást je-
lcnt, felve.tte az ,,escoieirismo" szót, amely-
ltek egyedül,i jelentése: cserkószet,

Az UEB lapia 1926 ú!évén ,,Alerta" .cílnerr
indult meg, A szép kütsővel előállitott, tel-
iedelmes folyóirat méltón szolsália e $a§yra-
nőtt szervezetet. A fővárosban több napillp
cserkészrovatot nyitott, Ezenkíviil számos
helyi cserkészlap jelent fi,e§.A sajtó több cs*rkészhőstettről is mec-
etrtlékezett. A köatársasá* kor,mányal eiső-
osztályír arauyérmet adott Q, A. de Castrrlpinto tensericserkész,nek, aki.tizennégy éves
kora ellendre tűze§etnél megmenúette egy
gyer,mek életét, 1926-baí egy .tíízdves lar-
kaskölyök kapott érmet a kormánytól, mert
me,c,msnlett a vizbefulástól esy tizenkét éves
lány. A Nemzetközi lroda két kiküldöttje,
MakEili és Jamle scrn délameri,lcai útjukon
í}taziliában is jártak. Usy találták, hogy a7
ABE-államokban (Argentina, Brazitirr, ühile)
nacyjából egJrlormán iejlett a cserkészet,

{Folytatjuk.)

Gyógysuort&r&kbuil lraphntó"
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Ú-tij, terUtet ügyvezető elnükót Tatára he,
rr""ier. 

- 
lt.--emlátt kénytelcn vtilt megválni

i lr.i'ti,luucr.etíi elnoki tisztétől, Július 4-én

iz"-ii,tóiótlii,óiisas b{rcsúztatta, Fáji Fál,
iiiuaii 

-iOili,,i,n, 
kei. elnök méltatta a tívozó

iiOemeit. iWnrattri I]éla válaszíban hangsí-
ivóiii, t,rn$v a tanári hivatásíból it,lyó .lt,
ii.]v;;ii nrim 1zakitja mcq azokat a szí_la-
i,i] --rú.ii;.t őt a pélrlásarr müködö Vtlí,
irurülcr éle téhc l- lüzttk. Az intézőbizottsá*. r
iiór,Ivúterii flatvanl Pál igazsaiót, kit ki,
vátO-cser[esztevékenységéért 0sztatlan ti§z,
i;i.t éi mc*ilecsüléi iivez, kér_te _ iei_ az

üÉvvczetöi tecndiik cllítírsiirc. Julius 7_cit

i,iivt,rrOO,rtr Mihalkó Lié!a búcsúz.tatísa, A
í)utur véltcscrkisz,§k szerc!ett parirnc\llo-
kriiltil ki'sztintek el. Július 8-ín az itihon [ev{i

iiarlltpr,rancsrrokok és a tisztikrr vctt bú-
iiúi, Ügvanakk,lr rörtÉnt meg r ker. irodl
1rtarjirsa is.

u§yrcr.etó clnúh vállozás a vlll, hcrulct,
ngi 

-"tvtiirittto Béla kegt,esrendi tanirt, . a

cserké§zlötókiállítás Szolnokon. A,Vlli,
.."-rúri-r.riit"r Szrrlnr.rk vi rme gy Ei t lnrjk récu
oiii,t"i- O-tOt 1S-ig §zolnokrrn orszirgos mű-

"iiái-ierrvkepkiállitá§t 
rendez. A kiállitástln

óJ.itiCiii,t' 3s más &mirtíiílén},képeziik . 
is

ie*rivii,ótuet. Nevezési dij nincs. A bekiiid-
hiiii fúnvkének szírniit se krlrlátuzták, A
i-*ii.*ú6" mirutíi kép karton nélkiit t3 / t8,

ijierkészek leraalát}b 6X9,cs kópekbiil_ ös.sze-
l1Üír;ii.' so <otj,n;t ttetn nagytlbb trhlrlkka!
is szercpclhetnek. A cserkészkiállítók lü*,
sigtiil tdpei tlíjazásban részesülnek, A nent

óiórke sz 
' 
kiál,Iítók elismerö oklevelet tlr'_e r-

i;i;;''.: Bekii!tlési határidó 193§ szeptember
ö, 

--}eienikgzl;tap()t 
lehet kérni e kitvctkcz,ő

óirn.n: rqO. 'sz, cserkészcsa,pai Szolnok,
Reálgirnnázium,

Cserhészházat épít a Ylll. keíület, A.Vl.tl,
xeiütet a bugaci vasút mellijtt íeliv(i l*hér-
iói erdőben, a cseíké§z!}arku1 kijelöli teri1-

iJt.n i koieliovíjberr cscrkészh;izat épít. A
uiro.s u hglyet és iéglít adia !z építé§hez,

"i.énkivtit 
kótlvezményes árLr iaanyaggal. is

á*o,aitiu a kerületei ebbsn a virllalkr>ziisii-
brrtr. 

'iteinélik, hogy a cscrkószlráz mó{ mrlst
ósszel tető alá kerül.

§zövetsógl eszperanto taniolyam _ tovább,
tanltó 

"eióitit< 
részére. A ,Magyar Cst:rkész,

iZ?iuótses 
- 
Éizperanto Gyakorlóköre Bu.da,-

piite,i kellő 
-számü jelentkezés esetében

cserkésztisztek és ijregcserkészek részérc
..Vezetö" és,,Tanítt'rképzö" eszperunt,r tan,
iotyamot rendez, melynuk clvÉ,xzöi l6--]]
leclke után az els,rjátított módszgrrel a gsa-
petoknál tövábbi nydlvtaniolyamokat vczcr-
'herrrck. A leckék lretenkéttt kétszer 3z r;\ti
írrákban tesznek. A tanfolyam két-hiirotn
hónapig tart, Jelentkezésak --- a legmegfc-
lelőbh esti idö mesje}ölésévcl ,* a Gyakorl<j,
troi cimére (V., |,,]agv Sándor-u. 6) kiilOen-
,rOt. lla vilamelyik belterüieti c§apatnál
nagyobb érrtckliidés rnutatkozik, t t$níOlya-
*oi" is az illető csapirt otthonában tartjük.
Kívánsá§ra csapatös§zejövetelen vetítettké-
pes e!óadást mutatunk be áz eszp*ritnto
nyeiv történetérijl és hasznillatírrúl,

Tót-rrragynr cserkósz cszpernntó tllőrrdás
Pozsorlybnn. A Szlovírk I(alolikus {:scrké-
szek eszpelátltír osztálya Pozsorryban júl
sikerült olőadást rendezett, nrelyett Kiirper

§ffi

MAGYAR KARIKAIURlsTA §lK€R§.
A svéd cserkésrsröyét§é8 hivata|os lapia, a

..Scouten" Szebó Károlynak, a Magyar Cserkész
ismert krrikaturirtáiának három raizlr is köuIi,- 

Az egyik képé' köíöliük az eredeii szöveg,
gel e8yütt"

l{irroly <lr kanouoit, az osztály elnöke,.bc."
rzélt a cscrkész-eszperantó rrrozgrrlontról ós

nregtcpetóskérrt benluiatt]a a }reszterr:e-

rrárit Íi táb.lrrtil íelvctt 1ilrrrjél, mc)l,en a

i"ni,., o mag5,arok sát r;r. c rrrag5'ar részt ,

vevők, rnlir külföldi resztvevök és más
i.:Icrretck iól tnthrrtók. ljzután rr yatikónról
is Olaszoiszágról mutatott lrc mozgóf tírry.

kéucket.'l'ót iscrkósz}án1,ok tót núptlalokat
rdiak clő cszperatrtóul, mls rnások Arán}
jál,u. *, t}aghy köttenrónyeket §_zavalt,,lc
eszDerantóttl.'föbb má,s sikecült lllüsorszállt
is iolt. }lagyür és [ót (szlováll) eserkószek
közöserr rendeztók az elóadást-,

l
!- rt
F;,"

,\ lolsősiitll 80l. se. L. l. t,serkósztlsapat
irilirrs ?-órr vizicscrktisz avatást tartott,
int,llrc! 1? fiú kt,zdctt, r,izi tnutthát, Az ava-
tást jrriiLrs 8--*22-i§ rcndezte a c§ap&t §záraz-
fiilrli és vizi yegye§ táborát Nógrádverőcén,
a í)una rrre}lctii ,,Nlig,azzi" parklran. §ok
tanulási alkalom nyílt itt. rnind a ,,vizesek,
nek"" mincl a szárrrzföldiekrreli.

Ml Énprxnr
Kö§züNÉ§, Tt§zTEI"oÉ§

tlosvan köszön a cserkész clvilnek cser,
készruhában'.l (Kérrli: Kirhnc Pál, 76S,) *
alrlúi;[ ugyanazza| a kószöntéssel kü-
saönünk cseikészrtrhában is, mint civilbett.
Különbsés csupín az, hogy a kalap megefie-
lése hclyett cserkészmódra tisztelgünk.

llogyan teus§lt tl§zteletadá§l a katotlkus
cserkész. cseikészruhában temploma elöti''
(Kerdi, Kühnc PJl.) Cscrkészrulráb;rn
tomploín elött nému, iővetéssel, uijunkat ka-
lapunlk széléhee emelv* ti§2telgúllk.

EoYENRUtíA
Milyenek a e§orké§ringen vlselendő meg-

lrizatúsi. képesitésl rls egyéb |elvénvck?

(Kér.li: N.rxi,F:.) - Al inx tubl;klrj,irr vi-
iclcndö tetrér himzésscl a csilpütszám,3latrJ
a különpróbák jelvényei, Az in$ jtrbtlzsehétt

r mecbizatás (csapatparancsnok. rajparlncs,
ir,,t siU.) jelzése, e iobb inszseb felett a |ií-

runrszögleiii tíun§ária jelvény. A bal ins-
zseben a képesítés (pl. iirsvezetö, cserkész-

.tis2t. csaDatíi\lt stb.) jelzése. E ielz.é,t
Icserkésztiiztck az ingzseb icjsdj varrásin
rijvirl csíkokban is visgllretik. A bal ingzseb
ielett az évjelzések, viselésiik,nek jog()§§á§át
a csapatparancsnok ellenőrzi, Az évjelzések
idlett rl íóm különriróbajelvények, továhbá
az iirsvezeiiii táborok, vízitáborok stb. em-
lékjelvónyei. A ba!karon (mint a régi cgyen-
ruhírn is) irz i. és Il. osztályíi píóba ielvó-
nyei.

l§ kúlönpróbám yan. Koll,e ezek mlnde,
nikének |elvényét viselnem, vagy elé,q,. ha
az,.Ezeimestor-telvényt" vlselom? (Kérdi:
Blina 5ánr]or,957.) .- Elég ez,,Ezermestcr
jelvény" viselése is; de josod van mellette
a t.5 killtinpróbt jelvétryét is ielvarrni a ka-
rodra,

Tisztt kabáton kell.e viselnl a csapat,
számot? (Kérdi: Tamiskr Endrt, st.88.) --
Nem. A csapatszímot csak az ingen ós ka-
lapon viseljük, kabáion nem.

Az v. ALTÁBoR INDULÓJA

Iltl volt a códöllől vlláglamboreen az v.
altlibort lndulóla? Az V, altábor indulr'lia
az ú, n" ,,Vad'ász induló" volt, melyet máí
az ancol jamboreen is játszott a lnagy,ar
zenektr, A szentesi fítvószenekar játszoitl
ezt rninrlen tábortűznél, valószínűleg ezért
tünt fel kisajáti!ott indulón,ak, A szentesi

zeíreművó§?.eti tTőis*olán képesítést nyett

llEG§DÍlrnxnnnó
k§zdó é§ }raludó rrövendókek
ókta!Ésát jutÁnyosnn víülnlja

vltl, AGGTÉLEKI UTCA 15,lll. EM. 19

zenckrr vezcriiju Mtllnr!, í;nrlr; es, tij,]l
u.,lt. te irn", Slcntes), lki biz,ltt!,irl :z,ivc,
,i*" ,ri.§[ütoi 

-az 
érdóklódőknek a,|, irrdulLi

koitiját.
fÉNYKÉPEzÉ§

kl és mikor találta lel a iényképeztígé,
oei)l ik;iiii, O. O},,) *, A iényképi:zős,!p
Éiőj". ' ; 

'ürmerl 
Óbscrrru, icltalálója valú,

színüie{ Leonardo da Vinci (l452--15l9_ic,l
üvégtencsevet clöször Dlncl Barbaro lrasz,
natt" tSOa-ran. Daguerres írancia festtj az,
ári'*a iénvlcépezés mai te jltidéséi tulaidott_
iépp.n megiáditotta r rnult szízad 20_as,

ió-áJ eveilön. Két egt,mósba iileszthctő és

itllható dobozt használt. Az első elcjére lz
ubiekrír,. l míqik véxérc hlmilyos irveB
i,oii irősítve esv icrde tiikörrel, mcll, :l

torrtitóit liépet e*ycnes illásban mutatta, A
tOr-iittrrzatot 1839,en alkalmazták elóször
és l8§Z-berr csinílt,ak összecsukhatíl ú,., ti,
uiaásOpeket. A íényképeeés Je jlódésében
uronÜán, a §épnél irrntosablr slerepet viit 

"l-iinuJriitcnu' 
inyesok iclfcdczésc. tlár kez-

treie r XV[lt. szilarti,. rtyúlik vissza, iil*, i

tcjlódését cslk az trtóbhi évtizctlck hrrztík,
(Közli: Ktlrltilivi Rezső.)

c§ERKÉsz BEC§üLETBIRÓ§Áú
Van-e szabály arra. hogy €gy §§apat c§ef-

készelnek tcgyelml ügvelben a c§apat §§eí-
iéiióiúóí atáúílt nocsiitetbiró§ác ítéll",!,. il,
ü;;-";n; 

-iiyen 
gyarorlat? (Kértli: Külrrru

irii-zos.i _" i csÉixe*zcs3|}at lctycilni bj-
iriiecinut megalakítását a Magylr oser-
kész.szövetség Fegyelmi Bír(lságirnak §zer,
vczúsi és Eljáriisi Szrbályz:rt.r l, és 2, sz:l ,

kasze szlbiilyo,1.tl. Á rrnIyubb .:5f,!,etüklllll
a le stöbb he-lyen rnüködik is iil,etr híríl,rág,,

Mrsidkita.o 
' nugv létszímú csaprrtokrtál

jtt:n üdvös.

?o

\



§§rnHÉnznüily[
Most jr:|clrt meg a IX" kia<lás l

'femes_r, {iyőző szetkesztetle,
§etriliclr trlil főm,unkatárs,
3ll0 old$l. 20|i kúp.

fi ilarmaililt, másuüil űs glsfr

osfiályú próün lgligs nttyí§a

;\ kiin.r,r, ára 2."* pcngő. §í$§-
rentlellrrll.ő a Magyar Cserkész*
sztivú[§{')g {}azriasági Hiva,t;.r--
lában. \'. Nagy Sándor rr. (i"

Á péllz trekiilti.hető pü§tir-
ut.alvátt,,,rrn vag,v §L.,,t2ll" sz,
lsekkerr.

l-{a *, lJillóres Kijn.vvsoroza{,-
ban rrrrdelrld r\cg, ,4{| §záza-
lSkkal olr:sólrban jutsz htlzzri l

-

Isrnét iiaplrató a

ben k*rt;lják lel a vair cserkószek üílyer é.;
nlzdit,s/rk r,iii kölisi}lri!s barátkozásukat-

Az eszpcr;rnlLi oscrkdszkiállitás is sak rrrl,
§yar l,tllrutkoziisú dolgr:t láf t:rlma7ott. A
bejáratnát rögtön a iátoxattik szemébe öllótt
tsudapest pruplrsanda iilmje votíteti előadá-
sokra eszpetlntó szö\,eggel. Hzt tudvrrlevii-
lec a mi eszpcrairtó kijrüük küldte líibb
helyre beínrttatás céljából. t}urtapesti és , vi-
déki §§zpelerltó nyelvíi ismertetri tiizetek,
p:lakiitok, mn§yaí tájakrt)t és a ma§yar cscr,
ké§zctről fényképck, vala,mint magyar bélye-
gek (nrelyeket a ljttlrgatílk elíi§zeísteIiel srét-
vittek), étdekes képet rlyíljlottak. uj krpcsrr-
lei létcsiilt sok magyar és lengyeI iiír lti!-
íöt! é§ remélhctóleg az esilperantir is szere-
pelni fo{ a treveiezésükbcn"

Á mi s;rempotttunlkból ielejthetetleri §]rniny
volt ir találkozás ;r ielvidéki !iírkkal és az a}-
kaltrrn, hogy ;lz c§zíierailld rit ján f elélelizt-
hettük n testvéri§éget és kezet íOshattlnh
l trlilünk el§zakítoti magyar fiúlakal. í:zerl
e iértrl littuk, milyerl hasznos, iíloiiis eszkiiz
leltct sz;imtrnkrit }7 e§?!}rrantó, irrr azt ku-
molyln i*lk"ru''uU. Druhu"

üz§N Az M. c§.
üuih l-cú, Bp. Képcdei me*kaptuk, eiigha

tudiLlk tzoillrirn igihiisználni. mivel iát,izik
i:ijtr a beálítotlsá8. ,. , ljrmössy .dttila, Bé-
ké§. Kaj§zöniük a ]ó {ondoiliot, rrrtint
csak lehetséges. jiiníli ios" -- Wlnk|er l-ászló,
§zékesiehórvár. A tféiák3l ie!dOi§rtzás végcit
kiadtr-tk vicorov;,ttunk vezetőjérrek. A vicoc-
ket meg kr:l1 vá}osatni. nrcra soktlitlllr1 kri-
kát ketl elviselnitjllr, ' Á pályázatra visszaté-
rtink" .'- Kováes Dérres, MáriabesnyiJ. Killizii;r-jük il cikkot. .íórr,

§z. B, írr. Nagyon jóizir, ;ó|. A riibi;i
is 'résziren strrra kerül. --. tllrek br;*ülrlői.
Annyi hir érkezik t szelkesztő.ségbe, hof,y
3z cgé§z liipüt ikót§ZerJ§cl! i§ megtö[tiletíé]i(
vele, Ar, lrlvasrik azonbaa nem elsőstlrbirn;
csapathírekre kívírncsiirk. f,zérL a csaíj;lt-
híreket csak ertjsen rövitiítve közirlhetjük s
iehetóle8 olyan közérdekü híreket, illetvu
beszátnolókat kérünk, ami közölve érdckes
s más csapat munkáját is e lősegiti. ílyene k
egy szép örsi sarok tényképu ér leirira. e§v
sikerült kirinrlu!ís heszímolójir stb.

§zlávy Jenő, Falasgagyarmat é§ má§Okilak
is, -§em a ,,nyomtatvárly"-ként, §em az ,,ü2-leti papír"_[§nt ieladott postaküldernénybe le-
v3let tellni. kózleményt írni ncm szabarl! .-"

tlollógl Antal, Hódmezővásárhgly. Nem ír-
tad meg, trogy a veíset ó§ napitit a pályir-
zatra kiildted-e be. ,* Boros J., lllakó. Le-vclcdrc kevés bélycget ragusitrrttál (2.1 <.volt|}. Küldj be ló fillért bélyesben llkal,,ni
á dtáll.

Pisztárik /lllhálv és Vas Flórlán, Borsrid-
nádasd, l. { itlmikJ jrkut J teIeD ad kijlcsórr.
de csurkdszérdekü lltak (tábor}- elönybcrr ré.
sz.esül magánakcirlkkal szemben, *, ?. Atliatoni jugoszláv hatitron. továbbá a l)una
alsri jug.-<rláh*bolsár szakaszán a kozjeki-
dés életbizton§ági r.rkokból nem tanácstls. ---
,J. A Vaskepú konloly vizi (sebes!) szaktu-
dást. igenyc|. .4. 17L}l) km. megtétclc le8,-
alábh 24*3t} nap + a, visszautaáei" S, nii-
láriaveszedelem a §zulina ágban is is*n
nagy !

Magyarosítási pályázat
,d vízlvezetőtlsztetkel egyetértölegmagya-

rositilsi pályázatoa tiízünk kl a vlzlcser*ésr-
élctlren meghono§ödott . idegen klle|ezések ió
nragyal szóvtl való pótlásdra,

Olvassuk el a nyárl lapunltban közölt vlzl
clkket, Tsle ya.t llyen kllciezésekket:
,,íüdli",,,kllvonal",,,llónlsz",,,tlpllla.. stb.,

Jütalom lo p.

llaiárldö l93§ karácsony,

Magyar c§erké§zmunka a c§erkész
§§zPeranti§ta liga táborozásán
A Leils_vei Nctnz*:li i,{ag1,1,i5n, kcrotében:r Lgn*ycl O:ierl{él!z§2őyet§d§ fig$hívásárir,i;lr1::tlit'k rrte* l Cs*rkész Eszper*ntista [,ig;l,{ilí. |áirr;ro::ásáe ér évi gy*űlését.
i(épviselvt voIt l SEL |ondoni irodája isl

i)aqi"s iserkés:ttis1.|, ;:gy naprir meglátrrgatta
:l tibort.
. A .cyíités vezetásíjri, r lengyel vezetíis$g
Sz.ecsei Józsefet, a ná,g.yar tiszti csopoii
liikárát kéíte íel. rllíti.. vit{z Selkey_Scheiken
t}szkár országos tirrselnököt rr gyúlés tiszte-jetbeli elnöleévé yá[a§2.tották, kit fiegbízásá-
lrt'll ritéz Vizke!ett, Árpád j<crületi tirselnök
hull,qtlg.í1;11. Nrgl. i)römrncl üdv('zölték Jz
eszperaníóut kitííníien beszélií [engyel !cány*
cserkészeket i*. A jelenvrrltak ktii.ott tiiliin
íisyelmet órdemelt ()etr.r Bu jvicl rlr., krakfói
e{yctcmi taltir, l krakkói Pasletrr-intézut
ve;:ettjjc, ki Szecsei ,e}nóki rnegnyití)ja ósimjja _uiáu külö, üdvózölte a rnagyaroi<r,t a,krakkóink nevében is.

A,z údr,ózléselr elhangzása utáli a lct-
c}"el 

. 
szövetség fiegbizottja a S§L lerr-(}-el. képvi\elíije. tjmii Mayer itl,rivacla 

-l;_
ielItésér, . nclyr:t egy}iarlrülars elfosJdtik.pajd tivirltiluk üdvözöiték{\1uscicki jcngyel
kóztársasiigi elnoiíot, "r sEL-túb,,li véil;iji
és 

, 
tsi-Pit. l'öbb érde kes javrrslatot lo*arl-t[Inx cl ;rz eszpcrJltttr cserkészhasználatítra

tllnatkdz('l,,(. me}yck k§ziil o t,;serdeie.iebh.gi, vak l;tt,q]r'c[,keprtinyé volt,,melv sze-ílnt a eseIkésuoszpeíánii§ták rnirirjen rltszás-

Mattyasovszki emlékmozgalom
IJr. 'tirirrtan §álint val|ás- és közoktatá§.

ügyi ntiniszter kihallgatáson iogidta a dt.
Mattyns,jvszkv umléktnoz*aIom meslnditói.
nlk, ltz gsztcr{omi Örec l,tollti cserészcsapat-
llak küldött§ésót, a,kiket a mozgaklm elnöke
rlr. Kengnes Illés tankcr. iíjigazEaló vezetetlx niniszter clé. Hrjtnan l}rilint dr. ijrömnrcl
vállalta a mozgtlom fi.!védnöksését s h;rt-jtatós erkölcsi és anyagi támocatásáról biz-
tO§it()tta *nnak,le]kes vezetőit,* ]'aláu cmlítenenr sem ktll. urainr *
lnondottl r miniszter, -, hosy tncnnyire:l
szívernen viselem mun,kátrrk sikorét, hiszcn
tttdjátok rnennyire is,mertem ós nagyratle.
csiiltem a rncgboldogultat.

A miniszteri elhatározás és kijelentés tehátjóváhagyta a mozgalom vezetőinek elgondo-
lá§át. meft irne legfőbb hivalali hatósá§a is
heiyesnek tnrtja dr, Mattyasóvszky kas§zián
egészen kivét9l€§ emberi nagyságát §zo-
borba vésve örökíteni meg szüiőví.rrr:sában.A kultrrszmirriszter is azok közé tartozik,
akik. kiizelről látták Kassziárr atya csendes,
szerényséEébon eredményeit nem' dobraverő,
nacyjelentö§é8ú nemzetnevelő munkáját, Etíy
d .maxyar jövő alapjait - az ifjúsás embC-
rebb és magyarabb lclkét * épiiö. lcrneme.sebb értvlembcn vett cserkés)rnurrka" nisv
hirrcosinak sztlbrít ftrgjík eme|ni azo-r, ilii
támocatják az cmlékmű tnozsairnrt, melyhez
mosi adta oda nevéne,k És személyének'tel-jcs 

.súlyát. a mesújhodás ritján haladó orsziircsyik le*kivátóbb értéke, dr. llónron Bá}ini
vai]íts- és közoktatásügyi miniszter.

Mtétt c§atí . .. ?
Ernlél"s:r,í püít|j§, mi,!§en. $ripen megstopptr!íqd harísngúrlat a túbarban?lestuértő!: , _ -

íniéFt tsüll u ííibutb(ül leEgüttlt ezerme,síerek ?
. . . ruúlití. csülc ilx, oltlorúan leggíink szalgdl-tltkésrelc ?AtI a haristtY|it allhtlri ís be liűet stoslprliiti, azl ü, kórzguet atthan is tlclgre

l.etlel, ydur!;_ azt c flófttbot otthan ís lel tefu:t uőrní i *- De Űi jorytassant buábh ?ltha! ltllulúItb a,nyllira,,,lu IEII. jobb'ltt,,ii.gyesnek, szo4lautdÁii,eÍ, Ía r*"ot iiiŰ,A í:serlús: tltlhon is cserkés: ! 
*"

De kérderem tőled és §ú}/c míi§ c§crlcd$í-

lehet tenni. Azt a kenyeret otthon is fel
Röuíden ís megmondhalom: afitpn is
mint a í.dbaúan s mint az, otthonban,

Púká.
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HAZp"MENNí

tellesítették kötelességr,ike,t, uugy , Y , o:,u,yegbattattak í|,

iiiiÁiu rrtruei beismeríétt,' h-og1*" iobhnk is _ lehettek ualna és

;;t7;;, Íiiátt, tar*Uek, keméngirt az t,Jr Jézus nyamdban, ,,*---- 
lvrrno |ítlk, nem rosrt iuyarnenni ! Hisze" I!i,, 

p_::::,

hogg'!ii,' hogy'anngi kedues enúert, attttyi úlmol és anngt
'iiíírt'tti' 

teti,"naaunhnlt. . . l]e odaúl uiszoní azemlőI szemüe
"iii 

iit 
- 

",t. 
ak i n "|i ke ze alkotú s úb a n idele n l an ng_iszo r o.,u,o,,\|a |;

iihtu*t .'Lútiuk annak a csodúlalos gépezetnek d mükod,:selJ
'ŐiÍtiŰi*uaíamikar 

magu.ttk .is egg,,ágú pi.ctke csatlarla ual,

iintr". rUr**.:tünk a uégállomdsra,- 
-n 

Íeggyöngörűbb cserkész,.

túborba, uhol maic! mindettkÍl uÍszonllútunk s a,honnan so|ta

többé nem kell elm,engi.*"-- 
óáIi, i u|et*nt uiÁaolló {elhők és_a búrsong|ekete égbaltan

, 
"g,J 

i g,i-', ii tt o g Á t ü a ao * ! ö t é, 
. 

i g tlz tin hu za,tne g g ün k
"''"'Őrerki"z." ne t,uliáus 7eleslegescn ltónnget a 

"hazamenl'_'
furfuŰ'é;i;-;;;rtőért! NagllŐn !ú helgen_udtl Q,ímmát J 

"J\"e
*riíii" ,i"or*rU,,1r, 

^ogűŐ&,al'sira,s,viíok/ 
,* mondta u: Ur

}l'lii,l Ha kathoilikus'nagy nusndi el {fle .bensőséges lékkkt,l

e a u hilb e, ullt oozot t U_ i áyii'Á k ú, ő,'i,d l" g y e Ir t,tel loo ób b e ntló kl l,

ŐiuUn rlulotj dalgaz;, harcol! íavúbb,
AridelenÍ.marad.altaka.llelwtcsakstljttúInuntrtésaleg.

szebb iapi jótcttck közé íartozik, ha cserkész.t,estpériink szeret,

iiÍ,r*' Űibi 
" 
iiii, ri u, i c arztotí uk, ume nng ile íd{'irrft íeli};,

I7 AzÁx[ENr§M
íKiss "F'crenc BRJí'á cserkészti,szt sítkövére" }

llu mtghalnk, az én síromra
S:íp stretnléket nem kíuúnok,t
§Iiűalkotló pampúoal sírom
Ne ámítsa a nagll uiLdgat,

.Üg§ 1ris követ, til!íí,satolc csa&,
nr- * tat* l,esz, mint érdenteltem,
És aéssetel* yú leét kicsíng kört,
Cser/cdsr,le{itn keí : lzazamentem, §gín,

{A I|,t" Cs. 1922 leöl, J-f sz"ban, 31, oldal,)

Srilr,t_rs vr"lseIcsúg dric a Vt- -\'íl,. pórlsi" csurkóczkerülctet ,chlü_-

t.,,,,,ji.'ü' i;;;" úT"' riagi-prcpo"r rrrrk, .a {clsőház örökós tagjárruli

s2t]Dtcinlil]L l{tn t,ckíiűi'[i];;'ti-iiar"iliat. hlinl n kcri}lr:t sortlzí1tr)_

sari rn*,gválaszLort cruOtii íiiu]tóiiii-?*' §iíűretet vettc l<örü1, Túmc-

tésérr hórlvísclttr,re maj'áT l"tr.it*ürorieirég s a pécsi csarkósz_

ktrÚle t Jsak n r:trt l,al t trt c n n1-. i csc rRf \z§üros:r,

t2:}. l'úlír I}ánl*l r,s. cs, pyí*za"iúniuc 21}-én váratlutrul elhünvl
r:,""iriT';iio§, f 

'[.,n,,'[1,661aj',,'trrrut" órsvezetőjc,

sohcsern ü,oJí r0$§z rlolog ! Htl uéget..érí, u.tia"líól és iúíéktót
zsibollgó, lwpsugarüs,-'ha,matgg,imű.nlas .ló"bor, hu .búcstil
ii űiii" ű"a"h i á u illag ó,sze mü,- i ehé rle I k ii lt stu & e k t,Le k l s u l ol,

;;;;" _;: ;;ű;;i' 
"'kezan*ei o prriÁ, r,rok ú.r ke n ú t t g te tt geréb e "

taldn. könnges szemmc! eniXettLtt az ,,Üres a labor",t, dc a

}iiiáá:Á Űanngeií mdr megéd,esítették az öröm könny*!:

hazamegtJünl: !

HazaÁegaank, s mdr az úllon\tlsgn ng<*tiba ilgorlraíutlr
n ,ai ;rum iáiotl éaesápúnknuk. És tlrltsanyúnÁ,no&,, nkrtrc[
'}' i i Í a ű 

"itr' 
Á' i a 

^l, 
i U' de i n lt,, nü tr", o r a kc m,1 t t g s z a l n rt p t.i r r tú ra,

űí;;ű- ;,i;jiliü. .,. És őd"ata.a ! a ttstuérkéír &ípríttcsf

;;;;;; i;, 
-n' 

rigi t, nvg hil t I iúsarok,. u rt:g i 
. ! ú lé kok, kong ut li !

Ő-i,iiűriritt riali a 16§g7ian " , ite " , rlc tt lugtruggszerűbb

mégis idehaztt !
És hagy ha a Leglobb, a menngel- Atga _htttla har,a a"cs_er*

készt ! V$ion eu raász llolna? !7a ttlws .úImtibun mt,gha,llja

á-:anuaatirirlo/c ,oSorckoló"-ját is ntenrri liel,l hazafel-é, , , ?
'ű}íi,űía"","niuo,,,íal,t, wgy lttóbb valamcnnyiet eliul.unk :

[ii"i,'apiÁ, ,t trsttirek,*ű cse*észek és..e.serkész;uezelőlt . " .

Ér"anh űm,I.eheí rassz áolga uzoknak, akik életíikben, hioelt

-J

JÓ TuDNl ,,.
Hi az atrnorzíóra! A nyomás e8ysé8a, l atm,:

! kg, srliy r:yotnása l ern! területrc,
Mi a t6erő? A teliesltmény egysége, .l _.lóerő:

l másodperc alatt végzets 75 méterkiIcgram
rmunka.- 'iii -;" 

ampére! Az elekti"omos áramerösség
*";;i; i jmpgru olyan változatlan erősségű
,iFÍiJt 

-iutunt, 
inely az' erüst,nitrát vieesoldatán

airriiia"l másodpeicenként 0.00ll l8 g, erüstöt
válrsrt ki lecsapódás alakiában.

Mi ar ohm! Az elektromos ellenállós egysége"

l ohm az ar ellenállás, amelyet ar l mrn? keresrt,
,metsretü ét l06,3 cm, hosszú higanyszái C C íok6n
,oi-iluktromus áramrnal szemben ianusít,

Mi r voltt Az olektrómotpros erő, egytége,
t vák-ax-az elektrómotoros erő, mely_ l ohm
.trtenltt*itt vezetóben l arnpére eróstégű áramot
§éte§ít.

Mi r watt! Az elektromos telies{tmény.egysóge,
l watt az e munkat.liasítmény, amelyet_l ,mpére
cr6sségü áram l volt fe§zültré8különbsá8 meliett
l másodperc alatt végez,

Ml a i<elórlat Az a melegrnennliség,.amely.l
rlilcr 4 c íokri hömérsékletú virct l íokkal íelhevít,

Mennyi a nycmtáv a vasutaknál l l},435 nl,
Ü"^^yi "- szeméíyvonati wat|gon köícper

hossza l l5 m4ter"'--Muivik 
a Föld legho§szabb íolyóia l A Mississippi,

67§0 km,-'i'i;i;ii.'. 
világ legnagyobb lr,obra I A Fawyorki

czabadsá8szobor, 74 nt.

Hol van Európa legmagasabban íet<vó heiysége !

S"iiJÚrn-, "" Énsadii, riely a teng,:rsrinE íslett
l800 méternylre van.

|'lelyik Eunópt legnagyobb tava I r{ Yáner tó,
a íelülete 5570 km'.

l'l*8yarortzág h*ió:tretó íolyói
Duna " ", a{ tm,
Tisza ". " " 600 kna,

Dráva .. , l57 tm,
í,laros . '!9 t*,
Szamos .. !9 km,

SoJiog. " 51 !"*,
Kőrös , ",, lll l'*,
sió , .,. . ".. l tO km.

-l.ffi'

Áz oflylk a§spet íúboíóbnn tllrrónt. ahól
vélutlenül rté§§, küliöldi ilrszíg 9gy-eí9
,jpió,iinta"s ö§erkészét látták vendógüi a

házicazdr n}a§}ar cstrkészck, A táb$r,verés
uiáni ha rmadik nlpun komor, §Oiet ,clicgC§
btrrllottÍrk 3Z eJeT s a néhány !)erc...lnulva
hrlkiiverkczii ét i híború * vakitó l,illi,lmok,
esi,inse*, lrrrug,,s dördülések kózött - za-
varta be a tisztíson játszt] uépct a satrak
,eoÁr,iinúi nri, lliábe volt azonban c

;;;;;"l;ii-,' múO"nt<i megízlcltc a hirteicn
iámadt zivatarrek esíjzultalIyát s trelalKoz-
va váltották icl a cserkészingcket szíra-
zabb rulrával.--l, 

nécv külióldi cscrkész, vundéget azon,
rr"li é-tku, ktserű'csalóclás érte * nrert az

áüi,rti--i,igitii vürösesbarnn lett a kezük, _.a

;;*;;k. 
'iTti,it 

- s tekonyult orrrl. neztek
a- ír:ltos, iaka), színch.lgyl)tt cserkeszingeKer,
A,,iik;;' rncqkerde"tt'k íIta*yaí barútriktól,
hrrr:r,törtónhetett aZ, hogy az i' maí 1UDD

tvis cscrkészingük még tna is ítgy néz kl,
minitra tii {enne, b§szkén ínegya,rázta .meg
u' ciorrriürrt, hogt, a magyar liírk incci In,
danthregn-nei vrnnak íestve, amglytl( szl:|,
trrtó.--,tjión 

tanrrtsigból is !íth3tó, hogyha,. cser,
készrtrhát, vlg1, búrrnilyen textilnelfltrt vs_

sáro!tok. í1l mindis |írd!ílthreennel . testctt
iüu.r,i,'*.it csak éz ált cllent az idö vi,
s e 0nt.rg s ág a inak.
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rÜiOÍ És szÁrnlRMóNlKA REM

HANG§ZEilTÉLEP§ BU

le si o b b
tr
l cro l csóbb
----g-_

beezerz€seé
EN
§A?E§T, Yl,

Y
KtRÁLY

l
U.5sZENEKAROK

\

22



Pafyoltl ?igxfún
vig§n §u isko!úbtlí

tlutler

SZlilSZAPPAítl

t
I

t

or s z,iq a Cselj uski i r j i,qt.iir,í, rú {,,]nle ne k ii Iésut
I0 dirab, reótilóit ö És a rroszklai fóldalatl"i
tasút nregriyitásá{ -l belyeg ki:tciastlval
öröki{eLte nrr,g. /iorn,jnl,r az erdólri migya-
rok §t,ilkosaiIrak képér,el (Krilau. 1,1ora,
Kloskat adott ki bélycget. tie },elő]ük
sokkal kevesebbet készitett, nrint t,(rnd§sen,
Spanuulurs:áqöan 2 újabb bóIytlg jelent meg.
á Siat-tlídik március 1. óta Németország-
h,rz t*rtozik, €zcn a napon szÜnt*k rneg
különbélvcnei is. salr Jy'nrino Lizté|e fasiszta
emtékbéiycÁet adott ki. Suálcbun olcsóbb
lett a leilifrosia, czérL a repúlőbéIyegeirrek
egy rész4t ícjüln.yomta. Tc,rilA,orszdg bél5,r,-
gálről véglr:g eltúnt a kacskarirtgós arub
í}ás. }'rríiÁ,rín uaros 

^ 
nemzetközi cgyházjogi

kongresszus alkalrnából adott ki 6 képes
bélyeget,

A tengerentri'li á]lamok közül Aíganisztán,
Ausztrálla, [{ontluras, (lhile, Mexiko. lle-
rokko, Paraguay, Peru. Salr,ador. SurJutr
kapott igen szóp új béIyeg§úrozatokat.

Áruerr:ik a uittig lcgfirkabb béllleg{t,
A brit Guayana-gyatmaton 18jti-ban tdrt"-
tldsból a 4 c€nte§ bélyegre 1 számot nyom-
tak. 187lj-ban egy fiatalember 6 siilingért
(5 l}} vette ureg ; késóbb eladta 125 fontdrt
(2500 P). 1922-betl egy rlrvcrésen 7300 fontot
adtak értc (1 lti.Ot)U P), A tulajdono§ özveg},e
mo§t árúlra }rocsátotta ezt a béll,eget,
amelyből csalc egyetlerregy van a yilágon,
s amelyet 10,000 fonlra biztositott.

Ilejlóctiü íelhasználtrtk az egyik szép pá_lyázüt
l,órítékját,

A ltagyar Külüsyl Társaság lkebe!ében
működő British_tlungerian §ociety (Ángol-
Magyar Társulat) védnölrséce alatt 8 e§zte*-
deje fennálló an§olnyelvi tanfolyamok ez év-
ben is V. ker., Markó-u" 1tt-20 alatt, az álL
Bólyai reáliskola érlületétren nyíhak me§.
Beiratások úgy kezdöduelc, nrinl réci hatl_
gatókrrak és haladúknak szeptember 30-tói
október S-is d. u. 5---8 óra kózött az isae-
satóságnáí {V., Markó_u. tS*?0). a tan_
tolyamok megkczdése uián pedir az előadási
órákban. Elsö elöadási narr októbcr ?, hátfi'.
Tanitási óráh d, u, 4-9. külöü irodalmi, tár-
salgó,és kereskerlelmi levelezési csöportok.
Beiratást díj az egész iélévre l0,* P. Tan-
díj nincs l Bövebb ,felvilá,sosltásokat szóbeli-
leg készségesel ad az igazgatóság.

Tlzonöt éves a debrocenl (a IX.) cssrkósr.
kerülot. §zeptember vdcén (28*29) kétnapos
hatalmas cserkésznap és tábortűz ketetében
iinnepiik meg. A cserkésznap a tátrori cser-
kószéletei és a cserkészél§t mi,ndefl ágát is-
rnerteti m*g a szülókkel és a nagyközön.
ségsel,

Kétféieképpen. lr!unk röviden az angol,
dán, bel8a, írgncia őrsvezet6k helyett rövid*n
nagybetűket: A, B, D, F, a cserkészeket ielöl-
iük klsbet{íkkel: a, b, d, í" Elóször minden máro.
dik helyr* íeültetiük az őrsvazetőkot í5y:

Kuní*lvi.

D
A *erkészeket köréiük már rstk k§tíélekép

pen ültéthetiük, A íglírásnál etak trn kell ügyel_
ni, hogy * megíelelő kis és nagy betük no ker$l -
ienek egymár m*llé. Tehát vag)r így l

Az őrgyezstók €s cscrk{gzok most már fol.
váltva ülnek és e3ylk tcm Ul a raiát cscrkérre
mcllett, De mi lorr, ha mé3 e3y lengyel cserké*l és
őrrveretó ie brállít l

(Eláruljuk, hogy akkor u előlrt ült§téci i3.-
bályt l3.íéícképpcn ls bc lohet trrtani, He hat
nsmzctből vannlk cterkórzalnk 80, hót ncmrttn6í
57?, tlv tovúbb mlnd többíólekóppcn lghgt me8"
oldanl l íllrdatot, lty 12 órrvezot6 ér 12 **rkóit
rz adott ícít{tolgk trcrint n§m kcvercbb, mlnt
59,7l6.6.tl.íólokóppln ío3lrlhrt hclyat a k*rlk
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Rákót,li-bélgeg ]iiadásával emlékezett a},í.
kir, Potta a.. lejedelern halálának 200. év-
forttultiján. ()t darab jelent meg bclŐ]e s
mindegyik Ntdnyoki udvari íestő közisnrert
arr,kÉllút ábrázolja.

^áJhúnja dko)nlányálak JD, évtorddóiá-
r(il bÉl!,f8()illek felüliryonrásával ernlókezótt
meg. ,1nltllrr lrtllyegein a rajzot kissó ki-
igazitütták. l}clgíutn bél_vegein íokozatosan
jelenik meg az uj király (I{t, Lipdrt) képe.
í--,sehorszdgbun Masaryk elnök 85. születés-
napján 4 új lrélycg Jtll{-nl nreg az arcképévol.
Finnomldg a ,,Kalevala" hósi ének kiadásá-
nak 10U. évfordulóját 3 igen szép bélyeÉgel
ünnepli. Franciuország úJ ötcente§ ós kdt-
trankos bélyeger kapott. J ugosz l(tu l a repüló-
bélyegeít is gyászkerettr:l látta el. Liludnln
és trIonaco sorozatát újabb órtékekkel egé-
szített€ ki, Nénetországban 2 hadlemlék-
béIyeg jelent meg. 0layzaBzdg szigetei
íelülnyomásr.ls bétyegeket kaptak. Orosz-
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A{t
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] _'!J,&.=J L__ "l i!+\L

ú\"ill,j^i,[8
i*,[üfrÓEB
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ücvrs RAJz Az IvELT.rerrőscsouó- mecÉnrÉsünr.
Asvédcserkészeklapiábólközöliúkazatábbirrizot,melymetmuietia,

|ho3yan lehet az ívclt keitógcsomót elkéizlténi"

Atanylgaasőgok
Légy takarékos, de ne légg zsugori,

eiimU az ember nem lehet etőrelátó, hogg közbe,körbe

hátra ne nézren.
Aki mtndig le|elé tekínt, naggnak látia magdL Akik

^ni{i--tiitilé 
iekiÁtenek, szegéngeknek IáIják magukat,

Ha mtndendron |el akarnak mérgestteni.: ne haragudi !

ruaá-Áeg, tlgg bosszántod teglobban yt, ?ki |el akart mérgesí,

leni, Iw'kénisielen betátni: hiába |áradott !

Teanap még borult íiLő uolt, cst7|, csatakos az utcáltott

uorrrili,,iőuriek" dideregtek minden|elé és ma uáratlanul ki_

iitáit " nap, A nap,- amiről tegnap_ áImodni sem mertek,
"n;;;;'iíŰ' i. Csű 1tggew mőg, 

'Éppen 
a;ért ne veszílsd

el-a |ejed, a cstlf ídő után jön a napsugdr,

Köszönni tisztesség. Szépen |ogadní kötelesség, Sokak

s"rriÁ|*i- iiirőnésnek 
"anngi' úrngaíata uan, hogg rendesen

Ő;;ö;"í,-"Áűa|é,szet. Ezzelőzembeá az igazsúg ag : ,,lltínden_
itŐ*iiűiiű sztuesen és nyóiasan keII köszönní",

Figgekl csak meg, míről haltgatnck sokan, Ritka, beszé-

dés képct kapst róIa.
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rülücvl HIREK
/f rtockholmi nemzetközi konferencir Teleki

Pál sróí tb, í6cscrkészünket irmét metválas,lotta

" 
kiiun"". ncmzetközl bizottsá3 ta8iává, az l937-es

lemboreet oedir íöltételesen Hollandiának |té|te ;
i vórlages'dOnúst ezonbtn r nemzctközi bizott,

"rgi"- 
Ötárt", mely e célból novembcr elcién

ülélt tart.
A ju8orzláv ca€rkészszövetgég sreptember

1-1 l Éört Bclrádban rendezett nemzcti n8,8l,
ábort, rmelyei " ."gy.. cserkészct réstéről
dr. k. }'tolnjr Frigyes társelnök látotetott met,

H6rb.r.tcin rróí osztrák íócserkész s az
Österreichischer -ffadíinderbund néhány vezet6
izemélyiléaa e |ujoszláv na3ytábor alkalmával
átr,tazátt Éudepesún. Tiszteletükre szeptember
ii-en tn* volt'a Cserkészházban, Ez alkelommat
ttsztel,ő látotatárt tettek a Ma3yar Cserkész,
,zövctté8 slnöksélénél.

ílzcne8y len3yol crerkészvezetó, ttyrnclek
a iu8orzlii- táboi6ól hrrlíelé utazva, két napot
töltötl BudlpGrtén.--ÚÚy.. irvrlczőt keresnck a követkcrő
lkülföldl cscrkészek:'-t.Ét 

iWottu.l l8 éves, Jorma Koskinen 2l évcr
ér-Órji Forebgrg ll évcr-íinn cserkészek német
nyelvcn,''ll;;;i 

Soisalon-Soisinen l7 éves finn crorkósz

''ill[i'J' Jl;*". '' 
óvls amerikei crcrkész,

n. Ú. 2lnia m.lái öre8vezető, R, P. Myers an_gol

crerkészílri és Emil Doubck l9 éves lmGrikai
cserkósuvozetó an3ol nyelvcn.--úfi;-úülie., iolt áémlt cserkész (l8 évcr)
nómgtül.- 

Öi*"it mc5kephatók r külügyi hivatrltól,

Blrodalml nómot íirtalgmber, volt cserkólz,
y€E.tó. kltlln6 rcírrcncilkkal, íirlk mellá ncvcló,
nck aiinlkozlk. Órákat i3 rd. Címe me3kapható
e külülyl hivateltól,

Részeg kocslsok, A Deutsche Tierirerrnd

"céi7-i6roiiiat- 
liózli részeg krrcsisok lótín,

zísainak és megállapltja, hogy az eseteke.rt
nacvrészben a kocsmárosok é§ pólinkamérök
iótéÍOset. akik olyan kocsisoknak is adnak
ii.i"ói 'itutot at, akik már részegek, pediu
Óii-a'-tOrvenv tiltja. §tlk uiasvendég, is ter,
ii,is".túeir .iáokáliatja ki a kocsisnak szónt
;bnéiói, u iiynevez.ett borravalót, Ezze|
;;;ó;;il illatiiinzásokban, hanem emberi
balesetekbon is részesek lesznek,- l 

"sóoeil 
8l3.ar §saDat lól§lkcíütt kém,

vadászrtbt lendezett. melyen a 8lS.-ös csapat
cserkészei i§ résztvéttek és ezzel meglnol,
iótiái i t<et szomszédos c§apat közötti lest,
véries versengést. Tervezik a 8l3-osak. hogy
ai öszi jubiláumi ós zászlószentelési ünnep-
sggüÚket 

- 
kapcsolatban cserkésznapot is ren-

deznek §sepelen.

A szőregl §8§. sz. bí. Taltlán B. cr,'. _cs, keonardo da Vinci, Michel Anselo, Tizian,

iírlius 3,ika és auEusztus i,ika közóii, Füs, Ratö-únJises,basivai möcött iéltve óízótt

iOi.rörrén'Jsv-lój iikériitt. tíboít rendezett,.. területeit,
A csapatot az utou-üi""iadülfi"-,iiet 

,--ri.-,itúor, 
hogy ez a kép.es album. illetve

sajtóhiba érintetre. Majus 
-ú-iki -izimban 2S, tepJrriin'-,n,si6i,iiett történet hosszrl idők

oldalon csapathírek közt ; 'cü;,;i^'iö3:' ;;: i,"ri,'i'-ii 
"'iiiTmét 

szerző,, syönyöfködtctö

virn feltüntetve, Jírnius §_ir,i-!rá.í",i ii ö.ié[. ,*,i.ol tzámárr is érthető és élveze_

életmerrtókköztLencyeltmreszóregiöre§-t.s,-.üei,lóó§-mégetevenedéslegyen,első.
cserkész szegedinek "u"'iliiü.iői";:' 

-.., 
iórban-ló- e. aránylag sok képnek kell len_

A modern ólot lramát, tiióii?i"isi'empolat ;i;, 
-'ihh";; i,"sy a képek !ók legyenek,

legjtrbban az ie|zi, trosv-néhanv évtiieden ne,nc,"t<--ióirvtépi-zni kell tudni, de !ól rai,

helül az olaimécsest, ,{".ii;;ii,' pöiöi"-"á: ;aa-s,i ii-'Éóli. io.lemez, íilmanyag szüksé-

lampát. cázlámpít _ retuaiióitá á villamos s".. 'rt'og' ,soÉ jóte.netet mesöröklthessünk.

ívlámpák és neoncsövek'ie,Öiíro"o."'fái".. ir,ior--óöóis az izükséges, hocy ezek az

De száguldott és fejtődött ar-"etói oz emue, unviiuri Jj.at,- lpsyerreii, m.ert minden diák

minden kulturális vonatkozáíari,jil 
-Á -p'"Ü: ffiff';,;Eh;ioiéá- tapos,. Mindkét leltétel-

vesszót. az irónt, " lírdi;iü;"ö tiirtofiiit ;;i,-;üi;,.,nék a, résen bevált s az erész

i"r""'lilÍÓita:ii;;",i;bc;p.;i,,;;i,.r.i,árii,ijiöi; uilág;;i,úmiit lgla gyártmányok, Az Acla

s máris fordult a r.,rer<,""fr,'"eö;" ;;fi;; syái- nóúóiui< 
-lenvkiipe,Osépe,ket, filmet

diák a naplóját més csaÉ iái [,"rrogjpiói, éi'i.*Jii,,-ó.-nnsyón ió.másoto papírt és

hanem i,ényképezógéppel 
'--iioáaiióiiiior,, 

9qvéi;"-fjiv,k,ápe;e$91;1ti!"1efre§ 
anyaEot is

bizony iényképezóséil.t"];j;;,*i}i;;ö rn3iiit, Éröt az anyagok igen soká eiállnak,

öíökíti mec. Az üsye§ uisásíró iényképező- r,nóiiivtii-iénvérzélienyek és még olyanok

géppe! ielszerelve indul lii,;ilv;s;;;;ii'i6;_ i.. -üni1'iíó§ és miivészi lényképet csi,
írtjára § a legérdekesebü'i3itli,öti* 

- Jói, narni, 
-uiii< -iiian- n.m t€ljesen jártasak a

amit e képsorozatból arrl"iriri-"ói-.).. 
-'i;i; totásraiá'iiiuá,,. Másrészt. o|yan olcsó. hogy

hírditja el a kis e}emista]'?'.tün."üúii'.ttI'.iá i,;ii--iiliJiéii 
-asész 

délutáni , vagy vasárnaui

i'iö[Epüoiopiuer,' 
-iidi' 

;;;y 
- ;T;;;;;t-, biömet srererhetünk magunknak,

lsmét kapható a

csERKÉsz-
NoTE§z

úi átdolgozott kiadá§a

Áracsak

30
, fillér 

_

Kapható a Gazdasági Hivatalban,

(Budapest, V, Nagy Sándor utca 6.)

Csekk ,,31,428 Magyar Cserkész Bp".

MEG|ELENT KÖNYVEK
l!íérr a nyár lotyamán jelent meg 1_ Cser-

ra."'airosÍö,iv" 
- niurt kiadása, Mas.ába

iJ-űrii-i7'i,i.iisi kedvett <lalokat s nótákat,
soi áég kí is bóvltették egynéhánnyal., Ara
i.:;óse 'Á 

fiuéres cserkészkönyvek so-
rozatban 400/o-kal olcsóbb.

i.

A rover cserkészek vozeiő tisztic össze-
aririoti^'-i 

-ió,er 
§serkészet lcglontosabb

tuanivitoit. Részletesen ismerteii a rover,
koin (16*18) iiúk léle ktanát, a roveí_
iiiüatii. u-ulri roverpróbát. Ára 30 íillét,''ÚÜá;i isr"to"t*l tilókoztttó. .{ |ésvti,
C.ie-áilói iáiciótatus legelemibb_ _kőtelessé-
seinkkel i§meítet meg. A r{) oldalas, uBye-
..n-'-diiróiiiittott könyvecske ára gsak 20

iillé r,
I Cserkórztáték szabályal,nak íriabb_ s

bővltett kiadásával lepte mec a, cs.erKosz.,

társadalmat az Elsö C§etkészkerület,. A
nagyszerü könyv ára 80 fillér. - na .l0l es
iiiiíei.,i-uiáiód iítszani a cserké§zjítékot,
meg kell venned,"'lí ö;ria;;iönyvet alisha kell .isme rtetni,
A filléres cserkészkönyvek §orozatában Jelent
mec kitencedik kiadósa, Ezzel 53 _ezerre

"i"tstxóóit-í 
]kiadá*i példányszám, . Minden

cserkésznek és vezetönek nélküIözhet_etlen,,

"óii"i"iiüóriyv, 
hanem sokkal több annáll ió

peitás !

i,!!:il];liItii?
::;

i-" l]
,.El
i _ ::]]
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sz§RKE§zTl : FoDoR ÁnpÁn

A Magyar Cserké§l§zöveüség állatvédelmi munkaíery*
Á feladatokat kót csoportra osztlratjuk, az egyik részt a

közpcnt végzi, a másik csoportot a cserkészcsapatok és a
cserkészck.

A. kőzporú feladataihoz tartoznak a következők :

Az eclcligi tijrvényes íntézkedések rendeletek össze-
g1,,üjiése, isrnertetése ós kiarlása.

Az eclclígi törvényes intézksdések, rendeletek végre-
hajtásának szorgalmazása, ellenőrzé§e, nr§g§zegésük nreg-
előzése és felj elentóse.

Uj törr,ényes intézkeclések, rendeletek létrehozásának
kezdcményezése, §z állatvédelmi iro<lalom összegyiljtése,
tanulmáuyozása, íejlesztése. A rógi C). Á, \r. E. könyvtárá-
nak kezelése és fejlesztése. A L{agyar Cserkész állatvédelmi
részének fenn[artása. A Gyermeknaptár és más sziikséges
n!,otutat.ványok, füzetek kia-
dása. Előadások tartása. ün-
nq,pélyek iendezése,

Iroclalmi pályázatok lrír-
drtése és jutaltnazása.

Az Országos lfj{rsági Á1-
latvédii Ligánalr és a nrada-
rak és fák napjának időszerű
iránl,ítása, szorgalmazása ós
az évi összesítő jelentések
kiadása. A Liga íoga<lalmi
nyomtatványainak és az iin-
nepéI1,,hez szüksóges anyagok-
nak kiaciása.

A küllöt{li állatvórielmi
szerr,ezetekkel való összelrüt-
tt,ttis lenntartása.

Gyakorlati állat- és nii-
vónyvédeleln. iF-elü gyelet, rna-
cláretelós, fészekoclvali és ete-
tők készítése és kiakasztása.)

A cserhészcsapatok és tag^

/rirsali felaclatai a következők :

Minclenben e]őrrr<rzdlíani
a központ működósét. A tör-
vényes inttizkctlések megi§m*-
rése és alkalmazása, I"Ij tör_
r,énl,es intézi<ec]óscli ltezdenté-
nvezésdhez j avasIa|t étcl.
. A törvényes intézketlóselr

végrehajtásának ellenőrzése.
felúg_telet által. }tegszegésúk
megelőzúse és . fel.jelentése,

cserkészeknél a szetnélyes kiizlrctépós lclrctiiieg rcndiir rlrr11}

_ más hatósági küzeg {itján ti)rténjék. E;ycrrnelt*k csnkis fr:l-
nőttek segítségévcl al,atkozzanak bclc a clolgr>kba, l,tlrctíj-
leg intés, §egító§ által történjék az áIlatliínzirs rrrogakaclályo-
zása, A feljeientós vagy k(izvctlen,i,il, vagy n közporrt {rtjáu
törtónhetik, tle két tanu bejelentése sztiksóges.

A Magyar Cserkészszőr,et,sí:g á1l atvórlclnri lliacl r,,árrl.a i.-

nak t-erjesetóse. (líagvar Cstlrkt!sz, GyerrueknaJrlár, áilat--
védő füzetek és röpiratok.)

Az irodalmi pál3,"ázatoli pártolása részvólell*l és jrrta-
lomkönyvek aj ándékozásával.

Az Országos lfjúsági Áttatr.cclő l,iga logadaInrí.rrrnk
letétele, nyomtatvátryírrrak a.lírírírslr.

A marlarak és íáli rrapián*rk tirrnepélyén valri szemÉ-
lyes részvétel (szal,*lás, ónclr.
előacláso ér,i jeierrtés. kézi-
munka bemutatás, íák és hol<-
rok ült,etése. gondozása).

Az állatok gondcrzása, ete*
tők, itatólc kilrelyozóse és cl-
látása,

A küilöttli állatvótlő tag-
társakkal, cserkdszekkel valri
szentélyes össeeköttct.é§, (let,g-
lezós, 1átogatás),

Csapat és egyéb cserki,sz-
összejör,elel*lreu ll maelarak és
nrás állalok lrasznosságának,
gonclozírsának isrnertetésc. Ál-
latvétlii csapilLlortyírzáselli
(rnatlárfogr'r e szlrözök le szc-
tlésc;. Cserkószekrc kölelczii
napi jótett,ek vógzése állat- és
nrar] árvódelenr terórr.

Ezeketi kiviil mirrtlig az
alka]Oln ós a jó szív az ésszel
párosulva nronclja rneg. Iro6y
mit lehct. tenrri, (jsalc nrinclig a
higgadtság és rivateisság vezó-
rcljtln benniinket, rrehog;r. rra _

g1,oblt bajokat csináljrrrrk,
rtrint tlmilyencket el akarrrnll
lrílrítani"

A közpr:n| illcgtt§zi kiil.t-
lcsstlgcit, rcnrélji.ili a tíig|ítl§,,t li
ós tserkészck is. -}t) nrtrnkít iCscrko;zszerü,.vadászai," -*" íórrvkdpczílgdppei (Sperrrt:r rrl: lel v.)
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.r\ itti;ii iiszi lrapsLil;il,rllnri l]:iztisatt lár:La lii porailt vil,ágttil
;r kd:lr és ibo}ya.szírr íál._vollia. Á rritek*rr ti.ij*trt.il *}itl*l,r:q-vc

cxukódllrk be * kijki"ircsinele, §nyh* ősr jíut. ,A tr*psugírr
*jrirrtléklra. rlc .bőliczíier; ir*llatl a. iölrirl: s a. l;lis*í r,iriign1,1
kitárult,ak cléjiik. iltiltájorr ut]ltlcsak viráí{pc,rt", tn_úg rrlkt-ár:í
iil k,írrúltak a, lrr'llil,llg, rlo]grrs mSlril<dkn*i;. Azrlli .íár:atl}rnlrri--
}arrrr1 jár|ák ltr:ly_lrcilir:,L. },ícghcrn]ltrtlgtek * lll'i }rintporbrtn.
}lálsil ]ábuk kiskosarírn kiviil i;oarrrn!,a.?óílíJt|;t riziil,i;s ,hálltlt.
}íóg a, brrksi, tlrní:l.ye<lő ftjiik is" Az ős;: li:lneiili l,irágajbrll
tgész; siir,ónyi" iiiítltett a lrrúhtisz lliri:si, *ki r;i.i. 1ilt liiiil {.iili s

r:ttil,ilrtlrt t.ur!ri{.l, Irllrl.cl-. lrrrilrtsl. lr:lza l.ltjút; t,lrl lz az Is1.1t:,,

ílúitll rircglro*íirirt }rtirrtlent l . .,
r\lig vár:la, Irt>g1, r,ilratljrrn" KisicLcLt, az udvarra" A

lrltij cstr*pr:il n-iegbotrtll,Lta a. szél.'}1cssze r'lrrlrá}la. l{óg :t

szomsz{lrl itl!kértl is jrri,ol1: btlőte. A frissr:tl, ásott fijlrlhiii
i.iivcstő1 ltifilrrtílrr{| tg1" fát, Eg"r,neli pcciig !i,hastlgili,1.a a.z

ágait., nrirrtlra gliirrrölr:st(1l volna terlres. Irrgattn a {r,ljó{.

rtttiltész bácsi : ,,ll,i-cj ! },ííctiorta ic]ő ! }Iicsorla kár l"
Atr,og_v így, sóhaj!.ozik. nag1, ilurranásra ocsrltlilr. A, rnihcs
ajtaiát is ftllszakíí-oíta tt v!har s &zt. tlurrogtat,ta egósz ó.ijr1 ",,

, Ncnr is az ajtó íájt, ntlki, trlert
feltépcttcn is erős lnarilrl az,
lratlem a ilréhei nyrrgalniára
gonrlolt. },Iár rrtt fillttik lii-
vc|vc az tgórfogilli, lrog;, t:it-
kánl, s egél lilcg ne ztll,ari*
álnrulrat, Mcrst cz az ajtrir:sa,t*
togás. .. SietctL a bettlclt, le-
fedett kai;tárok,h<lz, Fclrt},í-
trrtta az egyiknek ajtajál s az
üvegen át látta. alnint szól*
veí,ett lábakkal tij}lb nl{illt:(!§kf
nregderlne(lYe, lrollatl teriilt cl
a l{ltrrel<en. Eszólre villanl", hoí{y
t.tirlénlrctett a, Jiiisi lta,lál :

-,-- Az r:lsíi szélr:olran 1]t:l-

téptc a ntéltes ajtajírt. Azt.átl

}loltltlg*rr olvargatoí| valtnli
|iönyve t, ltiőttkónt, ablrahag;,1*
s cln{:zegelle. a m*lleit. *\

szorgalrnukérN liccsiille ijhel,
§ak pengőt jiiverlelmezttk
ncki s a ltertúszeí* nleile{l
lrekik lröszönlre{to örr:g napjai
trókós nyltga,lrnát.

Az $szi nap azonbatt eléggti
*salits: lra}rrar tlérrt,, éjjeli
írrqyra váttozilt. Á nrélrdsz
trácsi tudta ezL, de embcri
szánlílással rigy vóIte, tr*gy
*gylrirrtiRr n{m iál[özik még
}!l-t]g áz idií járása" }3ár a lá,-
brl j::,lr bele-belelrlilaloti: !}

f;ijírt" rlz az irlőjt5s. de hAt ilyctt

í§'rnúr' Jdno.t,if lii, J

iri,lil(i napsugárlran ki gortr_loina a lrirtti*n iriiilr: ? liiilrinilcrl
is a kertje rerrdhett, á rnóheii. ilel,clr:it *,:lti". l(ilz a í.ólr*,
allrennyire pontosságától, és tzorgalnrír{ril ii,lil<.

§ste behtrzódot{. a. ktinyha tak{iriiittiizlreii,tl rxi:1.1i:

x iirci; trnl:erkéirt ti-elbóiin|otl az lrlvarrriírrr1,;r í,:lci-l.
Ání.árr tu-int, a }néh{ri, rnikor: árnyékb*r i,.r<rrrrl1. a trréitt,s
tiejrl, hir:telen féilregzakíttltíák a horclást,, ij is lt:vetliiízöLf, s
}cl-*kiitl| , , .

},[iní. trfíéle i)reg báclsi hanrar kiaitrrlía m;rgát s arf{r.
rlbredl. hog1, rerlg a iráz. t{rg a sztilvitrar. Szóval íiélelitlőrtl
ír rdull a lrék,és ilszi uappal. A falol: is *tfu,it a szél. tr,lagára
lruct.a a t.ali,arót. 1,:ibíá,iás;,l kiujutt" Szagga.tásokal érzctt.
}lrlskiilr)n}len nyugotll volt, a lrlikijsnrerete. í{tinrr rtlinrlenl

q,ffiÉffffi-r-'í|ffi

választásánál elsősorban az alkalnras viaet,

mocsárat, csatornát stb. vesri tekintetbe, ElŐ-

§eeretettél telepszik meg a vízparti erdök-

ben. Legtöbbször rársaival egy helyen ver

tanyát. Ez a gémíalu. Fésrke kb, egy mót*r

széles. lapos, mesterkéletlen, szárar nádból,

kák{bó l. íagalyakból, sxalmából összetákolva.

Bclteiét tollal, gyapirival, sörtével trany*gul

kibéleli. 3*4 s{mahéiú, eö}dszinű, 6 tm.

nagyságú toiásábó! háromheti költó§ utát

buinak ki a íi;ralok. Egy-egy gémfaluban hil"re-

t*tlen mocsok van. A madárhu!ladék, t§iás-

dlrabok, rothadó halmaradványok, iíiatai

,madárhu!|ák irtóratos bűzt á,rarztanak ma,

gukból, A gémteiepen nenrcsak maguk a

génrek íószkelnek" hanern egyéb ví-girnadarak

sokasága is. Sasok. nÁdi kányik, ra6ado:ö

rnadarak, tolvai szarkák batolakodás*t ós

garáedálkodását a nyor*ban íqlláeadó tany,;

rrépe ko:iisen akadályoz:a rne6,

Hangla l rikács*ló" ,,kreik"" vÉszjele :

á!e*, rövid,,ka,"

irr,..-ügt,a, ílogv t:s*l<ri6!, t:$nl,t,n,rr[ ! I]]rre a méhcsalárl iirci a

liilupiilíj lytikátti1 hírtra íutollnli. A rajbán nrllltrgerliik is
i<iliiitttőíiólt ri na.g!, vesztdctcm liallatára ijreilret. Minr! a
}rat,altn;ls tlr,irrr:nós íel{ lt)rtcltek, A nyitoti. njírin kercsztü1
tlg".-*-}<c|l(ire áthi,itt a lrléh(,§. Kirrt. az itatt';vá.lyuban ujjnyi
vllstfi$ra liagl,r;tl §, §,ÍZ. A szi:l fag_vrr }rlegrlerlnesztelttl az
óriilic|" .Azrtrl nrór}otr: figlytrivc, l|cltarlo1.1. íojjel s .halálra
szíitrttln r,ílrtirk a tiirnarlást ! *- Tcgrrapí tr}r,astnányírhri}
t]sz(ibt] .!ui.otI a nréhrisz bácsintik ;r" porrl.ptiji katona, aki.
krltelesség köz}.rcn 1t,'ivestlt]et,t nleg őrlálló lrelyén, & haniri-
esőben. -,- Hzeli íg,r, tlerrneillt,li ltrt,g a fag3,irarr. I{ősen nrítlí.ak
ki a DrélráiIlr;rr vdtielnébcn, tritrl; annali lrűstigcls kaíonái"

Rajatotra,ltnádi, Vúth .Iúnos

R§l Álmr;AlNK
A §ZÚRKE cÉM (Rr*ea cinerea)

Rend l mad*rak, Család : gólyaféték.

Mo$lras, lípo§ vidéken él, Maidnem

akkora, rnirrt a gólya, í"lagass*gt ar egy

rnétert ls rneghalad|a. §zíne egyszerű hamu-

slürlce" szárnyhegyei í*keték, vékony, rnin-

den irányban háilíthntó nyakán három sor

íekete íolt, leie o|dalán két íekete sáv,

tlatáso* ikessége a ttrkó!áról lecsün3ő hárorn
,hossrú bébitatoil" Táptáiéka minden ?* cn^-

lréí kisebb hal, továbbá kígyó, §ik|ó. béka,

rovar, kag7ló, gilisxta. Ösrzehaitott nyakka!,

Sles, fi§yelő szcmekkel zaitalenu| lépkedve les

zsákmányára" Ha megpillantia, szigonyszerűcrt

előreveti csórét ér ,nyakát. §okrzor a Íeia

ó§ * ví2 elá lökődik, A szerzeményt rörtön

lenyeii. Ternnészetére iellemló ag undok

fxlánl<ság {s a gyilkolási vágy, |rigy, b,;ssr*-

álló, verekedő, alattpmos" Laköhelyének :*eg-

''lfJ
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f,ednay Antrl polgári irkolai tailál, a 88f. szdmú cs*rkészcsapat
1pár.nc§n§k. Kecrk*méten J9 tanítványával nagyobtrészt c§erké§z6kk€l,
,*idól8ortltte oz etyik pilyitétélt és e dolgoratok közül mu&tiuk be a kéVet.
:k3zőt.

Miért yédiük a2, állaioltat ?
Al lrtennek legliválóbb teremtménye az ember, akít szabad akarattat

.és okos *lmével áldott me6. De ne íeleitrük. hogy vaonak olyan tererntrnényei

.is. melyeker a mi oltelmunkba helyozett, § ezek oz álletok.
Yéd|ük ez ál|atokat, ért réndeli a törvény is. De ne crak kötelességböl,

henem s:eretetből is tpoljuk az állatokat, mert megérdemlik azért a nngy
h*sronért, melyet nekünk ha|tanak. Vannak atonban olyan állatok is, melyek
nern szolgálhatnak nagy t*rti *róvel, pl, * madarak. Azérj segítrük ezekei ir.
Védjük meg r hídeg. zord tél kegyetlen fogai ellen é§ n9 *ngédiük őkat rz
éhré3 oartalékául lanni. h*ilerrr nép€§ít§ük be gyümölc§öiünket e kedves
lakókkal azáltal. hogy minél több €tetőt é§ odut állítunk számukra. lgy
maid kedv*r otihonukká válik kertünk és me8vsdik att minden kártékony
rovat ellen. lg7 aztán körüilkbe jutnak §s jó v;garztllóink lesznok sromorú
gerceinkben. unalmas óráinkban_ pedig jó szórakoztetónak válnak. Ők a
kikeletnek is ar *lsó hírnöke!. ök hozzák hírül" hogr fakadnak a rügyek,
tarkulnak a rlerők. hogy a íák kopár öltözetük uÉn zóld bir§onyköpenyt
,öltenek. Tólük hangos ar erd6, a berek. A merők íelett kí5 pac§irt* bízt§tia
a sránté_vető emb3rt työnyörű dataíval. §zek után ne kövessük a íérzekrabló
6yerekek példáját, hanem intsük ők§t is ióra"

A kutya pedig hüségével lerx na6y slol;áíatot. Éverredek óte ar ember
leghűrége:ebb háziállata. Hallottunk bironyára olyan kir eseteket, hogy a
kutya nrpoki3 mégbőirölt. gazdája halálát ér sokrror *ele is pusztul.

Legne3yobb szo|gálatat azonban az igás álIatok teliesítének kitartó,
nehéz munkáiukkrl, melyet az ember nem bírnr elvégezn!.

,,VédiaJk a gyengébbet", mondia a kö:mondás. Ar állatok pedig gyen_
gébbek nálunk, hl mind;árt nem i3 testi er6ban. hanern lelki értelemben, §zt a
védtelenségüket nekünk kell pótolni, kiket ar ísten minden testi é§ lelki
jóval felrr,rháeott é§ intenünk kell azokae, kik bántalrnaezák őket,

Bencze §ándcr
lll, oszt. polg, isk. tanuló

MafiJ§§.f;ilT

^, 
1$3§. Évl

fiYHnMaI{NApTAil
A nevelés ós állatvéclelem ügyót
$zOl§áló ifjúsági tanrrlságos olvas-
mányokat tnrtallrrazó lraptár

ÁRA 24 flnan
bekütdllcíőÉél:reglrcn te

§lgss mssronüülnl,
m$rl nümar tlíOgy !

},Ia a pIAGYAR Cs§RKlisz
előíizetéssel egyidejüls§ 24 ííllért
beküldesz (311428 §z. c§ükk), a
lappal együtt me§küldjük a
Gyermeknaptárl ís

Az erdök kllrtása r kultúra Du§ztülá§át
vonta rnag3 után. A z tjxyesütt Államok ,rr-
szágos geoló§iai irrtézete dr. Cook* E. W.
seoló*ust me§bíz.ta. hc*y az egykori közép-
amerikai Maya birodalom eltünésének rej-
iély§1 gl6ix íneg. A {eológus Ouaternalában.
a Maya birodalonr rési fővárosában tanul-
mán},,ozia au ü§yel é§ rájótt, htl§y a la-
kosság sza;porodásával rnindig tö5h é§ több
erdót irtottak ki, hrr§y gabonanemüeket ter-
me,l.ienek. Az srdök irtásírdak az lett a kö*
vetkezménte, hogy a íelhőszakadások, trü-
pikus zip,;rr,k a lregyglílő1, dtrtnbokról ieso_
dorták a föidet a kékvizű mély tavakba.
azoka! elposvánl,p5l1url6tr, a hajózást iehe-
tetlenné tették. A termékeny §zántóiöldck
elpuszrrrltak, A pocsrllyák maláriát, sársa"
!ázat és miis járv/rnytlkat hoztek tétre. A ",lakosság részben e'|pusztult. részhen kiván-
<!orolt, A Maya hirodalom egykori magas
kuituriijári}l ma n/rr ,csak a ternplomok, vá-rosok és patoták trieros.lifákkll boritott
romjai beszéinek, amelyek feiett tropikur
riserdő burjírrzik. lsy ulvassuk x.7 Erdé-
szeti Lapok legú_iabt} füzetében e Stuttsa11,
bau mű,liödő tertnészetvéde!nri társaságkos-
nos címíi íolyóiratu tt!,omán.

I}lult tanévi lllrisásí pályázatunk. M,ir ie*-
utribbi számunklran cmlitettük. hogy lillat-
védelrni ifjúsági pál.v;izatunkon 13E tanulij
kapt;tt kiinyvjutalmat. Dolgozatokat küldtekbe a budapesti széchenyi és kölcsey ál!.
reálsimnázium, áll. lanitr}képzőintézei (i.,
Ferr_v 0szkár-út 40.), a VII. ker. F{omok-utcai kiizsógi pólg. íiíriskola, kecskeméií
közsúgi'polg. fiúiskoía. a Fielvdcía t.elepi li.
sz,. gazd,. továblrképzíi él e következíj elemi
iskolák: Lludarrestríil a Vlt, ker., Esressy-úti
é§ teicpulcai közs. V" ker., Hubá_rrtcái r.
kath.. Brrdaf okrír! Anrra.utcai áll,, a tOlc§-vai izr.. ba,lmazu,ivárosi le&nyiskola, kis-r,lrdai r. kath islioll. Kecskernétről RadnayAntal cserkész,paraltcsrt<lk is küldiitt hét íó
dolgozaiot.

Természetvédelem. A trémei birodalombarljúnius 26-án új rermészetvédcltni törvénrr
lépett életb€. A ttirvéilyt tíitier Adolf vezérés biror:llmi kanceli;ir, {iörins birodalrni
c_rdőmestei, dt. Gürtner igazsásügyi, R.Wa!ther Darré élelnrezési és kőzgazda.sági,
!:iick beiüsyi és RLrsi közoktatásücyi ái-
ni§zter írta aiá. á törvénl, 27 sz.akaszból ál1
és négy tíirgyra r.tlttatkozik: l. a növényekrc

és nem vadászhatő álla:tokra, 2, a terfié§zeti
emlékekre és azoknak kölnyékére, 3. a ter-
mészetvédellni teíiiletekíe, 4" a szabad ter-
mészetben eByéb §azdasági dol,gokon, rrre-
iyeknek íenntartáse ritkasások, §zópsé§ük,
sajátosságuk miatt, vagy tudományos, hazai,
erdészeti va§y vadászati szenrptrntbói kívá-
nlto§. A ter,nrészetvédelem szükséí§es voliára
mind jobban ráirányul a vilás figyglme,
Atrsztráliában dppen az otta,ni honos ttövé-
nyek ós állatok ritkulnak napról.naprir. A
csórijs emlős, emu és lantmadár esé§zeil ki-
pttsztulásnak indult. Ezért Ausztráliában is
iétesítenek vadaskerteket, melyekhen te-
ttyészteni fogják a kittaiófélberi levő növ6ny-
és állatiajokat. Ecuador délamerikai kijztár-
saság pedig nlegtiltotta, htl§y területéről
itlIatokat kivigyenek. A üalapa§os szigetek-
ről annyi óriás teknősbékát hoztak az eur(l-pai állatkcrtek szánrára, hogy már nagyon
megriikult a szárna ennek a hámulatraméltó
á}latnak, A iegnagyobh közülök 175 kilogra-
mot nyoin. A benlakóknak sem szatlad ezen-
tú1 nreqenni ezeket az éttékes állatokat, Az
északkaroiinai Beaufort mclletti védett kóc§a!a-
telepen tűz l;imadt és kerekszámtran 10.0tX}
kilcsag elégett. ldiiéle nagy klira e7 a riLka
ntadirríajnak. Május 15_iki számunkban kö-
zijltük, htlgl c nómetc}rszáEi Werbellin ,tri

körül a ritke európai bölényeket tenyésztik.
Nálunk Visegrádcrn voltak bölények. Az
0ltani p9.rkból 3/g évvel ezelött a.m§gmR*
radt három bölényt beszátlíto{ták az Ál!at-
keribe, Iti félév mulva egy üszó §züleiett
és ennck mo§t rne§int üsaöborja lett, I1zeL<
annál értékcsebbek, m.ert a kilralóíélberr levő
állatokrrál álialában ritka a nő§tény"

Az tii tlannlbál" llalitltrrton Richárrl ame-
rikai írtj megirigyelte flannibál dicsőségét;
hadvezéri c§odatetteit ne,m tudta megisnló-
telni, hát lesalább cgy eleíúntot vezetett át
az Alpcrkon, l)olly azonöan az ítt vége te lé
felmotrdta a §zol§álatot. Az eleiánt forrr-]-
ésóvi áltat és nem hírja az Alpok hidegét,
meredek írtjait és ritka levegőjét elvis:elrri,
Szegény Ddlly összerocrJott és utoljára már
csak cukorrirl illdták továbhcsalogatni. Ajó szentbernáthegyi 6nr6iok veiték ápolás
alá. Rónráig ekart raita nyargalni a hírherlt
utazó, de Dt.rlly a lábán támadt fájdalnas
daganatokfr1l *em tudott továbbnrenni Chi-
vassónál. Á Deutsche Tierireund ielhábo-
rodva ír az illaíkínzrasról és felhívja a né-
meteket, hogy egy példányt se vegypnek a
íeltiinni vásyó író könyvéből. melye! errőiaz útiárísl ios írni.

A bécsl állatvédő ecye§ület mecnyitoIta
új állatrnenedékházát és ez alkalomrnal iln-
ne pi §zárnot adott ki Der 'I'ierf reunrl című
iolyóiratábói. E lap szép képekkel i§ínertetiAz állatvétlőház lrel5,i56u*lr, rne,ntőautóját,
elöiogatrr1 szolgáló iraktorját, villamint az
cgyesület madárvédri telepét. §zép képcken
líltjuk még a falusi syerrnekeknek az álla-
tctkhoz való közvetlen viszonyát, továbbá
egyes állatszobrokat, ntelyeket háiából emel-
tek.

A Pasíeur-oltá§ ölvenodlk évíordulóla volt
a nyáron. A lrancia Pi§teur voit az emberi-
ség esyik legnagyobb iótevöie. Ő fedezt,e
föl ezeltitt 5f] évve} a ve§zctt§óg olleni oliást,
mellyel sok ember életdt mentette íneg. A
iubileum alkalmávaI e' páíiz§i Pasteur-inté-
zetben nagy .emiékünnÉp volt. A közadaktl-
zásból emelt intézetben eddic több üint
50.0i}0 ernbert oltottak be és az oltás csak
5 esetben bizr_rnyult hatástalannak, íRelt §
betegek későn kerültck az intézotbe. Mo:it
r:lár a kutyákat ()ltják be ijlözetesen Anje*
szkr,_.Kerbler-fóle magyar ta.lái*rányú oltó-
attyaggll és ig1, yq5r;k elelét a veszedelem_
pck.I3ubts'bnnka ( Xunlului ltlu,)
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IJrót btrrzas;t,;.rli rrci*tt. frrdken§/ orrát
éxnek szc§rrr ós sctrescn kerinf,ett a_ hangiir

tér.e vált volnir bírrmely fi:lltíitt krltyának i§.
Dr{il drót§zíjríi trrtiriak §2,ül9tetl, de ahe,

lvett. hulív ntcltttarltdt vulttir a krrtsák kud-
v*rrc tráii,ájín, a, lnacskaültliizúsell, íelc-sa-
pott repiilőnek. tzi§-vétig piltita leit belőle.
Mindi$ icllelé tilrt. miként most is a mír-
gasba" ru§nszkodiltt a ióldrdil nres-mesújuló
Óróvel. Maid siivölrő §ehér gomolya§kéttt
rohant el az tiriási utasszálltó árnyékában
trúsötő nésy szerelii rne}lett.

*, Mi az ördiig leli czl a jószágot? *^

kértle zte eí{yikük. *, Csak nem akalría e l-
lourri valaki l i('} i!re!i íl, t{"l-ct?

-- Rlilttiisul .rkkor, Initliin mi i§ alattíl
va§yunk! * tóditotta a tár§í.

Á- harnradik. a legidősebb szerelő lközíi_
lúk, lustát httzta beljebb lábír,t lz árrryékba
és móg tustábhtn lesyiiltett:

* Ne kotyo§jatok süleilcnsósotl * mor-
mügott. -- Nézzctek ink;ibb jolrlrtn körül.
Fogadtlk, hogy a ,lrndtlttly jön htza. Felseitllt
és Drót érzi a vissznétkezését.

Az öreg szcrelő íillítása l1aztrtrk bizoitl,ult,
'A P. 'L. ?-es köriizve §zí1llt leieló, A kót
iiatal szertlő é§nek mcrcdii nyakkal vizs,
gált,a u levfgót. Az ijf§g mellé3ük ]épett:

* U§ye íurcse .* szólali me*, * lttlgt,
ez a kLrtya mcüntriíc mc§érzi. mikor is jön
vissza a gazdítja valahonniln? Pedig az it
gép rnéx ezerlnéternél jóval rnaglsal-rban
jírr. Leliet bilrmilyen típtrsú, lcmcsak a
hrdnagy rendes szul*álati géle, Drót nyom-
bat tLrrlomirst szetez arról, hogy ,IJorden

hadnagy érkczik bcnnc
.-- Mondom. sohasem láttam més ilyen

ragaszkodást. Annyit tud ez a iósz/tg, lrogy
gkírmelyilk pilóta mcsirixyOlhetné. .A had-
nngy úr annyira nregnevelte, ht:gy, szájába
yeszí az övet. h,i felszá}láshoz készüliirlnck,
Külön ejtóetnyője van. Esycdiil akkor nem
iart vele, ha gínkorlat van, vagy ha üzc-
netttl kiildik gazdáját a másik táborba ...
Ám okosablr, ha őt néeite,}i!

.{ íiatat {(utya tánco§ ugríndrlzással rohant
a lcereszkedő sép iilú, Bordetr hadna§y _ az
ülésből kihaiolvit'integeieti. Més hírom kör
ós {öltlet ór.

- ilé, fJrót! Eredj az írtból! "l'akarodj! ,*
hnngaoti szava élesen, nri,,llatt megle bben-
tettó a repülij szárnyát, A mótor már nent
dol§Ozott, csak a szél zúgott a m€revitőhu-
zalók közölt é§ lcy a szcrelők tisz.tín lu[-
tották hangiát a repiiliit6f mítsik sarkában"

l]rót rrem en$edelrneskedett. Állhatatosan
szaladgílt kiirbe-kórbe a repiilögép alatt.
§lemi villogva kémlclte a ley§gőt és amint
láttfi, hocy a hadnagt,, akit csak Mich"nek,
Misilick b'ecézett az egész iábor, ráveti pil-
lantását, hát írjra kezdte a játékoi.

A pilóia rljbtil rákiabált:
* f}rót, puszttlj ,el az {rtbril ! Ha1,1ottad!
Lírbn imár a gázpedálon volt, hogy * gé-

pet úirrr ielfelé irányítsa, ntikor a kutya kí-
váncsi rrislogással megállt. Drót a helyzetet
mórlegcitc és azt latolgattx. hogy a mílkit
tovibbfölyiatísa felér-c e biintt,téssel. Us,y
látszik. c vírhait] bünteté§t túlszicorúnak
latindolla, ncrt mesltltttolt,an elbaktíliott.

A m(lirrt az első gyujtás uián isrnét meg-
állt, Michel megkönnyebbiilten srihajtoti iel,
amint kercsztül pillaniott n rnellr,édcn, Drílt
ült. azonban farka türelrnetlenül verdeste a
iüvet. A hadnagyot {rjbíli mecszállta a této-
vázás, ltcm volt bizttls Drót engedelmcssé-
gében, A sép már pírrlruzamosan repült a

földdel. az orriit kelleit volna iiuktatni eíy
kic§it, ho§y végleg íiildet érjerr. pillanat
rltllva előre is dőltek a szárnyak.

És Drót hirtelen ielugrrlit..{ repülij írjbíll
é§nek szökött, a ku1l,a pedis leiiit. L}ord,,:n-
betr iorrt már a méreg. l1iért nem ertgedi r
kutya leszállani? tla leereszkedik. a legna-
gyobb bizonyossággal elgázolja.

Végre is ógy határozott, ho§y yigy,izzcln
a jószág magára, tíiszen ismeti a repülőgé-
net és tudja mi a légcsavar. A farka is
aeért o|y csonka, ntcrt k,iizel merészkedett
egy mííködő légcsavarhoz. íia íöltlet érnek.
majtl csak eltakarodik.

|)rrit megirrt mocc,lnás nélkül lapült. Öt
múter magasság.". hírrom.,. kettő,.. tnár
csupán ,eg},,., és akktlr .a ,játékos jószás
közvetleníil a tepülőgép e!ó szijkött. A ke-
rék rniir.a töldet érte és kistríjrr, a nyakárt
szaladt. M,ich' I]orden cre iberr me§fasyoit a
vér és szinte ii§ztönös811 cselekedett, hogy
megmoni§e kedves állatiirt a pLrsatulástól.
Visszarántotia a ma§assági korm,Jrnyt. bele-
kapaszkotiott a ba1 oldalkormányba. ahlroz
azonban nár nem volt ideje, hog:, a rláz!'e-
dálra is rálépjen.

A gép siivöltve íemegett meg cs ídal-ko-
ú,Ott a,L ég ielé. Ugyanebberr a pillanaibau
tral szárnya a iöldhöz verődöit. Reccsent-
roppant, aztán kettétörött derékban. A lég-
csavar elvógezte a többit. Eltört hl:ngerda-
rabok rrgráltak a levegőben és rémült, sike-
iíaö íobaj dörrent a roncsok felett, magasra
kirvarta a repülótér ptrát.

A szerelők kétsésbeesetten ír:tlttak a
szersncsétlenség szlnhely{re, Mire r.daértek
l porl meg a iü§t o§zlad0zóban volt és soha
nté§ mentésrc igyekvó cnrj:;roktlrk !rasurtló
!átvárryban nem volt részük.

Füsttöl, portól feketén, kis karcrrl{stól el-
iekintve a pilóta épségben iilt a r,,nc1,lial-
mae közepén az ülésen. A remc.gő Drót pe-
d,is az ölében és reszkető szüköléssel nyal-
dossl a kezét. És Mich' hadnacy szavait:

-- Liitod mit tettél tönlkre? 'l'izenkrilez*r
dollír .r xép árl ! Ríarlísrrl csoJ;t. httq\
rnindketten r.(Íünk. }'is tc pilótának hiszrtl
nla§arl? Kontár v§g}r barátom. krlnlár! . , ,

-* beszélt Drótltoz, mialatt szeme slrklibtii
iigl,elte a íeléjük rohnnó embertömeget"

-- '|'u<lod mennyi tizenkétezer do}lár? Hat
ér,i adrisság akkor is, ha k<lplalok és rnlta
hcl}-ett ríxgyban járok. Bajba kevtrtél rltptts
trrlsszú időre,.. tlir a parancsltoksá§ nem vc-
sr.i el működési ení.edélycd öriikre, majd én
teszeii róla, hogv- .észretórj.

kíirül lkair6e-kör[re. fi1,ors nroz§ást becsüle,

l]rílt
nyüszitve
kczét:

mintha ti§ztában lenne vótkével,
taÉ()§atta mancsával gazdáía

*- Rendben van. L)rtit - srj'najtott
derr -* majd csak Iegyíirjük l,alaholay.

A félkörben bámulók tömeHéből §gy

í or,

0r-
mesteí lépett elö tisztelesvc:

* híadtta§v úr, az íjrnagy ílr jelcniésté-
telre kéri.

Ment.
Mia}att a parancsnokságra tartrrtt. DrÓt,

tal a sarkírban, egyre-másra §zOínngettit
a sz,erettc§ós meírmenckülése iölött öIv§n,
dezíi bajtársai kez,ét.

,*. jllondrl Mich', lirlgyan írsztad meg ily
rerrrekiil? * veregeitc a víllát cgyik tiirsa.

Brlrrlen képtele n volt valcjtlansá§ot mon,
dani:

- Akarattal tctteín *- ieleli. * I]rtii pr:ni
t kcrekek í|ati volt. Azt hittcm, ulgázoklm.
Rcméltern, hoxy kilrrrzom t gépct a csává-
ból, de milr túl alacsonyxn voltunk.

Raríliai sziijtátva hallcatták: * §zegény
tiír ! *, st:ttclgta valaki, midőn Miche'l beko-
Dos!iltoit az í!rnag_v irodájánrk altaján. --
!1i le.rz ebbiil !

Á hadn§sy odasúgia a kuiyának:

-- Vári itt rírn Dr<it! * azrrtán belépelt
lr sz,rtlliha.

- üretulálok. Borden! -- iogadta Travers
őrnagy ,.zivélyes€n. * Az imént láitam :r

gét;ei és mondhatom, rendkívüli sze rcttcséíe
voit, lto*y ép biirrel meuekült.

-- Köszönöm! - vílaszolt Mich' egysze,
rűerr és pirosra *y1111 arccal vírta az, slke-
rüIlrctetlen kérdést: líogy is történt?...

--, ilírt . . . ltogynn i§ taiítént, hatlnagy úri)
.-- hallotta, szinte iélálomban.

Kihúztrr a derekát. Lesz, ami lesz!
-* Őrnagy aí . . , A?,! hiszcm szú,kségielen

bizott§'lr kikútdósét kérniei .. , Akaratta{
tetteí}l I

A iülöttese hiteilenkedve rlcredt reír. *
Merbolrlndult cz a ii{t7

-*- l1ogyan?i ... Aka.tattal?! ,., lüagya-
rázz"a me{ a szavait hadnagY!

l)illaualnyi dermcdt csend ._után Mich'
montitjkájírrrak lohászkodott. Őszinién e1,
mondta. hosy mit tett a kutyája és ho§yatt
prí"rbálta ö az elgltzolást kikerülni. trlbe szé-
lése közben Drót alakja elviltant a nyitotl
aitó ekjit, Az őrnagy észrcyette és mosoly
brrikált szája §zögletén. A hadnasy és Drót
pajtiissriga átlandó tréía tárg!:a vrlti a íepii-
lötéren. § akármilyen szi§orú katona is
vc,lt, mesértette ezt a pajtís§álaot,

--- tJ,Jv. szóval nem akarta a kutyáját
mesijlni? tnkáblr vátrlalta, ho§y hat-nyolc
óvi{ iísyeil szolsál?

*, I§{jn, őrnügrr úí !
-* Me$bocsátltaiatlan! Dehiit rnú8tiirlónt!.""

Meg sem érdemel két szetencsét §gy nir-
lrittr! " . ,

?s
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]l1ich' elcven kérdőjcllé változott. Két sze-
reicse ?

- Mondom, hogy jó órában született! A
88-as. a selejtezó listán volt és így minden
következmérry elhárul a feje fölül]-
_ Mich'_ arca hálatelten íagyogott fel, azon-
ban a következő mondat alúáia fasyásztottaa mosolyt:
. - A kutyának persze el kell tünnie. Lát.
hatja, hogy milyen bajt, veszedelíí}et oko-
zott. A következő géptöré§ már nem volna
ilyen szerencsés kimerletelíl.

Mich' már majdnem védelmére kelt ku-
tyájának, mikor fölöttese szárazon leintette;_ Ezt Yegye parancsnak Borden!. Köszö-
nöm! .. .

Maga sem tudta, hogyan kerüli ki a szo-
bából. Mintegy lélálomban tért a szállására
és végisvetette magát az áEyon, (Isy érezte.
hogy nem tud mesválni Dróttól."--Aoátlan-
anyátlan árva tétére kutyáján kívüi ne,mvolt senkije, aki ragasgkodott volna tozzá.
Mo§t mé§ ezt'az egyetlen élő vala,kit i§ ól_
ve§zit§e, kit §ajátiáíak mondhatott?
_ Amint .töprengett, kicsapódott az ajtó és
belép€tt lesjobb barátja, Scott Parker. Mec-
értette Mich keservét. pár szóval tisztáztaa helyzetet. aztán autóra rakta a kutvát éi
elvltte magával a rokonaihoz, az orszás bel.
leiébe. Mald sondját viselik'. Tudta, 

'-hósv
Bo_rdennek nincs hová küldenie, Drót sz.ii-költ, a iarkát csóválta és mespróbált kiúg-rani a kocsiból, mígnem scoii tákanc.soii.,csakúgy porzott nyomukban az út.
.Mich' nehezen felejtetie a kutyálát. A ki§

ejtőernyö, a tányérja, az ivóedénye, a Pok-róc .a sarokban, amin aludt, egy csont. ;mitaz lgy alá rejtett, a játéktéíról elhurcoltpólólabda, mellyel jítszani szokott, mind-
mind Drótra emlékeztette.

A_ Fort Benning lölött rendezett bomba-velósvaírotlatokig nem volt kópes- ,áiiá"ni
.a íeiét. hogy etrepüljön a Parker-fa.m mil:lett. hol kutyáia új otthona volt.
. Az.onbart a bennin8:i syakorlatoknál nemkerülhette el, tlárommótofos utasszálIítócé-pet kellett kipróbálnia es ttvoté treüei'-i6s_lalt més a íülkében nécy polsári üt"i. Éoffn€stere és Travers órnagy. Parancsirokajelőlt.e meg az útirányt es iiert ei-ö-u-ir.óiivonal pontosan metszette a Parker-farmot,

A.. nap. 
_ 
tele volt baljóstatú etOleiettier"' Fe[-s?la§nal,_az óriásgép jobbra dőlt, mintha a

l9P! I§í4k meglazult volna, A Parker-íarm
l0|ött. lé8örvénybc kerültek, A leveső ködöivoít,es a rossz látási viszonyok között meq-leszltett . erővel kcllett ügyelnie minden
mozduIatára.

Benningnél, a lepülőtéren nyoma sem volta. gyepszönyegnek. tlirtelen leésett. annviranlftelenl .hogy a repülőtér szemétyzete nemtudta^ már mecújítani a leszlitóióö'- i;ő§el., Lsupa. lüst, meg pernye volt a köinyék

ij,,'"ü,':!TíT,X',;:!.l?f rá,ii#,;-Jj,l't"TÍ
fuszeütköztek. Akármibe toiiir -b.ii,"-§r'á'j
ro.ngva lesték, hogy mikor áaooit- uü ői_.lljl_ uesr.tes hib.a,. Michel hálát róuesiitmagaban a visszatérési paranc§ nattaiai. 

-

százhisz kilométernyi táv állott előttük.pedig már hovatovább alkonyodott és iurcsa
|égáram'latok kezdtek sivttani i"-sJÓ f6;ii
g8yanal{kor a bal mótor üteme zavaros lett.'l'rav€r§ őrnagy ielkelt helyéről és Micú.mellé sétált. Vala,mi,előériettéie -úanlóiia.
* Ostobaságl :- igyekezett saiatma,iái

mecnyugtatni, ami azonban egyáltalán nóm
sikerült.

Nyusodnj rkészült a nap, midőn átrepülteka Parker.farm területén. Mich. még oldaltsem fordította a fejét, hosy lepillan[son.-"--yasy két kilométerrel odább oldalsó szél-
roham lrintáztetta me§ a replrói- ei- nialti-
nem megpergelte a tengelye körül. Borden
teljes erővel rántotta magához a magassági
kormányt. hosy ismét égyensúlyba 

" 
hozíagépét. A hirtelen lökés három embert kido-bott az ütésböl. Travers sajsó tromtotiát

dörzsölve lépett ,megint a pilóta mellé. inosiaz egyszet azonban meg is szótalt:

- Feljebb Borden, íeljebb vagy ötsl,áz
méterrel - riadt rá a magassácméröt viz§-gálva,_ _, mett itt, ücylátszik, könnycn
metüthetjük a bo&ánkat!

lllich' szótianul bóIintott. Tán félóra hosz-

§zat §emmi különös nem történt és örömnrel
!átta feltünedezri a hazai állomás ielaéseit.
Meckönnyebbült §óhaiial állította mes a mó-
torokat s mialatt 'lassau lefelé köröiött,. ar-cát az ablaküveghez nyomva vizssália a
táiat, üosy kiválassza a lesjobb le§zállótre-
lye t. Meglepett kiáltás hasyta el ajákát.
Félis f elemelkedett, kezét végighúzta §z.eme
előtt, mintha látomást akarna e!úzni. Maid
újra íöldnek fordította tekintetét, kic§it r!-
mülten és másodszot is felkiáttoit.
_ Alattuk á r€pülőtóíen, vad iramban ro-
hansált Drót körbe-kötbe.

,Drót úJra a rep§lótéreí?... Vagy csupán
a_ szél lobogtatja oly íurcsán a fiivet? ,.,Vagy tán ő hibbant mec? , ,,
. Jól látott. Drót ucíált, vinnyo8ot,t ott
lenn, mint azon a napon, amikor szerencsét-
lenül összetörte a sépct,§z Őrnagj"nak ieltűnt pilótáia fura vi_
selkedése és az ablakhoz hajolt.
. -* Yatami bai van? ._ kérdezte üyu§ta-
lanul.

Botden han§talanul felfohászkodtltt:
. _ Drót. kls kutyám. bujj ell -.. majd
halkan el§uttogta,az elkerülhetetlen válasit.
d_e addisra Travers is meglátta a krrtyát.
l\{ereven egyenesedett kr:
. :- Ez az állat már megint itt van? Mitjel_e_ntsen ez?... Ensedetlénsés?

Mich' e}fehéredeit:
..- Örnagy úr, logatmam sincs, hogy,an ke-flllt vl§§za. A paranc§ot teljesítettem. . .

. Ttavers a maEasságmérOró piiiantóit.- rilencven méternyire voltak a földtóI.
_;_ §ainálom Borden! * az őtnagy szavamajdnem lágyan csengett. - lvéiiánvórom

92í a . ragaszkodíst, ám tisyelmezietem.hocy hét ,ember ül a sépen. tla a kutvájaúJía.cirkuszt csinál, nincs más hátra, el-killgazolnta, Mecértette?
Mich' rekedten letelt igent s közben gépie-

sen lgazgatta a koímányt.
.Drót,semmit s_em okuli, épúsy viselkedett,

mlnt elsóízben, Felugrott, majd leült a hátsótaDara és é8nek nyujtva nyakát vonított.szükölt. Bár már isrirei mtt<Oöoii-'rnIri,it áiáiimótoí,, li§zlán hallotta véi<ony nfid;;i. '*"
Nyilvánvaló. volt, hogy niOi nóni'-iáirt esmeglnt akadályozni fogja a leszáttást, fu őel logia gázolni. . . tlét ember ül a gépen.,.

,A kutya.méc nacyObb crőkifejtéssel ug-lllt. nyüsz'tetl, mintha meFvcszett volna:.Mi . baja lehet DrólrrakP Éirtelei" s;;'á;ü,inasltott aByába i Talán valamit mondani
a.tte.l .. . . Felötlött elótte riiiiióái ;'";il;
elöJel. mely egész nap tergóti"--Otet.'"úí
a\tt: ez:k: a képek _cikkáztak agyában, kizemarls öntudattalanu! irárryította masa'sba agépet, 

. A .háta mösött felhingzó puii.-niior,ri
vl§§zalorOult. Az üIések ürcsek voltak ésutasai megint a lülke padlózatán h;;i;r";:
teK .. . Persze ... a lökés ereie! - nevei-tette. meg a .kacagtaió helylet,'útfu i-ái;;-süvöltött:
..-- Hardy... Hardy őrmester,.. Dugjaki. a íejét és nézzeÁ szet, ,ii,ics-ó uiü'ái
91la .a gepnex! -- üvöltött torkaszakadtá-

Bíkl,,r:. .túlharsogja " onoioioiiioiiiii- l
._Az ,,örmester _ szempillantás alati talponI€lmett_e§ engedelmeskedett. A kinylló abla-fion b_eara,rnló szélroham elfojtotta léleszetü-Ket, _Nyo_mban kinyílott a többi ablak 

'is 
ésíát leJ kémlelte a íepülőt minden otdaIról.Végism_ustráltá;k a koimánvfeiüi;üiei. :;áljnyat, .lég_c_savatt... maia- Uecsipóa-iti":az

uveg és tIardy halálsápadtan fordúlt a had-naEy felé:

-fla_dnagy úr!... Elveszett... mi el-ve_sztettük a jobb kereketl...
valami nevezhetetlen irtózai suhant végiga. fülkélt. Falfehéren rneredtek esymás-ri]

l ravers őrnagy állt, mint a villámsuitott , . .* Elve§zet_t .a jobb kerék... A leszállásecy94ő a halállal. Hét ember traúUrari"-'
..Első épkézláb f,ondolata u, 

"tmüiái"ltet-biztonsága voIt.
..:_ Fe!, kétezer méterrE! parancsotta.
Akkor. átveszem a kormányt es inina u 

-ir"-
tan kiugranakt

Misi íátyoltls, trámuló szemmet nézett oa-
rancsnokukta ,.. Az eitőetnyö. otv tiiziÓ.
a, leszáIlás. mintha a földön kocsiból szálla-nának ki. Az örnagy a halálba 

'kái';ohafii,

hogy .me§mentse életüket .. . Egyetlen nyo-
mással me8állította a mótorolkat, hosy jbb-
ban halliék szava:* Parancsnok ír... engedelmet... netn
te§zem, maradokt

Més ki sern mondta egészen. az őrmester
máris' csattakozott kéréséhez. Feszes vi-
gyázban szólalt meg;

-- Borden hadnagy úr le tud szállni a
$éppel. fla valaki. úgy ő meg tudja tenni.
En is maradok.
A többiek némán sorakoztak melléje. Tra-

vers _ örn1.8v feáíu* bámult. Rebberrésnyicsend után loitottan szólt oda i}ordennek:
- 

,Leszállás'l
.. . A repülósép ta§§aii körözött lefelé. . .

}larminc méter. Miah' kihalolt az ablakon
és integetni kezdett.

_ -. Dr_ót, kis kutyám ne üvölts. fíasyd
abba! 'fudjuk már mi ,a baj. Merrj az atÉól,
érted-e? l

Drót,pedis Iassan elvonult a íepülőtéííől,
amit néhány nappal előbb semrni áron semakart megtenni. készségesen iszkolt a han-gárok. közé. Borden boIdogan figl.,elte.
_ ._,, . fiuszonöt méter, húsi, tíz. 

-Flirtelen 
el-

hallgatott a bal mótor. lgy jobban egyen-§llyban marad a gép. Á- trbzepső frOió-,viszi, a jobb mótor kissé felemeli a szárnváta törött keréktengely felett. .
Az. ö§§zevefódött tömec izgatottan lestea nghéz vállalkozás eredmény?t. Máia .t-

nyelték_ _szemükkel a repiilősép minden
moccaná:ai .,,, A,z ép kerék a' iv"pen iuihörgö mótorral. Lassul a ,mozEás. -esvszerre
csa,k a keréknélküli teng,ely ii á iÜver-iil-Iolja é§ a sérült sép simán megperdül1 sa-iát iengelyc körül, majd mecálL

Borden hadnacy leszállt.
. llardy Őrmester nyitotta ki az ajtót . . . rjlátta meg elsőnek a repülőhöz íohanú

Drótoi. A kutya egy ugrással Mich' ölében
termett.
A mesii,letódött§és mély c§endlében íelj

zen§elt ax órnagy hansJa;

- O_kos jószfu a kutyája, hadnagy, most
már életmentő is. tla mi abban á hitben
,maradunk, hosy ép a kerék.. " Jobb arról
nem beszélni, hogy mi törtónt volna akkor!
kószönörn Díót - §imogatta me§ a íoxi ie-
lét. _ Le!§tted a pilótavizssátt... Borden,
min gondolkozik? Hallja. a század krrtyálává
logadom Drótotl ...

Mich' felütötte a fejét:
___.Bocsánat! * mosotygott boldogan. -köszönöml llogy min is sondolkodtim? -komolyodott el egyszerre. * Azt hiszem.
biztosra vélem. hogy a multkor is iaiariii
libála. volt_ a 8épn€k. Drót figyelmeztetcti.
t:n. mégis leszáIltam és rnajdnem megittama levét...
._A,ztán,beléie fullt a szó, mert a szerelők,kirasadták az ülésből és Dróttal etrvütt
diad.almenetben vitték vállukon i iiirti'épti-let íelé.
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tl szerk*sztóst irírnyitja : firy §rrrilli

Mese a nrakran§§§ kiseleüánüról
-= }iagy F'ü1, fiacskárrr * szólt étlr:sarr. ja a kis ele-

fánilrtrz, **" 
-me$láscl, 

ha nem hatigaisz §uaváml,a ós orrná-
rryocl szükség néttriil folylolt a T.:ízlren ácta|ocl, egy§fier
szörnyii kei,lenretlens$g ér !

Nagy Iril aeonban akaratcs, haszontalali fia*Ic{áirí
vtlll.. a_lii- scrhasem figyelt a tnpasztalt öregek jt! íaná*ára,

-"* Persze l "* 
-aiinnyögött 

rnagálran. --, azi" lliszilt,
rrrcrL fiatal vagyok, hát nenr türtok kiilöobséget tenni a

helyes és a hei}ielen doiog köe$tt t Perlig jöi l,urtom l ami
öröjnet §zereu, 

-ae 
hclyes Ós ezért bizrrn3: ezt:tín is a saját

ítjem ulán nregyek. Áx orrnányam ma is, lrclnap is meg-
{ürii§rtaim, hiszen a doktorok azt tnorrdják, hos} a gyer$-
keknelt egésa3égére válik a lricleg tus,

viecto <le akktlr már krokottilt is lecskendczeli betrne ós

m,rncianom, sclrr kell, hogy ez nag},on örvencictcs es*rnóny
lesz.

Alio a Tiűróseftlgü selnmit sc válaseolt, egl,részt mert
lrcnr ért'et,te az elefrintok n_veivót, nrásrészt; perlig, hn besgél*i
akart v<rlna, hát kórl.v-.tetén kinyitani a szájá{: {s {rg;1- jár,
akár a róka és a hollÓ meséjéberi a ho}ló. }Ilveszti a finotn
fa}atot,

Nag_r* Fiil, !ii,tl,a felszólításárrak eredglórrylelensógót,
hozzÉtfogott ferryegetése beváltásához :

** "i':gy 
" ", kettő,, . hítrom,-, számolt hangosan, ---

fi,.1,eriink c!,!i,.." A ,.§sak"-ot neru l,utlta teljesen kirnondani, *\z orrálrg
hasító lájdalomlól el*rkadtÉs rryornban a folyó

feló indult, hclgy & nagy
mel.egben megrongálótloil
egószségét finonr zuhan,yrr-
zá*sa] rneggyógyítsa.

Ae eJőbb említett ki-
fogá,sokat Nagy Füi, a fin"
eleíárrt, csupán azórt mon-
<logatta, hosy megnyug-
t*ssa lelki,isnreretét. Yastag
b{írrilrck egyáltalán nem ár-
tott a rárrtottasütő afrlkai
meleg. Csak üríigyet kere*
sett" nrellyel kedvére üz-
heti e 1.ilos játókot. Rop-
pantrrl szerette ornrányátra
íc]szívni a viaet, hogy
azutátl a levegőbe fecs-
kcnclezze ó§ elgyönyörkijd-
jótr a szerlehulló szivár-
vánvszinű vízcseppeklren,

Igy játszogatott nap-
hosszat és sol,ragem érte
lia.i. -§{tlsL &z e§y§u€r azon-
balr, !aliglrcrgy a hullánrok
közé csapta ornrátryátn nré-
lyen rnegclölrberrt. Yalami.
r&§sfc}gta orratregyét és

fr)

a létegzetc. Most már vi}ir-
gos itllt a fiaclctínt clőtt,
hogy a harapófogó tún3teg
egy éhcs ktr;kotlil.

soli rosszat hallott a
fürészfog{raktól, azí is, lrogy
legkcclvcsebtr csemegéjüli
ai elelántgyerekek irüsa.
Viszont őt Nag_v }"ülnek
nevezték és nem volt lrolrni
közönsóges el.cfánt. A,kkor
sem esett voina lrétsógbe,
lr& nem egy szál, de száz
krokotlil akaszktldik az or-
mánvára.

-* Azórt t,ílltck f el,e

sem tréfa ! -. szólt tinmagá*
lroz" * l\tost hag,vján, dc
Ira fűrésze}ni keztl, akkor
konrol3,,ra fordul a dolog,
SeAít ségért kellcrre kiabál-
norn, Ellcnben ha lriabálok"
bizonyosan ide szalatl a,

mamám és csúnyáp rneg-
mo§§a a fejern, víz nélkül.
Ivlegirrt elmonrlja nraid,
hogy nrirrelig illetlenül vi-

xrcgszorította, akár a harapófogó, Bármennyire
crőiködtitt, képtelen volt kiszabadítani hossz{rJrosszű orrál.
§öt, ha ráncigálta, fájt, mint a {oglruzás. Megbotránkozva
kiált,ott fel :* }Io. . " ll0, hát, ez meg micsoda ? !

Az ,,Q2" pedig tuclniillik, ami szodtotta, egész egy-
szerüerr a fíatál Fűrészfog{r volt, kit keresztnevón Alinak
Irlvtak, Ati ott tr{ísölt a folyó íenekón a zöld hullámok
alatt, mikor véletlenül észrevette, lrogy a vlz egy vastag,
hosszrl lrurkát soclor feléje, Abban a pillarratban úgy érezte"
hogy a hurka a lcgkedvesebb eledele és falánkul nyomban
lrelelrarapott. Falánkságáról nem tehetett, mert ez a tulaj-
tlonság á krokotlilusok nemzetségének legfóbb ékessége,

Á hurka per§zc Nagy Fül zuhanyoaó készüléke volt.
* Hej, bárátclm *- i<ianatt a fiaelefánt, * az ilyesmi

mégsem iáija l Miórt ragadtad meg tulaJdon orroln, mintha,
kollrász lenne ? §resed el rögtön, mert lrt nem . . .

És Nasy F'ül, erejében bízv§, (hjlyfösen folylatta: . . *
mcrt ha nem engetlerl el mindjárt, hát olyan §yor§an forgat-
latr majcl körtrc-körbe az ormányommal, hogy sétáini mégy,
tle trrinden porcikácl külön-külön vándorol a világ nógy
tája íeló " . .- Mindezek után isnrót fecskendezni feigom a

sclked,enr és így jár az olyan _kis elcfánto aki nenr

lrallgat a tapaszt,alt öregekre. É,s ráadásul, ha 1le9-
szidíak, m*g,iaiCut a gyomrotn. Már 1tcdig én irtó-
zom a gyomorfájástól, mert olyankor vóge a cukornao-
ropogtatásnak,- - :- Szedd lrál össze erő<let Nagy Fül barátom -_ foly-
tatta a tanakotlást, * lútocl, hogy másra nern számíthatsz,
i"s}.Ut csalr seemiigy*re a lrclyietet hidegvérrel , , , Ha én

o"ff Hettot , kiált á- rtiresztogír. És testvérei itt a §zom*

seédban lakáak, vannak legalálb ötvenen. Világos, hogy
hiába kiabálnélr. . . Tennem kell valamit.

Jókedvilt rikoltott : - Fűrészfogír, iaj nekect l * és

akkorát tiisszentett, lrogy az orrahegyét szoritó Fűrész-
iÜn Án a kitüszkölt viziugar Flal á magasba.l"pill íi
a larti fűre hemperedett. Plhákolva kapkodott .'9y*8:
otán s miután nehózen lábra kerekedett, ijedt csuklássa|
rnenekült vlssza a folyóba. Szetrtül megfogadta, hogy mig
a o"iiá§, világ, sohaserri nézi az elefántormálv_t hurkának,

Nirgy F"üt diadalmas tronrblt,álással tért haza a surii
erctőre §i ami különös, sőt majdnem lrihetetlen, senkinek
sem rllcsekedett kalandjával. Az is igaz azonban, lrogy a

ioiyOnat< tájékára sem irézett többé. .. Antal Ggula,
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§rrska P*tí vadász*ía
Á §ip.§op

$ o§ fteíg
o§tdgmdrft" 1f,

sb,%p §
Magyerr gyrirímó"y §

Yatlászrri rnegy Puska Pcti,
Orra rill az égnek.
Szájszögletén_fcllh.arsan a
Búszke harci érrek.

i:{áta mögött lógti fiillei
*_ fisípje m€g { kán,ylr *-
].{etn kevesellb büszkeséggel
l}allag a kul,vája,

Pista, az euer-
m,O§ter újtbb
furtanggal lepclí.
nreg b*nnünket.

Il,ejtélyes arll-
cal zsebétre nyú}t,
Prú}ráljátok rneg
seétválasztani, c|,o

terrnéneetesen crő*
szak aikabuazása
né}kül tnün-

vógón levő k,erek
kis hajlítson. Áz
örclöglal<atot lrtl-
csrtkttrk, }la ki
akarjuk nyitni,
ul4vaneat kell ten-
nünli, *sak, e}len-
kezö irányilnn.

l

t

I

Yigan [árrcol ilytl§zi kotna
Künn a lrímes réten,
Pedig már a veszedelem
OtL az errlőseólen.

I3odri ugat, nyuszi ,ugrik,
Peti szíve tágut
Es veszélyes ólorng,;rrtlrt)e
ltepül *r puslcából.

.-:-J*__*_-**"**_4,

A uildg legrossrabb uws{erernbere, ki légutlrakat ép{t,
*

A legrasszabb ttöttezet a laauids tlt!útt uan.
{t

Az ti rneghailítua mutatla ere!éí.
t

Szeruncsés, ki, a szeren.eséjút nem a srerencsének köszönheti.

§nD§GLAKAT

t{otda neveltv*. rniktiaben clőirúaoi'l tréi kis iissze-
{úgsn karikát. Rö§tön nekiestünk. I)e hiába, . " Ábűvös karikáko akárhogy forgattuk_, próbálgattuta. nent
akartak szóL;iönrri, Végre tiirelnrilnket v,esutve odaadtuk
Pistának. *- §gy üg.ves mozdutat s Pista diarlalnlas &rccaltarlotta szótválasztva. Kérésüukrt megtatrított rninkel a
csodaszcrszáni ktlszí[ésere és Itezelésórc.

\regyürrlr kót rlarab 30 crn" h<lsszír, 2*3 rrrillimó{.er
vastagságú rilz- l.agy l-asdrótot. }l4llilstrk meg ezeke{ aeábra szr:rinti tniltloir karikálrká. Ha elkészi.fitünk vele,az egyik karika keskeny nyel€t (í.i tlugjuk keresztűl amásik karika lrrrrkán {2) ós 'lrüzzuÜ" át a kari]ra

Ám a gornbóe nent válogaf . . .

Peti.arca sáparl,
,,Nyuszi helyett * jaj ** lclőltgnt
A Bodri kutyárnat"'
Sírva inrlrrl haeafelé,
Szlve csupa bánat, , .

_ Isten veled,'hír, dicsősóg,- Gyönyörű var]ászat.

,§ r\

L.
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Megnyilt aa iskola
; : á: l,: * t,urkó.

Istrról 1-iiL vatl a?, rl§ósz tlszl,áj.
I{dpzellrettd, ltis napltitn, nrij _öttinr_ voll, r"nikor a

fiirkat nrckpitantotanl a hrlsz{r vak*tijó utárr, A tiőnig úBy

lesiilt, mini l, lrarrra 1,{ cipő. ;l szclbctka tlrirrjárt nrrttate,

hogy'nrill,err lel * nrrrizlilija, rnityr:tr crtis, ttaháí, }ta ojan
erőj' vng$, ntlsze nelied. *r,*trta ncki a.ttrurán_yi. íls 

}et,"et1|
eáy artlÖat szrlbotltán*k, trog5, az perc*kig csak így dlttiotI
sz(llni :

--- Hük, lriik, hiikk. . "

Asztán hazzáteLe, kelőspolrl :

**. bia rrregájj, ntaj sz<lrulsz a hlrt;"írnltól,
A lsajblinÜci-lragílO gyíijí,crrrónn1,,ci keztlet httrcegni,

mcrt ők lőnt n}aralta,k n kiós balat,onon, mely rrly nag"l í_ó,

hrlgy alig van partyn.
''"*.- Árz is valarrri -* tliirökto fógl, ittc süs, nek-cm miut

vhn.
-* Na mid van, ttl prr pák ,*" kértleztc kajblittl;er,
A könig vict,sctr odaszól[ :

-_- Árnyóklya.
Dörgő tia*.állat }lonrrrálta az aszLáj a vicet, de kajtrlin-

ger nem hatyta magát:
Iclc süs !

Azzal, elijvett egy elobozt, atnin fölül be főző papir volt,
vagyis celofán, tro!} an lehessen lální ralyta és b*nne,

halr, solr seólr lepke volt.
Ő fokta, mint gyüjteményt.
§lcso,láikoszt unli a szébsrlges gyiijtenrórrycn, Litokbarr

irigytltiik is ezt a 6-ásos látványt, rle a.nrurányi, a legjob
toiriász, crős, rnlntl 1 bika, a íogát a körnróvei megpöcin-
Lette ós montit l

-_ trz eg;, vacak.
* líit ** iivtittOt a fógl -" cz egy vacak ? }íít ,vctl

clnclomásul, lrog.v 1-seör is ei egy szép, klassz gyiijtemóny,
2-soclszor szotdatja a rlurlományt, anli által fel lendül a

tlermészdtrajzo vagyis átlatta . , .

Az uttois'ó tre*ii mar belc szrrlult fógllra, mert nurán.vi
mckragaclta a mejjót, ot, a}rol a matrózbl{rzán találkozott a

2-t gaiér és nrási-k jobbjával tacsarni keszte az otát,

A l]ó§t ojal órrc{.t. tninha ct:ös t1.orrrrát kapunk a virsli
rnelló sől' szódavizel, is j;zunk, ezórt íg.v kijabáit a vég^

vcserij lren segít.súgórt-,
-.* Pfcgit.pfúg. íiuflr. pfegi,tfóg , . .

Sől tntlg lrozz.iitt.lc, hrlkan:
*- Di{nóf/tg.
Az rrsztírjon J:larci hér, let urrá-
A íiuli i-t, pártnr szakad|ak. Lin tiern szakadl,anr

2-t i;ártra, lranerr lnonl,anr a kiínignek, bajtárs" nt hattjuk
esr"t a rlcrí:li lcpliészt, illtár t tY, t}. egl,ik rlurlotnányos
apostolát, az állot t.an tlisztil. i §egicc§ünk tchái, vagyis
gárrcsolj, kőnig i

llrip sc kellet.etl errr,,
§n, a, körlig,, toválrl-,i nógy eg_yénfiu és a szobotka,

aki nTár róg pittcli- nrrrárryira. véciel,nére lreltünk {óglnak,
tle rnivel ai irerrrrrek két rrlclala ran, megalakult az ellett-

uárt is" F'őleg szobotka fulyta itl a }rarci riadtjt, akin<rk

igl,an ep az"előbb l{onl. Le a murányi trgyet, rle.m"ivr:l

ati.O"ig.t ki ncm ált-S-ja, mellészegőrtött, í{ondo,lva,. Iro6;1, lr

nagy iurnliban. leosztlrát *gy ttLrpla linonrat a kőnigntk,
l-Iát let is rurnii.
Vagy lieen mtrrárryi rnellé álltak, mink és a többiek

ezekttek ronloLurrk.
&Iurárryi ugy vetlel<eclet, mint egy oroszlárry, nekel:r

letépte kót" gonibomat, <le a. kőrrig is nregnutatta szolrot-
kának, hogy rni is az a csiilagos Eg.

Mikor asztán tip 1 lnás hegyén-lrátán voltunk, vag_vis

csihé-prrlré, nyiit az ajtó és belépet ttz osztályfönök ur,
Ösrzeietó a keeéi ós csak lrózett-nózet,t bennünk*{,

Yérfagyaszt<ijatr,
}!íire hejrc ált a csenrl. mexólali :

*- Örömrnel lálom, hogy jó korlvvel ctértetek vi§§zit,
fijuk. Ntl, foklaljatolr lrelyet. " .

"Erre vilarlt á cvikcrjc ós cgész lralkan hrrzzálelte :

**. A jövíi órán pr:tiig fetelés lese . , .

És m.cgint iszonirt vilaní a cvikerje, ohlr, jaj 
.**rrnr_*

A Fogoly és a Fecske
*- Miféle rnarlár

ya§y te, Fogoly
maclár, -- szól a
Fogrrlylroz a Fecs-
kc. *-* hogy -- ho-
lotl erős a szár-
nyatl ,-- éppen csak
ír:lrelrbensz s ntiha-
rnar irjra leszállsz,
hogy aztán tovább
gyalog futhass á
löldön ? Igazi nta-
dár a szárnyain ól,
líadárrá a trradarat
riiptc teszi. -}íézzW.P,!",-,\ ,-,-, v "- lne§ engem : nap_

lrosszrrt a lcvilgőb*ll lclicg|t,k. I ioi fcrrn, hol lent, az igaz, hosseü szál {tlnál. .Azt.árr lűztl fcl a mogyorrikat arnint, a

képen látod, máris kész a nranrlarin, teste, feje, Iceze, lába-
Nehany ecsetvonásnyi tus arcot teremt számára. N1o*l,

rulrirt nel<i t Szabj valatrri ócska, fehér rongyból kilnonót,
fess rá tussal girbegtrr}ra ábrát. Rajta a ruha is, <lc a kalap
móg lriányzik" Vágj ki kemérrypapirból egy kerek lapeit, h{rztl
a ieje t+iejére éi elkósziilt a mandarinl<alap is. Ugy-tl
pompás ? A lámpá<lra akaszthatocl dísaként, vag1, akár-
hová, ahog!, éllpen kedvcrl tartja. ---x*",

Irrre eg5- jólöltö-
zött liínai nranrla-
rin-amerikai lno-
gyoróból. Tíz fil-
lérért, nagy határ-
ral velretsz és tiz
perc a,latt ell<észít-
trtLed belőle a saiát
lrázi nranrlarinorlat "

§zükséges htlzzít
tieenhat darab ame-
rikai nogyoró, cgy
erős, nagy varrótíi
és még erősebb,

tle lnindip szárnvtln t

-:- ls"aza(I ván. lesl,vór --,, r,álaszolja cgy hosszú, tnóly
sóhajtás "után a Fbgoly madár: lgazi ntatliir valúbatt
sráiliváin él ós nrartárrá a lnatllrrnl csillug},an röllfc teszi,

tr)c rrg.yarr mikrlr ós lrog\ alt szirlljcln nragasba _ttz a

madírr" akiírhogy tttrlna is. akúrhogy _szerctnc is, akinel,i
ininrieirrrani kr,áv,,rt, sován1, nrorzsá-ii kora l,eí{gcltííl liésii
csti§ a Iaitrtt g,,i11 51pjeqettrir, ha nzt aknritr, lttlg1, óhen nt,

v,:sszcrr'? l Dor.lsftla( J.

Á }Iagyar c§clkószszirvút§r,lg l{ivntnlos tapja. §lőíiaetési ára e8y ór-rc 2 pengői amely egyszerre kÜldenrlő he" §síye§ ,lzánt ára, §0 fíllér, Csekkszámltl

§t.4?s. §zcrkes?tö§ég é§ kinrlólrív:rtrrli Blldáp.§t, \r, Nag} §ánrtor ritca 6. Cscrkész}ráz. §zerkesztÉsórt é§ kiadá§Órt felelős: tlos*h BÓllr dr'

Kia<lía n íía$yaí c§gfké§7§zöVgt§é!í.
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|§

i*

§aWne*ffzű§m-*M

ijrelíls,ei*liitt
*- trlú,r rnt:pítzl iii'!.l.tttti:lt,|! .- rlr:rgli!!tt

{z7 rrptr rt *isffrif, " . .1{j lt:s: lltl{il.t:ri.
llr,t nern sz*kt:! le tl |ttl:ltdnzúsrti! 'l

*- f/ril !ő*:rrl{s:"

ílril, rrí;

l,tas l K*laue úr, rlri$rí lr!*|,|}, +x it
ronir{ ol1,*n lass*;t l

Ka!*uz : 1lár*:rr l;os*r ót§ ták*{.
viszüal< á ,{}fiat{!* ós * hc*tiát wilrdi3
&álrat*lé igl,ek*ur:ck"

ígazlr t-an

Atll1cl : }Iiúrt liclyr jáiszrli J]'isirr,t*-
c:ol 'l

l,Íiki : Az alrl,árnari,czi:rly li.lrtíiitáia,'${inrtjárt bög, hrr a liala,llárr:i:s:.ll í*jbr.*
iilönl.

Tr:rrrrrizírl

{iytlsri *t rzjíóhi:!. :
-- - Manza, hu ne m ttds: :iiei!ii;z i:tlt;

ilttrllt sil!etnéJI,|!. l,.i|t!l,,|llJ 1. ,:l; !1.1íu-
hiililn snatrsanl !

§{ótkíiliizós

Káplír* l §oj, azt a bót nie§ a rryoltirt l
íIogy nreri eldobni rr puskáiát i t

Ujon* ; Káplár úr kórern. h*zzá
akarok szoklti * níllkülözilshrz.

í:lizítl* j*l

-- . Xatd!tt ,íttli, ltct.:aiö!1 múr Pí_s*
li!:{, a: is}:alűhól ?

.-..- Igenis,
-- l-til.tu mrí.r ?
. -- §cnt. rk a mu.csktz núr at tigq

:l iL!. !: i.Lj í. "

Ut;tdóE;liilrorr

t'rttdtlE; t-laltlja, 1iirit:ór | §{.1r strk-
kal ji lib rántr:lt irúst. is *il*ltr. tlriul-
t:a ii-í l

}}ittr,il : 1,tllrri, nLrgl,súgtrs {tr, tit lte ni
trrináiunk |.

Éj,izaliai t§e f*ltrlr

A fötrrarirrrtl*lok l §;rglj{rtoit r*il1;
ónlr3 ] \l,rrr liilullk kiilölrll*n óttilni '

'Iávirlrt * íáborlról
(il7t-ls:itttlk t:lt'tlg1loíl {t zsebpi:tt.:t,

ltit'ira.it,! A'íilt! Jltt:tt t: í)!rl,]'li(i!ltl!,,, ."lt', _

lcl; §íir$/tf.§eri pt:nil !"
}"en l*l1i {tkleíet.
{i!tlbl: !"fu:irrl,Jr]l rtlrlll,r:l : .,í!n! rrtcrcd

l: IrIl}: .'

}!irr *: ,.i!rii r!. s!i.r{J/)l1,1}:i i,irs;ti:
,,.\'liirtlr;",

F"*r(lsir

- }til tsinrii a lir-órt. alii ol.y- an st-
tiáig jitrt íriiás trilrrr ?

, }los1 sertlniit. !1ilgka1ll a rtz ;illirst.

llai il!i;k
l. ltdNrigl l .Ier tc$ívúr rilrllk lei a harti}xiy-

rl,*t ós lóp.i iink lrarlf.iirr,érryrr,.
!í" íttdiárl : :l" kiálrist rni,g rutgte,lreí,jiik. rte

hüP!,iii\} J,nvre lópni rrrar ltltrt lettpl. \r,nt
látotJ ki l,q* tóvt a iáblt : ,,]la írt kiilrrr*l
rna;|{t ?:irr il".

íitiinrrr. órrr
l}Író : tlegllúnllt Itlúl,. hrrg.r eg1, tlr,iltlyr,

rirájáhrtlr helairő l+.tl :'

Ilab : íip,önge tira ? trg§ egész ój"
;zakára volí sziiksógenr, ulíg & pá§sill-
szokrérll,t m*gfúrlur{írrm i

l}iagnózit
{)rros: .1Iillt,.tt íiljtl:, it-:til .,ills:rlr

j,ijtIttlntn! ?
Beteg : A. .íti:sr| !;ljrú! |liiritt.

l'akar*s l'istu
, ,l}OsSzantír. l,}r,l]l ,kll,i111;i n}c}.l ;t

llagr al Cst. lkriszt j

1 I)e hiszen glkiiltüzt,eteli. I}ejcIerr-
t,tltied a kialiólr!l,ata!rrllk a eínrváltrl-z;isi,? :'

,*-" üsutJál 1 l'ía íl:r költöziinl, i,rzt
1 rrlrritlk ilIik I

,1,,lt*{lv*s",\tllr:riha
,ltlhttttt!., §{aln:l. llz *lrlalililrI lál,tltn,

lrrrg},-, a Willíarrr !látsi Ir'in itlrzitít:lil,
kínilttt: Mtlryik rllllirlttrt iritl .r

IilílrlílU , llirrrl :i |i,.! tl'!;r

. ,],.},'..'.:'J'", ,.:. ,:, _l,,: .;..",,../

,ka/nd,

l4

,u

l'ílrltlr:ltl

-.t,lé,bátyárrr, a lrotol ttem szalrad
a tárgl,aióterenrbc vinni. }ienr látia,
hr.rg_r, ki van írva ?

- Al, itlézőcódulát ltltltatvíl:-- Síán
hog.vne lenne szabatl, mikor az írás-
ban az van, hogJ" vétlelernríJl magam-
nalt kell grlnrloskorlttr-lnt"

l-rrdásaatorr
--- I]ilró itr kórenr; sürgőstn bc kt,il

szüntetni a varlászatot.
*- §{ióri ? Nincs lijbi; vatiurrk ?

--" Ae tnég r,:rn elég ! I}e a kíirház-
bó! teleionáltak. hogr.,tiitrcs töbll úrcs
ág.v* a hajtók szántilr:r.

, , Iiírek |,gu íüA,rijl .|

--- Xé:itüh:rijt. parartt:stl! l
-- §rm. ---* Á,: arttlmnal: I

Iilcl trtelltl',.

Rcndiír l ll?lrát rin nróg ólr,* ltítz{x
lii ezt :l .izer.,ntsi.llan r,tltller( a rizhíil I

Étotnrclltíi : lgtlt. Dt iuulnt íalpra-
áll1, fillakasztol.{fi mrrgá1 erro a í{rra.

ítonrlíí* l l}e ha ószrevelto. ,lt.irl.
nenr vál;tll le azort*l ?

Bletnrrlntií ! .\rl lrií*,l.nr,-: r,r:t'ii ". .
rzántrlui lrkltr.

l lrr rlstttil

0rros: ... tis lninrlen ;rolllir korlr.ak
elíítt eg_v alrnírl kell e|ftlgyasztania,

Beíeg : l l*rnlint alni:it rrrtgcrttti r]g.i,
nap. tlakltir úr, ag lchet*tlensó§ ]

'Tol$ai;á!onrda'métynyomá**, §udapalt.]
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