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M.gyar Cserké§z gárdáia
Az utódok okulására és a történelem részére folytatólagosan fel.|egyezzük mindazon csapatokatn
amelyek a létgzámukon felül,glűfizcttek a Flágyar Cgerkészre:85, óó§,7ó§, 9ló. cscr.
l''! indezen csapatoknak a ,,Matyar Cserkész,, ellsmerő oklevelét kijldtíj

€sapatlétszámuk erejéig fizettek elő a Magyar Cserkészre (folytatás}: 7§5. cscs.
A csapatlétszárn 75t'7o-g erejéig fizettek elö a Magyar Cserkészre (folytatás) ; 18. csce.
A Magyar Cserkész elisrnerését fejezi ki és zászlót hajt valamennyi íelsorolt c§apat, de különösképpen lelkes,
fáradhatatlan parancsnokaik előtt, akik hívó szavunkra hősies odaadással szervezték met a csapat Magyar Cserkész
gárdíiát, mert tudták, hogy a jó cserkészmunka egylk leghatalmasabb tényezője, a cserkészet siépségeinek és
örömeinek leggazdagabb forrása éppen lapunk, a Ma3yer Cserkéez.

llát mnlim §llrllil a lillgt!] Cst*íul?
A Kiadóhivata] leveIes ládájában ia!lózva,

az alátlbi érdekes leve]eket találiuk s közzé-
tesszük azért, }rtlgy együtt órü|jünk velük
valamennyien i a Ma{virr Csetkész r;jva.s/li.
nugyrlk és kicsinyek, hogv i]ycn Iclkcs cser-
készeink vannak.

A l72. §z. c§apet (Dehrccen) jevelébij]:
,,. . , tiszleJettel közlöm, hogy cserkészeink-
nek és a nem §scrkésa tanut<ihnak a fisyelrnét
osetályró1-osztá]yra járvirn, íelhíviam a M.
§s"-re s ennek alapján a cserkészcsal)at lag-jai és volt talajai majdnem kivétel nélkü1, a
tanulók közül perlig többen elöíizettOk a M,
Qs._rt , . 

"'An §§, sz. csaprt (Körmend) ieveléból:
,.... A M. C§. l935_36. évi elüiizetési ü§yét

leziiltuk. Az credmény kedvezőbb, mint a
t;rva!yi volt, m9ít mig lavaly nagyobb lét-
§zám melictt g9 péltláryt frrgyasztttttunk, most
a kiscbb iélszánrlrak l97 példányra volt szük.
sépe . . ."

A l90. §.. csrpat (Debrecen) leveléhől:
,,.,, Csapatunk a Magyar Cserkész előfizeté-
sértl vonatkozó toborozást beíeiezte, az ered-
tnény kereken l00 előfiz,eló ,, ,"

A 2?7, gr.. cgapal (Pápa) ievelébül:
,.. . . Ezsntúl legvérmesebb reményeinket is
meshaladva, 227 drb számot kérün,k, més
pedig, hogy egyré§zt lássák, hosy a227-esek-
hcz me&y, násrést, mivel az előíizetiik. áru-
sitók stb. összeadása által enrIyire lelt szük-

"écünk , , ."Későbbi levél: ,,. ., Pápa város iij{isácát is
kezdtük beszervezni, ú§yhogy mO§1 öss?esen
339 darabot kérünk..,"

A ó91. §z. csapat (Narymányoh) leveléből:
,,. , . Á Magyar Cserkész cddig csak 3 pél-
dónytlan iárt. Nagyon nehéz anyagi viszo-
nyok közt élnek bányászaink. A heti két vagy
maximum hártlm munkanap kevCs keresete'
biztosít, különösen a srrk családtagúak érzik
lesinkább, Tegnap tart<rttam a2 elsó apród-
szert és igyekeztem kedvenc lapomnak, a
,,Ma8yar Cserkész"-nek előfizető1 szerez.ni.
,Eddig 15 ííibijl áll e csapat s l3 eliifiz€tetr
a lapra.,"'

A 9Só. sz. gsapat (Nyírbátor) leveléltü!:
,.. . . A M. Cs,-t a ir;lyó évre 65 pé)dányban
kértem. Örömmel köziöm, bogy a _szüksésler
l05 í,éldányra emelkedett , . ."

§ok ilyen levelet iktathalnánk még ide, de
valamennyite nincs hely, c.9ak kiragadtunk
párat a sok közül, mert boldogok va8yunk,
hogy a lap ilyen örömet szerez mindenfeié.

nilRI(l.NAlí
a kit ü nó szomjcsillapító-
nak, egyet]en kulaCsból
sem szabad hiárryoznia.

*

Jól cukrozva üdítő
és egészséges ital,
Inely különösen
hosszabb túráknál
nagy ellenáIlóké-
pességet kölcsönöz.

*
Kizá rólagosan honi nyer§-
anyagokból gyártja a

FnAilClt ilEilnil{ FlÁl nr.
nagykanizsai és mo§on-
szentjánosi lrazai gyáraiban
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15 eve§ a magyar levenlemozgalom,
a csendes ünneplésben részt yesz a7 idősebb testvér, a ma már huszonöt éves magyar cserkészet is.

Mert testvérek vagyunk.

Közös anyánk a magyar haza, közös sorsunk a mag}.ar sors, közös célunk a magyar jövendő.

Eszközeink és munkatervünk részben más, de céljainkért egyforma kemény magyar izmok

feszülnek, egyformán magyar szív dobban értük.

Az évforduló alkalmával cserkészköszöntéssel további Jó munkát kiván a cserkész a leven-

tének, hogy elérjük a §zebb jövőt, melyet mindnyáiunknak Adjon lsten.

Futok a tenger felé s beleömlök.
Addig álmodok és száll ajkamró'| az ének ;
lsten mindenkinek ad Jóreménység-fokot
Csak kétségbeesett látja az életet feketének !

Mert szép az élet ! §zép a dal !

Szép a mosoly, szép a fiatal
Fűzek táncos lengése a szélbe,
Nem adnám semmiért cserébe . ..

Nem mondom, hordok néha bús hajókat,
De horgonyt nem vet egyik §em rartam.
karcsú vitorlások siklanak vizemen,
§ ,fehér sirályok fürdenek habomban.

puszte §ándor

JÓREMÉNYSÉG-FOK
A partot Jóreménység-foknak
Hívták, hol az élethullám kivetett.
Előttem ezer titokkal teli éjszaka,
Mögöttem a tenger nevetett.

Mégis elindultam törvényén
Az apró ember-erecskéknek ;
Járom a titkok erdejét
S zendül ajkamról az ének.

UGORJ A TENC?ERBE !

Régi történet, még édesapdmtól hallottam ggerekkoromban.' Egg tengeridró vitorlóshajó ksaitdnvó.nak a kis|ía |olgtonosan ott ruiszkdlt az drbocok kötéIzetén és különösen szere-
tett az árbockosórban tartózkodni. Yihar uolt készülőben s a magasban snlgdlaíot teljesttő őrnek ís_le kellett tönnie, hogg
a többinek segttsen. Mdr jaaóban dühiingött a víhar, amikor észreuették, hogg a kis|iú ninc's seho!. ó is ugganakkor ébredt
föI az órbockosdftan a nagy hintázásra, zúgásra. SzédüIt, amínt a magasból letekintelt és nem mert lemdszni, Visz,ont kapasz-
kodni sem igen tud,otí múr és |élő uolt, hogg a |ed.éIzetre uagu a tengerbe zuhan, b

Az apia szócsöaön odakidltott neki: ,,Ugorj a tengerbe, ha az árboc a utz tölé lrujlík l" á'lcislitt megdöbbent. Hogg
parancsolhat neki íIget az apja ? Aztán aznnban arra gondolt, hogg a tapa§ztalt tengerész, akí őt aruqtra szetetí, nem aidnl-
hal rcsszat. Nekí|ohdszkodott és egg alkalmas ptllanatban behúngl sznmmel a lengerbe vetette magút, És akkor , . . abban a
pillanatban, amínt aízet ért, erős kank ragadtdk meg: két malróz, aklk kötelekkel és menlőöuekkel |elszerelten ugganabban
a pillanatban ugrottak a uízbe, mint ő, PiÜanalok mulua a |edéIzeten voltak ualamenngíen. . .

Hdngszor parancsol olgasualamit az Uristen, a szülő uagv q cserkészvezetí, amínek az értelmét nem lútiuk dt ggermek-
ésszel ! Engedelmeskedjünk ilgenkor mí ís bizalommal és ió lélekkel. Híszen eggiktik sem akothat rcsszat ! Igen iól tud-
iúk ők, mí szolgdl jauunkra Az olasz balílldk lörvénge ha§onltt a mi 7. törvéngünkhöz: ,,Balílla ! sohase Jonlotgaxt |ötlebb*
oalóid aagg a Duce parancsót t"

Engedelmesség nélkül nincs ered.rnénges munka, nincs egészségés szeraezet. Amikor a trappista szerzeles belép a rendbe,
két kezlt apdtla kezébe teszi s ezzel ts ielzl, hogg oezctüje kezéuet akar ezenüJl cselekedni és azt monilja: ,,Engedelmességet
|ogadok neked. a íóban míndhaláIíg !"

Cserkész ! ggere és cseleked.iünk hasonlóképpen !



Magymr cserhészeh
Lengyielhonban
Tdborbontds, utazds haza

Egyik lengyel fiü azt mondta, hogy számára az egész,
táborban a legszebb zen€ a mi vig cigányzenénk volt.

Máslk szép zenei élményünk volt a magyar tírbor-
tiizeknél a magyar zenekar scólistáinak tötrbszöri saereplése,
keil tanár {tr veaetésével,

Az egyik magyar tábortűznél, ahol lengyolek ís voltak,
a tábortűz végérr a lengyele! elkezdtek kiabálni : ,,Rákócsi-
mars, Rákócsi-mars l" - Ők ugyanis cz-t cs-nek ejtik ki,
És mivel a lengyelek annyira megszerették a ,rRákóczi-
lnduló"-t, a zenekarnak a táborban és a lengyel városok-
ban egyaránt bizony na8yon sokszor el kellett iátszania,

Júlíus 23, hedd
A táborbontás napja. Reggel, amlkor felkeltünk, a

legtöbb raj már dolgozott körülöttünk, tnár bontogaiták
táborukat. illi is hozzáláttunk a munkához. Ment mlnden,
rilnt a karikacsapás. Még nern volt tizepegy óra cem, amlre
o|készültünk a táborbontás minden munkájával. Vonatunk
aponban csak kósőn rtélután indul. Igy jut még idónk
arra, hogy búes{rlátogatást tegyünk a szomszéd lengyel
táborokban.

Elbtlcstlzqnk lengyel barátainktól, aklkkel oly bensó-
sóges barátságot kötöttünk az elm(rlt hét alatt. Mégegyrzer
végigJárjuk szép táborhelyünket, arnely kedves kép alakJá-
ban vósó<lött lelkünk mélyébe. Végigmegyünk a Pllica
partJán, a kis réten, ahol olyan vi4áman Játszottunk a
len3yol fiúkkal. Elb{rcsírzunk a hatalmas fenyőktól és a
keskeny hosszú róten átíolyó Gacs pataktól, s a kls tisztás
egy szögletében tneghúzódó magyar tábori oltártól, ahonnan
ímánk oly áhitatos csendben tört a magasságok felé. Nehéz
czíwel b{rcsúzunk, szomor{r hangulatban válunk peg min-
den kedves helytől, ahol olyan kellemeson töltöttük el a

'uo"';;lilTt *ug."udtr az itten mírrden napra hijfuó eső.
Mi a len8yelek sátralba trrenekültüpk, Itt mé8 az utolsó
órát is felhpsztráltuk barátkoaásra és egy üJ lengyel nóta
megtanulására. Aztán négy óra felé neg|öttek az autók.
Felrakodtunk s szerelvényünket kivitték az állomásra.
Most aztán a teljesen üres táborhelytól végleg elbrlcstlz-
tqnk. Összekapaszkodtunk egy hosszrl sorba. Nagy gyürüt
alkototl az öLszáz nrilgyar fiít. tigymás kczét fogvir jártuk

A tábor jetvén"vének, a biilén},,nek ízullre) sz,rbrl

véglg uto§ára táborhelyünket. Aztán nregindult a lrr;ssz{t
sor körbe a volt íótér.helyón, míg végre egy nagy tömeggé
lettünk. Itt cserkészindulóval brlcstlztunk egymá§tól.

Aztán megindultak a rajok az állomás íelé, Utunk
végig a búcsúzó és éljenző lengyel cserkészek sora között
vezetett, Minden közeli táborból kiJöttek az út mellé a
lltlk, hogy egy utol§ó ,,c§uvaJí', vagy éljennel búcsúzzanak
tólünk. Estefelé indult a vonatunk. Mi, fecskék, mo§t. több
helyet kaptunk, mint idefeló, kényelmesebben helyezked-
hettünk el. Kötélböl késaült függőággyal egy színbe hoztuk
a íülke padJait a köaötte lóvő résszel és így négyen egy fül-
kében kényelmesen aludtunk. A sok utazás alatt végre csak
rájövünk: bogyan is lehet kényelmesen utazni.

Jrilíus 24, szerda
Reggel öt óra, Przemyslbe érkeztünk. Az állomás

éttermóbon a város már reggelivel várt, amit az ünnepéIyes
fogedtatá§ után elíogyasztottunk. Utána ismét borús,
esós tdóben elindultunk a város temetöje felé, ahol a világ-
tráborrl oly sok hőse fokszlk. Kint, a város szélén van a
temető. A beJórat közplében §o|c-gq6 krtpta, köztük sok
bósi halotté. Felmentünk a hatalmas temetó végébe, a
domb legmagasabb réslén íekvő tömegslrhoz. Itt három_
eaer, a vitágháborúbgn elesett magyff katona íekszik,
Közös sírban. Elhanyagolt, gondozatlan holy, ahol csak
a vadvlrágok és gaz íödi a kókerítóssel bekerttett ttla-
gyar strt.

Rövld imában omlékeztünk weg a2 itt nyugvókrót,
maid kts csokrot tettünk a sírra, Aztán plindultunk fel
a tíegyre, hogy megnézzük annak a sok áldozat|al ós vér-
veszfdséggol oly nehozen tartott és végUl elbukott várnak,
Przemvslnek a környékét. A várost akkor több vár,
egy váilánc vódto. [{ipdpn, a város környékén lévő domborr
vólt egy er6dítmény, Közbon megíigyeló dorpbok s ezekről
a dombokról védték a várat. Mi egy llyen me8ftgyeló
dombre mentünk tel s lnnon néztünk körül szakszerfi
elöadást ballgatva.

Hosczan vé§lg lohetott látni a sok vértól vé8l8öntópött
terülptet. nlmonaTak, milyon ütköagtek voltak ltt, mi volt
a szprops annak a dombnak, amelyen rut mo§t vagypnk.
Láttuk'az ororzok egy nagy íelvonulási tgrületét és azokat
a dombokat, amolyp}en annyl támadásuk skadt mog. De
nom tr csoda, Hlffi-ma1a32 a tercp ir majdnem lebetetlenné
torzl ennglr r vtdóknef a megvíváeát. A 4omb d|ában rné8
néhány krvlrnq mort lg látbató.

A llillca e l€ngyel cssrké§zok által ólrített htrldal
(Dr Qadk Jdnos lclo.)

2



Aatán innen is továbbmentünk. Lejtós, csúszós, az
esőtól sikossá vált utcákon mentünk rri§sza a, városba,
azon végigvonulva az állomásra, Beszálltunk kocsijalnkba,
aatán inrtultunk tovább Lemberg (Lwów) felé,

Lembergbe érkezve, villamosokra szálltunk s kimen-
túnk a t-ernetóbe, hogy tisztelegjünk az ismeretlen katona
emlékműve elótt. Letettük árvalányhajkoszorúnkat an
emlékműre. Tovább utazlunk, ismét villamo§on, a váro§
kiállítási ligeíébe. Itt megnéztük Koszciusko Tádé kör-
képét, mely aa 1794-iki oroszok és franciák elleni ütközetet
ábrázo|a. A kép gyönyörű látvány. A nűvészi kéz másíél
évig dolgoaott ezen a tökóletesnek mondható képen, amely
tlgy egybeíolyik az elótte lévő terrnészetes tárgyak és a
talaj képével, hogy az ember nem tudJa megkülönböztetni,
melyik a kép, melyik a valóság.

A ligetb6l villamoson visszautaztunk az állomás íelé.
Most szabad tdót kaptunk. Aki akart, leszállhatott, hogy
a várost megnézze. A mi kls csoportunkat, mely a színház
előtti téren szállt te, egy lembergi hölgy kalauzolta. Meg-
néztünk egy katolikus és egy görögkeleti templornot, aztán
a színházat, amely sokkal szebb, mint a varsói opera.
Bementünk &z egyetemre is, ezt is megnéztük. Általában
ebből a városból elóg sokat láttunk. Éjszaka utautunk
tovább a cseh határ íelé,

, Júlíus 25, csütöttöh
Reggel négy órakor vonatunk elindult a lengyel-cseh

határállomásról, felébredtünk. Már messziről feltűntek
a Kárpátok halvány körvonalai. Nern akarüunk még egy-
szer elaludni, nehogy elmulasszunk valamit is a szép hegyi
útból.

trIikor beértünk a Kárpátokba, szóltam a többi fiúrrak
is és nézegettük a mind nragasabbra növó hegyeket, a szóp
völgyeket és a gyönyörű erdei fenyőket. Nemsokára a
Latorca mellé került vonatunk s ettől kezdve hosszú úton
kísért a kis hegyi patak. Gyönyörű volt az a sok-
sok rolranó kis erecske, amely ínnen is, onnan is a patakba
szaladt. És a vidék is mind szebb lett. Most rnái igazán
kár lett volna elaludni, &mikor ennyi szép látnivaló van l
F'elébrosztettem a még alvó ítúkat ís és nrost már vala-
mennyien e8yütt néztük a hatalmas hegyeket, Alagútak
és viadultlok sora következett.

Talán tizenkét viadukton és négy
alagúton tnentünk át. Érdekes volt
a íelhók harca a Kárpátokkal. Egész
idáig elkísértek a lengyel felhók, de

tokon, Először c§ek e§ye§ íelhőfoszlányok akadtak a
hegyekbe. Aztán, ahogy magasabb he5yek közt jártunk,
mind több és több telhő tlszkált, Némelytk a hegy
oldalakon lassan kapaszkodott fölfelé, má§ik a völ-
gyekben, irányt változtatva szállt tovább. És rtindí§
vékonyabb lett fölöttünk a felhőréteg, késóbb már kék fol-
tok tűntek fel az égen ós ahogy olhagytuk a Kárpátokat,
már tiszta kék ég alatt utaztunk. Gyönyörű volt ez az &t,
végig a megszálít Felvidóken, talán még szebb, mint a Vág
völgyónek aa rltja, Aztán még elfutottqnk Munkács mellett,
Sátoraljaújhelyre értünk. Itt átléptük a trianoni Magyar-
ország határát. Az állomáson a C§erkó§zszövetsóg nevében
Major Dezső dr orsz. úgyv. elnök íogadott. Örültünk
enrrek a váratlan íogadtatásnak, mert láttuk, hogy a,z
ltthonial( szeretettel kísérték figyelemmel külíöldt utunkat
s szeretettel várlak ismét haza,

Este 6 órakor érkeztünk a Keleti pályaudvarra. Az
üdvözlő-és válaszbeszédek elhangzása után első rltunk az
lsrneretlen Katona sírjálroz vezetett. As emlékmű meg-
koszorrlzása után íeszes diszmenetben vonultunk el az
emlékmü elött,. Ez a dísznenot a maga m€gbatódott néma-
ságával és katonás feszességével a kéthetes út egyik leg-
mélyebb letki ólménye volt. 

*

A spalai tábor nom volt világjamboree, a lengyel
cserkészek 25 éves jubileuma atkalmából rendeztók; ennek
ollenére azok számára, akik azon résztvettek, egész életre
szóló élményt jelentett, Már a gödöllói világjamboree alkal-
mával kezdődött a nagy lengyel-magyar cserkészbarátság,
És az idei nyáron, a spalai erdóren§ete§ árnyókában ezek
a régi barátságok megizmo§odtak, íelfrissültek, bonső-
ségesebbekké váltak. És új barátságok alakultak. Mert
a nla§y&r c§apat minden tagja komoly tervekkel, előre
megfontolt cótkitűzéssel indult €l a o,fehér sas népének"
országába. Egyöntetű célunk volt, hogy Lengyelorszá6
szépségeit, városait, történelmi emlékeit íigyeló szemrrtel
járjuk végig, hogy rrregérezzük a,,Yisztula népének" lelkét,
hogy bensőséges barátságot kö§§ünk a lengyel cserkészekkel.
:r És most itthon vagyunk rljra. Tele a lelkiink a

látottakkal, tele a szívünk a szép emlékekkel és tele
a note§zunk lengyel cserkószbarátaink ctmjegyzékével.
Időrrkónt átlapozzuk tábori naplórrkat, hogy íclcle-

venitsük a lcngyelországi napok crrt-
lékeit. És id6ról_időre hozza és viszi
a po§ta a baráti leveleket, amelyek
a lengyel-magyar cserkészbarát§ág to-
virbbfejlesztői lesznek.

Hiisi errrlékmú rne8k{)szorúá8a a leml)ergi
t€metöbon (Balla lelu.)

itt netn tudtak átjönni a kárpá_

órci állat a vilnaiali táborában
(Dr Múrkus Mtklós lela,)

Búcsrizá* a táborbelfiól
(Yargau íela,)

T ah a r éh o§ h a d i, n*,;;;í' i,í!trffiL|:* !
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Kedves F'chórarcit'l]estvérctrr !

Bizonyosan gyakran hallottad azt a szóL: ,,Örvénybe
kertilt." ,,Iilragadta azörvény." ,,Tudott riszni, cle az ör-
vóny .. ." -* olvashatod ujságcikkekben.

Otyan ez a szó, mint] valatni lnunlu§. Mintlenkit ijeszt_
g€tnek vele, pedig valójában ugyancsak kevese[ látták.

Van-e hát igazán örvény ?
Válaszonr az, Itogy van, de sokkal ritkábtr, sernrnint

gontlolnál; l
Dícséretremélt(l enrberi tulajrlonság, hogy a halottak-

r(rl vagy jót, vagy §emmit se mondanak. Nlennyivel rnásként
hangzik, lra a szerencsétleniiljártról azt ntondjuk. hogy
o,örvénybe keriilt", trrintlra az igazsá.ghcz ltíven így kelleie
szólni: ,,ostoba volt és nem tudott {rszni !"

Ligyanis a befulladáshoz nenl szükséges mély víz"
Sebes lolyásit vízhcno ha az csak cterékig ér is, tnár nem
[rtdunk nrcgállani. A. víz sodra felclörrt s ha nem vagy jó
{tszó, baj van, Ig_v fulladnak be a község lratárában fúrctő-
zők. akiknek hatáláért a falu népe az örvényt okolja.

A Nagy Főnök sok olyall helyet vizsgáIt meg, hol előtte
€mberek.,ajrvénybe" fulladlakbe s a legtöbbhelyennemtalá11
§emmi kü]önöset. A.z úszni uem tudó enber bement avizbe.
mikor derékig ért, a víz, sorlra kezclte magával vinrri, tett
még néhílny lépóst folyás irányában, igy még ntélyebbre
került, a víz még erősebben kapaszkodott belé és . . .

Természetesen az erőssodrú víz nem tökélete§ ú§zófa
kellemetlen lehet. Egy-kettőre messze vi§zi a parttól, Sőt
a irattyüírszóknak rrrég kellemetlen perceket is szerezhet.

Dehát Inindenek előtt legyünk tisztában vele, hogy mi
az öruéng és mi a |orgó.

A NAGY rőnöx LEVELE|
(VI. SOROZATI

A forgó olyan lreiy, ahol a víz .torgó lrroz§á§lran van,
öruéng azonban nemc§ak forog, ltanem a közepén
i§ van, mely mindent magába szív.
Pici kis örvény keletkezik, ha tölcséren keresztüi

vizet bocsátunk át, vagy ha a íi.irdőkáttból a vizel kien,-
gedjúk. Ugyancsak örvény keletkezik, ha álló vízben a
carroe lapátjával hatalmasat és nólyet lrúzunk.

Ezek a példák mtrtatták. hogy kót tlkból kelotkezik.
örvérry. Egyrészt akkor, tta azon a helyen a. víznek lefeló
elfolyása van, má§részt, ha a víz erős forgirsba kerül. A forgdr
és az örvény között még az a kiilönbség is rnegvan, hogy
míg a forgónak a szintie többnyire nragasabban vaír- au
örvérry tölcséralakulag betnélyed.

Nézzük c§ak, rni történik egy iolyó r,izével, ha a part-
ról nélrány rnéteres szikla vagy földnyelv nyúlilt be. A viz
az akadályon megtörik, más haladási irányt vesz fel s rnivel
kevesebb helye van, gyorsabban fol_rlik. A gát meliett
ellralatlva, a mögötte álló csendes vizet magával hbzza, Ezál-
tal keletkezik a gát mögött a linránynak, vagy ellenáramnak
net,ezett érrlekes ti.inemény. Itt rrgyanis a víz visszafelé
folyik. r\z ellenáram és a víz sodrának iratárán az egyesülés
következtében forgók keletkeznek.

A limárryok iorgói trszni nem tökéietcsen tuclóra kelle-
metlerrek is lehetnek. A víz jobbra-balra íorog és emelkedik.
Bizony a hattyü{rszónak váratlatrul íölemelkerli_k a lába és
vízbe kerülhet kinragas}ó teje, I)e ez csak egy pillantig
tart, az uszni tu<ló a következő tentpóval már nyugodtan
folytatja útját.

Ilyen forgókat láturrk, a hi.dak pilltlrjei rtíán. A viz
kavarog, forog tnég harrninc-negyven lnótcrrel lejjebll is.

Az ilyen forgók írsznitutlókra komoly ve§zélyt neln
jelentenek. A Nagy Főrrök egy alkalomnlal. a I"eIső-Atrsztria,-i
Linz várcrs egyik híttpillérjénél egy óra alatt. 30 errtbert
látott az olt ugyancsak hataltnas torgókon baj nélkül itt-
úszni. S volt közlük férfi, ntí, gycrmek vegyest.

Az örvény már krrmolyabb és veszólyesebb valarlri.
Természctesen kícsi, egy nróter átmérő,iii örvények {rszni-
tutlóra nem jelerrtc,nek konroly, veszedelmet, azonbarl
három-négy rnéter szélességű ijrvérryek}rőt való kikeriilés-
hez érteni kell. Erről majd legközelebb ír a Nagg I"őttijk.

Lz
lttk

.. l
ol,vENy

+--_r!-'\J
l-:_S_ - t,:-

Fo L6o,



- 

" " ^?tqfőZ

By perrnission of \ír,
IJoyd Osbourne.

Mhől volt §zó oddlo ? Történetünk lrőseJim Hawkins, a hajóinas,
al(i |(;tlózok titl(os iritainak jut birtokába. Felnőtt barátal: Livesey
orvos, Trelawney földe§úr sepiitsé3ével a kincs felkcresósére indtúnak,
Megíe§zik a Hispaniola vitorlást, §mollett kapitányt szerződtetik,
legón}-ségct foxatln:rk. Jirn bizalmába Jut Sílvcrnck, a féllábú hajó-
sznkácsnak. Egyszcr Jirn -a Klncscsszigct íelé való lrajózásuk vó-
gén - kihaltgatja beszélgetésüket s borzalmas összeeskűvésnek jön
nvonrára: alrajócsaknem €gészlegény§ége kalóz, §ilvcr a yezérük.
Mcxórkcztek a szigetre, kikötnek. - Jinr a matrózokkal kiszáll a
parlra, elmeneküI tőlük. - Silver nregöl egy }nutrózt - JinI talál-
kozil( egy frtrcsa külseJü etn_berrel, aki íFár.három éve ól o lakatlan szi-
geten, a kalózok bosszírból kiralrták. . . All a harc a kalózokkal ! -Nem l,olt könnyű dolguk a kincskeresőknek mivel a kalózók nin-
denre elszánt emberek - nem íjedtek meg a maguk árnyékától. Á
kapitány s a ve]e ta.rtók {r sziseten talált gerenda várba nlenekülnek,
amelyet a kalózok kcmény ostrom alá vesznek... A lázadókat
visszáverlk. Öt kalóz a íúbe ha,rüp, efly meBsebesü|. Hunter és
§mollett kapitány is sebet kap,.. Jim Hawkins titokban a teuger-
hez osolt, kis lélekvcszt{in megközelíti a Hispaniolát, felnrászik reá,
elvágia a kötclcit. A szél a tengerre sodoria őket, ő pedig íelYeszi a
harcot a hajón levókkel.

iíikor így ]élekzetvételhez jutottam, habozás néIktil
megtöltött€nl pisztolyornat és anrikor,már az egyík ké§zen
volt, hogy biztosítsam magam, a násikba is száraz pu§ka-
port tcttem és rnegújitottarn a töltését.

Ez a foglalatosságom porig sujtotta Handset. Kezdte
belátni, hogy a kocka ellene fordul, aztán egy kevés töpren-
gés után ő is belekapa§zkodott nehézkesen a kötéllétrába
és a tőrt foga közé sáorítva, lassan és kínlódva kezdett föl-
felé mászni. Jó időbe és sok nyögésbe került, amíg sebesült
lábát maga után húzta. Nyugodtan befejeztem előkészü-
teteimet, mieiőtt az rlt haImadrészét megtette. Akkor mind-
két kezemben pisztollyal rákiáltottam.

* }íég egy lépé§, Hands úr ós kiloccsantotn az agy-
velejét t ,,A holt ember netn harap" * hiszen tudja, -tettem hozzá mosolyogva.

Azonnal megállt. Láttam arcán, hogy megpróbált
gondolkozni, de ez olyan lassú és fáradságo§ feladat volt,
hogy az írj biztos feclezékemlren hangos neveté§re fakadtam.
Yégre nyelt egyJtettőt, azlán meg§zólalt, rnóg mindig
teljes zavarodottsággal az arcán. Hogy beszélni tudjon,
kivctte a gyilkot a §zájából, de egyébként mozclulatlan
maradt,* Jim * mondotta, * úgy látszik, m€gakadtunk,
te és én, ós egyezséget kell kötnünk. Ha nem billen meg a
haió, megfogtalak volna, de rnár ilyen az én szerencsém.
Ugy látszik, meg kell adnorn magamat, ami nagyon meg-
alázó, látod, ilyen tengeré§zme§ter számara egy hajó§ina§sal
§zemben, amilyen te vagy, Jim.

Büszkén ittam minden szavát és rnosolyogva felfujtam
magam, mint a ka]cas a szemétdonbon, amikor egy §zem-
pillantás alatt a jobbkeze a válla mögött hátra lendült.
Yatami süvített a levegöben, mint a nyílvessző, ütést érez-
tem, aztán éles nyilalást és a vállamnál fogva oda voltam
szegezve az árbóchoz. A pillanat rettenetes fájdalmában és
meglepetésében, aligha tudnárn rnegmondani, hogy sajáL
elhatározásomból-en de bizonyosan tudato§ szándék nélkül,
mindkét pisztolyom elsült .és mind a kettő kiesett a
kezemből. De nemcsal*, azok e§tek le ; a kormányos reked,t
kiáltást hallatva elengedte a kötélhágcsót és fejjel lefelé
beleesett a vlzbe.

IRTA: n. L. §TEv§N§oN * FonDIToTTA: vttéz TEME§Y cYŐzö

XXVIL FEJEZET
,rArarrypónz"

Nlikor a vitorlás oldalt fordtrlt, az árbócok kirryúltak
a viz fölé és amint a keresztrúdon elfoglalt i,ilésemből le-
néztern, alattam c§ak a víz felszíne volt. F§nds nem jutott
olyan magasra, ennek következtében közelebb volt a hajó
testétrez, ezért köztem és a korlát között esett le. Egyszer
hab és vér közepette felbukott a viz színére, aztán rljra
végleg elmerült. Mikor a víz elsinrult, látt,anr, amint össze-
htizódva fekszik a tiszta, vitágos homokon, a vitorlás árnyé-
kában. Egy-két hal halad[ el a teste fölött. Nóhao rnikor a
víz megrezdúlt, kissé nlegmozdult, mintha megkísérelné
a felkelóst. De ő végleg meghalt, mindenesetre, Iúszen
golyót is kapott és meg is fulladt és táplálél<ul szotgátt a
halaknak azon a lrelyen, amelyet az i,n leölésemle §ze-
melt ki.

}1ihelyt erről nregbizonyosodtanr, egyszerre rosszullét,
ájulás és valami rémület fogott el. A hátamon és a mellemen
forró vér folyt le. A tőr, amellyel a vállamat az árbóchoz
szegezteo úgy égetett, mint a forró vas. D'ö nem annyira
ez a testi szenvedés bántrrtt, mert ezt, úgy éreztem, pana§z
nélkül vagyok kópes elviselni, inkább a borzalom rázott,
hogy le találok esni a keresztrrldról oda a csönde§ zöld
vízbe, a kormányos hullája melló,

Relekapaszkodtam a kötelekbe, hogy a körmijm a
hti,somba mélyedt és behrlnytam a §zemerír} lrogy ne lás-
§am a veszéIyt. Lassanként visszatért az öntudatom, az
érverósem nyugodtabb lett és rljra ura voltam az akata-
tomnak,

Elóször arra gontloltam, hogy kirántom a tőrt, de
vagy nagyon erősen volt benne, vagy az idegzetem mondta
fel a szolgálatot. Megrázkódtam és lemon<ltam erről. EIég
sajátságos, rle ez a rázkódás eredménnyel járt. A kés vaió-
ban lrajszál hijján teljesen elkerült volna, c§ak a bőrnél
tartott fogva és amikor megrázkódtam, azt átvágta" Riz-
tos, hogy a vérem még jobban folyt, de lega]ább megszaba-
dultam és csak a kabátom és az ingem kötött az átbóchoz.

Az utóbbi kettót egy rántássaieltéptem, aztán vis§ua-
ereszkedterrt a fedélzetre a jobboldali kötélhágcsón. A világ
minden kincséért sem mertem volna azon visszaereszkedni,
amelyikről Israel az imónt leesett, annyira meg voltam
rendülve.

Lementeul és ahogy iehetett, bekötöztem a §ebemet.
Alaposan lájt és még c§orgott belőle a vér, de nem volt
mély, se vcszélyes ós nem *agyon akadályozott, ha a karo_
mat mozgat-tam. Aztán körülnéztem és minthogy a hajó
most tulajdonképpen az enyém volt, aíra gondoltam, hogy
eltávolitom az utolsó utasát is - a halott O'Brient.

Miként említettem, a hulla a korláthoz gurult, ahoi tlgy
fekiitlt, mint egy borzalmas, tehetetlen bábu. Életnagyságri
bábu volt, az igaz, de mennyire más volt ez, mintha élet-
színe lett volna ! Ebben a helyzetben könnyen elbántam
vele, Minthttgy pedig a gyá§zosvégű kalandok §ora úgy_
szólván teljesen rnegszüntette a hullától való irtózásornat,
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mcgííiglam a kabátiát, mintba z§ák korpa volna, jó lendí-
t{ssel átbajítottam a korláton. Nagyot csobbant, mikor Ie_
érkeaett. A vörös sipka lejött róla és rlszkálva maradt a
fel§zínen és amid6n a foüozódás elsímu|t, l4ttam ót és
IsrBelt egymás mellet| feküdnl és mindketten, meg-meg-
remegtelr a vIz rezgő mtlzgátától. O'Brien egész kopasz
volt, bár aránylag íiatalemberngk tetszett. A kopasz feJével
ott íeküdt a gytlkosának két térde között és cikkázó halak
tlszká|tak mindkettőjük felett.

Egyedül maradtam a haJón. Az át éppen íorrlult.
A nap közel volt a lenyugvásboz, tlgybogy a nyugati part
íenyólnek árnyéka vé$gnyúlt mál az öblön és cslkokat
raJzolt 4 fedélzetre. Az esti szél kezdett emel\edni és bár
kelet folól a Kétcstlcsti domb eléggé íelfogta az ereJét,
a kötélzpt elkezdett hqlkan zengedeznl és a lefíedt vitorlák
ide-oda csapkodtak.

Láttam a hajó veszélyes helyzetét, A csúcsvítorlát
harnar bevontam és q ledélzeten íelgöngyöItem, ,de a íő-
vitorla nehéz munkát ptlott. Mlkor a vitorlás oldelt billent,
a]<kor a vltorlartld természetesen ttllhatolt a íedélzeten
€s a vége egy-két táönyi vltorlávnl a víz alá kcrült. 'I'ucltam,
hogy a felvont vitorla ve_
szélyesebbé teszt a dolgot,
deannylramogíeszültrbogy' :ii

nem mertem bántanl, V&
gül ls elóvcttem 8 késenret i
és elvágtama zslnegelt. A ,,
c*úcsa rögtön loerctt és )
mint cgy elszabadult vitor- '

lából áUó nagy ballop le-
bogcttavlzen.Acsiga
kötelét nem tudtam peg-
mozdttani, akfuhogy rán-
ggttam, ennél többet kép-
telen voltam elérnl. E6yób-
ként rá kellett bíznom a
l,Hlrpaniolát" a |óazeren-
csére, akÉr saiÁt magamat. :

közben a klkötő ár-
nyékba került, emlékszem,
hogy az utolsó sugarak az
ordö tisztásán át érkeztek
és gzikTáztak a ha|óroncs

csoayabb íák között ha]adva csakhamar megkeriillem
annak a dombnak a sarkát és nem sokka] utána térdig óró
vízben átgázoltam a folyón.

Most közel jutottam ahhoz a helyhez, ahol a kített
Ben Gunnal találkoztam. Jól körülkém]elve haladtanr és
mindeníelé figyeltem. A sötétség már telJesen beállott és
amint a két cstlcs között ]evó szakadékra íeltekintettem,,
észrevettem, hogy imbolygó fény raJzolódik az égboltra
és azt hlttem, hogy a szigetlakó lobogó tűa mellett most
íözl a vacsoráJát. }tagamban csodálkoztam, hogy lehet
ilyen gondatlan, mert ha nekem szemembe tűnt ez a fény"
akkol. hogyne látná meg Ina8a §ilver is, a moc§ara§ prton
fe]vert táborábó].

Az éjszaka íokozatosan íeketébb lett. }t{ehezen küz-
döttem elóre magamat a célom íelé. }{ögöttem a l{étcsúcsr1
domb és jobbra tólem a Távcsódomb minttjobban elveszett
a sötétségben, csak néhány halvány csillag látszot.t és a sík
terepen, emelyen Jártam, hol a bokrokban bottadoztam,
bol meg a homokgödörbe esttm.

Hirtelen valami világosság esett lelénr. F'e]néztem,
halvány holdsrrgár íénye világltotta meg a Távcsöclomb

teteJét ós nenrsokára a íák
mögött valanri széles és
ezüstös korong moztiult
meg las§an. A hold felkelö-
bel volt. Ennek a se gítségé-
vel bamar megtettenr ami az.
utamból még maradt, Hol
Iépésben, hol íutva, türe]-
nretlenül közeledtem a ge-
rendaerödhöz. }íégis, amint
az elótte e]terülö erdórészbe
érkeztem, nem haladtam
könnyelműen, hanetn lassí-
tottam és kissé óvatosab-
ban naladtam. Nagyon esri-
nyán vó8ződnénpk a ka-* landJalm, ha most a satát
emberelm tévedésből le-

::_ : _:.:- pufíantanának.
--*.-€i A hold magasabbra----_€! o rlvlu .|rq|lq§.p!..

§""...""*".,T*-:* há8ott, a íóny itt-Ott bevi-
--* lágította az erdő nagyobb

tisztásait. Ekkor pontosan

ffi..__:*-*:." ";;l elóttem,. a fák között, egé-
§zen má§ színű íény tűnt
fel. Vörös és nreleg íény
volt, egy§zer_egy§zer egy
kissé elsötétedett, miutha
az örömtűz fel-fellobbanó
parazsa lenne.

ürágköpenyegén, mint a ága!ü
drágakó. Kezdett bűvös _ _ **_1f
leníl, az apály sebesen 
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íolyt a t€nser íeló, a viíor-
lás pedtg mtndlobban ol, *§mR

dalt tordult

véért mindkét kezemmel megragadva, lassan leereszkedtem
a íedólzetról. A üz alig ért derékig. A íodros föveuy szilárd
volt és jókedvílen partra gázoltam, otthagyva a ,,Hi§-
panlolát", oldalra d{lve, a íóvitorlájával nagy darabon
elterülve az öböl vízén. Ugyanekkor bukott lo a nap is és
sz osti szél csendes€n §u§ogott a sötétségben hailadozó.
fák között.

Végrevalahára elkerültem a tengerról és nem tértem
visspa üres kézzel. Ott volt a vitorlás, megtisztíí,va a kaló-
zoktól, készen arra, hogy saját embereink fclszállJanak rá
ét ú|ra iárják vele a tengert. Nagyon szerettem volna
otthon lenni a gerendaeródben és elóadni a sikerelmet.
Lphet, hogy egy kicsit megszidnak a szökésemért, de a
,,Hlspaniola" visszafoglalásával kivá6hattam a tromfot és
.rornéltem, hogy még §mollett kapitány i* elismeri, hogy
n€m fec§ér€ltem eI az ld6L.

Kitünó hangulatban gondoltam €zt vó8ig és meg-
lndultam haza, a gerendaeródbe, a társaimhoz. EmJékez-
tom, hogy a keleti folyó, amely Ktdd kapitány ktkötő-
helyéhez torkolllk, tőlem balra a Kétcstlcsrl domb alján
fakad. Arraíelé indultam tehát, hogy akkor gázoljak át
rarta, amlkor még sekély. Az erdö elég ritka volt és az ala-

§ehogyse tudtanr hit.alá|ni, hogy mi ez,
Végre elértem a tisztás szélét. A nyrrgati vóge már

holdíényben tündöklött. A többí, maga a ház is rnég sötét
árnyékban íeküdt, csak egy-egy lrosszú eziistös fénycsík
csillant rneg rajta. A ház ttitsó otdalán óriási tüz volt rakva,-
de már parázzsá égctt és nyugodt vörös visszfényt hintett
szét, amely a hold sárga halványságával különös ellentétben
állott. Seholegy élólény, sehol egy hang, a szóIzrigásán kívül

Csodálkozással a szívemben és talán egy kis ijedtséggel
ís, megáIltam. Mi nern szoktunk ilyen nagy tüzet rakni,,
sót a kapitány rendelkezése szerint valóságga-l íukarkodtunk
a tüzelővel. Kezdten lélni attól, hogy valami baj törtónt,
mialatt odavoltam. A keleti ol<talhoz lopóetam, gondosan
az árnyékban maradva és egy megíeleló hrlyen, ahol a
sö!étség a legsűrűbb volt, átmásztom a kerttésen,

Hogy annál bíztosább legyen a dolog, pégykézláb
másztam nesztelenül a ház sarkáig. Amint közelebb jutot-
tam, a szlvem €gy§zelTe nagyon megkönnyebbült. E§yéb-
kónt nem kellemes az ilyen zaj ée én máskor gyahran pana§z,
kodtam iliatta, de most kedves muzsika volt ozámomra hal-
lani,hogy barátaim han6osan ós békésen horkolnak á]mukban.
Az őrszim tengerészkiáltása, a 8ryönyörú ,,Minden r€ttdben l"
senr esett volna jobban a fülemnek. (Folytatjuk.)
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iIrrsl lrrje kr.irrtj -- szr)iail llrr.)g .,ló§kit.
'.. Jf z :r tni viiáglrrrk. cz a rní küzdelnreink

§Zint,tlí]iJ. }!osl iállratotl nrilyelt tóvedés azt.
hinní, hog1, a §íiklíi}li|gv rideg tartalom-
ndlkiiti stintriisóg. Milyerr téves ez a fel-
{ogás, hog5, rni uzéri lttászunk íel a he-
syelirc, lt}ert ir ,,kilátáslian" akarunk gyö-
nyiirki)ilni, 'T*látt azdrt is, cle ttem c§ak a
kil,írtásért. Itt nenr a cól a cél, hanem az
rií, arrrelycn kercsztül a célt elérjük. A
küzdelrnek §orozata, atnelyhez n€mc§ak
bátorság kell, h,atrcrn nagy gyakorlat és
becsi.iietes összetartás, A mi küzdelmünk
nenr sirortpályárr tapsrrló törneg elótt ját-
szótlik le, harretrr a jó Isten szlne elótt
szupcrlat.ív, ernbcr rrem látta tcrnrészetes
széi>sógek kiizepotte. A jó nrunka ó§ a
bálorság óietrekeltésóre, arnelyet, az em-
berek keedenek elíelejterri. Nem rohanunk
sztizcs ternpóban, lrogy tndg mielőtt a nrát
megértettiik volna, már a lrolnqP, vagy a
holnatrrután kergessék cgyrnást sz€münk
elótt. *- Aztán így folytat,ta -- szeresd ezt
a világrrt. A kék égen úszó felhőket, a
havas hcgycsrlcsokat és a zölrl fenyőfákat,
De ne feledkezeél meg a fiiseálról ós a
szerény }regyivirágrrkról sent. A viiriis Alpen-
iosc, kék l]ncián és az ijrök íclrér lravasi
g1,opár mincl_nrinrl a tnirruk €s htrzzát-arto-
zik a hegymászri birotlaltnához, afite ly neltr
i3az, ho54y csak akrohatíznrus, lrog_v, r,:salr

.:,:nn_veltnű játék az élettel, nrr:rt telve vatr
::.ii;, lelkiséggel liz a kötél, anrely bcnnün-

p:völsY

kel rnost ósszoköt, akkor is láLhatatlanul
üssze fo$a barátságunkat kapcsolni, ha
visszame3yünk a hétköznapokba, mert az
lgazt barátság ltclvácsa a közös küzdelem.

Aztán tovább ment. Még kót hossa{r
óra kövotkezett. Irelfelé § egyre szédítöbb
magasba jutottunk a fólelrnetes arány{r
§eiklaalakulatok lrözött. §gy második pi-
henónél elmagyarázta a ]efelémászás tech-
nikáJát. Ha a terep nenr l,írl nehóz, akkor
miudtgháttal a sziklának kell lcfclé rnászni,
mert így könnyebben átláthatjuk a tere-
pet és felismerjük a2 alkalnras fogásu-
kat. Nehéz (mercdek. fogásszegérry) falon
1,iszont arccal a sziklának fortlulva má-
§zunk, miközben le-lenézve előrrl kiszentei-
Jük azt a ío6á§-§orozatot, amelyet, fel ícl-
gunk hosználni" De figyelni t<eli, hogy
kapaszkodás közben ne kíemeljült a {ogást,
hanem ellenkezőleg, ügy tátnasz}rodjunk
rÉ, hogy ngornds o/all legyen. Itt is ér-
vény€§ az a seabály, hogy nlinden alkal-
ms§ fogá§t használjuttk fei ós egyenlete§*n
baladJunk. Egy alkalmas helyen mcgmtr-
tatta a kötélereszkedóst is. Egy szíkta-
tömbre ráhelyezett egy kötéIhurkot, azon
duplán átfüzte a kötelúnket, l\íajd a köte-
let a vállán és a lábán ál.vetve függőlegeserl
leereszkedett vagy, 10 móterl,. Ezt a mó-
dot leíelémenetrc csak akkr.rr lrasználjálr,
ha lgen nchéz függől*gcs helycn kell le-
íelé Jutnl. De nrindíg jól ki kclt szenrelnl
nemcsak azt, hogy alkalmas lrelyen vt!g-Iiémóny
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z ődjön az ereszkedés, (póldáut szóles párkány, és nem az
ürcs lcvegő), hanem, irogy a sziklatömb, amelyre a hurkot
erősítjük, elég erős legyen. Ha a tömb széle éles lenne,
uiságpapírt kcll a kötéI és a szikla közé tenni, hogy a
hurok el ne szakadjorr.

}Víegint tovább mentünk. {Jgy sejtettem, hogy közel
vagyunk a csítcshoz és tényleg nólrány kötélhossz utárr,
elórkezten életem első hegyrnászó céljához, Fenn álllrat-
tam a Grosse Zinna 3003 méteres orntán. Amikor elériem
társamat, feje felett egy sötét, széles sziklarepedést láttam
a rnaga§ba húzódni.

Ez egy {tgynevezett ,,kémény (Kamin) ._ magyarázta,
Va6yis egy olyan három oldalrt'll határolt széles sziklarepe-
dós, amelybe egész testünkkel beleférünk. I{a olyan keskeny
a repedés, hogy csak egyik karunk vagy lábunk, vagy még
az §em fór el benne, csak ,,repedés" (Riss) a neve, A mászá-
sok ilyen fajtájánál (fal, oldalmenet, Kamin és Riss) -mondta Jóska, -_ számos nehézségekkel állunk szemben.
sokszor kevés a
fogás. }íem szabad
elfelejteni, Itogy
nem miudig mirrtl-
€gy az, hogy mc-
lyik lábbal kezd-jük el az oldal-
menetet, vagy me-
lyik láb van be-
liil a repedésben,
vagy a kémény-
berr. }Iéha a hely-
zet kulcsa ott
van, hogy ,,c§eré-
lünk", mcrt így
jobban kijönnek
az e gymásutáni
[ámpontok.

r\mint látod,
ebben a karnin-
ban nitrcsenek fo-
gások és mégis fel
kell jutni .- foly-
tatta. *-- Ezt igy
csinálom. A há-
amat nekifeszí-

!er\azegyik olrla-
tátrak, lábarirat

" '."i}j! i
,,ilfegint tovább mentünk l"

pedig a ntásiknak és ill,eri támaszfeszüléssel haladok felfelé.
De elrhez egy kis erő is kc]l ám. A főszabály itt is az, hogy
ne siessünk, Sohasem szabaci olyan gyorsan nenni, hogy
tartalékerő nélkül nraradjunk, inkább a könrryebb h,elyekell
pihenni kell egy kicsit.

Jóska nem szólt senrlltit, csak kezet fogotb velem. De én
s€m tudtam szólni, a célját elér(í ember megelégedett örörlle
töltött cl, Ereztern, hogy ntosi rrrár érr is i<letartozortr.
De ide is akarok tartozni !

A r:send, a lel,egő tisztasága § ient a felhős síliság á.ltal
eltakart föld valami nrisztilius volt. Nern gotrclolkoztatrr,
csak tuclat lrlatL éreztenr, hc.rg1. új. szeblr. fenségesebb célok
és ideálok nyiltak meg clőttern.

Nenn rnínel o.ro.n.y, ewa.i íénylílc !
Es nem mind rcrkész, űki cserkészruhdban idr l Még az se mind, aki iogosan hord.ia a csetkésztuháirit, Ez

azonban a rni belső üggünk és okkal móddal lesszünk ís róIa: uaga megiauitiuk az ípséket, uagg ha í7em megv, kifrtcs-
kcizzuk őket a cserkész-seregből.

Az mrir soiclcal naggobb bai, hogg mostunában olganok is vi.se,lnek cserkészrufuit, akik §Oáa§eín uoltak sent
SóIgttlok, sem Turulok, seÁ' mtis eggéb őrsbelíek, uag11 ha uoltak is, röuid és dicstelen cserkészmult ul.cin kéngtelen-
kel[etlen megismerkedlek a mótornélküIi ki-repülés ggöngörűségeiuel, letették ax glanl1cs lttiamot és uisszaad.tdk az
igazoluangukat.

Legakibb is kelleíl uolna . , . !
Mert akadnak ezek között is, de meg eqltébként is lelkiismerellen emberek, uktk rtiiöttek, Iwgg a cserkészruha

nem is olgan rossz cégér dm ! A cserkeszt uggűis dltaldban szeretik és becsülik Maggaror,sztigalt, a maggar cserkészt
pedtg kül|öldön ís és-ha ualahol bekopogtat,-szíaesen segitenek rajla, mert tudirik, hogg akdr ő maga, akcir cserkész-
|estuérei uggancsak ió sztuuel segttenek mdsokon, ha kell

Csakhogg nem addig uan a l Az a negguenötezer cserkész|iú., az öregcserkészelc és uezetőlt ezreí lelkiisrneretesen
üguclnek muguti;a, nehogy á neggertsztizacton lÍŐresztüt keméng niunkriaal, s-olt-sok örunegtagarldssal is tiltlo:atossríggal
ráőuooóra csiszoll aranuős" Iiliom"Íénae ethaludnubdiék és különösen íéItő gonddal uiglltiznak árra, hogy szeméIges kíurín-
stoátk/;at ne terheliék" a tdrsadátmát, hanem -c 'íelénk sugdrzó sok iűakaratot pihent erőben meglartsrik komolyabb
alÍ<almakra, § akkbr iön az ilgen kócos alak és aprópónzben e{ecsérli a cserkészet nagy kincsét: a ttirsadalom
szeretelét.

Irattan töruénge ez ű $erkészelnek s aki azt megszegi : uét a cserkészközössé11 é.rdekei elíen. S ha méq rdad"risul
a Töruéngnek is |ittgiet htíny és modordual, magauíseleíéu:el megbotrrinkoztatitl tl_cserkészeí bardíait, annak í. kbrnt.tj.re.

ketl kopp{ntani, de' úgg, hogg- örökre elmenien a kedue az e||éIe |elelőtlen idléktól.
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TlZENoT EVltt-
A magyar cserkószet testvérszervezete: a levente-

intézmény, most ünneplí teljes csendben, anélkül, Irogy
a külvilág felneszelne rá, megalakításának és nemzeti szem-
pontból mérhetetlen foptosságú rnűködésének tizcnötödik
évfordulóját. . . Tizcnöi esztendeje, hogy Sirsich Béla, aa
OTT társe}nöke elóször használta a ,,Levente" elnevezést
a testnevelési szervezetekbe tömörített ifjúság megjelö-
lésére, . . Levente .. . ez a szó lovagot jelentett hajdan,
e§zményekért küzdő, acélos gerincű, hazájáért élni, harcolni,
meghatni turló keménykötésű férfiakat és ezeknek a mult
ködébe foszlott, gáncsnélküli alakoknak visszatérő árnya
ihlette meg azt a néhány nemzetéért aggódó magyart,
aki íelisrnerte az iclők paranc§oló szilkségességét és elha_
tározla, hogy megpróbálja jóvátenni az utóbbi száz esztend,ő
vétkesen könnyelmű mulasztását. Mert majdnem jóvá-
tehetetlen mulasztás volt, hogy a magyar ifjrlság hatalmas
tömegével száz esztendőn
keresztiil, néhány kezdet-
leges próbálkozástól elte-
kintve, senki seln törődött,
ugyanakkor, mi<lőn Ma-
gyarország közeli-távoli
§zom§zédj ai : Nlérnetország,
Franciaország, Olaszorseág,
de rnég az akkori Szerbia,
,sőt az Osztrák-Magyar
Monarchia tagja: Cseh-
.ország is, a legnagyobb
.erőfeszítéssel clolgozott
azon, hogy ifjttságát egye-
sületekbe tömöritve ké-
§zít§e elő a jövő felada-
taira.

1918 novemberében
,azután, éppen a forrada-
lorn legkockázatosabb nap-
jaiban, a mostani minisz-
terelnökünk, Gömbös Gyula
vezetése alatt megalakult a
Magyar Országos Véderő
Egyesület, mely abbarr-az időben kizáróan fel-
nőtteket vallhatott tagjainak és tíizzel-vassal harcolt a
tnagyar nemzeti ér<lekekért, A tanácskormány ellenséges
szemmel nézte szervezkedésúket s vógül is feloszlatta az
egyesülétet és Gömbös Gyula ellen elfogatóparancsot bo-
csátott ki. A mrrnka titokban folyl tovább ós a kcrm-
munizmus bukása után hihetetlen lendületű iramot vett.
1921-ben külföldi nyomásra kénytelenek voltak elvetni
az egyesület nevét és erősen katonás jellegét, majd a régi
egyesület átalakult a mindmáig viruló ,,NíOVE" szervezetté.
Mind gyorsabb ütemben kapcsolták be az ifjttságot, eg}.re-
másra alakultak a MOVE sportklubok, lövész- és cserkész-
csapatok. Ezek képezték a mai leventeintézmény volta-
képpeni magvát és clődét.

t921-ben azután az illetékes hatoságok is belátták
a halaszthatatlan intézkedés fontosságát és lgy az Országos
Testnevelésl Tanács kebelóberr megalakult a IIl-ik, az
iskolánkívüli ifjúság testnevelési ügyeit intézó szakosztály.
slrsich Béla társelnök rendeletóre ekkor nevezték el az
ifjrlságt szervezetbe tömörülőket leventéknek, maget az
egyesületet pedig leventeegyesületnek. A nemes ügy szol-
gálatába lapot is állítottak, ugyancsak n,Levente" címmel.
A mozgalomnak azután hírtelen lökést adott a december
havában kihirdetett testnevelésl törvény, mely szerint a
mindkét nembeli tanulóifiúság és az iskolát végzett férfi-
üjriság tizenkét esztendős. korától a betöltött buszonegyig
testnevelésköteles. . . A városok, magántestületek szívvel-
lélekkel siettek a rnozgalom támogatására. Igy 7922 szep-
temberében már me§tarthatták az első levente-versenyt,

Cserkészek és Leventék orsz. zá;zlóinak közös avatása Gödöllón 1927_ben
kormárryzó úr OfóméItósága jelenlétóben.

lll
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mégpedig Vas-megyében. A verseny újabb lökőerőt adott
és hasonló példákra buzclított. Mindazáltal a mozgalom
igazi fejlődé§e c§ak a törvény ,,Yégrehqitási Utasltás"_ának
a megje}enóse után követkeeett be,

A Székesfőváros is a legnagyobb megértéssel, szeretettel
karolja fel a nemzet szempontjából oly fontos ügyet ós
azonnal gondoskodik rnegfelelő játszóterekről, felseerelésről,

Ez az év az előretörés jegyében zajlott le. Megjelent
a kiképzési vezérkönyv. Ary Lajos: ,,A levente kiképzése".
Eppen jókor, mert már befeJeződött az általános összeírás
és az ország legeldugottabb sarka is belekapcsolódik a közös
mtrnkába. A versenyek mind élénkebb ütemben rendeződ-
nek és a céllövősportot nagyon fellendíti az a tény, hogy
a Fegyvergyár megteremti a magyar céllövó puskát, a
,oFég"-et ós forgalomba hozza, Tavasszal tartják me1 az
előző évben kiírt országo§ lóvefsenyt a Levente-serle6ért.

A csapatverseny gyöztese
a NIÁv Gépgyár 13. Ezer-
me§ter cs.-csapat levente-
o§ztálya, valamint az egyé-
ni versenyt is az Ezermes-
terek nyerik. Október 6-án
futják elóször a Kegyeleti
stafétát. . .

A lendület a követ-
kező esztendőben mégtob-
ban fokozódlk, kialakul a
levente-egyenruha, beveze-
tik a köszöntési kötelezett-
séget. Aköszöntés l,,Szebb
Jövőt", - felelet :,,Adjon
Isten"... Yersenyek egyre-
má§ra, állandóan nö a
leventék létszáma. 1927-
ben már meghaladla a2
ötszázeztes §zámot. Az
oktatók munkájának köny-
nyítésére a belügyminlszter
rend€letet ad ki, misze-
rint az oktatók hatósági
közegek és eképpen tisz-
telendők.

Kimagasló e§eménye az 1927, évnek a cserkészek és
a leventók országzászlóinak felavatása Gödöllőn, szeptember
25-én. A két lobogót a gödöllői járás készíttette és a zászlő-
anyni tisztséget yitéz nagybányai Horthy Miklósné Fő-
méltóságú as§zony látta el.

Ez esztendők mind_mind a fejlódés állomásai, Meg-
szilárdul a fegyelem, a friss korosztályok már a legnagyobb
lelkesedéssel végzik feladatukat, a vezetőség pedig egyre
(tjabb sportágakat kapcsol a kiképzés menetébe, Evezés,
vitorlázás, slelés. . . a céllövészet soha nem remélt fejlődést
ér el. A távlovaglást esztendőnkónt megrendezlk, kerék-
páros csoportok alakulnak. 1928 6szén zajlik az Első Országos
Leventeverseny atlétikai, kerékpáros, {tszó és céllövő vias-
kodása. A somogymegyei leventék megirigylik a madarakat
és felcsapnak vltorlázó-repülőknek; parázslik az éleL az
ország mlnden egyes levente-otthonában. A losangelesl
Olimpiászon Énekes István ökölvívásban olimpiai bajnok-
ságot nyer. Sportpályafutását a leventéknél kezdte. Fetépül
a lágyrnányosi vlzisporttelep ds §zerteszét az or§zágban,
egymást követóen nyílnak meg a levente lö_ meg sport-
telepek. 1933-ban a gödöllöí VtlágJatnboree az addiglnál
szorosabbra fúzi a cserkészet és a,leventelntézmény között a
kapcsolatot, olyannyira, hogy az OTT etfogadja a tíz c§er-
késztörvényt a leventék számára. A leventék nyári vakáclóJa
megvalósul a táborozásokkal. Folyik lankadatlanul a munka,
hogy kipótoliák az esztendők mulasztását, bogy elérjék az
alkotók megálmodta ideált, az {rJ magyar lovagét és mind-
azt, aml a lovagság fogalrnával egyiitt jár. *sal*



ként komolyabb baleset és zayat nélkül íolyt le. Az osztrák
utak jóságára jellemző, hogy az egész írton csupán g kisebb
gumidcfektjük voit,

Csak az, él€l}nicikk€k áraival nem voltak megelégedve.
Bár a jéskársú|tott Kecskemét sem lehet az idén tülolcsó,
mégis meglepetós volt számukra az, aürit e téren az osztrák
élelmiszerpiacon tapa§ztaltak. A gyútnölc§ és egyéb mező-
gazdasági termék a ltazalhon képest kótszeres áron került
forgalomba.

A fiúk számára nagy élmény vo]t ez az ítt. Le8többJük
most lépte át e]őször a csonka rrrszág határát. Nem győztek
betelni a külföld furcsaságaival. Megesodálták a mezó-
gazclasági munkára fogott, patkolt telreneket, az tgavonásra
íölkantározott bernátlregyi kutyákat, amelyek kétkerekű,
golyóscsapágyas, tejeskannákkal megrakott kls kocsikat
hr,iztak. Falukban, városokban. de még a nyílt ország-
trtakon is sokszor tajálhoztak utclai étrekesekkel, akik több-,
dc tegltliblr .liútszólarubirn tújták il rnüsorukat.Au o§?trák rclrdiír ltilkilrírtta szállásul --- a íog<lál ! .

13 lterékpáros öregcrerlrész
kalandozám Augzlrlában ., .

A kecskeméti 885-ös Petur öregcserkész-csapat 13 vál-
lalkozó kedvü tagla Mátis Kálmán ker. főtitkár, parancsnok
vezetésével ketandos mozgótáborban bizonyította be a
cserkészélet ozépségei lránt raJongását. Kevós pénezel. de
annál nagyobb lelkesedéssel lndultak rltnak Kecskemétről
augu§ztu§ §-én kerékpáron. Budapesten haJóra szálltak és
vé8iggyöítyörkÖdték a pompás haJÓutat Bécsig. Bécsből
Salzburgtg száguldottak vasparipán, ahogy poros kerék-
párjalkat becézték és vissza hazálg. 1200 km-t nutatott
a visszaérkezésük napján, aug. 24-én, a kllométerszámláló.

KalandJaikból ízelítóü álljon ítt néhány eptzód. Eló_
ször a létszámukkal volt bai. A szállást keresót furcsa
tekintettel fogadták osztrák sógorék mindenütt, mlkor be-
jelentette, hogy 18-arl magával óhaJt szállást találni.
Cserkész-leleménnyel se gltettek a b a bon ásk o <lő házlgazdák
aggodalmán. Azorltúl 12 cserkész és 1 vezetó számára
kerestek helyet. Általában a szállással baj volt mindig.
Ausztrla lrűvösebb éghailata miatt a sátrak nem váltak be.
Alvózsákbatt azolrban polnpá§An lehetett alutlni, Ha cssk
lehetett, fetlél alá b{rJtak. Aludtak potonr pénzért a modern
egészségügy mintlen vívmányával ellátott Herbergekben
(tegényszállók)n ftclett kuglipályán, sőt, Ischlben a városi
dutyt két üres magánzárkáját ajánlot,ta fel számukra egy
jószívú rendór. Mivel azrrnbgn szívtlsebb házigazdájuk is
akadt, a magánzárkákról lemorrdtak.

Szíves ío§adtatá§ban nem volt hirirry. Á lakosság nagy
szeretettel fogadta őkeL mindenütt, luik<rr rnegtudtálr róluk,
hogy magyÁrok. Áz <tsztrák cserkésztestvórcli petlig a leg-
tetjesebb odaadássa] siettek segitsógiikrel. Nagyon sok
magyar nyaralóval, köztiik ke cskenréti isrnerősökkel és
azok roltonnivnl talírlkoztalt }tossz{t rifjulion, { ltjrr]i egyúb-

Az elórejelzett érkezés idejére Hatvani Pál ker. h.
ügyvezető vezetése mellett 15 kerékpáros cserkósz kb. 25
km-re elébük ment az érkeaóknek. Nasy volt ae öröm
a honi arcok ]áttán. Ez még csak fokozótlott, müor a
találkozás örötnére rövid táborba szállva észrevették, hogy
ió ,,hazai"-t reJtó csomagok ts vannak a fogadóküldött-
ségben rósztvevő cserkésztestvéreknél. Nem csoda, hogy
ilyen elózmények után csupa der{ls, püent külseJű cserkésa
pattant le a kerékpárról a kerülett titkárt hivatal előtt,
pontomrr az érkezég elöreielzetí idópontíában, aug. 24-étt
este 7 órakor. Mert mi ls az an 12a0 km az öregcserkész-
nekl A réaztvevók, rnlnt általában a messziről jött emberek,
sokat beszélnek, de a fószenzáclót még tltokban tsrtják.
Mátis Kálmán parancsnok az {rt kalandosabb és tréíásabb
mozzqnatatról keskenyfllmfölvóteleket készített. Azt rnond,
ják, ho8y olyan mozi még Hollywodban slncsen, mint
amllyen az lelz, be ók ezt a fllmet bemutatlák l (l, í,)

A 8ntundelli kiktitijltetl

\ Tratlrrfull Stel,ermür,eknól

llel k
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regény.

,"o**r,,.l.-t:'ffifi'li

tltkos szobálba ls odalátnak. -űrgait... A Ilíaqyar Cserkds 3€§í

__ _illrőI v_olt.sz6_cddlg cbben az utóplsztlkus reg6rrylrerr ?
F'ttl8ur (a íérílüvÁ serdttlt Lurkó) a Üilóeurbeti. Ó xózmikrrs suíanBk
felíedezós6vel a villtlmok hatntnías ura-'lesz. i\íunkóba foxia aket,
gépeket hartat volük, órtásl rótdalattl munkatelepekut éplti-hihetet-
len ortiségü áramíeJlesztőkkel. Fölfedezik a törh6tetlen.- échetetlen,
átlőhetetlen gaboritbt. Gyrirtanak betóte kozmikus sunaiak- haltotta
rep{Uógépokett csodálatod szerkezetű. bizto! járáíú. aliár gyeref dltal
lg vezethető autókat. percéDtorukkal mintignüvó. az áiamíérítak
tltkos szobálba ts odalátnok_ 1- Sonrnnl rllákoklról vala§ztla kl mmke-

e kozmikus §Ugarak h8ltotte
iztor járású. akár íyerek által
mind6nüvú. az államíérílak
dlákoklról választ.la ki munka-
éB scgitségóvel megalakítJák
szác nrechódltá§áía ludulnak.

ürsnit.-. A }laByar C§erk
á íltlhadsoro8€t, ntellyel NagyA kornlány fs n tár§adaloú
nyotnofral veszlk lel a küztlt
A korntány }s n tárJadaloŰ'velUÜ
nyotnofral veszlk lel a küztlolmet.
teleptrlt, íelégetllí őket. - tt' tnun
fullrden dol8oznl nkaíó Dra8yrr, ml
íolylk most 3 A N8§y sarve-tségitek
mtlrden do|8oznl akaíó Dra*yrr. munkáttap. - A második hadJárat
íolylk most3 A NacySzöve-tsécitekbelelentfu. hoEv - mlvel éveken
kcresztül hlábs vártak az lxnisálre j- maaírk irirztk kezukba Ma-

,k.

legszigorúbb tanára t És ismétlésre fel van adva nriítdaz,
amlt cddig tanultak; a legutol§ó tíz esztendó története l

A kls \üebb, a mindig tzgő-rnozg6, eleven ördögfióka
úgy megbújt most kenyerespaJtása, a szélesvállír Ro[y
Kane rnögött, mlnt e fiadt kls nyul a barázdában. Az
osztályels6 Freddy Steer izgatottan törölgette a §zemüvegét.
Az első padban pedig slralrna§ arccal szorongott Tedrly Fox,
aki egyébként lrumoros ötleteivel állandó derültségberr
§zokta tartanl az osztályt, Most a padra körryökölve s
állát ökölbe §zorltott két keaére haítva azon gondolkodott,
miért is nern lehet ú8y, hogy az ember a §aiát háta mögé
brijhatna, ha más feclezék n€rn áll rend€lkezé§ére . . .

-.- MacAllan ! - szólt a tahár (lr, felnézve a köny-
vec§kéjéből.

Allan nagy magoló hítében állott. Most §em lett híltlen
iinrnagához. l§agy lélegzetet vett és ftljnt kezdte a lecke
első mondatát :

Európa törtdnelrnének a nagy világháború után
következó feJezeteit az egyensúlyban tartott béke kor-
szakának nevezhetjilk. Bngland, nrlnt a Nagy §zövetség
egyik előharco§&. . .

A tanár írr lntett.

- \Tait a btt l Most netn ezt akarom. Mondd el át-
tekintőleg, nagy voná§okban a legutol§ó évtized történetét.

-- A leg_utol... Igen, Sir... Európa történelmének
a nagy vllágltáborúta következő fejezeteit az egyen§úlyban
tartott béke kor. . .

- §top l Stop ! Ne kezd el rijra a hadarást. Flgye$
ide l A legutolsó évtized történeltnét k{vánonr hallanl, de
nagy vonelakban, áttekintóleg. . .* Igenis, Sir. A legutolsó dvtized történelmét át-
teklntőleg. A legutolsó... A legutolsó... történelmének
a nagy vílágháborírra következó fejezeteit az esyen§íllyban
tartott béke korszakának nevezhetJük. NevezhetJük. Eng.
land. .

-* Elég volt, fiarn, ülj le. Ez a feladat t{rlnehéz neked.
Nos, ki vállalkozik az o§ztályból arra, hogy drtelmesen,
néhány mondatban átteklntést adjon az elmult tíz év alatt
történtekről ?.- Én vállalom, Slr l

Az egész o§ztály elképedve bámult Roby Kane-ro.
Hatodik esztendéJe jártak együtt az iskolába, do soha
mé8 nern forrlult eló, hogy Roby a maga jőszántából fele-
lésre nyitotta volna a száját. És lnost vÁllalkoetk olyan
feladatra, amelybe MacAllannek beletörött a blcskáJa l

Maga a tanár írr is csottálliozva pillantott az atlóta
termetü, komolyszemü fiírra.

_- Te vállalod, Roby Kane ? Meggondoltad ? A íel.
adat nem könnyű, azt látod, írgy-e ?

- Igenls, látoín, Sir. De engemet annylrá érdekelt
ott tnessze keleten az a csodálato§ embér, hogy rnlnden
reávonqtkozó adatot elolvastam és rnegőriztem. É8 efi
nem tqgadhatja, slt, hogy a legutóbbt tíz év történelmének
köeéppontjában, akárrnllyett láthatatlan és elrárkózott,
Fulgur áll, a megyarok dlktátora.

-. lgazad van, Kane, a történelem kózéppontJában
tlz éve Fr,|8ur áü. No, bát mondd el, ml mtntién tÖrtént
ez qlatt a t{z esztendö atatt.

_ -- Magyarország Jelentéktelen klcsl ország a Durta
völgyében. Az, hogy tíz évvel ezelótt a §zom§zédo§ kl§-

tult elsó részében a
a lőváros nyomor-

ltahak íel. EzokbeD

- A má§odik

kcrosztül, hlálrg vártak az ignziágra ]- magirk forrtk kéz0kba Ma-
gyúror§záí{ §orsát s sz elcsntolt tdiületeket vissza ve.gelk: - csonka-
nragyaror§zág,ot bekerltlk .,g9.borit_kertteígel" § ezzel elérik azt, hog}'-
ha BlurJÁk -- azou senkl,'ient omber. §ent állat. 6em fepulőgóp-át
nem hntolllst. A cscrkérzek .- titkos éltell és velzedelmes munkí-
val Nasl,lnacvarorszáp Íratáralf lq ttékp}-litk- hocv nrlott lelre áliár-

na aBurJnk _ azott senkll §enl omber. §ent állat. 6em feptl)ógép át
nem hntolllst. A cscrkérzek .- titkos éltell és velzedelmes munkí-
val Nagylnagyarorszá8 fratárait ls beteiiiir. bogy ndott lelre átiár-
hatatlanná tegyók azt ls. .4, szomszérl államok-iegyverkeznek s az
€8Ósz vilá8 íetztllt flgyeIernmel klsért & ma8yar eselúéuyeket.. . lrrd-
gur mlndezzol tlom tórődlk, arnint megígér[é, me83zabaditotta Nagy-
mtrgyarországot szétdarnboltiltól. Meiklsérelték uz ellenállást és
!!!8varorrz4g megtámadá§át, a nagyídl azonban mlndent nregaklr-,dáll,ozott. A pafl4ment megvólasztot tn }'ulgurt dikt{tornlk.

Fél perc mulva, már bántó erós volt a fény ; riJabb
tizenöt másodperc mulva mindenkl szeme elé tartotta a
[<ezét, mert elvakltotta a fehér ragyogá§, mlre az egy perc
letelt, szemüket eltakarva, lehajtott íejjel álltak néma
százezrek a kibirhatatlan fényáradatban.

Harmadszor is szólott a nádor :

-* Fulgur, I[agyarország urar Tedd át a hatalmat t

Hódolunk l

És ekkor megzendült újra az a csodálatos han5, amelyet
el netrr felejtenek többé a l'elvidék, Erdéty és a Délvidék
magyarjai: betöltve a levegőeget és behatolva nrindenüvé
s mégis oiy lágyan és tlsztán c§engve . . .

- Esküszöm, hogy tíz éven át Magyarország els6
rabszolgája leszek. Nag6yá és Jóvá teszem a magyar nem-
zeteL l törvényenr a szeretet 

'törvénye, 
corpus iurisom a

Blblla, kormánypálcám a kereszt. Maiyarországért élek és
mlndig jót akarok. Erre Isten szlne el6tt megesküszönr ! . . .

Amlnt a lrangolc elhangzottak, mlntha elvágták volna,
elt{ínt a fóny" Az áthátó íehérség tttán hirtelen a legfeketébb
sötótbeh találták rfiagukat az embeíek s a §ötétsé8 er€jét
a-hlrtelen ellentét százszorosra fokozta. Ez a váratlan éj-
seaka rüegtelt a nemzetí imának, a Himnusznak hangjai-
val. S ntg tevett kalappal, még káprázó szemmel énekelt
a százezernyi ember, mqgasan a fejük íölött egyszerre
kigyulladt egy órtásl kereszt. Ugy íeküdt íölöttük, lába a
szententlrei hegyeken, cstlcsa valahol Csepelen trll látszott;
két karjával nrinthl átölelte volna Pest_Budát. Hípnoti-
zá]tan mererltek fel az emberek s amínt a szemük meg-
szokta az új fényt, akkor látták, hogy mérlretetlen maga§-
ságban kivilág{tott testű apró, fehér repülógépek sora adja
a kere§zt vonalait. A Fulgur legendás $épei l

§lhangzott a }ílmnusz*, trialÜat az é}i-kereszt fénye és
az emberek csende§en hazamentek.

Flrlgur átvette a hatalmat az egyesített történelmi
iltagyarorszá8 fölött,

XXIí. Tórt6nglemóra a Vl/b-ben
Halálos csendben lapult az osztály.
John Godfrey Srnith tanár írr fent állt a katedrán

és lassan lapozgatott a jegyzókönyv€cókéjébeít. Az iskola
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antant_or§zágok kárára történt határkiiga,zltás után a
magyar határt áthatolhatatlan elektromos korláttal el-
zárták, a történelenl szempontjából jelentéktelen, kicsiny
€§emény volt. De világtörténelmi eseménnyé tette annak
az embernek a §zemélye, aki ezt a határzárt végrelrajtotta.
Fulgur a modern kor legcsodálatosabb lrőse. Az egész világ
lélegzetét visszafojtva várja, lrogy mit fog elénktárni a
Duna völgyében elrejtett kis orszá5J, ha nrajd tnásfét h<lnap
mulva letelik az elrejtőzés ideje és lehull a korlát. A celt
sajtó általában nem vár semmi nagyobbszerűt, csak elgy
anyagilag renrlbehozott, szoeiális szempontból mintaszcrűen
berenclezett ós nernzeti érzésében nagyon megerőstidöttr
országot. A frankok nagyobbrészt irgy látiák, hogy egy
veszedelmes fantaszta társaság kerítettc kezébe }íagyar_
országot, tlz év alatt az elképzelhetö legrnagasabb fokra
emelte a háborús felkészültségét és most mindent elsöprő
világhódító hadjáratra indulnak maj d győzhetetlen, írj szerű
fegyvereikkel. A frankok lázasan erősítik a határaikat,
egymásután kötik az {rj szövetségeket, de nem sok remónyük
van arra, hogy Fulgurral rnérkőzni tudjanak. A rórnai lapok

megkapják belőle, újból a Nagy Szövetség elé kerüttek a
különféle kényes kérdések. A itrlagy Szövetség régi tehetet_
lenségében. . . Bocsánatot kérek, Sir, de én ncm §zeretent
a Nagy Szlivetséget l . . . Szóval újra megindult a diplo-
rnáciai lrarcoknak, tanácskozásoknak, szövetségkötéseknek
egy végelátlratatlan rendszere, arnelyekből azonban soha
§emmi kézzel fogható nem jött ki. Míg Genéveben szép
beszédeket rnonrltak ós a bizottságok hórrapokorr át tanác§_
koztak, Abesszíniát felosztotta a hárorn nagyhatalom, Nip-
pon erélyes nópe rátette kezét a Sárkányok Országánák
majdnem egész területére, a yankeek megszáltták a folytou
nyugtalankodó Níexikót, az ötcsillagos szlavián birodalom
pedig fogcsikorgatva küzdött a sárgákkal Mongolia nyugati
részeért, rle trem sok eredmótrnyel. Atnikor aztán a gyar_
tnatok és a fegyverkezés egyenjogúsága kérdése miatt
egymásután nég1, állam is kilépett a Nagy Szövetségből,
az egész. rendszer máról-holnapra tnegbukott és egy héten
betül lángban állt egész Európa is. Ez a hét jelcnti a másorlik
korszak kezdetét. Ennek a korszaknak tragikus jetentősége
a felrér faj(t népek egymá§ közötti feltnorzsolótlása és a szines

Úgy Írnak Magyarországról, veszedeletnnek váratlanul
mint a csodák birodalrná- ,ffi'il: gyors lnegjelt,nése, amely
ról, ahol törvénykezésben, ',i l, 1A |i nia. vúgkatasztrólávál
napi életben, erkölcsökben ,l l, i'Ű\',,l| fenl.egelett.-,rqPr clglu§lt, cl^Ull§uAutll l íl ,ú1,|l, llés minden tckintetben juda_ | üa. 4ö,,,Ti"f,i\r#t,ff:i§i ffi| ffiffi ,"".1Ju,1l|.á'ffJ§,,"i;]É! an mágam 

-is ezen ^ Wm l W;Fn' tatni azérdekesfejtegetési?
nézeten vagyok. 

-ru 
l r (\-§tl/lL R Senki setn mozáult. A

A tanár {rr, aki eddig, 

-,l 

' á . _.-'§§ffiflfl' firtk Tedrly Steerre néztek,
éppen útgy, mint a firik, 

- 

ffi mintha a7t monclanák l
feszült figyelemmel hall- ,rT\ a__- l l*!d&&. l[-:' t , Szólj, no lgatta.Robyelképesztően''ÁrÜ,ffiTq"1#t^){':ry'il.[AzosztálycIsőjelent.
intelIlgensfejtegetéseit,itt/e-?:,m,1t,í_/l'%i-.&^tJtlkezeLt.
nenrtudtarnegakadályozni'ffi;ffi,4*/9./..ffil,Azthiszent,Sir,
hogypirosarcángyors§-,'.ffiY*T|senkiközülünknemismeri
rnosolyfussonát.xtr.1-tirtgyeztakérdést,mint

-_Háttearómaiak.I'W".;@.|.RóbyKane.Mllenrondunk
kal tartasz? Miért? ! f ffil. ' afeútés dicsőségóről. Ké-*Nem,Sir,nemtar.]rem,legyenolyan1ó,Íelel.

abesszíniaikudarcutání:lemmelhatlgatjuti-mina-
egyetlen,nemes érzésű celt- nyájan.fiúsemlehettöbbérómai.i].'xi...'1.Robycsenrlesmosolv.

tok a rórnaiakkal, hiszen, az / rrl.,, tesse őtlovább, na§y figyc-

!a1$t'.-Deóde§apámtöbb\oi**.;gássaláIitfelrijraesföt-külföldt.1apotoIva§és-ili-'T.izólÍtásnélküliolytattaa
íS",f;.#,#:ifli:i"J,'l13tr - : felelést,€roeKe§eDDcrKKeKet;és€n\-t-+w_ANagySzövetség
úgy találorn, lrogy ebben a bukását köv;tő háborü
kérdésben a római sajtó Elbeszótését fe§zült órdeklódéssel ballgatták ,.. igazán a szó lcgszorosabb
taláua el az l,gazat Mert éitelmében viláqbáború
tsulgur nem esinál világháborirt, ínint a frankok hiszik, de volt. Harcoltak Európa minden részében, Áisiában,
vis,zont Ő túl nagy ahhoz, hogy tlz év alatt ne teremtett Afrikában, Amerikában és a Csencles Óceán szigetein. Har_
yol1a egé§zen ílj életrendszert azon a földőn, amelyen coltak a gyarmatok az anyaországok ellen, gyaimatok egy-
korlátlan trr. más ellen és az errrópai nágy és kú népek is gyilkos háboiÚ_

* No jó, mondjuk, hogy igazad, van. De most hagyrt ban álltak egymással. Európa négyfelé szakadt. A kettó-
a Jövőt és menjünk vis§za a multba, hiszen történelem_ esett óriási germán test északi íele,_az önálló Porussia az
órÁn vagyunk. 'Íehát mi ls történt a nagy korláton innen éjféli nap népeivel §zövetkezve az Északi és Keletí tenger
és t(rl ? szabadságáért és ítj gyarmatokért harcolt ; a bavárok és a

* A nagy korlát felállítása óta eltelt évtizedet két Rhónus menti germán törzsek a nagy rónai-Irispán-
részre oszthatjuk: az első három évre, míg a Nagy Szövet- vienna-pól-gerrnán szövetséghez csatlakoztak, amely szö-
ség még megyolt és a,Nagy Szövetség felbomiása utáni vetség első megmoztlulására szétnyomta a husszita ország
ldőre. Ez az utóbbi ismét ketté oszlik: nógy éven át a forró keretelt és olyan hatalommá küzdötte, fel magát, hogy
küzdelmek, bizonytalanság, óriási kr2isek korszaka tartott, lyugaton a celt-frank szövetség, keleten peclig az egész
az utolsó hárorn év pedig már a lass{r kibontakozás felé Balkánt és Dákországot is bolsevizáló Szlavián köztársa-
vezetett. §ág együttes eröfeszítéssel alig tudták vele szemben az

- Helyes. Hát most .. , Izé, kedves Webb, figyelj egYensútlYt megőrizni. Mindez rengeteg vérbe és nagy
lde és ne aqvard folytonos fecsegédeseddel a szomszédódat, péneáldozatokba kertílt, annál is inkább, mert a ln€s§ze
Azt akarod, ho§y megint a headhez küldjelek büntetésórt?.., szétszórt celt és frank gyarmatok ugyanakkor minden
Hát Roby. . . igen. naaig iO volt. Most, adj rövid áttekin_ erejÜkkel fÜggttlenségi mozgalmakat indítottak. Elveszí-
tést ntnti a háróm korszakról. Ne a könyv szerint, hanem tettük Kanadát, el minden talpalatnyi földet a Sárkányok
,egyénl melflgyelésed és tanulmányaid alapján. Országában és csak óriási erőfeszítéssel tudtuk rni is, a

_ I6etrls, Sir. Tehát az első három éy. Amikor a kis- |rllt<ot 
ls megmenteni afrikal gyaTmataink egy rószét, núg

ántantállsmok minaári- *}türrt'el*-'iiaiüirÁ?.ii: ;;;"" 3,!zu{án, a Kongó és a keleti és délafrikai.gyarmatok nagy
FuigunM"ar"ro.rreiat {rjból szétszedjék és;ffiÖi. É;r?i része is beleolvadt u, u'1|T$,"fífiesült-Államokba,
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LEv§L§K A yllÁc MINDEN nÉszÉgőL

5 r:lrrlrigi1_1cn iérl.ykipc}ilL k,:r1llrrrtk *,gyipt,tlrtrból, )lilrtl-
t:gviktlrl r*rj1a vott ai ctetit:li aláírás. Á,a egyik hi.trclü_krirlrl_

JŰi,izir.sl., lria,a esákározásl. irbrázol, a telir:at ptr,lig az" htrgv

^. 
[l u nll rir í an rape. slt í tt ttillgs", a,za.z lnas},ar 

_ 
lirinolitroz,ás,

§.a arrgliai..lanltrorlrcn tanultuk czl ir játó|tot, a hind{rk-
tril. A Maü.var (]serkdsz ..}{,egy,mászúja" réslleleserr isnltr-
iet-ír: .t:'lkégzitési iis használai.i tnódját,

N'r:héz vrrit aztrrlran a ltl;tzlt. §ziik§ó*cs fag{,l},ókxt, tx,-

szereuni, tzóll vala},:intk tszéhejtltOLt, § goi_vrili helvr:ti:
vastagabbfajta kiitelet allirrlmazoti rajta, sirl3*na,k,

I{írzlinki}a,n eblrotr a ícrrnrában tcrjcrit el.. l,egutóllb a

si;i.löliői Jamboretnr 11e§] {,g\" lrtilíijkji vásárolt ís belőle,
i{azavit{.t a-l *rec eli ,.nragl,ar" játdkot s nro.cl. a világ cg1,

rúszón nlirri nrilg},ar krinirlirrt isrreri'lt.

.\allrrzitljfii nrurrkalarsunknali, liitrl §oli, .]§eriiij§z ,{lilBl)d/ltt, {1,x[iIrlíJ

.y!jilitil]iypi rikt,rü}t il te\z(il}(.s zónán álkeltlil, ó. jclctrlcg a,nÉul terii
Iettí(,nIakít.ott :zálllíntatrl,nz;tri r,;illaIatrll.

í.stlrlrl§iriltttl,: ?Á !eíü.(!í;br&" lirlrlll, §*rytt.ltt Ángliálxit
l1l ki,lelt l: görli;ili!i Jlnrhor*e-rit,. ltiegerrk*rrí ,jött r!s tertvijr,
}l;lr:ill*irtl títvi;zr:ti, ljkirn;rT,irlrilrl llticsúlzóvt1: "--" liilzonl-
!iitllsl,a lirik1 lrlr:rr velünkl §lig lr':rt h;rzn, i,*rrrói irtln kelt,
.l \:r§í !,'tra" §írl_vrri; lrctegsrlgtl n]lntt. lázáltrrír}l:rn állarrtltilln
i,ii,lijlliirr j{rt, ir}ir}{vitr }larrirlair sz{l!,tlníilltl,r. §,. lcjfáiliul,

rrrt,r:t t!3.1 zrLll.tt: l ttr;lgy:rrrrk:;[. lt Jlrltll;rrrer:.|eil,t!nJ,tll l'arirg,
trrtlirk ki rscrlit.,szci, A íejí* kil,rirrl,tn;is:r trretlii; lrtl ókes-
kt,il,ili a err;rttlrilltti r:setkt:,§zrltilrrlnirlrn, r:nllókezctii1,.\ ntll-
gr,:lr iirilkkól alósli§ szinr}lrLllrtrn:r lrllg()l cstptt,!ell,én_v leti,
trlcghatri nltséktli il nrlhll lrz ólet.

ki tud ezekre felelni?
l, A gazdag arab haláíos ágyán magáho: hivattt két íiát ós következő-

képpen végrendelkezett :

,,Fiaim I Életemben sok kincset gyüitötlem ö§§te és valamennyit a

sivatag túisó végén lévó oázisban reit§ttem el. Az összes kincs azé lesz halá,
l9m után közületek, akinek tevéie késóbb ér a reitekhelyre,"

Szólt és meghalr, A testvérek me5próbálták E {urcsa végrendeleter
végrehajcani. de Peí§re nem mentek semmire. Fgyik sem akarván l rnásik
elé kerülni, nem iutottak napokig sem *!óbbre. Végre belátt*k, hogy í8y
egyikiik sem iut el soha a kincshez. Körós rnegegy*zésstl elnentek e§y bölcs,
hör ás tanác:ot kérlek, milévők legyenek,

A bölcs rövid gondolkorás után egyenkénr magálror hívta óket ét pár
slót §úgolt íüliikbe. A rertvérek €rre mindk*tten kirohantak, revére ugrot-
tak és vágraíva rohánt§k az oázir {elé, A kincs aré lett, akinek tevé!e kés6bb
érr oda.

Vaiioo mil ínondh§tót{ a böles nekik, hogy így megoldódott a kérdés l
2. A fo|yó rgyik partiá.i hároru fehér ember ós három kannibál áll. A

túlsó olda!ra akarnak áliutni § c;ak egy kis csónakjuk van, melyben le§íeliebb
ketten {érnek e|" Mindhárom íelrér tud evezni" de csak ar egyik kannibál,
Kérdés, milyen sorrendben, ill§tve c§oportokban kelhetnek át, h* állandóan
ü6yelni ke}l árr*. h§§t soha egy pillanatra §s kerüliön össze töbh kannlbál,,
mint ahány lchér" Ha csak eggyel ir több kannibá! kerül vatamelyik partra,
miní örl éppen fehér emb€l" vaí, a kannibálok ment§n me8€§zik * sre§ény
í*hérekar. Hogyan r*nder*éd ar átkelést l

3, Árkot kel! áthi,:lclngd két deszkasegftségével, Ar árok négyszögletű
sli8etet vesz kórül és mln-
denütt pontosan 3 métcr
széler. A deszkák ho§§z. i§
ponaosen 3 m., egy mm.,el

nehezék, mellyel ar egyik
deszka vé8ét lehetne rög,

á | ! zíteni. nem hesználható,L SZCLL úgyszintén egymásnak sem

&sahq. támasrlharod a delz|ráket,
, _ hiszen akkor áE nem tudsrá 5m. menni a htdon. Srö8 ter-

mélzetesen nlncs. Ho3yen
csinálsz hidat ? kunfelv{.

[,Ittttliitrili: |rr1l* t;lilinitl1.

§íegoltlLrsokat lástt 23, old.
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lejtiíkben tis sík rilszeklnn gardag terep ir különbiieő futd,"

vtrsenyekhez.
A kortlxrlyaversenyeknét kell Ggy k,ifogfrstala,n jegű

pálya n fut(lversen"yekhez, egy a művefsenyekhez ós egy a

Jéghockeyhoz.
A lrohversenyekrrél egy meré§z knnyarrrkknl kiópitett

versenypúlya kell, porrtos idómórö. akrrdályjelzó stll, lr*ren-
rlezi"sekkel.

A sí tesiklóverseiryeket *r. li1.9 m nrirgir§ §reuejtreh-

AAi lesz
a téli olimpiászon?

Nómelorszirglran lehutlntt rrz első hil" A tél előhirnöhc
kószen talírltrr a tóli olimpiász lrely*n mindaeoknt a $asy-
sza,lrásír ópitkezóseket, rrrelyck a7, ilyen vilrigverstnyek
sik*:res rnegrelrdeaéséhez elengedtretetlerrek. A némr:tek
óriási erőfeszítéseket tetteli ós n r,írjuk jelltltnzii al*1ltlssri6-
gal készltetl,ek eilii rrr=intlent, lrogy az 19í}2. évi olimJtiírsz
tó'li keservei meg ne ismótlíiclhessenek.

Áz idei tóti olim,piáse hell,a üarmisch-I]arterrkirciren.

ryy bájers tóti sporthely a Zugspitae lábánril, rr Brrjtlr: Alprrk-
lran. A legn*gyszerűdr terep lriztositja t játókrrk szíllvqrnir,
lírt', *mit a retlrlez,ós rrómei alapossága] bizon."-árn rrrég crnk
enrelni fog.

A téli olirnpiti játókok hártlrrr fó sportl.ról U'r*orr,k, 5ílidll,
korcsolyálr<il ó* lrrrllllril, Nilzziink csak szr}l, rni ntintletr
lrell ezekhez?

Á siversenyekhez kell *gy változati.rs, §r€_y *sésűn nrrlri:z

ter€p; a lesiklóverserryekhez rlgy mEretltlk, liif lrgáslalan
lravri, aránylag riivid píllya: a slalnurvcrsetryckh*r e,,g,v rrgrri-
sánc uz iisszetett vcrsenyek lt}ronynlitírsírríl. flgy ,ülnnltiiut"
sánc n különleges ugrilversetlyektrcz és tr6q1. ernelkerli,slren,

ü"i;,ffi;..eft
:a.ffi

q;=.. ;§. ffi
I [úvilaíl

ról akarjírti indíllrrri, rnel_v vílltoairtos, he|yerrkór.t igen

nehéz terepen menne le a Krerrz*r:kbahn 75ü móleren lílvii
vógállomásához, a szinthiil,önbsóg t*hiit ma jelnem 1000

rnóter, A slalornversen},eket n Hauslrelgcn fog.iirh r*ndezni,
györryörű tisztir, retnekül hengerezttt ós }rizorryárrr pompil-

s*rrr kitűtött, pályárr, rnintlkettii hó}ran gnerlng és jir lrideg-

tirrrtir hely"
itz rrgrírversenyek számírra tgy kisclrlr ós egv nn5yob}l

.sáncol építettek ;r firrdibergen. Á. kis sáncotr rendczik aia

iisszgtett ve rsenyek ugr(lszírnlaií, rrríg a nagy sírnttrn a
sírryrírs nrrgl,írgyír.jai lo5ják csilltlgtalni turlírsukat. Néhány

ael,akrt csak. i\ nekiful{ilrou neln volt r:!ég meredek * ü,rrdi,

lrerg lejtője, építe{tek tehírt tgy 43 móter rnaga§ tor{}y{rt,

rrrelyrrek írtla5;os lejtóse 33 fok és cca 2?*2ll móter tnásocl-

1rerc*n,k(lnti sebessóggtl lövi 'ki a sáncaszlgla 
^? 

ugrí:t.

A prólrrrugrástrkná! l)em ttljes nekifutóvrrl a trúmetek

82 nlóttlrt ugrotta,k róla, §örretrsen pedig 84 mí,"tert ugrotl
n* idón, gonttolhrrtjuk, micsoda l'r:jodelmi látv,ínyban l.esz

résziik azoknlk, akik a világ lrry,irrlill ugrtiina,k ver*enl;ósól

lógigrrrí:zlretik a"r itlei téli oiilrrpini ját(lkokon,

\

§fi uagryar- én ? !
Tír,enh*len feküdtün.k ü n.üg!J, frhér kórhrizteremben : aluasó, szund.ikúIó, ttgiigd.étselő hetegelc. Meglekel,ősen ueglges

idrsasdg : aolt olt ltémé"ngseprő, pincér', inas, éjieti őr, núrniik, dilik, alrattkús. " " ügganannak a betegsegéltrszŐqlénztúrn.ak a
t"ag!aí" §yr'lílt az aitó. Mindenki adanéz : ui beteg érkezik. A tízenngolcadik, Egllik ktbadazó barútságasan megszóltt!*":

-* Áro mi a baj, koltéga?
** Nen uagyuttk kollégtik ! ** lteri oda nyersen a !őtlevény. -,- En |estőmester ttagllak l
*- Á/clcor bi*ang ígazu uatt, barúlom / Nenr wagyuttk kallégúk, mert én meg . .. mdrrtólc uagtrlrlle ! -- ualt ar igett

nyugadthangú pdlasz,

A. mester bizangdra a* hilte, hagy a lercmben. ,,c§0&"' rnun/rrtso/c és napszúnl,asole felcszerrek, akíltkel szem,bett
neki magasan kt:ll, Itardania az arrúl, Mosl, hagg tgg felsiilt, sürgősen, dthelyezietle magdt a músik srobába . . ,
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A futóversenyek ptill,ája, tnelyet ternrószctesetl csak
róvirldel a versenyek kezdete elótt ismertetnek, a Mitten,
wald fetó l,ezető vfl§útvonal mellett fut majrl, ogy,előre móg

csak a versetryek rendezőstlge írltal ismert vonalon.
Mindez íg.v lesz, ha az idő kedvez, ha azonlran beülnt

tl ro§sz idö, mint még erldig minden téli olirnpiásuon, it

Lake l)lacidlrutr t:en,dezetten is, akkor fglmennük & cs&k,
nem 3000 méter m:rgas Zugspitzere és ott akár nyárorr is

megrendezhctik a jírtókok síszánrait.
trlind,en versenyszárnnál ponrlrás tribüniik biztosítják

ir ntizőknek ,l lirtvírnyossrigok legki,,nyelrnesebb és a legjobb
lrcly,ekről való élveeeiét, uem monclom, jó pénzr,trt. A nág!
ugrílversenyekerr rr legjolrb tribiin-ülöhely 20 márka, rníg
a legolcsribb állóhely is 4 mírrkáüx( kerül. Ae ülő- ós álló,
helyek száma a síaténdban 100,aa0,

Külön szenzírciírja lesa ,az olimpiásenak a bobpálya.
A gtart 919 nréteren van, honn,an egyenes és néhá,nl
kanyarral tarkított vonalon szágulclanak le az. ú. n. labi,
rinttrsbl, honrtnn kijutrn megint kcr,Ús kanv:rrral ús nlrgy

hi,bát elkövetőkkel szetrrben. Nem lesz érdektelen mes-
említeni, ho6y a versenypályát rllkészülte után ú8y pfó-
háltírk ki, hogy egy versenyzőt egy kis vcr§€nysutóbtr tie,

ültettek és eleresztették, A kocsi kiválóan gbszolvúttn rr.
nelréz pírlyítt, A pályrr, nrentiltr vízvezeték varr a pály.a jegé,

nek hízlalására,' porrrpás tnikrofón ós hangsaóró berende,
z,ések tájékoztatják a közönséget a ver§eny állírsáról óg az
eredményekröl, külön szenzíció rr, pom,pírs elektronros
§topper, rnely a2 időmilrilsnek fantasztikr,ts pontosságát
ttszi lehetővé,

A .}égkorong- és futóversenyeket a Rissersee jegén bo,
nvtrlítják le, rnig a jéghockey és mü,korcsol1,ázó §zámoket,
mely,ek feltétlenül egyenlct€sen fagyrrtt, tükörsíma ég íllandri
nrinősegű jeget igényelnek, az ertt B célra épített ínűiés,
pályán btrnyolltják le. A műjóg felülete 30X60 m, tnelyet
hatalnras tribün övez, anrely cca 10.000 nézőt tud l#,
íogndni,

A trénlngek céljaira, tovíblrá n selejteai küedelmekre
rr terntész.etes jtrgpályák tucatszúmra írlltnak rendelkeaósre
és ha az idő közbeszólana, ott van n pompírs Eilrsee, mely-
,nek jegén ,mórcius-április hónapoklran is vígrrn, lehet kor-
csolyázni,

A versenyek egyóllkónt n tól sztxrpontjálfrl legjolrb
idripohtban. a hóban-fagyban nagyon gazdag fetrruárbarr
lesznek, 6-tól 16-ig,

A versenyek vezetósóge mindent megtett, hogy a gar,
misclri tóli olinrpiász színvemalbirrr, teclrnikai előkószités-
ban. rendezésberr me§§ze felülmuljon minden e<tdigit t'ls

,méltó legyen a nsrnet néphez és -r vilírg le$jotrlr téli spot"
tolóilroz. Nincs ,kétsilg aziránt, hogy ez így is lesz, Olvasóin-
kat a ve'rsenvek lefolyásáról alka,tmilag rnajel részletesen
tájékoztat.iuk Kolrlzsufultr Bélu,

§ánkú .- bob -- pilya a ,,l,abirintb"-ban

€gy€nes szakaszclkrrn írt szódületes sebesseggel futnak lrc a
cél előtt levö hatalmas hajtükanyarba. A pálya }rossza 1600
móter, A pálya átlagos esése g% ós ez lriztosítja egyfelől az

állandóan íokozódó hatalmas sebessóget, másfelől pedig

mindig nelrezebtró ós nehezelrlró teszi rr kanyarok hibátlarr
fogásat. Á pátyci úgy epült, llogy al, egy§zer elkövetett hiba
rz egytnrisut*in következó kanyarokban móg fokozódik s

így a hilrátlanul futti versenyzők óriási előnyben vannak a

+

Btég szomorú, hagy egges cserkészeknek sem úríana e|féIe lecke ! Akik, lű nem is nézik l,e eserkésrtestué.rüket, *
ezen hdl' .[stcnnek * naggrészt ttiluagyunk, hiszen a szüIők tdrsadalmi hell1zetépel csak korlótolt koponga heneeglwt , . .

de. ualami alcból rné.gis lcütönórrei, íartják magukat a löbbinéI. ak hhet péIdrlul a iabb bírungtluáng. P*dtg az sem mindig
a naggol:b í,udás és naggobb szorgalom bizongítéka ! Jobbmódú, műueltebb szülők ggermeke mindig könngebben tanul,
híszest hnzzdtgrtozóí ís segítíh:, ítilún neuelője ís van., köngueket oluashat, míg a másiknak hituáttg ailógttás mellett, a
család zalon,gása közben kelI keseruesen bemagolnia a leckét, amíkar két-három íanttudny oktatdsa utún |dradt fetjel hozzd-
jut a tanulóshoz.. -

A cserkísz l.ússun tauúílb az orránúl és főképpen sahase ttéIien szeretetlanül ! ötsuezetők, errőt is beszáIgessftnk a
|íúkkal ! , C§6bt Zottón.

Gartrr isclr-IJar tcnliircltctr
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E-z§R,FíE§TE,Tr
Az ezermester az otthonában

-_ Ráérsz egy
kicsit fiacskám ?
--- kérdi Lajcsitól
az édesanyja.
Segíthetnél nekettl
most egy kicsit.

Lajcsi gyorsan
abbahagyja nö-
vénygyüjteményó-
nek rendezgetését

-Mivel segít-
sek Édesanyánr?

§zeretnórn a gyümölcsleveL nregszÜrni ezen a vászon*
kendőn, de rnindúntalan le akar cs{rszni a'kendő az edénybe,
j ó lenne édes Fiam, ha tartanád a kendőt.

Lajcsi türelnesen tartotta a kendőt, de egyszerre csak
eszébc jutott valami. Kivett a fiókbót háronr villát és
ágaikkal összet{ízte őket {rgy, amint itt a képen is láthat-
játok. ;\ villákból készült rácsot most az edényre tette és
&rra a szűrő kendőt. Igya kendő nem csúszhatotL az edónybe
és __ ami a fő l * nem kellett tartani, Lajcsi tnehetett
dolgára. 

,(

Az első őszi iskolai sziínnapon Feri ott lábatlankertlott
az édesanyja körül. },l'agyrnosás volt náluk ós édesanyja
most készült * szép napos idíí lévén *'. az udvaron kifeszí-
tett kötélre a ruhát felteregetni. Feri, mint jó cserkész és
mint jó gvermek, azorrnal felajánlotta segítségét édesany-
jána}i,

A segítésnek nagyon iiriil ugyan,-_ mondotta, *- mógi§
arra kéri, nc tcregessen, hanem inkáttb aclogassa a kis
csiptetőfácskákat. A csíptetők kis kosárban voltak és
ntirrrlen alkalommal le kellett hajolniok, valahányszor egy-
egy darabot felterítettek.

Ez a hajladozás rosszabb, mint a teiltés maga *
mondta Feri édesanyia, - ezért inkább te rakd fel a csíp-
tetőket fiam.

Feri szorgalmasan segltetl., de közben azon törte a
fejét, hogy segítsen anyjá,n, aki máskrrr, mikor ő nem lesz
ittlron, mégi§ maga lesz kénytelen hajIadozni. Mikor a
teregetés készen lett, ő is készen lett a tervével" Keresett
egy l<U. 2 móter hosszu r.-astagabb huzalt, amit sat{r és kala-
pács segítsógével ugy hajlítgatott meg, lrogy az hosszúkás
iéglalap alakot (20 x 80 ctn.) 'kapcltt. A tóglalapot keske-
nyebb végeinél megint meglrajlttotta egy kissé úgy, milt
itt a képen is láthatjátok. F'zt a kötélre tették,
erre 1leclig rá lehetett akasztani a cslptetőket. A köté-
len is könnyen csirszik s oda hajtják, ahol éppen szúksóg
van rá. Fori édes-
anyja mingyárt ki
is próbálta. A ruha
leszedésénél azt a
kötélre téve, a fel-
szabaduló csiptető-
ket ralrta rá" A
legközelebbi tere-
getésnól peclig ntár
nem kellett lrajla-
doznia a csíptető-
kért. ,.Wontolla"

Iilarcí e§zl§özök a
A rrrultkor ,néhány pfldát láttunk, milyen érdekes

ejtíielnyő, repül{igép és horgony található a nirvények
köziitt. l{a talán nincs is most kedved ilyerr lrékés dolgok-
rÓ1 }rallani, amikor harci tűztren ég a világ egy része? Ott
ruirr igazán l technika, az enrlrcri ,,kultúra" lrarcoli Bombák
rrpülnek, rnelyek szétrolr}ran,nak, ha vigyázatlanul órinti
valaki. Srapnellok siivíterrek gz!"lzfelé repítve szilánkjaikat.
Hegy,esvégű fegyvergolyóknak a vont belsejű fegyvercső
arl for6ást, hogy irányt nenr tévesztve jussorr célha.

Láttál nrár ndbá,ntsvirligot (Balsamina) nyár végén a
kertben? Illatos fehér és piros virágai helyén kicsiny, sár-
gás uborkált csiiggenok az iivegszerű szilron. IIa megérin-
ted, szétpattan a termés, rtrgalmas falai ö§szepöclrődve
rnesszire hajtják a barrra magvakat.

A délvidéki naptól izzó tengerparti kövek közt táttatl
talírn azt az uborkaszerii, földreterült növényt (Ecllallunr),

rrörzény\.tlág,lran
nrelv nrag,rírgó nevét onnarr kapta, lrogy tirliternréskéi érós-
kor levítlv:in u szítrról, leves iarl,almrrkat a mni;v.lklial
együtt szírzfelé lövellik. t]sy rniikiidik, mint eg_v rógi
katapult.

IIírt azt a hitvány kis írtszóli g,y()nrot isnrcred-e, rnely€t
a tavalyi rrrszágcls portvázás alkalrniival nerrr keresellll,
mint 193 példárryban küldtek be a cserk,tlszek, <le alig egy-
.kettő tudta, hogy gémorr ÍErodiurrr cicutarirtnr) n nev€..Perli8 értlenles lerrne rnegfigl,el:ni, arnikor a sém orrához
hasonló tefmé§ megszírrad. Egyszer cslk nreglrasad nz alsri
r(;sze ós az iit mag a slrirálislr,lr r:slrv:rrodó bitrcszálakkal
repiil ki, míg hegyes végiikkel fijlrlet nerrr órnek. Úg_v nro-
zrrgrr,ak, rnint a rakéták.

Ügy tátszik, még seur új a sok ttrlírlnrány s az emberi
bölcsesóg csak annak l mtlrzsíira talát rá, arni a ternr.ószet-
llen (lvezrerlek rita megr,an ós rrriikiirtik. 1}r, Csapady V.
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Amit a villanykapcsolóról tudnunk kell

Hány
szigetelt

Egy úriasszony traglku§ halála a lüídö-
kádban, Szerdán e§te az Aréna fit 3ó, szá,nú
házban levő lakásának iürdőszotlájában íür-
dött Ponsrácz Károly középiskolai ta,nár 33

. éves felesége. Fürdés közben vizes kézze| a
sázkályha mellett ,levő villanylámpához
nyúlt, hosy azt meggyujtsa. Amint a lámpa
csavarjához ért, amely nyiiván rosszul volt
§zigetelve, a viilanyáram, a viz által méc
ielfokozoitabb erővel agyonsujtotta. Rögtön
hivták a mentóket, akik közel egy óra hose-
§zat kisérleteztek a mesterséges l§sz,óssel,
de fáradozásuk hiábavaló voli,

§zerenc§étlsnsóget okozott a rosszul kezelt vagy
villanylámpafoglalat, a helyteienüt összt:szerelt

1. Villanyógöt, hat ,tri- vagy írccsav€rrtl}k, rr fóur részil-
tőt távdl fogjuk meg, A kezünknek per§ze tök{letesen sr,*i-

raznak kell lennie,
2. IIibás, törött kapcsl,tló,t" átmeaeti fogla;latot §otraiie

használjunk, Kiinnytn okl;ztratnanr erz ilyenek is balesetet.
, 3. Ügyetjiink arru, hogy a foglrrlutr k szilár,da,n legye-
lek felertísítve (/l. csiltáron vagy'faton), ne rn$zo8jan,rk,
ne lötyii,gjenek, mert ilvenki;r szr:ktak a zsinórbekötósi lre-
lyek meglazulni ós írintkezni a irimfoglalattal,

Nézzü'k t,É,§ig; a lakírst, hcrl ynn hibn a villnnyfelszere-
lóserr, :rrrrit magtlrrk is minden vr:srély né[liül liresjavít-
hatunk.

* Ni, csakl A konylrátra:r mintlra vat,a.mi hiírnyozna
* foglalatrót. Persze, hiirnyzik l 1>or:cellín szigtltelő. An
ilyen hiányos loglalaí sukszor okozhat róvidzárlrrtot, §zalad.
junk tehát le a legkiizele,bbi villamos szaküzlettle s I)ár fit-
lérétt vásírtoljunk egy porcellán kö,rszigetelót. A l<t.irte ki-
csavarítsa után erősítsriili í'el a fogla.|.a.tra. Ezzel el'iierülhe-
tünlr egy esetleges bizttlsíté,k kié6óst.

Iovílb,b vizsgálír,dva t llkásurrkhan, lát.!uk, hogy ,a,z

ójjeliszekrény támpájátroz t-atttszó csatlakozó (konnektor)

A szakadozott, Io§szUi szit{ptelt Z§i. ,l(ainsolónk zsitrórln lclreliileg eg."-c-
nór gyakran okoZh3t bá|e§ele}, nes legl,cn ór tökétetes szigótelósú

huzalja is nrilyen szakil.tlolli:tt, §{ár . pedig az ilyen fo51a-
latot szoktunk a legtöh}rsziir kúzlre venni. I{* esteelalváslior
félálmosan kinyr...............rlun,k ltz á,gylríil, trcgy kihúzzuk ;r fluga§zt,
hatalmas viilanyütés ciklrázlk y,ó§is a testünkiin, rnégperíig
a szaka<lozott zxinór m,iati.

Jól jegyezzük, mes, h.gy ha villlrrryklpcsol,it f a li
d.ugaszba lrelyezünk, úgy mindig csak a porcCllán részénél
fogjuk ezt meg § §os€ legyen az újjunk }iözel a kapcsoló
fém részeihe,z, mert rrráskiiliirrlren igen könnyen kaphatrrrlk
stilyos égí,,si §ebeket.

Ne késlekedjünk tehát az avult, 2 külön szálból össze.
sodort drótot a modernebh és ,sok'kal alkalmasabtr, e6y
vászonlya húzott zsinórral kicserélrri. .Iól ügyeljünk arra,
hogy a hunalból a kapcsolón kíviil szakadt, hiányo* szige-
telósű r,ósz ne ma"radjon.

Az itt leírt kisebb p,ótlá§oíkftt, nregerösítóseket tehát
keltő elővígyázattal magunlr is elvé,gezhetjük" A komolyabh
javításolrat azonban feltétlenül sz.akemtrerr.e, szerelöre lríz-
zuk, msrt ellenkezíj €§ctben me§iehet, trogy a trcavatkozá-
sunkkal többet ártunk, mint hasarrálunk" Bóldg1 Dénes

Au ógőt {r ki- i§. befs6.t?l:i§-
kor a fémrészektől távúl fo$-

jtrk t§eg, ne pedig1 igy

Tiirótt liápc§olót, árm§nóti togíatatot
sohass ha§zíráljunk

kapcsoki. Tud,juk jól, hogy az any,agok nedves, vizes áXla-
potrrkban a legjobb elektrotnos vezelök s Trrégis mil,ynn,

sokan vanílak, aklk nedve§ kézz.el fogják T!}eg a vi,l}ainykap-
csolt1{ vagy a foglnlatot, S mó.gsem okulnak az emberek.
Mi cserkószek telrát valóban legyünk r,ésen és előzzük meg
az ilyen szererrcsétleüségeket akár ,aj foglalat, a zsinór rneg-
rnegjavításával, a}iát az elózetes fi,gyelmeztetéssel.

Nózzü,k hát, hol van szükség a §egít§é6ünkre, ,miképlxn
olőzhetj,ük nreg a bajt?

§lsosorban jegyezatik meg jól, hogy semm_iféle javí-
táshoz nenr szlahad hozzáfogni, mintladűg, míg a yillany-
órán lóvő önműkijd'ő kapcsolót le nem to'illentettük, vagy ha
eZ trino§, a biztosltékot ki nem c§av,artlrk. Tehát csak ez-
után fogjunk neki a j,avításhoe. Norn á,r,t, lra a ltövetkező
elövigyázatossági rendszabályokat is betartjuk, i'lletóleg
ezekre figyelmeztetíink másokat is:
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HARC AZ ELSŐSÉGÉRT
AZ |SKOLÁBAN

Alaposan lesült arc csodálkozott rám" mikor a bajnok-
utcai tanonciskola előtt nyakonragadtarn Gyurkál.* Gyere csak émber, }reszélni akarok a fejetlttel l Mi
lolt, hogy olyan neklkeseredett képet vágsz ?

- Nem érdemes róla beszélni -- válaszolja komoran..- Csak kl vele barátont, nrert különben sokáig keserű
lesz n száJatl íze.

*- Hát elm(tlt a
szepternber elseje t_ ??

- És kezdődik
az iskola.

* Szóval ez a
bqj?

- Igen Ez, És
n€ tessék rajta
meglepődni. Ez,t,
csak az érti meg,
aki benne .van.
Tessék elképzelni,
feg$el 7 órától dél-
utáh 4-ig tnunká_
banvagyok. Aztán
meg olvasni is
akár az ember va-
lamit. Erre cs4k
rlélberr érek rá.
Mindezek tttán
gyerünk az isko_
lába, ott irni, fi-
gyelni, tanulni.

*, Ilisactr, lrrr olyarr nagy dolog iskolába járnod, -* nem
töltétlenül szükséges.

---Nem-e, * kezd deriilni az ifjú arca.* De n€m ám _. l,álaszolom * nagyon eg3rszer(i a
megoldása.

* Jaj, ne tessdk már így gytitörni *- ugrárrclozik .Gytrrka.
-- Elrnész kifutónak ! Természeteserr így solt'se leszel

§egéd,

-.Puff neki t Na Elek bá .-- mindig Jól beugrat engem.
-.- Nem ugratás ez, gyerek l Egész komoly dolog.
_..Dehogy komoly l }tigz tetszík tuclni, hogy szeretcm

a saakmámat.

- De azza| még nem leszel ánr segéd. Különösen tra
nem az utolsók között akar§z lenni. Akkor bizony az iskolába
is kedvvel kell dolgoznocl és főleg alaposan. - Meglátod
nem i§ lesz az olyan ördöngiis rlolog. Hiszen még nem is tu-
cloct mit tanultok.

'. l\írir lrlrllo[[ltttt clcgct lt trljblri riúklól,
-- ígen. Azoktól a fiúktól, akik igyekeznek minél

hamarabb cllógní a gyárból. Mert ott sem izl,ik a munka,
mcg a tanteretnben seln"

*- Lz biztos, hogy ncr,t a legszorgalnasabbak közül
valók -- bólogat Gyurka.

-- Na látod. Ha te mindig ózekre hallgatsz, csak a rrrunka-
nélkiiliek számát fogocl növolni, de semmi esetre sem leszel
öntuclatos cserkész-iparos. Pedig ezért küzdesz.* De mit tudnalt tanltani az iskoiábart. Hisaen a
gyárba mindcnre kiképeznek ?

_. Itt a tévedés. A gyárban szakmádra tanítanak meg,
Az iskolában meg arra,lrogyan kell vezetned majd a műhelyt,
ha már egószen önállóatr clolgozol, Meg hogyan kell reklá-
moznod a vállalatoclat. A könyvelést, az anyag számítást,
chemiát, földraizt, magyart stb.

-. Belátom, hogy szükséges a tanoncoknak is az isko-
lába járás. De hogyan tanuljak ? I{iszen mikor hazamegyek
este, a fáradtságtól enni is alig tudok,

_ Arra is van mód. Először is az izomzatott 6-7 hónap
alatt megszokja ezt a munkát. Azalatt sokat ügyesedsz is.
Ráiössz arra, hogyan lehet a legkevesebb erőkifejtéssel a,

legnagyobb munkateljesítményt elérni. Akkor már netn
leszel olyan fáradt esténkónt.

-.- De addig is kell iskolába Járni.
-- Persze, lrogy kell. Azonban okosan kell csinálnod a

dolgot, s nreglátod nem leszel fáracltabb mint külötrben.
.._ Á tanonciskolában éppitgy mint a középiskolá"ban

a tanár nragyrrráz. S ez a magyarázat nem azért vatr,mert az
illctő tanár nenr tudna mást csinálni, hanem igenis a Te s
minclannyitok érdekében. Ha a magyarázat alatt figyelsz,
már nyert ügyed van, De lra csak rlgy akarsz figyelni,való-
szinűleg nem fogsz eredményt elérni. Mert mindig lesz
valami arrri a fi6yelmeclet elvonja. S a 4*5-ik órán már
együtt kockázol a többlekkel. A magyarázat pedig falra
hányt borsó lesz, De kifoghatsz saját magarlon. Yeszel egy
jegyzetet s ablian szépen bejegyzed a mondottakat. Mivel
pedig ncm tuclsz mindent leírnin hamarosan rnegtanulod azt.
hogy lrogyan kell a lényeget kiválogattri az előadásból.

-- És hogy megy majrl a tanulás, * aggótlik móg mirr-
dig Gyurka.

- Azt meg reggel csinálod, meg ebéelkor, Elősziir is
átgondolod miről volt szó a mult órán. Aztán előveszed a
jegyzetet, elolvasod 2tszer, 3,szor, aszerint, hogy milyen
nehéz az anyag, aztán elmondod nragadbalt" Ezt megtehe-
ted munka közben is. s ezzel kész a tanulás is.

_. Hát így tényleg nem olyan nelréz dolog az iskola,
._ Nenr bizony" Különösen akkor nem, ha mindig arra

gondolsz, hogy az egdsz jtivőrl attól fiigg, lrogyart tanulsz az
iskolában. K. E.

ME§ÉBE ILLö ÖRöK§É6 REltíÉNyE
izgatta I;ranklin Beniqmin hozztitarlozóíl, azonban uégrendeletében legértékesebb haggatékul egg napi lelkiismereluizsgtílati !egy-
zelet haqlutt, amit ,,eikölcsi algebrtinak" neuezetl, merl, -- mint írja - ,,e mesleríogdssal dlllam. meg helyemel 70 éues koromig,"

Nekiink is uan egg er]Íölcsí algebrdnk, u mi tíz töruény ünk, De uaiion uttína szaklunk-e nézni, hogg erre a liz löruéngre
épttiük-e életünket?

A jó üzletember nem elégszik meg azzal, hogg uesz és elad, hanem szdbdlgos iilőközökben dlnézi üzteti köngueit, hogg
Idssa hoggan dII.

Mi cserkészek a napi esti imdual lartiuk meg ezt asztimadúst. Végig goniloljuk eggenkint a tíz töruényt ás egész napunkat,
mí uolt benne meqíelelő és'mi uolt ellentétbei az erlialcsi algebrdual Később aztrin észreuesszük, hagy nern is kell mind a tíz tör-
uéngt uégig uennl, mert rdjöuünk szokrjsos hibdinkra, Őmik mindig uisszatérnek, SikerüIt-e eiúel a mai nap ualamenn_uire
me{*dzÍeői, Dagg nem ? Iia sikerüIt htíldt adunk Istennek é.s kér!ük a kitartríst mtisnapra. Ha nem, akkor ősiintén |d,ilaljuk,
hogg megbdnlotiuk a rólutlk gondoskodó Atgtit és ióleltételt lesziink a jöuőre.

ÍIosszabb itlőbe kerüÍő méIgebb anűizsgdlátőt is lart minden rcndes cserkész (a katho|ikusok ggóruís előtt l) éu eleién,
éuoéoén. úi munkakör. oáluauríIaszttis. stb. előll," 'A'maqasabb 

l'eÍkiiletre utiqaóiűak legíobb mód,s:er a,,részleges lelkiisnteretuizsodlat", mellJ, a rendesen kiuül, ana
irrín1ul, hogű eqgetlen hibtit uegl:Űnk eIő és"ázt iggekezzünk áinden" erőuet lekűzdeni" É:t aztcin illaztitt algebraszerűen iel is
iegyŐ=nótluÉÍaUÍŐzatba + és --"iugg eggéb alkalffas ieggekkel A legnagyollb magg_ű.r, Széchengi istudn dllandóan iegge4lette"íg|inapi'lelkiismereluizsgriluttinak"éreáméngeit. Fróbálliőz:ut&meg,'hti[habenniikí.suaníogékongsdgali),kéIe';rrílrXni,::i:r'
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A c§EnKÉ§inrr yrl.ÁGrönrÉnnrr

},nANclAon§zÁG
(Folytatás)

Jacques sevin jezsuita páter. aki sokáig ta-
nulmányozta Angltában a c§eíké§zetet, 8
háború alatt e németektól megszállt ter0ie-
t€n megalapltotta a cserkészc§apatot, amely
két éves át cscrkészruha nélkül végzett cser-
&észmunkát. A íiúk azonban már viselték a
Jeruzsálemi keresztrc alkalruazott csetkész.
jelvényt. Amikot első logadalorntételre syül-
tck össze, német katonák iöttek közé'ük nyo-
mozni. A veszély azonban elhárult.

Egy évvel ,késóbb, 1917 húsvétján már
csorkésaüqnepólyt rendeztek egy magánkert.
ben, sátrakkat, kötélhíddal, Ezalatt német
repülögépek cirkáltak felettük. sevin cser-
készeit .,Ouid€"-knek nevezte. Összekötto-
téEt tatált Cornette kanonokkal, akinek be-
mltatta kézitltát a katollku§ c§eíké§zszövet.,ség tetvezetéról.

Cornette abbé, mindkét karjára ifjúkorában
megbénutt pap, megalapltotta 19l6_ban 

^2,etsó katollkus csapatok egyikét.
cornette késóbb tanulrtányt ítt ,,kísérleta katolikus cserkészetre" eíúmel. kúlonósenr cserkészet erkölcsi €reje ragadta meg. A,cseíké§ztöívényt a kere§ztéaység esszenciá-

Jánrk tartotta. szerette kiplins dzsunsel-
$önyvét és a ,fiúk ezért elnevózték, .,,Öiesíarkas"-nak.

A háború végeetével a cserkészszövetsé-
gek na§y eröfeszltéssel törekedtek 

^ 
mozra-

tom újjászervezésére. Az elsó pénzsyüjtő
,;hadjárat" néhány hónap alatt hu§zonhárom-
ezor frankot hozott, ami a tegsürgősebb szllk-
ségletek kielectté§éfe szolgált.

Jórészt a harctérról hazatéró régi cser-
késztisztek §egít§égével újraéledtek a,,holt"
csapatok.

különösen na,gy eróvel igyekeztek az északi
elpusztítoit tetütetek szétszórt caapatait
ítjjáéleszteni. Minden ilyen csapatnak az or-
szág más részében testvéíc§apatot szereztek,
amely cserkészíuhát. táboii ,felszerelést és
kezdő pénzalapot szeízett. EIzász-Lotharin-
giában igen kényes visaonyok közt hatszáz
iiúbót álló, tizenöt jól megalapozott c§apat
lópett a német pfadfinderek helyébe.

1920 tavaszátt töítént, hogy néhány embet,
katolikus papok é§ világiak. akik párizsban,
Nizzában, Lilleben, Creusotban, Maconban
',katotikus cserkészcsapatokat íllaDítottak. ta-
lálkoztak az Angliából ,haz^léll Sevin páter.
rel. Ebból a találkozásból született mes 19?0
július 25-én a ,,§conts de france" (§DF), a
nagy lrancia katolikus c§erkész§zövetsé8.

A SDF szellemi íeje Cornette kanonok lett,
.mint ,,Aumonler Oénéral" ((lőlelkész). Az út
szövetség csakhamat közel száz csapatot
számlált és &ormányióváhagyást is nyert.
tla a bölcs fei cottleite abbé volt, a lélek
sevin atyában te§te§ült meg.

A katolikus cserkészet a gyafmatos é§ a
misszionárius ecye§ített eszményképét álll"
totta hlvei elé. Papi veaetöin kívül a maga
körébe hívta a vilásl vezetóket, akiknek a
syakorlati munka nagyté§zét átengedte.

A katolikrts c§eíké§z fogadalma Isy hans-
áott: ,,Becsületemre, Isten kegyelmével, kö-
telezem magam, bosy tölem telhetöIeg szol-,gel,om 

^z 
Egyházat és a tlazát, §egítem

{elebarátomat minden körülmények közt, en-
gedelmeskedem a c§efké§ztörvénynek."

A írancia larkaskölyökmozgalom kiataku-
lásának ideje 192l. A kisfiúk mozgalma Fran-
ciaországban sokkal jobban tetjedt, még pedis
mindhárotrt rra8y szövetségben, mint a7, öteg-
cserkószeké. A különbözó szövetsécbell far-
kaskölykök gyakran össze is .löttek jútékra,
nagygyüIé§re.

A szövetségközi játókok csapattalálkozók
egyro gyakoribbak lettek. Előfordult, hogy a
SDF egyík vezetöJe mondta el a Miatyánkot,
a' Játékban eltenlél gyanánt résztvett unió-
nista cserkészekkel együtt,

l92l telén a három nagy §zövet§ég közös

bizottsícot küldött ki, a különpróbák esysé-
ges szabályozására.

A hátom szövetség esyütt rendezte az oiso
paítlán a la croix-saint-aueni tábort. Belga
csefkészek is résztvettek ebben a táborban.
tlárom amerikai és egy kanadai cserkész-
tiszt tartózkodott ott. A tábor igazgatóia,
llenri lllarty s,t6í, ̂

2 
EDF külúsyi ítlesbi-

zottja volt, cserkésznéven Ezüst Róka.
La Croix-St._Quen nev€ emlékezetes ma-

radt a ltancia cserkészet történetében, meít
ez volt az els; isazl tlsztképzótábor. Nagy
létszámánál |ogva el sem volt még tökéletes,
hiszen az dlelmeeést is központl konyha
látta el, hogy több id6 iusson kiképzésre.
Aa l922-es, má§odik la cíolx-§t..oueni táhor
máí' egó§zen más volt ós gllwelli belolyást
mutátott.

A §DF mfu l92l. úlévón nyerte az o$záE
blborérsekének 4ldá§át, amit egy év mulva
a pápai áldá§ követett. Xl. Piug a D§F ala-pítóinak szinte alkotmánychartát adott é§
ebben ,leieztt ,ki elóször azt a kívánságát,
hogy a kátoliku§ csetkészekból cserkésiies
katollkusok legyenek.

lllár az l920-as londonl Jamboreen, elha-
tátozlák a külön is ósszegyült katolikus cscr-
készvezetók a Nemzetközi katolikus cser-
késziroda felállltását. Ennek titkárául &ésóbb
sevin pátert választották mes, aki már ebben
a mirróségben adta ki ,,Le Scontisme" (A
Cserkészet)) c|mü alapos munkáját.

sevin mindenképpen azt akarta bizonyí-

Takarékosság és blztosítás.
A cser&ósz tízparancsolat 9. pontja a ta,

karékosság. A takarékosság nemcsak öruna-
gunkkal szemben kótelez6, hanem ,kötelessé-
günk ez a hazánltkal szemben is. Az államot
a polgárok alkotják, ísy tehát a pol8árok
ióléle az állam jólétét is jelenti. A jótét etö-
sesltöi€ és megter,emtóje a takarékosság,
amikor te}rát takarékoskodunk, az állam, a
haza iaváL szolgáljuk és ísy hazalias kóte-
lességünket telJesitjük.

Ezért íelhívjuk a Magyar cserkész §zö-
vetség tagjainak és azok hozzátattozóinak
ficyelmét. hogy intézetünk rendkívül elónyö§
díjtáblázatai alapján mielóbb kössék mes a
takarékosságot elósegítö biztosításaikat és
amint azt már a MaByar Cserkész Szövet-
sés október 1S-iki számában a 24. oldalon
közöltünk. hajlandók vagyunk a Szöyetség
minden tagjának, vagy hozzá|artozóiának,
aki biztosítást klván kötni, egy cserkészpet-
selyt rendetrkezésére bocsátani, amelybe be-
dobandó napi néhány fillér ellenétlen már
jelentékeny összegli életbiztosítá§t nyújtunk.

A §serkész §zövetség tagjai mindnyájan
át ,kell, üoxy étezzék a cserkész tízparan-
csolat 9. pontjának lontosságát és hisszük,
hogy delhívásunk atapján mielöbb jelentkez-
nek, ,hogy miflt altruista alapokon ólló,
majdnem 40 éves mttltra visszatekintó és
a közjóért dolsozó biztosítási §zövetkezetünk
iagJai a takarékosságot szolgáló biztosltá-
saikat mielőbb megkóssék.

A cserkészek nyári táborozására a Ma-
gyar §serkész szövetséggel kötött mesílla.
podásunk alapján a balesetet szenvedettek-
nek, llletve az el6fordult halálos balesetnél
a trátrahagyottaknak kifizetett igen jelentós
bizto§ítá§i összegek icazolták a biztosltás
iényének íontosságát.

A lüa8yar Élet. ós Járadók Blztotltó tí-
t6zeto rn. cz..nól nemcsak élet-, halál. és
baleseti biz,tosítások. hanem etemi csapások
ellen védö biztosttások is köthetők,'amilye-
ngk a tfiz-, betörés-, lopás-, jés stb, bizto-
sltás.

Felvilágosltásokat akár a közpoírtuík út-ján Budapest, Vl, Andrássy út 8. vagy az
gl9zÁs minden nagyobb vátosában meslévö
fiókiaink útján is szívesen nyújtunk,

.,Legnagyobb lstenáldás az elörelátás,
Lesbölcsebb elórelátás a biztosítás..'

Gyógyszertáfakban kapható.

tani. hosy a cstrkészetben sok ítancia ere,
de! van. Isy 6 alkalmazla irancia nyelvben
a ,,scout" szót, mint iö- és melléknevet.

Pöre §evin könyve lórészben az an§ol
cserkészeiet ismetieti, ló|eg valláserkölcsi és
nevelési szempontból. kitér a iarkaskölyök.
munkára is, amelyet a irancia katolikus cset-
készet minden vonatkozásában átvett, csu-
pán három úl különpróbát lett hozzl.

A,z l92?-es év nagy eseménye a páriasi
nemzetközi cserkészkollcrencia volt, amely-
nek sikere érdekében ö§szefogott három szö-
vetsés. ltz apróbb alakulatok lassan el-
tíintek.
. A munka a résztvevőknek három közeli
szállóban való elhelyeaésétól és ellátásától
kezdve az"irodai teendói< sokaságán keresz-
tül, syüléstermek bizto§ítá§án át, az egése
pfogramm összeállításából állt. A koníerencia
rósztvevóinek mó§ a Jardin des Plantes, az
állat- és növénykert is rendelkezésére állt,
ha ráértek volna levegözni.

A konferencia színhelyéül az angolok ki-
vánságára jelölték ki párizst, a §zövet§ége§
ióvárost, bár a francia cserkészet a ma8a
szétíorgácsoltságában elés gyencén állt. A
vállalt ieladat közös munkára hozla össz,e
a három szöveiséget, ami másban i§ ,együtt-
müködésre vezetett. Mát l9Z2 tavaszán loly.
iatták az előző évben megkezdett próba-
pontegyezteié§t. Egyöntetúen szabták me§ a
cyakorlati cserkószmunkának azt a mini-
munrát, amelyhez minden szöveiségnek ra-
gaszkodnia kell, lesfeljebb hozzátehet, A há.
rom szövetsés közös szervének klvánata i§
ielmerült már, Áltatában az együttműködést
többnyire az unionista §zövet§ég keademé.
nyezte.

A nemzetközi cserkészkonlerencíán a köz.
táfsaság elnökét, tlenri paté testnewlési ál-
lamtitkár, a cserkészet régi barátia képvi.
selte és a §orbonneon tartott ünnepi m,es.
nyitóülésen ó üdvözölie a világ lócserkészéi
és a delegátusokat a kormány nevében. tlu.
szonkilenc állam képviseltette magát: Ame-
rika, Argentina, Albánia, Ausztria, BeIgium,
Chile, Csehszlovákia, Dánia, Ecuador, E§yip-
torh, E§ztoí§zág, finnor,szÉg, Franciaorszár,
Nagybrltánnia, Oörögorszác, lIollandia, Ma.
gyarország, Olaszorszá§, lrak, Japán. Lett-
ország, Luxenburg, Norvégia, Lengyelország,
Románia, Jugosz[ávia, §panyolország, Svéd-
ország és Svájc.

(Folytatiuk)
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BONTAKOZO SZARNYAK
Á BÁnÁilDI DaMB MoNDÁJA*

- §olr heíyen szógdltant mán - mesélle az öreg kon-dti.s,
akitlel a búrándi erd,őszéIen szóba elegyedtem, *- de legtouúhb
ott, Búrdndon. Tízenöt évíg uótam egghelghen. A ió Hubacsi
,úr vóí a gazrlónt. Tisztességesen búht uelünk, cselédeiuel.
Ápám is otí szógúlt, de hogg ő meghólt, hdt nem sok idő nulua
én ís elggüttern, *- Bujtdr koromban, disznótegeltetés közbetz
apdm sokat mesélt. A legíöbb mesét maig is tudom. Eggre
küIönösen ióI emlékszem. Mell.ém telepedett az öreg és úgg
meséte annak a lrcgynek a történel.ét amott ní ! Ha hallgaí|a,
eímottdom a |iatalúrnak !

Vastag uiiáual Bdrdnd felé mutatott és abban az irting-
.ban, megleheíős messze egg magángos fugget ldttam.

Történl eguszer -,- kezdte naggíe.mpósan, elgandolkazua
az Öreg, - hogv egg asszanlJ ebédet uítt ki az urdnak a |öldre.
Magáual uilte a hdtán a7 eguet-
len kislányát is. IIát amint
el,nér arrafelé, amerre (E em-
bere dolgozgalott, csak megu i.llan
nagg iiedten a szeme, mert
ldtia dnt, hogg ualamí uándor-
cigángok leteperik az utdt,
Jebakidk a szekerükre sauval
sebesen elhajtanak. Megijedt a
szegény assFuna, hirtelen Ie-

telte kislánydt a hegyoldalba és
elkezdett {utni a szekér utún,
Mindhídba szqladt, mert a ci-
-gányok gebéi ggorsabbak uol-
tak s igg nem tudta utó'Iérni
.tt rablókat.

]|íiközben az asszong oda
üolt, a lcisldtty mellett megngtlt
a hegtr], kílépetí. belőIe egg hatal-
mas, ősz, öreg ember és szépen
,beemelte a ltittykút a hegybe.
A hega összecsukódott mő-
.götte. Ez
ihegy őre.

a. öreg ü()It a

Jó idő ntulua uisszabotot_ illc€ilr}.rll

kált a szegén11 tlsszon!}. Klstü
szemmel keresi a gyermekél, r]-e csak nem taldlja senleríe"
h szerencsétlen mast múr nemcsak a iérjét, hanem d, gaerme-
két is eltleszlelte, Iiözben béborult, megeredt az eső, uilld.m cíká-
zott, zengetí at ég c§uda erősen. A búnatos anga azonban Ie-
íérdelt ott a rivaturos ég aLatl ls összekrrlcsolt kézzel imódkozott,
amig csak ki nem. tiszíult az idő. Amint az eső eldllt, ismét
,adument a heggher és a/c&,or udrallan dolog történt. A hegy
óriásí dörrenéssel szétngílí. Az ttsszony belekintett a ltasadékba
*:- ;i-iril"il l;'ehér me§!,ében varr, Székesfehé.\ár, §eregél}€s ó§
i:)ötöl|"$pusZtlr között,

HlVoGATÓ
Flúk, lárryok, jeríokn Jertek !

llntatok egy szép nasy kortet:
llrágoskertn mindtg nyíló,
Rtngatózó rózsabimbó.

llyen kertot, flúk, lányok.
§ehol, semerre §em láttok --
lít gyerrnekszív minderr ringló,
Rlngatózó ózsablmbó.

Ulrágrlskert hűs írnyáball
Örökös nagp boldogság vrrn.
Meseszónak soh' slrres vóge :

líesél a kert jó tülrdére.

s (Jram |ia ! - ott ltitta a kislátlyát egg aratrykúd mel[ell,
qlmúual a kezében"

No, megörülz a szegéng asszonll és bp- akart ruhallni a
ggermekéhez, d,e a Idba |öldbe ggökerezetí. Szóln.i ís próbílll,
de nem iölt ki hang a torkdn. A kislóny ís észreuelte édesangiút,
de nem |utatt hozzája, hanem csak egy píros zacskól dobotí fel
neki, Erre a heg11 úiabb d.örrenéssel uisszacsu,lcódolt, Az ctsz-
§EOna ismét tétdre borul.t, kezét íöfielue imddkozott, amíg
csak be nem esteledett. Akleor mtir meg tudolt mozdultti és
rend-esen beszéIhetelt. odamenl a zacskóért és hazauítte. otlhon
|elbontolta: htit b_ír az tele. oalt csupt arangpénzzel, meg ggé-
márú köuekke!. O azonban qseppet sem öruendett a dnigasd-
gaknak, c§d&, sífl, eggre s[rt, Résőbb dlmdban többször lútta
az urdt és a kislángdt s".így lassan-lcssan megngugodott.

Éoek multdn egg téti iapon szakúllas, őreg koldus kopog-
tatatt be hoztd, Az asszlny előbb |ürkészőIeg a szemébe nézetl,

majd nagy si&,olícíssal a nya.-
kúba barult. Híszen c kedtles
ad,ndar az elueszeítnek hití ura
ualt, Az ember aztan rcndre eI-
beszélte, hogg s miként élt a cí.-
gángok között, mennait szenue-
dett, míg uégre elszökhetett tőlült.
Yégill a kisláng(tt kétdezte : .Hol
uan, mí uan uele ? A: asszon.y
sirua meséíte el, hogg mí töríénl
a sregéry1 ggerekkel orol1 a íLa-
pon, amikor térjét is ebabalták.
A szegétty ember eleinte neftl
hitt a fülének. de amikor tótta,
hogu az d§síony míIgen komo-
lgan. beszéí : megszeppent. íIti^
rom nap mulua kettesben kim.ett--
tek a hegyhez, de akkarra múr
neftL ü régí hegy ulllatt,hanem.
ualami kis domb állt a hell1én.

A szegény ember nem élí-l
solckal lr.íl a esopcísí. Az asszon11
me g, cmint egg edül mat ad t, meg -

húbarad.olt és töuitl íd.ő multún
meg ís halt. Ár öreg heggí szeltent
érte is eljöttésbeuil[eaheggbe , ..

Az öreg konclds azzal toldotta meg a mesé!ét, hogy ha.
ma szétngítndk azt ct domboí., még ma is ott ttlláInúk a kíslányt,
arangalmúual a kezében. & kúdban meg arutgi lcincset tatdl-
ndnako hogy minden szegény embernek jutna belőle. Vehetnt:
belőle nwgdnak mindenkí egg kis föIdet, hdzaí, ru} me!} eg!}
hizónak ualó kocdt is melléje,

Sötétedett mdr s hazaltísértem az öreget Bárcindpusztóra"
Iía ú,ért, mitskar ís elbeszélgettem ueIe s ő még tóbb iIyen. érde-
kes histótiáual kedLteskedett nelcem.

Yértesg Liiszló, 85-ös Zdnyi,

§ rnlkor miliden gyernrek szívt
Engedelnros, seóttogadó,
úllrrrlorr llyen boldog porcbel}
Jézas szétnéz [tt, a kertben"

Jó gyermek€k, iertek, |ertek :

Nózzétek nreg ezt ír kert€t !

§zívetgk ttt legyen rlngló,
Rlngatózó rózsablmbó.

Plros rózsa szóp blnrbója,
Tündórnrosék hallgatója.. .
Töltsétek be ezl c kertet,
Iíatld örvend|en Jézus nektek l

Prj\íg Róbert, 436, ujonc.
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A Leventemol8alom l5 éves fennállásakor
nem hag)rhatiuk megemlékezés nélkül testvér-
mozgalmunk tartalmas lapiát, a Leventét.

Mindegyik száma gazdag tartalommal ielenik
mett t lev€ntevezetőknek szükséges szakis-
mereteken kívül tele van a magyar mult
lelkcsttö történeteivel" §zerkesztóie, vltéz
Tornay Károly, különleges megérzéssel tudta
a cserkészet gyakorlati ismereteit a lap kere-
tein kere§ztül megszólaltatni. Meleg szere-
tett€l kö§zönt|ük laptársunkat é§ annak érde-
rnes szerkesztőjét az évíorduló a|kalmával"

Mlnlszterl reildelet á|cserkészek ellen.
.A Cserkészszóvetsés kéréséte i} nl, kir"
.tlelügyminiszter Ka.l37lt935. YlI.-a. B. M.
lszámú körrcndeletével lelhívta a várme-,gyei törvény}tatóságok elsö tisztvilclőit, lo-
vlbbá a m. kir, rendőrség budapesti és vi-
déki főkapitányát, hogy a cserkészminőség-
ben hozzájuk iorduló, illetíjleg magukat cser-
]iészcknek állító szenélyeket igazoltassák és
:ame§nyit|en szabályszerli, érvényes igazolvá-
n1,okkal ttenr rendelkeznek, cllenük az cljárást
tegydk fol5,amatba és az illctők szcmúl5,i
adatait a Cserkdszször,t,tsóggcl közöljúk,

illlskolcl cserkészkerület nagy eseménye.
különös díszes keretek között, jákfai viióz
,0íjmbös üyula miniszterelnök és íeleségének
részvételévet tartottir Borsod ínegye és
Miskolc város vitőz,i széke zászlóavatási
:ünnepélyét október hó ?0-áfl Misktrlcon, az
üsető pályán. Az ünnepélyen az ósszes mis-
kolci testületek és intézetek zárt soíokban
vonllltak fel, A miskolci és a közvetlen kör-
nyéki cserkészcsapatok közü1 12 csapattól
összesen 400 cserkósz vonult ki az iinnc-
pélyre ós vett részt a niniszterelnök elötti
díszme,netben.

Tanoncc§apatok llgyelmébe. Az 0TI. tac
,cserkésztanoncok részére tervbe vettük a
télitábor rendezé§ét a llárshesr.i cserkész-
parkban december 26 és január 4 közöit"
A tábor programja hasonló a nyári tábo-
íokéhoz, csak termé-szetesen az idő nagy
részét, amennyiberr a hóviszonyok kedve-
zőek, síelés és ródlizás töltené ki, ]'ervbe
vettük ezenkívül a lőváros mestekintesét,
,§serkészház és nagyobb csapatok otthonai-
nak meglátogatását, barangolást a budai
hegyekben, stb. Elszállásolás a Park jól
iüthető helyiségeiben történnék. Igénylő-
lapokat és lről,ebb íe]vilácosítást r ször,et-
ség közprrntja az érdeklődő csapatoknak
közvetlenül küldi lneg.

Isnét több egy lillomos lobogóyal .. . A
813. sz. ,,Prohászka Ottokár" cserkészcsapat
tartotia november 3-án, vasárnap Csepelen
ötéves jubileuma a|,kaImábírl zá§zlószentelés-
sel esybekötött cserkésznapját. a szomszé-
dos 28. sz. Szt. lstván, 96. sz. Sól1,orn, 815.
sz. IV. BéIa király és a 940. §z. cserkész-
csapatok résztvételével. Ünnepélyes §zent-
mise ,keretében §zente,lte be és adta át a
zászló! a csapatnak Markó Oyula plébános,
a csapat alapítóia. Amig a zásnlóról beszélt,
amely ezentúl a E13-as cserkészek elött a
cserkészideílokat, a magyar becsületet, a ma-
gyat ,hazát fogja ínegszgmé[ye§ite ni. Dél-
után a Levente-sporttglepen,bemutatót rende-
zett a c§apat. Szürkületkor a pálya .négy §ar-
kán kisyú,ltak a tábortüzek, hogy rrár perc-
nyi lán§olá§ után egy nagy, közös tűzzé o|-
vadjanak össze, hirdeive a szétszórtan élii
magyar cserkészck egységét.

A szentesl 682. sz. Attlla cs. cs. a nyáron
tartott levente vcr§enyen levenlecserkész
rajával a második heIyezési érte el, amelyért
serleget kaptak, ,,A legifegyelmezBtebb csa-
patnlk" íelírással. A csongrádmegyei levente
}övószversenyen a cserkész[evente csapatuk
az elsö lett é§ ezért szintén serleget kapott.

líorvay Péter
ar, 7, §Z. csrrpat paranc§noka.

l'olős"v üéla
az Ő. s2" csapat, paranc§ír0ka,

Cserlrés zröííélne'lllo'i lr'id.llíílis !
Kórünli figyelmet az alá|rhi kiizlenrérry számárrr t }tlrrdonkit óriut, alil a,

magyar cssrké,§ust első ér'Íizedirben esorkósz volt, vozető Yolt, vagy bárnrilyerr
ltapcsolaílran áttt eserkószetürrkkel ! §ivrl lel íelúrt rnlndazok figjelrnót, aiiili
s tl)kinteíben ,,gyerrÚ§nk" lehelnek !

A IICsSz. megb{Elu uz 7. §F. BKIE, és az 5. sz, KEü. csapoíaküI eg|! olIJaL
cse.rkészkiúUtlis megrendezéséuel, umelg a magllar cserkósret háburú Óíő-tti
és húbolú alatt"i éueínek íi'rténetét dolgozza |el. (Tehút kb, 1!)10*-19í!{}
körőttí éutized !) E,munka csrrlc ak&or lehet telje:s, ha ftúnden rígí csapat.,és tégi
oserlíész (,,uoll cserl:ész", cserkúszszülő stb"} segíteni log az angag felkttltitúsitbán.
ds üss:elrordúsdban, Erdekes is értékcs munkü lesz !

Mi míndenrőI lehet szó ? Néhúíly póldát sorolunk fel íreltí.őüI :
Xgomtaluángok (meghíuÓIi, igazoludttpok slb.1, kónyuak. íoluóiralok (csoDatlanrk slb.)_ uisiiqtil:kcl,

és képek, rajzol:, |estmingPk (leUele:őIapok, uhlelelek slb.), ltnukének (Iehetó'lea nuouilrjso'k"t.'rli'cn"u]t,,
és IeLszerelés,. ieluénaek, kiliinletések, emle'ltcÁ, ; kózérrlcltű leueteI:, t:lillakti kapcsilatolíbizany.*'tiíloi'.-:,is:t,it
(csapat, örsi), kázügyességi munkúk, mwlcllck (túhorok,ltthonok,'tütai. iút..r stb,l. l iróűar-szijlli,,c_
lötuéngek s:ljuege, stali§zlikui adatok, létsz(tmra, s:cruczésre slb. uonatkoz,i-gra|ikonlk. ,i cse'rÁ-eize1 lrdóoir1j
nunl:djdno]: .ad,ala.í,. ernlékc.i (sebesüllpk go.tt,do;úsa, _srlll_ílása, _segéIge:isi 

'munl;dk, erdétyí nvnckültek
|ogadrísa és irdngtlósa stb.i A lurclélen hosi lralciií lrclt rserl.e'.s}ek adnt,li .{íü.

Tatún ezekkr-l a pétdúkkat sikerül| megsejttcltti, hogg milgen irúttgú és jellegii
munkáról lenne szÓ. A meg|elelŐ íendeús bi:tosítása cétjábót kétünlc mirulenkit
(csapatokat és eggeseket), hogg kitilltkisra beküldhetö túrggaíróI kimulatd.st.
jeggzékeí lúldienek be a trIagg<tr Cserkészszöue§ég (Morua11 Péter) címére,
Iegkésőbb dece rnbet hó l§-ig. (alyan ieggzéket kórünk, amelynek alttpjátt
.lehetőleg lisztón lútiuk ct tdrggalt idlegét, merul!}isógét, méreteít ,sló. is,/ A békül-
dendő ieggzékek alap jÓn mcgilldulhat mairl a részleíes megterue.ús, eIőkészíítis,
csoportasíÍ.ás és 1936 ianuúr hó 1,5-ére |ogiuk maid. kértti (idejekarán kíltüttlentlő
körleuéI |og maid részletes leloilúgosílásokkal szolgúlni) a ttir gy uIe be"küldését.
A kióílítós aztán íebruór hó |olgamún t'og megngiltli. {Itlőpon!iúróI, időíaríarnórót,
helgóríilidejekordnküIdünktitiékoztatót.) A decen7bcr hó tí-ig kért kimu.ta-
tdssal egyidejíileg kérjük még a kitíltítússaí l:apesolatos jő ganrlolalok, teruek, ö!!ete!t,
0t lanúnt a rundez.ésben segéd,kezfti ttttló és erte uúllalkozó személyek s:ípe.s ir.ö:/lsll is,
Rizonydra akttd ilyen is !

Á munAa első úllonLúsa tehút: Jegllzékelc bekütrllse,detember 15-ig. I{ériüli és ltiuátzc§iqn uáriuk!

,§
."§*

l

B. P. íelcsó6óyel ós két leányál,al i§mét rrtezik"
ProlrammJai; Suez, Aden, lllombasa, l§altobi,
Kenya, illombasa, Zenzib€r, Dar-es-Salam, Beíra,t,ourenQo Jíarques, East London (Délalrlkai
Jamboree), Cape Town, I.oblto, Luanad, Duala,
La8os, Cotonou, Accra, Takoradi, Port Bouot.
Freetown, Las Palnras, Southampton
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pÁt yÁzATl FELHtvÁs
A folytonoran cróröd6 rövldhullámu rádló.

rrol3llat rzükréjesé tlttc, ho3y Sa|tó-, Rádtó.
ór Própa3rndr Croportunk cjyrégrr crerkész
QSL.hpot lótclíuen, rmcllycl a rövldhullámu
íorjalmat orá;osrn lcbon7olítand. Ezéft
plty&rtot hlrdrtünk. A Q. S. t, lapnrk ez

általánor rövidhullámü rzol3llatbrn hrználr.
torrkkal mcgc37oz6nek kcll lcnnlc. dc valaml.
lyon íormlban ki kcll domborítanla a crcrklrr-
it]lc8öt ls. A pály{rat hadrldo|óü! l93ó.

trauír l.ét t0zz0k kl. A pályamunkák bc.
küldcndók r Cscrkérrhárba (Budapcrt, V.
Nrgy §ándor-u. 6.) a §a|tó-, Rádtó- ér Propl-
1endr Cooport címérc. Ho7y az általánosrn
harznált formát botartruk, íenn közöljük az

cgylk crcrkérr Q. §. t. lrpot mintának. A leg.
iobb pályrmuhktt l0.- P |utrlomban íétlmít.
iük. §a|tó-, Rádló ér Prop. Csoport

NyÁRl NApLó pÁt-vÁzlt
Tlrennó8y Dilyázar éíkezett be a naptó-

oálvázatra. volt közöttilk ligyes lrárr amc-
lylt erös ltól készséget mút&t. de t több-
ségllk cgyszerü erenénv lelsorolásban látta
. rnüvószetct.

pedlg ely lls ere.nény elmondáslbr rok,
tal több n{lvérzetot lehet öntcnl, rnlít rlír
ety ogósz töfléíelem könyvbe. § e tlbornak
annyl |ó .Dró ergnényo vaí, crlk lúónlla-
slt kerelll atl ügyercn úecénckc{o.

Lárruk r pílyázatolat réseleteren:

ltol|ósl Antrl, llódmsröYá§íthe|y. Pályn-
zatta beküldött naplód egyszerü e§omény
lánco|at s a tömeg nem engedi, hogy e8yes
apró részleteiben igazl m{ivészet nyílatkoz-
zék meg. kevesebhet - de eróteljesebben.
Ez voll a cél. amit így nem sikertllt elérned.
vetseid érdekesek, de még nem érték el a
nyllvárnosság értókét. Némelh Oyula.
oyőr. vázlatos elmesélése egy napnak.
Éppen a rrtíivészet hiányzlk belöle. Pedls sok
apró eseményt említ, arni Jobban me8ío§va,
ügyessé tehette vtllna. - Jtthtlcz lltlttlós,
Vdc. Naplórészlete lgen ügyes, eleven. jól
sikerült trás. Humora i§ elés üsye§. Övé az
e'lspó dlj. - illárkur lctvln. 2ú. Budrpcrt.
Üsyes, Jól sikerült naplórészlettel pólyózott,
Egy kis ré§zletet vett ki a naBy esemény-
sotozatból s azt adta üde, kedves hangon.
(iüósodik díJ.) _ Kctorzt68 lltván, Debrecen.A .,Clönci tábor" naptója felületes esemény
elsorolás, A ,lmúvészi" pályázat nem e§e.
mény§orozatot, hanem esy-két esemény mü-
vészi ícldolgozá§át váíta. - Wlnkler Lárzló,
§zékerlebérvúr. Elég ügyes irás. tlumorér-
zéke is elég ió _. de hiba, hogy túlzottan
sokat próbálkozik szócsavatásokkal. Érdemes
írással foglalkoznia. _ Nysrs Elek, BudaDesi.
A naplótöredék elég ,kezdetleges. Első kísér-
Ietnek látszik. Gottdolatai vannak, de trtl cif-
rán öltözteti óket. §eükséstelenül patétikus.

- Ko*áct Oyu|r. Budepegt. Naplórészlete
középszerü írás: mintaszerü lskolai dol8ozat,
de müvészl lendület uélkül. - Boror Jánor.

Eróltetett humorú lrás. Kis onkritikávai job-
lrat i§ tudna írni. - Molnár illhály, Eget.
Ügyes, hangulatos kis lrás, bár nem-köiér-
dekír. De erósen látszik az lrói készsége.
Érdemes folytatnia. -- Jólírt Józget, Deuie_
cen. Egész naplót küldött be. A naplón lít-
szik, hogy gondosan, sokat íoglalkozik vele,
de ,,müvészi" szempontból nem jöhet számba,
- lll. Csuk Dozső, Utrcst. Szintén egész
naplóját küldte be, de a nagy mtlnka nem
érvényesül a sokkal több müvészetet ad(i
naplótöredékek között. - Relter Emll, Deb.
tocen. A két elóbbi pályázatra elmondottak
itt is érvényesek. Értékes napló, de a mü-
vészet hiányzik belóle. - U|vúrl Béle, Kle.p6tt. C§ino§an klállltoit, elég ügyes tábori
napló. De jobb lett volnl egy-két klsebb epi-
zódot kiragadni s 8?t íeldolsozni.

lsmét kapható a

c§ERKÉ§z-
NoTE§z

kladása

Krpható a Gazdaságl Hlvatalban,
(Budapesr, V, Nagy §ándor utca 6.)
Csekk,,3 1,428 Magyar Cserkész Bp,,.

úJ átdoltozott

Áracrek

30
f lllér

Édesapám l Bennünkeí életrevalóságra és takarékos§ágra lanílanak: Ezér
várárolion mindnyájunk rérzére gyári áron ruha§zöveíel a magya

,ríRUnKHAHt"
poszlógyár gyárl lerakaíában Budapest, lV, Prohászka Öltokar ufua 8. si
alaü ahol a legnemesebb gyapjúból készüll kllűnó minőségű szövelel ige
o|csó gÉii áron adnak a c§erkészeknek és a cserké§zek hozzátarlozóinal
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Megrende:rük a Magyar Crerlqórr
§r l Jtl a má sr óía níolya m áí

Blőeó számunkban közölt cikkünkre olyan visszhang
támadt, hogy elhatároztuk ; Megrundez*ük az első ,,Maggar
Csetkész Sztklamdsrótan| olgamat" .

Dr, Zsemberg Gyula társclnök, a Magyar Túrista
§zövetség alelnöke örömmel segít bennünket, hogy meg-
íeleló oktatók álljanak rendelkezésünkre" Dr. Bátort Józse|,
a roverkor& cserkészek vezetőtlsztje ás ltolozsu{tr§ BéIa,
a vlzicserkészek vezetőtisztje készségesen segítenek.

A tanfolyam kb. 8*10 összeJövetelből, illetőleg gya-
korló órából fo3 állani. Egy csapatból le.hetőleg egy mászó-
,csapat (3 

'ó) 
ielentkezlék, Részvételi flíJ : személyenként

1.* P. Jelentkezés a Ma5yat Cserkész c{mére nínól előbb.
A tanlolyamot els6sorban Roverkorú cserkészek részére
.rendezzük.

A Sh?,Sop
í og heie
ollágmár*a 

^.

W,v*p 
=

IWagyar gyáfimúoy §

A ],lA§YAn §§§RKÉ§zA l9l. re. ..Toldl lttlktór" ccettérzcra!&t
október hó d0-án a szervezó testületi seék,
házában. a Vág-utcal Népháeb*n narysikerü
csapatünnepélyt tartott. Az ünngpály elsó
részében a íarkaskölykök átadára és tábor-
beszámoló elöadás yolt. A szünet ütán e tal,
kák. iuetvs az ótsök adtík etó íügy tet.
:szésset lo§adott táboti élnnényedket.

ll{onert0khlzrvatár 8atgótrr|{sürn. A lrlagyar
Turi§ta §zövetsér október 20-án a §alró,
rrtenedékhÁz lelavatága alkalrnából §algótar,
iánban tarioita mg§ vándorgyílését. Több
iidvözlöbesaéd hanrzott et, köztük zsitvay
Tiboré is, aki a Turista Szöyet§éB elnökc, a
budaoestl §§oDott v€zetőle. UtÁnna a a turis,
tákat, airik gaját magukkal hoeta,k ennivalót, a
9?S-osok vezgtték lel gyalogosan a §algó.
h*fryrc. nök a syári {o8asktrekíi vasúton
iöttek íel, amely csonka lllrgyarotszágon a
tregnaEyobb pályájú s emelkedésü vtsút.
Mire a lenrt ebédeló elókelöségek s vendések
ielérkeztek, két óra voll. Az ünnepély a syö.
nyörü lekvésü menedékháe nyitott tertasaÁn
zajlott le a nagy ,közönsés elött. Az ünnepé.
lyen megjelent zsembery oyula eserkésztáts-
elnök is. Az avatás után a cserkórzek dísz-
órsése mellett me§tekintette a közönség a
modetn. litrdőszobás, vlzvezetékes s villrny-
vilá8ítá§sal ielszerelt 50 ágyas §qlgó-mene-
dókháznt.

A DíIKE l24, ö, gn. §zlráty ctorkórtclrDgt
egy ótse a nyár iolyamrin sesédtisztl próbát
t§tti motoros óts tagjai több kirándulást
rendeztek, mald letették az autó-, llletve ,mo.
torkerékpárvezetö vizsgát, a vlzesek pedig
megnyerték a Hódmezővásárhelyen rendezett
csapatközl úszóversenyt, Násy kajakot épl-
tetiek. A liírcsapat órsvoí€tól tanlolyamot
keedett; az öfeg§§ápat céllövór íszó- {s
vlvószakosztAlya már nunhában úll s a tö-
vidhullimú rádió tanlolyanuk is keedetét
vette.

Ylzllonlerenctrlt íoídez a Budtpestl §set-
készkerület november ?8-áü, c§ütórtóköí,,
este 7 órai kezdtttel a ,kerület helyisésében,(lX. Sóház-u. {, Il.), melyre a csapatok
vezetöit, minden cserkéstvetelüt és öres-
csetkószt szeretettel hlv és vár.

Kodver Ma3yrr Crerkérz !
A rrrptrmber 1.1 rzanbrn olvltrm. e 1.1. Cr,

lrvrlcllldl|lt, Trlán u ón lcvrlrm lc llkelrnes
llnnc cbbr e rovrtba,

Srotcdcn, ez ltálótáble mallctt, rebok rrpgrték
e havet ór cltlrcttárnk, E;ylk rrb n.|nólltort ét
Gitarott{t kért. En ncm dohlnyrom ér íty nlm
tudtam edni nekl, Ali3 mcayck pár lópésr, egy
treílkot llrvr az az ötlctem tín.dt, ho8y v€rz.k
naki. Kí$ó hrboztam, ho8y Yr||on |ót torzok.c
eznel, hlrrsn r nlkotln mórr3 dr áIvrretórq elkll.
mrt rdok r3y rrbnok. A mülk tondolaton tnog
ez volt, ho37 kért tólcm rly rúblr lr ln nlm
edok nekl, nohr mcatrhctnám ó hlthr újyrrm
lup vrty ncm rzebad nekl r börtónbcn cltllrt.
tarnl. nlaft no adilm m.t nrkl ort ez {lverrlrt l
§r rr utóbbl 1ondolet trótött brnn.m ór vettgm
hÁrom Horceo3ovlnát. §rép lrrrú lóptckkel mrn.
tcm vlrrrrlclé & muartum nrkl e clgrretllklt,
rmalyrkrt íclt0nór n{lkül oderdtem. Utánr mót
rokrt jondolkodtem, hot, tót crelokrdtrm.e
Yrty nüfirt, & mú3 ml .cm tudom ald§titrnl
hrtlrcrottrn, hojy |ótrtt volt.r u vrty ncrn l

cr. }l.

tvlEGoLDÁsor l
§lóbb olverd cl r 13. oldrlon r kúrd{rckrt,

crrk hr mctoldotad, vr8y nrm tudll lrlrlnl,
olvrrd rl.

l. A t ná§ crrk enny volt: ,,Ül; a t.rtveórd
tevá|érc."

2. Lclc{lrzlrübb íchér, íckoto 3ombokkel
vr8y prpírrr.lótkékkel próbálnl r köratlmén}..,
n*n6lrri Pl. a kövrtker6képprn mogy l

r) Éry flhór atvlrraty.v.tltl n.ft,tudó krhni.
bált, otth$r|l ót Ylrttrtér ;

b) rr overni tudó kihnlbíl ítvl.zl tá§át ól
vltrutót ;

c) átmo$r kót íchór, ylttzriün r8y íchér él
rgy klnnibll;

d) ltmcly ü ovrtnl tudó krnnlbll o3y íchárrol,
vl$t löh l írhlr o3y.v.ríl n.m tudó klnnlbtll.l l

o) {tmliy két írhlr, vltlllküldl rj!.v§tni tudó
krnnlb{lt tlBrlórt i

0 molt nlr r hrlyrrt r3yrrcrll. A túlró prton
vln mlndhlrom frhlr {r .l .Y.rnl tudó klónlbál
kadraira athorrr tlBrlt.

kedvas szerkqgrtő ui !
A multkor 1 yonaton utlstlm. Et, crcrkárr-

ic|v{nyrr íietrlembar rzillt bl er olylk lllomlron,
cay |órllor rrcrl höl3yel. Fol7ton l ggrkéru vlttc
a lzót : ,,Holyrn fo3edtrk mlnkrt l" ,,Lr3|obben
mi t.t3rottünk" ,,H1 r mrtr.f §rprt l0$, m{d-
ntnr rzá|lelrzrdt.k bönnünk.t t" hlllrmotr rli-
ldlrr. Ar ctórr koctl ráflllcl, r crrrkórz prdíj
hlkorrn klplrult rrccrl íolyt.ttr borrlmoló|át,
mel, tclq volt ,,rikcrrol", ,,cllrme térrll" {r ,,dicr6-
ró3lel".

l'|ondrnom rcm kcll, holy r lrnlyrlor*igi
útról volt rró.

Jól tudorn mlrok glbtrzólórclbrn, mllyrn mclríl
totwarltatt.l ío3rdtlk 1 mrtrrr crorklrrrkct
Lrnlyllhonbrn, Azt lt tudom. hoty e klnvolr
crcrk{rtrk l1yrkrrtrk |ó lólckkct n.lt.,lnl rrtln.
drn t6lük tolhrt6t. DG y.|lon ntm fol.r . mür.r
crcrkórzoknck lrtrnl, hr mlndant. rml krdvo,
ú§ ,,mrllra llívunk", mlnt at a! lportatekbln
llt|uk, rhol crek ekkor rzímolnrk bc r vrrreny
oredmlnyár.6l, ha, ml nycrünk. Nam frnycacti"o
rbb6l kifolyóhr komoly vcrzóly t firlt}lf Gtar.
kórrlkot. Ély rlóílzctó.

Novefrb9t 9{í teíneatük el §chanrnn
(lyűtlt. a 3l4, sz. Cztrszor cs. csapat'órs-
vezetójét, kedves csetké§zte§t9érürrk§t. Mé§
á íyát közepén érte szomotú sotsa, fürdés
köe.ben elnyelte a Duna. Holttestét csak most
siktü,lt {tlledzni és haaaszállltani. csapata,
iskolat{tlal ,kí§éfték ki utolsó útjár*,

fáldrlrnrr v€rrt€lói órtc r kosrúrl §90. rz.
Ellil vorét crettétzcreprtoi, Molnát Jllikló§
6rsteaetó 193li október 31-1ki halálóval. Ar-
vák maradtak a ,,Risók". De síílyos e vo§z-
úesér a csrpatnah i§, mgtt egy lgtn szorgal.
mas, derék ta8,iát ve§aíietto sl béíne, lgezijó cserkósz volt, aki saetettc r tetmészotet
§ magát csetkésztestvérelvel s rkit órsévgl
íres tudla szgrettetni.

Plrrrc, több vagy cratlca keverebb lópélbtn,
vrgy máo lorrcndbcn márkép lr mogcrinálhrtiák.
A íontos csrk. ho3y mindcayik prrton lcgelább
rnn7l írhér lo8yln, mint kannibál, különbgn,
blkóvctkeeik e trrgéd|e !

3. Ar lrok vrlemrlylk rtrkln rz qylk derrlr{t
ítí.kt.t|ük lr körtpót6l r úfuikrt r tulró plttre.
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A nyát c§efké§ze§§ményel között mesom-
Iítésreméltó a 26 ,,Magyar Jövií" csapat ro,
vertajának németországi túrája is. Az úi bő-
velkedett termé§zeti és művészeti. valamint
technikai szópségekben és újdonsísOkban. A
iirlkat mindenütt nagy §zeretettel foxadtík s
így a lcgszebb ólmény,ekkel tértek haza há-
romhetes útjukról augrrsztus vé8én. A nürn-
bergi vasritkiállítás esyike volt a l9gmoder-
nebb technikai bemutatónak, talán erről még
szó lesz. Sajnos, a nag}, aqyagtorlódás miatt
egyelőre bővebben nem fogíalkozhatunk ezzel
a küliöldi úttal.

A pécsi 4?. sz. PCF c§. 9§, Róka-ijr§g ön-
átló kiállitást rendezett a c§apat írj otthotrá-
Lran. A csapat nyáti táborának, a lengyei-
országi írtnak és az őr,s nyári portyázásai-
nak iényképlelvételei és emléktárgyai kó-
pezték a mei{lepűen szép és ízléses elrende,
,zésü ,kiállítás anyacát. Mivgl a kiállítás idő-
pontja e8ybeesett a ciszierci gimnázium
új épület8nek íelavatásával, rendkívül sok
látogató iordult meg a cserkészotthonban.
És noha nem volt helépődíj, az öukéntes ado*
rnányokból g2 pengő gyüli egybe.

A, §§zt€rgoml 830. sz. §zeni Ferenc cs,
g5. ,,Szent László" kiscserkészraja október
l-én az Esztergom melletti dombokon me§-
segített ecy elakadt autót (B, E. 9t3), amely
aztírn iolytathatta útját. A kiscserkészek lel-
kesedéssel vírllalkoztak a munkára s vigan
1értek ltaza jóteiiiik végzése tttán.

Legszebb és legolcsóbb képeslapalbum hazánkról

A pécsi leventev€r§enyek alkalmával iI
pócsi cserkészleventók nagyseerú {elkészült-
§é§röl tettek ta,nusá§ot. Elnyerték az eztjst
scrleg vándordíjat, nésy oklevelet nyeítek
ós az el,nyerhelő 24 érefi közül megszerez-
tek Zl-et, Megemlítést érdemel, ho§y a péosi
1eventeköteles cserkészek aem csarlatonkónt,
hanem közósen, c§apatközi ntunkaként vég-
zik e[ a kötelező leventelnunkát.

A külföldi cserkészek szeretnék látúi le§-
alább képekben 

^zt 
az országot, melynek

iiaival barátságot ltötnek, Több cserkész már
ed,dig is szorgalmasan §yújtögette a hazai
képeket s miként tudomásunk van róla, töb-
bon egy-egy kis képes albumot küldtek is a
külfötdi csetrkészeknek,

A hazai képek gyűjtésében azonban egy
kis akadály merült íel. Sajnos, nem volt
eddig olyan képsyújteményünk, amely a
csonkaországot és a megszállt területeket
telies egószében és bizolyos részletesség§el,
bizonyos rendszcrben ismertette volna. Az
egyes képeknek külön-külön való beszerzése
pedig nagyon költséges. Mert ha pl. lesalább
200 művészi ,kivitelü képes levelezólarrot ve-
szünk, darabját átlac 20 fillérórt, *z egész
cyüjtemény 4ü pengöbe kerül. kissó drága
beszerzés. amit a cserkészcsapatok §em tud-
nak iedezni.

Ezt a nagy nehézséget nagyban megköny-
nyíti most ,már Dezső L"-nak a ,,Magyar fla-
zárn" (tlárom cserkész barangolása Ma§yar-
országon) című munkája, melynek második
kiadása mo§i jeleni,mes. A könyv első részé-
ben elbeszélés keretéherr ismerteti országunk
és a nregszállt területek iöldrajzát. törié_
nelmét, sok-sok érdekessését, a második
részben pedig együttesen, albumszerűen köz}i
hazánkról és a megszállt területről az ósszes
képeket. A képsorozat végén 15 képet közöl
a södöllöi jamboreeról is.

|-lonfoglalás P 3._

Morse .. ". P 8.-, ló.*
szereztük vi§§zá

P 4._, ó._

A hlsmarosl 8?7-e§ek, na8ymarosi 9§O-ptek
és a zebegényi 832-esek napjaink törtéíelmét
próbálták alakítani október 20-án a börzsönyi
hegyekben. tlarcszerű játók keretében i$ye-
keztek a duce irányítása alatt álló olasz és
a velük egyesült angol ,hadak, kiknek élén
maga üyör§y király állt, a négus seregéi
megvErni. Miudkét oldalon súlyos vesatesé-
sekkel járt a küzdelem.

A mólynyomású, művészi kivitelű képei<
száma: 5?l. A kópek lestöbbje külón e célra
készült s a budapesti filobusz mélynyomásír
nyomdában llyomták.

Nagyon ajánljuk ezétt ezt a könyvet a
cserkészeink ,iigyelmébe. Az volna a jó, ha
mennél több példányban küldenénk ki ezt a
könyvet a küllöldre máí c§ak ,azért is, lradd
lássák a külföldre, milyen iöldrajzi seséd-
könyvet hasznílnak a mi tanulóink az isko-
lában. A könyvei usyanis a vallás- és köz-
tlktatásügyi ,m. kir. lüiniszteí ítr az' összes
középiskoláknak, középiokú, továbbképző,
gazdasági, iparos, elemi i§kolák könyvtárai
rószére elsűsorban megveendó köíyvek jegy-
zékébe vette te|. §z esvhizi hatóságok is en-
§§délyezték és megvételre ajánlották az isko-
iáknak. Az elemi iskolák a béiratási pénzböt
is megvehctik.

A,könyv ára 3 pengö 90 fillér. Díszes kö-
tésben 5 pencő 20 fillér. A könyvek Dezső
Lipót tanügyi tanácsO§nál, Szombathdyen,
megrendelhetiik. Vezetők Lapiára való hivai-
kozással lűzött póldány 3.- P,

A magunk részéről a legmelegebben ajánl-juk az iijúságnak és az iljíság vezetésével
íoclalkozóknak azért is. mert hatalma§ se-
gitőeszköze ez a nemzetnevelésnek is. Az
ifjtlság könnyedén é§ játszva sajátltja e1
mindazokat az ismerteket, melyeket min-
den magyar ifiúnak leltétlenül tldnia kell.

A legalkalmasabb karácsonyi
ajándékok, farkaskalykcik és

fiatal cserkészeknek.

}\z összes játékszerekről ár-
jegyzéket kívánatra díltalanul
küld

LIEBNER BAc§l JATEKBOLTJA
BUDAPE§TI Vr §?,ENT l§TvÁN TÉR 3-4-§ §z.
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Mi nden c§erkésznek érdeke
édesanyjáí íigyelmezíeíni, hogy
magyaros íormaruháiáí csak a

0ygrmnkruhil 0lthuil.[nn
rendelje meg, mert minden intézet
formaruhája más, vigyázzon tehát
a rendelésnél !
lntézeti ruháink 4-féle minőségben,
garantált anyagból és saját műhe-
lyünkben, iparművészeink eredeti,
az etyes intézetek igazgatóságától
elfogadott tervei szerint készülnek.
Minden ruhát testre szabunk, Min-,
den egyes öltönyt kiváló zsinóro-
zással látunk el.

YERMEKRU HA
oTTH o N

BUDl\PE§T,
tv, sürő-uTcA 2.

Vlll, BARoss-UTcA 77"

t, ttÉszÁRos-UTcA 2.

1895-1935
üktóber 20-án lélekemelő ünncpirly szinhelye volt a

m, kir. lronvérl l.udovika Akadómia. A 40 óvvel ezelőtt fel-
avatott honvórltisztek iöttek össze az ősi Álna mater
falai között, hogy ltálát adjanak az ér,fclrdulír alkalmából
a Minderrhatónak, lerójják hálájukat volt tanáraik és egy-
kori nevelőintézetiik iránt ds kegyelettel emlékezzenek
meg hősi halált halt bajtársaíkrót.

Különös fényt és jelentőséget nyeri az 1,895. évben
felavatott Luclovikások ünnepélye, mert soraikbói került
ki a m. kir. honvódség jelenlegi főparancsnoka. vitéz Slrvoy
Istvtln gyalogsági tábornok és a tn, kir. honvéclség vrrlt fő_
parancsnok lrelyettese, nenle§ Thott Gábor nyugállományú
gyalogsági tábornok.

189ö augusztus 18-án 76 akadónrikust avatlak fel
honvédtisztté. Ezek közül 10 hósi halált lralt, 25 elha}áirr-
zott, ?-nek sorsa isneretlen. :]3 Csonkamagyarországon Ól
és 1 elszakított területen maradt, Egy fő köztilük - a hon-
v€tiség jtllenlegi főparancsnoka - ma is ténylegesen szolgál.

Tisztelt Szerhesztőség!
á, )Iaggar Cserkésl

#- iil:,:i,;l'§!::,!á
legkisebb elektromotor iú-

róI." Kéngtelett uaggak ezt a címet, ílogg
a ,,uil.ág legkisebb" megcút'olní. Az étt

kis etekíromolorom, umi.t mé11 1.93t. éui
jcl"tzudr haudban, csinúltam, sakkal kisebb,
éppen |ete, 4 mm" a magassúga, Az
armatttrúia nem két-, hancm húromsze-
leles, mindeggik: szelel.én 20-*20 menet,

0.a3 mm, uaslag zomdncszigeteléstí htt-
ralbóI. Fa- uagg mús szigetelő angagból
késlüItalapzala nincs, összeépílése ug a an-
olgan, mint eg!] nű,g!] elektromotoré. For-
dulatszáma percenként kb - 3 800-4000.
Haitúsára egg zseblámpaelem szolgál.

A kis rnotorbót 2 péltláng uan, Az
cggik kül|öIdön uan, a mdsik núIam
megtekinthető.

Kérem a Szerkesztőséget, hogy ha
lehetséges, az emlttett cikkrőI tett észre-
uételeímet ds a kis motatom mellékelt

|éngképét közöIni sz{ueskedienek.
Szíuességükért előre ís köszöttetet

mandua, uaggok haz,afias tísztelettel
Zímmermattn Istadn.

Az öregcserkész kózpont ,kéi pályázat9t
hírdet és pedig az elsőt,.Riprlrt az országos
i)rescserkész mozgótáborról" a másodiket
,Áz <lrszágos óre8cserkész mozgótábor ta-
nulsága.i ijreqcsetkész szcrnpontból" címtnel.
Megjegyezaük, hogy, a Magyar Szemie Tár-
saság n két legjobb pályaművet értéko§
könyvjutalomban részesíti. A jutalmon kívúl
pedis a díjnyertes és értékes pályamunkákat
közreadjukl

|íatáridő:19-15. évi december hó 15. A
pályarnunkák az K. címére kúldendők.

Olyan cserkószcsapáttal. melvnek csa-
patulságia van, szeretnének levelezni, it
ZE-asok. Cím: }-arkas lmre, a 28-as Hiradó
szerkesziöje, Pestszenterzsébet, 1}aross u. t8.

A, mrnrrrl §zent lmre apród csoport na-
gyon kedves iinnep§ég keretébcn adoti is-
mét t,4 ragyogó szemíi liliomos kis testvért
a cserkó§zetnek,

CSERKÉSzHÁ7
(Budapest, V, Nagy Sándor utca ó.)

hivatalos órái:
Hétfőn, szerdán, pénteken :

9*l3 és ló-l9-i3,
kedden, csütöriökön, rzombaton :

9*l,t-|g. (Délután szünct !)

BÉLYEGUJDONSÁc OX
Belgium lecújabb bélyese Taxis Ferencet

ábrázolja, aki a XV. század végén meg§zer_
vezte a nemzetközi postaszolgálatot; it
vasút 100 éves évlordulójára írj csomagbé-
lyegeket adott ki; a királyné trasikus haláiát
jótékonysási bélyessel gyászolja. 

- Brrlsá-
ria a l00 éve iellánrolt felkelés emlékére két
bélyeget adott ki, -- Csehorszá§ban Stela.
nik tábornok emlékére, Szent Cyrill és Me-
thod iubileumára, valamint Franciaország-
ban elesett lé§ioaistái emlékére hat bélrleget

hozott. Dánia Andersen meseírtj 100-ih
s7.ülctésnapjitt 6 bélrleggel iinnepelte.
FranciaOrszás a lecnasyobb rjceánjáró, .t

Normandic első útja alkalmával, vaiamili
tíu$o victor re gényírt'l emlékére és a iran,
cia altadémia 300 éves jublleumírta há rtim,
iéle 1,5í} ílankos bélyeget irdott ki. -* Hot-
landia híres embereinek arcképével nósy í,j
i<itókonysáei bélyecgel jött. Luxenbtrrs
kétféle jótékonysági bólyeget adott ki. -Németország két sportbélyeget, há,ron zene-
szerző arcot adolt ki s vasút 100 éves jubi-
leumára 4 mozdorrt,kérlet hozott bélyegeln.
-- Oroszország ismét 14 crnlékbé}yeggel ál-
dozott a bélyegcyüjtóknek, *- Portrrgáliábart
egy bélyeskiállítás alkalnával &?. elsti ki-
adásír (1853) bélyeget elevenített fel. -. Rc-
nrániában ismét öt cserkészjótékonysági bó-
lyeg jelent meg, * 'förökország {rj ból:,,ec-
sorozatán hires asszonyok képót hozza.

Pázmány tlélyec. Az idén van 30{} óve,
hosy Pázmány Péter megalapítotia Nagy-
szombaton (jelenles cseh tcrület) az egyetc*
met, 3lnely ]iésöbb Budára, majd Pestre ke-
rült, s amelyet már jó ideje róla neveznek
Pázmány Egyetenrnek. Ezt a jubilerrrnt_ri az
egyetem az eEész világ tudósainak belevoná-
sirval ünnepelte. A magyar kir. posta pedir
ez alkalommal ó, 10, 16, 20, 3?, 40 íiliórej
bélyegeket ad ki. Ajárrlatos ezeket a Páz,-
mány cmlékbélyeseket idejében a na§yobb
po§tahivataloknál megszerezn,i, meít §zét io§-jík kapkodni, §templi Jtlutri,

§templi Muki postáia
sokaknlk szól ez írás, nttlrt sokan va*-

nak, irkik nyűzz,ák !ú'eli;et. !tt;gy adjak kü l-
íöldi címeket, mert cserélni szeretnének. K;i]-vcs i!úk! Stempli Muki nár löbbször rilc;-
írta nektek, !rogy ő bizony ilycn címekkel
nem íoglalkozik, henem egy jfi tana|)c§;li
szoltál: kapcsolódjatok be a ",kiilföldi lcyi,-
lezési akció"-b*, oit bizonnyat talirltük meii-
!elttlő cseretársat, A Ievelezési akciórri} ;l
.l!í,agyIr Cserkészben találtok bővebb fe]viji,
gosítá§t.
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Ml ERDEKEL?
Íirsvezatői toválrbkópző íáhor. .d I-Iárs*

hegvi üscnkószpork Parancsnoksága
ll)iJi. dec, 27-1l)lJ6. jan. 1-ig őrsve-
zetői tor,ábbképző tribort rendez. Jelent-
keelretnek, akik nrár rrisztvetlek vala-
ntelvik őrsvelzetői táborrrn.

Liventc. A |eventék tartalmas és magas
színvonalú lapia a ,,Levente". Szerkesztő§ég
és kiadóhivatal : Budapest, V., Alkotmány-u,
3. Testnevelési Híz.

Érdaklódő. A cserkészjátékoknál azért
választottak teljesen idegen neveketl n!€it a
hazaíias érr,ésnek az iobban megíelel. TÖgyük
fel, hogy a fele kuruc, a íele labanc. Nem
furcsa, ha többezer magyar íiú a labanc szi-
nekérr harcol ! Próbáltuk a multban így ir,
de nem vált b+. viszont sokkrl közelebb
hozza a ííúkhoz ar eseményoket, ha ,,§árg1"
és ,,kók" íél helyett orsrágokról besrélünk.

vlharkabái l ()lyen viharkab:itoi, amelyik
hosszatlb használat után is mér vízmentes,
sajnrrs, még ncrn találtek ki. A M. §s, ?.--p ijnköltsé8i árért szívesen vállalja az újra
intpregnálást. Tessék beküldeni.

l. Lótezlk.e olyrn olcsó morse.készülék,
amellyel több kllométerre ls lehgt túvirr.
toznl'.J (Kérdi: Va,r{ü l§tván, Lljpcsi.) 2. tlo-
gyarl lehet olcsón házltelelónt begzcreznl?
(Kérdi: Siptls Súndor, l33. ö. c§,) --- A Vörös-

ttzEN Az M. cs.
Többeknek. száze§yedszer, a lapnak szánt

ir|tstlkar lr §lerkesztijséBnek küldjétek, ne a
kiadrlirivatelnak! - M. I., §zekszárd. Rínres,
mé74 htlzz! ixen jri rimes gondrrlatok. de ez
még netn köllé§zet! §sak l külön sorokba
szedés vúIesztja el;t szépen csiszolt Drózá-
tól. Ma már nem ilyen versek járják! Olva,ss
modern kölirjket s ha nem jössz tá az izére,
irrkribb próbálko,tz pr(szíval, mert gondola-
tod vatl. ,-- Wahlneí Aladár, Eger. lgen
egt,sz,etünek gottdoltrd l lapcsinálást, kis bará_
tom! Ahhoz-, htrgy l rajz a mélynyomási Bl-
járás boszorkirnykonyháján keresztül a lapba
ktriilhe§§en. kiírtgástalan iu§- vaEy akvatin-
tás rajz kclt. De rneg néhriny soros cikk nél-
kül ki érrené meg, hogy miért közöltük a
Spírta lörött knprrlelfáját? o. Lato§,pégel. A iegszigorúbb bírílatot magad lrod
lcveled elsij sorálran. versnek vcrs, de nent
költószet! A, költíitöl színek lobogásál, sza-
vak csendülését várják és írj condotatok, új
mcgvilágítását. .4z e{yikei azért lehozzuk,
lta meEígéred, ho§y nern irsz többé ,,csalfa,
cudar élet"-rő], - Kere§ztónyl Józset, Buda-
pest. Verseid köz"al az elsó kissé erőlteti az
tgyfrlrma rímeket. a harrnadikbíil kicsendülő
érzés pedir nern kívánkrrzik nyilvánosság elé,
Az Ösz hervadílsa jó, hozzúk! *- Kóvács
|(ároly, Poroszló. I)íz.ony, iurcsa eset, amit
leírtill Alkalomadtán htrzzuk is, .{ddis hadd
álIjon néhítny sor a leveledból:,,§zeséir,-
.rtlrsú fi:rinknak még a :illéres M, Cs. is dtága.
ok kctien-húrman vcsznek egy lapot. de ol-
vassák kivdtel nélkül! .. ." Derék fiúk vrcy-
tok| * §sányl Pál, Ko§ztholy. A lensl.el
tíbrlrtüzekbiil patiant vOr§edet alkalomadtán
közüljük. ttangulatos. Az eIsó üzcnet nekedis szól| - C§erpák Józseí. Két versedet a
közölhetők közé soroztuk. A harmadikban .-
Megmutatom lclkemet az {,Irnak * a saínek.
ben való tr;bzódás elnyomja a gondolatot.
Leveledben is túlteng a poézis. szeretnéleklítni rántáskavarís vagy métázás közbenI
Oondolsz-e az t. törvényre? -_ B. L. Spalai
verseid kedvcs rigmusok, naplóba valók, do
a lap mértékét még ncm ütik mec. pedis
különösen a harmadikból (ltt a hatír) iscít
rendes, hangullto§ dolgot lehetett volna *e-
rekítc_ni! .-- Krlszt János. Bonyhád. Édes-
anvádhuz írt verscdet kissé meifé§ülve hoz-zuk. Ne.m ücyeltél eléggé a siótagra, rit-
musra, komám! Elek bá' ugyen §zeretettel
ölcl ma is, de a laprrt több miiit e*y €vc n€mó szerkeszti. Nem vctted észrei- -- Cséoe
Tlbor, Bldape§t. A két műiordítíi§ ió. ál

váry-léle ,.Cserkésztávitó" mind a két kö,
vetelménynek megfelel, mgrt a benne elbe-
lyezett 4 volios zseblám.pa elemmel akár
száz kilométerre i§ távirltozhatsz (ó5 km,re
nár tclje§ sikerrel kiptóbáltákl) és emellett
házi. vagy tábori teleiónnak is jól használ,
ható. Ára is aránylag olcsó: 8 pengöért
áruuík a boltban.

Melylk a legmegletelöbb lllemkönyv cser.
tészek szúmtlra? (Kérdi: Oárdosi János, l8.)

- Az alíbbi könyveket ajánlbatiuk; Tóth
Tihamérl Múvelt ifiít; űonda Béla; Jó mo,
dor, Jó iársasácr Az ,,Uj ldók illemkódexe";
§zabó tsivánl Á kis gentleman (A zá§zlónk
Diíkkönyvtára).

llogyan l9hea látbaa.tlaí líá§ú levGl9t ífnl?
(Közli' Szeker lstván,) _ Vésy pár lillérért
ólom&cetátot és ítj tollal iényes, slma pa-
pírra írod a titko§ levelet. Az előhívása ttgy
történik. hogy esy kis darab használatlan
§zivac§ot kénhidrogénbe mártasz és evvel át-
törlód a paplr líOtt íelét és így az írás ető,
tűnik.

ltogyno tegygzhoten m€g rz lránytűn e
kelot-(O) ór-nyurrt (W) lelét? (Közli: Er-
dösi lmre cs. cs. órs,) -- Az iránytűkön leB.
többször a német kezdőbetűk vannak feliün-
totve. kelet németül :ost, ahol a nap o§ztjil
su§arait. Nyugat pedig: West. ahol a nap
ve§zti a sugarakat.

Let€t.o tólen ls rzállíst klpnl r llárs.
hegyl Csetlórzparlbtn? (Kérdi: Kiss Píl,
Bajá.) - Isen, A flárshegyi Cserkészpark-
ban a iél folyamán is bármikor meg lehet

szállni. Az elhelyezés emelete§ túri§taácyak-
ban történik. kisebb létszám €sotén pokró-
cot is lehet kölcsön kapni. Szállásdíj szemé-
lyeuként és éjszakánként 40 íiUér. Felnött
vezetö nélkül érkezö csorkészeknek paren§§*
noki encedélyt kell ielmutatníok.

Klk ór nllyen leltótelel mell€út t€üsiltbc-
tlk,,levgnte kótelessé8elkef' cmrléezclegr-
tunk lroreteln belül? (Kérdi: Csaba Istvón,
§sonsrád.) Leventg kötelezettqé8üket
csak olyan c§erkészc§apatbeliek vésezhetik
a §serké§zc§apatukon beIül, amelyi.k csapet-
ilak hivaialosan encedély€zett levenie-kerete
van. E keretet a c§aoatok évenkónt ogy§zet,
október hóban kérhetik a Magyar cserkész-
szövetség országos Testnevelési vezető-
jétól.

Hogyan lokozhattuk r zlobláúprolemünl
élettrrtamát? (Közli: Urmö§sy Attila, l75,)
-_ tla észreve§§zük, hogy zseblámpánk fénye
cyengül, kivesszük belóle az ölem€t § rövid
\dőra száraz meleg helyre (pl. sütóbe) tesz-
szilk. E szárítás után a íény etösebb d§ vi-
lágosabb lesz.. Ézt az eliárá§t egy-két§z€r
eredményesen megismételhetjük.

llogyan t8gyezhetem 60g é§ különbözlet-
hetem me8 könnyen esyná§tól r,,monl hizl"_
ós a ,,bazlmenteD" úttelét? (Közli: Erdősí
lmre cs. cs, Sas-örs, Vác.) - A ,,menj haza"
jele: ( ) olyan, mint egy kerék, amellyel
tehát haza lehet menni. A ,,haza mentem"
ielénél( ) a külső kör mintegy a c§aládi
köri lelzi, amelybe én - r belső kör - már
haza tértem,
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kus költenténybe hogyan foghat az, aki még
a helyesírással küzködik? Aztán §e rím, se
ritmu§? Ejnye| -, llt. (ertész Ernö, Rákog.
palota. Kedves gondolát, htrgy saját §zedé§ú,
nyomtatott levéllel kopogtattíl be hozzánki
A gúny nevelő hatá§át azonban semmikép
sem ajánlhatjuk fiainknak, mert baiosan iél
óssze az 5, tórvénnyel. A Cserkészalbumnái
meg az a bökkenő, hogy honnan sleíelLeyL a7
ember annyi cserkészvonatkozásír képet?
Talán csak nem akarod a M. Cs.-t megnyír-
bálni? * Lrchata üyörgy, Tótkonlóg. De-
rék írásocska ez, Oyurka fiam, de a dolsot
máskép kell megíognii Pattosó párbeszéddel
kell elevenné, érdekessé tenni az e§eméRyt.
Igy nagyon ió iskolai dolgozat, de a lapban
negvernének érte. * óó6. Brrcs. Yerseíl
alap§ondolata sokkal gondosabb kidolcOzást
érdemel. Még szemmelláthatólag kínlódsz a

rímekkel és a ritmusod is sántikál. csiszo]-
gasd egy ideis a versedet.

Mehrln8er Rozsö. Rajzod mé§ nem érelt
meg a n!,omdaíesté_kre. Küldiól máskor is. -.
Sátorkélzltés (Popovics Tibor.) A sátorké-
szltéssel a iövóben a lap hasábjain íoglal-
kozni fogunk. Jobb utána impresnálni. Sze-
mélyenként íltalában 1 négyszösméter ls8-
alább keit fekvőhelynek. _ Molnár László.
küldj mískor képet is,

üy. J.. Békéscsaba. [,r:veled továbbitottuk
a Külügyi flivatalnak. (Leveledben sok a hc-
lyesírási hiba, 16 éves ma§yqr fiírnak jobban
kelt már magyarul írnia.)

§rerkorztórégünkbc bcküldött könyvek.
Peíróazy ísívrin: ,,Léguédelmí képes kúlc".

(A Vezetók Lapja utján rendolve 1.70+20
fill. portó) ós Tarján í'otene t ,,Hogaarl szíi-
Ielik a lalálmúny" clnr{i könyvek i§mertetó-
sére még külön is sor kerül.
Molnár Józsel Árpád: Űj ,háríán lelzengó
dalcrk. A komoly, elmélyedést szerető o[va-
sóinknak aiánljuk.

Aa Ath€naeúE karácsonyi könyvpiacán
szép kiállítású iijúsási könyv ,ielent m9c.

B3ngt Beí8! Ne ba8yd mrgid Ullel Er-
dekíeszítő, pompás íiútörténet Amerikából, a

nagy lehetösések hazájíból, mcly még na-
syobb'akat is leköt. karácsonvi ajándéknak
ielette alkalmas,
A. Milne: Micimackója. Athenaeurn kiadás,

Jánosi 6yörgy: Seholslncs or§zága, mese-
körtyv, Athenaeum kiadás.

l(orecsony János. Árpád íejedelem. §z
eposz ára ll).* P. A §iketnémák Otthonú-
nak kiadása.

mit Eondolsz: Ve.rlaine.nek ez a két verse
me nnyiben vinné előre a iirik lelkét ? lcen
messze állnak a cserhész világnézettől! --
Bertha János, Klrhunlélegyháza. llyen me,
legszívű verset ,,muszáJ" közölni ! Csak
éppsn megcirógattuk ecy kicsit, hosy méltó
lehessen §7.eretett édesapádhoz. Jól van, ocs,
kős! * lll. §énot Latos, Kispest. Verseid
ecyikét lehozzuk. A másikat azért nem, mert
olvasóink nem ismerik az írást, amire vála.
szolsz. Nem írnál e§yszer valamí napsugara-
sabLrat, nevetiisebbet? U*ye majd tavasszal,
ba az akácvirág bekacsint hozzirl az ab]ra-
kon? -- D. |(allc§ Kóroly. Nem nevetünk ki
§em téged, sem míst. Nincs is miért. lrásaid
olyanok, mint a íorrásban levő must: benne
van az érték, a gyünsyöző, nemes ital, de
még nem élvezhető. Més érnie kell asztal-
iiókod pincéjében, lelked htrrdfijában. Az ex-
presszionizmusnak nem kelléke a nehezen ért-
hetiisdg. A nycrmdába §zíllt vor§et az olvasók-
nak is meg kell érteniök. *- Ja&eb Sándor,
poroszló. Bár rnostani verssid közül is kivílo-
tailiianr néhány közölrri valót, az iqazat meg-
vallva, iéltelek ettól a nagy termékenységtől!
Mert számunkra a verselés, a költészet csak
kedvtelés lehet, nic az állapotbeli kötelessé-
gek etvéBzése bec§ület kérdése a magyar fiít-
nrii, Irj az óletcd ptózájáról. is valamit ! - Iíor.
vóth Z,)ltáí. Versedet a közölhetők közé tet-
tük, tle,ez még nem jelenti, hogy nincs szük-
sésed iejlódésre! "- Orzsl (?} Inre, S|klóg.
Meg kell várnod, mír a bcnned lobosó szent
lelkesedés hasznos munkává higgad. A cser-
kész tettekkcl szereti a líazát: kemény ipar-
kodással, iel[cmiaragással, másokon segités-
sel. Versedben a sondolatvirágok között et-
vész ;r gondolat, - lt|rn lstván, Oyőr. lgen
ügyes kis írás ez, pistám! ileven és íordu-
latos, csak *- kevés a mügja! Varázslatosan
széo kép, amely azonban nern ad gondolatot.
§ akkor minek irtuk? Ültess valami fiút-
malqató sondolatot n közérlébe és múris le-
hoztam. ,- B. t., §opron. Kár volt ilyen ke-
tnénr, ííba vágnod a fejszédet, kisfiam! Epi-

Ilyen lrlccl
a ,,c§e rké§ ztávtrő",
tel|€§ítménye mégl3

ollrallrn§g,Yr
mlnt e8y méregdrága
na8y távírÓ8éPé.
Kapható É.- pengőórt
e crcrkélzboltbrn.
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A Föld
Á. Fölt1 az omb€ri§ó§, az állat- és nijvórryvi}ág lakó-

heip,e ós dajkája, ,izállója és vendéglőjrl. A llölcl az ásvá-
!1_J-{1k ö§§ze§sége. f}e itle tartrrzik, a {öldböl jön és rr fölclbe
rües_§ § földdé vá}i.k az élö vílág, & §zerves lények nnyagi.
része ís. Minden, alni anyag" a íöltthöz ragadt. A }'öld
anyagá| Isterr teremtette, abhoz egy porszemet §em tu<lunk
hozzátertnrteni, a}:tróI egy parányt §em tudunk me§§{iínmi-
síteni. Ae anyagot meg lehet váliozlatni a levegő, víz, tliz,
erők, ktrvereciés. vegyiilés behatása alatt, de mennyiségétlen
mindig ugyanau marad.

Az élet is ilyen átalakulás, de itt, már nemc§ak anyagi
tén.vezők működnek közre, hanem a titokzatos életerő, a
lélek is. Ez tluzza létre azt a ilag_]í különbsógeí, anrely aa
élö és €letteier világ k§eött van, ez alkotia meg é§ műköú-
teti a szervezetet. }:la ea ae €leterő rnegszűnik műköclni,
akkor a §z6rve§ lóny visszalranyatlik a szervczetlelr, anyagi!
ásványvilágbg, a földbe. nc azttet csak alszik, csak lappan6
a íöltlben. A magból. csírálról, petéból itj élet sarjadzik,
De azt a* életerőt megint csak qe Isten tudja ín*gter§m-
teni ós nrűktittésbe hozni. Tojást, vagy magot, mely anyag*
sz*riul ltaseinló a terrndszetesftez, a m€§levó anyagokból
előállítlrat az emt}er is, de olyan toJást, petét vagy me§Ot,

rnetyből üj létry, új élet keljen nallvilágra., nern hüshatu§k
lúl"re.

Ee a föltt teJrát, nemr:sak kc,porsónk, hantm bőlesíjrrli
is; nernesak iakóh,etyúnk, lrane-rn testiink snyfiga i* táp-
Iálója is. édes hazárrk, édesanyánk. A biblia tzerint is agyag-
ból alatcította Isten az elsö enrbert és ira}lratatl*n ie.lket
lehelt bele. Átlárn neve íötdet jelent, t latin hrrnto ós humus
i§ ugyanaz a szr}tő, hurnanus nerncsak fölttit jejent, h*n,errr

emberit ítr. tsur ós chomuv vogyrnuk, morrdja ai rdgi magyar:
balotti b*:saéd: porbóI lettél, porrá válsa.

A magyar löld seónak kétféle jelentdse varr; ti, áu

égitest, melyen élünk és ex a talaj, lnclybőt éltlnk,
§e az ógitest alnaalak,ú, &z alma. hé"la a szllárd talaj-

kéreg. Az atnra-csutkája körül foro5 {s tengelye "t2.ti3rj kito-
méterrel rödidelrb, mint egyenl{tőjének átrnérőjr" üerekárl
ennyirc clagarl ki a forgár erejénél fogva.

Et az átnérő 2,754,194 km. Áz egyenlitő keriililtt:
40,070.368 km., a délkörök }rossza, nrelyek a két sarkou
menrrek át,, 40,009.14{í km. Á föld feltilete 510 millió kmr"
ebből száraetülú !g§/Q, víeteliilet 71%. A Föld lröbtartalma
1,082.841,315.400 knt3.

Az alma héja, a lrumus, azonbatr nenr olyan éIetl*lcrt

§|,::!-;
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ásvány, mint a kőszilila. .Ezcrféle dlőlény lakik benne és
erjedése, lülledése nemcsak vegyi tolyamat, hanern a §zerves-
ség sziiletése és tápláIása is. A talajtan €gó§z külön tudo-
nrány.

lfs a mi lakó}relytirrknek és táplátónknak ncnrcsak a
belsejét, rle még a felületét senl tutltr.rk nrindezidtlig egészen
íelföclözlri. Hány hely tan. nltlg az örök fagy és az ősertlők,
az óriás lregyek és a sivatagok honában, ntelyrcl még művelt
€mber nem tette lábát. De ntár kiszámitották Földünk

lnéreteit, felkutattuk természeti erőinket és íel is hasz-
náltuk őket, éppen íigy tettünk természctrajzi csocláink-
kal is. De rnég rrrennyi iitok n,.r, fölfcdezellerr ! Az egósz
tudomány nem má§, lnint ezeknek a titktiknak fürkészóse.

Legnagyobb titkok azonball n(,nl az anyagi világban
vannak. lranem a télek körül.

Csodálkoztok, hogy ebben a rovat}ran ill,err kércléseket
is felvetünk, Majri meglátjátok, ltogy van összefüggé§ o

dolgok között.

,,Papáni, écles jó apuskárrr !

Jlost lesz. szülctósem napja.
Yan már sok-sok játékom,,
Ónkatonánl egész rajra,
Vennól ir lovamra nyerget,.
}íi náskor r'jrötnct szerzett,
Allátri. édes jó apukám
Hag5,tt a játékokat mástrak.
llást végy neken1, esdve kérlek
örörrle lesz fiacskádnak.
Nem lrell nekeln semmi ilycrr.
Sem bolróc, §enr ónkatona,
De nég l<önyv sem, mit szerettetli,
Netrr ltcll zászló, scnr trotnbita."

Apja ránéz csodálkozva
I(edves §zöszke kis fiára
Íis nragábarr ezt gontlolja:
,, I'án babaszobát kívánna ?"
l\!eg is lrlondja s felemeli
(Fia szemei oly szépeii),
,,Ne tréiálj ólr drága apám,
Csak azt. vccld trreg. anrit kérek,
íizírz ostort lrozz fiacsliárlnak
A r,árosból, kérlck crre,"
Apja ránéz csotlálkozva :

,,tlgyan nrit csinálnál r.elc ?

1'án szotnszódók tcirénkéjót
í{ajlttrrásznátl lrrinden cste ?"
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De hog_v ránóz gyermekének
Ki)nnyes szelid kék szenrére,
Többet mond ez minden szónál,
Yilágosság száIl lelkére.

tríegkérdezi: ,.A száz ostor
Játéknak kcli tán tenéked ?"
,,Olr apuskánr l" Szól a gyermek,
Egyszerre csak sírva fakacl,
,,Láttam, hog;, a rossz kocsisok
Ütik-verik a lovakat.
Ugy sajnálom a lovakat,
Oly sor,ányak, alig esznek.
És az ostor csitteg-csattog
Flátukon a sz(igényeknek.
Láttam azt is, kocsi clőtt
Oly nagy terltet vittek tova,
I{áromkodott a vad ktlcsis,
Níert, hiszen nem az ö lova."

,,Apánr, egyetlerr jó apám
Menj a városba keresni,
A boltokat összejárni
És nékern száz ostort venni,
Hogy azok a ros§z kocsisok
Ne vegyenek ostort itten,
Vedd meg nékenr mind a százat" ]

Megáld érte a jó Isten."
Iis az apa rragy örömmel
I(abátot vett fel s kalapoi
Es kis fia aznap este
Több mint ezcr ostort kapott"

Nélnetból fordította Itéldy Dénes.

Áluror A MoNDÁKBAN És MEsÉKBEN
(líjúsági pályázaton iutalmazott mú)

Az ernberttck lr természei trőivcl szemben
laló kiiztlelrnében nrár a lesrégibi] időktóI
kezdr.e segit(itiirsra volt sziiksége. Ezért
iparkodott az állatok köz.ül néhányat a szol-
,gítlatítba állítani. Az áilatok en§cdelrnesked-
ti]k az etnbcrrrek ós hű barátai lettek jó- és
balsorsban egyaránt. ]\1ivel tehát az ember
életébcn lz állat negy szereDct jirtszik, nem
kell csodílkozni irzon, hogy ali!a van olyatt

mese vagy monda. melyben állat ne §zele-
pe lne,

Már r görögöknél íít Aesopus az állatok-
rril ianítti meséket. Mír ő f elfedezte. hogy
az íllatok|ran sok emberi jelle mvonást ta-
lálunk. Nckik is vannak jó és tossz tulaj-
donságaik egyaránt.

Az ilyen irányú kijltészetet folytatte.r
rómaiknál phaedrus. Tanító meséket írt ó

is, ne15,qk!gn valami erkölcsi igazsiigot iej-
tegeteti, Meséinek személye emberek m,jd-
ján heszélö és cselekvő állatok. Iiyen tanitlj
mese a sok közül a frrkas és a bárány.
Ebben azt bizonyítja, hogy a hatirlmasabll
mindig talál okot arra, hogy a gyöngébbet
ehlrrsztítsa és hiábavalr'.l a gyönsébb minden
érvelése. llyen az ökörröl és a békáró1 sz.ólri

tnese is,-A hiúsás veszedelmes voltát írja
le. Ezcken kívül méc szímtalan mesében
szcrepelteti phaedrus az állatokat és mindig
Ilozl,áteszí, mi a tanulság. Ezek a mesék
legnagyobbrészt cöröcből való fordítások.

Yl
RÁLY U. §8

REMEN
HANG§ZERTELEPE BUDAPE§T, Vl. Kl

legiobb
le8olcsóbb.
beszerzése

llAtc§zEREK
FUvós És szÁlxanMóNlKA
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A tanító mesék trása nem szúnt meg a

nyucati nérleknél sem. La F'ontaine neve a

leghíresebb a tanító mesék írói közül, de a

magyar kóltők sem maradtak el, Pesii,
Heltai, Fáy, Qzuczor nevét ki ne ismerné?
Fáy írta a fiaial daru, Oyulai pedig a Krisz-
tus és a madarak clmü syönyörú költe-
ményt.

De nemcsak tanító mesékben szeíepelnek
az állatok, Oyermekkori olvasmányaink kö-
zött is igen sok és igen kedves állatmese
van. A legismertebb közóttük a Piroska és
a farkas meséje. Emlékszem, hogy méc
nagymamám mesélte el nekem a kis sidák
és a larkas történetét. Még serdültebb ko-
romban is szivesen olvastam Mackó úr. és
a bocsok kalandjait.

Nemzetünk története mondával kezdődik,
Ebben is a csodaszarvas viszi a iószerepet,
Arany János zendítette meg ezt a mondát
gyönyörűen a Buda halátábau. Isten kardja

címú mondábau is kis bárány vezet rá L

kardra. Népünk ajkán ezeken kívül hány
állatról szóló tórténet kering! §z i§en ter-
mészetes, hiszen a magyar nemzet nomád
életet folyiató neinzet volt. Katonáink el-
beszélései méB ma is tele vannak hú baj-
társaiknak, a lovalinak és a kutyáknak a

dícséretével. tlány sebesültet mentett máí
meg egy kutya és hány poklon segítette már
át a huszárt húséges lova.

Mikor pedig olyan kort él a nenzet, hogy
a hazát forrón szeretö költö nem közölheii
nyíltan gondolatait kortársaival, i§mét az ál-
latokat szerepelteti és az ő tetteik által
igyekszik azt kiíeiezni, amit nyíltan nenr

szabad mei{mondania. Petóii ,,A rab oroszlán"
című allegórikus költeményében is az orosz-
lán a ma8yar nemzetet jelképezi.

Tehát akármilyen időt veszünk az embe-
riség, a nemzet étetéből, akár békérót, akár
háborúróI olvasunk. .mindenüit 
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dicséretét találjuk. Nem csoda ez, mert az
áIlatokban megvan az a hűség és ragaszkr:-
dís, melyet sok emberben hiába keresünk.

Budapest, §zéchenyi lstván. rgimn,

Németh Józset, VII. o. t.

§r,rÁGnn§n§fi
VE7.EÍŐ MÁRKA A

P'ffi§q
§ZÁntZIt[}í.GYÁnTilÁltyoH

Áltatvédő világnap. Assisi szent Ferenc Szt'l van arról, hogy tiltsák el a lépvesszíj
napját, nrint átlatvédő világnapoi, október használatát és a nöstény madarak elíogásái.
4-én az idén is sok helyen. megünnep,elték, A villamos §arkantyú. Az egyik leglríre-
különösen Németországban és, Ausztriában, senu aáó.iiái isoiét iz összes-lóverserryte_A müncheni állatvédő egyesületek szövet- iétrot titittották, mert villamos sarkaniyritsése iíjílsági pá|yázatot rendezett. .e napon. tái"natt lova osztotélesére. Kéi elemet 

-hc,

A, mí pályázatu,nkhoz hasorrlóan._bárom !o_- ivÉóit 
"r az ingujjában a hónalja alatt és akon két-két tételr tűzött ki,.,külön a. {.l2, viiúrnosvezeték.-a--ruhája atati i siixantvri

1hl1,9' '_9-1§, 9"' |a"1{o\nat,-A b9csi jába vezetett. Ez nemcsak csalás volt, ha-allalveoo egyesu]et.,a. öaker-teremDen.. tar- netn entbertclen állatklnz;is rs.Iotta meg unnepelyet q-en. 5_en peolg unne-
pélyesen-leplezitt-te esy .robrót, *.iv u ^^A, 

ló védelmében. A Magyarsás okt/;ber
vitáitatort-attatátoózaiiú óióiitl'ris.'a, 20-iki számában Veszélyes Alrdrás hosszí
ausz-triai attatveóo ócvCrút.i i-liinii-arrii_ cikxben követeli a budapesti lovak hirthlrtós
kertben cs atuivedö*iráiiúin ütiJ mee üli- és eredményes védelnjr,
nepélyesen a napot, Ez alkalommal meg is A bócsi elólogatot. Az ausztriai árlatvédő
vendécelték az ifjúságot. 9-én pedig a egyesület eddig iraktorokat hasznáit eiőio_
zsófia-terernben volt ünnepélyes elóadóes- gatokul, Minthogy azonban tíaktorokat llcm
tély. Ezúttal Assisi szent Ferenc szellemé- lehet valamennyi meredek íttra ál|itani,
ben te§tvéri jobbot nyújtott egymásnak a izgritúl láncckat helyez el a lleit1-1:t:tl járható
két bécsi ál|atvédőesyesület. pontokon, hogy azok sesítsésével azonnal á1

ónsl ÁLLATJAINK

Rend ; párosuijuak, Család: szarvatok.
A sztri|a§ok családiának leghatelmxabb éc leg-

nemesebb állatia. Telies hossza 1.85-2.15 m.,
maEassá3a 1.2-1.5 m,, srllya 160--270 k3, Karcsú
bár, de izmos, szép alkot{rrl. Sz08ye széles, nyrka
nyrllánk, tartása büszke, A vadászok a hímet blkl.
nek, a nőstényt sutának, 1 íi.talt boritlnak navgrik.
Szeme élénk, könnygödre me3lehetós na3y és
hossrrlkás alakú. Lábai vékonylk, de er6sek, §z6r-
ruháia íinom 8y.pias és durva sörtesr6rból íll,
melynek színe szürkésbarna-vöröscsbrrne. Fcié-
nek 3yönyörű dísze az agencs. Rövid rózsetöyön
nyu8rzik, eláglzó, sok bo8r], otyenesen íelálló.
Mlnden évben új át t 3aria.zt, lgy e vedárr a bojok
állásából ás számából me3tud|e állepíteni a blka
óletkorát. A hen8eres agancsok 8yön8yöcek ér
érdesek, Súlyuk 5--8 kg.

l,'linden mozdulata könnyed, csinos, ds ety.
czersmind büszke és gyors. Széler éc megú lke.
dályoket iátsrve u8rik át s szükség e§.tén hihct6t-
len dvolságot rlsztk íolyókon, 36t tqng€f§zoroson
io át. Rendszerint e völgyekben telel, mí8 nyáron
cl6szerctettel kcresi íel a me3asebb réglóket.
Hall&e, látása és sza3lása rendkívül íeilett. Az
cmbcrt,l-ó00 lépésnyire mcarzimrtol|e. Táplá-
léka télcn rü8y, íakérgt, fa3yön3y, szgder lcvél i
nyáron íü, rárer növény, flbonl, répe, kápotrt.,
gyümölcs, burtonye, bükk éc tölgymlt. Altrllbrn
íólénk i e rólr 3ondoskodó emberckhez rlod-
szcrlnt ra3*zkodik, dc tud vesrólyercn és kptylt.
l€nül támldnl lt. Hibái; rövld cmlékcrótchetrótc
és kártékonyrá3e. Ellcnsé3e e írrkis ér híuu, rltkán
l mcdve. Sa|nor az cmbcr is üldörl r lrtjr kc;yrtlrn
módon.

A szervrsb63é9 : blu-beu,

Áltatvódö klál|ltás .lllünchenben, A mün- lehessen se§íteni a lennakadt telrerk:lcstkat
cheni állatvédő egyesület a Perusa út 5. sz. a meredek útvonalakon.
alatti helyiségeiben október második lelében Átlatvédelmt törvényen doigoznrk Cseh,
állatvédő kiállltást rendezett. Láthatók vol- szIovákiában; ennek feladata lesz az eddis
tak itt a háaiállatok különiéle etetó és gon- szétszórt rendeleteket egyesíteni és az el-
dozó eszközei, fészkelöodvak, etetöházikók, avult intézményeket megjavítani. Az új tör-
,kutyaólak és lekvóhelyek. külön osztály vénytervezet állatkínzásnak .nyilvánít min-
mutatta be a helyes patkolást és patakeze, den cselekményt vagy mulasztást, me|y az
lést. ,kiátlitották az ifjúsáei pályázat jutal. áltatoknak szükség .nélkül lájdalmat okoz, A
maii is, ezenkívül okos játékszereket. iro- büntetés 5000 csehktlronáig, vagy 14 napi
dalmi múveket és állatképeket. Az állatvédő fogságis terjedhet. Az új törvény lehetővó
kiállításnak nagy látogatottsága volt két hé- fogja temi, hogy a kinzott állatot lefoglal-
ten át. ják és a gazda ,költsésére gyógylttassák ós

A tlroli úadáílosá§t akarják lehetetlenné ápoltassák, sót szúksés esetén kózköltségerr
terrni vagy legalább korlátozni az 1930-iki is. A közséceket is kötelezik a törvény vég-
madárvédelmi törvény megváltoztatásával. rehajtására,

MlT cslNÁUar A sEcÉDŐnsvrzerőumrll
1. Őrsvezetői munkaköröm egy részét önálló hatáskórrel rábízom.
2. Az őrsi össaejövetelek valamelyik részének állandó vezetésével bízorn

meg. Ha jó énekes, yeze§§e ő állandóan az óneket, állítsa össze (ellenőrzósem
mellett) az egé§z évi nótaprogrammunkat, Vagy vezesse állandóan a játékot.

3. Időnként az ö§§zejövetel egy részének megtartá§ára felkérem. Egy_egy
próbapontra vagy ügye§ségre ő tanítsa meg az őrsöt.

4. Olyan alkalmakkor, amikor valarni komoly okból kifolyólag tnagarn
n€m tudnék megjelenni az ö§§zejövetelen, természete§en teljes jogít helyettesem,
ő vezeti az ór§ömet.

5. Az őrs előtt gyakran §zerepeltetem, mint yezetőt, bármilyen apró do,
logróI legye4 ís szó. Ezt két szempontból látom §zük§óge§nek : Először a fiúk,
az őrs tagjai, hozzászoknak, hogy ő a helyettesem § másró§zt ő maga is bcgyako,
roua magát Az őr§vez9tői teendőkbe.

6. Az őrsvezetéssel kapcsolato§ terveímet vele mindig megbe§zélem. Igy
ettanu{a: hogyan vezetem én az őrsöt és mik azok a kisebb-nagyobb nehéasé-

(Cervus elaphus.)

gek, amik az őr§ vezoté§ével kapcsolatban felmerülnek. B. D.
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(]rtltttr'i]i;rl liülrri lllijrlrr}r{íl (,\crli{lszpír§szií)nlk szlimít,.
[]]tr intrncto!tt uí,.kí(]k. lrt-rg.v lr papírhrrjtogalá_s se uto[s<j,
kti'|űntjsctt ltt itz ,":rcdtrtÉn_v ol;,an kccsegtetó, nrint pont
;\lltrrr Jancgi ! !l]irlilr;lrlllli szúlren a rfijz nyonrán s cÉly§zcrr(l
csak azotl Yt:§sr:tjlt ÚsZl,(l lna€{ullliat, lrogy összehait.ogattuk
azl. a tnkalos ki* pdnztirrcát, antir(l A,lma Janclsi tanulságos
ltis{.óririjál li an1 arilrtjtIk teí,r néhúrry §zíne§ ceruzával *-
kicsin;*ek ils nrig1-ok ltltieritésére.

Iigy *u.i,p nagv kert. lii)zcpén álltltt cgy lratalrnas *lnlaíü
so}iszliz tlir,llr klizött. ligt, ójjtl ogy pirospozsgils itlttrli }rttl-

rrk|furb

lott le róla a tűbe, ott, hipp-hopp, kipattan| az ol{.lil[a
(alirrnltatt az alma §zárát rajzOltuk) s letl belőlc Alma
.Iancsi.

Ii,t *tz .&lmn Jartcsi vásoIt k,ripó virlt, Á,zzal ktrzdtty
ftiltli pályafutását, hogy: rá.gytijtrttt és !cráz{,a, lrmi almu
csak volt a szép trag1, fán, A }rtjnirli piacoll rnár jti pénzért
tll is atlta a }opr;tt p+rléltát.

A pénzen vett rnaíiának r:gv pirostctejű kis kunyhót.
s egyszerilrr:rr úrnak ór:ezte nragát, IJc gernosz, knpzsi lernrti-
sz1,1,* nt:nt lral1,1.a n.l,tr;lr;dlli. Szillinck í:rcztt: { klrrtylrrit s

Fz cr&,*é,ry,!t a*7"a n$y-
z**n eJL L, el,.a.lf t u AL a- rná;r lt
,i*tdlá.í,s

ky 9, pÁbá9*/a.s.sa,L
tllJibv l,-asstÁl, aa, 3, 3
Ésl;* \jtjult,

."***_-l

(t bal felá- f€l|,qtj"P by
egyrn4,s *t&* a-4 'a.t*af
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A ,,Magyar Kisíiú" rovat íejli,cét hol},§rüke miatt klvótple$en elhug!,tuk. *- Szcrkesztósdt Éry Emil irányltja,



tóruu{í űu toluairrtüta 3me erru rotítt&e>,r* ,1 J :"ícízlőra ! q7r1lma Jancsi"UrÉnar!J aJ O? n-'er71 YU - *.6_€-,a.e€--e4."&F-
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bo meql*yúb* a, qai"}áá
.§ a"L*a- {dra- a.trc"lzi;á;*'_
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alig várta, hogy írjbirl bccslelcrtjék, Nosza ki a ltcrtbtl,
neki a fáknak, alig gyózte piacra talicskázni, ann3;it
lrrpott l

A pénzen tornyot ópíttetett a kunyltóhclz § az ssy-
steriben olyan uras lctt, lrogy még a, varjú is meghámulta.
Csak Jancsi eiégecletlenkedett tovább.

,rAnnyi még az alma abban a kertben" * gondolta *-
,,biuony,'nem hagyom ott." Szekeret fogadott titkos ójjeli
fuvilrra s annyi alrnát rázott össze, hogy hatqzor ís meg-
íordultak véle a lovak, míg elhordták.

De már ezen annyit keresett a vén zsivány *" jó ár-
folyama lehetett akkor az almának * hogy kéttornyos
palotát kanyarított belőle magának.

Aat hinnótek persze, hogy ezen a ponton aztán be-
fejezettnek lritte éjjeli pályafutását s a többi hasonszőrű
gandagok módjára lnagas társadalrni pozíeiókat vá}lalt
jobbra-balra. ]r{ern rlgy ám ! Hamarosan a palota is sz{ik
volt neki, hattornyosra vágyott kapzst szíve. Tizenkót

i,/ il'
tcllrcrarrtú| ítrgutlolL fei Lilkos ójj*ii frtvarra s azeal usgy*,
neki a kcrteknek !

Hanem a kárvallott gantlák is résen voltak ezúttal,
miután az örökké álmos éjjeli őrt B-listára helyezték. A}ig
esik neki Alma Jancsi az első tának" úgy elkapták, rnínt
Boclri a legyet l

*. Hát te mit keresel itt, te pernahajrtr:r l *" förmed|
rá a főgazda, aki neilesle6 kegyelmes ür ig volt a parla-
mentben.* Én, én -- hápogta Altna Jancsi, -* épp mo§t e§len!
le erről a maga§ fáról ja "_ s mutatott fel családi fájára.

* No, ha leestél, majcl visszasegítúnk l * s itgy fel.-
akaszták Alnra .}ancsit a fájára, hogy a pipa is ki,esett a
szájából.

§ddig 4 történet. Ha a ballgatóság magához
íjedtsé8től, {tjból összerakhatjátok (már tudniillik
Jancsit) s kezdhetitek előlről a mcsét,

Jó munkát *- jó rnókát ! Tóth §anylka.

téít A?,

Alma

/, Ií()n,ICANTD §z,áccoD"a
fRrA É§ n^Jzal,íÁr TáiíÁ§ l/rJO§

Kaptírfalvi Talpas }lárton nehézkeserr bnktatott az
erdrei iisvényen. Szöges Lrakancsa alatt zörögtek a sárgn
faleveleli, llyen késő ősszel túrista már ritlrán alkal,matlrn]n-
kodik az erdőben, úgyhogy az öregírr az egész ítton nem
találkozoit össze senkivel. Időnkent meg-megállt, letette
törnött iá§káját ós kékbabos kendójével megtörülve izzadt
homlokát, elógedetlenül dörmögte:* Ha lítnák díes<í mézfaló őseim és a híres retyezáti
Dörrmíigő Dömötör, hogy magasr cipelem a táskómnt, 'ki,
€ne g szemük szégyenükben, - Kopprrntó Károly harkály
éppen e{y kukac hálószobájába akart bekopog,ni, amikor
meghnllotta az öre6rir dörmögésót. Jóaknrattal ós |kellő

tlsztelettel seólt le n fáról.* Ha jól emlókseem igen tisztelt Talpas rlr, önnek i*
nagv birtoka volt a Retyezátfran,* Jót emlókseik kedves írcsém, d€ hát elloptá|i azt ls
az olábpk és nekem menekülnöm kellett.

* És ideát mivel foglalkozik, hd meg nem sértern
tiszteletteljes kérdóserrrmel?* Egy méhtpnyésztő társaság alkalmazott, rnint móz"
beszedőtl* Nem hiszpm, hogy elbocsátották volna kedves bá,
tyárn uramat, m€rt mint l,áíonr a nyelvéröl és orr4.ról, szor-
galmasa:n ós lelkiismeret€§€n tett eleget köüelességének,

; §zó sincs róla, hogv engem elbocsátottak volna *
düllesztette ki büszkón meitet llíárton tlr, - ds hát kÉs6
ősztól tavaszi* munktlszünet van,

* Mivel fogja most tölterri az idejetr * kotnyelerke-
dett a üarkálv.

Az öreg úrr egy kicsit lrcsszúsan vólaszolt,

- 
(Isy lírtgzik, öcsém is jolrhan saeret az iskola melló

menni, nrint lrolé, különben tanrrltn volna, ho8y rni talpa,
sok ityenkor nynralni, aknrrrrn mondani, telelnl nregyütJ\.
De megyek is már, Tlanem kedvss öcqórn talán járato§a,bb

tessegedet. _

Mire a szálló elé értek,
zadság,

-- Mivel szolgálhatonr
kérdezte Márton úr.

itt az erdlilren -- diirmógie an öreg| leereszkedőleg, *
me6rnutathatná, hogy merre van a ,,Horkautti szállcrdal"
§gy kicsit gy€nsék is a szemeim * nr€nteg€tőduött tudltt-
lansr{ga miatt.

* Készsóggel, csak jiljiörr utánam.
* Hohó, pem olvan sebesen! * kiáttott az elr:ö,ppenő

uatlór után Mártrrn ítr. -. Nern futóversenylren egyez-
tünk mes.

Koppantó elmosolyodott, de engeclelmeskedett"

-. J-ó, majd fírót-fára repütök ós nregváron tekinie-

ae öreg rlrról ömlött az iz-

meg jószívű fáratlozá;ítt

* Bármi csekélyseggel beérem * szerénykedett Kotrl-

bantó., Az öreg úr benyrttt az egylk ,aselréhe, aetán a, másilrba,
onaj<l átkutatván az összes zsebeit, restelkedve mondla:

._ Jelenleg ,nincs nálam remml, a pónztárcá,mat qles,
ottlron felejtetióm, de viszonzásul én meg tavasszat a Ku,
kacsutillodához fclgonr kedves íicgémet elvezelni.

Kopp8ntó megvakarta a fejelírhját, de azért tisatelet-
tel elköszünve, tovarcppent.

ResrJretö'mancsáVal, azaz kazéve] orrára illesztette
töriitt gaemÉvegét.

* Aha, itt egy hirdetés van. Lássrrk, cs&k,

Ht v külö4bejútatú ccendes szobtt
tíszteuéges öreg útnalc olcsón kiadó,

* Ez nekem óppon jó losz. Dp ho§y lehet itt bejutni?
Ha jól látom, csen8ő is van.

Márton úr m€§rántottft n c§engút, mwpedig kiadósan.
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Az öregúr §zuszogya rakta le csomagját. majd körül-
nézett,_ Úgy látom, minden van benne, ami ilyen rnagam-
fajta öreg úrnak szülrs€es - szólt és nehézkeserr húz"ta le
magáról a felsókabátját. _ !'ogas azonban, úgy veszenl
észre, níncs bent.

-* Egy kis türelenr ós .mingyárt lesz _* rnordult rá a
portírs, nrajd kiugatott a folyosílra:

- Ag,ancsffi, gyere bel
Egy ágas-bogas agancsú §z*lyas

Márton úr előtt.
sietett be és nregállt

* Mé}tóztassék a rongyait ide §jz aganc§onrra akasat-
8atni._ Hm, }rm, a technika haladása itte is eljutott -dörnrögte elégedetten Talpas úr és jrikedviíerr aggatta k*-
bátját és többi ruháit az eleven foga§rd.* Utólag vagy előre tetszik íizetni? kérrlezte
Bodrqghi,* Terrnészetesen uttilag. A trarrkomat különlren uta-
sítottam, hogy egyenlítse ki nrajd a számlúrrrat._ No, arra a bankra magam is kíváncsi vagyok --
morogta a portás. * Gyere Ágancsffi, fogd a tírskát is.

-.- Holró! Hovít viszik a rul.írimat?_ B,iztonságtra helyezzük, arníg a bank fizet.
Márton Úr rrrogijedt, aztárr köny,öl8é§re fosta a dcllgot..- Nem lránr:rm, lra elviszik a ruhánr, csak :r d<rlrá-

nyom, meg a ,,Mélrtenyé,sztők Lapját" errgedjék, hogv ki-
vegy€m a kallátom zsebóbiíl. Azután mosaktldni §zeretnók
és szappan, fogkefe a táskámban varr.

- V.gvu ki gyorsan * dohányt és ujsrigját. A táskát
anrig levetkiízik, itt lragyjuk, de aztírn' azt is kivisszük.

Boclroghi kiment és oly tliihösen csapta lre maga után
az ajtt'lt, hog1. ha Agancsífínak ncrn rövid a fa,rk*, oda-
csípte volna, Szegén1, amír,gy is alig turlott az ajtón kiférni
hIrtalmas agancsrival és a rajta lengő ruhadarabokkal.

* Még mit nem? * dörmögött utánuk 1lIárton úr. -Hogy én eiőre íizessek? Meg is érclemlik, §milyen udvaria-
sak, Kinyitotta a táskát és sietve kót hatalmas mí)ze§bpet jl
párna alá rejtett, majd beugrott az ágyüa.

- Igy ni! _ dörmögte most mírr elégedetten, rneg-
tömte a pipájítt, szemére tette n pírpaszenrét és a Méh-
tenyésztők Lapját tanulmányozva, csakhamar álomba
merüli.

Jő irlő mülva csoszogás, kulcscsikorgás hallatszott
és a száJ.lodrr portása, Boclroghy Bul<log, du5ta ki íejét az
ajtónyiláson,* Mit írhajt? -. kérdezte nem valarni barátságosan,* A hirrletett szobát szeretném megnézni. De ú8r"
látszik, nrár kiacltírk, lrogy ilyen lraragosan vicsorítja rám* fogát.* Ó, kérern. tévedni rnélt<iztatik. Ee rrekenr a legked-
vesell,b mo§úlvonr, rlt tesstik be.fáradni.

-_ }-ogja il csolnrr8om, nreg az esernyőnr - szólt l€-
ereszkedóen az öregúr.* Kérem, kérenr, nem szeretnérn talpaimrnal bepisz-
ikolni előkelő holmiját -- mordult Márton úrra kedvesón a
portás.

* Micsoda kiszolgálás * dörmögte fogai között Már-
to,n írr és sr'rhajtva vette kez.ébe nehéz csoríragjait,

Bodroghi a folyosókon tőle telhetőleg kedélvesen c§e-
veg€tt:

- Itt az 1-es számú szoba elött méltóztassók talp-
hcrcsrinat, * lábujjhegyen járni.

* Miféltl nagy úr lakik itt, hogy rrem szabad kopogni.
-_ Itt kórem Mormota §lá.rton alussza héthónabi -ál-

mírt. Ő az első vendóg 6s ő hagyja el legkósőblr szrillodírn-
,kat. Jól fizető l,endó6, rengeteg c§ontot ásott ki a fötdhől
nekertl.

* N.vugodalmas téli álnrot, drusza - dörrrrögte jóked-
vűen Márton irr. * Hát itt meg ki lakik? _ mütat egy
kótbejárlitú szrrbára.

- Itt kérem Rílkaffy Rezsö barornfiszállító úr. Ritkán
van jtthon, akkor is baromfiza.itól hangos a szobája. Kelle"
metlen vendég, de hírt jól fir,et.* Mi nrég találkozunkl _ fenyegetődzött ajtaja fe|é az
öregírr. * Nekem is van még vele eli,ntézetlen iigyem.

- Azt hiszem, ez az a szoba, mert nem lírtok rajtrl
ilóvjegyet._ Nem kérem, itt Görény Gerii úr fog lakni, Előre
lefo,glalta a szobát, <le rnég nenr kiiltözött be.

-_ Szeretntlm, ha az ,ón szobám €8}, kissé távolabb
lenne tőle.

- I]gv lesz, kérem" A kérdéses szotra, ha jól méltóz-
tatik látni, a folvtrsó vógón van. cserrtles és kellemes urak
szornszédsírgában. Jobbről Hiűz L[enrik prémkereskedö úr,
balrril pedig Borz Bálint úr lakik, aki ,a legcsendesebb la-
kónk. O la',aszig lii sem fog mozdulni szobájából. Nagyon
bizalmatlarr, zárkózott úr._ Helyes, hell,es. Níeg vagyok elégedve a szomszéd-
sággal.

Bodroghi kitárta a szoba ajtaját és urlvariasan utat
engedett maga mögtitt 1]alpar ítrnak. Elevetl íogas toppant elént

Á Magj'ar Cserkészszövetség Flivatalos Lapja. Előfizetési ára egy évre 2 pcngő, amely egy§zelre küldendó be. Egyes sám ára 20 ííllér. Csekkszámla
31.4?8. Szerkesztősóg és kladóhivatal: Budapest, v, Nagy Sándor útca 6. Cserkéezház, szerkegztésért és ktáilásért íelelős: Kosch Béla dr.
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3iürg§ii

Öcsí (a sr:ffíirtrön} : }3cic.st| adjan
rte*rrn gaarsan lgy Álí,s íleuziní.

Soffőr : §4.itttl; az tvlrttl"j
öcsi l Úg az lskala,.

?1ll|tx k€nl,elenr

-*- (iyere, kictikérlr, kész a fürdőrt.

§tóg eg1 részeg tietl
Nlr. Brown uekibillen egy lrirdetés-

oszlopnak. Nekitámaszkodva több_
szőr körüljárja, de nern sikerül neki
mellőle el§zabadulni, tnire rérniiltetr
kiált íel"

*- Segítség ! Be vag3,ok falazva l

Dlesőség
*- Igan Púter, hogy te i§ ré§zt vettól

az angol-*nr&gtjar mórkőzesben. rnely
akkor{i dltsöséget hozott nekünk,

-'- lgaz lrlzarry. Én pumpáltarrr a

labdát.
t"lzlcu szttlenr

Papn l llit cslnúltál azzal a P0 eenttel,
anrlt azért edtam. hog} bevedd az
trrrns*ágot ?

ftrnrl : ll} centórt cukrrlt letterrr.
tizet rrte{ öeslnrdr adt*.ru, arnlért ht-
l1,ettern hevctíe il{ t|rvo§§ágot,

}Iihály báe§i Pe§tsü

.,\ujnye de rosse víz vaa Pt§ten t

Llpótmer$rr

Ldlogaki l Kik eaelr a }retegek, akik
annyira leszekseenek ?

Á.polei : §{irrri a:át iriszi, lrcrgy ő
Napoleon és aztrn kaptak össze,

L(ttallató; Csal< veszekerijenel<, Na-
1roier:n éu vagyo,k l

*

Birrj ; &íi a fogialkoaásr* ?
Y úd,Iatt ; Slrásó, szolgálatára"

50}i-os l*edvearnény
*- Kérek eg11 fék,irú iegget..*- ]Iíiluett címen.?
-"- Arért. *vrt csak |éI sremmel lútak,

A hála

F'ogorvos: }lintbogy maga ra*gény
onrber --* ingyen íogom t fogát lrth{reni.

Szegéng ember: A jó Isttn vl§zonouu§
ünnek lzázszorosan doktor úr.

* f§§k! *, kiátt a sraká§s. -* Lecitet.
tem a sorté§kara|t ó§ most elviazl a kltya!
- Nlncs bal, nesler! -- csltít|s önérrete"

sen a kukta. - llnmar rátsttem a ldbarr.

Már késő

Öc.si: Rriihúhü. ruegcsipett egy dn-
rázs,

XIatna; Tegyél rá gyorsan trlajal"
Öcsj ., Nerrr letr*t, nrár elrepijll.,

Iskoláball
- -- Mi tt, t:stltttu(tr '} -- kérdi ű

t tt nltó,
- - Egv trrúer hűs néíküI.

*

Féri {reggelinéI); Feltünő, hogy
milyen §ötét van nra reggel.

Feleség." Elfetejtettem rtlondani,
irog1, szembéü rta, egy felhőkarcolót
építettek,

*

S:ollttlúng., Tanár úr, vihar volt az
éjjel.

Tandr úr (diihösett).. lVliért nem köl-
tött fel. Nern tudja, ho6y viharban
n€m tud$k a]udni l

Tolnai.nyomda mélynyomára, Budrpart.

A ltőt

Kéí |alusi legáng m,egg ar utuin,, .Egy
/ccrrsnra előtt mennelr el, meIgbőt uere^
kedés za|a fiallgtsgiÁ kí.

*" MegdIi kama, maid .cndel c§iítd_
Iok érr ttt - dülleszti ki öüselcán a
mellét ar egyík. Átry az altri rnetté és
síúmold, kúntlaí íd#dk ki,

Aligltogg b*|ardul, a koresntaaikllt
haíalmas íuben röpiil A.,í qy alak.* Egy ! * számolübaíáL

-* Haggd abba w dtdójcít, áornrr -*-
túpdszkadik |el a hős *hi§ren éfi. uagyok!

Hlttan óráu
* Mit kelt t*nni., Iwgy a rrrcnrlytlt

/ussunk.* EIObb nleg kelt halu"í 
"

*,
Húriusszany {gglatlu,s Resrt halL qL

óggu alatt} :
*- Tc vagy nz kls kutyán ?
Eggik belörő (a músikhazl ; Nyald

mos syol§írn a kozút.

' Brresönaí, tóvttltom
--- Xi az az asloba. képű f iatal ember ?

- .4.z az én bútgúm.
*,- Btrcsciníot liérek, hiszen mínd.!árt

lútha.tta.tn oakla ü nagg hason!ósdgaL

lliesckvós
-* Oszt éber-e a kend kutyája ?

- Éber átn l Ha valami iajt hattot
csak felk6ltörn oszt olyan ugatást csi-
nyál, ho§y az egésr íalu fetébrerl rá.

|§nae7lJí|"-]Ja
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AZ t JOhl€NAK EZ KELL;
eserkészkalap ".""
Kalapjelvény " 

. .
Arvalányhajboglár
Árvalányhaiesolor
Kalapszám, darabJa
Világtábor védJegyü szintartó flanelllng,....
Flungária telvény
§zövött esapatszám
Cserkésznyakkend6 

"
Cserkésznyakkend6 gyfrrü ..,,

e
§h
;;l

§:i&*

§u MEG A -rÉLi AK€|Ó s

l20 drb sötétkék irnpregná|t síruha, flanellbéiéssel
P 30.5CI heiyett" ""..".". F 9.ü0

?0 drb hosszúujjas gyapiúszvetter. magas ny,akú
P l4"*,23,- heiyett -.,." ."., P 8.*

l20 drb kötött gyapjúsál ,,."".", F l"80 helyett P _.98
l20 drb skót kockás sportsál ".." P 3.9CI helyett P 2"3ü
220 dnb vadászvászon hátizsák, kism. P3.80 helyett P *.98
50 drb khaki lóden briesesznadrág, fiúna8yságok 

rág árban}

2ü drb khakí lóden saeeókabát rrinden nagys. átlag P ?2._
8CI pár íekete és barna fél- és fekete maga§ var-

rott box utcai eipő mineíen nagyság, átlag P 13.50
80 pár banna sportbox túraféleipő, átlag P tE"50

P :"04
P -.0ó

p §"20
P _.l0
P _"16

F, 3"5{,.től
P *.§{}
p :.3ü
p :"28-töl
P -.lZ-töll-lllorngs derékszfj ",,,,...". P 2.90

Khak§!ódennadrág ...,,,.,.P 3"*től
€senkéseharl§nya. ."." F*.40-től

KORG§OLYAAKCIó trtesa Magyar eserkész okt. l5.} MEGl{O§§ZABB|TVA DECEMBER l-IGl
§lAKCtónE és minden másra !ásd téli felszere!ési tá!ékoztatónkat !

Akcíócikkek kiszotgáltatása míg a készlet tart !

A fenti akció kezdete a vidékiekre való tekintettet rrovember 20.

Olvasd el az ,,lrányított lézuska" tájékoztatást a felszereló§i tá!ékoztató 6. oldalán l
Ec§ERKE§aBOtT

c§AK A esERKÉ§zHÁzBAN
Fo§TATAKARÉK"
szÁMLA; 34,383liE!:!i, BUDAPEST V, NAGY §ANDoR lJTcA 6


