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.rvtAGYAR csERKÉs 7
xvtt" ÉvrolyrtM, lz. szÁN

ttórmerÉst DtJ: EGÉ§z ÉvRr z PENGó.
tcvrs szÁtt ÁRx zo rtu"Én

§Z§RKESZT|:

DR. §zTRlLtcH PÁL
lrre. mÁ;us t

MEGJELENtr l nó l.ÉN És ls-Éru
csgrcrszÁmlA: 31.428
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ti

_,,_,_ ,l|]p,,.",-"n,lÍ"1::,§.T:*,,?"l"Í,i":":,- r,,:,í.,,:,Í.,|§Jlr'"i"1, vagyok, ősz hajszálak
gYŰlnek.mára halántékomon, de azáldást én is szívvel móndom veletek. Mertazédesanyánkkal szembenjyeimekek'mara_
dunk, akármennyit Ír is a naptárakárm€nnYit Ír is a naPtár meg az Óra, ez a_ két kérlelhetetlen sz{molója az elfutó §erceknek, mérőie-ázelfutó életnek.

Ne felejtsétek el, hogy az ő éÍete gyorsabban elfut, mint a tieteft. Koiábban is kázdte, értetek vaíó sok_sok qonddal.N€ lelejt§étek el, hogy 31 O é!et9 gyorsabban elfut, mint a tieteft. Korábban is kezdte, értetek vaíó sok_sok gonddal,
szen.vedéssel le is_ gyengítette. Sietni kell, lia csak egy.ezredrészét is vi§§za akarjátok fizetni annak a csodálatosan sok 1Bságnak,amelYet eddig rátok pazarolt.,Sietni kell minél et8UU tOUl öröm_aiándékkaí elhalmozni őt. mert ki tttclía, mpnnví időt

-,- r---o"-",
iPt::_"J9§ 1?..:! pa,arolt. Sietrri"kell minOl eT8bb több öröm-ajándékkaí elhalmozni őt, mert ki tudia, men'nyi-idői
::18:{:i' l:q : 1öl9:" sámá,ra az Ur l Ketyeg, a falon a porlepte. régi 

'ó_ra 
; _ minden tif-takja 

"i"it" "gy 
J.ÜUlai jJ"L.ii"tlr196, c rvluvl! J4lllelé.§Lvl . N§LlEta lal9ll a ParlePI€. retl ora;_mlnoentlK-taKraelvitt e8y darabl€té

életéból, Sietni kell szeretni őt, mert ki iudla, meddig lesz'alkalm-unk grra, hogy a szeretdtünkkel ftrülöleljükI
Tik_tak, tik-tak...

?ajíás !
Gondalsz-e mtír a ngtiri tdborra? ylerI az lao mullk am na,ggonl íla eddí.q nem letted, qondoli rti e:utdn. hooua mesíered ióuéleménge |eIőI elmehess ! íehtit tetiesíisd híueh a iatiiiiieljiá|rÍ,
Gondols:-e mdr .a ngtiri ttiborra| Mert az idő múlik rim na,ggon l Ha eitdtq nem tetted,1.o |izongítadnyod, uagg a mesíered, ióuéleménue |eÍŐI elmehess! tefuit tetiesít.- 

! 
< v.!B. .u!r9o..úu ll.varl u 

^uavaaóuvycuvllue no.gqon nlaen am.
2- Xézd dl drnus szemmel.! íel.sze_relésedeft,.De mí1dept! I]gg, minthaapaitdsoilé uolna, akibe bele akarszkötni. És ha ualamí" komotgan hiaÁgrik,- iri,i-ÁŐg Ídr-ÍeUi Ő"É'iiiiiataí."Áiiá'i'iiríeÁ éppen elég teher lesz nekik a,lL^,^-}^: l-*lr^ l -

k- )\czu uL urllus szeInmel_a Ielszereteseaert, I)e mlndent!_ Ugg, mintha a paitdsodé uolna, akibe bele akarsz
!:!:::_!:, ha_ualamí" komotgan hiaÁgrik,- iri,i-Áőg ídr-íeui ő"Ériiiiataí."Áiiá'i'iiríe" éppen elég teher lesz nekik atdbarozdsi köüség.

.3. Feleslel9s.dalgokra (mozi, cukros, stb.) most mrir igaaín ne kö|ts, Légg ,,skót,. és raki |étre míndengarasí a fuíbor ídejére.
a". 

Y.0!,!"i*r^r,!!S.!^:!!::: hogg _Szükid iószíuuet adhassrik kiatengersok pénzt, amenngí! te húsban sem érsz meg.D. KUktd S ROíI'i Odohft?n slnraalmncnn merl L,önntton lái baliil -n .^- ) l:l.^^: t^^^-.l:- --'--r:_ ,_!-.--,-,t -, .,ó. Ku kttiskod'i-odahaza .sŐ.r"galmasani rrr! ,könnyen rtid kiral"i ;;; a-láú:r;i"7őiynai,-őiiá;"'^iőűdiiíált! Néou-ötféIe étá készítését taítuld mea íöké,Iclpspn -magailalt §égpft!éIe étel készítesét tűuld meg tökéIeíesen,
.. 6. H_a-lé!e[, lgnY!Í mel f dt, vdgní. "|'dr9s! gg:lek.ePrcz, 

_rye.rryigey ért, És milgen rossz, ha aztdn a tdborban
ügyesen_ a_kezedbe-lribadba ngesszentesz és nem mehetsIitiradni a löbbiekfrel.

7. Ha netakÍn Úi bu'kkánc_s_ot__kagsz. ttiboyry,.'aá tléld, mtnel itiiÚ, hog_g iitehaza kitaposdhapil. Igg ís szilcrríí
:!r^,r!!;k:t::r:q._?,rré*ed, de az kísebb bai, mínt'ha a tűorbaÁ saűiinái-ií rffin- á, ;í;í ;;ű; Ji,;;;i;aüször egg-két napig a szemed, de az kísebb
az olajat a cípődből !

8. Komolgan ismóteld
ggakorolia.

cserkészPróbdidat. Tuilni ke|l azokat, nemcsak seitení! De csak az tudhat, akí
folgton ggakorolfa.

9. Mihelul9. Mihelut iózan ésszel tehet,,tanuli meg iól úszni. lfem a uersengzésért, hunem hagg Éd.esangddnak, parahcs_
nokod,nak ne *Őttiin reszketnl mlattű(t. 

--J ' - " l't"'v'f' 'Lvya pvvou,gqul,q

I0. Valamiuel neked,Ís gazdagitanod ketl a tribortűzet. Tanulj iileiében ualami alkalmas mókdt, uaau komolu
'iírár,:r!á i:i{?rnorr,ha 

megreked a s:ekér. A tribortűzuezető bi:to'san'örüI maia niri.u--o'iá--áaíit'ir"ÍŐŐ"Ű
.*y.

, ÉdesanYánk naPja eg}'szer Yln 11 évben. Nem azért van, hogy akkor, egy napig, nagyon szeressük az ádesanyánkat,
lnnem_hogY ma külÖnösen átgond,oljuk, átérezzük, hogyan kell szeűnünk őt ai'egérrir.t 'n'aa,minaen 

""piar, 
minden órá_

iában. EgY évben háromszázhatvanöt édesanyák-napla viir, az idén, szökőévben, hár3mszázhatvanhat. A mi viJelkedésünk min_den nap azt, kell mondja szótlan, szíwel :-Édesanyám, áldjon meg au lsten í
. A7 édesanYánk naPját nem mi kezdtük ünnepelni, Amerikából jött át hozzánk ez a kedves szokás. pedig lám, az amerikai

olyan száraz-egyszerűen mondjaaz édesanyjának: mother, mint ahogy eg;,szerűen szólítla a latin, a 

'ör{, 

;fi;et, a francia,
a szláv is mater,nek, métér,nek, Mutter,nek, Mére-nek, matka.nak. Á'm{yar az egletlen, aki odaiesii t ofia es 

"ggyé 
olvasztiaveleazta sát, hogy ,,édes". Sőt a fatusi fiú századok óta egyszerűen ,,é{es:Í-net siáitla ai édesanyját. Nem szép !i't Nennyiiu

szÜrke és koPott,és idegen mellette a,,ínama", az,."nyó anyú_,.anyuka, mamuska"'... Fiúk, n{liy"n r"ep l"in., ha minden
T$Yar cserkészfiú ,,édesa.nYáml"nak, szólítaná és ha beszél 

-róla, 
T9s a cimborái előtt is mlrioig azi mondan6z az én

édesanyám ! Ugy _rátok lehétne erről is ismerni, mint a szívetek f<;l8 trz8ti o"ileri;"t"enyről lA cserkészfiúban minden erő, minden jó fe.lfokozottan él, erőqebben, mint a n'"r-.r'".ieizben. Becsület, ti§ztaságerős Pillér nála; a §zerelete mélyebb,a jókedve. soha.el nem apadó bő forrás, a fíáomsága, előzékenysége, mindenre-vállaÉ
kozása, megbízhatósága, kitartája, tűrése mind-mind sokkal Llevenebb és átütőbb erilú, mint ..ir,iat, akik nem cser_
!!r::!i: édesanyját is jobban szereti. Színesebb, gazdagabb, találékonyabb, önfeíáldoióúb,'lo""gi"s"lo,i*rtibl 

"i ő szeretete.'Es azért.az.édesanya, akinek cserkészfia van, több Órömet kell talállon, mint bárki más, ákinek a fia nem ..".teii.A cserkész-kisfiú szeretetével__körülfonia_ édesanyját; a cserkész-kamasz nem szégyenli szeretetét, hanem lovagi szoi-gálatra_áll. eléje ;. a cserkészféríi sok_sok'év. után 
'ij,mindig 

a régi hűség"., !y"ngeJ*í" *.."a.
Fiúk, cserkészmódon szeressük az édesanyánkat !

Átala meg az lsten mind a két kezével ! ' Koszter atya

3.
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A MAüYAK Z§N§ LÁNGL§LK§
tistökös is tliirtiökölL az

égelr, mikor l,iszt Fcrenc
,.-. szá.zhuszonöt évvel ez-
eiőlt -*- rnegszülelelt, íg_v
jclrzlék az cgeli ii rl}il.gvar
zenemíiviszt,t pár,al Iari csii,
lagáriak világraj§ttéi. Né-
met ajk{l, soprtnrnegyéi
parasztfalu r.olt sz|iietósi
helye l Raicling, magyarul
Doliorján, rnel;rel a tria-
nr:ni békc szirrtén elraga-
doll tőlirnli" Apja szegény
gazriat.iszt, de korrlol_v mú-
veltségii *lnber és nag},
zen§rrrjongó. Ti'bb ha§g-
§zeretr ,iátszik, a kcnrpo*
nálással is próbálkozott"

A kiltlnc-tíz éves gycrnlcknek xrár csotlájára jár*ak.
Apja etíiszijr Bér:sberr tanitíatta, a deró}i {izerny

Károlynál, a hírne ves zi}ng§rátérnítórrresternéi, a nag}"
Beetlroven voll tanitványánál"

Egy bécsi korrcertjétr töI,téftt, tiogy a:z elrntler-
kertitő, zo]:d, csaknenr ttljesen süket TJeei,hovert, ki má,§ok
unszolására jelerrt csalt n}eg }rarrgversenyón, a g"ye rmek
zsenialit,ásától, elragacllatva. a pd{iiuinra rohirnt és hon-
lrrkon csó}tolta a kis L,iset*t.

Párizsba meritek" {tL é§ L,ondonbitn is nag1, diada-
lokat aratott a kis Feren{:, tl* irigyei, rrllerrsógei is tálnad-
t,ak, A párizsi konzervatórliirr:on --* zenemiivészeti főisko-
lárl --* pedig nagy lránatírra irem vctték fölo mert a l.örvén},
a külföleii állampolgárokat kizárja az irltézmérryliői.

}íikor jól jöve<lelrnezö hartgversenyei szúneteltek,
aongoraleckóket adott előkető tgrritr,ányokrrak. Nagy otla*
arlással végezte munkájirt, késő r:sttl vetódölt lraz*, sokszor
arrélkül, hogy egész nap egyetien faiatoi evetl volna.

§kkor tnár an},ja volt csak rnellette. mefí gú§d,r/i§elő,
bdlcs, köriiltekintő éd,esalrját váratianul elvesziette ü,

tizenliatéves ifjú,
]Ívtizedekre Párizs és liran.,iaors4ág l(it új haeájává,

a fra§cia rryeh, vaió§ágos atr},anyelr,$r,é. Onnarr iriduliak
férry*s diadatútjai, melyeli egész §uríipán vógigvezették,
,Gibrattártól Moszkváig, Nagybritaruriáió} a Balkáttig és
Odesszáig. Mindenütt ujjongó, tornboló lelkesedés rajongta
körüt. I]erliIrbőt távoztállan az előkelőségek és nrágnások
lrintóinak belátlratatlan §orá }<isérte a főváros határáig;
még a királyi udvar is kivorruit, a rnenet rnegtekinté§drc.

Liszt már fiatal ér,eiben föltette rila§ába&, hogy ugyan-
oiyan kápráztató tiikéletcsséget ad a zongorajátéktrak, mini
az örrlörrgős olasz Paganini a lregedűjérre]<. l]rről ae{
tartották az emberek} hrrgy az tirdöggel cirnboráI, rrrert ol5,
Esodálatos tlűvészségeket hozotl ki lregedűjé}rőX *_ rnely
nála valósággal egé§z zenckar gyanánt szólt, -''. hogy a*
emberek lrzemfóny\,§sztésnek hitték. Liszt éveken áL való
gyakorlal révén zsenialitásával ép iiy, vagy rnég szótlitőbi:
dolgokat lrazolt létre a zongorárr, Utóbb azanbarr tneg*
csömörtött a külső virtuózitástól s ekkor kapta rneg elő*
adása azt a szívhezszóló szépséget ós kifejező e}ől, ür€lyben
,r9cnki§em érte utól.

Két és fél diaitatmas óvtized ritán lelke mélyéig bele-
fárarlt a virtuózpályába, nrár csgk a közönség kedvóre vaiú
{izetett ,,lrohóckodásnak" órezte s máról }rolnapra, a leg*
fórryese}rb sikerek után, hátatfordított neki. Alkotásnak
,§ rnás mosterek zenekari tolmácsolásának szenteli ezentúl
életét" Á kis Weimar váLroskában, hol a na§y Goethe és
§chiller éltek netn is olyan régen előtte, az ottani nagylter-
.ccg fölkórésére veeetett időről időre operaelőatlástrkat és
aenekari hang;versenyeket, Csodálatos önzetlenségévei,
ielkesedósével, szeretetévei egyediil áll a zenetörténet-

ben, }'tiikarult. ;n!*rler: lnúvészt, ze,w**zerzőt is játéko,r1

cgyaránt, akibeir tehei.séget iátú{t. _Diadalra juttatta nrii-
űlut nlinrlerlirrrrn. á sclk nór, köziil" kiket fölkaroli,
enr]itsúk a régi rcesierekbiíl Schttbertet, kiirtársai köziii
§c}iumann f{óbertet, a fiancilt Btr]ioz Htktort {ki a nti

Rákóczi-inriulónkai is friltlolgozta;, a nri hor:lltársaink
közú1 háro*i nag1- iregediim[ivész{-, ílernényit, lvachimoi
és Hubay Jeniit, vaiamilrt a zseniális opcraszerzöl" Coiei_

:nark Kár.qllyt, t_is tnindezek fiilölt : a seáza,rl legnagyobb
zenei lángelioe;et, \Yagner }ticharr{ot ö,nrentt,tte trleg, ij

is:nerl* fál" a nyc-,l,rorból, feletlésbiít, rrreltőzésből ő $melte
ki, sorra ciiíadaiván rntiveit és lr:lkes cikkeket írv* ról-uk,

Saját zeneköItenrényeibelrt Liszü új _utaliori tralarti,,

Meglepetósi, egl,eseknél elragatit*tást, sokakrrál eilenkczést,
naÖsÖr trtítetT s ócsárlásrii talátrt írjszerű zenei stiiusa,
meréiz, szóp. úiszcrű összlrangjai.

Zerrek"rira vagt, zorrgorirra,írf,,kiiltcnrónyeibeg" tni::-
ctig egy-egy nag_t egl,erriségtt, hősl, vagy tszmót, iparkodott
."i* t."Üi "'Íiye n.k : O}f eusz, Prclnléttluse, Flantiet, Farrst, Hü^

nok csatája, Hungária, A bijlc:síi{ől n sírig, ,,Iilőjáióltok:' {ez,*
iegirireseblr és tegnépszeriíbb : a íóldi éiel irányaltai,ásait,
gűi az öri-lkkér,Úság br-rkcivetkezttl előtt}, r,alamillt nély*
iógts vaiiásos érzésének kifejeeéi;ei, t{.risztrrs ururrk óle-

teiOt es m,agyarhorri Sz. Erzsébctriji irt lratalrnas énekkari
művei, tol,áÜilá g5,i)n5,öríi iinrrepi rnis6i ós zsoltárai" Á magyar
n*rnr"t nagyjaiiól" ig5- Pelőfiről. Szér:herr;,*iről, Deákról s

rnásokról zingorara iit ,,arckóJleit,, neinigerr isrnerik. }3írr

e zenei jtttenriések rrern irinrlig-találók, lriszgrr csak kevéssii

"ylit m'Oa;u e rrag_r,jaink atat3et közelelrbről rnegisnrernie,
níegis gyiinyi;rri péiáei lelkes lrazafias érzületérrek,

Mintlig voltak, akik el akartált iő}iink vitat,tii a rrTi,

Liszt Ferencünket : nérnetek. osatrá]lok, lranciák, li'ere,

iiitriyonrO nagt- részét ktiltöltlön töltöite, évtize ,-lekei

Fraácliaországban. rrrajtl fölvirltva ()1asz- és }iérnetrir,szág,
ban; csak öregk,.lrában. trtitor az irjonnan aiapitotl zerr*-

aliaáénria ilnóst Zeneinűvé;zeti Főiskoia) elnöke,lett,
szente}lrette az er-rrek kb. ö1. etső liónapját mindig hazá-
jánalr. Idós korál-.,arr t,érvén neg hazájábil, rná,r 1egj<ibb

akarata melle t t st rri srlieri"ilt 1pedig rr_vc}vmestert i§ f o gadott]
pótolnia azt, aIl1ihez edciig rterrr lclrrtett nróclja itrrerl hiszett.

éclesany;a osztrák r-iő volt, csali németül tudott} j nreg*

t,arrulniírazája rrl,eir,ét. i{ogy Liszt rnintlig hirr}e tte, rnerinyire
hű akar ienni hazájairoz s'inennyire-büszke magyarságála,
az tátl nélnell,eknéI neiü §y{}nrrra sokat * latllalt. nlell ,,

magyar nenlr"t hiiiságának leg_vezgetd:séL tállrairrák *selltlg
t,enne. De rnikor külföLdött is nrirr,ilig nragyarnak tnündi:t
§ragát, és kúlfütdön szület ett, ós nevelkedett gyermekeit,
kikiek ereilren francia vér fol},t, rnintlenképperr magvarr:h-
rrak iparkotiott volna nevelni -*- sajnos kevés erednrélttrl,e1,

-- mikor a mag5,arságot ér| nrirltleii, csapásnái ielkesen és

bőkeáűen sieteti nenriete scgítségére * í§y p}cl, csak a;:

1838-i árvíz ati<almávai nag§hirtelenéb€rr 25.{ií,i{-] luiil:tol,
zongorázott össze Béc*ben sz.úkségel szenr-eiló tál,;1i
nragyar hotrfrtársai javára,. -"* akkor" azt hiszeirr, lt ent

kótkedhetik többé seirki őszirltesógóben.
Hog,v lragyszabásü zeterrrűveíbett scii ttl:ig_r-ar vonat-

kozás aúad, táitut<" S ha azak tátr rte;n rnintienki szárnála
hozzáférhetők is, viszont van &íesie-rünkrrek oi3-arr ntuaxt,
kája, anrirlek rnagyarságában n, legrosszhiszenriibb kritikLis
se* kétkeahetik s arnit rnég a legeg.vszeríibb etnbelr is l:reg*r|,
lra magyar -. <ie tóbbet rrrondok ennéi : rrerrr csak a mag9ar,
mert friszen meghótlították az egész világot s Arnerikábaít
s Ausztráliábarr is isrnerik s elragarltatr-a haltgatják rn,in-

clenütt. Liszt tünctóri íén_vberr sziporkázó. tuzes nl,aggt*,

rapszódiúit, nrelyekberl köitői ier}dúlettel, glar:atlarl lrévvel
és utolér}retetlen virtuózitássai tit.lgozta föl koráttak isnrtl::t,

legszebb rrrásyar néprlalait és magl,ar táncait, nr*§}rórlítv,;i
nó]t<itc, niondhatrri á f,;tctek.t, az északi saroktól, a rlóti_

sarkig, I3ar*s l{eas$
i
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ld:ljrlaiotlcltt :r tilrókLrralta AlfriJd |'clö] és á t,stlszrlcki
v*grlár csipkésrrrnrü bást_r.ái lassatt elíj*zü,rkilllettek az ój-
§íg,ka ,lrú.nrályábót. Rett-cnttes .lrideg tól tlúhiingött akkor-
iájt. Htlcsegr,{} patiantak mcg a {agy kiszivlrr ágak. cserl-
§ctt-bú§gott a várálok vietit takaró, lrasatlozri ji:g, A kapu-
bást.y:r orntán, boztltlios nretlvebőrbunttájílbari is íitzósarl
topogctt a vi,gyázii ó§ a Bakoayerrlőból tel-felszakarlrj
farkasúvöllést figyelve, itragadó §zenrpillákkal igyekczttt
kibíijtölni még a fellváltásig tráttalévő óiát. Á lreg.yúajlatbarr
az ó6;re vercsctiií tűzfén1, azrlnban egyszeriben elűzte súl_v' o-
sodó irlmosságát. Keserves titárriára gyujtott, aztárr |ele
túdővri íneglujta bivalyszarr. tütkót. Az iiblös tutulásra
lolvissz}rangzottak a kőfalak. Á t.iilökbitgásr* azotrnal
i<ipatlant lr lrcIsó r ár órtkerrlts alllaka.

-* Mi * ve§Z*delenr, Kristói ? - - dijrögte az ritlvarra
vaiaki.--- g x sósg3.epi1i k*stóty l -- ,tutrscgta, vis§za a i,igl,ázri
ds lujra-fujta a riaszt-ól irjból, szakatiailan,

RŐt fáktyaféxy viiágíttrt! fcl nyr;rrrliarr :iz- istiili,; leiuj.
azittÉrn 1ánczürdgve htlppant az árok löté a felvoni;híri
szúles padló,ia és rr kapu,rr kiui,lr;rl,züt t \.agv lit.I i tre at n1 i

lrarcetizett, érccsákányo§ lóva§legén_v. A lrájrlali br;rongá§t
*gyetien elkesereclett §óhajtá§ verte fel:-- Csak későn rrc érktznénk, }rej, azt a ctclarját l

Már az erclii al*tl, tliibórögtek, midőn utólérte a csapa-
!,$t egy rnegkésel,a harcfi és az élen lryargaió }radtragy nlelle
zárkózott. Gyerekiíjit vcrlt, testét csupárr az apródruha
ferlte, csoda, hogy mcg nenl \,€tte rijgves1 az Islerr hidege,
Ka}pagja eltnaraclt r-aiahol" hossz.tl liarrra haja a vállát
,,;erdeste, tle rrégazt senl érczte, }rogy kezét kivrint kardja
lrlafkolatára gémberiti a fagy" Nenr lriír:t{." rr,cm hallott
:nást, nrint s szü]ői ottlrorrát ern.ós?tő tíizrr._vtdvekel és ]élek-
}rasító lratá}sii<oltást, Etsőiit kan.varotlolt iárr órányi, lova|
lctiirő lrajsza utárl a sósg_vepúi vöigylr* és szivtrr vágta az
eléje láruló látvátt1,.

MegkÖzclithetetitti iárlgt{]íigeí ir"vxirlostrl.,i {llitr}l-,-
t*l.Őn Ópiiti urlvarházat és kijrü]ijtte iiszkiisőtliitt a stlk íel-
pcrzstll jttbbág_vlakás. S a ilóba.n. a riadtar' fxtk.osí; olszalra-
tiull házijílszírg iiözdtt sőtét loltok hevertek, Á }árgi;któl
féliirr t"á.rrcoló paripája n_§a}iába tiobt,a a kant,ár{- és }ii,
vi:tr-l,tr: ,íl]a§írt a rrye;:egből. Kábán tántoi,gilt.t egyik }i*l*tttit
e :ti*sJkig, rrlind ismtrős szolgali, béres. Móg a. lraláli:;i
t'orrlultari i.s í{ürtlsiiscn szorongatták a fadiiiitií fe,jseét, lneg
itz t5lfí}u§ hriztgátryt" Elvétve bekortnczot.i.képii ititlgoriek
í arkri zták surillial, e|,lluliott mart alóc mintlalr;-:lityo ri* az*kra.
kii iegketlvtlliebbjci v{;ltak, neti. akadt. A .huhogó szikra-
€sőt sz(')ró liázrrril,giyára rrreredl, azzaJ, riririt}ra viiráz§lá'
bűvölte volfia í!i, kól.séglicesctt kíáltiiss*i az ernó§ztii tiiz-
nek szalatll. A l,il.ézek rántották vissz* nag,\,n8hr:zen" fi*ját,
szertlóltiökét rrrá r tncglcnrty a§z to tta a pt rzselii hősé g.'|'*t,ii t {ii*
trill:ig a forró lág rázta"

A cseszrrck! *sapai- {,e}rct*titni:l tdrllijri!li ir 'l!aij§*§:í
rüögé, Ma], netrt,,,rrl'Í. rnc*l*:livaló, a *ti;rr!ál,yil;4tir'ik filap$§

llttrtrkitt vógczttii. l\ iti;patást trvitrltl kiirr_t"vlrútrt, t,itrlil itli
iiz t,st trtóttirlli t:gymirsltt.itttjá1., l;'alkáiiirn ji!itr:li ll grizuk,
rriitt1- ii vari;iszri t:sikasztlk, Invaikat az t,rdijlrltt hit8.r,,l-ilk ús
g.l.alag lopták bil u gy;rrlillla,ll porlítl . . , S rllt'11 tt,siiiktlt
stlrlki nttg ttenl lt,llr:, tiszta srrr vol{, }rtlg_r,()liLlor l1lrirr! i<r:,t

utiilóje, csö1l1l httgtt oiL tr*lrlvirt!t, a? r:nri-czIii tiizbtn"
A ntp nlár lclkilszrltt ;.tz rigre fs a rt.ngettgbiil rnint.itll

.ién_r,ílt, lii..::önt.tlii{l. i{r[iltlhal,tlltl |tal sqrgutl lii. A h;itlnagr
tninl.tgl. ícti"}r:iiji a .lt,t cgőllr: irrti:tt, ;

{_iyiil,köi:ztrrrk nr"ki tlúlru3iigtt: f:ir;irii:rtr.
i,eincssiik tl a h*]talr;rt. kiiíünir*rt sztiltnart:;rrrgotják_ i-',l,t,l
t,zcL ir ll..rtr. ilrigiili ..

§zt:ilr:íl,-vctjtIt sztlrsztintilkkal kr"rzdlók lörlii ila i,i*i,,
g*sre ftg3,olI liilrlet, rltiktlr ;t ilorlrblulig{iit_i siirűbii1 rr:§tlilt
rikolttlzássai lril;<li[ad<iao!.l eg3,cr;rbt:t,. V;tlanli blt"l-uiilitii
r:ipell, :,t kar,iáii,,- tlrfi . . , úrfi szaliailorr;l.t erijtil:nili ir h**gjir_

{]át;or tpród ellehéretlclt ós l;ajtárs*it filiresiip{irvt:
út.i;iirút, roit*nl eliir,e" }ilragrrtltl iólt a lluglrlll_ é* a kcnrli!-
,hillrnazból, kikandikálo sziisrke f{"jt.cskót giirr§ai§ iililiússt:l
:t;ugá}tt,z szoríttlt{ lt..- Fanna,." lrug<lr:si{áil!,". -.. törd*llrl él t:i,]r{.cli,
kiinnyei véktrrry ftlnálbat csorug[ak vógig az alili_rt"

György, az $reg be]sű cseiéri reszirető ujj*lik*i ü.}ri.ií.
{c k,ucstriájái.

** I(isurarr:. . . i:sak ij lri§iratlt niep nlkürri< ,-. . ti!jt!t-
kor zírilrllt rátrk a horda. Áirnyi;rrl vclt*li, rtrlnt a róii fíiiz;ll
Alig voll tusa, áirrrában öltók lt a t:sejétl§ti$f[. Mikür l}l
szakít.oItírk a, szegverr.,tts llalrtit, !lÉmzt-t.t,s apátiuriirl" *ziil
kardrlal egynragát}alt íesz,íiit rlckik. . . i1\.üttirit ,\ i)ilaltg,
íajzat sokasága, eltltírlkiallátta tiktt, *z én ,ió g;lnrlátll ;

-".Gr,ö.r,gr . , , trtss sz ltsszun\ rró;iptl. kcrlvcr §l(lli"1.1ítt :

ö|be kaptant it hisuo§zt}iiylrát. ir 11agyil§§z§í}yt §ell{}l §eril
t,aláltarn, azLe& a pincegádorból láttanr, lrog3r kéL iattlr
vonszolja a paillón iisszonyan"vád. ", IJecsaptallr ur:lí,txl,ttl(iBütt a pinr,r, r,aralt ajl:rjiit és..frrtottant a kisiisszonnva!
ki az r,riiőrc u rtjlt,tt útun ál. ()kí;ll(,l rlringcttr .rz ilreg ;,

nel]kasát íjsal< rrtaguitlt ntaradtunk. kistrrarrr . . .

mi kell*n, nr€g ,l ies{vérlittgad . . , nincs lriár . - . l1il}{:§
rrrár édes gazdánk!,",

--* Irrriarl-é, kili voiiak ..-1.á8-oít k<izh* cg_,,,itlii-
szántatla, scblrel3,,ts vé.gi vitéz reesegiin.

.\z iil,cg ic.lviilárnlot t .

- t\Lok a nr\,érc. A. fí]ifii.tű vo},l,,.lóxscl. x zirc! fc,l1yvr:l
lttvács, a kut_va renc§áa. 'lán orrttndejc, h{}í{y uraxl ir"
..sapatt& a iéi {ii}t!t, nleri rajt.ika,l;ta. anlin{. lx€gkí§zül.t ,|
ertlőszéien cgy vásriros órményt" §osszirt, cskÜdöit órt e
iöröknek állt. Aiyaliai ln*ntltá}i, l:og;y lbrrr?rirnnak }revezil.
és csausz rr pü§ányoknát, . . ii v*lt " " " §legisxrcrtcrll, ír*r
irorotrntal áltár.La képtit i , " . },Jil atljon ntki n.lrrgrldalrnxi
rr főldl.".

(iá,btlr :illrixi köirri3,t J.ejrzikk;rtll és *rir* lr r,í:;l jrl§[iáÉl..
i*lti,entő bcszétiélrek végért iírri-. l*faEzlot.{. r{l[* "mir:r}i]i,
gyerektsség, harcossá érlcltt pár riipke piilati.;1,1t íri*lL íi I!!a,r.-
hetet_ltln slrll,ír r:sapás. Szá.|:r Jirir,ítl niélv*;t l.r*vaglitli,',:
két kesllrji árok. }legsinrr,g;ttia az eilcuiirrvirtlirlri. "il iii:.
llér,stllí 1.1§il,tirk(ii{ 1iulia ha,iát tis gri"ngi.<letr'a vát.}ra,ll,:,*.
§aI'JJrJ l{j llt'.

, - Keg,_vcirtiliire bizrrjrrrl a }rrrgir*s}tálr}, \'itirrt...l {,5t->z-
*ekrr;, "|.'isztelett; l;trttes kapit,ánvtrnl ós ills!/llriri;, l is*ljl.
gondjál .t §zegón;- álvár.ak " . ntx,t. én clinllg3,gi1 ]

§crrki stn irórilezLe, }:i,>l,ri, lnió,ri: sr:nki'scrrl *ii;rllil-
l.r ozi;r, . l)irrilláiára. kász_ttriiiririr'"r il l,(.l!s(,lt }]ll(k \ ági}(l
Kcvés ideig niég.kivilágiir,tt 1 .-,,*,. sz kÜr.,lná;ú iirii kiiziil
az",eg;,ik halottlól lejrr}xeitl, J]r:ltórrt t§i)rzcla irár-ánvbijl:
&örimöne, *zlárr lreltve§zott ii lrósi}vegt:s bc;krok törrrirclc-
gébe"

§rll,ki lctri.kérdeate, de rllinr_lell§i lu{ii.a, nri lrajt,jx.:i
li
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. . LÉgy€n_, véle a magyamk Istene ! *.'- dörmögte

b,ítcs{rztatóul, elnohezedetten az öreg uclvaros.

Kitavaszotlott, ősz truttoi megint a nyárfa, elcammo-
§9i1 ít tét és rijra kikelet zsendÜlt. És §arUaá-vihartian,
tűző _napon "ecy3Tál! egy. ifju tórök deli rótta folytonosana nrinden ígazllvők esászárjának, magyar tartómányát,
keresztül-kasul, Ruhája kgpgtt volt, vásoa is, csak íegyver*
zete csillogott folttalanul, Megszólított embert. assZÓnvt.
kivel összehrrzta a sors, firtat§atta, ki ismeri, inerre lejni
Ibrahimot, a fétfülű csauszt ?-

Másfél e§ztendó . alatt .nyomát sem talalta, Egy tik-
kasztó_ nyárelejei e§térr betér[ a mohácsi úton terpÖÍzkcrlő
karavánszcrájba. Tevecsoport kérődzöLt az urlvaron. hai_,csárok, kereskedők O_tték körül a rotyogó, piláfos bográcsoi.

"-* Szálem l * köszöntötte őket, miaBn melléjük tele_
I_rgq._el!, -- Al|+ adjon kellemes pihenést l Ismertók-ó cgy
fétfúlíí csauszt? A neve...

*-' Ki keresi itt Ibrahimot ? * vágott mőgüle a §za_
váb* valaki.

Keleti nyugalommal íordutt hátra.
-- Hafiz a nevem, Isztambulbót iöttem. óh. atvám --

rnon_dta tisztelettel a tekintélyes külseiú vénecskó toiöknek.* tlzenetet hoztam a csadsznak, tt tán- i§ű;ú.i ? 
-ii;i

találom hát a barátom ?* Ibrahimot ugyan sehol, fiam !_* Meghalt ? -_ döbbent fel a deli.
:- l!o; nem _éppen ! _Sőt,_nagy írr lett. Bóg ott fönn

,a. gyönyörű városban, Budán. Hasszán ben Marbluk néven
tisztelik manapság ós gazdag ám l Valahol rengeteg kin-,cset szerzett mé§ a mult télvizen.* A Próféta áldása rajtad a felvilágosításért * mor-
mogott q det!, miközben lobogó láng vilánt §z€me mélyén,
azzal sarkonfordulva lovára Éapott.-

§ürgős az utam * hádfotta el a vacsorakínálsatástés megsarkantyűzta vasderesét. Addig haiszolta. fiip -á

k_arcsú tábu jószágot kiverte a tajték. lA, sebes vásta Úsv_ahogy helyrezökkentette lelki egyensúlyát. NIes"hissa?it.
gselgei. ügetésre fogta lovát. és-.izző hbmlokát"jóTÖsőÖri
feszílette a hűvös esti szélnek. Öröm feszegette óelülról.
kornor _öröm, ha az újnevű csau§7.ra gondolt, 'C;ak Ú;-;;;
nap__a hosszú évnegyedck után és akkor. . . akkor elk"ovÖtlfi€zik a . rett€nete§ éjszaka óta áhított leszámolás. Eléie
1l ;; |i sejtené. meg q tfuök ruha leple alatt Gá'}ort, ázaprócl,,ot'{ -; t_elemre hívja a bitangót . . . aztán akármi
I9_Y*t+"íletrk. világé8és . . . fölctindulás, mindegy lesz, hateIJesítette foAadalrnát.

üi{.";!i!íst.-t$-#ffi!fu ;.?,":.il}tr*'*F",L#HI#*
fiove§ utciáin csattosott lova patkója. Ámint ettrátaat 

-a
boltozatos várkaou álatt, dörröniuÉ'"i.i-i niúil?n+i;;i
};i$íl _ _l 9Yq 3,sv!rtti.ves.9t<.' rrl-e"i ei-; iifrá..eg istállój ába

l"Hil?§ü:if,li*9ilíííij,í#.?*t;lf.li"l,.*tlág"J,l1u,H;és. a .!öjtidő elmultát ti"nepiÓ--iá.i.-ai,iÜ;- ;*Ü;id;;i;;elözönlötte a vá,r kacskaringói ÚUáit. 
-ar.ir,Lz 

csak torauÜ

flíli,iífi i"t*.Hl$,-ü."j,,:.-tffi {i*;Iáfi %§"§.},rfi ',"j#i
*gl9!t 9§ -i"! aki biztoi á;ŐáábÖ"aÜrt befordulni ao"Pa 

ff{ ',i3hiroT#§katona eléje pockolta magát.
..-'" Á béghez l Üzenetet hozok a padisah városából._- Nía nem lehet t Gyere }o[up. Háin"*^rai&;"ffi;'ünnepi lakomát ad a nerries bés ?l '

_ _Oköllel szeretett volna a pTffeszkedő ő

lrfl§ffi{§üt*:bft ;nTii+itu*il-iífit'ffis€Bel lendült át a magas t<Otaton.Xt.rii,irrusyott vol[ és aditslombír bokrok oltaTma átati iiOiveú-.i" á patota homlok-zatáig surrant.

Ht$áffi4,-,fj{:,;$T"áá.$5ifhqJ,$ffi*i"-í'

Fenn a nagytercmben szolgák hordták az előkelő ven-
dégseregnek az étket ós a rózsaviz*s kézmosó edényt. Felhő-
zöLt a csibuk füsljc, a jókeclv mál magas fokra hágott és a.
pornpás halrgu}atba cgy§zerre süvöltií szilaj hang vágott.

*-* József, . . József, htrl vagy te gyilkos renegát ?!
_A kiáltozásra ijedten emelkedett fel he.verő "párnáirólegy hordóturbános alak és mielőtt moccanhat<ltt volna, az

ablakpárkányról roppani rrgrással mellette termett a végzet.
A handzsár nagy félkört irt le sivltva a levegőben és

Hasszán bég, a hitehagyott, állig hasított fővel bukott a
sely,enrpúrnákra. Száztorku elszörnyedő moraj hömpölygőtt
végig a termen és husz marok ragadta meg a rnérénylőt.
Nem védekezett. A rlíszhel.yen trónoló vendég tombotó
haraggal tópte szakállát.

-* §l vele ! -_ fuldokolta. -* Izenként szedjék szét a
pribékek ezt az ünneprontó kutyát !

_-- Megállj vezir ! * csattant közbe egy ósz, tnohame-
dán papi-köntösű aggastyán. -_ A Próféta izava törvénv !
Mont-ljon mentséget a bünére, mielőtt halá]ra küldenéd.

-- Hazudj hát, te fattyu ! *" riadt a vezir,
-. Nincs mit hazudnom *- v€tette fel büszkén a foso!,v

az állát. *- Utolsó kupcilrér volt a béged . . . Orvtrl teÖviÍ-
koltatta anyám, apám, felperzseltete sáülőhazám és áriává
tette alig totyogó, csöppnyi kishugom. . . Hat fertály-
esztendeig róttam az utak porát, hogy megleljem gyilkosuk ...
Bosszírlról ölt. . . miér[ nem vetté el aZ én élétem . . . az
ódeséért cserében adtam volna szívesen. Az anvánkért-
fizettem meg neki. . . most legalább a pokolra szállt ! . . .

Gábor apród lerótta a tartozást ! . . .

Eszelős sikoly harsant künn a palotafolyosón az utolsó
szaván. Nern tudta elfojtani a behangzó paráncsoló csitítás.
Aztán nyögésbe fult a tébolyult. slrás-kacagás, A kavaszoktisztjc orlahajlongott a szemöldökét ráncoló helytartóbasához. l

-- Ne haragutlj, kegyelmes vezir. Egy rabszo]ganémber
bolontlult meg. }{ég az Allahban boldogÜlt nemes 6és bozta
valahorrnan rnagával. AzL ltiabálta, hogy. a fia ez a*gy,aur-
söprették !

1l(ég be sem_fej.ezte jelentését, {rjból megrezgett a sikol-
!1s é§.rglgyosruhájír a§szony tört á-t a szolgák*hadán, öle-
lésre tárt karral a togoly tnellóre roskadt.

-_ Fiam !... Gáborkám l...
- Istenetn... Anyárn... Edesanyám ! - csul;lott el

csodalátóan Gábor apródA tisztes uléma kézmozdulattal visszaparancsolta á
!o1!ácso g,.a;szonyőrö k e t. K is ide_i g b aj uszát siÍn-"s;iÜ-;,á.Ü
aztan mellosaglelJesen az összeborulókra szólt. -

-_ Beszd.lj, jó asszony !

§.émaság telepedett a vendégkoszoritra az öreg pap
telszólítása _nyomán .Ps. még csendesebbek lettek, jniXoi
elzihátni halltltták, rniként rágadta el, ahclvett hoiv mes-ólte volna mint addig hitték, hogy gyöt-örte, kíÍ-ozta "a
családj ától mcgfosztoti arryát nemíólei'-bosszirvágraÜili ;
bés.

_.__ Mikor elapattt igóje, megkondult a főpap mély dörmö-
gese.

^,_, , I};.q vagyg1_ a Koránban : hetvenszer átkozott az,a.ki elszakítja anyjától a szopós kecskegörlölyét és hoqv a1lür szeretet mindennél üdvösebtr AUáh eűtt . . . Vizir,
bocsáscl el öket ! A Kizmet könyvébirr-árÜ -aúi 

tOrteni,
, "..Ali,_a budai .basa, halkan hátraszólt. Óíszes selyem-
!_"flá# hoztak oda parancsára és akkor az apródra" bic-centett :* Jer ide !

_ 'l'állára borította a hímes kaftánt és visszaadatta
handzsárját.

. * Béke veletek ! ** b{rcs{rzott, *- Kiállottad a tűz-próbírt. Kedves az én szememnek az ilyen tÚ: § Orieá-parancsttok mqjd etkísértct benneteket á masi,ar határis ]"
. .l-íosszan elnézctt a boldogan távozók utái. Sastekint-eteelködösödött, Jállu me5görnj.edt_és a luOái r;á-náyónplllanatig roskadt öregernbér tétová,zott, aki szeretótre

_vagyott és nem jutott neki más, csak a mérhetetlen, rideg
hatalonr.

--- Kizmet - lehelte aztán és kiesvenesedve- dönpőleptekkcl e]csörtetett a ]ralott renegát meTtett. anélkúl. ho;v
megad I a volna elő t tc az igazhívőt- megilletó' rbáGii'ctei3t".

Szentiványi Jonő.
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A NAGy FőNör levrurl
{\l. SOROZ.|'|.;

_ l,áttani l,eszil!1-es lrel.r.elien ne|!I eg.\, rrtcntőiivet íiiggerli,
rrte}ynek kijtelc rrrár egészen cllror:harli. A közel.bcn táit*z-
1;orló entbercli ilerlig rtteig tretrt r,lobtahl vtlle. nrert : ..rrrlisképperr
lrarnarrlsan_ elkrrpotL vr:llna . " .ío A Nag;, I;őrrötc néhán.,v
óvvel ezeliitt jetlegzetescn seomorú esetet trlvasott,. \'arr
nektek eg.v felettt lríres nlelegvizii gyógyhel,r-etek, htl] az
ernltercli százai keresik a g1,,óg5,"ulást fájó tágjailira. l\ hiititi-
tn,as tdr eg.t,rószc rr'él.v. Part.ján r:tt áll a rnentiícsólrirk. .

XlY. Mentés csónakkal
I(tldves Fehérarcú Testr,érem l

A csónakkal történő rrrent,és gyorsabl_r, bizttisa|ll_r és
*t mentőkre kevesebb veszéll,L rrljt, rnagában,

I{árom-négyszer oil.an gvor§án lralarlunli. csónakkal.
mint {tszva, tehát eg5- ó0 méterre futdtlktóhtl tl --J_il 111{56i1_
perc alatt odaérhetünk. Ha csónak van kóznél, a fultlokló
belekapaszkodhatik vagy bevehetik. Iilőforclult már. liog1-a fuldokló felborította a csónakot., mégis iisszehasonlii_
hatatlanul biztonságosabb, nrürt az frszáisal vaió mentés.

Bator lehdt, aki nem futs-:ttúlja |et ezt a ggarsubb, bizto-
sabb, ueszélytelenebb lehetőséget !

_,. _§,illylbb ez azért is. rnert seatrály, hc}gy törrreg-
fürdőknél és egyéb hel_veken állandóan nrenrÖsónatnáL
kell lrészerr állnia.

_ Jól vigyázz azonban itt is, mint tninclelrütí, áli aharc. Egyik oldalon a jóravaló igvekeeet, a másikon azemberi rövidlátás. kénl.eleniszeretói, szűkIrtarkiiság..

lelakalr:lva ! }íikrlr aetárt baj tiirtórrl. nrire az irodátrói
előkeriilt.cli a k,ulcsr:k- az elrneríilőn rnírr nent lehetett segí"
t etti,

'].'e vetltl íel nrincierrkor és rninrleniit1. a lrarcot rrz ill.eti
felfogíissal, I)e eg.tlierr kiitelességecl az is, lrog1, iuttia mentiicsrinalikal bánrri. Neut, kívirnlratorn tíilecl,-irog5. 1l

lru|l:inrzri tengerből va§.y a Ralatonból képes tég_v nreiitO,
sztilgálatrrt, vílgezrri. e lrhez küIönleges iirnerete}:re va!t
szükség. Azonbatr a legegyszeliíb}r <:stlrrakfajtírk isrnerel.t_tt
clvilrhatorn t iiled,
_ . , 

.N{errtési célra legjoblian lne§felel a laposfenekű, hörrnyii
haiászcsórrak. Arárrrr,,I:rg g}:rrr§í!n lrala<1, iránya váltőz-
tatlratrí. rrenr túlsírgosalr Jiilletrélien1, s íg1- ntegielelrlí elterr-
síll.yozással a íulrlokló oldalt is béernelÍrető"

versen5,zŐ|i kesken1, fiajói, a kajaliok és kanue
olyarr labilisalt, hogy azokba a fuldoklói csak a csótríl.k
orránál lelret felvenni, Ira egyáltalán elfér a +:sónakbarl,

A neutiícsórrakban legyen eg_}" }lrrmtruszrúd, va§}:
könnyű csáklya" rnelyct a fuldolrlónák rnár nrcssziről tlrli,
ny.ujthatunk, lrc;gy így eIkerüIjük a váratlan és g1.ors
csónakbakapaszkotlás követkeiléhen való telloriiiast.

A esákl.ya jd sznlgálatot tesz a vi,z alá keriilt ftr]doltli;
felkutatására és kiernelóíiére is, Eg5,es hel3-ekerr a r$entij-

, ,L.

I 4a otí§on §crrkd,bo.n
elém állott Kis Pajtás : .,Ernő bá' én is cserkdsz lr;*eek''

-* Rendben varr Pajt.ás, De nrtist itt. az ttthtrrt sarkii-
ban, mikor sztlrntíjl-szembe vagyok yclecl, g;,g14 és beszél-
gessúnk e,gy kicsit. Mondd, lrogyan is telt a napod ?

- Hát, izé , . . igaz, reggel n_ern imárlkoztim,, nrég.t*g-

naptól kezrlve mérgesített valami , . . aztán a leckékkel li:
voitan késeen.* Na és per§ze már itt a hél (rra !, -* lgcn és lrőzben minetig arra keII gclndolni. hog,y
tegnap a fr:otbatlnál olyan boxot kaptarn Dinitől . . "---- De}lát. végre is a latirr penzutrrr:t azért megcsirráltarl ?
Tis mi iett a inagl,arral ?

*,- A tízpercben elcsíptern lludit, lcültünk a szernól-
kosárra és sikerült r.alamil lekörrnöl,nöxr,

*-. És otthorr ?
**- Ottlron turóstészt,a volt, arnit nagyoll szeretek, jíri

belaktanr" Aztán nekiláttrrnk a focizásnak az uücán, De csltk
evett a móreg, nrert a tirbbiek lehurrognak, azt moneijáli
durva vagyok és a bírónak is szemüveg kellene.

.--- Es most már este van, rnondrl a leckékkel persee tnár
nrinc{ rendbe vagy ?

Ilem. . . éppen, még nem értem rá. , --* Gyere Pajtás közelebb. Nézd ez a cserkészkirlt},\,, ez
mutatja rrieg, hogyan lesz a firlból cserkész. Evvel nreg ketl
ismerkedned. Látod. Ira itt lapozunk benne, rnit_venfélék
vannak írva: ,,A cserkész ,hiven teljesiti köt.elességét ! . . ,

A cserkdsz másokkal szentbett gyengétl . . ." íJírort ezr. ?
Kis Pajtás rámnéz liét oktrs szemével. azüán csende*<ert

rnondja ; *-,§rnő bátyárn, ón cset:kész akarok Ienni !
*- Jól van Pajtás. Lizt' vártam t,iílecl^ \'iszontlátásra az

otthon sarkátlan. Ernő bi'.
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s§ó§ekün külünteges xl*kú i:sáklya sz;olgírlja §frt, i} *till.
mellyel a mentendő "l,estói :rgm sórilrelern ln*:E.

..ló szotgálattlt telrct a :rterttőiiv, tlc,brit,tiicii is, ilt r,sxk
akkclr, ha szabályszeld*n i:lsszec§ílv,lt}vitr, á.llantlrial,r lil}:iisl,i;
kész.

Sokszor sztiksígles lefuei, 1r*gy a iri!tlcl&Jtid a r,sr-rrlaJr
}tátuljávat közelitsiik §;eg. §z§k§ége s ez az€,rl ii," lgEll
felesleges ielőveszteség volna c{ c§ún&k rrie§f*rfli íá§rr. }§sclrli
távolságra háttal tvezve lranrarabb t]rünk a, fulciolilóh*;"
§lőnyüs tl háttal való megküzelítes ulr al} c§ó&ek§kfi,ál,
melyeknek a fara meglel*lően sed]es, tg.t, a haiásai:stirlakrik-
nál, balatcni €vező§ űsónakokÉál ee a k§rül:tléx_v a r:só*;;k*:t*
ernelést felette ntegkiinn,víti. A tnerililcsórrak ieiseel,eiósd-
ben rragy §egíl§égiinkre leliet, lra a felszerelés}r§z lar|oeik
egy vlzaláIátó késaüldk § {igy iigynev*zett óleillt}t,,,B,

§zínte látom rnagatrr r:lői,t, B]í!yetl ítá§y sze;rreit*!
meresztesz, mikol a Nagy $őnött vixalálá,tti teéseitléitrő}
€s élethorogrói ír"

'l'anuiságul elltrtclndi;m ireked, lr*gyou jütt li, a §ugr_:"

§őn{ik e két kdsztilók hasznára és nrié:,t kívá*,,irr aít, hir$),
aa anrerikai cserkészekhez basotllóan |e is haszriáid l,;re*|ő-
csóxakodb:trt,

§gy gyiir:iyörii jttrliilsi §ep§§. tör|ént. }ir-;g3; kirJln<íLli-
tuxk a eirbolyaláktól szegéiyeeett .{'loítítliil?g tengersz:*x,i
§Áeg]át0gatásáh,oz" Á tó igazi. tetrgcl,szetlt vtill. kiieet t{.}txi
méter lnaga§atr ter{ilt ei, Nevezttessége és rcárrk tlézve il
legnagyolrtl vonzóeír:j€ az volt, kog_v" a vízlreri haiali:l:rs
písatrángok tanyáztak.

Á víz gyönyörű tiszt*, vElii ós e? á i]i§2li*lrg*;lást;a{<
kiiliinleges varázst adott" Látni 3e,iroi.cll.* lnitll úlrliiai a
vlz fetett c§apongva repkedő lepkét a lje r+latí egy siiiót
árnyéli s beérve, r.ni*t ugrik ki a {eveg{ít.rt i,lól€r §lílgá§§it
ós kapja el zsákmánl,át,

Á víz átlátszósága a halásealr:t is rnegnehexiieti,r:,
,tlert nemc§ak mi láttuk ffeg íi, haíal, hant,rn *z is :rleg_
figyei}retelt bennürtket. Fontrrs volt, trogy a víz tükröeósét
kiiktassuk, mert kiilönben csak * viz felszitrét táttuk. §]zérl
á Na§y F'ónök egy sziklaíokcrn olyan treiyet váiasxtot,t" hogy
& nap §ugar*i lrátulról érjilr a vizct, horgá§zva pi§z|rán§-
}tészségével csaklramar egy hatairnas pétdány akadt lrclrogra.
§zalatL három társartr a tengerszert másik oldalán viclá*
rnan élvezi az &szás örónreit, A hal fárasztása ktizbcn
nem érterfi rá figyelernmel kisórni óket" <le otlapillantva,,
azt iátom, hogy a csónaklrall ít€ííl ü1 seuki és kót'
fejet felváltva látok lebukni a viz xlá. },Icl }clr*t a
harrnadik ?

* Mi történt velctek ? --- kiáltott.aln á v!? iiilé lr:;j*lva.,
hogy hangotrrát a víz lelszíne g_yor§an és rcegerilsltv* vig3le
*I hozzájuk,

** Kis }ígkasszirr a :,íz alá :§el{ilt, ós rtcill i:a}álj*ie
sehol -* h,angzott vissza a váiasz.

Pillanatok alat.t átszaladtak fejtmert a }e}iei.őségek,
Kis Mokasszin két, társa, a Gyors Szarvas és §. Iie}rér Fiúd
pornpás rlszó és í;ukó r,oll.

Ha nefi tudlált tnegt,a1*}:ri ós a viz íejsríttére bocni,
}riztinvá,ra trkuk vglr líl"

1_-*-*' §ű id. --, ,)

:1 .ir:ttrjkriíri! 8

-'',, Lljtiek, b* a, csóti;tk§p *: *rgiil,| *sall },,irllrl, q,r,;l_;_-

x,*leit ér:lcnl i --- kiá}totlarTi. {*}djiik. Vi}lá;ll;,_i tll ! tilitll;ir
írrit;rl eivágtar:l a iror*giril, f*trli hag.yirlm a 1ti:,ai1,1ii:glt.
*y*kk*r:dÖnr*t, e§y fenyiig*ly-ra kiia{:'l{.tl!]. kal:lpl;n-lr:i, ili:l_ii;;
egy 1rárorrl ldpdsri: fckvő tlr;kor.l_ia,n irgy l!.lytrr,t]li) c}" hcgr
irárl1,l:k ponte;s*.n a csóitak irárryál-ral; ieltijttr iiiú§ } n

l<alap t-etejóre adriig _l,aktanr kt}vckel" trti5 * i;r.rkrr;l :l;t;l3,irl
le,n.r,clrrita, hog3l a krií ruh*,rl*ra,}: {eiején átlel;irtiv* 1ti1,1llr.r-

$al} § sz€lencsét!errség helyól 1áttala" 3lint*g,l il,iirll,zJ};:oi
és célgünlbót csixállam, arneli.vel pontos;ur l szyrgt,tilsi:i.ltllt,
s*g hell,ét ligyeihet"ttur,

}llndig rlátrarrt iév# h*r*gkó*e}ct,elillriii ep;_l *a1l.v ilí;l,,
rtlas hoi,goi,, arlri}ye*l cs:lk a kilógftttiili pis;tr&ogok trieg,
fogásához haszrrálunk, satrtli*rn a horgás;rzsinórr* *s rrlllleje
móg eg3, hatalntag Ól<irrisúlrvi is ak*szJclttatrr, Ákk*r,;:* ltt:ii
otla is ért a nyiríakanoe, :l:,*lyngk tlry& az crí}i*ljes er,*ei1-
csapások áiatt szl{ie hasitt;tt,t ,a vizeL, §i'enr veszlltlüttl.:
rr forduiással hiába időt. hat*lntas }iikdssei'll*t,irszitoia:ltii
a csónakct, niagaín is beugrutiam, }it,ztttrbell :i }lcl,g;isz-
,b*ti:al és a csalihaltartó bátlcgdch,:;zza! ós rájrrk l,ijiL,,ii_.irtt :

,r§vezzet,ek l-issza, alrtrg_Yar} i:s:rk tudfok."
Két társani arccal előre kanoe nródjiii"ii i]l rl .-ii i];l li.ú:.*

han a menetiránvn$k ]rátlal a szi}elaft-lj*llrl t:lilti., l,rtlt li:ir;r-

lé ,-*
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:1 ;j .-,il:r.,.aiil l{:lkuti} lii§ir

,<lnrabjaimat fig3,elteur. I{ezembstl, v*l{. a harraadík el-ező
,*s ezze7 irányítot,tam irg5., a. csónakct, lrogy a nyakkendőt
és a kalapr:t mindig eg1, r,onalbarr lássam, .Az első és
lcgfontosablr vtllt, hog5,, a lral*se t szinhel_t,tirtl pontosa-n
visszaérjii*k s ott kezdjük meg- ú.! relrilsz*r szerinl a
k ut atást.

Eleinie a sziklafe;kon hazzáln közeleh'n eső n1."akkendőt
}á,ltam rnagasalrtran és * kalapot alatta fekl,őnek, majd
e§lvszerre csak a kendőt lá{,ta.r*, rnert teljesen *lfedte *
mögötte fekvíí kalapot, majd €g\,§zeí],e előtűnt a !:alap
teteje is.

-- Fékezzetek azünnel i

S a három evező teljes erővel adott a csónaknak ellen-
gözl. Kezemtle kaptaml a konzervrlobozból készült hatal-
nras haltartómat és az evező végével alsó felébe is lyrrkat
ütöttem és erősen a szememhez szoritva, nyitott végével
a yiz alá nyomtam. Jó arasznyira merült a viz alá, de a víz
nem töItiitte be, nrert szeíilemet olyan erősetr szoritottam
az evezőtttötte nl,í|ásra, hcrgy a bentszorult levegő n-ern
engedte,

-* Most lassan evezzetek -* kiáltottam. §{iközben tár-
saim eveztek, az 1gy rögtönzött vízalálátó k{:szülékkel a
rntliy ten§elszt,nr birorllImlr kiiárult előtt,errt" Kcrestcm Kis

i\írrkasszint. Egyszerre észrevet|er§ alatlrrnk egy sötét ár*
rryllt. Mi;rtegy, harminc méter mól;,en lebegbétetl"

Világ<ts voli, lrogy harminc méter mélyre nem úsz*
hatok le utána, így hát csak a lrorgászbtil segíthet,

-*-" íde a horgász}:otot ! Iigyik kezemrnel a vlz alá
látó késziilóket íogva, a má§ikkal kiuyitottam a dobóorsó
elzáróját.;\ srll_vos ólotn nyílegyene§en vitte lefeló a hata!-
rnas hárrnas horgot. Mikor úgy- éreztem, hogy már etég
mólyen vagyok, ujjaimmal lefékeztetn a zsirrór futását s
kiadtam a vezóll.yszót : --- Evezzetek ellenkeeű irányban !

Kél-három xréterf haladt a csónak, mikor irgy éreztem.
hogy valami súlyrrs tárgy akaclt bele horgomba. --* Sikeriilt*. kiáltottatn s elkezdtern m<rtollával a zsinórt. anrilyen
gyor§an c§ák tudtam, felgorntrolyítani" Nem kellett nagy
erőt kifejtenern, a ,vízben az ember, még ha eleüllyed is
benne, alig eg5.-két kilóval nehezelrb. ezt pedig a horog*
z*inór játszva megbírja,

Néhány nrásodperc még s felbukkantr" a 1,íz fe]szioé
Kis M<lkasszinnak elkékült arca" A, horog ópp a hónalj-
}ajlatá}ra,kapaszko<lott, rle nrit törődtiink mi most a kis
sehbel ! Gyors ólesztósi lrísórletek után visszatért közénk
Kis ]líokasszin s csak rnint egy rossz álomra ern]ékezetl
l,.issza a hirt*len §rellótre kapott görc§b€, melvnek kővetkez-
tóben, mint a lralta süllyedl le a mélybe.

§zóta, a Nagy Fitnök mentőcsónakjában mindig van
eg}, €gy§zorű viz alá látó készülók és trgyancsak áIlandó
használatra készen egy-egy métercs nagy T-alakri vascsóre
-qzerelt i darab }rármas horog, az élethorog.

A vizalá!átó készüléket ós az óletlrofgot az amerikai
cserkészek már széltéllcn_hosszában használják, §tlk ember
kösz§nheti már ertnek óle|ét.

A vízalálátó készüléket k(iltn},en elkészítheted u§yan-
úgy, mint azt az amerikai eserkószek könyvükben leírják.

Az ólethorog gyártása sem tirlságosan nehéz, Á közölt
rajzbót tisztábán_ vagy etrnek móreteivel, most inká}r}r a
hasznáIatáról irok nróg néhán}: szót" Az élethorgot vagy
olyankor használjuk. amikor avíz a|á látunk, de a mélység
miatl a fuldoklót rnásképpen nem közelíthetjük meg ;

r.agy petlig zavarü§ ,víztlen, amil*or a fuldoklót csupátr az
éiethorrrggalkereshetjiikíel. Ncm, a]kalmas az élethoroggal
rnentés ttllságosan sziklás ós fadarabokat tartalmazó zava-
ros vizhen, ahtll a horgok krinnyen elakadnak. l{azátokbad
a homolios Duna és a sirrra fenekű Ralaton ezzel való rnen*
tésre nagyszerií lehetőséget, nyujl.

Használatánál a tegfontosabb, lrogy valamilyen módon
rögzítsük a §zerencsétlenség helyét és ennek a környékét,
csónakoh haladva renclszeresen szinte felszántjuk az ólet-
horoggal, így haladva. a fenekén fekvő frrldoklót minden-
képpen,,horogra kelíthetjük'{,

t(étsó§kívül, sebet ejt rajta a horog, hacsak a szeren-
csés véletlen kör,etkeztéb€n nem úszóruhájába akad. Azon-
ban ez a seb. kivéve, ha a horcrg szerné}re akad, nem okoz-
bat srilyosabb elváltozást, Igen kicsi a valószínűsóg, hogy
a küIönben is j<il védett szemet sértse meg á horog, de még
ez esetben is inkább áldozzunk fel egy §zeulet, mint eg§
éIet,et. Sze,retetttll rilel n Na§v Fi.inök.
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5.*§ tekcrcsr:lés utiil a m*§-
m*rad* végct, átdugjuk a hurk*n

.{it titbujt2tott vegfll jrii rn;"g.
húzzuk

.lr;!:ih kézz.r"l ll mllsik kötólyóget
is rúe§hflzu,§}i, nriáltal a hur*k

rrzinte e6észen *li,ünik

S a záruló ltuiok rögzíti a szalrarl
véget
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Nítrst. llog1, netnrtigilrcn lcza.ilott a F'ekete Bocskor
szervczetc cllctti pompás sikt,rii küidc]ern. való§áso§ kérdés-
özön áraszI.ia el a hat§árat vezelőségót. felefonon] tömcsnvilevólben tudakozódnak a cserkiJszck, kicsinvek-nadvrik
vegycst, vajjott Somaházy Pistának a Fekcte'BocskÖiral
kap.csolatos kala.lrdjai valÓ§ág-e vagiy m,e§e ? Hát . . . seme§{yü, sem másik, hatrem a kcttő-'ös§zessége. ValósápBá
életlt mcse. Méghozzá olyan mesevalóság, mel5;nek történíii,,
söt érdeke§ törlénete varr ! Ugyanis minaen k-ciltői szabáIlvai.ellenlétben nem a rnese fJr-málta ki a r"teie -BoóSÉó,
alakját,. lranem éllpen cllenkez(ilcg, a Feketc Bocskor kóp-
zele.tbeli _személyc lcremte|te nle§á me§ét. Ez a maÉvarázátvató§zíniileg kissé körmönfont ó§ trornáiyos, tehát iÍl-indjártvilágosságot tlerítünk rá. . .

_ Még javában a január lrónap_iát trrnostuk" rnitlőn cpvnedveü csatakos es[én kis csoúórt cs'erkúszember svriii
_össze Faragó Ede bá', az országós vezetótiszt Cserké§;Éá;:beli hivafalszobájában. Mikélrt"bu.ikáló összceskúvők. nra-gukra zárták ae ajtót. azlárr Edé bá'beszéclhez fohász-
kodott.

. -- Fiük, felvetiídőtt a terv, hogy a tavasz folvanrárrvalírmi Dagy..az egó§Z országra kitÖijedő jatétoi É;ll;;;
l911.91nuTk, olyasmit,.amihez hasonló edtlig még nem v<llt.rzgalmas lcgycn, cserkészszerű és nehezen feleithe;tő élménvt
Jelenl§cn a résztvevők számára. Természetós, fő az iclŐ-
§zerűség,^ dc _méginkább a valószinűseg l i,g3*' eonÖiná;l.nogy a leladat eg3- országfelforgatásra törekvő földalatti§zervezct .leleplczése lenne,. . a neve., . a neve. .. up!-anmllyen nc,vet a*ggassu_nk erre a társaságra \pagy a vezérérÖ-?...§ol{rétű homlokráncolással, sől trajúszt tépegctvcmélyerltek. a _löprengésbe a megbeszélés "részesei.' flOviacscnd, maJd kéttagú kifejczés robban a levegőbe:

,,Fckete Bocskor".,.
,,. l.Bravó Sanyi ! * c§attant egy§zerue az osztatlan
erlsrnercs.
, . ,Me,g..s,z!ilgícl,t a sokat sejttető elnevezés, sötét csele,ke-{letek, iüI(letően elcven escményárat-lat révlett elő möeüle.Titok,. kaJqlcl ize yolt ennek á tei izi,irat-;i'á l;'f-;üi;
lejlő_ feszítőerő viszontagságö§ útjára iniitt"tÜ §"Ű;Ú;;Pistát, _barátait, ellensóglitl " ----

,., , Polcsi !á'r. t_Magfar Cserkész szerkesztője, szívvel-telelil(el a mindjobban kibontakor"ó t.erv meile á]lÍ és kész-sége§en heiyet adott a lap hasábiain. Már az első ltöz-
|emgny napvilágra kerülóse után fcizaj]ott az érdek]őrlés-ara(lat, jl _puhatolózás, megorrontott valamit az olvasók§erege. Polnqi bá' azonban*keményen visszautasitott; Űostromot, válasza állandóarr, ugyandz volt-:- -_. Szerkesztd-ségi titok !., .

. Titoknak ketletl lennie a háttérnek, kiitönbe.rr elveszett
_v_oJnq a csattanó. Csupán a Szövetség' tÓÁiOUt 

-}ur"i6Í;;
I1dc bá' közvetlerr muirkalársai tudtáfi, níi is tesziit. s őkhallgattak, akár a sír. Mialatt a Magyár tXeriiOii-ÜÜ'eg"v;;
inká-b b bonyoló dott a mese fo nala,-á ?*ieiO i i.á i lir"tlil;i
39g|eslt!et! .iramú .munkával kószítettcl elő 

' 'riéÜi:
1\ellé7,_íe_ladat volt, riadóhálózai-kiópíté§, a Fekete bocskor
ugynokP.lnck megszcrv,ezése és mindezckcrr fclÜl a hatalmasarányú,lcvelezés, hísz qz.összes csapatparancsnokokkal, arnagasabb escrkészszervekkel js kűlaiir-kiilön vo][ szüksépesérintkezé§be lfp{,_ el,tétni.őkct a lrrtlnivalókkal. n proiia-
§lrld1. c§oport "Winrli bá' vezetésévet -*- a §yehdébÉekkedvéért, a rendes ncve ]vvirrdhaber Alaios -'.-' -áj,l ct-

il3i'áii i í"Hí:'"* 
munkában, Néha azt őem tutlták már"

}:g5, szép napotr aztán l'orrporrL.jára szaIaclt á Ilie§t_
csclckmén_n* és egyidejűleg az'brszá{ot röpcéclulatenBer
árasztotta el. A Fckete Boóskor megfenvcqett^e a cserkés'ie-
ke!. Yóg el sem ült a röpcéclulák oÍ,oztá Xavarodás, mikcrr
tnárcius lrtrszonkilenceclilién szerterepült az országoó riadó-paranc§ és harctla küldte a csapatókat a F.eketÖ Bocskor
szervezcte ellen. A törtdnet kilépett a Magyar Cserkész
lapjairól, mgstestesült_minden alákja -- a ÍÖgény életre-kelt. Flevcs iramú vo]t a játék, fószúltséggel- teTi. Erról
nem itt számolunk be, iit csak annyit mon-diatunk, bogl
valóban élnrén},t ,jelentett a résztvevők számára. nein eÓ1
könnycn felejthető ótményt. Mint már említettük, a iaíét
lepergése után ismót me§rohamoztak bennünket a kérde-
zősködők. Nem volt akadálya, lrogy végre színt valljunk.}íeg is tetttik és lelepleztÜnt< niiirdenÍ, minclenkit"mál
és most, bárrrint tittakoztak is a Fekete Bocskor törl,é_
nelének írói, köztuclomásra hozzuk. kik rejtőznek a ..I)áoa*
szenles Kígl,ó" és a ,,Proton" álnevek alatt. Szentiváirvi.Icnő és Ráczkcvy Sándor, a l\Iagyrrr Cscrkész legbelsőtíb
Iriunkal ársai

N{időn rájuk törtünk a szerkesztőségben, kezdetben
IJrcreve.n _elzárkóztak. a legcsekélyebb felvi'iágosítás elől is.Am tni figyelmen kívúl hagytuk vonakodasutat és mes-
kérdeztük, hogyan támadt áz az ötletük, hosy a mesíit
mótlon vessék paplrra a regényt. Erre az eeíik ,,tbzetlensEq".- mert mi más volt a Fekete Bocskor ? -§anyi testvórüik
felcsattant:

- Nem rcgény, dehogyis reqény !
Persze, hogy nem az ! - vágótt közbe eqvszeriben

g .m4silí közellensóg is és letéve szómüvegét, feinézett az
írógépről. melyen adtlig bőszen kopostatot]t. - Csak szúl
regényr,ázlat. Az ötletet pertig maga az élet szolgáltatta,
Az a tény, lrogy mindig ú]ra meg {i_ira mesindtrl a*próbál-
kozás és mételyt, a nemzetromblló tévesámék kofikolvát
szeretnének elhinteni hazánktran. Erre 4 veszedeleirrc
óhajtottuk felhívni a fiútársadalom fisyelmét, " . ._ S{iért csak regényváz]at Z --- tiitattuk hirtelen az
alkalmat megragadva..* S.ft .regé,+}: csak az őszre lesz belőle, ha igaz.

- Szóval, kibővítve nreqjelenik könyvalakban ? 
*

- Lehetséges, sőt valószTirű.
Diadalmasan felkacagtunk, íme mégis csak sikerúlt

megtudni. amit akartunk. A társszerzők-ekkor eszméltek
rá, hog"y csapdáb_a cs_altuk őket és vitlámgyorsan. cseppe{
sem gyengéd módon kitessékeltek bennün[Ót a szerke§ziő-
sógből,

Dehát azért Füle]ő Gazsi a nevünk s azért vagyunk
a.titkos szerkesz_tőségi hírszolgáiat, hog_vha sztikségeI. hát
némán szenvedjük eI a méttáhytaianságokat. ha ézen az
ár_on kielég_íthetjük olvasóink tuclásszomlát. }íindezen alul,
felül és ,tr1.1, roppant kíváncsiak vagl,urik arTa a regényré
és. _reméljük,. ho§y miharnarább -blr.ashatjuk. Iti-erí a
vázlat,_ _sz,erény véleményünk szeriIrt elég érdekes !
Nemdebár?...

_ Az, hogy végererlményben mégis csak játék volt az
egész, ne rontson §emmit kedveteken. }íert megtörtén}retett.
ygllq .... hála a jó szerencsének. - hogy múrlraáig nem
öltöLt ilyen komoly formát a dolog. Kicsinvben b'izonv,
olvashattátok a napilapokban. szá-mta]anszÖr elóactódoiú
már hasonló csct. Hát fel a för,el. kinyitni a szemet, hisz
a mi rósentétünktől is íügg némüép, hÖgy minél kevesetrb-
szer burjá,nozzék fe| a r,éizedelem, --

Fülelő Gazsi^
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"a mc'legl§efruií
írrryűr- or§sőga
Itta: plíéz Temesy Győrő

Amikor a nyomor{tság és tosti-lelki szenvedés a világ-
}rá'borüt követő elesettségiink napjaiban tetőfokára hágott,
a magyar rPnán kihalt az 9,qber! étzés, az igazságosság
ós emberi civilizáció §te. Hóhérok gyűrűje vett körül és
mínden világtáj felől a máséra mohón vágyakozó sunyi
vigyorgással találkoztunk. Magunk és gyermekeink leron-
gyolódtak, a pénzünk papiros, a boltoknál egyetemi tanárok
tarsollyal sortállnak akciókrumpliórt. ragály és betegség
pusztít. remónytelen harcot folytatunk a tisztaságért. Ekkor
a kába hóhórok, a szőrös pofák és §zennyes markok zá,rt
öve fölött átnyúlt eg1- fényességes anyai kéz és azt mondta :

a ggermekeiteket adiútok ide, amlg a szógyenletes őrület
felenged l A hollandu§ anya üzent : és megindult a magyar
vézna tavasz tízezernyi bimbója a tulipán és tej országába
enni, élni l A vi5*orgó bírvágy lelapulb előle. a szőrös
marok kiengedte a jövőt, hogy jobban falhassa a jelent.
A gyűlöletgyiirűn átrag5,ogott a szív és szeretet szivárvány-
hídja, hogy álvezessen a magasablr és tisztuttabb emberi
kultítrába: megerősödött irjra a magyar hit és bizalom:
uan emelkerlettség és lelkiség l

A cserkészet aklioritran kapta, teljesen a hollandus
fitlk elhatározásábót az akkor nag:yon jelentékeny Prin;
Hen.drik-alapítudngt. Ebbőt állította fel a cserkészszövet-
kezetet és adott jutalmakat. A hollandus cserkészek a szeretet
ezer jelével keresték fel a magyarokat: igazi cserkészek
voltak, egy nemes nép nemes fiai; norn lehet ezt elfelejteni,

Most azért mondjuk el ezeket, mert jövőre a hollándus
testvórek rendezik az V. \'ilágjambofee-t. Minden magyal
cserkész lelkes örömmel ragadja meg ezt az a]kalmat áíra,
[ggy megismerje e nemes liitk nagyműveltségií országát,
Miígen a hollandusok hazúja?

. _ Hol'landia földr4izilag páratlanul érdekes r:rszág, Szom-
szédaitól csak mesterséges határok választják él; ő a
határaiért nem emberrel, íle a tengerrel harcol. Szemléljük
meg az ország térképvázlatát: az egé§z or§zág tulajdbn-
képpen R4ina-torkolatvidék. Területe alig valamivel löbb.
mint Csonkaországunk eg_l.harmada : 34.{23 km2, tle lakos-
sága közel jár a miénkhez: ?,612,000 télek. Ez magyarázza,
lpgy amtg hazánk át lagos népsűrűsóge négyzetkilométeren-kint 92 ember, addig Hollarrdia sűrűsóAe 223 lélek. Ha
el akarják tartani ezt á sok embert, akkorá fötdraízi helvzet
mindenekelőtt két dolgot paranósol l 1, okszer:ű gaidaV
kodással kihasználni minden négyzetmóler földet ; 2, frrinden
alkalmrt megragadni a földterül-et gyarapítására. Ez utóbbi
per§ze távolról sem jelent hódító imperiálizmust (Hollanclia

cserkósztrüor Hollandiában

sohase akart, fegyverrel hódítani), hanem a töltésrendszer
továbbépít.ése által jó termőföld tengermentesítését.

Flollanclia művelt és gazdag orság. Ennek rnagyará-
zata az, amiben sajnos, hazánkkal nem lehet összeÉáson-
lítarri: valamikor Hollandia volt a ,"tenqer fuvarosa" az
egész világ számára. Tengeri nagyhataloÚ. Évszázacíokon
át résztvett a felfedezésekberr és ma kiapadhatatlan kíncsek-
ben bővelked,ő ggatmaűillarna van : úallandus Keletindia.
Ennek terülcte hatvanszoro§a az anyaországnak, kerekcn
2 millió km2 ós lakosainak száma 5Í millió,*tehát h,étszer
q]rnyi, mint az anyaországé; nópsűrűsége pedig 27, Jdua,
Bornea, Sumatra, Sumba, Sumbaua, Celebes, Flóres, Tirnor

- mic§Oda_ bélyegeket lehet majct ott csórélni t Hogy a
kifogyhatatlan _mennyiségben termő rizs, tea, cukor|-fii-
sz.§rek, kaucsuk,_ dohány mellett csak egyetlen adattai
j.ellemezzük az ilyen kiiűnően termő gyaiinat gazdasági
fontosságát, megjegyezzük, hogy Hoilándia pÖtróleulfr-
kincsével a világon vezetőhelyen áll l (SheII, angol-holland
olajtársaság l)Ez a mai gépesített világban }rallat-larr órték I

Jáva szigetének páratianul ügyes (renek háziipara virágzik)
és szorgalmas népe 280-as §űrűségben ét ; 

-sehol 
másult

nincs a trópuson ekkora sűrű népesség : ',erületén még
erősen folyili az rij kőolajmezők feftarásá, arnelyben töb6
magyar tudós is részt vet1, igy Lóczg ,La;os ilrofesszor.

Ha Hollandia fötdjót át akarjuk tekinteni, az első
tnegállapltásunk ; ninös hegye, A déliryugati sarkában mégisval egy heggyel borított §zöglete: olyan hozzátoldott füg-
gelékféle_ clara,b a }llaas folyó jobb partján. Ez Limburg.
legnagyobb városa }Iaastricht, az egész Ólyan alakir, mint
az egéríogó. A 60.000 lakosú ]|Iaastricht ne,üében a ,,tricht"a lqlil trqiectum szóból ered és átkelőhelyet jelent. Eza föItl azért jutott Hollandiána}i, hogy legyen része az
Ardennek szeriéből : valóban itt kitűnÖ'köszlnet bányász-
nak. Eltékintve tehát ettőt a kis hegyes résztől, o§siut
a többit függőlegesen hdrom rószre.

A nyugati tengerparti sáv majdnem Utrechtig lnélgstk,
\,-agyis a tenger szintjénél mélyebben fekszik, Ezen van
Amsterdarn, Rotterdarn és a főváros, Hága is, De ide-
tartozik az egész szigetvilág (\'lissingen, N!,ug. Friz szk.)
és a ve|ük szemben elterülő partvidék is. Ez az arszág
legrnűveltebb része, a tengertől állandóan karbantartotT
gátak védik. A középső terÜlet O-*20 méter magasan van
a_ tenger színe felett: idetartozik a Rajna ágák vidéke
Utrccfil és Nijmwegen közt, a rléli HolÜndia"(Brabant),
va]amint majrlnem az egész északi Hollandia (Fiizland és
Overijss_el _közt). Ez a két emlitett vitlék, tehái a rnélysik
és_ az Alföld eg!üttes hollandus néven : mars vagy mar§ch-
íöld. Ez a típikus ho]landus táj : rét, lcgelő. kert l,ag1,
szántó és minti úg;. keletkezett, hbgy a'Raj"na széttereget"ti
horrlalékát, még abban az irlőben,-ámikor'nenr a maitor-
kolatában végződött, lranem észak felé fotyt.

Eet a mars szót jól jegyezzúk rneg. A harmadik táj_
képnek ugyanis §zintén jellbgzetes hoTlanclus nel,e van-:
ge_est a neve,_A mars szó alföldet jclcntett, akár mélyebb,
akár rnagasabb néhány méterrel a tenger szintjénéi, Eá
?_ geest (góqzt) a magasabb, fenns{kszciű teriildtet jelzi,
iWag.ur,_ e_z lrollandusul- 20-100 méternyit jelent. Na§yon
§evós lrelyen ernelkedik egy pár méteriel Í00 méter J-Olé.
llyen az alsó Ijssel és a Zuiáerzee közé eső Geldervidók,
aztán ?z grsz.ág délkeleti és keleti határvidéke. A geest
harmaclkcri rétegekből felépült tábla, amely nem vaiamí
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l, .jir lr:r trrőlii!li, nli,rl ,lrg.l, tlu.vál;ii l'tllvr-r*ri lürrtteldl,. r,acv"l,'iIi.! ri,z;t|i,rlt. jt.gt.s r.i.tjtlclíi. it tl. atfuii!i, mor,lnriin rűfriri.

]]l:,íllr ..1 .16jkrrr lncg a sl,antIirrár i"iri jígtakaró r.g";gl:Óiri.l
HIlt,I,,|t,d(iscl úilt, akkot. irl;iig lrrl[;l el a tIurr.aszó,nií'tür-
lrtrlliiket.'Ierrntllés szemporrtjhbói ;r 1"ö|11 elclsziása, si*nruós k*rt,, 27ö7!,r, ré^t _é§ ll.gt:lő 

-il.\{j.,, trtlii s}á éi ,nitr;.Üii-
l]:.!, .:II;:llnls 2705. (}lagl.arnisziigott terirtlktttei, lÓ"._,
l ,,ltá[ it kevtis l'iild eggttrglledt tcl irrókellen l

"},Xóg'. 
egy harnratliti jrl fióttanOus szót is meg ke}l jeg3,,cz-

níink. Flz ,\ p,irlrr sr.ó. Ez a mars_rirléknr,k ait a niéfi:ctrbrcszeí j(,lí,nli" arrrell,ikben t,satornalrálózaltal iis§zcs\.íiitika sizt,[. l.]z l Jrrtll;ttlrlusok lra91 szcr.ii talúlnlánla, ainclivct
tncgatlásra J<ttsztt,tik a tr,rnrtisi.Ólet, .\z ígv i;ssági,iiti ii),,taztán szflrnalnrok által nrrikiidő szivatt;,Tik útjáfr'; a c"ni.i"
íttgális .ríi felirasználásl'r.ai, álcmetik a'gritakdn u t cnpciir,nis czzcl igazán _ kitűrrö míir.elhr.lö ft;trliiriz ;irt,nár<.- 

- ' '
A csatornák háltizatát kütön ki kelt erirelniink. rncrts.emtni sc jellemzi jobhan a hollanrlus lá.ial, mint a critbiÁi'.Á I14ina ugyan c5ly.séges rnetlcrl,t,n iÓ1,',hollanrllls fail(lrt.{(le r,ízntennvisÉgi,a lJilna bu-

,.i\ tlrásilr rrag5;.liili;r|,i.iYirrrlslla. llrl ítrrl.tlyttll<l í;i H*jllil
egyili,trrrko]al_a rn_ellrlt, 161l"Uq1; Jitkr.rs:;ll) * !cgnag3,rrl,rl,,
tengeri lrajók is 

, 
felj rrlnak. n)(.rt a l1ll j na ág 1l,ciii llícelrOr

rncstersógescn ki líi$jlrrti:ik. \ i tágk crcik t.,it"|ini foá{.csrágjr l
az atl.ia mcs,,,hog_\. ilt rakrrrlnak lií a rljnai foi,;,ani giizaia;it"
lqlggr!. trajókra, és _visztlrtl, .\ hilr.crsurni 1ábortrirz }cg-
közelebb esik l,,"lrcr*f v/tlr:sit (154"00{l la.kos), a k.üzétlkol,ita, ltírts ltt,[rrtnátlvrrs ós műr,t,lő.ldsi kiizo,rn'. \,,, óbr,,,
szirrtón bfnnc van" az átkeliihct,l et jtii nlií trectti sió :

máskép.trictrl, németiil Filrl. pl. az l1rlut,| lrévben, angoltlIíor& pl", a }}er_esíortl névbcn. Arrgliába Iíisslrlíeir}íjl"van
rcttdes járat : clétn3,tlgaton. a Sclrilrlc torktllat '-Walcherrlr
sziget,i,n, fckszik._,Alrol a_ _Rajna ho}landrrs fölrlre lép, lehát,
a német határnírl van Nilmile.qett, nrnelt.llen ki'töit bóke,
kötés már arrnyi fels,'josztáll,niuak :rrlnit {ejtörósre okct.
(76,000 l,; Iigrxzen észllk,:n vatr Gro.rtinoeri r.ilrr:sa" ter-
melési kózpolll, az '}lritl:k 6c 11|rrlsti r,át,ni s727,,7rtn [eIirI
(102.00(] t.)

<lcpesl i közCpes' vízhozamának
|sak ltítrotniilii(l{,, 2330 és l00{t

Nenr szaba.r] azo;r!_:a;r elíelcjterriink, hog]. ]litnivatóí
nemcsak n r,árnsokban íogttlrk

]:j..:i::], taiálni, Igen sclk a kastély,, 
-vár.

l::.:... erőtl. családi urlvarlráz. amclyek
gyüjtenrényei" kincsci, érclekes..
sógei figyelertrre nrél,|óli. A lral .

lantltrsok ncrnigen teítek rész!
a rrr|6y1 ntlmcIek lrarcaibltn- ha.
nent rnindcn fig;,elrnükct á lell-
gerre ftlrdílot t ák" Tg.r lct t ek lcg-
elsőrt,rrrlii lra,iósokká. Ha petlig
l,alaki rnr:gtárltarltn iilret, mini
ahog.\,an az1 a slratt.r.ol l labs,
burg Il. Fiilöp tcttc, akkor cl-
szán1 kilartússal szál}tak szr_,nibc
vele i,s még a gi'rl al< :i l r,ágásrr
és a fölrljt,ik pláiaszlnsa árrin is
kiűzlttk a zsarnokot. Atnikor "németek a. lrarmincéves hábo-
rú}:an rlarabo*ra lrrrltott orszá-
gukllarr a n_\,omor ós szt,nt,t.der
kővctkcz|dllcn e,lgl,cllgrrltek. ;,

hollanrltrsok t(ülöniált ak é- mr.g-
szervezték tcngeri uralmukat.
anrelvnck tnai rnaratlt,án.r,a, ii
1rol]andus Kelctintlia. nró61 mirr-
tlig alapja nenlzeI gazrlaságÜkrrak
l(it Űllii kormárrl,zat i tlrióküL,t,t
bizonr,Ít ja. lrtrg\. s\.arnlal aiká'
nenl mere\ paragraftlsok. lra-
nctn a rníír,elt cmLlcr bclát:is.l
tls az ószszeríiseg alap,ián annr.i
itteje békén bírjá'k.
_ Cserkószt,,irrk nrég azl tttlr
dczlrel rrék. lrogvan i rrt{la ln.lgát úg.r- függctlenílcni \órnct
országtól, anrikor nenr r.álaszt,ják el akkora hesvségek. nriil,t

rn3 mp,-kint), azl,án azonllal czel,-
,nyi. csatrrrnálra ömlik szójjet,
ágai d/. í,rszág nrindtn réiztlt
b_iiven iintiizik. \:égiil nrég a
Zuirltr:ec ner.r, fonlo§. anrell,irt,k
iclcnti.se di!i trtlgrr, azérl á z_ct
szr'rl ncln s7aba(l ma§r-arrrl lónltk
ftrdítani,

I lolianrlia semleges ország^
lakllsságlr rna.irlnlp1 t isztc Jrnl-lanrltts, r.allás szerinI vugvcs:
i1 l ')u-a pt,ot t,rí áns- 36 ?á-a ll'aí o-
li}ttts. §oo-u telckezetiiélküIi és'2rt/,,-a z.sitló. A ho]]an<lrrsokhoz
szárnítottuk az ószaki frizeket és
;t <Ióli vlem*kr:t is, Német nrinrl-iisszt,2on. l\ lralározottan ki-alakrrlt lr.r:pi iellcntr-orrásoh : jó-
zatl-szlirnílri. vnlliisos. r.g5,széríi
tllclii, 

_ 
szorgaltttas. iOiziijií rrailnzlalásokat ncrn izcrct(i, l(i-

l íirrii |12|li57 (1s l(,ngor.Ész.
Á jiil,ő rlr"i iam-boree a ltíre]iszcl,inl I 

-tl.t,eIll kiizeltlben ler.íjIIiluprsttnt l,áros rnellett lcsz,IJárlnilt-cn közel is fckszik ['t-

i#i|ffiil:.*iíi.'s,ní:fi ffiffi
] 

i;;, íiilí.11lTiilti:ll.ji 
.;igl,ekezzttti a ]tajvctkezíi, .Ót ái \]izi tfizt-lllrlslreerulegetett városokat aiaposan

nre§nézlli. A fővírros Hú§a Qtelye§ ,ncvf s'Gravenhage,
11t,1.1, . ni,r, ehbíil jönrr : tlós GraíÖn tlaag. a grtlf crrle,i?i.la?iosainak száma l09.00rl az. 192il, nttpsiárntílás szerijrt.
,\.. rr5,rrgat i part honrok<lünéinek talinái fekszik és a-l{llze'ében lcvő llaarlem és Leiden várossal egyiitt kerté-szcti_Ji;;zéppont. tIága a kirát.y székhelye. cso,láiatosan ren-,|:iiitl__li.1o.r,áros. műem|ékei és mű§r-iijtcmin5.ei a r.ilágtlusgazda8_ r,árosai köziitt is az clsők- közí, etnelik" Yaiícg1 r-ilágltírű kiilvárosa : Scheueninqen (szkeveninsen). nrelv-ttt:z szcp fasor vezel. Igen keresctt lengcri sl'Ían'clÍiirtlŐ.
_^_ :1 ,lt,gnag1,otrb váro§azonban Áműiía"m. a világnali
T,_qgy§ag|a J8. városa (Budapesl a 29.). ?72.-000 lakÖssal(l!):t()).,.\ Zuidcrzle <lélnyugáti sarkábaii, az Amstel folvóttlrkltIatáná| r,an. tIesteriég*es csatorna, a Norrlzec KariaI
Kí)tI {)sszc_l]),uga1 felé a dünéken át a tengcrrel ; r,alamiliorazonhan Hollandia főkikötője volt a zűiderzcen át _\{aa mÉl.vj.alaJí1 hajók nem luitják mcgkr;zeIíteni, az.éri mál:lleln,llaJ(,zá§i közl)ont. r]e változatlanrrl megmararll keres-k{,(lclnli t,entrumnak. \'alóban l.izre ópi.ili város, mint
,l,t]"l"l,,. l(iiliinlegessége. hogl iti -ián -á-'uirag 

g!'éma-"i-
Koszortll(i§éllek középpontja : ezt a meslerséget"(rg}szólván
tel.ieseI"r zsidók űzik| '

tilstet,damlratt. jáli el akkola hegységek. nrint

cirsz á g,é r,saázadoko,, 
. 
á" l il}j *i,]LT áÍ o*";iilÍi"ii,§ ÍiTÍ i :

,Enlck is.fiiltlrajzi okni vanrrik : hcg;. Úg.l.arr ncnr r.'álaszt ja
cl iikct,.rlt, a jellenrzelt kclt,t1 fcnnsiliírllÖ}i, a gecstek rltrrin
ós terméketierr tijrrne]ékvi|ágállarr g;lakori 'a 

m.Őor. nragvarul
7 dagadó-Iúp.. Anrirrt,rnontloitul<. e? a r.idúk éppen a'ielelihatár mentéJ} ván és .ntesszt, benyillik Nélnótbrszágba is.
Ennélfogva Németországtól eg1- rne-glehr.tőscn qll{r la§ossrigú.
s_tit, udlas:Ija cl. A lcgftlntosáhb i§en trrélrta 

"á Bourtrtn/l:r
.Moor, antelr- az Enls \ ailgveig n5:írlik 1ir f r i7gge5 lúP. 'ti,,
az. Em_s jrrbblrnrtjiin is foii,l nil,rliil a lápr.irll:k. Hanirnr.,.r
belsejében.

.Reméljük, Jpg}" cserkószeink nrirrrlezt nieglátják óxmegtantlliáIi beliile. hogyan kclI og} kis n"pűek nag.kultúrát kihartlo|nia. Mégfüriidnck 'a'z tlszaki'és a ,t?ii
(Zuicler - zej(ler) lengcrbt,n, r(,szIr-csznek a híres hollanclrrs
ltalászatban 1felismervón. hog} lelret a tengerből nregélni).
á_ttanrrIrnányozzák a múgvtijiemcttr-ck kitrc"seit, r,ig ihbor:-tílzekct tarlana.h. megtáilíliák a 

' 
hoIlatrrlusokat "tnag_var.

nótákra és örök errrlékezetÜkbc vésik l1zl a icllelniitst.
amit a vil4_girodalorn €8yelértően aclománl,nz t,nnÖt< a pritn:l
trépnek : l)eus m_art, 

-lJu!ntlus !iltlra let i'|. .\ ten6{cr '[sterr
rrrűr,e. a part, cllcnbcn a hollanduse.

*"P|__ry":§í: ll|v.rrrt b,9|u!{íi lig"yqlpnébe: tlu'o;'ji"|': 
.f,H:.á:."J!nliíJi"lí§"?::ltr

melY*k a két íro§ oldalnál nem sokkal kevesebbek, Tehát a lcÜl-cző lapon beküldöttek a paryJ.,!]'i.,-';;;J";";"r;:i;,,['';;kÜldték b*, aeok rnielőbb ismételjék azokat m*g l (§gy oldal * a stakáio, iI"l+-.*'".iiiieJ ,'r;lpl.or.l
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1

{7,
.! Élitr3i;,]:i!i]iii.i

n}*rir r!rt}!: kgi;llrilL;:i
r ..i:llrl i]trk*i'; i';:&l, }1r!g i,s*!. ;ii.jll 1.1|jl'j!] 1':l
.-iL] :il 1;/ irrdi.i'rcr*!i :i!zű|,t.

, }lli:rtal) l,,g§,ji krrrátl lri,k.ellcrrr ii* tlalrylat.l{ll, r.izt.:S,.-"tzmiilrll:lri k!ttir-t,t_,_,n,i a sirl{1lb{|{. iiog.y *§! ki,cs*j kiii"iii_
{!.{,:{Z*k"

{ir"rrttliicÚ iili \,,;l,} r,,?a,lol t :

}:ll!{í_e]nr !trl11 t,i a !]h.ar* §rJ3,1{rrj, vd§l*lt:tr :;íksága.
r§§lyet LearanrOznil, a lt!kel,]j l}al,. [,:rtrt il? ir{laLlan §iko11
it!ttünk kr:reszt,i!1, lrtirzaitls itl j Bát*xlLani. }i]iul, az li,í-
tlz{iiöt t,

(]siitirl trrínrleni'+lé. _\íég ._ii, i].r{: }fi§lí. el ndrrra .!_lánrtrla_|-
ban" }legszólaltak a nlatlarak. ezt.k .t ,liiiliiniis i*lrka, á!latoi,:.
rcclv*klr*r képest trellr is rtlarlár az f§zaLi §zárnyri§ fajta.
Küliinij*. rrlkíink egi§zer} szrlkatlan liaugokon énekrrlnek.
,i,nká,N"rb iil,öllrnek, t},, tbben a lr;r_tlgz;iva;,i:*lr is vi}.n, ha|ni{'}*
jl;a. érZé§, jelcntes.

Flritrafelé hlrllgatóztartr. [}elje}:ll, *hol l}olivi* ős-ren-
§]eiegei, *ík j&i. erclői kör,etk.:ztek, tl}írr vrldáblr ltangok
.ill:,l1a:szol.tak. r-a}alrr,rl pirma nl-ávog{:}it, ákk$.Ét leg_r,*k- nrint.
*gy-eg_Y §znrvaqbogár. repültek el $irolll előtt í§ zúgYa
§zálltak a fák kiizé, Eqv a:artly}Jg papágál_v rikácscrlt.
Tarkatollú I1ag},c§órii kolnikus á!l,al. r;relye{ késijt"l}.l is, sak-
lt,l,. lá| t 3nl lllutlktlIt.

A Lago Ro7b-t és a \-elo_őscr:diit szerettenr yollla föl_
it*lresni. Kibirják-e a nTrrlák :r Sebaj ! §Iajr{ r,esziink újakat i

}1ig mástrap is nrindenki fárai|.f volt, Továllil rrlisl[am
in*tllni, azonlrarr. miután Estélran a l*rjzctllen forrárt, í*de.-
xe|l fel. elhat:iroztuk. }rog1- pihc.uiink még egv nal;r:t;

}íikor rnr" l]orrk. a forrás ielenlóf iiröl órtesíill,, clőhoz:rt!.a
c§miká(liát és megtölr_ette r,ízze], Ázf;in na6ly t]ii,rdiiz+lsi
*§apolt. me1},ei horotr,álkozással k,jitii1_1- eg}brr. L]tána ón is
:neg{iiriirllem. §zirta re látoti ill,esrxii *1 í)e§1r}{}bl{ldo"

Áz ritóbbi na,pok nrcgerőltető }*vaglásai aXait senki.rrek
§*r§ ,,-t'.}i ker]l-t rllhánvilzni. }Iost auonb:}íl rxr, üooli elő-
vc|:,tl pipáj:it is i.s mt3lthető,§t!1 lense ruházaiban i]g}
p-{;:}a" mohár,al bt:leit ht1].-r: ilit, e}/ivtltt €g_v k.öt,}"yvtl, é§
.ol:.,8§ni kezdett.

*-^ Tb,at'o uerg tttitínr1 -,- trronrlta miltor letr:tte, |-ig},ani_{

";bér!lr*z csöngetett Estéban a nlulacse*gct:11,íírlel, Az r:vé,s a
re§ón}rnól is jobtlan érr]eke]te az a.ngolt. }:)ngern is !

.3*só, a mazo. a körnt,éken kób,lrolt ós nar*rncsot, meg
xöltt citrornokal hozott, arne15-ek itt., írgylátszili va,don
ierexrnek" Tegnap, ugt,anrí. a síkon hárr:m Árnraríítldí ütött
ag;iol} § m,ost ezekbiil készült a pecsen:/e. Iizeket az áilatokat
sajál páxcéljuktran. sütik meg. ar-irihez nrűyé§uet ]Eel}" Iihhcr
&u 0§b8n §stéban nag3,szerűetr órt,ett, Áz tttttltttl"ílló íze
fiagy,:}n has*nlit a fri§§ malac-pecsenyélrez, r}e anuirl jobb.
}.igy-cg_v §ajrri}íi, ncrn, ssrk húst ail ki. úg1,lrr:gy er** ni.arhalrils
kiivet-k*zett, r;lely*t írtközben i11,ekizf-ii.§k {rg_o". ahírg},
klnz*r=tá!.n!.

l,]r.lil rnóg nétxi k*nyerünk. rle .José aecnnal nelrifeigtlti.
itogy a 7}*t,:au l}*s1l*{s{a.rlón kenl-ere!- süssön, Yrrll es,y kerryér-
si-!tónk., *.l*l.v*t eg_v§x*y{ien a, Frimus-tigő {ötr*i kejlet.t, állítarri.

}{ég ílosari<lban vásírroltan} egv \is hus: iiiey*s hordrit
teie }<ilü:tij déla.rncri}icti yöriis borrei, EsLéíran inr:gcsap*lta.
*illári !.l.*::r:itl{.a{.[**k ;!;{ xttazá§ sikerére. § "r,ezetőnek bdrói"
*x;i l,*ár a :rr*g*gli::;:ós szerint_ jári. kifizeti,ern. r:g_v:rlrirg3,, *,

AM§R,{I{N vle §R NÁptÓjrl

rrlc:* i§ kapoil i:g.1,-kit tirlllát:{, a*iittek johha.rr
;lz *iglttt itliri pl.sl f lterlrj-rrak"

A l"as- Á rrí*ta.l lr*cic*<!;1t sl}§em értiik
i:lkelü [tiik"

i)rii!l r"r,}i!}t

el. \:alalrr,ri

l{i:g a besysob!.arlts hegy*i kiizl, c*avarügl,unk, ámik,]r
iiilra cjtcltünk r:g._v, kis t*lcpet.

[.'ollünt, irogv, sc gml]*rt, se áilatrrt §em .láttain, Ber{}*
b*glunk cg}. íólis bedőlt kapurr az udvá,rra. Sehol sen]ri 1

Valami nóvt*l*n §zorrrorfl§á§- levertsóg fogritl el, A;:
ajtó fólig n"r,itv;t 1,"0lL,, ds n§r§. t,Jdtriín lremglrni, Yalaati
cll, r l;:irrszolta.

Iistélran vdgre kée}:ekapla a zsáknrányolt Reming,
lon^t, bevág|a,tu*áva,l ae ajl-ói ós be,men[. lilán,a m,enlent,
tlrlnll jiiiiiinő.q fó|}trrrltál} vti],t. Azért vcll ez különös, n}ert ,{

tet,i.i eg_v pir.r l-relyt:n lresziikadt és bemasol_vgotl. az ég. _\hlal.
!l€ry! volt" Lái.szo|,l., 1-1-rrg3, óvek, ta,láa évlizeclek óta ncxi j*r|,
itt scnki.

§gy ágyfélét ]álta,nr a. salrrJ,iban. Az ágy szótrothatll rir
leszakacll" trstebalr ot}amelrt és k*lorászoll ben*e , §g_vszerri:
e§y emberi lálrszárttontot lrúzrlÍ.t ki belőle.

§*em szeretefi1 az §lyan rornantikát, emól}r mögiii,t
§alarni tragikus riclcg lappatl§, amely l}}ár v*ll&ho§y magiu),
lrar*ia az rtnclor híiycgét" {}tth*g3,tam a tiiltbi,ekel ós lrij;it*
!-cnr a grrrr_vlróból"

L]tán;lnr jtill. Ce*i; is"
,*" I{i 1,olt a:e 2 .,., kórriilzt-cnt.
.*- Eg.v í:ríclll :
{jo*k szerini- rtinrlenki_ .,cri,ollo" \.oh,. gki *bbctt ar:

*rszágtlan élt.
Arnilior kiiriiljáltuk a }rázat, eg_v felíríl§t tal,íl,llrtnk r*jt*t,

Yal*ki kt-tro*trrnl. it,llnl}.la- betűkkel írta oda :

Á§To"liíO
}(i vcli *z az .iri.tonio ? Miéft írták iele ezt, a nevet 

'Örök rejtóly i O1"r" fiilleilt. voll a ház körüt a levegő. lrog3
llem bírtarrr. tc-
r_,ább. I(ivezeliern
rnulárnal í:s frl-
§zálltam.

Egó*sz na,p n_vrr*
mrltt. voll. a han-
gnlatunk a dól-
*lőtí.i r:setndnyek
mia{.t" Csak est*-
feló engtxlelt. föl,
ínikor *gy§zerrr
gg1' yölgytorlrolal
végén f.*ltünt- eg1,
yál*s" "L* Qlsí.aru!
{)lt v;:lt,unk a len-
sikcn, /"rr {uí**ir és
1l} tllJ i za közcl í:kren,

---" Mif$T* ár-
Il},sk nz<lli ?
killrleir t* a.r angerl"
;*. láthat,;irra rnli
trtl v a, i,ig." i:ii.kl,t trólrrtsi r*lr}írl-

.--,J



Nem tutlorn
--- ljstéban, . . mi az ott ?
"* A, Korclillerák l
A Korrlillcrák l Elórkezten hát ezekbez a regény§§

hegyekhez is, lnelyekről annyit olvastam gyermekkoromban.
Oriás, réteges, rrlzsaszínú_kékes árnyak, amint ott lebcgnek
á §zemhatáron. Sokáig ábrán<lrreva hámultam maganr +:lé"

Gorrdclkoztam"
Szemközt velünk llenszüIiittek csoportjai jöttek nag;l

tere-ferélés ki'zöLt. Gabonát, zöl<tséget és gyümölcsöt szá}l{-
tottah Ralról. az üt mellett óriá§i. illatos ProsopísJiget
hrrzóclott.

Később olyan tllescn láttttk a Korelíilerákat, mintha
kék papírból vágták volna ki, Ezt a sajátságos jelenséget a
levegő tisztasága ós szárazsága iclézi elő. Messziről solra nem
Iátott tájat varázsol elénk, Noín hasonlítanak ezek a szítteh
egyetlerr alpesi tirj színeihez §em. Egyedüláltók a maguk
nernében. Itt- a sziklaheg_vek eirl"hón rózsaszínűelt reggel"
rlélután kékek, esie ararryzöldek és ragyogók éles kontúrolc*
kal, rtrelyelren még a bevágások is rneglátszanak. Á Tttllittt,
a Battltti. a üharolgue mint óríási nregkövült királ1-ok ülnck

* egy halotl biagyság felett. L'irak, lrik igazírtr és kiinyörtc-
]enül íté}nck. Á. /cicsuri/t népe itt, €zcn a tájon érlrettc meg
bukílsát, amcly cstltltfejerlelnreikkcl, az inkáklial" tlsü-
pörte őkel az {lt]t színparláról.

Itt voltrrnk a l'ileona.gó-nál'Ez a foiy,ó hajózható lenne.
Ha t. i. volrra rajt*r hajó. Iihelyetl fa-claralrok úszkálnak
rajta és patkányolrat seállítanak, *-" alni kiinr]uló pontnak
jelentős. Ez a folyri évenkint kótszer
elönti a chaca-t. közreműkötlik ebberl
testvére is : a Bermeio. §z ilyen.
áradás itt . sok narancsot, citrtlntot,
ananá§zt óalta.s.su_cliót, umeirast, más
gyümölcsöt ós *- szírnyogot ererlnó-
nyez. §gyes jószívú inka-utóclok azt
a tanác§Ot rrrlták, Iro5y- ha lemegyünk
a boliviai sikra, kenjiik, Lre arr:unka(,
és kezünket, r,alarnint tnttl/rinkat is
szurokkal t lgy a sz{rnyogok nern
íognak megi§merni.

§ Pileomagón és a Paranán az.

€gósz boliviai szállítást !e lehetne
,,bonyolítani". üe a kicsuúk, armarák.
,,crio!lók", ahogy mr. Cook állandóan
minden iclegent ezen a néven nevez,
okosabbak a íehér gringónál. A
drága vasutat választják, hogy a?" árlJ
így jusson el Csilébe !

Moja-ban, a nyomoTú§ágo§ falu-
ban, }evegőt akartam §ürgősen besze,
rezni, ._ de csak nagy fáracltsággal és
rrtánjárással jutottam hazzá. }Iáronr-
ezerhatszáz méter magasarr voltunk.
Mikor ezt meghallottatnn levegő után
kapkotltam. I-]rubamb* gyerekek

§zörnyű lregyek a }(ortli|lelak

Tttpizu nemcsak hegy, hanem falfr
is. Ezt akkor vettük észre, mikrrr
fügét mrrtatott nekünk, egy ház
előtti fáról, tlég tninilig háronezer,
méter körül voltunk. Igy lrál csoda
volt, lrogy nem nátllásodt,ak be a
fügefák. 'fttpiza mély völgyben fek-
szik, a móly völgy maga§an fekszik,
igy aztán itt, senkisem tudja, magasan
\ran-e, vagy méIyen.

A bolivok még barátságosabb,
vendégszeretőbb emberek, mint az
argentinok. A csileiek már kevésbbé.
Itt ugyarris a gringónak, ahogy a
fehér enrbert nevezik, késszúrás és
revolvergolyó jár ki.A falvak piszkának látványát

enyhiti a levegő tisztasága. §z persze nem látható, *
éppen azért tiszta. Ezzel ellerrtétlren Su.ipacha példát-
lanul nrocskos, Yagy ezerí\tszáz ,,criollo" nyüzsög benne
az ablakok mögött, mert §zerintük az utcára menni nem
értlemes. Fzek az ablakok tiszták. Levegőből készülte,k.
Tekintetbe véve azonbatr ennek az anyagnak ritkaságát,
kitúnik, hogy az aymarák és kicsuák igen nagy ért,ékeket
fektettek be házaikba.

Alrányszor egy-egy íaluban megszálltunk, mingyárt
megkérdezték tőliink, lrogy: ,,bányát akarunk-e nyitni ?"
Mi persze, a legnagyobb kornolysággal ,,igent" rnondtunk
ós rögtön arany után tudakozódtunk.

A ,,ctíolló"-t ilyenkor elöntötte a saját kópzelete és
arany-tömegekről áradozott, lnelyek állítólag,,éppen a senor
iábai alatt vannak", Tanácsokat a<ltak, ha netalán mégis..,
akkor. . ."" Mi, a legnag,yobb komolysággal hallgattuk a
zagyva }reszédet ós megfogadtuk, trogy a Chorolgue,nak
gyomráig íogunk lelratolni.

§(ikor negl,grlik elemibe jártam, úgy tanultam, lrogy
Bolivia főr,árosa : La Paz. Ez azrrnban élénk tévedés l
sucré a főváros, Ezt §ern sucrénak hír,ták eredetileg, hanetn l

Chugisaca-lak. Ez a Sucre, akiről a várost elnevezték-
tábornok volt a délarneriai ílllamok szabarlságharcában.

§ucrében kényszerből ,.3 napig maradtunk. }íegtutltuk
ugyanis, hogy a vasirtat a }regyek lecsúsztatták a völgybe.
Várni kell, míg fölviszik.

}Ii azért nem sokáig vártunk, Két mulánk kidőlt. Azok
helyett, valamirrt a magíré helyett is. másikat r.ásárolt Cook.
Ezek szerfölött rlagy fúlekt:el rtnde]keztek. Eleinte szo-
morúan mozgatták azokat, -- n;-ilván azt, hitték, lttlgy a
kövek közé megyünk aranyat keresni. Mikor azonban
Tupizdn keresztül lefeló Bolivia belsejébe tartottunk, ketl*
vük annyira megjavult, hogy a bukfenc-hányástól ttgy kel-
lett {lket visszatartani, I.ehet azonban. hogy csak'a torhek
ellen tiltakoetak"

(F'olr-tat ás.)
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Miben segíthetek éd*sanyárnnak l
í[ítsl,i:l. tttitrr az lgesz csai;nt szorgalrnasarl tltlkifogrrtl-

a. ntttnkárrak. l\t,trr vrr]t .grik idii lrrár rriírjtrsig, amihor is
Lutlvalevií rlolog" }rogr, ..Árr5,ák napja" van dls erre az ütrttcllre
mirr<lcn fiíl igyeliszik lirle.rarr.vjának valanri n-ragakószítetlt,
rrprósággai iiriirrtct szerezrli, A paranrsnok itr azl tnotr,Jta,
uetrr íorrtos. litrgr, Értékt_,s. yag_v sok pín.zlle keriiló tttllgot
aián<lék*zaunk. hanem valanli ol1,arr lcg_r,en. atnineli gz
,Anyát:k htsztr*t is látja. a hozz:it,alill nrintlenki le}rtltiíleg
v{g\,e J}l(.g a ntcgIaklritott fillttrcib{itr. Akárrrril.n*tn aplósírg
lcgycn is, az I,],lcsartr lr szctrtÉbtln tnintlennél bt,c:scsc}rb lt,sz.
nrert }iiszerl az r]i iia }irlszítctti, nt:lli. szerc{.ttIel.

IiiiV*tkezii összt,ji,1 tteit,rr rrrár rnirlrtcnki nrcgle11 t, li
.szükstiges riolglrkat és rrrt.giritlir}t & nrttnka. liiss .Jósk.a ezen
áz íi§§lejii\,*ltl|erl félrt.]rívta I-ajcsi bát', :rz iirsl,ezctiljtit.
lllmonrlta. h*g;. lriába t.lrte a tejót rrz clnrull napoii alal.t,
r}()m tudí)tt rájÖnni. lt,,1,1119r, \,eé|},err 1lónzt. Ők szt,gérrl.r,k
nagyotl. nrég arrrit ő lnilEa kercs is azzgl, llog"y taníir.rinva
virrr, kell otthon, netri tttaracl bclőie egy tillór.ie sem. Lajcsi
lrá', *rikor rnindezt ltigir:lrallgatta, kicsií. tiirt* a íejét, aztírn
nzt rrr,orrdt:l: ,,ne búsrt1.1 tzéri ,J(lslia- to netn fogsz st,tnmit
sent készíteni rr95-rrn az i:rlesarll,údtrak, rlt atl.sz neki cg1,
kis íiizetet, atniben lt,rz t,§}, csonló jó tanúc§i. Eg_v csorrrri
ailróság. amilrek nrlnti l.lasznát veheli á,z 0l}al1 eülber, alii
a házlarl á§§al foglal:rt r,iriutlik.."

Ellnondta Lai<,si ;lu itt aláblr kiivetkező jr'ltarrácsoka,t
Kiss J(lskának, aki §/t,D,,]i }eírta egy. nraga liószitett* kis
fíizetbe és ezt atlta _\nvlrL napjlin az órltrsaril.jának. N{rrntla-
non1 §f]§} kclI. lto91-,l1rlitn rll3:alr iirtinret. szcrzct1, r,ele.
rnint}ta valí]rl}i különijr, ll drírga lrolnrit atlotl l,ojila.

1, Iiortrros a]unritri,i:t: tis tlrít§ r:dÉn_vt. ilg_v rnoslrat i"rrrk
kiinnyebtlen tisztára. il;i tittrsíts eliitl t,g1. {tarabka szir}ontra-
bőrrr:l <lörzsötjiik be.

2, Kornrozás vagv tlt;is piszkos ntttttka elijtt ii,lnácstrs
nólrány§zor jó1 bt:lckarn,ri jtri a sza;rpaltlra, }rogy íg3- a kiil-
rnúnk alj a t eletörnii di ijrr : z ii i r 1lannal " .},liktlr készerr vir g.v u nk
a i}iszlios munkár.al. jó rnrlt: r-ízberr a pi§z,ok soiikal kiirr1,-
nyebbtt-t kiiijn a kezünkl,it. ,ie liiilöniisen a körrrriink alól.

lj, IJaltisziitás utá_rr \.ll§r, lltg5ltnavilgás rrtán nag}-on
nehéz rr kezünket tcijcserr t jsziiiril nttlst,ti. A lral vagy bag_vlr:a
kelletrretlen. átható szaga scrkáig i.rziit n. kezürnkőn. alxpo§
és ttjbbszöri lnosás dacára. Ezen a hajrln tlgy segíthettink
legkiinnl,ebben. hogv ttrosástrál egy kis l1eelt,t-ls sóval ttiir-
zsiiijiik_ be a kezünktlck n:ittrleri porcikáját. lltánna rrrég-
eg},§zer tnegntossuk a kezünket és ekkor &z mirr teljesen
szagt ir lan.

5. Mcszcltlsttirl .nagyt,ll
trq,lrr:z ú8-1 ,llli,52(,}lli.
hogv li{} c§epc$jcn ít

lrt(lsz tnttrrka Jiiizlrrlt.
!iillíiniise n n*liéz ctrl,r]
iigvc}rli .t lnennJ"(]zcl
tttcszt:lr!séníl,' Igazá}rrtx
nctn is It,ltl,t tigv:izni
annl,ira. htrgtv *l n.c

est,ppcrrtsiik. §ze* cg5,-
§ztrű en sr,githetii nk úg.v.',

htrg} (,ts) í,t,ska gttttri,
laptlírt ki,t ttir,ágrrnk íl:
.}g_yik lél ki)zclróbt, cs1,
kis l,r,rrklrt t,si;títlttnL,
lilrbe a. ],vuk}lir tlrigjttl.
a nreszelii rrye ii,t. vtlgig,
h*gv rt laprla. tnitttegr
[írnyért. lióptlzzctl ir ttrt-
szelli et:sctjtl irlatt. }lt,"
szr:lús kiizlrcri a cseppt,i;

t,lrl.itl tr l'Ólt:rllrlá lia t,stt tili |,tt:lle,- tlefn p*di§ lt lt*j nttkra, iltcu tth.rlt,

6. l,}ala,t:k-. iiszillarat:k-.. szi]lva* §tg!: naran(:sltátnozás-
nál sokli,al liiirrn5,ellbcn n}c§§ it rlollog, ht a hírmozíis clíjtt
lcr}iogó lorril vizrlt iintiink a g,y,ü,rntilc§re- lt ll*rancíiilak Íg5,

a bells<j lclrér lréj.iát is l*örrn,_yen h,ámoztratjuli, a tiiblii,
g-1,"úrrrrilcsnck pl:dig szintt m,tln,lia ritrlkiii lrírz}rat,,iuk 1c a
l,tikrltt.r hri.|ril.

7, ()rgrinar.irírgot.. kt,izal}l.dltlujntot. iismiis iiyerr fásszár il
virágr.rl nílg*yoü, sokáig t,l li:lrt* tart.atri váz'l l}rin. vizbcli.
lra a szrirrrk vógeit eg_v kóssc,l, c,,g"vsaer kótszcr bchasitjtlk.
A vógt,ib{ít rraponta cg5, ki* rlarrrlikírt i* kt:tl vágrri rll ;i
vizébc, tenni nrirrt,lig lg_v kis, kon.yhasót_ Ez a liól ttttiit}:i
nrinticlr viritgnál ajánIalos-

8, Tojást nilg!-o}1 liiintr3lerr: le,}r*,t. a sárgájától tlvillasz*
tarri írgy, liog3." eg_v, 1iiIt:s(lrt:n: crlgsrtjiik fi.r.,resr"tiil. A ielterjt:
litlol"vik a tiilcsilrrln. a sárg.iiia, b,{:§iítll l1lüI,iI(í"

{}. l'la ftivi:rt tojáshalit_rl vallalrri c[rrtá! ltlgva r-!eln ha§7-
nillha|_ltnk a ft,lvt:rés ul;ii} il1-offlilal}" ajáirlalos cgl'kis
siitiiirar{ r,crtii l;tlll,. Irt.r lro,sszallti, ittreig íill jó lie.ruét._vctt.

tíl. tiilincsíénvesitós-
nél nag;"on kcil vigyáz,
ni" lrog.v a fémtisztíí.ó-
va] össze ntl kenjiilt az
ajtó fájíil. a kil,ines ktir-
nl,éktltt.' A vig_vázás
miat,t a munka is kissé
lassablran mcsy ó§ tnégi§
e}r'ifcrdtrl cnllek dacára.
hrig.v iisszehenjük &

íestóst. fi§,\, ktlmén_,.'

irapirosrlob<izlió| r.ág-
jurrk tehát cgy nagyobl_l
téglalapalakii daraliot.
nrint t kilincs_ .\ { ógllr-
l;rp kiiztl1:ltíll{: lg.izolj tlk
ki a 'kiiilrr:s a lalijilt é_c

vágjuk ki. T'isztítás al-
knlnával t,zí a kcnrí,nr,-
paplikercttt illessziilr ll
kilirrcs kiirú i,s niost tnúr

tlr:ttt li*li r-ig.1,liz.nrttrk az ajt,r!rt. Á lisztítrjt lt,gleljebb a ila-
pírrrsra kcnjiit< rá. l,|c az, ajtir tiszta tntrarl, },la e zt rnég t:rr,-
l,ósalrlrra ;lkarjLrk {:,{iníi||,$i, tliliot nent papírillil, hllni,trt
lrátirlglríll v;ighal_irrk lii :t kilincs kcrctlil.

l:|u|, az, Lr!óbbit ,iósk:r tri$trla is tlkilsziit,t,tr az líittesan5,-
jának s frg5, tlz, trtirrl a lii|r}ri *prr'lslrg. allia]ol}lridtán jól

|||oll!olíu

,l. (_ivcrt},it igtrr lokírig lraszltjllltattt;rli. ilitl"r"r at rrtlilró
c§cppjéig haszliállrrrtunk" ha a r-Éget t)rt,§avariuk staniellbtt.
Igy a gyertl.a ncrn 1]rll.r,ik szílt ha miii kit,:i. hitnllnj vi:gig cltig,
sctnnti ceIn l}r(,g\ kárll;r llt,liilr, btr"/rll

^/,
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Szívos ljoná.l íJ. §. ii. utltrcoi lru.
szár]e!: mon,d. e z Orraágrísz|,ri iövótr

Tava§u; íaníoly"mok a Hár§hegyi Cserkészparltban
. A l-{árshegYi CserkészPark parancsnoksága a má!usi vasárnapokon egyes eserkészügyességek e!sa;átííására tanfofyam<rkat

n*ndez.
A tanfolyarnra előzetesen ielentkezni nem kell.
A tanfolyarnokat vasárnap, illetve ünnepnap délelőtt ll.-l óráig ta,-tjuk a Hárshegyi Cserkészparkban,
A tanfolYamokat a szabadban tartjuk, Kedvező_tlen időjárás esetán a tánío!yamot a-Éövetkező vasárnap iartiuk *:eg.

Tanfolyamok időpontja :

májtrs l0, bumerángozás, nyilazás,
május l7. krinolinozás, zsákározás,
május 2l, sátorépítés (különleges sátorfajták),
május 24, gyakorlatí térképolvasás.

Ha.valamelYik csaParból |egalább 2 őrsnyi egysé6 más időpontban szeretne a fenti tanfolyarnokon résztvenni, előzetes
rnegbeszélás alapján, máskor is rendezünk részük-re tlnfolyarnákat"

ffi,
dt&

{]serktíseck a ltalásit|:ási l ll
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tengerészne rnze te kr:t
hclyszést ért el.

irleqe]ijzve. nesyeílik

1929 júliusában újbó} ,1emze!i narytábor'
rendeztek a lengyeiek" a poznani orszá§os

A mag!,ar Nemzeti }.Jagvtáborba csupán
eFy len§yel vezetíi jött el. bár a Magyar
Cserkészsaövetség ni}g!, .§apatot sz9rot9!t
t,olna vendégül látn:.

Az 1927-es dániai vízi Jamboreen len§yel
csapat.is vett rósz{. A versenyekben ré$i,
kiállítással kapcsclatban. A hatmincerer
len§yei cse rkészfir1 lcózii'l már ha:ezeröts;á-
§an veitek részt ezen n nem7et! jambrrreen,

Ml ÉRprrrl r
Tavaszi tanfoí},amok. A iiá:--::l .j-li

készpaikba*. a májxsi r.a_sárne:,a,.:,:-. Js:i-
készü§:;elsségi tanfo*yaniokat iei.,]ez::il i::e
.ron-atkozó rós:llele.t trrdnivalók i,-,;ll,,.:; -i-
lrelyén.

Közpouti li ízjtelsp. A Központi \-izi-
telepre kime}ret rninden érvén5,es cselkész-
igazolvánnyal rendelkező cselkész. Tehát
az i,s, aki nenr r,ízicserkész.

Cserkészrepütő. Cserkészrepüirjnek jeie:l:-
kezhetik .irinden ts" óletévét iJ€iíjitólt és :,]-
$adalmat teit cs.fkisz. lta eríe sztieii|jl
Ór- paraürsnokától {rásltcii. *ngerlíit-; kap.
trlvábilá : :selkészrepillők iirvosa a Iepi-
lésre a]kalmtsnak i3 rtja, Jelentkezni lehe:
;l következő cimei:: Cserkdszr*piilök. Brrda-
{iest V,. i*,iart, Sárdilr-ir:ce íj, Cs*rkélzbirz,

amcly megelíjzt* a vilírgtábutt. F}oenattllitn
$rüsz, eszt, }ett, dán, francia. jugoszláv ói:
ínagyar cserkészkiküldöttek is megielentek.

§z angliai Jamboreere négy§u ázötven
lőnyi, tekintélyes lengyel sere§ rnent el. Tá-
boru,k e,gyike volt a legérdekesebbckne,k,
Nagy, barna sátraíkban a lengyel háziipal
remekeit is kiállították, Ök voltak áz cgy{.-
düliek, akik cserkészlányrrkat i§ ho2tak m*-
sukkal. hogy nemzetiruhás táncaiban részt
vggyenek. Fúvózenekaruk veiokedeti i} ma-
§yar zenekarokkal,

Mindeniitt íeltün! a lengyelek ie jón n

,,czapka". Cserkészkalapot nem is hordiali
és cserkésznyakkendó ,helyett tarka kézi-
muíkáiír népies nyakkendőt viseltek. Szár,
volt kis laoltáruk és meglepíj ya§ko§ ia,
iörzsbői faragott totemoszloprrk.

A lengyel cserkészmozgalom egyóbként
!93l márciusában ünnepelte húsréves fe,nn-
1lllásírt, A lengyel sajtóban ez alkalommai
megjelent cikkek arról a nasyarányú iejlij-
désről is,megemlékeztek. amelyet a mor§n-
lom az utóbbi évtizedben elért.

Ezidöben LengyelorszáLban 603 cserkés:;-
csapat rníiködöti, ami azt ielenti, hogy ái-
ia§ minden városba jutott c§y_eg!, csapat.

A cserkészek zöme középiskolásoklról ke-
;:üli ki. a -cserkészlányoké inkihlr e népir-

"i'anío!yarn márci*s közepét(i} kezdr,* minden
vasárnap ós ülnepnap van a Hárrnaslratár-
hegycrl, "l'andij az .,A" vizsgáig 3ú,- P.
Aiánlatosalr!r azonban az au§u§ztü§ ?*15-is,
vagy augilsztus 16-30-ic §sgtergom melletr
iartandrj cserkészrepülő kikópeőtáborott
résztvenni" A tábor részvételi dijo, (élelfic-
zés) 25.-- P, tarrr}íj 23.- P,

C§€rkó§ztárgyú bélyegsorozat !1agyaror-
szágon cddi§ csak az 1933. óvi ciidöllői vi-
lágjamlroree alk*lmáva1 jelent me§. §zek a
h4lycg*k azonban már nincsenek forga1<;m-
han s levelek i*lb4lyegzésérc .ma lnár nem
}iasználhatók.

rtnográ§a, A Nógrád vármegyei Nagy
lviin-mtizeum. .mini etnográiiai tainulmán5,
kirándul{i csoporto]t részért igen iigye}emre-
móltri" ugyancsak íelhívjuk a kirárduló csa-
pa|ok figyelmét a tarnóci, lteme ncci és tat-
virrei iislelóheh,ek rnegtekintésóre.

A budat körzetek mirjus 3-án a l{árshegyl
cserkészrarkban tartják eu évi §z,*mlójíike i.
}1il,e'l a §zcm,}e zaval,t;r}an lebonyolitás.l úgy
kiv;lnjrr, a parkparancsnoksá§ arra kóri a
,oesli ós kiirny,éktreli csapaioklt, 1rtlgl, erre
a napía lle iktlssanak c§§.rkászparki !{irán-
dl|ásr a ilrograínjukb&. §err a §?$!í!ú:r rdszi-
l-evő három kór?el .§apltai rr Park egésr,
ierüleiát igónybe veszik,

Ctkkek beküldése. Akittek cikkei, gondo-
l3t3i. ülielci vallnak a Mag1,31" Cserktisz szá-
rnál:l. le az3n cllnálkedjen, h+gl, i,íiuek is
keiie:te i}e,kü!deni? Legjobb mórl, ha egy€Ee-
sen a Magva:: üse ikész §zerke sziijsége
ci:nire {Eudepesi, V,, Nag:. §ándor-uJcg ír}
k,.lldiC b*,

és toEot<-

bon a kezdődó influenzo
ielei. llyenkor hívion orvo§t

ós oddig is vegyen be 1-2

ASPl RIN
f;} TABLETTÁT
{BAlERl $;ndén,oblGttón lórh€ró o.,Coy.r' lríorrr,

',-éJ mint o negbithorólóg loh.
Oyó$rsrorürekbel kal$rtó

kolá,k ta;lulóibó1. A táborozá§t elóggé iizik:
1930-ban tizeniitezer cserkósr iátrorozott. A
;nozgalom na§y nópszerű§é$rc tett szert él
a cserkészbarát! tgyesületgk tízezernyitagja,
éppúgy iamcgatta, mint a közoktatásüg_r.i
minisziérium. i;neh" pónzsecóiyt és kikép-
ziik*t 4dott. Üjabbaa az a törekvós nyilvá-
nuit meg, hog_v a te§tnevelé§t a cserkésze-
tett bclül na(yobli iigyelemr* móltassák, Á
dohányzási és aikcholliialínat més a veze,
tiik is szigorúan }:eiartották és igy anna1
kielégíiőbit. ]:ogy a vezeiőhiány §eB! v*ií
iti ! rjl§ls.

ilibalgazitás, Átirryi lstván közii a nyii-
vánossággal, hog}" iapunk esyik e!őzö srá-
nábarr íelsor+lt o;:zágokon ,kívül Sválcba is
iehet vízum nétrkü1 utazni" Továb,bá, hoxy
emel€te§ vasúti kocslk l-ranciaországban is
közlekednek. A rcvatvezetőnek azóta módjá-
tlan van mé§ ezt is kiegészíteni, m9rí lijal]-
bal Nómetcrszágban is jámalr erneletes vas,
íttl k,ocsik,

A södöIlői vllágiamboreeról film készlilt.
A Jambor+e lezajlása után, 1933 iiszén be is
mu,tatták a burlapesti és ,lróhány vidéki mozi.
ban.

Ruha vizhatlanitása. I{ázi]as vizhattranítha,t-
juk ruhánkat az alábbi ,keverékn,ek alkalma-
zásával. A keveréket e|őzöleg íelmelegítj;ük,
majd keíével a vízlratlanítandó rulrada,ralr
belső oldaláta ielkeléijük. A keverók elkészí-
iésének .módja: oldjunk iel l liter vízhen 33
gr. tim§ói, egy másik edényben 10 sl. ieh,éi
§z?p,}ant tridjrrk egy íél liter vízlren" harma-
dik,edéayben 17 gr. vizahö,lyagya íiizzüílk,
vizben addis. míe iel nem oldridik" Mindh;i-
rom o!datot külön_külön szürjük át kendíin.
azuiát öntsük össze. tlasz-ná}ai glőtt a ker.,e-
réket fel kel1 melegíteniin,k,

Rövidhttllámú fádió ópítéséíe, üzemére vo-
natkozó szakismeretek egy íüzetscrozatba:r
összcioglaiva megkaphatílk a Magr.ar Röviti-
hullr}míi Anratőrók {)rszágos Egyesületénii
{Budapcst. VIII., ]\'látyls-tér 6), Kérésnei
ilserkósztk hivatkrrzzanak a Ma§],ar Cse;-
készs.z óv*tsó§ ltövidtiuliámú Csoportjára,
Azonkivii1 az ",Erermester" kön!,vsorozallrir;i
is jeleni meg ill,entárg3-ú íiizet ,,Róvidhrrliá-
rnolron'' *ímm*i llajrnts,r!, Simo§ tollábiii.

;1
1é.:,

A I1" :rliábor kapuja az 1935-iis lerrgycl
nemzeti nagl,táboron

ffiVrú tYY ! f-ttrr r r.aíaúrdlarílfílr-írÍ. lt tll llllia TlluxU!l !í|*k

fli§ordisziitis ár l§llg_a,el J*rnlroreen, l§s;-t]eg
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A FENYK§P§Z§§
Yl" Ut a jobb fuépek felá

A rrrultkori eisti sótánk ulárr nra több fontos kórtlésl,
beszélünk rteg, }rog,v legközelelr}r móg jobb eredmónnyel
járjunk l

TÁvolságbeállííás ; F'elttsszük" hogy íilrnes gépetl van.
A távolság beállílása rende§en sok gondot arl és mdgis
szánrox íelvételed óietlen lesz, Hogyan lehet ezen segíten,i ?
§l$ször is a táyo}sá,gbecstrés leg;,en a lrisujjálran mintlen
cserkésznek ! {i}rftli131qld nrinél töb}:et, kültinósen 1_*_].()
m-es tál,ttlságoktrn ét ielkiisnreretesen mérd utána sealaggal.
Azután enr]ékezz vissza a másorlilt cikkünktlen oivasot_
iakra ! Á mélyélességről volt szri. T'rrcljrrk, lrogy nrindí
kiseb}: a nyí,Iás- annál nagyoblr szakaszon lesztrek a Lárg;--..ali
á képelr iilesek" I)e mel],ik szakasaon ? Éppen ezt írlgjull
megtanulni. il egyszerri lleállitást nlegjegy-
aiink" iíinrl 9-es nl,ílásra vonatli:ozik, rnert
glrk*ra nyilással napfénynél a mai rragy
órzékenysógii iilmelire n)rusorltan csinál_
ha{sz tl2§ nlp-el piilatrallcélret. 'fetrát :

l. nr,ítíls l 9. Beállítatz P rrr-re. Éles
lesz rnlrtden, arni 1.{i0 ós
3.7{l nr kr3zött van. li be_
álüíírst lrasrtrálotl, rnikor
§Zrr§ÉL},aKtiT, T Án-
íiYAKA1' kiizelről fónykó-
pezel.

II. rr_rítás l $. Beállítasz ,fur-re. llles
il.{l$-,-7,7l} rn-ig. [laszrrá-- 
lorlo lril O§Ollü}tTt<Ér§T"
.l t{Lnt il,rnT, §l,ü IlTFIi{--
Vfi?§LT tlsiu{rlse-

.[[í, nyítás : §. lle§líítai*z íl rrr-re. §k-
lior .t tll-tii! vógteleníg
rnillrlc"rl t':l*e- I{ttszlráltxl
áltatáb*rn :f Á-r-" liPt1-
l,ET,-. \,\{iYOBtl {;§(}-
POR1,-. l,{nonrntr,É:-
TnLEK§ÉL.

lllíndcz tllyan gépekrc vorratkozlk. rtrc-
iyokneli lenr:*{je § rlrx. 7.i cnr glrrjtótr{r,ol_

i.lil;:zcnrnrol l t:!rgvat i'itly.jh,{j ,r íilrí!nt{}lt ;1dp . il!rilrlrr l;d1l
lut{ktlclvezőbb pillanatot iárorl ki

], Ink./rbh va.lanivel, töjli.let e,xlronálj, nrint ker.e-
scbbe| :

2. az arlatoliat pontosan jegy*zd (világítás. trapszak,
nl,ílás. erp. idiíi és állapi.tsrt rneg rrtólag a L;uiulságot:

13. u,tiittiig rrgl-anazt a fiimfajtát használc! :

,tr. liis küIönb-ségek az exp, id{iben nenl szánütarrak.
'l,'clrát mincleÉ},. hogy 1/2ü yagy 1/l}0 nrp-et exponálsz,
í.egalíibb kétszerest. inkíllrh, lráromszorost liell venneil,
}ra küiiirrbséget akarsz látrrí. Igy 1/100 hel,1,etL l itj-et, rni}g
inliábh 1,125_iii.

Nos és Init íénl,kí,pezzünli ?
Iiliisztjr is két elr, a tónrn rrregvírlasztá,.ánál :

Ne srlkat l A kép csalr a, lérryeget. rntitassa és rre iegyen
túlzsú1]olt ! Sokszor érclekr:scb}r egyetletr arc. mint eg3,.
egtssz csoport, egyetlerr kis virág, milrt az egész erdŐ.

§e erőltttettet ! i\{inden, atni nenl t,e-mészetes, egy*
útta} rossz is. Fónykópezci szüleidet. isnreróseidet a meg-
sztikotl körnl,ezetúkben" tnegszoliot t t art ással, Kataná,s.
feszes állíis. erőlieteLl" :nrosclly eleve hibás, [_:gyaníg;* nerrr
t,alír a kis ku|_vrrs szájába a pipa, fejére a ciiinder, Ezek
rrrár ol1,an ősktlri t-róiált, hogy nag_l,apáink is urrtált.

ságtt. tehát. a kópméret I| x. 1, 4:,,:,.6. {i ).{,i.
}*ag5-rl|rI gyttjtót.ávolságú Iencsékre rná_§

szátrrok ér,ví:nyeselr. Ha e ]rárorn treálií{,,ást:
lletanu|oel, vagy papírr& it\,& a gépre r;r*
gasztöd é,s eze!;|tiez pontosan ragaszkodsz:
óIet]en felvóteled tőbbó nertr lesz.

'fernlészetesen, .|, gép lreál!!túsával ltap"
t,sellatos tninrleri rrrozdulatot rnég filrrr rrélkiit
jril be kell g.l,akorrrltrorl, úgylrogy szinte trra-
§ától nrenjen, Á felr,ét,elnél nem szabaeí
lvzal Lótíjr.luöcl, hog3, egváitalán bogyan is
-.süsd'' el & gópet. hanenr félseefiimel a
1árgvra figyeive, kileserl a legkedvezőbh
1;,illanatot,

.\z exprlnál&s úgy ttirténi}i, lrcrg1 igtrl
rtvugodtan az ujj rtIr:llsó percér,ei kiolctjuk
lr zárat. I.egt,öbb keerlő nregrrinti;i az egdsz
gépet. ezzel rr kélrrrck r,ége : .,elnrozrlt;ll."
Gl,akoroiiuk a liittldlrst, filrrr rrélkii1. :\ lérn'-.
kiolciót teirajlitva trrrtjuk l

_l rn,egvilágítási idii }tel _r, c s rrregiri i apítása
gy,akorlat erecimén_ve. }ie ess hdtségbc, ha
c}sii prtibírlkozásaic] nent sikerültlek. Il.t ncrrr
leliet tnintli5 érr,étlyes recepteket arln,un}...
)íiirderrtsetrel:

{--: r r:IJrtr \ |rilt \zt,irl) tttitti. *;i tgtl,,;l l;c

iirüm, uúrakoffi§ a
A hónap végén jelenik rneg az úi,
áriegyxék az alkalmi listával ! Már

nasyon érdekes, l28 oldalas
lmo§t kérje! Elői*gyezzük!

HAT§CHEK É§ FARKAS
Budapest, lY, Károly körút 28,
Vl, Andrássy út3l,Vll, Rákóczi út §0
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l'tjl krrzr:lrű! kí:sztilt kóp. 
" 

,"",r:" k(lnÍrn§z1,.\'akitó fehér, fe_
szílesetrtl, nii"i-á r.i kete stitétség mellett. Arl

,4

íírb&h,*§
hrát &*ű*? *

Varosban, _orsrágúto.r, _ ,ihegynek fel, völgynek le, _ 
,

kerekíJaIok ezrei stlhannak.
Tókéletesen hibátlanúl vészi ,'itisztét az - ':

§}íER§É
kerék pá rg u m i
}|ár het*l El'lEllGÉ :oro.rat áll o rrolgátatodr..
{in.] kitunó, még a leg-
olcsóbb. íaj(a is, hisz az lsEMERGE

§}íERGÉ 
"édjegy 

* §H§RGE min6sé9t
GyÁItTJA A r,lAGylr'n RuGGyÁNTAÁR§§yÁr *§lW i&i.;w6í8: }:i&;!, *§]:!]i§i]l *#!s.,r jn. :l 1. }j.. j r;_]&:!.Js{ÉY.Éffi ,.!§€@

Nfmglyik képhez i; kcii
hasalnunk

Feltótlenü} bálátlan
ííma és rossz képtt ad ;

1. Amt zavart}§ ée tril-
sok. Ágak össze-vissaaeága.
a gép előtt ftrtkár*zó ti"úk"
Ellenben rendezett törrreg,
tornázó, menetel(i, sotlra
álló csapat irjt haí"

2, Amiliek lónl,egt ,t
szín. A férr5lkép fényt_ és
árnvókot acl vissza, szintrel
adós marad. P)z(:rt rlehéz
eset a naplenrenle, csokor
virág slb.

,3. Antlben túlsok ri

n)iatt pcdig jti trtagast,l
kell mászrrunk

Yiutátt!

egyik fele árrrl,ékban. rná.
sik fele naptól rnegvilágítva, szolra az ablakkal szenrben.
utca, rtrelyneli eg3,ik oldala rrapos, másik árnyékban varr
stb" A fdnl.kép a tút nagy elle_ntéteket nem képes vissz*_
arlni,.

li, Távoli isnrerösök esopoltja. I;őliénl., lra mind ,.be_
átlnak" ri képre és utótag másolatok törnegéérL ostrotrrol-
nak. Ilyenkor a$laíúrt eruberek }emez nélkúl ,,fén_r.ké_peznek"'

,l]zektöI ovakodj és akkor sok }roi;szúsirgtól megkíuré-
led magad l

Mi teszi érrlekessé a k§pet ?
Természeteserr a Jól mogválasztotl tónra, de az érdekes

szokatlan rrézőpont is ! Ntln,elyik feivételhez le kell hasa-
lnunk, másik miatt fet kell mászrrrrnk. Ne kirrrélct magad,.
lra a legked,vezőtrlr hely megválaszlás:iról vatr sztl.

. }:í§1.í}tt,.lra ópütet is van a kópen, óvakortj a döntiitt]
géptől. Felfeló forrtított géppel kószül[ felvétele'n az épüle-
tek tissze*, lefelé fordítottrrát szétdűlnek. A pocakos nagy-
bácsí sem. örül, ha túI alacsou1,.an ta,rtott geppet rigynei.e-
zett,,bókaperspekl.ir,álra n:' örökited nreg. §r.einelyf"Úvétel-
trél nrindig vigyáznod, kell rr perspektivára. Lta trilközclyagy, au előretartott kéz; vag_v láb igen n,agy lesa. E hibák-
tól tchrit ór,nkodj ! Kunfalvi.

a. a fÜggélege* vonal*k dűlnek

-r
}r'}

,*,,

A gópet. Ír:ltel*,

F€€Fs€
az ország bármely részérő] ítllérels,érí kaplrcrú§z 1:75.000-es

EÉEB,H{ÉF§tr
CsaE§ €#, 3$ §ras§z s# §ÉEEér I

A {jserké§Z§zöv*t§Óg"április h9 1-i hivataloskörlevele alapján íelvilágosítást a
Paranc§nok Úr acJ,, a,ki a rendeléseket is tisszegyűjti és a i]ierkész§zövetségfiez tová.nnit;".
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P i§. *r*zágos örsvezetői táb,or*
paranc*nokrága

'I'í,borparanesnok : l(c!g75yl7y Bóia orsz. vizi*
vezetötiszt.'láborp:rrancsitok helyettes: Balla
§eeső l8" Táhorparancsnck .lre lyottcs: "fóth

Sándor 327. 'l'ijrzsoarancsnck: §enke Fgrenc
32l. Altáhorparencsnok: l. aliáborl Földmár
Oyörgy 7. ll, altáhor: B*nő aétll 25. íll. a!-
tábor: §iptá: László 1B. f'orgószínpadvezetö:
Baross Józse,f 7. Forgószinpadvezető helyeí-
les: Lit:ke László 25, .1zórakoz.ó-svezető
Trith Sándor 227, *zó:akazásvezeiri helyet-
tes: Schnle,k lrnre 26. {iazdasági vezetaj:
Sere,$dly Fólix 4ü5. Tábori rrrvos: Fö|'drnár
Cyörsy 7. Őrsi pcrtyázás vezetöje: |,ie,mere
Jánels 5, Örsi a,kadályver§eny vezetiije; C,le-
m*nt Sándor 15. Rajparatrcsnokak: l. raj:
v, C}Hh F?rc.rrc l87. 2. raj: .]\1linko Zolián
3l4, 3. rai: Boloss András 304, 4. raj: Szabó
Miklós 7, 5" rai: Rigler Richárrt 314, 6, raji
lVágnel Lászk] 430. 7. raj: Nytíra-qd:, László
18, ti. rajl Győry István 15, 9. raj; Siptár
{-;iszló 10, 10, raj: Icserekov András 227, 1.|.
raj: KelEesénr.--i Oíbor 7, !2" rilj: §ajtos
i)iir_{,z 9l?.

_ Az clső c§erké§zkÉrülel május 3-án tartja
körzeti szemiéjót a, !iárslregyi Cs*rkése-
parkban, Ezen a na,po1l a sz,em.l4n rés7t ,&9l1l
v_evr'i cscrkészek a Darktrl nenl |áro<athtt"
jaK.

A, lótl 933-as §ról Károlyl I§tVán §§. c§,
hítsvdtva.sárnap iarlotta mü§oros elöadás ke-
íetébe§ szépen sikerü[t első cserkészavatti
únnepólyét. Az avatási §zeltartá§t d.r, §za-
mek József kegyosrendi ianár. BKü. pa-
rancsnok végezte. Mólyértel.mü beszédéhena falus! cserkászetnek ná§y jelÉíltő§ésér fej-
tette ki ás a 10 íogadalmat tett fiút, lmint a
iiatal ialusi c§apat úttörö ta,gjait boc§ájtotta
útnak a jó munkát kívánó cserkészéletie,

Ulazási kedvezmények a Budapé§tl Nern-
zetközi yásár beliöldi látocatói seámára. A
vásárigazolvány az ö§§zes magyaí vasút-
vállalatok vonalain május 2-től május 16-ig
Budapestre és május 8-tól május 24-ic Buda-pestről vissza S0ólo-os kedvezményte joso-
sít, A beliötdi uta§ok telje§áru jegyet vesz-
nek, amellyel díjmentesen utazhalnak vi§sZaaz induló ál'lörnásra, Ugya.ncsak idlárr1 rtta-
zásra jogosít a vástlrigazoivány a MFTR és
a DGT dunai hrióin iprilir 24-i,jl máitls Jl-ig.A MAVAU'l vonalain a vásárigazo|vánr.ok
tulajdonosai 20_500lo-ic terjedő kedvezméíy-
ben részesülnek. Részletes íe}világositás és
vásárigazolványok a vásár tb. kópvisetöinéi
és az utazási irodákban kaphatók. Ugyancsak
.5ü0ll utazási kedvezrnényl adnak a tra"iózási
vállalatok.

Őrsvezetői tábor naplópályáuát§
A l5, orszá§os őrsvezetői tábcr p*rangs.

noksága ál:al hirdet€t,t naol(>pá|yázatta" l+t.
érkeze;i iábori jegyzetek. e,Xlrírálasának err,,d,
mónyeit az aiábbiakban közöljükl

l. El§ő helyezé§t éít€k *l é§ §*§ P lrrtal-
mat kaptak: Vörös József lü, Kováts Zoitár:
15 Komáromy Jáncs l§.

2. Könyvtutalmlt kaptak: Schlbauer i(ái,
mán 5, Tör§ Jánrrs 5, -Farján Lászki 85. ]]tith
ÍJéla 35. Wácner t]mil l?!, Pal)rJ Ki|ínán !Jr.
Sátori,Jenö 146, Raios üyula.J0{. Vadásr
Elemér 304, Madaras Jenő 314" Nyitedy Sza-
bolcs 345, Endrérii aez.ső 427, Fü Fergnc 475,
iij. Fischer-§olbie Jenő 364, §lekfa!vi íctenc
55?. Sipos Jaji)t 9-r9.

3. Díc§éíet§t nyertek: Nagy §yőrgy 18?,
Sótonyi János 206, Kasza Dénes 653. Prach
lsrván QR, ('ilasz Ftrenc 276. Já,iori feren;
93. Cso;nor {iezsii g,j9. i!íbls i?ezsű }45.
T'remkír lier*nc 99, Pozsá: §éia 425. P3á'i
i-ajos.

Jegyze{e iket ós jutalrnaikat ,r- bldapestiek
átr.ehetik a hivataios órák arall a C-s.rké§z-
lTázban (V,, Nagy §ándor..utr:a 6i lL e*r. ,_;.2,

V:,iék!ek részére postiin kíjidiiik k;^

Polgári légyédelírl tái§k$u,*tó harmirdilt
kiadása xregielent" Kairhatil, ;l iserkószboi1,
ban. Ára 30 ,íillér,

Légvédelmi gyakorlaí Budapeslen
Este nyolc óra. 1lideg §zél sepri végig az utcát. *d lrudai

i)unaparton sétálok, A nregszokott világvárosi kép: távoli
zúgá§, rnorajlás, c§obogás i villamos csengők, tütköiós,
L*nt medrében a Duna, fölötte, a kőparton tr1l. az életfolyik c§öndesen. Vitágos ablaksorok a pe§ti clclalon :
a krrrzón hullárnzó emtertömeg hangját át-áadobj§, hazzám
€t, §zé}. Illgontlolk<lzva sétálok csak tovább . . .

Hirtelen velőtrázó, váratlan éles búgás !
,,A gellérthegvi szirérra !" ötlik az eszernbe. Olv

hirtclen jött, hogy eltell egy-két másodperc, míg ráeszméi-
tem _ arra, hcrgy mi a tennivalón. Szo]gálati helyemtő}
távcll vagyok, de 1.udom, hogy a legközelebbi körzet iiányítil
központja az l}rl Miklós tóren, innen 3-ik percre van.
§zaladok. Időm kevós, Kiirülbelül, lvgoptimisziikusanszá-
rnílva 10 perc, hi§zell a lógvédelmi utasítás mirrt emlék-
szem, 'útgy szölt; ,,A légi ve§zély és az általános riadó-
jelzés leaclása köziitt tsudapest e§€tében, -- tekintve, hogy
az'a_határhoz igen kijze} fekszik" -* iegfeljebb 5*1$ pe}i
itló á]I rendelkezésrc.l.

Már crtt is vagyok a kijrzeli elo§ztó pararrcsnoka előtt.
van. Körülbelül 20 perc, l]i§zen a légvédelmi utasítá§, minl
emlékszem, irgy szólt ] ,, . " . az első vószjelzést, a virf}rat,ó
támadás elótt, a lehetőság §zerínt félórár,al egy §zirén,*-
jellel_ adj_uk Teg, e jelre . . ," Máris a várban Űgyot<_

Lejelentkezem" Beo§ztar}ak a legközetrebbi óváiretyhez"
innen 5 peIcre, első segélynyujtónali.
" , ,Arlorn9n gázálatc, hónom.el,att mentőtáska,. Ujabtl
§zirónarrúgás, de már a t,áro§ több pontjárót.
_ De miry, érdekes. Alig telt tl tíz perc, s mári§
hogyan mcgváltozott a város képe" A lakás,ck sritétek,
Az_utcai gázlámpák nem égnek. a villanyvilágításrrakbói
pedig c§ak a kék körték. Otv kísérteties kép ez. 

^}3{rgó§zirórták, kókts fénycsóvák, iti-ott egy-egy etkésett Ómbir
iparkorlik }re az ór,óhelyekre, fiumiÓlttlzékben egy-két vörii§};ere§ute§. A llalászbásivánál áiareos kaioáa-
}cüiönitmóny,

Észak fetől nrél1- tlörgésl, lroz *r $zé1. ,,"+. légcllrár:ilii
tüzérség ! Jönnek" -- gonrlrrlom" Csepel fel€ rakétajeieh.
§ máris elt,űntem §zolgálato§ óvólrel_vcnerr.

Pár pillauat s mindent bet.ölt a dörgés, pukkan;is,
süvítós" Halk, zőmmögő mótrirz"tj ,"Mi, az óvriire l_vben ievŐ'k"
§zámolgatunk : ,,\-ajh hán5, gép ?'" ]]g:, anya §ir*l,já &t.lh{)-
ilát"

Jaj . . . Irtózatos <lörlcnés, A,z.óvóhely _szinte m*grez-
dült. Egy pillanatig derrneelt c§end . * " a }r*l;l]
(,sCn d.ie.

Eply asszony felsiko]t, s elájuli *z idegességiői. a fdlt.,
lrmtől. _\zonnal segítségére sietek. Kiizbcn ítira rncgszrilirl
nak a §zirírnák, szaggatott b{rgás : ",\'égr: ,r ve§zól},.il{:k a"

Az ór,óhely kijárata felé Lartoli . , . Telefónber.rr:gós.
,oAz ól.ólrelyet 2 órán be].iil nem §zaba* elhag.l,ni. Á 11át.v*,ás-
tenrplom előtt leesett egy nr§§tárgázbomba. Á fertiitlelrítii
osztagok már tlolgoznak l" * jelerlti az óvóhely,parancsnrrli,,

llegnvugotlva vessziik trrrlorrrásui" Yiclám tere-lert:
intlul meg, § §enki §em be§zél iictl,ten a tárnadásriil,

Másnap reggel olvasom a iapükbatr : ,,Az Országiis
Légr.édelnri Liga pararrc§nok§ága jelenti, hog_y ponrl;ásarr
sikerült a légvédelnri gl:akorlat." A rerrdőrség fökapitárr.ra
elismerőleg nl,ilatkozik a takosságról, IlIetókes maga.sabl:
litirök kijelentették - rnint o],vasorn, --- h*gy ,, . . . }lxgr, ar"
országnak. de főleg Budapestnck, ni:,lcs rnit {ól'ienii. a. jör:i'i
háborújában !" 

*

Mily nag,v örőrn ez ! Enn_virc van &, mag!-ar. -\.en,i nrari:d
el a német, angol, o1asz és kisantarrl népek iltegeii:§Öi-,
tepipálta a belgrádi \,ag}" blikar§sti |ógr:éclelri,;i gi,al-;c1lalr;t,
is ! t{ál neln [ag:!: tiröm ef ?u l}rl i§e:r l

De. , , De mindez e§ak álom ! S r.ri kell hozzá. hi:gy
valósággá váljon ? Akarat. öss*ctartá_s, }lunka. f}nfei-
áldozás. Hazafias áldrrzatkószsóg. A haza érdekében, rueg
kel} lennie !

A légvódetrni törvérry nrár kész, Olr.ase-rm; ,,Mlntlen
tizenneg_vedik életévót }:etöitött magT,ar állampolgírrt . . "''-- tehát minket is, cserkészte§tvéTek . a lógi tá,nr*.dás-
e]leni vódekezósben, alkairrrasságátrak megfeleló szenlélyes
szolgálat. teljesítósére és cr,égett kiképzésben §aii} fó§z-
vétslre lehet kiitelezni."

Fel munkára fi{ik ! Ismerketljilnk a lögi ellcnsóggel,
hog__v győzedelnreskedjünk ielelte, Segítsünk iTrá,§okc}í1,
hazzátaúazőinkon örrieláliiozr_i szereittte}, segítsiirrk a hazá-
nak, a jó Isten is hazzásegít áirnunk m$g\rílló§uiásáiror l

,,Nagymagyarországhoz ! "

9r)



I

§ }l*g.vtr Íltttl- ós JárailéL }liztrr-titó

*'n{ó"l.Pí &z e;lát* országrir kittrjrx!íi l}ái{iulriá,ll

r*n|Í*!k,:z{k. livtk óttt óténk ii§*zclkíiji,e§6gbop

áil a [,la1.1*r Cscrkósziiziivctsó.tJg*l *s lrorryo.
,|iíja t* rrnllák birleseílliztositágl ak*iój*it. Al-
íntóze{ rll*1yar é§ kere§ztány .iolltg6nól fogr.*
{*ginklíbh van irlvalva, lrogy a estrkószliák
{.rdckeit nllnden tcklnteíb*íl kópvi*r'l.ie. ltri6-

aók*nys6góutk m:ír tiibh {ts*l.|rer! adoíí kki,-
,§*.iezósi és i.qy a í,§frkó§zíl§apátck. rlr: rg"llxlrl
§ ú§erké§zck f§alíitlját] ss lrozeáíartrlzóüt

llizlt§ítá§ sz,empoul.i*brll altruisla fetfogá*á-

nak rrrtgf+lelő*rr szoigál}tttja l.ii, Kiizp*uti
ilazgaíósága §ll,úapest, 1:I.. Arrlráss.v-úí {l",

*t* tigy ar őbt, balestt ós ll*nri :ígaza{*k*a

íiókiai va*nak aa or*zág nrind*n aagytlblr

r tirosrihrtn.

Meghall Bekey lmre Gá}ror rn, kir- ig.tz-
sá§úgy! rri*isztóriurn számvev-iíségi iiitaní_
c§íJ$, .! .llevc§ novellairó. kinek nlunkái gyak-
ran gyönyörködettek a,.§lagyar t*]serkész"
olvasóközönségét. Emlékét színes, §riss ir/rsai
rnegőrzik körünkben.

Or.zágo< ltugtr ltr
§ertészeti lig.rr.sülnl
ezévbgri is *r*gr*n.
dezi szokás*s {avaszi
kertészet-! és vir:'lg.
k12,1!ttlsai

l{tido| tr1,*jtatral:
arra. lrog5-, a cserkti.
szek- rendkir-iil ktd-
vezmé,rrl,esen megiel
kinthessék kiá],líiri.
§ukai, C§opolto§ l!1.
togatáS esetén ] }',
ről 20 f illérre mór-
sókelte a személlrt:
§zóló beiépódíjat
{§soport: itgalább
10 szemóIr :i }íi!rdell
iü fizetó' utirn eg.r
§zeÉény§orsú díimen-

'.§?n 
lekintheti meF

a. kiállitást. ,\ kíséri.l
vczetők belépódíja!
nem fizetrrek. iKísé-
rők létszámt : cs,l.
p*rtonkint kettőt

Kiállitásuk nájus
hd 7-tő} 18-áig tarl
l}udapestetr a \'áro:
lig€then, §tefánia-ut i
á,llandó kiállítási te-
rületükön, (Fóváro-.!
MúzeurnrnRl szem
bolr).

A tátDrpár§.nc§nok jelcntési lesz
]]ápp {rl!1iik íírnak

lvankovits l{álnrán dr,, milr. o§ut. i*fl,, Páp!} 1iii:i,l Tlrrpaid Richárd
Ant:l} llr., irj. báró Wlassit§ Gylda {r,* áliairi* az OT'f tá.
titkár* vitóz Tárczay Feliaid,es nomán dr., rni1;,

tá11., Buc?ko Emil dl., orsz, ellerrőreő.

í5- ors;zógo§ őrsr:e;re;löí tűD,o,r!ee*ailoít g
Virirgvasírrnap előtti szorr+baton. árlrilis

4-én, már a kcra í:gqeli óríktói kezclvt
cserkészekke1 !eii 3l-es v]ltlamosok jártak a§zéll Ká}mán tértöi a Szatyas Gátror-{rti,s.A Budakeszi-út egl.más fiöcötl ballago
§agy háliz§ákos cserkészek !épései atitt
döngött. A tlárshegyi cserkészpark bejára,
tánál időnként o!yan torlódás áill eiti. irocy
szinte ,liorgalmi rendőrre1" ke]!etl szab?r-
lyrlztatni l nag!, íor<a],nll,

ölszáz őrsvezetö és órsr.ezjtöjtlölr gyült
össze ezen a napon a ilá:sle:r.i Cserüész-parkban. hogy részir.sgi.e:3 15. olszágos'órsvezetői táboron,

Az 6rkezi5 cserkószek aikaimi nu:rka-őr-
§ökben nyertek azon,nalí beosz:ást. hogy
róSztvegyene'k a befejezés el6ti á]l;l t:t_.oi-
ópíté§i innnkák rrtolsó mozzanet:i:5rn, A
hosszír tóii álorn után mesélénkúir. úi; iel-éledt a Cserkészpark megszokr,:: hanto.iiú-élete. Otszáz szorga!mai ké;. ötsiíz
mosoly$ó íiú-arc isyeke,zett gyors munkávala tábor zirvartalan. kiképzését elökésziteni,
Mert az őrsvezeiői tá,bor elsősortran k;kénzij
tábor. lgv az első dólutin táborépilj mun_káia után mát ccak a kiképzésen r.en r ft
hangsúly s a táborrrzás. títlilrópírés ritte:ll
szoru}_

lllár szátltak a magasba a iűtheiő sárrak
íüstgomolyai. jelzótáb,lák muteitík a 12.
€§yenkónt 40 cserkészből áilti raj hálóhe-lyeit, amikcr a kiirtös az árSocnál gyite-
{rezlette a tábor részlvevőit. A leniJtlen.
szcrvezctlen tömegbet ielszaledl'l cserkész_
had ,csak ,lnost alakilit s?.t*rezett ggység8,é.
A tátror ünnepélyes $ex*yiiása utrirr inTnt
§ze.vezet1, iegyel,mezett csoporti;k r.oriult e1

* tizeniiél .aj, bog!. betendezktrijék szállás-
helyén.

Minden őrsvezetöi Iábornak ez a megaia-
kulása, a §zeívezetier íiritómesből ji}t iv-
gyelmezeit ;,ajokká vali alakulá§a a tábcr
vaíamennyi résztvevóje számára a legben-
sijsóges*bb, legrnéil,ebb éiményt ni,újtja" És
*gy-két órával késóbb kezdö.döir a táhor
második hatatrrnas élménl,a"

A tábortűz
A kiképző iömegtábor igazi je|,lerét a

minden cste vjcszatérö tábortűz élménl.eadja. A Tóth §anyi bá' vezet:é§e slatt a
tábortűz együtt daloló. csendbtn haüisató,
,majd hangosan kacagó résztvevöi *lfelejtika trap ,sok fáradtságát. a komoly, munka. iá*
raszió i!aényb,evételeii. Este, a,mikor kigyul-
Iad a tábortíi1I ilángja és ielcsendül a nóta.
csi}losóbblk lesznek a sze.nek, derűsebtreún tgkirltelek. A tábortüzek nacy élínényei

teszik i*azi c-<er,kásztábcrrá *, kiképző tii-
bcrt.

Yasárnap regge! a kiképz_és meqkezrié::
előtt volt a tábor §orrendben hatmadik, de
:e ]enióség szempontiából első élménye:

A tábori olse és lsten,tl§zlcl§í
A gyü,mölcsósbe,n f elálittott oltárnál hai}-

gatiurrk iábori rnis,ét. A szentmise alatt az
esó m,i,ndj<rhban és jabtran e§ett, A zrrbogó
esőben ,mozdulatlanul áilva szálJt irnánk a
magasságok ielé, A lábori miséi Wácer Aiú-
tlász ciszt. tart,ár, cserkésztiszi mondla.
ijgyanebben a? időbgn a Park egy má§ik
részén szőke lmre orsz. társelnök tartüttt
a prolestáns cser.készek isteniiszteleiét.' íla 1t].apor.zr_rk a íiúk tábori na,plóit, onna:l
kirrlvashatjuk, hogy a .kik.é,pzós §ok lan*isá-
g*s dlrtnénye ,meltett élményt iele$tell az.

Az e!öketőségek tátog3aá§a
KedC l,olt a látogatási nap. Erre á í]áDr:

hívtun.k meg azrrkat, eihiik a csi:rkászvezeiő-
képzés iránt órdeklődnek, akik a cserkészel
jób,aráaiai.. Az eilő:kelőség,ek közül me§;lát*galiák a tábort: br. Wlassich §yu}a ,kuliusz-
minisztdriurni államtit.kát, vitéz Tárczay-Feli-
cides Román min, tanácsos, tr.ánkovits Ká!-
mán osztáfutanácsos a kultuszmrinisztériunl
rész,óről, vitéz Rapaich Richárd ny. altábcr-
nagy, a leven|e rnczgalo.m iesföbb vezeiője.
Decleva Zot,tán vk, ezredes. a honvédeimi mi_
nisztérium részéről. A szcrdai napon mcgtc-
kintette a táhor kiképzé.si rendszerit pisz-
telka Rudoii lábornok. A riadó atrka!mávai
!elkcs szar.akkal t}l1zdiiotia a 1ábor iagjai'
t,lváblii jri mrrnkára,

1

J

l-iril itr;rpaid Hichárd trragy, kir.3liábt)rl!ag:.
lz óT'l. tárgFlniikF.

d:éllöv(i for$ó§zíltpaii.



A .lllgyar Cserkószször,trlll,;1 llirsclrriikt,,
Zsember,5, Gyula dr. látogatílsa ltl3(i rrrárcius
15-dn a Hajduszoboszlóí 997. szánrri Ciróf
Dtlgenfeld József K, L Il]. cserkészr.slrpatná}.

Életrnentés
A főcserkész frr őmóttósága 1936

április 8-án életmentésért a követ-
kezőket jutalmazta,,,ió munkáórt,"
óletmentő kitüntetéssel :

,Becs&,o Ernő 62, sz. c§aDatbeli soo-
roni segé{lőrsvezetőt cls6scgél3,n_vuj_
tással végzett óletnrentésért.

Kőheglti ],úszló 27O. sz. csapatbeli
lrudapesti rajvezetőt megvaclult lova\
megfékezéséért.

Szüle Józse| 911. sz. csapatbeli rákos-
palotai cserkészt {rszva végzett men-
tésért"

üindenki vegye meg a ,,Lengyel iöldön''
címú enrlékkönyvet. .Az is. aki nern volt ott,
mert végig éli az esész táborozást, 1t2 olda-
lon kh. ?00 fónyképíetvótel mutatja be fen-gyel testvéreink táborát. A könyv ára 2 P,
kapható a Gazdasági tlivatalnál a pénz előze-
ies beküldése mellett. Csekksziimla sz. 46.310.ilúr e gyormektk íollit is ú|sztítanl kell
crre n]kalmas íogp6ppel. Az Odol-íoqpóp
lertőtltníl és alaposan tlsztír anólkül, fiógl
megtámadnú a íog zonrúneít. |1

KüLUGY| I{|REK
.{.\\'lndsorl Szt. Györg]- kápolnában ápr,

19.-én taftottak harmadiztlen cserkészistéu-
tiszteletet, nrelycn csaknem az egész angol
birodalmat képvi§eló ezertagu csÖrkész kTit-
döttség vett rérzt. Az istCntisztelet előtt
beszédet lntézett hozzáiuk a káoolna előtt
YtII. Edward klrálv. alii ezúttal'ielent mep
elsó izben cserkésiók előtt lniirt a lriT
cserkész§zövetség fóvédnöke, Azelótt, mint
ismeretcs, húsz évcn kcresztüI \Yales íő-
cserkésze volt. Bi-Pi a dél-rodéziai Bulatvavo-
ból intézett íidvözlő táviratot az egybe-
glliltekhez.

.1 szentgyörgyutpi angol kit"üntetések
során a brlt ezüst farkast kápta többek közt
Dr. }íichal Grazvnskl sziléziái ttaevvaida. a
lengl,el cserkészszövetsds, simbotöánu czic-
des. a román cserkészszövctsi{ elnöke, az
angolok közül F. Haydn Dimmock, a ,,The
Scout"_ arrgol cserkészlap szerkesztője, vala-
mennl,ien .,,a _csertészmozgalomtrak tett igen
kivá,ló szolgáIataikért".

Levelezöt keres Henrv Dimond 17 éves
kenti őrsvezetó és Johir watson i2 éve*
ausztráliai öregcserkész, mirrdkettő angolul,

A 17.i-os ,"(ianz es. es." ,,Sas" raj:inak
,,Párduc" örse megkezdte idei kerékpártrlra-
sorozatát ..Ismerd meg hazádat" jelszóval.
Első tltjuk Balatonakárattyára a 'Rákóczi-
fához vezetett_

Még e gödöllói |anrboree utáni időkben történt,
hoiy 11 egyik eírikal íekete ctapat néhány napig
még lylagyarorszá8on ld6zött s e csapat tailai
éty_e8y_ ma6yar táborba is ellátogattak vendé6.
ségbe. Az egyik ilyen vendé3ldtó táborben a í§-
szakács különösen remekelni akart a vcndóg
ti§zteletére s amikor r valóban pompás menú
beíeieződött, tisztelettelje*en, relies szakácsi dísz.
ben odaállt a parancsnok elé és megilletődött
arccal ielentette:* Most pedig hozom a íeketét,

A parancsnoki asztal résztvev6í megdöbbenten
néztek egynlásr.a, maid a szakácsra, nom értették
a furcsa ielentést, mert hisz fekete vendérük
ott ült a főhelyen az asztalnál.

Csak akkor derült íel az arcuk, amikor néhánv
pillanat mulva pléhbögrékben, forró feketekávéi
tálalt a kellemesen .meglepett parrncsnokság elé
az ötletes szakács, Ugyer pedig arért volt. mert
a feketét Frank Enrilóból íózte, amelyik
nem ártálm?s, nem idegesít, kellemes zematú,
tápláló és ami §zintén fontos, a tábori pénztárhor
is mérhetó,

Üíven ponfiöro gmoltilk lel a ilOtgRtíypf,lyázaí di|altl,
A detektívpályázatra összesen 300 pályá-

zat érkezett be. Ot pá|yázato| szabálytalall-
§á§ miatt meg kellctt semmisiteni, tudni-
illtk egy fiú csak egE1 pályázaLot küldhct bc.
Flibás volt 199 pál5,ázat ; egl,részt azért,
mert ncm vettétek figyelembe. hog5. a képck
számozási sorrendje iobbrúl-balra volt (köny-
nyű tnegjegyezrri, hogy melyik ez az iránv-,
ha azt vesszük figyelembe, hogy óalrrl!
joáóro írunk t;, tnásrészt meg aztrt, mert
kitépett irkalapra, ceruzával, vagv egvene-
serr a ]\l. Cs. kivágott oldalára-irtálbk a
pályázataitokat, (A pátyázatoknál a tudni-
valókat figyelrnesen cl kell ánr olr-asni ])
Végcredményben 96 pályázat sikerült csak
a hárrrmszázból s ezek közül ötyen legszelrbet
jut*lmaztuk 1*-1 értékes könyvvel.
_ A képek helyes sorrendje a következő:
Tojásdad arc, Kerek arc" L'efelé keskenvedó
arc. Felfeté keskenyedó arc, Hosszilkás
négyszaigletes arc. NégyszöÉletes arc, --Lefelé nyrilti orralap. lrelfelé áltó orra.lap.Egycncs orralap. tsefelé görbailó orrél.

Görbe orrél. Hullámos orrél, Eqvenes orrél,
--. ÉIegyes á[l. Kerck áll. t]gvenj?s álI. Etóre
álló áll, Hátradűló áll. .--i.széles homlok.
Keskeny homlok, Elóre dűtó homiok. Hátra-
dülő honrlok. Egyencs holnlok. - Nyitott
(tá(otL) száj, Rendeserr á|ló száiszél. Óssze-
§zor|tott szájszéI, Előre állri felsBaiak. I]lőreálló alsóajak. Egymást fedó aikák. -A jutalmazottak riévsora: Báloeh József.
Yeszprém. Bárkány Béla, Szolnokl nettorv
Miklós, Debrecerr, Ifj. Csócsei Ján63. 11;5"-
pest. Csík Endre, KlsÍrjszállás, Csillag Tibor.
Eger. Csiz5' Tibor, Sáforaliaúihclr,. Öermád
Gyula. Keszthely. (ivimóilÜ- La*ios. Páoa.Handl Simon, Bia. Havas -Jenó. 

Bnlaslsa-
gyarmat._ .Horvrith Bdla. Sárospatak. Jarr-
k_ovich Béla. Somogycsurgó. Jiró Zoltán,
t_ees§s.. Jécsai Andoif Szeg"ed. 217. sz. Kcr.
}Iunkás lfjú Cserkészcsaóata, Kócsac6rse.
Pécs. _Kl_ein József, Somopfoszob. I(ist-ro'cskói
László, Csepel. l(iss FerenÓ, Kámon, KónvaLajos. Debrecen. Kolozs Jenő. Szegdd_
László Imre, Szentc§. Lisztes Sánáor. BÜda-
pest. Mészáros Endre kcs., Homokterenye.
Illerksz Endre, Gyula. Nlikulka Gábor. EE-er.
Mössmer Józscí, Budapest. Nyikos Istvln.
Sárszentmihály. Ormos- János. -Rákosnalota,
Pachner Laci kcs., Budapest. Páivölpvi
Gyula, Budapest. Ragettly-Tamás, Bék6.
Reil János. Mohács. Rnsenleld Tibor. Páoa.
Szabó Gyula, Hatvan. Szabó Sándor. euáa-pest. Szekeres ímre, Vecsés (személvesen
vehcted át a könyvjutalmat a-lí. Cs.-szer-
kesztóségében a hivatalos órák alatt). Székelv
Lóránt kcs,, Tokod. 763. sz, Sztáráv }Iiháli-
cs.cs, Rigó örse. Sárospatak, SiegÖr LajoÍ,
Sopron. Takács Ferenc, Pápa, Takáts Sánáor,
Jászapáti, Talik Lajos, BÜd.epest. Tóth lst-
ván, Gl,ór. Tóth Sátidor, Eger'. 127. Törekvés
cs.cs. IY, örse, i\lezőköveid. Török Laios.
Pápa. Vidi Józseí, Veszprém, Zöldv }Iártbn.
Jákfa. Weitzner Tamás. Páoa.
_ A_ jutalomkönyveket miridenki postán
kapja rneg a kiiieli napokban,

Dícséretct nyertek: Bajusz Dezső. I3uda-
pesl. llakacsy Lászlő, Kazár. tfi.- Boross
János, Makó, Rottyán János. IJudaocst.
Császár Ede. Pápa. i)arr.assy l,ajos, Bbest.

!.t^(iYArt c§nlrxÉ.§z Ftt,t-fpt-§
& l(ö§Yv§{'n{)zA,t 
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MAGYAR CYÁRTMÁNVt

Debreczy Zoltárl, Yecsés. Dévai Vendoi.
Bpest. Felvidéki József és István. Baia.
Gembár Imre, Erdóbérrve. Haas 'Lászió.
Pápa. Hernádi József, Ceglédbertell. Holozs-nyai László, Debrecen." Hon,áth Endre.
Miskolc. Ifj. Jankovich István, Budapest.
Jolsvay István, Eger. Kékesi Náridor.
Debreeen. Kerekes tsá-lint. Kenderes. Kovács
József, Rákospalota. Kovács Károly, Po-
roszló. Kozla Istl,án. Pápa. Krausi Béla,
Bpest. ltrausz László, Pá-pa. Kuntzl Ernő.
Vcszprém. Kurz }liklós. Bóest. Láns Fcrenc.
Moson. Lehel Jenó. BalassaEvarrúat, Lo-
ziczky Jeuő, Bpest. Ludánvi t?iszló, Bnósi.
Markovits LajÖs. Kist,elek. nnánali- János.
Körmend. }laross1, László, Bpesl.. Mártou
kálnrán, pestszenilórinc. Naci cvutál Úi
pest. r-ovotta Kálmán, Eger.özorá Ferenó.Cl,őr. I)alló József. tsaiá. Rózsa I(árolv.
Budapest. Simon Miklól, GödólIő. Sző<Ív
László, Bpest. Takács Yilmos, Bpest. Tisltír
Jó.zscf, _Somogyszob. Zentai Ferénc. Bpest.Zöldl, Károly. Jákfa.
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UZEN Az M. c§.

errjlt,eted !l ríil.iket éx ezdrt máfi a csat
tanó sem clé§ vLlágGs, írd át! A ,,Vándor.'-l
a 

_ közlendők ,közC i+ttük. *-, lí1. Z. Géza,
Sátorallaúihely, \'erscd kúlscje nrég, n",n i]i
íöI . a_, tartllom lzépségéig. Lcsz al. még 1rrllt,is idővel, úgye? A leve}eriből kilobosd-hizlr-
§zeretetért sokszor ölelünk! - B. Viktof l§,és (alocsai §ándoí. Az éjszakai nyomkere-
sést. ladiiátékot. sib. igen sokszor ,mesírtík
már. Egyéni krónikánn'k isen jó, Ue a' iap-
Lan nem tudunk il}rcsminek he!r,et adni^ ",T. T._ lstván, Szeged, ,,[}o|grrzó szögecti fiIrvagyok és ameilet! tanulok. Naprral dols,,
zOm, este jön az alge}rra,,a latin, ny,elvtertt,
szabad idómben pe,dig a cserkészet " . .'' nicsérni va!ó_ napirend ee, Pista! De helyóU.
ben verselés helyett is inkáhb ianulnék.- l"i;r
má§t nelil, helyesírást. *, Endrey Áladár,§a$tarján. Ünnepi beszéd,ed ü,aye'§ attolis,
lesiöljebb a liosszát sokallom. Mi az embe]rck nlíst virnak: egy-]<ét íülbcnrászó sú.
l,ycls *ondoJatut. A szónokIat rtc legyen soh.,
öncél! ,Gondoljunk arra, hosy mirői akarjuk
rmeg,győzni. mire akarjuk rávenni hallsa-
tóinkat ! - Suruglí János. Györ. Sz_úp, me -
,leq ira5. de nem tudtad kellőképpen kiemcltria csattanóját: a iir] lelkiismeretvizssálatát.
vajjon iparkodotl-e öröinet .§zerezni ai. édes-
any,jának? Ezt nem 2-4 sorban ,kelleti
volna eldntézni! - Sz. E, Vác. Óorrdos ki-
állítású versesiüzctedben a tegjrrhb akarattaí
s§m találtunk közlésre llkalmasat, Nein volt
senkid, aki megbirálta volna írásaidat, mi-előti a sokszorosításához togtál volna'i' -*,B. Pál, Mezöberény, Ezek a versck nern §l_rülte,k! sokkal többet kel}ene olvasnod és
szigrlrúbh önbírílatot gyakorolnod, e -Muu-kás vagyOk" ciműt szívesen lehoztam volnr.
ha rímei jobbak é_s kifejezései kevésno kesó-
rüek _vo}nának. A munkáscserkésznek egyes
dtllcokról.má§ként,kell gorrdo$koznia, öl,,ia töínegnek!
Szárnyai. bontogatóknakt Nirrcs hclyünk,hogy mindenkinek szivünk szerint, melex
megértéssel válaszoljunk il laptlan á Uettiti

nok), . Cáspár Lajos (Pécel), Gut Lász.ló
{Rarcs). ()amarrf Géza (Sopron), Hé8er Endre
(t}udapest), Horváth .4rpád (Sopron), Jurárr
Feretrc (Egcr), Ihász Sándor (Körmeno), Ko-
czán Líszló (Köszeg), Kovács Ákos (Eszter-
som), Kis Zoltán (Budapest), Kat()na János(Budapest). Lázár Gábor (Budancst}. Mánvai
Edvin (Kőszcg). Mesyeri Gyula (Esjr), Márr-
ninge1 István (Pécs, Oroszvárv Klirolv (Brr-
<lapest), Pokl Jeromos (Baja), Pápai- .lános(Sopron). Rozmann Miklós {Szombathely).
Riester. János (Budapest), Rinshofler Józieí(50píOn). iíj. Raudi Jenó (Rákospalota). Sii-
meshy Mihály (Pécs), Stansl Ernő (Sooron).
iíj. §zicetváry Oyula (tjjpest). Szíics Fererr{.(tlódmezővísárhely), Szentmi}rlósi i^erenc(Soplotl), M. Schwartz Miklrls (Souron).
Szentt)éieíy G. Elemér (Kalocsa). 'Tárnoki
Atrdrás (Brrdapest), Toplák Béll Pilisvörös-
v.ir), Wilrter Ottó (Sopron),

A pályázatot díszítő rajzért külön dicsére-
tgt kapott Katona János és Kovács Ákou.

A másodík csoportba kerültek: ifj, Cíl(iyörgy. Krnuh Ferdinánd. ifi. Visnitv lstván,

Tí,lrshelnküaüül

A szerkesztöség hálásarr höszöni a sok
kedves hírsvéti megemlékezést, melr,et külön-
külön mesvál.rszolrri lehetetlenség lett volna.*" ltÖk Dani. Nagyon jó, küidj többet, melt
rajzokat, akarunk ké§zitetni hozzá, lrd me§
címedet is!

Turül-regö§ l6dl. Sok írásodbói csak a
,,Ragyogva fénylik már a nap" cí,míi vá-
la§ztottuk ki közlésre. A többi egészen
esyéni, ,naplószerű dolog. amit nrajd mindcn
cserkész íttélt. A fiúknak új. érdekes cikkek,kellenek. _ ll!. Pethoö Károly. Marok-
§2ámra szórod a szetrbnél-szebb gondolato-
ik_al, pazarlod a ragl,.ogó színeket, áe miért?
Nem éplte§z betőlük egységes inúvet. Ke-
ress vezetőgondolatot és azt ékesíisd föl:
akk<lr az olvasó megbecsül.i, lgy vétkes po.
csékolást rnűr,e]sz. K. L, Jászberény.tlelyes, hogy szereted a könyveti §sak l,á-,loxass közötiük, mert neír mind jóféle.
Akad talán ott, ak; éllát tanírccsal? Vórseirl
bízony gyöngécskek, Inkább o.|vass és ,mű-
veld magac! továhb, kocsér, flányszor
megüzeniük. hogy keserű, vilásíitjdalmas
írásoknak nincs helyük a cserkésiek lapjá-
ban! -. Deim lstván 282. |gazad van;'§
cserké§zetet csak azrrk ínond,hatják gylerek_
u.9§l,uk,' akik a lényegét ngm is,iierit'i' ,,Oi_
!ös" ctmű versed cimíi vezetiigondolatí jóés a iiú népnek sokat mondani. De 
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A lestöbb pá|yázó abba a hibába eictr :'.I-..:-ffi,--l
8Y_ nenl a bélyeg képének szépsé.reiL í lffilo8v_ nent a bélyeg képének szépsé.geir

ficyelte meB, ha,nem szabadon cs"ponló'ér,

Szabó Lóránd, Vagócs András, Szivák Zsis-
lnonll, llorváth, László (Nagycenk), Peohv
,lstván, Baranya lvlihály, Berta János, Ka--
íát§onyi Mihály, Ycgel lstván, §zeleósényi'Iibor, Fülöp János, Brosek Nándor, Pes{i
F'erenc. Mándoki Andor, Steg,müiler (jyörgr..
5omogyvá.ri S. Oyula, Kuklis KáImárr, Solr,-
mns László. í'uri János, Bajnok Liszl,].
Szabó Gyula, M. t odor László, §zékely Béla.
Prager Oyörgy, Szekeres lstván. Sz.'}lennei
[.iszló, Farkas lstván. iij. Dobos Dezső, KisElcmér, Knull lmrc. Barcsi Kárerly, Lichner
.Aurél, _tlaják oyula, Zechmei§ter Álfréd, id.
!orváth Lászlti, ,Á,demovits Lász|ó. §zép
Endre, §zép lván, tlorváih László (§oproni,
Qichten Ervin. florváth An<lor, Bosdári
!ászló, iii, Jenei Zoltán, Farkas Imre, C-siky
Dénes.

A harmadlk ctoportba kerülr ?4 pályázat.
ezek bizony isen gyengék. De ne csügged-jetek ti 24 Névtelenek, a jövöre reinetcm.
hogy a ti rnLrnkíto& is megüti majd a mérté-
ket. Ide tartozik Ducó Janika elmarad,lrataf-
lan pályázata is.

,,Mélyen tisziBlt .magyar cserkész Bolt ki-
adóhivatal!! Bélyespályázat!! Pályázatt egy
kezdő Bélyeggyüjiő számára mindeu Remény
nélkü}! Node nembaj. próba szerencse, mert
én a Stempli muki IJr plilyázatra isényt tar-
tok. Itt a pályázatt: ,,Ha ilyenről van szó a
Lisztre kell goudolni. Nekem Drrgó Jilnosnak
aszt hiszem nemkell leirni, miért a legszebb,
Ha tán nem lyó ,hejre küldöm tesenek jó-
hely19 tová,bbítani. ,&lanadok cser. tiszt. a

A Magyar Bélyegsyüjtő Szövetség 10 pen-
cős díját Bodolay Jenő (Pápa) nyerte e}, .4z
elsó csoportba soroltak mind díjat nyertek, a
szétküldés po§tán történik. Ha esetleg valaki
olyasvalamit kap, amije már van, azt cseréljeel valakivel, Á második csoportba soroltak
szor§almukért S{empli Muki dícséretét nyer-
ték el,

hocv nan! a

zéseit ír_ta le, amelyeket a bélyeg benne fel.
idéz.ctt. Volta,k olyanok is, akik-egész lexikontírtak arró!, ami cgy-cgy hélyeghez füződik,.9" esy _szóval sem tértck rki arra, amit a bé-
lyegen látni lehet. Hosy miként kell a bélve{
9_zépsécét megbírálni, azt Horváth Árpáátoi,(Sopron) tudtuk nreg.
._Az elsö csoportba kerültek: Bedic.s Józsei,(Szerencs), Birinyi Iván (Baja). Bárczv Béla
l()zd). Bleyer Oyör,{y (Debrecen). - Bánó

, Sándor (Kecskemét), Bánó Benedek íKecske-
!tét}. Bodolay .Ienö (Pápa), Csethút'Ószkár(Kecskemét), Darvas István (Esztergom).
Dezsó Gvörgy (Sopron), Filiop Vi|mos (Sztli-

, viszonistemplizósre Dusó János sk. 1936i csErkész!. febr, I8. Ván 16 darab különiéle
llélve sem"'

l.ür**r3- =lÉ 
.q-a"*'j

deaah

Crerkószcsgpotok részéle
k ü tö n órengedmény !

di)tt írisoiira. Arra mr:§_ rrónzünk nincs, hogy
l*velet írjunk. kénytelene,k vasyunk tehát
nyomtatoit szövegii levcIezólapon válasrolni.
szeretném, ha válaszok általános, kurta
hangja nem okozna fölösleges fájdalmakat!

Sokaknak! Levelekre lrjatok pontos posta-
címet, ha választ ak:rrtok.

§íempli Muki eredményl hirdeí
_ Na91, vr,l1 az izgalum, A posta tömegével
4"lol.ta 3 p.iiyízrlrrkat, Stempli Muki olvásotr,
trlvasott és olvasott. A lestöbbszór örült a
szíve, mert |árta, hogy a bélyeK§yűjtíi cser-
készek a bélvegben nemcsak iitszásra alkal-
mas aprósígor llrtnak. hanem kiolvasnak be-lőle történelmet. töldraizot és tetetevenertik
elöttük a mult öröme vag!. ,bánata, (Jgy* vanjól, fiú,k, ha mindenben s magasabb gónaoto-
tot keresi az ember.

. Az. termé§zeles. hogy a migyar bélycrek
lrölül nekünk cserkészeknek a Jamboiec-
bélyeg áll a legközelebb a szíviinkhtiz, Útínaa lestöbb szavazatot a valóban mür,észi ftá-kóczi-tlélyes kapta, najci a mostani 

"'3'0

iilléres rqpülő, amely a ma8}.ar élniakalás
es{ik,,|g,sszebb jelképe. Sokan vottak, ákika 4t)_ íllléres szent Erzsébet-bélyeget vá|asz-
!9t!qk, amely szépségével a jó ,riu,kitály,kisasszony képét idézi f ei, A külföldi
bélyegek közíil a saarvidék visszacsatolása
aikalmával kiadott német bélyes nyerte iz
első.helyet (DiE Saar tetrrt tiimt).-uiana itragikusan elhúnyt Asztrid belsa királiné
em_lé.kbélyege, majd az olasz gyarmatüsr.i ki-
áIlítás bé!yesei kövelkeznek.

Ant*rik*| ..Alryfrk n{rpja.' bé|ye§

l., 1
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Pázmúny Péter ű teremtett áIlatohróí
",Nentcsak a S;e*lír*slról. rle a l*rrmt.eít á}laloknalr

szdlr módjával és nágy Llijlcsr:ss*ggrll va]ö rtlrrdezi:sóbijl"
csr;rliilattls erejéből, álnróikcrrlírsra irrrljtrj ékessógi}:ői. hasznai-
.ból" r:s*lekccletiikbői ós az e;n}:eri ternló-szetnek tulaidc*
indu}ntjátról is nyilván nrcgisrcer,}leljiik ;rz vilá.grra'k Urát,
ós gonrlviselii kormányosál.. Az,l.stelrrrel; végl-retetlen *:re.idi
ós is{enségél rnegismerlr*tik au t,erenrtctl. állatokbíll, xriri{
'valamel;, szóp fórryes tükiirtrlől ; mil,ellrelgy az lncnrl1,,ci óii
fiil<ti állatrrk nem. egyeirek ílktlscn s szép rerrr]rlei r:g_vbtl-
szerkesztr:tett. garádicstikrrál, nr*l3.clett az rstenuek islrte_
retóre ju[ha,l az drte}nr*s emberrrck olitlssága,"'

A nagy Páz.mány Pé!errlck Is{cni, igazságrrl le,zérlíi
§{alauzli.bóí vessziik f sc}rokalo mel_vek olv hiven simrr]n:lk
a liö}<l lakilirúl kiiziilL multknri elrnélkerlósiinkhiiz,

L)áznlárry Péter egykori [ríbo1,os. esztergorni érsek,
emiíkét iirrnepeijiik e hónaptl|i,ban. Az ünnc1l]ósek sarozata
a burlapesti, Pázmány Póter *pry.-eterrren kezrlődötf, lrrelyct
a nag_v egl{rázi fejedelenr 300 óvriei eze]őtl alapítolt" ]líiivei,
rnelyekel az eg_vetem 9 nagr- kötetben százaclrrnk elejÉa
adott ki, arróI tanuskodnak. hogy a nag1- férfiír mirrdel-:
akko_ri trrtlanilnynak nagy mestere voli és minden munkáját.
;rrirrdet ]eheletét [sten nag1.-obb cticsőségére és hazájáriak,
m*ly ak,kor is csonka és szótszaggatott vo],t, javára szente!te.

Mi is, a tcrerqtetl lén;.ek bárnrrlói és védelnlezői, rni
is áhitattal idézziik fcl az ii nag3, szellemét, mert nekünk
is rnegNrutatta Kalauzában az utat, me},r, Istenhez vezet,
5{onrlj*, hogy e csodálatranréltó világ, rnelynek neve a

nrag_va.ril*rr aa [str:n fénl.ét, rag"v*ogását. jclent,i, a iatin él
giir,;lg tl1,1,1r,bcn :r szépség foga}mával visel lrcizös jelzést.
};s sorra vpszi az [sten r:srrdás rrlkotásait, a vllágtgyettrrrl
tgl,ensúl_vát- í:s vonzásait, a fii,lil gycrxrának kincseit.:l,
vil*]< ris ltl.egő lakóii. a niivón3.elelierr rejlii titkos erókei.
*g áilatokrrak cá|szerű élett_evéken,vsógót és vógr*: az e*rbei,*
t,Éli Ist t,tlhr.z r a ló hasonlúságá l.

I}erlrriinket kiilrinösen azttk a. részletek f:rclekehrek,
mei_,*ck a z állatok lso t! ás kópesség*,irlíl szírlna k. S z ak szerii eIr
!*:írja a méhek óyriekes életnrócl.iá{, a }rangyáknak, rnaelar:ak*
lrak kiizde}rncit r3s nlintlenbcn a,z Isten. bö]csessógét, ós gonct-
visoiósót liirrteti föi. É.rrlekesck a ilo{) í,r- elijtti i,crmiszel,-
l,aizi ismerctek is e, nriiben és ae a világfelfogás, hogv mó§
a fűszálal -is az enrber ker]vtlct,| 1ercmtcttc áz Istcn. meri
ncnl lrltctnónek gaz,la.ági 'és ttlezt:i á|lalok. ha nem l'olna
fű" tg_v grlndcrlja ezt az ember, iic Arany János szerin1.
* fül*rnüle is" Azt nonrlják a t{iilt{ik n paciirtáriil, is, hog;r
n:ikrrr,a .rrapsllgárban a.z ég ft:'ló e:rlt:}kerlik. hálát ztxg ái
egek Urának. Persze ezek ís csair az crutler gondolát*.i,
i}ierl a kis maclár csak testileg trrd *z enr,her fii!ó-s a_z lslen
feié eme'lker]ni, de lelkiteg !tem,

Trinv az. amit Pázmány I}éLer is rnoncl : ,,Az embei:iaz Isten tlrává tette m,inrJen crktalan állatnak.'' I)e az
emb*rrrek ttemt:sak esze \ran. hanem szíl,e is ; ennétfogva"
iia_ urává. illetőteg haszonbérlőjdvt lett az egbsz vtlágiak.
akkor ne iegl-en annak zsa_rnoka. lranem gondozó gaiaeiu
és ,fizesse ineg a bért a jri Istenn*k **- irnáclatár,al.

Gonosz lIiska aerí lapdt.
Pedig huzna Qz ,,úrpq...
Urts ggomor, szörnpii !rlter.
Jó szándéka hiúba"'

Gottoszs(lgút lsíeri t,,crí,
Mert eltörött a ldba,
..Iibcsnnl" be|orr, Dr legalóhh
Ncm itirhaí a korrsnl,i|l6.

§ll^íJ- ,
,,31,428 sz. §lagyar Cserkész, Budapest" csekken-sürgősen küldjék be, JÚenkező'lsetb*en'beszüntetjük a lap küldésót.
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d'co ru§ rrdrüündu§-l o §'.íút y : m'aüarak- ílerrd ; b' bícíéré,f
A hóíehérbe és ezüstszürkébe

öítözötl dankasirály haránkban min-
denütt me8taÍálható a Íolyók, tavak
va3y mocsorak környékén, sőt e
Velencei titvon na8y telepekben i§

tanyázik. lgen érdekes ismertetóiele,
hogy nyáron csokoládébarnára színe-
ződík a íe|e, mintha kis sötéi §tPka

íenne rajta- Télen ez €ltűnik. Ho§sua átlag .í2 cm,

Mozdulataí rendkívül kecsesek. A sztrizíoldti,n gyorsan lépdel s ü8yosen

szaladgál a szlntás mellett. A levegőben kecsesen, minden megeróltetés
,nélkül, szinte kellemesen röpül. Ha 4 vízre ereszkedik, a hullámokkal
,fin8ettati1 m38át.

Nagyon mohó § í8y a nap legnagyobb részét vadászfu§al töíti éí.
,Főtáplálékót a rovarok és e kísebb halak képezik, de
,írem yéti met az egéret sem, §őt e dögön is szívesen
,ellakmározík. A növényi tápláíékot kerüli de érdekes,
,a kenyérhez hamarosan hozzíszokik. |gy pl. a pesti hidak
.környékén kerengó sirályok csapato3an 3yűlnek össze,
,ha valaki kenyérmorzsával örvendezteti meg óliet. lgen
.ügyesen kapják el a ledobott morzsákat.

Kicsiny íészküket vírreí, íszappal körülveti zsombékon
,építik í§l, száraz nádszálakból és nádlevelekból. }'tájus eleién
,rakják le meglehet6sen nryy, oldizöld alapon vöröses,
,hamuszürke é§ §ötétbarna íoltokkal tarkázott, alakban.
,§zínb9n és íormában eltéró ,l*5 tojá§ukat. A kicsinyek
l8 nap mulva kelnek ki és 3*4 héttel késöbb már tel-
iesen Sn{llóak, Hazánkban vétkes könnyelműséggel szedik a
,toiá§ait, Pedig nem kártékony, hanem íelette hasznos.

Azeal a kevés hall*l szemben, amit elpuszaltanak, szembe kell állítani azt
t rentet§g rovart, amelyet mególnek. lgy tehát kímélnünk kell őket annái
is ínkább, mert valóságos dí§lei yizeinknek"

Hangie kellemetlen. Hívó szava reclegó l kríe ; hancurozó, fecregó
hangia kerr, v.rgy ,érr, Haragiában recse6ó: kerekkekk, vagy 3lrr, aml
után renderen kri kóvetkezik. - Hint 6rsi íl|at a viharállás mintaftópe.
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Majmok
JVI ui omarszóg turlóstti gg ű-

Iést íartottak. rnelllnek safrend-
iétt vilúgra szóló problén7a sze*
repelt: A ú1 üÍom. sZÚr-
mazú§c!.

A ggűlést a: egés7 tlldo-
,nónaas, de még a laikus uílóg
is n.agy érdeklődéssel oártcl és
ígll az szokatlan.Il népes lett.

A kénges tételt Malii, tt
M aiom'l' udonúng os Akadé m.ia
|iatat tudós lagia fejtegetlc, aki
addig szónakolt, addig beszéIt.
hol régi bagolyuárakban íollt*

taloít kutat.úsaira, hal pedig éutizedeken keresztül uégzett súIgos
tanulmdngaira, hiuatkazua, míg utuljáía is kibökte, hagtl
.s umma- surnm af um, s 2e r iftte a M ai a m a z II m h e r lő l s z út, m r* i k,,,

híikor q Maímak ert meghallatták, tl lélekzetük is eló.Ilcltt
és csak néztek, néztck cggmústct, nzttúha eggmús képén ar
embeIoznúso]tat keresták uoln.a,

-- Kikériük mqgunknak !

- Eazudik ! A hitudng Embertől mi ilenl sz<irmazunk !
-- íIaga lalán igen ! * Meg is ldtszik raita: de mi netrt !

- Megséríette az egész Maiom-fait ; le vele !
Egy szó anngí,, mint száz, a gllűlés púrtokra,szakadf. :

sEó szót köpetett és előbb csttk c íorkok, de utóbb az öklök, xőt
uégül mdr a dorongok is akeióbtt léptelc és nemcsak ludós

Maki uram, de még többi tuclóst(trsrri ís okosan tették, hagy
a zsihangó zűrzavarban loppal, még ideiében elinaltak, mert
bizang am.i ott töríéní, annall: |ele sem üolt tréta ! . ..

A rémséges ldrma éktelen zctiúra persze az edő eggéb
lakói is ad,asereglettek és az é.pületes jelenetekeh |ejüket udltig
csóudlgatvún, bizong kimondták :* Alairríí ! Hogg káromkorlnak, cít)akadnqk. uereked.nek,
m,drakadnak és még a:t mottdiák, hogy ttem Qz. EmbertőI
szúrmaznak !,,.

A §övény
*- Miért keritke:teh enl7uire körüI eztetr a sárr1, lü.síeés

sötléttngel, kérdezik a. iménl érkező fuladaralc a Tuuaszi Erdőt.
Csalt nem mi ellenúnl;, hiszett mi nem bdníunk téged. ful
ítl lakunk is. }íeg aztdn eggébként is titrepülhúünk raita.

-* Dthagg íi elleneteli, kecltles barútai,nk. dehogg : hancm.-
ltút m.indenkinek akadnak a barúlai mellett ellenségei is,
feleIte az Erdő,

-^- íIút hiszen a sövén,gen a boga.rak is úl tudnak but'ni,
meg a2 egerek, mdÁ,usok. naulakt sőt tl" tóktik is , . .

,^. lYerlr is ő niaítuk ültettük . . "-- Nodehrit alikor meg ki elten?
'* Hl]t, ha múr míndenáron meg kell mondani, a:

Ernber eílen!
*- Al- Ember ellen ? be hísren az ember a terem,lél;

koran(tia . . ,
*-^ Leheí, ilges|élót múr ntagunk is tta}lattunk, de e ildíg

még eggedül c§alc,- tőle.,,! Dorosmag Jdno§.

Mit kell íudnia, ha On is uállaí"-baráí?
Felvilágosítást ad: ,,Kőzponti.. Állatorvosi Rendelő - ]lrugrtinál * Budapest, Vl, Vilmos csásár út 65, Tel. 24-5-96"
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volt már a régi görögök ideálja is" [Jr(rL i.s cgészsílgct aztlnltltt csakis
megfelelő, célszerű táplálkozás l,(:vórt lcltct sztlrezni ós trrcgt.art*ni.

Az 0vomaltine vitamintart,ltlmu, ltlrtttószr,|,t,s rll,íisílii t.li;tszt.r rttritltrt

ad arra, hogy kis mennyiségbell n{ti]v tállér:lólic[ ós srrk viturrtilrt vihrrs*
sünk szervezetünkbe.

A reggeli ós uzsonnatejban ll*,l} liírvílskauírlnvi, {)rolttitllillrl crííí atl
az idegoknek ós izmoknak, hozzíjárul q2 tgírszsó5 fr.lttltartítsálttlz.

Otthon, táborozásban 0rorrlaltittr lr,l;r,err :t rr.1;1;eli ílx ttzsotrnlt !
A lntrlcglrett hi*ltlgtltt
Á hirítl;1hcrr l!tr:loli(,ll.
( )\ llltlillt ilIt, lcgirrlrlr l;ilrszt,l
'l'tltljlrli t.zI ltr;'tl, t,lt.gt.tt.

Kedves §zerkestt6 Bác§i !

Én ugyan még csak lll. gimnáziumba iárok és
*sak e8yr:er voltam nagytáborben, de azért sokat
apaoztaltam és medi5yeltem. Szorgalmi me8fi-
.gyelési gyakorlaromat pedi3 különösképpen a
konyha vonó,táiékán íejtettem ki, lgy különö§gn
íeltúnt nekem más cserk&ztáboroknál, hogy sok
helyen ebódre ós vacsorárz konzervet íőznek
a clerkészck. Ugy-e ez nem cscrkégszer§ ? Én
rzt hiszem, hogy csak a lurte rakácrok íőznek
konzervÉt, amelyiktól a cserk§zek cok$or el-
rontiák a gyomrukat. De különbcn i§ úty hisr€m,
.hogy a tábornak a lcgkedveebb, legromantikusabb
;résie. amikor a íiúk maguk íóznek, krumplit
,hámo:nak, babot puccolnak, .rnit a konzerv-
,nyitás nem pótol. De meg veuélyes is e konzery-
nyitá§, éö éty§z6r nyitott m ér na3lon ös:rp-
vágiám a kezem€t.

A legíontosabb azonban, hogy e konzerv nem
jó, nekem legalább is cokkal jobbao írlik a friss
3yümölcs, zöldbab.íőzelék és zöldborso, mint amit
llonzeryből csinálnak, nem is szó|va erról, ho8},
a pörkölt és a 8u|yás csak íriss húsból élvezhet§"
A ml parancsnok urunk 4zt mondta, hogy e kon-
zelv nem is tápláló,

Azután azt is megíígyeltem, hogy rokkal kisebb
adagot kaptek azok a cserkészek, ahol konzery-
öól vettek - és ar természetes ís, - mert Feri
bácsi, a pónrtárosunk mondta, hogy a konzerv
legalább 3*4-szer olyan drága, mint a íriss htís
,és íőzelék,lHát cserkészeknek i3ezán nem szabadna
lgy pocsékolni. Ha én a crerkószek elnöke lennék,
met is tilt.nám a cserkészeknek, hoty konz€rvet
vbgyenek.

Kedves Szerkesztó Bácsi, kérem válaszoljon
nekem, iók voltek-e a megíígyeléleim, mert
tzeretném a többi cserkészeknek is me3mondani
az 6rsömben, ho3y ók is tanul|anak valaáit ólem.

Jó munkát !

Szíiiártó Lászlé;
A szerk. megiegyzére: A választ a követkeró

számban íogiuk me3adní, háthe valamelyik olva-
*ónk felbuzdul és vála=olni íog.

I ll
___ügyasek ls tehetnck nagtrion sokat az
állaliúdclem megkedvelteüsc--és lsmertotóse
leróD, §zép példáia ennek az a buzqalom és
áIdozatkészség, ámit báró keménv Ároád
ny. íőispán, a IV1. Cs. §z. társelnökó és neie
fejtene! ki az állatvédelem népszerüsítéie
terén. Evenkint sokezer röolaoót nvomat-nak ki, kérve benne a koiOnségtóÍ rrezi-

állataink iránti, óket megilletó bánásmódot.
Ujabb idóben a korszerű hírvevés eszközét
is igénybe veszik: a Műegyetcmi Sportre-
pülóli repülőgépról szórták e röplapokat.

pesti verób a Times vezórclkkében. volt
a n,yugati pályaudvarnál egy uj§ágátúsnőnek
egy szelíd verebe. Csurika sok vevőt szer-
zett asszonyának, ezért el kellétt pusztulnia
e,By soío§u üzleti veí§enytárs kődobása foly-tíl. yzt a §zomorú esetet Anglia logkomo-
lyatr,b laula átvette ecy budapesti üapból és
ve,zérc,ikket csinált belöle e gy.ilkossás aljas-
§ugarol es gonosz§agxrol.

A kuty.a táplálása. Dr. Zimrnenmann G!sz-
táv a l'ermószettudományi Közlön5"!9rr út_
mutatá§t ad a kutya okszerü táplálására. A
&utya teimé§zete§ tápláléke a h,ús. Nagy
kutyának 1000-1500 8r., ,közélptestűne,k

40&-500 gr,, kicsinek 2t|-30 ar. 1rús kell na-
ponkónt. A ,nyers hús egészségesebb neki,
,mint a főtt, vagy sült. Csont is kel,l ,neki. de
ne aüunk apró csontckat elébe, a madarak
csontja se jó neki. Szereti, a friss halíeiet,
de sózottat ne adiunk neki, Altalában a kutya
eledelét soha se sózzuk meg. Madár_ és
rttyúlríejet lre adjunk neki. A köhökkutyáknak
adjunk tejet, de a na§yoknak ne, tejben ke-
nyeret éppe,n ne. Jó a rizs,, de ne,m jó a tlur-
gonya és hüvelyes vetemény. kevés főzelék
nyersen, vagy lózve, íüszer nélkül egészsé-
ges a lkutyá|nak. A ielnótt kutyát e,lég na-
po,lta egy§zer etetni, de {riss vizet tö}lbször
kell neki adtri. A kutyakölyök 3-4 hete§
korában .már iinomra vagdalt triss nyers
húst is kaphat,

A ilagyar Csorkészszövetsés állatvédö bl_
zottsága ielhívást intézétt a lrírlapok' ritján
a na,gyközönséghez, hogy több fisyelnret {or_
dítson az állatok védelmére és aftadályozza
meg az ál,1atkínzásokat. A ie,lhívás hangsú-
lyozza, hogy azoknak a seeitségét szeretné
megnyerni, akik át tudják érezni, ho§y mi-
ly,en emberteien dolog az állatkínzás, més_
se,m avatkoznak be nemtörődómségbói. vasy
kényelernszeretetből, ha állatktnzást tapasz-
talnak valahol. Még mindie gyakran tehet
}ítni az aayonkínzott, teherrel tülrakoti, {e-
.syensült ós horzsolt sebekkel borított lova-
kat, amint a kocs,is elvakul,t dühhel és tímé-
,letlenséggel hajszolja, üti-veri, vasdalia iiket.
Ha következetesen iigyekneztetjük az,ál'lat-

kínzókat, a nagy több§ég rá {og jönni. hoc},
52$,p 5zóvai ós jó bánásrnóddal többet és ke-
vesebb bajjal lehet v6gezni. Akiken pedis a
figyelmeztetés nem iog, azokat. íel keIl jeien-
teni,

A magyaí ornlthológusok §zövotsége rnár-
cius §-én és ápriliq 2-án értekezletet és előadri
e§tet tartott. A márciusi estén dí. Szalóky-
Navratil Dezső olnök §ajüá|attal jelentetie,
hogy Olaszorsr,ág,ban a háború miatt ielfüs-
.ce§ztették a madárfosások tilahát. A Szövet-
sés kiküldötte dr. tlomonnay Nándort mál-
cius havában :a hortobágyi halasta,vakhoz a
vadlibík visrszavonulásának tanulmányozá-
sára, Dr, Greschik Jenó ügyvívő ,alelnök
,,Egy kihalt madárró!" clmü etrőadrásában is-
mertette az Észak-Amerikai EcyesüllÁtla-
mokban egtkor gyakor{ Karolina-papagájnak
életmódját. Bemutatja a madáínak a M, N.
Múzeumban örzött ,példányát, Dr. }lomonnay
Nándor, a íoglyok csonltauijáról tartott elő-
adást. Aprilisban pedig dr. Gr,eschik Jenö a
nagy és ,kis lilik ,nyelvkészülékéról tartott
tudományos előadást és több beküldö,tt érte-
kezést mutat be. Dr, llomonnay Nándor be-
számolt hortobágy,i tanuImányútjárdl.

Fertőílenített k€tfeceket kapnak a malmok
az állalkertbgn. Minthogy a majmok a íog*
ságban. nagyobbrészt tüdővészt kapnak. ket-
recüket idönként fertőtleníteni kell. Abtról lz
alkalomból, hogy a budapesti állatkert maj-
mai tágasatrb, fertőtlenített ketreceket kap-
nak, tárnadá§t intézett ecy estilap a székes_,fóváros ellen ós azt íria, trogy addig, amis
az Áuguszta, Mária VaIéria-telepen és ha-
sonló nyotnortanyákon emberek §ínylődnek,
ne gondoskodjanak 

^z 
állatokról. tla addic

várnánk az állatvédelemmel, amíg nyomorgó
emberek vannak, akkor az összes állatqk el,
pusztulnának.

A részeg petzl galambok. .llletzben már
annyira elszaparodtak 6 .g3l,ambok, hogy a
székesegyház etótt egészen elakasztotiák a
közlekedést. A hatóság az állatvédő egyesü-
let tilta.kozása ellenére is eihatározta, 

* 
hogy

pálinkába átt^lott gabonával eteti méc őket
és azután, ha eIkábultak, összefosdosiák és
kitekerik a nyakukat. A próba azonban balut
ütött ki, mert a galambok nem kátrultak el
egészen, csak annyira c§íptek be, hogy íurcsa
!ibbenésekkel röpködlek, táncoltak a levegii-
ben.

I(lnels' mtlyen círrraés 
'ár 

?
._ _ A mult §zámqnkban közölt, ily cím alatt megielentcikkünk némely pontját a köveikeáőleg igazítjuk, Tlt"tv"

egészítjük ki; -

. A |őmélíósúgtl cím megilleti még a lrcrcegeket,, az
eminenciá_s. pe.dig az érsekeket. A méllósúgo.§ cím peclig aIII-V. fizetési osztálybelieknck jár, A -miniszterbk, bár
a .II. fiz. _osztályba tátoznak, tle-ép{rgJ- naggméttóstlgúak,
mint a miniszterelnök, ki az I. fiz. osztály egyellcn tagja.
Terlnészetesen ezek a címzések járna} riemőak a téfiy-

Iegesellek, l.raqem_ a nyugdíjban levőknek is, valamint
czek felesÉsgin+.. De ait Úrái téveaés lenne Éinni, hogj.
ezek az állással jaró címek a gyermekekre is vonatko"á-
nának. A született rangok. mintil. a hercesi. srófi. bárói_
áthá,ramlanak az ivadékokra i§. § naouméltó"sáaü ecvenekei
levélileg (kérvényben) K.eggelmes ÚÍam-nak' szOÍíihatiuX
meg. }Iég annyit :_ ha'magásiangűaknak írunk, rigy §em;ni-
e§et re.sem _§zínes, hanem |obbfajla fehér papírí és"bpdtékothasználjunk. B. D.
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F€A#RK§§, H§H§§HKI
A szerkesztéxt irályitjtl l Éry §zuil

Ü-lu,.t'-lca'iigYes liu v*ll,Ós ritlia l,ivéi,el]ien{. kerivelie il s;:álnr,:tés tul,ltlntarr3*r, iiúiiiirtjseri akk{jr kapr;tt rá, alni§cr
tz iskolái:*il számlá}<aa ktitctt. satirkeszttnitjk. §{ilyeri jó is annak a boltosnak ; csak rrrcgírja a jó }rosser1 listáa. i:e*zor<izzrig sá})l*kat áz érg§§é§áríai, összeadja a pénzirisábtt s irrár íul i* az inas és hazza a sok pengiit. §yurka 1egaiálri:is ig.v
,lcépuelte. §s eltöprerrgeit rajta" vajjon ő niröl készíthetne szánYiát és kirrek nyuithat*á be azt ?

Hop§t, n)egvárl ! §§-Y rtéiután rréni ri_r,Ögések 4s javitások árán ü,sszekaiapálla a l,nellékett irási, és esie ,;iirejt_et,t.tl
.&nyuka tányérja nrel]íl. Aztá:i várta a lratási.

AnYuka megrrézle a. számlát, de Íiii s* piilatliolt, Ós a kötónyc zse}:éi:re rejte|lc tlr,ágatátcs csernel*.!e kaparásál. {i.1,1ri:la
Qiiiatát tnajcl kifrlrta a kiválcsiság, Kővcrkezíí este 1tl tatáila a t Fü1 fitlérl a tárr3.érja rne}lett egy kis ellenszáxija ki;é_
r_etóben, anelyen Arryuka finom betűii. istnerte fÖl" Izgatoilan olt:isni kezdte. de nii lagadás, elvörlis§*tr<ill: a íü.},e iieg.éig.
.lis amikor rfacsora trtán keeet csókolt Arlyukának" a 1 F 01 1iilért, anrei;ynek elvásárlását J:edig *lyart szópex 1ii,tervez[e,
ószrevétlerrül Anyuka ru.gy íehér kötényének a zsebébe csúszt,atta.

Anyuka csrrk azt érezte" lrogy valarni ftlrró csepp lrallott, a kezefcljór*. Iis er.ősen rltagáboz ó!,eltc a borzxs i:irrna
fiú|;oponvát " " .
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l,irr&.ó lt*plója -,-

ll'egn::;; *gy iszgallllxs }tirárrtilriáson, r t,ttt-,it, rtszi,
vtrgyi§ a; o§gtáj í]ellrerekcdt,t lralápi tiariár úr kapcsán *s
xlekickinLetNiiti tl kics :rkkvinkutnot, az ő :núzelt;náva}
,l-€te!}lben.

ilíár reggei tl szcrorlgtu;ik :te osatáj}:ag i,is enenlÓs3iá§
,-*§üíi!egu&kal s iniiior el liarsrrnt :l danári err$eiléj, vagyis
ielszó, hcrg3l intiuini fiiik, párbtiállunk s kisvártatva heiy*l
ícglalrunk a vicinális abIaitában, anli ojan körn;l,ékbeli
villamtls s akkvinkunrig ontya a népeket,

Délelő,t §agyon Szigolir volt a ttarrári íelüg.relet, vagyis
sok öre6; ltöveket, }rellet nézrrúnk, miről tivszázaciok patt,i,
*ája lehelt reánk,

§lonta is a kőnig a nrt-;zsárirrair, siigva ;

.---. Jaj, cle rrnalmas <lz a r:ol§ az antljalát,
-- Yárty sr:rrodra ] , iehelte a tnozsári, nri;rt iapasz-

l,alí- ilető, mer ő isnréteii* az osztájt ós tutta, hog;,derűsei;
pillana tok is eliirevetii,: nlegérdem€il árnyékukat.

tJgy is tlörtént.
illegkörlllyebülve á 5úk öreg kövcklől, a danár úl,

l}lt}ginl tntinl.a, }rcgv utúr}anr, fitik, vagyis kimen|ünk az
*gykori arrrpfi tejátrorli pázsitos lrelyóre, ahó1 a rómalak
$kkvinkurri-korabeli cirKu§a derült ci, nrint völg5,, öböt.

**- Klassz .- sr-ólt triozsári benfentesen s *sakugyan,
hatápi tlanár úr igen éil,ezetes előjarlásban közvetítette
elénk ama képekei,, mi későn tárult ícl lelki szemeink eié.
.lrogy rni:rt festettek a régi vijadalok, íenevari nródjára
cbben az ókor korabeli egJ,kor tágas, ma gyepe§ erónábarl.

l{agyorr rnekkaptak bennünket az iszgalma§ §zavak,
,rle tnirrdez liadján, amikor elhangzott a kelernes utasitás,
i:ogy- kiki boncsa ki enetnózsiás cs<rrrragját és lásstrn a jó-
érzóslrce, ső| utánna jáchattok is.

I1rr 2*t szalámizserni1.-ét és főtttojást kebeleszttfir be,
sötl egy nárancs is fölvette a néhai nevei állaiam" A fijúk
úgy etek, minta farkasok, gönci niég t-errrto§et is hozot
tejában"

Mirrdcz 1 gy*pes pázsiton dört€*t, niialat a ctrrrrszédos
vendéglő kertyjébe beiilt a danár úr s ö ot éikezett, íélig
fígyelve, fólig étkezve,

Igy vált leheccségessét itog}, rrtorv*l irsr-í rtronta nro-
xsárinak l

1
i.t

\..*l
,f;{irntlf,nltrumk Áhfrvin§Hm}n

*.- Renrek lene tg;l kis ólrori ciri<uszt ri}ktönózrti,
nliceólsz ?

Á rrrexólított, nlirlt Iii-liilztalt isnrétlő lrejeslőieg intetí
s nrinjárt kijelentette :

** Én leszek a fr..ue Ead"
'föb se kellet erre, a fijúk is es*tlakr:szl;lk, íerie v*ri,

:lak jelerrtkezett gönci, a l,aribiuger s ón is, a kijr,úr litrrvát ír*ni
néző kére*lzkedett, aztán ;i rerriek eszrnét indí-
ványozó morvai iiidagasztotLa a mellyét és
*' 

l'i{,:i-.,- ;,1::T,1,;-fi"::: ujongoi
lraróti s a Nagy lr*c kezdelét vette,

Ilik petlig oj rrló<lon, hog5 a krjvér, nol-
vát, rrrini ilöjíös nóró mtnta nelcünk, ki-
er*sztet fene vadaknak, nincs ke*ljelenr s ax
elszánt tusakodás hevóirerr, ón, nrint úr$-
szlán, nrinjárt szájon váktarn r§orvait,

Az itnérszetében sértett }atliátor elre *l
kezdett bőnrböIni, de nem röktötr, hatt*lt;
előb térgl,en rukta taubirrgert, a rnúbigi
párducot és göncit, a fene tigrist,

csak asztán kezdett nréltatlankodni.
Az inyptlzáns cirkuszi jelenetre kije;:,

lti:rült a danár úr s nérótól a múbi;ti pár,-
ducig .i-essel fenyegetett, Aztán párba kel-
let álnunk, uríg nenr jöt a Yici nális.

}Iinda mellett igen jót rnulattulrk s

akkvínku,nri duriornányseomjas heciinke|
ezennel belest is örökitent, kis naplótn.

- undi --,

4Totsfiin ilÜnru }l'b},",1,1§ i,fi§!."-,;,.if§,#y,i:,i,§ifi,§f-üÍ,#,iőufi,i,,i:1.-§:*"rsá: §,k;:l§i'.P"á?j§;
31-ig 2.40 pengő. Kaplrató a Gazdasági Hivatalnál a pónz előzeies lr_eküldése nrellett. Csekkszámla szárn: 46.3iü,

Legsz§bb íaryaszi íelölíök
és ölíönyök elkészülüek !

Tiszteíettel meghíviuk mélyen tisztelt Vevö-

inket az áruk megtekintésére- Au áraink szolí-

dak, az áruk a legjobb minőségben, a legszebb

kiviteiezésben, saját üzemünk-
ben mérték után is készülnek.

Átlandó nagF raktár az ö§§z§§

§zíve§ pánfogást kér:

$Yt RlíIt nRü llfi
0nl|Oil

§UpAPÉsT,
tV, sÜTŐ-UTcA 2.

Vlll, BARo§s_UTcA 77,

|, MÉszÁRo§_uTC,q ?.
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l{{i\.dlvr:.ctŐ; JJ"], PL,i.:. cs, cs. §ui.liiptsl.
B*küirldsi lratáridö arájus ttl

A_ ueelei!ések€t a t{övetkezö cimre küldd:Mirgyar Cserkész t€ltvénye, Budapest, i.,Nagy §átdor-rrtca ó.
íludapestiek szenélyesen is beho,zhatják a

cserkészházba"

l. közmondások
(4*4 trront}

i'llóth í", rajzui

Kerékpdrozús c.
lstván, Pápa,

3 tsonúg Printe u| Wales kélslcrsüllet
íqdj.n , Glasnor F]dc' Rt. trur|apest, V..
i,|pót_könií 6), nyerte: I(onci Klára,
Budapest.

l darub konpu (odja a Cserkészholt,
Illr(lnpo§t, l'., I§agy Sándor-uícrr 6).
tt5,crtc : Vclcsov Józst:f, Székesíehérvár.

l dorttb lolópasáell-|cluétcl íkészíli:
l}l*kay és 'fárli* cég, Budapest, §Il.,
Hákrit:zl-út l&), rtl,er[e l l}olemán Tibor,
}}udapest,

Flmankók és Tűbori szakácsköntlu c.
kön_r vekct ttverte : Csik Endre, i<isír.i-
száliás.

2 darub úllrtt!:eríi belépőicg11 (adja a
Székeslővúrosi Allnt&erí), nyerte : Bntz
Álbert, Bud

_ Au ljr§í rnorzevcfseny eredménye: Eísúlett Yarga_ Andrá§. Dicséret illcli.'Ö kapta
§okorói: Ágnex c, köilyyét" A másodi} ír*-
lyezott_ §á*o*l Nándor is szép mlnhát vég-
zett, .luta|ma eBy,"Aladdlfi..-léle z*rlblámpa.A ,harr§edlk diiat Pálos Ernö nyerle -.,- a
Sokrates §ímü könyvel, Tomi fgon, llerz
Aladát, Tomkai Xálmán §§erkészeket i§ {ii-
cséfet llleti.

Jó mürrkát! üf!.y Róbeít. ö. í.

A *zöve&:

Az április l-i számban közölt
reitYénr€k me8feitése !

.|. A.taplú oldalr nö (a képet jobbró] kcll
neznunK].

IL, i: 6; 2z 3L.ü8; 3z 4l, 41 25; 5l 9:6l 1926; 7: l9L3;8: t5; 9: lí}; l0l' 1929.
]ll. l : Datlól hangos; 2: lüegjött már a

í.ecske ,lnatlár: 3: Nagy tíborb:.r indutnik ; 4:
llérces Kárpát oífián;5: Csirrom Paikíl:6:
Nézem az egc,t,

IV. a) Éljen a reitvónyrovat. ,b} Biirr,k bán.
V. Borostyón iut icl a neme§-geszienyefa

türzsére.

{, Ókori lelet
{l'r ílont r

5, §rámtani. rejtvények
(.l -4 pont)

8.

Két apa €§ kdl iiú vadlisz,ni n}(.llt. Há|íirr}
nyulat liitte k ds nré{is ntittderr.ik .! ,lly ulirr
vitt haza. Htlgt, le,lret tz?

l,},
lrku!zt(il Mtlszkváip- vasljtt;,tt ? ri:rililrt ti:r 7

éjcn át ke]l rttazni. Á kdt v,ó§;i]lürrlás!íii fiií-
denna{l inrlíttnak egy-eEy v.rnetí]!. Kérdi,'s;,
b/lrrnelyik' vönat lrírriy 'g§nr]tíJi ta,iáikoz,iL:
e§ósz útjai]l]*n:)

4.
§gy aplt 49 éve-r, háron fia ktlránirk i.i.tr.-

szeEe 7-tr:l tötlb. I]t volt iríö,, mi:kor az irp;i.
éppcn ,annyi idiis vo!t, nxiíL a lrára.rn íia
együtt 1.óvt., Mikor: voit *z?,

}. Többet ésrzál, mint erövel
Mrck}jtése: 10 r]ont. t}eküldte: Kenilo::esi 'I'^

(rlbi íi. v. tudatni a:karta őrsóvel * ier,
nré§zeatsgn litok,b3,11 , - az órsi tea idiiponl-jál, ltrrhi !elvményes s a küverkczó.,;irtit_
Jarl" ilirluiményt helyczte az rlrtitrlrt illárir_
lalritjuk ki. {nit üzeht-

Jutalmazottak l

T'uuitt IIIark: I(uldus és kirútuíi ciutí1
könyvét {adj9 a Scholtz Testvéreliiiönvv-.
papír- ós zelreotükareskerlóse. üudaribst.IX.. F'cr+lle körril 19 - !lj, nl.elI,te :Darilek öttó. t.íjpcst.

* 1 darab ktrelezcll Alp (adja : Hofímann
Ftrerll: kópkereskedéJ is -képkeretgyór,
Rudapcst, í\'., Gerlóezv_utca B.. Ká"rólv:körírt 2S}, nyerte : -Kenderesi 

Tibo"r,
13 uda pest.

l durlrb l,,unyl, (adjü a Cserliószüoü,,
Budupest. \., §aU§. Sárrrlor-utea 6l,,
nyer*e : Barkticzay t,riszló, (ii!döIlő,,

I darab |olóukuarell |eluélel (l<észíLL:
l}lskay és Társu eóg, Budapesi. t'U*
Rákóczl-rlt tB,1, nycit e : Poós l.riszló,
Budapest.

Kossuíh Laios tttní,tástl c. breviáriunrot
(adja : illagyar Jcnii kiin5,r,esboltja, Brrrll-
pe§t, Il:., }Iítztun-kiirút 3l ), n.r,erte :

Koller Miklós, Cirrkota.

A mag1ar cserkész u Jumboree-tt
Vilézi le!k,k, c. kiirryveket nl-erte:
iványi Árpád. Gyékirr5,es.

I nug!] rluboz ltsték. fe]szerelr.c tadin
a }|üller Tesírérek tcgyészetl grár nt.),
tl.\,erte : \\'intcr Miklós, Szeged.

VL a) 9§ _j_ 99l 99 ; b) trltr"
Vll.,,iladat üzerrek a M,a:;var Cserkd,rr-

nek. F'ekete Bocsktlr,"

A reitvényroyat Ezgi€t€i r
Zöldy Márton, Jákia. Reitvényed nle$-

ietre.l, bár a har,madik képe t kevllsbé ismert*
ségc m,iatt ki kell cseréklúl&- Kúl,{i máskrlr
is. - Többeknek. A potttszáxrotokai letn ír-
hatjuk ,me§, mert í§en sok iielyet icrglaln:r
9.1. Húsvéti |ókívánságaltokat köszöniük,
Renréihetöles rnegéreztéi,ck, hugy mi is nlirr-
den jót kívántnrrk nektck. -- Jghász üéza
€s Csontos Tlbor. A ,llályáeatot ? oldai terje_
de}embetr ketrl írni. Olvassá.tolt ei a tud.tli..
valók;rt., t0-éu lejár! - Tóth Károly, Úikí-gyós. §bben a íormában fiern köiölhetók.Dc úlay látjuk. tud§z te jobbakat is.
§azdag Tlbor, Budapest. Tekintve e ,,l'udrr,i-valók" 5. pontját, rcjtvényédet negsemmi-
sitettük, .- Panylczky Károly, }latvan. Rejt-r,ényeid móg nem tökéletesek. a számíejt-
vénl, i§en nehéz. Küldj tnég. -. Jolsvav Ist-ván, Eger. ]'örtszímok,kal nehiz dulgozrti.
küldjél körrnyetrben |me§f e jthető re jtltnye-
kei. - Péchy l., Kalocsa, A ]apban ,iert,
hozhatunk színcs iibrát. A szineiier külön-
böző vcnalzás§al lshetne jelöinöd. (Lásd :l
Magy.ar Cserkész l934 íprilis I. sz. 148. ol-
dalát,) .- Klss L,, ftaidunánás. Rejrr,ényerlclkésett. Eltettük jör.óre. dt pontszám()t
klpsz_értc. .. Sz. J., Szerencs. Rejrvényeicligen jók. Lebozzuk. Juta]onl lnegy, -* -Be-

lefty M,, Rákospalota. Rejrvényéid közül
keTtöt köz]ünk..* Többeknek. A jutalmakért
a köszönetet közvet}enül az a<lományozri
cégekhez juttassátok el.

Roóinsolr crrrsoe és a
könyveket ny€rte : Kozla

ésa
§zeut-

Hahó ! l1ffiTiri,§il:;.l"§,fi'i.:"á*í;§j i,:,í,,, í,:í',*;",*í f§!:Í:í.';,!í|i:íl;jl].ílíl;
€sak azokat z pályázalokat vesszük figyelembe, melyek ó foltétéleinek megíetelnek.

lt M&gysr_c,§erké§zszÖv_§t§Óg.HÍvatalos l.:rpjá. ElÓftzetég! {r:a e8y_gvte 2 pcng§, amely egyszerre !,üldeprl6 be. Egyes száro. ára 20 íiuóf. Csek]<számla3t.4?8. §zerkesz*6róg és kiadólrivrrtal: Budapest, V,__Na*i-Sá!$or ritca*o..cserl,'e*zíhi, §tirtiösit*Git Á ti§iaieii rá"i}i,T<óűií'nor* c",Kiadia a I\drsyat c§erhé§z§zövet§ég.
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Baktmbér,, Nlilirt ül kú{ tiizér ,s"t
ágyúni?

Íidöinír: ltt,nl U§v nt.lll bírnli kj a
rázást,

l(rrtla* *.rlász

lló4is triali, írtltatlan, lrrlg1. kélr:siirii,
Buskák ís lallnak. .llosl li+nr l,tttlorlt,
hogy rrretyili csőtröt tőji*k

Ae cgö

,Két g*uda he,seélget, ilz idííjúrár+rri|
esik szó, &|eglrórrti az ogyi§i: '

" --. liól ü tső li*rrrt$krr6l ?
--- trl{ií" .,{. saorrtszódornuál erzQnburr

tölrb r"setl, Tltittí 
nír|:rtrl,.

** I{ír1 az lrtlgl lthot ?
- (]srrk íll,r,, lrrlg1 rllr1l,r,rrtlh iüitljclan, rllint lt+lit,rrr.

lslioláball
T'un.ííó "t ,},lit;r,cn {írn terttrr a c§crc§z-

nye ?
Neótlld,, CseLesznr.efítn"
Tanító: llát a píszkt, ?
Neóu/o, ., Piszkr_rfálr_

Érrtekes lrrlotvasás
ügy lrosszú ós rrna,lnras felrrltasásoa

ogyik,,lrrrllgatíl" rragyot lrtlrl,yarrl, rrlirc
n ntetrlette ülő rtiihüsen szól rrir"

- l(órenl ne tossílk akkoráka,t hrlr-
ly"oü_rri,_1tisz lel trrtszíli kiilteni &z t}$a|§u
köziinséget.

Ok.'-tkllzal,
Öcsí csokotáclét szopogaL tls ltr,ir,ben

keserl,csen bőg,
*- Miérl sírsz, kisfiú ? lrércli tiilc

egy nétli,
"*, Ázrirl sirok. nrert niirldig kistbb

lcsz ll csrrkrllátltittt.

§-','*'l
i
r

t
l
}

I
!

Ya,rü

$orrlrrs elloglalts:i1;
Tantt.ó ", Már megint későn jöltél az

iskolába ?
Nebuló., Nertr jí)h€tteln hagr,arábii"

mert & pap:imrrak szükségl vtrlt rárri.
Tattíló., Mil segítettél ncki ?
Nebuló." Illtörten a vírágvázái és ő

elnaclrágolt.

n§m
keedve

lirrrlrerelíík között
Kolutt elfalliák az embereuőlc,* Mi u lt;glalkazrisa ? -*- kérdi l.őlt:

et főttölt.
--- Fiiszerts,
--- Ajué, <rltklr nem ehetem meg, ftltr!

gyotnorsuuítilkngésem uQ!t cs ai oruos
mtgliltotttt. hogg |űs:eresl eQuent.

. R,ís:eg ,ttbrr (,tIrt !udja A.ittuirni ,t
kallu.l )_., iltlvá az örtlögbt, r,ittók irrIlcn
a kulcslrrkat. l\{il<or clnien,tetn rnóg meg
voll,.

Jujj I

-.-- Akars: ittggtn. qu ió tlrút.'!
*-, Miért ne !

. - ., ltt:tti lii u Ztigligcllbe ur t:gg jti
alu-

§zorrr{ülcs várlloít
I}irt : bIa mégegyszer valaki érzel._

nreit lry,ilvánitjtt --- lr,azakúldörrr.
Vúdltllí., l,)ljcn, óljen !

iJ i.J

*,\ll
--í

)

l
}

§zórrrkozotí !lorlrirl.r.

BtlrbéIy," Il'ogy tetszik az {rj írcrotr,r,r-
§zatr}paEom ?

{endég (bekent s:ílil'ul )., .íótrak. ,jó.
csakhog1, ún mr]ir rcggclizl,t,nr,

Érdeklőrlés
* Mondiu mak * szólítia ms§ ez

autós az uttán átrnorgó t'óriit. §ileg tud
rüaga. illdít&nl egy kocsit ?

* §ainos n§fit --* íeloli a k{:rdezett.
** tlelyes. Akltor vlgyázzon a ko-

esinrra.

§crrdgyakorlatok
Tortntan.ár., l}allábemelés, cg.l,-

kettó l Jobb,lábemelós, cgy-kettő i

{ Egy |éIéttk hang a sorban. } A ,,balt"*nilr letelrctjük ?
,!

ltlozgásban
ffiár §0 fillúrtöl

gáto! !

kapható

}

l
1

ii-

l ..,]

F§,

-é;

"-i

il
l.i

[i

,l vitlctlcn
--- AJr, nil5ien válctlen §zerenc§e,

hogy végre rá<l talállanr,
:. Kérek e g 11 zárlszékeí,

{Die Koralle)

Totnai-nyomda mélynyomása, Budapest.

,-, Lliórt sirsz"
.-- Északsarkí

szurtk §s nekom
lnnrrrn. Srühühü.

Póítr: ?
fglíedtzö utet Ját-
csukanrájolaiat kell

(Die t{oralle}

{sgí{uú§uh
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#.,
;( -í|;,.J
l§trrl*pts{. tr',

ilr§énzg
lltt]g ;i {,]stlriiólz-
brrit rek$cdtr:üdell-
rcpülíígóp*it.
Nagy §{nrltir rr. íi"
'fr:lcfrxr; l1-1-3,i.

ü

}

,&
*,s$*

1t*gpn §ilyB hüffá
i; vógre veg.verr rnagá*
nak tgy ii'ök életre
sz-ólő lrátizs;iktrt

} Hátjzsakbrrrr, lrtlr a
legjpb}r a,.|,t.\R.l
K_\-\" hátibőtrlnti
Rósz!e tesen iásd

{ 1;§#;§

TlllÁnHÁ§ÁT
a l]stlrkészh*tt valödi
liirvtin_r,esen vétleti

".§ornátlí( síltorvász-
rrábó|, dripl*r r,átlai,
vi!rargorrrliriiássa1, 2
n 1l g "}, oldaizscllbel

ü^ i(] lit,.etl rizlt;rtlan

IZ-5ü-tol

ffitn§K
v.i§áíolrl, szcr§ztiln0§látlál..,1_
mtrsg cserkészbicskltln.n rtirr-
ttrerr írtxnc \"an: kis ós 1rárg}
r}í]ngo, kuj]irklxrntti, cs:tv,llt-
húZó. k{}nzer\.ll},it(i, d § gólll1zó"

l,}filTf,*i.-1Yr 2.§o
C§srke§zb{}líb§ü}
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