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Ml §§Al{ A T§§THT T§MHTT§K,*.
}'iúk 1. Arrtikor kr:tírtr-llárrrr*n ii:isueülíijk h*szólgtl;ósr:t" fl6y-tl j*bhull t.sili k*r:ngní, iiriilni" tllitll

krtltlttl1,1trrk |tnni ? ,lntikor furrrsogó jók*,rtr,r"*l knr:agíok- lrríndig írg.\" Srurrut. trrlg1, r*tsszir{l húcó(líl; lI
>iití,t llrrlírl. §a tz;§rt r,illl. ill*rf ti vngyú*rk az éltt s a lrirlír| tt*ltr örti ttl{.{* i|í óll.ít,! : ;l lru|írl tl*ltl tull liugliut*li.

.1p. Í:lt.l. l.{.ltt Óríi íyw§ *t h*llÍllí, u nl,ár

ullll:,íl lirág*r" r'lirtr,iilel§* rrtq;rtrtí*u- *mint m{:ütii-

trt;ttlia gz *lutíl|íri *ik*ngó lrid*g seelal, §kírrnr*l.r*.

rlrt,r;"1-iillli rrtllrt. ltiltiór íl*nrtiinkt{ ir híinut, §errbí lra

k*rg+l*ll fi r{l§§x id6" lllltll *. r"firiiri ttllllttlti*rííl

htszól s ru uj*ötlrtk ís !.curgtnlrk *gv n*g3, lrtlrlt-
t_rl|, iiítrntt,rli, í*rd*lunk," minrlr,rriiít uzt h*Iljuk l

tltlrqh*lt tiöxrlliil ti3ulrr" [l*:glr;dt §r lnir§.y&r

l rri ll i.z l r.rt,l lt ii [..

Áll3 ln{lü {,{ll, pillatrarírt 'ltl íírrtnl lölpk

x j;iij tilrhnz it sírlr.or, *rrtle13, gtrltveItc $§mbíi.
tiyulrr !rrrp*rsójírt. Átt;unl*, íít{,il nri is rt r.ír kö-

rlíl, rlr*lynr.k irnlottjáról rrnt rrtonrljók n r,zóntr-

krrli ; tJllil§y*fl re*rcí{g n llna*liűt" sz(rrr_rttc t!

{iitd lrópílt, órtiik dttrgazoít, hog"l: rrrrgyolrb da_

rnh kglt.lortt jutíassan u k*gülih$- Hlrrclrlt a

konrntrrrtizrrrus tlltn . . . ;t ütlrtreet rlaggyál;ótele

l,*lt mínüorr ülntn. Kénycl*nr, tárrrrlí*ág, söt ruóg

n bol*gs66 uenr tud*a nkadályozni tör*kt,ós6ltcn.

§" tcst nngy íájrta|nriúnak szörrr.víi ostromlrif vigz-

sznv*rt* I*lk* orcjóvel s óit rrappdlá tóv* rlcl.

{|tu$tt 
(,

I{gy ncnrzeí siraíjn benn* nngy halotíjjit.
}íi is temníjük. x ícstót. ,líulljnnak n k$nn.y*ínk

u sírba. I)g ne t*gyék dorrnottó *r lolkünkot, rnerx

ottöl a sírtöí mngunkkal visszük rra őletlr* e ne§y

fotlott öröksógót l n bujlíúhatgtlnn *knrfisto llr:t

fiiníeláldouá;t, a hnan§ugrctot nilgy§z*rü CIrónyrrit,

vítóz Fnrngó Bd*.
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MILYEN VILAG vAN A KoPONYAN BEttIt?
A világhírű svéd agysebósz :

Oiivecrona professzor nemrógi_
ben Budapesten járt. }ilőailásai-
ról tudonrást szerzett az egé$z

],i,]:,] Bandi nekernrontott kérdésözö-

* Igaz-e az, lrogy az emberi
koponya szerkezete }rasonlit il
gót tetnplourok faiának szerkeze*
tó}rez ? -* kezdte a támarlást,

-* Bieony, ez igaz, sőt művi
kivitelében {elülmulja * felel-
tenr. -* Talán etnlóksztll ; Htr_
czeg F'er€rrc l ,rAz éIet kapuja"
cimíi regónyóbtln lrlir egy vac§(}*
rát, rntlyen í-ionartlo dq Virrci
*-. nrinden idók egyik legsokol-
etatübb lángelnrójt *- kijelenti,
}rogy a kapualjban nyöszörgő
koldus koponyáját többre becsülí
a" hífe§ Pantlreon kupolájánál

ds lra válqsetatria kellene, inkább az utótrbit zúzná be,
§emmint annak a nyonrorult kolrlusnak a fejét. Ki'rlönberrn
ha jól szemügyre veszed ezt a vázlalot, (1. kóp;, észre kell
venned" hogy a görnbalakú koponya cstlntjaiban lóvő meg-
vastagodások ég kivülríil nem látható ivek rnennyire lra_
son}ítqnak pl. a Mátyá§,tcmploírr te[őszerkezetéhez.* §zóval, a mérnöki tudományt itt megelőzte a ter-
rnészetu?

I)c meg ánr ! Azonban ez érthető. A természet a
legnag.yobb építőnrüvész § e koponya nregalkotásánál is
e lehető legpornpásabban alkotta rneg srilyos feladatát.
Nenr cs*kólyebbről volt szó, rnirlt arról, hogy az agyvelii
számára 70"--80, sőt 10ü évig tartó várat építsen, Az agy-
velő nrqsa oly puha, lrogy íeltétl*nül szüksége van vóclő-
buro}rra. A csupasz agyvelőbe egy rnéter rrragasról leejtett.
h{tszfilléres belef{tródna ! Nézd csak rrtána. amikor az
édes*lrrya ,,vesét velővcl" készít s akkor rrregtapasztalhatotl,
litlgy ez a felrér szinűo kocson,yás valanri ---- a vel{í, tl}yatr
lágy, mint a lág1, lojás fehérje, §fi ttirténrte, ha czze,l *
pltl"i:ltl,igg;l},, trarrra rilijs bíírfociba akarnál btlefejelni ?

.--. CIjjé, a labrla belóragarlrra, akár a csiri.zbe ! DeJrát
lrol van az agy"velejt meg koponyája, rrrondjuk, a gilisz-
tának ?

* '' }lát v&n i§, rntlg nilrcs is l l{opronya nr€g agyvt,lií
lreiyett néhány idegsejttr1 rendclkezik. Retnéltm. tutlod,
ni a sejt ? ,'

*-- I{ál. . . a §zerveeetnek' cg_v -,- csak többszáz§zoro§
nagyitássat látható * legkisebb rnég élö része.* Pompás ! . . . Nos. az irtegsejt egyaránt épitőtóglája
az agyvelőnek tneg irz idrgrenclszernek. Ez a sejt halvány-
sziirke, csillagatrakú, egy lrtlsszú {:s töbtr egész riivid nyírl-
ványa van. I{ónycs jószág cz a csillagsejt. mély€n meg-
h{tzó<tik az agy_ vagy a gerincvelőhtrn s csupán a lábát,
akarom nronclani: szúp fe}rér rryírlványát lógatja ki . . "* Hcrhó, de hol }óg4tja ki ? Hát lyukas a koponya ?* Lassatr a te§tte], IJantlikám ! A tcrnplomon i§
vannak ablakok ! Nos, a koponyacsoí}tokon is varr né.hány
kisebb hasaclék és }rátul közópen egy igen nagy. Most kép-
zetj el rnillió ós ezerrnilliir sejtet egy raká§on és megkapod
a másfélkilós agyvelíít, A rnegszánrlállratatlan sok sejt-
nyúlvány .iavarésze hátrafclé mászik a tarkócsontlyuk felé
ós ott rnár centiméter vastag kötéllé cgye§ülve bebujik
a gerinccsatornába.

--- §e az idegkiitél netn más, nrint a gerincvelő. A
{onatból néIrány irtegítlnál az erre szotgáló oldalrryílásokon
át kilóp ós eljtrl a karlroz, szív}rez, gyomorhoz, meg a láb-
,hrrz. Mtnetköztren ezek az ágak is negoszlanak és így be-
ltálózzák az et|ó§z szervezetet. Odakötődnek mintlen izom-
hoz, rrrintlrln lrajszálhrrz, akár beleegyezel, akár nem, a

nrilliárdnyi idegszál cudarul behálóz és rnindetr idegszá}
vógótt tltt pipál az idegsejt.

FIa egyszer idegsejt úr őméltósága az[ monclja, lrajlitstt
be a karod, erue a \wzzá tattazó idegszálon végigcikkázik
a parancs *- ami az elektrornos árarnlroz hasonló rnódolr
történik * ós trehajlik a karod. Persze, íe lrajlított lre, ntert
tu idegsejt is te vagy és a paraucsot is te adfacl ki,trrdatlal,
akarattal cselekedtél, Olyan ez, mint}ra bcnt ülnól t:g_l,

telefónközp<lntban és onna}l vezényelnél. . ,

-^ Az ánr. dc a telefónorr vissza is lehet szólrri ! " " .

..- Nyugotlj meg, it[ is lehet, bár nelrt ugyanazon a7.

irlegszálorr, hanem a szonrszétl vona}on, A saolnszóllrrt
,,kálrel" kiiti r)sszo a kütvilággal. Vegyünk eg1, pólttát l --
Áz orrodra §záll t;g}. szitnyog. §rre mi történik ? Ae tlrr-
hegy ,,tclszól" az agyba l ,,Halló, fám§zálli eg1,- szitll1,-ilg,
kergesd el !" ,,All right !" feleli t központ és lnár züg.
nak a parqrrcsok, felcnrelecl a kezed, mcgleg},i}rtc,l it vér-
szivót és kész.

Tiz tnind idegrnűköcl(,s, "&z,az c§ak annak a kiilsii rúsze,
Ehhez ugyan nern kellerre nrásfólkitó agyvelií, az állalok
sokkal kevesebbel nregcsinátják ugyarrezl, Áe tmber felsőbb-
ségének nyitja a telefónközpont * az agy"vetií -* belsii
murrkája. Á barázdák és tekervények, an€ly€kr,,,t ezerr &z
ábrán látsz 12. kép}, csodálato§ rend§zer szerint épülte,k
fel. Porrtosan ki van itt jelölvc, hogy pl. az elülsij közponíi
tekervényben vannak a felső és alsó végtagok, tiirzs ós
arcizmok mozgató központjai, mőgöttúk n}es tlgyánáI0rt
területek étző kőzpantjai. Felfedeztók a látás, hallás köz-
pontját is ; majdhogy azt neln tudjuk, nrelyik sejtb*rr
bujt el a ,,Fiük, fci a íejjel !" dallama.

-- No, ne tnr:ncld l S lrogyan deritettólt ezt ki ?
Finonr elektronro§ eszközzel (elaltatott áIlaton)

megéríutették -- tegyük íel * az egyik tekerl,ény felszíndi,
Ilrre megrántlrrlt az áltat lába, tehát ez a lábizmok köz-
pontja... Ós Így tovább!.... Minden szó, kép, §zag, íz, nyotnot hagy az idegsejtetri"
ben, amelv eleinte gyönge s így könnyen elfelejtjük. sok
isnétlíittés után azonban végül megmaratl, §mléksaiink
rá, lra akarjuk. Níillió ilyen ernlékünk van 

^z. 
esés,t, kijrtilöt-

tünk nyiizsgő világról, mintlcnrői, atnit lrallunk, tanulunh,
látunk.

A c5i|laga|lkú sejtek rövict n.v{rlványai kapcsolatban
vannak a szomszérl iclegstitekkel, Pt, a 1ó képét felraktá-
rozó iclegsejt kapcsolatban viln €8y tucat más sejttel. A
szomszédok közül valamelyik t.artalmazza a ,,ló" ncvet.
Minthogy a ló lleye és ktllrc mindig együtt kel életre ae
egyban, a két sejt kijzt a kallcsolódás mind künnyebb }esz,
mint a mezei ösr,ény, ha §okqt járrrak rajta. Ugy is hívják
ezt a turlósok, hogy: ,,úttörós""

t
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l{épzclti cl,
milyen forra<lalmi
ujdunság vo!1.
atnikor valalra í]tl-
itltlilztilk & ma*
rnutvadászíi dísem_
btr ide;iólltn, hog.v
a dárrla hcgye a
íiiltlön végighitz-
va. lryontíJt bag'v I

Áztrtárr rájiittr:k.
hrtgy- a szik|áibali
is lehtl nyofrl§t
hagyni, csak elég
kenrélry *zki.tzzel
keil ezt lldqtrtar-
colrri" Nting_yárt
valallri csenrrlgót
akartak ott látni,
hát felrajztrlták &z

izietts hírsít szarvast, liszúkbt ju1-ott. aztán, hrrgy rajzok-
kai cliirrr tutglt*;z*ilt iti*ket lelrcf. :lrtni, *b}ről alakult ki az
iris. I-átoi.i, tl*rrl<li, *z ttlái. leltalálá.s, €zL az ijsern}'let se}roi
.se lii.tlii, i1;,,tlr nirrcs a ternrészctlien, lnég a rnajonr sc ji)tt
rá, pr,lt.lig ltg_ anesak sriká mászkátt, :t pálrrrafán ! .§li a,:
ú'.sglrröfr iililli!llr:. A vtisett rajz kép*t tartalmazó scjt. és
itz ilztlltel}iag_l,ás kivútrság/rt lartalrnazr'r seit közt tlgyszt,r
1,égrr. rtleslürtdrrl a,2 iissztki:itteté§ -*, az áttűr,és *^. és rn*,,g-
sziilr,.t*tl az új gorrrlcrlat, *bbijl lclt, *z irás, Igy iitlc|krl;ett
a ktitrvvnyol1}tíitá$, * villan._vkörlc. & ínot(_}r, trnilrrlerr. Ez*r
és tzr,l ér, alatl sakszor akarlt llgy-cg5, em}ier, tkirrek rrz
agvábarr ]t*[-}iirrolrl vag"v trllrlr irlegsejt kijzt ,ij kaíir:solat
keietktzltt. }íi c:sak rriánlrli tanuljtrk * rlolgot, a nli i(l0g-
sej tjeinti kapcsulóclrisa az ő tarrltásuk nyotnán törtórrik,
Az illtgsc-ittlk kiiza"itt tör,lttnű ilt,crr kapcstllritlás ^* u grrnr[r_r1-
kotlr,'is vag:, itsseotlirició *.* az *iapja az curlrer lelsijbbrendű-
ségének,

,-- Szr]lv:ll a rnrrnka, az sentlni )
-* Tltlárr a sztllenri rnunka n*nt ign;i nttl,nka. n*kt,tl '?

AgynükötJi:srrtil ópúg;,- cnOrgiát használsz tl}. ntint ttsti
munltánái. agyvetőri ép{rgy bővórűbb és ,nrcIegc}rl; iesz,
rnini, a biceps-izmotl súlyeózásnál. Rcle i; fáratlsz, rnint a
pinl,;tr. A szellerní rnunkán4k is rncgvan lrz a trr}ajdonsága,
!r.<-lgy gyakoriás (trérrirrg) utárr kiínnyebberr végzi az enrber.
Tc kidiítttél fél óra aratás utárr, rle az srató sc bírna fél
óráig írni. Az se kcr,ósbe tírclclits, hogl.tla tt rnost leülnél
szántolni, fejllen összeadrii, én üres fig5,t.lnérn, hán1, össze-

a<lást vógzcl negyedóránkéní, azt látnátn, hogy eleinít.
trehezerr §reg}- .1 számolás, később mind jobban belejössz"
A. szellrrrni munka munkavaltúí bizonyitja az is; hogy ne}r*-
zebh feiac|.atot nelrezebben végzel el, mint ahogy;an tíz_
kilós }rátizsáltot rre}rezebb felemelni, mint ötkilósat. }{a
tretn hinnétl. hál lrallgasrl : jótszánroló etső elemist,Ákrin
ntegrrrórtík. tnennyi ieiíí kell a 4-]-,t, összcatlás clr,égeósérr:.
Pont<_lsan 1..1 nástldpere. §Íár a 4*2 összeaclásálróz 7.7 la .{i.l}-hr:z, ttibb mint kettő, a 4$5-höz 13.6 másor1;lcrt,,

-^_ Tyii, a ragyogóját ! A, végén stopperílrával <isztá,_
lvllzzúk az aIgt,lirit l

. Hát ott móg §em tarlu§k.
,-- 'fudotl, kérlek, hog,v ez az ai§§zeadásrrréricskúll.*s

cg_\,€ne§en seeneációs ? !
**,Llgyan l A

ttrnrészct csörrdes
kut-atója rtég
száttrtalarr ilyen
sztrlzácitjt istrter ;

lta érdokclnek az
ill,csrnik, netn val-
],irl hárát, ha rrtá-
nuli keresgélsz. A
te rtnészet ti,irvó-
n5,ci *gl,úttal az
elt.1 tiirl,étl"vei is r
régi igazság aT..

hog_r, ki-ki abbarl
]lrllrlrr!lul, anril is-
lnL)r. Az élettiir-
vdnye k istneret,tl
hazuáLartír?,ik a.

bolllogrrlirs titká- "

ltot,,.
IJelndit. rl,rólr,

ttiprengés}re tüo-
riilvcl hagytqm a?,
ottlronbarr. Lt:htlt 

"
h<_lg1, azon 1iiri a
ft.jtlt" nrikétll .,utJ-
ja lt+'a íiirknak
ezt aá agy-rneíiól.
Nferl ltrrgy tovább-
adja, az bizonyus,
Lilr,úgre azi,rt s,,-
górlőrsveettő !, . .,:- "

Kuchúrik József . }íúliődil, i l t,Itfrlitkrizilriit'

J "l'alán párszáz él,§ ilt sziint(}t1 4§v ii§iitIr
elrnúlt rjszben és §lmodott
rtllam és az [iánam jiivőktői.
névieleu íegyiipa nér,lelen rtnokikrrl'l.
meszi őszben egy m*sszi liszriii,

"l'öle örökíjltelrr 1 vágliram. :rz ilrír]rli.
tól* kaptam a ilt ughi!t;tlansírii}ín,
tóle k*ptam Jlévi*ien bál;atotn:
tóle kapiartr, ii ii rógt(j1
magábatr §ipelic öriiktíii"

"fudorn, b*rtne is dalok bitnirtiriiril;;i.
dc nern jött a rög iülött "l'illas,r,

Meehaitak sí).ri § |itkrls virigoll,
tnaradt csak a száruk:
lévtelen panasz.

Ösőm átengedtc tníl*it*k ]r bai|i/.ixi,
unokája ís az'unokájának
és izzadtak nótaszóval, szári!v;i
új barázdál az iii baráz;dí!:a , , .
'1'avaszt váltoit'I'irvasZ.
'lé!t viított *'I'ét.,,
Mesélj ek$vas, mesdli, mrlsélj , , .

Jakab §á*dor

I

Xénuijaiuk mo§t €l müvirá§-szavak,
ae hívjál mostan mes§z!-r§ptii vágy,
ic bús-édes, kinzó íájdalornl
apim iöldjén az ekevirs bcszé! í}rostl
ezt hai]gatonr,

Mondj.t. trogy itl szintolt a
és nagyapjiinak a nagyapjr
ri];törö íisök rögtórií ö§ei,
hétkőznapok szürke htjsei.
Tavaszt veiettek t'iszben,
iiszi vctettek Tqvaszban!

n;r§yapafi
i§l



A rnrrtán fistrkósztizövetsóg lV. n*mzeti u{rgylábürál,
*z{rttal Brasgó msllet,t x Foiana,fennsikon rcntlezle" Ás els$
ilyen táborbarl 1S80-ban Piatrg Neamt-ban, majd 193!-ben
§zelrenlren ós 1934:,ben Mamaia-llan is Jártak mál, rnngyar
cserkétzek.

§zúttal 15 különböző esapat 42 cgerkésee képvittllte
e ma§y§r cserkószetet. Ezek közül 13 tiszt, 6 segédtiszi.,
9 örogcsorkész és 14 csgrkész volt. Eudapesten kívül Debre-
cen, §zeged és Nyiregyháea csapatai küleltek táborozókat.

SaJnos az tdőjárár a táborbatr elóg rnostoha volt"
Csaknom állanrlóan ese:tt, ami 10ü0 rréttr magasságban
ntrm tütkellemes. Xülönöson kelletnet}en verll. a íenyiík
alatt levő táborbarr az óriági sár, amely vógül ol.v arányokat
öltött, hrrgy már csak ]erakott dtlszkákon lehetdt köz*
lekedni.

Alábbialtban moaaiksaerűen kiiiőnböző résztvevők to,l-
lábóI származó megfigyelósek, jelmctek, lcírások érzókel
terrék azt a párját rltkító élmónyt, amelyel a ma§yar
crapat részdre a brarsói tálrQrban való részvótcl jelentett,

.13

Á magyar közörrség egósz l3r<lólyben olyan semmivel
gem törődő, nllilrlen gátat áttörő, tüláradti azor$trt,tel
fogadott, arrrolyre legvórmeselrb á]mainkbnn §c§r nrertiitrk
grrnclolni" Vasárnap reggel íél}ratkor ( l ) érkeztünk s olyan
tömeg várt aa állomáson, lrogy lrÉrornnegyeel óra }rosszat.
nem tudtunk kirakodni, merí egyszorüen ncm íérttink el
au emberoktől. Autobuszunknak *" bár nrelléktrtcáktln
vittek és nem ott, ahol {rJabb ezrek vártak ,*, m§g kcllletl
állania, merl 8 hütőre <lobált virágok tömegr: akadályozta
a veuetőt. A zászlórrld alatti virágdomb állandóan gyar§-
prrclot| a látogatók}rozta friss virágokkal, Mé§ a lengyel
cserkószek r*pülőgépéről is clobtak le esokrot l - * mt§

a tálrtlr főlrcjriratárrát álió renetijt,ség rrl

ncm kcllrozta az$kat a csokrrlkal, anclyc,
kel ncnr kalrátlia r*ljtve lroztak. !}ár
látogatóinknak t:sak hicsiny t,örcrlók*
ír}ratl a alá a tábr:r vcnttég}i(irryvót, abban
mégis 264rJ aláírást szálntlllttnk össze,

*

A tábor stlk rrteglrlttti, szívfájtlítr,i
rre rce mellel.i, rcngeteg vi.q óránk is
akarlt. I64az, sokszor lncgtiirtént, hog"v
ilyeukcrr *r: 1-utitlrk. sírjunk,c vrlg}, ílevcii,
sütt}c. ílyen az ulállbi tsel. is l

A magyar c§apat tgl,ik kiránclulási-
ról érk*zik vissza a lrrrrssói áIlrrnrr'lsra"
Hárlnas srrroktrall t,onulunk vrigig a várti,
son ii táliur fcló"

lr,ovács Jóska, á rrri ,,nagyt,ehetségű" kirrliisünk, aki
a sor ntellett, lépkcd, mi,nrJcn iit percbcn clfúj (,gy_s§y

ínenetelól, Egyszerr* esak a iáreláról a sor mcllil c§o§z$§
tg_v vén szólirlly és * nri kiirt,üsünk}röz tnintlen zcnei tilhet_
séget {eliilnrírló két,égstll forrlul l

,,. Fújja c[ kdrem a rnírgyer him,nuszt,

KivonatuIi it I}§l,itill;tino'Jo*r, U.. k. &írrlnár Irr!gyrr.r
társelnök, kiilügyi vczcttittr:k az ür*nágos Itttézii Bizot,tság
eIé terjesztett jtlcrrttlsdltől l

, . . trl_van ösrizet{1*lü {]§i}pa! §ztrcp*lt, uruc:l}, nemr:sal;
sajál szcrény tapaszl-alataim sz*rintn lt&tlctn * rdszlvevrjli
egyiintctúi megálla;lltítsa seerint is párjri.t ritJríl.ó lctr*lülc,tt.tl,
lelkesetléssel, buegalomrnal {s r:serkészlclkiilctl.tll tillta rneg
a hel_vet tttinrlarna nrhézsógok cllcntlrc, arnel,y*k r:lÉnk
torrryosrrltak, Leg.vt.rr sza}rall c,lsősorbnrr is ü beo$ntítl_í
vczetdk iránti hálámnak aclttí kiftrjtleést, nkili akiir kiszabrrt{
rnttnkánrtran, akár nrinl ttgyszerű rrisr,tvtvíjk nrintíig,
nrintltnbcln kivették a résziikrrl"

Ebbt,n a tálirrr}ran jólesii érzósscl lltttttttk kiitónnyrll
konyhaszolgálatot teljtsítii kcíülfti f{ítisztvirtl{iliei. r)jj*li
fírséget arió Országrrs IntÉzű ítizot.tsági tagokal es sát+r"
árkot ásó tliplonás cscrkésztisztelcr:i, A fiúk ils a fiatal,ili}fi
vezetljk az ilyerr péltlák láttán bnld,ogan trrljesíteltók lr

magrrk kötclessógeit ós ezcken keresztiil leljes §ri!,1,t,I

kapcsolótltak abba a?, igaz cserk+isetgstr,óri kiiziilctttrl,
arntllyet. a kOntingtns alkrrtott.

. . , {g*rz sajnálklrzásn,nr tárgya az t kijrijlntt|ln3,, ttrJpl,

nr:nr tizszer ekkora, l,rr[t- a rn,agyal {:§írpirt, §linr,lrrnit!lr sztnr"
ponlból elíjnyösebii lett vglna . " .

A H6tök Teme-
tójébon, §tnal4-

ban

Á n$halmill{r-
nllrüll ennls!{

§enk*n

ó
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" Hát lriszon --* lnúrogta a2
ember, -* ó ott a g&zrla, mindcn
bizonnyal, ha őrá kíváncsi, Ugyan
mi tlolga v&n vele, fiatalembrrr ?

.*" Hozzákülcltek azzal, hogr"
ő maJd gondoskodik rólanr
monclottfltn, oly&u §zerényen pi*-
logva huuzá, *mennyire csak ttl-
lett tőlenr.

** §licsoda ? --. hördiilt f§t ü
taligás olyan ól*s lrangtln, lrogy it,

lol,a mtginrlult. Aztán hoezálctte:* Végtóre, barátocskártr, az ügy
ntlrt t.grtozik, ránr, tle lnagn őszilrtért
beszélő ifjúnak l:itszik, lra lrqilanrló
rátn lrallgatrri. akktlr kít-rir rr Slrawolt
i,tjábót,

A kriivrrtkczö, alrivr:l találkozltut, élénk kis ilttrber
vr;lt, gylirryűrii ílrlhtlr 1lilrilkirval a lején ; }átszott rajta,
ltogy kiirírtjárr l*vő [ror}rély; tttdtarn, hogy a borbélyok
szívescn fec**gnck. aaórt kiintriríalaaás núlkül rnegkdrclrlz-
tenr, milqita enlbt|r (,z ii nl.r. lJalÍrlur rrf thtt Shaws,

."-, H,aj, lrnj. }r*j " - ingat,ta t fcjót tt horbril1,, tz
sr:tnrnifólt, í4jtn *lrrllct,, tz cgyáltalrl.l nfln ertl}l*r" - ,. F)zze]
ravaszul faggetni kcztlr:tt., lrogy ntill,tlrr ügl,ben járrrk erre*
felé, rltl {rn bcgubóztatn és ü trtlnr turtott tóllbel, rólant.
mikor a követktző rcrrdelőjélrcz {rf, tninl anrikor elinrlult.

N*]rda volna Jcírnom, Itliclsoclfi, csapást tndrI nrindez
az illuziórnra. rllcnnót általárrtlsablrak voltak n vádak,
anlál lrt;vdlslró [crtsztll neltcm a rlr'llcrg. mert tág terct enge(l-
tek rt kdpzelctntk" l{ic:stlrla ttngy ház lc.lrr:t az, hogy az egész
gyitlekcztll tneghiikkcrt és vógignrlz az eltlberün, ha az orla-
vivő utírt. kórdcnr ? Yrrgy rnicsotla irriettrber lehtt az. hog1-
a ro§§z lríre trntlyirtl isluer*lr,s trtinrlcnfelé ? Ha tgyórás
gyaloglással vistizAnlrhct.tclrr vohrq Dssettrleatllrc, még tl
1rerclren. cllragytlrn voltra kalanrlrrzásaitrrat és rncgt.irrek
Carnpbell írréklroz. |_)tl ht rnár tkkora lne§§zc ulrrt jártanr
megr rntlrŐ] szdgyrnktlzírs lren íog vissza,tar{,ani attól, lrogy
sztlr*rtcsót pról-táljttk. §lhatárltztaltt, rnár prtszla iinlrr.csti-
1éslről is, hrrg,v véglrczvísztltn. .rrni€rt jiitttrn, Lrárnlenny,,irc
ncnr §2srettcrn, antit hallotl.attr, lrrválrb kértleagt,tterrr az
rttat és folytotr clőbbre jutoítalrr,

,Alkonyoelrlba ícrr<lult a nltp. arrtikor *g"y mrlgas, sötdt.
savanyúkdpíí Assztlnnl,al találkoztaln. aki lcfeldr ballagtrtI
a domboldaltrn ; mikor a szoklisrrs ktlrrlrisgcl forelrrltalrl
lt<lzzá, hirtelen megfordu}t,, f elklsdrt { donrlrttrtól,e, anrelyröl
az ltrtént lejiitt ós rámutatott egy olreltnblt lragy ópiiletro,
amely teljescn szabatlon állott- e§y zöld mcziin a kövelkező
völgy nljában. A vitlék körö§köi,iil kcrlvcs volÍ, domlrok
lát§zottak minrlenfeló, ítllyók és crtlíik szclték át, ós a vrrtc-
sek, tnár az én szenonr szerint, kitiinitcn állottalc ; azonban
tnaga a ház rornfé]énck látszott 1 {tt uctn yczctr_rlt. hazzá;
eg1, kómónye sc füstrilt. kertféléntk nyonra st vrtll . Csüg_
getlés íogrrtt. *l. *- Ez az ? -,--. kiá}tottam,

Az asszony arcán rosszinrlulatú harag loltbant fel.

-Ez a §hawok házal --, kiabálta. **" Vércn épült" vér
miatt hagTtq abba az építést, ; \,ór fogja clpusztítani.
Ldenézz l *- kióltott {rjra nagyot "** kiköpiik a fölrlrc ós
megropogtatom g hüvelyktrjJanrat, ha látom ! fi.yalázat-
ban bukjék cl ! I-|a talá]kozol a g4zrlájává,l,, n}Ondd meg
neki, h<lgy nrit hallottá,l: nronrlrl tneg, hogy .Ianntlt, íjlcrus-
ton most 1,219-erltz*r átkozta meg öt minrlcn lrázával,
jószágával, istállójával, rrrnlrcrítvt,l, ventlégóvel, {trral" asz_

*etttrttyal, kis*sszortnyal c6yútl,. tlgllsr,
pcrepu{.t.yostul -""* átok ós Byelázat
lcgyen a vcsztc !

A hangja valóságos lttlszorkány-
rikácsolássá enrelkeelett; aztán iiu
a§szony egy ugrással megíordull és
eltűrtl,. tln csak áJltam, üogy ott-
hagycttt tls hdam az ógnek tnertcJt.
Ábban az itl{íben a nép rtó§ hltl
lroszrrrkányokban {,s megrómült, ha
átkol hallott ; nekem ez s (!§apá§
olyatr volt, mint tilalomfa az írton,
hogy negállítson, rnielűtt célomat gl-
órtem; valósággal kisztvta a v*lőt,
a csont.crrnból"

l,eült.em ríg n Shaw-házra bámul-
tarn. }lindl tclvább ndztem, annál jolr-
barrtetszett * vlttóke; min,dcníeló vael-

rr)zsaliokur vir:i,l3zrrt't ; a fölclekcn jubnyájak, ax égctt
varjirserog szállt ; a jó fóltl *s óghajlat rninílen JeIe meg,
volt ; mó§is az *z ortrlóllan kőhalmaz a köeepén fáJrlalnra-
san órintttt az ell"-épar4éselntnel §zemben,-F'atubeliek vonultak el nrelleN.lem, anhrt *a árcrk
partján ülrliigóltcm. d* nl_lm vrrlt sornmi katlvenr hclzzá,
lrogy kiiseiintsen iik,ct, VÉgrt leintlrrt a nep és akkrrr, t§y*- ,

n(|§cll tl srlrgn óg íclé, vókorry füstszalagot. láttaln emelkeelni l
innen úgv látszr;tt, lrogrl ntm tiibb .1 g},{,rtya fiistjénél ;
tte nrégls itt volt és l,üzet, meltlget, fözdlt jelentttt, ,nrtg
valami drlőlrlnyt, amclvik nreggyrrjto1t{ rls tz nrtrgvigasztaltil
a szivrltrtel .

Toválilinrtrrte.rrr t,elrát. *gy vókonyka csapáson, amely
a íü közt <:ólom fe]ú kanyargott. Az öovóny valójában
ttl|ságosan halar,ány volt *h}toz, lrogy egyedüli íri, legyen
egy enrlritri településhez, drr én nenr lÁttanr tnást. K/t-
oszlopokhoe órtcnr, melltittük tttőnélkiili házikó, rajttlk
círnerek látserrttak. Világos voli, hogy tőkaput nt*art*k
iclr: éplttxti, tlp netn fejtzték btt ; kovácsÓÍt, vaskapuk trolyettl
egy pár tlororrg nyírlt kcresetül a beiáratrrn, §zaltnával
orlnkótözvtl ; trrtrkkeríté§ nern volt, se {rtnak semmi jtltl ;
a csnpás. nnrelyen jöttem, lobbról elkerültc a lrópllltlrekelt
ós a háe iráttyálran kanyargott tovább"

Mittót köztlle}rb órtem ,hozzá, annál szrrnrorübbnak
lát§zott. Olyannak tíínt tel, minllra egy sohrr be nent feje"
zel"t Jtáunak tlsak tgylk szárnya volna. Amilliil a lráz belsri
vége lett, volna, az a rósz nyitva állott a felső cnreleteken,
Iópc6ílkkg1 és foktlkkal ny{r,lva ee dgnek, anrclycket a kfi"
tnííves ntnr íejeztrtt bc, §ok ablakon nem volt üveg úr
rlenevdr<lk repiiltrrlr ki-be rajtuk, mint a galantbok a tlu"
caiktrn.

Mikor közel értcm a bázhoz, már leszúllni kÉgzült. az
éj : a három alacsonyabb ablakban, Rmely szük, rir: azérl,
ntóg elég maga§&ll volt, azonkIvül lól elrácsolták, cgy kir;
láng mtrzgó fényc keztlett, íelcslllanni.

Ilz volt &z a palota, amelybe jöttem ? V*jjon su*k-§
azok fu íalak, amelyek kőzt rlj barátokat ds nagy vagyo.
nokat kerastem ? Biaony, az Essen partján, atyátn }rázá*
ból t tiiz ós a lobogó íóny nrérfölclnyire látszandk, ajtaja
megnyílna cgy kolclus kopcrgtatására is !

Ovatosatt előbtrre mentem ós közben haltgatón va,
valakit tálakkal csöröm;lötni és röVitl, §tárlrz, hpves költö-
gést hallottaRr, mely rohamszerűen Je]entkez*tt, szóbeszétt
hangja ncm jöt[, kutya sem ugatoLt.

Anrerrnyirtl a homályban láttant, az ajLdr lrxtaltnas
kcmónyfaclaralr volt. mindeniitt megseegelve; crüngedt-
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§zí\:v0l §},ujtült*§t ki t keeem i,*i t:gyszrtr klt;;ogl,,al.tattr,
Aztán irlltarn és yárt*nr. A lrázbarl §iirct (:stnd tántadt l
e|nrrrll egy teljr,s ptlrc, rlc sernmi sent rnrrztlult, csak lr dcltr,-
vórek & ítlenr felett. Ujra zörgettem és újra lrallgatóztaln,
llkkor a fülem rnár annyir& hozzászoktltl a cscnclbee, }rogl,
lrallottanr, anrint, belüi az óta r.er ós lassan szántlátja a
perceket, rlr aki cmbor a házban volt, anrtyira halálus
csendben nlaradt, hogy itgytátszik, még a lólegzctdt is
vjsszatartoIta. p

Közel voitanr hazzá, }rogy elfutok, de a fúlelem 1cliil-
kerekedett beunem és ón menekú}.és lretyctI i-ltrlilltcgés-
szerűen vertem ós öklöztent nz ajtót, ós lrangrrsan kiír]to{,tanr
Balfour {rr nevét. Javában működterm, amikor a kt.ihögtlst
óppen a fejenr ídlütt hallotíam, hátraugrottan}, felnézttlrl
é* egy lnaga§, lrálósapliás férfi fejét ]áttam; azonkívül egy
karabóly óblcis szája jelnlt rneg az egyik elsöemelelti :tb-
lakban.

-." Meg van t,ö}tve *-* szólt lri egy hang.* l,evelel lrtrzlam * monrlottam" * Mr. Eboneztlr
l]alforrr 0l Shrtw§ részére. Itt ta,lálom.?* Kit(il lrcrzta ? *- kórrlezte a karábólvo§ tllnbr:r.

** l,tol cttői" hrrl
amattól -* kiáltottatn,
rrrert kozcílenr tlii}ibel
jönni.

- Ákkor hát *-- volt:
a vála§z -* ti:gyo le az
,ajtóba és takarrr<ljók,

--; Azt nsmte§Zúür
--- szóItarn. -* Iin l]al-
íarrr {rr kezcibe aliartrnr
átszá,rmazlalni, ahogy
az,t rám }llzíák. Ez
ajánló}evél.

--- }Iifilt, lrlvél l' .

lriálto{,ta a hang ólcsen.
!íegism{ttrlt enr.
--- Kicsocla m.aga.

tni a nevc, ? -*- volt a
köv*tkezíj kérdós jókclra
szi.inet ut,árr.

**, ,A* étt nr:vclnen
nitrcs szi,gvelrrivnló
fcleltetn. *.. §ngtlnr BaI-
four l)ár,i<irr*k ]rivrrak,

§rrt irqllott,arn.
lrog,; tiz ctttbtlr rnegnroz*
tlrrll, a ptrska megko1l-
pant !\?. ablnkpárká-
!r_v*ün i iri llossz{r szilltr_,t ul,án, sa,iálsirgi.)sltll tllts\,ált oztltl
]trl:l€tlil jiil i li iiiivi:tkrzíi kérrlós :

,-. },ítl$!rall. az alríitl ?
}Jzett a r,áltr:zásan atlttvira tl.|glcilritttcrrt. h,)gy cg'V

hiug rtcrrr jirtt ki a, torkonrlról, t:sak álltarti ús bárrrriltirtu,
** §os *-- fejeztc ire az tnrlrtr. .-- r,a}riszíttűlcg ltitlott,

s*mnri kétsd,g ; tlzétt jritiúl ziirgetrri :iz élr gjt(lnlon.
[Jja!:b szün*t ulán, rrómi ki]rívással a }rangjában. ig1." szílll :

[{.ál cmber, rncgl,ck rrjtót n,l.itni.'-- },]s ttt(irrt ilLl
;tbla k [.rt'l l.

{Ií. p[iJ§Zfi,f
[!eglslrrorktderrr rllrg_r. lrátl,ítrrrrltal

Nelnsokára dag1. láncc,sörgris, rr:ttlsz- i,s zárr-rl,itrrgilt;is
krivetlitzt,t1. ós az 4itit,óvatosan kin._vilt, rit *izotlr-ra} irjra
bezárilclott nrtigiittem" anrint lir:llrritanr.

--- Tjredj a kotlyilába és rre n_vtrl} senttnilrez ,, , tll(}ít-
{iotta a hang" n"rial:rlt ae ember rr*kilírtotl u sok n,iltivt;tlíi
eszkijz visszrlirtlytrzésének, ón el(irtbotorkált a.rn í:s b r:ié;it r:trl
a konyhábt.

A tiiz éppen ft_,llángoli és *zt_ }ti§zfrtl, 1 |tgsivirrabb
helyisógtrt .nliltatta trtcg nek*trl. ürrrcJl,tt valaila óltltclnlrctt
lfil.ttm, A polcclkon í]t!i tuca{, títn.vór; az asztaltlrt vi-tcsorít*
hoz volt ktiszítve tl$y tál kírsa,, egv {,§olltkanírl ós cgy pulrílr
§ysngc siir" A,z ernlittttelien kír,ül a;l "tgósz lágrrs" kijbr:lt,rr-

zal{l, úrcs htll_r,iségbcn nenl r"o11 cg,vtilr tgy srlr ]elakalolt
tádánáI. sor.iábatt a {ai tncnttlrt és egyilüggóalakir pohárszó,lt
a sarokbarr.

Atnint az ttrtber az ultllsó láncrrl, is ítltctte, rttánatn
credt, Alaesriny, hajlott, keskenvr'állú, ag*vagarc{t tererrrtés
voll ; a kora valalrol i0 és ?(.| kijzötl] lehetett. tsakó háió-
sapkát és hálóru]tái. r,iselt ingel lelett. kabát és mellóny
helyctl,. Régcn brrrotvzilktlzott, iit atni legjo)rban clkerlvei_
lerlít.ttl. ós vrrlósággal nregijesztett, az a tckirrtete volt. l
[e ntrnt vell t-, rírlarn a szcmét, de azért nern nézett a.qze_
rncntlle setrr. liéptelen voltam kitalálrli. lrq§y rnifóle szii_
lotósű r,ag! loglalkozásit lehet ; leginkább tireg, kiszolgát!,
cselódrrr:k látszlrtt, akirtl tllátás fejében rábízták ezt a
nagy bázat.

-* lilros v:r.g3.? .-, kérrlcete. kiirülbelül a térrletn tna,
gasságábarr állvu nreg 1+kintetével. -,- Ueg akarorl r:trni
azt it c§epp kását ?

Azt villttszoltatrr, 1últik. }rog1, tlz az ö vacsorája.
--. Oh - . szóll, .--. én meg vagyok néiküle is, Aztán

rr1l,g rI}eEiiszürn a siirt, rntlrt a nedvrl ieloldja a liiiliögós*,
rnet.--- }í*gitte a;liir feldl., ivás közlrcn a félszenrét lajtanr

nyugtatva l 
^ztán 

hir_
telen kinl,ujtotta kezét
és így szólt l

"*- Lássrtk & lcvt-
let !

Megtnonrltam, hog!,
a levél l]alfour úrnak
seól, nern rreki,

** I"{át rrrit, grir-
t]olsz, ki vagyok en?
mondta. *"* Acltl itltl
§ándor le,veiét.

- Isrneri atyánt
nevét ?

-,-- Frtr& volrra, lra
nern isrnernénr ** íelelte,

minthogy vérbtli
t-estvóremnek születctt ;

akárrnen:ryire kevcissé
mutatja aut személyem,
házanr vag_v a jó kásárrr.
€n vagvok vttrbeli nagy-
bát_l,ád. fiatn, Dávici_
lcánt és te vagy sz{ilc-
tett unokaöcsém. Tchái
atltl át a .levelet, aztírti
ülj neki és töltsrl rneg
a bendőtlet.

ila rrrilriirr} il-r,t,r-.i fiataiabb vag3,irk, irzt }-tiszetn, x
szig5,err. * kirlclii]tsóg és a csalritiás lolytán kitört vrrlna
lrrlliilcttr a sírírs. Igl, ttt,ttt l,r-lltaln ki,pes egy szót senr ki-
nl,,iigni, ltatri'rrt litailtattr :t lrt,tlt,t és lrüllem az étel rncllé,
llt, üg;, tltittll [ :tz ét,u,ág,vam, h<lg_v ilyen kis ét vággyai
aliglta iiit valalra fiatalcrlihlr asztaltroz,

Iiiizb*tl nagl"bátránl ;t tiíehöz hajolr"a. itlc_oda írlr"
gfit,te klzóbetl a lett,ltl1 . \

,. 'I'ttrlorl-t. ttri l"A;t br:nrr* ? "-, kórcttztc lrirtelcll.
.-., \Ii;:ilgál,|a ll1es, !llattl ,-- tr:rontlottallt, - a pecsd.tji:

sért ct lett.
-, ,}ó, tl* rni liozotl lrozz{tn ?

- "\ ltvl:le| ak{rrl.\nr íltar_lni,* rnontltatr1.
-. l)t:ltál -,, tudakoltfi ravaszrtl * . l,alanri rctrri,n_,-til

is vrrll ktltriégkíviii, nt:rn ?
,,- }ícgvailonl. llrant .-- szóltatrt, *- nrikor rnegrriorrdták.

hüg.y gllzrlag rokotrságorrr vall. valóban melengettem a
rr::rtérr1,,t, hrlgy, az §egit,t}!i log páll,áuroll. ])e én rrem vag},rrk
kr-lillits ; lrtn1 vártlk ktltlvczéseket' öntó1 tts nem klvántrii
srlntnit, ulttil lt(,lrt all jlisaántílból. Rárrnill,en szegényne}i
lú1lltrrlr is, 1,1rnnal< ncktttt .ióbarritainr, akik szívesen §t§í-
t cttck.

-.-1, Piif': tteki -*. trrttrtiá Iibttrt,zer bát,si. ,-- esffk bc ritl
kap,i át lnind.iárt. MajlI nrr:gi gvrziiItk ltn nak t,encljrrm(ttl,ián,

{Fol},i. k,iiv.'i

jl
I

§
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§

Ntt;l \,cit;tr:t kelrc.n 131,sz*',rl lttti lirlt},irilti, l}nllrj{}l iilil(1lj!ll! ii 1.1,tiIt
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t§§F§tT I}r§uIT§§§t§"
.',l1,,.:,,,'. (§Y[.§f§$N

Sokszr:r nózttti, nrár bizto§irrr. hog_v éctesarryáil §zor8o§
keze alatl hogy ttl}róreilik ki a solt bcpiszkrrlóriott. {aholn'i s
bizlosan észrevllte<l már í.zl is. liogy eg1. sokszorri§an Incg*
§úrolt z§ámil}í, \.&gy a§ztaltető lrrilyen recés, egycnetlen
íeliiletű llir;. §litől ? í{ái bizorry a kefe szóperr kiJrortlja a
ía puirál_1b núseeit, lévén a tegtöbb silrqlható brl[or puha
f en"vőf ittr ó l k d:sz últ,

Iíay, a suroló műveleteket rrézve jutlratolt tlszébe a
díszítőrnunka feltalálójának, hog_y ezt alkalmazrri is lelrettte.
§ftlg is tsinírlta. Csakhog_v ó trtxl súrtrlta ér,ckig & tlíszitenrlíi
{elitl*t et, harre,nr me ggyclrsíto tt a az elj árás t ar"zal, }rog1" rlrót-
sörtós kefét vett eiő s ezzel igerr rövirl idő a]stt rlérie a
kívátrt *redményt. llunkájának lón1,,eple, hog.r: a legpulrábir
íál (a fenyőt) fellrasználva. alrnak pulra {tqvaszi) pásztáit,
kikefélte § c§&li ,1z őszi, a klrnónypászta (a fa tulajdon-
képeni erezete) maradt rneg. A ké! kemén;v pászta kiizijtt a
ktrle kis árkokat csináit, m,e!yeket azrrtán színezett, (l]. ábra.)
Nagyon értlekes hatást éri ig_v e} a sítna leliileieken. I)t netrt
állt meg, Rádogból virág. állat, tájsziluettcket he!,yczett a
ketélentlő felületre s íg_v-, alrol at€i ie volt ítlrlvt. ot,l, lle,ni értt:
,a kefc, síma nrararlt..A kikefélt, alap a sítniin mararll rnirrtá-
val szép lett a pácolírs és színeeés után, mcly szinozti§ allrtt a
lrikefólt árkrrk ecsettel való rtregfestdsét ke}l érttlni.. Harrra-
rosan elterjeclt e dlszltósi mórl minrlenfeld," )ltagyarorszígon
a szegerli faipariskolában'keztltók czutá}l íIgy is alkalmazni.
hogy nern a minta lnaratlt sínla, lrantlur au &litp s íg1, e
kikefétt mintát kedvesebben s szebben lchetett e]kósziteni,
rnegfesteni, már kisehll vrrlta miait is, Het rig3" cr{rik cl, hog,t,
a rninta formáit ki-
yágták abból a bá-
dogból, mely ugyan-
akkora volt, min1,
gz alkalmqzott lap-
felület s az így ke-
]etkoztrtt lyukakat
keféltdk, természe_
tesen csak szálirány-
ban" Igy rnég szebb
és órdekesebb hatásl
értck el,

Én is ezzel az
etőbb emtített nrócl_
<lal szeretnélek bcn-
neteke t megismer-
tetni. Olcsó nrulat-
ság s renrllkívül szó-
rakoztató, }íi is kell
llor,zá ? Először is
ló anyag. Szálas s
nrég}tozzá egyenlc-
tesen szálas túc-
f enyő alkalmas rá
/2 collos (12 rnrn)
vastagsá6trarr. Leg-
jobb, ha egypáran
összeá]ltok § me8-
vesztek cgy szál }i
colios deszkát, ki-
vátogatjátok a szép
szálas részeit iatöb-
bit másra elhasznál-
játok), Á kefólésnól
a főszabály az, hog}
a fa szép szálas le"
gyen. Áz egycs ré_
szek összeenyvczdsé-
nél vigyázzatok! Az

1lleszkedési vclnal a
la szálirárryával pár-
huzamos teg.1.,on (1.

,LLÉílté§l
YorílL

MlIiüK:i}tl

ábra), rnert e}l,errliezii lsctilen lerdc szálirárry! kapsz s t,z
}raszná1,1-ratatlan (2. ábra)" I.ehetfileg azrrrrbarr ílg1, virlaszl{
a fát is, rnintátlat is, hog1, lrc kelljen enyvtzncri.

Níost előve szel két darab akkora báclo61oi." nrinl, il
rlíszíterrdő .lap{eliiltltcrl, Olvaszlot,t fagyúba, v&gy rtri$
zsír*,déliba nártfl§z $gy ug_\,anákkora ujságirapírt s a kót
.lerrrcz kiizé teszctl. .\ lgmozeket a rrési sarkátr belrají.oti s

rászegecselcc{, kérsz cg1, grlrezri fokhagynrái: s a. behajtol.t_
íiilű Iiádogfelüle-tct, jót ritl<errerl velc (érdelies színii lesz),
tuajd irnutálr vólion1,, }rig eiryvve} bekened * felii]etet s ;i
zsírpapírrl trrssa} fclrajztrit, mintát ráraga§zlor], eg_v pult*
ktfével sirrr<lgal.va, }rog1" ráncrrs ne iegy,en. Kósx is van l

{5. ábra,) .\ rnintát *rzdrt kell tussal fcdrajz<rlni, lnert ífiré-
szclés kózben & ceruzqrajz a fogdrisástól lcliopik s 1-c rneg
rajz llélliül lnaratlsz.

Na l Látorn eláll szenled-szátl, lrog1,, trz { stlk {urr:si}
tcnnivaló lniért k*ti. tsig.*elj csak ! Iiét lerrrez azófl k*ll,
ltert cgy nagyf}ll vúkon_v s a íűró§z §zaggatná, }ia kett.iit
ttszel egybe, akkor ez nonl áll, mert nagyobb a t]elf*kvés.
Arzsíros papir a íűrész zsírozására való, hogJ, n rrag1. sur}drlás
niatt az a vókrrny kis íéInszál cl nt szak,atljon. tla könnyc}r-
ben csúszik válami, akkor kevesebb a súrlóllása, aztz je}elt
esetbcn nern ntclegszilr ann,vira § ísy rlfm is szakrlti ei rt

ftirész. Na i iis a lbkhagynr*r ? Áz pedig a brirlog f*.lirlc{tit
rrlyarr órrlessé t*ssi. mürl a cica n"l-tlve, nriáita] ii ra§a§zl.{'J-
íeliilelte nag1,,obbotlili, (lgy-e nenr is olyatr borzalnas ! ? '&{i"

kor &zután rlrintlcee]<kel rnegvag},, lt,gyalulrrrl a fáí. * sínrdril
csiszrrl<lrl iivcgp*pírral, íSmir:gli,) Vetlrl *}íj a bádttgicnr+:zl..

fttrii mcg a kivág*n-
<1óll,trk*kalsak*,

- lrtiic f*inrpt,lrgtlt tt:-
vt. ktizcl *l rl fiirú-

'szr:lést" l\íintárrak
f rl h aszllálhirt *z ltitl,
lltlr .jri seiirret"tii lrrt,"
rnát, trritrt pl, eg1,

tcrrr;rlom. r,irág. nT a"
gl,ar rrirlt,ívurtr st lr,
tl1. *nrit lekt.izlii|i. u

,.Pásztortiiz" a §zt-
gerii ipari*ko}a tech,"
nikájál,al, {i galínt-

, bolr peclig a r&g,í
] tnótlszerrel késl.iil,
., nek, .\iapul msisl ,,!

ma§_Yar tnÍlrl*zt,ll
vcttetn, nl8rt íi'| {:fi"\,

ki§§é nlhr|zeblr, tlt
szebh is,

Á lemezakct líí_
részelós utári §eét -

vesszük s rászegcz-
zük vókony szeggel
a fára, ttlszegczzük
ott is a lemezt, :l}trrl
gotldoljuk. hos.} it

, kefc ft]szaggatníl, A
52gg}relyeket, nrajd
betöntítjiili. Vo-
gyúnk rnr;st. rlrót*
kefót ("l. ábra), rrl-

l csó, k}t. 40-.l]:í] fil-- 1ór. §zztl tiirtórrik
]. lnaj(l á, kefólé§, \ri^

gyázz ! a lemez ícl_
szegezési:re! tncpt a

, kt,íílés csak szál-
,, irátrybari iehetséger.
, r\ nrásilr lemezt t&r-

t alékba l eszctl, vagr,

L B P, A .
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odaadod e§y má-
sik dolgozni óhaJ-
tó teatvérednek.
A kefélé§t addt8
végezzük, mtg
tiszta, szálmentes
árkokat kapunlr.
Az asztalosok tlgy
mondják, mig
,rcérlá§" az árok,
adttig nem jó §

nem szép amunka.
Ha tiszts, nz árok,
a ltmez,t leszetl_
jük, a port kiíitJ-
juk, a szegek lre-
lyét betöntítjük s
a.zután valaml sö-
tótszlnii páccal:
rtigrosin, tliópác

mintát, jelen esel- l ,

ben czt a galamb- |_.*-.
párt. Körülpácol- []
juk, agalambokat ft;j-*

slrnán látjuk a |. , |._.,7* l

hagyjuk fohéren,
rrak a csőrüket,
szemüket plrossal

stb. lrepácoljuk" Azórl ktr.ll siitdl ttll, ttlcrt t siitót alapon
igcn élinkek lesznek tr szinek. Most ]akkoed: 1,a8J, politú,
rÖz<t be sfelületet s azután tenrpcrával vagy rllajír,stékkt,l
színezd ki az árkokat rigy, hogy vóknn_v ccreltel nyotnkorlod
btlc az árelkba a ftstékctn pl. n tíiz
sárgá.rból megy át pirr.rsba, a elonrh
röldcs, a kopjafa barna stb. Á szúlekcn
fentmaracló festéktrt letör]íirl s rrtána
fényczel, vigyázva, hogy az árhokba
ne menjen semmi §zíntra§aró, ya§y
óppenséggel tiimító snyag. Aztán fo-
girit a " . . hoppá tévecltern, scnrnrlt
stln íogsz l }fert nrór kész is van.
}tekeretezheted, lgy is felakasztha-
tott drogy van, dobozfedélnek fel,
}rasználhatotl s ki tudná íelsorolni
rnég lrogy mikre nem lehet hasz,
n{rlni.

A régi nrótlszerrel elkészlthetö
grrlamlroknál nenr igen frrntos a szál-
irán.v betartás& s hanrar&bb is ellehct
kószlteiri; Ennél a murrkánál a galam-
llokat kivágJuk ugyanúgy, nrint az
clóz{J mótlszernél, t,ászegezzük a fára
s így íolytatjuk a kefélést. Ha tiszták
az. árkok, a ntlntát levesszük s alatta

törüjjiik, lra ki_ a-:-, , ,, .-_,:_,]"ffi

,r,,,r.i ar, ec§et au árokból s utánalahkozr,uk, Ezzel, vagy t
i"á g_ra, niO.rszcrrel gyiinyiirií, széph at ásír otth on - 

},, 
*sy, ő,1,]

,ro§áái.rt i.het késziienil ha iisJ*ósetl kezeled s szép mirrtát
i,ni*.rtu*r, ]akásttrkrrak is elsőrentlií tííszévé válik. )\Iegemll' tenl, hogy őrsí állatok mdlló kitlolga-

zására, ii:vélnyonrók, vT gy csoportok
elkószitésóre nagyr:rr alkalmas, Á kinti

lakkozzuk afáts F,l:.:l",,",.g_ _ I é:::,:;:_'.'
ezután pl. kék §§*§öffi \* ffi{=.

világoso<ljorr. 1,e- ffi

élctberr trenr igclr csináljúk, rnert nincs,
aki nregfiacsse. }Iikor a g3,árak r:rtlók
a kmükbe a keíólést, ott is ugyanigy
rnerrt, csnk)rogy a drótkefét nagy atmo,
szíórával nrűltöttő hotnokot, firvó góp
lrt:tyetttsít,ette. Blíjállitották a tnitrtá*
val elkészitett lapot szálirányábatt s a
gép pcrcek alatt tllvógezte azt, amit az,

tntlre,r sok türelmes órával tett meg.

színnel az creket [* .,€ \ \
befesthetiük, mé8 [: .. _. -;$ \ \
pedig ugy, hosy [_ .,*_# (t 

r
felülröl kezdve ott }-=-

;;sy; a iccsi,ta- h,, .,,;,,*:,-le8}-t'll _R J_f8,§(r(e- r,,,.l ]_. 
.'*., '{._}_:

tebb kék s íol_r-ton l;j _q...-_:::,i

fessük be. I,'áco- F:, -::;", § l é .,1i:
lás után szitttén fo-- , *:==J l l,' .. .- .:\/;

v€

lgcn értlekes nti:tlseer més a mo§t
lcgújlúbarr ]rasznált .,<lrótki)teles eljá-
rái". Iigy drótkaitÉlrlarabkát (amcly
t ermészetesen több vékony <lrótpászmá-
ból áll) két lrelyen vékony dróttal i"issee_

crősttünk. Kalapáccsal ütög€tve, a

fafelület e§yenletesen luggatott, ill"
nregtlolgoaott lesz. A szerző készséggel
áll-"c kúr<tés}len bírrki rentlelkczósére.

Bozó Gyuln.

í
li
lí
E_

F
i,

J!íese ? Ha*ugsag ?

A kitün.íj akarús úícséretreméltó srúndék és keltő gútak közé s:orítua, hatalmas haitÓerő a |ér|i étettben, ^lfines }ennr
semmi rossr j De c csetkész lettétlettül igazal nlan.d'ds rsa/c ukltar mesél, ha * meséI. Ilt tehút hatúruonalat kell uon^

tlnn& ris röuídre kell uannunlt a kantársrúrat,

XüIütbek akatunk lenni a többíeknél ? Ralta l hút legyütlti küIiinbek ! De ne csak s:Úiial, hanem ualóban ia.
,|'onu1iunk, dolgazzuttk uass:orgalontmal, htlgg kamoli1 sí/cereinA iéhessen.ek, Keméngtlsük a testünkeí, akaratunkat * |lenl

l*ttptlit nánrin{ .szózméíeres uagy perces rŐ.kordtetjőst§nényekre, ha.nent komolg, önmegtagadússat jilró, ,,Iallqgi" letlekre,

amíkért. ittdtún korunkban hataíűai saslotl lclnu" 
"Hsu-egi 

|ér|iasan végrehaltatt nagy kirrlndulás uagg ttlra, egY,egg nem
mínrlennapí fdtett, sőt a lucaton |elüIemeikedő megligféUse"a termésietnek: mind megannyi nagY_s:enű .túrsalgúsi téma,

cmetpn.éI 'megcsltlőgtathatluk képzelőtáhetségünk erejót 
-áiúXtJ/, 

hogg magutlkban utdlag iittut}drlal kellene rriasÁ'odnunJt.

Á tossl nzolrris azonban ezzel még nem szűtlik meg múról holnapra ! I'ehút munkúba uesszüÁ' cserkés:-m,agwtkat
és keményett hazzdlrltunk a jetlem|aragdslíaz, tlésőuel, kalapáccsal. YLilasztunk mu§unkna.k valami qlkalmas uarÓzsígét, PéI,
t!úul: ,rC"sak ar lgazat !,' uágu ,,Íar{om a Töruényt !", Úagg mús e||étét és czt a jelszól naPjúilon .soÁ'szor ismékljÜIt nia,
gunkbaÁ mindadíig, amíg Őtnlegg önműködőIeg-|őt nen{-tsillan Áiritlannyistoro ha képzeletünk vagg.ngeluÜnk kanklria:
'aétellenül 

ismcí &íásltgzott-a kezüítűta, nnnrbi, hogg az eretlméng ntm kélséges, ,fuIúr egg hdnap alalt léngeges tauulást
lapasüalhatunk,

flo a rossg szo/trís mdr nagyott núIyen be.rúgódott l httrsunkba, akkar ese.lleg tsúgnunk ke|l, Ez a:tún |áir.de hasznÚI..

Ra!fukápod magadat pétdául, iűu megínt kétsíemnnyit meséItét a_paitúsqdnak, uagg .s;dsz/re leúngismerősÖdnek, mint a
ualásúg,'akkor irrruszartlod ai axiíaa l§ íaunues masallgal azt manitódi ,,,Araz hagg nem is rigy volt ! Elragadtak a csi,
kók ! Mert mlndö§sze aE történl, hogu . ,." sfö.

Csak azt ne htdd, hogp ezzel ueszlt a tektntétged l Próbúld. nteg és megggőződhetsz ai. ellenkezőríI. Meil aki ezt

a l,í§s;,akoEdsl meg tudta cslnrllni, ar lgast erőrőI lesz tanusrlgot,

Raita, kís hjklsom l Eredi és esíntlld Isten segllségéuel" -"u,

iá*ztokfü'

E-_ _l]
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Besedlgeíds ü hollandí uilágiamboree magyor csopaícínoh parancsnaháuaí
klállításirnktrn a nrs§ynr művórzettel, a táborl, életben
annak cserkészszerűségével s mlndeneklelett a me§yaf
tábor seol6álatkészségóvel szeretnénk ktttlnni.

Mílgen előírtlsok vannak a részuétetre ?
*- A részvótel általános feltételelt már egy évvtll

ezelőtt megszabta a üserkósaraövetrég Orrzágos Intéz6-
birottsága, Természetesen, különloget klv&nrágalnk ls van"
nak a hollandlat íanboreera menőkkel raemben. Míudenek-
elótt q brtúltött 1,1. dletév, legalább kétpróbás cserkégz,
legalább e§y§zer volt nagyt&borban, lehotóleg beraél nÉ"
net§l, letttte a Jamboree.próbát ós nÁJnos, rendelkezlk-e
elég pénzzel. Mlndenekelótt azonban a Jamboreera menö
cseik&sznek jó cserkérznek ketl lennl. Inkább kevesebb, dc
kttünő tzellcmű ílüt vtszünk kl, mert nem engedhetJük
meg, hogy valaki, akl esetleg csetké*zszellernben gyengébb
csak azért, mert pdnee van, verz{lyeztesse a csapatunk
kifo3ástalan fellépésdt ér Jó hlrét.

Menngtbt, |ag kerüInl a résxuétel ?
-* §ajnos, elég drága. Megsze van, sok ae írtlköltség,

a hollandi forint * még a clevalvácló után lr, aml pedlg
a részvételi tlljakat nem érintl (t" i. a rendozóség J(tliu*i
árfolyamon rögzítette a résevétell dljat l) * na3yon drág*.
§a gz oka flnnak, hogy a rósevétell dljak 250 pengőt tera-
nek ki,- Ki mehet el 7

.-". §r00 magyaf cserkész. Az §00 cserkdsz kitesz 15
rajt, melyből mlnden kerület §zetvez egyet, a többtt pedtg
részben rpeciálls íelarlatokkal (zenekar, vízlcoapnt stb.)
a parenc§nökság szervez.

Ivíeddíg kell lehúí telentkcznl ?* Legkésóbben november 10-19" Mlnden tgénylő csapat
vagy egyén kap közvetlenül a parancsnokságtól (Burlape$,
V., ltiagy $éndor u. 6) jelentkeeésl lapot, melyet kltölt,
a paranc§nokával láttamoatat és legkésóbben novetnber
10-19 nz illetékes kerületéhez bekültl. Hogy a Jelentkezés
kornolyságát klhangs{rlyo zzttk, a J elentkezérsel egytdeJ{ilcg
50 pen6őt ki ts kell flaetnl, e továbbl résaeket pedtg 25
pengós lravl rémletokben lehet beflzetnl. lgy megköttttytt-
Jük a íizetóst, rnert taparztalatunk seerlnt könnyebb vnla-
mlt részekben kiflzetnl, mint egy tételben, ktilönören, ha
az 250 pengó.

Utollúru még *ak annglt, t)c.n-e a. |amboree;csapatnak
ualaml killőnlegcs kapcsalata a történelmt tdborak gmda-
latúpal ?* Van. A Jamboree-e§apat §zervesen belekapcsolódlk
a történelnrl táborok sorába. A Janrboree-csapat n kalnn-
tlozó magyarok crapnta, de 1937-ben, modetn formában,
amlkor n€m a? anyagi Javakat, hanem a szelleml klncseket
akarluk a jamboreen rdgztvev6 népektől és nemzetektől
elrabolnl. A hollantlusoknak pedlg adnl ln akarunk. Meg
akarjuk köszönnl azt a tenger sok JósAgot, amlvel elhalmoz-
ták a vtlágháborü után a Hollandiában nyaraló msgyat
gyermekeket. Elvlrseük a szívünk melegét ds hálÁlát,
mert rengeteg olyan íl(r és vezetó lenz között§nk, alct dlveete
a hollandok jósását és szeretetét.

A hollandi cser-
készvllágJamboree

magy&r kOntlngen-
sének paruncsnoka.
Kololduárg BCla cser-
ké§rc§epOtti§zt, fó-
gltnnárluml tauár, a
1ö, Bethlen Gábor
csapnt parancsnoka
lett. Nevdt ds sze-
mélyét rokan istnc-
rlk, a öserkésaszii-
vetség orsrágos víel-
veeet6tlsatJe, a Hárs-
hegl,i C:rerkés*park
helyettes p&rátlc§_
noka, É l§gutóbbi
or§uúgoit óf§vexetói
tÁbornak is ó vo|t
a vezettlje.

Laputtk valg-
ntennyi olvastijál
élénken drdekli a
legközelebbi cser-
kész világösseeJi}ve-
tel, azrlrt *llrutároz_
tuk, ltogy nrunka-
tlirsunk- íttJún kér-
dóseket tcsztlnk fel a
hollaurl janrbareret

, vonatkoerila§.

lt:
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{Jrül-e a megbtzalásának, patancsttok úr ?
*"* Feltótlenül, hiseen nagyobb megtiszteltet€s fiatal

cserkószl,eztlőt ncnr érhet, tnint az, ha egy nemzetközi
cserkésztalálkozóra rn*nö repreuentgtív csapat vezetésóre
alkalmasnak találják,

Tttú|a-e, hogy nehée lesz Jamhoree.parancsnoknak lenni ?
-* Tutlom l Tisztálrgn vag.vok azzal, ltogy_a jambo-

reera menő nla§yar csapatnak nagy feladatokat kell rneg-
alrlani, .r{r erldigi n*rnzetközl szerepléselnk teklntélyt adtak
a lnagy§r cserkéseetnek s a hollnndiai Jamboreen régi
hírünkhöz móltóan kell secrepelnünk. Tudottr, hogy meny-
nyiro nehéz egy, az ország nintterr r*i<lékéről összehozott
c§apatrrt riivi<i-'ittő alatt jiözös nevntiru hoznl, rle bízom
a ma§yar ft{t kiválóságában, fegyelemszsretetében ós felelós-
tégéreetében .er bizom a jamboree-rnjok parancsnokalban
s minderrekfelett bizon a munkatársalmban, akik nélkül
semnri köriilmények közölt nenr fogtanr volna bele ebbe n
rnunkába.

Mí u íe*e ?
** A tervenr az, hogy az egész jambore et írgy állltorn be,

hogy aaeal a Magyar Cserkészetct szolgáljulr, Minden Jam-
borce kitermel valami írjat. Ez a Jamboree, azt hlseem,
a §trem megielenós, egyiintetű moz§á§, sírrlódásoktól rnen-
1gg §gyiittélós, egyszóval a feg.v-elem terén fog {rjgt hozni
beíel{. A ;iamborecn az arénában tómegtiemutatárokkal,
színháeban, clclbogrin magyar tánr:okkal. nómaJátékokkal,
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gítanak . . . ;\ T'drncisf sirrru,s ltis lrősi tenretíii és Prulgál
nerrr lát}ratrjk, inlrerr lerrtríjl, csrrk stjIjük, Irogy rnó}yen
alattrrrrk. ott, airol fi"isl száll : kan3.arr.rg a vasút }lo:tránitt
íelé . , . Á, nreneclékházban hagyjuk }tát-izsákjainkat ós n*ki-
vágrrrrk a ^ -- körtbtl,eszctt i,sitr:sllak. Mészsziklák k{lat,
varlvirágos, tarka, illat,ls htgl,ilegelön kanyarog utunli
a rnertldtk he5ygerincrc.

§tirrtha nelréz bánattal tr.rhes. sijtét- gondolatok
vtllnánaii l olya* nelrezen gtlmolvognak Erclóly íelól,
az északi vi;lgytkhől fel az r-iles gerincre az csii-köny-
nyet hrrllaló siité| ítlhők, s kötltiéioszlottan lil"li:eti-
nek tova, clellnck : Ronránia napsütöite sikságai fetré, r,issza*
vissza torlódva a. Kr'iLropátok ]ánca feleti. lniközberr csendo-
serr hull az cső a fcrryvesektót leketél}ő errlél5,i határhcgyek-
rc, . , F*elsír á §eól, rnegrázza a z,űgó fenyőket ott l*nn és
---, r,égig}rasítja ndhány percle a Xagal:őhatas leltiiiköprinye-
Aól : rrapsiitóslren foszlik bol1:bossá a kalápunkan, }cngií
ár:r,alányiraj l harrrarosarr piros,,alpes i-ró:.sa" iilatozik rnel-
}etl e. arninI o t{agykóltclra.s gerincétr tovahaiatliirrk. § az
cgyre élelscc|ö sziklalráton óriási betonfélgömbök fehérJenak,
íne§sze egynrásttl.án, vógig az élerr, túl a kiirlön is : kcletneh
ós n_v*ugatnak is l ee az or§zághará., .,dr.lig csak térkóp-
j*lek közt táttuk. Intrcn nem lehetett. eh-inni ezeket : tnosl
is ólesen rajzrrl.iírk ki l itt fia{rír van, annak terenrtettt a

Jóislen is ",. Jultok csilin3elése-bégetéstl
lneg a pakulár tilinkój a hal}ai szik a ttii§.y
csendlrerr, mikor az árr-aiánl,hajas ka-
lapok alatt itt-ott kiinn1, sziváro§
a szemekbe, s e]hal a sr,ó ajk*n-
kon : c§ende§en imáilkozzuk : lrisztl*
Magvarországban. . . De felriaszt ay
emlékczésbíjl a vaióság : megugat bort-
niinket a juhász fekett puiija : rrtosi.
ők vannak itthon, s mi r.agyun}i itt
,,iticgenek" . . .

Haza - utunkon ker,és btlsz*rl
esett . . " i\{ost is tátják, akik ott
fenn voltnk együtt akkor. a sck sorba
rakcrtt óriásgomtroL és rrrikor ország-
zászlók előtt tisztelgünk; yalarni
nagyotl fáj bennünk, mert iriv a l{ár-
pát. s kéri szivünket és r,ár a l(á,rirát,
líár 18 ér,e r,ár.

Az őszi esők elmosták már a nri
bakancsaink nyomát is ott a Nagg!;ő-
iaLlason, rl,e mi nem feiej tlrnk.

§lA§.Y.l(

, . , üo,rult'. iridcg esíís rcggcl rrrbog
a n.tramway" ki Brcssdöri/ a csángók
",IIétf ctlLla" felé. A .I}arcasúg szóles síkja
íolett még cgy-egy ltönrryú szürke fel*
}t{ííoszlány lclreg : az éjszakai esií ma-
radványai. 8rassd ilregett, fenn a hava_
sokrrn most is nchéz esőfelhők ülnek :

nern va]arni blztató jel, hogy ma;i
utunkat szóp kilátás íogja jutalmazni,
fenn a Naggkőhauason. Árvalányhajas
cseritészíi{tk §zorongva lesik az abla_
.kokból az elsulranó tájat, arnint Der-
esíye felé a T'ötnösi .9roro§ torl<álroz
közelediink, egyik-másik vissza_vissza-
néz a szürke, óclon város felett csen-
csen feketéllií (lenktetöre, ahonnan
trlár nappal ezelőtt ínár távcsövön
néz{scttiik l lnerre is fogurrkma járni ?
§zinte iirúl a lelliünk, hogy magunkra
nararlhatunk 08y üapra a havasok
csendjében, s kirnenekülhetünk a jam-
bor*el rryüzsgő zsivajából"

13rusro l,t{lttipt,

K<tpog a cserkészbakancs a Tömösi ,szoras t-ükörsinta
o_rseágírtján : igazi ,,oT§zágüt" ez Rornáriia felil vezel,
Predeálnak . . . Keményen tűz ránk Erdélyország rtap§u-
gara, seinttl liiregünk, mint az erdétyi t:ímer sainlarlara,
mikor a Malomdamb nyirfás tisztása után sötót, mereclok
{en__vyel_csenrljében kapaszkodunk a hegyekbe, I{i* pi,hen{i
ós hü.siitő hely is egyíIttal a Hétlétrds dúbtlrgő, szertiporzír
vízesése.:_ i|t 9ryk egyenként mász]ratnak - fel a he gy*t-
sosem láto[t alföIcti öregek is, és kissé lrritlrorzongató ]! a
hét vízesós fe]ett cikk-cakkban fellk{rszó tloronglétrá, *i §öti)t,
napot soha nem látó szakadék kürtőjében.

}Iajrirrcnr csurornvizesen, boldogan lélegzünk fel, aminl
további utunkon a ferryvesből itt_oti. egyre-inessze,trb nyúló
iiilát á.sban gyönyörköcthetünk. A hátiz§ák egyre nehez"eb}t,
de rlúlre a Nagykőhavas hátábarr ülő menertéÉházat elér,iük,
lippen felhőben vag.vunk : a he§yc§ücsot t)vezií fetttlg 

'alsil
szególyélren.

A T'ömösi §ío/io§ nyugali oldalán, ve liink átellen-
ben tnilretleken szökik a,z ég telé a Keresztény.haurrs, nrelynck
lábánál van a pojánai janrboree. A Keiesztényhav-ason
t.{rl mtssze-rnc§§ze ködlik a Bucsecs sziklataraja, Rrrnrír,nia
ttlé néző dóli orrnán távcső nélkül is jól látható az ő }rőseik
k.eresztje l hatalm;rs vastraverzke"esit, mit ójente kivilá,
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,\z ,,-!rTericnn §ialor" lmag} arul .lamerikili ulflzó") :ilnóv álá

ll.jt(l7.íi n]rrgvar vi}ás,iárót ulílzási ,\zelrl,?dil}e Dril-,\nrorika lcgcsodá-
laIos:rlrl-, l'eávarlregéirt,esebb. rte egvbsn lcivesze<lclmesebb vjdókeire
.!szi. }tóndk'ír,ül éiáekt,s naDlóját a -,}Iag_vi,r (]sr,rkész, szerkcztősége
nl{.Aszerezle s 1930 febrrrár 1-tól kezdódóen §or.,2nto§tn kózli. ,\z ed-
,liiiiekl)í.n .\merican §iatoP leirla, hog,Yál} §z*rze[[ ;rÉltz{- kalarrtlos uta-
zriÍriltoz" mint kelúit összc lirsili\,íil, llo,{},iln kíi§zult íc} az expedicióra.
l|(,s\Z|tir lr3jón s Yasúton |aló uluzris rrlún li,gre nrcgórk{,7llFk ll ,,Zöld
it,kí,l" hltl.irYid{,kóre, c(,ljuk kiindul(ilítníJlihrlz.. .ltlt,nlcg óplrctt [}oll-
ti/llliln lrájóznak a ]1io ílenin, rtrRvrlrt ,;r,.rtttir r-itltll;en.

-* §enl sclk. lti r :irtrlr" lliriit,<lr",trT,th. cilriik, ruhlih.
lt.g\,\ (,t,(tk! |llűsZPt't,:i . . .

--'' llzek J:r,izltrrv §$ntrnit í:ríi tlolglrk t, pnrelltinl,inek
!lc,!1í,l}0ll, l|l"ck tlz,,irrilitrs lr!,ltlrrs'' --,. .,ilrrliárl ltel),iilrik"
i}lc7lel*niil jirnak. rltill;ll liiviilrli]lzn*li . , . l,rrlrrik, cilliih.
tttíiszcrt:k s|1,1. stlnrtnit se!tt tiLttt,k szt,ltliili|llltt , . , t)s)0(lii! íz
lltlllt,tcli i:r<,lelililr riiket. lzrrkblil is csah ll k()l)ollvlili, }'t{)gy
{, i. * íüsti.in lrrenrl},ire a]ak,íthgt.ók . , ,

--* I(ellerrretlcn ---- §7ti|t rnr. (;()ok. *.- lxr sokáig lfis-
l;jjik iiket, aitt)l laltok: lrelil l(}í{tl{lk rír.irik irnrcrrri.

.-*- ltt varr rr kél ,,incliti" . . . ttúzze sir,
li,ét fegl,r,eres llar,ái kiizI, rrtt rillt a iitrt tjísznrar,lár,

l.;tl,t;li, szíles orrú, lelretctleniil l,arl 1rtlí'ák"
(]<rtrk fellttle ll]olloklijít.
** Íjrrlekcs kilt gnzern}rer... rle rniilrt nly*n sziirkék?
** }lert tegnáli óppen rrkkar í'ergtá§ ct iiket, anrikirr a

i)lirti §áIO1r átvackrrltak., . rájttk szlirtdt a sárl
*.-. \Velll Érdekesl
.,tz ctr1l,ik llesz,élui keztlctt l,al{l}1i l'ütyütő, csertintó,

krlikog<i ntndírr-rrrajr;rnn_velven. Pater P,it,. úr5r,látszik, rneg-
rlrtetle, nrtrt lelelt rrc!i..\ ilrásik js lrc-szóltri liezr|ett s íqv
}l:r rtntll lurcsa harr8znr.irrt lie lteite k.

I)illulán kr!t órt kiirül rr kél sriros ,,indió"-t elvezették
:t lxll,tl,il. ahol eg1, §z(xn})etíinii lrell.en kílt fírhoz kötötték
iikel, A fák rnellett eg}-egy fegyveres alali :i}lt őrt. Arni-
kor 1,1?, ellenség kinézhette szer}l,(lt t 1'o1;lyokorr, írjra el,
tilrlrlttfik iiket és visszilveze tttlk a llilrtijnl*,' líásnrrp a }íissi:ió rtir,énél lne_gjeleni kól. rrragrinos kajak
!ltil,,in<lió"-val. tigyIirtszik, íirrg3,alrri jiittek. Nyugotltan
l;iizeiedtcli ;l 1rarthoz, rr ka.iakok orríin ot? v()lt á béke jele,
li szalttrlcsomil.

Áz intliírnok parlra _szállttlk, Térr1,!eg sclhol sclnnri feg1 -
l,tr l!cnl vr_rit lráIuk íölferlezheiii. Kültini'ls, kiálló rr,rccsontr'r,
l iinctls arcú, izlnos emberek voltali, nreziie lenek. Árcuk
l'r,ndkiviil n}:omott, vad, állatias ):enyonlást tett. Ott haj-
1lrnsttk l,irter Pio s rr tijblrit,k eliitt :t partiill Ús szÜnlelenÜl
(,sitc§ú{;tak, fiitt"l..eiltettlk, rikoltoztak, lrrint a ]rapaí{ájolr.

.[)ater l)irr kevf5ly{ .l1", }rangr:kc,n. lle szintürgy felelt
ltt,l,ik.

|:)gy jri órai tár;41,alírs uttitl. rrrikijzlN:rr tiüJrsziir fei-
uíir("}tták magá§rí ii levegíilretr, vógre v:rlarniben me§egveztek
;rrrler Pióval. De vajjr:n nriben?

.-l pater arcá sugílrz(}lt, üho8].íelénk frrrdrrlt.
.* Vi,sszakapjlrk t í'oglvokat. \lisszajönnek" Sikerült

tnegegl,ezrri velük.
Ddlrrllirr l'eltiint eíj}, llál{yclJl) kajak, ma$tl után von-

,|üt{lt [l nri kisellhik cs<jtlaktrtt.kat. Tirlcsiivcl nóztenr. Olí
lrtllfrrÁ'.

AFíEnlcAN vlAToR NAPLÓJA

* }Iurrá I]steiranl . . .

-* Senores., " §eTt{}re§,.. nlic§oila
restl ttbgen, . . r}li(:§odfi }roldcgsági

*-. Illr iln lrekik ví)lr1(:k, §if" neln
üzletr:l cztlkliel lr }rarátokk,rl ,." * §zólt
llcriilrke l. iitszírz ,1,8(iórt se irdnítr:n,

.l, cstjnakb;rtr nrjndent érintetlenül
li|llú§i ,§zfiilponí$k \,íj;etIik őket, vagy

b,oldogság1 * lirr-

kötnÉk ilyetl rossz
: C<rok, --* kól etn-

hagylak, * lalál}
lónvleg rrenr kellell

trr.lii|i setrttlti.
Árrtl:lir l]]tteh:in ils José mindlletten igen tirillukna,k

]itszo|tak, nem lílt§uolt rft,ituk, t}lil]tlr* ro§szul lrántak vrtlna
veiiik. ijzt l driltsirgot d pelrrileurrr ós szirnyoglrírló iríján
vali-r il,|szakírzristtak lr"hetett J,ová§íra irni. A parentintin,rrk
durva mórl*n Jtenőr:sii]ik ntagukat szrlnyogcsípé§ eji§n.
}iekik is aj:in)ol{ák {:z1 lr rtríJdot. ;\ nro;o-nak az volt a fel-
arlala, irogv ;r í]iistiin kolltln1,1i|iiit -§zárít§atott, anti * lllir}l
rrir]lb}, ]r*T;li||rltrtR. -.* n111,1*len l\lrrzalonrnral tiiltötte el.

Ilosszú tlirg_vtlris kiivtltkezett írzntítn, hr.rgy .l fc,g11.,tr-

ka!. kicscr,óltiik, .\ puretiintín-ek t:sak hosszas lrttznvot-til
tis tllr:ltniszerek ír:iólrr:n ttrltlh h*,ilant]t'rk lrrinket * ljcltf-lr
trrvíllilleresztclrj.,\kk,ir jl csrrk tljjet! Iiéső}r;b bclr-'nrerrtck
iihb* is, lrogy li ha.|nati t'rrákbtn rrrenjiink kereszliil tz ii
vizsztkirszuk<ln. ]izl nz itr<litrírnyt kiterjesztetl.iik llnrryir*o
}tlrgy tttrl<l már dólig sza;}rarl irtvtrnrrIást tlngcdick.

Á vatlak .sót és liszlet kaplak rr tnisszitilr'rl. J]zt lrzrrn,
ltan nteg kellctl, Íizetniink" Cortk fzl] ltla§alrá vá}l;lllt*" Igy,
t,z i: r,t,rrr|lrt, .iiitt.

l,títlag lrisiilt, hogy két etvr:ziilapátot, eíi_y késl És ctr;y
lliziietlrinr.t loptah el tílrsaik n túr,g_ralás lrlatt. Szcrgncst']},e
rren rr:ritilliink. {]ook etrnck árát i§ íelajlrnlotta, a rleró}i
llrriáttrk ezt ltztrnlratr rrolrr ftrgadíák el,

}ienr irigyelte trt a }rarátrrk helyzetét. Kétsé$kitiíl, őh
rrrindent lnegte ltek, bog1- a vn<lnliirt, ahogy- le}ret, szelít'líi-
-sílk" Azcln]rltn a Í,1artntíntitieji nen1 azok n legények, akikrrr
iii< }relolr,:issal lelretntilrek, Ezck Dól-Álnerika iegvadalrb. }eg-
l'óktelorrclr,lr l,adjai, n*gv l,n<lílszolt, keg;vetlerrek. erő§zí{ktl-
sak. Őserrrberck, rrli,ih lelclicik kiizelr!}rerr lnirrd*lrkit legl,il-
kolrrak. aliit ttil trlrilnak * lclt lóg1.,en indirin, vogy f*:}:ér,
}íinderr ptrentintin sziiletett ko1lon3,11,1l<llisz. -l"iistiilt ko-
porll,fiik ilérttclT,ihe igazán lrrűvószi alkrllás.

Ezeli rr lar]tk csak isxrt]llii icg1.,verrel szelitlítlrttrlik.
Gl,akran tr}ú8e§elt lr 9ü,es tivef,lr.r-,, lrr.,gy eliihtl e;illtl-

tticirih {agjairlak fclf{istölt, eiadcrtt krrpon1,,íri ktriil!eh gaz-
rlag _vcnkik lula.i<lonír}ra, ki,k }rolzarlvá islllcrt(,li iit tlg5.,-t:gv
jelllől lrarátaikra, s{jt rok,onaikra. §.ésőhh rlcrirl1 li, hrlgl,
tzek a patentitttinc}: kezéiíjl szirlmnznak.

}Iír"lnalr reggel irúesút vettünk , a rterék l.rarátllk{íll.
\íirrden fiilrli jix,al tetézve rakták mes csirntkj*itrklí,
Iiukr:ricaliszttel, r:álogatott íinom gyiimölcsiik tönregtlvel.
}Jr,rhlr,csri-(lióv:rl, friss Carambolú-val, Mangú-val s *gy ig*n
i:tles 1),is,s, akkor óretl szilvafajtirlal: az nrneíccs-sr"al,

Á-hiisóg, sajno§. kellerrretlen volt. §fi lesz, l-t& kikerii-
lünk tz erdtjhól. }íegsiiliirk a napotrl

Á sziget rrtírrr kiszélc§edett * víz s a fák, eliávolodtah
()í|ylllli§t{jl, Iig1, i<leig isnrét ziilrl l'érrylrerr és{! árnvékolt
vizen rrrerrtiirik elijrc. L:tsslrn tlczliink..{ kr::t csrjnnk u§y"

r
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i'ih{)lll,i i,t l.Jtlt1-1lt]l

lrliis ntell*lt !ralarJt" l}üter lrirr lrrrtgtrr*l51ynráulR tl2 11l;tt, t.l

:rctlr lr':vctlltcttün!r,. Iircztern, ho§y lrrindkól parlrirl lirslrl
rztlrtlck !írilrik íigytrl*nrntel a c§ónuhck írtjúr. 

. 
t1l e§ry 

i,_§

!1.1.1}lcttt nl§g! fdy 
-§ally 

rctlsegell, ntatltrrnk íeltÜniierr kilil,
irrzlak * fi§y*lii.lh áe ,,ittrlio.t""tlk. T-átni s*nkil stlrn lílttrrtrk,

Hosl. nrírl rrenr lierestiik E íiisotl<;ri, lxtnflrr a }rrrlprrlti
l'ik ;irnyók:l rüatt húzódtrrrrk let'el(r, mint ;l kiirl. Ilgy-tlg,r
lrclyr:rr irrintcg.t leshen irlllnk a srrirryogoh is riitrrrrri'r6rr
rtrlÜrntlztak,'tilire kényteltnek v{)ittlilk ísnrút kö*}ajjal
I"tritani n §},ü§lruket.

§t rnár tel"i*stn varl eis i$rrcretlclr l,irlí:,k vol!, "\ ír,llyri
nrinrlkót prrrtitit rn,s$a§ sirs ris lrri<l fetlte. llárorn n;rpig ki"
liilltg scnr 1,olt urra, lrog.v* r,rrla}rtrl kirizlillha*strnli n 1tnrton"
.t íolyton<rs íilíl-sllcn nrinr]nl,ít jirn lttiirij<ltiink. goktl vesz,
tt,tliink t rűnklíiI, irz e lczé* llt,rsltn i,r kírtos$litt nlfílt, ,lr{lrt
ir:kíidni l*}tctctleIr l,clt.

:l rrcg3,txlik Jt*pOIt ltre§(lredt az <,sö. §zerenc,túre a nád
kiiirt íelf*dcrtiik a prrrtot, Kirirnglttrrk a csúnakrrk$t óE ki,
iiil{iittiink. §iltr$f §crtii!tk (,s ullina kit nupig ahrrltrrnk.

lX. FIrJ§Zta'l'
,,t ,.serffirr"-rt

N*üy körrrryrlnrrl*óg r,,olt, lro*v órsó§ nólkiil, r,arl tl'rjtrn
tzi rtreg rrttrl:tiik lenni. De nrindijssze irnrr;-i lörtéltl, }tog.1,

I:]sleltan egy k{g3,tit tnpostttt iissre.
[lal"nradnap i|eriilt ki, arnikor T,lrdrisz§tra r}rúníiirtk,

hog3, sxigtlterr vagyurrk ismól esrrk. l,]rúttal tlz llljcscn tl-
Itu6valott lolt.

'[r.rla"idrrnkópprn §O§§1l1 trrdiuk etrben R zür§av§r$§
!'*.il§artlnretlerl*n, lrogy pilrlhoz, ra$y szigctlrez keriilliink-tl
*- tjttkintve a srrk zíltorytril, lélrraigettől, szr'rraefiilr]i *sn-
varrrlatpklúl, A ír:ly*nr pedi6 *ern rtrll nag_vc;b}r l l)unti-
rráln tl* renclk{vül §z€§zély€§erl fr:t_tt tls 6.vuliralt cgillált a
snk zírlony kilzött tirrényekei, ltltr€lye,tri rrregtáncoltrrllnh
ht,rrn,ünkct.

Áa is megtiirténhetett voln*, hogy llz indiírntrk nr{lgl*,
rlrntinnk minkst, Elsiillyesztik jórrrríiveinket, s elfognak
llennünkat. §nerencs€re eí tlent kiivetkerelt }re. }lrr cr rrre,.g-

íiiri.dnt volha, mind{n további lópóst az riirin csak szellcnr.,
alaklr:rn tehettiint volntr megn nmi soknl lc1,ont vrrltla ;t

l iilIiirr*1 clevensdgéből.
Áz törkint, hogy szívhöl nregútáltrrk a stlk c§úntkíi-

nisl, iilóst ós sütóst í! ngpon. Autikor íeltiint n nagy lrcill-
liai *lk $t megl§ttunk a ;rart{ól n€R:r nle§§z irg §§!y iirvli
|rncienrlirt, mclyet manhák és lrrvlrk tiimege vell kiirül, ki"
!lfrzttlk a r:róltilkoknt ris ** nrinllrlr iis-czellesrról{tink volna

-=?*!+-,]

rü!rrgráItak benrriinket. i\{rrre}yik kiitÉlre kii{örí gtlyó-
kal f crrg3l1uO fejüh í{.'lött. nlásoh tragrok*t c§áp-

tnk kt.zükkel krllrrrin.y }ríirrrr:drrigjrrkr.u. ill,ctl rlislrnclicllr*1-1
kisórlt:k trrittlic| ;r lulcicrlrlótl(,l, l,t}!1*}lt pcr§/{l. tnrir ill-cu
li'tvrrl a ciyi]izlrcii,ttiJ. nr:lrl volt rll1 ltl, ttiinl ir rzttlirlll*h,
ltltntttr olvatt, rrtitit lrlrr;! ijlsríli{ kittllrri,{tll,kiirrt,lllt,n nt,l:r

l;.kik enr}.,er.
/i; vrili a l'ulttl líilluigri, -i}rag1, í,? egyik guucsri ii

ltllr,jetltlrira lltll1ittli}, trrt,lIltrl;l.
..--- llaltja. sir, r,r-l ;t lrl:r,tltj * kórrlú {"]rlllk,

} l a l Íolrr, ., .,11ijn rlv {i 3rrl}_v*tli,*tr rqltllh,ei'Tinl, |esf 11§e§,.

tlcrd,li ettriierck lakttai; ., .

í,,ltrrlri ltanr ur, igtrzs;igot. petl,ig ltliltaI)1 s{l Ilrs\,§lt 1ii7-

llrltr beltrte, \íiIrrrl,sr. I;t!ipe'l'0rrat1,1rír,,*l nrc6!srricrker!tiin'li,,
kisiilt. hogv nenr kell itt egy-cl.rel lerrlri. ttlint r;s;;k t,lttlj. tlr*$+

inni, ]lzt irz Iilrltlrírtli,t hc,rc*slt ,1lnagrc lriíilllr. ,1íirsrrk ttilitr-
lírk rtrtlíl.

Áttr ez egt]szetl kiiliinleges l]lclorrittí,l llllt. Sr:rltttti kijlt
sern volt az tranyhtlz, fHfi"v valnulilyttr llrlrtt/r}rnz, J:g.v tttt-
l:ernek setrl v<tlt itt tlg;;" tncgvesztlketl*lt 1rctrikjrr se. lilrig
r:sinosalr ijltijzkd)rlteh áttatajk lxliribe,s l,liultrirrir* t:rllll
a liil'eg_vverek *rnlókeztettek. TlIlni"inrriT,a!r'; biil,r:rt ltilN.,{
lcgctöliiirr rnr:gszánrlri!hnl&1!1n trturlra legtlt. l{izr{, llrizli1,
kriklricirt, rltrhirny,{ 1*trllg|lr]k ll kon1,1r;rlctnlri,nl,i,kt,lr i;í,
vii]. ],]lrrJltlrek rigr" keriiltck. lrrirrl akikt,t l rt,rs kcr<: ide
vel. l,nssartktlnt l,ckrutlilrjrllak. §r. l''ríipl: ?'rlrrlllrn p*ltt,

iltlnkit srír,tlseln {'r,glttlnt|. nnti tlir!a antly!i jt,lrlrrlett, hlr63'it!
nr:rrttrlhai rrrintlenki él*irl rllgriig. h* lthtr, }tirrkt:t is i91,

l'ogil{iolt. ttik<lr lnegltnilt,ltir. lrog.l, lrlriilrír lrkltrltlrk tttt,tt,lti.

tllsro tt tr,,trltldrltt.
-* Aztárr merre? "-- klrrt}czlc,
-- Rilrcrrrilrinllkl
(iondolkozotl"
-.-- lnríio.r lrlrttrr;s. . .

-- \'rrlt lnítr lelük rlolgunll
-* }Iost arí}tlhatt ntirskóp liiririrrhet . . . 3 Lrrgrl ,§;*tli

igen l llil. tar,*,s t,idúk^ }lint lt;tl'l,rlltarrt. rrregrirrtl'ik lt r iri
tttttt . , ,

.*, lgert, ttttl;ikirn nr*lgytink trrviilllr
*z i',rr nt*tirin1

Hs rrregengerii:

:1z tln.vémekcn'? §z,ivr:stn. }ra segitlrelek. siit kr':rz
iiriinltllr:i . , . (le lrt tÍlon r:zek iinökkeI tlgl,üt| tlpusrlulnrrk,
ll:r lllr.illa .iulnak, cnrldlkczzcnek rli. l,}í_,8\j {irl §zl rnt, g-

mnntitcrrr.

*8ót
zik ,ar,

n*errr ío6juk eliblejterti . . . nrajd t*Ieft,lrrilunk scgíl-

:!r ulak sztiritzllk
irl{i errefcló.

".-, kiraktuk örszes h*l-
íniainkat e partra,

Id6közben me§ie-
lentek az el§ő íehórok.
Nagybajuszíl gauc§ókt
lósreltdítök, egy-két asz-
§zony, egy szál ruhába
tiltüzött §ze§énylegé*

nyek ós olyan gau,diutrr-
tnal ü<lvöztiltek ben*
nünket. nrintha évek
óta n€nl ]rtrtttk volna
embert.

* Catachtl ... §tnQ-
re§ ... kcrnnan jiinuek ?
Santa }Iadonna dr lEl
Crur,,. csíri ittgk:st:s .. "
qlemanos] Hova rtten*
rrek ? }íik ezek a 1rarton?

l{és{ibb tlle {lludttlk'
lrrrgy tén__vleg *vek óia
llcln ]áltak íehdlr elll*
hert tzen ir ktirn},úkcn-
Á .fol_vún erról trrég n*nt
jiit t lf scnki. az ..iltrlios
llrava§" t.er|ilet(,rli}. \ti"
kor purtrlr szlrlltunk. kti-

r1r:,.,'hltnrurrislll uregvitlto,
1};ol_vt at juk.}
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GYAR RÓK
F§J§D§LME A

Á ve;zprrimi piaristák 12ö. sz. Seent Imre
rserkdtzc_*apatánrrk szigligeti táborát megláto-
§atta i

H§RczE§ FERENC
ltzt irják iiriinlrtlel-és büszkeséggel { vrsz-

próuri, fiúk. .d kírriea ltis sorokkal a ltrlkek t,áv-
íróját kapcsolják s a szitltelcn btttik mögöt|
slíviik dtiltogó ]üktetósével ]ázasan iddzneh,
{"t{y ct€lultint... Ittézik a kacagó, táncoló
nap§u$&rat... a titkosqn §u§o§ó ]ombokqt.
ltldzik a najális tlonrbot s fesze§ vigyáeban
lc*znek "icltltrtósl a nagy élményríil.

l\ júlitrs ll.-i dúlrrtárr fcltjtlretetlclt Iesz .cgdsz í:ietünkbon.
:,l.it{^l 1r. kijriil r,úrtuk nag;, r,crrrltlgiirrket. (triási izgnlonrnral
ii4yzültiirrk :r pillanatra. ,!íár jircliire srrríalat rilltunk . . .

;\rltinl. lll}r.ln8z()tt. a llíszjel s rl srrrf4lnak clrljóre ér1, Ilerczeg
lifí{inr:. a crcrlidszitrtlrrlól kezdt ük órrckeJni" Jirlcső ntasoll_val
f rrtott, végig rqjtunk tckínt ctt: s m*gjrgy*zte P;lrancs-
rtok t:rtrtlktl*lr, hogy" ttltlttttl,ittl rncgiátszik rqjttrn}r a tálrori
r lrl á|rl;isrls Jtllliisit . , .

Szír,txetr lrallplrrt Ia íirvós zrnr:karunk nyitányát s a
íiiirbi rlrűsr,irrzíilttrli. {§ili §ánrl*r l .,{lxcrl<$sz*k" t,:. vcr§e
tn clrrtlrátrt{srcrü tltt clri ntlva, rtrl ukek, r;se rkdsaiigyessúgek).
ti {izherr rlr, Sziit:s lrtrre. sr eret, tlt t palancsttnk unk kiirizünt iit t e.
1.1t:gilltl,citlrl,* citncibiil r!s miivtilrek seavaibíll állítatta
iissze lir:su órir!t . . . -:t lrilí4}, ír{j iránti saerctet, mcgtrer:sülés
*s t,isetcltll 1al(tIl ltlti§ stritfisetn csa]t olíi ily strk*rtnront!rjalt
iitllvtls seitvakat,

lír,gltal,ol.taIr l,úlasgoll {t !tll$y író :

,,§zerónységbiíl tj]l tlk{}§!l$m kellel}{, q trag_vszerií foga<l-
t*tás *s liitiintet.{i iirlvi|alÉs t,Jien, rlo tttrlr;nl. ltrr§y ez ncnt

Magam is tserkósznek érzem magam,
I-iiszen mint §zes€di piarista rliák már üztem
a vlzlcserkósz€tet, igau, akkor cssk mint vad-
t:serkész, meíl, Rrá§ ncm volt. Későbbl életem-
tren is ee volt a legkedvesebb §uórgkozá§Om §
hogy tno§t, 7il Cves koronrban is frlssntk,
csó§z§ég€§n0k ós óleterőrnek érzem magam, én
ennck tulqitltlnítonr. Nagy bölcstsségnek tar-
tom a cserkészetbelr azt i§, hcr8y a flst{l§ás
íigyelmét a Természct felé fordítja, mert
a m& tmbere e]szakadt már a való élctt6l
s testi-Ielki újjásziiletést, megneme§eclést ér
tlgészsdgcsebb gontlolkozást vfuhaturrk g tr:r*
rriészettcl vnló rrrelegtbb lrapcsolatok által. A

cserkésztll, petlig visszaviszi &z enrbert és a jöverrdőférflt otln,
alrrrl nreg kr:lt küz<lcnic a Ternrószet erőivej, <le egyrltttl annsk
ezer szé.lrsóge és bilvtis hatása {rj enrbert is nevel belőle"
Azrlrt enne,k a cserkész8etrrrá,ciórrak íjrömnel atljuk át
rrli a g.y*plőt, nlert tutljuk, hogy ncnr fog semrnit elveszteni
a §zent örökségból, sőt méltó lesz arrá, tro6y Inten az el,
veszette{. is visszaatlja szátltttnktn."

t{örültrcltil 1 órát tóltaitt táborunkban elűkelíi ven-
<lógünk. ,\ Icgnag}Obb nlapossággal megnózl e lniltrlen
é píimérr_r, Ét,. feliratait, tlíszit4sÉt, sátrait, korryháj át, ebédlő-
jdt, síil. nrég pirrcrijét js, }íinden iránt szeretettel, belratóan
tlrrlcklőrI(il t.,.

'l'áhorrmkal tllhagyvrr, leikíriértiik a kiirnyceó rltrrn-
Lrokra. hol sokáig §yiinyiirködiití- ae elóje l,írruló ponrpás
parrorúrnáLran. I{iiztren rri,}rúny tiirtóncli arlat.ot ís elnresélt
§ziÉligetr{il. l,cs*tálvárr 

^n 
rrr§zá§üti§l autóiábe saállt.

llarsán3",,hrtj, lrrr,i- hajrá"-val lrírcsrigtuilk líílc, Virlámall
.l'uilr{{rrnk nrég tlgy rlmabig aulrija után, nrcll,et keztletben
rrt|hátty li,prt*ig t$lt,unJi is, tle csakltalnar cltűnt clőlünk

:
t
í

ttclrcttr" lranctn an_
ltak a u ás*ltirrak
szril, atnelyt,t, hor-
cl$zök. .Anrtak {1

rriszlriltak, rnely-
rtek rrti öregelr rossz
Jiatonái r.,.oltunk,
rlert engetlttlk

rltegtéptlcsni ós sár-
lra taposni s nttist
ig.ye kszítnk (rjra fe-
lrdrre tttosrti és
szÉyrpé vnrázsolni.
]3ínunk alrban.

hrrgy a nli tijrek-
l,tisr:inJc nt:lt,l, vc§z-
trtk ,bele it srnlnri-
§(tí{bc : bizalom*
lttal tc}iit,ttiink az
rij ahlr gerrtlráció,
.rttin1. esznéilrlt

lt;í,ttalili feló,

az aut,ó alrlaka tnii-
giil ketlvesett intu,
getii nagy írú arca.

1,átogatásán*k
c§rlsz itlejc alatt
tlsodálattnl fiigg-
tiink jóságor tr,
kint€tén. 7l:§ éves
kora tllentlrc ólet-
tlríis. friss. Meg is
r.nrIíiet tt,, lrogy ő
lrizony sokat cscr,
kószkerltltt életé-
btn, különösen
rzerette a vlzi ólc,
tet. Otthon $4 éves
Éelesnnyja vczetl az
f§ú§z házt{rtást.,.

Eddt§ tqrt á
vc§zprétni fifik
,ietentésc l

ZlGLlGETl
TABoRBAN

§zl§llÉ{,t

A c§ERKÉ§uÉK §zAFrAnA xÉlxt}t özHETETtEttl,,Jr§La1r{JÁR,Ó,,
$ FILLÉRÉRT KAPHATÓ l xtloÓHlYATALlAN,
A I|AGYAR §§EaKÉ§z §LÓFlrÉTŐl lNcY§H KAP|ÁK
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§arorgníorrn aűrat rry€r
Irta: ffie.mls.őcsy l§rnlt

A boldog bókevilág vídám elerűje ragyogta 1r* killt:strs
Sáros vármegyének fővárosát, a kedves totc}cskák és rrrtónck
Presováját, a mi íelejtlretetlen kedves §perjcsiinket . . .
Az eprek városát, a sárosi fő és árynálist& kurtanemcssóg
mctroptllisát, a csotlálatosan szép, haiványkók vizii Tarca
folyó ós a még csotlálatosabb erdős hegysóg ókkiiv*s koro-
náját, Méltóságos főutcáján sokszor parázslik az élet tr l,ásáro-
sok[ól, akik a drága jó Felvidék minden nevezet*s és kevésllti
nevezetes termékét, árucikkót dobták itt piacra <líszes,
népi öltözékükben, itt-ott ókeslrangrl citera, cluri*,,h anmótrik a
mélabús v*gy vigadó zenéje mellett. Avag1, it kc]rl\,cs, rnindig
bohókás kedélyű diákúrfiktót, diáksüvölvúnyektiil ós triá.ios
sárosi kisasszonykáktól, akik iskolábamenet. iskolábólji,ivet,
ünnepkor templomlátogatás, hétköznqpon bevásárlás, vag3.
*gyéb iigyes_b41'os dolog akadtábatr sohasenr ttirJtítk elkeriilni
a város ékes tengelyét, a Fő-utcát.

Igen, ez volt az eperjesi diákok ílltlorádrijn. Í,Ia valarni
kurta valráció akadt, ha nem valt érclcmtls kirírnclulni a
lregyek közó, ha nem áhitoztak lr Iiálvílria csendjt rrlán.
itt lósotl valamennyi 

" . . Hiába voltak a trrclós és tra§_y-
tekintólyií professzor urak intései, t tisztes páprl§zeJil s,lól
jövő szigorú vagy titokbarr mosolygó rncgróvási ltalgn,{lak.
íalraborsó értókű volt ez valam,ennyi, ak.ítr a lrír*s *r.,
ktillégiumbanl akár a rónr, kat. ginrnáziurnlratr, akrir a
góká praeparanrliá}rarr tanuló diákrrresterernb*rek §zcrnporft _
jából is, De még a tarritás itlejón senr szünetell ez a diák-
n€pmozgalom t Ha görög katolikus hit.tarróra vrllt, akkor
a rirnrai katolikusolt ,,árlsztották" el *r. hírcs Fő-utcát;
ha a rórnaiak hittarrórája következelt, akliclr { §ijrögök
sótírltak és szórakoztak nag;. hetykéir a yá§ár Oiznoitri
zsivajában.

Az 1910-es esztenr]őben azonban nagy fsrrrlir tiiri,ént.
az *perjesi tliákvilágban i A temérdelt tlíírkúrti köziitl akadt
ogy, aki rrtrm vo}t, kíváncsi a h*tipinr., t*rkasá,gaira, akit,
nem h{tzott-vonzott tnagához a várclsi iiiktető ólet tcrnérrlek,
órr,lekfeseítő {rjdonsága és bolrósága. akiI hiába hívtak
íársai, ha a görögkatrr'likur* lritt:trrórg kiir.etkczett . . , Nem
ment, mert. szerelrnese t,olt lr is)iolúrrak. rrlcrt. rrrintlent
tudni, látni akart, mert n(|m akart:r. hogy nagy álclo-
zatokkal szerzett műveltségért itt-tlt1. nérni lrián,r:,osságtlk
rnrrtatkozzanali. Róruai katolikrrs ltjtúrc <it,l volt rnindut
görög }tittanórán, falta * szláv ábécéí, es taurrlta szorgal-
lna§an a szláv imádságokat.

Tírrsai kinevették, cstrfolták érte,* Ug;van mi hasznod ebből t lJizoltyosan pap akarsz
lt,nni . . . vágy valami nagy garrögnek, talán épiren a inéitó-
ságos piispök ítrnak a jóakaratát akarotl ruegnyerni !
§trébei vagy ? I(i tudja ! D* nern jói tt:sztll. ,hógj, nern
használotl ki ezeknek a szabai-! órákrrak a gyün;,íirűiégeit l

Ez a kis diák azonban neln volt, stréiier, nem 1,oltak
semnriféle különös vágyai, nem álritozott senki kr:gytli utárr
és még, íaji vorrzalom se húztlr a szlir. litushoi, lriszcn

egy, *ki nem volt kiváncsi a hetipiac íarkaságára, .,

.magyar volt tt,st.e-Ielkc, sztlp rtr{gyar rl*vtl is cmcilet t
bizonyít, tnert Szentgl,örgl,i (i1,.rrtáirak hívtírk . . . A szor_
galom és becsületesség katorrája volt, tanilrairr*k kerlvenct.
3 egkedvescbb <tiákj a, tár-sairr ak rin zc tlerr b arátj lr, t árnogatój a,
lólcgzetíojtó rrehéz drukkos óráli e]őtt trs alat.t, anrjktir' g
ktirnyékelr fr:lelget ő vékon1, i uclorr-ránl-ir cliákpajtásnak csak
llátra keliett rúgnia, arrri rliákn5,r,lvcrr artn.l,,it jetentell, 

:

,,Sítgj rnár te nyavall,ás. nrerl, szekunclát lialrok 1'',
mire Szerrtgyörgyínck, a jó l:arátrra}i j,jvoitából íig3: fr,dclt,
rrrint _r,alanri 

.angvlrl l
Es az iskolei e szIendíjk r,égén rnég szálnr"rir krrlrol l

nétrán3, rrenrze<lék, htlg.r, elhagl,r,a kitlcsts Epcrjest, kt,nvér
ltán ítrssort,. vagl, rtz {,irriverzitásokon a nragrrsablr tuiiii_
rnáli1,okkal jegl,t:zzr el rrragát, rnikor a ptiko} iúriái ll ri.t_
tcnetes világégds szibráit l<ezdték csihrrigatrri.

Sikerrcl l :\ viil'lg lángba borttlt s tlti is tlinrlrtlt.uttk
a r,égzet útját-t, Itogy nrr:gjárjirk a htlsszú, licserr.cs htt<li
esztenrlőli 'kálvá,riírjilt, lrrr91, vógrc arrnl,i kiiztlclcli és hiisi
iinlelálclozás utát"r §ontisz k*z<,li f+jiinkre tegl-ék Triiilrrln_
ban a tiivisl;orrinát.

Az eperjesi ctiákok tnegirrl trrlálkoztak, hot it l, lroi
ott, hoi északono lroi r.lólen. }iősígt,serr oiltva a <!rri6:r rriagyar
r'ért, lnert Úg;, nevelt*k Őktt a rragl,turlonláiil-ri. urclcgszivií
Iutlós professzclrok, lnt,rt úgv tantrlták a Tarca partj:án.
az erdős hegl,ek kijzrjtt. a, sárosi }rázikól<, kírririk, pa}oták
udvaraibatr. ahol mindent. rnirrrlijriiltrc lrtlepctt, a !]ag_y.
a íenséges r.czér'lő fe,icclr.lern álr-lott sze}ierrre.

Szent gyiirgy,i a vi,téz, llelil{)§ tizerlilt honvride zreri
zászlajára esküdözött. Ö:rkéntesi évót elvigr:zvén, grl"r:rsan
iraladt a legén5,ségi ranglétrárr a lrirrllrli{_r,i a,raIrycsill;rgig.
Meíl itt is a régi. a, szorgqlrnlt,s, ít !)r:r.síllctts. t ntltnkálralt
tellreteilen Szentgyörgyi vr;It. !91ó llrlcernlrcr 15,dn került
a.harctérre és 1!}16 iirlirrr ir-tirr vcszel,t el a trti" tzretl tis
eíjJ,tlőre a magi,af lritza szánlára az i§í,i}rovi iríres iitköztlt-
berr. amikor súivosan sllresiilve orosz fogságbíi g§*tt., Isakov 1

1.916 július lt--i ! Lángbctíikkei yan *u a ilálitnr írva *r

1ü, honver r:l g_r.alo gezrtd i,(jltúnetórielt lapj aira. Eröpróba vol{,.
hűségpróba a szent zászló irárrt. alnit, rnártir]ralálial t*tl,ek
le hős bajtársaink a nlagvar{)}i Isttlrének kez.ébc. " ,

Együtt harcolt itt az ezrerl az cgri lral.vanasokkal its
július etső napjaiban a két vitéz czrtrl t,gJ- cseb ezredrltl
tántaclott a kitíinóen nregt-rósíteti 0rc§z r.onalak el}en.
És rníg a tizesek és hatt-atias,.lk nagl, ]errrliiltttel kertsztül-
vitték a támadást. arlrlig a ki,iteléklren lér,(i csetr ezr*rí
visszalrúzódott, és rirint a kánrfor, nr*omta]anul eltiínt a
vonal mögijtt. § csehek elpárolgása után t,*lrnrész{!tc§ell
lratalmas rés támadt a tűzr.onalban" qrnit &z croszok arrit
használtak fel, hogt, a résen beszivírrogva, a nrieinket,
támadják hátba. Erre az *zrecipar&ncsncrksírg az eererl_
tartalék bevetését rendelte el ós ovvci az (zredt.rrtaltrkkal
került a tűztrinalba társaival §zentg.vörgyi }radrragy is,

Az oroszok a hátbatámarlás rern€nyeitííl nrcgfosztötlen
irtózatos harcot kezdtek az ethagyoti frontszakasz birto-
káért. Hatalmas lenrliilettel kozákok ,törlre]t be és lekasza-
bolják a vonalban léviík nagy részét, nrajd 3 orosz rajvotrdl
intlul egymás mögött á vonálré§z mcgszerzésére. Elesik
Reichel }radapród és sok derék tizes lronvérl ; Szentgyörgyil
eg1., kozák akarja leszúrni a pikájávai, tnire az ballcarját:
védőn tartja maga elé, mely örrkéntelen mozclulat elég vo}t,
arra, hogy a kozák rregpillarrtsa a Szentgyiirgl,i kczórl lévii
karkötőórát. Lelrajol a tórói s letépi Szentgrl.iilgyi kezórőt
a bec§e§ portókílt, aztán rohan tovább. árn a nyomában
vágtató másik kozák keresztiilszúrja Szeriigl,örfrvit. aki
nagyon sítlyos tüdősórüléssel elájul a ]övészároklran.

Mikor magához tér, trrár a harrnadik tartglókvonal
orosz h{rzódik át a rni vonqlunkon és arrlint fátyoltls szem*
mel látja a helyzet€t, a betolakorlott oroszok nerni§en
kegyelmeznek a még élő és kílijukban fetrengő scbesÜlt-
jeinknek.

Es ekkor valanti csorlálatos tlolog t<irténik. Az ólni-Ákcdt
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akerá§ utolsó szalmaszálái. ciobja az ljrzii an-
gyal Szentgyörgyi felé.. , Félig ósznél, fólig
önkivületben mozogni kezd Szentgyörgyi vúres-
habos ajka, aztán mormol valanrit, érthetetlen,
furcsa szavakat. }íajrl erőre kap és fiilenrelt
harrgon mondani kezdi az cirosz }fiatyáilkot, á/
Ocse nás-t, majd a többit is, ítgy, ahogy a2|.
vaiamikor, botdog diákkorábnn, az eper
görögkatolikus lrittanórárr, önszorgalonlból nre€,
tanulta.

Az özönlö, rirlegszivű oroszok megtorpatr,
nak a lövészárok szélén a r*ndkívüli, a kiilii-
nös jelenség előti ! Majrt lekapják r{rngyc}{l
sapkájukat, letérdelnek és vele cg.v*ütt nror-
molják, mcrnt§ák a7 oro§z irnáclságot ;

. " . Cárju Nebesznij utyisitell,ju
cltrse isztina i zsevezrriszja.
iszj* szokroviscse tllahij . . .

ós mély sóhqitásokkal, átszelletnült arccal né-
zik a habos, véresqik{t imádkozó nragyar vitée
halovány arcát, tjszti aranycsillagját,. arany-
rózsás, napszívta sapkáját . . . }íajti egj" lltl§_v-
s zakállú Jrarcos vált ki az ájtatoskoqló oroszok
közül, lehajo}t §zentgyörgyi}rr:z" vizet óntijtt
a szájába, aztán a hátára vetie s kivitte a tűz-
vonalbói az 0ro§z st,gélyhel_vrt, a}rol eisii
§egít§égben részesltették, Eg1. kórlrázban }rónapokig feküdl
élet-halál között. . . Sokai volt ijnkiviileltben, &mikor
sokszor visszattirt a nrult : az epcrjesi diákévek, a giiriig
hittanórák, a cs{rfolótló tliákpajtások" az ora§z ábécé, az
Ocse nás.,.

És a magyarok Ist,ene kegves yclt houzá: a szorgalonr

vOlü {]s,viilt tn*rntrrlják aZ {l,,,}§a ilfto|.

várat n3,erl ! l §ucntgyörg.vi harlnagy mtggyógyuli, . .,
Nehóz rabságából hazal.érvén, nérrtanító letl." ískotája. fogi1*
lont Csrrnkg-Magyarország népnevelósótttk tiirténet<ilieri.
;tzonkivüi a nriskolci kcriilel egyik derck cserkószíiszt"}c.
aki kis cserkészallródjait a tizcs lrrrtlvótlcl< íenkiilt szclit-
móbon noveli n t,rianoni láneok seétszaggatására 1

HH* HF[C§.ffiJ&ffiÁ

lir€ndy Kárrrly rir polgárnrestr..rJí;;U.o, nevébetl álveszi Ince pápn

Á,e Országcls liatoliltus x*agyg.v*űltissr,I liapcsoi*llralr
lepieztól< le a b*dai Várlran §I. nt,* pírpl szobri.l. kin::i;
t}utlavára vísszar.ótelól,ietl rr}.\, l1ág.\r sz{:,J:tií;c r.,til , }JÓtttut*

í§átín{. valiás ós lröuoktatásiig3,i rttirriszi.or Xl, {ttr:tl ;;álrl
érúernei,ről a kiiyetk*zőke i nlonrlotla l

.Ince p&pu le$i}tt;{,.tlt.'lel)tr, dlrt*:aíl;ixzsírqt:{ aiúll-
l_*íta fel d, szení hitború cél,iára l;ilv:sii:t,tl ;iri:,r:lli.t;lcfu,;i;

d: t cél.ru eírri)Ijüsril,tu ffi{lrdél§l:zt:tí trrrl$uni ggr?iíe|s-

bőI, tL ktresz!*bulla I;thiu.letés;ifrdJ, rr pupi iiit;ttlt:{m*krc

és qyhilzi u{rqlJürrra, {.ipót hirriitultnúbatt l;!urlill mlti|t-

bó,l ós ua§§Oltl,dlt$ilgbót b<Jtllsí nay:a riss:r:qc&r,l" lluon-

afsi bib*rnal; í883-tól, Iő86 lrulusr,líI {í: űldu:aírlltnaá,

együlíes öss:egét 1ü,000.a{J{} it:yiníra bt:tsüIlc é,s Kárnígi
Árpúd szcrirtí enllelt lt$zel tttcrés;{ fi íri?pdi Á,in*slrir-

ból, fele ű: e!}§hú.|tktól l;eritlt li, .1 "Rr:drraőr fetszab*
dí.tdsúru l}eictő í6B,5-- 1686. épi kttdiá,raí §,,5{}ü.űí)(}

{orínlat kíteuii liöIlséllébiil uggancsctÁ: Kúra!yi suelinf

mús|él miltió szárma:ott {:gghúzí torrús"ból. frlagyar-

orszri,r1 tttún, mdt] hatnlmq.srul mtuttiiua{.l arltijitua| és t:

nagy IndsereE {i:tnhu{éui t{l&tdsdual a h"wliltrut terlu:i^

ntl;. lulnl1artuj ri:szqií uisrllr", ilul;éplprn a: egtr|tá,z ho:t*

a íeon aglgabb dlrlaraíal hnzánk l elszabadií{tsáért"
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Cselr seomszéclainknál rnár 11}27 óta az ,n0branan'
veeeti a munkálatokat. Ed{lig kb. 160 város légvéclelme
tekinthetó meg§zerv€zettnek. A szükséges személyzetet rt
650"000 taglétszám(r ,.Sokol",, a 125.000 tng§al biró ,,Otel'n
szervezetek és a 100.000-nél nagyobb látszámü ,,Masaryk
repüló-liga" szolgáltatja,- 

Szoijetoroszorseáglran az önkóntes vétlerőegyosületck
közismert szövetsége, ar on0s§oaviachlm" kópviseli a 1ég-
vétlelem érdekót. §z a szövetség, rnclynek neve & honvéde,
lem (osso), a légelháritás (nvia) és * vegyl lrarc (chtm)
elnevizések összevonásábril kópeztetett, m& kb. 16 mtllió
taggal rendelkezik. Fócétja és kötelessége az oros* nópet
minden tekintetben lrarera és ellenállásra képessé tenni.
A harckészség elérésúre vezető egytk legíontosabb eszköznek
tartják a laliosság minól alaposabb légoltalrnt ktképzését.
Ta§ut, nenrre vqló tekintet nélkül, mlnden 14 óvesnél icló-
seíb munkás felvehetíj. A. tagok tgységes egyenrulrAt visel,
nek, nrelyet rrgyanfigy, mint a kiképzéshez szüksóges an;,agot
és fetszeitlési-a szövetség sqiát ipartelepel állí§ák etö és
osztják szót. Propagandára a pártszervezetek, .a mozlk,
a ráclió, a sajtó, tőt a lradsereg és a flotta is rendelkeeósóre
állanak a szöv(t§ésnek. A légvédelrni gyalrorlatok }tclyénn
azok tertamára az összes munkások részértr munkaszüne|et
rendelnek el, htlgy a gyakorlatokat megte.kintve, tapasetala-
tokat g.vújtIressenek és képet alkothassanak magukn*k
a légi tiimad{rsokról, valamint a védekszósi lehctóségekr{il.
Nngyvárclsrrlrlran a légvédelnri gyakoriatok szinte minden,
rrapi jelensógrl*ké váltak és a lalrosság megszokta azokat.

l{a most rnég nregemlítem, hogy Romániában pl. rnár
az elerni iskolákban is tarrítják a légoltalmat, {r§} biztosra
ve§zem. ninr:s 91y oivasóm, akit rne§ nn győzten volna
arról, hogy |ggfőlrb ideje a magyarországi légoltalom sürgös
ós tiikéletes nregval<isílása és lrogy ennck clősegítése
mintlen b*cstiletes magyar cm}rer ltötelességc.

Mao sajnos, egyetlen ország seru engeilhoti meg magá-
nak a békés illuziókbarr való ringatózást l }'okoeottan
alkalmazlrctó ez az igazság hazánkra. nrely 4 tria,noni
szerzőtlés következtében vé<ltelcniil fekszik olyan crös
reptilőflottákkal rendelkező álI&mok gy{ír{íjélren, melyek
barátainkrrak nern, neveeheliík.

rtogy csak rnegköztJítőleg is biztonságbarr érez-

Abban a rtrnényb€n, hog.v sikeriil Crdeklőrtéslcket ltr,
kőtnöm és 1elkes segitfitársakat, nyerek Bennetek a lóg"
oltalom ügyónek clőmazdításához, végzr:rn beköszöntőnret
ós kívánok ae elkiivetkeeentlő igazi cserkészfelatlatok}toz l

lressük magunkat,
nagy és önzetlert

munkába kell
fognurrk, melyel
e jó Tsten se5lt"
ségével el ls fo-
gunk végezni, Mi-
dőn pedig ebbe a
munkábabelekap-

csolótltok, azt
kérem Tőletek,

hogy amit ltt, e
rovatban olvas-
tok, ile tart§átok
me8 ma8etoknak,
hqnem terjesseé-
tok csqládotok, is-
mer6seitek köré-
ben. Mert min-
denkinek meg kell
tanulni ebben &

csonka hazában,
hogy tAlán a lég-
védelemmel áll

vagy buklk az or-
szág és hogy a
légr,éclclern m€§-
valósltására nenr-
csak a kiiz-, de a
saját jól felfogettt
érdekébcn ir min-
denkinek nreg kell
lrozrri azt az álrlo-
zatot, amit az il-
letékgsek liövetel-
nek töle,

,,Jó munkát l"

.\

.,"Aspirin
"'Bayer-kere§zí
e lválasrthalatlanok !

!,la,rrncg a lableltán B*yer,

l*nrerr|, vOy ae nem Asp,"q

Al egtlrl vrlaqon ilrnelk a

[ioyl.,.Iercrrlt,t. rncly ni

Arprrrn valódisáqanak 1el*

Arp,rln meghülésndl é* lá1,

da!maI ellcn,

Magyar gyártmány

Gyógyszertárakban
kapható.

\_

e§ a

!

]
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Aradg Istuán.

pcdig esak a szallarl

és jó lélekkel cngedet"

A lörvények a íogalomrögzilés (mnemotechnika) bűvkörében
Nag;"on soksaor elófordul, hog}, ** külöllö§en & zöldftilű ltjoncok

próbáztatásánlrl ** a sorszárn szeririt kirdczett törvénytrkre csak
hosszas gondolkodris utirrr kapunk rirlarizl;" Etrnek megnkrrtlrllyo-
zására s e§ylittal a tiirvénl,ek jri }rcgynkorlásíra ajárrlanám alábbi,
szlnte Játékszerü tnódszerernct.

Lássuk tehát eg1,,enklnt !

1. A cserkész eg;-eneslelktl ds feltétlen i$azat lnond. (Aa elsd ttilvény
rlgy-e az eggterreslelküségró1 szóI ?)

2. A cserkcsz hlverr teljesíti kölelessdgcll.
(íriunk le egy írott kis ,,K" bet{rt; ha clhagyjuk * kczd6,
hosszú hurkot, megmarad a 2 szíttrr. Vag.v: a Jtötele§ségtelje-
sltés törvénydnck sorszáma ,l(ettó l)

3, A cserkése ahol tud, segít.
(Ae írott hármas szátn nern olyan-e, lnintha valaki tegélyt"
kéróett kltárlrá íeléd karJait ?)

4. .il cserkész mlnden cserkészt testvérének tekint.
(Ha kissd íelüIndzetben tekintJük a testvéri kézfogással állr'r
cserkésztestvérünket, karjaik vonala azonnal a négyest JuttaJta
eszünkba. Tréfásan úgy is magyarázhatjuk, hogy a ,,testvérl"
segítség sokczor Llizony négyes osztáIyzatot eredményez l)

5. A cserkdsz ma6{val saemben szi§onl, másokkal szemben gyüngód"
(Hiszen a2 ótö§ is ezt mutatja ! Felsó íele merev, határozott' törésü, szigorrl formájtl, alsó lele pedig : mtlyen lágyan hajlti,
simulékony, gyöngéd l)

6-'fermészetszeretet törvénye.
{A hatos szám íormáJa olyan, mlntha egy szép sétára induln{nk ;

szépen liörbe-krrrikába: ignzárr sótálni
termósrettlen lehet !)

7. A cserkész fellgbvalóirrnk kdsasdgesert
mcslietlik,
(Az elrgr.delnttrtség lriztnyos foki6 akaratunk alirendelósél jelenti;
nem +gészen ugyan, d+ kissé nrégis llrllrét görnycdve tcljesit-
hetjük csak t$kdletcserr ezt a t{irvdnyt l Hát czcrt n fíeíedík.
No ucm ?)

8, A cserkést vid.ám ds me§§Ondolt.
(Két különbüzó logalomkör kapcsolódlk ebtrerl a törvúny}retr :

vitlánrság * mesgondólt§ággal. H.íszcn ez olytrn, rninl a n;,oleas
szátnjegy l Kót kür ósszekapcsolva l}

9. A cserkósz lakatékos.
(A tirknrékosság nz oksaerfi §yüjtósr jelenti; a íillérek meg.
órzriileit l úgy-c ? }Ja már mo§t a törvény sorsz{mrlt tekintJüh,
a 9-et s mcllégrrndolurrk egy kissé csonka írott kls ,,g" betűt,
tremde köntryü lrasonlatosságot találni közöttük ? Tehát : a g,

törvény a ,,gyÜjtdsre. takarékosságra yonatkozlk ! No nenr
egyszerú ?)- 

De md§ egyszerűblr tatán, ha a takaréko§ság0t, a 8y{ijtóst
trgy jegyeazük meg, hogy a teli batyut, (a kilerrces fesó k*rikáJál)
lrazavi*sztik, aaaz meghűazuk a kilences gaárát l

10. A cscrkdsz teltben ús lrllekben tlszta,
(Az e6y*tlcn kétJegyü gz{mbril álló törvénysorsaárn lnilycn
könnyerr utal az ember kett$s természetdre, a tectre t3s a lélekr* l
§ máris megjegyeztük e§t &, utol§{i törvétryt is l)

Báttíaky öddn escri[,

c§AI§ 1() FILLDIB .*á&8.,

. í{AGYAR C§ERKÉ§Z cty-§ty §lámrr. ha (évi 1penjőval} clőfizatrr rcá.

r
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Októbcr -l-én, Assissi Szent Fertlnc napján a viiág
,)sszes ál!atvétIiíi ünrrepelnek. Ünneplik a Jóisten álIa,t-
lt"rtrnttnónyeit, m*rt szolgálják a,4 embert, fe}vidítják
r:lr*kükkel a csúggedőt és kcize]elrb hozzák a Jóistelr csotlá-
}atos birorlalnrát. De ünnepetjtik Assissi SzeIrt Ferenc
tlrrriékót, aki bátor harsonása volt az állatok nregbecsü-
|ésénck és azokát testvérének tekintette, .

Á Mag_var Cserkészszövetség bensőséges ünnepsóget
{arlott a burlai Hárshegy.i tlserkésrparkban. Utána Ulbrích
_Flr,rpri lárstllrriik" az Áilatr,é<lő Biz.ottság vezetiíje meleg szavak-

- }lyugrrloru:

1. A nradártanya terület,ére belépni
ált alábarr tiios.

2. A kózelben is óvjuk a csendet.
3. Odulrelyezésnél vagy matlároclu

<,,lleniirzésnéi csak suttogla beszéljünk,

kalk öszörrtöttc a szírznál til.bb lncg}e}en{.ct, lirlt limil vezeli'l-
tiszt iinnepi lreszédben móltatta a n&p je}entőségéí. és
Assissi Szent Ferenc követ€sérrl lruzdítol ta a }raltgatirságot_"

}fajtl ismertette, }rogy a nap ,lnrlékére a I.íárslrcgyi
Cserkészpark egyik bokros terülctft. madártanyárrak nyit_
vánítjuk s fészkek, etetők, ílatók áilításáva} a nradár-
világnak kedvenc tanyájává tesszük. t]tána fi Háy§hegyi
Cserkészpark parancsrroka át,vette a felavátott. elctííket
és műodukat és isrncrtette a madártanga szabát;zatát.
§ madataknak ngulalonl, olthan és éIt,lem i,ell, §zrirt

oíthon !

1. A bokrokat sűrűn állni hagyjuk,
hogy fészkelósi lehetóség )egyen.

2. A bokrokban Berlepsch szerint
levágjuk a vezérlrajtást, hogy a íész-
keiés könnycbb leg_v-en.

]l. Műotlukat, fészckodut helyezünk el.
Élelem

Iélen etetőket tartunk üzemben.
I{arácsonykor madárkarácsonyfát állltrrnk.
Nyáron napraforgót últetünk,

.Etttlig a madártanya rövicl szabályzata. Fel-
hív.iuk állatbarátlríveinket, adományozzanak tna-
r]árodukat a madártanya részére, melyeket az
adományozó nevét,cl ellátva hctyezünk fcl a fára.

l.

.{ ,ézöközön§ig fÉ}., iagja§l ii*dt.lc]hclyezd s l'uíi kutl,a bárátságol" köti'tt á malská}kal

20



l
r]ltcmcttük i;ikia; r.i{éz tiörrrhils 1.1rrr|ái,
_\l:-1,r:,ir,r.t; lt;t)ttz,crt:rti,ii<lt i r ri;.r:5.

l]f,],t\ k;lszr;rúv:ti 1l(esítzt*k l,,:-i. , üsfrkí-
}/J1 tl. ,(+rzri:l,cik :n!'i .t1: .. i.illt,,t rt.j,!,
me]!-r: résliliij. rle küiöniisln 3 ti'dó!triii
i ii.igi:rnbr;r*9n iiv.,iit*k, § icinrlijscit ir.}

L}l§./ai{.t! elniiksdg t*{j;ii és sLrk siliiz ilt,td:-
pts;! ;l:.rkisz kisérl* rrtr:]sr'; iltjitllt ;l ill,ii'l;l
slli,iir_r, i nrrniszlei§inóköi.

Tiszcl*lrern€ltó §rámlran ví]tl*k r§§lr tJi }-

likul cst:ikérzr:k !}utlnvár r.iss:1.1l,éteii j:l
X1. lnct 1l;ipii s7,0|)rálla'|i, ltii:ule;iósJnéi,
{)riinr vr:!l látni, ilrrry 1 kedvOlóti.!t iiszi idii
rrr:n akadíl!.,trlta lne{ .} r::ir;rkés;ekr:I köt*!rs,
*óriilk tuljc ";tic..i,(:l.

Üsma§yar keíe§ztícy§kei Leresztény setl-
le:nben ii cific Me §ka) Zoltin lliaristlr, japunl,
:rtttnkirtirsa kiinl,vgg.i{6'irek, nt*ly l!,lnrigtit
;r,irt;t lil,:; mji,/dik. l,ilr ít<t. kirrl;]slr:trt. }-.r.

dckls {s tijsittríi sz*tnpontjai e kcrdésse} itlx-
]tlkLlzrinak igett hlsznotak !,.:hetntk.

A iengycl kOntin8€n§ tiszti ós iiíegcs{)l}i}f|-
:án:rk !tr1. rlijir j'])téltonyfdlrt *gybesyiijti}tl
ll 1lt,tl;rit, ltieir,összc{r J vt,\/í\tilni 5/ú|lt
|'*rlric r*ndiekn9k itjá!}!ottx i{rl.

Pályázat meghs§§zabbltá§a, Á i*ttgy*lr;r-
§Ziigi tábör()ZiiSsa} kitpc§Olai{)§ pál!,ilá!í)kra
a réllztvi:víik közii1 *rldig 4J-tn jglentkeztek.
'frkilríet,el ttrfil, }rugl, tijbhen tT év tirj:
cscrkó§z ó§ lrivátnii !fil!í}k3tí]rlridásíír hiVár-
ktzva nénti hciarléktit kértek, á}mónr-eik *r
tanuinrl'rny;rik i}xpo§abb itidolgozhe{ás*ra, a
ktrnt;ttgcns lrlrlnc:ttrtkslig irl ||r)üki tlrtt:iir
§n,qedélyévcl üz ö§szes pílyáz-atok hai;iridt-
jÉt cqlsÉtcse rl n,)\,§mbuf l -ic llt,..{llrrsszith-
bíljx, ki\,ó\,e a l8. sl, píil,á:rairtt. lndlynek
hatírideie tovibhra is 19t6 janu/ir l§-e mlr-
rad. Ezzel kapcsrt!eibu lrizonyárl irlch i§ ;t
pályázók §orúb,} lépiek. rrkik tddig az idii
róvidségc fii3ll iletn io*!alkozhatiak a fieg-
kird§teit tdmákk*l.

(iráudu!ás Dobogókőre. Az l. (builapr:sii)
cserkészkerület óregcscrkó§'.vtZ*l()i ül{ióber
?5-én közös kirírrrdulást r*nde?nek Dobosó-
kőre az öregcserkészv*zetíík ós tiregcserki-
§,lek ré§2éíe. Az oda-visszii szt)lli :rutóbusz-
ji:gyek 2,§O-ért kap|rat(lk a Cserkészböltban"
ahol a kóze ltlriri ielvitágositást is ntgadjirk.

M. C§. §z§rko§ziő§égi kiránrlulása. Sz*p,
teríib9r lr-dn, szombaion a tlirrshe§yi §sct-
kdsrplrrkban syiíltek iis§re a M. üs. nrunk*-
társai. A pro§ralnú1: isnerkcdé.-. gyiimölcs-
sziiret, táboríiiZ. A jó hrngulatban rlröltűti
tlélután beie jezésekép a láblxtiiz kii jöniil
ieieniijségot nyeri, Kedves bemutatkorrj,
íniijd vitr. M*gbeszélés ali, kcriilt rni§dü7,
;lmi az M. Cs. jóv|i évi telJi]it ds iijirárrv-
eivr:it illeti, A mtlnkatírsak kilzötii keilves
kapcstllti elmélyítését szol*iilli kirúrrdu!ís
rragyse*riien sikerü]t.

* Odol togpép triztrrs §i-
ktrrel tisztítj{ és íónlesíti írrgait
allélkíil, ttogp, nreí|támadrrá fl. [o$&ri
zorrrán(át. Az odol frrgpépprd ápolt
l<rgsor it legszelrh ékszer,

A yisztula iorrásvldékén §ziléaiáball mü"
ködlk az e§ész vllágon az el§ő muilkanéiküli
§§erké§zekböl toborzott rnunkatáb§f"I'lgjai
e§yiittes munkái végeznek és enn*k jtjv§dei-
rnóbíjl a teljes ellátáson kíviil nnpi egy
p§nf,őnek me,gíoielő ö§s?eget kaprtak. 50 fillórt
készpénzben és 5ü iillárt mindjírt takarókba
tóve. mglyet a táborbói valti iávozásakor
v€hct !sak íel a irriajdonosa, s.ikclr ott jáí-
tunk, iamunkákkal íoslalkoztak. í!özö évben
perlig egy §yöüyórli 8 km.-es iiutóútat épí-
leitek egy 1000 rn._9s helayen álló nrefiedék-
hizhaz. Nem igaz tehát. hngy !r {azdll§ági
vilsá§ okozia nehéz idökben ltgm leh,ei x
munkanélkiilisé§en segíteni. Iiyen módon a
dolgozni akaró fietalság mindig rne§t:iiáltralja
a szerény íu§sélheté§hez a §züksdco§ek{t.

A {]serkész lisz'erantri Kör részljtr-l*;rz
LsZpei,ilntó kongres._tzttx tisztelcésdtiÚl alz 0r,
s;t;igziisz}ri clőtt.

Á, legmoderncbb bútorról és épületaszla|tsi
nunk*tól az ii és nyil készítéséig rnitlrlen-;tentii asatalcsmurtk{t r,írllai .l brrdlrLr*sri
líárshegyi Cserkiszperk tijlrb ével :it vrlit
aszr;lrlsa (lrc{ttr .l:tnrrs,rszlll,,rttl.stir. Jlü-
lreiydt lithely*zte ! l-j j címe : i]uciatle st, Vl,,
l}ettczur-utc1 1.'leleítitls:r;irrt;r: l]-b.]--47.

A Polyglot Herald legú,!abb :szirm;i mg§je-
]ent. A illagyar Kirliigyi 'l'ársasá,l t;iml,getii-
§ a!al lrtegjelerrii röbbllyelvü lap igrn alka j-
ltla§ :l7 idcgen nl,clvek gi.íkOrlásirla.

oiáknaptár, (sleik(\Zt(.tt(.: (;,ilviiI,r},| !.(..
:<rlc,) A kijzÉt,iskul.i. Jirk,,lt :l.,nrjir kú-
SzÜlt nart:ir.:rz {vi naptirr És ii7 (r\zlí]§,z3!i
rdsz mellett történíjlnri. iöIdraizi rrs *izd:r-§íiíi ví]natküzású eikkeket és szlrrnaditrlkllt
ta,rta]rni2.'l'alálrrnk llgttnc méc rg.itl.én_v-
i).il},jlaIu,. é\ Jl ;iii,lqi!li i,.llyí,ii,rlr,k rzcm_:cjltr. &1tlirtkiuiktttt trrl r),n.z r.l .rz l9,]{l. ór.I,rl;rnpi;'tlz ..rtrlrnén1,1il.

ll{E{iHlvÓ.
, l, 11:r*,,,er C:crkészlzi!r.ci.é; V, kl:rüittr(-{le{:d) l9.]7 j:rrtrr.ir 11-1ill rJ. r. Irl ,j:-.t; kcz_dcttel a vírrosltáz;t kiizgyiildsi ternrébtrttlrril ti:zrújítri htii;r,iilétit, ;rlric)l;u J Kcrü-lcl asJpJi.tit.:r rjr:kcriilctcI<cl i.r aZ eídck-]Ődükei szererettci rneghívjx a ker:itet i.eiJ,
ío§ ege.

.. Tárgysorozat: l. Elrrilki mcinyii{;. J. l.;i_
Iis7tvlsi,:loI( hcszitn,,1,1i. ;i. Pdnrliri ic]ctttéi.-t. ZJrs7ínlldísok bentutlttjsu. .5. l0J7. ;\.ikölt§é§vetós eltiteresztésr,. í. ]'is:;tikar vj-Iasztása, 7. Inr:lírvárr!,ok.

Kitzhrrrizrxi trx!nivlt!ók l {iyíiriírtiit t,,
1 ári:á!:rln .lrorrltr l t krrpol 1., ltd,lycgr:,í va g3,

lloríl,tikl,a ltlragaszt,o1l,, cle {r.:1 ne§l
haszrr/rIt, }réi.l,eget. ai}lit leszedltink,
r".\§a§ztriYal, §zindctikol}lial nc ragil§a-
§zttk l:tl újra e lkiildentló lcveleirri<rc,
nttfl- 8 r}csl,a n(|irt fogatl ja {' l á§ !t

cítnzettne}i a biilrtetés pOxtí)yfil kót-
Szsre§e}l kr:ll mcglizcinie. lflierlben a;
ilytn bélyegf{ (v*ig.§ pO§t{i leveiezii-
lapot. ainil lnár rn*§iítutrk, tle icló,
kiizbcrl tárg.1,-lalarirrá váiL és llctli
adlrrli f*t) nlut-a§§u]( be a lrgkiieolillrlli
po§,l.áfiókbárr, irbcrl au ell*nértókót il
bélyeg, ill, leve]ezőláp átadá§a (:llcnd,
llerr kifizetik. Sok bosszúságtól ós k*ir-
tr'rl kínréljiik meg á címz*ttet, A }[agylrr
t]serliészsztivetség pi. kiizt,l 10{].,*, P-t
f]ini:t ki óvttrkérrt- ilvr,n bürrtttóstlir*.

tlollaúd cserhéslek esípeíantóui ianul*ah.
lgy hrliland katoliiitrs cserkészcsapal eszpt-
ranlrj tlnfolyamánek résztvevrii ílaar!emhen.
'l'anitóiuk Jolraxn Elias cserkésztiszt a, tntril
télen Maly*ror§zágon jiirt. r kózápcn áii
íekcru rllrlib*rr.

KüLü§Y| HIR§K
Á. hollandiai Jambaree jelentkezési íelhivii-

sá1 ós részvéteti iöltéte}eit az üktóber 1-i
§zóvetségi körlevél kiizöite.

cornette kanonok, a scout§ de France
írancia katolikus cscrkészszövet§ég a}apítój*
és lcsfijbb gyónlat(ii}apja elhrlnyt. §zövet§é-
§ünk rész"vétét uyiivánitotta a 8yá§z§§et al-
kalmábót.

Á.ngol xyakorlókör. A 10ü. ő. cserkészcsa-
pat úg5l1,1gyg29tt külügyi raja iel óhajtja ele-
veítgni két évve! ezelőti sikerrel müködöti
angrrl gyaknrltikörér, Az ö§§zeiövet§lek lie-
lyéi és idejét előreláthatólax c§ak lapunk
köverkczó számílban tudjuk közölni, Aa angol
nye!v iránt érdeklődók *- kezdijk és hala-
dt)k egyaránt - addis is je}ezhetik íd§zvéte]i
szirndékuket a küiügyi vezető helyett9§éilek.
Átányi lstvánnak" aki a iaj vczetője.

Á Cilwell Parlrban 1937. évben a kövei-
kező vezetői tíborak ieszaek: cserkésztisz-
teknek április t9.*3t, ínáju§ 15*23, június
?1-itilius ?-ítis, júliils 5*16, július l9--3t},
ilugusztu§ l6----.27, au§use{u§ 30----sz€ptembe,
1O-ic. Farkrskölyökvezetőknek: június
7**1? ,É§ augu§ziu§ tS.--21, - Farkaskölyók-
vezetónőknek június tr4*-19 ós atlgusztus 9-,
!.l. -., Örcscserkészvezetőknek május l5*?,]
és 3il§ils?"il:s ?1-*29.

A levelezési akclótól néltárry iinn
íiú és sok íinn leány cime kapható.
1ezés nl,elve nSmet.

cserkész-
A levt-

*t ! illagyar í]serkésznek cbtről it
szírlnáIról hiáll,zík :r ióIismt,rt és htlsszír
irlíín át nlrlg§zokott kis kí.p. l rliák-
egyenrrrh&§ kls ú§erkészpajtás, il
{i y ernr e k ru h rr O t t lr á rr n a k
lcodrrrs rrrrr§yaro§ rlrhába öltöztelett
klg tanrrlóia. A Gyernr€kr{rlrrr
{} t ( h tl n teflrnlkai okokból npnr tudt{.
közeóttnni kedv,ps liis lellrívását, nri
ilz{lnhfln kÖttlességünlinek la_rtjuk
lrudapesfi ós budapestvidéki {:§erkó-
sztiük figyelmót tclhivrri arra, ho0y
tbbe_n ft nagy§zoríi ilzletben nagyon
tirrtírs. Jómin6s6gíi 6s íőkóppen Ólcsó
iskolai ruhák&t, |átszóruhákat. ki-
ránduló i.s otthoni ruhákar ltbet lre-
ltz8rszni § lra erro az éde§ mamák fi.
$yslmót e ltúk íelhír,ják, neme§ek
0g}, napi jritettet r.égeznek e!. dc
§egííenek n fX. cserkó§zt§rvóny szel.
lem6hen trrkarókoskodni is,
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l(lll,a!vr;z*ttl: 7?"i, l'LSz. ü§, ü$. l}ud.ip|rt.

l

A cEgrkégr
márok iránt gyöngéd,

magával §z§mbón §zi§srú !
(i,vurka a csapatunkban ki)zi§múrl voll í{z

udvariassáí{árril, minderrkl vel seemberr gyiirr-
gdd ds figyelmes voll. údo;an.vját podi§, aki

Jutalmazottak :

l}njusz í}ezső. |Jtldapc§t kitp; ! tlso-
ntag ,,1'rittr,* of lVales" kdtszcrsültel,
(adj*: Clusner Efu l,tt, Ilud'llttxl ,Y,,
Lípőt krl. lí,\

Rarthn Istvtitt, §lirospatrrk, i\íiirk* :

linrtlttr c, l<iinl,r,.dt, (tlúja : Mugytrr ,,leruj
kön.l1uc*boll, lirtdrrpesf I \',, }íúzt,unt krí,
:r I.,

lj*rkts lstvltn, }iiskurrdortlzsnia. 1 drtr.
lir:retezctt képct ttl,crt. |adjl : íIo||matut
Iieretlt:, ílutlupesl l|',, űerkicl11 uten §,
Kdrolg krt. §8,\

Fgrcsik Istvírn, Hdvlrzfi],örk, tr_vcrt :

1 drb. kön.l,vct, {*tljn : a |)strkés:tto1.1.
lludapesl l',, N€g,t/ §tírrrlor ulcrr íi, t

(lsalri lstván, lludapest, n*vcrt l 1 r|tb.
íolopasz!,rlI {*lvrltelt, {kdszíti: Diskag
ls Trlr*o eég, Itttdupest VIL, Rákótzi tit
1E.)

Átl*pi*sátok nle€i, hogy üe üsyet rajz*lri nrll},ert közít1ondások*l örükíteti mes alanl:
., {\ít.gícjtrtse: í .5 pt)llt)

f$§§u lá,bír mislt csak bottal turlott járni,
rájongá§i$ sacrettc, iiokszor láttuk ls. anrint
karoníogvn a§u §t,§ettt: {öblrször az utcált
Cdetanyját, a naprrkbat il óppen az Otthorrba
siettenr. rnikor elóttem kett,err mintegy 60*
7i} ldprlsnyirc feltünlek. Grrnrlrrltatn bizo-
n}:ára $yuri készerr lctt n tanulnivalóival é,s
e§yütt, jüttek ln rnegitlt sétálni, §e tévgdtern,
mert minrlkettt:tt lt villanros rncgállóhoz
tartottak, jött i* ép ílkk{rr egv kocli" üyurka
fel§egltelt,c ílz flnyjitt Ós ntagn is ugganarra a
lil|atnosra szlillt fel. un ll kocri indulásakor

KözH§NDÁ§öK:

(.]slrihri 
"Iltirllri, liger, rty,tlri l ! rirb

kiin,vvrlt, ( :l{ija : n |. )serk,lsthrli I, l!tt da Jie l;!
\',, Nagy §rindor ull:lr fi,)

írriihnrr ljr:t,,:llt, }llck, rtycrtt : l la-
rangi l l{obinzrltl t,ttxiktii r,imű t,e;1titrvét.

lrark** I-a.ios. l}trtl;tpcsl,, nl,ttrt : 2 llrlr,
irll:rt.kcrti ht:lépójcg_vel,, 1;rtija : u §:ld,es-
|öuúrusi qi|lrltfurí, }

|;rarrkl lttllrert, llurllrlrtlst, nyell : l
rlrll. lut,ontluatcll fr:ivrtle|t. ikészíti:
Diskitt1 t:x 7'úrst^ í}ttdttlvst 1'I l., ?llikrít,:i
rrl l8.t

l-ít"gcdiis íidarr. (iyór, tt},t It. i }lik-
száth Krilrnlrtl ; Á kót. koltlíusrliák t:.

könyvét, {adjll: §t:}tnfí: ?'estuérek köngu.
pa p i r í s .zcrttnrif&ereske dí.se. I } u da pe s t I,\.,
§'erent krt, ,1Sl2I.)

értettr rr lnegáll{ihoz d§ . " . mlt látolc ?!
Gyuri, az udvrrriá§, etózékeny c§erkd§e ké-
nyelmesett leül. az CdesanyJa pedlg áll ll!
I§az töhb ,hel;" rretn is volt a villamoson
csak az atnit Gyuri íoglalt e}, l\lerevtrr csodál-
kozva néztern az elincluló vilhrno§ után, h/rt
ennylrc kellett csalódnonl egy jó lrar*itorn-
ban ? l)e nent, nlégsem. l"{lrtelerl valarrri
egzcmbe jutott tls rnegbocsátottant {iyur-
kának.

l\{it gortdoltok miért']
i,IegÍejtésért 1t.} pont jár.

l lrtt1;lr,J(l.rt:§1,1 it kiirt,llrr.r.ti rltrttr|
kíiltltl l rllugynr (]rorkirsr r+jlr,óntrc.
llttlltptsl, 1i.i ,{ítsy §árrdrlr ttltrt {i

{l

(ffi,)
t, 1(J

}}ttdapcsti:li sztlttttllyesell is lrr
it*zlt:t1 ják lr fiscrliészltírztla

íllil !.úszlri. I}ut{alrrrt. !11(,ltr: il
Yitézi tet,tck tis lr'l'lihiiri szakiicskiilt,l,r
rínrti kiirryl,ekr.t"

(ivirn*si Arilzlir], lllrlapcsl, ll1,t]rlú ;
a l'rltttrilt lr*snó}gr:tcsrlt. rr l{rrókpároz:'rs
tis a }Iirg},lrr (ltrlrtlsz 11 .lal}lb{}rt,t-.,1 tlmű
kórr5,vekt l,

}Irtlrisz Istr,átr. Szotnllathcly. n}.eric :

Hiikrrsi : ]iorliar!í íakcresztek tlírní! dísz-
k(itésii krill1,r,ét.

ltl.]§ lrtill,í] t,í Jí,,r;rLluAZ.{s l |! l

Á, lllírrltlrlktrl. rnlttl n lrgLűrógesobl,
rtttr,ényIrrlgl*jl6ket kiiliht,|utílonllliln
részr rlltük ;

Gombay ?'ilrrrr. Kiskunha1.1ri. ka|) 1i}
pelrgót.

|,lruggil I'illar, llurlapest is §l:lt+)lt

"lrl;sel, l{iskunha}as, kalr 3,-,5 pengót.

Beküld&i határidő : lr3ó. noy. l5

}lo§YAN TAKARÉrosxoDHAToM ?
Takarékossági nap ez §8é§l orlzágban október 3l.
Sá, JO takarékosságl tanác§öt találunk a Temes§y:
Cserkészkönyvben. Ezt legalább még §záz tanáccsal sze-
r€tnénk kiegészíteni" Mert lehet takarékoskodni pénz-

Jutalmalr: pí5._, io.-r 5._ fr}ol1'f''(r?:'juff,!r#1-11§í,1;.!i'Tí1,':"n 
égYéb

(p|. pályázat me8n),erésével

A pepiror rÍyllt oldrl{r* Írt póly{ntolr r lrla67ar Crcrkórr r*ctkrrzt8r§lr (Budaprrt, V, Naly §óndor u. ó.} clmárc küldcndót
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flllel$ 0azsl tííltOs srerfioszíOségl hírszol.
$úlatn |elentl:

_}Ifgtl§ztell(int .ielr.nl{llcnlmel fíry foní$s inrrúcskrrzrisl u 0serkósz-
házIlan. Hogy rrrilyon íonttrs voll, uz alrból ls kltctrizlk. mlsz.erlnt
íírt állitottok fl tor{.ür rrjtnjn tló, rlehogy lrrrsutrunltass&k. Uehrit
.F'ülelő (iazsl, u íőriportrtr osz$n lír{árnl |oheteílen ! }Ílrr. rrz 0r
rtz ajtó tlé keríll!, nrár rí;ltrt nr clnökl n§ztlll slntt kuktrrl{nur,
{trron ls rírgtnk r,óletlanllt, de nxlgórtrr !

Ilrrremek l ltkoknt hilllotlünr ! A,,tüfl ónellrll táborí.-ról trirgyrrl.
luk. .\zt lprzólíók tz 6kes crierkérzuraságok, hogy az elkör,ttkczii
tryáron. nzokon u lrr:lyoken, alrrrl nagy crals lolt rnog mlegyrurir,
§gerbcn, ilolróeson, §zlgotvár alalt 6g §zelto;zót az egérz orszrig-
ban, űborba saóllnrrk u cserkórztk. liljátszr[k * vtlro*1torrrokat, n
+satákat, vltózl ruhábu iilíilznr,k, r{.gt nútákat énekelnek &t egósz+n,
de eg6szen ugynnúgy tlslnúlnnk maid mlndent, mlnt n lrrlórrlglnn
lolt róges.r6gen. t

lirt tudorn l ílk srrhrr alatí nknrják türtanl €2t 8 (i§ltú$ íerítt rnsí
sokóig, csupdn üzó.ln trrlgy n trserkészek lzguljrrnnk. Cstk lr prr-
ranernok báeglknuk irjúk nreg a dolgot, hoqy tótllőro túhorh*lyel
rálaszthasgannk. l}t nzt t§ ludonr, hogynn §z€mztrft{ink neklk nri
meslopoté§t. így, lrogy klíürkósszük, mlíso.in íúhrrrh+lyct váltt-z.
toít kl a Pl§tül Vafly Józsl hú, és nkkor $§{tf§*n rrekllúlunk, ii*lzrr-
kertsgllk azokat tr könyr.oket. nmlk nrról n lrel.vről szrllnnk ór ariudn.
mód bardgl*k ü törtónetóír otyaníormán. lrogy t+secnr art, üJ*znku
felébresatenek és rri*gk6rrlozlli. urllyell*k rloltak a §ulgatr.ilrt sattkílrrs
pttskák lngy nrllyr.rr ;ziliű r,olt Cslnonr Prtlkri sür,ege, hút n hlrr-
ltjiunkhól rúzzrrk lrl ü lelolstet.

r-\ a tökélete§(9 to,r*.,itö ha
tet

-toGAPotA§
lelzé§e, rne|ynek fer

tósát nirgy mértéki:en

§ tlz okhíll glhalfiroztnnt, lttlgy sttl;iirílgóro sletok, rnlndr.n
rr:letu ttl;yüít €reíi osrrrk6*nnebulílrrak ss a snidt. ktllön tlíkos
lov$tornlr$il továbbr& ls írt*sílonl lo;;onr t nról},ontl§ztolt zitldílilít
irorttúrnalnrnt rrrröl nz iiltsztlrktlr,égtíil, lrnlt * í*lnííltrlk *lle-
lrünk lorrnlnak.

íoxoztuk

Ml ÉnDEKEL ?
Felelstelilk. A ,,lYli érdekcl l," rtlvutbalt

csirk cserkósz és cserkészyortatkozású kiizér-
rlekü kérdésekrc tudunk vlilaszolni. Lla valaki
tl$yéb kérdésere is ícieIetct vár. válasz-
hélycil kritrlúse. esetén" ievélben vílaszolunk
kérdéscire. Rovatunkhoe intéeett levelr;kgt a
kiiyetkezíjkép§cn ;írntzziik; filagyar Csur_
kész Mi Érdeke li' rlJvat3. Rudapest. V,, Nasy
Siindilr-rrtcir b. üscrkészhíz.

közhasznú ismeretek
Oéppcl irt |evél. tll lcvtlt t $éppcl irunk

az u!áir.ist nem ú§y *épcljük a lcvé! vésérc,
h,a,nem kér,ztl írjuk alír a levslpt.

Munkatársalnk. lrlint már tijbh eIkalomnral
ntegviiiaszrrltuk e kórdést, a Ma§yar Cser-kész minden rllvasójinak cihkeii- oroúinet
vírjur. ila r lleküldött cikk ntr:xüti a Magyrr
§serkészrlél me*kiviittr rnértékei. akkor Ü ii
közöljük azt. senkinck rz trísút rlem uta3it.

Yan.e §zent lmre.hlmnurz az l930-3t.lkl
masyl| §zeni lmre év em|ékére? .- lsen.
_v;ttt. Címc: Magvar ifjak iohászr §zent lmre
h{rcc{llel. ZertéjeI RicIrter Ag,lsr,ln s7erezte.
lrpl..c9! Torbíryi Jílrsef irta, KaptlatO:l'clvirléki Egye§ülcl(k Követsei{énéi- (Brrdi-
t!cst, Y,, 0éza-rr. ,t).

Fémtárpyalr tlsztltá!s. Ezüstósen iehér
lényüvé tehetii minrten íémlársy. ha alkohol-
!a} m.§ti§ztitjuk. utána pedis - * lesalábh
e{y : ótai idíitartamra * szublimát rllúatábatnártjuk. hz olrlatbr]l kivéve a tareyit
!ényesre 'kell mé$ dörzsölnünk. E kezelés úiáníéltye hllsszú idcig megmared s nem is rózs-
tlásudik. Minét löményebb a szublimiit oldatós minél hoszrrbb icleií§ volt bennr a 

-íém-

tiirgy, annál jrlbb;rn tart az ezüstös színű
míz-.

, küllöldl levelezés. Fla külföldi levelezótaklrsz szcrczni. ltrrdrrli ezzel a kereseoaii
;t _l-evelczési Akciónklroz (Bur,lapest, V., Nagy
}il!ldU.-ulciI o, oscrkészház) személyi ada-
ta.irl 

. 
úi u levelezési nyelv egyidejü kö;a-

sdvci.

őrlvezetői kérdések
l$lképpcn tanülhatok fé§l őí§vez€töktöl?

|. ('iurkran blszél§essctek íirsvezetói kérdé.
§eliflil, ?. \regyét részt az általuk taitottiirsi összejóvete!eken és kirándulásokon. 3.
[ig§,es nehei.ebb kérdósekb*n iordulj hrlzzá.
ittk tanácséri. 4. l' i*yeld mcg vezel(íi 6un-
kiijukut. 5. Vesyél rd§z! or§z. vai{y kerúleti
űrsvezetriíi táborokoü. otl tlrrulhatsz rfivid

idli alatt a lEgröbbct a régi ds il'l rirst.ezc-
töktiil, 6. Lesyryn eg},.kél más c.rapatbri! vairi
ijrsyezetíj,bariitod is.

tíol t&lálhstali. úimulatá§l az őrs9 ósszg.jövetel teee*órérg? -,. Az alíbbitklran í+l-
sotolunk néhílny könyveimet, rnelyeknelq min-
i{enik,: rés;llete§ útínuta|á§l nyújt * kérdé-
se dre , Major Dezs(i: .{z ór§ élete, §atrilich
Pírl; A gy.rkorlati órsvezető, Llal]a fJezsíí:
()rsvezetói notesz.

cserkészismaretek
§serké*zlcvente. Aki nem ,iár iskrrlába --.

ahol kötelező te§tncyelé§i rirík vannak -*, az
?l, éves koráiF leventeköteles abban az eset-ben is, ha valamelyik cscrkészcsirprtnak
tasja. Levente kötelességének cle§ct teheta cserkész saját cserkészcsapatíban abban
az es9tben, ha csapa tának a ]!la§r-ar Cser-
készszövetség ílta} engedélye;|eit li vente
kc,rete van. Ha a cserkészcsapatnak nincs
cn8edélye levente munkára (nincs lcvente
kerete), abban az esetlren a csapat leventc-
kötele§ ta8lainak az illetékes Leyentc etry|,l.
§ületnél kell ezirányú kötelezettsésiiknek ele-
ra9t tenniök.
. Légvédelnl könyvek atánlása. A lésvé.
delenrmel résztelesen íoslalkozni akorri csciké-
szeknek az alábbi kiválíl szakkii,nyveket
ajiinlhatjuk; 1. Országos LésvédelmiParanc*-
noksiig: ldeisleües útmutaiís a léstitalorn
y§§reiajiá§11ía. (Mecrendelhetij aa 0rszíros
Légvédelmi Parirncsnoksá§nál) I]rrrlauest. l..Palotl-u,4. (Ára l.-- P.) r. Nirlr:-Beikr'r:
Lési.tínra.dás! Kir. Magyar fl{t,etcnri ttyomdu
kiadásl. Árl S.- P. 3. I)etróc jl,: Ló*vétlclmi
Képes Kiité. Szerző kiadása, Árrr ?.'. P. q.
Mártöldy*Adorjín: A lési veszély ds l
vérlekezés rnódjai, Madách-nyomda 

-kiarlása,

Az országor öfgl portyázár emlékszallgla.
Az 1934. évi orszítHrls őrsi port},ázáson ny§r!
emlékszala§ot rr rírddal párhuzamosan kell
az őrsi zászlórrr lelvarrni, Aa e mlékseala§
viselhetíí az íjrsi eárszltin mindaddic. míg az
stnléklzalagot nyett örs fet ntm oszlik.

A lengygl-magyaí repülötáhor lelvétryének
vlselé**. Áz O. t. B. ez év szeptember hó
23-^11 tartott ülé§én megenEedte, hory L
Lgngyel-Magyar Repülótábor íé§ztvevöi i
tibrrr emlékjelvónyél l937. évi rlecemtrer ht'l
3l-ig visc!hessék.

Oserkész iényképklállltás. A §setkészszö.
vetsés f. évi noyember hú l5_?2 közijtt ren-
deei me* a cserkése fényképkiá|lítírst, A rósz-
letes tudnivalrikat megkérdezhcted a Pa.
rancsnok úrtól. Minden c§apat §zámára ki-
küldték a iényképkijrllitás me§hívó!ít ós
részviteli íÉltételcit.

üzEN 
^z 

M. c§.
kézlíatot n§m adünk vltraa ó* n§m őfzünh

íll€g,

Naxy Föttöt I YadvIrcke! iorozal, amely a

r|z",t_,.r!__ee!!9lL__l"{fgl4!t llap_os g za klze rü.

§tsc9l_j!-i!Lp9§s!.*:-_tt__§!$*_a r§e!.!g!:l
mntal koel§ _ -*_,§,q§y"$g§§_.§":tqr!§!g!!,
tkl*a_tótde*el_*_s_^!9.Ot9!E§ j:r_9§* j!§!!íp|s: j
álott qr&|l!Él szt ln§§z€fornl,. e*zón*_!!4,,í*
kukat (véte! !é$rgler nó|hült} |ilen!ré!_bt
á Kladóhlvatalnik. !-"fid;,k'ődir;" 

A- le§töbh lap ieltünteti, ís},
mi is. lrogy kéziratot nem ad vi§§za é§ nefil
őriz meg. Ez pertze nem i§|enti azt, hoxt,
nincsgnek kivételek, külónö.,lert, ha válasz-
bélyeget is küldenek. §züksé§es ez aztrilbnn,
mert a szerke§uté§ ktilt§d§cit i§en me§drir-
gítaní s e§etlege§ kártérítési pcrnek adnJ
le hettisóget. * Keerkeméthy üy., Bp. A
Zöld pttkol közlése a Magyar Cserkészlre n
l93o iebrrlílrius 1-tt irrdult m9§, Ninc§ mí)-
dunkbayi r Magyar cserkészt díjmenf'csen
rnexküldeni. (A íehruár l, szám különben is
clfogyOtt.) l{a a kiadóhivntalnak a 31.4?|i
se. csekkcn befizetsz l,_-- pen8őt és a csekk.
laprln megírod xzt i§, hogy az 1936, tl. lí---
Vl. 15-itt ffiegJel€nt számokat küldiék el, íij-
videsen megkapod a kért számokat, fla nem
akarsz pénnl kiadni. kérd el valamelt,ik
i|serkésztiirsadtól a Ma8yar §serkész íent-
tml{tetl; §zrimait. ,* D. R. A meraiegyzést
kös.liin jitk, a Velemjárú hibáit korrisílni
itNjuk. ,--- K. .l. l6 fillérrel mespürtriztak" .,
§ravgrgás egy rzép orrzá8ban... Pajtris, ;r

cravargís nem cserkésztrtaz*si irlrma, külii.
nösen nem az. ha szándékolt és gyerrgédtclt-
rrül me*lriírsirot1 prltyautazísokkal k;rllcscrla-
tos. Ér mé* cír,et l Nílunk törvény 3 lrrv.t-
giassás és miielénk más hangon beszélnek
a níiinem tagjairril. mÉg akkor is" ha más hitet
ltövetnek ! ?.z"t j(l lesr. a jövőre me§jesy§z-
nek, Ctkked a íeniiek alapiárr elfosadhatatlart,
.*- §z€tlt Betndt ,cs. §§. A rövidhuilírnrü
rádióismertetésl k6rő leveleket szakszerii
válaszolírs céuábót útadtuk a §zóvetsé§
Rövidhullámú c-soportiának. -- Jeney §zabó
Károly. t. Barátad címe ü§yében lordul köz.
vetIenül x 17l. sz. cserkószc*rpathoz. Debre.
cen. Piarisia iiisimnízium. ?, Tobby érkezctt
levél íordítísát na§y örómmel olvastam. fili-
vel neked i§ nasy ölömet §zetoz a levelezós,
fOlytasd tovíbb i§! Jú, lra ilyen távoli kii]-
lölilött is. mint ,§syiptom. frkad a magyrí
cserkésreknek e§y.e§y i*,azi ió harítia" *

:l

1

t
|illl

T

',

]i

l1

j
l]

]ji

]i]

!
Ii
ii
]

1

i:

{
]]
]l

i

.}

1

.:]
r]i
ii

1

],

]
]
]

,1

23 I
,j

j;
];1

Ab

édi
l-



sol fi*kl frt ősz§ ós rrradárvódeIerrr§§
Igaz, hogy még zölrlehlek a f*leveiek s pornpáznak

a kertekberr a virágok, ile azért, rnire e sorok liregje}errrrek,
adcligra már lelrullottak a ltlveltk, avar {.ak*rja a fölclet
,s a dór rnegcsípte a niivónyetri*t, erőserr őszi a hangulat.
Hallani lehet a maclarak ,"itl", ,,itt", ,,kicsi,[ ór, kícsit ór",
hosy űgyrnondjalrt, csatakiáltásait, figyeirneztetósét. Jó
emberek, jó lesz ám rólunk is goncloskrrdni, közeleg a téI
zimankós, zorcl idejévcl, óIntos esöivel, fagyjaivai és bizony,
ha nen lese eleségünlr, megtizedel najd mihket.

Ezt akarják ők nrondarri. M*rt arnilyen meleg. verő-
fónyes, napsútóses az ég, olyan könnyen jö}rel rnáróI-
holnapra egy fergeteg, rnely nlindcnt elsöpörhet.

Tthát fi{rk, résen ! ÁUítsuk
íel mielőbb a madáretetőket..
Kátányozzuk be a földbe kerülíi
rószt, }rogy el ne korhadjon. Ál-
lít,luk o}yan irelyre (p}" függcsz-
§!ük Rz ablak alá), Irogy könrryen
hozzáférhessünk és figyelemntel
kísérJressük. Rskjuk tele éleleru-
mel.

l)e a macskára ós egyób
ragadozókra vigyázzunk, ntert
bizany könnyen elkaprrak egy-egy
ma<larat ós negeszik. §zért kell
,az etetőoselopokat vagy tiiskével,
vagy §z€gs§ dróttal ktirülvenni,
hogy a tn{cska fel ne kúszhas_
§on az etetőbe" .dz etetőt le}re-
tőieg bokrok közelólre állítsuk,
}togy szüksóg esetén a rnadarak
meneriéket is találjanak. }íár
mo§t kell gondoskoclni az éle-
lemről is. Most kell összeszedrri a
napraforgókorongokat, a magot
ki keli szedni és száraz helyen
eltenni. Most kelt összegyiijteni

§u§RKÉ§uTl l F§D§R ÁnrÁn

Au állatok §zine alkal§razk*rdik a körrryezeth€Z" .\ §arkyi{!éten,
áz öf{ik hó iriroda]málran élő bngoiynak hóíehér l totl*aatá

a tökmagtlt is és m.cgszírrítani. Ott, alrol kölln1,,en beszerez-
hető, a ketrtler- és lcnrnagot is össze kell gl,i.ijteni. Míg a
jó idő tart, arlclig a nraclarak nern fognak zavarlri ninket,
hisz találnak iik tnóg so}r eleséget, tle azért csaléioknek
telretünk már lnost az etetőktrc }n&gvak&l, avas tliót, man-
dulát, mert cintrge barátaink nagyon kíváncsiak, benézn*k
rnindenhová és ira az etetőben §ze}net találnak, hát otla
menrre}r. Ii'ontos, hr:lg;r már most felisnrerjrlk, lrol találnak
valamit, í.gy az ólmos eső trcm éri űktl, váratlanrrl,

Kenyórbelet, norz§át aeonban ne adjunk ; az áL-
nedvesetlik. me§§avanyocli]t ós csak árt a kis rnatlárkának,
Xtost fiiggeszlhetjük ki a rnegfelelő nutlárotlrlkat. is meg-

íelelő ntagasságban éis távolság_
barr, tegyürrk beléjük egy kis
fűrószport, tzzel mintegy utá-
nozzuk a fa korhadtságát. A
madar{k így annál szívesebben
frrgiák f*lkeresni. tlgyeljünk
azonb&n arra, hogy a verebek,
a to]akodók ne zavarják el a
mi haszrros éneklő madarain-
kat.

Azok számára raaga§&rl
függesszünk ki odirkat ós ha ta-
vasszal beleköitöznek, akkor
szettjük ki a tojásokat. Ez ern-
berséges ritkítás, nem jár kín_
eássa}.

A cserkész állatot sohasern
kínoz, csakjót, cselekszik. Eljön
már aztán nemsokára a ma-
dárkarácsonyfa icleje is, mcid
megnrondom, hogl,an csináljuk
azt meg, hogy ezzel is Isten-
nek tetsző jó munkát végez-
zünk.

kuki bticsi,

réli

Cserlcés;l,d,a.I"
lrta l Feleki súndar

Dallama az 1937. étli 1-orr*rrnaplúrbatt.

Níncs pírldrnatrlb, nints ggiingörübb, mint cl cserkészéleí.
Hoggha !úrak erilől., hegget, btl-gond szerteszéIed.
A nap uígarz reám neuel., köszőnt bártingfelleg.
A kísérő ylatak stlsog,: ,,Paitós ! üdatjzöllek."

IvIilg zenekar |ogad, engem, trm is hinné senki.
Üdaöztetét csfz, pinlg, rígó, |ülcrníle zengi.
Mtnd.en|elé nap|éng, nóía, sehol bri vagg árngék.
agg érrem, mintha cgg nagy tündérkertben iúrnák.

'Vutatvány az 1937, évi Gyernrcknaptárból.

í{öszönt engem hű paltdskénl szaruas, őz, euetke.
§eln esodc, hogy rouam utam dallal és neuetpe.
Nap|éng, uírú.g, paíakrúgcis, csengő uíg madárdal.
Hdlaimúm a sok szépért |el az Urhoz szárngal.

Fúrudtan és mégis fríssen este hazatérek.
Várnak úIdoít, drága szípek: s:üIők és testuérek.
Vccsoránúl elmesólem, amit lútíam s tettem,
F}aldag aagllak, hogg ín magyar cserkésznek születtem !
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jlliniszteri eüsmerés a3 állatvédő taí€fültrt€k.' i lrlagyar Cseykószszövetség áltatvédő
bizotlsági minden év végén íelterjessti a
vallás_ és közoktatásügyi miniszterhgz az
elóző tanév iskolai állaivédelméról és ia-
ültetéséröl szóló országos jeleniését. Dr.
flóman Bálint miniszter úf, m$§t adta hirül
l€iratában, hogy l934/5. évi jelentdsünket tu,
dornásul vette É§ a ,felterelsztctt taneíőket,
akik e téren küiönös tluzgóságot ieitettek ki.
rnaEas elismerésáre móltatta. Eatk a kitünte-
tések további mrrnlrásságra logják serkenteni
nemcsak a kiiüntstt§k§i, hanem a iöbbi tanárt
és tanítót is é*; újabb ö§ít{inué§t ny{rjtanak a
:anítót i§ és újabb ö§ztöníést ttyíjlanak a
hazai állat_ és növényvédclmi nevelór.lktatás-
haz.

Az állatvédelem a §z€rke§ztő§ég tábor-
tüzéaél. A Magyat Cserkósz §zcrkÉsztő.§óge
ozept. l9-éft, kirándulást és tábortüzet ren-
rlczett n budai Cserkészlrarkba* (I., Hárs*
hegyi út 5, sz,). §,l alkalommal a magyar
cserkészirodalom vezctrii és munkatársai ér-
deke§en és tanulsá§osan iel!eynezték munka-
kórüket és körv<"rnali:tzrák terveikel. Az állat
vé<ielemröl a Magyar Cscrkész állatvédelrni
rUvatának és a Gycrnroknaptárnak szerkesz-
lőjc, Firdor Árpád tanár és az állatvódő-
bizottság íiititkíla, Násel Edsár dr, nyilat-
kozotr és ielhívta az összes munkatáí§ak
figyelmél a kiizremiiködéste az ücy érdekd-
htn.

Az tii §yermeknaptár i€ri€§zté§e érdeké-
ben a Magyar §serkószszövetsés íninden ál-
dozatOt ínc§h(:1.1ott, ds minden lehetÖt msg-
tcli. Az óssees iskoláknak és cserké§zc§apa-
trlknak in§yen rnutaiváriypéldiinyt küld('tt,
<isszese* SüOü-t, ós fr:lkérte a .seetkeszlősé-
geiset is * köehasznú kiadvátly jcjinda}atír is-
nertetésóre. fzúton kérjük ismdtelve vala*
lnennyi cserkésytestvériinket és egész tanuló
iíjtisásunkat, hO*y a fiir{yer állatvédelem
értlekében rnindenki vegyen l.*1 példánvt rr
?.l filléres szé!r kélrcskiinyvbLil. Mindcn l0
tlé idiin.," rrtán l riradis iír.

koríátorták áz, állátokfiak tüze§ va§§ál vátó
megbélyegzósé{. A íö,ldrnivelésüsyi minisz-icr {ij rende|etet adott ki. me}y szcrirt a
liiv..ó évi jarrtrár !-tól kezdve . szarvasrnarhát
irirh a ícaétt, az elsó láhak lclsii szliriin. szar-
vil-t és csüi,kdtt, lgvat csak a íe,ión, nyakának
tlején és paiaján, jfthoi p{:dlc csak a szarván
srabad ttizes tassal lrélyel;ezni, bírányt tlc-ijig scholsem. Jrlhot va3y hárányt gyápjas
!t_§uészén csak o}yatt iesidkketr szabad me§*
tr,liilni. amcly élrpett rr)yan krittnl.ell rnrlshatrik: a gyapiúbtil. mint a B},aí}jú/5ír va$y
57.enny, llyen §zeft vag:,, t-esieter csak 

"i
Íől<]mivc]ésügt,i miniszter enge<ldiyúvel sza-
hatl iorgalrlmbir bozni. §z a rendelk*zés sai-
nálato-s visszae.sésl fiuíat, lncrt már 193t.
llktótrtrében teljesen elt;ltOtta a iiileirníveiés-
ügyi rninis7ter a tüze§ vassal valü lrólyegeós
lilial,kinzir szckását. hogy az állatok bőrónek
Értékái nc kiselrbiisék az égeiÉ-ssol. Á régi

rendelet $zerinl az áliatok iülein crota}ia
béiyscet víüy X.etoválást k*ll ali{nimazni"
Már akküí kéí{f e7. országos Állatvédő
Egyesület, hogy valami aIkalmas íes{ó,!ret
használjanak e célía.

Az ebvédőottá§t kötsl*zőv§ tettók ae egész
Dlnántúlon, Bí§§bodroc várm*gyébBn é§
Bala városában. Mivel e kötelező oliá§ §orán
elért eredmények a cödöuüi járásban. majd
Budapesten és környékén, végül az egé§z
ország pásztorkuit,áinál igen kedvczőek vol-
tak, megokolttá vált, hogy a védőoltíst az
orszás többi részére is kiterjtsszék. Bgyelőre
azonban az e!óbbi rendeletek érvényben ha-
gyásával *sak a Dunántúlra, Bácsbtldror
vármegy6re és Baja városára terje§utette ki
e íöldmíveldsüsyi minisztérium. m€ít mé8
nincs elég okóanyag az sgész ország szá-
mára. A b€Oltott ebek védjegyet kapnak, a
be nem oliottakat pedig- kiiríják,

(avarodás a larkaskutyák mtatt. ,Hírül ad-
tuk min'ap, hogy a vadásztársaságok és va-
dászlapok közbenjárására a íöldmivelésüsyi
rninisztériunr rendeletet kíváü iniézni a tör-
vényható§á§Okhoz, hogy a saját seakállukra
vadászgaió íarkaskutyák catdáit ma§asabb
cbadó fizeiésére kötelezzék. ,Ennek az intéz-
kedésnek célja nemcsak a német .i§hászku-
tl,ák kiszrrriiísir volna. hanem a rnagyar ku-
ty.afajták(puli. komondor, kuvasz)tenyésztS-
sének emelóse is, §z a terv azonban na§y
izsalmat keltett nemcsak a farka§kutyák
barátainak cs gazdáinak körében, hanem

omég efiy temesvári rrémet }apnak is alkalmat
adott egy csrli magyarellenes támadásra,
mintha bizony. a magyaíoíszági németséEet
érte volna ezájtal sérc}em.

Kutyaüldörés. A kutyakénycztetés di-
vatja a közönség egy részében syűlöletet
váttott ki az ártalLan állaiok iránt. §nnek
kövctkezménye leit, hosy hatóságila§ és ma-
gán úton rnindenhrrnnan kiiiliották a krrtyi-
kat. §§y kuiyatulajdonos már selrriva se nre-
het vé§re á!latával. se k6ihelyre, sc sétányra,
se villanlrlsta, Més néhány ház kapujára is
ki van irva, ho$y }rutyákat nenr szabad be-
vinni. ílirét vesszűk, hocy a mult nyáron
hatósígiits {ltiltot{ák. irosy ktliyákai meg-
fürösszenek a Falatonban, Még ha fiesszire
bevitték a Ilalatonra a kurr,át é§ ott íúrösz-
tötték ín.g. akkor is megbüntették a Eazdá-ját. Mir tegyürrk a kuryaiildözé§ek e:len?
0kos krrtyatartássai és neve!éssel terjesszük
a kutyák iránti szerttet.

Rénszarvasok pusztulása. §lo§r állapítotiák
n:eg. htrgy az elmúlt iélen a svédországi
lappii'idön a naít, hidegtói és hótúi több mint
2ü,{X]0 rérszarl,as pirsz.tuit el. Á hétmiliió
svéd k,;rona értékű rénszarvasltllomány a
téi folyamán eri!,millii, korona veszteséget
szenvede!l.

Ángliában minden évben megtartlák a Io-
vrk cyűttőnaplát. Minden városon és közsé-
gen keresztülvo,nulnak e napon a lov*k, s
ilindesyikcn hírdetijtállia és persely r,an. Á

tlozgáshan
ítlár 50 fillórtöl

nsm gátol!
kezdve kapható

gyűjíés eredrnényét lúkórház és álintnrenház
íennt*rtására íorditiák.

Dooingol!ák a ver§eny|gafakaí,, Áz agár-
vcrst]nyr,knél ugyanazc,k a visszaélésck tör-
ténnek. m,int a ióíuriatásoknál. Á slas*íJwi
bíróság au§u§2tu§ban löbtr ily*n álla:.kinz,(,
tréneri büntetett íneg, egyenkint 8000 pencó
pénzbirsággal, rneít irtjekciótüvei moriiunot
és vislrkit ietskendeztek ,a ver§€nyagaíak
bűre alá.

A ,rMünchner Beobachter" közli a
következő híreket"

Á nrüncieni á!latvédö-ecvlet 1eí{utói}bi üIé,
sén szóvátették az ottar:i -szokáslrs okióberi
népünnepélyen törtin{i á}!:rtkínlás,okat. A cir-
k§sl-ba! ós nrutarványcs btidékban szereplő
állatokat ielesle§es ircselkedéssc1 hántalma2,
zák, pedig nem rzabad rnegíeicdirezni arról,
hogy ezeknek legtöbbje igen sajnálalramdltó
állapotb*n él. . ,

Münr":henben ós környókerl irtár hcrsszabt}
idó í-ita nracskajárvárry dühűnrl, ezélt ly*oma-
téko§aí fisyelmcztetik a tulaídunosokat,
hogy rnacskáik e§ószstigét á!landti figyelem-
me} kísórjék é§ a le§csekéiyebh *yanús
ielre, lü§lónt megvizsgáltassák. Aki kóltöz-
kódésnél rnacskáját,,kutyáját kiteszi. az ]rr'ln-
tetésre miltó,".

0któber ,4-ért, voli az íllatvédők vi]ác-
napia, A müncheni állatvédó-egi,Iei ieldíszí_
tett kocsikktl vonult íei Müncllen utcáin !e-
resztü}, íigyelmezte:ésül, ho91, ae állatban
az tmbtt barátert lásson.

Á világnappal kape§olaibarr előar:íásokat
táriotiak a nünchtni lcvard/rbltt, a lí:val valil
hirnásmódról. különösen megvi!ágitva a neltéz
!sctekben vaió eljárást. szérr siróval és sze-
retetiel többet lehet .elérni, rnjnt durvaság-
ul!

Az áliatvédó-egylel ltll]ivta a iigye!met a
rnenhe}yén |évő ?4 kutyára és 4ü, nracskára-

Novembetben a.z e§ylet jirtékunysígi hans-
veI§enyt rendez.

A múncheni galanrbok elszaporodása irzuk
é!elmezését veszélyezieii. azért az eí!,1*r
galanbeledel adomány*kal nindenkor há!ís
höszi)nettel vesz.

tseíejezésül megentliiendij" hogy a juhász-<lk

beavatkozilsa a iulrok körönrí{yulladásánái
ugya,n íájdalm La \.ilioz, <je azd11, n*nr á!!at-
kínzás. liz a gyógyu|írsukn1 1c§7i ]€hciijvó.

J-- k,

,. ial-Ío- .-. a. í,l,-a,}+

Hűséges Bnjlársam,
a l*ltm_járó aprti oltlalaí ugl,anannl,i belút fo$lall}ah rrrrrggrrklran" nrirrt , vezetők Körryvr nagy-
{lakír 01.1al.ti,_r'agl,is 1eljes }-2.e(lé§ e§ctin 300(|'bOtt!t. (:\tü igy |"oIt, j..hc(sd,ges ennl,i tirrtolnán!,I
bcle§2orilani" ll}Cn nllg},terjedelmü murrkánál r:lkeriilhctctlen. ttog!,néh:irtt,liibt! belc ne tsitsszon.
ltt, kiizöljiik lt hel},Bs szö\,egtket, r,ezesd iiket lre!e rr Velemjrlró mi§lrlr:ló lrályeire,
'l1. oldil]ot} i} 24. §Or trirlcndó i§zán)iB P t.9ü}
llr, .o|dalon Ór,<iltcl1,1rr.retrriezésnél : trtfr. gl,ertl:a

írirletrrlli^

Jl- trldalon lis*rlidszdlszc9yenluba,,,Karakítn"
13i}--l46 cm le§tm{gá§§ágtl fiítk ,ruYt!.*n

iliadókószleteknél ; gyerlya törlenrró, 123*134 cnt lg§tínaíaá§ságú íiúk szlrnrár:r
P 9.1,10

1"17--X58 cn} le§lülaÉ{á§sá§ú fitik gzárnára

] 5{i"*-t7{] cnr |rstrnagassáÉú liúk *rarr*.',Í''O
l} !8.6o

i1. olrlalolr üuodllbot oldnlzsúk, Nomád szövet-§ltlpö l' i]1.80. }uxrIs|iivilclbcn .,.'tarnacluö" iJniütt c(tlllnlitalDt}rll-'rornetlpő. t §uurmitalppill, c }} §.!ll
nrinij§égben
2§*-í1.1-i8 .

]tutótctüből', ..... I} 7.3ü
60. oidaloü {irr*l z{szlóra ki§ §zám,... P **.tl!
§8, old:rlon Klott ü{tdráU ". .. l) 1.,',0
9!. rltl*lon ;Vorzg C 3 

-._ 
a

$3. oldrllon Mcrru"tt : * *-* aaa}lorze? :aa-§aa
1'í;l, ok|á!$n §uptár alatt első sorlran ,,Irí*ór-

Jiek" ]reiyel t,,kirirrak",
]!:}. {ddaloü l'ú}}üro2ó§' ,noneirorrd, lI. rósz

P --.5{)127, oltl*l*n "férkóptk 10{i. oldr:t}.

,.}:l. oI(litlt,n líérlölrll{rpö tlpö
33 --:'5-ig
ltfr*39-is
,t0*-"tíi_ig
l:ítlrn (tipő

t, 1 t.B0
P 1íi.80P 19..tü
}> :í.80
t} Ps,B0
sak e3y

P 2.{iü
}J 3.3ü
l1 3.7ll

]6. oltliIlotr }'nrkntkölyilknóíúk Ijk)*},ott.
i12, rtlLiulolr 0rlgtutl l|'herrnos, 1 iil. .. l| 7.§O

-,\llf|,Jrhall! 1 lit. ..".....;...-,.., r} B,ti(|
'tt'r. 11|1la| 6n .l rip ncttI nikL(.le7L{t, hitnenl

r rx idál t.
ll'{l" olrla|on l]iú§Zköíótt ís szrrrítórryolr:tsok né-

lrrItr, 1l(,lrlin;- \'r.ltltljiirtibatt fll rlrttttak cs<,-
ltil r r..

lt5**41-i*
{2*46-ig
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p§H§Ö§ páLYÁzAT
í.
A Magyar Élet- és .Iáradék-Biztosító ltttézet nag5, gyakortati mun,
kauersengttentlez, amelyen minden nragyar cserkész, cserkésztiszt, a }Ia-
gyar Cserkósz és Yczetók Lapja, minrlen clőíizetője és olvasója résztvehet.

IL
| _ JJ l JpALVnDllnK 4.ooo PEtGo nRIEKBE]{

{lsapatdij .. P t00.*
EGYÉNt DIJAK l

2.dil .,ttl. ....P{00.-
íJ. dij. .... P 

'00.-{., 5,. ö. díj .,. p l00.* lÚ0,*
6-"*2l,díj.., ,.,...P t0.* §0"**

21--,i:9.'tlij,,. ...... }} 
'r.* 

Ítr--
III. A VER§ENY FELTÉTELE|
Níinclcn c§al)etparancsnoknál, czenklvtil a l!íagyar (]serkész Kiadó-
Jrivatalában, r,a]amürt a Magvar Élet- .is Jaraclék-Biztosltó Intézetrrói
(\'L, Arrdrrissy-út li.) kapható levelezőlapon kell * de egy egyszerű
sárga postai levelezőlapon is lehet -- beküldeni a fenti Bizlosító Intó-
zttlteu, olvas}rató irással mindazon ismerősiiknek. rokonoknak, ltozzá*
tartoeóknak. b*rátoknak ponto§,név és lakás clmét, akikről íeltesszük
vagy tutljttk, ltogy életbiztosítá§uk ninc§, akiknek Eletbiztosltást kiitni
rnódjuk van és czzel segítségülrre vagyunk, }rogy egy csetleg bekiivlt -

kezendő seerencstltlenség esetén anyagi támaszuk legyen.
A levelezőlapra a felndó is ráirja pontos nevét és cínrót, valarrrint
cserkósacsapatának számát,

Iv. A Y§RSENY ELB|RÁLÁ§ÁNAK FELTÉTELE!
A vetsenyeredrnónyben mintlen olyan biztosltás seánrít, amit vtiglegrserr
nregkötöttek s amelynek első hathavi díját a biztosított isrnt,rrjs
vagy rokon befizette.
}iem az szárnlt, hogy hány biztosítást kötöttünk, hanc.m a lriztrl.
sított tőkék végösszege,
Péltlául valakinek három ismerőse kötőtt biztosítást, lejenként
2-.-2000,.* P, össze§en 6000._.- P ért€kben, mig egy nrásik íirlnak l{
ismerőse ktitött biztosítást, cle mindegyik csak 250,- P értékben, ee
össztr§en 2tX]0"* P, telrát ez az alac§onyat}b.
A csapattagok áttal ajánlott, és véglegesen megkötritt biztosítást-rk
végössaege számít a csapatvcrstlnyben"

V.
A versen.vt ktilön kartoté]<on a Magyar §let- és Járadék-Biztositó lrrte-
zet igaagatósága vezeti. A vmseny tredményét 193E március 1-én hir-
cleti ki ugyanr:sak aa iutézet és fizetí ki a páIyadíjakat.

vL
A címek
merősök
rékosság,
ezírányr1,
nyotnán

bekúldósérr kivül a versenyzők §egíté§e abban áll, }togy az is"
íig,v-elmét felhtvják a kedvező lriztosítási le}retősógre, a taka,
a csaláclrtil ,r,an gondoskodás, előrelátás szükségességtlrrl, s
a },Iagyar űserkése és Vezetők Lapjában közöIt cikkek

a szüksóges felvilágosításokat megatlják,

L

}
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ft b az?eía,ib" @
a l*gközel ebbi jamboree-ra, ha

résztve§z,el a Magyar Él"t- és
Jara d é k- B lzto§ itó ln t ézet nek

NA6Y GYAKoRLATI
MUNKAVER§ENYÉN.

Olvasd el a pályázati {eltételeket
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Á sxgrkpsutó§t i§á§§"tti& ; §ry Emi|

Y"&,i,

§LLEN§n(inőr* L§TT JÓIrARÁr
írt* €s fénykóprztt : dr. Fö!.t'ötdg Sóndar

.kültjnös rnesél nlonrttlk
.a s;iírü erdő érrJokes la-
kóiróI.

A me§* főszereptője
;ttuu, §erct, egy őzike.

Árva Berei barát,unk
,lt rengtl egbctt élL. tlg.r. j u-
tott szr.rmorír árveságra,
hoÉy egy vatlász gotyójalla_
lálra sebezto lrrryukáját. Ha-
lábs sebtle.t, vér{sen lTl€lte_
kiilt az trdilir*. Az erdész
,kutyája, Misi véreb. találi
rá a vérző iizre. Árva Berci
mamája ijetlt{lren rögtörr
meghalt, a.miktir: az ertlésr
katyáját nteg}áttrr, Ivíigi
hangos csa"iroiására az er-
dóse figyeinres le,tt s :negtlr-
Iálta Árva Berclt.

Az erdésa haeii vit l.tr a.

kis őzikét és az *r<!ósz lcány_
kája" a jószivú .€telka sz{,r-

retettel logadta ég iinonr
tejecskével táplátta.

Etelkát, az erdósz-
ieányt nagyon szerctte Misi.
Ntxn feieji.ette el srrhasern,
ho§y Etelka .rnrrsogaíta,
k§töug€tte fájó sobót a l:1-

bán, amikor hatalnras trivil*
tópte vóresr* a láb,át.

Misi okos §zemével ór-
telmcsen nézegette, hogy*lt
babrrsgalta §ttdka az árvit
őzikút. l{éhány lrét nrülva
Árva Berci nregtlrősörlótt
és írjra a retrgeteg }*kójtt
lett s ott élt az trrlő stíriijó*
bcn az ertlé*tzháe liiirüi.

A 1egcsodálatosabb lttly-
zet alaku]t ki" Misi nagyon
§z€rette au er<lóselá:rykát,
Etelkát, aki bctegségében
á1:oita, lle azt scm felctlte
e|, }rogy Etelka szer,:liÁrva
Bercít" a }cis fözikét, Igy
}{isi kutyakötelt,sségének
tartOt!*, lrog}, vig"r,ázattal
§ündr:zza, Árva Bercit a ren-
g*tegbcn.

}-log.r, nenn_r,ire jóba_

rátok lettek, a}<épen is lát-
hat,jiii,lk : baláti szeretettcl
i:sóltolják mtg eg.vmást a
véreb i.l a kis án,l óziktl,

:\. itte,re tanulsága l Ir*
az áll:ttok közi. jó}l*rlit
vál}rat az e}}tnségbŐ}, }rllruy,-

rr_vil,el künnycbbtn tehet--
nék nreg az tlmberek, }tos}
barátságosan r§cgí$snák
egvmás ktzét és }:úkén {l*

nének eg5.más n*lleit.
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Kttrl\,es §onrárn
I{& it círn után kiiliirrös értleklörtí:s§cl akarod fairri e

stlrr_rkat" háL akkor csalórlni fogsz. Mer| bizony e cikk leg_
kevésbbó sem izgalrrr{§, noha ziiáltnak vaúbírn feletileilitlt. "fudrriillih elárulr:m, hogy ezt a cinleí csak azért-választottam, h9gy az cgé§z kis írásban legyetr valani
érrlekes is, tntg hát jó, lra az il.vea ltnalfilá§ iika-tlrr<análi,
lra nrás nem, legalíiblr a. círn képviseli aJ,t, az üclítií rrrájusi
ilarmalot, nleiyet a szegény olvasó elr.ár.
. D_e_hog1, az_elején keztljem a mond(lkámat, ez a gesz_
tenyetlolog írgy keerlőtlött, lrog1. multkoriban kint jáiván
a Cserkészparlrbano ráakaüarn igy geszterryefára, ,.Nirri .-"..

nron_do_k maganbatr, rrregpillantván á fa alatt heverij tiiskésgömböket, .* hisz ez értókes vatami ! . . ,'' Rog1.-á§ig fel-pakoltam rnágam s Jrazatérvén tüstént nekiiiltern-á mÜ"r,e_
$§._I{1\,qdge§ztcn_yóből lehetett csináini vatamit Q. M. Cs.XVII. évf. 5. sz.), niért rre lehetne a szelítlbijl is ?Á feltevés c§qkhalnar igaznak bizonl,ult. Elkészii}t az,ami.móg talárr soha. No ezt lefénl-képezzük. Bimbi elő ána§inával *-szóltam qz öcsémnek--i ,i gesztenyefigurák
csakhantar rávarázsolódtak a lenlezre. MÍg csaÜ egj,-kéi-rajz s máris készen vagyunk- jelentcttemkúrtimmetiáe aa
örötnörn csakhamar futó)épésben távozott. Ráttölrbentern,
hogy valami §zöveget is illenék írni.* No mqi írunk l,alami fönséges szóp brrzrlílót **.
bíztattam n}agatn, .- olyat, hog1, nli"n.ttrrki gesztenyebirát
iegyen.

_Sok íejtörés és javítgatás után tnr:gszülettok a buzdíti,lsorok. Anrit, ha sikerül a szerkesztő Árgus szemei clői anyomdátra .csempésznenl, hát neni bánim, isme{Ok 
-ineg

az olvasók is.
Lírai ngttdny:
Rolrarrj Pajtikárrr geszterryét szedtri . . .

_Rohanj a §rrttogó esteli széllel ;
]ágtass a l,illámok kacér pqrípáján,
Lobogó sörénnyel, clacos vig r<eaOrryer.
Ezüstös ökörny,áI, rubintos -rrapsugár,
Rőtfoltos zizegő levelek csutláji,
Tüskétől szúrós a gesztenye rÜ}lája.

Rohanj Pqjtikárn g€sztenyét sze<lni " . .
Pajkos kis koboldok pez§gő piros r.ére
I(iser.cen, ha lépnek fieszt-enyetüslrdrc,

íIa Q srerkesztő ésx"reuelte uolna e uer§et, gganttom, hagye s:auakra |akad:
ö te szerencsétlen flótás, hogy merészelsz ennyi badar_ságot összeírni. Ha valaki megl-átja, kiveri a hlá€ÜÜ;.Nemcsak hogy rőtfoltos lesz *-r"iiií a"!r*rr"" i r.r3i,-.*:hanem egyele§en cinóbervörös 

- a ,,ziiegéséröi'' neÁ isbeszólve. T. i, arrót a keresetlen .rauár.Xai megnyilatkozó
uzizegésrőI", mellycl mqid a szerzö le és felmen_'ő"."6;;t
fogia illetni.
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1lI!í tllilo,r;.o/lotl í,rfe {,i s!{1-
g/rlry lliJclt,írri,

Na jól van. j(izfin&lil) l*-
seek. T*hát Pajtikánr n8 rí}-
ltani , ," l"igyan itt nrár :l ti-
ztnkett.cdik óra s a g*xatenyék
lnár síépen polyogrrak, *le
tlirt ne tohnnj, a vi]á§éft
§c rohtnj. N$ ltgystt tikör-
nyála§ a §uád, a ltrbogó *öró-
Iryedelel peciig legjobb, lra hcrr*
bélyhoz nré*z. Ha perlig látsz
*gy pajko* ktlboltiot., csípcl
nyakon, köstl matlzagra, aril*
tfur bc cgy szivaros §kfitu_
lyába s figyelnreetese{. ne ldp_jen gex*tenyetüskére, m$rt
vérsz*gén5, l*sz.

Mikrlr rájöltem, hogy
illene vnl*rnit * tárgyról, *l

gerztenyefigurák kdszitósérő}
ir jrni, akkor seiiletett nreg:

Az *ltJ kászül et rapsródí á t' a :

Tötyiigé§ ki (t. i. egy §ze.
lírl geszt enyeíáhozi ; gesaten_r,*,
ftl ; zacrkóba be; t{ityögós
ltaza; szerszárn elő ;

Mógpetlíg : óiesr* íent
velő,

l. a{ta§ l*lemény.
mindtlntucló burllibicska,
hurkapálca,
kakasfarok,
gitt, gontbostii,
festék. . . stb.

Mit?... Hogyan.,.
§ündiszntí l Tüsltds háta : geszt*nye ; atca : giti,

íeketérrr mázolva : §zftm§ : gombostíi.
§;úrds úrúg ! §zirrrm: széj.|elnyitott héj ; bibe: gitt;

seára : hurkapálcika.

/.{sli-intrlÁ,tts f !'trj*, l.e§lr.r ,

6*sn,tcny* ; arca : giti ;

§u{Jn!0, seája : pa;rirris,

§lr*cr: pipl / "fiirzsr, : t,üskés
§{§u t.}rryü l ldrlra, ny*ka,
§sörc : pálcika; farka:
trtqdiirrtoll ; trrjr: : (:§tl-
p&!tz gc§zteny0; íize§tc :

papír.

Orrrosi lanúcs :

Komám, llá util§§zúl.ü.l atz
ujjatl a tilsliévcl és srctntrJ etr.
táruln*k rt távoli ÁnrJro-
ruetlea tlsill:rgkép*i. n* f*letlrj
e l nragatl eeokbe n k*lldílcg
kigyönyörkiitlrri. }{a íájrial.
matl. lrerrt rzűrrik, gtlnr ctlj *
,ftkírok lzítrós settmérln qr1l}y
tj8}, gtrndrrlom sz{rrirsabb,
nenrc|§ak *gy k,istrapáll. s{n-
srtgnél, lranenr rnég a gesett:-
nyénél is. §rre grrnelolvárr,
mondogasrl nragarlban kel|{i
áhítattal o varáesszavakat l

,,Juj be szírrós {akirseen,l
Az ujjanat neln Jraeín,''

Ha pettig mdg ezutált is irzeti,:lrttt {irinlbtrtcrk rrr,dg valirrrtii
[-]ss rá kaltpáccst'l, akkor elzsibtrarl.

ti nne pilges bef c lezés.:

Emlékezzürrk }iewtolt bácsir* i§eó van róla ri M. Cs,
itlei évf, 1. sz,_ban is, l. ,,Kézcnfekvő találnr&nyok,",) ,Arra a
híres Newton bácsira, aki, szegény, késsel nyomoga,ttq e
fején keletkező pupot , . . fimlékezzii,uk s örüljünk mind-
nyájan, hogy csupán makk §§Ott a tejórrr és rrem szfirós
satiirlgesztetl!,c . , . Newton nevével k*pcsolatban pedlg
gonrloijunk a nehézkerlési törvényrc. . . Minden gesztenye
lefelé esik, le a földre. Ott kire vár ? Rárl Pdtás t Tehát,

Ják6
T'Orzunbdr*/ei / }íajaI ge§zte§ye; arca; gitt;§zems, rohan,i ..,ittatizenkettedlkóra...!

szírja : papíros ; bajusza ; a ge§zt(rny* száril.
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Anyagál a §azdasági
}livaíal grövelakcióia
útián §*§r§líük bg,

Aiánljuk nelrtek is!

Bővebb íelvilágogílással
a' Crapatpar§nc§nokolt
készségs§§n czolgálnak !
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AM*gyar§8§Íkérlr[üvgtréfltülv{tdlorl.apla.El0Ílaetó§láre§§yóyrüpp.}!§ő,nmsly'osyrzerrok{tldend&b*.-gt.*?E. 
§rerloratliróg ór kledóhlvatslI Budapart, 

",r*§í"r;ri?r§t Í;-1l-JÍillÍÍ;.§z'rkeeltósért 
é*

,:

Tolnrl*ryomdr mólynyomlrS ludrprrt.

Ára §t} íitlér, üxgkkczÁmltt
; l{o*stl Bóla dr.



Az árak október" í5-gő{ november, l5-ig érvényesek, cikkenként, anreddig a késel*t ra§. Vídéki
nendelőink számára * késziec felét l0 n3pi8 fenntartiuk" Gyert mieíőbb, amig bő a választék,
r"endeli 34.383 szárnú postacs*kktn. a ,,Velem járó,. 39_ik oldalán közölt íeltételek i §l€rint,
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rönGALLÉR
Kettős srővásü idouble} íedenból. kívül,cserkésrszínű khaki-
beliiI szürke kockás. rendkívül mele3, kónnyű, előírássterű
gzabásban. minden nagyráE .,",""., F

YlHARKÁ§Ár
Két srínben srétt {melé} erös vííhatlan vátzonból" dupía
vállal, leülönböző sz*bás srerint. bármely nagysig .. .. . . .. , P

UTcAl cl Pő K
e|ókelő angol szabás czgrint. fél vtgy nagas *zárral, fekeie
vagy barna stínben" erös {<rupontalppal" bármeiy nagyság ., . P

L,LiXU§ §P§RT§§PőK
tulnyornónésx( k i* e b b rzárn ban, átlagosan íélárban,

' ,

külőn.

§rilffIrüf;Ys+&ft
l. Játékok (72 oldal} *"íS
?. §zabadgyakor|*tok

{€ oldal}..... ". *.t§
3. Atletlka {96 oldai} *,f 0
{" §rergyakorlatok

{7ó oldxl)....";. " *.}*
5. Usrás (88 oldal} _"}*
6. a} Görög-róííjal blrkó-

z& {68 oldal). -.lSb) ökölvíVts (48 oldal}*.l4
ci C*el8éncs (|S8 oldaf} 1

r,20
7. Kerókpározás (32 Ódaí}

+-.l0
8. §iel€* {3.í §l&í) §,.iú
9. Cél|övólport (9.{ tlldel}

* *.t0
l0. Tertn*velési é§ §rr§ií.

ágak ( í.í4 oid*l|. T161!.,,r
n:a:xa: Ar €vszé§, A
turistáskodás, }le6f !gy*-
lési érréket íéi}e§rtő iá_
tékok, Utáneó iárékok,
Terepiá§ékak .,. " *.?0

' .,. .'.,:,":a' :a,, .,: |.|:.:"a,ri ,|, : '''

böző kivitelben, pária, P


