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ŐR§,
kiáltja száz és száz torok, mikor ősszel ujjáalakul a c§apat, kiegé-
sxül a raj és munkába kezd a végleges őrs.

E|jen az őrs ! Legyen annak neve Vadgalarnb vagy Kakuk,
nlindegyikünk büszke nevére, zászlójára, felszerelésére.

§ ez így van jól ! Az őrs megérde mli szeretetünket: c§o-
dálatos kis esalád, a cserkészet ltgkisebb sejtje, melyben mindenki
a közös érdeket nézi, Ha feladata megoldása lelé tör, nincsen
Pista_ vagy Gyurka, hanem csak Vadgalamb vagy Kakuk. Ha jutal-
mat kell kapniok, ha elisme rő szót kell meghallgátníok, akkor nincsen
egyén, hanem örvendezve hallatsziki ezt a mi őrsünk csinálta.' A nyolc fiu közül n§ncsen, akinek kiránduláson üres a háti-
zsákja; ahol hét rnásiknak jutCItt, CItt a nyo|cadik sem éhezhet.
Nem lehet köztük olyan árva, kihez karácionykor be ne k<lpog-
tasson őrsi társai képében .|ézus ajándékot hozó küldönce, meit
mélységes szeretet hatja *t az egész őrsöt.A kis_egYségen belül mindenkinek megvan a kűlön-munkakóre.-Az őrsvezetőségen és segéd-

ŐrsvezetŐ,ségen _kívül a naplóvezetésből, szer_táro_sságból, mentőmeg,bizottságból, háznag}ságból ds a
sok egyéb megbízatásból mindenkinek jut. Az őrsLen az őr3érf mindeirki dolgozíú ! 

*

*

A sok Őrs kÖzÖtt állandóan n§me§. yer§eny folylk: nrelyik lesz a legjobb, rnelyik leszaz első.
. A"Mug,yar.Cserké§z támogatni óhajtja olvasóit ebben a szép *Űkáb*n, 

"ié.t " különle_
§€sen jól sikerült ,nHa én őrsvezető lennék". pályázatun,knak gondolaiait olvasóink elé tárjuk.A M18_Ylr Cserkész így igyekszik elősegíteni, hogy ai országban nrinél többször áangozzék
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Apúrn nézte u keselg touunk tdlldl,
nen is tardí.üstt rúnz oissza szemet,
csak úgy szóllatt: ,,Eredj, fiam, ered! ! . . 

"

Ugyis tudom, majtl uisszahíu a tőg,
nem lehel tőle elszaltadní,
lzyu1lodtan. sem lehet maradni , , .

Gaztlúnk ő és cselédei uaggunk,
cselédünk ő és gazd^ái aagyunk,
hrkilünk tú és btlőle fakadunk . ..
,Id{szani és csatúzni kell körűlte;
l:égzelünko életünk paraszlnak lenni :
{őLrlet, b{tstlldst, szerelmet szeretni . , ...
§ztuemo $zetlem és muggarsúgom érezlem;
apóm mindeía szava sebeim s;ebezte, é
s ualami lúgy |útgol a szemem megesle . . .

" , . Isg menl hara naggapúm is apúLrnmal,
nwg rninden ősőm, ha elrnlllt az ősz,
rnelg eggszín tatlót barntt, recézn redőz. . ,

Jakab §ándor"

ős Z---
T{li szrí*k éled_tek észak felő!,
esií sxem.elt, tar ielxngék recsegtek,
Őr*ll f*;xtlrrg!a uolt a fellegeknek . "

§ez,é§eztük *pdrtusttll a szúníúsí;
rög rleln yzaradt szűzen, ilzag neín lnaradt íltulitt;
.!iaz*ft!é t**szkóltunk m.út a ltiuaínk labdtt " . "

í9g rxenl íza*a ttaggapúm is apámmal,
;neg xtín*fen ősőnt, ha elmLilt az ősz,
n&lU ,.,gaszín lar!ól burni!, recéz, rcáő: . . .

Á-párn n.é.zte * kesely {ovunk lúb{it, . " .

szeznéy*l nent í* a §árásút beeézte , . .

étz tull*m.: nern is a íó íribút tlézle . . "

§n csak hallgatt.anz és jó naggot hatadíunk,
nlíg szóltuzn": ,,M*gun{am kíztlód,ua temétní :
Apúm ! ón misskós: is sg*dnék éltti . . .

l§emény köuek kiirijtt tún pu"hő,bls az élet,
srcbh ulí mi*tlen" tzesebl> az étek;
rstl.uvtig11lzt ítl!án nem !s péleÁ.?! , , ."
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i,logyan irésuül a sgifikrortiaálü íilrn ? + {rra bü,,b",. l í<p $i6lrlr* 4!1

iíü bxrlii*nr j

§íics*tla rcxil.es li}nr
|i}:,r: a }{*li:iirr tri,a-
ianc, v*gy }i{}§}" biY-
ják: Á*t lrali*t.la*l,
hog3, lengy*3 í]il*r, dr:
Tlgy i;osaé} rrtagy*rlli,
}iogy r*ég {"]tics*je*,
is xi*górtik ! ,}i*:tr ig
d*1,cln, }rog3l }ei:r:t az"
}ttlgy irltg*ll íi}l:t.
*:,agy* *} br:l;z*lj*:l,
A,zt :n*n<ijitk, 3togy- *
filmi<óp§*ivélellrez !,

.1r a n g i; i. br;xzál:si*ái,-
ják, t{i;g_v lt-:lret tz ? ".,

}izt * };*sxórliilr,l-
riéli*t xgrl las|<,lrl c}l *z
i:gyik, i:c:xl;i.al-ú íiir*-
gzítházrl:lk t;liiesxri,lri -

kábalr *" cir'i*il;iE *{árlL,
§ivci t}gy g*lrdoir:rx,
ir,;gy ltirrtl;ryáj at ok*!.
órrl*}lill, t:im,o:rtlo;r:l

vál:rszlrér;t, * ir:xti
kérr:lóst,* xii,lrii*.z!,

gxxlil iit riivítlerr cl itltet ytc:tdatli il fnra prchlérrrílr*i,
-* Há{ ricskiis, rráí{y ,iilá, t:lltt t.lln*k" I irt*, vltti *g3,

n§§},*n jó }cri6yel fiirrr, ah";l a }errgyel Tátr*" }exgy*i cselk*lsz
és a leng3,el szív- lerigyelúl b*.s:ól" {i,ldrr;,t}r{i, d,c a xrag3:*r
fiírir nerrr érlik, azaz }rog.v rrem :rrirrd,ex rtiszilt $rlik. },leg-
értik a íiim" a Tát,r:r,;r r:se;,kósz óg a saít }:tszóriéi, ll* ri
nllelróf. nerrr, §Iii ktli tchlit 1,elrniiirk ? l,.e }ie:li vág.*illrk
a'íilrn nyr:lvét ós lretyr:tís §rrr§y§.r ír1l,ulrt,r, lri*} i;*i*r.ltgtrnxk"
§z *ddig rerrdb*rr van, d§ rnos{. jön a íoket,* i*ves l a száj,ba
dug*t1. ntagyar nyelvnek élttl,t. }cell ébt*§r;.i* j §*rzasztó
neher,óre esik er a rryelvnek, rrrtrt altht;r slrlkt,tI lrrld.r
a tr:st és anrr*i< r:ószci lul;aligjattxk, áhr,g.r, íi besztli
Á fenti esetbe& p*úig a nyclvri*k keil a r**zg{: t*st,trez,
játó}os archi;z és főkóni & ny*lv, a }resz{lii }rr!,,",*i3t}}re;:

allrlrlrrrazkodnia" Mégpedig n*rn is irajseál-, hg§el}i vcna}-
pontnssággal" §z olyax e§*t, irrir:t c{mik*y én sza,i.alox,l
a Toldit hang xétiiüi és a inczdrrlg-lairri iátsi,.rii;i) lt- llleÉ
*gvanakkor *gy szavatrotl * költemén3.i., irog}, *sak * ilal;g*d
}ral}atszi,k és mirrde§ !ralrg t tlttaln5,i purttcsiilr egy}:eesik
lzáj ós egyélr rrrozdulatlrlmir,al lis i;rc$ ttlor"r-á,, x:,*ttdjuk,
torrg_y*lül, szavalod a sröv*g*t ! §a, }:át. i:sak, *1óg kön*yű,
feluilltt, mí ? A két feirti funk*i{i ,rgyi!t{ *ilj:r u íil*iitxlást,

lrz lllr-li}riís*gei",l-tái. *l:iri i::1,1l;ji].iil, atá§,:: .lttli:g r,;,:;jl,.1irit.
triogy rr:*§ "i{}i]ilriíj !?;*§í'i,{,§iji :l rt;ag-1_,;,t,l,*:;!ti;i.t i]illlrrli;,

t,*t}:nik*j*t', rztkcl}}'§ig ;:,,5.j,;,,.-,., , ,. Í,r!rl.r,ij!iía6 .:zÍ:lt!x:

{í:x.gkipt:tt.t haxg*livcl kiiliiri.l*gi_;.l i*llll)16a;ii; kágeiijikk*l,
iun*lrvrrek Jii aliitiL*lÉsar; & foiorl;,:j-i;l -- kó.rii,l;ijl áx*ai }*-
trli}ga{játl",Millcle* Jizi}r,*l 1r*ng*i, iiJi*i. *, ziirtj*kel i*,
;j§_Y;i?{jir{}:i J§oí§ii§il filxilr,alag1,1:i i";jrgl:*a*lli l;i;:xi{;*l*rl-
}!{}§!' e§efi a íiinrs;nl*gorr * iiii:tl:reit il;itig ] ít;\ t!trolrii.ll.
k,eztlilponi.ját Ss vé6p*lrt.jái j*jdk C§ ii ;;ii§l]*.{i közrl ,vr;n*!a,l

húe"nrrli. }irc:l ii §frr!}agl;ír tchá{ r$vidr:i;* es hc*si*zabb v*rlal*k,
}Elioí}i.c:rnek" *rxeiyen az itletii tli*udál ar-l.iku!*eiój;r, t-e}iá.i
sziikrisr*i. is xr*g v&;rrxlk j*liilvtr, Pél*álii ;

1iga I a*pnrelegiii} ! ali*;;ár ! s;íL §s*r,;;l.
_ }írrs[ jrin ir szegérr;, íilr*ító {s e?,l i: szíirlc&.i
rlrg.l. folr}íi"!a 1ri, }i*g_v 1, *t tir1*lcril á21,1ii*íi l*gy,tln :

i1. ;:gvar::*lvrix .irikclrliil;tl;l 1iil,i(xljík é lii::§2fl.!; i,i" *.zl;1,1*l

sl,á!r;rr:lzgásnak f*lcijt::r rr;*g" (lsrld* lt.ij;r:;3,ii. ,,rrl ! M*:ri
:lex; k*:ll i:}rhc.;,rrrás, r*,!*!. *Ei l. kiiii*,ijtr: tu,:il;i;r;r i}}it{.il,

*."v*lvet ; xr} 2. kit{irrii*:li kl}l irl§rria n;iig_}arri! l:.r irÉ:i,**cll
k*il vált;ga,ttri {.*clni ái{ {:§yi:ná§i:üa harlo*Jó érf.ti;al s.zav*lr
k§ziilí {sziiiarri;riiíriii ; ,{d :J. r;}_.,"an rtag:ts l;tgy trré}1- tl;lli§$l.
*jai<- v*gy l*rr.:}<hallgl:kat li*}i ir}}ta}n:;u*iir, ii*gy ;i sz;ii
:rx *rcliet,j §zi.;"{:g{:t llrtlxl* s;:ítj lsrir:ii*r,ii.íi*átr:tk, kiyll!láltá-
:iak, zlirirdili;*ná,k \,tl§,í *5,,ilva;riararly'rslinal l.öllólttesei; r**g-
,i;Je}jt-*, Iiz a }*grreir*zebb: lietrl ktl}, itz t§t:s7. vak/r*iórlat
*lililietl*rl r:;oiicti,c, l l*,A .; ttict tlr{g L!{.v*c§_! lre}rr,ztlr}:
prtnrierplún ;l}al<,nir,li íJ*jf"árr bcsr:dij*t. :inegsetdii:s:li.tq}, Kijz-,
, i,l., llil J sZírJr}li,ltást ir!",,rt,oi} r'ls§i,i,.;,Ílli tk(r !}!i]§\ill
ri'velve*, a. sxi!veg V&lti:tii e gó§?,*§. ;,*,ás 1csz {pl I,;ijör;lz,, }ra5r,
a Tolrli s;:iiv*ge }i*ly*lt. :i |.*reic3; ji'ti ki . . .) v*gl, jó *t

í,ii;r,dí,l.irs- kitíirlii., r.!e iTr,!kal" a t* saiivi:§etl 1-r*fc;ji:z{irtrih, ;l
lil:rr*:i i,*ig cg_r,,,stri;l!i,t:','i:i*:"ld it h{is, járt.*,tj;t a *z*jill.,
al:rli ;l }r*-stléj rrti*il!g n*gv 'baj, Ktzclirtir:.rl le,*ái tl}ő}riil,
Fiarzbor; i}rr:g tsl* jtrsz, t*c§ kr:ll i;orr:tválkr;ura*t1 *ib.

Yégr* kiisz * s:;i}vt4, irq: j,t*lci írni ag *x*rl*+an fllta.,;

íj1l*;:r:. Fjlő x szi;lrl*zek!i,el 1 i}i_l,al: sz:*ésa:*kr1,1- krl}i kivál;ist-
l*lti., *"kikrrr:}r }ra*gja;rzi;li:,r,jilticg{i;1; gyl:tltii,iiitlr lu!.rlószei-
*eil ,l:lxngjliva}. ilf-í,ik. szíiriii, prói;rii6liijúit, * }ia;:gr,k,*t a
i:xngrnérrriiklik, v{grr: megi*};ii,i*k,

l{§vtt,iiező íázis x rzórtlE wfsjria3;1á.}a. -li *ii;:r:tsle}itgll:t
k*prrrsii*lakú gipasei,*!tlk.ba 1'űaik, iliái,ln xii a sei*é*r, a
t*lr;*t,cs<lket rn*gixiiii.jiik ér il szinésx, pi}tllí..}§*$ a r*iz*ll
,"*rralaknak rlregíeleiótii" ,,l:i;;lttxltlj;a" * saijr,*g*t,. {ig"r,an-
;lir!q*r, fut *g *r*d,eli fiinl is .} v*,§pnüli és a se;iiiérí§k ]*:*ik,
,lrrrgy, azciir.rsirlejii-e i§Ytl]i.:h]:{,ri,{j il §íij,\.i}E i} J]illli n:ozgásai*
vai. }1a ig*r;,, telvr:iailr x hll*gill, ,* llallgfíirri*l. gislx*hoz;ák-
*x tr*ilei.i k,épiilrrrxlel í;s k*gx lt s;,l.r;&1,1:rrdz.iít lilrn j liy, cs*k
*grvs**rŰ"i -^- M*l5"ilr ldsz{L i,ál*:;altlri * ttt*nkil,n;i},*'j

§r Borsiezky §jrndor országos cserkds**
ii§,vész, x eddöllói táIrori reirdőrsóg köa-,ísmcrt paratrc\Iloka't,Óa§7t{tIil melIctt,
§íost űnlrr:llelte állqrrri szolgtilirtlrrak 2.i
éves lüfldúlú,iá1. Ö r ógtz[c, lrrint lt:n-
g.yciüi jót bcszttló t"surkrtszt isz.t, :r lt,trg5tI
cir.rkúszfilln mi!gyaf rl}clvíi szitrkrurrizá|a
lát. :\lábbiaklratl btiz.jtnol a hang,;s{ilnt

rnúlrelytilkrriról

n magyár lreszédnrrk * szájmoagásíroz kell igazodnit llyenkor a filmnek magyarul is }rallgrrtrrirr ltell



,\z rirr,;rs;igrli jiltolt Balio[t] ])íryid
:l : t,*i s t}l er licrl ik n* grbir l v jr'i vrrl Hlierrezr:rrc l.
,lkjnllk faltrjábl|t) üttfryon rü§§z hírí} ra§. --
,1.u;{r,ri lí,rr,,kolt.r h;ielillglt r,iibtl}iAltn egl
.,.;rl,r {itrllrrlrjritr r.!ittItt5,1 illtjiinilk kc7,cifs
jiiltl : .,}];b{fiez(rr {itérotlrri:k ótlirl,ik sziilt;tós-
r:alljlira,.'í lz,l:l}ónlriul rirltik fl .]. §orok! sll-
iijg .4íri tüdlir" h§g:, rityj;r ötrsc vclI I]§e-
:iezrlnek. ;\: irlrs tiszl;l. |érlia*.,,

Megliisérelt,el1l cliitni ü. doigot.
-:'::onban haszta|an frirgatl,am a
.:{;llYYeliei,. h*sztalan ölYa§gattam
:j(}lra az lij lncs a rógi Írók tllijnliáit i
az .ibi]§zúléseiiel. liiiltctrrénl,ckel'u
hiílba hi,tiíz§*ttcln á t{irtútl§lm*t,
gondolal"Onr áliandóan yi§§zatért
lit5,áff, keeelrására. Yisszanrentem
a kúlryhábtt ils a §ovírny cledel-
irt,li gviírkiízvtl rnc€tüdakoltaíl
l,]brnczer llár:sitól, vajjon apáín nem ,{.úlságosan fiatalhorá-
bar}, 1,arrtiita-e tnc§ a bct{ivetós lue§tcí§égét ?

.--- Sándor ?.. " Í,-plrert a n}agir iclcjében l--* teleltt. *-
En jóval lrarnarabb értctlem nrár az ábécéhaz, Ügycsebb
i-ait;rnt allá*lníll l . .,

Hi;ruíilyos kijelentése btiémrryíla}t és hirtelen az a
Eoltd$laiom támadt, rrtni ikrek-c ők kott*n ai apárnnral ?
-\{tllteri in.$g is kórdeztertr.

Mintlrir váratia§ tátnac]ás órle voina, megre§zketve
tie;li,:ltc a {:§Orttkanirlat ós ültét}ői felpattanr.,{ megragadta
kabátoni }iajtókájírt ;

.-*" Hoirrran §ue(led ezt ítz ötletet ? -,-- rikáoso}ta h&nyo*
|ügv!!} :niközb{)rl §ue}üe tnélyén üI)ró. l'urcsa. tűz gy(tlt k,i"

*- iiresszr:, el a kabá,t.omat ! -*, §zóitarn 1á nyugodtan,
n'teri háL so]ilral erijsebb vülta§l és igy nem yolt, rrriért,
íélnern. *.*, }{incs oka a goromlráskociásra !

}iagybátyánr iát}iató erőfeszltósseI próbálta fókczni
inilillatáL :

--,Dáviiliiárn *-* rnorrnoltá, anrikor leüit,- -- nc beseélj
előttein apárlról. }'ájdalmat okouol a rnrritak fcszegetósével !

- 1iiretltrztf iisseeborzongva, aztán anélkül, lrogy felnózett
i-olna tányérjáról, tttvábbfíizte a szót l *- §gyet}en tes1.*
rerem volt l,.,

i{angia lélektelenii1, üre§en r:sengelt. tselvett* kanalái
ts iolytatta etlegó}ését, rneg-n],e§borzol1gva.

A külőnös kőrjáték: az, hogy kezet €§relt rá:n és a
másik rtrdg különösebb §§efilónyl a halott apámra veló
.szeretetgyanus'visszirtm}ékczés, egy§zeríe tiiltöít el féle-
lemnel ilrfg renónltyel tgyaránl.

Hirtelenjóbeü, az az {r§ztnénr támadt, hr:gy rragybátyárn
tön eszé}yes clmeháborodrltt ós rrg_vanakkor f§lemtre cserr-
:iult egy réges-róg ballott ba}lada, }nelyben a uép siratta
.,,alami me§eboli §zegény fiú scrrsát; lril gontlsz rokona ki-
semmizett iiriikségéből"

Hiába lressegettetn czt ,v o§toba fellevést trleos érve!és*
.:i. mintluutalan helómragadt" I}izonyára sú}_vos üka valr
,nnak. hogy apárn testvére, akiirez maidnem koltlusszegó-
:il,en kopogtattaln be, áilátszó módon színészkedik előttern
:s botorul íél tőlenr ! -.* srrttogta §zakadatlaíiul ösztöniinr.

Semmik{:p §e}n tudtafi, kikev*redn! forrorrgó gontio*
l;:aim útvtszttijóből és bátyámhoz hasr:nlóan, örrkénteienúl
ilg,.,mboiiioetanr, Ugy ffiéregettúk ogymá§t, akár a konc<rt
;tiülgetií kutyák, lrangtalanul, laptis pislogással. Menrrél
:ir,ább figl,eltem, annál inkább meggyőzőtlóssé erősödótt
;z a sejtésern, hogy c§elveté§re liészül cilenont,

}tiután lesztdt* az á.§zlalról az ütött-koptltt- terítóket,

a kattda,}lóhtiz f<lrtlította sztrkdt i:s
pipáját megtdrrvc. jri icleig elmélyrrl_
tcrI 1riil'tlkt,lt

" * Dirviel liarrr. -"nvelteregte hosu-
§za§ hall§atíts titán, -^- rne§íliálr}rtanr-
vetcttem dolgunkat ! ---. s azza|}
minl}ra nregijedt volna attól, anrji
ítrc}ndani akart, islné,i br:gulróztrl,1 és
csak tragysokára íolrászkodolt rneg-
inl beszótllrtz :

llril.,.. r,an valamit,skt ta-
gyonutrk, ruég petlig pcn.gő eziist}:en,
aninek lelót. jóval sziiletésetl előtt
nektltligórtcrri ai:ricl rltján . " - ()h.
neln. . . rtcrrl a tiirvény tmbero jelen-
idlt,€beir, tettenr tzl az ígérete I l Dc_
hogy is l Csak {igy írri §ziivátnra, po*

harazgalás liiizlren l Nos. jórnaganr ezL a pénzl. kiilörr
kezeltent. bár rrag.n* kiaclássa} járl- -*- dehát az igér,et..
igérr:t .l ** és tninduro§tanig a kantatos kamatokkal *gyiitl.
összesen,,, hog} lór,cdés nc f§sék. !, ". -." itt nregálit ús
keserves küzkt}tlóssel. tlagyrrebezen kinyiigtc a nrondat
végét *,. . , . cgé§z }){rnto§an nagy\ien forrtra niír,eketlett !

Válla {iiliil,-| sunyi oIrlalpillarltást vetrrtt rám, }rcrgy
meg]f§se kijelclúése haLásá,t. és egJyszerre szin[e sikoll,va
szaporí,lot,ta Jll(l§ az l:lnrorrrlottakat :

*^- Fi:rszt.., skól ftltrtba,n ért.ettem!-..
A.,skót lorrt" esupán egy arrg<ll slríliirrggel egyenértéliii,

úgy}ttigy a két, ősszeg között, lra az elsií össz<lgct angol
lotrlnak vcsicl,tl" igen nagy voll a kiilönlrség,-"* il m.agalll
hátrányára, ,Anint a lee§api} r,illárrr íériyc az ójszakai ván-
tlor e.ló lárja a tájékrrt, ekérrt öt]iittün rá ón is nyontbalr
az egésl" iiriil<séghazugság voitára. }'{rrta az tlidaiamat, mi
\,égbői tírlalta elénr ezt a valóttanságot, és ingerkedö gúnnya,l
r.álasz-o}tarn,* F'rissítse c§fik íei emliikezetét, uram ! j§ern frrn,t*
sterlinget adorrlátr},özott anrrakitleiérr ? !

** fJ* . . . cle fotrtsteriinget ! Hiszen €zt nrolidtam mo;[
is ! -* hi'ri'stü elkékülten. ** }íenj ki eg_v pillarralra, csak
éppen annyi ittöre, míg megnézheted, íelhős*e az ég. Azalatt
étr e}őveszer:l örrikséged, aztán lreszólítalak.

Teijesítetlen kívárrságát és magarn}:an mosoiyogtani
együgyűsógórr. Flirt azt hiszi, }rcrgy ilyen gyatra me§éyel
a fellroz ítltílhal ?

\rak homály r.tllt o<laliúrrn, az dgbo}ion nó}iány liaio-
vány esillagocska pisláliolt és a dombokrói zügva hömpöi;.,-
gőlt le a §zél.* Hm -*- vélíern, * vá]tozik az ittőjárás, zivai&rt
hoz rt szél l

Azt {ronb&ru §Ofil is stjtlit.etttfi}, míc§úda jeicrrtiiségt:
lesr seánro.nlra az i.riőjárásrlak mé§ az ü§t éj§zakíllrafrrrdrrlta
előlt"

Nr:msoká.ra berjrívolt és a kezembc oivasot,t 37 aran;v
gtrineát, A maraclék ílran.v, e2lú§t áprópónzt ,lovábbr.a i§ á
:narkában szorclrigat ta zsugor.iságával tusal,roclva és k;rpz-<i-
sága gyíiztive|, nh*hrglt" }rogy átarlíii §01l1a, zsebrevágta.* ltne --'' kílrogta,, -* hát most nrcgnrutatkoztarrr i
lirira ettber vagyok, nen1 tagatiol§. {l0 §zavam, azt lát}in-
tod, felér bárnily írott kötr:lczvénn3,el"

Á, ttenrvárt bőkczűség §üllyira rn{j§liöli}iúrlt{{t, lto§},
alig tudt*n liiiszijnetct, dacl,ogni.

** I{a,llgass ! ,** pa,ranc§oita k§rtárt. *-, Neni, akar*k
ki}szijnö szót hailani J A liiil,elrlsségern teljesltrlitern csirpáll,



bár t-atán nem rnirrtlertki r:s*i*ke*tlll ví},{ila i,iasc*ir.}li*ppi:n"
lín ugyan fagamhoz vt:re,!?t ;! garast" di: irz{:l.í ör§*:lű.nrrt
§zolsál, hogy átnyujth*tlá}§, i,*stv§y*ti: íi*xak § jri§ű§§_ü
:xegitlelő vagyr:rrrésa1 *s őr,ő:rttiln rröv*li au a vétreked$s,
tni§zerint §u a b*i(é§ nregegye:z$s *}*pj* }**z rrikoni jól"lará1-
tágunknak.

0}y szívélyesen íei*ltr:n:, :1:lttlln3,:ir* {:§ak tiilern tclleií"
ár:r közben íoiyton azon ti}pien§toirlt §ti kéiietr,t}:eite errt
*r ariakozásra, ,n*rl a fejteget.rltt oktrt nenrcs:rk ón, de nl€g
€§y *íie*§iemő scm }iítte v*lnrr el" §eótlar,:ságorni;ót dörr*ó-
gó§e rerrcntetl ki;

--- Fa,itás, is,rrrer{:tl** a k§z.lr:oirdást ; ,,Jótr:i!*rt jót,
várj!""""

Aet választrlta*l, bárnri észsaerű ós lelj*síi relö ,visaox-
zásra kész vagyok ; miaiatt belílt altól szurkl,|trrxl" }rog3l
kajánságában valani, a lelkiisnerctentrntl össze nerrl *g}-ee*
tethető íeiadert, teijesítesét k,ívfurj* l:tajd" §I'[erlll*lt csak
arrnyi| dúnnyógritt - és érr úg5'r,óltelr:, *zúi,tai íiszir:t*, ,.*
h<lgy ií nrár gyengr:, öre§ és tzért, §*§i,|§ógelnrE számít a
házi és a kerli munkáb*rn"

Kij*}enlt:ttein" kész \iris;yok bárxirlerrrii ii_r es sztrlgá-
la.tra t3s ekkor elógerlet-
tex tr(llingrtott. l

,-. Jó} van, j{l] . , .

ír:gjunk tlanzá 1ly(,}r-!1-

lralr l - r(,(,\(,gt{. tii lri-
],lúzt;tL kabátzsebóbiíI
eg5, rtlzs<tús ku]csot,
.Á ház}rt:z ragasztolt t*-
r<ln3r kulcsa _* magya_
*ázta, -** Csak kíviilről
lebel bejul.tii, rrrert azt
a la}rrószl. rlem építet-ték
fcl egészen. l,íenj oda,
hágj fci a lépcsőn és lrozil
i* a fenrr találhaló }ádát,
Fontus oklnán.r,okat őr-
xök benne, . .

-* l"ilnpát ktlreL l -.
geóltalrt irrdulásra nt;*
lxak*dva.

*-* Nirrcs ! --- vak-
lrattlull nvt,rsctt, }it:
}}sm tarL{:}k ill,eu drága
htrttrrit.

*- §o, dc jót leg-
ill:iliL x ii1]cs,jk] -

fx§gatt.atn,
-Ki{rlgásLaiánúk -

eiyu§tatot,.' meg. ,- Á k*rla ugyun lriányzik, eilenben a
foierik kó*yr:lmesek.

Kibtl1.orkáltarn az éjszak,ába. A szél nressziről nyögiló-
c**}t, a §}raw-lráz feiől, arrélkül, lrogy }tör"ülcirógatta volna.
Á, söt.étsóg va}ósággal tapinthatóirn sűrii voit ós öriilhet,tern"
}t*gy iraj néikú} silierült, e]botlatioznora a íai nreniérr" a
fdi}renrnaradt kxst.ólyszárrr1, legvégén álló toro*ytroz. Arni,
kor éppen megfol"gattam a toron5,iépcső ajtózár,iában a kul,
csot, szílraz villám irasitott végig az ilgbtilt*n s elvillanása
után nrég inkább eimélyiill a lrorrrály. I{.énytelen vüitál§
kápráz{i §ue}usrn bef*gni tenyeremrnel, hogy újra }rczzá-
,seoktassam a si},|étliez, rle lnég így is iélvaktirr lélrterrr a
itrrcn-yila,

()}y lt3,c:nasztó sötét t.erj*ngell be}ül, hrrgy }ólegzetem
elf *it a visszabőkti!óslőt" Kinyujtot,t kézze| tóyelyegve
keresttrl a tópcs{ifeljáratot *s itlőtlen-itlórrck tet§z.ctt az a
néhárry perc, ar:rit czzel eiíriltijtl*rrr, Á fal, már anlenlryirrl
tapintil ujjaint niegáltapíthatlák, finom, vé§ett {,ermós-
kőbői késeü}l Ss * csiszolt 1é;lcsőírr}<ok is gonilrrs kijrnüves-
nrunkáról valloltak" Kissó xeretlek és keskeny volt a ftll-
Itágó ós e§]ókezv{r a }ror}át lrián;vára, §zoro§iill a íal}r<rz
silnrrltarn, rendettrenül zakato]ó szívvel kapiiszlrodtanr fel-
Iel(,"

Á §§aw-ház ;r patl}ássa} egyii,tt ,lrai ernclet nragas volt
és ruár rllztg{rr§ t§ü§ött hagytarn v*g3, hárorn etrleletet.

n,;,jkor va}a}rr:gy s**lli5sobbtrck és gc1,1titllat,*yival világ*
sab}rx*k éreetr::n a lóp*sőt, .mi*t. adtlig, §r*ciméirytclenül
tórt-enl a {cje}xl, n*rn turli§rrl a változás lriiédjéle ijt.leni,,
,áz ftj}iúl }ecsapó vi]láitr l'dny* ;rzlán ráveecll:1t és tgvetlúl
a tork*nr*t íojtogaló rérniilet aka<iáiyozta nleg, }rogy kétség-
br:esetterr t*lorditsak, A faitn mindenütt hatainas rések
ilr,{.oxgtak, a lépcsők t,ijyer.lez*ttc}i, íolilrijjastlk voltak és
az, anlelyjken áiltam, aiig nyujtirtt tánia§zl rajta tap*{ló
}álramnak. ííártl*r-négy centirnótcrre a cip6m ta}pszólét,ől
,rn*r a trrrouy ver}ne áyjttlzrltt. ,Áz Eg kegyelrnónek köszön-
i.1eX,teril* l,iogy nrég ép voii testerrr é§ nem fekúr]tenr óssze_
t örten a nrólysóglrtrr"

-*, §z t*}iát az x kj,vátó },epcső l -" ;rroruloltam cl_
g*n<1*lkotlóan ds eg"vseeribcll rnegdönt}reiellen lrizonyosság-
sal t§t,ít,rti1l, .,b*csittt" azért ktiidött ide, hog1,, veszcde}embe
k*rü }j ek, elpttselrilj ak. §]sx t,e}*n bát orság ra ga rlrrt t nragáv al"
§skiit sut,t.ogva 1logarltarrr, íi§zLázoít ezt a gonosz esetet,
"tl* rr_vakati-t tőrör*, akkor is. }iégykóztábra eresrkedtem é;
csigalassítsággai, mirtden ta}palattnyi lrelyet megtapogatyá"
próbára téve a lépcső szilárriságát, tovább igyekoztenn
felieté.

}1líelejtettenr eml{-
teni, hogy a torn}*ot
irégyszögletcsrc építet-
ték ós a lépesőfordulók_
l"lan kőlap hirtal{a át *z
űrt_, Az egyik ilyen for-
duló}toz érkezternkor a
következij lépós betyét
kérqlelő lenJíerem a
semmibe téverlt" ;\ 1é;l-
csősor tnegszakarlt, be*
fejezetienül rneredezett
a nógy fal liőztitt" A
lielyszlnrrel isniereülent
éjszaka idelrülrieni ez-
u§|, ll(igy rnenjtln íel rr
pacl!ásra, a ]ralálos it.á*
lettel voiü egyentő. 1!1eg*
rncnekiiiésem t:strdás vtll*
tiiíir gontlolr,c. lt,slr:nt
veríték ötrttj|to cl ós t**
lán negyetlóra hO§§zat
lrrozclulatlarru} kuporilg*
tanl, tnerl érzékr:inret
elernyesztette az átólt
kalanrl rcttttrclesstigt.

Miltclyt magant}raz
tdrtem, visszafortlrrltant

és most már Jeíelé tapogattüm, miközbcn mellkasonrat izzó
}rarag l'cszegetIe. Lassan-lassan túljutot tattL a visszirirI fclórr.
rrtikor sz(llroham rázta meg a törnyíit, íaláhtlz verve ir fel*
hőkbi'l aiáötnlő záport. Mire a föltlszintre ereszketltern,
ztrhogott, akárlia tlózsából öntöttéli volna, Óvalosan kí*
kénlleltem az ur]tarra. A sarkig tárt, konyhaajtó lrüszötrén
hallgatózri emberalak állt nrozttulatlanul. r\ villám már
szaporán csapkotltitt, és a vakító fényiiziin nappati világos*
ságánál tévet1,}rete tterrül rragybátyárnra isrrrertent a lesel-
kedőben. A viltámlást robajszerű nenydörgós ]itivette.

Az olvasó tiörrtse el, vajjorr a §OnO§z terenttés azt
}ritte-e, hogy a robajt lczuhanó testeirr lküzzzl, r,agy pc<tig
Isten vár"lló szavát hal}otta az ógzengésben, <ie akármirrt
is vr:ltu :,ómiilt féltlem szá}lta ür€g é§ oly riatltlrr }rírtrált
*L házba, hogy rrrdg az qitót seln zárta be. É,szrevétlenül
utána surrantirtrr ó§ a konylrába lopaktrtlva }estenr, nrit
t,seIeliszik-

}(iityitotta a sarak}ran lorpeszkedő po}rálszélicl és
ax állvá:tyrói 1ecln*}vtl egy szalmafonatos {lvegíí lrasas
páii*káspalac}rol, Jrátí.ai íclórn az .a§ztal}rüz telepetteti,
§angtls :ryögóssel tapíi§zt§tta szájár:r a palack r"ryakál s
kiarlósan krrrtyirrlott aa erős *zeszlről, mialall }rideg}elés*
szerú borzongás rázta Lestét.

Dobogó szír,vel mtltttern elórr: * krrrontsöt$tlrcrr

iFi}lytüij§k.}
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tíía.i;,ús ü lreüyae,rlélle§
Ilostc o,p,um lcere,rgífil

,\'s,JU{,. Il tip( aIlIlal:, h,)!!ü qroI S:e,
,ttrntíi l,sluittt ur:etiséuel brItjtződó!l "
\',ls/,rrprr,:,lb,ilqnzitsu, \'rggt,rtt i_t,t,

!,,;tttt u: ,,|.,ij ttttqlJ lut]tj bi:loltsyghutt
luiőtltLutull id rajii, É,retlíe eztr és trr
l;ii,iltrlttt,;,1tli;ltgörhüúltrlt,It, tt letlqügii:íi
s:t;7lstigú t,í.:itilbun, Euy ittlett ftttl.tt111

;;il;r,ii !;b:l)ljüI; u t,tgtli,irléws év|uttluk)
*1Á,rrin*ilijl,

;_,.iii}iiltisv{.j ir;;ial} hajiiilk ir lnilr<},iilbbatt kt,,l,ttrr cu",

_ ,,:. , i,,;;i.ri,,,,' ;r-r.r'1 l,
i}r**k*l* rliáLr: rnílr llil!]\'i]lt ,i,:z,t sziti,i!! :,r uir:rí*r, !{ól_

,l1.1*ll]ii:,*rálrtr:ó,t.r:gii" ,t"J,i,r]]"rr*ás, lrlt,rerii,ke;l }*sznkadi,r

",,o"..,rirol]X- 
diib}.rilru:lt,s szikl,airii:tk nrtrtldtr*k íej,felé,

Iri,'i" ttórr: rirli,t, irlilrikat. <liilriis sisitll,
lésse] §t*lglt-vfrj.}ri a riag1, zajjal, l*vn-
.;;]ialll froir'itlr:

F.li;l,,,,;ii,i. k "; 11,tli ht tt,"z_J*r;tlt,k
- :i; rti..isr_}k l ir*jli ,llg5,ik riirl*iá,rnl a

; liltsiiilg szai*rl gáln*li Ss lión:, kí p r:ztri:i<,

§ lá*gti,sft}rór niéslkii rnár kezd
l:]iű;rlti s tJíil91alj:r .lr*i_vói aT,ill,ös grá-
iliÍ" §§t&ínlas,' vastag,:szirt}:ilk Jorntii_
: liil ltli,i *}*nlke:ik, anrtl_v*tlkc t. kik t:ztiett,
,,7t],";:ói"yciire csipkéer!t tl? óvtzrrlrlek
t:rrásii.. }Jorvörös i:s ri;rs;rsxiri grállil-
i;i:p*k *rrrjázn*k ntcs{ rnár rnirirl sú-
,: * l, i; *n, kiir,'L iik rlr*}1, lr r,lrpail;istrli, ;itrli -

:, lt cscl: il vósz lro}i rl,ii, { i:rp crrtir,Ó,;i'r lák
,.rirrl*ltellrlk bl.

}lilliii órvttrry lt,irr ús ktv*rr:g lt
,.!z;*. *rtl*.í1,,, tnirtlli:n sxi: lillrdsr* vál-
:,,7,1ai-jii szin,ét. és iittálstósigát. {!t-titl
1,1rri lólii széicstl-

§orra ktisztilnek a szrip tájrtil a itinykópek

egy.mírsra. Á
ttinr*gek a
etneliiceln.ek
kiizrre}i.

könrr_vezósig g5.,,ii-

rryörű látván.r,. El
kell képzelni egy
alig pár nléttres,
ke§keny, vad. szik-
lafoly<lsót, amel;,--
lren }rarsogva, dii-
hösen, lárnlás cso.
bogással ós mora,j-
lással r<lban &

1)una tcngcrnyi
yize , §zr,széi_ve s
alakzatú, egymás
hcg_vébe to}akodó,
}rasat|ékrlli iirvó-
nyeivel rneglópeti
ílririsi szi}i] at örn-
brik torlrlrlrr*k

vad, v,tirösieketc gránii-
vízből rrrere dek frrlkótli
ki, §zinl§ üz cg*kbe iii-

::iii ki a i,o}yatn s

],:..k a 1c§vi:ikczii,i,,rilllli;l::á! tii*ilt
l,itlltk ay. *c{i{ig lát -
;::i*ri,j xlr .ki,vl:ze.lí|
_li, .&ziái1 újra
.:iri b*gyi tii l:ij-
,,rik,,.:;ik, 'tinii}{.ii§

:::;li{ii§ülrb *ii ltl*-
- ;l,-ieli*blr hll91'*k-
;, :,l, }:ll;:e,rr,:,i,*§, r:siii-
;,i::;.rt1 *rlrlt,klral,
., lj{i lr:iiiri:sckki:i.

Á i{gzí.n,-sztr-
.:i] 1*l,:jt,lleti:1,1er-

]].,:; :ir,í:l.} ris v*ti,
: i,;:3,,i: qii.aír:n rldl'i-
:Jl iir]i i,aj' til t:t{gis li

A, i)uua vize, },:aragoszr'iltlrtl korttr-l*

l\,{ttl\i{, sistt,rt,g!tl js ltirr5Og\ir Sz;i,
p.i1,1 Itrrl, iirjrirrgii ,irt.lIt\t,k (,lr1,1 kii,
zir{ l, itllrtllr.kLl,,rt f|)rr (l\ |ic\ ar(ti.l ll

,l1{|gz§§llrl víz" llaioltialt Szticlren5,,i
,,..iágülla- kart}:irog, szt:rikiizt vr:i*

;rcrlig a rótrtaiak renr.ek 1radirltjánali
ntarirrtrr,árrvai. Áz ul né}rol tn(:g nrc;i"
!evö lzii.;!ati:§t{:. y*l,a§iint azolt a, szili_
lába vésetl, l},ukak, arnelyek a pn}lókat
tartotr-lák a viz fiilt'itt. olyan irotrtrrkori.
a}rol x rórnai utászoii a szilt,lák lc-
i.lrrrri-ásáL ruegtakarítarti !gyeki:ztek.

ül_varr nlr:grlrz(lal, fcnségesetr sz*p
{jz a ré§zl(lL t fir*ga 1,qt| tneríszsógé-

lle n tls nrü§terliililtiensé{ó'ben, ;irrn_vi szépsilg, §zín és lels*-
gts riiszlet liairrruzóritrll ilt összc igen kis darabon, }rogy
izi,rilrtn tlöhbeni:|tel ndzziiii (s sz<rntjirsan isszuk a svájtli
tájsztilisiHckk*l is vetilk*llii rlű:,látnivalókat.

Áz{itr álsikiu,,,,ii. a lask]prr etig pár rnéteres, Jttsieen_v

kis vixir:lr:íijárr, l\ gát*kun kiviit lrarsogva rrihan a szilaj
víz, lzlk}aélein vill*gnak az ,:ziistsgínü }rabtarajok s il.t-tltl
iii1l1ggévcl tnet:tilrit,li ki :l l,izlrűl a lekcte. csipkósszélii
szit"tluslilik . , ,

,\{irrilcrrki, *rrl gottrit_tl l jaj antr*,k a lrajirnak, atnel5,
ii,l !(it.év{rd a "ti:t§jciölt, }:izt.r:s iiibiil --,§ íj|l,c a gtlndolatra
}.clr:i*t,iil itl i§, iitt is hajílroncsoii tTra,jrinetri elneriilt r*rni:i
i.i!nlti:ir iici, i;clig elsiril;-edi, rr,szir13,ok víztnarta, szeszély,esetr
;rttlglrttr"p;tszt{)lt, ve§lij§t(l á,ll ki.a rolrarró vizlríil, atnel,v még
.trtost is túpi c; r*rlcigá}ja t lrtg_vőzött. ror"nokat "..

í'érh1; tIarudllt,{1essr,

\ Víi$kapü

l{ ít iralt-rzilr*l

, -,.|-,|, a',i.l|l.r!! l,t,lkilt, L,i9rl.i:l1
.iil:r;" Ji;;rri,!t !t:l.tléltlei;
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á törz§ .iljiln vannak ft!rc*r*ivi:, -,-
§tqr. Ic,jllt,g l1 iitrzs lcaTiprllr. l 'lltlr,

nrainr-sz,,,.h!,z.l,| r.i!]ga!t{,{ r,*pül;il
gé;;fegl,r:r.:r*i.nolr l*,tálat,i. va}ó§zr§ii-
soÁc, 

-| 
r,lrittl l,,l ! r,l n tragl, rr:púlősebcu- .

sóge!._rr," ipt,n r,51,hélv A]íalál,an L
mereven }:*tlpít,e1.,lc}ekel prrritosxbb*r;
lehet lii*i, }nií*, a i*rgath*i§,tikk*},,
Repülőgépeknek r*lpirtóg*pre 1?*
méterrrStr nagyolr}r távolságró}, gép-
puskávaí ?}em érdemes trőni" Á pi}óta."
géppuska il;i*xl i,ávrrrl beiiil 2il*--3ü?i
iaiátar*t, {r §it]g{i§y{:1őgóppuslr* á1-

ta!,ában csak 1"*? !{, talá]atot *rhet
el. Fiiltli ctilokla,, repütrőgópről, g$p*
puskár.:al c*ak 200 máícyn$} ki,se}r}>

i,áralságró} érdemes ti!z€lni, §*irétr
kiselilr t,áv*:r betül az!)nt}an, élij
célok e}Ie*, au alac§&nyax szá}lö góp
arányiag igen *agy állyagi ós .**-
kölc§í hatá§t ór}ie,t, e3, Á légi}rarelr*z
acélmtrgvas, fölcti cé}ok *l!on inkábil
acólküpenyes ]őszer,| h,asrnálnak" .lt
töltény*k ktlzúl nri*qlen ö!,ődik, tíze-
dik íoszforo§, \ragyi§ jelaőll}vedék, §a
a, félfiá.§ }nesköil.nyít$s*r* *tzl,}l§á!, l"l.

i. az ilyelr trövecJók röppátryá"le tát-
ható. A f*:lszfrrr-l{ise*r §yuj{-óhatáss*l
is }:ít ós *e enr.bqx"i t,*sttrre hato}va
szl!,;iít}nrónye§ m{:r§§ueít ge}:e}i*| *itllx.
A repülőgépprrskák, ált-*lib*n {1*--§

mln itl,-drclűek,
A gílpágy{rk, 1,1ll*ljrl**k-épp.ell

nag1-ohll irimórctíi r2- -í i:r} _gr.])purtiet, nl,,!r,ek a ztrnbut roblr*ni,
iövert4kekk*i ]íínek. 3]e.}áieJi }:atásttk
1,ehriLt jóvat nagy*blr, §*nt a géi}-

fegl,r crr:kÁ, rnerl rníg cz ut e ilbiak }ö-,

r.öéke r,sak 8,, -l tnlrl 51pl,rőj ű

lrrkat ü,l, á 2 c}ir iirméyel.ű- gépág_:ú
r:ob}:arrii }öv*dék* óücnr ri|lr;órőjű *yi-

ll0§yall
ío§alntnnuiu

a }stülüiit{
fiír*t*t

Á lrir lr:gíötrb kellékc, hogy érileke}*
ien nríisrlkal . Ezl t,salt {rgr"érht,teC
il, ha légetl is naí{}, 'mórtéklicn

érdckeI a7, án}irlil 1tsz. hr, ólct a legl,rbL
emb*r szátnára e§smén_yt,§lenrlr:k lál*
:zik. A jó megfigyelő ós fogékrr;r_v,l:szil
cserkész- min<i,en};en talál itjdcnság*t,

_1 stiirrsbrur törekcdj rrivitltégr*"
a.z egvszcrűcn megfc§al'niiz{t!1. [ö,!nöt

=,,rnl!aii'r.rre:i rríi"'vá::. A fillotttk,lrló,,|,Jlzx. vagy e}.eg#y*s d*g*llrnxzás rxa
::,:á-r, senkii-*em órdek*l,, .t,{*;:,iil* g, íráxi-
s*!:ai, ,_;s l:§:"ióni vtii*:t#x,yed nyilv*-

T§bbíclrrriatas rcpiilőgSp
!.li!úlsö §é])Dusk^loröll},,2-3 "tilátszö tür/.5fcn(,k.4" liornházólresziilÉk..1-.-6 -7. Íránllű st},
műrzer_ 8""Éicktr. bonlbaktoldú. .J, I:lülsö qóllpnrkaállár lU l-ené|(rl}§tél}. ll. Romlrakioldó ké.,
sz,i§ók" 12, s?óleltóríiómérir. 13. l;én,yll*p€íőgé,l}. ]í.4-*15*-1fi, 1|elsii ós nisó pi!ótaülé§, 1?. Lópc§ő.
1&*11}, §oru6ataralii:r" 1]0. F-otyoló"_31--.22.,Ii:rpcsolll ós ráeiió" 23*"24. Alsó{.síelsé géppuskxá.llá*"

:i*-26, BíJ:&b8í.il]iigg*szti1, 20lt kg. fj!,í*§g*r XaJc:rai §:**l!.dlx!ij

lást" szakit *,z tllgiá}t r*p{,i}iigópen
ami még a nagyo!:b góp*k*t is }i*i*t<dplelenlré teszi" 1)e az főtengelyóaek ;r b*iseje az ágyúcső és annak iorkol]t**
il_ven liúeriót?i:ti á }á*r:dlgópk**si, a köe*pes nagyságr! képezi a lógesavar t*ngelyét" Az ilyen lnereve& !:e$p{t*it.

irárckocsi, sőt a ki{ie}:b párlt4lvonal, falát ie i Á gépágy,írkat gépágyílval ug-varrÍ:gy t.Örtónik atÓ|Záb, tniui a Sépp*skávai,
is íorgaíiiatóan ós rílarev*n ,Jpftili b* a, repiilőgópekbe. 1.e}rál a cólt magáva} a repülőgépP*i irányoeeák nreg, A kr:r*

A forfa&atót, a,z *plJ{l és ;l iiirr,ey *agy súlya miatt - ami szerii gópágy{rk perc*:nkórrt klt, 3üü lővést adnak le"

ne}reaen kezelhetőv* ,tesei, ,* *sak nagyrlbb g$peken alkal- A bornbák, a fö:di célok eilen intézett légiláxla<trás*k
mazzák" X,itünő aro§l.}a§ &r. a ip*íey }n*gioldíl§, ahol a motor legfó1*lmeseb}: tsgközei, §zekről }egköe*lcbb szá:rrolr,r;rk }:e*

nítását, ,A hírrrek tárgyi}agosnak és *
valtisá§nak iueg''e]llől}ck kcll Ictrnie,

A foÁalmazásÚan igcn torrtos lén1 rző
a, ..beáilílá§", a7. a mód, ahog;,an az
cseirtént,t látorl" Egy kir,ülálló tirdt,k,"
lőr]ő szimével nézd'a tlrilgokal ,lta azt
akarorl, hogy csapátod kércteirr kivüi-
álló cselkésáekct is érdekeljen cix íráso{i"
Már az első rxondatilarr tórj rá a ltír
,iónyegd:re, }rogy íőlkeits<l a íigyelmet.

Ha cgv iinnlpi,11rő} íl,sz bcszátnolli!-,
ha sr-'irj ol.r,ásfótlt. hogv liz meg t'2

.,maga§röplii", V&§Y,,,lT!ély€rt§zánló"
bt,szé,lcl ttrondtlii, r-c91, ht,gr- a csqr^
kliszpk srprerrlóst: ^^szürrtli ncm aka}ókószek szereplósc ,,szüttiti nem aka}ó
talsokat luatrrll", Hason}ó éleiektelenlansokat irratol l", Hasonlú értiekl clen
szÖl a rno k hr,,lvei,L |t,i ez d lii illa gad a saj á t

rlalrni ós szociálís nrurrkáiáról, v*la-
Tnil},cl) kiilönleges irányír íer,ókttty
ségi,riíl. közsza'lgálatról, vr€} a t:sapa[^
trrrtnlrában kcreszlij]r,,it' úji{ítokrÁí"
ait le |, ekr,öl.

A híranyagot. külön lapon, világo*;tll
olsashaló íráss*,}, tcljesen kószon ;meg-
fogalmazva ke}l b*kijldeni a §zerk*sztlj-
sóg rimére, t t rnrf sz11 csclt a paral;r,rt_,nlt
rir ]áltatnozásár-al. Ta]áu mond3:]t:r,l,
scm keli. hog! a papírnak t:let i{,,

*g.yik olda}ár& sxahad ír:ri,
*grveljiink *

gára, ezért min,
<ien *§yes trlon*
ctatot " lrely*s
magyar*ágga1
f ogal:xazzunk
§r9g,

A cserkész*:i
*§§ményei min*
clenkii órclcke}-
nek. §e hagy-
j át ok az,lkt1
n:,oúll alanul .l
r::t'rini- fis*b*,

§üha §t lrj olyasfélét, bogy ilz meg ez
,,maga§röilii", V&§Y,,,mé}yerrszánló" ,rur*r\p lv !.iEzrasá,

íp
sza.vairl"la!.. Vrí;o&{- ílzkó.ílb txx" etrhaugz*tí
besxód §.é§.atqét. lzéházz§ lporl,rtrcrí&erm,öcs;dC ldnueut|t,tihattu mnl;dalficn.
!ndtl ,l:. ,inihk.4lr s ŐonCtie1,1l:ll! éll-hagg *z, f&{i§{r&&{l& i§ gs

Sok ,,.§cn!étlv {o.d,.rl e]i] cgr. ',trókcn}'
r:.sana[ íietébCn" csak tll i!trl t szi,nlmcl
kelÍ látrror1, Jro§,V észrt,i cri,!, .,t'r, érdr"-
kcilrjt azokbúl'-rnásorraí" Jil hí;,ekcl,
le}iei, ker*kíttni pd!dáu,i, a, c§ap§{ aár§a*

j

Iíl,
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gt.}l]{l{}l,vil: l,}ll,iíl lr,.!t 1,;ir-i .!1ii}, kjlil,llltllll!lll, ,l}rlr'ii*, l.,llll:,:g:,, i:;i ii.}i!,!_}1:i_i ,]
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tiizclígst}. irtg.l'rlilierii}il!i ar ltcl}rs{,,§ !}.iit]§i,l_*}{{,t, l]1 ;1 ]r.!;;.lr': ]:.::.i,:|.i,l:.l:. l.:ill;,.,::-
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k1.1r ]} ll,r:etljii}r {.alin tltitlilj;irt áí fl{]i.1!1 4r {ogIaIlrrii }.,!riú!í\i(lii l; l,ijltji;:] ll;l|;l
lrlli!.. T..r:gyiiril ,,a§t.}. hr_lgv eiktrri}h.,§§iil{ ;!z {.,§íj1,1t.g{]§ |:all:t,'r,];1,1

l." i,g_vcljiink :}{'rn, ilui{},,i} lirlság{l§ l,iizl.}r;s kiivctkr:zli.lli:tl ll lstl,iItk;r,i vlrirlt.
Vlrs njlltiri _sillrgs* . tiiztrt,lljtil, úl .\z ;'rIizzlisi r"lk.r,riilhcliiik. liil í} tiiztil,_iltil-i]§-í|]
is jr.lhhlrn }r*szná]hrrtirrk fel. ha l; szlttr,I ly :rjtr'lr,*i !7{)nll)i:11 1{ivi! lii'lx'i,,i_
íxlhrtz, szrirjrrl; br', ;\ r:irak/_tsrliii :,}l lis{j ejir'l fr:l!illit,rliil ;1lrlyi1 l1,r1 ,,.,

2, §o}r b;rlcst'tlt" trktrzr_rlt nrár a hr.:lttrlr:rri!l kr,lzr:l1 kiti1,1t,trt]t.íi,,}tn,,,1!i]:
1'ílg!' nl]ltl 

'il.gf{]lflő 
lltrrllr]l..\ ilgv Ji(,l}l rlrcsfelr:}i: i,iiillt.lt irúr!lli Ít, ltir til,ri61* il;

vilri :t §Z{it'!ti,izr:líSŰ }ililvhállkbar'}, ití{_y e i'r:lsi! 3j|,l rrlinr_lig r;sttiir,,lr le;4vcn, Üip *',
alsír iöi,riirl-|icvó§hé n\:itli|, !Ia mrir irar;'rzs vrrn, ii93 gz :l]sr'l,i ilr:r.si,ikhatjrrii, :l
1't,Isti ajtó;rcr,lig rrrlil,vá lrl]rlt, tlr .]§ák fiz r:sr1,1;rtr. ]iii1.:lilr}tiirrk,,,, ,,,,, ,r.i'i,i"t,,x.
',l'r:lrát ilgi,'*r:li!l* 

"iit! 
rni:g ; lrz l]srj íljió * irlri:1,1:l !:§i,1,Jr.,jllí}(]g . . 1,..:.,. ;,.ii'l.1,1rtrilrl ]

. ., j, Nl,]llt eg}'§Z(f _{-}kozot1 }llár§úl_\.o§ szcrltrlsri,tlcl}§í,gtlaszriltlrllri,llli,}l(,g,.i1!,i{}lI
káll'ira. _A_hirtillrl fr:llobanr1 szi,rllro1,1ió1 {:l1l"r\..rlíJ i4ír:ril}i'nr§r ttl{iii]!_ :., ki:trttl.1tt,.t.t:
ill. :l liíllylrir {:§övón keresz1 iil rlíávozni ils * k;il.virá1, slr':,l.rll,rrlsrl,t.l'', l r :]]:... i|.,il

ir,lrir Ist,ll,t,rl litttritk lclr,,iril Ir,,Irrltt:ik .\ szótrllt,rr i;:tIr;r;il,Ll;, ,,1i11,1i1, ,..l!. ,|;
llrrl r7p1;111,|. lll,ikr,ítt.! kf.\,t.r\,(. (l m,,uI!(,llJ,,,il/i,,, ,,.{i,,}. , , ,,l! ,,i.
r,sl.1 lt.qr,l l"r,ll,,r1,1,:tltlirl lrkn,llilr rrzll:;l.itlli iqr nt, ,]Ea k{Iyhr[n}ban to-

bogó ldriggat óg s tü-
,.Glfr, l, algó aító lgl-
íótlenül legyor nyltvn

(8*ldg |elváelcü

,l. Srllisztrt rlgcl rt t ki 1rnrllill , 1lltrkt,! { r ! ;t liirlr lt:t , !,
sztiltl.alr:il llrr91 r.zt llk,,riiliiik rlr lgi ltt.tl tt:t"ír.líir /.ll. .,.,l , -,
111ilrrIi{ HtrttrlrlskirtliLrnli r_r. rr klil_vltltiiiit.llt,,ri;}" ::trl!v lr:!lllgill :
l.;tl. :r lalrrr}ll', ltitri],/ti,kal i\.

i, \'aslirilvhírnitl :r ltigszaltill1,1lzil ís z;iriirsit1l
lrls:rk, }{a trrlsiií{rls:,n, iagr. l.siili lgilsz krir.i:ss,,,l
íi(íl. 1 r7ri11l,izltt,:rg,,zÍ,t \,|.s7,(il \ t" ill.}nl!;ii l'l,|lll:ll:

lrlli,i i ;lis;kavli,l,
i Irgi:r t,ilrvr.sr*}.3'i.

!.il,r:ri i *;ró §z il;r:]l

lií:,l(,1(i§i'. }) {1 i }rl ! l] {1 i§ !t gl,r,i i1!, :.,,,, 
-

;;'rr;lrL :l,',.ki}l l,,;1 l;11,91 111,,1|, ,

\. sl,í]!l, :i i:r Láiy}tti*lih;lllt ttiit:.
i: ::, i,ti ] t:: i i1,1 |lll r;l:.lr lil l lal;rri_ !l..l,

:.,, !,11?,r;ri.\l:§r|./,é5 1,i]!:{i:l11,., i:i

k ir;t lilll ilti|1, lrtr,.l1,1
ir,.rrt lti:,,il lii r;:rl ! :;rlil,
l'i; ;,l !ill;,lL:l'',i :il\:h:i

{,:i1l1ffi.,_i*.;,n:,ii_'L,
tlig táliggat ógl*n il,s nt tnglrlji!li, h.l:l{y ;rz íz;r*s irlIl::
lrrcrl tzlil!,;}l **k hii rtli,gv lilirlla. rlrl *;lrl::i'l:!l:]
l+nvtlglt.,

{i, Xrilylráinli kiizr:lélre lltrlr.irí n*: i-illitrrlllt, illi,;,| ,:!:lllli jt
ki,rVttki'xlri]ic§ rrl{:g}}ait)itlitt l}ilk \ .t{._\ 1,1(.ilf.,!. ,tlr.zl;r,i rll,k, ilt :l
rzil'r,;ikl,ij tttl,g t. ;.1r rtl|.rdh;rtrr;ri. l!r r: l,r11!',, _,,,',,r',, lrt,lr. ,,

kijaelébtr; írr,l!r]r!{.ntí,i1, 1,ölütkiizriit'§ziiril;i.!,lj !ll;l}j :l:}lr.rll.
?. }1ri r:ll,ir. rllirilk i,!§zrljri;l c'ls orlirll;rzü l,tt,,t:i lr:,;ttltij s*nk1. !;,rl1.1:ilrit;!ii;lrtl li*;,:,islrllllsr'!tilglitrtrk, nl(,l'1 il ki}lu!ió iiil.i11 l'agl lrillllt ;:z l:r1{,.s|,l, t,lli;r.:l,, r,llllJl,§ tri,l':!,ll !tlr,tl i. j;ilr,:r ltlrr!rirlr*!}rlrli;t^

ltóitl3, l}ólxll.
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Ci.nege Lat:i nagg le.tzdülellr.l {ibben be a szlnpeirlr*.
§e i érl. keméng papí"rból cipő kenőt:tse|" ;t' eke tére móza{i t:í l.i lzd rr,
us tlpitz |rc.kkia és lábún tsizma : szótlul r:i.rkuszi.gllrg7a!ói

§etm.ez. Kezében ostart paítoglat.
-* Hipp*hopp l It,t vagyok, ragyogok, rnint a fck*ie

szurok. l1gy-e, régen tatálkozt,unk'l Meghiszem azt. rllost
is alig tucltarn ellógni, A papátn kezcnrbe adta a néxet
könyvet és mondá l itt van, rnagol,i l lis azza! rám*árta
az ajtót. llfit volt mit tennetn. elösee<ltem a könyveirt
közül egy zacsltót, abból tökmagot, és müg$lram"

,b{emsokára ezt is meguntam" §gy kis ver6lr az abla-
korn,ra szállt. és 1recsipogott. Kiriyitott*xr az *blak*t.
(iyere, pipi ! Hívtam" Magrrlj te is t De a kis }raseontalan,
}russ ! }lt 

'Ir{ini, ablak. jrrtntt eszembe számtalan szebirnél-seebb
gon<lolat. §zóp gyöngérlerr átöleltenl au esőcsatornát ós
ímeo itt va§yok, Nenr vpll naggy dolog, csak egy kis cirkuszi
mutatvány. §rről jrrt bszr_.mbe; elmesélem, }nilyetr pazar
tnulatságban rószesíteítem liarátaimat egy seülői feliigye}e*.
nélküli tlólután. ,,Cyerekok, délután saalra<l & ,vásár !"
rnent szót * klrrlrtagokhoz a körtávirat"

I)élrrtán mfu 2 órakor Zen§ett, a ház. §gy tört ablak,
kdt kettévált virágcserép és az elszakarlt csengőzsitrór
jeiezte, hogy minrtenki laegórkezett.

* Hölgyeim imert }íálika lrarátnői is jelen voltak}
ós uraim ! *, ardítottam trl} 3 zsibongást. Irte fiileljetek l

** Flalljuk a bőgóst, lá, !á, iá l Beeeee ! -* iiaugz*it
inn*rr is, onnan is.

-*- Tuttjátok, nit ? l folytattan te!* tarrrkkal,
*- Mit ? tnit ? mit ? *" bangaott kórlrsfrarr,

A helyeslés olyan erővel tört ki, }rclgy Muki örölnében
levert* a faliórát, Nem lett különiis*bb baja, cs*k megáltt.
Üveget majri tétetrrek rá a sziiték.

* l{ólyen tisztelt eirkuszi társulat *_ szónokc}ta*r
továbtlo * kerlves bohócok, cowboyr;k, miílovarnő}<, idrr-
mított oroszlánok, elefántok, Itrvak, szarnarak, c}rek ós
miegyebek l A.z igazgat.óságot vállalom.

F'nt nem igen helyeselték, különósen Putykat*jás.
Dttdás vá]asz,tott szél ]:ennürrket. T, i. erre a cí}nre X]u1,5ka-
t,ojás is,,respektált'n.

A vitának D§{iás §etett vóg€t, aki az ajtó}:an meg-
jelent. Csenget*tt és lcije}entette, trog3., egy erónutatványt
íog lremutatni,

** Lirrr*irn ! _.- szólt, --- Én vag1,ok a vitág iegerő*obb
e,}nb*r§. 0lyan orős, hogy szinte fáj és aki nern hi§zi, Eu
:nini trlróspalacsinta nézi továbi: az előadást,

Puffancs már kcarlte a r{i}t*jt, pcdig érr cpné} vicceseli*
beket tudok ám rnondani.

Az eriirnűvó*z begxr,ítoita a fritlrall ta}rdámat ds ki-
jelerrtelt*, hr:gy az r:as *s l0 máe§a" azzai le}r*jolt, és lr*zeltc

rinr*lgetni. §ytigiiit. sóhaji,*r-cll kótszer*háronszor vistxil-
t"jtr'tlt,.

''-" Mé* *z lse vajarni "* gzó}t Öcsl ós felkapva, rreki-
rlolrta. Puskás Ciniktl ki}o}:ogóeott fejének,

*-- I3uta krrk*c -- rolrant neki az erőművész, * dr:
én otlaugrottarn *s sikeriitrl az eltitr*tett, lálratnon ker*sztti,j
llrrlttal noni űt.

,** Negr játseok gengszterckkei -*" szólt megsértődve
(ls el akart menni.

,*" Maradj * gzóltam ós eg1" marék tökmaggal vigase*
taltam meg,

.- Mqid én legzek }rclyette erőrnűvósz ** rohant Puiyka-,
tojás a labdálroz" ** Me§mutaío§, hogyan liap.la el a;
ágyúgolyót miszt*r }{erku!*s.

*.* Laci, legyót az ág3,t1 ós líiil,,l ki a liivedók.el *-- arüa ki
a jelszót és szétt*rpesz|,ett }ábakkai lnegállt a virágállválr.1
előtt, nriközben btte{*jt niniikól liabát,ujjába és íent, a
karján kiiiLrzta a saöve,l,*t. },Ial:lcot csinált. lgy ni l i}íu_
t 3t ia.)

§zóva] ón l{!t{enr, auaz n*gyot rúgtam a labr]ába.
Prrlykatojásnak negr roll idejc clka;rni a lövedókel, rnerl
tnegcs*saott ós magir* rántotta a virágílllványt,

Puffancs íulriok,cllr,a vi}rogrrtt.
*-'&legállj, daga<l,t ! ** ós nrint- Dugovics T'itusz, nagá-

val rántotta őt is, A,tig tudtuk a kaktrrsztüskdiiet kiszetlni
a naclrágjukbill.

Mire clraktuk a lefol1,1, jolenct ma,rad,ványait, Muki
rlugta be fejél és bejelenlett*, hogJ- kiivetkozik Miss 'N{ici,

a bájos nrűlovarnő" Felkérte a társaság zenctrrdó tagj*it,
hogy a számlroz szolgá}.tassatrak kísórőzenél.

Mírlika a zongorához iil| ós fedő}r, faz*kak kerü}t*k
e}ö. közben rninrlnyájan Miss Micii lcst,iik.

Egyszer esak nyilt az aiLó ds vad ugatás, kcserveg
nyávrrgás k§zhen berobogott a szá*"}, vagyis a §loki lórrak
maszkírozva, Jrátán }ryili, &e ans*ramar:skírnk" A §ri*i
lcrvarniínek volt felöttözve, }trálika babarnhájába ó* *rösen
a l.-loki lrátára" rolt kötv*.

Ez igen jó niulatság vtllt. Á Fioki ttly,an vágtatást vitl
véghez, nriközben foi3ton hát.ra.kaífog<rtt, }rogy mirrtlnyá*
jurrknak }yukas lett az oirlala. a n*v*!,óstiíl.

}Iiá}la, nagy bet_vár ez a },íulii i
Ánrikor kinevettúk tnirgltnkato ltoit]oztarn a megrémiiit

Fricit ós kijelentiltteln, }rog_v mtist én következem, n világ-
hír*s oroszlánszeilítlitő, akinck l-ekint,etétő} refi}eg a dzsungei
és a*n*k össees vx<ijai"

"* Iáo iá, iá l ,* bőgött l]uffan*s.
** Fiai!gass. mert kóriit kapsz -.-- intei,lerrr le nag3,

A krrsár leíordrrlt a Lroirr!}, egyene§t Puff;rncs nyaka kőzd
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derüItség között, miközben Fricií kil,onszoltanr a hálóha" 1 l qfui l.) i=
hrrgy előkészüljek a szánrcrmhcz, \ \.zí\Pu " l;t *|l\

" ,";"ii;l;#:;i:§lxh:§'ffii'i"§{§{ff§;-ii :,, 
^ 

fii*Hl§Ílfr§ '

i,'i.1l1;;i",Íiil,,;;,:ÍI;.:.";"l;;;ft.il"Hi?:,,",,as'.pa----ó#J

iliffi t#ifiiltif i#$-*,,:i,í,-;mi; VW ffi* Ó, asz szemmi -* seólL Öcsi, ** aszt én isz tuil.om * dr-' ,.l{ l-*,} §
éselvettePuffancstÓl""-*Yáijatok,óntragyob}:lictja
kötöm a tosajat és a fiijjemen is mcdtajtom. , , ,"§';q**

Kiment és lrejött, aztált ő is egyensúiyozott. ._ A lrötgyek rémült sikni.vátti! kisdrve zuhantarn a vi!águrbc.A kosár leftrrctult a botról, egyenesl Fuí'faxcs nlakt ' 
azaz. ", * p"páá"":;oú xo"a

közé. Prrffanc§ nüvetye qzc<lte össze a pittg-pongiab<lákal,
€§y§zer csak ijetlten rryriit a nl.akálloz.'öcsi-h*iolu. tojásl Felhirztam a rzéket, arra is fel és feikértem & kis széket"
ii'-tett a tabdák kiizé; az iicsiét, ;\rra is fel, Kértem egyfazekal, Árra is ltl l Azaz,

Ilyen nrókás öcsém va,n nekem l hrlgy csalr akarlam, meft a gyönyörű t!*ygti.v nle§i§g*tt
Mive! az oroszláni<lomításom <lugába <lőlt, kijelr:n- aláitam és én a, lrcilgyek rórnúlt sikolyátÓl k{sérve ar:}-latrt*.tTi

tettem, }rtlgy , újra én lrövetkezem. a vitírgűrbe, Azaz , .. a papárn nyalca kóeÓ, aki Óppen a!:}:an
*, Na§yérrlenrű köeönség *- jelerit*||ern irc p1;1gn;11, **. a pil,ianat!::in lópet,t be az ajtíx

Cn vag_vtlk*nriszter Ukk Mukk Fukk, _ u

a hír&- egyens{rlyozó míívész, RóIanr 
' 

A papárn azóta nagyon mérgtls
beszél NŰorx (így is ejti ki), Párizs, ^ , 7 valahányszor az '{rj sétabotját a kt*

Yrffi§:*:fr'-1íüT:ffilf#:$:* 3rqCZ , ii:,§T.5#y'#ffiLi"{§Í
§'fffi"f: ]'íí-ffjíl; -:**T["í: {.e* &,o",,'u' i'Ozben & í}&üfá§

tam, mán mászlatn 
"i-;;'";.;;i;;" \',.\ l{át kelletl ez neki ! ,j

{, --.."--*"!- . .l!' .' ..'.r@

la * i§IilA T§ Őp§Y§r-§TŐ L§NNáI-
Nagy sikere volt pályázatunknak. 83 értékes pátya-

munka órkezet,L szerkt,sztősógünkhöz" _{,ttanulmá*;zr:zIirk,
azokat" Sok jó ötlet, jó gontlolat jutott biri,okrtxliba. §ze-
ket olvasóink számára felhasználásra, alkalmas íornrában
,szeietnők kiizzétenni. Az atábbiakbau rnindjitrt kijzlünk
is eg,y őrsvezetői, munkatervet. Következö számainlrban
perlig az őrsi összejövetel, kirándulás, őrsi seórakozások
stb. anyagánali, összeállításához nyujtrrrrlr. bősóges ós váltc-
.zatos anyagot.

A pályarnrrnkák elbírálása még folyik" A nyer*mények
ós juta,lmak kiosztásál kiivetkező szánrunkbax. heizzxk
n.t,ilrá nosságra.

őrsvezetöi munkaterv
Ha én őrsue,zető lennék, a támb ízoít í it|t kb ó l

e,serk észeket neueIn,ék, De ah.hoz, hagg cserkósreket
nevelhessek, előbb magamat keIí cser/t, lsszi
l e n n e m" Olyanná neuelem tmagamat, holtrls' mind"ig nzin|.a^
képül ótlhassqJc ijtsöm előt.t.

Aleg akarom |ogtzi nyolc fi.ti kezót és közelebb aka-
rom uínni őket egymdshaz. Kö,zelebb magamhoz. B a r ú t. o k -
hól testuétekké szeretném őket neubltli.
Ahho; azonban, hog11 e:t alelki összhangol magteremthtssem. 1cf

kell lelkükből ggamláInom az apró rosszasógakmütden csiróiát"
Mikor aztótt teliesen kiéptteltem őtsömben a lestué.rí.

*z*rctet ós egtrliiué,tartazds érzésél, az őtsi munkámut ú"gg uere*
lem touá.bb, hagg az a test.uérí szeretet, amelg a fiúk lelkében ét,
meg ne laut.Iion, han.em úIlandóan erősebb és erősebb szúlakkal
tűzze egg.mdshaz őrsöm taglait,

Mikor a |elú leírt lelki muttkatervet eIkószítelleln és uégre-
hctjl.ti.srtra ű magam lelkét kellőképpen felkósz{tetlem, hozzá*
kcyd{vtek őrsöm ggakorlati munkdiúnak a Inegszeruezéséher,.

( Kerekes BéIa pálgázatúből)"

§rre vonatkozó állásfoglalásclkra tárnporrtok*t Paliagi
Istvárr pá}_vázatábói vetfiik l

|. Azt kérném a paratzcsnok úrtőt" hogg őrsöntbe ngolcnát
több |itlt nc osszon be.

2. Kérem" tauribbli, hagy őrsöm, tagiaí lehetőIeg eggid(ísek
teggenek és eserkésztudamd.ng telctnt-etében se kiilötzbörzer.*k
Ilagaln cggmústól.

3. Az összeiöueteleken és kírdndulúsakan nem taní{attt
leckeszerűleg a aserkészpróbúk angagát. Arta törekszem, hogg
rní nden tud, tzi u a.I ót ltt ú r az ö s s z e i öu ete len, i lletu e a k ir ándu I á s o tt
g!]akorl,atilag nvgtallúl.iatzak a fiúk. Netn akarom, hogg uata,
m,ell1iküknek is es;ö}a iasson s otlhon könguből tarrulia meg a
csetkészprób áh ang agát.

4" Gandaskor],né-k őrsőm leíkí tó pldlékdróI. Y as árnaponkén{
egg ütt uennéltk részt a s ze nlmi sé tt { isrtentiszíelelen } .

5. Szabadidőnkel lcisebb-naggobb ki.rd.nrlulásak uagg sétdk
rend.ezésére hasztt.áIná,m fel" A tcrmósze{ben jobban közel lehet
a lelkckhez |érkőzni: itt farr össze az őrs ígazi bardti eggséggé.

6, Btzongos dolgokból alkalmank€nt uersengeztetnérn egg*
rnc?ssal a |iúkat. Il17c-nls6, mínd,enlei legiobb tudásrit ad,ia és
ezzel az ísmcretek színvanala emelkedík. De ugyanekkor n{rgaa&
uiggázak arra fs, hagg ez ar alkalmankén.ti vetseng uersengéssé
ne faiulion eI.

7" GondosltorÍ-om az őrs tdőttlcénti kórös szórakozásdróí,
(Egu-egu ió |ilm, sztnrlarab, érd.ekes spartuersen.g közös meg:
t" ki ntésére gondolok, )

8. A uezetők és előljárók tiszletetére és megbecsüIósére szak*
tatam őrsöm tagjait,

9" A közös őrsí-munkát tlgg dllítom össze, hogg az őrs
zninden tagidnak igéntrtrét kielégitse "

10, Minden erőmmel artr ttirel§rem, hagy őrsöm előtt
dllandóan péIdctképü| áíIhassak" (Fo§tatj§k}
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házmagas hullálnok ostrorrrrrJták a. fólig kilsz t,iilt,ési:k*{:.
Napokon át z{tgott az ellt,náll}rata,t}an crejú vihat: s nrikor
a hu]lánrok elcsendesctltek, csak a töltés rornj;rl rrrayatl-
tak meg,

" Előlríjt kellett kezrieni az c'ílés"rcí, § megkezdl.ók iijra
a nagy munkát. f)e ínost nrár, nctn bíz;tak nreg { t:salítka
földben, fatörzsekkel is tnegerősítcttók az újraépiitő töltóst.
Fatöresct fatörzs nrellé vertek ie a fenék}:c, egé§z erclőket
ván<loroltattak Klarrxbülbe , a mtrnkála|ok szárazföl<li
végpotttjába, lrogy a töltésbc beépítsék azokat. A íöld_
töltést bazaltkövekkel erősítettók tneg, erre betonlent€z§§Ortr
helyeztek, rnely a legerősebb viharnak is elltrráll. §rre épi*
tették a töltés 11 mótor széles korolráját, rá a vasí:ti pálya-
te§tet, arni oly maga§, hogy a legnagyobb vi}iar, a leg-
magasabb hrúlátn esetén is tegalább 2 rnéterrel eneikedik
a hdlámok
fölé"

Augu§ztu§
26-a még
€§y§zer,próbá-
ra tette a né-
met mérnökök
és munkásoll
kitartá§át.

Ujabb vi
har támadta
meg a már köz-
vetlen 'befeje_
Lé§ előtt álló
töltést s a?.t
súlyosan meg-
rongálta. A lti-
bákat azonbarr
hamar rendbe-
hozták.

1927 jirn.
1-én dr Dorp-
miiller, a Biro-
dalmi \rasutak
vezórigazgató_
ja a teljesen
elkészii}t töl-
tóst iinnepélyes
kiilsőségek trrcl-

r-!allni ti}nök gzctrrlilvóltck" alri rar,:,nii_},t,l !iizlotlságÉr,*.l
nc;n trjrijllvr:, k:ireljáv*l ,iiszt,ítr:ti.;l n;,cg ,§dlnc},lil§u*_g{}t. .},,r

ellertsógrs viliaro.1{tó.i, iir,rlrl akarjr:ii az {rj tii}lds{ is r:*i*
eln*vezni, a nevo le§_ve* ; },íintienbxr6-tiiitél i"

Azóta lrilenr: év teit. e!. Nap, rrri;*.t na1l vrr*at v*g;tt
rrtán ltrt ál a tiittésell, de l,ajjot-l ilil&ltr'tl *-"g3, is az rrt*sok
kl)eiil, akirrck eszóbe ,iul.na a7,o1} gliit{clk*tini. hilg;" hin3,
czer ós ezer mrtnkátkéz rirrtr§*zol.l. vi.h*r*kkal, kiizrl,v,:, 4,il
nrippa}lá tóye an§ak §regél}íté§ri,1"

A legerőselrlr murrkaiclőbell natrli ?{i k*csi épilii*ny*glrl
hordtak i1 lnurrka szírrhti,yór*. Szilézi-írl:§} *s a Rajnarli<!ók-
rííl bazaltlemezeket ds grárrittörnböke|, \tr'es-l"fáliá}:ól ncbót
vasrészeket, fatörz§eket ós bányafákat" a.7- cr}dalfala}"ih*x
liavicsot és eg;;éb anyagokat hozt;:k, *ssges*n 3}S.üü{}
torrna épitőarryagot }raszná}tak fel és teh}: nrint 3,{}i,l*.S8$

kiiilrrré,l,ey f;jt-
dc1_ í:s ho.rn**
k+t épít,ei-tl.lk
beit a r:r*gy *l*-
he. Az s§d§,
tőttésépll f,s
hírsz:rr-1,1lii m*r*
ká| el;reig;.1.1,1l,

§el,

Ma laá;,
a §},§fs§ötlr!,ii
qtazás §y}t sxi-
§etórÉ] *iy 

'9r*mé§ee1(l§ *r
*agltrtóiórtr*í"i-
rlő rioiog, nli*l
v*alírm.i e§_y-
seerii §rár&í*
íö1{l' lrirú,ndli-
lás. §gv z§lrl
g3lepbát. *gilir.
ra,!i.e *. esill*-
gó :*t:éisírie&,-
}<,i:l, at rr*i _v i:yíl*
e§},e il.*§rjl! v{,]_

c. r:t, á,'- :r lr:,; l*
!.á.l*zó i,.]§§!:*
!".li. 1{ ét,*tda"] l
a vógt,*}*n vír-

ffi-,6xffi§,l.aE *

á'o

A il irtrir*}r xl g:-ll'ili i!:

lett adta át a forga]orrlnak. iinrrepi be sztii]ébi:tr ti'h- tilkijr, fenl. * |r1]ldselt lá93,ar ringó pt!l;**lrn-}rl:cs.i,kk*.i
bek között a követktzőkcl. rnón,d,()tta : ,.l{int *7, roban a gvül,§1,llli.lt. ÁJ:c,i né}rán1" {i\,€ :?tég esali a, ?9];1§]8.]

a tÖltés, Úg1, a nénret nóp is rrag;, és ntrhéz vi}rarolirrn m*rit utorajirrlt, rtr:r liríti gvlrsr:cliaií,al szágu}r} &.t }1ln3;e:. , .
át. Hz a töitds mirrlcgy a nlcgsaernéll,esítője voll a l.jir*_ ií. l,§1},

"ffia

T .] ., ):.":i :.,:r]:;lii
szolgái láb*d. Rek{ildtem a seerkesztőnt}i a képet és:;leg.iúr-
tern közö}je" Talán visszalari nreggonciolrrtlansirgl.ót. !li::"v,
nyelmű ugráláslól : a lálr*t legár.*ló acólkert:kell,tíj}.

Magyar siker a taxanburgi o§utrák táborbarr
Á ]axenbrrrgi osztrák julrileurni tábor rísztvc.r,őin{k

sok rleríís perrltlt rrk*zot.t Krlr* rTl§§y&r festíí ós rajzniiiv*sr,
aki egész nap trófás rajzr:kkal ós karikntírrá.kkal szr.:rzltl
tli,csíiséget a nlag§ar rrríivószetriek^

'.,.1li,i.&l
, ., .&*

, u -]'r'la

J'.1.'.a

'f *-:
te

Pajtás ! Vigyázz a villarnosutazásnál !

Nézrl a miílábat e képerr" Ae ón nost,ani Jír}:anr" Csrr}<ldr-
val ós gumi§zalagoklial jár. Á régi, lálr*nr neleg Jr*oból ds
vérbiil volt, kenrény csont tar1.ot{,a, }3iztrny irries v*,lt a rógi í
§okszor gon<lolok rá i:s arra, an:i *zl okorl*.: & r,illarfvlsra"

Rajtanr nrár rrcnr lelret s*gíl*ni" r,[e Téged ;rr.óg í{rrgór:

töl
,4§

q
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l.,"',,1r,.-,r;::,.::,,.' ::.

{r3}
Az.,,\mcric:tn Viator" lmüg}-arrtl,,;,nrerik_ai ulazóí,l it,f: llj

rpiliizrl iirnuvar \ilá;{iár()l utazasi szrnvcrlélyP l)é!-,\,n(lriki Ieí,|(ud,á-

'r'o'r 
rr. üi'ar1 11,giirl:esebb. dl{, Ftt),l,e n l e,gveszeílelrt rcsebb lirld keire

,i;;Í:'r,$"ÓiÖ";i diaelieinápioiál j']uugl,ur userkósz §zcJlesztő§óqg

"i.*rr"r",iti, 
. r$sli rtt}rtlói't,r'trt Xez.l;ir!ríi,rl sort)zat(,iil\ hiizli, ,\z c{i,

;ii;luti;il,i,;";lc.n ii"Lni igi1l1i. |1ogylrr §Ztrzctt_léllzt kalirndosUta_
;;üil;;";;i"i in-iirtr ;.*r., tfusaival,'hi,gynr, l(6s7üli {ci az-,ttxptdicióra,
ltüdven"éíkc?nek rncg a.,Zölrl Pokol" '|,3láI! i{lék,rc, c(:tjtlx htlnnut(!-
Á,iiiiatr,rr.. l,éplcn_nyomorl lrj;r1,1r é; lljahlr k,rliln.ll)kLilr hon},ot4(!láli.
iliiii;;; }ir.,u;iik'i',t"l"n*rztdett,jn!l,n. }!osl il eqr izf;rlrrl:ts l"s t,e *ri,lrt,
krrlbrlrl Iírartrrltnt|it pih€ltjk kI

Itl nrár * magunkkü.l hoerrtt liészlet*:kre íal'onk íá,
útálva. A legközeie,hbi tábortiiznól csak _valami §ajiíé'lót
lalat oztullk, rielyttt *n Pu ma íí í ll ltl 91 ó, r ő| |ntr ztr:,nk " N a plriizlle*
* lriiség mi*tt, senrtnitsem ettünk, \'ig.yázlunk fira;iunkra,,
tistn lrót órn tájlrarr. sátrrrv*r{xkof láttunk nek,,i ,r y&.,§{,-

rri.nali. :lmglí e8},,seersrrrirrrl reggelit ós ebédet p{:to}.t, }gy
§§gmíredtünk a napi h*ílen-hetyeniit kilontót*x túrnte!-
jesítrrrrilry mellett.

,t Út otnl*i, ,rolr,rrl §ehol nem ta}áttrrnk viz*i, Á, ma,
grrnkkai hozott, felrrx:legedctt lizcl riz :'rllatoknalk adtuk,
íri ss}, tarraióti therirras-pa}ack tea 1§ell_elt yfic§o*

,::1u§r!ttunk, A hirltg lea §ásy§uerii*:r hiitijtt ós xz et nilg"v
,€!őrt,ve is rnegvolt, h,ogy után* nem izzar,}tunk.-L,eg3,ek 

§ehol1 Á szutl},lr§*kirt inílr rjl, is felejt*itiik, s a
szun.yr:ghálólr, * láda f*nekótr *.. sajtl,önrbiik alait hever-
í*k.

I{arruarlrralr vizher értiirrk, l,ig_l,, fr:l3,órra} §lüc§ar&§
kiiintósc r"oll *:r ós erőstn }:űztiitt,, Nenr, kellcit. A nruláil
§§ itták" §e *duirirt ez a kitix{tis ítól*nr*rikg.i. nrírn3,-ri. vo!t.
iisl*,}:nn ég JosS r.álla}kelzt*k, ,}t*gy h*lt.lenn*-il ** 

'illai.ok,li*il :rrldig, amíg i}rutír vizet rrenl t*lirln*li,
lil.őtrb aronban le§zcrdlíiilr ;r ixlrliiknt" A sze6lrny ália-

tok szaglírsat*k ;l l,irr:t, rle ir,rxlelrr*l ktplrodták f{ll f*jiilir:t,
l:ógle Joseék ketten, kót vásztxro+*kí.rnkkal felseer*}v* he,
t*pogtak a rrrriláirk*l ó§ eí4y n;idls nriigött elifi§tek.

Jó óra rrrulva kcrültek csaii vi;gzal
* Cat,,ür:h*, . " ser,Ore§: § jrlc*rf* c*:rkúg"v r,:lhxtigál

lak rninden{elc,
*' Á rtlulrlk"",?
-* {]s*k, az egyík|* kaprrit l*le ir j*caré, cli: Joxri y*-

vágert! :.rz crrítra, * trak*íö!ó.tlrll, * lliizíltkósí:vel.
§ iaearé ritrrpcrl az élr mulár* elsij lírbárói §?eílte l*

a bórt. Anríg a;r:rr tan*kodla*r, rnit i§ kezrljek l,ele, Cor:k
valarn-i kenőcsiit kaparászrltl k' *ti syós_vszr:l,tárábó1. ds b{:*
kent,e' l"ele * §ebet, l{*rnrndnrr;.rr:r 'h*{orr;rril,

Á nru}lik dagadt hasílll:rn líir},ii§iitt rr stl}l r,íe. Á ki:t
r,,:iszonro*striából ozin{iltig nrcgliiltiittiik a tartíllyr:ka.l és crö-
ien l}ec§ayülttlk" §zuíán §2§,bitflfin eng*dtiik *g_v kil,óttlé,
vel nz ,iissres lnulálllt, hogy x fiiv,iin ki,ssó hempereg-
hessenek. lii is }rasxnílták az alklrirrrat ós lr;rlártalariui iir-
venr]*ztrll.i, trlr az ijt,venrlez-ós nrig mírsn:t;t is rrregrr1,.i}vírtllt[t.
}1r" Cr:rrl; nrri}írja ug},*nis az e}iizij *sti sz*}tatioss;r,,{ h:ltása
alatt, i,lv*t},*n píll*nalbírn, e§y, l}arüpri§sat ctríntózt* x lÓ-

1x,:rior:leterl, Keliewre!i.elr 1.;creek*l tii}tliit-ütik ;r forró }:rap{}fi,

linríg r,;rlxh*l§v i§írr,iri iissz*.kiitóziii'k lz e!rág*tt szíj.iri1, lir':-
róll}r cgósz*ir }:i!liisrrx_l,, bizrlrrltrlt ós mei;cs*lt, hogy a iril-
:irq,;s ;:;!*i** ,i'ls; * rftgt'r :n*rt,lsí:ge rai*tt e;;y r:sie S$S }tiltl-

AM§nleAN VlAToR §ApkÓ;A

mé,ter n)estott utai olvastunk !;1 yl';la. Kúsiibír is srik*l
lótltunk v*l*, r&it| v;llahogy,rrla§.ától, rxiri_bejiitt"

x" F,liJlJu§T,

ltttlitittt,k liii:t,

§okáig serrrrni nl,rmrlt sc lállrrk az ,,irtdios blavt:s"-n:tli,
rrkiknek kózótiii ei kcl]"ett puselui.nun'k, §iir Torrallra §zer:iírt.
Mirrderr, ithető intóe§e{tésh n:legte§tünle a , vár{rató
meglep§tó§ek *llten. §ik ttrepr.ln, nórni drót,bóli keedet*
leges o]rótalrxrlályt fabrikírllunk öxsze a xátrak kiiriil" Éj,
sz*kárrkónt pcrlig íe}váltv* iirkiidtiirrlr, },iem történ!, §emr*i.
Áz íljszrrkák maradtak, ami,k l,eiltak: csii*clesek ós hiivtl$k.

lsmót v"t<lrna;rh* c§á!]i!§*}r halarjtunk u lepcrze*ll lű
kiiz,ött. Iizek x c§ápír§$k u ltlgbízt*sth}: ritvc}nxlak * r,í*
felé. §olrsaor találtrraL özutli* is bűziis, felzavxrt l,iu*i. §*
jollh nern a,kadt, *rt ittltk nreg íelforralva ós kib,{Ítv*" xérni
eiit,omrual.

Au errrl;rer §ráíná§a szixt* járhxtat}*rr. c}e a íi}§lá,k^ §aá,
milra kilÍinö cs§pá§on, ü§etv* nrentii:rk. Áx elijzij úl,saak*,
szokhtlz képe§t a selxi;ség*t j*len|r:kerry*n ${iYextiik. :l§t€"
1;a* egyszr+rr* megáltítottx ál}atját, leugrott ról,* ás §*:}l,ett

virlar:lil fii köe{il.
* Mi e.r'?

-- llgy páp*gájt.}}l . , , ,a, 
§rl§|{lt}l,rrnfi lxar!ál i*if*,

}leguéztonr. §zóp, tn;,k* !o}i r,*lt. i}e * gx*gtll*l.rx íjt,
,:reIei tllldár.

- l{ogv keriil a ;ilrsr!áb* ;l rxadár?
*. {]gy, l}]ú§_v $da:,epiil-! * szi:lt }lölcserr ü*ok"
** },írr$lríÉcerlfl (]sotiál*tcs . , . l)e hiszetr *z crt}íjliel:

jril tttngr.":lrlnnkl §enrrrri k*resrr,ivir,lójrrk. ittl §u{ a !"r:}}x,§" 1,1l-

1*lii , " ,

* Ugynn kinek jutrlx *se,é,}la prrp*§ó.jteilsi *zórni
lille *r pusatát. Á ;"luseta §§$y, il pl}p,}§ájt§}t bi*si " , . }rá-
!].tlr]}szoL is lrifára;lrrx akárki" $iik{r§ *§íót}* "!rl§ri*. 

3tr:g3l van
nrég lrely. s,h*v:l *ern szcirl dll ic}l:lí " , .

* illirlth* ntnrltlalra l,ti*xrit . , , l"it: e:l a i*liat !}{:,§

i;tiszak;rrva ;szí,.;riíl k iti*l
* }íanerrr,,.?
** Valtlki elv**zietl,e]
* We]l. Kile gonrir:li ílá*l? Én l*v*gr:itax teE*liiil

1:*gv tnásval*}iire?
* 1cs.

*,- }i-n xz ki ?
*- Nc;n tlrd<r*l, Talán it;rlio.,. rrii}l-eli il:l?

§n is táír:tt i}§§ prif§l llrár, xirl
* 1Y*ttí D.e :lzok nenr }r+rrltak t*li*t! §iiú:t'?
---" !'árilsilan c3 n{:tll sz*kiis" A rmdiirstlg , . ,,

* trtr'ell] §c i:* kitir:rek :l ,,}ibert.v"'-Jrg,, l'*lt*..:gi\l']
*-," l'*sí
,.*. Vt,rg alg.gi{i,lt§... l §*gy"*x }t§iijniig"
}i;lósz n;l1li irrv*glirs uíílrr. r:st*, }r*l óra {ri.ilra,n li,!iig*k

nleg e§y pilcsnlyás rl:*}latt" F-§r*dt*k vcrlttltrk ős pi§errr:i
gzere!lii*k vr:r}.rr:i. Iizért §.y$í§fifi iegzer*:iíüitk, * , lr:*}ík:l{,
kipányr,áziuni{, ós gáí!"tf l,ertiilrk. Art;in {iilriil ós riól,*i srá"
r*z g:l}rl_,ói tiiy-*lt r:rktllnli eg1, kiásr.rtt giiliór};e. |i*gv .los*

r-
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i,{:l,}J.{]fet §ilthí}-q§rl§, l}el"iz*.,rmi l*ntrn kikrrillt- ixhlil1,1r l-;i,

!lrrlri rr1,*t,lrc sik*ri"llt liln14oxffl*,valn,ry.i r'r;li, nel* ken.v=-ii;r,

lrli! ririáxi i'iiztdilk-kt:*zervel ilontelitatrr fcr!, !&e}_vek irlt:§
lJltlrrr'r,! óta l"elánk $l$ut§l.. A fiiae!ékeli ,i{líu§ek ris .!risstk
,r,ol!;lk, J'{óini rri*r**lti!i rtr*irllahús is keriilt r ígv minrix.vír,-
j,an* jólltktunk.

J<lsil ílll,t iír:*ógetr * lr*n.vér*ü*é§ §tán. í}g kelli*tt §t ls
rlsrta,nnrrk. *. sziiksóg így pxr*rrestllta, Iiajrraltájfu*,n j,ei*

{üreiltcm. Epper: ;:ilrnkcriilt r.oltr* a sor.
x'oltaktipperrt l§.a§át]1 se trrdom 'biztosan, }rrrg_r., töl,,

tónt.,, Iigr kiírltl'lst }rallotl'glm, ví}gy ón kiáll*tiam, nrírr
ntlrrr ernlélesz*:*r, Azoilb*rr. rnirrtá* fejenl n kíizdpsii sátrlr-
rútlnrrk lámaszkodott, csy§uerre, §z§l! valami k*}!*nretlet
l$hért ér*ete§l § ll sátr:rrúd rnegk,ociantütllt íejerc,, §} lr*n
* pillanallran nviigte ,rrb&]t}t vÉl;ig valaki a *átr:r ,il}őti,
},rogy 1-1rr.grerrlegi:tt x ft}ltl.

** Hello. Coolil
Álig élirtdezelt i}.z irngrrl"

Jo{:bról. }r.nlró} szakadl, rr:p*dl
u;,.ilak t"iitnegét{í!. Ya]arni
rettsnet{j§ hang üvöltött tel
{:dakiin.tt. §. rnulák* nrelye}i
a síli*r ntőgött vrrltak ki*
kj}tve ndhátt,v ler.erl cölóp*
tiiiz, t*rr:bttlt,alt fótelnrüklren.

\:alakí lrtl, lrevert a sá-
{"or előlN, A k*ze be*yúlt, Jég-
hitl,cg v*lt ez a k!ór,. Megra,*
gadtanr ezl a k.ezeL és trerán-
tottam a fekr,őt, llstébax !
. }lgy n.vilvessr,{i á§t ki
:nel}ébői l

§{óg annyira álorrrittas,vtllarn, }rr:rgy amíkor a fegy-
vcreket keresiern, nern ta*
lá.ltam rájuk" Perlig ott vol*
tak az oyrrlrn előtt.

Az angrri gy<rrsabban
át?átta a hely2gf,g1, mint éx,
ós a*na}< megfele}{íen esele-
keclett. I,'elkapta az egyik
Lee"*]fníielrl*et ís rnár rtreg
is dörrliilt keu étlen. Aetáx
írjra dórdüli, n:ég nrielőtt órr
1őhetf"enr -vslna. §yonrogat-
*alrl. biliegettem a fegyl.er
,rav*szíll, §ehogyse akart le*
*s;r3:óttrrri"

,* Záróesapot ki,r:}ritriil l
*, .*rdittltla iloak"

Nem. jiitlenr rá, h,rgy
rrlí a baja a puskának, ha
fii;rrk rncg rrem szólal" Yógre
}övégre }rész lrelyzetbe hoz*

i\el)i :Ui"l cll: r$, il{1l! mi baja : prlnk*na§

í,iivisrll Lisz |*qvl,r."r,;,*:} ili.krt!;lil*k l-rz i:}iiiilrt:l. 11" íai
ze!i" l,*liilrk:z|-'{lillqlí! li,r,ii lrtlkrilEb:ln, kiil lialriií illrlir'rn. !'c-
kütit, §zerrr*ik l;:l,giir.ts*t}_ve trá,rxil}lak a loxl}l*k ki}rt!, é
§átr{}r §ii§al!.li rósa*ti ig tckil,tll. eg.y, Jrrs{: tlítte !el.

Nag3" vlll,t"tics;t,is l.tll! *tt, r'rgytíttsziit. í,ttr: tr.tihlret,i r*eg-
srbeliiillek. ligyik l*lrr;li1l;rllrj iis:;yériilrk, ryrl.g;;rltxrr llú."
rlt,ulta az eget" }látán lr:kl,rrl!. s nrig.v 3ábrt, nli*inég.y *solliia
l,iir:rs, rn,ered* ;rz i':E ltli'l-

{l,ríc ki lii:t* tt n"r:ilat }i*ti131:r*,u {*:s|ólriji rig * nr*}lt:lril
haj*!r.lr lr*llilxtó*tlli. .,tzlri:r feli;llt"

-*- IIt ís tieeidj },les}lxtt l

i\tegiratott*n íll|l**r ;:liittt. Miallulrk h:rlt nleg" .1 tr;i
cé l jriirrk rrri*rtt. rn ások ilrt, iclegen ek szr:, !§íi la iílbll tl.

{.trrrk § kilrriz*{t rryi}*t "xózegeltt.*" Welj í *,* rrlcl*t]tll.i*, aztá*, =-- rr:tt,gezet.l.
§emnri ellense*riin}l se volt" ae irrcliá*r,:tóreg ellclt,

;l *c*l; olyall s{i}_vcs v*?l, bergy nt{:reg n,élki!} is *regil*lt, v*!x*"
1 hxlc.ltt rttll*, ilrr.,ll, *y:rk;r, különiis rli:li,;rl §}t:§f*kt:-

ted*:tt" F'o!lrl}i. k:lrikrili, .hrlli*lnok, ntelvek liis:;;rrl egv}r*.-
olva<ltak l 0l3,an v&l{ *7 ,}

szítr, mirrt az an3,,aL*z,l *efl:*.
I i.iás*íek.e|e,

Összesz*dtük a. Iraus$t:-
késoket és }reven,vésretl- sírt,
áslnnk neki" Aztá*. lleíek-
lct\,(, rászrirtttk a {;i}t'ls,;.
{i1,orsan. ídcgesen ri*}g*z-
iunk. §ietni kellett.

Javái:a szert}t,§k -}*sóv;rl
az öszvórekeL, amik*r e§"!
lövós dördiilt el. cook tőt l
valahrlr,,a. *. l]íi }itizó. l1gy
harna alak ugrcl.t, fei, tlilr}tk
minlegy cl,ve*. }úpósn;*ir*,
Tántilrgr.rtt. aztán lezlllaa;ri:.

Á z angoi rat,aszul. ln!! -

lája mögüt lúzeli. \:óicllexi.il.
,előbb észrtvette a }:allr*,kat"
lrrirrt aznk ő|,

lJjabb két indi*s ugr*i|
fel. O}r,an §!"ol§an els*}rarl-
tak. }rogr senk!s*i:-: t,i:q1;.ltt
ut-irutt}< 1öni,

Isxiét átkut*ltrrk rt k,ij,i:-
nyt<}iet. }1!k*r máy r§eg i;-
7(in\,.,§aíltAlll arr:úi, hóg\
se rrki sit:cs a iailzcllbey}, ctl
l{it,tem ie egyet,, üs.l,kctr;i ;L

ratlá,k mellett,.
§el:l, }lelyesen te !l r:;n

itnegv*,ll*ini, hog.r- l:, l:t"ezá.s
l<s.rr!1,1iln fil3,1n,ilt..rlt ar ;ll
rá:rrvÉró kalallrlr,l_af lil **:-

k*t, !-yd{á}_*ziar":: leiet ti,i,k M;l.

anrikrrr rrlegindult ir lílnc,
l vásrilrr a beli:sz*ks]dlj

íarr: " Gyorsan ktttőt lőtteir: a sátrir n,.vítás:!blii,
A fólvilílgtlssírglinn látta,m, hogy val*k.i ftlxltrrrl,r"x 1ó6

'ker;detteges tfuílíaklrr}átr},r,rrrk**:r. §gy mítsv*l:rki ;rcdig *rtlzlg
tls ilhr,gr*r:i itr;yekszi}i l,ajta, ls.rrtótetrttlnr .í:s rxeilirr:iőttr:m cut
;lr alakqrt" $ssg{:esett.

-* ;§ill * sztilt hlrsar*" -* *tt yrrrinftk x zsi",.á*3,elk)
Ott, t J'lr:k.xlsbny1 §zól"iti;r Josúnak, hcrgv n* x ;xrl}lili lrld
tüzeljen, §rert áí§áni fiig xa állaíclk egószsóg{xe}i. ll;,l*8lrr
jiij.!ön ir,le,

José r:cltrc-tír sztrtt rnellénk. Á.eíán *gy jc§szó:,* *s},,§§er:§;j
tüzcltiink a |,lekrosl;x" Orclit*zás }rerrsuoti í*1, ;_ní*lirr: ii, }>1;

errr}}ert egy§zerre nyúzná**k, §ötdi ai*k*k *trrr*gá_e*,1: h;a!,-
lr:ttuk * íii ki';iil, ar:ril-*l szalar}tak"

]Víast rx:lr hiálltrt*}r ;l sírtrr* eió ós ug_v*ner.t ;e aród,
xr,erl ki,lvetl,e" rrrintlen kijreli ós {iiv,;li lic'k;lr*"la soytilx*i
xdtut;l.i, §{egÉs h**ásel volli }ig1,,sr,*rr* ;.aegíitztl1,1l * kiil:-
t,r\,a li.- 

-*- Áü.il §gvelöre rx",m t,[izcliillk tcvírili,1 " , . ixeg lllli
vlir:;i" a;riig vi.lágas*b}"r I,esz.

A p*rt:ak, r:sigulxssúsággal lxxlt*k, Josól r.rlthr;gyitl!t :,l

sirtor ei.iitt, mi perlig vis,szirrtreirtü*k li*i*tix*il*;. §}l!rtr;k^
}*tt, }im* ill}rei.e§.t ra.jt* se5ltllni. §zeg*xv ,"*er;r,e* *l:l"

Cook-kal.. :l1r:gl. ;iztr:lT;a§ §]i§tl*§ {róí;iJkozqi }etj-",i:lket el-
resztel.t,iik * *,;;*rn*tl i*ln*i"y*ág lrt!i. *rlj!, i*jtri::k, ,rztlrrrl,íi}-
§zerrrben lr. vr:szer]ellll*lilgel.

Csi.:,ttr:il*tos, i:crgr-. rn*nlt_vire ell*l*jíi :r;i +]nll}| | i!y{],}ktj,l:
ir kellclrr*litlnsógr,kt,t. §rutlvogrrür n*lir i;;ir:lott:r !:. .;:l;nj;rs*i,
i]htstlk se vo!lu;:k,'íiii:eiulegek. ós rli*gtll,,!iíl,he.i.- lt,!1i!:rk tlg1,-
rirírs irírlll, rrrinl ;rz ril;,an e*lirt:;:*:k. liii :r }l;rl:il i:lexg"v*ltl
iitr-:iak.

A szii**tet ki}r*szltálva, §,y{}!:!rr§ rjssze:l*}:i;iltt*k t}l
**g1- liiir!r-,et irr.* l*, tllov*gt:}luxk;,.,!,e\i:e.].líjit]: kiirnr.t:k-
riil, kikerii}v;: ir v,óllrctli cll*rlsóge1, .tll]tll, rzI n;l :rJltcsll;ly
}lrrkrosl t:s rr nltgli.s t'i";_l,*t §.§l,i}l1íj.5i,.k nrt,g!;*i::iil{e, Il1.;r
}_rcrrsziiliitt*k vlrt'lirszc1;, P*t,sze. eis]::i,rlllln kll1c*vákr".t,
,lzrltíin uritrrlell {i:i*gzil'i, rn*zgti lit:.,,it.. }íilelhrig;" ;,r;lt *}kg.l,
tlll'll}i í)líjgi§§}trni 3'l*ikx;r{l;ltii i:. .i7 i;.rzIh:l§Orrli!ás}r,:z tig
tér *yi}oti,,t rlri{rrtrikxi }luslruatr;; l-:tl}li:zl*t!lnt*n1,* itr
csa'k fel *z it} lr:l.ri tjs k*vóssi jr::ti,ri l,:ltiácz!,i!rrstki:v*}, §}},

t s*é}allre ;:ikai nt*9xi-k r-tlJ:', sz:ii:l ll rlrl!::3,"xgatp i.rik*i
r:gh*illi_k vadásy,*tlih*z l,i,;lit,niii, _r" },i;ji-;;rillég csll.k r:r, }xl6y
* tlól*xrtrili*i;tk il kivil,cl}.<.:i ,rr:,ji!.lll-'-.ir.iillt'kiir!.lrllFx*l i,:l

srámirit}l;ilxk, Á {irqi:;csi'i1-9ző !liiii,tl clirkttLtrt lilcgliti}:;:xínt.

1l,
l{t

{.J.'*l)x.etj$k;. i



§áI}ót \ía§I§arIlsa
§nrléle*zz csa,k vissea, biz*rlyára §ekeil ix voií, liisel",b

koroelban **- vágy 1,atán még Jnosr is '? ol1,an ta}álrntitryorl,
amiríjl rlgorrdr:lki:z,t.ál ;,,}rt,j. ha ezt megcsirrá}nátrr, rrill,eri
lr{res ilmller iennók i" '1:*}ami góp, szerkez*í., i}t!e,[, a.uri a!_r,iin
karszgka]k.otti, olyalr szenzjicilis s ol5 lrn nagyon egysztr{i !?
--* lt§tll is ólt,errr, l*érl nr.,nt latállák lel m,ár *dtlig is ar
etrrl;erek !

1i6lyszeríi, Igctt ,-- ós nrégstlrn lesz, mégr*m l*lrct belíitc
s$hascnt ,,4neke§ lra]*|t," ! ]!{órl ?

§rrc renrlszerinl. rrragttrtk is t,ájötiiink kóliijlrb : lncrt
vag_v fizikailag lehe,t cllilrck volíak (fából vaskarik;r l.t

vag.rl -perlig, lra, nreg is valósítbatók, az éle ibe* r:*ógsenr .lelt-
volna lótjogosultságrrk, rnert, : íflesaegcselc"

Ktisőbb aztárr tpinderrki lelhagy ezze\ a. jri:i}rav*ii;
álrrárrrlouással, tle az entberek egyrrrsze mógis rnegmarad
<irök gytlreknek : ezek a.zak a ,,fell.alálók", *rki,k évlizrxlcs
<tstrorn alatL tartják a Szabadalrni Hivata,lt, állanlliial;
u"i ablr ós irj abb taláimán.yokorr rlolgoznak, fárgd}iatat] nrltlt.
kedvüket nem vesztve, íanatikusa§ ** § e§ósz óletiilrbeR
szivárl,ányt hajszolva. Lig_varrazt esinálják, mint a lct&ói
gyerek ; ftllla}álnak, de vagy olyar:t, ami kivi}ietetlcu, va§y
<rlyarrl, ami rncgcsit.álhaló ugJi§rr, r,j.e rritrcs értttrtnr;, lrog_v
megcsinál.iák l

fiizonyára rlem eg,v gonclolt ktizij]etek arra, lrogr, 1ele-
rneli i,insnagúl J Rer,allonr ; én is kísllrlelteziem vclu : bett,-
álltarn cgy lábosba és a lábos füleinét fogl,a pró}:á}tar* fei-
emelni magam ; valóban, értem i-s e1 ere<lmérryt, c*ak ni:m.
a kívántat : kiszakadt a lábos fiile s óx elvesztve cg_veli-
.s{rlyomat, kisebb agyrázkódássai értenr itjra föittet..

Ugyanilyen fantasztikus ötl€t, mely vicclapokban is
nem eg.v§zer megjelent már: egy eltil vaslome zze} t,.lláÍ"oLl,
kocsi, mely eló. ló helgell núgntspatA,ó uan togua. Iilképzelés-
hen egyszerű s kiirrnyetr kereszt ülvihet(ínek látszik, ánr
rnég§ern .lehet tnegvaiósítani, allnak flienére, hogy van olyan
§lásne§? mely saját sírlyának li:lrbszörö§ó' is el turi-ja v*nzani.

l)c ncmcsak szelrkezel,ek, hancm rrgyanil3,,en fieikailag
lehetetlo* e§z}nók is frrglalkoetatják az errrbereket, Il"r.,en
pl, ttogy az tnúler utólérle a tegrl.api napoí, illetue {rntrl ez
*lííbbi móg }eiretsógcs} l:issza/eli menien. uz időb*n" A tlclog
veleje aznn & tónyeü alapszik, hogy ha nyugattielé indulva
a Fölclet uregkerii,ljiik, annak elienére. hog.v- utunk ii{)
napig tartrrtt {v, ö, \i*:rne ; 80 rrair a Föld. körúl}, mósis a
79-ik napon éri,ink, vissza kiindu.lási lrelyiinkro, tehát eg3-
napot nvertünk. Tis itt, liezd a leltalálók agya ilolg*zni:
ha sikerülne ol3,an gépet. szerkeszteni, nreli_v*e} egy nap alat,l
,[*hetne melgkerülni a Fijldet, trtóIórlretniík a tegnapot s }ia
a gép §ebs§§ége ltrkozható voltta, akkr:r még további napokat
is nyerheí-nénk visszaruerrőleg" 

-Wells 
,,Itlőgép"-e is *gy őriilt

tuclósrrak ezexl" az elgorrrlolásorr alaprrló gépét, írja le, tle csak
iírü]t leJrct az. aki ilyesnrivt.I frrglalkozik.

Il_ven és ezek}rez hasr.lrtlrj ötletek ezrór,e} akatlnak, álrr
ezeket nem lehet szilbaclalnaztatni, mert keresztülviire-
tetlcnek. l\ találmán3,okng,k azorrban sokkal nagyobb töll}i-
ségét lcszik azok, melyek negvalírsíthalók ugyan s íg.l.
szabatlalmaztathatól< is, tl* fclrgalrrrnba §o§etn íogrrak
kerülni, nrert ninc§, aki megvegye őket. S a talál-nráu_r,,ok-
nak 80;o.ro-át ezek *,z; életkóptclen őtletek alkotják,
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ld láhas f{itti*dl {rrgva prritiálták í,:l,e;rr*llti r-uag*k*1l

}{aliottunk lnár arrlil a tcrvriíl, hogy ol_van ualzaér:i.
kl|szi|l:néuel,:, xtaly maga előtt Ierukia, ma.qu titdn ptdig !e!,
.s;edi n slnc&el" !'i7,ikailrrg rrenr }e}rt:te,[lr.n {síjl rnás f*rrrtillran
rrleg i§ va],risííották : rr tanli), móg§*í]l} 16gjált .cob*sejn ert-
a lortllttll í}e§ópitcni l Töbh tlkbi;]; egyrdsz,l, lil,cíl. e3 *,

vonat cs{ik sínra. talaj*lr 1url haladni, rigy rrrint a r*rl<l,tl*
t,tlna1-, Pl" crszágírtrin --- noric il.t rlrcg si:kkal kólryc}*rtseb-
ben }c}ie{. a§tóval kiielel<*iiní, mílsrí:sal §leg {!ili,lei tt f{*-
találí: anrv*grtrrlgtakaríl-ási szen:p*tr{,hó} *jánlja} nri t,öt,-

tÉr:jék í}, tná.r lncglóvő sitlekkel ?
.Didíöríj gr;p. SiIlya csaknenr eg1, kilil, a diót niorzsri,r,*.

tiiri összt 1arrlit azonlri1§ cipő§iu:Okka}. is t:i lehcl órni, bár
n€n} ez a có} !)

S ha míir ii| tartrrnk, me§ kcll etniókeenilnk a perpt:tttuz:t
nobiléróI is" A ntegvató§itá§ára való tórek,vds olyan idős,
minl az {)rnrJerjsóg, Már az ötcg Arclrinrérles is prótrálkl"le<l|t:
vele *-.s az enlberiség a rrrai nltpi6J sttn sz-iinl nreg rnest*r-
kedni ez. irírrr"l,barr *- rnontiani stllrr keil: tcl,,iesen hiáb*, 1

Ep oly tnlgi,alr'uíthatal-lan, ruint a kör n.ógysziige§íté§ú ;

sosenr liog sikeriilni" § mógis. nincs olyatr enl.bfr. aki ó}et.ó-
ben tre töittl vrrlna;r fejót, rajta ós ne.,talált" vo]na ki valalni
csalhatatlan seerkezet+t, anlfly e§űlcugyan §rökké §ls.í*s,
Órökké n}Ozog, * atni a lén_veg : nríndelr lsiilső htha,tús nél.kül,
Ez rrtóblrirr van:rlratrgsírl5,, lrrnrl a7, hog;, őriikké §}{):.*g.iti$,
csali elvilct] i,l1 crrtló: o11,an Ir,$\,en. h,:g}-lra tg5,szer r,lirr-
(iitják, a lotlibhi ntunk:ihrrz, ttt,lzÉ{íisht,z rrrár sa.irltrnltgll
áttítsa rrlő az encrgiirt" §ent *zt, serrr azí a nrá.§ik eivet,
liogy liülsii be}ratás n,í:lkiii l]ll)zügj§nt ntm tudják r:rtg-
vaIÓsítani" }{a vaiamí, mozogr az §n*rgiaelvoirással jít:,"
aZ ene,rgiát pót-o}tri ketrl -*-- ,}rorrnan ? --* csgkis ki*l,rői
lehet -- s ezzi".! tcáris netn;:r:lrpet.rrurn lrr*lril,e az illclíi gtlp l

}Icl1 J,!ls;rtfra már liesziilI cl 1lerpoltlunt ntrrllilc §iil
rrem is r:gy ! M*z<lg is. á]larlrllian i§, siít taián örőklió i?} i:l
mozogna,, az energiája is Öl,iilr, csak Óppe* cgy a bibi ; *r
az iiriik errorgiit kintút jötl,

Yagy kdt ór,vel ezeJőt1, pl. rllyalr iir:ijlikó jár{; óri.lt
találta]i lel, me}.vet §olta§Onr kel} serrr tesl.io sem gópi erlivei
felirúzni, nrógis fo}ytorr jár" Az óra f*lhúzásáról t" i" a tróg-
n1-ornás grlnilrrskorlili : az ófíib.r igen órzéketry aneroicl _r"*n

beépit,ve, tnelyrií:l( a fórudalrja a lrignyc;nás változása szeriti
kitá,grrt vagy be}rorpari ; ez a kis rrro:gá* }rúeza {e} az í;l,*:l"

Lígyanilyerr az dr: {,,Til. is, a;nr:l5:be ]tőlnórő vilrr irt:jt:-
építve, § ,r hi§irnyószloplrak a, rrappal ós az ójjt} l<özti } i1-

miotl a kr:t.tií p*rpetulrtn *r*bilt: lehetne, rle nT el1- i,;iil.síi
behalás l.ar"tjti iiket, i.rzetnberr. trrég§fr]l ,.xíik,

l)c }riába is pröbá|nárn tcv:ibbi pé}C;ikka1 az il3*sr:ritel
fogle}liorir í|elt.alái*k kerlvél sxegni -**- er is teljese;,l };iába-
r-aló rrii!kJ),l,'., ],-1L116,. tsakirg.r,. ntittl c J.}ll,pt,l ll!t,i|} ;l1aii;i,
lcllíl}a}ás*. ** így }rát abba is }ragynr*. l'gvis initide:tk,
*zt iliszi, irag,_v ii a ieg*k:o*n}:b l ar*i rrr/l*nali tl,enl si}.lel*il,
rrrl.:i lrig"í.*s*.r;, }'*p; sik*riiini, hírt. ;1..}111 ía1.1,tl8i1], ijlt*t. i*vá"i:b ;

,tr:*xkíllkt:t}ja*,** s 3r* c**.ltúg3la-u ei};{gzíi,il* i-l perpct*rr;*, xo-
pilói., *ia i*síl:k ilz lleii, :lki vrsxe:ii tr;r:li|]* 1 íixi-1t|í|l:í1*,A k*rti. *,ll}_1,1l 1ó h*}irtlt rr:ir*c*sp*ik,Ei h;'lz

.E ;"!
{l



Iíc cserl*ésaí IűIok!
Ha b{trha| *erkészt ldíak,
ll1iió szíuuel |elkiáIlok :
En r:strkisz míért nem lrllem !
Hisz órzem, ennek szüIettern,

I'udam., hagg aki eserkósz trett,
Rd.ia uár a boldog éIet.
A eserkészet. a legnemesíbb,
imelg !óra, szépre rtemesíl"

Én !őtük ís so&al íanullaxt,
A:étl ollt tis:ta a mullam.
S liseío'Iesr a lou{tbbi éIelem,
:1.íerl c törúén§ük lebtg feletlem,
Hc cserkősr rnég nem ís uaggrsk,
Szíuuel, lélekkel uelük tartak,
Sziuem *zíuükkel. !óért dolaban,
Leíkrm lelkükkel szépért labbaa.

Iícnrraür l§apía a ll€tíét Isa,szegl ?
Kortátrilt felelőssógget adorn köere ezt a kb mendemond,át,
arnil o§y iireg, rnesenronrl,í: crdőirtó hácsitól ha]lottarn.

AI-,dMII(0R rógen, a XVIII. szá-

zad, második felóben egész Pest-
rtreg}ie északí. része a Grassalkc-
vic}r hercegekd vott. Az óriási bir*

tok parányi rósze vtilt Isaszeg "**

akkcr móg c§ali

1"'estuér ! IIa közélek menní akarok,
T.druljanak |el"ém azok o A,aroi,.
És szeresselek meg ti ís engemel-
AhogEan szeretlek én títeket.

lIagamba szltlloJc én jó Islenem.
,. .S ezí a kis |tlh(ts:t Hoz:dd emetem :

Amíre a sziu(m, Ielkem tégóta kés:,
ah ! enlsedd mego ltogls éa ís lehessek eserkésr,

ád e3érí uágy
Szívembe a bdnkódás helgébe

ímmár örőrn köItözött"
Mert lelkem utdn a testent

ís cserkésrnek ijllözölt.
lfag1, Ernö

§lkstrréma cscrkész,

vezl*k ós

§e egyre
kini r'1]ár

T{íd aent

eg;--két Lanyaszerű 6pületbó}

{ej}ődött ós a Rákospatak két

§gy t*ütönös fcr§artalomr$ííás
Fogadalom előtt közös szentáldozáso}r vettiirrk részt.

Régi siokás ez már a csapatban és sziikséges ís, hog1- az
ilven kornol.v és íontos eltökélósek előtt tisztára söpörjük
niagunkal á utinolt és hihák 1lorától. .\Iise után külön gl,ült
össie nrinden raj : a két legidósebb, a 7. és 8"-ik a kápol-
nába és ami most következett, az volt a tulajdonképpe*i
fogadaiomtétel, }tindenkt egy lap tires papírost kapott, meg
egi borítékot, Egye|őre nem trrdtuk nrit jelen| ez, csak
ül-tünk és vártuk, mí frig történrti ? A parancsnok ur
röviden elmag5,arázta, lrogy mit jelent nekünk nagycserké-
szeknek a fo§adatornújí,tás. Hogy nekünk nettrcsak a közös-
séggel eg.vütL kell letenniíogadalmunltat,,lstennek, hazánk-
nalti' és-'" etnbertársainkna}i", hanern lrorsá kell fíiznürrk
ehhez saját küIön elhatározásainkat.

Utána közös lelkiismeretvizsgálatot tartottunk, Baden
Polvell cserkész lelki tükre atapján olvasott fel a parancsnok
rlr nagyon lassarr és itt mindenlii rrtagába nézl:etett őszintén
és azzá| a biztos szá*dókkal, }rrrgy ott ahol ez sz§kséges,
keményen elhatár*zza az ,,rlj lap" kezdésót.

Nag_v- és szép ólmény voli cz a lclkiismeretviesgálat :

egy kiC§t a lrözépkori'nyilvános gyónások hangulatát
idézte. |Tgyanakkoi azon§an modei,ir volL és gyakcr-
latias, mindhyájan *z előttünk fekvő paplrra jegy eztük cnn ek
az önviesgálatnak tanulsírgát ós eredményét, valanrii3,etl
konkrét, §rándóküt, elhatái*eást, hogy tiz önnevelésnél
le5,en majd a scgítsógiinkrc. t\ papírlapot a borítékho
tetiiik, lezártuk ói eg.venkint, az-oliárra helycztük. mint
szent eIhafározasunk felajánlárát, hog_v majd karácsonl,kor
fel nvis*suk és ! á ss rrk, nl it va |ósii(i t t irnli nieg p io gra rr,.mun ktróI.

,,Tanyának" ne-

tevődött össze.

olda'lán lassan-
jónéhány b,áz nézett farkasszemet egymással.
lér.ón a Rákoson, az érintkezés csaknem lehe,

tetlen v*ll. A derék atyafiak sr:káig tépel8dtek, hagy iissz*
keli i;apcsolni a leét rákosrnenti rószt valami }iídttal, Pén-

ziik: aztxirrrn nem yolt, Összegyüjt.öttek tehát mirr<lg§

*tkópzelhetőt, híd,hoz vald geren *ákal, pallrikat, oszlopokat"
f,űré*rt, f{rrói, k*lapácsol stb. Csak egyet felejtettek *l *

}rr(i§l]0§a.lott tót á,csnreslernek renrleikezósóre bgcsátani ;

--* sztigel ! Xikor a ,,májsztrol§ §tr*fil" nekílátott a híd-
ópitrishez, xteg}epeiten kiált.crtt fel ,,1s e §z€g ?" Ilzek sze-

rixt, a lóL íl,csm*ster lett. volna a keresztapja Isaszegnek"

Áki akarja, elhiszi |. Góspút Laias.
Gerl,a-}, ]lIikló.t

piarist:l r,ízicserké*x 
"

§§relrr}arrí*á§{§Ií
/llAl.*rri g l:o*"atrlll. lal;ésyii tl ,lla,na.t-

-r,j l, els ; a.la s ; t ü,n.i. f7 1) a?t (:1,í {J ó s zó l á,sai nka, t
r:n seorit,.:rik ki * ieftrl.trii r,l t*zttr.tof, snó"
láslsai rrémt:t lnlntára il,en Ztt1t t*r-
*&utll,l,r"t }.

Ii*gyelr:* +s -Irsg, -leg ragna,k!
]\ll,sl nlút,ttrintlpn .lag. -l"9-cr i<erü1-

ntlk, l)?!lif jti ez r l,{rí] á lnaP:} lielyÓnl
rrcrrr k*l1 kiilta*i, \'alószi"ryűt:lt rrrást is
it,]r,nt, tt,int ilai,is;ilrliIcíi. }l;it,lrrIj,rn
tl:^*g l,u *l,ó s ri.l,t,i i.lll g, l:il! í t <rL n {!, il.L ed őLe 91,

zn ú. l ól a. g . f l.t{ ól. r;, ;1 st}: ; rl1 1.:*1-1err k*riit j i] k
c r*lprr_a1* *.z -i képz{!r,*l v*ló összek*p-
cerl*gáj,. m*rí ea s nórüi:t ,'|,ith, li:,gíi

szók utárizá,s*; lel:éli.lcg, törlléayil,eg,
i e 0u 7őlii; lJ,Dil ey|, b í.,róil ng -st|l.

Á -rrdl, -nóí tag liasznál*lában rlf
ulánozzrrk a nérnet }c,i-r.

:\ nén:el &*i llasználatát maj,mc.ljt;
az i}yen beszér,l: ;\ gyer:rrreii n*ve}é*é,
nlil 

^z 
a l'őszt:mprlnt, *- llelvosen. _\

gyet,mek lr,,uelcs4Jlen, Sokszor a
Jla.n, -beyt ra*, soirszor a -lioi, ra.g,
soksnor a kijzben szó használbató
elíóle *setr:kberr. V*r]rldi }.relyhatárirzrll
jetrerrtós}lr:'n" bagonlitáslir;!, t*í:r:ó§íe-
tesen }ielye* tl ,n,ti,'l. -nt|L, iKissók*.lt
{oga,ríá,s vl:it" Drágój:* íru &t,rrily au
9zíist nll,,,

A we|,Ie:t.t rlévufi: h3sz}láii!i;'it}fii}
$c &ty')i,}ozztlk rt né:rre t i.;ci-x.

§crn ir*i;,**s t*W§,t:. &",', rnlilcíl nyuj-

iirnk köicsiiní. ,* ltel3,esen; 4 száztl"
.tékra. Jritállá::,tlsti.\t!! száilitjtik"
** }Iel_ilese*: jótáliásici,

An utd:,lz hnsználirtál.;ati t-.e utá
liuzzuk n ttótrir,1 1ll1, ir,_rf .

:\ né:nei rtar:h i: rei,jgszti 3yókereii
a m&g_§aí tt.l-e!i,hett; Lltcaelneveaós
szirrósz*k i;ldri. i}FlyeseB: szi{}ii-
suekr*l; törelii,és ilicsó+ég utórt, .,i
htly*;en; Lt,ir:siisé3; r,

Á:: rt;l használa_iá,vai ne utálroz-
uuli tál,g,]rrs !3réirrk ;i:etlt:ti a nirrteí
l's-i.

}'r..,lnr}eg++. .lőt nen;lle" l.tz. tl:t t,d|3.

téte!r: il_r+rr e,qetekbe:r: B.{i§; l_;cl st.}ka*
gondo}ják. e:irlt a:l ,rz e]őii*r* szólri
i* kjlejtette,

1§



&x ilR*sALMl H*T pÁkyÁx*TAil*
1l}ii] ír,,l;i,li:il i,]:i] lr1,1í:}:,.,rt il;i!{rlf§ vi'lyr.l* l,stl,kq],lcr.i ilt.l;l*l:tti 1,1glt'! Írrgl;il1.,

y*lli,li,llti, i:]iikll:, l,,:i; li i ille,ii.l+:rt*iitri-li ir*r}*|tyzi htí. F,x *r+lti:l;l l'.lli !iit rtlszl

l*:sz *rllt;rk *;: llilzágrls l;rtgln,*rtiitl*str*k, *trle!.v ilz lxrr,'i*}i'tii .l,illi ;,li"r.i,l :'iltlii.

.§ {illzlitlsáq,i i ii,,-;;i:li 1,1; ll f;lr:rkllii;}xij{ óriál,i kiin_vl.,§4,,,u:l,illi!$t! }r:§.,1i,l{. óli:{!;r

l{}]:lii ll*l-, !i1.::5 1!t:l::. tl, !iüzt. ai t.}t,cl, Yr:zc,fiij,!s;ií -lrs{ii|*r 
;.:r:;!iq l; ,ir*lÍr;lln:

§{{.t l:t|tlúar4iitli:r!. az, a.lliirbi;r*g.l,ari*.1,1il pír}_1":ir*.|*1. ilia *!.

l, csAPATPÁtYÁzA"§K llrLiilüí.t hlrtíridii: l')jli llrírjrr- l

,.nffi*,.,,,.u,.'i§-if.\;,,]i"?íi}.'-?.l..ili',l;$-}l,ji';§};;iljl'
t1,1rái r pál1,;rlilurikl;n f*l kr:i! liini,.l§!, l,)!i&,l ,u''ir'*í§i,o'l,,*§_,it',r."ui'''§kil §l?il,*q;r,Íj.
lr:rclr-ik cserkószcsltplii killrli i:e, *\lt n*tr: }finden p;ilx,lrndlk;it ri1l;:.*}rl*:vóit§l .iutilí'}r,
ktll fe lti!nleirri r:ljl*, }r*g1" a r;ap*t nlr.:}..,"ik z*r:A.

i*j t. iirse, r'lerkósa,:, 1,1t gl, l eze{,í j * !liszil tl,| |il
,._,1 ll i:;i1} l,.nrr,rlr!;át.

l- Magyar Cs*rkó*x m*gbexx§lőx
A csapa*., rxj i.ag_o", íirs ;:lr:gbi:szdirlsl, ilrrl, *

li i]rvc iLear'1 }ié ll{rilrő} :

}Iit rúrl;.n§. rr §t:lg;lar {]striirj*r|.fj1 il ;r.lrt;t.r'-

lyiireir í*}r:1 rni,:g a l,lxgvitr {l*rlir.ilr, - l,ilr;l.
,i;tlzásaitik*ak ?

i}regt:s* t,ktisz*llkrli:rlok !s,plll 1,1i r:i:.!,r; li,; -

<1r rh*1.1'rit, a }:ji:r|*l i{ag,"r,arsi9rl'l} ii !i::t],l '
ltilk liitloxlri rncs}:*si:ólórt,

,{ ttrr:gh*lei'lli'c 1l_,ír_ri:,:']::]ii ::. r,l1,1i,-:,: :", ],

í;,aslr* frl*il:i!jlril,
l}.{.i!lrl6.: lratirlrl§ ; l1ir!? i?jli!l;ir i,
i', ,tl,, ,,1, , i. L,:1 i . , "r,. :, .., ,. :,. i., l

l l|ii\ i :.,,l;i. r.",,, '", ,,,l. .1,,-,

l)lJrrtis l 1 jlj ; ', p;i!rltntrtnk ri L-i.u li , ,r,, l
hir;il: f.,ivuir:il s,, n],,!ír)e.7,.|.]- \,aIil!nailIl1:
la§zí*l.üjt eg}, i\-ig irt*l,c}t kapj,r l Bí]glrirllii
!:0l}:liir*lot, í}íeí.,l.tr {_llrrkitzi" .lj!*l,r,g Jriri:l1
\l_rlr ,1,_:|,;l,||. :: ,{! l , ;' .rl ll: l",,nr. .
;l:ilr,,. , ,,l ,kll,.r , :.. L ::, lil.,,^li l,.rlr, l _ ,.,,.,,
].;.:i', t. i!.,,r ': t : ,,,, \ !,.li\ ]:, ,): ,!l,,,;:
i]í.! i]liii':liil1,|:i1 lr,t!:ji] ii lalstiir,i]t llliíl!]t!]tr1.

?, l{ mi nó*á§rrk

i{r:2]111;o <i*ll:lkiinr-r-el {lló',* lis laiive|]jl]íj,,1.1.,,t /,,.,,,..,.l.r.,.,ri:;1ii .,,1,,,1a,,,
rttlp l;:l l lllil!§};ó1:;:ll ttl llt,il,,11;;rilr:i } -;itlll!; llrip.
da}lil-,,;t" i:,.:itill;ll.riil:li. .1{iil<1*i.l t.!arilLl:'l:i
ill{,ra,il!iiiii]i.,. ];.i|i1 1]tl;tt::iil nll:riliiii: {-r:}.
]]1"í}illtr}t /,: : i l: ] l:i]:i!lr r :,hlil. l ii.l it,;l trl d.ii}r,:s,
lö*r'r,ilói. _,.rjlr! l,i!ili1::, illjJ!*l. !,ro1. l,:ilt'k az
Íl't*i.;t' ti t l; :. ii; j ;; : i !,l.;,il l-;:r:r{|i:"{r' s:l nri li i-l},,

-}tl;l. !ilir,}i :tz it:l:},t: i1i ji l] t \'i:i:g,,., ;1,i1 {1,1dalti.
t llllrirl artdel,i r, ji. li;r.;,l: ;\ 1,,. ! ;11,1'll, :igil*piril i.
,:! ;1r,iiiil.;tl{u;. t,j]:;íl:l!l:,::;,,ii l:,:.ii!i:i;r,.:. :,r,ititil

ll*t;t jl:li,itt, llleg.
}.}fl{iil,d{51 }tlt1:!rííl;i : l{l;!7 plái..l |,'
rrO||í,v?i!;l: 1, !i{.i:,, 3il tlcl1. :. ]1..,ji. !:l_} Jrl}1}?;. i!,iL 1,1 :,,,,l r,'s;,r,, i ,, tr,:,,/ ||,l . l, i

l!lirr.i.. I. ,li_! ,tó l, ,.l \l: !., ,,l :, ,'.,:
1l, t ,,. Ll. li;i,tl\. 3, ,li: : l -,, l, i,,,1
]l.,l .. .,'" ,jil I] í..ll ,li , "
?Lj:k,

3, A ryr§ énekmondóink
l)slztli}}{tjrrk *zriltn;rk,..,- :-e:lrlsz;:li::i

i'irl{-r: tx br.lt*k*tlk -- a rr*vj e gyzól:et. a !:i i; t :1,.,

l tls:risszlr i t:ií i xt j1 §!*§l {d* lT e§ szü!: :.+3q'!lrl lt l:
*i*lt.,l,*rxikri} vi,lóken r{g:i rldpdalakr;" n{1:,
tr irl:t,,iLrr, lrriJ;nrsdkre etrri{3rezlrk, ll: :, .

ill_:i;l,u.,rr,r,,rr,rk ttr* trt*l, nilcs*ltlJl, kl',riL:d,.:
|*i;, s r:tlri. *líj il t*dj;il;,:riini.

.\ sztl i il {1l,, i f;dl: i lrko ll ir j ; lil íii l,:r,k ti:i:|, ; ;i ;:.
:'itjzl,}l *rl:tri1,1! ti; lrlr,i*]iili :l;:i {*}.rr:l 1je]]e:-:-
lds, ii,l,'i,;'*jz" lll]l it:.illlt r.liil4llil ]l: iri,zll,
liil;il.;,]?tlk,

{. llz irndalorn *r*íepe
egy;k nyári nagytábori}í}kban
Ilesz;irnr:kl lorlrrrijablirl irjlt. lirkii}llirsi

h;rt:irídii : ! 9il? j*nuár '! 
.

Ponlnrám: ]. hrl: 1S iil}l]t. 2, lt{]l:, }: llürri:,
i}. hfly ii }('}iliu ri]sz!,ólel :. i1]:]\,í?j}ii]!!1 ,' ;}i}it,

l}i.ia[íri: 1," {ii.} !1a l) i.|,'ki] ll''.l;lI i:" liilzir'::
11 159r,!:i.l713j!t!l:;te. ]l.,i,; 1i, ]' urrl11|r:a] :ii;i!r.
1_ {líj i :] .llt.i!rú li;i!1 l

f[ilr],,rl i]j:,]1,:,r]i,],ji :l,il;z;,li!llilj1{:l,::1:,:

ll. EGYÉNl PÁLYÁZAToK
}:!,1:t,l: :. fi,i;!nli iti;:. ,:- , ,:.:: l,_ ]':'.,;:,'

ises. .1 j|:i<e. i]í:ril!:!: ]::;" ] ,,, _,,;,,,
l;|ll;t ,/z; 11 :,,:]r,, ,:, ,

a\ii]l,i1-7:i, ,,: ., ],!, ,,

L,l';íijll |,'.ll-,:,:r!,l];r:,:: , 7.,:':| '- ,: :: ,..

idt'jit;.,
!t+:kiilrló;i §atrililii tl,ir;rlrl; É.^ll!.,:i

jtnuál l,

: ::'

-:,

l a]:,::

l, Me|yik mag},ar író írásai*
*lva§or;! l*gszívesebber* ?

.\ 2 .lií}ij0 szar,:ls rli;'lgi1,1; iLrij ;:rr:k_{p*i.,
ólllrlrjxll i;lllairrllt;ru*t:, :,t]*:,:ii:tli, lr jri,
ll űr:i: il,rllk ism r:rl tt ;isr1 1 él: :l ri1,,,, l:l:,:,.: i.: ;r,:,:i;-
l,';l llllioi <:i.l eg.r.rtai r é ie;l: t!l: :, ii .

lj+lsti liortr:l i,l! l : ilr,li!! 1, 
jil i t_ir(.. t):" i!l. t!l !€]1dr"

llt;ttllzíryl ! l, hrji1 !i ]],)r]|, "_j_ i1|]}, l F.]]1.l. il|!!,:] ]){,fit-
I}ijazits l 1, iri.i 1{,! }; lir kr!;uii: lr }l:i{},t!t, i.::;.|.

kíla}letl. :.]. {1i.i ;"i }}, i!, r,iii <!il:r;;irl1.1i,i, |,l}ll1ijriil
x7l1ai!rl r]1;::1lf]n i}ílii ll.aal|:i}l,.. |-,]!!1,Jl;]]i1:]iit r]r{,

rl| ,:rl, t,cj. , , , " i, ,. 
,

}, §zabadtárgyíl §crys'li§

3" §serkész,l§vel;rt
!..c3,:; lrxrl;1,i| í r-,t,.1 ctit1 tr:l, :? :;l: tll1,, ;,l', l.,|,l,.,1

4" §xalracltárgyí; v*r*
.1 ?." 3", ,i, sz;in;l|l r,;:1,1:ni 1;;:i1:!;ll: {."Ili!i,Ii{]j

tgl,ínlrnlik. tlr !}aília , {]r],.l'; 1.jil:.jl:i:, i,r^i,ajllrii
l!{i§Z.]SZlt]ndíi,

l'onl*zárrt: 1. itl:i1, :: J]{}!i1, 1) |:l!_,,, :} iil;li,
1l, hely 1 prl*l,"

llllna;:rr;1 {tij 1t l} nl ki'zli,r a 3i*g.l:: íirlr-
kílzlr*lt.1l, díj J i', ]t. llij dis:i*k}rríl, ,l,r]l1.1iili:l:
,J?e|itl{ lltil!{iaíl ;tr,tr* *rrit;n;ls i-.tii!],]1:Ii;:l;i! |,.{l,

'ltl.,1 iIl!,|:!lll!l q.|,n,;.ir,.l..,,:,

5. Kidolgor.*ndó olyal t*yve-
u€t, am€lr az ef,yén vásáríó-
képer:égátől függ*tí*nül bixtq.
§ítia a}t, hogy *-l";incl*i! {§8r,,.
kész h,}rxái*ssll* a §§€rk*§?-
ircdalon,l áx egerk6:e§ajtó !"*it
var§af k$xS l*gfo*tox,;lbir ttr-

x,lókcilr*z
i.ll.,, r,,l,;. .,,,, :,i,,,, ],,.,

l lll!l]1.1:il: illil,,l1i:::1il:i i,! j:iii].11,,] 1,1ll 1li:, j.:]l

r\,,' . , ,, ,,:,, '" i:.
1i!:i; :].],]lj!}t§i.: :||. ),.,,1:1|}1)1 1:.r :,;,a.J],],ii,rl;i]]
l7l! l.,;:.ij :,..:].::]]j.

Hagyar §yá,rtír,}áfiy

Gyógyszertára ! ba*:
kap!rató.

l'lnttr;iru: 1- ,lcl1 1li ,1:l;t|, l. htli}- i]_i l,,:;í.
:i. h{:i!- i. l!3]!lr lii5}!,1ii.,: i) i.iiiij,:llti!li]l1 : i,,;]il.

,1',,. ,. l.i : ., ., :, ,.

ó. Sírálxt, a Y*ae*{k {."x*iár*i
§rl:: i;ri,r!.illlr: 1l:l*}j*l; :

1lr::t,tl'i}::::l; ir}e! :ltll ]ii1.]: ,. 1,1 .i_. l, ri:l!,.,rl
i:lcr}itil ;l..-t:ir:l li i{tl l,*ititlii']

-!li,!g]',ill lz:;!{:ijl:i:i:l:i j,,Ill1,1: ,l 1, - ;..

:a r]} rti,l !,i]i :, ]:,i1: l li íjl:ii-1]?,a}. j:ili| ! ]1

},'i 1 1 :': r }:;_, 1 i I i ;i] r]r,]t j|.lia.].: ] ]t]1?}i,1 i! 1 i::;| :], i].:,
,,.F?.t:li!

§'la':lti:l,! ; !. ir*l1 {i p{}lrr" i], il,:ir, ,} l:t:,l.
l|. 1li:!:. :i ,í]l:lil-, :i:§7l,t":|íll ij !};ii:,Á?i]!,.}i? .r pül]:,,

l'|ij*:ríir : í, ril,i 1{l .!:'. }iiizliit lr t', i,"-l:l:,i. r.:6;-.l:. l

,:jilliiill,!ii l: 1-. l,,.;,r, t. í!r;i;j, }'.§ aiay...-|;ií!;]]]
:l1", :: 1,, i,,,y:l, ;:|. riij ll;:1,i1-:"i illiii!rl:,i.i,, : '.|. l.,:',l

?. f*ey&*szpályánr legl:ap.*bfl
§lrnéxye

lil'izirtt;,l, ;,il}l.;ili:",lr .i,rrl^-l4b+;,t ir1;1.1 r::,1,
!t{|llljr:hi: :\i\;jt) |?,'. !,,:ljel!r,,li,tr_lhq:l.

i].i,l,q,; l;ll]rll,,;r ] !r,:1i]li:t: :i]i,i:: r,il_ja!:l,i],.

iirr*!sljr*.: . !. i]i]Ji ,l ;:l;::1. :?, li!i, _l) 1],li:].
i]i} iltri.!, i p{I!'L_

!}i.i*zÁt; :" ,!ji ]Ll J]' :]a §t:ii_c r língi.::l ii:.,::
i;*:il|;rll. 1::. l!;,! :, l'. :t. íjii *ir:;:liilr;vli;,

1,r,}:r.!ijl:j : ::? | i] !i i lr:i* {l,]li iirra i'll!*rli:t pli i1 l:.,i:l;il!ia:l r:a,l , .i.:,]ia"1 i.aliri]!l1*a {,:.{,]f ]}.l iirlin.::1a|]i.
r,],1 !:1,1':ilj.

§. §<*nnat valók gxek ax §d*xllt*l< ],

,lt t..,,j.i ., ,.:,i,.":'
i::_; i,,:i;,l :.. ;..ir.r,gr.!; :,],lx:l ]1c]]1]r,li'ii.li;i,:::l'

i ,, t "J \,, i
'.,., i, ,:',," l,

]ijiirr]!;]:l}|} i:lílij;;ili]il;l l.tl!; t ka],l*iiill
;l,;,i:-.r,,;:i i}i:1]]|ii: !!!ili,j'l,,.i] ,]i.ilr,i ]]tll']ljlli. l:,i,lll

.,|,'il , |' ']
1-11,1l,il,.,:ii:,1ll,, :1;i],|. .ii:,::,i,;.,;, 

-]:l.il::.:i;l:l,i;lll::

.:::,]l:l,l

...,|.,



!" F{ir* §ó x feciixel*ő§ 3. |{erékpóttó

,,ttláli,n, ljir:rbrr, }lrrili e}isrrrt,rl tt kin|ó}1, j }il,rl,t*s*ii dlilaLr*llróilÓ vt;]l" }leg"
. iig},,cs. !:rr,.l*;rt Xri§r* dőrzsi!trlc & tnar}lítl, vil},iárg

z*liit th*l:s*gl, i.l kai:rl:r a lr*tallrras {r:lti:r-
v.í,l.li. n*rr}ií§ lá<ltlrrkaí § }ni§!

}.ii g11nrloi"1.\'alxtni pr"iisek_ö'!i,i,. §,r,|t§|,{líl';

t,ltrr* 
' 
*r.r] 

-jrnJl, *leílrrrl, {:gl, cip*l,t_* lci
.,,-ir, r"ii.jrr,*r,ii: *g3,"trlii} *z *:"rrtlrlr* * };ii

!:,ei lt5r,. nii§v* hiij*rr, raáz ki!,tlt,,

s-ztriikölr,.,v}rorr}i;i: 'l§ikol *z ii }-{{:í!;ill(]§

iehct kjialálni. !-;ár:si, ci}rlelr1,. a1.},á}§ & }}*§1|

--, Í], rlsuli* }á<lá1, a, }násik sz*bír,|ya sze-

t:glsztr"ii , l*i}_ r*tl.e vci*;l !lllrri. :§ekifr-

ii'o.rri,,, }iritji :t l.iir]t," ei,őlkii{liilt.. :l Járlx
'iiátrrószli*ill,krrak, nent tn{izqj*1l" }]k'}i{lr tít ,

,__ . l(eskqrlr- cEiliol, ntarl,i- &z {\2 l}t,lel-cnr, rrri

:,ágok ,r .l,o*a g** }ettne, }r;i kerékpóliót, ;r::;ta

lriiirclsiii:il1. ké1 _-r*riiskupxklrt tlrrgrrí:.k i|
vi"g.n lln--ia,, i,, lílda rróg1,' sarlia .alá.,,ilg.v
h*iíi ,.,nl § r11á.i i_rg_virtlir tolácxá,l lii,st,tti;

";Ji, i. :} }l1{]§_ iesza súr}ó<}ás"i }tcgl*11iiL,
iii*ri . . . }-i.;|_ ,l t,ig;l.tl, kl-!n,n},erlr'lll l.tlt-t,tk

h*!1l;cisiírit:! ;rré§ h,;ivi'r* _íl. .$1ith.e;lrt,i,,,l-}árl,]j.,

*á}{ auliii:l,:.hii! sz*t,i:zlrl:1,i"ilrk,.,1í- *g;§,{::rt)$l]n j]nl:t},r:l,rt,*ún;,, iÚ\'1ir11,

.A n*g3, ltifsl*, Lariii.csál trr*g{r:gildl,irk § nliisti*ü ::7 {:gó!;;{ 4- {ini*cirri m§x*ika*

}.*zt;l ki,rrl3'r-cil. lelr:i!" r-uclólii*.. illl qa§.vr:k a húrrlk rrrri1,3,r'lt: .§Titl)l;.i,ild{l .'rxl*

}.*:-lr. :l it,tvr;lit 1irg3- htrrgja, * liír,r,{a birlz,sartr,ls l,,t:i{,,"i ,

2, Á l*gtöbb*t * l*gk$nnyebb*n

{i'sípiis szél i;rtríalkotlo1,{. * ház kiiyút, l}i.lta tlppen
oir;nslrt.t-*r tiul,uzsolii káir,}i;r *l+!.'i,llt!., l.*ikor órJ*sarl:,.i;i ,lzó1{. :

-* í,Jgr:rj Pistikérn a l]jrsian!,l-i1l}a. i}Oez r:g,1* }iis íiiz:ri:^

r.at4i i Ig*tt, 4des*u1,;i:t,;, rn*gy*k --- § vtll,,lt

ptlt,ti.*. l1linl. :;.7. :i] i ,l il! l ii l!,:.i- lr -ls1l!i{;1y1|-] li!.}l;l-

sitil}i.l'ls ,:ll;r,!,lrj, r,i3tlill:l, k,,,];. tlljl]lui.t,ii t,l§_!,t,{"n; ll.,.,íiít.i,s:l|,,

íi;lvrx;":r,ii.*x tll]!,{, r*,k,iiili_ * í::rler.,lb*!iat § !i ki:t
r,,tlsin ril,sztl'*gl.lr. k§tl,tr_l,*tr virgrilli ll }ll§r:*q},,l;i,,l llc,:rrlii,
is" }}.óg liiiiúl{,ili§i]l]l.rá |;:l*ri!k *: lr§ódr,rr]'iriizl" }l,:l il !{i
."rif{lrl: rl.víiirs*:ti rli.ií,l{,r., j,,i qjr,:s;,klic_}.l-r:,ü}::ri, ..:;ri:il l ,, i, ,. l ,l
.i. ;r:y,,i!i; ll-yílrisr;s r:irplil l::"t1;;_i,i!!.!l,i ttii,tt!,li,i;" k*l::i::l\, |i,,i;iti:"

tlill,íl ;rl;lliij Llia,

i:* v*gvok {ll s ilrt -- l.j. lraltiss*l i;irr'lk *s lro|flili,:ji ",,ktl:ex,i-

1*k itrtílrrl:t. ii,i,,y;li rzózitlolrl

biirkabii,tjiit. ]]*-
j élre i:§aí,},|,a i)

sípkáját" líitl*g
iclőtien nng_v cr* *rt';

íál tissztrrtadi*i,i:í
ncirr g_vtrtlkját il!;,
r.le Plsta körtllyr:-
tiéir l"roit *t|. két t-.r-
t,alrnas ,k{i'.es{rt"

},1órlsr*yét- *1árll*
ioitt,

]§r,iilt:ilr llr:su*-
grll.i l:i1,1irj;-iv*-

szorl. il}c:l.vr zsák*
r] *rabk:jrLi;l {§iirt!;} -
gol:.,ri :ikcri.i }í. ni:li i

l.ti!§y nr,llllit!i.li:-
gl! glj-;1lJ1,1,; k,ti-
t{il}{}§(]l/{} ,]l }i.
liiid{s ni:]klil li,

j ], 1"i ;.}:_i]§;1l, 11, 1i l,gri]!\ l]l.{ ] ]"i. ? jiiii ,*, l}iir]{{i;i
j'|:,!:i,ari' 1]!li}l1ri]Jn11|!:,lll i:g;ll:,ltlg:illli ,1,1,:,i,"i]j;,k, lrilli§;,iglllll,:il
l;ll!:il:i,:}§r;; . , " \ir:§:,r:{c,,}; jilzl'l l-i.. 1,1- 1i,iIlljl, }"*ggi!:t:tlii.
Jr;.rjiil,tri,r;k ,.t,;,r)lí,llii l,:r;t}í!i, 1lit.rz:;i i,}, :]. r,t:::ni;]i: gi,i;l|i:lllti;l*
fií)i., ". |ii,lrl;iiil llil l i,],1 ,l:]t.,.,. ,: l\ ,q,:!,l;",, qy;*rli.ilil;l,:lillii

§iiliil}al, rri.;ljr1 l;l:r,;l;1.1l;li l l,,;,;,,i ij 9i:]],:i;iji] l'Litrl'1g s;; §ij'l:,li,;-

:;t,.i,l, l i::l.,t.1.1,}ii",lll:l ,.,ltir,; r:;,t!.li.i.;}l. :::,l_i,.1 i:.l,i:iiijl:L!l :i;lrii,li:l':'v::.i
:'l*!,iril.ir};.:,l,i.,l,i l l.i]livi].lil;i ii:r:l*'i,i, ".i":lllil:11..

1 .ii,a,]r: i:lii.]!,!í]r]§j1,)a" !j: .,;j i l..,i/i:'ii a:],.:i{f,.
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A vidám őrs.

Minden cserkélz,órsnek *gy§zeri,
mind vidám örssé is kel! lennie. A 8.
törvényt nentcsak me3ranulnunk. ha-
nu* élniink is kell ! A vi<lám őrs
nem rendkívúli tár§á§ág. Ha vlgkedólyü
az őrsvezető ímár pedig melyik nem
u l)- akkor vidá.n lesz az őrs is, A víg-
kedélvü ó.svezető minden őrsör íe|

tud iázni egykedvűségéb6l, lehan-
xoltságából. A vígkedélyü örsvezető
Brsét mindig, minden körüímónyek
köz§tr fel ttldia vi<lámítani"

lme néhány mód és esuköz arra,
hoev őrsünket vidám órssé tegyük:*"l. 

Érdekes élményeket mondok
el. Az olyan őrsvezetónek tarsolyában,
aki többéves cserkészmulttal rendel,
kezik. mindíg akad egy irsmó €rdeko§
é|rnény, aminek h§lletárr íelvidr:l a:r

órs.
2. A: ar 6rsvezet6, aki rós,wett

már egy-k*t tábo!^on. bironyára tud
mesélri' humoro§ tábari történeteket,
Ezeknek hallatára ugyan§sak felyidul

vitéz Farkas'Ferenc,
,a C§erkó§z§íövetség iárselttölie, a §zqmbálhei.vi 48_, §z,

;Ük;;;;,i;' c§erké§;c$al)nt tiz ó,r,t:n _át volt,para§c§nok&, a

oi;Jolr.ii l'i!úgjarrr}lor(,t t,cztirkari fiirröke, az ang{)l cscrk{:sz{,k

iriiJi.rXr,,i icntlj ulttriek trrlajtlouos* vezérliari ezretle§ let,t,

§§l"JI". i:r..to., sc,í tizezÉr 81vfi§ójarieYébeír ürivózii őt
ó],eti:nek e ne\:ezete§ lrgtárkóvórrél

;;-;;;';r';iieait-i'iroart"t"s cserkészvi|ág : a tá§or óler* után,

3. §a kiíogytak az élmények, az őrsvezeó elő"e§li olva*rxányai*:

ttinv-vut i,, 
'ioÉi."rotot és az' azokban már régebben kiielöit, h,rn,o,-l"

;;g'yú ;;kk"kJ, olvassa vagy olvascatia íeí órsének,

4. Más alkalommal elég lesz a,l őrs felvidítására_ * őrsi §ssza!övet*,
vasy kirándulás közben - esy]eey ió c§atakiáltás, érdekes játék, jó nóea t;
-*'S]'n-""üi""-rjjE* 

a.*"=,i*"ő ieljes ,"nevető összéióvetelt" i,, if inpi,

"l.ődj;;;; 
.e'il ",iaa.. ióke&ii "eyijttI63, 

3,2 irv+n_ ó.ssreiövele: .müro"á
ffi;ii#;;;: i;;; i;"i!i"naO oit,"r"* legyen a vidÁmsltrr" a jókel""
a neYetésrÉ,

Az iEazi őrsvezető cóltudatosan é: leryszerüen t§raksrik arra, l;<rgy

a.sén& iiJim-p".cet*t *"*.i,iun,"t,"sy érsét íeivid.íts*, ho8},. cs*rkésx*ibii

á*jii"rrJi*,'*lnJie rn,aselygé, iói;délyű íérfiakat n*vel!on, 
fi.

Ferenc,

Ml ÉRnnxxl;
tlosyan kell a lllagy*r §*erkász sz§rhesz-

(ősését megszólltanl?'"i'li'i.' ;iÉ;;; 
"i i,i"l te 

""lc, 
. azcrkn,tk inndot

szilkott okoaui: ,,hogyan is szólítsam,rn,g e

Jái.ii.it,; A "hir,*ta}ts messzrilíiás 1cv
r,iiiigr*iiOt , A Mrrcyal §serkész 'l'ekiltete,s
il.?rr.ii'őrag"- r'a*r, rövidtlll,rrr ;,l'l
crrrrvi, 'Iek,ntelcs Szc,kcsltüsúx, Ilr ,sr r,

ie.Ói' r,it,,ri"li,l l.trml, \ Mast,lr t]sct\ó,,l
JrJii*rrt*ieg" §s rllv;tsói kózöti nzcnban cjl,
ű.il_-,;ié,í;. , ,,*,,cn},. ho§,r c ltdeí hir rt:i",
mcpszúlílás l,i, !r ert i:rkíh| 171 s7eit,tJuK, n3

i;ii,;i;,i,'rk i*:" s1,1lítalrak: .,K,dve, Mrq1 r'
CscrkÉ:z ]" \:r, i,,kkal sZL5h, s ,}\\J' j)r:n\,

;Js;;;ű cz i:ceqszólitás, nritl al eliii-,bi?
}lázíszer.
§;Í;;;' bosszalkodunk 321,n. !3gy _cipd-

iliz,cilii "ege 
kirojioso,1ik és a f,jzés nehtzell

*"ov. rr"n a kr;r,ctkez,',i:épccl! {1,{ii!l(tiit]k

2-j' gm:-6y1 cihasznjir ;'1,nr: ,;i,r4lhar,
ietolOunk. rtosv u iehérsziníi o1daio; lxrs:-nál-
iűi.uk. urt szinezni kel] (íek.térr pl k, ,"m

mai). Ebhc az oidlibe márl;ul: l Il,ii,|\ :lI",,-

iÜiI veget, azló.n bc_\odoi:irk, Enrei,, ii mii-
rieieinek gyorsi}n keil leiol:;nia. rTIcrt a;, aüe-

;;;';ilö--ciórian .tpiioi()g, Az c]iietta1

""iO 
tti7.et,*s utárr a cipi;iüzönk r,ége mindis

lregyes és ezórl keunyen bejlizhe:,._, mal;rel,
Az oldrtrlt ó\,itll,,]n keze]:irk, n]:-t 1 l!j. "
qyuiékrrn1 , (Kóz],, {pg;,,ir Jlin,r5 ]: j,,]

otthontakarltá§.
Fót-Ótszolrtate§a. A pókct elsz,rkiat:rrk l

cserkészotthan legnók}rálósabb sarkí!ó] i;
ukk,,r, h" 3 t,,,khá],,: lt:sztrjjlik ÉS ]:J,l:ji:
tzt :l részét, 31,6i 1 p,lirir:il., ,-.t!1. -gz;;1''' ,

vízze j lemossuk"
Terrnészetismerct.
A kirándulások, tirbolok alat! az erdii ma,

tlarainak me{isúc.é§ére l'í;l íellrasznáibatjuk
tlr. Nagy Jcilő: Az erdii rnarlálvilága círn-il
kilnvvd1. A cslnOs kiá!lirású.65 színes íílJ-
dírrképt..l illuszlr.il1 mttnk; átr iiiz\e 3.-,P
keménv kötés|,nn J.5" l', Kr1,1,11r,l a szcrzj,-
rré1: d't. Nagy Jenő, }*brec*n, Rr;ítrmátus
glmnázitim.

Lésoltalom.
Á "isi:lkészetnek az arszág lésoitol§ilran

{§rrpetotthon,ó§?l{,t
!|39- sz, ,;.líunká(,sy" t§, c§;rp§l,

való részvótelének első elrikészi!leté; ncs-
ttiie a Szövetsó* a Magyar C*ektls;lr*n
ket"'srimnrat ezeliitt r-rierrnJítolt Lé§o!talíni
ilvai itten<t,isí,iásár,a! é, a de*enrber l,.'én

kez<ldiidő 1ógajrar,ri .i{iaiji)! tanJo]yai}l, !ir*§-

sieii ezestv,rl. E vez*tői tanicl:lam beí*j*-
ieie utan í-ludapesterr és vidéiian úiahb tan-
jo!yamokat hiizdilttk,

Táborozási statisztika.
Az t93b" év ny arárr a miiködű 761,} {rs"]r-

készcsapalbritr ,{t' (58.030h) ráborczctt, , a;;

.l,ixj rqm. *.vben a lábatoző i:sapatok száln_*,

.i.r, jS;lr-at teít9 az összes csapai szárná-
nit<. l" irlei nyár*n összesen 5§5 cserkdsa-
t,iúór vort (1qss-ben ,136). Az össees táborl:zó
c.ieiXész szax*r ]936-ba:r t§"815, 1935-bett
15.297 volt.

Irodalml hét"
,A"-i.;áoiiüi'kát célkitíizése keitiis: 1. Á

cscrkészirorlalo,nr népseerúsítóre. ?" Az ir*-
dalmi műv*ltség ierjesztése. Hu§y eren a
iiiin t<inet mi a teonrlöje, megt:lá'lta iaprrnit
rnás részén.

Örsvezető.
}logyan leh*t kedvet öni*nl a7, iirsbő!

távczli aliaró c§erké§z}re?--Ec\.óni 
munkakór. xegbizatás kijeiiilé_só-

vei. Tovirb5á órdekes ós váliazair:s őrsi
Drr:gyamtxai, a,mii az iirs ta§jai*ak eg];én!

sérúhcz'\ koráhl)/ mi,rtet, vála:,ztutk ii,",
i"i-.liosorilrn jrj orsi üstzejövclclt]o d1,
ű-ii iirsi ki,;intirrlís,il. rcnde7é)éve ' e: \, t, j

kozó összejöv*telek larl,áslivai"
ReoülőieIzé§ek.
ei'"rii;p*, il]ar:,rk katona j ós p,rlri r1 -"

uiiitiaeÖneú ncrnzL,íközi jeIzéscir ,,k,,":

i;liíri;i 
" i;i,", l lc§jobbln c]saiáttten:., ,',

közelrnultba" jt,}ent meg ilytn tkirl,,.t,,l,,,t
tnt,ll s"ríncs n§,umással szemléjteii a i,:: t},
["r.' .q.i ,lktrrtitíbla sz(,Tkc)ztiiiéllél { r{, ".
;;;., ;, ti,". tl*iiql ; f öcllcníil. R,,d r1,1,*1. :.

Mrirváttr,-tlrca .tlh) rerrdcilrető me,i t,{"l t,"
jr,rn. Erv pÉld:int a ? MJ§\ 3r Csc:!: , z , ", -

kcsztljséliéber !s negtekinlh*tí,.
Küllóli1.1áró.
il.úl"ii "ii 

c}eIké§lisazolVint,t és a!án] ,

t"i clet a Cserkószszöversél Külü.cvr Flil 
.,

tall ad c kü]iö]d;in járó cserKéSlc{ Fel,
ínri.r, al tqlzolvín},nak az éív',]lves_(t;I
csck arr;r:i/ e,_4\,all,{cl()tnra (pl" egv l:}-á':J]
irili. 

"áitorr" 
- izt kiállitották, íJnzaérkeevr

ái isazolvá,!yt trc kr:l1 szolgáltatrri _a. Külií§r"i
Hiveielna\, jdvJ ns,ári ó!abl> utczlish ,, , , ,

ieiret a régi ifa zolvinr t fie gú jítJrnlrd lla",,r
iil lr,rro]vínr; kt,il ke rlled a Kü!ügt , iil":",
rlritili (Bu,i,rr,r-l \/.. \agi" Sáttdo,,'r;.,, í,

§ se rkószház).
Örsvezetöielölt.
Örsvezelii szeretnél lenni? lla me§. L1:1

nui t,,tz* u nrliltáid (i!rsvczetői 1,1J,b;l,,
liólt:) e. csapatodlran l müködés*d tlynlt,
iiósi; poirn;s,iokrrd tíd meri hízlri nllrl: l::

vc'ieteset, v:irj türelemmel és ,']rsvezc:,

lesie l. Mi elbe n az üsyben tsak *sy jl]

tanácsot trltlunk adni, iégy minél icbb *:er-
i<eii, irlv válik belőied hamalnsa* jó iirs-
vezető !

*A fo6ak §zíü§§Odó§c nem köTetk**
zlk ho. Üa rendszero§sn fip$li{r az9k_&!
Ortol frrgpéppel és fogliofirvol. Az Od*t
lcgpóp iiagínnartOtríí totloiü alkatró"
,zőirrOt írlítía eltárolíí ,Jrinden ti\ztá-
tnlnnsá§ol: Ós teslőnnyr,íot fl ío{|a_h,

ról. Áz'Oitrrt fogpóp a, frrgak*t bóíe-
tlórró vrrráusol§tt-

+- +___*
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HARC A ilAÜYAR NYELVÍRT

Észr* sem veslzük, hogy mennyit vótüúk
édes anyanyelviink ellen. Napilap|alnk, heti-
lapialnk, sőt ml magunk ls rokszor beleesiink
* magyartalanság hlbáiába.

A ftlagyar §serkész hasáblaln kereszlül
harco|ni akarunk anétt a széo gondolatért.
ülunkatársainkat rsllíériük. ftogy csatlakoz-
zanak célkltűzéceinkbez s irásalkban, tudósí-
tá§aikban lotozott mért_ékben iigyellenpk
inagyar ily§lviink tlsztásáiára. Az Óietieges
tollhtbák kiiavltása é§ a sattóhlbatavltás
lelkllsmeretes keresztiilvltele órdek€boü a
lapzártát §-ben és 20-ban állapítrgk meg,

* A Toklói Olimpisz és az eszperantó nyetv.
Erdekcr tartaltnú ievelet kapoit'li)kióbi]l a
4]serkész §szneraniókör. 1r6ja kózli, lirlgy

a Japán flszperanti! íntézet *limpiai bizott-
ságrrt *zg;vezett , i§ *, a lrizottság íőcélja,
kéli ae eszperanlóny*lv tanitását tűzte ma!,a
eld, Arra törekedn*k. hogl. az 1940-ben rneg-
tartandó ulimpiásztln az eszperantóyal he,
lyeltesíth*ssók az angol n§I*lvet, Ugs,anis
a:: angolt á jírpán- iíjrisáú icen nehezen tuttjajíll ,mgstanulni §s ráadásul nem is szerttik.
Reméiik, hogy az európai iiatalság is elsajá*
litla az e§zpeíantót És ísy a nyelvi n*hdz-
sóseket kiküsaiibölve akadálytaIanul érint-
keehetneh majd.

A §lerkész Eszperanlótör vetlteit kéBek-
k€l élónkltett elöadá§t tartott Dánláról, a
Ma§yar Országos flszperan!ó Egyesületbetl.

A nov*mher }-én lezajloit előadáson ííaid*
l{enrik tnüftirdító dán köitők rtaxyarra ál-
ültetett ver§etit §zavalta, majd levetíiettók
a Dán Idegenlorgalrni §zöveiség küidiitte
vetítőkóp §Orozaiot. A Kopenirásái és Dánia
szépségeit ábrálltt|ó k*pgket a közönsóg szí.
vcsen fosndta.

A szarvasi 180. §z. ,Kárp§!" csetkégz.
c§apat írra, hogy a tanév elején megkezdte
a cserkészmunkát, kát örs nyomkerasó és
elsősegélynyujtó kir;indulást tartott a Kőíö§-
menti }igetben. A c§epat megiigyeiőkészsó-gdt kim-játékokkal lejleszti állandóan, Az
örsök erósen llyu.jítk a különpróbák anya-gát §s egynással versenyezve díszítilc á?
örsi sarkokat, A csapat Ietszáma t5 ujorc-
cal gyarapr.rdoti, úsyhogy jelenle]a §ív§n
lőnyi 1étszámról adhat számoi.

Tisztl értehezlet Jllrkón. Á nra!,ói cser-
készvezetök október 74-én este l{agylakiBéla kerüteti el}*rrölzö e]nöklésével éít§-

kezietet *artcttak" melr.en elhatározták,hagy
az őse tcrlyamán városkózi ónsi akadály-
ver§§nyt tar{anak és bekapcsolódnak az
isktllánkiviili népmiívelés clőadássorozarába,
Mecb*sz,jlték, hrlgln a ;dli hónapckban
csapatkö/i iirsvczetőképl.ö ran,íolyamot rett-
deznek. Az előkészítést vitóz Csaba' {.ásziti
és Nagyiaki Béla cserk€szparancsnokok vál"
lalkozták. Vésü| abhan állapodtak meg a
makí.ri cserkésztisztek, h*§y. minden hónap-
ban ö§szejövetelt tarta,nak mindig násik
c§apet otihonábeí"

[gy eserkészcsalád únnepe" A napokball
nyugalomba' vonui .hivatailról Jeszenői Emil
bácsi, a hudarlcsti cserkészkerület tevékerly
iiititkára, § alkaioruból segédlilvatall íőigaz-
saztói "úírnet kaoott. ltiinntetésót íelhasz*ál_
juk. hogy kóeöljük íényképét, amely** cser-

' !i€sztiszl íi*! tárrasá,aát}rn iáthatjuk.

|"l*ly*xíni riport a Magyar Cserkészszövetség
lV. crsz- fényképkiállításáról

, . A Mlg},Jtr űserkószszövetség or§z. tnűvó§zi fónykópkiállí",
lásíil. rrrr,lr"rkct crlrlig vicliken rentlezrlt[, ilz ir!éll fiurtáprslcn
íar1 ia rrrcg, B]rzcl lliarla a §ziivcts(.g összcl<apr,strllli á ,,st,n-

készet nag.v*oblr e§€món!,cit ús ir jubileumi ér. ünnepségeivel.
A kiállííá§l a szörelség mrgbízásából a 1"5. sz. ,,Bclhlen
Gáhor" cserkészcsapat renrlezi n reformál u§ gilnnázium
rlísztermébcn (lX", [.ón;,at u. 4-c lI. enr.). A Szeikesztö (.]r
megbízásából ellát.ogattam &z épe§ mo§t ine§írvi}t kiállításra,
h<r§, olvasóínl<at Í c§erké§ueli. l.egírissetrb*' eienrón_v*iről is
hűségesen táj ókoetalhassam.

Á kiállítás helye a gilrnázirren nag5 dísztermc és ]nt']lci}.c
még eg}, kisebb 1trent. }ipcn az aitónál íaláloni a Liállílás
nrindenesét. ü_r őr1, Pista hílt, a t{ÖK közismerl ".}atle"bá-jáL, _

,,Epen Tóged kertslek barátotn !" --- monrlom neki *-
a(lj nérni tájékozl,atót a kiállitás részleteir(í!.

Pistra készségc§ln áll kölélnek. bár sok a dolga. mégis
nagy szerctett,el magy"*ráeza l ,,A kiállitásra kb. {i30 kéli
érkezett be, ebből 100 ké,pct a i\,TAOSZ, a Magyar Amatőr-
fényképezők Orsz. §ziivetir,gc kiilrlött. ezek vei§enyen kivúl
§zerepelnek, közijttúli otl lát"lttk Raru.bab, Dulovits és a
többi fotónagyság képr"it. A többi kép jóíormán tnind
cserkész§zcrzó mrrrrl<r,irja és perlig : felerészben vidékről, fele*
részbtn }3rrt{apestrő}. ,q Xiai'titaara az or§zág minden részárő}
jtittek képek,'l-ór,árosról. I]ebrecentről,-' ZalaegerszegrőX,
Celldömölkről. I}r;rsodnádasclról, §eegetirő} " . -, jófornán
nem tudsz r:llr-arr váro.si mondani, ahol jelentő§$bb c§er-
készet !an. fi}Ól}, ne vett ,i,olna rószi a kiíüIitá§O§".

- ]\Iinrlen képet liiállífüt-tatoli ? ** kíváncsiskodonl
tor,ább.

l Oh. nenl, sajnos a 114 kiáltító képeiböl nrintegy
130 kép ,lem ütiittp }rre€í a liiáliítás színvonalát, €zekcí'.
kénytelenek yollijnl( kiselijtezrri" Iizek*eli a test...tirekn*k
még tanullli kcll, ;lár dv rztrt,galrrlas nrunkája. itlbh mtgfi.
gyelő és Iátóképesiég. eg.t kis tcrhnikai fejlődes fs ők is ott
lcsznek a jök közütl.

}Iegköszöniirri a Pista a(iaIaii és nregkérem vezessen bc
i's_ mutassa meg nli az értlukts, n)(.11 i rlvonl{,la várja a
fikkct s a lapnak nt,ltt szitlratí késnit.

A nagytereni ízlósesen ponyvafalakkal részekre ,van
o§ztve s ezeken belül cgységcs elvek §zerint elrendezye §Ofa-
koznak fcl a képc}r. A 'kiállítás 

maga§§zillvc}nal{r, kitü*ő
a I,TAOSZ anvaga, §ókai tanulhal.nak belőJe a kiállítás
fónyképcző látogátóí, tl,e szépek a cserkészek felvéteiei is,
De nini, valami ismr:rős rész tűrrik §zemt]}nbe. A t*rem egyik
résee a cserkószintéz§}dnyeket rnutaija be, ott yan a \rízi-
tc,leir, a7, a,kurat lyai öregcserk€sztelep, a Cserkószpark,
repültitér gyiiitenrínlc, szelil.rnél szebb felvóte}ek, tatlók
egé§z §Orrt! cserkósrru§ví:szck remekri, eg" kóp pec}ig gyüjte-
móD},e§ gázvérlelrrri szak{}ktátá§t ul,uj';, §ok i§ gi bfunulója,

}íegküszünörn Pisf*r barátrlrn szi,ves §ezetd§€L!
qr.,{,a1 az, órzésscl ki,,iszö:liik i}i t_ő}eo hog}, czt a kiá_trlitást rnin*
elex **erkógzlreii *reg ke!]ent *éznie.' X.

.alft
J"á



táb*rts*tis alapjti,ut i,tp*ílgs:j*l{ t§rl*le|*ií rst "

,r|?nü a,

3, Törjük a fejünllel. azcln, rnik{nt f*gjrrk
t áborunk*| a yáiaszt{}lí löf t.'.*,ehiti gserndtt v -

lrez ,iliően f*lépít+tri ?*

Hahó. . " §zigetvár, l{őseeg, §ger, }récs,
Keszthel1,, §yór, Iiápa, §zenIes. lialirs*it-
gyarmat, Mohács,.. hahri,,. t! csapal*k
mind-mind! }íi fő a korryhátokon?.,,
Küldj*l.ek beszámolót késziil6rldssitekrrll l*-
írást lakóhelyetek vag5, kiszemelt táhor-
helyetek tiirténelmi érdekessú§eirői n,,Kob-
zos Diáko'-rrak ;r §Tagyar Cserttész lz;erkcszti!,
sógólre, r,}crl negyyenezer íiú klvánesi;k*rtrj;:
ám, rxir,g késaülrlek a töt}bi{rk !

MEfittlvÓ

Á,&{;rgy;rr Cserkészszijvetség 1X, k*riiJet{-
ilck 1*3? januirr 10-én, vasilr;:ap ddteiijtt 13
órakoí üebre{:*lti:en, a várrne{yei:áza ki:l-
tr.iijd.li lcrn{|_.e n tariaqdó ívi l*nd*r ki;.

gyül€sér,i,

Tárgysororat:
i. íln,;ki rnggnyitr'r, ', \'ule|{lti§1l, jIlí,i

tós. .3, Pőtitkári jelentés, 4, A iöpónziátLl.
je}entósc és az 1936. évi zirszá,rnadás !:e-
mnta!ítsa, §. A számr.izsgálótri:i_rttság jeler-
iése ds l ieln,lentds negadása.6. Áz 1937.
évi költséi;elöirilygat beíGu!i{;1sa. ?. Á!ta-
iár,;os tisziírjítis. 8. 1ltézöbizcttsági t:rgok
\.]!:í\/li\J, o lF,,l;1ti{i,r;;

Á; es*lJeues inditvirnvr:;k : ki!egyiiió: *iiiil
nógy lrí:t:ei irirl}lln n:,új;;lidlk ill a l_erijltti
tln ökséghez"

A csapal*k au alapsz;rháll.ilk ?. §" l3. ór
l5, pontjíi szer!tit kuidik ln<:gbizci,taik;tt.

,{ kiizgyiilgs uiár; iárl:tsebóri;:: Angt;i ki-
:áiynt]ilren" Elnöksée"

Mazgásb*n
tllár §0 fillártöl

tIuEN Au Mt c§,
§ocron Jáno§. l{ós;li;rljiik, irlkalr:ttadt*ll

kölú]lük. Királt l(ázmér. Pésr,!.,tci bt " 
r ,

nt,rlr'r itsz l M, t. ,5.n, - Sz, P,, .}1. i.::,.
vótcl*riei irt;rdjuk * sz*rlresi:!íilek, ,,- lr!. r'"

K" A címz*s },ülíiilclör; ílrrd!tr,* járje. ** 3,
A.. §ze§ed. Várjuk a r:ihkek*r. -* }-eszplór*,
Á r{ivitl !:irt a br:sszalrh miatt íürí kSzai:lijit,
* Iii. §, K. tr{;rjztCat 11*§} küxrliiet.iiik. -*-

Hitralilyitá§" ,,Á kel,*pe,ri t**rrtij", .ikkiiJl j{"

1riiz: űaíl Jí;zs*i 18ö6-batt, §2ii}.j;rrj'l1,*:
19l9-br:n. }trilriiil+l,ics 1795-b+n l,iáil tlct.

xKlRÁ]xntlLÁ§RA lN§t}l.T Az ű&§
A brrldog várakozástól kipirult src*i}!.

cslltog* szemekkol indnlásra készen állt a

hót frú. Tíbor, az őr§rrez§tii ópp*n az i*é*t
vizrgálta át a lölszereíé§t § í{l$§t tlírr{líl ka!,"
g*n fettc m§g é§ercYétet*itl

"*- .|ól van" pu§ákok" látom, gnndrxan k*,
szültetek errc a tirándtlásra , §öi e§},§§{:k

tíi! gondo§an, m€rt űéza széperr kiszedi ;l
hátizsákláhól a bétyegalbumot S§ ittkfi§
hágyiá, aríg ,most semmi szüksá§ nem lt§i.
,. - Laci, te elieleltgttét valar*! nag}-ox iltx"
tosad! Tudod-e. nil'j

Laci löprengye §orolia lel §oüdolath*ri
hátizsákia taítallrtát, Éleletn, a kglacs" mel**
§zyette." kötél... nr örsi ielszere!éE ráesi
része.,. * Velcmiárfi"". 6ind,en ótt }'*í!§i
goítdo§atI trecsomago!v*,., lrli hiánytzlt*t
hát?

*- Nem tudod, Laci? ,-- loíyíatta Titl*r.
*.- Pedig í3gyon-üag},on lonios! Látod. *tt
akármilyen íairlid rltra indulok" magarnh*z
ye§zeín ! Olyat §rereztem be, amelyet {,,tí,
lron. tábarban, kirándr:l{son egyaránt hasc-
uálhat*k, higióniktsan, kónny** ü§oma§§1-
hatok, szóval a le§pompásabhat * ma*a iaj-
tá|ábó!. s mdgis clyan olcsó áron vett*rí,
amityti a le*lana**bb cselkászpénztár** !s
klhír! §*, ile törd tirvátr'!:l a {e|e{i, ,}reg"
mutalom, rniről is va* szó, í}e jól iegygzd
meg, hr:§v §§*lk.iil ,,*!r, l*sz }ra!ii!*<l ,,tip-|ep"
rserlEórz i

Azzn} e|ijlr*zoit e zselr*ból *R!, kit§*Ö
'!'lp.Ttlp gyártff,ir!yú l*cki.!ói . . . amí **lk§i
r:érb*tí cter&ló§t r:f§§frp*§ kilámiilriásrx :i*xt
ied*! !

1,

:

.]

.1

llírí mond a l(obzo§ l}lák"-"

. , . A Törlénclmi Tábor tervótrek kip*i,,
tan/lsa nagy visszhatrgot váltott ki a cse!:-
készgárdábarr ds egl,re-másra érkeznr:k a
levelek azzal a kérdéssél, hogy a rrrult szii*
munkban felsorolt feladatokorl kívi'r} nróg
mivel járulhatnak lrozzá a cscrkósxck a
Tórlérrelnri Tábor jör"endó sikerd,hez ? Hál
inrc az úlmutatas l...

"l " Kérdezzük tneg paranesnolia,inkat"
*iil_ven történelmi esemriny{ választoltak t
táborozás alapiául ós nyonrbarr liezdjük tneg
a vonatkozó adatrrk ír:}d*lgozásá{ a paran.§-
nok úr §c§itségéve}, kitrsrtotI szerepliirr'i}i
szerint.

2. Az őrgvezetrlk hirdessorrr:k tjrsiikb**
lrá'!) lizlr!rll_ il kiivcl kcz,1 lclt,}rr, : ..-lJi! tprttttll
*; drx, hagp n táborbo.n melseleuelrcdltik o

At lrodalmi Hét PáIyáíatainak íolytatása.

4. }la nópi kultúrárrk emlélifii ij§sze-

§"viijtjírk, akkor lrizorryítani tuelj*k, hog;,-
}rár rrrásféle. dc sitlyábarr az akk*ri tttt,tipa-i
krrltúrávai e§_venlő míivclőtlésse} .jött.iittk
a }{árpálnlr nredetrcéjébr:, nlc}_l, kiutul*l-
hatólag a körn_vező népekre is hat$tt.

5. ,\szó; száraz röIg1.
6. Néhány évtized,del czt"lőlt ,r !!],á§

legnagyobb sziIttlázai kt,zdtt!k alkalma;ttri
a forgtiszínpadot.

7, Ha testedeL kír lrnod pihentelll!,
olvass valami jó körr.vvet. 1-{a a szel}cmerl
kir,ánj.r a pilretlést, ered.i lii futba!lazlri v*g1l
menj halászni,

8. }{a a prótláztatásnál lalaki netn lu.l
megíelclrri" rrri magunk adjuk ]!eg a vdlaszí
ós ol(juk nreg a íeladatot,' 9. Mikor nóhány perc rnulva egy külörrii-
sen bő termósű bokorrtál összeta]á!kozttriL"
mindkettónk ltczób*n volt eg1,-eg1- szőr*
csomó, melyet ma*kó lioma a bokr,;k
tüskéin hagyott.

l0.'Iegyiik íel, hog_v valamell,ik nag5
iparágban az a nrultkáss?.§rvezet, amel;-hez
tartozo}, elrendeli, hogy lópj sztrájkba
rnrrnkaadód ellen.

11. Köztudontásit tloiog, rnenrr_vire fáj
az cmber könyöke, }ra va}amilyen éles
tárgyba bcleiitötte.

12, Főtltr}cg, hogy eszerlbe l ósd. arnit .

rnár az e}őbb is mondtam, h*gy te ?e vag1-
,s magadnak lrell nregjárlr:ld a. }riá§*d útját,
ha boldog akarsz; .}elrili.

13. Azorrbarr, ha a játóktlri kívül is va:r
sza}radidőtök -*, ós kelll, hogy lelgyen ---
ezt lrasználjátok ícl mirrden*ke'lőtt lesii tls
,{e1I<i pihenésre"

l4. A zsebóbeu, sátr:iban ds hátizsákjában
eltór,erlő cstrkdsz igetr mr.Ilatságrrs láivá*_v.

a t?- oldalrói
1il, ilrisna;l rcItjel a liri mi:giitogr.rt+íl

tiz /;ralror. N-*m srrk -§zót íá]tctluilk. hirlr**:
€g§ lcvélborilÉkr* riiirtanl cq.v {ínlcr /§
:rzt rnnndtatrr ntrki. nrt,njen oCx *zotr*al.

16" ligyszcr e§.v u:idon_§üll k§z!ársoxág-
balr a íóhrihórral beszéiqetlem,

'[7. Á, falusi rrla§},,ar eddig, is szír,tse:t
fogatlt* a cs*rkószt, rrrint mindelrkit, aki
eltal:ilta t,tle srt:tn}ltrtl a hrllgol,,

Á felelel morrdja meg. hog1" mind€fi tí]_a*g{
idtiztlt rrrellik köiryr h:in],adik lapjárr található.
.Az itlóeeteket rl kiivctkt,zó körryvekl}ő! vill0,
í{l!ílük hi l'l'álrrlrrrzási kön!,\ --. li'érliópósz*l -*
.d Nasy },"iinöh lev§lei, lí, é-s IlI. ** ldűióslág
ós jtlőlratárrrzds .*, Táhori mrInkák --* Yízi-
cselhészel *-. A g},akorlati íjl§Yezetó ,*- ;\z őrsi
rend§zer gs ir. tíz 1tirrén_v *- -lz őrs élete -- l\r'
őr§ megteíenrlése -,-, rlegris kátó --- Bad§R
l'ou,el| : .\ lrolrlogttlds ö§\,én\-eil} 101 n)llf,§ll:
nóptlnl l]örstcr;.\z élct nrú\-észcte T,irh
'I]ihanrdr; Tiszla {óríiilsá€i. {z{ azcn}t*n nent
tillítjuh, hO§_Y c§ák§py9n ralamerrtr}rilrőI §cl.tiink
irléz0l,et. Pltlyázni l*kor is lehc|. }r;:l- llem sil*c-
rillt í!rindcn ;dí28lIe :,áak:rdrrunk" ]lflr,{r}rmán
tcljf\ pól}'á7ilok löri ,! 5orrln.l.,i ,,,Jsi"r.
diinai 0l.

Pürrt§zirü l j.. }icly
1}. helí 4, püüt.

t}íjtuá§: 1" rtij 18
oklevó1"

'2 
p+nt, 2' ircil, § pont"

I}, 2. dlj i F, 3. r,lij *ise-

Yándordíj * Díjak
Az i-rodalmi trót vánclordíját ia §rövctsóg

által *,donrányoztltt zászlót) az á f §ílpíli
nve,ri, anrelv az cgydni és csapalpír}_"-ázilt*i;rlrr
ö-tszesetl legnagyo!:b J:oltsziimoL (lr el.

Az e6r,órri pálváz*.,lok riíjazásán:il trz{ t,,xí':-
jul< szern előt{. ltogy }ehelőleg rninilcn irrla
;rlkalmas p:il_v;r*runlt* --- ya§_§ va}alne!l,i}i
ir<rdalmi §§liln, 1,fi§y a cscrkdszsajiólralr .'-
n.l,ilr,á r os s á g elti ire r{il j öri. Á kő n yv j rtl, *lt:rei;
eg3,rrirzét. *x }:lgyctrxr:i §_vatld,a ajánt*it* fei.

Á,, {}I§u, Ut;*tiiti-*tíi ?'gstiilr,t.

*{ j}

*:1..,:a_ ;,* _:.--, _+'.:*]3_+ __*Á*fuibt"!Éi€air-*4""!{+i],



§x§*KE§;Tt : §O§§R ÁxpÁa

-{* áltaí*récl*le§r ** a;x ffi**a*txer*nrx§író álta*í*l_x}*
1rla l t}ktlliesárr;l*Idutlry '[t*z*íi dr r,gr-ett,nti inllg;inl;trriir, *1,, sz{iii., liijzktirháai fő*ll-or.

Áki nálunk lrr,l, ;'rllg,tvrittrelerrtnre! lr:gla.}.kczi}i, fol.vtatjx
azt a kriltLrrnrrrnkíll,, aniit *liitleitrk l,ilbl} rrritit 1{}{} év
*lőtt lncgkezrl t,ek. ;\ ., |rtrioniiinyos {i.r,,iiitenón3"" citi:ii
íclvóiralliarr rrlár 1E2(]-ban }riizlenlérry jelenl. tneg mágygr
nvóh,ctr az állaLvótieltrriről s rrerrrlo*ára egy-" száz,áda
lesz. lrog_v Kubinyi Ágoston az Orvostlk ós -i]ermész*t-

vizsgálók i8,11-i vánt{crg_r,iilésón 1? arirtrvat tiíziitt, ki
pá13,ádíju] nz állrrtvórtrli*iiit, rrróIlal,ri nlii rnr:gilásá.ra"

Aki az áll;rtvéde}lnet nrrr trrii,ve]i. ntiktrr ${]rnrir$ í].

világrtak a legnag_vr:b}:r ornlirN,iil<l,ólilóséti estünk át l mik<tt, lr
,,ierénrtés urá1' jii:részhetl ,lt},it ít,csórli a riolgol:óit tnurrkliia
gyiirrröI csót, tro gv gl,iikrrlriesrköz*i t g_varapíisa; mo st.. nririőrr ;:

harjviseiés lnés az enlirerirtírsliau is min<leIl *rltijlcsöt, eltell.e,
a fegyl,erteien 1a}iosság a§sz$l}yai ós gycrtrrekei *[l*n it
képcs furrlulrti írz .i}iirlvéíl{inek ig_vekezele lrótsrere*cri. *lí-
tttiretrlrc viilik" tr{isz rlcrlilrí ttkarju *z elrluruultj elnbcrt" s
a*rellei,l vóderri rr 1'ertlrrtilnek liitrbi ílrzii alklrlitsait,

,,}1la 1reart rlst. pltrs proclte qa,e t}l!t clreinise" --- lriize{cllll
varr hozz.árr il lliiriirri, nlint, ag ingetn, ,"§rst 1,1enstlilerl-
schutz !" .* lrilrltlr.{tí-},linak fel, akik nelrn gtrndoljillc nreg,
hogy az dílatttértebm cl7tlbtln, e!!.b€ruédeIefit j.s, nerrlcsak a
}raszttos áIlat,*k {pJ, ar órrehlii nr*darak) oktalarr pusatí-
tiisálllrJr Hát,lnsír,:ri. teilir{ a gaztlasági hllsztttt szá;tr}:'r,iárl ,

lÍanctrl |ül|:tllti.,1tlt ! 1 111,11t1,9|,Il irzclnttA,n,.l,,. tttcltt,k :,z riIlltl-

Áz r:]sri kellőre uózve, hog_v le}r*i.,etlen t,úlziis,;kba nt:
+,ssiitlii,. r:*ali a rógi.ek rilrrrrc'lásir_t iriórziik,.[st rrirltittr itl
rel:ytts'' *-- ltlitrrletrnek, v*rr rrtegfct*l{i ntó;ljrr. c:rr}: lt,l,r:slli.
lici} tls tticglurtlrtti.

Az entlreri gíigöt és lerr,i:zésl rnirrrljárí leszállitja 1ovárriJ
ae oss:lllr.rsonlítd áIla/íanöa való betekinlós. .{bbÓ} tneg-
t,ucljrrli. lrogl lrrég u rovarolin*;_k ós puh.á.nyrrteilalc is vanrraii.
irlexeik : it ntadarak bliróberl ot.L l.íti} §r t}nberi bőrl.en is
nzeiei,líi ilzíi irlgg1,,l*ződ.ós, *x ri" n. l}rrllni*íóle teot ; ::

)rrrlrOtr1,o iiregt,t,sal; ir lra|*rl*tói lefei.i esö {illatosztál;**l.i}i.;l
nincs egészert íelve agr vllíitcl. cllplri,t.lt az ag3,velii a ktr;lr::-
ny;it tttltllcsali llz ijsszes tnt[ősöl<ttr:l, liattqrlt ;l lrta{al*it,*
hitllők- ós liói.{ltiielittt]l iq t,gús;l.r,il kit ilIti, úgl' nrir:i, ;,.l;:

txibernél, \{egt,rrrlirrl:, li,lgJ, lrl, ar. iiJt,r, agyr,,-le iól e* rn*l,
tt íttdaíl:s d*is ás 1,1:. í.r?,(íksr,rr|lt htn.ytttnősrlk:." uu,glsís lr s,:eljr.,;ri
tltűl;ödés, {űr.ürűí. ís 1sunlo!A,t,dris s;iÁ hrll;cf " x íélte kók ar
urrrilitldók az ilrrt,,urjaliaii rclle.rr:kct í;íiryclitii köeÍ1l- tis
kis:rg5-velő íelt:ll,. }!egtirníl, rá *z t]isszchasonli,t.ti állrilt.*x.
hog1, níg a potyliánái a na§y :rgyvcilií urég ki*t:i;i;, nrini, t
kiizéitagr.,velii ú. n" rrégltstestc, rrtílr u 1tt;l;;',trírI rragvobil en-
ni,l s ir krrll'rirrúl u lta!d-r:n3.r,,-,t,líí ft|itckfi rttitr tei,icsctt.,Itak:.rr,-
jáh a néglt,st"*',*' , ,n'r,HIiril.iu|; bclóle, h,lg}, u 1};lgt ilg§\clii
fel;zinének ilrr:rzt]ái, Ü. n" íel&r:rr:drliJeí, ",g1,,rlrsai". meiv*k-
rrek növekvö seá*la. áe intrtlíllrnt,i,joilt l,ur,illxr; trelail, a pai*,*
sr.rknál nrár jeit:ntéi;eu1-, n laga r{ozlilrirái rrrég j eientéken_veb}:

saerelelen 
^t 

az
enrbersecretet. iis-,vói:y,értr is ráveze*
iik a lclkiieg ha-
nyatlás}:an itvii
e:r.lbert,

Az íillatvéde-
Ierrr l<órdósp nelrli;_

§llr:nl<rlzik sok
.ilo}r:ggat. A rnin-
clenevő tmber.,tái:r-
1álkarásával, itl-
hát iétfentartásá*,val : varlászszen-
vtlrlélyével ; góÉ
jér-t,}, rr-rel1, az. i!",
iatvi!á.got rlrólverl
alattaál]/,,nak nó-
zeti vnlr, ; }ttínl,c,

le rl tsz trr:t ct r! vól
(pl, a iláziáll*t*k
grrrr<los :i;lrr!"is;l
körül}, *őt a tu-
<lonrány tn{ivlló-
sér,cl is, ntt,1.1 lrz
állatlrisértetri:t

igénv.lrr: v*sci.

r
71§§7.. Elíí

sY§ tt§ffi§§pr§*

_czárnlrÉrn v* nn,*},;
jelerr. S elii*rl!.*
kiválsi ludósumk,
§largó "l'ivxtl,*r-
volt kec]v*s pr{i-
fesszr:rútrto !rrtg-i- :l,

sáskafólóken li-
ntln-l k*r*trc ír,lsei*
iet,t eJ.ttllhát,t vrr

vatl, il kótéttíi.k."
nél a }relsii fiil a;:
errr}reréhgz 1r:rsoit-
lóarr szi}iis csc:rt}j,a.
hel_teeeti, a bók;t""
fólóknek pttlig nlár
ri*}:iiregi iik és tr*rr-
ri{! halliirsorrt**..:*
}ráilr is lilln;tk"
rnint az e rllli.::rn aii.
s a madlrra],}ral ér
snriiisá1 I alcirb**
lrre§lalirliilk a

körz:,gnirígur:kel !
A nragas*};b*

rerlr-1 ii irl,!l+t.cyk *sx-
beli tt}rr:tstlá*!":,ői
jö.;írr szóiu1,1li,

A t"--"l§ óves fiúk ós }ány*k
l*gk*dves*bb *ívas*,lánya.

ó4 oldal, §*k §7ép *th*gx€-

id*se§, nt*sóv*l, képp*l.

§

R

Állatkertt,cn.

*e.



isb
{* t*rk*xu leeírdök

§lfi ólntos l&g fumvryir *gölt
Érysxakában

l,.*g*iiibi;i k$zii:riróny*:ntl;r:t; lárrr.*ixlt-;t*l arra, };*g1."

ii1., ;ri: il.iii. hogy }le}készútjiink ,r;{ i}li$íil,li tr:l.n*árl,*ll*}*lnre,
}í*si, ;riri;,. aruiktrr rövittrül.nilk * rlnpok ó§ l-llszLtrttiufik a

rllrr!:ába" ae iskolrri fgladatok *tán *gv kls pihenéslr*x is _iir*

t*riir. i-;*lgtlxrri szellentilt:g rrern leilet a v*gletelrig, cgy kis szÓ-
t,*k*zás is ke.ltr : lrlit. l,*g_viik szrlrak*eírsrra.k * rrr*dár,védelerr:re
és g" által§.ril*s irllaiy{cleielnte t,alri elők$saületel. }iirics na-
;;,y*bb l el ki 93, §n3"örű s€g é,s niucs rra gr rrb.tl i elki rrl *gn_v u gv;ls 

"

irliut a;a csciekedet,. it szeretcl gyakorlá*a, aunak cretl,1nó*ydi"
}átrri és enrrek fejélrerr * jóságtis lslt:n álrlásá[, irgalntál,
lzcrctetét la}:as,ztalni,

A yr;xdíryvótlelenrrt ds az irltaliinr"is iliiatl,ót1*-lelnre *a
Si:*.*s-, jg§es esős lcliik korseaka a l*gtlk:lllnasa}r}l" ilyelikor
kínál,}lcipik a legtö}lb rr}kalom jó rnrrn,lrára, neüles §sele-
ke<letre"

A }iirt*lel; beáiJri ólnlcs-, ,}eges esiík, ari:6<i.tll,rrt*gzti}i a
ki.s .in;lrlarakxt, külörrilseir ha g_vornritk iirtls, }r*;. nitcs, arrri
*r sz*rvezetbe* tneleget, íejiesszerr, ht {,jjelrc ktin,yt.eii:rr a
kis llradirr at Isi,err szabatl ege alatt alutlni, rihol v*ri & ilrj"
x jeges eső, siivíl a szél, orklirr és nela talál ruóg tlg;, lia
}rtrlryóálcát §em, §*l1i latáI eg3 kis ei;i;:adólrol, eXlrrliitrtl
ragailoztit stb. li_venlrt>r tlerrrredneli lr:eg is reggelre kelve
cit talíiljLlk * stlk rrr:idárhul]át.

}íég ire sein kiiszöntöLt az ősr és nrár *gyes vi<ldkciren_
a fiatal tgcs.lii:jt t.önregéve! lekszenek a' szári|ófiii{lcküfi.
r:.ent trrrlrrak tléIr"reli rri1lüini, Csali a :ri*;;okb*rr o1va,strt*ttitli,
h*gy *g_ve s áltatrréú(i egyts,ille teli ijsseesz*dtrlk n secgcirr5,, {*tl-s*

k§lr,r:i, r:epiilőgépekct írrgadt"ak fel és igv száliililt.lírii a dili
vitlólire ők*tu rnelrl ruár ner.n voll ercjült a :tl§ga§ tls }ravas
Át;rokal' álropiilni, I]crlig nticsotla kinr.aridlratatian k*.rl,
jotrellrí egv-eg1" íet:skének elpusztulása : hi|iz tlz czer ds seáz-
ee*:r i,*var megélhet{sét biztosítja, trtelrrr.l,i, tli: rni:n*_vi
íé16es gyiirrtii]cs al;ad eirnek n1,onrárr.

§e késsürilr, állitsuk iet az etetőke|, hoca*k r*tl*be
* í{srle elöke l. seabrr11 időnkberr késeítsúnlr +itirji:irretlEl.egtlse-
k*t- ds g3,,ilj{.siiii eg5, hel_vre a rnagvak*l, iiiajr;s ni:agvtliat,
agiraitdllokal stb,. hog,_v &rra {tá *seltre, anrikor tátjuk. tro6_v

,1} a tóíiéiett:sítt,:tt ()l)ül je!zóse, 6t;lyngl< tEt,
\9 tőtter",itó lratJsat na§y mértókberr íoi<oetuk

.r hőmóríj }cs"eálI rls hirleg. ói.rricrs r:s{i, 1agv vár}raltj" kit,i:lrcssitk
1ijeji,.bell a"z en*iv*.lírt *r" etcí.iibe,

l_}g rrnrlcsltk t irrada;:llkra v*lz*il_1,tlg er. a.z itiii, rrreg,

-lj111,|! ,,r,t t ttib}:i álllr.t- i.s, §ie*lr_v, htl a }itlcsis }rerui:gy a kocs,
rliáila ús iszog*l, ]gvil tllc§ ,l }rózivatilrl;;ttt kiirrn irl} tak*rt'l
irólliiil, tüd,őgyulladirs }cse a}:lltó}, *rr:ri{. a ]íl nt:ru ígorl bír el.
ilál r.ir}ahog!- §zóp§uei,év*l {,iit§iik rlrridját, }rogy a lovat
1rt:lkarjá.li" 'lalátl rrc is rri,i szóiiunk ;l kqrcsisnak, nttlrt az
;,errrlseerint ttrrrva, llir iseá}tr.ts, hi{nelrt irrkább r:scntlíir vagy
iellriiír iil.já.n lrivju]t ltd az iliet6 kocsis fig1,,elrnót, }tog_v

irtlatját bet-akarjra. §rrk, veszé.i3"t r*jt rrr*gábart a sii;os ú,-t-;

kiiii,nr}s;en tra a l{, rrincs téli:* vtr§a,,lva, akkor bizon_v el-
csirszik, elti.iri ,i t&bál l tl* kúi(irrirtlrr segl trrrl feikelni" nrerl irj-
ia e}cs{tszilr. }Iát htr a kiizel}rr:n van asztai,os, kdrrjiink eg_l kis
iiirúszport, vagy 'trárrn*í. ik í.iizhci.v *liil }i*nrut. ,i{isz iizlet,
]akás és tűz}rely llririrJeuij.tt. van városlran ; }rát, hatn§t
szcrczn! * felhi*,lésre !1*}n tlktlz ltelrézsógct, Vagy 'eiö-

keritiink valanri r:otrgyo!, po}irólo!. tls azl tcreget-jiik }e a
]ó lába. *iir, }Togy §e§ r"!,e csurszék, }l* lái.;uk, }rrlgy rrincs
élt sre vilsalva, a.likr:r,, ha, kotsisl*. neirt iittl,vtt ós széperr bánik
;r lcval, kérjiik nttg, }rogy hozzon villilnri vas,kereskedéslrő!
r-ag.r: ialun a kr;r,íl,r:sttll éles silrk*t ds tét.esse ael be. .§,icnt

ke}l oda §ernlni n*g_v ttidotnány: e6y csavar}rajt-ó- vagy
frallciakuics ós rn*g van trldva a kórríés, Acttiíg is, nríg a
ioval foglalal*sk*rlunk, t-akariuk 1t:, iltrg,,v me§ n0 tá.zz,(k .:

sijt, ]ra íelieillt, vezossiik" }r,rg_v ál rle }iiiljiin; lra 1,eirelsóges,"
csutakaljuk }nc§, tiil,e§ rtszketó, etbicsalrlí; lábait"

lIu§.rl rr,it kcll tenrri t{rlfer}r*it lóval, azt rtrár tigyan-
r:sak cltn,ondt*n:,. Yigyltrlzrrrrli az itatásra is ; t{rlhovtill,
áil:ettai ne ítassrrnlr lri<leg vizet és rrtl á}ljtgrrk hirtr:g'istá}iób*,
iiilcg ne ldgvonat*slia, r:lljrt. ez trr$g j*b}.ralr nregárt xeki.
}legl*lelri jílri,atás utárr" lel,aklrrva piberltessük, ha stlk ós
nehéz nirrlrkát végzelt. },ia sótrilur'It vagy istállótla nrtg.vúnli,
iartsunli szern}ét, }rogy ;lt,Jtnrló esetlieri }rol l<aplratnánk
egl-es ilcigolrra segítségtl" kritei*ket, lakarót" patkószegtt"
riróir:t stil. "íir, }ra tudiull, Ilrel,t & *s*rkrisznek nrindigvatl
léiekj,,:ienlít-e. íeitatálj;r nragá,t, k{rlöntjsen ha eiiieóleg nrár
szánroll cztlltkel a tlo,Igcikkal tls tudja, Iiol kaphat ezt vasry
azt, 1,'órz*sné} pl" a g_viirs hiites óletnrentó ie}ret. §linllon
felszerckist n':ln viirtlt :nagávai a cserlész, tiz ithetctlerrsrlg
j,s r-c;ltra; elóg, ha tutlia }ioi, hogyarr, :rrit k:lphirt sürgős*lr.
Azért |áljrrulr nyilott -rzenttnel tis szcreezürrl< tájóktlzótl;ist,

trlcitdliívúi jó ílrzós annak turlat*." }rogy néhán}, pgrtl
alrii,i tlr<loti scgítt*i"

A cserké*z rriiuilig taláijtr iei nragát ós vógezzcn jii
:;rrlt:kál" Ou";6iicsl,

§&y lrutya vánd*rlása §rinrlisi alatt, §rin-
dlii i;laszországi kikötővárirs e{ó§z ieíiilr:!c
aiatt btrlangok, úregek vanttak. l*y 1órtétlt,
lto§:., c§y kutyát beied*bolt egy rO§§z 8lrl-
§!r ery kiitlorrna mé'ivsógbe és;r sregóny
ílil;l crószen lesor.'ányodva, kiéheeve :r vá-
r*s niásik vég§n büit ki a löltl ;lti1.

A tr:lv*i kutyála is tolvai, Áz ószakarne- rabokát" M:rr;ji!;i ;ci* vl;ii '§*lriíit.tt i.ii]
,iiij §orit,nburl tortéul, lii,iy esy tolv;ljnd kuíyájx ds a tulvajxö *rrr::*k *,szájába J*ii.:i
ókszerüelet*kben garáz*áikildutt. &1int §a2, ószrtvsliettiil iiZ ék§7elek.i, [§ys;el *;:tlti-

ci*.:.lritilo vjsiiic; jcl"nt írlti, va1,1*atlJtr Llln r..ri;,,irri,. kcl;uti ,i k.tt5'.irrlk ris ktCsrlj
rl"'iiKszurck kózütt es il !Lgéíie6!§a}]l)L\e1 seÍtibúl ,tz.ii../l, lr i,*tl'jt mcgrÜttjtsett,,z,
.iiiiuir**r*. 

-'l]öbb 
alk*lonrma1 is megrnotoaták. iék ós né*r, g:,iirüi iátttk §l*g §},oíut,itt]l:i1

Ú* tre,ti iaiaitEk m*x nála ai ellcszett da_ ruelyeket §i\Orüfi§atotl helyaeté!:en lenY*it.

- §lffAp0tl§§f;L

_j, , ......--._*! _--" -:;- :z -,-i.,_ - - =#-J:i*a4;+.4a'"_"
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Majd folc:nelk{.{i11 höriilrrúeet ]

Elósaőr c§ak á f8jót d§gta ki

hallatszik éjjel a §zobátnban. Épperr olyan, nrint a
gópfegyver, Fláborírs r'rlmaim tánradnak és ebben vezér-
sztrtiret játsaik az egyenletesen. kopogó gópfeg3ver : ta,ta-ta"

,,,. Na, tlc mégse. lehet tz valóság ! **, térek vissza az
ái*rnr.iiágból, még egyelőre csak a fóIálomvilágba. Hiszen
pont rtz ílgyarrr alatt szóI a gépíegy\.er. Már pedig ez lráborír-
barr neln szokás, Fel.ólrredek, a stitét §zobában cgyediii
l.ág-lok. § az ág,v altil isntét hal.Iatszili : ta-ta-ta-ta.

''- Mi leheí, a kutyafáját l -** monilom álomittasair
s }erryú|rrk a kezentmel. .,}Iujnye, azt a tréfáskeclvű him-
ptllérjét, }rá{ netn süntlisznót csempósztek be az ágyant alá
,* ki'rttok fel, lnerl valami mozgó tőr,isgyüjteméuy ugyan-
tsak keliernciltrr érzelrnekct oktlzott lenyerenrnek,

-** }io, rnaj<l reggel szárnolunk *. rnondtam nragaurban"
*,-,§e bizony sokáig netn tufltam elaludni, fel-felhangeott a
váratlan kopogá.s : ta*ta-ta-ta,

lÍrdekes, }rogy kutya, tna*ska lépte a sztlbábarr alig
lr*lilitl;zib, a xünciisunó petíig ilyen hangos. Őkelm,e lesiren
ii}l *g_v tlarabig s ,utána lrirtelen szalatíni kezil. De llern {tgy,
mint póltlálrtr rrz iiget{i lóo rnclyneli 2*,2 patája szinte tlgy*
sz*rre óri a t]ritrii"t, s melynek lrangját így tudnám jeile-
m*zni l tralrl-tram" t,ram*trarn"

}t*ggt,i :lzulltn *lőJieriilttk a bűrrijsüli, a csernpészésben
liidas*li s vr:lirk ;:gyütí. elhal,ároztuk, hogy egy órán át
xl * gf i g_vr* j,ii ii * seab ;lc[ lla tresz l ct l sü rrdiszrrót, }íitrdeg;,ikünk
ítlnyképtlzóg*pet vr:tt * kr:zébe és lekuporotltunk a földre.
Skt'nre egy i.tiő rllrllle r:]iíszijr orr;l lregyól dugta ki. Majd
egész teste kitg3,**esi,dcit s rnikor §entt§i gyani}§et nem
iái.tltt, kezrle|1. g1.,a.!ogolrri. I]e most korántsem clyarr gyor*
salr, ntirrt éjjei, §zinte lopóziicdva cs{iszoti. Sikeriilt is
lréhálly jt'r ielvételt készíteni róla"

A kür:cli {ára ktizben egy szép ztitdharkái3" szátlt.
}}úr piilanatig azt figl-eltük. --* Nini, lla}iat*zik a kopogás,
pedig n*m is rttozog a fej* -* szótt, egyik f{inykópeziivadász-
társ" Csaltug5an hallat.szotl." habár esé§z heikan : la-tarla-ta,

** [{rrjrt_r.,e, rrtorrtlok isutót, *z gyanu§, iroi a sürrdisznó ?
1,'alárr ntorrrlanorn scm keli, lrogy a kis élő gé!-fegyver

pár piilanat ala1l úgy eltíínt, mint a kánríclr" (ch}

'jai_] ]:, :s
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9dgül tivnt,osan ciinrluJ!

Üjuxxrr iiiliedezeit :naEl,ar kütyaíaita. a
*:ndi. Yát a báráei,k;rrytir hajió i}á§ltor,
lr*il ár m*st irdr:ei* iöl *s rnrrtatta b* a
'}i*rieárz *r l,r,t ilt:láliy ! 'l'ársuia.tban Án,chi,.
*s*bil íirjza, :r irl;rl:,:lrititájú Kul-,yákat'fg-
l1,ósziiik Egr.lsii}uiónuk titliára, Y"z1 il
ii§zxir :lta*!,al klrr*ajajtát ;rz i,tLsz,ág}lan s*k-
i*,ié ililerik. így íJrrlslriizárt, §alassagyar-
rxa1o*_ (eesk;ruéttc ás t,iiai§nit is a ltgjlli;ir
r,:r*iü }rutyának *rrrirdj.ik, Á "lerrrrószcitu{io,
*;;1t.r; i ?árs*!at lnegáll*pii,jtla. hlry ijszla
iílil§}i;i! kuivaia3ta és ezzt1, kier*gllék a ho-
tti*lyi:i;]. Yiligirírrs irlg *rnelkcdl:, n,rini ;l

9ll}i, iuei5.*i Áxr":rikában is bevr:tieJr a leE-
lte r*r;s*i:b kutyli csa.látlok itózé; kijdvcltrté*
n}- 

'kei 
il§ kapni, kiáiiitásokr;r szerr:rel

*r;i"itl ér ,Jrága kivii*ti *ikk iesz, .&{os! mír
1thrrt at iitll§y;lí *redeti kiityafitjjáni Ean,
*, la, ; *ui!, klrnr:*do;, krrvasr, m,i$},af
yizrla *g a rni;di.

Allatkórház frlelbourrrt-ban, §tl§7!íáii* i{i_
rirosában is 1étesitettek i]yen ilrtézrrtd*yt,
tirvl1, ttencsak gazdasá§t és í!jategésrsóg-
ü§yi -lzertrpontbó!" hanem a köz*gészsóg, kiiz,
reiid és emlreriesség értiekerndl iogvx is
-szükséges. Mellrourne-lr;ln két gazdag liile!
i]arát nri jótókonysáci}úl léiesilt az irilai-
lrr'lrház é_s csttlla nü nríikijrlik kőzx íglrlllar-
t;isában- Yiltt 24 önkéntes ,,rcpüiő ;'rl:rrlrinij",
;,rkik ós:izchllrdják 1z cgész várusbitl a b*-
tcgeket. Kérdöíveket is r.isznek magxirk.{1
ér a ht1l,színóít kitöltik a bi:teg vai{}l szc-
ient§étlertül jári íllat atier;livel, .Miutírir az
irilatct ir kórhirz rendelőjében mr:tyi;sgálták,
a repúlij ápolóniík visszlisz:állitják irrlrrjdt;iru-
sttkhtlz, lta ltem gazdáll*ilok, s rnegarl.iílk ;
Ji5,1Jgyk,Jzelésíe vt;natkozö llrtasltásokat. Ái-
lag 15.00{l áliatot *yógykezelne k a kórlriiz-
ben óve:ihétii, le$lóbbnyirg kutyiltat, 6*_1ü
l0v;,ti is vis,znek lie naponként az íl'itéze tbc,

dc fiegtórtéBi n,tár, }r*§y tel,e, süi ket:§urtr
is klriilt ípolis alá.

Jó paitásaim au állalúk. ii:r. e 1,r1"u uruo-
kes e ikk jclent rtre* Kun A:tcior tnlláb(rl a
S{agyar lJiriaplrarr. Megie;:ő eseie kke} bi-
zonyilja, .httgv il legvadabb állat is szelid s
jóitdrrlaiú lesz, ha jól bánnak veie, viszctlt
a szclidntk ismert óe és szarvas is nrexlá-
:r:idja, ar elnbcrt bizoriy*s kőriilm6rtl.tk kó-
zölt" Péidákori liiiitel ja be a sikklril, hr;g}-
il lilra, rneg a rehén sem tli_van ost*bii. ami-
lyt*nel. tartják.

üalsworthyné tiltakozá§e, Calswlrri:;, hi-
les ang*l regény!rri §zvt§},e *rélyesen f*1-
rlltito sz:ivá, rr sajtólran a kuit,irk iüi- ás
iarkcsr:nkiliisa és divatcikkéiti vir}i'r ielhasz-
ila'tlása tlle l, Persze *kad m'irrdjárt lnigy&r
ujsís, §rnelv íeiveir:ile. nliért nern tölőclik
§alswartbyné *z e mbtre kkel. Milth* *; á}-
iirtv*del*nr kiz*r:tti lz i:nrberyérleimct,
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** Kergessétek el a ktlr:tböl auoira"'| az oro§zlánokat, **

r§l*,*dta Lady Yorrng a sztrlgájánali. midón egy reggei
}rá!$szobája abiakán kiteki*tet! ós kdt oroszJánt látott
virágai kózött §ótáigatrri.

Á íenti jelenet pertig nem valahrrl a pusztaságban,
i}a§,em L,u*akábarr, Észak*Rlroclcsia fővárcsában játszócl<ttt

le, alr<:} §ir Herbert Yourrg a kornrárryzó. Talán nem is szük-
sóg*s előttetek magyaráznom, liogy ez az otszág angol
Uiitct< és a Zanrliezi folyótót északra íekszik. §llenkező
lr,ánvbat viszont Déi-Rlrorlesia terül el.

"Észaii-Rhodesia }iárolrrszor akkora kitetjedésű, mint
*gdsz Árrglia és Irország együtt. Kissé nagyobb. ugy-c,
*emmirrt gondo}tátok ? Szép városai v&nnak, de az élct
inirább il nagy lrán_vaközpontokbarr zajlik. A városok
jókora távrrlságra esrrek egymást,ó} és bizorr3,- a cserkóseek
nohezen érintktrzhetnek" áln rnég az összekötletós hiányá*
}ran is gyönyörűen dolgtrznak,

Anrint Lady Yourrg fentebbi negjegyzéséből kitűnik,
a ,,hik€", me§ a táborozás etriren az országbarr bíz elóg
kalandos, miután lépterr*nyomon oroszlánok, zsirrlfok,
vízilovak, krokottitok és kígyók alkalmatlankorttrak a
se;rbaclban* tserkéseéletet élők útjában, De a cserkószek
ezeel ncnr sokat törödnek.

Az it{eni benszülöt,tek néhán_v év előtt rnég vadak
*loitak, 

",Mashukrrlurnbwe"-knak 
nevezik őket általában,

bár maguk selrogy sincsenek közkeletű ntvükkcl rneg-
béi<élve, mert ez legyőzöttet jelent. Jobban sztrctik a
]3aila elrrevezést" Ez viszont lefordíthatatlan, A hajukat
sár *s kötét §egít§ógév€l orrszarvirtűlök alak{tra csavarják
ós nrikor vadászatra, indulnak, kitőtt töltónyhüvelyt bigy*
,á}"e§ztefl€k, hajszarvuk hegyére ismertetőjelüI, nehogy
társaik a maga§ fű között vadnak véljék és leterilsék őket.

Szenverlé}yes o.rcsz}ánvadászok. lIaga ez az egyszerű
megállapítás is ókcsszólóarr bizonyitja bátorságukat, rltl
irróg inkább rávitágít ezen erényükre a következő példa l

Az eg}rift ittéiő hittérítií nemrégiben találkozott egy
i}r*g, r:s{rnya főrrökkel. Annyira csűnya voit, hogy elllatá*
]r*zt,e" a jövöben kerüini fogja a vele valíl találkozásl..
Át§ik0f azonlran mcghailtrtta cs{rnyasága történet.ét, min-
gl,írrt megvá}toztatta szárrdékát, A történet. a következő ;

Kót oroszlán beszabadult a falu kraaljá}ra, alrová
ójsz:llrár* a §zarva§m&rhákat terelték, Mikor ez a főnök
}iirót vett,e, egyes-egyeclül, *supán a§§zagájával felfegyver-
.lrtzve- a karánrba rnerrt. Az egyik oroszlánt nyomban
megölte * utá.tra a rnásikat vette iizőbe. Azonban ez a má§tr-
dik rtt:m tekintette trófának a dolgot, visszafordult ds a
§rárhart:ban a íőnököt össze-víssza marcangolta. Inkább

i:al*{l v*}t, s*ctrni*.l elev*n" rni:,e vi:gectt *, {enevaiid;rl ds
az orr:szlánlrarapás köv*i.kezrnón,ye}iip rninrlren tagja meg-
bériult, Rernélern, rnost már nern escldálkoztok azon, hcrgy
a hittérítő rntg},lékélt csún_vaságávtil ?

Áz alábbi borzalntirs e§íJt ugyín(,sak ebiltn az r:lrszág-
banu Lusaka me}lett c§elt me§. Bgy várrilorúton lévő ben-
sziilöi.t fcleségével és kél. Ieánykájár,al az út ruentén iitótt
tauyílt éjszakára. Átig térlek pi}relrőre, oroszlán rontrrtt
reájuk és a fórfi{ pillanat alatt megölte. F*lesége íetkapta
a kiseb,t,"lik g_verrrreliet, és feltette a kiizgli fára, Mielőtt azorr-
bart a másikat is biztonságba heil:ezlrette volna, az oroszlán
ráugrott és agyonharapla kislányával eg_vütt, habár elkese-
recletten küzdölt életűkért, A fán kapaszkoiió rémüIt gye-
l,ek kénytelen volt végignézni, trogy az oroszlán miként
eszi nreg tgész csalátlját. Arn a sörénJies rrenr e}égetlett
meg a dús zsákmánnyat és kéi napig őrizte, leste a f.áL azza|
a gcrtrtlolatlal, hogy hátlra ezt a gyereket is rneg tudja
kaparintani, Á csópp leány kót teljes nap kuporgott a
galiyak köziitt, Csak amikot az araszlán elúnta a lesel-
kedést és tovább állt, akkor szai:atlrrlt meg és futott fél-
eszlnéletienül a leglcözeltlbbi faiuba.

No de az orosz]ánvarlászat mindazálla] nem nag.y
<1o1og ! Legalább is ig"v áltítják a belrseütröttek. Többtlk
kőzőtl, az Sre§ zulrr fcgyverlrclriloeónr is azt ntondja, hogy
ha <lroszláu támadja lneg őket, a pajzsuk alá fekszenek ós
az ugró vatlállatot az asszagájjal eg3,szerűerr keresztüldöfik.
Hlát ez térryleg egyszcrű, nexrde ? Aki nem hiszi, *sinálja
ut,ána.

T'essék, rnég eg_v oroszlán*tso| J

Gélrkocsi gurrrlt béliésen az .}r§zágüton. E§y oroszlán
kiugrik a lrozótbó} ós nregtámadja. lilöseür szétzűzzz a
lámpákat, nrajd a rlrotorház fctlelérrek esik ós elviszi. Á
vezető ezekrrtán bizvást }ri}rette, lrogy az állatkirály táma-
ttási keclve lecsillaporlott. De bezzeg rnegrőkönyödött,
arnirrt }rátranózve lá,lta, irogy rrgyancsak nyargai utána
a fenevad. Mit telrel.ttt egyebet, gázt adott és arnilyen
§yorsan csak a fenforgó kiirülrnények erigedlók, oly sebe,
sen szágulrlott, eI a ,,kecsegtető" talátrkoeás elől.

Autó l . . . Iirrőt isrné{ eszembe jutott valami. §gy
kőrnyékbeli farrner remek sportkocsivat biiszkéIkedhetik,
Ám egyszer az acl,tlig hibátlan gép makacskoelni kezd ós
sehtrgy sem akar elirrdnlrri. Gazclája felcsapta a notoríedőt,
hog.1* rnegkele§§e a lribát. }io, rnit gondoltok, nrit talált ?

Egészen furcsa iizt:mzavart. A hengerekre rácsavarotlva
pihenő, jól nregternrett kig"v{it. Hái csoda, ha a szegóny
rnotor nem aliarl tlcilgozni ?

"dz ujságok ké|, szintén, ,.igen kedves" rlsetról regélnek.
§g,v bulawayoi éltes hölgy észrevelte, hogy a kerti víz-
tartó alá rőí}rosszú kígyó csítszik be, í{abozás nélkül a
,trázba szaladt puskáért. Kétszer lőtt rá a kígyóra, cle mind-
annl,iszor célt téve§ztett, Á cs{rszórnáseórrak nem tetszett
ez a szórakozás, telrát oelébb állt és a garázslra surrant. *
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,};rh. i-;r!i[öi|. §\lig.Jd|an a trttá]*s :n*rású }r,ü}nö irtán :n*xt,

tl T,arl:L*tjlzoi n.rr, hii:áz*tt -* agyorrlólte !

"- §rrír;, ,:sclckeelett" l\fás }iöi'y taiálr degítsógért ki;i}rátrt

,*:ura _].] }r*ingsirlyoztl§1? }§á§ l ,*_ m*rt a jó r}r*r{esiai a,lsxo_

*vil}i rlr,;{szut ták, hogy scgitseiieli {irrlnaguk*x tnri5 ílit-
lr;.ái;i.i].. Cserk4szc{'ők, ira netu. it llsl:trrelr egyellrrlhá1.
-**§. .r*"kó$z á }n.rga '§ódjárt &z § benszillőtl apróság

is- akii,<]l a, rnásik ujs*glrlr mesói, A, saóJ:trlíorgó kit{iti
.rr'.r""lutla",i g:,üriizutt *pjx krtxyirój*b*, cg_v eíajta }ábat-

il;;;;s: ryrrrlia, }rogy ira atrlj* haza.iöm, *z*lnatr a }ru;tyhób*

",i*i 
i úirt cr,íta}:*nn-"kor$tr}}§ö1óí_ vá}t, §e}71 1álja :neg a hiv,at_

l-u"l"atngntc,|*azza3:iráriskÓszalraj'}.Jelnsq"}k'a{,iglrak*^
;&,*i;fi;pt:r dárdájat ,t* azzx1 az eihalárczáss*} }4ptr: ái,

á-liiuu,irr,;i, irogy vógez az alk*itnallan veneldgge|.,,_,, 
",_- --ffi;iűáirrü"csatJ e}, neni vatraxii, árLalnrailan hüiiörő}

volt szt,, *ii i-ról-Alril.u iegkártékorryaijlr, {stiszómászójáröl,

*j}:i;Jiut_s rnórgii és <tiihötlt termész*t{i feke,í,e marnbárói.

§J á, rii_t_t kelcilár:i téve, a gyel,eknek siiicrü],l a kíg},ót

***;r,ri.. §§v barírtom kevé*sel utóbb járt arra *s hrcg-

iiieiÜ * Xrei:ó }rosszái" üentimóternyi lr,íjja stxrr vo}l a lrét,

i,,ei-**i." X fiirgy*rek éppex a felét tet|e kí a marnba

termr:tónek ** fgy mótei nagas volt csupírn !*----i,ai:ei*X, 
ir}en furcsa nép az afrikai }:epsztiiött 1

Kedvelein ők}l, rnár csak azért is, ntert i}y po:npfu lieiyl-
át}á*ra ntvelik fiaikat,* 

á ne,velésről lévén szó, a jó rnu}thcriban ha}}otíarn
*6y iilrzsriit, tnely Áslrantitó} ó:iz*kra a sziltlás ;luxziaságb*r:
Oi-e naUlie-töri* ez s ná}uk a fiitk egósz kiil,öni*ges rleve_

ÍJrg*" rószesiiir:ek. A gyerekek szabá}.yszerű egye*lilet,ei

nii"t"or* n Áirrat*o í*}u]rán szatra<i*n l.e*<1*lk*znek a triaguk
szalm;rí*natbó} östiz*tákoli. k]rib}lázával",dnríg a _t!z_en-
:legvetlik éieLúviihcl, el rrgnr érik" s*rirni dolgtlk" §kkor
;;;irÚ;r. a varázsló islt*lába fo$a 6kct, A tanörákat a

iirolrra"rro" tartják §s arra trktatjált a süvölvdnyeket,
filixént kett felnóttekirer móltóan viselker,lniök, Á ta,nítás
ílep-nap rrlán, regge}től ei*tig tart. llajnalban tlo}:szóval
iii_frái*tir*"u iitot* a ía}u fiíteróre éri inl:elt a varázslóval
*, eitikti" szi:p sorbarr a gyülekezeii hrtzba vori*}Tra}i, §ste
potiig szintón <lobszókiséreltel sétályrak h*,za," il" a nevelés beíejezóclótt, akkor irái,tllrt napra szab*<l-

ri.gat k*prr*k, t]z a tiárom riap gv*r*kr*rlgiik rrtolxil i<}eje,

ar:irikr;r *róg ját*z-
}r*,t*ak, :l}t<igy
ket],vijlk tcr}ik. Á
rr*g5ledi:ii rraí]$l]t
végt a ?ármának"

f utká;:,*rás§ak.
immár i:e keil !ri-
z o*3líl a;ii llk" it tl51v

Ttrtltlr A*gnmnlnt*r-$ynr
§t, T,

y;:ár}iás ár,l;,**k}ie
, lair!{tsfititt }r*phttti

rffi,[§l[
3tem kól"ykiitc §

i;},_o,-l;ii,'Ji']''-- f;§mffialnffi-Á§üün
A r *tiisi 1,róba-

tit Jiil *i *rl,r:,la** §XÁnAu §LHM - §YÁnTMÁ §Y ö K
külttik őket egy- §-l--, l---,-r- " , , _ - _

"-p-- 
t*rr-r*r;iu.*, l,rkárcsak a rlrásotllk próbára kószúlő cser_

kéiz*kct. §;ra]ai.t ri:"*g }it}l ö}niök cgy vatláliatol" Mirrdegy,
;iogy nritele|, a }éx_l:eg az, _h,og_v egl,es-egyedül ktizelílse

"iÖ 
ó, --,irá§a3iu: t**iti,, ie . f:s biiony tz t,Jég s{rlyos m,91k1,

P.§baij atot iisák rnu*, rr*vczzet ek ki tgy. botol asszagáj na,k

..,n" *k*"r*tcli rn*giiö.:eelil*xi anrryira 
- 

bármitóle vad jóseá*

;;t,-';r;lo1, i,ur.al, htgy tlöí*s*,yi lrözelségbe kerüljeíek
!7ll7.1,á.

Ha rr }rabile-fill eiejtctN"* a es*}e:uányt, hazamegy és
oitlr*n rnirrl férfit tl,nneitit. Fe}r:súgrll választlrat és töb}:é

i-rrái, nem tagja a fi6tg,yesü1*.inek.

A hrrb}:ek {,óveilésb{íí senl lop*ak" §árrniiy értéke*

hr;i:trit- szerle}ragyhat*nk <ltt. a}i*i óppen a lretlviink ta*ja
J, *ortnpck :nu]it* is órir:t*tleriiii leljük. Becsü}el*ss6giik
;ár-ik 

"Ü^ 
&u, hs§y a ,to}vaj|, tett tróglen az férfi vagy nő

eÍ'iagaa;§n * t Öáe:rea akár cgy gs*bkenrlő ís, nyomb,an
ki,.;égzik.

Egy Aírikajár* ín.]Éiktií{ltzle főrröküket, }ro§yha

lirp,iséÖ }ratál§ii*ietós ;1ár, rnitet* i:ii§l,etést lrap a gyilkos,

--* ()h ,*-, nragyar*zta * fiin§k, - hát r*,inderrki rész-
iéiét f*jtz iri arlikővet{irl*k, aki x:lgyorr §ajná]iá tettét
ti aztáő a saját }neg áf, á3ilopa{, családja egyútt gyászalják
a iralo{lál...

Áz emb*r, }r;r iiyet. hall, megvakarja a {ejét *s nem
gcnrlo}ic,ttitt rajlrl, MÖrt Áírlk:t a szriges elleniótek h*zája !

rilói3,ít r:ltelri a bicskám,rnal,, í!ío§t a rnásik lc,liil*lal-iol-
aiiarrrogy .nrakr*ncoskttíilt r*galm;lx an_yagá, kiteritem
és tirÖietom" Tjrz a kilüvő r{rgó. Odakerill a fe,l_

erősitett. cső rnögé, *gy drót, egy szóg ir:egtartják. Vle,yry,,
melt á szög lrasitja a-t*llat. trnkább kiisd, Ira neí§ bltr$l a
szögi:en. §ia ezt a rú,gót hátra{esziitm, majrl elereszttnl,
erőtelje*err visszal-,sslpódik a cső végóhee""

Arzai már belti is tü}tt'tt a csőbe tgy 5yrrfaszálat,
ciegfeszitett* a rúgót s a liiivetkeaő percben a gyufaszál
nrái ott re;lúlt az *,szta! felett, egl,eItesen bele a k*vób;t,,

,,Mi lrqj, öcsi ?" ** fcyrdull Sul^ryi l,e:rrénytdjes unclia-
óc*sóír*z, aki melán gubbasztott a söt4tedij szoba sarkában,
A {irl netn íelclt. Htlyette édcsarryja ** Márta néní -*, szólait
§}leg, aki éppetr átsietett a szobán, 'lr*8}: aa rrzsonna iigyé-
}:eí crert.mónyes akciót keztlpnrérryez?,et\ r}. konyh* tájóktit1,

,,{,igy, {rgy t Yt<trl csak elő. Mióta hagajiitt ü,átrcri Pa}i
sutii*tOsnilni rrzsorrnájáró1, foiyton Ióg az, orra,"

,,{]sak' nem, roIrtotta<i el a gyonrrori ?" --- ncvet,ett
§unyi, *-* ,,lássrrk mi bán1, ?"-Öcsi 

kifakadt ; ,,Az enrbernek egy retrdes jáldk* sittes !

Ps}ir}á}. nrinden var:i. Ágyü, katona, }rajó. Ott lehet j/rtszani."

,,FIát csak ez a baj, ezen lramarosan seg,ttlre-lünir. tlozz
&alirár be egy totlseprőt meg egy pár gy§j[ó§f*[."

§csi kinyargalt s egy perc mulvá behozta a }tívánt
dolgokat, lní§ nátyia a szerszámo§ ládál kottlrt,a *lő.
, 'ÁXá" ricgk,}zdedtitt az üzem. Ágyűtalllat sikcritt:tl
Stlr,3,,i a gyujtósfából. ,,El,iször esak egl,sztrű üíbor Aron
lxtr.Ía;,ittoiriáturrk" *] magyarázla. ,,Iis ehhez kdl a toii-
"seprtí i" -* kértlcete foktlzóttó kíváncsisággal öcsi ?

,,§birez" Nézd, kitépek két jó rragy totlrat. Á végüket
.éle§ iióssel eg},eile§re lemótszük, aztáu olyan hosszü <larabct
vágunk belőlük, amekkorál csak lehet, Az tlgyik lesz az
ágy&cső, Ezt'kót Y szőggel, anrinek_ a helyót kissé elő*

trlijuX" vagy rJróttal, t§etl€g spárgával, lra mírs nines, oti&-
.erOsit;ltlt áz rlgyúla}p rrragasabb részére. ahol kis vát3,ut ,Fott!,,l. * be,a §ávó§l{
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,.'j''-ii:l!i.'' ,- arj1:,1,1*1}l,i. l,jr:ii. -.. ,,}lar"l,,i :::l jl i" 
",..ii,, 

,i:r:l,i;

]|';,:, ;.i kírt,iii:;!. t]_r';;k;.i ,,, ill,il.J i llJ{ j, j§irt{jjiij't, iji!,!"t,,
.;;}l.|ii r,ii-cgl*i llil:lrlrrk § xi;k*r ?rxr,};l{_ iiilcrxl}; ;i i!*t,táii*;lil i"

},iir,g* le*.r.*h*§ i:§{ji't ;t tllx:ika § á i]díivdrail! iililg rrl*ek**
i"-il;r ii !l.

l{i:l l";,rll,r"3:vlli t,il!ír:§ *;i i},nrtri;fi}, *;] ,-iri|;; §iL!,;{iiiíi
n:],í,.}i,1,]§ kiI i};}al,;ii..!lliiri [{,lIti ti l{.,,2.1]t)/--ll ylipirbÓ1 *i:rr';
§ajliiiat l*i*áiíai;, f*i;itl{ail tg3,1ltlissal :$}1.]i,{.?,i,ijr} § i{il.'í,a a
itjlbor{t,

{-,s*il u93, xllp,i:lr,iltll ,i g} {ii;ii íJi:1:i,!li}ii í
il;;lltii,a jra iics! *t *j*.t :|'*§_:!:, }rlrjúi Liiuiii tai;i!i
*i.i-l *§}{rl,

,,[}* 6yt'l'*it*it, t:;irrz i.ijlriri ;tz ,;;1,;l,.t;t i"
A t , .,,:,|
!!<z^l:rrl, , Lt turn}

,lt-lpu rt

1,t.ii tr;tri1,
at 1,*].rji if"

. r l..i,.

i;ll,,::_. l;l:zt:í" l\{árlr:, lllilti. ,.{}l_v*n jó1 jáiszliirit" .'*- *gr*i,i.
,:.3i iji'.e§.tl}§já. &}:akiibe" *hi riiorrliytrl;va sirirt5;iií_* l:l:tg fiit
i;ipirll1l:lrcál : ,,Jl}, jó, ti* lizéri :ncrrázsiis kt!i a kii;i,ii felcl-
:llk -, , k*gsq:l*k *y*r,§áíi. }i*két,"

3litslrap &?. d§é§r' l1" tJ. lázlla ..iöat, tlli;r{r}, i,, .i ;:tbébo1
lir;k*rii}i.ek ;,u i'u11}-ii|r:$tk, }1*ga is csin*lt azóls ;,t lliri ii
i:,:eki.]l !:la§'t§ tlscrcárutr rryonrban *r,td}<esi;,eiltl. _t;] ú§y{:_
il!-:bek §dr§Z* t§rrgirk is *ttaliulláh a. §iesieí:.tjg.i, dt
t:i:;i bily*ggyii.iltmónyt i; k*pcs *lbnr*a uijt!! e8}, szei: 1;él*
rl;ixilvgi gyar*il*riot.t, :§i§ *z ágyúgyáríási láz tarti:it,

'l]óíh §árrdqir

!{*\,^llVt:r!tü: jJj. l)l_§l. ;s" l.s, tliidailcst,
Á mt8teité§BL3t a követk§ző cimre küldd:jS;i*y&t §serkést .eitv§§ye. Budapest. Y.,

|lagy §áador-utca 6"
}:ial;p,:ltitk szertólycsen is lJehtjzilil:j3k .:

ü "t tk r::z ituz t,:,.

Képrejtv*n7ek-
,.}t.llcjtcstn;;l, , ,'. ii...1l r

1,

J*talmazrrttalt t

,:'l*jJij }-lrj$rrí llytrt, 3 f.i{}§}á§ ,, Prirlce
ill 1Yitl;:l'u lótlzersú}let {atlja : t]i}asntt
Xitt* llt, ll&úep*§t V.u lJpót krt, {i,i

3'iiíir §a.s }}ireia;rcst, l1yori 1 drlr, íoto-
px:zt*il fell"ótelre jogasít'ó *talváttyí.
{kést{li : i}irikxy ós 'l]rirsu, lirrd.rpest \:lL,
}tákór:iri üt ttl.}.

l}alug.íán*s" B.tja, li'i,{-lts a flser-
l"i:czl,ul1 iijudapest. \ág} §. t,ttaű.i díját,

Gylir!ús üé:a rrr.{rtt l rlrL,. ítllo.
,:.Ili!t,r,ii íeivétel:,r jogos{lti ut*iváfiyl.
kéiziti ; liisiiay ós'l'ársa, Ilueiap.§t VIl,,
llákótzi út rü,),

Lauler Áyosto;t l}verl, 'l tiri:" ktrtte-
:,eli képet (allja: lrtlílrnanrr §erent
kiipkerl:t gy§ra, §utlnpest [V." {iertóczp
iríel §, Kártly krt. 2ü,}"

l;'a,rka* Isttsán, }.igcr és il'elftél
jt,li,tiri.s, &yór lyel,t tr -l kalil,ícs$n}a-
§{,l, rlely ltéi ]rörrvvbűl lili,

J(ell/,gg lirnd, Rákr:slr alot a. rr 3, e rt r: S i k*
ltissy Lász}ó : ApríJgyüjtés c. 1iiirt3,vii,
{adja : ll'ag3ar J*nö könyltr:ixrlija, Su.
dapest lli, Múeturlr tirt. 3l,}.

Sttlatnun Ggürgy, Pesterzsébel, rrycrt
1 }iönyvcsrrrlagot. niel}" 3 kbnyvbőt alt.

.Kilcesi Ntindor, f)eirreccn nygrte a
Cserkószbolx díjtit.

Pakarúdírn ..I.inú.s !l_ve}t 2 tlrb" állat-
kerti belépőjeg.vel, iarlj*t : a Szóktstövri_
rosl Állut 6s §övónykert, Ilurtapesí).

Nóták.
',, ,l, ']jítllll .l( :,,

:.-iai]|t ir!r!1 r;j;i.,;;t, Meiyl,k tr<,
!,i:ji!r.lal:§iil *lii:r;ljLik, lll!,r !:- 

_ ..:.: .P,,.,.,; r :ilr '- _

ll,! l,} .,)lli,

"t, nüJ.}l n0
É**{ { (J n0l\\ n0:,il.,\ n0

]:]1:.i

j,,rll ! §tí
'J . j^\,il,, 

"

Mtgfejtések ;
Á, ,rcvcr*lrer l-i §záebarr közölt reiil,éfiyek

htlr,es ruegigitése:
t, liez ltitct?; Á; ei:rresúit törió*et vaiíl-

sá§, az ár pedig azéri tört le '|ilú bá' alatt,
r*ivel e tél! hide§ rriiatt a ia sr;kai vcr;ailetl
eltenálliihéptsségéből és lrajlékünylágábúl.

2, Rl::it€lt iiztlei: ,,Kedlí este 8-kör L}eiik,
ti.en t*lálkü:4unk."

á }l*gy&f {i*erkdszsaóv*tség í{ivattlos Lapja. Előfieetósi ára, tgy évrr: 2 peng6, ;rmely e$yszerrt ktildenrló be,
1ll,{!8. §zerkesztósóg és kiadóhiyatal: Budapest, V" lságy §árrdor utea ü. üserkószlráz. §zerkesztérórt ós

Kiadia *i Magya} e§§fkó§?§zöyet§€g.

Egyes §zám ára 20 íillér. Csekkslámla
kiadásért íelelós: Kosch Béla dr.

3ü |elen számunk 3ó oldal
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ltKoNYVET
A Maggar Cserkészszöueíség 25-ik iubíleumí éue alkalmdból rendezett ünnepi. megngilatkozásolt közüt

cggik legjelentősebb a Cserkész Irodalmi Hét. A cserkés: a tettek embere ! Ilí.ncs hát arról szó, hogg csak
szép beszédek hangozzanak el, csalt ajánljuk egymásnak a uíIdghirű magyar cserkészköngueket, hanem arróI
uutt szÓ, hogg a Cserkész Irodalmt Hét a karácsottgi irlös:akra, uaggts nouember 1í-LőL deccmbcr 31-ig olgan
úrleszúltítást eszközölt ki, amelg mind.en uezető és mind,en cserkész szúmdra egg csapásra meguásárolhatóuá
teszí nemcsak az cgges cserkészllöngueket, hanem abból alúr egész köngutdrngit. EnnéI a kiuételes alkalomndl
nem irdn!Ítottúk az árleszallítúst a kíadó szempontjai a keaésbé keresett könguek érd"ekében, hanem éppen a
Iegiobban'keresett, mert legszültségesebb, az eggetemes cserltészélet és kíképzés szempontjábóI legf ontosabb ltönyuek
(Cserkészltöngu,,Órsuezetöi köngusorlzat, Yezetők köngue, Daloskönyu, 101 magaar népdal, Bold,ogttlás ösué-

ngein stb.) árát is mélgen leszdllítottuk. Ezen a iubileumi liórLguuásáron legrtaggobb kiactóuá]talataínk részben
hasonlóan naggszabúsú kiuételes árleszáIlításokkal, részben külőnle9lesen olcsó, pompás kiaduángokltal juttatjúIt
Itífeiezésre barúí.i érzéseíket a jubiláló cserkészsaitó iránt.

A iubileumi Iúttguuástir lebongolítását uáIIalIa és uég:i a )Ictggar Cserkés:s:öuetség kiuitudttgainak |ő-
bizomángosa, a 6SERKÉ szBoLT

KlSCSERKÉSZET
!'arkasköIyl<ülr könyro /.l/. Cs. Sz.J . . .

l,Iaugli ka|andjai az őserdőben, JiöIDe (I:ípling) ..
A dzsungel könyve, uiszoltltölésben (Kipling) ....
Szcnt Tcrene farkaskái (Kabos, Géza) .,,.,......
Cserkószapródkönyv (u, I'aragó Ede)
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,J_í, pi_pá\, (Szr'Iárd Júltos)
'faurás lrátya kunylrója, keméng clíszköíésben .. ...
I(iizde|ent a diesőségérí, kemény dis:Aötésbett 1Uj|a-lust -i.)
A l<is lorrl, ker,éna dís:kötésben ( F. II. Burnett) . . .
A gl,e rmekkapilátl!,, kemíng diszLölésben ( Fa?l:as r:. )
}lt.eklelrcrry Finn, l:eméng díszAöIésbcn ( Mnrk'rvain)
J(oldus és lriríl3 i!. l;rméng díszkötésbcil ( I|Iark Tu)ain)
'lom ós Hoek lrőstctte, keméng díszkötésben (Xlarlt

7'wain)
\égy ridám diák, A,emóng dis:Aötésben ( Poqánu E.)
Szahó Pali az északi sark rernr.téje, keméng disaAöIéi-

ben (Ilarkas I.) ....
Rákóezi árvái, alburnalak, keména diszkötésben

(Barna J.) ,..
Rabláneon, albumalak, kemén!] díszltötésben (Barna

J.) .. ..
Jim a hurokvető, keméng tlíszitö!ésben, clbumalak

( Pajeken)
Sanyi a fronton, keméng diszkötésben, albumalatt

/Sercss,)
-\ szív, l.-I I. kemény díszkölésbett ( D'Amicis) . .
Ilobinson Crüzoe (Deloc) I.-lI. ....:...

l NDlÁNTöRTÉNETEK, KALANDos
uTAzÁsoK És vADÁszaror

1._
*.5B

-.58

--.58

*.58

-.oal

-.96
-.96
-.s8
-.96
-.96
-.,rlB

_-.7B
4.50
3,B0
1.B0
t.B0
1.B0

-.5BI.40
1.40
1,40
1.2*0
l,.r*O

*.58

-.5B
-.5B

1

1.-

-.30

1.20
1,2o
1.20
1.20
1.20
1.50

*.50

-.50
-.50I.B0

-.5B
-.58
-.5B
-.üB
-.5B
-.5B
-.96

-.60

*Érvényes XI.

,1 kisii{r és a Cserkészet (u. Fctragó Ede). A
kistiu problémája-, A 12.éuen aluliak neuelésí
mórlja a cserkészetben 

- Aggermekésajötő
- A jáíék 

- A mese - A tlal - A természet
szeretete _ A ltísfiúlt uezeíője - Iloggan szer-
uezzün]c csoportot 

- Ggermeltí híbák és azok
Iekűz.dése _ EIső összeföuetel - Cserltészesdi

- Erdei liu - Az első apródol; - XIunka-
|elosztás éuszakok szerint - S:eruezet, ruha,
rászló, jeluéng 

- I{apcsolat a szülőkltel -A cserkészapródtöru*ngek, tuluözlésel:, auatás
s:ertarldsa

_ ._ .,,-.-_| ;-..,. -::ai .i.''€l._._. :-,_ ...'er,,;;*-_*]:j:tr,Ő

..-.96
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Bü§zke ottnoaoa_(Verne Gauld), díszes kötés ..,.
D6l cslllaga (Yerne Ggula), díszes kötés,.
Egy úszó váíos (Vefne Ggula), díszes kölés ,....
Fáiu a levegőben (Verne Ggula), díszes köIés ...,
Utazás a föld központjn fielé (Verne Ggula), díszes

Keraban a keményfojű (Verne Ggula), dísus kötés
§ervadae Hektoí íVelne GUuIa), díszes kötés ...,
Üt h6t a léglrajón (verne Ggula), díszes kötés ..,
Clovls l}ardentor (Yerne Ggula), díszes kötés ....
ehanoellor (Yerne Ggula), díszes kötés .,
Ifárom ember egy c§ónakban (Jerome), egész uószon,

_.06
-.96_.06
-.96

-.86
-.9G_.96

-.96_.96
_.96

_.96

CSERKÉSZPRÓBÁK
Cserkészkönyv (u. T'emessg Ca.) l, rserkés=clre

készüli maggar |iúk legelső és leglonlosabb köngue.
A cserkész leselemibb ludniualóitól egészen a labo-
rozős és az olt elő|orduló lábori munkák lcírásáig
megtaldlható benne minden, amire egg uerkész-
nek szltksége lehcl . . .

Cscrkósznotesz (u. Tunessg Ga,) ..
A m*gyar zászlő, címerek slb. (Bódg Z. dr.)...,.
.[dagyiiország törtéDelc (u, Temessy Gu.) . .. , ..,
,Yamlroree lőzósi receptek (Liptai J.).
Cserkószlőzőkönyv (Hungadg E.),..
Xonvha a §zabadban (Túrisia stakácsl,öngu, a

nágg |ellűnést kettell Lac:a-|éte receplg,!üjlcmén!])
Táborozási könyv /S:/rllich P. dr,)
tlám hallgas és nem leszcl közlekedési halosct

áldozaía (Daránai)
cserkészlrrduló kottáia .
{jaeri<észfeiailatok (Cserkészpark) ..,
A nagyar eserkósz daloskönyve

101 magyar nópilal. -EzeÁ a magaaf nép dalat. Ezcit
a íe nóláid. Ha ennelt a nipdalggüileméngnek nem
ísmered mildPn sorsút, nem üa7g maguarabb
magaar, tehát nem üa§l; maJgar cserlcész ! {Szer,
Itesztetle: Bctdos Lajos) .

_.a0
-_.B0l.-
_.6t)
1.;0

1._

_.90
*.0B
_.4B
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Nózem az f'gí! (Jalnboree dc!o|i)

A MAGYAR IFJU§ÁG KÖNYVE!
, I{öíue és részben illuszlráIua:

A csodaorgona (Babail)
Kőrösi Csoma Sándor (Baklaa).. ,..
Gimnazisták, az őlödilt és hatodi.lt osztáIg íörlénele

( Speger )
I. lrötet: Mi lru§zolrkeíte,n (Babag) - Copperlleld

(Dickens) 
- Gimnazi§ták (Speget) - Selmeei

diákok (Kosrírgné).,.
II. kötet: Eril6u, mezőn (Cholnokg) - llunyaili

(Ddnielné) * Boldog vakáeió (iíi. GaáI) .....
III.kötlt: Fekeíe bég (Bibó) _Mawatatazó ( Bak-

tag) - A esiga (Tdbori) -- Hátán háza
(Majthéngí) .:.....

IV. kölel.: Fe}tór loll (Rákasi) - Matróznrhrisok
(Ego) 

-Ma{/yar 
deákok (Mées1 ; ílatodlk osz-

tály {Speget) .. , , :,., ,

Y. kölet: Kanizsai kalflnil íBiödl -. Tizpniat város
(Krúdg) - §ántra &eruis (Tábotí) .....

KÖNYVBARÁTOK KISKÖNYVEI
§Iiska í Velóstl EIek ), Itötoe
Vizen és vízparton (Eankó Béla dr,), ltölue ,,..
§zabadkai dlákok (Tamás Isluán), kötue ..,...,.
Vlhar Buila lőlőtt (Szentggörgai S.),kölue
Szegedl pedellus (Tamás. Istuán), köIuc,.
Teslvérke naplójn (Szondu Ga. dr.), köIDe.,.,...
Ilermann Otíó életg (Lambrecht R.), köíue .,.,.,
Mesólő lalu (Féia Géza), kötue ,.
Idülönös hábodr (Fdbián Gaula), kötue ..
trIűvészkedő magyar pá§?torok ( l\:Iadarassy László ),

kötue ..
Északl hfisóg ( Áíanaí Istl)dn), kötue .,, . . . .;. . . ,
Fiumei kaland (Orbán Dezső), köíue , t.. i.. r. r.;
Lángoló t€ngcfek (Kalmar Guszlóu), ltötue ,.....

1-_
l._

1._

t._
l._

3.1i0
3.B0
3.80
3.B0
3.88
3.B0
3.B0
3.Bo
3.8s

il.B{,
s.B0
3.B0
3.B0

KÜLÖNPRÓaÁX

SPORTKÖNYVTÁR

JEL!_EMNEVELŐ KÖNYVEK
Joitcmes ifitl (Tóth Tíhamér dr.) ,..
A tallásos lIiű, kél kötel ...
Kriszlus és az iljú (TóIh Tíhalnér dr.)
üohr{,rryzol 2 (Tólh Tihamér dr.) ,, .

§e igyá l l (Tólh Tihamér dr.) ...
.,\ íiszía fértíúság (Tóth Tihamér dI.) ..
Kenóny paran€§ (dr. Marcell-dr. I{oszierszítz)

*Érvényes Xt. 15.-Xtt. 31-ig.

FlUK KöNYYE| F|UKNAK
(vltágjáró íiúk _ Átélt úíikalanalok)

44 nap alatt a fölil körül
Három eserkész Afrikában .. . ;. . .

Vakáció az Alpesekben
Byrddel a üéli §arkon

CSERKÉSZVEZETŐK ELBESZÉLÉSE!
A mult me§él íDr. Csaba J.)
[lasad a hajnal (Dr. Csaba J.)
Osük öröksége (u. Faraoó E.) ., ,

Táboríűz tlzen (Farlcas Qu,)..,
B-orrongó lelkek (Farkas Gc.) .
Hadak útján (Farkas Ga,) ,,
B. P. (Baden Powell) életa {Kápolnai J.) ",,....
A psyehoirríballisíák (Roszler Alga) .
vitézi teltek (nL Cs,,qz.) ,,.
l:lni ! (u. Temessg Ga.) ..
Győzni ! (u. Temessg GU.) ..,
Az ember hareol (tt. Temessg Gg,) ..
Kót kis vadóc (u. Temessg Gv.) , ,
trrrlőIakók (u. Temessg Gg.) ..
Sziget ostronna I. rész (Léua11 A.) ..,
Sziíjct o§íroma II. rész (Léuag A.) .,,.,.,......
?öretlen líaktn (Velősu E.) :.
Feeslrék (lIinds:enIí)
litózsógi ércm / Aíún!]i)
Ncnzetközi őts (Táborí Pil) ..

l.$ü
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4._
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1.30
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öRsvrztrőr röNyvrt
Az őrs mégteremtóso (Malor D. dr.) Hogga!1

Ieiz ngalc |iúból egg őrs, Erre ad |elektet ez a
ltöngu. Mert attóI, hagg a parancsnbk tu megbí-
zott téged- hét másik |iu uezetéséoel, nég ncm Lett
belőIelelt őrs, sem belőIed igazi őrsvezető ! ..

Az őrs élcío (]|laior D. dr.) Az élel |ejlödés. Az
őrs éIete is áIlandó |ejlődés. Hoggan |oglalkoz-
íassuk a_- őrsöl oLlhott és a láborbatt. Erre Ielel cz
a köngu

Az őrsi rendszer ós a 10 törvéoy (R. E, Phitips).
Legmegkapóbb része az angol cseíkésztöruéng ma-
ggarázata, mel!]et a szerző ,,LeaeLelt egE őrsuezető-
höz,, címen adott ki. Ezek a közuelkn hangú leue-
lek legtísztább, Ieger ed,etibb I orrná j úban ismertetik
a cserkészgondolatot, melg az egész uilóg i|júságót
meghódítatta

A gyakorlati őrsvezető (Szírilich P', dr.), Ebben
a könguben az arszúgos őrsuezetői táborok lapasz-
talataí uannak összettuüjlue ......i...

JÓ munlrét (a. Faragó l]de) ..
J1_1agyar eserkészirleálok (Feri bácsi) ,
orsvczetííi Inot|5z (]Ja!!a D.) ...

RoVEREK, Önrcrrc
Flovercserkésztt ( RoDer uezelőlis:! )
Cserkészszellem a vizen (tsdtori J. dr.) ,
Vízrendészeti ismcretek (Simó P,)
Csónakok kezelése és javitása (\Yittuindtts I'ibor)
§zelek sárnyán (Hercze11 Ferenc ggötll1örű i|iúkori

naplóia) kölue, .

A íúrisíaság lrózikörryvo (Reichail)
.{ sísporí { Seftngi-Ileilg*.Reicltart )
§íkészítés ltázilag ( Jtit,ttlsg)
Kerékpározás (I{risz F'erenc) .. ,..
A lierókpározás szabáiyailalr zsebkönyve (Bor-

sitzkg S. dr.)
RcpüIőgépmoilellek kószítósc
A mótoros rrfrrülőgépnaodell építése
A nagyícljes!ímónyű vitoriázómoelcil épító§e . . ,..,
Moilellrepülőgéptervra.izo\ darabja . _.50
A vitorlázó lcpüiés (Roller Lajas)
A sárkrin_r,tepülős ( Latn pich)

Gázvédelern (Szunú1 G.) ,.,
A röviilhulláryú rádióamatőr' kózikönyve (Hat-

zlossg S.,/

§íclpi nem boszorlrányság (Magazíner)
Légvódetmi títmutató ( Arada)
A yisszaesalrr}ás könyve (u. Temessg)

FOGLALKOZTATÓK

TlszTt KöNYVEK

(szeiltesz-

{.serkészvezolők képesííési, rreghizauisi í,s igazolási
szabrilyzaln.......

A eserkészv_ezetői próbázíaaás l;iskútója
A cserhészliszl (sz. l, 1{.) ,,.... ,. , .

A escrkészel (Si]: Sándor)

Szervr.zőlestülerj kál.é .
9sapatmenctrcnd .. ..
Kikópzési szallúl3,zaí
(i},akorlali szabályzaí-9'áborozási szalríll,zae
'fáborozási rnenctrentl

I. kötet., l'áilorolőkészi{és ,,.lL kötet: r! táborvezclós ,,........"."

ttegőskátó (Karácsoltg S.). A udrosi kiránd,iló
rendesen csak a:érl /ord.ul merl íalun, merl a leo-
!öbb heggcsúcs, kit;úndulúhel-g, meiedél;húz tÍt-
uonala |alttalton uezel l,:ereszíüL Ezért esílc a
falu olgan táuol a DárostóI. Mekkorcl ez a táaol-
ság? A kiráncluló szerüú enilli meg enngí kilo-
n!éler. Ezt a láuolsúNl nem 7ehe! ngqszúnle!ni.
A cser]tés: szerr'nl nóhány évszázad-! - Ez!
a t(tü_olságot l_net]s?üfttetni mínd,en m.aggar ember
beesii.letllcli kötclossége!,.,..,......
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Az ö_r_egeserkószet.útjain (u. Faragó E,). A ma-
ggar öregtserlrészeI aIapaeiő kézil,,önpoe szak-
szer ű c iltA,e kbe n tdrp pa l i a mindazokat b tén!]ező-
kel, amelgek a maggaí öregcserkészmozgalmat
éIelre híutálc s alBelgek ismerete nélkül Maggar-
országan nem lehet öregcserkészmunkál uéoezni.
Utmulaldsl ad a legküJönbözőbb igéngít - örea-
cserA,észalakulaloknak . ... ,..;..... :.

A boidogulás ösvónyein (Lord Baden Powell).' Angol címe : Rouering to Success. Alcíme: A
Book o| Li|e-Sport lor Young Men. Az éle!-
műudszel köngue f iatalembereknek. Mi mosl
ezl az alcímel akar juk harqsúIgozni : Ez a könllD
nen üezelőknek s:(ll, lanem a |ér|íkor küszöbén
dlld tiúknak. A íérlikor küs:öbén áIló |iú Ie11-
égetőbb önneuelési kérüseire ád leljes és kielég[Iő
|eleletet, de ezeket a sokszor egetuerőknek ldlszó
probléuákat iózanul beállítia az éIet löbbi nagg
érléke ós ieladaia liözé Ezért az éIetműuészet
köngue ,
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3.50
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TuRlSTATÉnrÉprr
Börzsönyi heg_vsóg 1 :50.000 hétszinnyomású új

túristatórképe
Börzsönyi hegység, léli síkalauzzal .....,
Budai lieg5,eE; 1l 37.500 1hólszinnyomósú cserles:-

lérkép ) .

Budai hegyek, íúristaulak jel:ésíucl
Builai lregyek, tóli síkalauzzal ......
Bükk 1 : dÓ.060 nyotcszinnyonatú új trlristatérkópel{
Itíikk. téli silralauzzal
Duna'crezős- és vizilérl<ópei 1í-|éIe), drb-ként ...
Karancs-§[edvesvidék- l .,zr0.000 tértr<ópe
I{átra 1: 50.000 nyoleszínnyomású tórképe, (/11.

kiadás )
I,Ieesek l : 50.000 lráromszínnyomású tórkép......
]tteesek l :75.000 lérképc (úljclzísekkel) ..:.,,
Parádíürdő 1 : l0.000 négl,szinn5,om.ísú 1érképe ..
Póes város 1 :20.000 tórkópe
Pilis 1 :50.000 solrszinnyomatú úi túristatérképe ..
Pilis téll térképe
§oproni tregy§óg 1 :75.000 iri hótszínnyomásír

túrisíatórképe
\'értes l :50.000 tórképe

LEVELEZÉS
Cserkészlevélpapfu ( 10 db-as boríték )
Cserkószlevélpapíí (20 clb-os mappa) ..,. 1 :..,.._:
CserkészlevelÓz6lapok . -.19, -.10Levclezőlap-akeióesoma.t1 ( l0 darab cserkész-

íárggú)

SZlNDARABOK
Küliinös ójszaka ( B.-Harangi)
Dufló Jani Angliálran ( Raduángi)
Beüirő a esapdában (B.- Haratryi)
Maíoking, h.őie (Schrank) .....
S. o. S. (Almúslt)
Boóz mezején ( Radlánai)
Erdő lnellett nern jó laklüi (Erzbrucker) .

I}rága iíjúságunk (Sdndor) ...........,.
A ronok titka (Sándor) . . .. .

}Iuki, a költő íSdridor) .....
Jamboroe álom (Súndcr) ., .. .

Cscrkészlraráesoílv ( Budcli)
]llikor a szikra lángra lobban (Sdndor) ... . .. . . .

Esküszünk (Erdélgi)
Paranesnok úr nevcnapja (Erdélgi)
HaPmnilik pafanes (ErdéIat)
Cserkószvór (ErdéIgi)
Az &tolsó sző (ErdéIgi)

Cserkésztr6fák ( ErdéIa i )
Vidám cserkószet (ErdéIgi) .............
Szindarabok ( Raduóngi )
i[esélnek a kulisszák (I{oszter atga) .

KÖLTEMÉNYEK
!{apsugár levcntók (Raduángi I{.) ...
Testvértüzek (Taborí Pál) ...
Harangi LászIó rersei
}lesélnek a lángok (Léoag Alajos) .....
Sarlós Boldoqasszolly íSik Sóhdor)
A magyar íiú szavalókönytc /Sik §dndur) kötl,e.
Kék ég alatt (Skorka)

F.i lvATALos NYoMTATVÁNYoK,
PLAKÁTOK, EMLÉKLAPOK

Jcientkezési tap ....
Cserkésztörzslap ..,.,
Különpróba igazolr.ánylnp
l{ülönpróba igazolványkönyveeskc
§egédőrsrozelői rneglrizaíási űrlap .

íírirezeíői mcghizatúsi űrlap . .

Ilajvezetői rncgl;izaÉási úrlap . .

lilboesájtólevól .. .. ..
LcventenyomtatYán},Gk (7 íéIc), drb. .,.
Havi.iáru|ék-körryv . , .

Nyugtakön;T,, kiadási vagy bovétcli
|'énzlárkön3,r
LeItárkönyv
Lli törvén_,r,,ünk, p iakát
Légy résen platiít .
B.-P. areképo ( }lárton-rajz)
§mléklap ( Mdrtan-rajz )
Emléklap
Emléldap (uízicserkész)
UíszokIer,é|
cserkészinduló kotta .

'fiz törvény (iarnetszeteltben),.,..
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Yégy részt az Hét minderikinek hozzáíérhető pályázatain t Feltételek a Paranc§nok lífnál !
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l'urlnivatók a cserkószbolt eímóre
Ieladolt postai könyvrendelósekrőt.

A postai szállítást köIíség minrlen
esetben a ueuőt terheli,

Amennaiben könguet bdrmilgen
mó.s cserkészfelszerelési tdrgggal
eg g ütt re ndelünk, akkor csomagolásl
l.öItségek cimén a rende!és Dég-
összegéuel eggütt beküIdendő

3 P-ig teriedő rendelésnél -.20lO P-ig terjedő renrlelésnél -.5020 P-ig terjedő renclelésnéI -.704a P-ig lerjettő r,endelésnéI 1.-,
4O P-n |eIüIi rendelésnél a csoma-
golási köItséget a Csetkészbolt uiseli.

Amcnngiben kizárólag könlJu,
uagg eggéb ngotnlaludngru szóI a
megrendelés, akkor a kiszdmítolt
uételárral eggütt poúő eímén
l.-pengőig ...... -.103.-pengőig ...... -.20ő.- pengőig ...... _-.40
ó.- pengőn |elülí rendelésnéI pedig

-.'70 |ilIér kiildendő a Cserkészbolt
34,38J, sz, csekks:ámldjára. Xöni.g-
uet nem céIszerű utánuétlel rendelní,
mert az ulánuételezés köllsége lénge-
0esen Iöbb.

'Iolnai-nyomda, Budapest.
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Elsőrangú minőségű
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adasá§i Hivatal
úiján lehet beseerezni.
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lgy rondelj l Bármely postahiva*alban a 34 383 sz, csekk-

s;árnlára befizetünk 2 pengö véte}árat ás csamagolási

köits*g címén 7a filiért, tehát §lseesen r ?,3t},

Aszállíuásiköltség*tcsgkakézbesítésnélkeilkiíieetni.

;

J

Van ám még rzámo§ p§mpás társas j átékuttk,
Ezekról d e ce rn b e r e l e ! é n íogunk,beszámolnit

Aki {e ikere§ bennünket, már m*§§
kipróháliiat!a őketl

a,
az .ijite m*soly. §zt jelenti az egész c§alád sxámára a

,pö ffi§ §TTYű s T§ K§JÁrÉ x Üv§G LAPÜN
32x19 cm, na§y§á§ban, {ényezell kereitel, bábukkal r;
ás pörEe*tyűvel, össze§en Y &"-

§ F*€rt *gr&rz iélen *{ bic|oríiotiuk áz é§ó§z §§alád vö§y Őr; boldo9 egYÜtiszórakgrá*á*l


