


-'--A magyar c§erkész magyar zenét hallgat!
Magyar hangszeren iát§zik! Magyar cégmél viisarol!
Ezért trombltát, száJ- és húzósharmonikát,
és az összes hangszereket fél évszázad óta

mandollnt, hegedűt, tárogatót, gramoíónt, rádiót, zongorát
a legmegbízhatóbb m 73yar hangsze rüzletben, a

kir. udvari hangrzergyárban szerzl bc, Budapest, Yll. kerület, Rákóczí út 8, szám

űlíű ad a, Műgqftű fu*,&em!
Egg_éoen át htlsz szdtno|, tele ötlettel, eseménnyel, képpel. A htlsz szám egg éven keresztül 610 atdat. Éwntr,
4-5.szú.m, a beköszö_ntő _és_búcst7szőmok, úg§szintéít'a karácsongi és hűőéti szúmok vaslag borítéktöbblettet
jeleník meg? ez még 20 gldal
IVíinden oluasó megkapla aiúndékképpenazelső szúmhoz metlékelue ..A ruhazatí szabúIuzato!.', Ideiében előti-
retők októberben,iiggin mégkapjúk'it Magyar Cserkész E:ermestei' köngoéí Kaftcsőnara úiabb meglcpelésí
készttünk cIő. 060 olílal terjedelinű lap, 3 Őidntlék c§updn z-EO P.
Szerltesztőség és -kiadóhíuatal Buiíapest, Y, Nagg Sánd,or utca 6. sz.

OÁíóIwú II.ífu ű meqnső,§r?űI,űúrs# ft,atáaíáő
,4,zol3._az elŐ|ízetők, akík elő|izetési d.tjukat 2.80 P-t idejébcn be|ízetik, iutalatnban részesülnek, Ittggen meg-
kapjdk d Magyar Cgerkész Eiermesíer köÁyaéí-'
A 128 old,aias kőnguecske a mindennápí éIetben leghasználatoscbb erermestetkedé*ek ggiilteménye.
Az eredetíIeg !t!§rz$,sleptemb9r 21-ikí hatóridő rövid,nek bizongult s ezért a hozráttk érkezctt kéréseket lelje-
sítue, a hatdridőt októbu II-ig meghosszabbítjuk.
KüId be tehót még ma g.E elő|ízetésí díiat s akkot október közepéíg nlegkapod az ajúndÉkkönyvet,
Az E,ÚermeaÍert csak az előfizetők téngleges szdmúhoz viszonyltva ngomatjuk, mugúra pe§§f,n, qki az
ajdndékot elmulasztja.

nNRIt{l.NÁ[
a kitünó szomj esillapító-
nak, egyetleu kulacsból
sem szabad hiányoznia.

*

Jót cukrozva iidítő
ós egészséges ital,
mely lciilönösen
hosszalrb triráknál
nagy e}lenáltóké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

FnAilClíilnNnII{ FIAInr. i
nagykanizsai és mo§On-
szentjánosi hazai gyáraiban

t.]

fifreösó

'kcn*kltt*lit
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MAGYAR CSERKE§Z.
xlx. ÉYr§LYAt{, 2. §zÁM

ELöFEETÉsI Du: EGÉ§z Évng p z.m
EGyEs szÁM ÁRl zs rtLLÉR

§ZERKE§ZT!;

DR" szTRlLlcH
tr!7. oKTóBER l

MEGrELENlK A HÓ l-ÉN É§ l§-§§
csEKK§zÁMLA :3lA?8

pÁl

Űrz gml,erq Űi ,Úfteiűl ű g§,pr&
Lihegő, remegö aaskolosszus.

ÁII, nekiteszítue mellét a leaegőnek; emeletmagasságú testének

minden porcikúját tesziti, minden /cis csaualját retnegleti benne áramló

|éIelmetes ereje: a góz. Félelmeles a megzabolúzott Erő |enséges mazrllt-
Iatlansága. Eggetlen kapcsoló hibás átudltása és pusztító robbanás uúg

szét mindetú: vasat, embeil, dllomdsépület köaeit.

ÁlI, mínt az ércbe épílett Gyorsasúg. IIa elszabadul., belerohan
az AI|öIt uégtelenébe és kí az, aki megúIlitia a szágtlldó acélszörnyet ?

Kicsi, soaáng emberke bukkan eIő a mdsik oldalrót: kóktuhúiű,
ritkdsbajuszit, sdpadt. róncosarcú. Neuelséges törpe a gépórids mellett ;
szinte félek, hoylg a duhogló naglg testbőI kipu||ogó gőzlehellet mint egy
pelghet, sodoria el méterekte, Felmászik a paslétrán és kitekint a fti.s

aldalablalton : uézna Gulliuer az óriások oasúllaliún . " . Eoyetlen. hafló*
keréIt őtméröje naggabb, mint az egész ember. Ilaha í

Kalauzok sietnek a lcocsisor mentén: BeszáIlttí. ! I}eszállni l
Zöldes túrcsa víllan, forilul, rdnéz a mozdongra.

És akkor az a kicsi ember ott a uasszötngeteg hútún ráhaio| a
gépre. Keze a |oganll1ún, szeffle a m.tiszerein" Az ajka nem ntozdul, még1is mintha mondand : Akarom!

A uéznd_, ínas ftis emberkéz lordit eoget a fogantyitn. És a nüga gépíltlat hasszú sóhajtással gőz-

telhőt |uj ki a ttirleiéböI és engedclmesen megíndul elbe. Lassan, majd niiuekuő gyarsasúggal, úgv, amíní"
a hdíán álIó kicsí ember parancsolia.

Amint a Donaí lassan kigördüI az úIIIomúsróI, itgy ldtom, hogg a kis kékruhős, tlézna |ér|i megnő,
hatalmas óriássá és a téIelmetes, |e|űtött uaskai,osszus a reáhailó Ember keze alatt eltörpüI, /ricsí /rs;. esz*

kőzzé uúIík d" magq akarulál üüsrü, táta, uízre, Iettegőrq íermészet erőire reúIténgszerító, Islen alk,atía igazí

":::: :::':::::::,. .-.-

EGY A TIZENHAROM KOZÜL
Hányszor olvassuk és írjuk le : Budapest, V, Nagy §ándor -u. 6. ltt van a Cserkészház, itt a cserkészmozgalcm központi ,vezetóségc,

rrnen lndul ki kéthetenként a Magyar Cserkész, sót csrkészfelszerelésünk nagy része is onnét, a Cserkészbolt központiából iön.
lllik hát tudni, ki ez a Nagy §ándor, vagy a család írása szerlnt Nagy-§ándorJóxeí, akiről ezt az utcátelnevezték s akit október 6-án

az egész ország az aradi tizenhárom közőtt gyászol,

rtncy-sÁxoon ,ózsrr
l80{-ben szütetett Nagyváradon. Tizonkilenc óyes korában a katonai pál,yára lépett, egy huszárezredbeh szolgátt későbbt
aradl vértanú társaival: Dessewííy Arisztidda! és Vécsey Károly grófíal. Negyven6ves korábanmlnthuszárszárados vlsszavonutt
a magánéletbe. Mikor azonban kitört a nemzet önv&elmi harca, nem habozott egy percig sem, hogy katonal tudását & vitézségét
felaiánl|a hazáiának. Számtalan .ütközetben résztvett ; huszárai élén egyaránt kitűnt a diadalma,r tavaszi hadiárat minden csatá.
jában: §zotnokon, Tápióbicskén, lsaszegen, Nagysalíónál, Vácnál. Budavár visszafoglalásakor is me3a yezette katonáit tohamra
és elsőnek nyomult a várba. ,,Jó katona és igaz magyar|' volt, mint egy jelentés írja róla. A világosi fegyverletétel idején már
tábornoki rangra €m€lk€d€tt. Mint a tizenhárom aradi yértanú egyike, október ó.án halt meg a hazáért. Tiszta lélekkel lndult
utolsó útjára, a vesztöhelyre, rnég ő vígasztalta a könnyező le|klatyát: ,,A könny itt hasztaIan, tisztelendő úr, lnkább imád.
kozzunk." Utotsó §záva €z volt: ,,Élien a ha;za", Cs. Cl.
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Beszélgetés ar örsí sarokban.
lózsi bd; Jó reggelt, sólymolrt
Sól,ymok: Jó munká| Józsi bát Jó reggelt! Jó reggelt!
Józsi bd: Egy, kottő, három. . . hót, nyolc. Mintl itt

wan. Tudtam, hogy a sólymokat indulás elött nem keres-
]bet€m másitrol, mint a mozdony körúl, azért egyene§en ido
. 
jöttem.

Bi,kfi,c: Mit is keresrrénk most oti bátul, a, római III-sal
jelzett Pullmann,-csodá,baxq ahol jó kis firlk illede]meseu-ülnek a fapadokon vagy mocskos lábba} az ülósre állva,
csókot integetnek a búcsúzó mn.má}nak? Áz én barátom n,
l§zurto§ mozdonyvezető, nem aa ,§! felszállók, kérem?'. *
barci riadóval 3egyeket vadászó elegáns kalauz.

öcsá., Józsi bá, gyönyörű ez a mozdony. Nézd, micsoda
.óriásl

Bandi": A kgreke kétszer ekkora, mint .az egÉsz Öcsi.
Rarcsi: Hogy remeg az egésa a visszafojtott erótőlt
Ferkó: Min,t a türelmetlen paripa. Alig vórja, hogy ki-

lohanhasson innen.
trózsi, bd.: Olyan, mint a diáJr ,az iskolaév etején.
Báhfi,c: Olyan kormos, piszkos? Kikérom magemürak.

Én mosakodtam. Tegnap is, Hogy máma? ... lzé... Milyen
órdekes ott annak a hordárnqk a bajusza. Azt nézzétek.

Sanyí: Értelek, Józsi bá. A diák is ilyen felfűtött é§
,rltrakészen, mint ez a ilagy mozdony itt

Banili,: Ea frázis. Mondbatom, egy cseppet §€m érzom
íslfútvg ma,gam. Csendes undoral vettem elő a latint meg
aa összefirkált, saláta algebrét.

Lackó: Igy állni, hosszú út előtt, belső erötől feszítve
és egy tárcsajelzésro nekirohanni a na4yvilágnak: ez igen.
Bbben van lendület, van ütem. De beván§zorogni a német
órára és tizeztedszer eltéveszteni a die Kind genitivuszáb
bát az borzasztó.

Józsí.bd.: Ne beszéljetek csacsiságot. Humoro§ d,iálr-
novsllákba és a Magyar Cserkész tréfarovatába való az
ilyen felfogás. Arninü ez a, nagy üozdony, azénne|, lízzel
íelszerelvo, kellő gőznyomá,srá felíűtve kégzen óll, hogy
eráz kilométeros 8yor§asággal magával ragadja a hazzá-
lűzött kocsi§ort, igy áll kéezen a diák is kipihenve, tettre-
készen, belső energiái felfokozva, hogy belernohanjon az rlj
iskola,évbe 6s tanulásban, munkában kivágja a sázas
tempot.

Bikfi,c: Jaj, Józsi bá, jajl Befogom a fülemetl 'Ezt
mondta el az atya a Veni-§ancte beszédében, @l mag;ra-
tázta a pa,rancsnok úr az első gyűlásen és az osztályfónök
rir is, meg a történelemtanár rlr ís ezzel kezdte e rnr&gí&-
ráza{át És mer:t közben a Bencsik p€recet evett ós nasyo-
kat patlogott velé, amint tört belőle, egy szép moüdnt k&
zepén feláltt megfogta a gatlérjáí és kilódította térdelni q,

tá-bta elé. Szép felfűtés, mondhatom.
Band.i: száz kilométeres tempóval száguldott a táblá-

hoz térdelni.
!ózsí bd.: ó sólymok, olrugaszkodott ifjirság, mtikor

jön meg már az eszetek? Gyönyörű, történelmi kirándulós
kezdetén ennyi sületlensóget összehadarnil

Józsí bú: Yigyázzl. Elrendetem a komolyságot! Plhenjl
sziporkázó jókedvvel. Csak irgy remeg b€nnünk az ujjongó
öröm, hiszen annyi sok szópet ig& a a mai nap.

Bikfic: .Fel vagyun} fútve örömmel, mint ,& mozdony
gőzzel,

Józsi bó: Yigyázzt Elrendelem x komolyságot! Ptherrjt
Vegyétek észre, .gyerekek, lrogy vannak fontos ,és nagy
gondolatok, amelyeknek emlegetése frázisnak tetszik, mert
újra meg {rJra visszatérnek és mert kevé§ olyan m{lvésze
v&D & szónak, a^ki ugyanazt a gondolatot {rgy ,tudja
nyolcszor-tízszer űj rutrába öltöztetni, hogy egészen {rjna"k
tűnjék fel. Nézzétek eá a koreos, öreg mozdonyt. Minden
harmadik n'ap ugyenebben az idóben ugl,aninnen indul
ás mindig tijból ugyanrigy felfútik és mindig vannak új
utasolr, akik félő tisztelettel megcsodálják. }ía ti vagytok ez
tij utasok. A mai iudulás. nagyszerűs€éből semmit sem
von le az, bogy máskor i§, sokszor is ugyanígy
indult útnak a mozdony. Ig:y }an a Yeni Sancte
gondolataival is. Nyolc éven át n1,olcszor indul neki a.
diák új iskolaévnek és az idei nekifeszülés nagyszerü-
ségéból swnmit §6m von le az, trogy tavaly is és azelőtt is
ugyanilyen jószándókkal, Msí fogadásokkal, nagyot-
akurással kezdtétek az óVet. Á nagyszerú emberi erófeszi-
tós€k nem lesznek törpévé azáltal, hog1. az étetben szabá-
lyosan meg-megismétlődnok.

Banilí,: Nem is az ismétlődésben van a tríba, Józsl bá,
hanem abban; hogy a nagy elsánásak íüú-pukk! elszált-
naJr pár hét mulva. Tavaly emlékszem, a szivem rnélyé_
ból, igazán erősen fogadüam, hogy nag.r-on fogok tanulni
és apukának örömet szorzek; aztán elmúltak a hónapok
és ,arnikor év végén hazavittem a bizonyítványomat négy
hármassal, oly,an verésü kaptam hogy ma is megfájdul
a nadrág.om, hu lágondolok. Pedig év etején igazán
akartam.

lózső, bá: Gondolj a nyil törvényére, Bandi, mert ez ellen
vétkezel. 'Nem 

,az a fontoq bogy mily,en eróvel száll el az
ijjról a nyílvessző, hanem áz, hogy uregérkezzék a célba.'(
Te nagyszerűen indultál, agtán elfogyot! a kezdeti ener-
6;ia, nem fűtötted ú,ovább évközben a lelked és feleúton
lehuült a nyilad. Nagyszer{l í,ndulása után ,,perseverantia
u§que ed finemi'. Akkor nincs baj,

Lackó: De érdemes, Józsi bá? Én trazugságnak éruem
a ,nagy fogadkozást mikor rlgyis tudom, hogy alig való-
sul belóle vgla,mi.

lózsí bd: Szá.a száza|ékra l}em dolgozik sem gép, se-m
emb€r. De kell, hogy minden munka elején száe százalé-
kot akarJunk, hogy harmincat meg is tu{iunk belöe val&
sítani, A mezdony oreje olyan, hogy állaudó százbúsz kilo-
métert ú8y kivághgt óránként, mint a pinty, És majd
meglátjótok: ,megy hatvannel, betvennel, nébol, ahol a
pályát javítják, harminccal. De aztán újra nagyot lélegzik
és tijra folgyorsul és helyretrozza a,zl, emit e lassúbb §za-
kaszokon elvesztegetetL Igy e diák is...

Sanyí,: Józsí bá, ne harag:udj, jön a pirosíei{l ember.
Jözsí bd: Igen, boszállás! A kocsink az ötöük inneg

Hajrá! Sprintl
Bunci: Józsi bát... Csak így futás közben... Esy

kérdést. ..
Iózsí bd,: Mondjad, Bunkó.
Bunci,: H,a most igazán akar.ok.. . és késóbb nem

rre8y. .. és elmegy a kedvgm. . . Mit fűt fel újra ... hogy
rijra menjen?

Józsi bá: A jó Isten kegyelme, kis paitós, a mindig
velünk levó Úr Krisztus segítsége. Belekapaszkodni, ót
sohs, el nem engedni... Akkor h€gy... üpre, ugorj, indul
& voDat! ... ,

Mozdany: Hhhh, §§§. Ilhhb, sss. Hh, s§. ITh, §§...
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A?ALPESEI( FELETT
IRTA És FoToGnnrÁlrn: STEF TlBoR

A vitorlázó repülést tanulmányoző neílaetközi bizatt-
ság ezldén az Alpbsek éseaki tábánál fekvó Salzi]|gban
tartotta szokásos évi kongresszusát. 3'zzel kapcsolatban a
tavalyi magyar pétdát követve, vitorlázórepülő találkozót
rendeetek, Úelyen hazánk színeit i§rnét a cserkészrepülők
képviselték.- Öt napig tartott a repüIőtábor. Ezalatt szebbnél szebb
repüIéseket -vegeztek a iósztvev6 öt nemzet legkiváIóbb
piiótái. Az Alpések átrepüIóse volt a cél. A kitűzött íeladat
megoldása nem volt egfszerű. A megoldásnak csak olyan
alapos előkészületek és gyakorlatok után ós oly tökéletes
felszeretésekkel lehetett nekivágni, amilyenekkel a nómet
pilóták rendelkeáek.

A síker nem is maradt, el, A végrehaltott alpesi táv-
repüIések meghaladták a legmerészebb terveegetésgk9} J!.
Miudjárt az eli6 napon Hanna Reitsch, anémetek legkiválóbb
hölgrpilótája a t06 kilométerre fekvő Steyrbe repült,

magamögött hagiyva-a legügyesebb férfipilötákat is. §zen a
sikeren fellelkesedve }násnap islnét ketten t€tték meg ugyalt-
Qztatltat, míntegy igazolva, hogy még aránylag rossz Iég-
Itöri viszonyok mellett is akár rendszeres légi forgalmat is
íenn tudnának tartani vitorlázó repüögéppel is a két város
között.

A következ6 napok hoeták meg a nagy eredményeket.
Ma még motoros §portrepülögéppel is jelentós telje§ítmény §z
Alpesek átrepülése, lnennyivel inkább az tehát motornéIküli
vitorlázó repülőgéppel. Kietlen srlklarengetegek, sűrú erd6-
ségek, gleccserek és szakadékok íelett visz a légi út és ilyen
helyeken egy esetleges kényszerleszállás bizony nem sok
jót igér.

Dittmat, fiefíscft, Osann, J(arclr és Kracht voltak de
Álpesek átrepülésének hősei. Mirtdegyikiik kOnnyú kts vitor-
lázógéppel vágott neki a hegyóriások leigázásának. YállaJ-
kozásúkat sikór koronázta. Áiáwopülósek nppján esteíelé
egymásután szólaltak meg a pilóták a repülőtér telefónján,
jelentve, hogy a 3500 mét€r maga§ Grossglockner bágót ts
slkeresen átrepülve olasz földön szállottak lt.

Hogy érzékeltetni próbáligxn ae alpesl vitorlázó repü-
lést, álljon itt példának a ,,Karakán"-nal végett bárom és
egynegyed órás repüIés€m leírá§a.

1500 méter lnaga§ban jártunk. Vontató repiil6gépen,
mint €gy motorizált sátakót6 f{rrJa rnagát el6re a vakító
kék, tiszta leveg6ben. Lassan alánk csúszlk Bad-Relchenhdll
apró piros kis Játékbázei. Jobbról az 1700 métere§ lüoclv
Stau|ten sziklalalai meredeznek. Közelebb, irányftom ho2-
eájuk a trnotoro§ gépet. Már majdn§m sírrolJuk a szikl_ákat,
afiikor az emelkedést Jetző variofiléter mutatója hlrtelon
megmozdul. Két és íél rnéter másodpercenkinti etnelkedést
jelez. Azonnal meghúzom a vontatókötelet kapcsoló horog
nyitózsinóriát. A kapcsolat megszűnik a rlbtoros gép és a
,,Karakán" között. A mélybehulló kábel jelzi, hogy szabad
vagyok. Még közolebb repúltiX a hegyhez és örömmel állapl-
tom meg, hogy a seiklafalak csak {rgy ontJák magukbóf a
íelszálló meleg !égtömegeket. Egészen a sziklák melett
repülök. Kitún6en emelkedem. lagy száz rhéterrel a c§úc§
alátt egy menedékház tapad a szikláÍahoz. bmberek Jönnek
kl és látható örömlnel integetéssel üdvözlik a ,,Karakán"-t.
Csakhamar elérem' a magasságukat é§ egy tisztelg6köft
répülök íelettük. Pár perc rnulva már eltörpül alattam áz
1700 méteres sziklaóriás is. Egyre tart az emelkedés. Apró
fohér íüstszerű íglhőfoszlányok futnak el aZ ablak nellett.
A magasságmér6 rnutatóia már 2400 hóterrlél áll.

Amíóta a hegycstrcs fölé emetkedtem, mfu n€rn kell
olyan íeszüIten figyelni, imint az el6bb, mikor még a sdkla-

legúlabb német
1:27_hgz 1f5.a rWtrrorzt'Hanna Roitsch gép€ a ,,§perber Junior"A te8lönnyebo,].'ü&ill|Xí1.$rp, az 56 kg.-o§
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tartani. A város felett is előveszem a Kodakot, s most SaIz,
burg és környéke kerül egymás után filrnjeimre.

A repüIőtér egész közel van'a város}roz, s így {rgyszólván
az utol§ó méterig légi portyázást végeek a város felett a
salzburgiak nem ki§ örömére. Ahol csak végigrepülök egy-egy
utca felett, mindjárt észreveszik a ,,Kara-kán-'-t. Ezt abból
állapítom meg, hogy orlalent mind megáltnak az emberek.
Egytnásután íordulózok, körözök a polgárok tisáeletére és a
saját mulatságornra. A lógi cirkusz azonban, sajnos, már nem
sokáig tarthat" Á lenyugvó nap mind vörösebbre festi az
eget és az emelőszelek az alkony beá]ltával mindjobban
tegyengülnek, Rohamosan siillyed rnár a ,.Karakán". Abba
kell hagyni a szabad légi csapongást. I{ettőszáz méteren
repülöm át a város szélső házait és pár perc ínulva már a
repülőtér feleft körözök. Nlég rövid ideig sikerúl tartani a
magasságot, de lassan az utolsó terrnik is kimerül és a
.,Karakán" hárorn és egynegyed órás, igazán eseménydíts
repiilés után isrnét a repülőtér pázsitját éri.

Azt hiszem, bogy az alpesi vitorlázás a legnehezebb, de
egyítttal a legszebb is az összes repülési módok között.
Eszembe jutott ós most kezdtem csak igazán megérteni a
vítorlázórepütés egyik mesterének, W oI| H irtlvnek mondását,
aki csak egy szóval fejezte ki mindazt, anit egy-egy ityen
repülésen a pilóta elé tár a természet : csodás.
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A versenyz6k gépei

falak mellett repültern. Itt a ma§a§ban már nem fenyeget
az a veszély, hogy egy váratlanul. előreugró sziklatömb
lészakttja a {él szárnyamat. Ráérek kissé körülnézrri. Olyan
látvány tárul elém, amilyet csak igen kevesen értek meg.
Az Alpesek ezernyl ezüstfej{i csipkés hegylánca tölti be a
látóhatárt. Gyönyörű íónyhatást ad az óriási, íeketén ásltó
§zakadákszerű völgyek §€rege. Ezt meg kell örökíteni. Elő-
v€§zem kis Kodakomat és egymásután csattogtatom a fel-
vételeket. Hol a jobb, hol a baloldali ablakon íotografálok
ki. Elég balos a múvele.t,mertegykézr,el a kormányl kell
tartani, egy kéztel pedig nern könnyü dolog a fényképező-
gép sokféle beállítását elvégezni. Na de mégis sikerült a
nehéz feladat megoldása. Bizonyitják a sikerült képek.

Két óráJa repülök rnár a hegyek között. Megpróbálok a
CentrúI Átpoft felé légi utat keresni, de a délutáni emelő-
szelek már nagyon gyengék. Nem tudok elég maga§ra etnel-
kedni, hogy, a 10 kilométeres vöIgy átrepüIése után még az
erdőöv íelett érjern el a legköeelebbi ernelőseelet adó szikla-
íalakat. Az 1900 mótore§ ankrsbergel móg a cs{rcs magas-
ságában repülöm át. A délutáni lehülés alatt,azonban emeló-
szelet már nem találok.

Eszembe jut közben, hogy Salzburg átmele§edett ház-
r€ngetsge talán még ad egy kis esti termiket. 700 méteren
érem el a várost. Száínításom valóra vált. Váltakozó maga§-
.ságban még egy óri{n keresztül tudoim magarnat a levegőben §alzburg á magasból

Bír,ICÖSZÖryTŐ
c§€lké§rídborlíűat

Jóestét kívántut/c mindan maggaroknak,
Kik lélekben aélünk ma össze|onódhak:
Melegednt iövétt lúbortüzünk mellé ,
S ldtní, hagg a mag ez ugarban kikelt-é,
Amit a maggaí |öld, dlmán dvetettek
Jöaendő hitéüI úi magqar sere.gnl:k,

Szen,t maggar úlmoknuk, tli nwggar életnek,
Feltdmad.dst zengő, bizó énekeknek.

Haúnk |öldjét drnyak sötét ggósza lepte:
Tríanon, zord. idők, nagu, nagu maqaa? esle , . .

Ót ország között hall könngünlc e g g hazóért,
E luesztelt aéreink testaérf di dalmúérL
§Iuesztett aégeittk messzí-rne-tsz i zengő,
Sóhajtó szaaáért, hogg még mindíg nem iő
Az a |eltámadóst napra aúItó hajnal
Ami igazsúgot tenne a m,agyarral.

fióqe,'r§égélr ollra.lmúta
Mí. cserkészek, itten -- Isten ldtja dolgunk, -Jó munkdual küzdünk, ahogy sürgünk-|oryunk.
Csekélg az előnk mlg, ezért ggüitjük eggre,
Hogg arra a napía, nagg-nagq ggőzelemre

Keméng erőinkkel úIlhassunk csatúba,
Mikor széjieloszlik az é! gydsros úrnga
§ lelraggog holnapidn, maggar ígazságunk,
Hogg akkor a nultnól szebb iöaenilőt tdssunk.

Jobb !öuenilőt ldseunk, szebb maggar jöuendőt,

tJj tavaszdn ngttó szép kárpáti erdőt,

Bónáti róndknak zettgő lljhodtisdt,
Rabló murtalócok észuesztett |ulását,
Ui magau seregek előre íörését,

E ngári éjszaka dlomielenését,
Amikor a szlulink ega nagg hitbc olaad":

Jó estét, szebb hainalt minden maggaroknak !

Palasovsz§ Béla
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ROBOG A MOZDONV
A mordony*ztmélyatt munl*{* , ' ,r,:

Az északi fútőházban vagyurik. A hatalmas gőzparipai
és a kis tolatómozdonyok békésen áIlanak egymás mellett.
É;let van ugyan, de ez nem látszik meg a fútOnaz éIetén,
egyfornra itt a tempó éjjel is natripal is. Lakatosok,,szerelők
sürögnek, forognakn végzik a feladott javitásokat, kazán_
kimosókat láttrnk clolgozni hol itt, hol ott, amint nagy-
nyomásír vizsugárral mossák a kazánok belsejét. Amott a
begyujtót látjuk fellrapaszkodni az egyik mozdonyra. Az 6
kötelessége minden útrainduló lokomotívba.begyujtani, a
íütóhááól való kijárás előtt legalább két órával. Hatalmas,
karvastagságír hasított fadarabokat hajigál be a tűzszek-
rénybe és olajos kóccal, vagy ronggyal meggyujtja. Amint
begyulladt az egésa, vékonyan meghinti §zénnel. Köriilbelül
ebben az időben érkezik m€g a fütő, aki átveszi a ttizet, a
be5}ujtó pedig megy a többi sorra kerülő mozdonyba
begyujtani.

Yalamivel késóbben érkezik m€g a mozdonyvezetó,
vagy amint mondaní szokták, a me§ter rlr. Ő már előzőleg
lejelentkezik a mozdonyfelvigyázói irodá.ban. Itt megkapia
a szükséges utasításokat és tájékoztatják a vonalon törtélt
változásokról, Hol van pI. vágányzár, las§ír jel, stb. A fütó
közben megkeni a mozdon3rt, a me§t€r úr pedig gondosan
átvizsgálja a §épezetet. Mire elkészül ewel a lelkiismeretes
munkával, addigra a fütó gyönyör{íen mepucolta a loko-
motívot és lassan elérkezik a kijárat ideje.

A fordító-korong beáll és várja az rltra kószüló moz-
donyt. A mester rlr rnégegyszer gondosan körülnéz (ideges
mozdonyvezető és fütő nines) és azután szép lasstl menetben
rááIl a fordító korongra. A korong rrreglehetős sebességgel
fordul a kijfuati vágány iráuyába, Lereteszelés után a gőz-
paripa legördül róla. A korong egymás után állítja a §oITa
kerüIő lokomotíVokat a kijárati vágáuyra, ahol egymást
bevárva, a mozdonyvezetők lejeleníkeznek a toronyba,rr és
belrják, hogy mikor hagyták el a fütóház területét. A moz-
donyokat összeakasztva, mint gópvonat, mérsókelt sebessóg-
gel begördülnek a nyugati pá,IyaudYarra, ahol mindegyik
nagy óvatosan rájár a maga szerelvényére. Ez indulás előtt
átlag egy óra, de télen, hogy a vonatot át lehessen íúteni,
bizony 1/2 óta. Ehhez még hozzájőn 2|2-3 óra a fütÖ-
bánban, úgy, hogy a mozdonyszemé|yzet az indulás előtt
3-4 órával előbb kezdi meg a szolgálatát.

Az állomáson a ffitő a tüzet teljesen teadbehozza, a
moz<lonyvezető pedig feltölti a vonat féliöerendezését leve-
góvel és megtartja a fókpróbát. Befékezi a vonatot, míre a
vizsgáló ]akatosok'végigmennek az egész szerelvényen és
megnézik, hogy minden kocsi fékez-e ? Ezután jelzést adnak
a mozclonfvezetönek, aki erre feloldja a féket. (Psziii . . .)
]!íost visszafelé rljra yégignézik a lakatosclk a szerelvényt,
bogy minden kocsi old-e ? Mert ha nern fékeznek a kocsik,
akkor a lejtőn megfutamodik a vonat, ha pedig egy kocsi
nem old, akkor mint egy hatalmas terhet cipeli a mozdony a
befékezve maradt kocsit a legközelebbi állomásra, abol
kiiktatják a kocsi fékberendezését.

Közben lassan elérkezik az indulás ideje. A kijárati kar
sza}adra áII. A fűtő közvetlenül az indulás előtt rápakol a
tűzre, hogy begyulladt, jó friss, é|es tűzze| indulhasson.
A vonatmenesáő tárcsa megvillan és a szerelvény szép
lassan, kérryelmesen kigördül a csarnokból.

Ettól kezdve a fíító rninden gondja c§ak a gőztermelés,
§em tart má§t számonn mint csak a feszmérőt és a vízállás-
mutatót, kezeli a lapátot és a tápkészülékeket. A mester úr
figyelmét a gépezet és a jelzőberendezósek kötik le. Érdekes,
hogy mennyi mindenre tud egyszerre figyelni. Tudja, hogy
mi okozza ezt" a sziszegő, vagy azt a mély morgó hangot, de
amellett a §zeme a messzeségbe frlródik vagy ha rosszak a
!átási viszonyok, akkor a pálya melletti tereptárgyakat
tartja számon. Egész ponto§an tudja, hogy most emelkedó
jon. utána éles kanyar következik. Aztán jön a kis }ridacskan
ftána egy hosszli nyíIegyenes páIyaszakasz, amelynek vógén
,ltt áll a......i állomás bejárati jelzője. Szabad jelzést
:nutat, mehetünk tovább.

A fűtő szintén
éppen olyan tisz-
tában vana pá}ya
minden kis részle-
tével mint a me§-
ter rlr. Fóleg az
emelkedöket ds lej-
tóket tartja ész-
ben, hogy hol kell
erósebben, , vagy
hol kell gyengé,b-
ben tüzelni. Nincs
az a vaksötét éj-
szaka, bogy ók
ketten meg ne tud_
nák egészen pon-
to§en mondani
art, hogy éppen
most hol vannak.

A fütó ebben
a pillanatban nyit*
ja ki a tüzelőaJ-
tót. Vakitó fényes
fehér fény és zu-
gárzó meleg csap
ki. Rövid má§od-
percek alatt 8*10
lapát szenet dobál be a f&tő. De ez alatt uem szószerint kell
a bedobálást érleni. Minclen lapát szén külön helyre repül és
rlgy lesz elteútve, mint ahogy -. gyenge hasonlattal éljek,

- a hamut szolrták elterlteni a sikos járdán. Ügyes és
gyors mozdulatokkal dolgozik, noha nem lát semmit avakító
fehér fénytől.

rgen fonto§, hogy egyenl6 vastagon tüzeljen, merl ahol
vastagabb a friss szénréteg, ott késóbb, ahol vékonyabb,
ott hamarabb gyullad be a tűz. Vastag szénréteg mellett a
saén aránylag kevés levegőt kap, az égés tökéletlen, a szén
Co-vá óg el és a még éghet6 C0 sok meleget visz ki a füsttel.
lVíég nagyobb baj az, hogy tökéletlen égés esetén könnyen
összesül az egész szénmyenayiség a rostélyon és mint egy
hatalmas lepérry egybefolyva megekadályozza a friss levegő
beáramlását

Ha pedig vékonyabb egyes helyeken a szénréteg, akkor
ott hamar leég, a hamu lerázódik a széles rostélynyíIások
között és a keletkező nyíláson nagy töm€gben áramlik be a
hideg levegő, ami egy-kottóre lehílti a t{lzteret.

Megneheziti a fütő munká!át az i§, hogy at&z a nyitott
tüzelőajtón át kegyetlenül süt, ezért gyorsan és messziról
kell szinte megcéloznia aá a helyet, ahova szánta a §zenet
és egy olyan ügyes lökést adni a lapátról lecstlszó §zénnek,
hogy az elteriilve csakugyan oda repüljön a hatalmas huzat
ellenére, ahová éppen szükséges.

A rátúzelés súr{lsége függ elsösorban a terheléstól, a
pálya lejtviszonyaitól, a szén m.inőségétől, a szélviszonyok-
tól stb. Átlag 2-3 percenként kell rátüzelni, 6-10 lapát
szenet. Budapestt6l Debrecenig pl. a mai kisebb kaloria-
értókű szenekból 8*11 tonnát is eltüzel a fútő oda-
ússza, egy gyo!§vonati, vagy egy filléres gyors szerelvényé-
nek a vontatására. (500-700 tonna terhelés.) De ha nagy
}rirleg van ós a kocsikat erósen kell fúteni (nincs fútőkazán-
kocsi) vagy rlgy fuj a szé1, hogy minden egyes kocsi homlok-
falát külön terheli (rézsút fuj szembo) akkor az eltiizelt
szénmennyiség felmegy 14-15 tonnára is oda-vissza és ezt a
hatalmas szénmennyiséget ugyanaz az ember tüzeli el.
váltás nincs.

Minden egyes rátüzelés után ráfogja a fút6 Tend€§en a
tápkészüléket, mely a gózfejlesztéshez sztikséges vizet
n}omja be a kazánba. Csakhogy a tápkészülékek is gózü
fogyasztanak, s a kazánba jutó nagymennyiségú hideg Vlz
lehűtí a kazánt. 'tehát minden-egyes rátiizelésnek olyan solc
meleget kell fejlesztenie, hogy pótolja a vontatásra felhasz-
nák gőz rnelegét, kiegyensúlyozza a kazánba betáplált
hideg viz és a tüzelés ideje alatt a tüzelőajtón beáramlott
hideg levegő káros lratását. Télen még ebhez hozzájön a
volrtatandó szereJvény fűtése is. Ha két-három rátüzelés
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ros§zul sikerült, (kezd salakosodni, vagy kilyu}actt a tűz\,
akkor egy-kettóre bekövetkeznek az aggasztó órák. A nyo-
más mindig jobban esik, kisebb nyomásrl gőzből sokkal több
kell. Ilyenkor csak egy kís tartózkodás segít. A gép áll,
gőz,elvétel nincs, a nyomást hamar fel tehet hajtani és tüzet
lehet pucolni.

Tűzpucolás. Ez a fűtő egyik legnehezebb munkája.
Amellett; hogy nehéz munka, gyoT§an kell elvégezni, hogy
a tüzelöajtón keresztülkevés hideg levegő iuthasson be a
tűztérbe és különben sem lehet sokáig kibírni a §ugárzó
meleget. A tisztító állomás előtt már iól rátüzel a fűtó, hogy
sok éles, friss tüze legyen. Amikor a szén jól begyulladt, de
még nem égett le, a friss parazsat a szítóvassal hátra húzza
(maga felé) a salakot pedig elóre tolja mozgórácsra. A mozgó-
rács nem egyébb, mint a rostélyfelület egy lebillenthető
része, Háromszor, négyszer kerü egy-egy hatalrnas talies-
kára vató salak a mozg-órácsra, melyói e§} emeltyúszerkezet
§egitségével lebillent a hamuládába, ahol állandóan folyik
lá a vlz, Amikor már nrinclen fele5leges salak lent van, fel-
csapja a rnozgórác§ot és ügyes mozdulatokkal szétteríti a
hátrakotort friss ,tüzet és jól kiporolja,'Egy pillanatra
becsukja a tüzelőajtót, még jobban rányitja a segédfrlvót,
amely a mesterségeshuzatotlétesíti. A tűz pillanatok alatt
felélénkül, rnire a fűtő egyenlete§ va§tagon betedti szénnel.
Sehol lángot nem látni, az ember azt hinné, hogy vége van a
t{íznek, de ő mégis egész nyugodtan csukja be a tüzelőajtót
és megtörli a verejtékes homlokát. Amint va]amivel később
bepillantunk az ajtón, azt látjuk, mintha ezer meg ezer
hossztllángtl kis gyertya égne sűrűn egymás mellett. A hatal-
mas huzatban libeg a lángiuk irle-oda.

Renclesen ilyenkor szokott a szerelvény bejárni az
állomásra. Mire megállanak, a fűtő teljesen készen van a
tűzzel, A salakot, ahamut leengedi a tisztltógödörbe, rrtána
beköti á vízdarut, lekeni a mozdon;rt; míg''a mester rlr a
gépezetet nézi át.

Nem mindig nregy a tűzpucolás ilyen egyszerűen, Meg-
történik, különösen ha salakosotló a szén, hogy. az egész

, összesiil egy hatalarnas lepénnyé, amely nrég a rostélyrudak
közé is befolyik. Ezt az egybeösszeállótömeget kell előbb
darabokra törrri a szltóvassql. Irgalmatlan nehéz munka ez a
kis tüzelőajtón keresztül. I(özben a filtő kegyetlenül rneg-
izzad, tnég a leghidegebb télben is, mialatt a nrozdony
konyháján keresztülftlj a csontig hasító hideg szól. Ilyenkor
is egy-lrettőre renclbe kell hozni a tüzet, nrert rossz tűzzel
kiintlulni az állomásról az biztos fekvemaradást jelent. Arni
alatt azt kell érteni, hogy se gőz, se vlz, a mozclony a saját
erejébőI nem tud tovább menni.

illyerr keserves tűztisztítás utáu, gyakran előfordul,
trogy nrírr áll a t<ijárati jelző, amikor a'tlizze| e]készül és' menni kell tovább. A szusznyi pihenő és a rövid falatozás
elnrarirdt. Talán most jönnek a rohanro§ emelkedők, az éles
kanyarok, hózivatar, szél, eső, vagy a nroztlonyszernélyzet
legnagyobb ellensége a kötl. Jöhet a zimankós téli ícló, vagy
a rekkenő kánikula, amikor az enrber még az árnyékban is
éltikkad, ők ott állanak a meleget sugárzó kazán két olclalán
es vógeik a kötelességüket rendüetlenül.

Azt hiszetn,'lrogy ezelr után könnyen meg lehet érteni,
Irogy nrilyen nagyot sóh4itanak mindketten, amikor a vég
állomás bejárati jelzője mellett elhaladnak. Peclig móg
tne§§ze van a pilrenés. A lokornotívra rá sem ismerni" Csupa"
füst, korom, piszok, meg kell rljra pucolni, mielőtt a fútó-
házba beálIanak,

IHost szaladnak át a bejárati váltókon. A fűtő végzett
az rrtolsó t{ízprrcolással. Megállanak a felvételi épület előtt.
A lolromotíyot leakasztják és sorozato§ lejelentkezések
után mennek a fűtőház felé. Vízvétel, szónszerelés, hornok,
olaj, petróleunr, kóc; tisztítórongy stb. felvételezése után
beállanak a helyúkre. A mesfer úr újra átvizsgálja a moz-
clonyt és a szükséges javítanivalókat jelenti, hogy mire
{rjra rltnak indulnak, tnegjavíthassák a fűtöházi lakatosok.
Ebből láthatjuk, lrogy a vonatról való leakasztás után
bizony megint elnrúlik hárorn-négy óra, nrire a mrrzdony_
szerrrélyzet rnegnosakodva, étkezye pihenéshez jut.

Néha könnyebb, rréha nehezebb a szolgálat. Mióta'csak nragyar szénne] l<ell fűteni, azóta bizony megneheze-

dett a íútök dolga. Klsebb fűtőértékú szénből több kéIl
ugyanazorr melegmonnyiség előállítására. Még az is meseboti
állapot lenne, ha tatai szénre jutna. De bizony lassan ez is
kímegy egé§zen a divatbóI. És mégis ilyen nehéz viszonvok
nrellett, fennakadás nélkül megy a magyar vasutak'-d/áe.
Ebben igen nagy §zerepe van a jól kiképzett, fegyelmezett
és lelküsmeretes magyar mozdonyszemélyzetnek, akik
merem állítani, íelette állanak külföldi kollégái}nrak. Hanv
esetben előfordult, hogy a külföldi vonatok késését, ha neriris sikerült behozni, cle jelentősen csökkentették, mire a
szerelvényt Pestre behozták.

Az Orient,szerelvénye nem egy esetben jelentős lcésés_
sel indul Szobról Bud,apestre, Induláskor mindketten
nagyon jól tudják, hogy a vámvizsgálat és egyéb okok
miatt megint 10-15 perc késéssel indulnak, \l,ár az átla-
más kijáratánál elkapják a szerelvényt, mert Zebegény
felé állandóan emelkedik a vonal. Ha most jól meg neú
fogják hát,,mire felérnek a zebegényi partra, négy-cli perc
késés már úgy ott van a flilük mö€ött, mint ráaclás, hogy
azt le nem rázzák egés1 Pe;!ig. _Ol_yan ez a szobi vonai,
mint a 100 m-es síkfutás. Aki elkésett a star.tnál, an be
u.em bozza..a hátrányát a célig. A késés elég tekintélyes,
a menetidő pedig elég rövid, mindössze 56 pBrc. Hialá
Orient és hiába huzza a MÁV legmo<lernebb-'rirozrlonyd,
ezen a hossztl erős zebegényi emelkedőn csak .10*50 iinr
sebességgel tudnak haladni. Elmarad Zebegény és kitárut
a gyönyörű visegrádi szoros.

A lnester rlr most akarja lendületbe hozni a yonatot
a következő rövid kis vízszintes szakaszon. Mozdulatlanul
áIl a kormány rye]lett, szeme a rnessziségben keresi t{agy_
lnaros bejárati jelzőjét. Nlegnyugodva látja, hogy a kijáiát
is szabad. Már benne vannak a 70-80 km-berr, arnikdr
Marosról kíjárnak és teljes erővel rohannak a verőcei part-
nak. Elmarad Kismaros, Nógrádverőce, a tempó áina-
jobban esik, a lendüIet fogy, a hatalmas gép szinte nyögve
gyúrja a nelréz km-eket az er6s emelkedőn felfelé. Haial-
mas bevágásban halad a szerelvény, va§tag füstfelhő teríti
be az egész vonatot. A fűtő megelégedve nézi a sűrű fekete
füstfelhőt, mert ez a jó túznek a jele. ]\íost halaclnak el a
verőcei vasbetonhíd alatt, amelyen át Balassagyarmat felé
vezet az országrlt. rtt van a szóbi vonal tetőpóirtja, Inneh
aztán megirrt nekilódul a hatalmas szerelvény. A me§tér
rlr igyekszik jól rneghuzatni a vonatot és a lejtőadta előnyö-
ket kihasználni. Egy hosszrl sípolás és mint a fergete§,
fordulnak be a nagy váci ,kanyarba. I(issé csökkentett
tempóval átnyargalnak Vácon és egy kettóre megint benrre
vannak a 80-*90 km-ben. Elvágtatnak Szód mellett, a
három Göd szinte egybefolyva marad el mellettük. },Iár
Mííhelytelep felé robognak, a sebesség fol1ton anelkedik,
mert már lejtőben vannak, átszaladnak DunakesziAiagon,
ahol a flítő nagyot sóhajt. Ez már otthonnak számít. Innetr
egészen Pestig esik a vonal. 1líár nem kell rlgy szorítani a
tüzelést. Rákospalota-Ujpest, Patota-Főműhely, rnint egy
vi]lanás rnarad el és már Rákosrendező váltói csattognak
a kerekek alatt; Most nyargalnak el az Állatkert háta
megett és a nyugati pályaudvar előjelzőjét keresik az
árbócrengetegben. Az előjelző szabad áIlásban van, a
nyugati pályaudvar fogadja a vonatot.

Az arénarlti aluljfuó felett a mester &t elzátja a gőzt.
rnnen kezclve csak a lendület víszi a szerelvényt tovább
a F'erclinánhíd felé. A bejárati jelzó sza.bad állást ,mutat,
amit ugyan utár az előlelző i§ mutatott. A mozdonyvezető
keze a Westinghouse-fék emelty{íjén és adja az e|s& ,,sptic-
cert", mire a szerelvóny futása meglassul. Azért még éppeh
elég tekintélyes sebességgel futnak át a Ferdinánlríd alatt,
mire jön a rnásodik fól<ezés és a hopszrl kocsisor méltósá§-
telJesen gördül be az üveg;telő plá- A moz<lonyvezető §zeme
egyre méri a távolságot, .,szép elegánsarr akar megállani
a bak előtt. A távolság egyre fogy, a féket egy pillanatra
felereszti (csirlsztatja a szeretvényt) és egy szép, lágy féke-
zésse] ószrevétlenü] nregáll.

Az utasok kezdenek kiszállni ós csevegve mennek el
a nrozdorty nellett, De ugyan lrány valr köztük, aki csak,
egy pillantást is vet arra a két enrberre, akiknek az éberségére,
1elkiismeretessógére ós kötelességtuclására rábízta az életét-

6



1, 
1

Gázvédelemről
Ketreceket, galambducokat, a legalkalma§abban

vizes vagy olajos pokrócokkal történó betakarás által
tehetünk gázbiztossá.

Az omberek oltalmazásáE szolgáló egyénl gázvétlö_
eszközök: * gázálarcok, az önmontőkószülékek ón a gázvódő-
ruházar.

A gázálarcokat rblatlv gázvédőeszközöknek is nevezik,
mert nem védenek bármtlyen, hanem csak bizonyos meg-
határozott fokrl gázsürűség eseién. Ennek a véclőképesség-
nek íe]s6 határa, 40 milllgramm köbméter.

Az emlitett koncentráció azonban már oly-nagy, hogy
terepen elóállítant lehetetlenség, tehát kimondható, hogy
szabadban a szűrós gázálarcok is abszolut vódelmet nyuj*
tának, a szénmonoxid kivételével, mindenféle gáz elletn.
Ha a gázálarcok véd6képességét a levegó oxigéntartalmához
vlszonyítva vizsgáljuk, rtgy a következő eredményre
jutunk : a levegó pontosan 20,79% oxigént tartalmaz. Ha ez
a százalékszám csökken, nevezetesen ha 1596 alá süllyed,
akkor már az emberi élet íenntartására elégtelen. A gáz-
álarcok védőképessége tehát azért relatív, mert ha a leve-
8§ben bfumely okból nincs rnár meg áz éIetfentartáshoz
tzükséges 15/o oxigén, ákkor a legtökéletesebb gázálarc
rem tudja viselójé.t megóvni a fulladástól.

Zárt helyiségben, iiregekben, barlangokban, természe-
tcsen ákár 100/o-os gázkoncentráció is elérhető és ez a
6ra*orlatban is Ólótorauilrat. Ilyen gázmennyiséget a szűrós
!ázáIalc rnár nem tud megszűrni, tehát más védelemre,
er ú. n. abszolut gázvédó eszközökre van szükségünk.
§enek az önmentókészülékek (melyeknek ismertetésér6l
tésóbb lesz szó.)

A korszerú gáátarcoktárgyatása el6tt, rövlden 
'o*- 

'
lalkoznl ldvánok a gázálaícak fejlódésének türténetével.

A háborúban a legelsó gáztámadást klór$ázzal hdtot-
ták végre. Ennek íolyományaképpen, a klór§§z ellen véd6
első gázálarg egy úgynevezett nedoes álare völt, amelyben
íolyadék kötötte meg a gár1. Ez a folyadék gumilapra
erősített mullpólya darabba volt beitatva, ftely az arc,ot
fátyolszerűen ta}arta. A mullpólya még gltc§rtnbe ls volt
edaL§a, hogy hossz{r ideig meg6rtzze nedves§égét. Ter-
mészete§en ennek a keedetleges véd6eszköznek a batása
nem volt tökéletes és csakls klórgáz ellen volt lrasználható.

A nedves áIarcbóI alakult ki később aá {rgynevezett
vónal ál*c, mely bizonyos'záróvonal mentén-zárta el
az arcot a külsó levegőt6l. Itt már jelentközik a szűr6-
készülék, egy küIönleges töltésű kis doboz -- ai úgynevezett
betét, - mely az áIargban a száj elé volt becsavarva. A eáró-
vonel, az e§ye§ országok álarcain más és más volt. Ma
már általános a német záróvonal, mely a homlokon, a
halántékon, a2 arcon a fülek elótt és az áll alatt vonul.

A vonalálarc már kisebb elmozdulás esetén sem nyujtott
biztos védelmet. Tehát a z.áróvonalat mindlnkább szélesl i
tették, míg az végül is keretté alakult.

A korszerü gázálarcok mlnd keret-álarcolr, melyeknek
több centiméter szélességü kerete rnég kisebb elmozdulás
esetén is gázbiztosan zár. A keretálarcok már nem nedveseir,
hanem szárazon kötik meg a küIönbözö harcgázokat, vag;ris
a megseűrendő levegó száraz anyagokon keresáül jut a,
álarc _viselóJének tüdejébe.

Érttrető, hogy a viiagnálorírs gázáIarcok sok változáson '

estek át, míg mai tökéletes alakiukat elérték.
Az álarcok anyaga általában bőr vagy gumi. A gumi

gázvédelmi szempont}róI igen Jó anyag, de teljesen elzátta
a pórusokat, az ember hamar mgglzzad benhe, azonkívül
külföldi nyersanyagból kószül és drága. A bőr olcsó,_ de
likacsos, ezért itatni kell különleges, {rgyneveeett konstans
otajJal. A közönsóges olaj ugyanis nyáron kifolyna, ann;rira
meghígulna, télen pedig megmerevedne. Olyan különlegesen
prepará}ü olajra van tehát sz§kség, melynek viszkozitása
télen-nyáron egyforma.

A legáltalánosabban elterjedt jelenleg a gumizott
vászonálarcok gyártása. Vulkaniaált anyagokat használnak
err€ a célra, melyek közé gumiréteget i§ te§ünok, de írgy,
hogy az ne legyen a legkülső. Ezzel a korai elkopástól és
az egyéb káros külső behatásoktól védik a gumit.

A fejlődés során természetesen nemcsak .az áIarc,
hanem a betét ís változott, míg jelenlegi tökéletessógét
elérte.

A betótek szűrőképességének ismeretéhee tudni kell,
hogy a harcgáz molekulák, az írgynevezett Braun-léle
rno]eku]a mozgást végzik. Ez aránylag nagy kilengésekkel
blró, ide-oda cikázó mozgás.

A szűrés lényege abban áll, hogy a mórgeíett levegóben
lévő gázmolekulák, a szúrőszerkezeten való áthaladásuk
közben, a Braun-féle mozgást végezve, beleütköznek a
szűróanyagok csatornácskáíba és ott fizikailag vagy kémiai-
lag megkiittetnek.

A }egelső szűrőbetétnek
Ez bizonyos vegyi anyaggal
künerült. '

A korszerű betétekben

csak egy kötőrétego volt.
volt itatva és elég hamar

van egy {rgynevezett alcííu
széttréteg ós egy ueggí réteg vagy szúiréleg,

Az aktív szénréteg íizikailag köti meg a harcgázokat.
(Az aktív szón csonthéjas gyümölcsök magjának elszene-
sített terméke.) Ezen keresztül maga§ nyomással indifferens
gázt ftijtatnak, miáltal a szén egyes apró pórusai c§ator-
nácskákkal kötőclnek össze. Ezek a csatornácskák szfikek,
szabálytalanok és keresztül-kasul szántják aü egész §zén-
réteget, {rgylrogy a beszívotl gázmolekrrla, cikázó mozgása
közben okvetleniil beleütközik valamelyilt csatornaíalba,
amely fizikailag megköti - abszorbeálja.

Varrnak azonban harcgázcrlr, melyek ném kötódnek
,nep) az aktív szénréteglren. Ezek ellen alkalmazták a vegyileg
kötő szájréteget, mely kiilönféie vegyi anyagolckal itatott
diatornit szemcsékből áll.

I
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Cserk&zek §áama§zkban

A tárgyalt kót réteg, a szénmonoxtd kivételével, az
össaes harcgázakat megköti. Nem kópes azonban a mérgez6
füstök megkötésére. A mórgez6 íüstök molekulahalmazának
tömege ugyanis nagyobb, a mozgá§ lustább, mint á gázoké,
nem clkázó, banom kf6yózó, tehát nem üt6dtk az alrtív
széméteg csatornácskáinak íalába, hanem azokon símán
áthalad. §ztitkségessé vált tehát a íüstszílr6 réteg boiktatása
is. Erre a célra zsírtalan gyapotot vagy lo5újabban fosztott
csirlretollat alkalmaznak.

A korszerú gázálarcbetétek mlnd íüstszűr6réteggel
készülnek. A rétegelc elhelyezése a következ6: legktvül
van a ítlstszüróréteg. §'ölötte következik a ílzikailag
köt6 aktív szénréteg, a legbelsó peüg miudig a veÉyi-
leg kötő diatomit réteg, melyet ezért száitétegnek is ne-
vezrrek.

Itt emUtem meg, hogy szűrőkészülék áltatában kétíéle
tlpusban készül. Egyik a már lsmertetett rétegekot tartal-
maző belétn melyet közvetlenül aa álarcra szerelnek. §z
viszonylag könnyű, a gázálarcot nem húzza el az arctól.
Másik típu§ az írgynevezett lé.gtísrtító, mely, aa előbbinél
sokkal nagyobb strly{r. Ezért nincs közvetlenül az álarcra
c§avarva, lranem vállra akasztva, yqgy a derékra övezve
viselik és egy tömlóvel rala ax álarccal összekötve. Az
összekötő tömló bordázott íelületü 6umicsó, melynek külseJc
trikószövettel van védve. A csö bordázása lebetővé teszi,
bogy bfumely elmózdulás esetén is keresztmetszetét mindig
m€gtart§a és így a lógzés zavartalanságát btztosítsa.

A lógttsztttók is ugyanazon alapelveh szerlnt szűrik
meg a mérgezett leveg6t, mínt a betétek, csak a bennük
elhelyezett anyagok mennyisége nagyobb, illetve azok
esetleg több rétegben vannak elhelyezve. A tűzoltó_gázálarc
régttsztítójában például legkívül van egy füstszúrőréteg,
eíöIött egy vegyíleg kötő diatomit réte§, majd az aktív
szénróteg és legfelül, száJrétegként, ismét egy dlatorüt réteg.

Terfuészetes, hogy a szűr6készülékek er6sen fertózött
levegőben tdővel kimerülnek. Bz az idő, betéteknél, a fortózés
íokától függően 4*8 óra, légíisetítóknát legatább ls 8-10
óra.

A sz{ír6késziilékek ólettartam& megfelel6 szakszerú
raktározással, }ra azokat nem basználják, évekre tehot6.

li:|#r-, §+@GF=-

Amlnt már említettem, & tárgyalt szúr6lésziiléke,k
az ö§§ze§ harcgázok ellen megvédenek, kivéve a szén-
monoxldot, mQW 8M ellen különlege§ §zűróké§zülékkel kell
védekezni.

A szénmonoxid (CO) színtelen, szagtalan, tztelen gáz
* érzékelni nem lehet - tehát nem tudbatiuk, mikor
Jut szervezetünkbe. Ezt a körülményt a szürő szerkesáésé-
nél küönösen íi6yelembe kellett venni.

A CO szűró a következ6 rétegeket tartalmazza: atulról
íölföld }raladva először két kalciumklorid-slccum réteget
tathlunk, vagyis abszol{rt szátaz kalclumkloridot, melynek
az a bivatá§a, hogy a belélegzett levegő nedVességét teljes
Égé§zében lekösse. lgy az enrberi tiidőbe teljosen száraz
leveg6 Jut. Fölöttük egy úgyneveeett katallzátor van. Ez
barnakövot és különböz6 oxidokat, {r. m. vasoxídot, réz-
oxldot, ezüstoxidot, kobaltoxidot stb. tartalmaz. A katalit
zátornak az a tulardonsága, hogy a sx^Iaz levegőn át be-
szívott szénmonoxidból széndioxtdot állít eló. A katqllzátor
íölött van egy kálinátron-lírgréteg, rnely a seénmonoxíd-
ból képződ6 széndioxidot megkött. Eíölött van etJ* má§odik
katalizátor, hasonló tartalommal és céllal, mint az elsó.
MaJd egy barna lndikátorréteg következlk. Ennek anyaga
tiszta kalbid és célja figyelmertetés, hogy a szürö kimerült.
Ha ugyanis ,a kalclun}loridrétegek nem bírják a leveg6
nedvességét megkötni, alrkor az átbalad a baTna rétegig.
A karbtdbóJ, arniqt vízzel éríntkezik, acetllen gáz feJlódikl
mely jeüegzetes szagával azonaal íigyelmeáet, bogy a
srűrót kt kell cserélnl. Az indikátorréteg lölött vé8ü ismét
egy katciunrklorid réteg helyezked$k e| a kitógzett leveg6
pfuatartalmának megkötésére. .

Az elsó CO szűr6t Hoppkins kaliíorniai tanár találta
fel, molyet róla ,rHopcalit"_nak neveztek eI.

A korszerű német széngázszőrík köáil a ,,Degea" cég
g;yártmánya szintén acetilen íigyelmez,tetéssel működik.
Azonban a íöntebb tárgyalt szfultó-, katallzátor-, szénsav-
nyelö- és figyelmeztetó-rétegeken klvül - még legatul egy
íüstsz{lr6_ és efölötl egy aktív szénréteggel i§ bír.

A ,,Drágey'' cég szángázszúróle visaont a légzési ellen_
állás robamos növekedésével telzl a klmertiüést.

Fontos tudni azt is, hogy aszéngázszűróknek általában
nemcsak a nedvesség az ellensége, hanem a kénhidrogén
és a kéksav is kfuos hatást gyakorol a katalizátorrétegro.
Ezért ügyelni kell, hogy széngázszűrót 12 óránál hosszabb
ideig ne használjanak l

A szúrókésziilókek tárgyalása után térjünk &I a gár-
álarcok bővebb ismertetésére.

A korszerü gázálarcokon áttatában a követkozó fó-
részeket különböztetjük meg :

1. A tulajdonképpeni álarc (a gázálarc testének ls
nevezik), melyen a) arctéstt, Dl szernrészt, c) száirészt
és it) kllégzószelepet találunk.

2. Á szalagozás, melynek részel: a) bomlokszalag,
ól balántékszalagok, cJ nyalrszalag és d/ bordszalag.

3. A szűr6betét,
Az álatc anyaga rendszerint többréteges. Kívtil van

egy védó szövetréteg, utána gumiréteg következik, mely
a külsó szövetanyag és a belsó perkáIréteg közé van be-
ágyazva. Legbelü, az urc íelé esó oldalon végül még egy
gumiburkolat található.

Az álarc * l záróvonalon - a széIes kerette! lllesz.-
keük az arcra. A keret lágy velúrbórból vagy esetleg
gumtból készü.

A szemrósz, aránylag könnyen klcserélhet6 §ztlánkáIló
üvegból áll. A szllánkálló üveg közönséges ablaküvegból
készül, olymódon, hogy 3 réteget zselatinnal egymáshoa
ragasztunk; Ezáltal mechanlkai behatásra, például ütósre,
nem törik, hanem csak elreperl és íg|y továbbra ts gáz-
blztosan zár. A szilánkálló szemüvegek a szemüvegtoglalat-
ban vagy szemkarikában vannak a guniálarc szövetébe,
tömítógyűrúk közbeiktatásával beerósítve. A feliüesztett
$ázálarc szemüvegeit a légzés hamarosan bepárásítja, mi-
á|tal az homáIyossá válik és a látást akadátyozz*

(Folyt. &üv.)

8

li:
l



1qillF"

Miköáen így ültern és túnöd-
tem, em}lerek és lovak zaja hallat-
szott az erdőbőI ; nemsokára rá az
útfordulónál négy lovas bukkant fel.
Az {rt olyan ro§§z é§ seük volt, lrogy
egyenkint jöttek és lovaikat kantár-
§záron vezették. Az els6 nagy, rőt-
haJrl ember volt, tekintetében az
akarat és az életerő keménységével.
Kalapját kezében tartotta és le-
gyezle nragát, mert lihegett a me-
legtól. A másodikról jólszabott fe-
kete ruhája és fehér parókája el-
fuulta,, hogy ügyvéd, A harmadik
szolga volt és ruhája skót koc-
kás szövetból készült, ami arra
mutatott, hogy gazdájának családja hegyvidékí. Nlost vagy
törvényen kívül áll vagy pedig valamiképpen megszereate
a kormány bizalmát, nert skót szövet viselése törvényelle_
nes volt. Ha jártasabb lettem volna ezekben a dolgokban,
tudtam volna, hogy ez a szövet az Árgyle (vagy Campbell)
-seíneket mutatja. A szolgai lovára jókora útibőrönd volt
sztjazva és nyergóről háló lógott le, tele citrommal (puncs-
készítés céljára) i ez Ezgln a vidéken gazdag uta§Ok rende§
velejárója volt.

A negyedilcrölo aki a menet végén ballagott, rögtön
tudtam, hogy ez a sheriff egyik tisztje, ilyet már láLtam
azelótt.

Amint ezeket megpillantottam, azonnal az ötlött
eszembe (nem tudnám okát adni, miért), hogy most kalarrd-
ban lesz részem. Míkor az első közelembe ért, felkeltem'
a páfrányról és nregkórdeztem, merre ruez,et az út Áuclrarnba.

Megállt és -" gondol kiesé különösen nézett lánr;
azlán az ügyvédhez forclult és aá lnondta: ,,Mungo",
sokak siámara ez feltrlnóbb itttés volna, nrint két szarka.
Itt áItok a durori tlton, maga tudja, milyen ügyben jarok
itt és most a páírányból kilép egy tegény és azt tudakolja,
hogy ez az út Áucharnba vezet-e.* Gleriure * mondta a másik, * ezen nem lehet
tréfálkozni.' Az első két ember most egészen közel jött és rlgy:vett
szentügyre. A rnásik kettő kőhajításnyira hátul maradt.

"- Mit keres Aucharnban ? * szólt Coiin Roy'Campbell
oí Glenure ; ó volt, a Yörös Róka; ő' volt, akit meg-
allítottam.

,* Olyan embert, aki ott él * feleltem.
.-. James of the Glenset _* mondotta Glenure elgontlol-

kozva ; azlá'n AL ügyvédlrez saólt : ,,Gonelolia, hogy össze-
hívja népét ?"' * Akárhogy is áll a dolog - mondotta az ügyvéd, --.
jobban tesszük, ha nregállunk, ahol vagyunk és bevárjuk
a katonaságot.

- Ha rólam beszól * szóltam közbe * megmond-
batom, hogy nem vagyok idevaló; §e &z ő, sem az ön népé-
hez nem tartozom, hanem György király becsületes alatt-
valója vag,yok. Nem tartozom s[nkihez és rtem íólek sen-
hitól.

- Helyes, ezt szépen mondta *. válaszolt a. királyi
biztos. *. De ha szabarl olyan meré§znek lennem, ur€gkér-
deaném magát, mint nem idevalósi becsületcs alattvalót,
tog1, mit keres itt,, olyan rnessze hazájától ? És nrtért jön
_Vdshielnek testvóréIrez ? Meg keII monrlanortl, hogy a
:atalom itt az enyém. Én királyi biztos vagyok itt nagy
ttrúleten és mögöt,tem tizenkét század lratona sorakrrzik.

Hallottam valami kósza
hírt a vldéken arról .- mondtam
egy kícsit bosszankodva, -- hogy öc
hajthatatlan ember.

Még mindig vizsgálva nézett,
mintha valami kétsége lenne.

- Nos- szólt végre, -- anyel-
ve meré§z ; do én nem vagyok ellen-
sége a nyílt beszédnek. Ha bármely
mÁs napon kérdezte volna meg tű-
lom James Stewart házá't, útbaiga-
zítottam volna és jó szerencsét ld-
vántam volna. De éppen ma'*mi,
Mungo ? * íordult írJra ez ügy-
védhez.

§ pillanatban puákalővés dör_
diiüt el a hegyoldalon és Glenure összeesett.

- óh, meghalok l * kiáltotta többször.
Az ügyvéd felemelte és karjaiban tartotta, a szolga

meg kéztördelve állt ott. A sebe§üt homáIyosodó szemekkel
hol aa egyikre, lrol a rnásilra tokintett. Hangja ijeszt6en
megváltozott.

_ Gondoljatok magatokra - mondotta. ."- Nekem
végem van.

Erólködött, hogy kabátját kibombolja, mintha &
sebet akarta volna megnézni, d,e az ujja lecsúszott a gom-
bokról. Aáán na8yot sóhqitott, foje a vállára hanyatlotü
és meghalt.

Az ügyvéd egy szót se szólt, de tekinteto olyan éles volt,
mint a penge és az a|ca olyan íohér, mint a halotté ; a szolga
jajveszékeló slrásba kezdett, mint egy gyermek; én peüg
csodálkozva és rémülten álltam ott. A shertíf tisztie már a
lövés hangiára visszarohant, hogy a katonák jövetelét
§ürge§§e. l tlid

Yógül az ügyvéd lefektotte e még vérző halottat ós
megrendülve f elemelkedett.

Azt hiszem, az 6 mozgá§ának láttára tért vissza ön-
tudatom; mert alíghogy megnrozdult, felkapaszkodtam
a hegyoldalon és kiáltozni kezdtem: ,,A gyilkos t Ott van
a gyilkos l"

A merénylet óta olyan kevés idő mult el, hogy amikor
néhány pillanat alatt felértem az első meredek szakasz
fölé, ahonnét átláthattam a hegyoldal tisztásait, ü gyilkos
még ott futott nem na8yon me§§ze tólem. Magas ember
volt, félgombos fekete köpeny " volt rajta ós hosszrl plrs-
kája_ volt.* Itt van t --- kiáltottam. -- Látom.

Erre a gyilkos futó pillantást vetetl, hátra és elkezdett
rohanni. A következő püIanatban eltünt a nyirerd6 szólén;
aztán íeljebb rljra felbukkant. Láttam, hogy rlgy rnászik,
mint a nrajom. Az a résu megint igen meredek volt. Aztáa
egy szikla mögé bújt és nem láttarn többé.

Én az egész id6 alatt tovább futottam és jókora utat
tettem meg fölfelé, amikor egy hang rámkiáltott, hogy
álljak meg.

Már az erctő felső szóIéig értem. Ekkor megálltam és
visszanéztem; az, egész erdótlen hegyoldalt nragam alatt
láttarn.

Áz ügyvód ós a sheriff tisztje az rlton álltalc és kiát-
toáak, tneg integettek, hogy rnenjek ví§§za ; balra tólijk
a vöröskabátosok, puskával a kézben, rajvonalba lejl6dve
kezdtek behatolní az alsó erdöbe.

..- Miért menjek vissza ? -_ kiáltottam. * Jöjjenek
maguk i<le l
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* TÍz Íontot annak, akl elfogta azt a íickót i - volt és ez csak egyik része valt az én ligyemnek. Meggyít-
kiáltotta az ügyvé<t. *: Búntárs t ldeállították, hogy ben_ kották azt az embóit, akit Alau §yűlölt ; elan itt rejtőzkóá-ött
nünket föltfióáasson l és elmeneki,llt a csapatok elől ; egyremegy, hogy maga lőtt-e

_ _ §tl" a §zóra (melyet tisztán hallottam, bár a katonák vagy csak irányító fej vott. áz én szempontomból az a
íelé kiáltottfl é§ nem felém) rij rémület kergette a szívemet lényeg, hogy egyetteu barátom az egész vidéken, mint első
a torkomba. Valóban más dolog, ha az ember az életéért fokon vér6űnös szerepel. Irtózattal gondoltam reá; nem
bareol és más, ha veszólyben ltlan az élete is, m€g a tisztes- tudtam szemébe nézni ; azt kíVántam, bár inkább ielríid_
sége is. Azqnkiv§l ez olyan váratlanul jött, mint dorült nék esőben, egyedül az én rideg szigetemen, mintsem meleg
€gb6l villárypsapás, tlgyhogy megrendülVe és tehetetlenül erdőben, de gyilkos mellett.
áltam ott. - Még ffuadt vagy ? - kérdozte újból.

Á katonák kezdtek rámtörni, némelyík futásnak eredt, _ Nem * válaszoltam, arccal még a páfrányban, -mások lekapták a puskájukat, hogy rám céIozzanak; éu nem, mo§t nem vagyok fáradt, tudok besaélni. Nekünk el
még rnindig dermedten álltam. kell válnunk * folftattam. * Én nagyon szerettem önt,* Rejt{zzét el ítt a fák között l - §uttogott egy hang Alan, de az őn ú:tia nem az én írtam és nem Isten útja;
**"&"ffi*r§roettu, 

gépiesen engedelmeskedtem. Alig "'" "o'.oT*T'.',"tr;rTT.Tail"Ti',*; Dáyid, hacsak nincs
buktem le, halloítarrr a puskák dördülését és golyók be- rá okom _ mondotta Alan nagyon komolyan. _. Ha
c§apÓdá§át q nyirek közt. tudsz va]amít hírnevem ellen fellrozni, akkor a régi baiát-

A fák oltalma alatt ott állt Alan Breck, kezében halász- ság okán elsó feladatod az, hogy eut mengmondjad. Ha pedig
bottal. Nem üdvözölt; ez igazán nem volt alkalmas pílla- csupán társaságomat írtálod, akkor is jogom van mérlegelni,
nat az udVgriaskodásra. Csak odavetette: ,,Gyere t" és hogy ez nem sértó-e rám nézve.
íutni kezdett & ***,*- Alanm*--p*t 

lrufiip*
u- "oTii;[§",*; ,ffi

sza|ad!u1\;" néry lji
a dorrrboldal apró l,,,,.,,,;. Egyideighall-
kiemelkedése| mö- .iliilt gatott, aztán azt
gó buktunlr le; ljil,i,l l,lilliffi mondta:,,Hallot-
másszormeguésy- '"",,ml tad-e , valaha az
kézlábmásztunka , *',..ffii egyszeri ember és
hangacserjéqPben, ) ],,ffii] a tündérek törté_
Lóhalálában ro- :jffi netét ?"

ldöm nem volt a mévelr Balfour rlr,
gondolkodá§ra, mindenesetre el_

sem leveg6t nem mondom önnek -*

hantunk: ú8y reil -Nem hal-
éreztem, hosy a lottam, de nem is
szívem _kírepe§rti vagyok kíváncsi.
a bordálmat"i §em Engedel,

dálkozással 161- eg} tengerből ki_
tam, hogy Alan álló sziklára volt
idónkínt feljes száműzve, ahova
hosszában t<ibsie- Lóhalálában robantunk . . . tündérek szol§tak
nesedik és hátra-
néz; és valahányszor így tett, messziról mindig nagy mlkor rltor voltak lrországba. Ennek jTi'-,Hff''i:ii
rivalqás és a katonák kiáltozása volt a felelet. skerrvvore. Nos" az az ember rettentően siránkozott.rivalgás és q katonák kiáltozása volt a felelet. skerryvore. Nos, az az ember rettentően siránkozott,

Negyedóra muJva Alan megállt, vógignyúlt a hangában bár láthatná még egyszer halála előtt kisgyermekétl Olyan
és felém fordlrlt. k€§erve§en könyörgött, hogy a tündérkirálynak megesett* Yigyilzz .- mondta, ** ez komoly dolog. Hogy rajta a szíve. Bgy tündérrel hátzsák}an elhozta a gyermeket
megmenekülJ, tégy rlgy, mint én. és az alvó ember mellé tétette.Mikor az ember íelébredt,

Erre ugyanolyan se}rességgel, de rnost végtelen óvatos- zsák hevert mellette és a-bban nrozgott valami. Az ember
sággal visszaíelé mentünk, de a hegyolctalnak kissé nagyobb rlgylátszik abból a fajtából való volt, aki mindig mingyárt
magasságában. A lettermore-i erdó felső végén artán Alan a legrosszabbra gondol;nagyobb bíztonság okából a zsá-
arccal a földpe vetette magát azon a tfion, ahol rábukkan- kot elöször keresztüldöfte tórével, aztán kinyitotta és íme
tam és líhegott, mint a kutya. íia lekütlt ott -- holtan. Ugy gondolom, Balfour rlr, hogy

Erős sztlrást éreztem oldalamban, fejem szédült, ön és az az ember nasyon hasonlók egymáshoz.
nyelvem a felhevüléstöl és a szomjúságtól szájpadlásomhoz * Ugy érti, hogy nem ludas ebben a dologban ?
tapadt. Ugy feküdtem Alan mellett, mint a halott. tsalfour of Shaws rlr, elóször is me_g akarom jegyezni,

. mint barát a barát elótt * mondotta Alan, * hogy ha én
XVIII. FEJEZET mery akarok ölni egy ur*t, azt nem tenném'a magi'Ó traza_

' Bunz6tíet6s Alannat n lettermore-l oril6bon iálin, merL ezzel-úa;t rrázndr iilfi;r;:-Ázún] na taro
Alan eJőhb tért magához" Felkelt, az erdő széléhez meni, és puska után vágyakoznék, akkor rrem járnék halászbottal.

egy kicsit 1rikémlelt, Úan visszaloit és leult, 1 -- Ez igaz l * mondottam.

- Nos Dávid - mondotta, * ez nagy futásvolt. - Ésmost-folytattaAlan,kihrlzvatórétésbizonyos
§e nem válaszoltam, §€ az alcümat nem fordítottam szertartásos móclon markolva meg azt * a §zent Feszü-

íeléje. Gyilkosságnak voltam tanuja, lát,tam, hogy oltották letre esküszöm, hogy sem tudomá§om, §em részem, sem
ld egy jól mg6teTmett pírospozsgás, kedélyes rlr életét egy §zerepem nem volt benne, sem pedig gondolatban nem vet_
plllauat alatt i ennek a látványnak borzalma még bennem tem részt a merényletbeu, (Folytatjut)
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Egy résztv*vő naplója.
Tlárom napot töltti{tüntí fl hárs}re€yi parkban, három

izgalmas nappalt és éjsza.kát. Megismertük egyrrrást, a
1larancsnok urak pedig mirrket, korareggettől kósőestig
gyakoroltuk a menetalakzatokat, a hollanüai jamboreen
rpru*utatá.sra kerülö táncokat, az aratómenet fslvonulását
és a tonrabomutató anyagát. Máskor külön öröm lett
volna a hórshogyi parkban ólni, de most alig vártuk,
hogy vége legyen g próbatábornak. Elóttünk van Hollan-
{ia, az ötödik világjámboree és mi,ndnyájan rnár előre
tpryezzúk, hogy fogunk ott táborozni ós mennyi órdekes-
s$ben lesz rfuzünkl Ázon az utolsó estón, amdkol *
parkban összegyűltün& a tábor tüzeinél, Kolozsváry Béla
búüyánk, táborparancsnoku,nk búcsitszavakat intézett hoz-
zánk és azt mondia" hogy mindnyájunknak, kivétel ttól_
kül meg kell grutatní azt, milyen a ma.gyar cserkész. Meg
}ell múüetni azt, hogy a ré§iek vagyunk és lijból be kell
venni a külföldiek szívót, meg kell nyerni szeretetúkeü
mert euz€l nem magunknak, egyoseknek, hanem Magyar-
országnak szprzünk elismerést...

Eltett a három nap és már csak pertlek választana^k
el bennünket attól, hryy elinduljon o, vonat. §okan va-
gyunk, akik olőször me§yünk külföldre iamboreena, do ki
sejtette volna, hogy ilyen izgalmas és megható az elindu-
lás? §zázak és siázak állnak a pcllronon, minderüi egy,
suelTe beszél és mindenki egy§zerre §zeíetnó átölelni a
mamákat papákat, tesdvéreket és barátokat, ,sőt mó8 a
mosoly,ogva álló rendőröket és vasu,tasokat is.

Egy,saerre felhangzü a kürószó és §zurmay Tlbor
bátyánk szállitásvezető parancsa:

* Beszállni, indrrlás!
Fetrbikolt a mozdmry, rregrándulnak a kocsik, lobtgnak

a esebkenrlők, teugdtjük 92 árvalárryüajas kalapokat: índul
a vonat, tár,tolodik a Ke'!tü pályauclvar, kisellbek lesznek az
integetők és mi ott állunk a Nagy kaland előtit ..: Á szol-
gál,atosok vógigmerrnek q va8Íuro,liort ós jófajta rrac§o$lt ot§z-

tanak üri közöttünk, m,ajd jiin az ula§,í,tás: lefekvóshez kószü-
lödrli . . . rrort oelgtkünt mlár sii{ét van. Valahrrl K,omárom
táján járunk, azután Győr álllrmásán robog át a vonat
bogy ho}nap neg8el nnár _dusatria lregyeivel ismerkedjünk
m88.

Körül,öttünk éjszaka ha,rr. elsurranó fák, távlrópóznÁk
és bakterházak. A kocsi.kban rrého} még ógnek a kímrp{k,
folyi,k a rendezgetó"r és sokan nerrr tutttják eldönteni, hogyan
lesz jobb fekvés, ha a földön, a padon, vegy a, csomagtar,
tóban heüyezüredlrek el? A feklhely-pro}rtónrába mirrrr}enki
belevitt valam,i ecyéni iitletet ós valóságos alvózsorrik akad.
nak, akik a távíródróüo,rr is kén,yetrrn,e§en pih,grrnÉnek,

Igy pétdául ki§ült, hogy a csomagtartó nagysaerü
lüesőásy és ha val,aki lomond arról, hogy a dereka, a
válla puhán legyen" akkor egósz kónyelmesen }ehet ott
aludni. §zekből a sasfószkekből trallatszik a legvidáma,bb
horkolásl I)e varrnak nyugtalan lelkek is, akiknek" az uta-
zási láz hatása alatt nem ;ön áiom a §zemükre. A paa"ancs

Magyar cserkészok §alzburgbarr

9?§o1i, 1ég_en _el,hgnszott már a takarodó, de csak forgo-
lódnakl __helyezkednek, lehrizzák magukról a pokróc-ot,
yagy, {ethúzzák és olyan izgatotta§ -trogy a legiszíveseb:
ben taJán a vonat tetejérőt néznék a vidlket, az-éjszakát.
Béla bátyánk,_g|vgn ki5rüüekintően áUította'Ossre'a-,Ena-
g_ata{tá§ a szóllítás a]att" rendeletet, hogy akár Kinába §
glryelgt$$. Nappal _ tilos lesz a riar!- vagy a cserkósz.br*sit kidugni ,az ablakorr... nem, szabad- leszállni ott.
ahol öt percnél ,kevesebb ideig áll a vonat és ne1n szabarÍ
para"urcsnoki_ ellenőrzés .nélkül gyümölcsöt, vagy hústyenni... A kocsikban mindenütt -van tigyeÉtes tÍ§z| örs_
veaető és csorkész. ök azok, at<ik meri't-esülnek ezen ,az
az éjszgk_án a lefekvéstól. (Nem árulkodom, de Ka,r,csi, aki
reütentő búszke vo}t ua este, hogy ügyeletes örsyezet6nek
jelöl_ték kí, rnos| amikor viltaniÜmídm tényénét l.s-vui-
go!€\ a napló,mba,olnyúlva fekszik. a-folyosón ós rl§y-ior-
kol, hogy kedyem lenne g$y zsemtét dugiri a száiá§á.) Az
össze§ kocsikban elolíották már a lámpákat, na§ybaó fo-
lyik e,fűrészelós ós csgJt qzok lázorrganák, akik a-esomag-
tartóklran levetett cipőgránátokat kapják a. nyakuk közi.

A pa*ancsno,ksrtgi koicsiban azodtran móg mindi,g vilá-
gossíg vaml. Az egyik ífilke az iroda, kattog az írógérp: a
c§apattitkár írje a r€geli p*r,.ancsot. Lassít a vonat, beszó|
cgy }ra,ng:

- Hqgyeshalomt
Szaladó lrállrak koppannak a köwken, a talpfákorr,

cs_endőrök, valutasok ós rrámörölr jönnek ki 1 kivilágított
ál,kxrrás árkádja alól. Terrrrószetescn €y-kór fej is ki,bukkarr
a vonata,blakokból ós §. Zolit, oapatunk tegkisebb tagját
úgy kel,l felfosni a ltooatajtóná,l, mert. á]rrrosan é,§ pie§amá-
snFr a postaládát akarja rfel,kutatni, Mióít? Azt mo,ndja:

* Mogigórteur a mam.,án,ak, hqy a hatá,rról lweberó-
lapot küldök

Az ügyeletes l,iszt felenreli Zolit es visszara,kja a c§o-
maglarló,ba! " .. Á mozdonyc§ere is meglörténl már, límpak
emelkedngk 1 unagasba, indulrmtk üovább.

Rövid alvás utánn ószne se vetfiik, nagyot döccen a
yonat. Váláki aá ,mondja, hbgy Bócsben va§yunk, Mlty.en
lehet Bócs? - kívrirncsiskodun& néftrányar,, tle nem sokat
látunk: q c_yen§én kiviXá6ított Westbarrilrofqt, a mellékvágó.
nyokon álló .tehervonatokat és egy személyvonatot, amely
éppen usy el ven sötétítve, mint a mient 6s atrot
egymek biz,orryfua épper. úgy töriü s fejüket, mint náfurrrk,
hogyan l,ghet az ábnot és a fapadol összoegyreztotni.

S alzburg (lírlius 29.).

- Haltó, fetébrednit < rárza a vállan Du<la bá. és
ugyanígy tgsz a többtekkel is. Felébredúnk: álmos sze_mek tekintgotnek egymásra és Pisia. aki esvébÚ-ént naqv-
I.egény, mo-st maga elé mered, dörasöti a széhrét és látsiÍk
9h.9_! tekintetén, hogy azon spekulál, hol van, hovü
került.l- Gyere le, pupák, mimgyárt Hollandiában leszünkt --Salzburgban íurulyás cserkészek üdvözöItek
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Az osztrák nagytábor Klesheimben

.szóluuk fel Pistához, aki az álmos ember sértódöttség6vel
mered le ránk a csomagtarlóból.

0dekint ködös ég esős a hajna], a napot nem látjuk
és a melki apótsá6, amely Ártsztria egyik legnagyobb ko-
lostora, úg5r beburkolózik előlünk a ködbe és az esőbe,
hogy r:sak éppen §€itjük a falak ós az épületok arányait.

- A trzolgólatosak a konyhába mennek, a reggelit íel-
vételezik * rrriorrd,ja rajparxrcsrr,okunk, * akik itt marad-
nak, azok renrlct csirrálnak. Aa utasítás az, hrrgy a c§a.pat
§alzburban kiszá.ll, megtekinti a várost és dól felé itjból
rregindul a vonat hogy \[iinchenen keresztül, végig a RaJna
völgyón lrolnap reggelre Hollarrüáha érkezzü,nk.

Áz átmos szemek felragyognak (megtdtjuk Salztnrrgotl)
és felharsau az óljen, lrogy peroek múlr-a ,el is felejtsük azt,
hol aiudtunk, min és hogyanl Tegrrap este indulturlk el
Budarpestről ós máris rlgy érezzíik nrngunkat, rninüha nr,áí
napo} óta szágrrld,ana veliirrk a vonat. országokorr, hegye-' 'ken, városokon át. Aki tud, az igyekszirk megmosakodlú,
.nk| niern, az aa ablaknál álü ós n,ézi.a szép ausztriai tájakat.
,Az éjszaka lehullott eső megáztatta a földet, de Lfurz után,
,ahol hos§z{r ideig állt a vona,tunk, felszakadnak ,a felhők és
,kibukkan a, nep. MegL./dődik a rendezgeté§: ö§§uec§s,var_
.Juk a pokrócokat, a 'átizsókok felkerülnek oda, ,a,hol a
komá,k aludta.k, ,rnindenki ,,diszb€" vágja magát, mort a,lig
gyűrtiik lo a teát, a üúós kenyeret, márís Salzburgtroz
,},özeledik a vonatunk.

.{ rajok kiszáI,láshoz kÉszü,lödnek, * jtin az uta-
sítás.

. }Iűvös levegő csap az arcrrnkba: a s,alzburbi hegyek
lröszöntenek }ennünke.t. Az áüomáson hamisítatlan ausztriai

, kép fogadjq a jamboreeisták vonatát. Tiroli kalapos rfórfidk,
bőrnadrágos gyerekeft és bergs{eigeres, zöldruhá.s aők nézik
kívánc,siarr a nólaszóval érkező, árvalírnyhajas cserkészeket,,
Itt van az osztrák fogadóbizott§ág is, élén Teuber ezredes-
ssl, aki már többször járt ná}unk Ma€yarországon és a hárs-
hegyi parkot is uregl,á,togatta. Héttagú, }rőrnatlrágos tiroli
cser&,észcsoport sdra}oák {el a vonat előtt. Mindegyik firl
kezében furulya és adott jelre tiroli dalokat kezdenek jál-
szani. Gyengén saólnak a fuvolák, egy-két lramis hang akad
bözöttük, dn az .ütlvöalés uagyott kedves és mi .egyszerre
kiáltjuk:

-- }Iuj-iruj-htajrál
§zint€ r€n8 az áIlo,másépülel ós a nézóközönsc!8 arcáít

tát§ák, rnennyire ietszik nekik a magyaío§ ütlvözlés.
Végül meglraTljuk a jelet a kiszállásra és zászlóink alalt

íetsorakozunk a pályaudvar előütí téren. Nyolcvantagú. cso-
portot jel,ölnek ki, ,akik a kózeli osztrák jrrbileumi tírlrort
látogatják meg. Mi pedig mehetünk arra, arí}err€ akarunk
vezeiiiinkk,el, hogy megismerjük a hínes vúrost.. . Beku,k-
karrtun,k a rógi uccálrbn és bizony e!ámuiunk azon a sok
ósdi hízon és üzleten, a,mi,t csak itt lehet líttni ,mé4 Auszt,
riában is. Némelyik utca. olyfl.n keskeny, bogy kinyujtott
ka,rurrkkal elérh€tiük a szembenálló bázak falát A íiistös,
ltoltíves kapualjati,ban szentképek és szobrok. Az egyik

uüca, e va,§műve§€k utcója. Bógi,típusú, aranyozott lánipa,
vasakat, kandallódísz,eket, krrdc*okat ós zárakat kovácsol-
nak i,tt. Ámikor kiérünk a §altz folyócskáhoa, vizesoirrk
fe}kiáli,anak:* Ez azlá.n a kajakoz{l r,íz!

Átnrogyiink a rógi város hícljárr és egyszcrrtr elóttiink
yan g vár. n-tr, ide fe'm,együnk - határr<rzzuk el és akirrck
van hatvau Broschen a z§ebéü}e§, az felme}ret a vilítg tgyik-
lggérdekesebb siktóján. Ez a sikló ugyanis neur gőzre vrlgy
v,ill*nymótorra jírr, hánem :r kötelieket íelcsavtrró készülóhel
viznyomás tartja. üzembgn, áüD&k a zu'bata,gnak a vize,a,mcly
forrva, kavarogva rohen el a sikló közelében.

Bejárjuk a vá,r kazatna,táit, a régi termekot, megc§o-
dáljuk e mult idök enlékeit, de a jelennel is összetalál-
kozunk. Rtlhamsisako§, §zttt,onyos katona járkál a régi vár
nyugaii részénél: katonai íogltáz kórhírza van itt és a ró-
csos ablakok mögül csodálkoá szemek kisérik a várudva-
ron járkáló árvalánylrajas cserkészekot. A vár után köve,t,
kezik a sza.badtéri játékok gzínhely6nek a megüekirrtése.

Aránylag kicsi a salzburgi dóm udvirra, ahol a szabad-
tóri játókokat tartják, szinte ntlnt is tudjuk elképzolni, hrrl
férhet el az a sok idegen, aki idejiirr messzeföldről. hqy el-
gyönyörkfijék a világiúrű múvészek énekében és játéká-
ban. A fűíérnen gyűlünk össze, kózlron rnegérkcznek azok is,
akik a jubilcumi tá}ort iátogattítk nreg, és inngt irrdulunk
vilsza aa á]lomírgra. }-elsorakozjt 6 háronr százacl, fitcg.
szólal a zenekar és a salzburgi házakból kifutrrak az embe-
rek, rrtegnyílna,k az ablakok, ami}or né§ysázhúa c"serkész-
cipő vágódik a kövezethez..- Iriírk fel a fejjel harsogják a trorrrbilák,'csat-
togja a cintányér és a. dob a nri nagyszerű indulón'lrat.

Salzhurg - Ausztria határállomása. Amikor vissz€-
órkezünk a pályaudvalTa, a vonatunk már a német olda_
lori áU. Brlzakék egyenruhás német vasutasok fogadnak'öennünket és alig traladunk egy-két kilométert: Német-
országban járunk már. Délután három órakor érkeaünk
Münclrerrbe, a}rol Papp elnök úr száll íel & vonotunkta,
de előzőleg végígmegy a vagónok előtt g müncheoi Hit"t-
ler Jugend szervezet vez,etóivel. Pár percig áll csak a vo-
rrat Münohenbcn, robogun* tovóbb, átbaladrrnk Au8.s_
brrrgon, §tuttgarton és az egyik város külső részénél érde-
kes:látványban van, részü}k: közvetten e vonet köaelében
kakmai repülőteret látunk, nagy, zöldrefestett bomba-
veök és kisebb vadászgépek sorakoznak egyr§á§ mellott.
Halad, zakato,I a vonat, egyik ném§t állonrás a másikat
követi, elerjük Frankfurtot ós amikor beesteledik, fájó
§zíw€l gondolunk arra, hogy most kanyarodunk a Rajna-
völgyéhez, a lovagválak világába és nem látunk belóle
sernm.it.

Hamarosan búcsúzunk Schleugtól, beszállunk és indu-
lunk tovább. Az idö is borult, zuhogni kezd az esó ás így
inkább lefekszünk, ._ Jóéjszakát!

Reggclre már }Iollandiírbau leszünk!

AImásy
László, az ls-
mert Aírika-

kutató, la-
punk munka-

társa egl,ip-
tomi rend-

számú autó-
Jával §alz-

burgban

(Folyta,íjuk.i
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* IJgyan, bát az is va-
lamt? Á telefón, a posta, a
táviró isrnerete, ezt minden hor-
dfu tudja - gondokozott han-
gosan Gyuri.

* Te viszoltt annál kevésbé,
alnint majd mindjfut belátod.
Pl. ha el akarnárrk utazni Takta-
§zadára, közöld sürgősen, mikor
és honnan inclul a vonat, meny-
nyibe keriil eu íltiköltség, to-
vábbá...

- De én azt se tudoín, hol
van Takta-Szada l Mi az ilyes_
mlt me5kórdezziik a menetjegy-
irodában vagy a vasíttállomáson,
esetleg egy szálloda portásánál.

- Nos, én nem kérdezek
senkit * mondta Ottó, * ha-
nem elöveszetn a menetrendet
és először elolvasom a táiókoz-
tatót. Erre legalábtt negyedóra
}ell, de enélküI meg se tudsz
noccanni, Gyuri öcsém t Ami
pedig Takta-Szadát llleti, mind_
járt a könyv elején a tartaloín-
jegyzékben betűrendben rnegta-
lálod az összes helynevet, pl.:
Takta-Szada 95.

- Ez bizonyfua az oldalt
jelenti, most mfu semmi az egész.

- Itéletnapig kereshetnéd
Takta_Szadát a 95. oldalon,
banem a vas{rthálózat vonalait
megszámozták, itt van ennek a térképe, azonkívül eszerint
táblázatban találod az vgyanazon vonalon levő állornáso-
kat. Takta-Szada a S5. táblázatban található.

- Itt azonban két 95. számír táblázat van l

- Ohó t Az egyik odaíelé, a tnásik visszalelé szól.
Az egyiknek címe: Budapest keleti pályaudvar-Miskolc*,
§átoraljaujhely, a másiké ugyanez visszafelé. A legfonto-
sabb persze az indulás és az érkezés ideje, ez a nevektől
jobbra van egymás alatt, írgyho§y €8y vonat adatai külön
oszlopot alkotnako amirrek a tetején az i§ ott varr (röví-
dítve), hogy személyvonat (§z.), gyorsvonat (Gy.), sebes-
vonat (Sebe§v.), e§€tleg sínautóbusz közlekedik-e ?

AzonkívüI, hogy hányadosáályít kocsik vannak, ám-
bár nyugodt lehetsz, fapadot mindig találsz.

-- Itt legseélt a ,,kilom." rövidítés alatt - íedezte fel
Gyuri * a távolság van kiszámttva km-ben, nem ?

- Igen - §zólt közbe az edüg hallgatag Plimplacs *
é ha a km számot kikeresed a hátul levő űjtáblázatban,
elrkor m€gtudod mindjárt az útiköltséget.

Dgy rürag:r€tr \.a§rría§ lrősíeííe
Megindulva olvastuk a napilapokban egy erdélyi pagyal va§Uta§ élctmentó lrőstettét. Csucsa közelében vas{rti

gerencsét]eÜség történt, melynéI nyolc_ember vesztetre élctét. A halálos áldozatok számalényegcsen nagyobb le[t volna,
ba a sírlyosan iebesüIt íűtő nem mászik be_a le]borult tno_zdony alá s nem engedi ki a kazánróbbanásfrI fenyegető túl_
ícszült {tzt, lt rtozdony nem robbant fel, de Kiss Antal 52 éves_kolozsvári magyar fíít6t a kiárarirtó gőz fiaÜtra for_
rázta- P-ercek alatt halcitr volt a íelebaráti szeretet és a hű kötelességteljesítés iértan{rja.

Y*gyük GIő a 'rrerrelrerrder!
A nyfui hagytábort elökószltő í6- ós alkupalrtanácsok

egylkén kiadtuk a Jelszót; Iássuk a menetrendet t El6-
került a sárga-Iila kötet, Gyuri barátunk nagyban buzgól_
}odott, hogy kü{rzza a tokjából, de inkább a papír szakadt,
nég§em jött ki. Ottó viszont - az órsvezető,elnök, csalr
megbökte, igaz a másik oldalán, máris kiu6rott"

Te se próbálkoztáL a közhaszanból * állapította meg
Ottó, közhaszon lévén a közhaszn{r lsmeretek beceneve
náluk.

- Elózetes lrásbeli bejelentés alapjáu * íolytatta
Ottó, * ha négy cserkó§z utazik együtt, akik más kedvez_
ményt nem vesznek igénybe, akkor 33ol diJ,mérséklést
lehet kérni, ha már nyolcan vannak, akkor más kedvez_
ményt is igénybe vehetnek, 15 cserkósznél pedig a 33o/6_on
íelül a vezető ingyen utazik, 100 krn-néI nagyobb utazásrráI
80t, a kedveamény. Ezt mi is be fogjuk szerezni.

- Mik ezek a íekete kockajelzések a kilométerrovat
mellett ?

- Ez a két párbuzamos
vonal jelenti a síneketn a kocka
az állomást, FIa a menetirány-
nyal szetnbe képzeled magad,
akkor megtudhatod, nrelyik oI_
dalon van a leszállás, pl. Takta-
Szadáx a menetíránytó} iobbra.
Jó ezt tudlri, ha sietsz és elsö-
nek akarsz leszállni.

-- aLtó, ezt már ma§am
§em értern, miórt következik
Hatvan után vékony betúkkel
Szolnok és Debrecen, 'amikor
egész más vonalon vannak ? --
szólt Plimplacs.

- Ez átszállóhely abba az
irányba. Zárójelben ott is van
mfu a megíelel6 ílj táblázat
száma. Ott kelt kikeresní, hogy
Hatvanba órkezésünk után me-
lyik lesz a legelső másik irányba
men6 vonat.* Mi ez a sok apró jel az
állomások neve,mellett ? * kér-
dezte Gyuri.

* Ez a keresztbe tett kés
és villa vend,óglöt jelez az illetó
állomáson, de ha a vonat idő-
rovatában büszkélkedik, akkor a
vonathoz étkezőkocsit kapcsol-
tak. Nekiink azonban a háti-
zsákunk lévón a mi vendóglőnk,
erre soha slncs saúksógünk. Min-
den jelet nem kell tudni, elég

alkalomadtán megkeresni, de elt aztán ne mulaszd el, mert
a vasárnapi kirándulásból semmi se lesz, ha a vonat-
rovatban keresztbe tett kalapác§ van, ez a vonat csak
hétköznap közlekedik. Á csak tasárnap járó vonatot ke-
reszt jelzi, ezt nem nehéz megjegyezni.

A menetrendben ngmcsak a vasutak, hanem a hajó-
járatok (Balaton, Duna, Tisaa)n autóbuszok, az egész
ország összes helyiérdekú vasutainak, a légiforgatomnak,
sőt még a pesti villamosoknak az a<latai is benno vannak,
azonkívül az összes díjszabások, kedvezmónyek, bérletek stb.* Nini, Ottó, egész kis akadémiát tartottál, nent is
tudtam, hogy ennyi míndent elmond a ntenetrend, ha
olvasni tudjuk t Tatán most már én is megtalálom azt a
Takta-Szadát l ?

-. Csak nem ezt a menetrendet használják mfu, mert
ez a téll, Rernélern, legközelebb nom le§zel olyan sárga-
csőrű, hogy a régit kölcsönijzd el a papától ! A viszont-
lnenetrendezésre, Gyuri, jó munkát l

Xuchdrik József.
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rnűvészként kószálni '\ \ , Másnap.utaztunk.
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l' ,i1\', voltam elsza^badulá- ",t,lW köztetek." ')1
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í*lT fll, i,,{ii,:::j--,:_.:: 1]r

ryN 4il,.{,li;:tu:-l- \r\ r*:,,l,,$ll-#ii: 
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v'''r,/ 'eC* nesert elvárorrr tőled, J\)l kelt' ábra muüatja, .],

Takács Béla bá' ba-
ráLságos de ,szigorú
tekintete elatt - Bzt
is megörökítettem.

Visszafelé komoly
nrunkában találon
a fiúkat. Varrják az
előirásos sapkag,om_

-bokat, ez is jó tém,a,
egy-kettó ebból is
,sorra kerül.

-- Ide nézzen, §a-
nyi bá', itt van mit
r.ajzolni - lrívnak
tovább s ahogy oda
érek. Liffa Zali őte-
reM]yessóge gömbti*
lyödik elétn Több
nem lért belőle a
papirra.

De lás§uk, miért
áll a vonat? Balla
Dezső bá' karszalla-
gos hatalmi állásá_
nak tudatába,n ne_
vetve adja a legkép-
telenebb felvilágosí-
tásokat a pályategt-
ről.

ABárhogy is ki
kell ha.sznÁlni a,

nyugalmi helyzetei s
kényesebb íeladattal
a magas parsá§
e8ye§ alakjainak
megörökitésével pró_
bálkozom. persze
rö8tön elindulunk,
de a?, elszabadult
vázlatkönyv már
sorra szedi áIdoza-
tait: .Ormos Zwga
amúgy hetykén,
Csongor Gyuri bá-
csi szigorúirn, Bó16
bá' komolyan, Yar_
gay Zoli nevetv€,
Dékány Bandi cse-
yegye, Győri Pista,
alias Ede, az álrrm
karja,ibarr és Anti
bácsi, mint mindig,
barátságosan. Més
Irarkas Feri bá'-t
pedzeném, de im itt
bozzák a jó vacso-
rát szép vödrökben
mint otthon a m...
nak -- s már kapom,
el a kenyereket, ne-
hogy a íöldro e§§e-
uek, nyújtom a csaj-
kámsaceruzál, f€l-
cserélem a kanállal.

Tóth Sdnilar.
( Ilolytatása kóvetkczik.}

14

t{



a ".*É"]:I

Párizs, 19B7 szept.
Forrórr tűz a nap a Szainaparton. TarkabírTka zá§zló-

€rdók, liatalrnas vakítrifc}lér ópü}etck,nyúlnak a,l,, égbe,
iivegtetők, óriírs szokőkutak csillognak a szivárvány min-
,den színében. Egy szólfuvailatra rneglobog ferlrr az égerr
4i nemzct zírszló;a, lenlr pedig valóságos civilj,amborce
nyiiz§ög. Megtrrláltiató iit a világon minden íajzat, itt
pipál8ató angolok, rnellettiik egy német, akinek minden
zsebéből egy távcső tóg ki; í)tt az a,rab jön iehér burnusz-
ban, amott egy csomó kis jtlplin íiildogál és jegyez s végül

- Krzzz, * tis már valatnermyit le is filmezte egy §zem-
füles amerikai cserkósz. Mögötte még yagy tíz, mellükön a
holland jarnboreejelvény.

Egy pillanatra ei is felejtem, hogy Párizsban vagyok,
pedig ott ám, nrég |lozzá a város kellős közepén, a világ-
kiállításon. Hja, a tcchnika. . . Alig pár hónapja iti csak
az Eiffeltorony karcoigatta a íelhőkei, 30ü m maga§ban,
most pedig már liinőtt a földbő1 e8y kiállítási csoda-
sáros éri ez évben irle özönlenek a világ turistá,i.

IIű, rJe mel€$ van. De irisz iít az Eiffeltorony, ott fenn
:nagasbirn jó hűvös lesz. Harrrar e torony egyik lábához,
te a lif,tbe ós már emelkcrlünk is. Szóbaelegyeclünk a liftes-
bác_cival:

.,Bizony, öreg fiir rnár r:z a torony _. magyarázza,
.- 1§9 óta ál1 ítt, ilru:ikor szirrtén egy vilírgkiállitás volt.
_{z.t]ta töllbet is látott, de ilyen szópet még rrem."

A lift megáll, közben elhagytuk az I. omeletet (60 m

=.agasban) és most átszállrink a másorlikira. Ez a liftes-
bácsi már biiszkébben m,a€vaLáz:

,,}íilior 48 ér"vel ezclőtt Eiííel nrétuök ennyi vasat
rakot,t ily magasra, azi lr,itték, merrten összedől. Pertig oly
salárdan álI, nrint az clső nap."

ktizben kinéziink a,z el§uhanó hatalryras va,srurlak kiizl,,
lnelyek mindig összóbb érnek és, -"* már fenn is vtrgyunk.
Itt fenn már szó sincs hőségről, erős szél fúj s zizegne}i
a rádióírlIornás antennáL De már-már kétclkedcnr &z iireg
liítes szavaiban, mert bizony szépen inog a torony tetcje.
A gyönyörű kilátás leköti viszont minden figyetrrreniet"
Alattunk Párizs, ameddig a szem ellát. Ilázak, autók,
játékszerek, ,az emberrek hangyák innen íelülról, §urópa
}egmagasabb épületéről.

Vissza ,az elgő emeletre, hogy a kiállítást megnóz.zük
fentről. Ide íellátszik rninden. Itt viszont ,arr6, gontlolok,
}rclgy a liítesnek igaza volt ilyen szép kiól!ítás még neim
volt a kiállítások történetében, melyet több évi idóközben
rrrintlig a világ egy nrás pontján rendeznck. 1889, rlXX}
Párizs, ]924 Wembley (Anglia), 1935 Brüsszel, 193? mcgint
Párizs, mely talárr legjobban íelel meg az idci kiállitás
;elszavónak: ,,Művészet és Technika a modern ó}etben.''

,t tnodern köz]ekedési eszközök és az rrtazás (tár,sas)
olcsósága irlén lehetővé tetie, hogy mínden eritligit ftrlül-
múló számú külíöldi jött el idén Párizsba. Éppcn mellei-
tcm rnondjr,r egy francia ujságíró:

,,Már edrlig 12 mi]tió látogató volt kinn, a rrapi írtlirg
150-200.000 emb€r. Arrgliából idén ötször annyi turi.rta jóít
át ós. volt olyan nap, hogy 6ü) német érkezett meg a, íraD-
cia fővároslta. l)u nagy az érdeklődés Közép-Errrópából ós
főleg Amerikából. lts éppen az ennek a kiállításnak a célja,
lrogy ezt a rengeteg külónfé}e foglalkozású emtlert mintl
érdekelje és egy se távozzon anólkül, hogy aalamit ne tu-
ltult aolna. §z a modern kiállítás ala.pelve.''

Mógegyszer lenézek és tájékozódom: Dlőttem a kiáltí-
tás főbejárata, az űj 7'rocadero-palata, mely két fehér
mát,váttyfélkörben veszi körül a íőrészt, atrol a küIföldi
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ré§ztl,el"ő nemuet€k pavillo]ljai liell,ezkecirtt'k el, §lessze
eiiát,szik í1 ?ntglJ&r pavillon igen jó hel},re ripiteti hrrtal_
ma,s iivegtorrrl,a. Közópen egy Óriá_ti szőlrőkút lövetl ki
10 rn(ltcr vizsugarat egy }ratalnras ryrcdencó},xt. Balrrr, a
,Szajrra .szigetérr a ít:ancie gyartnatrrli, tlz l]]ifíOltor,ony rrrö-
gött nióg jó hosszarr külőrrféie pavi}l,ontü s r,ógül ;obbra,
az Invalidusok tiómja íetró (Napoleotr sírlrr:lyt,) , va?y 2)/.l

km távtllságra Újabb pnvillonok vógtelen §oTa., a Szajrlir
rnindkét parijárr. }l,g;ász a m,ásik bejáraí.ig, rr Cotrcortie-
tól,i(.

l t,tttrg},r,:k ris rll}ra!ír t,tlz()r}i, 1io§t, 1iiz*l{sq:rr \,(igii{lltizüI}.l

ft §{.[.},iíí[i rrir k.ile:rjtlrlr|lsii 1lirrizsi viltipki;illitís1"
Í.]rrJrllrtts ii íőbrljiirat,t,itl klzrlr,tlí. Ilz rr g.viirr_viir,íi, irj

ítihtirttl;it,r,:irty 1lr,lcitllr_rrtr-ilpiilrri, lii.)2x1,;r,1,1tr, it,tttt:15 kÉt
}tu,litltt,iits f(llk.ürlltn trriz szcrrt}l* i\7, !]ilTtlIttxr;trt:r-al.
}'tg_v *;-l liirssza,litl;irl,at,tlti lii tt)tlu]nak lrz clrtlrtlrek llt
ii rl;r§y t()l11,1]*ztlft, irlrtittttittt pornlr/rs kilátrix rrvílik az alilt-
t,unk lRvri §ectii}rt }i]tli,tttgilr,e --, íl itiitíöltli 1llrvillonokrrr.
})1ritész,,:ti ri7.enl}}Utltl)í;l t"erntlkrr_rÍí ez 11 territsz, llrt,)y alirl,|
cgy szitrlr&z is virrt. ,\z t,gósz l]t,crlatlet'tl-kr,lrnpl{)xllt}l tlg!-anis
vilglcigts s c!i} rij sz,illsógíjtll girz-rlagitja Pirliz.s!..

r\ ltltirszl,ti] lt:lii.trti il 4! rielttzet prrvilit.rrrjrriti;lk vírltu"
zaios nttrzi:tikjlit,;r. }iirrt kílt fijr,ósztvrlvő. Ncnret- t!s L]rosz-
cr-szilg iralillilrijrri rlotrtináljáli ilgl,más,:irl sz.ctrrbt,ltj} i!

li,ilrkelre1. r:rtit,kt,s é,t r,rrlt]r'li Nlr,fógiá, ilYegf{]li,Je. rnclyt,Ői
kis rjzcsÓs c§1l1,0l{ ]e s t:zir.ltrrl iríiti ir, ria.q},urr,logl,tti. §s
ríro§t 8!Iy nreg}r:trleitls:,llre$sí{J kienrelketiik viiintnrlttnyi ;lit,-
villotrtxil ír, llltl§!l(l,,tr(r[: ka.rcst]t, iivcgt+:tő.r. §llr8{l 1,1llrryir,

r;rjt+1 ;i, íIting,rie ftllír,rts lnf§sl{: elc§illo$, lijlr:íi ilsltr a, kéii
neo]l{ón_vlien. lilisntcl,ós jirr czi:rt a figytlltrrct felltiy(i öt}ut-
ért {ivtirgyi ri|litó-qznek.

I'ersz0 első úturrli otlirveze l, kis haz{rnk ir.li§§j{rfti}li
szóp, szert!.n1. írs izli:ses ]tiiztilrrle, tirijrrrrrrel l:i,trlri,

lrcr91. sokatr 1átoFntj jrli, titrloti a rornrtn trrtl]ctt \.irfi, ítll)i}lj"
valódi rrrárvlrrty,tról éplülí s ta]árr öt,szijl irrlll},i k(iltsagg*!.
rnint a riri(,trk, a}<ik h,a kevós p.rólrz}líji, tlr: szr'l!rr,:1 nlkot-
iunk. Ki kell t:nlclrri a fóícltlrn györrytirű lört(lrrr:lrlri frlsí-

.1

, , : :,*,',_'l',,'*.': _^.,4f ^

;\ tterrr,{g 1lavillr.rtr ti. 'l'rircadero §zökókútjái t§el]ett ó§ .}

motOrjá\,aj
kiáltltás

il}ótl}*üit, l]lelyek i1 f1:1111gia.-*,.}tlírgyar t,iit,l,t':l,ttlluri iiirpcs<l}u-
tolrnt ribr,írzrlljiik, §rrlrihtl lrir.la.r-lvlr tr,z itlcgtltt, ízc}itőt kalr
kuttirrálrktlírl, műví-,szetiirrlifuiil, rlíjr}lzt]ti jcllttgi,irrkből. Na-
8y,§riliel.S7,i,}lr:k tl szrlp tragy ÍÓnvk(rlxtagyíiások llirz(lllh 1cI_

rrrészeti szépsógcir,íil s főleg ir lrltivószr.li ter(rrr. Pri.r;tor és
Yas!,agh igaeá.rt pí\.ftütJ&n szob}líl.i. Ntiltsztríi it, k.i§ tl,sdt}ti
pari}szl§z,obü Ós a vlisitrltik katrri<orljrili a kit*l,t urrtgyar nóp-
múrészeti ti'rrgyaka.t. §ok lrii}föllli o{,tlrctrábn klirúl ilrntrr
eg},-eg} j1}&ty(irerit(i, cgy bőr]iulacB Yagy baba.

De. l,togl}, igirzsiigosak legyiink, trrl&lunk hiblrkat is,
pl, ,hiárrl,zi!§ ,t*}jllsen a l!}asyü.l: ipa,r betrrutirtlrsa, arrrely
pertig épp ,a }ilrirot,rlr ílta annyinr fellendült rtálurrk, lrogy
nrár exporttttrk i_q vn,rr belőle éx lriányzarrak e8yéb nelnzet-
propágirn(li§z.íiku.s szcnrpontból oly fontos ada,tok íeltiirtte-
tése, §ok ttrás treorzct jolrban hasz,nólta ki nemzeti propü-
gandán.ak rlzt cr jÚ írlkallnát.

Összlienyr:iná,ri: ííIe8állja he}yÓt a kiállításon & ínít§yüT
pavilkrn. I,íiín_Yszo| irirllottrtk a láLogatÓk eá]y-esy trregjegy-
zfuét:,,},íi]yt,tr gyötryörű lclret }Iagyarország!"

F iu'i,Iu I")ö,r i La jllt;

t
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A világkiállítás legjeilemzóltlr hár<lttt építntónye
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ö Maglyar tCsertrész §zermesíer l§örr§rvéből,

mety'et ponto§ olőíizct6ink október közepén íngycn mcgkapnak.

Légy'o3ó Horogrzoritó biztositót6vel
Á csaléteknek (lógynek, kukac.

nak stt}.) a horogra való feltűaé-
sét megkönnyítjtik, tra a horgot
bizíosítótü segíüségével rögzítjúk.
Á biztosítótű fejét kanrpóval er&
síüsiik az ábrán látbaó módon
padra, deszkára stb. Á biztosítótű
mellé verjünk be kétoldalt e6y-ogy
kótágú,,sarokszöget". Ezeken dug-

juk át a lrorgclt s azután engedjük ol a biztosítótü saabad
szárót.

Gumicrö haszn{lata üvegmorásnál

l
t

§lagyobbíajta tölt,:srlr aljára c*iptessiink
bárom rrr,haszáritó kapcsot ú8y. hogy a tölcser
n kapc_cí}kon nrirr,tegy láJrakon ólljott. Megfelelő
utgyságit celloptrárrzacskót húzzunk a töI-
csérre. A tölcsér &ljá,t körö§körül papírszelet
ké}r ráraga,sztásáva,l rögrít§ük a tölosérre. Fou-
tr"ls, irrrgy a perern kóröskörül §zorosan, ré§
vagy nyílás nólküt simuljon a tölcsérre, C§ó-

1lögtessünk szirupct| vagy cukros lovet ponto-
san a tólcsér alá. A prédára sereglgtt legyek
távozriskor a világoxság lelé repülrrek, tehát a
,tölcsórerr keresztül a cellophán zacskó}ia.

VisszaíeJé természeteseü Dem találják meg a szűk kiutat.
TessÉI{ kipróbálni.

§átorrudra §zerett (öoszeceukható) ruhafogas

Erősitgünk ós$zs két vas,tag drótot

csrrklószedien, A róvidebb drót szabarl vógót

a sátorrridba enősíteit §zeme§c§ayar cegít-

ségével nögzítsük. A hosszabbik drót gzabad

vfuét pedi6 dugjuk a sátorrirdba fúrt

lyu*tra. Hasznílat után a hosgzatlbik drótot

hilrirzzu} a lyukból,sa fogast a rudhoz

sinrulva lógni bagyjuk. (Lásd pontozott

vonal.)

Bogáncrkiszedő villa

A kutya szórébe akadt bo8án-
c§ot igen }rajos eltávolítg.ni, Ezt a

munkát me8liönnyí,tjük, ha egy

régi villának végét visszahaílítjuk.
üsúsztassuk ezí, a visszalrajlított
véget a bogárrcs alá. Tegyünk
cmglőszerű roozdulatot kezünkkol;
a szőrbe ka,paszkodó bogáncsot fá1,

d,alo:rrmentesen tucljuk eltáv<rlítaní.

Az üvegbe dugott gumi,
esövön keresztül levegő ár:an-
lik tlz üveg belsejétre s a folya-
dók egyenletes, vastag srrgár,barr
{tehót uem egysnlőtlenül, bu8y-
borékotva, mint cső nélkúl) öm-
lik ki az üveg száján, Á gumi-
csó akkor ís jó szolgá.latot, üe-

}re.t ha nagyo}r}r nyilású edény-
böl kiscbbe kell a folyadókot
önteni. Réz_ vagy íérrrcstivet is

haszrráiltuíunk {kivér,e savas folyarJóknál). Ha egryszerro
több üveget kell kirnosnunk, munkánkai jelentékenyen
meggyorsítjuk a íenti rnódszer alkalmazri,sával.

,,Cowboy'. kötélvég-elköté§

Ha mgg akart-
juk akadúlyozni
kótelünk kibom-
lás&t, kössülk
,,cowboy" módr.a
a végére koronát.
Kísérjük íi8ye_
lemmel az ábrán
íoltüntetgit hárOrB
pószmás kötéil A,
B, és C pásanóit.
Az ábra a fonás
egyes rászleteit
érthetővé teszi. A
korona elkészítésg
után a kötélYéget
tesytik a földro, s

.6*q*r.=;..r.i];4;

Fülelő Gazsi
titkos hirszolgálata jelenti,

. . . hogy a Magyar Cserkész
aJándékkönyve iránt olyan
nagy'okrl az órdeklódés, hogy
a szcrzóket, az elmrllt évío-
lyamból jól ismert Wontol-
lát, az ezermesterroyat szor-
kesrtóiét és Jákót, kit szintén
jól lsmernek olvasóink, da-
gadó büszkeség töltl el.

. ". hogy a Magyar Cscrkész szerkesrtórégc
távíró- és kábclkölségct nem kímélve, lz8al-
mas tárgyalásokat íolytat a Na3y Fónökkel cgy
rli levélsorozat közlése érdekében.

. . . hoty az egyik leg|obb magyar vitorlfuó
repüló lapunk hasábjaln érdckfeszltóen me3lrt
és a rcpülés valrmcnnyl részletét érgyaló
clkksorozatot kezd.

.,. hoty a Magyrr Cserkésr szerkesztósége
szenzációs terwcl íoglalkozlk. A Jövö nyáron
expedíciót §zervez lazachalászat és medve-
vadárzat céllal. Ho3y hová, az még tltok. Mort
csak annyit árulok el, hogy az expedlció veze-
tóJéül magát l Nagy Fónökiit slkerült meg-

nyernl. A létszám lapunk legklválóbb hal&z-
ér vadászlrógárdá|ából már teljes. Most jön
azonban a másik szenzáció. Azt mondidk az
exprdícló tadal, hotyha Byrd kaplény a déll
sarkra elvihetott matáyal egy cserkészílút.
mlért nc tchetné mét art a Magyar C.serkérz.
Ezért mort at a tery, hogy egy-két cserkészt
elvisz magával a lap. Perge csak olvrói,
llletóleg cl6ílret6l közül fognak kikcrülnl,
még pedig a lcgrátcrmettcbbek közül.

... hoty a Magyar Cserkész nagysikerű
,,Fekete Bocskora" a közeli napokban könyv-
alakben ls me3jelenik a Fnnklin Társulat il-
adásában.
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.,. És hajóztarn lenn a szigetek között a Déli-tengeren.
llej, micsoda id6k voltak azok, firlk! . .. Minüa ma is látnám!
Az öreg Bettle volt a kapitány, a kormányos pedig én, s a
Maudnál nem vitorlázott küIönb bárka a trópusok alatt. üveg-
gyöngyért, késért aranyat meg igazgyöngyöt adtak a feketék és
a hajófenéken tonnaseám halmoaódott a kókuszdió rostja, akkor
az is aranyat ért. Vad élet volt, az igaz! Félkéz a puskán, fél
a kormányon; félszem a bárkán, félszem a feketén és mégis
hányan hullottak ell Vámoi szedtek közülünk a fejvadászok és
vámot a víz. Sohasem tértünk meg annyian, ahányan indultunk,
de mindig rijból mentünk, mert sok éhes száj várt bennünkei
itthou és kellett a pénz. .. A Maud is ottmaradt egyszer, két
árbócát letépte az orkán és testét a korallokra vágta. Ott vesz-
tek mindahányan: Kirby, a vitorlamester; a legények és Bettle
is, a kapitány. , , É§ nem . . . Magam scm tudom már, hogy
hányszor nyult utánam a ,,nedv€s halál", néha azt hittem, vé-
gem... és mégsem... Otven évig harcoltam a tengerrel és min-
dig érr gyöztem . . . Otven év a sós vizen, kevés ember mond-
hatja ezt elt.. .

... Kvvvés,.. kwés - vijjosták a csendbe a sirályok
bizonygatóan, Húsz fiirszempár leste szószomjasan a vón tenge-
tész ajkát,_ várva a folytatást. Az öreg azonban megelégelte a
beszédet. Viharcserzette atcáL az óceán felől fújó szétnek fordí-
totta és messzenézó tekintete elsiklott a védett völgytorokban fel-
vert cserkésztábor, el az öbölparti halászfalu felett, ki a végte-
lcnbe. Amikor befejezte beszédét, felemelkedett az ülőhelyüI szol-
gáló szikladarabról és akkor látszott, hogy hetven esztendeje sem
tudta a hátát meggörbíteni. Yaskos, zömök termete eróról tanus-
kodott, rövidre nyírt vörös haját sem kezdte még ki a dér, ko-
ráról csupán a homlokára szántott ezernyi táncbaúlzda mesélt.

Thomas Cardigan, a liverpooli Sirályok parancsnoka, arra
gondolt, hogyha szobrászi tchetsége volna, róla mintázná meg az
örök tengerész szobrát. A húsz sirályfi nem erre gondolt, őket az
töltötie ei, hogy milycn pompás ötlet volt a parancsnok úrtóI ide-
hozni a tábort Bettyhillsbe, Skócia legésza[íbb csücskére, hol a
parton bársonysíma a föveny, éjjel-nappal hullámzaj harsog és
mindig akad szél. ba felhúzzák vitorlásuk árbócára a vásznákat.
Eszterrdók óta volt már a vágyuk, hogy nyári táborukat egy ha-
lászfaluban üssék fel a tengir mellett és a tábot alatti szorgos
munkával megszerezhessék a vízicserkészi képesitést, Mert, ha
közvetve is, de mindnyájan a tengerből éltek.-Kinek hajós volt
az apja, ki pedig a hajóépító gyárak valamelyikében dolgozott
és igy tovább... Természetes tehát, hogy inkább a vízhez' von-
zódtak, rnint a szárazf,íIdhőz és öröméit cserélték volna fel a
kalapot a vlzicserkész-sapkával, Most végre teljeseclett kívánsá-'
,3uk; de tetézve, mcrt az öreg McKirk szémélyében olyan tanító-
me§teft kaptak, amilyenröl mégcsak nem is álmodtak. Már első
nap melléjük szegödött, kedvtelve nézegette öket, mutogatott
e5yet-mást s mire észrevették, magához ragadta a vezetést és
azon volt, hogy oIyan vízicserkészeket faragjon a Sírályokból,
amilyeneknck Angliában nem találni párját. Cardigan paranc§-
nok úr mosolygott és szívesen hagyta, hogy kedvét töItse az 6rcg,
cserkészei pedig egyenesen rajongtak érte és rajongásuk csak fo-

. kozódott, ha nagyapjuknak is beillö barátjuk mesére nyitotta
száját.

ünnepnap volt ez, jnert nagáról n€m nagyon beszélt, íuka-
rul bánt a sa6val,* És aztán?.,. - kérdezte mohón az egyik örsvezető, ami-
kor barátjuk már vagy öt perce a tengert nézve, hallgatott,

- Nincs aztán| - rázta meg fejét McKirk. Kisvártatva
azonban ismét mcgszólalt:

- Halljátok? Zúg a telger|
A fiúk felfüleltek. A szél odakünn a nyilt óceánon bele-

kapaszodott a hullámokba és sustorgó ne§zt c§iholt ki a víz-
tükörböl, Valóban zúgott a tenger.

McKirk pedig, mintha kényszer bajtaná, tovább beszólt:

-Ti taláIr nenr értitek... Én igen.,. Azi núgja:,,, Küzdj
meg velem... küzdj meg velem! ,.. Mindig ezt susogta a fü-
lembe ötveu esztendón keresztül és én megvívtam vele. De most-
már soha többé! Lchet, hogy most vesztes lcnnék és odafektetne
a régi pajtások mellé a tengerfenékre, pedig én azt szeretném, ba
szenieli földben pihenne nreg a testem. Csak elhajózgatok itt a
part mellett, de o<la ki.. - * mutatoti a láthatárszéli zátonyok
felé, hol fehéren tört meg a babtajték soha többé uem
megyek!- Á feje fölött csúfondárosan felvijjogott, szinte kacagoti egy
siráiy. mintha kételkednék az öreg állításában.

McKirk mogorván tekintett fel a gúnyoshangrl madárra,
aztán kemény léptekkel elballagott a falu irányába, ahol asszo*
nyokon és glerekeken kivül csak a magafajta öregek tartózkod-
tak otthon. A férfinép napok óta heringre halászott valahol Nor-
végia felé.- De mire bcalkonyodott és kigyult a tábortúz, már megiot a
cserkészek között termett"

* Vihar lesz! - mondta jó estét helyett s egytlttal a sát*
rakra mutatott. - Meg kellene erősíteni ezeket a hitvány vászon-
holmikat!

,{z alkonyi ég furcsán cpálos fény{ volt és észak felól ko-
mor felhók lepték el a mennybolt a|ját, igazo|va az idős tenge*
rész állítását. §ietve a sátrak biztosltásához láttak. §erény€n mo-
zogtak, de így is éphogy beíejezhették a munkát, Mire az utolsó
pótcöveket is a földbe verték, nyakukorr yalt az ítéletidó. Jiitte
el6tt pillanatra süket csend lepte meg a tájat, aztán átmerret
nélkül bömbölni kezdett a vihar, Villámnyaláb r€ccsent ki a fel-
hök közüt s ütése boszorkányszombatot zúdított a vílágra, Ház-
nagyságú hullámok ágaskodtak fel egyszerre a óceánon, tará-
jukat végigkorbácsolta az ómlő eső és ronggyá tépte az üvöltö
fergeteg, mely fölóig hajtotta a hegyek tctején a siélmarta, gör*
csös törzsú íákat.

Az északi irányú vihar a három oldalról hegyfal védte,, nyu-,
gati nyílású mély völgybco megbúvó cserkésztáborra csak ereje
töredékével tudott iecsapni és tehetetlen dühhel tópte, cibáita a.
próbálkozásának ellenálió sátrakat.

Az eső súlyos ököllel dórömbölt a sátbrvászgon és benn saá-.
razon, biztonságban, hátborzongva lestek ki a fiúk az apró abla-.
kocskákon a megháborodott óceánra. Sokáig szorongtalc a sátor-
íalnál kifelé bámuIva, mígnem a természet megkövetelte a
magáét és bárhogy iombolt is a vihar, a táborozók lassanként
pihen6re tértek, Á parancsnoki sátor lakói nyugodtak le legké*
sóbb s alighogy elszunnyadtak, a menedékhelyükre beömló szél-
roham elverte szemúkról az álmot. .A. parancsnok azt hitte, hogy
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kioldozódott a sátoraitó, usrott. holrv úira bekósre. de a ovílás
elótt McKirkbe ütközótt'beÍe. nhvaiyneirt állt az óreg, tekiátete
a vak, viharborzolta éjszakába meredt.

Süp" a haragvó tenger messzeségébeu vörös csillag szállt az
égnek és szikrát hányva, szerterobbant.. . egy, kcttó, három egy-
másután. Ekkorra már a sátor lakói is mind ott tolongtak-áz
öreg mö5ött és nem hellett szó abhoz, hogy me5értsék a rakéüárh,
jelentőségét. Azonban moccanni sem tudük, rövid időre lenyú-
gözte_6ket a borzalom, hogy ott, künn, vé6veszélyben vergőd6
hajó kér segitséget.

És McKirk eg,yszerre, szinte nem is emberi bapgon felordí-
tott:
, :, Hát mégk kicgalsz, te átkozottl .. . De legyózlek, azért is
legyózlek!

Futásnak eredt a falu felé. Rohantábao is vádolta, szidta a
t€ng,ert, mintha élö személlyel állana szemközt. A Sirályok ilérez-
ték helyzetét. A paranconok és segédtisztje közös gond'olattal fújt
riadót éleshangú tengerészsípján s perc múlva húsz viharra öltö-
zött cserkész feküdt neki az üvölt6 szélnek, egy akarással, -megpróbálni a lehetetlent és megmenteni a kiini'vergődő szeren-
csétleneket,

A falu már talpon volt. A parton toronymagas lánggal lo-
bogott egy sebtében meggyujtott hordó petróleúm és férfiak
híján komorarcú

_ Atrlnt ott állt a bányódó bárka kormánypadjár, alakja
emberfelettivé lőtt az éisjaka hlsérteties non*iiabá 'és 

ura'l-
lgrlni tiif92911 az elemekém. úgy ferzített otq mint akit valóban
sohaseln győzőtt le az életfoszibgató óceán és a parancsnokbau
rljból felvillant az örók teaserési szobrának sonddlata.

Mire keleten szürkülni kezdett a láthitár. a mesnentett
bajtársakkal a part felé tartott a meutóbárka. McKirket- mintha
megtörte volna az irgalmatlan erófeszítég, amit végeztek és mi-
kor az ujjongva eléjük tóduló asszonyok a fövenyró vontattált a
csó_nakot, szédülteu megimbolygott s csal segítóiie támaszkodva
tudott átlépni a partra.

ott azonban lerázta masáról svámolítói Rezét és szembe-
fordult a végtelen teugerrel, Óely táián dühébin, hogy mcgfosz-
tották áldozataitól hatványozottan kezdett tombolni.--

- Nem vettél erót ,ajtam, gonosz! - fenyegette meg öklé-
vel diadalmasan örök elleriségéi áz öreg. - Én g-yóztem áegint!
- azlán torkához kapva, halk hörsésse'i mestániúodott.

Felfogták !a9ya!ló testét és McKirk Űuukára kényszerítve
kihagyó szívveréséi, felmosolygott a cserkészekre:

_ 
__ Köszönöm, hogy mellémálltatok! . .. Én tudtam, hogy

utolsó lesz ez a harc. Dc mennem kellett; hívtak és örüIök, hoii
ti is ,mcgértettétek a hívást. . . Most mái ti is tudjátok, mi a;,
na zu8 a teDg€r. . .

halászasszonyok tol-
ták a tajtékos víz
felé. nekifeszitett
váltal, görnyedt dc-
rékkal a kerekekeu
nvusvó hatalmas
rnen-töbárkát.

A cserkészek
rohama valósággal
elsöpörte öket a
bárlia mellól. A
csónakba kapasz-
kodtak, megvárták,
míg elporzik a par-
ton a hullámár, az-
tán egyetlen len-
dülettei'vízre lök-
tók a nehéz alkot-
mányt. vállig a
hullámokba gázol,
va, nyomták előre
és ugráltak bele
szótlanul, mihelyt
lebegni kezdett.
McKirk a kormányt
kapta kétkézre §
mikor már vala-
mennyiükön ott Íe-
szült a parafaöv,
clórehajolt és ke-
ményea a tíz iromba

Lzáln megráz-
kódott és lassan
lehírnyta pilláját. S
ott álltak ők, akik
elóször gyózedcl-
meskedtek, amel-
lett, aki utoljára
gyózte le a határ-
talan vizet és hall-
gattáh hogy z{tg,
ztlg a tenger, hogy
csalogat és ugyan-
akkor, hogy mor-
mol gyászéneket.

Torokfojtogató
me5illetódöttségü-
ket az egyik teu-
gerész zavarta meg.
kivált a többiek
közül, akik sapká-jukat szorongatva
álltak örökre elpi-
hent megmentójük
közelében és viasz_
kosvászon köpenyét
kigombolva, zubbo-
nyáról levett egy
színes selyemszala-
gocskát. Aztátt a
halott mellé térdel-
V€, gYengéden a
mellére tűzte a kis

selyemdarabot, a királyi életmentó kitüntetés topánját.

Amint az arcát beárnyékoló tisztisapka lekerült íejéról, Car-
digan paraocsnok alig tudott elfojtani egy meglepódött felkiál-
tást. A tengerész Mr, Pennyman volt, ófélsége fregattkapitánya,
az .országos vízicserkész-fötitkár. A parancsnokban egyszeribtn
felrémlett; nemrégiben hallotta rólh, hogy tengerkutatásra indult
a liverpooli révkapitányság egyik kir gózösén. A fiúk is ráötlöt-
tek, kikért harcoltak a viharral és izgatott moraj futott végig kö-
zöttük. Mormogásuknak halk vezényszó vetett véget. A f6titkár
feléjük közeledett és a parancsnok vigyázz-t vezényelt.

Mr. Pennyman megállt a kiegyenesedö sor elött, végignézett
a csuromvíz, az irtózatos nekifeszüléstöl megsápadt gyerekeken,
Pillanatig szótlanul pihentette rajtuk tekintetét.- Egyenruhájukat
látva, felismeite a helyzetet és teljesítményük méginkább torony-
magasságra nött €lótt€. Haboaás nélkül határozott, s mikor meg-
szólalt, kijelentése sziate viltanyütéskéut futott végig a cserké,
szeken,

* Letettétek a próbát! - mondta sz&tazon, katonásan,_ de
arcán melegség, meglratottság tükrözödött. - Fogadalomhoz!..,

Kalapho.z em_elódtek a kezek és az Isten nzabad ege alatt, a
Nagy Cserkészotthonban, az üvöltó vihar szárnyi{n messzeröppen-
tek a súlyos értelmú szavak.,. minden lebetót megteszek, hogy
másokon segítsek! ...

Ilyen fogadalomtétcl még nem volt soha, mióta cserkész-
jelvényen íagyo& a napsugár s a liverpooli Sirályoknál sohasem
állta meg még csapat méltóbban a vízipróbát.

tI

evezó mellé belyezkedókre csattant:

- Húzdd megt
Ütemre vásódtak a tajtékba a lapátok, egy rántás és elve_

szett elóIük a p-art. Csupán-a maga§ra veródó lán6 mutatta, hogy
hol szoronc a Talu népe reszketvi azokéri, akik a veszélybc in-
dultak a ieszéIvben livókért. Nem volt már idó mit meggon-
dolni. nem volt'már idó a iétovázásra. húzni kellett az evezöt
sepiir.;, É,ir"i ,igY, ahogy parancsolta a_ kormánypadon. feszülö
vén tengcrész, Vizpermet c$apott az arcukba, c§ontjukl8 derm€sz-
tette ők"et a szél ós csattogoit felettük kíméletlenül a hajrá! ",
hajrá!

Hajrá. ., odakünn veszendó lelkek várgak - hrlzdd
meg hát!

Azt hitték, időtlen-idók óta görnyednek, már a zsibbasztó,
."rfoi*. ütemie. hullámra fel, rnélvbé le; nincs a világon má,s,

.Ják 
"íz, 

vihar éi komor felhók az égen,,s gyászos bojsza-rikol-
tozás, amikor hirteleh rájuk rivalt az őregz

- Tartsd meg! . , , Tartsd meg az áldóját!
Visszafelé rántották a lapátokat, a csónak pillanatra nyug-

ságosan megállt és McKirk öblös hangja trllszárnyalt az égzea-
gésen:

_ Hahó, emberek! , ..
Huiiilr"i.ir" elöttük. a sziklazátonyon ott íeküdt féloldalra

dólten ágy kis tehergózöi, át-átcsaptak rajta a hullámok.

- Á"rrO... ólünk! - sörgött gyengén a felelet és válaszul
McKirk kizében megdörrent-a iOtetÉ"O-puska, hogy hídat verjen
az emésztó úr felett.

Ütemre vágódtak a tajtékba a lapátok, egy rántás és elveszett elóIük a part , , .
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Uk& a,ni,

Jaj de kedues fítl.testvéreím !
A papdk köszörüIik a pénztar-

cdiukat, a í,ídkon tüggbeboronganak a
méla, óntde hulló f aleuelek, a íanár urak
zsebében ngi'tr"adozni kezdenelc a bicsktlk
és a noteszelc ls .Bilcícs Matgi már
oda ís ragadt a zöIdre uan a zöldre
festett oslolakapult.oz. Tehút itt L,an QE
ősz, mint. ezt többi naggneoű írnokt{tr-
srrmrncl már tavalls megénekeltem. És
ittuaggok én, Lüke seide'Tóni, ltogy
heveng szeretetlel förmediem |elétek a
böIcs igét, szervusztok,

Megp az idő és én is, eggre lauagoludst a PegazusróI elae-
aezett trójai falouon ggaíapszom böIcseségben és égek a uággtól,
hogg aggam dús tekeruéngeín.ek óIddsos nedűjét |elétek borttsam,
Ám leggen. fuIq. a tüzoltó különpróba angugó,t |ogom pokrócon
|orgattzi (mint ezt |ínoman mond!úk)-

Mi a t{lr, kedaes |ültestuéreim, úga-e ez az első kérdés.
A tűz megtoghatatlan dolog, még a legnagyobb tudósok

számára ís. fuIert uaiion próbálídt-e tüzes uasat |agni ó Atmí-
deches, uagg hogg is htonak. A tűz olgan szó, melvet a legböl-
asebb srónokok sem mernek szújukra uenní. Med uaiian ngatr-
táI-e parozsat, Ciceró ? A ttlz megmérhetetten ualami még a
Iegnaggobb mérnökök számóra ís. Auagg mert-e colstakot
d,ugtti Sle|an Solrn a Yezúa kráterébe ?

Ugg-e nem? Tehút miDel q. tűz meg|oghataíIan, megmé*
hetetlen és szájraueheletlen ualami, én sem uálaszolok imént

f eltett kérdésemre, hanem touúbb sikamlok szaaaim mezeién,
mínt ngalkaőzíke a seilelmes csalitbqn.

lIoI lehet tűz ? MindenütL:Bór tudok egg esetet, anlikor ez
íéues aolt. Az idei láborban esős napon tűz-vir,et idtszottunk,
§usztí buzgón kereste az eldugott nadrdggombot, amelg Csiri
haldba ualt elreitve. Mikor végre Csiri |ejéhez ngúlt, a többielt
tgg kí{lltottak |el: ,,Tűz !" Ez pedig lehetetlen, miuel hogg
előbbi áUitúsomalmódasttsam, ki keII ielentenem, hogg lüz a
atzben nem taláIható, Kiuétel ez alól a potrahos bócsi, aki tgg

:. kiúIt |el, ha a Bqlatonban netún kagylóra lép :
' Húin!|e a büdös, hogg ég a !úbom.' ,

Míutútt tu<liuk, hogv mí a lűz, és hol
talúlhaló, dllitnk uele szembe.

E szembe(tll(l.s két,|éle iehet. Az ember dll és nézi tt tüzet,
Ez eselben uagg civil, vagg közcserkész, Auagglan, ax ember
nekimegy a tüznek, Ez esetbcn uagg tűzoltó, vagg küIütpróbús
cserkész, uagg bolond, Mi, küIönpróbús_cserkészek, iparkod-
junk a tiizet oltani mind,enhol, ahol az szemiinkbe ötlik. ( Ar
igazal megualltla, még nem lútlam olgan embert, akinelt a sze-
mében öt lik lettvolna.) Példaadúsképpen elmondom etz. én |öbb
tüzeseteimet.

Ad 1). Meggek az utcón s lútom, hogg velem szemben egg
bácsi jön, akinek kerében éktelen lúnggal (Itiltatak már ékes
ldngot?) ég egg szúl gyufa. Döbbenet hatia, sőt tízenhatia út
szűmet, (iai,mi szép !), odarohanok s a féIelemtőI rncglorpedó
(avagg torpadó) bdcsi kezéből hatótozottan kíütöm a3 egvfe
uesredelmesebben égő ggu|agerend.át, Mire a búcsi ad I) olgan
ngakleue§t, hogg az eget látamásomban mélyhutgtl uonóshang-
szerré mlnősttent.

Ad 2). Dlmélkedő és eserkósztanokat ggűitő utamról lérek
haza. BetóppanDa-a kongha aitaján, Ieszcdem arcomról a'légg,
|ogót s felpillaníua észteueszem, hogg ar ajtóval szemben dltó
karcsú és roskaíag lóbtL búla?darab ajtajún tűz uilágol eIö. ,,Ah,
lüz uan" -* üudltök s rosszcú sejtue, lelcapom a bútordarabon
álló telfel tett |azekat, Mint a nagg tró, Én mondom, ,,ez igaz
ualó s nem pedig |aló", a blltofiatab tetején mdris kerek lgukan
tör ki a láng, Reszketue öntöm a teiet a |el-|eltörő lúngok közé,
mire

,,elégatűzratűz
s |elszúIl a bűz, a büz"

r a sisíergésre kirohan ió angóm" KimerüIten ud1,om, lehúttllt
pitulákkal a dícsérő szózatot. Angám valóban hozzúm Iép,
ad 2) maró gúnngal tall.tett nyakleuest s neuemen szdlít:

- Te lüke -- fuuallja, - miért önlötted a. tejet a sys(rr-

herdbe ?
Ó, de"nem |olgtatom louúbb, mert hangamat könngek f acsat-

júk az embeti nem e naga háIúllansúga lúttóra, Mit kell szen-
uednern a cserlcésztudamdnyakért, De én csak buztlttalak llenne,
teket, köoessetck a kitaposott tllan, ne törődieíek a hdlátlan,
sdgokkal ülí.sala/c el min.den tüzet s meg is lesz érle a iutctl"
matok, hísze.n az én rnódszeremre mondja a közmondás:
,rMa nc,kem, holnap neked".

Csak qrra viggtizzatok, ti is Ie ne égjetek az oltúsban s ne
kelljen dllttololt az eloltott tűz előtt, mint Múri 7'dsnuft a Kurcl
hdgó romjuin.

Ezzel be is |eiezem mai előadásomat, melgnek uégén közlóm
még uelet,ek a legrégibb ,,íüz"-uiccet. Eggik római kérdezi a
mdsíkat: ,,Lapís ignis !" (Kő tűz !) Mire a músík: ,,Jant
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Először dédapáink posiakocsijáró1 enr-
lékezzüuk meg. Akkoribarl bizony ncIn
volt vasrlt, s nemcsak a posta, hanem az
utazó közönség is ezeket használta, llyen
postakocsit ábrázol Mexikó egy bélycge,
a,melyik négyesfogatú, Romániában szin-
tén négyesfogatrl, de nyitott postakocsit
Iátunk teljes vágtában.

Nálunk, de egész Közép-Európában a
postaszolgálat nem a7, állam kezéberr, ha-
nem magánkézben volt és pedig a Taxis
hercegck bouyolították le a postaforgal-
mat. Ezek a ptlstautak, arnclyck a Taxis
he rccgek alapít;isa tita közlckcdte k re rril-
szeresen, l440 kórül, keletkeztek. }losszír
évszázad,ok alatt ók intézték Közép-Euró-
pábarr az egész postaforgalnrat, Lassan.
Iassan vctték át az egyes áJlamok tőliik.
Legiovább Némci,<lrsr,ágban maradt rrreg a
Taxis hercegek (akkor már 1'}rurrr és
Taxis) postája, egész l867_i6. §gv ilyen
Tlrurn és Taxis bélyeget bemutatulr}<.

, Egy: és kétfogatú Bostakocsi rnég ma is
hasznái,atban varr, íőleg kis távolsligokra,
igy például fóvárosunFban is.

Ilvent mutat Bosznia egy bélyege, egy
egyfogatút az Egyesült Áiiarncrk 6Ctyesi.

Nagy távolságok és a gyorsaság miait
sokszor lovas postást is alkalmaztak, ilyent
}átunk az Egl,csűlt Államok bélye5én.

motlvot, Persze ezek még nem voltak mo-
dern mai gépek. Ilyent mutatunk be az
L869-berr áegjelent' Amerikai Egyesült
Állarnok bélyegón.

Hát bizony egy kicsit furcsa alkoimá-
nyok a mai szemmel nézve! Figyeljük csak
meg, a dugaityú ferdén volt elhelyezve s
menet közbcn föl-Ie mozgott, Flasonló régi
tipusír lokomotívot találunk Pcru, flondu-
ras és Salvador bélyegein, nagy hóekékkel,
de tud,tommal ezen a vidéken soha§em hull
a hó, minek ez a hóeke? Fölöttébb rejté-
lyes, vdlószíníileg így a rajzolónak jobban
tetszett,

Egyes verziók szerirrt a l,trnat útjába ke-
rülő cstrrdák elterelésére szt:lgálna ez az
eke. de czt nehezen tudom elképzclni.

Nagy hegyekben ma is hasznilatban van
az ös2vérposta. Bc,szniai bélyc6únkórr tú-
relrnesen cilreli a nehée hcgyiteíepen az
öszvér a postát.

Szépek volt.uk czek a ftrgatok. hisz.en
valószínűlcg sok cscrkész llitta rrrost őkct
az olasr. király óí'cnsége köztlnrúlt iát<rga-
tásánál. Eg_v ilyen t:rniékct örökít meg az
alábbi román b{,lyeg, amelyen a négyes-
ftrgatbarr l. Károly rr,mán kirlrly és Osman
pasa ül.

Belgium adta
fiurópátran az első r,ilsútlilizí: bólycgctaz

ki

Törtérrelmi négyesíogatot ébrlrzol a belga
olimpiai emlóklrí'lyt,g.

Ilyen gépek köz}ekcdtck nálutk is az
1900-as években.

Hasonló tipusrl lokomotívokat ábrázol-
oak Tórökország és Szovjet-Oroszország
bemutatott bélyegei.

Hasonló szóp quadrigát )ntItat az clsó
modern olimpiai játékok hevczetésekor
l896-bao kiadott görög l.1élyeg,

Sokkal n'agytrbti a iabori icrmószciesen
a vasútnak, Mar az l8íiO-Ls i,vben Ui-
Braunschwcig bélyegén ábrázoltík a lokÓ-

I,J
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Modcrn gyorsvonati lokomotívot bemu-
tatunk kettőt a sok közül Belgium bélye-
gén, s egyet az Egyesült Állanokén,

Az l988-ban Kairóban tartott vasútkon-
gíe§ozu§on egy 4 értéJ<ból álló soroaatot
ádott ki az egyiptomi posta, amelyen az
egész vonat fcjlódése látható, Modern
elelctromos lokomotívot San Marino, kis
olasz állam bélyegén találhatunk.

A legmodernebb szárazföldi közleke<lési
eszkőz,- az autó, aránylag kevés a]kalma-
zást talált a bélyegeken.

Az elsó ilyen bélyeg az Amerikai Egye-
sült Államokban jclent meg s n€m is ben-
zinmótoros autót, hanem villany akkumu-
látoros autót ábrázol.

Az elsó benzinmótoros autót Boszoia
szép 50 filléres bélyegén találjuk, amelyik
l906-ban jelent meg. Wt ez bizony mé5
jó ,,békebeli" fajta s jól rázhatott és lár-
mázhatott.

Modern autó látható §zovjet-Orosz-
ország e6y bélyegén,

Márton Lajos festőmfivész, lapunk munkatár§a nyert€ a jöVö évi
€uchari§ztiku§ emlékbélyetparyázat elsö diját. Meíeg sz€retettel kii.
szöntjük a ny€rte§ művészt ebb6l az alkalomból, hogy az általa ter.
yez€tt bélyeg a7 egész világon eliut majd a jövő évben.

Kerülotl rendlívlill közgyüócet
A Magyar Cserkészizóvetsés 1936. évi *o,

vembér 2?-i lrözsyúlésén elfogadott úi alap-
szabályokat a M. Kir. Belügyminiszte! úí
t937. évi szeptember 9-én 

'77.771lYllah937,sz. a. kelt határozattal jóváhasyta. Á jóvá-
üagyási záradékban azonban arra kötelezto
a szövetséget. hogy ,kerületi beosztását te_
8ye azbnossá an á|lami tanügyi igazsatási
kerületokkel. Az alapszabályok végrebajtása
során a régi lrerületek megszünnek és az úi
kerüleieknek a megváltozott területi beo§z-
tásban kell nregalakukriok. Dbból a célból a
kerületek újabb alakuló közgyúlését a Szö-
vetség központja hlvja össze és az alábbiak-
ban hirdeti meg.

itEGlttvÓ
A Magyar cserkészszövetség a kötelékébc

tartozó I-YIII. cserkészkerületek,rendklvüli
közsyúlését l. évi november bó ?-ére. batá-
rozatképtelenség esetén, november hó 14-ére
az alább mecjelölt helyekre és idópontokra
összehtvja. Es pedic:

az l. (budapesti) cser&észkerület közgyli-
lését d. e. 1l órára a ,kerület hivatalos be-
lyisógébe (Budapest, lX, Sóház-u. 11.).

a Il. (miskolci) cserkészkeriitet közsyíilését,
d. e. ll órára Miskolcra, a Polgári kaszinóba.

a III. (szombathelyi) cserkészkerület köz-
gyúlését, d. e. 10 órára Szombaihelyre, a
cserkészszékházba,

a IV. (sqékesíehérvári) cserkészkerület
közsyúlését, d. e, l1 órára Székes{ehérvárra,
a cisztercila girunáziumba.

az V. (szegedi) cserkészkerület közsyúl&
sét, d. e. l1 órára Szegedre, a városbáza
közcyúlési termébe,

a Vl. (debleceni) cserkészkerület' közgyú-
lését, 11 órára Debrecenbe, a Ref. Kollégium
dísztermébe,

a Vll. (pécsi) cserkészkerüIet közsyülését,
tl órára Pécsre, a Belvárosi Kat. Kör dlsz-
termébe és aa VIII. (budapestvidéki) cserkészkerlilet,
közgyúlését, d. u. féI 5 órára, Bpest, YIll,
Szentkirályiutea 47, sz, Ill. em., a Tanltók
ltáza iilésiermébe.

A tözgyüléset tárgy§orozrla
l, Elnöki megnyitó.
2. A lelépó tisztikar beszámotója.
3. Pénztári jelentés az 1937. év első l0 h&

llapjáíól.
,l. 1938. óvi kóltségelóirányzat.
5, Intézkedés az 1937. évi zárszámadás el-

készítéséröl és letársyalásáról.
6. A Kerületi lntézó Bizottsás és a kerii-

|eti szervek tnegválasztása, {L. Alapszabá-
|vok 39. §. 4.)-' 

i. lnÚtiinvók. (A. sz. l4. §. 2.) , ,',
*

A szerveket é§ csapatokat a központ mi-
olöbb részletesen tüékoztatja.

Az októberi ,,zöld körlevél" közti a csapa-
tok új kerületi bovatar;tozását,A szükséges nyomtatványokat (megbízó
,Ievél, stb.) a csapatoknak ,idejében mesküld-
jiik.

MEGtllvÓ
a Cserlészbott §zöYetkezet.l937. évi október
hó ll-éü, délután 6 órakor a Cser,készház
(Budapest, V, Nasy Sándor-utca 6.) l. eme-1 leti üléstermében tartandó

RENDKlvüLt KözcyüLÉsÉRE.
Tárgysorozat: Az alapszabályok 3_ik szaka,
szának köyetkezó módosítása: 3. §. a §zti-
vetkezet célja közös üzletkezelés é§.kölc§ö-
nösség elye alapján üzletüelyiségek és leraka-
tok lenntantása és a §zövetkezet ta8iai, va-
la.mint azok hozzálailozói, cserkészek és
egyéb egyenruhátviselők,túristák, §poítegye-
sületi tagok, sportolók és más érdekeltek ré-
szére olcsó és ió minóségü sport. e8yeníü-
házati, ríelszerelési és gazdasási cik&ek for-
galombahozatala. A §zövetkozet célja elérésc
végett kereskedelmi és ipari ügyletekket fog-

lalkozhatik.
Budapest, 1937. évi szeptember hó 30-án,

(un Atílla, s. k.az igazgatóság elnöke

Meg kell cmlékeznünk Tunisz éldckes
rajzú-bélyegciról. Itt a jelenleg Szahará-
ban használi úgynevezett hernyótalpas gé,
pet látunk, amivel sikerült a homokon a
közlekedés problénróját megoldani.

Idetartozik még a kerékpár. a!"elyból
egyet az Amerikai Egyesült Államok, egyet
meg Kuba bélyegén mutatunk bc.

Ezek ma már inkább csak városi basz-
nálatbau vannak. íöleg crprerszlevelek ki-
hordásánál basználják, mint láthatjuk,
mindkét bélyeg ilyen expresszbélyeg.

Hasonló szolgálatot teljcsít a posta szol-
gálatában a mótorkerékpár. Ilyent szintén
az Amerikai Egyesült Államok és Szovjet-
Oroszország bélycgein mutatunk be,

Meg kell még ernlékcznúnk, hogy Szibé-
riában szánnal is történik a posta ezállí-
tása, rlgyszintén Kanadában. Egy ilyen rajz
Uj-Fundland egy bélycgén szérqlel is.
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l HlREK

Ser{nyl Árpólt
a bábszlnlr-ázórs vezet6lo

nOCIYAN FIZETIIETEK ELÖ A ÍiAGYAR
csERKÉ§ZRE

A üagyar Caeíká§zr§ ol8llzeth§aek e1yé.
nlleg ér r esapaton.róvón. tla esyéntlec ü.
z€lst €lő, tcy s|! háromléletóppe! t6keúem.

l. Az ldgl elgő §zámboz (arelyet a rógt olő-
nzotők meglrpílk) nl€llékelt cs€ítlapot kl-
töltöm, postatlvatal útlán leladom a 2.80 P
ös§ze8ot.

2. l, traíllban vagy postahlvatalban blanco
c§€kklapot veszet 3 ílllérórt, rálrom a lllr.gyaí C§erkész e§€kk§uámát, 3t.|28. ctnét:
,,lllagyar Cserkósz" Budapost, Y, Nagy §án.
dor ucca ó. § úÉy küldöm bg a P a.80-st
_ !. Ugyanozt az összeget po§taúlalváúyo!
külrlöm be. (Brrdapostlok személyesen lg be.
llzothetllr a csorkészházban )

caopoíúo§ elötízeté§ fi8yében lordul| a csr.
Datparaícsrrok útboz, ő megaür mald 8
szükséso§ lelvllágosításotat.

Keilaes Maggu CserMsz l
Brazilíóba kiuúndorolt maggar uaguok, alci

szintén cserkész aoltam,
Egg és tél éae aagyok ltt Sao Paulóban és

mü mtnl bélgegggütti |orilulok a ,,Maggat
Csetkész"-Iez. Sztveskeil|ék etmemet közölní,
aazal a |elhtudssa!, hogli ki hajlaniló uelem
csereleaelezésl folgtatní. Elfo!1adok mindentéle
ípbb curópai béIyeget, melgért cseftbe DéIwtu-
rika, de |őIeg Brazilia öuzes béIyegeit tudam
szóIltlani, ;,!uert" Icatalógus szerint.

Kérésem sztues elintérésének reméngében
aagyok, ,,ió munkól" kíodnva,

Sao Paulo' 
Dfumant Istoú.n,

Qtmem: 
egg Íútloli uerkész,

Esteaann Dlaman!
Rua Cados Botelho 69 sob.

Brazil, Sao Paulo.

,} úJ ÁRUo§ZTÁLY
A c§EnKÉ§zBoLTBAN

A ceerkészbolt hlíiil ad|a, iogy tatoíának
bovonuló cs€íkéEzvozetök és öregcserkészek
önkóato§l íqlszprelósl clktelt valamonnyl
lo8yvgtnom ráaléte egyelörg a Rákóczl.úi
67. sr_ alattl llók üz|etében tolles választék-
ban lqr8alomba h§uza, a §serkószbolt részé.íül rog§zokott mgcbízható mlnőségben és
o|csó áron. Ezzel kapcsolatban ugyancsak a
nákó§zl-útt llóLüzlotben a csorkészvezotők
és csorkész oagál résfuére lorgslomba llozott
rendőí, §gendör, jtláv. Bszkrt 6s tűzoltó
egyenruházatl lolszerel6sek, továbbá a ésend-
örsóg elölfii§szerlntl szolgá|atl ó§ lroda| loL
szerelésel, az előlrl szolcá|atl nyomtatvá.
ilyok, dak{llo§ztoplalplszerolések stb. módot
íyúttqnak arra, hogy ezoütíi| aDr és ílú mtn.
dent, am| egyenruia e3y helyeo, a Cserkész.
boltbaí rzorezhegsgn bo.

Örst átlat|olv6ny 40 fillér, ezüst ülto_
n1o§ kézol$gomb 2.60 pengő. (Postán
*30 íillér}. Csapatmonogrammok,
zászlór{rdcsúc§ok stb. létl ániínlabtl
Ké§rítt Pelrllgcr ltároly üregcserkész
Builape*tn XIi llorthy ilnkl6s út P8. sr.

E9 érz3é9o
f9vására nG legyen

lakarélros!

Meghtilésnél és fáí-
dalmak ellen kérien
Aspírin-tablettát a
§ayer -kere§zttel.

Ogytl|ao a Bayer-&ererrlrr,
hogy vllódi A:pirinl hpjon!

Magyar 3yártmány t
Gy őgyrzeraőr akben kapható l

Foltlvás az e§zperantó nyolvpálytlzatokra.
Azok a csapatok, illetve cserkészek, akik a-

Magyar csertészszövetség által alapltott
eszperantó nyelvtanulási és levelezési ván_
dordílak pályázatain. illetve az ezek ,keroté-
ben rendezendö esyéni 9ályázatokon ré§zt
kivánnak venni, kérjék a pálváLali feltéte*
leket a cserkészeszperantó körtól október
l5-is. Ugyanott kérhetnek íelvitásosítást.
újabb tanfolyamok és isfiertetö elóadások
ügyében.

Az Üjpesten tartott XL -Magyar Országos
Eszperantó Kongresszus kögzönetet r§ondott
a ,Magyar Cserkészszövetségnek a kongresz-
szuson segéd&ezö cserkészek jó murrtáiáért-

Az Eszperantó §serkészkör ez évbeu is
pályázatot hirdet, mely szetint az eszperantó
nyelvtanulásban legjobb oíed,ményt elérö
c§apat é§ lanltó ?5-25 pengö, a leslobb
eredményt elérő tanulók ?5, 1§ és l0 pengö
táboroaási segélyt nyerhetuek

Az eucharisztikus kongresszus és az ennek
alka,lmából .rendezendö &atolikus cszperantó
kongresszus veudégei részére eszperantóul
tudó cserkészvezetöket is kérne&. Akik erre,
készülnek, jelentsék be clmüket a cserkész
Eszperantó Körnél, Y., Nagy §ándor-u. 6.

§iot Tlborl yltorlózó repülők köoyve.
ki ne szeretnó tudni, hogy például mit jelen-
tenek a kóvetkezó repülési szakkifejezések:
§súsztatás, mcrülés, átcjtés, éles forduló.
nyolcas. bukóíorduló. spirál, bukienc (loo-
ping), ,bukómerülés, dusóhúzó, otsó stb., stb.
§tef Tibor, az esyík,legismertebb cserkész-
repülő 88 oldalon rnegirta a mótornélküli
repülés csaknern valamerrnyi titkát és ítlr-
télyát. csaknem minden egé§zsége§ íiú pilóta
§zeretne lenni. stef könyvének az elolvasása
az elsó lépés ahhoz, hosy általános táiéko.
zódást nyeriünk a kérdésröl. t{álásak lehe-
tünk a kiadónak (Németh Józseí műszaki
könyvkia{ó, Budapest Xl.. tlorthv Miklós-lit l5), hocy a könyvet megjelentette. Ára
2 peng6.

PályÉzart htrdehóny
A zalaegersze*l 80. sz, ..Csánv" cserkészcsaoat

Mbsz|nhÁzi örsó pályázaibt hüdet bábszlnLázá-
nak clóadási darabjára.

Pályóaü telúótolok3

1. A Dálvázaton mindenkl résztvehet.
2. 

^'daiab 
lelrotőleg románc legyen. de lebet

Dróza. va8y eÉyéb műíai is. Az énókes pályáza-
tokat előnYben részesltjiü. A dallam legvettrövid,
lsrnétlfió dallam, arnl aztárt ez egész mesét

''"§]fiHj;o tómája tohet új oehetótes *},erme-
lceknek való. aqit íelnóttek is élvezhetDek), do
lehet rést néprrreséket, verseket is íeldolgoznl.
(Ami ntncs szerzói jog alatt.) A mozgás legvon
darabos, ölolkoző, veszekedő, táncoló, lde-oda
DutogatÓ.4. .{, beérkez€tt pólyamüvek etbírálásánáI
elöuyben részestllnek ázok a müvek, melyelmek
témája nópies lnagyar vonatkozást1. (Esy-€gy
vidéli iellegzetee szoMsaiuak c§elekménuyol
€gybekólött íelvonultatása.) U8yancssk íiÉve-
Iemmel van a zsúrl a póIyadíjak odeítéléséDél a
darab terlcdelmére is.

5. Á daiabban lohetóleg ne legyen több 5*6
szereplónél.

6. A pálvázat határideJe 193?. decembgr 1.
7. Páiyailljek : L díl 2ó P. IL üj t5 P. III. díJ

10, P. A pályadlJat nycrt dnrabok a pályadíjat
kitílzö csapat tüájdonába.mennek át.

8. A páIyaűjat nem nyert páJyamüve} közü a

'obbakat 
oklevóllel ,tünteti ki a pályázatot meg-

hitrlotó csaDat. Áz o}Iovéllol kitiiEtetett darabok
clőadásl joBa a páJyadijat kitúzó csapatot illetl.

§. A beküldendő pályamrlvekot lellgével kell
ellátni. (A pá]yaműre kivül rá kell lrni aloli8ét és
csatolni keu §sy lezárt borítékot, amelyre klvtil
ró kell lrnl a jeligét ég belül a pályázó Devét é$
poltos cltüét,)

10. A pályázat eredményét a ,,Magyar Cscr-
kész" karácsonyi sz!Áíná}'an közzétessZü&.

11. Á pályamüveLet a következő cimre kell
be*,üdeni: 80 sz. ,,Cyány" cserkószcsapat,
zalaeger§zeg.
_ !2. A zsürl határozatát megiíelebbczrri §om
lebet.
§orváth llezs0

palBnc§nok
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,rsrnhí,
tcc-í,

Éz az a kívánság, amiért mt annylan lnddkozunk, crak akkor lehot boldog valósággá, he !1e. mJ$en er6nkkel har,
iol""t. Á .ióuu''p"o valóra váltiság nem elegenáó annak nag7rem_ény{l álogára, 3_-Torj növekgdó nemzedékre blznl,
hanem art már áa meg kell alapoznla a maiyar szülóknekj'Legfoniosabb 1eendönk éppen ennek a mo§t nöVekedó
l{lír mlavaxlc-llr owarmalroinlenilr l lJiwíp ii életle lcéczülhatóiát blztosltanl" hopy mlndon ryermek képessógllnckril ;"sy.*dn.[,-gyur;"L-"i"l*i[ "'1o"o*,É él"t." készülhetéiét b|ztosltanl .hogy mlndon gyermek.repess!5otnc.!
él késie8én;k rneiíeleló pályára kerülhessen. Blztosítanl kell tehát gyermekelnk részérc azt az anya3l a]aPot, m€lY

tovább tinulhatásuT<at tetiet&e te§zi. Ennek legkönnyebb módia ar, ha a 3yermekel |öv6iét crlvén Vlseló §zÜlő

rantó Lígir tIaarlemben kiát}itá§t relld9,L ett,
melven f cserkész-eszperaltó kór több tasia
résátvett a képen látható plakátokkal.

uzEN Az M. c§.
íllö§§meí l. és G. §. Képeitekböl 8 érde,

kes íelvételt az esetleges közlésre kiválasz-
tottunk. --- Paoo G. A vers ió, időveJ sorát
eitjük. - Iídüró. Kl§c§erkészek. A veísek
bizony més csak ,,versikék". * Kürthy rll- úB

mesoi. f, blrálaiot nem tudiuk elkü,ldeni
postín. mivel nincs meg a pontos círnetek._ Táta F. Kösiönjük a küldeményt. _
Szelle Juda. Gycre be e§yszer délben ,,a
szerkeszlőségbe, hogy a do]8oí rnegbeszél-
iük. - Levelezést aLcló-nak szúnt külde,rné-
Óveket nim a szerkesztöségbe kell küldeni,
háiem .,Levelezésl akcló" Budapest._ V.,
Nacv Sándor-u. 6. I. t8. _ oá(hy Zs. Elve-
zet{él olvastrrk naplódat, igyekszünk maid a
köz clkulásíra sokat ielhasznílni belöle.. *
Ideálom-hoa. Mit kezdien a M. Cs. atzal a
verssel. amit az ,,ideálod",hoz írtál? Ne-
kürrk a hü kötelességtelicsítés, a jobb ma-
gyar jövendó az ideálunk, nern kislány,. aki
** van e§ze * *utyába sem veszi a iáza,s,
sáslól isen-igen méssze á}ló nú ötnlcngé,
s"it. Ne-hasyd el magad, és hidd el, a fiú-
szerelem nem halílos betegsés" "_ llor,
vátb t. A. A javasolt rovát iigyén gondo}ko-

zunk. Nem tudnál ötleteket ,küldeni?
itórl-Xőnlg Gy. A közö}hbtók kóz6 soroz_
tuk. - S. D. Masánclmeket csak komoly
szükség esetén közölhetünk. Miudkettő clme
benne van az Országos Clmtárban. * Báb,
rzlrh{zasol, zata€8eítre8. Köszöttiük ked,
ves leveleteket. 'rótb Sanyi bá'hoz továbbí-
tottuk pápára, aki a bábszinházigyek or-
szágos intézóie.

§IKLÓREPüLö TANFoLYAIii
A cserkérzroDütöl hátmrsbatárhogyt t€re,

lfu ott, l$4a úi sllrlóropülö tantotyam kgz,
dódll.

Á repiil&l n.pok va§áí-. linnep- és lskotal
szllnnapokon vannah. Tandl| a vlzsgálg
t0 pengö, azaiűn 2 pen8ő havl tagsáel d|l.

Rgpiltósrg telentlezhet milden !6 évet be.
töltött lgazolt osortész, klt a e§an&t st,
ranctrokl alánl, g szülöl beloe*yezö nyllat-
lozetot megszerzl és aklt n cserkészrepülöl
oryo§& & rgpü|ésrg alkalnratnak tatá|.

Jolontteznl let§t hétlőn, §zoídáí, rréntekoú
d. u. rl ó-ls. (Bpesí Y., Nasy §ándor,u, 6,
ll. 3r.}

* FELlllvÁ§ A §züLöKIröz
A nagyar cserkészel ü ml8yar íemr§t

lec§zebb remónységel. Ezt 8 bügzlo lelzöt_,
cserkészllúk öBtudato§ ét magasabbloktl
kótstosségtel|esttésüklel éídoilelték ti. A
rililök sem malrüatnak el gyermekelk mö,
götí a hötolességtcuo§ítésben,
. A §ziilöl kötel9§§ésel leglontosabblla cser,
fészelnkngk gzlnle az alkára van lrva ór ez
r ,,gzebb lövö" blzto§ltása.

A Magyar §serkészezövetsóg, mlkor sport,
srerű tátékok ó§ gyakorlatl szelleml klképzé*
útlán lsyekszlt a legiötéletesebb alapot ngg,
adnl cserké§zolntnek alrtoz, hogy az életb§n
tzlldrdan megálllát tolyület, egybsfi iolle,
§eí átérzl az c8yénl leilödésboz, úovább,
lanutáslroz szükróges anyagl alap blztosltásá,
nak lgen nr8y borderelű íontorsását.

llllnden *zülönok lelhlvluk ligyelnét a Dla-
gyar Élet. és Járadék-Btztosltó lntézet m.
§zövetkezet mo§t meglnduló tnnulmányl.,
tltázasltáslr önállósltásl- ós családalapltásl
segély lgónyetésóre |ogosult tageyültő tové,
kenisérérg. A §zövetkezet, a magatabb c&
lokra és a f,öz6rdekre való ielinaett€t álla.
Dttotli rneg a le8gzerényebb vlazonyokhoz ls
slmuló tagság| dlt&tat, melye} ellonében nár
számottevó ianu|mánylr önálló§ltásL és kihá-
zasltásl-, bútor- és kolen8yege*élyeket blztt}.
slt taslal lészór€.

illlnden szülö, akl gyermeke tövűlét saív6u
vlsell, lordüllon iet|es blzalommal a lllagyar
Élet- és Jársdék-Bizto§ltó Intózet m. §tövtt-
keaathez (Budapesl, Vl, Audrássy-út 8"}. Az
Intéztt gondogtodlk rólr, hogy mlnden szülö
klvánságalnak és vlszonyalnak leclobban
meglolelő és le8teliesebb blztolságot nyultó
módon biztosllhassa gyermekel tövöiét.

l|tágysr Élet- és Jár3dék.
Btztttsltó Intézei m. sz.

a Cserkérxzövet§ét szerződéseg tdborozásl blztosíó lntézeténél: a

MAGvAR Élrr És JÁnnnÉr glzroslTÓ INTÉZETNÉL,
hol a cccrké§zek ügyét a legnagyobb szeretette_t lntézlk. A tanulmányl-segélybiztosításnak feltételelól mlndon érdeklÓ,
Jonek koszsegget aő íekllágósíőt a Magylr Élet ég |áradék BiztÖrftd litézat m. Jz. Budapect, Vl,Andrássy ttt8

oí§zágo§ dílmerrtes távlstolal ldegennyelvl
ver§sny indul meg ismét a Magyar Külügyi
Társaság védősége ,alatt. Jelentkezési ír,
kérhetö a név és cím megadá§a rnellett: Or-
szágos ldcgennyelvi Verseny Vezetósé8e,
Budape.si 4, posta,íiók 321,

A 2ó. sz. R. (. ll[agyar Jóvö cs. csaoat,
okt. 10-én ünnepli íenuállásának 25 éves ju-

bilcunrít. Reggcl fél 9-kor hálaadó szentmise
az Érseki kat. gimn. tEmplomába,n (II, Ke-
leti k. 37.), ,iél ll.kor ünnepi díszsyff!és a
8imn- dlsztermében, utána díszszemle az is-
kola udvarán. Az iiilnepsésekre minden cser-
készt és cserkészbaráiot szeretettel rneghív
a parancsnokság.

pestszenterzsóbetl csapatok trevonásával,jól sikerült közós, tábottüzei tendezetl a
28-as számú szent lstván cs. cs. A nagyobb
elökószületek nélkül .mecrendezett, mondhat-
nánk röstöilzött tábortüzre 300 cserkész
syütt össie. s meteg bensóséges hangulat kö-
zeqslte az egye§ c§apatok ,lrét órán keresz-
tül felváltva szórakoztatták egymá§t c§apat-
táboraik ,kedves ieleneteinek, nótáinak eló-
adásával.

A 2&a§ sz. §zeít lstvíí cs. cg., a pest-
szenterzsé eti E. T. C. téslnsyári tavon .levö
riszodájában szeírtember bó üözepén rendezto
}tázi .úszóversenyét. A versenyen. kétheti
elókénzés üln 22 résztvevő inilult. A ver-
senyzók elhatározták, hcrgy a télen .saorgaí-

masan io*jík tudásukat tökéleleslteni"

54 év óta a főváros
vezetó tejÜzeme a

KozPoNTl
TEJc§ARNoK
vll, RoTTENBlLLER U. 3l

300 fióküzlet, lOü}.nél
több árusítóhely

7 íejivóc§arnok
Elsőrendű min6ségű
Pa§ztőrÖiÖtt kanna-
és palackte| é§ teiter-
mékek. palackozott
árunál ügyeljünk a
Központi Teicsarnok
védIegyezett bordás
paleckJaira
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oki mogo is rekord.
telies ítményre iönek-,
szik,értékelni tudio o
rekorderedményeket.
A kotegórióióbon
rekorderedmény"
,nyel ,müködik dz
5ó-os Orion ródió,
mely, okór o szu.
per készülékek, egy
gombbol kezelhető.

xnrnlrö tttlNoenüTf

Karakán
csomagolási pályázal,

melyet a cserkészbolt a nult év §zeptem-
berében megjelent ,,Velemiáró"-ban íri ki,
lezárult és a bírílatot dr. sztriliclt pál
cserkészp:rrkparancsnok, a birálóbizottság
elnöke, az alábbiakban hirdeti:

Elsö helyezett Sztrakay Józsei a 2a9, sz.
c§apntból, akit a Cscrké§zbolt 1 drb, nagy,
négyszcmélyes Rover-sátorral jntalmazott.

KivíIó ,pályázatot nyuitott be Kovics J<i-
zsei a l18. csapatlróI, akit a Csgrkészbolt
az országos őrsvezetói tábOr,lrrrsószínpadán
szerepelt karakán üátibőröndök egyikével
iutalmazta.

Elsó csoprlrttra tartozó pályázatok*t küid-
lek be ,rnég Kazla István. Kertész Károly,
kovács Józseí, akiket a cserkészbolt
1-1 morsekéssel jutalmazott.

Második csopcrrtba tartozó pályízalot
küldtek be Teil Andor, Szentiványi Arpád,
Balosh Mátyás, Regös Józ^sei, Adorján Do-
monkos és szabó Járros" akiket a cserkósz-
boil 1 r teljesen íelszerelt cserk4sz-zscb-
villanytámpival jutalmazoii

}larmadik c§oportba tartozó pályázatot
küldek be báró podmaniczky János. Teil
Andor, trős Ervin, Jakab Laios, Lukács
Tamás és Karcsai János, akiket a §serkész-
bolt Baden-Powell életrajzának 1*l példá-
nyával jutalmazott.

Negyedik csoportba lartozó pályázatot
küldtek be §zalay László, Schubert Drnó,
Feketehalmy László, Csincsák Béla, Tóbiáspéter. székelyíöldi Endre 2 pályázattal és
paulusz kálrnán, akiket a cserkészbolt szi-
lárd János ,,Jó pipák" clmú közismert, ki-
tíínő humoros elbeszélésének 1*1 példányá-
val juial§azta tnela.

A beérkezett pályázatok maga§ szin-
vonala, valílmiít a nagyszámú pályázai
élénken rámutatott aíí^ a2 osztatlan elisme-
résre, mellyel a lnagyar cserkészmozgalom
az ezidöszerint a legtökéletesebb tábori háti-
zsákot, a cserkészbolt által iorgalomba ho-
zott karakán hátiböröndöt iogadta. Ezeknek
a pályázatoknak a szakértő esybeioglalásá-
ból alakult k1 az a csonta§olási szabvány,
melyet a most megjelent Ruháztti szabály-
zat iügseléke i§mertet.

A Cscrkószbrrlt azoilbnn azt vallja, hogy
a cserkészt az állandó tökéletesítési vá§y

jellemzi. Ezért a folyó évre új pályázatot
túz ki a Ruházati §zabályzat fílccelúkében
ismerteteit szabványos karakán hátibőrönd-
csomagolás alapulvétele mellelt, aunah to.
vábbi tókéletesítésére. például annak a me§-
oldására. hogy a maga§fa csomagolt háti-
börönd prrhán, de biztosan táma,sz,kodjék a
keresztcsontra. Ilyen és esyéb tökéletesí-
tések közül a leghasználhatóbbat és ísy les-.
értékesebbet egy valódi Nomád-sátorral, a
köveikezö kilencet peilig 1_1 írjezüst nyelii
,,Rovó"-kóssel iulalmazza a Cserkészbolt.A pályázat beadásának határideje 1938"
máius l. Blrálla dr. §ztrilich PáI cserkész-
parkparancs,nok vezetésóvel ecy külön bizott-
ság.

cónnxÉszxoxyvJEGyzÉK
A cser}érzszóvct§é! §altóblzottsácánrt

megblzáltlból ös3zeállllotta dr. §ztrlücb
Pál. A tönyvlegyzék megl§nert€ú & §§or-
tésrtönyyettgl, le|oorolla a cserlészot át.
tal használt, do nem limondottan cserkégz.
könyvekel ls. ÍItbals.zlt a beszerzésl sor.
rond totlntetóbgn e meskönnyltl n bosz*r-
zést. Ára ó0 fillór.

Fényképkiállííás
A Mngyar Cserkószszii*elség, Y. , orszá.gos m,íiuésző

Iénaképkidíúüri..sn novernber közepén Pócsett lesz.

A kitilllí ttison sze rc palhetne k :

a) cscrkó*z.ck trríivtiszi frirryképci, blir:mrl'ly t,rirgykörból;
bÍ cserkészettel kopa§ota,tos képek (akkoe is, ha szer,

ájük' ncrrr amatőríényképész);--'-ÓJ 
c*o}rrtok, cscrlió^czfor(lköröli gytijtan:írryei, tablói,

Á bekülrltrető képek sz.ánrát t lettrlezöség nem korlá,
tozá, csátris bizonyos rrrértékoi nlegtitö kópek kerülnek
kiállitásra.

I*gkisebb képméret 13)(18 cm. Ennél kisebb képek
cgak ta.blókon szerepelhetnek. A képek kartonTa raga§ziva.
küldendiík be, do keret ós üveg nélkül.

Bekú,klési hatú,rid,ö 1937 október 2a.

"{ képek a következő címre küldendők: Edenhoffer
Gyula, Pécs, Lyceu,lll, Ircca 7. A cgerkészkiállítók legszebb
képei díjazásban részesülnek. Igyekezzünk, t o8y a cserlCé-
szetet minderr vonatkozá.sban bemrrtassuk.

Részletes körlevtlet és jelentkezési lapokat mindegyik
cserkószcsapat kapott.
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§zERKE§zTl l FoDoR ÁnpÁn

.Assisi Szent Ferenc
* Kedves testvérkóim, Ódes rnaclarak! Olyan kivált-

ságos ajándékot adott nektek a .;ó Isten, amelyet az ctnlrer-
től megta,gadott: repültök, mint az angyalok. Szaba.rlon
szállrlogált,ok a természet birodalmában, tiszián a íólrl
porátó}. Szeretetet oltott szivetekbe, meleg fógzketekbcn
bolrlogarr nevelitek kedves fiókáitokat, Nektek adta a fáka.t
és bokrokaí lakóhelyül, ahol bizüonságban elrejtőzlrettck,
bideg és meleg ellen védelmet leltek, táplálékot találtrrk.
Nektek atlta a rovarokat, fórgekei, hogy pusztitásukkal
használlatok az embernek ós jótevő növényeitcknek. Nelr-
tek adta a patakokat, hegyeket, völgyeket. Nem szántotok,

vettek, do azért a,i:attok; nem fontok, szőtök, de azért kü-
lönféle rl,iszes, színe,q, puha,, tiszta rrrtrátok van, más tólen
é.s más nyáron, Ezt a sok jót háláljátok meg a Tercnitő-
nek legbájosabb adományotokkal, ékesszóló ilnekléstek.kel.
Zengjutek háladalt a ji: Isíerrnek ós zengjétek együtt az
angyalokkal: ,Pic.sőség a tna,gasságban Isten,nek ás retes_
ség a fölrlön a, jóinduiatri emberelknek!'' 1

FIét él,százarl trivlatábirl zeng felónk e szőzaí, így pré-
diktált Assisi szeni Ferenc * rrrarlarirknak, És' űt' et-
hallgn,ttak és nieglirrllgatl.ók.

Ássisi szent Fererrc errlők rejtekéLre, brrrlangok mé-
lyén, prrszíák varlonáb*n, imáiba nrélyen elrneriilv*e kereste
aa Isierit és nregta,táita a cscrdálatos terenrtrnényekben. Ászont tgrr.iéilzetben rr közös ;\tyának alkotásait testvórckgyanánt §zel"ett{_.. Kunyhóját vir.irgokkal ültette körül, a
vada.kat, madarakat megszelídítette. Dicslrimnuszt zetrgett
szárnyaló költészettel a Naphoz és a termószet idbbi
eróiher.

, lXs az a retnete, akí me,gvrrnü magától mitrclen'ólii7.etet,
a. legniagasztosatlb gyönyöríisógek közepette élt. Az evan-
gólirrrrrból lrárorrt jeligét választott ki j 1. Ila tókéletes
akaysz lel}ni, €redj, add etr rnirideneclet, amirí van, adrl odrr
8, r$lzggllnyeknek s kn,psz érta kincset az égben 

'és 
kövess

engem. 3', Semrnií s* vigyetek nra-gatokkal az {tton, §€
botot, se táskát, se kr:nyeret, se pénzt. se két krr,}.r{itotok ne
legyen. 3" .{ki engern követni akar, tagad;.r lncg tinnragd.t,
vegye magára kere.sztjét (rs kövesscn engem.

És megtnutatta a tragy szent, ltogy él,cn az ilton má.t
itt a földön is meg lehc.t találni az iir]r,óssóget. és lrogy
nem kell már itt senr bot, táska és tllcrrtrjzsia, ha ezek
nélkül mehetütk a lcgltosseatrrh utra, a nr;isvilágra.

Assisi szent Ferenc az a §zertt, akit es,rclál az egé.sz
vilrig. Ássisi szent Ferenc az a ,qzent, akinek ti§zteleto az
óvszrizlttlokkal minclinkább tcrjett, élénkül és méll-ed. Októ-
ber negyedikól, az Ő napj{tt, Eurúpa nemzetci rlllaivódelmi
világttlppá alilítá.ii, Nálurrh a maclarak és fák rrapja e
hiv*talos á.llntlt(,ilii nall a2 iskolákban, de azórt ;r ltíag}.a,r
Cserkészszövetsílg évenkiní rnegiinncpli e l)ilpot ri htil.s,
hogyi CscrkÓrizllarkbarr, Irogy követendő riélclá.i a,eljon.
}Iiszen ü<lvös es szükséges, lrogy ez az eszlno kapjorr t54y
öszi crnlékeztetőt h a tavaszi ünnepélyen kívül.

I

}

.l{l:r llslölcös
(Az í,ga.zdn nag,u neTn féI a trirsdtól,}

** I'elség, üsíölr:ö.s kóud.hlag a h,a.
tá,rbn.,n, jetent,ik ,riadtan li,hegue a
lYrtllttalr" 1',t!pjiinlt, sarom.ptlbl ctlen,e"
m.ert. k.ii.l,öttben,[ilő, lt,agy berkeink.ba
is lletör és n.el,tlcsttk ltölcsönijs Tanzal.-
tlt.ttl;,ra bercttd.ezetl, ItözáIlttpot,a.btlffit
ditlja f cl" lti. tu,djtl. hlilt,yulik cglzisr.ten,-
ciríjú.t sem lrili\.r:r, dc rettetltö ténvé-

A* öíöd.lr- Iterék

§&*r1//l ll\ trl m,ég Neked i§ úrth.n,t! úgp h,a\,Ijttk,
rlirisuíú ít nu.gg ktl.roliat oltolott.

*- Véglre egy Csíllag, akinek önnön f érrye ua,n,! * ltid.l-

Y nlamí orszrlgos i}nncpen nélltltl,p
ttutó is a szehérttíborba sataltozatÍ,
ahol íjkeí, c, Szehsrek u{lua,ncsalc ltt-eÍ.-
bdm,u,ltri.k.

-- Nétzétek ,* mondiu, túrsqi. telé
e_gyík Fiatal Szekér. *- Micsoda" iil
r|.ol,ag a,utórl,a,k lenni: ezcltel nem os-
luba kltttk h,uzkorl!á.ll, erre-nrrc, rnint
rni,ttlt,el, hane,m mrhe,ínek odtt, alulud
akurnak!

-- Téaedsz öcsé,m, - monrlja e.rre

tatt fel §nfeledten a Nap.
A CsíIlagocskók pedi.g sdpad,tan ltotródtak szeTte .,',

egy Qt"3u §zeker, -" eryk .s.etn. nleh.etrte}; tgésze:n u.-Őogriú
szúttú,nil:tt sz?Ti11.1, m-prt üll, a, lrurttttiltykr:i-i!,. az iraniiiitt
ijket, trIúr pcrlig t,suh itlktibü elu rcnd,:l lur-tiíi ,rirt' ,i,i,csab inktibb egl,p s gyt1llti, rnin.t' e,ily
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Áltatvédo vllá8nap. októbér 3_án, vasár-
nap d. e. fél 12 órakor a Magyar Cserkósz-
szövetség Állatvédelmí Fóbizottsása a János-
hegyi cserkészparkban állatvédelmi vilás-
nappal kapcsolatban állatvédelmi összejöve-
telt tart, meltyíe az állatvédó pártoló tagokat
és .a cserkószcsapatokalt és cserkészeket tisz_
tetettel meghívja.

Feltértüt a,ferenctendiek tartományfőnö-
két is, hosy emeljék ki az egyházi szónokok
€ napon íagy szentünk teímészet- és állat-
§zeretetót és emlékezzenek meg a szeízeljskoláiban az állatvédelem téli feladatailól.'Ezenkívül még egy kére}met terjesztettünka rendfónök úr elé. A íerencrendiek pesti
temploma elótt etetik a galambokat a
gyalosjárón. mini yelencében a szent
Márk-téren, Milyen szép volna, ha ez
az eletö- és itatóhely Assisi Szent Fe-
renc szobrának keretében volna, Néhány
,évvel ezelőtt máLr pályázalot is hirdettek a
:szoboría. Most arra kériük az órseki hely-
;nökséget hasson oda, hogy e szép terv mi-
nél elöb-b megvalósu|jon. szüksés e§etén'bizonyárl rrem fogják állatvédö testvéíeink,
bű olvasóink, cserkészeink se megtagadni
lilléreikei a nagy állatvédő szent emlékétól.

A beliisymlnlszlet 1l átlatv€detmt törren-,deleto. A m. kir. belügyminiszteí eléyi
augusztus 28-á1 l14.888/1937. szám alatt
körrendeletet intézetl a törvényhatóságok
,el§ő .tisztviselőiéhez az állatvédelemről szóló
rendelkezósek megtaításának,fokozott ellen-
őrzéséröl. A rendelet szerint az utóbbi idő-
ben több panasz érkezett a minisztériumba,
}ogy a kocsisok egy része a járóművek elé
íögott lova,kat, a hajcsárok egy része pedig
|a vezelett vagy hajtott állatokat durván üt-
,legeli, vasy ecyéb módon klnozza. Yz a
megengedhetetlen és minden jóérzésíl om-
berben jogos mecbotránko4ást keliő .maga-
tartás különösen hldfőknél és hidakon, vala-
mint lejtós uiakon, építkezésekhez szükséges
anyagok szállltásánál tapasztalható. Azt is
panaszolják, hogv e8yesek a szekereket a
megengedeitnél eröse,bben s a vontató álla-
tok erejét íóval meg}raladó módon megtel-telik és a túlterhelt szekór vontatás^í^ az
ccyébként is elcsigázoit lovakat o§toríal és
durva bántalmazással kényszerítik. A jogos
panaszok megsziintetése érdekében felhlvjaa ,miniszter a törvényhatóságok első tiszt-
viselöjét (vagyis az alispánokat és polsár-
mestereket), hogy uiasítsák késedelem nél-tül az alíjuk rendelt hatóságokat és k§ze-
ge'ket az áiIatklnzások megakadályozásáraaz állatvédelmi intézkedések megtartásának
lokozott ellenőrzésére, Azok ellen pedig,
akik a .rendelkezéseket megszegik, haladék-
1alanul indítsák meg a megtorló eljárást és
soronkívül a legszigorúbban hajtsák .végre.
E miniszteri körrendelel a,lapján az ország
ö§sz€s törvényhatóságai rendeleteket ad-
oak ki,

Duhal kogslsok. Sokszor mestörténik, hosy
állatkínzó kocsisok kigúnyolják, összeszidják,
mestámadják a közbelépő állatvédőket.
Ezért a legnagyobb tapintattal és lehetóles
rendór segltsésével kell e,ljárnunk. De a,kár-
hányszot megtörtónik, hocy mée a íendőí-
lel is szembeszállnak a tószeg, duhaj kocsi
sok. Igy történt ez lesutóbb augusztus 28-ána budapesti Tűzoltó-utcába.n is. Bicskákkal
támadtak az állatvédö rendőrre. A rendőr
szoíOngatott helyzetében a levegöbe lőtt,
mire több rendőr iútott oda és a duha!
1tocsisokat letaítóztatta.

A tulyabarát. Több napilapna,k vaíl
kutyabarát rovata. A mai világban, mikor a
kutyakedvelök és kutyatartók száma az ol-
vas<Jk között annyira emelkedett. örómmel
logadjuk a napilapok segítségét az okszerü
ebtartás teíje§itésében, Az állatok nevelése
nehéz, mivel nem éítjük mes óket.

öszl ál|atvódelml teendök. Összet nincs
szükség a leímé§zetbon közvetlen ál-
latvédelemre, mert még nem olyan zotd az
időjárás és nem olyan élelemnélküli az erdö-
mező, hogy a gondoskodás és segítség szük-
séges votna. Ámde már a tél beálltá előtt
gondoskodnunk ,kell a nyomorenyhltés esz-
közeiröl és ele]ét vennünk az ínség ,beálltá-
nak és az állatot szenvedéseinek. Mit tehe-
tiink októberben. novemberben? Mihelyt a
növényekben eláll a vérkerincé§. itt az idete
a iák és bokrok ültetésének. olyan ,lákat é§
bokrokat ültessünk, melyek a ,rnadaraknak
és vadaknak a jövöben védelmet. árnyékoi,
fészkelő és búvóhelyet, éle]met nyuitanak.
condoljunk a cyümölc§fák szaporltására,
mézelö növények ielepítésére, a se|yem-
hernyók eperláira. §zedjük rendbe ós tisz.
títsuk ki a régi fészkeló odvakat, javltsuk
ki a rozoga etetöházikókat és akasszuk íöl
az ablaketetöket. Condo§kodjunk elég madár-
eleségről, szedjü,k össze a napraforgó és más
magvakat. Szerezzüak ledezetet a téli állat-
védelem költségeire. Az ólakat, ketreceket,
kalitkákat, kutyaházakat széltöl, nedvesség-
iöl védett helyre tegyük. A gazdákat, kocsi-
sokat, állatkezelőket figyelmeztessük előre
az állatok téli életének íeltételeire, hogy
gondoskodjanak elóre a szüksóges eleségról
és védelmi eszközökról (pokrócok, éles pat-
kók stb.). Lz idő olyan szeszélyes. hogy
egy§zerre beátlhat a fagy, hó, jég; és ki
tudja, aneddig tart?

illórlcz Zslgmoíd §zept. l5-én nagyon ér-
dekes és mecható elöadást taított .a ma-
cyaí ,ádióban ..A ló és az ember" címen.
Érdekes példákat mondott el arról, hogy a
magyal embeí mennyire megbecsüli, szinte
embernek taítja a lovát és ,hogy a lónak is
van önérzete. hálája és szeretete.

A soDronl állatvédő lap. A soproni város-
szépltö egyesület teímészet- é§ állatvédő
szakosztálya .,Természet és Állatvódelern"
clmen lapot ad ki, mely évenkint négy§zerjelenik rneg. .Iúliusban ielent meg a má-
sodik száma. Tasch Pál szerkesztésében. A
szerkesztó írt ci,kket a kihaló madárvilág-
ról, koenig ottónak esy költő gulipánról,
szürkegémrőI és négyhetes fiókáiról, egy
bibicról, dankasiTályról és ttádiposzátáról
ké§uült lényképeivel. Csatkai Endre ,,Ked-
velője volt a virágoknak anyám" címen ke-
gyeletes megemlékezést közöl, Áz egyesület
a jövö év folya.mán természet- és állat-
védelmi kiá.llítást rendpz.

üLátl:zsálslra

A Győrl Á|latvéaő Ecye§ütea alapszabá-
|yait a belügyminiszter már visszakütdte.
Galló lstvánné október hóban Budapestre
iön, hogy az egyesület ücyeiröl megbeszé-
}és lolytasson. Az egyesületnek már 400
pencöje van, madáreleséget íognak. besze-
í€zni és sok szép tervet ioganatosltanak.

,,A ló napla" Bécsben. Az ausztriai állat-
védő egyesiilet (Wien, G. §ensengasse 5.)
§zeptember 19_én, vasárnap az ügetóver-
senypályán nagy lószemlét és iogatveí§enyt
rendezett. A ló_ és fogattulajdonosokat
mind meghívták. hogy vegyenek részt a
versenyben. A bejelentés dlja 1_3 schillins
volt. A bíráló bizottság, mely a lósport, ló-
tartás, az idetartozó .mesierségek és egye-
süIetek szakombereiböl állt, blrálta meg a
verseny,ben résztvevő lovakat és logatokat;
érmeket, jutalmakat és emlékplaketteket
osztott kí a legszebb és legiobban iartott
és nevelt á!íatok tulajdonosai és kezelői és
a legalkalmasabb járművek és szerszámok
készliöi között.

Kedu* Magyat Cserkész l
A swptembert számban közöIt cikk szefiní a

,,mará*t okozó kutgát le kell ütní uagy l6ni ..,'.
ezzel szentben a 100.0001932, F. M. reniletel
322. §-a 2, bek. azt tria eI6: A aeszetlségrc
gganu kulgót vagg macskát, amelg embett
mart meg. a uesrctlség hiztos megállapltúsa,
oagg kizárása, id6 pont i áíg hatóságlí meg| iggelés
ald. köteles helyezni .,,"

Ez helges ís, merl, haasak nem kóbor kutgá-
róI uan szó, amelg küIönösen |aluhelyen,
langúróI-tangfua szaladua harap meg e7nbert
oagg dllatol, |elesleges azonnal aggon.ülní, mert
módunkban oan a kutgát udrosokban ggep-
7nestefi, |alun áIlatoroosi megtiggelés aIó
helgeznt, A rögtöní kílrtós ellenkeznék az
áIlatuéilelem eluóual ís, hiszci a kutgákat
íngerelní is szaklák, meg a kölgkét |éIt6 anga-
kutga minden idegent megharap, aki az óIia
közelébe jön. De, meg tuiljuk !s, hagg a ueszetl
kutgdnak a ngúlt aggueleiében csak a ueszettség
előrehalatlollabb szakában mulathatók ki az
u. n, Negti-|éIe t*lek, amelyek a vcszettsóg
tenóIlását kétségktoüI bizonyttjók, Ha tehdt a
kutgúl a harapás ut(tn azonnal kiírljuk,
a aeszetIség megáIlapítdsa is bizonytalarwd
vóIik, afiinek köuetkezméryle a }wrapott ember
alíása, ami *etleg clkerüIhetí le!! uolna,

Ami azt a kérdést illeti, hogy a mcgharapotl
epberl csak akkor kell oltani, ha a nem ucszett
kulga a kezén Dagg arcán hampta meg, ellen-
ben, ha a lúbán, akkot nem, snilng nézetem
szctint teliesea felesleges, meil ha |eilőz6 angag
ketüI a seben kercsztüI a szenezetbe, lcllesen
közönúös a harapds helge. Ilgenkot. esetleg a
lelanusz elleni ollás iöhe.t szóba,

Megjegg.zem még, hogg a kulgdk |eiét az
országos ÁIlalegésnégüqgi Intézttbe ( Bp.,v II.
Tábornok ulea 2.) szoktuk |elküldení a veszel!-
ség meg dllap ltósa uég ett.

Csetkész üduözlettel:
XoL:chg Richard

köts. áIlaloroos, 890. c§f§. cserkésztisztje.

lllennylt rakhatunk löl a szekerekre?
A Magyarság augusztrt§ 2-i számában egy
lestszenterzsébeti fuvarozási yálla|kozó azl
javasotia. htlgy lovaskocsira ne legyen sza-
bad sík területen 40 métcrmázsánál többet
takni. Ez éppen nem szabatos meghatáro-
zás; més csak azt se.m mondja meg, ,hogy
1 vagy 2 lova§ íogatról van-e szó. A meg-
terhelés határát különben §em lehet üatáro-
zott síllyban, áItalánosságban megállapítani.
Több ,körüIménytöl fürs az: az ál|atok et6-
beli állapotától, az egész útvonal minőségé-
tól, az időjárá,stól. a járómú és szerszám
minósésótöl §tb, Irányadóul talán azt le-
hetne mondani, hogy csak alnyit volna sza-
bad a szekérre rakni, amennyit az állatok
az útvonal legrosszabb szakaszán is nagyobb
megerőltetős néIkül el tudnak húzni. Eztmár
az indításnál meg lehet hozzávetólegesen
állapltani.

2 x nopont€ ez o
helyes íogtisztitdsl
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Dr.Bröunlió-féleSul.
forizin olrorot rqrtol.
üoz. Ezen nyúgrzik
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ia ezek már liaranad:rap kiszáladiak. fhelyett későhb _* §oldos .pa-
rarrcsnoksác lrutat ásatrrti a krnyha- ós étkezóetlgiayek. elmosás*re;
szsrencsére magag talaivizünk vetlt.

Á következó két nalr t iöidmunkák iexyében telt el. közben meg-
ismetkedtü,lrk a tábori élet nrinden csinjával-binjával. trlarmadrra§
órsönr, a tíéija örs ínel§tyerte az őrsi sitorvizsgálat-verssnyt .§ a2
elsöséiet meg is tattottulr vénig. llory ez rnit jelefit" azt rninden
tábortiárt cserkész trrdia. ílej, ,rni_csoda hévvel és dühhel iolyik elötto
a ioc- és fütti§ztitá§l Milyen Árgus-szemektol vizssáliák az örs-
belief egymás íölszerelését! }logyau ránsatiák slédába a pokróco-
kat! De Jai is anlak, aki miait leponlorz,$k az órsói. Yiszont pont*
többlet*t ielent minden üsyes sátorrendezési óllet az órsnek. lgy
pl. a mi sátrmkuak rnál elsó éjjel §osnpá§ villailyvilásltása yolt
Fertrix-elemmel,

Esténkint 1ábottűz volt, 's bizomy a Da*i b{csi úrálóinge már
clsö este és még sokszcrr szírre került. A táboroaás végén §ani
bácsi ,már a kalapiát i§ otthagyta rohantában, teki8tve, hogy a kö-
zönség iorkig volt vele. §ok tréíát ás mókát ólveztünk Y§ci§, §őt
iutott a ialusia,knak is, akiket kót§zer ,meghlvtunk.

Frbrlclus 6ábor, 7. §z. §§. c§. tléija őrs

IIaíao.I a id.borbo.n
A sőtéíség |elngög § la§§sn tisztultú kezd"
Ár ég lení mfu bontja |ekete fátgoldl.
A heggek teteje már uíIúgosabb lesz,
S c nap széűasíti.a az éiiel kárpitiút"

A cserkészsútrak még most csendben állnak,
De a sötétség múr naög és tisztulni kezd,
S a tábar közepén a sútrak közt lassan
Feltűnik a |eWr nutría tdbotkereszt.

I+Iuntr;ano,p,orn
A nap már a házak cs{rcsáig emelkedett a keletl ég

a§án és a tóronyóra tompán elverte a uyolcat. Gyorsan
lépek a munkateretnbe és qjtónyitás közben besürran az
utcai friss levegő. Bsnt össeekeveredi.k a festékek és az olaj
syantá§ §zagáyal, amely a ránk vátakozó szekiényekr5l
és gépekröl árad. Á munkavtzetö gyorsan kiosztja az anya-
got, ujjaínk §zapora ütemben szedik ki az apró ólombetú-
ket és a munka fo}yik tovább. Hótkor megá]Inak a gépek,
trezárul a vasraló és ae elvégzett napi munka föIött, elfuad
lelkünkben a mege}égedés, amínt a nagy ívlámpák fénye
metlett kopognak lépteixk a hazarelé vezet6 {tt síma köve_
zetón. A nyomdá§zina§nak e§y xapja ismét letelt.

Fülöp Imre, Gyöngyös.

üclíaran aargyolr', lesrek

llclconyl errlő"ben, lator alaí§
(Részlet egy táborl naplóból.}

Nagy ör§mmel olvastuk a üirdetótábláía függcsziett paíancsot:

",Június l7-érr i*dulús a táborba". Még sose,m voltam táborban s
lgy égtem x 1figyiól ós a kiváncsisástól, hogy a táboli életet rneg-
ismerjem. Régi táborozók gresélgeiéséból próbált*m már qómi bal-
vány ,képet nlkotni magamnak, de sejtettem, hory a valóság ezt
rnessze ielülnúljn. A palancs szerint elöző nap trevittük az otthonba
a lölszetelésüpkei is. De raitunlc azlán beteliesedeit az a nóta:

Nagy táboíba induték,
Ds ngm blrla háiam.
]lllndent ögszepakoltam,
Amlt csak ta|áltan.

yolt nálurú minden elképzelhet6 és elképzelhetetlen holmi, föl-
tételezve, hosy a vonat maid elviszi. Arra persze senki sem 8ondolt,
hogy létezik harcszerü gyakorlat is tetjes {ölszsreléssel.

Á ilélivasúti pályaudvaron bú§§út vettitnk sziileinkiól s vé§rg
beflliünk a vorralba. odamenet rtagyban visadtunk, nótáinkat végtól,
v{gig énekeltük, majd meg írira kezdtük. Az ablaknál §zalatt a m,o-
dera háhorú jegyóbea ejtöernyó-gyakorlat folyt, eitöernyőül mind-
flósy sarkán srrárg&ra kötöti zsebkendók szolcáltak. Az utazás na,
_8yob,b izgalom nélkül ,lolyt ,le, kivéve azt az esetet, hogy az egyi,k,iiúnak kiröpiilt a kalapia, s szópen leült az árok,parira. székeslehér-
váron keresztül nenrsokára ínegérkeztünk Bodaikra, ahonnan kis-
,va§út vitt minket a táborhelyiinkre, Bakonycsernyéíe. Délttán áztáfi
törtük a rudaltai, de a sátrakat vásül mégis felállítottuk, § nemcsa,k
a ,mienket. hanem a kiscserkószekét is, rrtert hátl ,,Nincsen lraj, itt
a Ztinyi-,rai".

A e'lső déIutánnak nagy eserrlárye volt a szalmazsáktömés is, Az
elsők még iót járta&, hanern aki a vé§éte *naradt. az aztítt iőllak,
li:atott pelyvával. A sátrakat rendberaktuk s alig készültünk el, nre§-
tzólalt a küri, jelezve, ,ho§y késa á vac§ora is. Azaz, hogy a kürt
.szerint: ,,Megfőtt a zapa , tat-táá, ta-iá-taa". llej, milyen iúiesett
az etsó riracsoía, pedig ősaintón rnegvalfua a tejberizst sokan nenr
i§en szereti,k. Utána e§ti sorakozó, zászlólevonás és ima volt. Maid
,pedig az eliáradt t{bor aludni tórt. yolt olyan is, aki t lefuvást már
aem is hallotta, ,hanem aludt, mint a .bunda. líajnalban óppen szépet
álmodtam, midón megszó}alt a kürtl

-§üt"a nap, lui az éi,
Ke|l t*l álmog csertétz".

Mint öres elefántok, írgy ballagtunl( a játszótórnek kiaevezett
tétre tornázrri. tlát rrem éBpetr a legkellemesebb szórakozás ez.
xarkörözós a iobb, a balkdzzel, maid mind a ,kettővel; irtána láb-
kbrzés a bal. iobb, s6i, a kissó álmos iornavezetö szerint mind a két
lábbat is. Mosakodaí lementiiuk a naxy pata,k}toz. A iáborhelyünkön
vólt ugyan ,három ér, név szerint Olivér, Balambér és Kdsztinaér,

Tegnap egg súparlt,
Hirlelenszőke, kacagó
K i s I itlu aI t al ál koztam.
Az a sdpadt,
Hifielensűke, kacagó
Kis tíú:
Én űattam.

Ma egg tönúttuúIltí,
Y as altiwdr ágú, merengő
Naggdíákba botlok.
Az a tömöttuáIlú,
Vasalbadrágú, merengő
I|aggdták :
En vaggok.

Holnap egg dolgoró,
Yiharral kilzdő, életerős
Fér|iura lelck.
Az a. dolgozó,
Y ihaual küzdő, éIeterős
Fértiú:
Én'leszek^

Kereszlingi Józsct

Teslvér,
íizess elő a Magyar Crerltészre !

, A Magyar C*erkész a Te lapod l
Téged vezet ! Téged tanít ! Téged szórakoaat !

Mit ad a Magyar Cserkész?
Lásd bővebben boríték bels6 oldalán.

Hogyan fizethetrz alől
Utmutatást kapsz a 23. oldalról"
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&lő?
Az engem ugyon nem izgot!
Híszen ingem indonthrenfestésű" lndonthren-onyCIg biric
o rnosóst, o nopot és esőt, onélkül, hogy szine megvóltozno.

Az indonthren-onyog hosszu fekvés
utdn is megtortia szinét!



MAGYAR KISCSERKÉSZ
§züp.r.TICoR

ol,thon a hatúrban
De szépl most aa élet!
Dalolnak a lúngole
S oígalc a legények.
Megérett a szöl,ő.
fri},esebb a méznél-
Nincs fánomabb í,tal
A szőMnlc leaénéll

Fel a il,omb hd,tára
M areí s etlen-8u,rra,n,
§ g oén mozsúrúgg(l
Náka rwguot dalrran.
Ilegreszket az ég ís.
A keilo kíairágzík.
8úaü bélel,t arcal,
Csak eguel ser& lótsa átt.

§ IeIík a sole pultony.
Gsorilultíg a lcáil, i.s.
Dolgos kézzel iúr-helÁ legéng s a ldnE ís,
ilég a préshdzndl sanl
§ürőpek híúba:
Beakdcsok ai,ggdznak
Rél bogrdcs guluúsra,

Saúll is a ió í1,1at!
Csíktanilia az orrot.
Hei, lesa itt prüsalrölés,
Ea puhdra forrottl
Iúerthogg a birlcfuwlc
A iaoa aan benne,
Pawiltdt:al- borcsal
Jóiskún flÍsaereaae.

Noile nem ís legéag,
Kí, megíu| előle,
Nem lehetne gaaila
sthasem belőlel
Igy hdt míg a trIarcí
Dunagat oagg sadzszffi,
Mánil,enkí kiaasaí
Bésaét a bogtáosból.

tríaiil, meg ebéd, utótl
Frisebb lesz a nóta.
Nem kell sok biztatús,
§em kóntor, sm hóta.
S amint a fal,unép
Otthonú,t etrlá,tta,
ki,sétdl nzóilosan
A hawos hetd,rba.

Aztdn, hogg az alkong
Búbual az égre,
Cigdnybanila úll a
tr{ulatók elébe.
Penil,erül a solc pfu,
Bokóznalc a oének.
frgig csap a iókeil'o
s a salireti ének.
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A MÁI(sz§MotvÁ§Ó
IffiÁtnrI§AS§zoI\TY
lrta g roYÁc§ DÉNE§

Hol vo]t, hol nem volt, volt a 8alaüon partián, éppen
a Badacsony aljába,n, €y gyönyörűsóges királyi palota"
Kétoldalról szépnövésű jegenyék hajladoztak mellette,
míg a többi oldalain a Botaton vizót nézegették a palota
ablakai. §bben a szépsóges palotában lakott a halász-
király, ki a királysá8án kíyül a tizenlrótöles szakálláról
volt bíres. I{a sétáJni ment, jobbról i§, balról i,s b.at-hat
balász vitte mollette kétfeléfésült szakállái. §a pedig csó-
na.kba szállt, akkor vitorla nem is kollott a ezél a gz&-
kálláha kapaszkodva röpítette a csónakot. Ezért, ha nem
mondom, rigyis mindenki kitalálja, hogy a halászkirály
szakáUának gsodájára iárt au egész világ. Különtisgn ak-
}or iöttet mindig na6yobb fu nagyobb számmal a látoga-
tók" g.mikoT felaseperedtek leányai is. Attól kezdve sze-
siérly fi.reg királynati se é.;;elo, se nappa,la nem volt. Foly-
úonoea,n díesárgették cgodálatos ,szakáll&t és egyik mósik
kiráIyff még a megsínoogatására i§ rávetemedett, hogy a
király kegyóbe jusson. No, cserppett sem tetszetí ea, a ki-
rályna,k, de biz én c§opp€it §€m cgodálkozom au effólo
lrízol8és€ken, különösen nem B házasulandó kírályflalron.
Megé-rtem ebbeli törekvésti&eü. Me§ bizony, mert olyan
tizwkét lánya vol,t a balatoni halászkirálynak, hogy aki

€y§zeí is, csak egy pillanatna ís meglátta, az többé más
leányra rá sem akarta a sze.mét vetni. Szépek, gyönyörüek,
igézők voltak, de a királyapjuk azt mondta, hogy addig
kérót nem akar látni, mlg valamennyien olyan pityóka-
lrevest (burgonyalevest) nem tudrrak főzni, üint király-
anyjuk és míg valamennyien saiátkezűleg el nem készí-
tik kelengyójiikot. Hogy szavát komolyan vegiyók, ment§n
bs is záratlta a kiráIyi palota kapuit.

Amint a sok királyfi kíszorult bezzeg a király-
kisasszonyok is hozzáláttak a dolrytroz s bízony égett k€,.
zük al,att a munka, Csak egy akadt közöttük, a legkisebb,
kl a világ minderr kincséért sem nyrllt volna a fakanálhoz
§9m egy szÁl cárnához. Nagyon-nagyon búsult ezért a ba-
lászkirály, sírt a királynó, de logbánatosabltok voltak a
királykisasszonyok. Érthető, meuri mit ér, ha 6k iól meg
is tanulták anyjuk tudományót, ba hugocskájuk nem
akarja. .. peclig neiyl akari.a s akkor nem nyílik meg a
saépséges királyi palota kapuja s ha nem nyllik meg,
nBm jölreünek be az aranyhajit kirárlyfiak §om ...

Amint egyik nagy halászat után szomorkodott a ki-
rály a Balaton portj,án és nézie, hogyan fürödnek o szép-
séges csillagok a üóban, csak megszólal a legöregebb
halász:

- Felsóges királyom, sohase }rrls{rj azért, hogy leg-
kisebb leányod nom szeret dolgoznil MaJd megtanítom én,
ha te akarod. f

ú8y felcsillant a király ,szeme e szóra, mint a leg-
fényesebb tsillag §ugar& a vízben s azt felelte:_ Hogyne akrnáu, öre§ szolgfin, legjobtr hálófonóm,
ds hogyat tudod te mogtaní{ani, mikor én sem tudom?
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* Bízd rám, lelséges királyom leányodat ós engedd
meg, hogy az én kunyhómban, parancsairn szerint éljen.

Ne,m sokáig gondolkozott a király, megköszönte az
öreg halász ióakaratát és legkisebb leányát neyelé§éfe
bizta.

Teüszett a halfuzkunyhó a királykisas§zonykának,
igen jól is étpzte ott magát, hanem a.z tireg halász már az
elsó napon azt kérdezte:

- Főzni, varrni tanulsz-e, szépséges kís királyleány?
A királykisa,s§zony ajkbiggyesztéssel és nevetéssel fe-

lolt a kórdé§ro, de az öreg nem haragudott érte. §zelíden
ffgyelmeztette a királykisasszonyt, ttogy vigyázzon, mert a
barrrrradü kérdésre akár tetszi.k akár neq igeanel kell
felelnie.* Kötsz-e trálót királyapádnak, szépséges kis király-
leány?

MO§t máí nem nevetve, haragos toppantással és fej-
rázással felelte, bogy: nem.

Az öreg halász ingatta ugyan a íejét jobbra-balra, de
mégis csak mosolygott s mielőtt elmondta volna a hq,r-
madik kérdest is füityentett egyet s abbau a pillanat^ban
kinyílt az ajtó és három balászlegény, három nagy zsá-
kot einelt be a kunyhóba._ Hát máksze,met olva§-e, szépséges kis királyleány?

- fordult a harmadik kérdéssel feléje az öreg halász.
Sírt is n€vetett is egyszerre a királykisasszony, de

val,a,mi varázserő ilehetett az öreg balász szavaiban, merú
igennel felelt mégis s csodálatos csda, hogy mingyárt
odaült au első zsák m€llé és elkezdgtte olvasni ,a mák-
szemeket.

- No, ez könnyű munka - gondolta, - de bizony
csai< addig vo|t az könnyű, amig bozzá nem kezdett. Tíz
szemig ,sem jutott az olvasással, már nem tudta biztosan,
hogy tíz-g vagy több. Az apró mákszemek táncolni kezd-
tek szemei előtt és triába kínlódott egész nepon át, az olva-
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ldrándulócipő
(bőrbélés, békanyelvl) legolcsóbban

a késdtőnél kapható.

IFü. T§nNóczKY JÁNo§

Tnrún §porteip0lizem
Burtapesí, VI, Podmaniozky u. 49

A cimre ügyeljenl

sásból nem lett
semmi.* Majd hol_
nap - gondolta,
de bizony nem
Inent az akkor
sem. Eg3l tányér_
nyit sem tudott
volna megolvasni,
hát móg ilyen óri-
ási zsákokkal.

A harmadik
napon sötét nagy
felhök ercszkedtek
a Balatonra. Va-
dul fúit e szól,
,csurgott az esó s
a hullámok hara-
gosan csapkodták
a partot. A kiTály-
kisasszony akart
olvasni, számiáIni,
de sehogy §em
ment s végül is
tehetetlenségében
együtt sírt a ba-
latoni széllel.

lehet mondani. Tán bele is halt volna báriatá^ba, ha az
öreg halász riJra fel nem adja az első kérdést:

t-* Fózni, larrni tartulsz_e szépséges kis királyleá;ry?
- Tanulok, tanulok, édes jó halász bácsi, csak'a mái<-

szem olva,sásától szabadítson meg.
Oylan i,gazón igérto, olyan őszíutén fogadkozott, lrogy

az öireg haüász is elhiúte annak komolyságát s haza akarta
kísérni szüleihez, de e királykisasszohy, -hogy 

elszabadul-
hatott a mák§zemmsl telt zsákok mellől, futva meni a
palotá-ba s mire a hálók me§tere, az öreg halász is oda-
ért, már azért könyörgött éde,sarryjának, trbgy taníisa meg
öt is fózni, varrni.

A kirólyné megölelte, megcsókolta leányái s aztán
olyan gazdasszony,t csinált belőle, hogy most már annaka bíre };gzl,a az oranyhejt1 királyfiúkat a palotába. Most
az öreg halászkirály biiszkón nyitotta ki a palota kapuit.
Tizsnkét lányának kivólasztott tizenkét aranyhajú kiiáIy-
fft s megtnrtották a h6tországra szóló lakodalmat. A ki-
1ólykis_asszonyok mindenike maga főzte meg a tegízesebb
la^kodalmi ebéde| a pityókalevest. Az öreg király-minde-
nik királykisasszony főztét negkóstolta § azután rájuk
adta áldását.

Igy volt, még most ls élnek, sokat mesélnek róluk a
balatoni halászok, de r,nákszemet nem olvas egy sem.

tnat,
Á §as, ahínck ekkor éppen m,ú,s gondla is aolt, 'ró-.

,bi,ccentett és a Yeréb mdsiap md,r pereputtgostól,, mínde"
,nestöl ott lakott a Sat nagg fészkének atldban.

- Iíatdrozottan tetszik nekern a yeréb - mondotta
később rnagúban o §ol, * hogu ilyen bdtran, bizaWrumal
elém mert úllaní * és mosolugott hozzd eguet.

Nernsokdra azonban rndr a Yeréb sógora, kotndia, de,rnég naggbótyja, nagynénie ís, meg még annak rnínilen
lokonsdga ís ott lakott és a, §as ö|elsége igen magyot né-
:zett, mikor a Yeréb m,egínt eltje dllott, monilod,n:

- Felséges uram, mdr rnost uga dll a dolog, hogukd,l
eguiktlnknek ió aol,na ínnen el,költözni, én mdr sehogvsa

A r;etéb
A Veréb, akit egy alkongatkor a

Yércse már-mdr elkapott, hirtelen a
§os íüskés- bozontos fészkébe mnne-
kült s müse| félelmében az.nap ,rlú,r
mozilulni sem ,IneTt, ott ís éjszakdzotl,

Md,snap ped.íg, míutdn a hdztú.ial
iól kikémlelte, üu kéréssel ó.|,\ott a
Sas el,é:

í,ér9k meg csalddammal,. Nem nézhetnél,-e magadnak aala-
hol egy mdsí.k hclyet az erdön? ,..

§-amarc} a léfid,n
- Ni-ni, szam,dr a l,étrdn! - kídlt

fel a csíkó hainalban szdntd,§rarnenea
a holilkórot Szamarat egy létra tete-
ién megpíllan|,va. - Mit keres a saa-
md,r a létrán és miféle szamdr lehet
ez?

^ Hdt - feleli a kérdésre az
Anyaló, - hallaní hallottam némelu
szath,arahról, ahök bízongos létró,n
nagyszerüen halailnak f ölf elé, mégnagyszeríien haladnak f öIf elé, még
pedi,g mi,nél nagyobbak, anndl job-

ban; ugg, hogg eggszercsak |enl oannak a fó,kon, azt setn
!4didlt, ,hogyan ju,tottak ód&, - de ldtni még nem l,úttam
őket, lehet, ltogg ez ís olgan!
_ - Igazail lehet * mandia mosl íliból a Csíkó, - mert
hatalmas példdnv, ós téngleg rnuyasra is uítte. De oaiion
nem csupt&n holdkóros-e? Ne kid,ltsak rd?_ Sohse szólj te neká éiles f,am egy droa szót se -mondotta ehkor az Angaló hatúrozottary - mert altdrho|gu
hgrrllrygk is g magasba a lzalfuarak - odatönt rndr mdskép
títul,úl,idk öket és m,ég megtaldlnd,d, sérteni! .. .

Dorosmaa Jónos

4uryyarCsglk§pzlvelsóg_rylvat4osLapJa.F!6flzet_éalára_e_gy_éwe?_p9n8680 íillér, amety egyszerre koldendó be. Egyes rámára 28 ílllér.
c!€tkrdmla31.4?8.szerkegáösé8óskladóblvatal: BudapeBt, Y. Na_sy Sándor utca 6. ClerkészhÁz. S2erkesztérért ég }tadásérilelel6s: Kogch Béta dr.Klodia a Magyáí Crerkérzszóvetség.

31

ffiffi *n,W§!!: ilűaT' r}u,ff#a.?#i
talmad aéilöszdrngai alatl, biztonságban érezném írlaga.



§a*Ep*p:g*§Ésr#sss.
Lá*suk, rnennyire ismeritek az ország í6városát l Áilapítsátok nreg s szob-

rok {íll. szoborrészletek} nnit vagy kit ábrázo]nak és azok hoi találhatók ?
}íegfejtósi határid6 ok-t. 10. A megfeitó§eket a,,Magyar Cserkése" eímére

noRejtvény" jelzéssel Budapert, \', Nagy §ántlor-utca {i. szárn alá küldd"
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§QWn,c"-ez&q-{b

* Há,ny báborírt viselt Spanyo!.
ol:sz*54 a 1?. szrizrrdtran? - kérdi &
terrár n tre}.ttrlót.

- Httet, vála"szol a kórdezett.
- Helyesl §orold íel óket!
Ncbllló: Egy, kettő, }róronr, négy,

öt, lrat, tréü.

-- Ál}j meB to gpáta!

, (*oralle )

, Ttiprcngls
Csotlúla.tos, \togy orígétt tlúll;íil le,nt

tuilndnk ntcuéIni, csotlúlultlsallb rtzon,
ban az, 'ltugy lzt u |unt.us gázt csuk
a nt,tilÍ siúzadban f edezíék íeL. De
rajjon udititl ltogy éltek meg néLkij.lt:
az embe,rek?

}-*ss llalnrub$r
síl§ tcu_tririősltoz
uregy, lttlgy kezí.rrek vtllrásallról
nltgjósoltrrssa |§.
vőjét. A iós tl$1,tl-
rnesen rtregvlrcg{ü
Je ár tenycrét az.
tán így szótt-:

-- ürrrrek elffre.-
helaitott t,rlelriu6ll
van. Evós közben
ítrlyton röfög és
§ert6§v6§zben Íog
elptsztrrlnl9 vaúy
leöllk.

Balanrb6r lJcd-
ten knpjn cl a hezót
matd drn6zve így
kiált ícl;

_ IIlt u kutvn-
fó|át, hlszen n'enr
lrúztanr lo a dlsz-
nóbőrkesztyüt a
kezenrröl.

,,1 a tokéletesíteit ODOL jeizése, melynek íer.
t7 tőttenitö lratdlsát na8y mértékben fokoztukL

ruaoÁst ÁRax; óriás rlve§ P §,60. .l, üveg P 3*ll úveg P 2.-. Mlnctln s:akÜzlelben kaphalók

Iroúa.Iom,lcndr:
szitnbóhmr?

Kuktl,c Karc*i:

Farilttús

K:i tudja,, ,ríLi az a

Dt]u ltis u.)n{lor$.
,l

tr:tu turísttt, nt.íltel tcrltére toll a
l;.abdt, Itira, uk,asztttl,ttl,, d,e h,o17y el nc
l:igyók., rri,i.rta, ltog11: I:'i-rt,i)zöl.t! :l tu-
la,jdo,n.ostl h,irnlős! ,lí. ikar rris,tz a,iótt, tt"

t:étltt.bt cltíj,n,t, h.rJ,yetl.t alonbott,ttLtísi-
ltttt tu.l.ti,lt, artt,irt. lt l;ijt:tl|,Iit:lii t,trlí
ín;n,: Kijs;ijttiim a lrubdtul, ttltgc:trt ís
lúrtt,lös,t,tt{l ualt!

&

Stt,lct Nti.t:í.: J'rljj. olyarr rosl*zul lct-
lent a Yoni]ton,

Gtí,z ![t:olltt.l.tl: ilíiíirt. Nlitli?
§ultt,, N'Ierl, ltrii1.1t} iilt,elrr ii lrrozdony-

nrrk ús {rzt neul llírotrr lii.
íiriz: jVliílrt rrerrt cscriilli.l lrtllyei *

szenrlxltt ülrjvrllt
§rtla: Nctn lr:}ttttcll. Itgyedül voltam

a kupr',ha,n,

Yurl ,még több i,s!

Ötlsi gcmbot tr_vclt. .1, sz,iilők per§zo
t}i|,8y(}}t tnr.gijcdnek ós ütögeíik & gye-
rel§ ltriiát,l

-- Köll* ki liatlskrirri, köprl ki! *-
bizirttgrrt j;ik.

-- Nen: olyatr veszólyes eset
szírl öcsi, * v&n m,óg a zsebemben
10 gomlr.
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A t:illt1.n,11 l,ilttit lapott t}s

öröli ,t:iszi,lc a |tüzstiglt tlztíl,tl,

- H.o,t:ti,, holl|, tltitlé? *-
a gucrclctlI;.,

EIőIte.Iöet

a csend- - Nent, ltítitltok, hog|t aadóstttra,
bihtisolt, A ptl*k,á,t ott h,rlzui,lt mijtliit.

cs{doliúlt te,nt, lri! *ríLlt,t(lt tt lt,ti,ta ,nt.tjgött kí§érü
t,§ end,őrijlíTe.

1.1 ncc?|"lUJJa

o?t493t 4t1

-{ " ,r,
(\íj'

l

t

t

l

]

,i

--,,-íí
..W.*

I

*átlai
éíaJi

SlitJtt rla.lQn,

Prr,f . (irz rrrvcrs növt:ntltikírnck lre-
tr]._itat cí.y l]}eteg0í, akitrek cgyik lírlrrr
r,_,ri l,,l-,b. nrirrt ir nlásik.) ils ntil, tt:rirre
: L I'auciik itr lrilsonló esctllerl?

P,jiic{ik.,-{,zt lriszerrt, én i§ sántíta-:ni

Nyomatott Tolnel Nyomdai M{íintézet és Kiadóvállalat R..T. Budapert, mélynyomó körforgógépeln
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