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MAGYAR,retút knlt4at áá

§T§RNBERG iátá,úe!
IVIAGTAB ci+I

Ezért trombiát, sái- és
húzósharmonikát, mandolint,
heged6t, Éro3atóa tnmmo-
fónt, rádiót, zongorát és az
iisszes hangszereket fél év-
század óta a legmegbízhatóbb
hangszeriizleó€í, a

, kir. udvari haryszergyán
ban szerzi be

BUD.&PEST, vIL náK Óczt Úr m
,,F]' dserkégzkürt P tó.-
,,A'r jelz6kürt.... P l§.-

[ilRIt0.NÁI{
a kitünó szomj csillaplto-
nak, egyetlen kulae§ból
sem szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
*és egészséges ital,
mely különösen
hosszabb trlráknálnag} ellenállóké-
pességet, kölcsönöz.

K:iárólag.531 honi nvers-. .,anyagokbór. gyártia a

FftANCltilaNRil(ilAI nr.
nagykanizsqi és t oson_
szentjánosi hazaí gyára tan
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E,l tvtAGYAR csERKÉ§7.

xlx. ÉYFoIYAM, { §zÁM
ELóHZETÉ§| Dl,: EGÉ§Z Évng Lgo r

EGYES szÁM Áne rr FltLÉR

SZERKE§ZTI:

DR. szTRlLlcH PÁL
lr3r. NoVEMBER l

M§GJEtENlK.A HÓ t.ÉN És ls.ÉN
c§§KKszÁMLA: 31.418

A HALOTTAK TANlTÁSA
A világháborúban ellenséges |árőr üldözött egy vitéz magyar

katonát. Reménytelen helyzetben ety témetóbe meneküli. ltt a sírhaniok
elrejtették üldözői elől.

nyugalom
,,Megmentettek a halottak" - ínondta aztán baitársalnak. ,,Csend,
t volt ott. olvan ió volt mepolhenni."ott. Olyan Jó volt megplhenni."
Régen volt a úilágháborrl. Az élet ia!ától fáradtan botorkáliam az

utcákon, keresve valami csendes pihen6helyet. A temető közetében eszembe
tutott a sírok.közé menekült katona, aki a halottak között meglelte Újra
az elveszettnek hitt életet. En is a sírok közé indultam és ott-lépegeive
körülvett a béke és nyugalom.

. . Egyenlő sírok százai álltak még itt is katonás rendben. A vllágháború
hősi_halottaj nyugosznak bennük, mosolygó szemű sudár.ifJú férfiak?s erős,
meglett családapák. Magam előtt láttam az ágyútűzet, a gyilkos puskaharcot,
a mozgó sziklákat, megrendülő földet, haláluk iszonyÜ háttlrét. De ők
itt a sírok nyugalmából mintha mái nenr erról beszélirének: * Ne hldd
testvér, a halál nem a legnagylbb rossz ! A halál az örök élet kapúja csupán.
Mi meghaltunt, logy 1i tovább élhessetek, hogy éljen a haá. lobb vott
így átlépni, másokért feláldozva, a nag;r kapun. Mi mégkap;uk aiért ;utal-
munkat. Tovább mentem. Az örök élet országa felé más útlóiek is mutáttak.
ld6rágta,_omladozó sírkövet találtam, éppen isak állt még-a helyén, mintha
en8em várna, hogy aztán leomotJon. l84B. Szabadság ! Ennyit dudtam csak
leolvasni róla.

Az égre.néztem s Úgy láttam, mintha tömött sorokban mindig feljebb mennének az elesett hősök, a húsz év előtt
rneghaltak,.a nyolcvan-kilencván év előtt meghaltak, a századok előtt rieghaltak ; _ s mintha mlndig jobban sugároznának,
ínlnt a csillagok !

EgY vi"s:zanézett rám közülük,.a. 1agy kö.ltő,.aklt csak eql gondolat bántott, á6yban, lassú hervadásban halni meg !

: Hl elJön az.idő, ne sajnáld_ú|ia felkínálnl az életedétl Látod, m1 is megFáltunk és ésak azóta élünk igazán.-
Ha mi nem estünk volna el tiértetek a ti |obbéletetekért, a tl_szabadságÖtokért, a ti magyar és kereszÜny volto-

tokért ; ha kÖzilünk egy Hunyadi nem taftJa fel az ozmán veszedelmet, hogy aztá-n a harctéren ,."ii"tt betegségbe n' áldo75la
ezért életét fel; ha Szóndy,'Zrinyl és annyi ezer törökver6 hős nem véűk el; ha egy Rákóiii;;, áiÜ;iel mindent,
l9gY.aztnn keserves, szegény sáinüzetésbán haljon hősi halátt ; ha a szabadságharcbaÍ'nem dob|uk oda lángoló i"Ít 

"."-.di:"J T"synkat ; ha á yilá8Éáborúban nem védlúk négy. véres. esztendőn át be-nnetek a |övót ; _ t.lánli-r'"g ," szütet_
hettetek volna. Bennetek élünk tovább, nemcsa_k mint halványuló emlék, hanem mint folyion ösztönzö pelda, a[ik hozzánk
iöttök erősebb, keményebb, önf_etáldozóbb férfiasságot tan9l'1ri, mint am|re az egyszerŰ'hetkÖzna|i el"i leiiÜtne benne-teket. Mintha így,zengene Petőfi hangta onnan azégről fülembe.

: |!$rol jóazélet-.m.ondJákköröskarul mind a többi sírok is. - De nem a legnagyobb. Nagyobb dolog oda_adni másokért. A lélek szabadul föl'a test nehézkes bilincsei alól a hősi életben, a hősi rrilatEán. n tuJámanyert magát
i|!.:: orvos, a. gyermekéért meghatt édesanya, a nehéz gondban küzdő, megrövidüli él"iÚ;;;kir-;;;;;;;: az ember-társáért Teg|aJt túzoltÓ,.1end{r, mozdon;lvezető, a sok ismert és a sok néitelen hős sírja mind ezt r,i.ieti.Az áldozatos, 3 !ősi !!e!. egre.dtli az az élet, aminek értetme, célja van. Csak így'érdemes él;ii--

- Szeresd a sírokat é;.löil_ki.hozzánk máskor is; nem feledést, nyugatmat, haneii a hősi á"i peia*aását meg.találnl ! _ intett még messziről-ij-felém a temető fala. Viiéz Faragó Ede

íIaloíűa& tlnaepén
ó- nín9s élö egg sem köztünk,ki seb néllcül oolnű,
Rinek itt a temetőben
Ne lalcozru holtia,
Rineh atyia, ióbardtia
Yagg tún egEilc öse
§alaét, lelkét egg-egg sirhoa
Bú,nattal ne lcösse!

E napon a temetöben
Tbúgetil,ő tdmail^
Lcry, lobog a kícsí lú,nglaqrafugí ggefiyának.
Es a teió emlékezés
Köngei peregnek:
tiúmeganrryi ggöngyszeme az
lgu, szerctetneh.

Jdriunk néma úhltattalA holtak honában
S ernlékezzünk róluk rneg egy
Csönd,es imditsóaban.Ki amiként me"gbecsüliA aíri aildgot,
Akként wer maiil holta utdn
Iadüől i,m.ú,itsúgoi.

Iíooáck Ferenc
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a
dcsi., }in félek az ószi e s::li-', \.Oc.sí., }ln félekazószi es:ii-,i. \.i ;:r - :.".a,,,:j-,. Él]es-

apám és a bátl,áim átárva. i-,:=:ei,. i --,:r - .-; : -._:.ká-
ból és tiirelnret]enek és kese:i.i: -. .ir- , - . .,._ __ ,i a

brrjók mcg édesanvám rr,t.,l-'. :,i , :-:- ,-.:,ni.
Lz Ősz a gazdagcrknál ke]]er:t* .É:.t,_, r:. .l :]:i:,,1 .niDL-r
bázában nag!,on kesen,es.

Buncí: Szegenr, Öcs: ]

Öcsi.,Ó, a/ért'nem cs+.,t':,i: =: -::Ii; }.l.- a
novemberi csték igazabbal az c:,. ::.:., :- .- ._r " 

,l_, ]]].:SP i

Míg ti a tneleg káli,ha lilr..t-,. .-::.:-- . ]:] _.,]uk
ós lra ki a]<arnátok is men::. ]-.. _:^-, . :1i:]Ilp.

l Ne nya-

mert félnc, hogy megíázik a ..,-'- j:_i .- :-_\.,r.
attrint a lcckémrirel kéizen \áEl .r : : -_, j:..,)rn
a cserki,szgalléromat, íejem:t ' , :3_:.. - j ,. j : .., ,' =s ki-
4;egyek az utcára. Ez ol1,an \l]ál. "::.. 

,,:1 ", -:. . ;l-i:lek.
()szi este a váro§ utcáin... F'r:ti.!: ,:-.:;-"n " .:ia és
alrocsi(rt 1{i,/.én,a7. üzletek kira_\il;.:;r, i.:l -i :,,;nok,
mint a mcseképek. Az autok |1,3, :-:-. i -:-::;, r: éD

*:l
: _--a!

llo
QpI(,-

Bandi: csukd le már azt az utálatos rádiót
logta§dl _ __- Iíarcsi., Több tiszteletet kérek ne őrsi rádiírké§zülók
sámára l Két bónaptg dolgozt,unk rajtá, hál nro§l. ne
szidiuk,'Bandí., Hogyne szidnám, mikor má§t sent tud, nrint
a szép ősz végét jelentgetni. ,,Növekvő íeIhőzct. az orszllg
eíész- terütetén csapadék." Süssék mcg l'- Ferkó., Hát mit mondjon, §zegény, mikor igazlirr u
§zobábe lógnak be a szürke íelhők. Sőt, már esik is. Néz-
zétek.-- 'iackó l Á_a-a-a-aááhhh l November az a trónnp,
amelyet az ember a §zó legigazibb értelmében vógigásft.ember a szó legígazibb értelmében vógigáslt.

ásra nyltom a számat és _harmincadüárr is
amelvet az ember a §zo legr8^zrDb ertelmeben v(
Elsejérr ásításra nyltom a számat és harmincad
Ósak'nagy er6teszítóisel tudom becsukni. Á-a-a-a-aaaahhhh i

Józ§i bú., Ne légy unalmas, Lackó. A november tclc
van poézissel, csak szemetek _legyen a meglátására. j\Iilycn
§zép a késő _őszi idő hangulata l' Bandi., Ó, igen, ismerjtik. Rozsdás színek az crd{íben.
zörgő avar, elmúlás, ólmos eső és barátságtls fény a ntcteg
szobában . . .

Bunci: ,,Ülj mellém a kandalóhoz, fel van szítr.a
melege. . ."

Bik|íc (ggorsan/., Szaharai sivatagban bandukol tlgy

"gg 3ili;i'sikti. !_szörnyűség t lgy cs(lffá tenni a szóp
tr(isfaludv-verset l Barbár versromboló l

BikÍic: Miért ? Risfaludy korában is nregvolt, a Sza-
hara és akkor is bandukoltak bennc tevék és ha mep-
öregedtek, hát aklior agg teve lett beíólük. Nem ? Éz
természetrajz, barátom és aóból nekem majdnem egye§em
volt.

Józsí bú; Kisfaludy a magyar_költé.§zet egyik óriása,
Rikfic. Nem illik így eltorzítani azt, ami kincse €gy nem_
zetnek.

Bikíic: Ünnepélyesen bocsánatot kérek min<len ma_
gyar költ6től. Sanyit kivéve. Ivíert őneki ugyan elfogadta
egypár versét az önképz6kör, de csokoláclót lgért a b-lráló_
nak és így kerűlte el a megérdemelt letagló4llst. Csak annyi-
ban költő, hogy pénzt költött a csokrrládóra.

§angi ., SötétIeIkű rágalom.
Bikíic: Adj nekem is csokoládét, akkor visszavonom.
Lackó: Nézzézek, hogy esik l Fínom permete§6, de

mllyen sűrű l
Józsi b(t : Ez az a tipikus őszi, cscn<les eső, amely otthon

tartja az embert és egy szobába 8yüjti ös§ze az egósz c§alá-
dot. Nekürrk az ősz.i esték a legkedveselrb irlőszakaink.
Ilyenkor mindenki otthon van, ódesapám is haza hozza
az aktáit a hivatalból és a nagy asztal mellé tclepszik velük,
étlesanyám a nővéreimmel dolgozgat valami kózimunkíln
vagy javításon, az öcsök az iskolai feladatukat, kiirmölik,
én pedig a könyyenr fölé hajolok és kósziilök a kollokvirtmra.
Az ablaktáblán sulrog az eső, bent duruzsol a kályha ós
bár mindegyikiink mással van clfoglalva, nrógis érzt,m,
hogy 1itkán vagyunk annyira közel egymíslroz, mittL ilycn-
kor. OsszeöIel bcnnünket az ősz. a tsend, a lnltnka. . .

Bunci: Mi játszrrnk. C)lyan stranrm játókot játszunk t

minclegyikről messziröI nregnrc,n,:,.:.. ]. : -. _-, j]l. l .\z
utcasarkon a gesztcnyés néni}e u, i _.._i ... _,_-]...3 . :.ag\,
ernyr5 alatt és olyan érdekes ott n-je:; 1. :,< -:::. ::.:l]L,e-
rckel .. .

,Iózsi bú., lis ilvenkor nlcnnvi i: lÉ:! *:l".-:". rli,ílik
alkalom t Öcsi ezelirc vadászik -a s-i,_. _,i, . ..

öcsi., .]ózsi bál... Ne..,
Józsi bú.' Nincs nap, lrog_r- valarn. !]:i.]1:-. :: €l-

esetten ne segítene. Néha találkozuni.
drsi ; .lóz.si bá, kérlek, ne . . .

Józsi bit." Néha taláIkozunk és o]vani, : :é:, J az
Öcsi szeme, amitrl. valami iireg anr-ókái \i:r:;! . igv a
kosarát cipcli. Az,_ ííszi estók névteien t,sr:kti;,:''=:, jsít}

a jó Is.tcn |át ja ós O sok nagy teljesítménl,ne; : i t: :t . :,iIeli.
atnit öcsi meg a hideg szobábril meneküló t,,i:. i.i : --.;tai
tesznek. . .

I]ik|ic: Ezt nem is tudl.arn, Te, Ócsi. h;s.i.:: l: ..
Ócsi., Józsi bá, én rögtön elmegyek. Kinei ::. l i:,,ze

llozzá. . .
Józsi bú.' Jól van. Öcsi, nc haragudj. Csa}i tu,i,,,l. nttri

árt,. ha a cserkésifiírk megtanulnali a- leeresziel: r_i_,.ak_
redőnyön át is látni néha. Mert a könyvekbcn minrirg ,.sak
azt írják meg é§ a gycrekeknck csak azt mesélik. ami szep.
és arni mindennapi. f)e a sáros, hideg utcán jótettek ulán
lopakcltló 1óságról nem mesélhet senki, mert az emLe;ck
feltürt gallórral tovasictnek és Iegfeljebb rámorognak a
c§€rkészíiúra, ha a lábrrk alá keveredik. l)e jó azt tudnunk,
hogy od:rkint hidegben, §árban is jár és segít a keresz-tónl,
§zarstet.

]Junc.i: Öcsi, gyűlós után gyere hozzánk.
Bik|ic: tis holnap müozzánk.
Öcsr'., Nem. Uagylatok. Csak nem gon<lolorl . . .

Bunci: Nem értem a számtant és anyukám mondta,
hogy ktrrjem meg egyik cserkészpajtásontát, hogy jtijjoú
el és segítsen, Azt mondla! hogy ez is jótett, ha egy brrtrrs
gyereknek seslt a másik.

I}ik|ic: És én senr értem a természetrajzol. Sehogy
§em tudom rn€gtanulni, És nekem is kell egy segítö. líi-
csoda,. cserkész va8y te, ha nem akarsz segíteni ?

Oc.sí., De nem. ti mo§l. csak sajná|l.ok. Perlig engcnt
ne sajnálion senki. Én. . .józsi'bá,, Menj csak cl_ hozzájuk, öcsi. Ignzrirl segit-
hetsz ne]<ik a tarrulásban. És trem szabatl ráütni a kézre,
amely szcretettel nyúI íeléd. Hadd találkozzék az utcán
járó jóság ós a meleg szobában dolgozó jóság és legyen
teljes az őszi estók körvonala.

Jíarc,sí; Józsi bá, sohasein éreztem annyira, mint mo§t,
lrogy mennyire igaz, , amit a cserkészinduló montl ; ,,áz
Isten art:a ntlz It ránk'',

Józsi. bú 
" 

I)e nos| azt,án szedclődzkiidjünk és intlulírs
haza, tarrrrlni l A krrbát, gallérját jól íelhajtsátok, nehogr,
meglrűljiirr valamclyik"

MIT KAPSZ A MAGYAR CSERI(ESZTOL ?
Évente többezer képet, nagyszerű olvasnivalókat, izgalmas regényeket, Útleirásokat, korszerű hon-
védelmi lsmereteket, tudományos beszámolókat, állatvédelmet, kiscserkészeknek külön olvasnivalókat.
Az lde,lében elófizetők megkapták az EZERMESTER kön;rvet.
Karácsonyra úJabb meglep€tést ké§zítünk elő! Előíizető már minden barátod?
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Mi, akik a liliomo§ jelvénytviseljük,
tudiuk, hogy a cserkészet nagy olvasztó-
kobó, ahol minden rendű és rangír ernber
ósszekerül testvéri közösségben és ha el-
gondolkodunk a dolgon, odalyukadunk,
bogy talán még királyok is akadnak a
cserkészek között. A ,,talánnál" azonban
rendszerint abbahagyjuk a töprengést. A
koronás fők olyan maga§an állanak a
hétköznapi színvonal föIött, hogy szemé-
lyiiükel kapcsolatban az ernber önkén-
telenül nem is keresi a bizonyosságot...
Talán l .. . Ebben a szóban benne van
az ,rlgen" s a ,rneln" és az elképzelés
szernpontiából néha megnyugtató, ha nem
íirtatJuk ki a rideg valót, nert hátha
csalódás lesz a vége l Igy történik a leg-
több esetben és bevallom, sokáig én is
basonlóképpen gondolkoztam, mígnem ke-
zethbo került valamelyik külföldi cserkész-
lap és megiitötte a §zpmemet egy cím:

,,Egy klrály táboroznl mosy"
Az illusztrációul szolgáló fényképeu

két úszónadrágos cserkészpalánta hírzott
nagy nekifeszüléssel egy homokkal mcg-
rakott talicskát. Kettejük közül az egyik
}iráty volt, de hogy melyik, aatránézés-
sel senkl §€m tudta volna megállapítani,
mert mindkettejük arcán azonos öröm
íénylett, a tábor öröme. ,A cikkből derült
ld aztán, hogy a fejedelmi szeméIy II.
PÉter jugoszláv király, aki a bledi tó
mcllett, cserkésztáborban szokta eltölteni
l5rara" nagy részét. Mert lelkes cserkósz l
- - Most már nem hagyott nyugton a
Lérdé§, hányan vannak hasonlók. Cso-
dáILoai íogtok l Kitellenék belőlük vagy
ca;, rajra való cserkész l Be is bizonyí-
tcm ! Tán kezdjük Angliánál, a cserké-
rcct óüazájánál ...

-Egr cserkész klrály lett l" - írja
az engol cserkészlap, a,,The Scouf', midőn
e relesi herceg, aki most 'Windsor her_ce6e
uéren iárja a világot,'trónra lépett. Es ez
ncrncsali olyan szólásmondás.

Vl, György attgol klrály,
a c§erkószszövetséÉ fóvft nöke

A windsorl hcrceg,
akl rnint VíII. Edwaril király a
cserkészmozgalomnak volt véd-
nöke és mint velszl borceg a velszi
és indtal íócserkészi tl§zt§éget töl-

tötto be

A glouctlslcri lrerccg,
a gloucesteri éc norfolki cserkész-

}crülot elnöke

Tiónörökös kolában VIII. Edward a
walesi cserkészek fócrerkésze volt és mint
ilyen, minden nagy cserké§zmsgmozdu-
Iáson részt vett. §átor alatt élt" 1924-
ben az angol birodalmi janrboreen és a
birkenheadi világfáborozáson is. önmagá-
éfi szgrette a tábori életet és ha szabad
ideje volt, sorra látogatta a skócíaí tábo,
rokat, hogy a íiirk között nélrány vidám
órát tölthessen. . . I(ana<lai vadászkirán-
dulásat pedig még igazabban adt,ak kifcje-
zést cserkészi mívoltának. Főzött, nroso-
8atott, Ina8a Vene lel a sátrál, és óppen
írgy cipelte a hátlzrákot, Driltt kdsóriii.
Pedig királyfi volt l. . .

Utórta. YI. Gyiirgy, a volt, yorki
herceg §enmiben sem marad rrrögötte.

. York[ herceg korában a lorrdoni és a
yorkshirei csirkészkerillct clnöke volt és.
Úgyan{rgy mint bátylc, táborról-táborra
Járt nyaranta és nem vetette meg a c§er_
készmulatságokat sem. Egyiitt iátszott a
fitrkkal és fónyképczógépével §orra meg-
örökítette a tábori jelt,neteket.

A többi angol klrályfi is mind cser-
kész. A gloucesterl hcrceg a norfolki és
q €llouc€§teri cserkószkoriilet elnöke, a
}enti herceg a vízicserkészek tb. vezető-
tisztie, ,a colrnaughti harceg (az angol
}írály sógora) pedig az angol cserkész-
§zövet§ég elnökc. Egy családban ennyi
cserkész l Bizony még nálurü sem igen
a}ad párja l

Hotlandiában a közelmultban elh{tnyt
Henrik herceg, Yilma királynő férje, sza-
porította a királyi cserkészek számát.
Cserkészmivoltáról az alapítványok tucat-
Jai tarruskodnak ékeszólóan, köztiü a
Magyar Cserkészszövetség,Prirrz Hend,
riP' alapítványa.

,;j;ljl-,'*ffili14;,jlil ilill,"i#*s,1:ffi
l

A velszi herce8 az angllni Jam,boreen vitéz_ Te,
mesy Gyózó {Áborpurárrc-snokkal. A kóp érde,
keseége,' ho8y e8y nn8y angol cigaretta8yá,
mindén dobozához nellékelte a íenti képet



I{irály".. hcr<lc.g... FIogy a sor-
rend mcgnraradjon, kiivetkezzék ismét
egy király, XlIl. 4líonz, Spanyolország
volt, uralko<lója. O nttttcsak eltröke, de
patrilnrtsa is volt a lilionos fiúltnak.
Yalósággal szíyén viselte a spanyol
cscrkészet sorsát és önvallomása szerint
azok voltak élete lcgkellenesebb órái,
amelyeket cserkészrulrábarr a cserkészek
}iözött töltött.

Gusztáv Adolf svéd herceg is ezt
vallja alkalmaslnt, rnert cserkészruhá§
nyurge alakja, mosolygós arca feltíinik
minden nagy cserkészmegmozduláson. Aki
csak egyszer is látta, amínt érdeklődve
b{tjik be egy sátorba, vagy éppen ebéd-
kóstolórr kapta, az meggyőződhetett ar-
ról, hogy nemcsak az egyenruhája cser-
készi. Fel a kezet, ki találkozott vclc ? l
Látom, sokant Hollandia... és a hősi

Azaz, nem is kcli a kel,z.i.::. :_]:_, & i i ]:;1 L=:rn
Inc]o-Ázsiában ttrül ci .+ .:,::!a _i.:.."t---:- ]' -,:, :-_:l j,:nk
sokat, ha azI állit;:I. i _ í" j,l:]r:-_-i^_ g3_ :_r,;.-ril,a,
Prajadhipok teItc azzá.

Ó volt időrendben az e]ii. .'.-: _,:i.:lri:ii_**l ,, ]_:,r1-0l
illetiek. Amikor az angr,l .s::j:_r::-. : i-*. 1-. i ,i,.,:.::'_,ld-
részeken is, Prajadhipo! i:-_t;: ;;.,:--:! -. ,: :-i =::i-,,á:ltaa cserkészruhát Úg1,, iri:n: rii i;:]-:r -. i_i::_ ':-:"- ::án
áüritozik. És a cserkészruba r:;:t::::. -, L-;:"n._,:; . _t:l-ira
elbűvöIte a liliom, hog1, ei+:|_i=;".;:.,l-.: S::__:-i:r a
cserkészetet. Sziámbaa ne[l iei.i ; jlj:_:.*;Á: ! ,:,:!. 1-}:j ::enr
c§erké§z és hogy a cserkészeke: .: i t:,: ]l :,:. *.::s, arról
a tisztképző főiskolák gondtsu_l:.,:,r; _". .:l!;,! ;..iig.
a Tigris-rendlovagjai .-ennél e:.:i.:- *!. .:: .;,.-::rtes
Sziámban nincs t ._ nem más:e .-.:=::- ._ _-, : .s::.:ész-
törvényekrc ! És mindezt Pli;. ::_._: : . ,: . _ ,- 

",,bancserkész volt - elsősorban cs.::+.: - - : :,_]. i
Hasonló vágásrl férfí kerúil F-_ -. ., : - -; . :- ,._-,,eben

azegyiptomitrÓnra. Prajarihi1lot},i.Jz :=-.], :- := -. _.ága
óta cserkész és mirrden rcntiIt1, Lliritr-_ :1 l j_ ;- : ;-irál_vi
székben is cserkész marad.Farotrk,

€gyiptottr királya

cserkésznrttltban Dánia. . . }lr:lybcn yagyunkl
Dánia " . . ír \,íg cserkészek hazája, aho] sóta
köz lrcrr a)<ár nriltrlennap f alálkozhatsz a király-
lyal és lra köszönsz neki, ismerősötlként erneli
meg a kalapját, itt ne lenne királyi cserkész?
Yan bizonyt Csak itt nem kerü]eti elnökök és
főcserkészek scln, haneln . . . EgyiküIr liszt
valatnelyik kopenhágai c§apatban, a másik
öregcscrkész, silt, rarrguólküli is a]<a<l közirt-
tük s ha majd tnegállja a próbát, idővel őrs-
neaető lcsz belőle.

Szívmelegítő a c§erké§zetnek ez a szere-
tete, úgy-e? Képzeljétek eln hogyan rrralkodik
egy ilycn királyi cse,rkész, ha trórrra kerül?...

Jclenleg eddig a kóp ! Ez a si}r ]:._:.j
_ l.,, __ z§o§ erej€ yan a lilitlmrrak, hogt ntg ,

"§ii';.+Í[]' ragari és netn ereszt ct tiiuuo,-akixiti,
szek között golrüJa nYOmJa.

j -,-1 :: r-ará-
i mrro-_ "''D

,. 
-- .: _lszágok

-c-í--
--:

lI Péter, Jugoszlár,ia királya (balról) a cscrkésztáb,lrbarr

,ü

űftgwrz,..? aftÁrQ!
Ktld,lles |iult! ,,Leghatalm,asabb az erő§ magúban" -,mondja u TeIl Vilmos-ban Schiller.
K.i ncm alt.a.r közúletek erő§, hatalrnas lenni a te gnern,e.

sebb órtllc,mbett trelantkezzélt, rt,álam s fog kapni egy iga-
zoltó.tt.ltt nrróL, hogy: nem, aaló cse,rkésl,neh.

Tanuljunk (}arnegie Andreul acélltírd,Lgt,óL: ,,. . . m,ír\den
siker ti,t,ku. az rrős guöselmi a.kará,sban rejlik. Mind,elt ,ku-
dare ís a.lradri,l,y a.z ítjbóIi kezdésre ós céLrg f ag uezetn,í..,!"
-- Ez a tli.l,doasfejü angolszasz koponua biztos fogtissal
.do,plíntott rd u l,egrtla7tlsetőbb éIetelore! .. , Hol kez{liiik., kér.
d.ezhl:t,né egg gtlakorlati enber. - Kicsiben kezdd, testuér,
aln,ó ön.l.eguőzósek.kel (d,e keseril szó ez, pedig aranybdnya
ktl7ruja), jótett,ekkeI, akaraterösitésekltel, a be.lsö rossz
hajla,n,ok. a,pí() nae segetéséllel,, Régi n,óta., dt, iga,z! . 

^ 
, Pró-

bálititok ezt nn,ponta ilgy beurnlti. tttit;t ai í,rl,o)-§íií/orl
,,na.pan.Ia, e§a-k.ét ka,ué.sltalldllul"' 1,|1.gu ..ttLll-kil ptlrt". l)e.
ne m,úlion el nayl, hogy clt el,m,ulasltjul;. Xil irtü núl,tla az
dllhatatassdg bi,ztos glyii,rnöhsiit {og lttl:rti: ntitttIig kö,ng-
nyebb lesz tlz ,,aylró dolgok ,ínii,tlésl?t,.'. ntely trú(tn lt,ősies
dolgoli,ra ltépes alearatot netlel!

Netl szaba.rl összetóueszteni az nknrntot u lesti üörrl
du.rtasággttL §okszor ezek ellenke:ijiét jelenti. Kitnondotl
d,urtasdgol pedig §oht! ,§r,l;rnte.sl, ű gö,rög biilcset
megtlizsgálta egl!slcr e{lu rlrt,t)§ é§ ír.síí allt.a.t,tt szeriltt
rlsztí}io.r, kicsaponlló, korlátlll.t. tipus. Barúttti, lt:IlttiborotIt,l
tilru,rtdlt,l.|lssia,lr.t{t§il,alti tt,,tnltitttrttl,att" t:(lem,t\tt.ut. f)t tt

bölcs me,gszólalt: ,,Ha ttetn lennt, nltu.l,nlott, jtllcnerrt,
ígaza tolnu , ,."

Elé,rlt,et,!il*: üsak aknrtli l;ell, acéLtlsu.,n!!! I)r. F. L,

rÉ}m€pÉző csERKÉ§zEK I

A pécsi cserkész-fényképkiállításra NOVEMBER 5-1G
a íényképeket ! A kiállítási feltételek előző szárnunkban

lehet beküldeni
megtalálhatók i

ó
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_ Tudod, a2 ottaCampbellek
tanyáia Mullnak azon a végén és
€z nem klfogástalan tfusaság olyan
emliernek, mlnt én. }la nem ez lett
volna az eset, bizony ottmaradok
ős végignóztm az ügyet, hogy leg-
glább kezet adhassak annak a kis
embernek. (Cifra dolog volt, ho§y
Alan annyit emlegette Riach rlr
tenmetét, peüg az igazat megvallva,
egyik alig volt ldsebb a másiknál.)
-- Igy jobbnak láttam odébbállni

- íolytatta Alan - és ahol élö lé-
lekkel találkoztam, kikiáltottam,
hogy hajóronc§ van a parton. Ha
láttad volna, hogy megindultak l
Rám se pillantottak, tlgy lódultak neki a partnak t

Mikor aztán odértek, mindenesetre megvolt az a gyönyö-
r{lségük, hogy pompás futótréninget vettek, ez is valami
egy Campbell számára l AzI hiszem, istenítélet volt a
töres számára, hogy a hajó elmerült és nem roncsoló-
dott össze. Ez neked is kellemetlen lett volna ;_ mert ha
egy fikarcnyi roucs.vetődött volna partra, azok 6sszeszala-
dozták volna az egész környéket és hamarosan rád találtak
volna.

XIX. FEJEZET

Menetelés r.tiru"i ;Í:lz1rT az ójszaka : délután
íel-felszaladtak a íelhók, de most összes{irüsödve gomolyog-
tak, úgyhogy az évszakhoz képest nagyon sötét volt. Rideg.
sziklás hegyoldalon mentünk. Alan biztonsággal igyekezett
előre, de én nem tudtam megérteni, miből tud tájékozódni.
. Végre féltizenegy körül tetőre értünk és világot láttunk

magunk alatt. U6y látszott, hogy egy ház ajtaját hagyták
nyitva és azon süt kl a tűz fénye, meg gyertyafény ; a ház
és melléképületel körül öt_hat ember iárt-kelt sietősen és
mindegyik kezében {iő fáklya volt.

- Ugy látszik, Jamesnek elment a ió dolga - mor-
gott Alan. - Ha most mihelyettünk katonák jönnének,
lenne itt tánc. Merem állttani azonban, hogy órszemet
áIlított az rltra és jól tudja, hogy katona meg nem-találja
azL az utat, amelyen ml- jöttünk.

Erre meghatározott módon hfumat füttyentett. Fel-
tűnt, hogy mikor az elsó hang hallatszott, az összes fáklyák
megállottak, mlntha gazdáik megijedtek volna; harma-
dikra aztán a sürgés-forgás újra megindult.

A kedélyeket lgy meguyugtatva, leereszkedtünk a
parton és a kertajtónál (mert ez jómódú udvarháznak lát-
szott) egy magas, kellemes, jó ötvenes férfi fogadott, aki
gaelü kiáttozott Alannak.

- James Stewart * mondotta Alan, * arro kórlek,
beszélj skótul, .merü velem van egy fiatalúr, aki semmlt
se tud a másik nyelven. Ime, itt fűate hozzá, kariát
az enyémbe öltve, * síksági fiatal nemesember, e maga
bo,{jában ó is a maga ura, de azt hiszem, jobbat tesz an
qészségének, ha nevét nem erőItetjük.

' James oí the Glens egy pillanatra íelóm fordult és eté$
udvariasan üdvözöIt; a következóben megint Alanra
táEedt.

- Fz g2§lnyű €gy s'zerencsétlen eset volt * kiáItotta.

- Bait boz az €gé§z tartományra *- tördelte a kezét.

- Oda se neki t - mondta Alan. - Édeset, savanyút

eg5dormán kell íogadni. Colin Roy
meg|halt és ezért hálás lehetsz l_ Igen - mondotta Jámes, -de hitemre azt kivánom, bár éIne
móg l Körrnyű belevágni és <licse-
kedni vele: de most itt a baj,
Alan, kinek kell kikanalaznia az
egészet ? A szerencsétlenség óppen
Appinban történt erre gondolj,
Alan; Appinnak kell megfizetnie
érte; és nekem családom van.

Én eza]att körünéztem, mit
csinálnak a szolgálók. Néhányan
létrán voltak és a háznak, rneg a
melléképületeknek zsuptetejében
vájkáltak ; puskák, kardok és külön-

íéle fegyverek kerültek eló, mások €zeket vitték el ; a domb-
aljár§l felhangzó kapavágásokból következtetve elásták
óket. Mindkét kezük tele volt munkával, de azért nern
tartottak rendet az igyekezetükben; többen tülekecltek
ugyanazért a puskáért. és folyton egymásnak rohantak
az é96 fáklyákkal; James pedig Alannal való beszélgetése
közben minden tlntalan hátrafordult és paranc§okat o§zto-
gatott, amelfeket szemmelláthatóan senki se értett meg.
Az arcok a fáklyafénynél sietséget és rémületet mutattak ;
szó nem esett, futkosásukból mógis aggodalom és harag
hangzott ki.

Most egy szolgálóleány jött ki a házból, karján c§omág_
gal vagy batyírval; sokszor kellett késótlb megmosolyog-
nom, Alan ösáöne hogy felébredt a csornag puszta látásáfa.

- Mit yi§z az a lány ? -- kérdezte.
-- Rendbehozzuk a házat Alan * mondta Jarries

ijedt és bizonyos mértéki$ kedveske<lő han§ján. '- Azok
most tűvé teszik Appint és nekünk mindennel rendbe kell
jönnünk. A nehány pu,skánkat és karrlunkat moha alá
tesszük, amint látod i ez meq, rlgy hlszem, éppen a te fran-
cia egyenruhád,. E,zt is elássuk, rlgy gondolom.

"* Elásni az én francia ruhámat l .- szörnye<tt el Alán.

- 
y'rzt már nem l Ezíe| felkapta a batyút és berohant a

paJtába, hogy átöltözzék, engem meg rokonára bízott.
James mingyárt bevezetett a konyhába ós asrtalhoa

ütetett, mosolygott és eleinte igen szívélye§en be§zélt.
}lamaro§an szomortlság töltötte el arcát ; mogorván ült és
körmét rágta ; rólam csak idóről_idóre vett tudomásl ;
akkor is egy-két szót vetett oda és kényszeredetten mosoly-
gott, aáán megint üsszasüppedt a maga révüIetébe. Fele-
sége a tűz mellett ült és sírt, arcát kezébe temetve ; leg-
idósebb fia a padlón kuporodott és nagy rakás iratot viZs-
gált, időnkint egyet-egyet meggyujtva ós könyörtelenül
elégetve; a helyiségben egész ideje egy vörösarcrl szolgáló-
a§§zony tett-vett a vak ijedelem sietségével, futkosása
közben nyöszörögve; , minduntalan betolta képét vala-
melyik ember az udvar felól és rendelkezósért kiabált,

Yégül James neln bírta tovább az ülést ós, engedelmet
kórt, hogy udvariatlanul eltávozik. ,,Egyáltálán nagybn
keserves társaság vagyok ma, uram * mondottál .* de
nem tudok másra gondolni, mint arra a rettenetes §Zer€rF
csétlenségre és arra szenvedésre, amelyet ez teljesen ártatlan
emberekre zudít."

Perc mulva észrevette, hogy fia eléget egy olyan ira-
tot, amelyet ó megóvandónak vélt i erre a2 izgalma írgy
kitört, hogy ktn volt nózni. Fiát íelpofozta.

- Elment az eszed, ? - orütotta, * Azt akarod,
bogy apádat felakasszák ? * és me§{eledkezve ielenlétem-

7



16l, hoyzú tdetg sztdta gaelü, a üú padtg szóttanul állt;
cpak mikor az akasztá§t említette, tqlcarta el az asszony

" kötényével a fejét és hangosan íelzokogott.
Idegen sámfua, amilyen én itt voltam, nagyon siral-

mas dolog volt mindeá hallani és néznt. Boldóg voltam,
mikor Alan vlsszajött és megmutattr ma8át íínom írancta
nrhájában, bár (kétségen klvitl) azok mo§t tút§ágosen le
1gltak sujtva és lényükből kiforgatva, semhogy -érzékilk
lebetett volna íínom rrüákhoz. Egy mástk ítú jelent meg és
magával,vitt. Jó ruhát adott rám, amlnek már oly h§ával
voltam, meg egy pár szaftlasbór hegyl ctpót; ez eleinte
,íura volt, de kevés basználat után könnyü viseletnek bizo-
nyult.

Mire vlssz4Jöttem, úgylátszik Alan elmondta törté-
netét; tudták, hogy nekem vele menekütnöm kell és mintl-
nyájan bruzgólkodtak íelszerelésünkön. Adtak kardot, plsz-
tolyokat, bfu én megvallottam, hogy elóbbihez nem értek;
aztán löv6szert, egy zacskó zablisztet, egy acélbográcsot
ós egy üveg valódi trancla pálinkát tettek bauzáz ezzal
készen voltunk a hanga világára. Pénanek mindenesetre
nag;y szükében voltunk. Nekem maradt vagy két guineám,
Alan arannyal telt
övét megcsapták
és a bizalmi hlr_
nóknek most tl-
zenhét penny volt
egész vagyona;
ami Jamest illeti,,úgylátszik any-
:nyira kimerült
edingurghi utazá-
saival és a iob-
bágyokkal §zem-
ben felmerüt iga-
zolt kiadásotrkal,
}ogy csak apró
penny§ darabokat
tudott összeka-
parni, többnylre
rézben.

- Ezzel nem
rnegyünk §em_
mire - mondta
álan.

- Keressva-
labol egy biáos
,búvóhelyet a kö-
zelben - mondta
James * és lrtildJ
}íradást. Tudod,
ihogiy alaposan rádjár a rúd, Alan. Most ntncs tdó megállni
*gy-két gulnea m,latt. Azok biztosan megszimatolják, hogy

, erre jártál, biztosan üz6be vesznek és biztosra ve§zem azt
ls, hogy ez egész szerenc§étlenség íelelósségét rád hárítják.
}Ia téged megfognak, engem is megfognak uza| az ürügy_
gyol, bogy rokonod vagyok és reJtegettelek, mikor itt jár_
tál. Ha peög engem elíognalr. . . megállt és febér arccal
íágta á körmét. * Ko§erves dolguk lesz barátainknak, ha
óngem íelkötnek - tette hozzá.

- Ez gyásznapja lenne egész Appinnak - szólt
Alan._ Ez a nap kopog itt mindig a torkomban - mon_
dotta James. - Oh ember, ember, jó Atan l Mi úgy beszé-
lünk, mint.két bolond l - kiáltotta és a íalat döngette
Idnjában, hogy a ház visszhangzott tóle.

- Ez lgy lgaz, ahogy mondod - ismerte el Alan -az én slksági barátom itten (és felém intett) tett is egy jó
me$egyzést az llyen embene.

- Nézd csak Alan - mondta James újra régi
modorában, - ba azok a sarkamban vannak, neked még
inklibb kell a pénz. Mert azok után, amiket én mondtam
,és amiket te mondtál, nekünk vajmi sötétek a kilátásaínk :

ezt Jól jegyezd meg t Gyere ki velem és meglátod, hogy éu
.magam kénytelen vagyok levelet kiadni te ellened; vér.
.űtat tell kitűznöm fejeüe; úgy bizony t Nagyon keserves

dolog tlyet tend €8y 

'óbaráttal 
szemben; de ha arról van

szó, kire zúduljon annak a rémes szerencsétlenségnek a
víhara, elóször magarnra kell gondolnom. Ezt megértetted,
úgy-e ?

Komoly arccal mentegetódzött és közben Alant kabátja
hajtók{iánát íogta.

- Igen -- szólt Alan, * ezt belátom.
Te meg igyekeaz eltűnni az országból, Alan_igen,

egész Skóciából - síksági barátoddal együtt. Mert slk_
ttiloi barátod ellen is körözőlevelet kell dáanio'm. Betátod
ezt Alan ? - mondd, bo§y belátod.

Ugy láttam, hogy Alan kissé elplrul. ,,Ez stilyos dolog
nckem, mert én hoztam ide, James .- mondotta és hátra-
vetette lejét. -. §zzel belóIem árulót csinálsz."

-. Dc Alan, ió ember l - kiáltotta James. ..-- Nézz
a tlolgok szemébe l Őt ilgy is, úgy is körözni fogják ; Mungo
Camplrell e§észen biztosan körözi; mit változtat az ügyön,
ha én is körözöm ? AzonkNül, AIan, a csalárlomra is kell
gondtrlnom. - Mindkett€n hallgattak egyideig, aztán James
így szólt: ,,Gondold meg Atan, hogy ez a Campbellek tör_
vényszéke lesz t"

-- Egy dolog
bizonyos - tün&
dött Alan,
hogy senki se is-
meri nevét.

Nem is
íogia megtudni,
Alant Itt a ke-
zem rá - kiál-
totta James bele
a világba, mintba
valóban ismerte
volna nevemet
és most va]aml
elónyról mondott
volna le. De meg-
yan a ruhája le_
irása, arnelyben
volt, és milyen
volt, meg a kora
és efíélék; a§gha
tehetem másként._ Bámulom
az apád fiát l -kiáltott Alan ko-
molyan- -- Talán
még ráadással ad_
nád el a íiút ?
Megváltoáatod a

ruháját és aztán elárulod ?_ Nemr nem, Alan * mondotta James _. ezt nem;
azt a ruhát írjuk le, amely reJta volt és amelyben Mungo
ót látta. - Egészen csü§gedtnek látszott; valóban minden
szalmaszálba belekapaszkodott ég egész id6 alatt, merem
állítani, látta egkiidt ellenségeit e törvényszék padtain és
az e§Irüdtszékbon, meg az akasztóíát a háttérben.* §o§, uram - lordult íelém Alan - mtt gzólsz
ezekh,ez ? Te ttt az én becsüetem védelme alatt állsz;
az én dolgom, hogy semmi se tört6nj6k veled, ami neked
meg nem íelel

- Nekem csak egy §zavaJn van az egé§zhez _ mon_
dottam, - mert ebb6l a vitábót én nem sokat értok. Az áIta-
lános érzésem az, bogy a tett felel6sségét arra az emberre
kell bádtant, akl a lövést leadta. Körözze ót, ahogyau
mondta és vegyók frzúbe 3 és ne vegyók el bécsületes, ártat-
Ian emberektól blztonságukat.

Erre mindketten iJedten íelkiáltottak ; rámrlparkod-
tak, hogy hallgassak, mert erre nem szabad gondolni se;
.megkérdezték, mlt gondolok, mit szólnának ehbez a Came-
ronok ? (ez megerósített abban a íeltevésemben, hogy a
Mamore-ból való Cameronok hajtották végre a merény-
tetet) és hogy nern látom-e, ho6y ebben az esetben a tettest
megfognák ? ,rErre bizonyára nem is gondolt |" .- 1ngp_
dották olyan ártatlanul, hogy kezem lebanyatlott. (Fotytgt uk)
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_ Á _5ázátarcok csak akkor nyujtanak biztos védelmet,
h,a azokat állandóan gondoson tiarbantartjuk, megíelelóeú
tárolj}tk _és idónként iertőtlenítjük. A &aibeiltari?is f6ub
szabályai: a_ gázálarcot basznáiat utón mindic mec kell
szórítani, portól, piszoktól rreg ,kell tisztitanÍ. Hdvontaegy§zert használai. nélkül ie alapos ti§ztítá§bab&ell részesíteni. A tárolás va8y központiasan, kd.zös raktárban, vsgy egyenként ul*ónili. Elóbbi' eset-
lqn a ra*,tór ]egyen hüvös, saátaz, ezellőztethetó.Ájtaja Do közvetlenül a szabadba. hanem elótérbexyíUp!. B€I§ó hó,Dérséklete -3 és 

-lf 
között legyen.

Az oblakokra piros íüggönyt (piros papírral beragaszt-ani),piros íe§té§t alkalmazzunk. Fatáblákkal. valrv más módon
leu{rlat_o_k"_teg_yenek. A vllágítás sársa i,itteóyt(örtével tör-
ténjék. Nyilt lóngú vtlósítá§t. doháűyzást okl,etlenül mel-
Iózni keltl A padló por ellen'olajozvá tegyen, de vigyáznl
*€U, hogy oloj az álarc anyagával vagy alkatr$szeivel érint_
}ezásb6 ne ,kerüljönt Patkónyok, va-gy egerek ellen véde.
}'ezni kell. Az egyenkénti (lakásban) tárólás a hordtásk&
ban történik, c,zátaz,, szell6s helyai. Fűtőtest közelében,
vggy nqpo§ helyen nem gzabad a gázálarcot tartoní. A íer-
tótlenítós arra szolgál, hogy a gáaálarcra tapadó, váladék-
A,al oda &€rüló különíéle betegségeket terlesztó csirá.k el-
pu§ztítte§§anok. §zabály szerint a gázólarcokat évonként
kétszel kell fertőtleníteni, vagy ba ai átarc gazd,6t cserélt
és ha az álorc tu}ajdonosa íertőző beteg teit. A beüétek
nem fertótleníthetókt Regályos betegek hasznólt betétjeiü
el ketl ásni!

A gázálarc vi,selését és a gázólarcban való munkát
egyik napról a nrásikra megszokni, megtanulni, nem lehetl
Ehhoz lrosszabb gya.Lorlatra és rendsz€res kiktlpzósre van
eziiLksóg, Minden gázálarccal felszerelt egyénnek ismernie
kell a gázálarcot és tudnia kell azt mggíelelöleg használni.
áz i§meretoknek ki kell terjedniök a gázálarc ös§z€ és
szétszgreló§ére, a gázálarr felilesztésére, levételére, pára-
hente§ítésére, a betétcsere végrehajtására.

A gázálarcot háromfélekélpen viselik. Á) Hordtáskába
cgomagolva. B) Gázkészülisé8i helyzetb€n. C) Gáavédelmi
belyzetDön, Az A) e B) alatti betétekben mindig a legfelsó
ruhodarab íölött viselik a, á,latcot, hogy gyorsan kéznól
legyen, a C) alatti esetb€n a fejre öltve.

A gázálarccal való syalrorlati kiképzés ölelje fel: 1. A
légzósi gya,korlatokat o,) légzésvisszatartás, ö) lé8zéscsök-
}'entós. 2, A *ézálarc gyors és helyes felöltésének, valamint
levóte}ének gyakorlását még pedis ütembeosztósra és ütem-
beosztás nélkül. s. A gázálarc lruzamosebb viselését kü-
löníéle gyakorlatokkal ós munkákkal egybekötve. 4. Harc-
gázzul fertőzött levegőben végrelrajtott gyakorlatokat.- A szakszeril kiképzósre,8 gázálarcok Larbantartáeára,
térolósára és fortőtlenítésére, részletes utasítást tartalmaz
a n. kir. Oi,szógos Iégvédelmi parancsnok§ág kiadásában
nemrés megjelent, Radó Attila m. kir. százado§ által ös§ze,
állított- ,,űűnutatás a gúzd,larcok hezelésére 'és hasrndl,a,
ídrc" cimü szolgálati könyvecske.

Az egyénl gázvédó €§zközök második csoportJába tar-
toznak az abszolut gúzaédelmi eszközök, Ezek Jellegzete§§ége,
bogy használójukat teljesen függetlenítik a kö:nyezó
levdg6től, elzáriák attól ós bármtly tömény§égú 8áz-
ban, bármityen oxlgénszegény levegóben ls tökóletes
védelmet nyujtanak viselőltiknek.

Két főcsoportba osztályoáatjuk óket, Az egyikbe a
tiszta leveg6t 

-szállttó, ú. n. csöues készülékek, a má§ikba
e, migénes légzőkészüIékek vagy önmentúk tartoznak.
&does késztllékck ugyancsak kétíólók v&nnak, mégpedtg
rlíróssal ét ngomással működők. Az előbbieknél a készülék
vtsctóie.a saját tüdejének erejével §zívja be egy cs6vezetékon
tt s tlszta leveg6t. Természetesen a csővezeték hosszával
c$lene§ arányban ált a légzési ellenáIlás növokedése, §dért is
a l}5ren készüék vezetócsöve a giyakorlatban 15 méternél
}rwabb no leg/,en, de 20 métert semm1 e§etro §Bm halad-
Ld meg.

Ha az említett távolsá8oknál messzebbre kellene a
fua leve86jű helytól a készülék üsel6jének rnennie és így
brcabb cs6vezetékre lenno szükség, akkor már megfelelő
catüaökkel, nyobá§§al. kell hozzáJuttatni a vezetéken át a
ful lwegöt. A nyomá§§al működó csöves készülékek

vezetékhosszának felsó batfua 200 m. Mindkét tíPusu c§ii_
veskészülék alapszerolvónye q következ6 részekb6t áll : álarc,
bordázott gumicső, bel é9z6 és kllégzó szelepelckel (a cs6veze
ték és az áIarc ö§§z€köté§ére), cs6vezoték öwel és vállszíiJ al.

Az álarcot varrat nélkül, bórbót vagy gumiszövetból
gyáfrlák. A bordázott összekötócs6 szövetbetétes gumtból
ké§zül és oly haJlékony, hogy a készüék visel6jének íeJ-
mozdulatalt nem akadályozza. Fels6 végén, az átarcnáI van
akilégzüszelep, -alsó végén a belégz6szelep íelszerelve. Az
övre van rászerelve a csatlakozó, melyen egy elágazást is
találunk. A csatlalrozó köti ö§§zo az álarchoz vezetö bor-
dázott csövet a ti§ztá levegót §uáUító cs6vezetékkel. A csat_
la&ozó olágazása, ba a }észüék szívással működik,. e5r
c§avaro§ íed6vel lé8mentesen el van zánla. Ha nyomással
müködik, akkor a7 olágazással agy légzözúk van a
vezetékre kapcsolva, nielyet a készüléli vtsól61e a hátán
hord. A tlszta leveg6t saállító csó anyaga tertnészetesen
ellenálló kell hogy legyen a külsó er6müvi behatásokkal
szemben. Ezért a tapasztalat szerint legalkalmasabb erre a
célra olyan gumics6, melyet több§zöröl szövetréteg és sod-
ronybetét biztosít a megtöré§ és összenyornás ellen. Ez a
cs6veeeték általában rrindkét végükön légmentesen össze-
kapcsolható, 5, 10, 15, 20 és 25 méteres dóabokban késziil.

A nyomószerkezet lehet egyszerű kózlfujtató, nagyobb
teljesíttuényil dob.tu,tató, sűrített leveg6vel, vaBy injek-
torral rnúköd6. Mindegyik esetben a köáeiktatatt légző-
zsákba kerül el6ször a tiszta leveg6 és csak onnan jut a
bordás csövön át a tüdöbe.

Az orígénes légríkészüIékelc, rnásnéven önmentők, szintén
kétíélék. Vágy vegyi
úton sajátrnagukfej-
lesztik a légzéshez
szii&séges 6*i8ént9
va€§/ peírl8 sűdtett
oxigénnel dolgoznak.
A veggt tlton oaigént
e lő áil ttó ké s züléft elc kö-
zül megkülörüözte-
tünk olyanokat, me-
lyeknél az oxlgén
használat közben, a
Iégzés |olgtán keletke-
zíft és olyanokat, me-
lyekben az oxigén a
Iég zéstől | üg g ctle nüI áb
illtltprtó clő.

Az elg6 típushoz
tartozó készülék pl.
a ,,Draegerogerf'. Ez
egy §zuperoxid sze_
lencéből és légzsákból
áll. A szelencébg ve-
zetlka kilégzett ned-
ves és szénsavdús le-
veg6t, melynek ha-
tása következtébea a
szuperoxid megbom-
ük, oxigén válik sza-
baddá és így a készü-
lék üselóJe a légzsák-
ból íriss oxigént kap
a tüdeJébe. Az oxl-
8én fetlödése nem
azonnü banemcsak
5-10 ktlégaés után
tndul meg és ha egy_
szer megindull a sze-
lence klneriiléséig
nem állítható meg.

(Folyt&tiuk.)
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Repü}lígóp köröz a levegőben. Hataimas, }iáromrnotoros
Klem-titrrusir gép é§ a k{rc§ú kék test olyarr kilnnyerlén
száIl el felettünk, mintha nratlár Jerrne " . " Áz előbb íJ§attít§t
íel ágyitszerű robajjal a drllct jelzii liivés és mirrtha cz
a csattanás szalradíi-ott volrra rrrcg bcnnúnket t fe}hiíktől.
§gyszerre íelszaka.cl a sziirkeség, kék íoltok l,átorrganak
már az égen és flli nem akarurrk Jrinni a szrrnrünklrek:
itt van Baden-I}<lwell és még sem csik *z *ső !

Már az arónában vagyunk, az előblr vonultak fol
§zázadaink, elfoglalt,rrk he-
lyürrket az ötrnóterr:s nla§yar
nemzel_i lolro6ó miigött. Áe
aréna. ahogy inncrr a, dísz*
páltoly mcllől végigrrózhe*
tem (látjátok, iiyen ntlgy
{tr a Magyar Cscrkósr- lnunka_
társa l), jóval l<iscbll, rnitrt a
miénk volt Giidiillőrr. Talán
ötsziir is nagyabb lehtlt*lt a
magyarországi jamlrtlree fc}-
vonrr}ási terüIcte, rninb tz
a szóp. vogelerrzrrngi mez6,
alrol lráronrezerrcl töbll cser-
készrrpk kell clfónrie} lnint
nálurrk. Á kóp szép,
nrcgkapó és színpompás !
§zólnak a zenekarok ós n&
mileg ttgy óreztúk magun-
kat, mintha Gödöllíín len_
nónk. Jönnek a csap*tok,
.a különböző állanrok kon-
tingensei; ítt. vannak a, skó-
"tok: karmesterük könyökig
{rő hófe}rér szarvasbőrkese-
tyűben i,nti a taktust a du-
,dásoknak, akik {tgy íelfüj-

l}i-l'i í,ady llatlcn-}'owell és },Ír. Willson kísérctében mtlgtirkezik
az ünnepélyes meglryitásra,

n§í"Y§í'ÍNI TEJ IrÓsÍTÁ§ A,

zegttik az arénít, lalálgatják a kiiliinbözó lobogók }iova-
tart<lzását, és szivogrrt,jírk a pipájukai.

A királl,i cliszpáh*l.y
eliítL rnáris pertgrrck a fjln-
felvt,vőgdpck. ljrllkkos *s
cilinrlercs urak L!r}ilzrlek eg.1,,

nrásután, Alrog1, a szolttszé*
dairrk morrttják : az ,az ird.ő-

sebll filrfi Coljirr lrlirriszl err,,l*

nök, melle1,l t }iiiga ós Atrr-
sztcrrlanl kilpristlői :illrrak.
Itt van rnár 11attrllrlrlrtc1 lctt-
gerr}agy, korrrtánvbizt <lso ,á

királynii megbízot.tja ds ö
fogadja a díszpálrolyba ór-
kezókct. Á nragy;,rr dclegátu-
sok is elíoglalták }relyiiket:
Papp Antal clnök ür, Telcki
Pát gróf, vitéz Irarkas F'ercttc,
}'áy lstván, t]lllriclr }lrrgó és
Mtllnár Frigvtls. I.'el}rangzih
a hoiland }rintnrtsz : érkezik
a királl,nö l }íiigöt[e az ird_
jutánsok és egl, nrosol_y*gó
arcú férfi : T:]ernát lrcrceg,
a trónörökösnó lérje.

A tribün alsó részén
éljcneznek; I]aden-Powe}l
lorr1 és mellette a feleségt

ják arcukat, rnlnt}ra z§emlyókot rejtettek volna poíazacs- jön az aróna bcjáróján a díszpáhotyhoz. A tribünökiin
Jrójukba l , . . kalapokat lengetnek ós I3i-Pi rnosolyogva emeli fel ktzét,,

l l A magyar csapat rncllett a mexikóiak kis r:so;rcrrtja lgy viszonozza az üdvözlést. }íegszólai a ntegaíón ós bc-
sorakozik, valamivel otlébb l(anada, jobbra Görögország, jelenti. hogy Yilma kiráIynő megnyitja az ötötlik vilrig_
Franciaország és Dánia fiai. A mező körül magva§ vas- jamboreet. Bgyszerre némaság lesz, a csapatok az arénit
tribünök, megtönrve anézök tízezreivel ! Még egyre jtinnek felsó részén feszes vigyázzban ál]nak és nrár hnltjuk is a
Hágából, Rottcrdamból ós Amszterdamból a vonatcrk" Az királynő hangját, aki kedves szavakkal köszönti a vitág
utakon autók, nrótorkerékpárok ós kerékpárok belátha- ifjüságát s klvánja, hogy érczztik jól tnagunkat }lotlan_
tatlarr seíege. De ami talán a legérdekesebb, az a meg- <liában ó,s legyen minclerrkinek szép enrltlk az itt tiill"ött
l<apó csend l A hollarrd polgárok halkarr beszélgetrrek, né- ídö ".. Dörgő ólienzés köszöni meg a kedves szavakat.

§aba szigtltének escrkészei. Llrllland rrizicserkószek
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l ]l;]ilt;r l ti- i'i !í,1l ll tltilirrll!'rrrlt<iz. |Jt,rt.1,li ig tlt,ttt

s,t,ty]lor ,jtrt rri. llllirtt l}itg.\ ..(.sili ilz:lj" írrgirrliit, ,\
|'1ir:st.t,kí,szt, tttlit ttvtl]<.l,:tlt-
tivt,s. rlc r:lltilltttrri-t. Jrlr.il ils.
ltir hlilirlil a lrlrrrg.irit, lt<l,,_1r,

iI.v,,tt srrlt t,sz,l,t,ttrli! tttttl1 ttt;ir
cl íclel I t '] j lilttrl1l1\,{,ll l,;ti-
ltlg lti-l'i lrlrrrgjli, ll}l,gliiItíl
ltlrll,tlsstig§cI tttrrlttljit l ]lrli-
rltlg, lrogy lljllril lisszt,liiiljl*
ktrzltltt{ tlrri<.

J{l:r,tls sziilrct tiitltitri.
ttrltirl ft,llrirrt§lr.ilr ir .iiitlll,r,t,t,l,,
irrr]lrlrj. A ltirrilvrlii rls l1j-|'i
fclítll it tliszJlliiltlll,!l:tlr, \lt.g-
klzrliidik it lt,ll rlltlrl:is ; ;rz.

.tigvr:siili ..\Jllrtttr,li l,sililigtrs
lrlllrrgrljlr ltltg ir szílllcl). j\lll(,*
lik:r rrlit jlutl(,H ít srr1,1,, ,\lni_
lirlt, ir rljszl t,ilriilt t,ló rlt,tttlli.
it1ll,ir ltrlrrlgírk l.criilrrr,k cJii í,s
{,l(,li(,l l(,illl(.l ik- :r firj]i kiisziiIl-
t<lslit31l1ttltt.,\ zászlóstlk'nIii-.
giilI irliliitrrtlk ll:rla<Jna|i l toll-
tliszcscn. ílgr,óklicrlri(ivc} i:s
kiirrrrvii ttttrii :ts;,.írtllan,'|'est ii k
itlrlilitt ltltjrlla iinrrr,lrtl,11,t.strr
liifcslvr,, lit,ziilelreti llittrlzslt
(,s I tltrtallltlt,k. (]l.|itst tl(,rli
iritlc§ yirll, hiiviis szt!| íítj.
trttctirrtr li

Átttt"t,ili;r rttltrr Arrtri,rlic; :lz iit,ntriltvtk l<iivttJ<.eznck
Sz,lrkiil]a; t,srrliótzvt,zll.ő í,art jrr .l}r,}gitrrtl ziiszliljiit, .!,)gész
st,rt,g }lclg;t r,st,t,ki,s:l. jiitt rit, rr kiizt,li lraliirrltt ir lttrlittlr,lirli
l illigjiutt}lrlrcc_r:r. }iina kis tsalliitit jijn u}í'AaittiIk, ttlint}-
l,ssz(, Iizt"ttlivtllt- t,§cfki,sz, :l}ii.lit,t tiintrltli talls {rlglrt.l.
i:líisziir: l;it jttlt it,t ;Tz új |iírlai lrrlitrgr)1- : pirosszirrii kcrtllbrtt"

"úk tltczíil;r:rl í*lií,r r:siliag. "'liirtlrtlk ir tlálltlk, Ir:rrgtlik ir
..elalljukat i':s t t,óliili tttt_"gszultrit.1 ,iriktrlvvr:l ltttrl:iiztrirli

ttc:ikri ll{sziir vesz l_,iisz,[ "ltlytlrortctt.

)

,{§
}:

l,t ,,i.i

lielcl-[:{rlll:trrtliritli:r szltlnt;i -c§erk{§rli alal}l! j},l.

l]i-}'i fr,:ltl. lrirtls ít,z.r,l: liitrnilk ítl} ; t,z ,í,)gr i;l1 l,ti,,
l}..ik {]g\/t|ltrlliia alril szt,trtlqlr jilrrrrlikál ]<i \ jli,
flirtrak a lrrll}anrlii.ri lríiviis ,lt.vtlgíjirt,rr I

}jt,llilhlttatlatrrrl l}ilg\, lilrttt:g iilittr;tltrrlii. i;]1 iill ], ,i| ]

,\ng}iil g.r,ltrtttillli. l.]liii irarrarlit ltltiiirl. rrrtlgiritr. -\tr..r,tl, ;l,
jrivrigrisú lt:gtlrtvci. l'.i-1l1tanri kis r:sriilort" tir, ;l rlt',ll;i'l i|.; l, j. i;

tttl'tr nug\, szlitltltl;tl v:lttttak. l }rtrliisok k jirlcl kt,z;l;.,}i lii] j:,)

li.i|}s it tr-illiini)kiin, tl,t:k ilz, ír szir}r;.l<!i'rllarlr ki};iiirl,]iir i !

?,iild t trrixtrt !:itll llz ittr_li:ri;tkrrtt . _ . ttt.t,(,{ (is t]l t:tllr :

rlr rl,rjr, ;r ilj5Z! rji}l)'|í)lr'

tr a g_r,!i ;r r i triri.iir b tr.k si íctliil;et, .,
} lrrltri : afii(}l t. ji'll S.kirtia, úz itn§liai .;illtt}lcrrecn :t tlti

l'rii]i cirlrllr.rriirrk- tllíjl it hal irltrias aiakil lrrrr}, it ;tltrailt:stto l< ttli.
akít ttti ltig {,hr:l'-rltlli }rivttrt.h. }íajri \Yaitls iiill, ;rirtls ttvirk*
lit:nilíik lr íi{r.lion; trrilgiittiik lrz arrgl,ilti irtl'k, iilii]t rrcrtr
lailrrzltak a szabllrlrilla}il}tllz".ÁíDOtt. kan,var"trrlik }-.iszlrirszág
lsll.Jr;tta, hltt,rtihb allrir ktik sa;lkírlikal l;innrrt.szrig liai.
ljlaiit:iiitrrszii§ ti)llbtlzrlr. líinvi st.rtggct jiit,t it jiit,ttlltrrctlrii :

it t,sapl1,o}t i:lórr l(í'lrlg 1laprlk nrcntt,tlinck,,! t,sr",rlii:szbot,trk
vtlgén q Ir§ntuel.i lobrlgó szíItr:it jtll}té;lcz,íi virágr:srr.krrrk ,--.

;lqpirbtil.

l lr:ltgyt{ ?tír*kay ttagy sik*rl ltt,ltt.

lrtrl
r-i lliii

llt,rlrrtlrla tlil;};ii;i li!l]:líiii.
:il}lll (,H) ltrrll;tt,,l iirt i i.,,
t' !l !ll l ! t tl szitlt,s zlisz]rii ilrl tj }r ;i-

lirri ttngr, 1lt^t,lit:st,t; : iii]l}ltllt
lll'|l! ttlt}l:tk t,ljiiniii li lli_
voli g.vartti;tlr,,',!, _\ililia, .l;r-
tnirik:t, nrrr.irl irjl;r'l} clitll is
llt.vll{í,s : l{rlli<izi;r ,rlt7 z;is1,Iő-
llrlilyit| | l'.irIrrttsl'rg, lttlgr.
kiililIi virrrtrlttak * llritzíliai
l1s kii}iil,r aT. t,2\ilrlrrrlii itn-
grllrr'k, .i\ltlst lrtrí.1r, {,iilntíi jiirr l

altglll bttlfiilrlitlh.,lt:lretrlt,k.
h<':tt,zt,ilrl ós lilttalrrt:ls llrrlrlr-
ziissit} tiirl r:tttr:k a tlísz1lli*
llrll"- írlJé, Szirrtt, liilsikctít_ií il
h;trs,,qi|stt}" l|l í}i-I)i lliintl,, t,.
szr.trtlrlel rrt!zi }rtlrllit :irsai iirr-
rrclllését. l.tltlgt,tili a lilrlap-
jrrkat : ziiltl zászlők t:slrlló<l_
ttir]t a lcvt:g(i}rtltr " . " (]8.v lia*
Ialr lrlcsik. llilrrrli 1l;lrrr|iúh . ,,
niajíl IIrúfi {,l]\,. i íz. lrús;r !
l lollanrl tállrlri renrliir.riii lillr-
ják cl tis nlt,tt1 ili a i.stt,lttisz_.
r:iplík tlill ilz iissztll.i.lttrrl,

\"ilrrt:t, l lt,lj;rlrtii.r L]l

ir,,ig.1,1,1.11i1, tr vílliisltiiriit,lir.l :

l)gyill)(:sllii fázlr:rttlrrk il.r,r.n

ü+

Á"á

j] J$n, - *t]

f ..,, . ,!

^.,.g*\,l 8,,;jlriYfi*'-,
íF.

-^-aEL
7ttj^

"l:ffi
1r | -lJr. ,\ *,,J J.!{t!j."\f8<,-.t \ \r,&

F
|,n

ffi

"t:

rt

aó;l
!_ tl

*

}.l

*§t



RALtY KÉp§KB§N
l'rlr"l rr{iiliil kiir,illit.zi}t. ilrlll:iiliiii. i},/,liiii}) -qr,ilia (i.

$ziátrr- [z1llnll jiin rtlittlrtlt r:s rr si,itl t,sitlllit, {iLr:;riiil,,'rr!llli
}rcrlcg tt,zclóstivll. \'itlrllr ]iirirl.r,ltil !,i!ir]:l iilli ll;lli li ]!tilt-
sztrr,íi r.,st,t,kúi;z*itltct,gti" sviijr., tlll'tlr i-il,}lilttiliii !,ltlli,triltl it i

kiilt,1 litzlrtlk. .}.iigv il.ittt:rris lr í riiiittr,i]irirl t;l i.;liliillL,rt§r_,1i,,.,

1',;,giii l{oll:ttltli:i ilc]J'r;]r)i lsellil1_1r riri}rrit,ii3 l,] r,.liillilrrl,,
'lierlgtrúszcstlriitiszt,jli li,ittll sit1lli:ii}ijll l,: i,illli i,gr t,ttt,tt1llii;:iti
vüll}riik. 1.1t:liit.liitttl littt sziillli::ttt tir:rri 1,1r 1,1] i.l l}(lllilt}lJ srI,t,j]

Sr a iriiliirlii'li szlitlltitlllttr]l't-sli i]!1. \,(1]t,ii,,{iIit,i;.. irtlgi lritt,i-
nrli, vaüv li.:t,ttijlt,:l,,,il .'6_*ry.,l

t&; ''\,liti t,zttIriit jrilr 1t,lcjtl;r,lllit,,
ttl,ájrttriirri-rí;.,\7 ii-(sz(,5 i,s;tlrair;1,

szll[tittl ;lz aIénít' JIl(,l-,cit,, ('}ss;li,]ltr,,t

ltlirltrgris ttttrtitrl és it ilttszrll,itl},(rli 1,1,,

a |iiilr'irillrizíi tr(]§izct(,k }rr|:tlgiri,,,qi.

,, :|: !lt, ]))i"tl,iIll 1I}iu(l^

:, ]j i:..,,llrtiiil|i trt;ir.
tjil, l, l, ],'i.l|{;liirll;li.
,- ir.l\l. liiir;, i'illr,tt
i ],l. Ii!|.gir1{litl li iijl:l-

.1;llitr,il :,,i,
|:.l, :: l|,i!itl. ;:li](rt\- ilZ ill}lil{),

lrlii il.,\i,lii.. :t ii,t}it,{|isltr.:]gcst.
l]tlitlrtl;rs i ila l}l()tl !iii;llii

clcstt.,. ;,,i ;.,.1: 1.;,,,.11;i\}. /.isZ-
ltili. 1,1otrl}i. ].irlai;r,]i ijs kiri'oli
ttni,i}ir,iltlt]i x ili.!ij:tsba.'l'íiirlili
rltrtlíirii'li tls irt,rrszil,it ltrlliluili
cst.t,krlszoli sz.llzlti vr.I ik lt'rlllil ,,r

karrai rltirgtt]iiit il r(liialltitk,,iii.
Itcltttfil, n Irilriin r-a:liIir-ti;lrlli
lrlii }..rriiljcrrr,'h ilz r_,1:,ri rtil,(tli r llrt,-
]t/:szr!. liiilsiiiltítő l]Itiítii§ i r ill,
iatr l'el tit,tnrt:st-lt :

l },i-l)i l'ji-i,'i
l]i_í,! |..,

l!:i{lIil-}]o\yell lr.rrd íl\i,t,],t
-|1.}llll,:i irrti rl iiinlcgt,t. tlt, }r,]l,l
il"\,lliiiiií}]lL i|;(lst. nll}ik(}r 1,1 ,,;! J,

§zÍ\"| $Zi l il!|

i!ttttr:ltelltr:l ! :;

i]}(lZÉiliIlll! ll l.,; :.,

lri;ilrÍ!ri,ji'ti lr, , i

-,';i:'i{rt:su ii i t ,, ,

l,,,i 1.7ii

l,,., l.:,,L,l't'!i",'

l }i- i,i
t-lii'i

§
i

tl:
"§q,\;lo"": , &§

lrtárrtrliii ct,ó,lt{i lir;i,rl,rrr is ji:Jl]j, ll(lFv ilZ /rr,rrlitIiii
ír:ll ;lrt ii[lli l }tiilslr,

!iti;llilit..\
,,}li.i"\'*lt ii íl§
iiii itjli:!;r t]§

.lltli|,l"r ilfi.li lliilltlrrilii,. :

l,)l iLrt I I tt;i,,,.lritl !
,\ iiú{i li.}Il,t{,lil i ili{,ilik it ld-

irt!sr,'l*t,[. í.;.{\ i;,1i,t,i,t it,trrIiiltrt,k a,

li:;t,rrli t!s §zit}i (, l,..a,riii trIlii(,ít l0-
iriJl],llilli ll;1 irl,r,rti,llt!lt;rjitk. Á
!iii,;ilr"tlíi lit,iit,i,sr,it illtt,gt"t. lli-lti
Ir,,szl,st-lt {isíit]lt"l{ it ttt,tg1,1tr ltr-

.lll711ilttlt1< , . . }lit::ti,rll. lrltt,1 i'rrt}t :

s:rl,i,r,lclttll í'lili;ttirl:l |:rttniinlirll
ll lttlllaltr1 tttiziii,i,;,.Lltsrli{,

l,itiitrrriil; ;l ji;ir;'ltttiii íi*try,tt*
iriilltlt)i ltz {ltiltl;iit:l. zris:,tlírjukirt
rtl:{)l{, _ir!liilt fsi.t,Jii.,],iz \,{j§Zi liiil'iil.

§z{]rlp!.,i trirgvtrlill t,§tt])a{ttl!. }ii.-
Ii.yrt,il(,t,{ }<irl,rri!, t,tritnctcs tisz{clgésscl ürivözlik a világ fii-
i:§l.,íltó§:{til ! ltr::rí!ir'l liöv*l.krrrik, rrtujd ]§o!:!óí{irr, tt zitxulir,
1rtrt,írk rrtirrrl clr.i! .|iiltnt,lt.

. .l:l;ir, rá" l,ii l *- orclitjált a nofyé{{ek a, rlísz1lálrtlly
cltil í,

Az <rszlrúk !]sit}}.rt }tanyltrrrtlilr lrcfel4, nrögijtlük il
icngvclck loilrll1r'rt,rtlejc §ír$ a nlitg{i§ba, Ők is a zenekarrrklial
,v{illllilrák ki i,s x Pilsutlszlti-itrdrrldlt. jírtsszírk. }3i.ciklis estr-
liílszeik.ktll licr,lr,,,,,rh.t,rltrek a lrol l antlusokrrak.

blr.lt,sr.cr,rc nltr{§?(ill1i a hittlrtilsz, rrirtcs szttkség kordonra, lnindc!l
t,"lt:lk ril:.r,li úr. ír-Lri t"a t trs t,isztel gósrc *m olkedik,

3":

,Jiirrttck il (,§clit:li, :r irrgrrszii\r,oli ,,\. tülllc!.{ |l(,ifolllt,otl, rt :r:!r.rlúlt i\ ,nt|!.{(irli{j7,1cli., §jnd|tr
(1§ rl iiii;l.cli l,rr.rn',rrrlltr'fr ;i;; rlís;lentr:irónY tlliilt llt'ti}'trtlrtl,ti,,;\,"lliÍJ,'§lj',,,,',fii,']"""'"

[ttrí cs }iat-ltl r,,:. ,\
rr:trrlórűk iN,\ (, liljzil(,!i

a birjL. }lle{|izünl{:tllí

-i.

r.';.

l:,§
;iiü"i,h;'

f:" 
-É

;.;i:*§
,^1,-:,:_. it4;] * "

;;§;Ju't, c

.{*l
n., r §!

dn't

§s
,d,l , +

*,,*W&

il§

;{:



'::i.!:
-.,

l. oKetten néty§zer annyit érünk"
Kedves Fehérarcú Testvérem !
Ha az ember a iadonban él, lépten-nyomon el6bukkan

a térdés: ,,Barát vagy ellenség ?"
Ez ötllk eszedbe, ha a szavannában haJlott fúsál emberl

nyomot |elez. Erre kell válaszolnod, ha é||el a bozótban
zalt hallasz. S ez döntl el a továbbl esernényeket, ha az
őserdóben váratlanul fegyveres emberekkel találkozol.

Bnrát vagy ellenség a szélespengé|ű ké§, vagy az éles
bala ? Barát vagy ellenség a víz? Barát vagy ellenség a téll
havazás l Barát vagy ellenség a zúgő szél!

választ kér ezekre az élet.
Lehet mlndegylk ellenséged.
A kés belevág kezedbe, a bala szétzúza clp6det, a víz

magával ragad, a hó megakadályoz a qzabad mozgásban,
a szél megtépl ruhádat.

De ugyanakkor lehet mlndegylk barátod ls.
Vándorbotot, íjat, nyilat vág a kés, fakalyibával és

melegítő tüzelófával aJándékoz m€8 a bala, hátára léphe*z
sítalpald segítségével a hótakarónak, vltorlázórepülőgépedet
pedlg a magasba röpítl a zrígó szél.

Minden csak attól függ : ismert, szeretett, kívánt tó-
barát volt-e, vaty félt, í;eszt6 ellenség! Mlért ne legyen
mlnd |óbarátod l

Hányszor |ehet szükség egy Jóbarátra, akl ba|ban feléd
nyujtaná kezétr.

,,Ketten négyszer annylt érünk" - mond|a egy lndián
közmondás.

Talán halálos ves?edelemben leszel s vágyva keresed
a segítő kezet, melyet megragadhatnál. Máskor elhagy erőd
a sziklafalon § menthet€tlenül lezuhansz, ha nlncsen ott
egy valakl, akl megtartron.

,,Nlncs ilyen barát !" - sóhaJtod most, kedves Fehér-
arcú Testvérem.

Hát van, Testvérem.
A Nagy F6nök megismertet olyan |óbarátta|, k| életét

már többszörösen megmentette, kinek szorítása hatalmasabb,
rnlnt bármelyik ember.kézé. Ha dorongokat ragad Mell
azok olyan szilárdan ál|anak, hogy felmászhatsz rá|uk. Ha
<somatra teszl rá kezét, úgy órák mulva ls összetartja s
rtem enged elvennl belóle, Ha akarod, karodat 8.ll0 méterrel
is megnyu|t|a. Máskor leereszt a mély szakadékba.

Kl ez a re|télyes barát l
Nem máq Fehérarcú Testvérem, mlnt a kötél.
Talán nem építhetünk segítségével kllátótolnyot ? Nem

marad-e a vele összekötözött c§omag óráklg együtt ? Yagy
rem használhatod pányvaként, amlkor, karodat 8-10 méter-
rcl megnyuJt|a ? Vagy a szakadékba nem ereszkedhetiz-e
..8ítsétével ?

lgen, a kötél és a zsineg az a jóbarát, mely mindenütt

kéznél van s állandóan segít. De csak abban az esetb€n,
ha megbarátkoztál vele. Ha lsmered tula|donságalt, k 116

ldóben segítségül'hívhatod. Ha pedtg elmulasztod eil § ncm
te§zed barátoddá, egy elleriségeddel több lesz a földön.
A csomód pont akkorfog klbomlani, mikor tartanla kellenc,
máskor pedlg, éppen rosszkor, nem leszel képpi ktoldanl azt.

A multkor e8y§zer lapozgattam az uJságokban s egymás-
után több olyan clkk került a §zemem elé, rnelyekb6l klderült,
mennyl bal sármazhatik abból, ha valaklnek nem tóbarfuia
a kötél.

Az elsó mlndlárt hazátok f6városában történt. Valaml
hidat építettek vagy szélesítettek. Nevére már nem emlék-
szem, csek azt tudom, hogy egy szitetr€ is átmehet róle
az ember,

A hídépítésnéI a vízben készenlétben kel! állnla egy
ment6i§ónaknak. Volt ltt is. Hosszú kötél lógott le az egylk
pillérről, ennek végébe kötözte ladlk|át 8 m€ntőcsónak
embere.

Az egylk munkás a síkos padlón rnegcsúszott s bele-
zuhant a vízbe.

,,Segítség ! vízbefúl !" - hallatszott mlndenfelől a vész-
kláltás. A ment6csónak kormányosa is azonnat észrevette
s a víz által godort eszméletlen felé akart sietnl. lgen ám,
de csak akart ! A valóságban nem tudott, mert képtel€n
volt a m€nt6csónak csomó;át kloldanl.

A szerencsétlen munkár vfzbefulladt, felesége pedig a
bíróságtól kér kárpótlást. Mlntha az elpusztult emberéletet
lehetne csak úgy pótolnl !

Egy máslk ulságcikk azt a nem rltka alpesi balesetet
lsmertett€, mlkor az etylk trlrl§ta'váratlanul gleccserszaka-
dékba zuhant § a ros§zul megkötött ,,álló" hurok nem állt,
hanem szép lassan úgy ihszeszorította mellét, hogy a kötélen
fúggő pegfulladt.

UJságcikkbe nem kérül, de az ember állandóan hall
a kikötött tehenek, kecskék megfulladásáról. Mlért ? Mert
a csomótkötó embernek a kötél nem volt |óbarát|a. l9l
aztán ellensége lett.

A Nagy Főnök, kl messzi tóled, most ezeket a sorokat
írJa, úgy lgyekszlk, Fehérarcrl Testvérelm _ klket cserkészek-
nek hívnak s kik lndlán szlvéhez olyan közel állnak - raJtatok
segítenl, hogy gazdag élettapaszalatalMl közöl néhány olyan
dol6ot, melynek mlnden fehérarcú testvér hasznát veszl.

§zeretné, ha az ő barátla valamennyi olvasó barátiává
válnék s ezért mlnden lehei6t elkövet,'hogy az írás, kép
és. fénykép segítségével elétek varáxot|a tdielUar,aqnt, tÜ
|ol metl§merve segítségében maJd mlndlg bízhattok.

S ne lle|tsd el, ekkor már nem leszel egyedül, kettrn
vagytok : Te és a kötél. S ,,ketten négyszer Ünylt érünk !'.

szeretettel ölel
a Nagy Főnök

:I.l
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er6 szempontjából megkapja azt a gyornra, amit az év
folyamán-ritkán sikerült megkapnia, de a nyirkos lakás-
ban mcgnyomorodott tüdejc ís meg tud erősödni, mint
azt az évközben és a táborban rendszeresített orvosi
vizsgálatok beszédesen meg szokták áIlapítani.

Képzeld el, hogy némelyik fi{r a láborban ízlelte meg
beú először a kakaót. táborbamenet ült először vonatonéletébei először a kakaót, táborbamenet ült először vonaton

yagy hajón, nómelyik ott jutott először rendszeresen teihe1vagy hajón, nérnelyik ott jutott először rendszeresen tejhez
és meleg ételhez (egy részúk, sajnos, a szcgénykonyháról
él ám t). Te, aki hála lstennek mindig puha ágyban hálhatsz
(valószinűleg a táborban is elég puha a íekvőhelycd), nem

és Íneleá ételhez (egy résZük, sajnos, a szcgénykonyháról
él ám t). Te, aki hála lstennek mindig puha ágyban hálhatszél ám l).-Te, aki hála istennek mindig puha á§1
(valószínűleg a táborban is elég puha a íekvő(valószínűleg a táborban is elég puha a íekvőhelycd), nenl
is gondolod, hogy a tábori kényélem csakugyan kényelmet
jelent ncm egy fiúnak, a}<i rnásod- vagy haTmadmagávaljelónt ncm egy fiúnak, a}<i rnásod- vagy haTmadmagával
szokott otthon a]udni egy ágyban és az ebédjét, me]y
Iegtöbbször cgy fogásból, szárazkenyérből áll, talán loholvategtöbbször cgy fogásból, szárazkeny
váÉv epv iárórnü hátán szokta a nvagy eBy járólnű hát{n szokta a markából elíogyasztani.
Az ilven orimitív viszonvok között élő fiúna} a táborozás
valósággai nyaralásszámÜa megy, hiszen a táborbarr türhetö
lekvőhe|yen hállrat, főtt ótelt ehet és jó szót hallhat né,hány

A Maggar Cserkész szerel.etlel
néz a szegedi ,,talpas" cserkészek
íeIé. cserkészfuslnéri szereletlel kü ;öc;"ú'"ö ;1;b;"il"v;áö 6* i'öfiö aiaa;"; voiiar

ne ís szóljunk.Ielé,
cserkészek

szcretetíel ]co- ól
szőttlt őket s nem tekíitl, hogg gtlttgájuk so&.sgor ranggo§
s csetkészruháiuk talán nincsen ís. esrrk c lelküket é§ as cserkészrufuijuk lalún nrhcsen isl bsak a lelküket é§ a
sríuüikben uiselt cserkésrliliomot nézí. § ha ey raauoaó.sríaükben pisell cserkésrliliomot nézí. § ha etr raauoaó.
qkkor nines baj s lestaérkénl kezel|ogaa jórluk a csÖÍké"sz!
törvéng úlját.

Közeledik a kailtcsong, míIgen szép lenne, ha azok a
cserkészek és csapalok, kik tehetik, melég tuhaneműt iuttat-
nó4ak a cserkészmozgalom leg szegé ngebb jc i ne k. Adolndnyokaí
szloesen lovábbít a Maggar Cserkész.

I)e most átailiuk a srót Réaai Józse| tanár úrnak, aki
rőviden beszómol a ,rlalpts" cseiltészek míbenlétéről.

A ,,talpas" elnevezésnél nern az lebegett a paranesnok-
ság szeme előtt, hogy ez€k a fiírk sokat talpalnak .*' a
saját" talpbőriiikön. Az elnevezés voltaképpen kiiltinbség-
tevés akart ienni a csapat lovascserkészei (a jamboree
lovasrendőrsége) és a talpás-had között. Nos, a kis talpasok,
kevés híján, egyáltalában nem úInek fel a lóra, hacsak
álmukban nom. Az említctt talpalás szükséges és fárasztó
rnunkáját az a néhány fitr vógzi, aki mint küldönc (némi
nagyzolással szólva, mint összekötő tiszt) járja be a paráncs-
nokság kérő. soraival ellátva a várost, hogy össZehordja
a táborozáshoz szúksóges fölszerelé§t vagy élelmiszert. De
talpalnak azok is, akik az anyac§apat-megbizásából ki*
képczték czL a j,í>l, rosszul föIszerelt hadat és ilyenkor
hórrapokon át kúlön- és túlórá,-lrban tárgyalják meg ennek
a táborozásnak lehetőségeit, amihez az anyagiak előterem_
tésén kívül bizony az is bozzátartozi}, hogy a munkaadó-
nál nem egy§zer ki kell járni, valósággat kitáposni a távozási
engedélyt a kifutó fitr számára. Azok a-gondok tehát,
arnelyckkel a táborbaszállás jár, a talpasoknál megsok-
szorozódnak a fiúk szociális viszonyai nriatt. Ezzel-mít
rámutattfin qrra, hogy a talpasnak a táborozás hetei a
cserkészmunkán kívül az egészségíoltozás lehetőségét is
jelentik, amennyiben ilyenkor vitaiTrintartalorr és tápláló-

,ao7aá

oa,sérrsa7s. ba

s.alagll,!ou"1;*á;/$
áata..

csü{ar{ah- wt*

e §ágeúle,aí rrtaüpa§" c§erlcésgelc
,1A eserkész mlndon
esorkószt testvéréngk
teHnt . . .'6

Hazánk mósadik legnaggobb
vótosában, Sregeden a cserkészeí
tlilaita ága uirdgzolt ki. ,;Talpa§'
cserkésznek neoezle eI őket alapttójuk,
ístópolójuk és melegszíuű uezet$jük :
Révai Józse| piarista atga.

Tagjai a legszegéngebb küllrd-
rosi ggerekek. Ndluk a cserkészel
so/c eselben élelmenlés, a szegéng,
éhes ggerekeknck összbjőoetel - elúli
enni kell cdni. Nóluk a parancsnok
frtalja nem eggszer az apút, angút
egganinl.

Mi kell a táboroaáshoz ? Természetesen pénz is. Ennek
a ,,nervu§ reíum"-nak az elÓteremté§e természetes€n nem
könnyű feladat. De hála Istennek, ez a kérdés is meg-
oldható. A talpasoknak a jótevői kara a társadalorn minden
rétegéből tevódik össze. Van jótevő, aki hetenkint vagy

Talpasok a táborban, Középen áll Révai Józseí piarista aty&

havonkint küldi el adományát, van l,iszont olyan, aki
a táborozás idején Iép akcióba ._ a főzőedényt adornányozó
vasastól az ingyentojásból és adományozott lisztből tar_
honyát készltő pékig, vagy az elviselt cserkészruhát vagy
föIszerclóst ajánd{kozó cscrkészfiítig és csapatig,

Nem hinném, hogy van manap§ág sok olyan szervezel,
amelyben olyan nagy és annyi társadalmi ellentét turlna
íöloldódni, mint a talpasoknáI, al<iknek az úgyéL e§yházi,
katonai és cgyéb hivatásbe]i egyének ver§enyt fútva kaioltáli
íöl és intézik * igen nagy §zeretettel és fáradhatatlannak
rnondható buzgósággal. Igy aztán a társadalmi összeíogásra
is szép példa a talpas-had. Higyjétek e|, ez a cser}ész-
munka Bi-Pi elgondolása szerint íolyik és bizonvára mes-
lozza a jövőben a maga gyümölcséf. Erre a rerirényilnkíe
íöljogosít a? 1 _!ény is,_ hógy ezek a szegény cseikészek
igazán megíogják a dolog véÉét: nao-naó Útán szorsal-
tnasan 

_ 
dolgoznak azon a .fölÖdaraboir, ainelyen a kÖrt_

gazd_aság eleryejlg lpitj+k _ őket részint azért, hogy alnunka nernesítő hatásának kitesyiü és az utca vesáveielől megmenlsii,lr,_ részint_.pedig--azért, hogy Ok magif
termesszék a konyhára való[. Aki 1átta elt1" a ÜemétteleÖet.
amelybőI konyhakertet varázsoltak e]ő. az biza.lominaÍ
nézheti a cserkészmunkának ezt a nálrrnli talán szokatlan,
de nagyon nevelőhatású részét, amel,y arra van hivatval
hogy a porból kiemeljen és kellőképóen kicsiszolion n"ni
egy olyan értékct, arnely egy-ébként r?álószinűleg elkallódott
vo]na. l\,íunkánknak ez a iésze bizonyfua köietésre talál
másutt is.
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,rBarátságos arcot kérek", szól a
íényképész, amikor mindent beállí-
tott és következik a nagy pillanat,
hogy elcsattanion a zár és kirepüljön
.az a bizonyos madárka. A legtöbb
lényképezó azonban éppen nem ilyen
beáIlított ,,barátságos" ábrázatta|
,akarja felvételeit csinálni. A kitűnő
riporter a nagy államférfiakról gondter-
hes arcír vagy vidám felvételt szeretne,
aszerint, ahogy a napi események meg-
kívánják és a közönség szereti.
Anyuka is jobban öriilne, ba öcsit a
megvokott mozdulatai közben sike-

rülne lekapnod. A legiobb képek min-
dig írgy készülnek, ha az ,,áldozaL''
mít sem sejt a merényletről.

Sokszor bizony kénytelenek va-
gyunk az áruló eszközt, a gépet va-
lami rnódon etrejteni. Detektlvek és
íóként a _kémek a legváltozatosabb
eszközökkel kísérleteznek. Zsebben,
gomblyukban elhelyezett gép az agy-
szerűbb megoldások közé tartozik.
Zseblámpának, botnak, kézitáskának
maszkíroznak gépeket. A világnak ta-
lán legkisebb íényképezógépe esy
szernüveg keretében van elhelyezve
és 2x2 mm méretrl filmjeit nagyí-
tással teszik használhatóvá.

Megpróbálhatod a kis bcxot zseb-
kendőbe rejteni. Minél nagyobb e
zsebkendó ós minél kisebb a gép, an_
ná1 könnyebben emelheted észrevét-
lenül arcodhoz és csinálhatsz íel-
vételt.

Második képünkön jámbor ujság_
olvasót látsz. Közelebbről megnézve
kiderül, hogy az ujság közepén lyuk
van és ezen az ablakon lencse kan-
dikál ki. A kerek lyukat úgy vágd
ki, hogy fedele íelvétel előtt és után
lecsapható legyen, így csak a felvétel

pillanatában távolítod el a köralak{r
nyílá§ról a íedót.

A következó képen Pisti hóna
alatt tartya a gépet alattomban hát-
raíelé ,rdolgozik". Ez §em ros§z gon_
dolat. Egy igen kiváló ríporter me-
sélí, hog5l legszenzációsabb titkos fel-
vételeit még íurcsább módon készí-
tette. A jelenetnek hátat fordítva,
testével takarva a gépet beáltította
és azután hirtelen lehajolva tábai kö-
zött hátrafelé exponáIt..A gépet do-
bozban el is lehet rejteni. Például
közönséges cipós doboz igen alkalmas.
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L,yukat. vr'lgunk eliil az tlbjektív-
n*k. olilall. pedig a fénkioldó_
lak, mcllytl| a zátL nyitjuk.

Drága gépekhez vannak
{tgynevezett olrlalkertrsők. Se_
gítsógtikkc| lritszólag elóre nózve
oldalt vagy tlgyeBesen lrátra
fónyképcznck. Ilycn rlrá6la eszkiiz
nólkül is kiinnyen megéltret-iink.
legcgyszcriilrb lJox-|roz is elóg
egy kis zsebtúkiir és tlgy karton-
letnczkt,, mclyre négysziigItttls
nyilírst. vírgsz. r\ kélrcn látjuk az
cgé§z bcrcnrlczést. A tiiki't 45
fokos sziighcn áll a gúp tetcjétt,
mítsik olclalrln a karrtrrnlap ndrgy-
seögletes nyílással. Minrlkettőt
ragasztósznlaggal rá is crősít-
hetjük ós kószatiikéletes oltlal-
kereső, Tcrnrószel.esen gondo§an
ki kell próbálllod, valóbarr az lát-
szik-e a l.ükiirben, ami a rende§
keresőbcn. }Jzt, azrrtán a tükör
nagyságárrak és a hajlásszögnek
gontlos próbálgatásával be§za-
bályozotl.

Kcvesebb a gond a brillant
típusír nagy felülnézeti keresővel
ellátotü gópekkel. §zckkel akár
a fejünk íelelt hátra, akár
oltlalirányban tetszés sze-
rint, mellékberendezós nél-
kül is fénykópezhetiink.

Igen nagy elönyét, lát.-
juk a fejíölötti fényképe-
zé§nekt ha ttimegben kell
íényképtzni. Egy mecc§eD
vagy az olasz király láto-
gatásakor ritkán állhat az
€mber az elsó sorban. A rö_
virl másodpercekre íeltar-
tott gép senkit §em zavar
s igy legalább 2 méter ma-
gasról készítettük el képün-
ket. A legtöbb ilyen felvé-
telnél egész pontos beállítás
nem igen lehctsóges. Ezért
általános tanácsunk, }rogy

inkább menjün} kissé távolabb
és vegyünk be a képbe ezáItal
többet, nehogy fejeket, Iábakat
levágjunk. A kép fclesleges ré-
szeit majd azután nrásolás, ille-
tőleg nagyításkor elhagyhatjuk.

Igen nehéz néprajzi tárgyú
felvóteleket észrevétlenül csinál_
nunk. Az egyszerűbb ember p€-
dig, amint nreglátja, hogy fény-
képezni akarják, hátat fordít,
elntegy vagy ami éplrcn olyan
rossz, me§terkélt pózrlkban írll
oda a gép elé. Ilyed<or ntár ió
előre beállltott és lelhúzott gép_
pel megyek sétálni. A gépet
kezernben lóbálom és csak
oda érve emelem íel és exponá-
lok. Némi gyakorlat szti,Jrséges,
mert iárás közben még 1/100
mp-cel is elmozdult képet. kap-
hatunk, ha nem ügyesen va-
lasztjuk a pillanatot. Ilyen mó-
don sok sikerült felvételt csinál-
tam már emberek között, kik a
gép láttára megszöktek volna.

Ila több íelvételről van szó,
nagy probléma a gép c§attaná§a,
mely a legóvatosabb fényképészt

is elarulhatja. Drága gé-
peket zajtalan vagy leg_
alább is igen csendesenle-
futó zárral szerelnek. Á
Boxot is le lehet halkítani
egy kís ügyességgel. A gép
elülső lapját leemelve (fel-
téve, ha nem egy darab
műanyagból öntött géped
van t) látni íogod, hogy a
zárat képező lernez expo-
náláskor nekiütközik egy
kis íémrírdnak, mely to-
vább nern engedi. Ez az
ütődés a zárkattanása. A
rudacskára puha posztót
ragasztva azaj okát kikü-
szöbölted. Állatíel vétetek-
nél is jól lesz haszná]ható.
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Nagy nyári éjsz*ta unn,

a sirban lenrrék,
Köröl.terrr íölclrengés, de olyan halott világú, mintha
rban lenrrék. fölöttem kimondhatatlan csillÁc.ricrogeivelkimontlhatatlan csillagseregeiv€l

,p,!{í##űguro#.T,í|o",!ű:!n';i:'^'o
er|Pqés_ei, vizei, a vizekbgn a balak, az erdőkberr a vadak;
voltak bányái, teméntelen kincsei s'el kellett vesznie ,rninj
dennek, _mindennek. Mert megfoledkezett e megyer az elődök
hagyom6nyairót s olbizván magát, esztelenségébon elrlobta
a csorba fegyvert is. , . Nem lette §€mmibe áz ősök intel-
uleit,, akik örökségképpen hagyták meg utórtaiknak, hogy
egyetlen testvériink a kard, amelyet ők lrrór az rl;szülóít
uelló helyeztek oda a bölcsőben.

Mi ,megromlottunk vóglegesen. .. § belefáradván a
kilátástalan lrarcoklra és ütközetekbe, megváltunk legjobb
barótunktól s fegyvertelenné válván, .}ragytuk nyomorultul,
hogy belopakodott idegenek elszedjék várainkat, hegyein-
ket, rengeüeg erdőségeinket, vizeinket, rnalmainkat, kasté_
lyainkat és kunylróinkat... Ilagytuk, hog! elvegyék szüló-
íöldürüet é§ hogy mi soha-soha ne mehessünk oda visz-
§za . .. Talán ezért is száguldanak íelénk .,megeresztetíkantórszórral és csattogó sörónnyel Cspba kirólyfi meg-
döbbent lovasai" Mert érzik, hogyha egy napot késnek mé8,
el íog veszni a magyar g trelcmorülvén a népek óceánjába,
még az emléke sem marad meg.

Mert mo.st már nenr lohet tagarlni, hogy kótségbeesve
rajtáznak felúnk az égi lovasok.

Fekszem az elhagyott pusztán, tarkórn alá helyezetí
.két tenyerem€n § könny szivárog tc a két halántókonron.
amint a. Hadak ütját nézem. É.azre lebet venni, hogy a
Hadak útjának színe szints világosabbá fordult ót egy idó
óta, ezüstíénye egyr€ inkább jó$zadozott villogva, mintlra
végső erólködéssel rolranná,rrak felénk a maradékhúnot,
valahonnét az Azovi tenger mellől. Sőt itt-ott mintha ki Lq
yálna már a háttérból egy-egy éllovas és míg lováról sza-
kad a lrab, ó maga rekedteu kiált:

* Öregisten, E(§t segíts csak!
Igy vágtatnak másíélezer év óta Magyarország felé. . ,

Most aztán közelednek végül.
M€rt így nem mehet tovább!
Sárosban, Berogben és Ungban irtják, Hóromszékben,

Csíkban é}reztetik, a Bú.nátban verik a magyart, a Fertő
taván túl pedig ki i§ pusztrrltak mór egészen. . . Minek
vagiyunk még itt?. .. Mtt akarunk tovább itten?, . .

Gyerünk el innétt Gyerúnk vissza, Ázsiábat
Az Altáj és az Ural között, ahol tiLkapáink éltek vala-

,mikor ós zengtek gyakran pogány éngkeket, vár bennün-
ket a régi haza.., Ott senki sem fog bántani, elnyomni és
sértegetni többé,

yissza az ősbazábat
Kerekodjen föl a még élő tizenkótmillió magyar,; a

csonka országból, a Felvidékröl, Erdélyból, a Bánátból s
csináljunk egy olyan népvándorlást, aminőt nem látott ez
emboriség a ,trúnok, góiok, avarok és longobárdok viilága

a lme8e§ ég, do olyan nesztelen oz is rna" mintún a=más-
yi|ágla botlottam volna bele. És ha az égbolt leiteteiérOt
lehasít egy_ csillag valame}yik tengerbe, szinte Üaltani a
sivitását, Es ba igaz, hogy minden hullócsillag egy-egy
elköltözött lelket ielent, igen .qokaknak kell meghalniok
sivitását, És ba igaz, hogy minden hullócsillag egy-egy
elköltözött lelket ielent, igen .qokaknak kell meghalniok
&o§tenában. Kü]önösen a magyarok közül.

Fgkszem hanyatt s a csillagvilágos eget nézem, Azon,s részon, &tnerre Csaba királyfi toiasainak kell vágtat-
niok ...

Mert lankatlatlanul vágtatnak íelónk másíélezer év
óta s útgylátszik, mintha közeledni kezdenének a?. idei
évben. Világosabb' a Hadak útja, mint azelótt volt, tghát
"nem lehetnek már me§§ze fúvó, lovaikon a húnok, tro8y
rtegsegitsenek benniinket. Hiszen §oha oly sziiLlrségben
norn volt a ütagyar, ,mint most. Jönnek Csabe lovasai, vala-
honnét Georgia íelől...

A Hadak rJtlát nézem, a nyári éj.szakában, amint
ogyre világosabban sóvosodik a derengő mennybolton.

Tehát mégis jönnekl
, Jönnek kardosan, verejtéktól reszkető lovaikon, sótét'ütétségbeeséssel" Talán mert tudiák már, hogy eldobván

;§ajót kafdunkat, a népek és nemzetek szemetje lettünk,
akik rintánkotlásra görbült sz&jjal leskelódünk némi segít-
sógért, miután magunkban sem bízunk tötibot.

Dehát hibásak vagyunk-e?
Feksz€m a nesy nyári éjszakában, kör,öttem a lro-

mályba takarózott magyar puszta § &ír& gondolok, -hogy
éppón ideje, ha ezer esztenrló óta elfáradtunk & kardvise-
tésrben. Ezer esztendő óta nem volt megállás: mindig ve_re,
k§alnünk kellett szüleinkórt, feteségúnkért, húgainkért,
*yerm€keinkért. betevő fatat kenyerünkért, puszta lé,
{únkért. nvomofult iövendőnkért s híres kis hazánkért:
Magyarbrsia8ért . .. §enki olyan árva n6p o világon, mint
o ma§yart Itt állunk őrt és csatázunk minderrki ellen ezer
óvt; §Ónki a nyelvünket nem érti,_ hogy .legalább _egy§zer
kipánaszolhatnók magunkat; serrki testvérünk, _rokonunk,pártfosónk e kerek földön... Istenünk-Urun*, hogy tud,
iunk iregmaradni ennyi ellenseg között annyi időn át?

Nagy éjszak& v&tl...
Csak a derengós hatlgat mindenfelól s csak Attila ki,

r6ly üt és kesgrű húnjai. száguldanak _lankadatlanul a
ryreirnybotton, ho8y megsegítsenek bennünket a végsó _szo-
rultsásban .. . rtÍ-btt bujdosócsillag subog le a menny kár-
ottián: negyon sokan hagynak itt bennünket ínenap§á8,
foriirtna beiiifáradtak volna' már a remérrytelensé8be, mely
rörülfogie mostanában a magyar népet.

Híres volt hajdan ez a nóp. Voltak hegyei, rengetsg
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óta... Kerekedjünk fel összes "nagy,er törzsek,. nemzetsó-
Eok ,6§ családok szerint, üljünk szekerekre s induljurrk neki
a. Voreckei hágónak visszafelél ".. Vigyünk ,magun}kal
-mindent, ami megmozdíthatól még,a kútos,üOrt mog a ved-
ret ,is ,a gémeskútról; vigyük magunkkal ehéirrket, köny-
veinket, marháinkat, aprójószágai-nkat, mindent-mindent.
§lőbb azonban küldjü,uk köv$teket a négy világtá1 íelé
mindazokboz a; magy,arokhoz;,kik a Föld szótszórt zugai-
ban tengenek és reményketlnek ktrnokul, ho5y ,aa Iste.rr
majd megsegíti óket is s egy,szer még visszatérhetnek hoz-
zánk... hívjuk traza testvóreinket, pajtásainkat, hívjuk
haza az ö§szes ismeretl€n megyerokat É,szak- ós Dél-A,me-
rikábóI, Kanadából, Ausztráliából, Marokkóból, Kuba
szigetéról, Jáva aaiseióről s Lengyelországból... Leszünk-
.akkor összesen tizonnégy,millión.

Gyerünk Ázsiá.ba!
Kószüljenek íöl az urak és vezérek hi,ntón eyagy nye-

regben; jöjjenek a városok ós vármegyék, a járások és a
falvak; a csi,kósok teleljók öggze a móneseket, a gulyások
.a gulyákat, a iuhászok * ,nyájakat, a kondágok a kondá_
kat; rakjuk szekerekre britorainkai s párnák kózé apró
gyermekeinket, úgyszintén csomagoltassunk összg min-
dent, ami mrlzeumainkban található, vígyük magunkkal
földjeink termésót, de cséplőgépeinkgt se hagyjuk vissza;
vigyük mozdonyainkat és vasirti kocsiJainkat, kevés
ágyúinkat s néhány repülőgépünket; mozduljon meg a.

Jablonkai trágótól a Törosvári szorosig minden lmagyer
ideszámítva a betegeket és a magukkal tehetetlen agga§-
tyánokat is, hogy no váIhassana.k ellenségeink martalé-
kává... Ne maradjon utánunk semmi más, csak ,a gzán-
tatlan és vgtetlen fóld ugaron és a puszta háza,k. És a
siketítő c§önd, ho8y rémüljön rneg mindenki, aki ,a lriüát
tenné be ide utánunk, ha már elmentünk innét.

Mert itt n€m lehet m.aradásunk tötbet! Istenünk,
minden oldatról me8 akarna,k ölni bennünket. ".

Vissza az őshazát}a!
IIa megérkeztünk aztán az Ural és az Áltáj közé,

valabol a Balkas tó környékén, felgyülekeznónek au c't-
szág összes mérnökei s kimérnék mai hazánk régi határait,
bajszálpontossággal. Mert nekünk talpalattal ,som kell
tirbb terül€t, mint volt az ezeresztendö§ Megyaror§zá§
Európában! Kimérnék r:ajta a határokat: fuzakon az
U-alak{t bemélyedéssel, mely í;alálható volt a Javorina
mellett, kelet íelőt kirajzolnák a hároimszéki határdombo-
rulatot, dél felól megvolna az Alduna szeszélyes kanyar-'men€te s hozzámórnék Hor3álországot is Fiumóval
együtt ".. Utána a mérnókök kimérnék kinek-kingk a
ma8a földrés2ót, a pallérok és munkások építeni kezdenék
a palotókat és kunyhókat... öt éven belül meglenne a
virágá ós-Magyarország!

Micsoda vándor(tt lenne ez, T€rgmtő-Urunk!
Legelől ü8etnének csörrdes kocogóban a hadsereg

lovasalakulalai, hogy hírt vigyenek elóre s megbiztassa-
nak minden orszÁgot és népet: békós szándékkal vagyunk
§ c§upán az ósi h,azát akarjuk elérni, hogy egyszer mát
nyu8odtan hajttrassuk le fejúnket... A világraszóló kara-
ván két oldalán haladnónak cse.kély gyatogbadaink, mi-
alatt loghátul, lreti járófóldekrs, rpndőrök ó,s z§andárok
zárnák be a menetet, lrogy sonki el ne maradjon e nagy
ritban és el ne vesszen egyetlen magyer is.. . Hisz oly ke,
vo§en ilíJaTadtunk mára

Ázsiábat Ázsiába!
... Na8y éjszaka van körülöttem,
F,élhomóly dereng mindenfelől, csa,lr a csillagok lobog-

nak szinte íöldöntúti fénnyel . . . A Göncölszeliere félig
mesfordutt már rúdhe8ye körül, lótom a Kisbórest, kelo-
üen magasra kapaszkodott már a Fiastyirk ,s vógig, a
mennybolton, a Hadag útja sávosodik oly_ ólesen,. h98f,
kétsédkívüt köaeledniök kell ,a hrlnoknak.. . Csaba királyfr
nyilazó lovasai ók, akik tiibb mint másfélezer éve vá,8tat-
nak tOUatatban, mert megballották me§§ze-me§§ze, hogy
ira,gy §zorongásban vagyunk ,a Ti,sza tájen...

§okóig nózem csillagaáporos ritjokat. Talán szédület,
talán fólá-iom, de szabad sáemmel is ki bhet érezni már
ogyes loya§okat, amint fúvó méneik sörénye fólé haplva
tÖnosO indutattal száguldanak, bogy segítségére legyenek
a mIndenkitől elhagyótt ma8yar népnek . . . § ha itt.lesz-
nek esv§zer. velünk együtt visszaíordulnak s megindu-
lrrnt< iátamónnyien Ázsia felé. Mert itt nincs maradásunk
többetl

Dehát lehet-€ rtr€nnii-nk: ez a kérdés?
Mert az Ural- ós Áltájhegyek között téresedő sikságig

ami népek laltnak, bizonyára békés szívvel engednénok át
batáraikon és íöldjeiken,.. Debát lehet-e mennünk egyól,
talán?

Hisz minden-minden vis§zatart!
Hogy hag_yjuk itten az óbudai tregyvonu}atót, mely-

nek lóbánál Árpád piben valahol a lovával ,és figyel föl
szakadatlanrr} a íöld alól? Hogya,n lehessen örökre hátat
fordítanunk a Muhí pusztának, hol haívanezer vitóz
csontjai heveruok, alig ásónyonra a felszín alatt? . .. S
itt van a munkácsi vár! E vár sáncáról indulatosan riadt
rá egykor a rézdobosára Rákóczi, hogy vágjon bele abba
a dobba; mert mo§t következett el az utolsó harcnak idő-
pontja! Pedig akkor.már olyan sor-sban volt valam*nnyi
legónye, hogy e bőr csak lötyögött rajtuk a szti,rretlen kop-
lalások folytán... Ugyanabban az időtájban esett meg,
bogy a kemény Bercsényi hangosan zokogott, fdl az ung-
vári Drugeth-vár ódon folyosóján, mert hírvivő érkezett
hozzá" hogy mindenJelől özönlik ,rnáráz ellenség, egyedül
Vak Bottyán tradakszik wftg az útált német ellenében, a
tarna-eörsi mezőn vala}rol... Csatázik tábori sátrában
haldokolva, végelgyengülósben, mindazonáltal gy{ilölködó
méreggel,

IstenÜuk-Urunk, hogy rnenjünk innét Ázsiába?
Nem enged a mohác§i sik, ahql huszonkéteeer dalia

alszik négyszáz esntendeje s veltiilt' alszik a fiatal ki,rály
ís ". . Ki merné ittha6yni a c§ákiornyai várat, ,rnelynek
termeiben össaefont karokkal s dúlt létekkel döngött alá-
íel Zrinyi Miklós, legháborgóbb lelke ogész nemzetségé-
nek... Visszafogna"k a pataki vár kövei s ócska gyalog_
járói, ,melyeken annyit tünödözött' egykor ama zempléni
jurátus, hogy vé8ül is temóntelen galibát okozzon idehaza
s idegen buidosásban hajtsa le utoljára megfáradt, vén
feJét. . .

Minden_minden visszahú?. e|abez a földhöz!
Itt állnak, csonka tornyaikkal az ég te\é mutatva.

romladozó várkastélyaink s keblünkről letépett udvar-
}rázaink; visszahriznak a temetök, rnelyek lakói, ha rászán-
nók magunk,at egyszer az índulásra, kiemelkednének hor-
padt sirjaikból s csontkarjaikkal megfenyegetnónek ben-
nünket a túIvilágról, hogy ne hagyjuk óket .rnagukra;
visszafosnak emlékeink eaer esztendőtől kezdve, bisz ,au

emlékek mindenike harcot és férfias kimúlást jelent. , ,
Sehol annyit nem verekedtek, mint €zen a fölttóti s negyed-
ö}re a talpunk alatt mindenütt csontok vannak.. . Ezek
a csontvázak hazájuk iszonyú védelmében e§tek ö§§ze utol-
jára egytől-egyig, akár gazdagok, akár szegények voltak
íöldi életükben . .. Nem lehet itt hagynunk egyetlen n,égy-
szögölet is: mert 'luróc vár"megye nincs tóbb a világon, de
Hunyad vármeg:ye sincsen, Nekünli csak ez az agy b'azánk
van: nem mehótünk vissza Ázsiába, de Brazília feló sem
kerekedhetünk útnak.

Győznünk kell itten, vagy megbalni minden rna-
gyernak!

Mára alábbvalók lettünk minden nemzetnél s a népek
szemétjévé váltunk. De el íog jönni az óra, ha közös_ sírba
nem akarunk beroskadni, amikor megmarkoljuk mósegy-
szer eltrajított kardunkat!

Az Isten erra Tondelt minket, hogy egyszál-szablyánk_
ka} verekedjünk itt halálunkig: szüleinkórt, fe|eségünkért,
húgainkért, gyermekeinkért, bét§vő falat kenyerünkórt,
puszta létünkért, nyomoruli jövendőrüéri, s mindnyájun-
kat eltartó édesanyánkórt: Magyarországért. . . Va8y
győzni fogunk, vagy elpusztulunk mind. Tertium non
datur!

...Fekszem a nyári pusztán s hallgatózom a nyári
éjszakában. § ú8y rómlik ismételten, mintha a csillagok
bbbíáradtat volna a loltogásba, minth& húnyni kezdené-
nek észrevétlenül. Virradat közeledik talán, rnert a Hadak
úijánek fénye is sápadozik. . . Ismét távolodik hát iőlünk
az- utol,só h{rn királyfi kótségbeesett lovasaival együtt. ..
Távolodlk, távolodik...

Végzet fekszik rajtunk, ttogy, senki pártfogónk és segí-
tőnk nincsen. E8yszálmagunkban kell kiátlni a síkra most
is és meghalni inkább, mint döglődni tengve. . .

Ivíert í§y nem mehet tovább!

I
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Szomor{r, bor{ts idő volt akkor epte. Áz ég sötétségét
sehol sem szakította meg egy-egy ragyogó cslllag. A Balaton
víáömege komoran, mózdulatlanul-íelitidt meüé"ben. Még
a hold sém világított, az is elb{rjt a felbők mö8é. A tüanyi
koloator, mintha bzője lenne á vidéknek, ú8y nézett le
a vöIgybe. Nagy távolságban egyetlen fénylő pont -_
tábortüzünk volt. körülültük a tüzet ós mereven bámultuk
a lehulló parazsakat. Régi, sok tábort látott cserkészek
voltunk mindannyian. Most mi, a mindig víg fiírk szomor{ran
iiltünk a btrcs{r tábortűz mellett. Elrtpúlt a hárorn hét,
]etelt a táborozás ideje. Idegen közöttúnk csak egy vrrlt,
a paranc§nok úr cserkésztiszt barátja, A tábortűzllöz valő
levonuláskor vettúk csak észre, hogy a jobb láb{t egy
kicsit húzza. Most velünk ült ő is a tűz m-ellett. ,,Enekel-
Jetek nár valamit, fiúlC' - szakította meg a csendet
vendégiink nagysokfua. Mi ónekeltünk" Azután egyík fűzfa-

rön,TÉ§DT
€* írta: Lenüyet Mlltl6§ t

sikerrel. A

kellett.

cgy hatalmas köiiyv
ajándékozta ezt a l

is maradt. Yalamelyik kis apród middiárt felmászott, }togy

lehozza. A nagy alkotmány szírette lábai azonlran nem
bírták a íelmászással járó rázkódást. A leugró apród meg-
lökte a szekrényt, de ekkor az egyík korhadt láb kitörött.
Lz egész alkotmány rázuhant volna a szekrény előtt álló
másik apródra, ha a szerencsétlenséget egyik jelenlévó
cserkész az utolsó percben meg nem akadályozza. Pillanat
alatt ott ternett és váUával fogta fel az egyensírlyát vesztett
szekrényt. Azt azonban már nem tudta megakadályozni,
hogy az apród íeje a rádűló üvegaJtót be ne nyomja,
A cserkész a szekrényt esésében c§ak €Áv'pillanatra tudte
megállítani. De ez a !illanat elég volt Üho?; hogy a kisfiír
íejét kiszabadítsa az üvegkeretbőI. Elrántotta a tóbb sebból
vérző fiírt és a szekrénvtől messze lökte. A könvvtárt
azonban tovább tartani -nem tudta. Elengedte azt'és el-
ugrott" .A szekrény így is rázuhant a job5lábára és össze.
zúzta. Iszonyú fájdalmai voltak a fi{rnak, amíg törött lábát
ki tudta szabadítani. De még akkor sem jalgatott, még
akkor is ura volt önmagának.-Esyik apróddái1anna vizó
hozatott ós lábát a vízbb tette. Á-hide§ annyira enyhítette
fájdalmát. hogy hozzáíoghatott az "apróá meniéséhez.A sebekből az üvegszilárrkokat kiszedte- és a sebeket bg.
kötözte. Tovább azonban már nem bírta; elájult.

Életmentése örök emléket hagyott hátra, sánta maradt
egész életére. Azóta hossz{r évek multak el. A közcserkész-
ből c§apattiszt lett és büszkén }rordja az életrnentó ki-

poéta társunk szava]ta s4iát költemónyét - nem nagy
sikerrel. A figyelmet legalább is nem kötötték le ezek a
számok. Venóégiink láihatta ezt, mert kérletni kezdte
ífr;":;"fi;üi;löcr,""ffi i -" 

"-ururiítl 
ft eháii

A nagy csendben csak a rőzsék ropogását lebet
üamit. Nómán f igyeltünk,
,Dosását lehetett hallani.
azűe nézett * felemelte,A paiáncsnok {rr * ki eddig a tűzbe nézett * felernelte

íeiét és hazzéil<ezdeLt elbeszéléséhez.
.A paranc§nok ür * Ni (

íejét és hozzákezdett el
§dgííryrfil:,:'J_"!§{tii-&l,"l*19,1_ i§}1* iFm*i* T"í?,*xuffi'#"Tt§;í"§t1',fr' *:ilo"Hjitt1",á,,f;%l;áii'ii,lBí:"-iHfiiíá"J,uffi1l"f*,f;iT.",tiőh3i xtl,rf::§,efi ..tűrmáai&- cJórltiziti"nnF,- rne* anot

Ánnat a csapatnak, ahol ez a íiú cserkészkedett, volt ,4. P"I?"cs1o! t{ befejezte történetét. A tábortűz
náíáirir.i köfirv;;Úri'irió.-Á cióit esiei egyit< bárátja ]]19§91 lgbban_! és tisztán láttarn, hogy vendégünknekA cserkószet egyik barátja

rrabot a csapatnak. Súl}aajándékozta ezt a régi bírtordarabot a
minden bizonnyal több lnáz§a lehetett,minden bízonnyal több názsa lehetett, E§ alkalommal, Fgy pillantás sérült lábára s én tudtam, }roÉy, nem
labdázás közben, a labda a szekrény tetejére esett és ott a véletlenen m(llt, hogy a paranc§nok úr ma esté-éppen
is maradt. yalamelvik kis apród mindiárt felmászott, }togy azt a történetet mesélte el.-

4 túbar
(Kuruc nóta után)

A cserkésztdborra
Leborult az éjiel,
Yalamenngi sátor
Egg a sötélséggel.

parnok úr sótra
Feliebb uan dambolua,
agg dll a középen,
Mitúha templom uolna.

Békén píhen ímmúr
Minden cserkésZ|ía,
Csak neki aan gondia,
Csak nekí uan dolga.

Felnéz két szeméuel
A csíllagos égre,
Emelt |őuel jdrul
Az Isten elébe.

Reútdmaszkodik
A_ cJerkészbotiára,
Ald,ást imddkozik
AIuó ttibonira.

Foh6rvful Imro

könnyes a §zetnst

.űayőm
Ha az édesangám
örökké éIhelne.
Akkor is meghalnék
sztuescn éretle.

Merl az én angómnóI
Mór nincsen iobb anga,
Törékeng kis asszony,
Arany minden szava.

Reggeltil napestig
Dolgozík és túrad,
Menngire szeretem
Ar édesangómat !

Oh ! Ha ő nem volna,
Mi lenne énuelem?
Ruhút, cipőt ki aií,
Miből a kengerem"..?

Hogg ha elveszteném
Az édesangdmat,
Talán tút sem élném:
Megölne abánat.".
Mindenható Isten,
If,allgasd meg imdmat,
Eltesd ígen sokú
Az édesangámat.

Á Jőhélelegílell o3lőgfilőlotony
Az ameríkaí

O3,íóbet 37
Az ökörngúl a széI hátdn
Kacagoa himbdlja magőt,
Tűník, lűnik a bald,agság,

Halld. csak az engészet szauát !

Szökellő |éngggíkok közölt
Aranyesőt perget a |a,
S |ülünkbcn halkan |elcsendüI
Elmult ngatunk aíg kacaja.

A sáke párás égeresz

Kődöt szílóIua megcsordul,

§ r.a& sóhaijal ae oWóbet

November haoába |ordul.
,ftók* Zoltán

A hanghullámok lcssan haladnak,
eggkilométeres tduolsúgot kereken harom
músodpere alatl lesznek meg. Az eleklrw
mos hullám czzel szemben |elette ggotsan
teried, ggakorlalíIag ugganabban a pil-
Ianatban hallják meg a hajón.

Ea tehót a haió észlelí a szikratávíró-
ieleket s uldna 15 músod,perc mulva éri
el a ködkürt hangja, uga ő kilométer
táwlsdgra van a aildgttótorcngtóI.

Balogh Forgne
ítYtrY-Y.Y!rrr r.t,YyríYíúr ti!!ttl| Üttlllt! ttttlltittÚ!!ttIt íttú Y YYtt t.UYUvyYr*§

II an c1áz z cl o ő dehe zi& g traly ma
Kí nem sirí még haggmatísztttós

közben ? Ki nem csodáIkozott a haggma
,,szomorító" hatósdn, mikor a tdbori
kuktdkat, sőt még magdt a |őszakácsurcí is könngekre |akasztotta?A kémia |eilődéséuel analizdlták a
haggmát, sőt még a maró hatdsú angag
neuét is megdllapítottdk. Allgl-aldehgd-
nek híuiók. Ezt az angagot haszndljtik
a |élelmes mustárgdz előóllltdsara.

/1\ fuIichígan lawn
tt aanolyan oilágtló-
|# torong, melg bo-
i ,t rult és ködös id6
/',\ , bcn ködkiirtjeinek
*lr ' megszólallatdsával' ____: eggide!űleg szikra-

tóuíró ieíeket ís ad.

, jJ],r
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NAGY KITüNTETÉ§ ..i

artg Edo bályánl.t, vltéz Fü.íó Edo orrz& 'i,

cot vezetütlgztct. A Kolturznlnllzlgr Úr. li;.

Pe§tv{rnGiyo népművglö tlttáfinrlí !3-
rgzle ll.

Úl nutrt6re rnlrtt ternórzgto$l lgvg-
,.bb ldcto luthrú r c8€rkérzetrc, do lel.d.i|-íú agll3sll&óvel nópnüvclö Eüúliűbrn .
§rGllésrfiúü. grzdeg tapagzi.lrt8lvsl lglvór. ::

tezvg líazl crcrl6sz .tó nlnlái" v6ca2bat.
A e*ilóuetrg rráít.tó lorgyotó 

'66 
191. ,:::

tlró8roaeron carl' .rt lolotrtl. bosy . ,r.brd
ldelét lcglctrőDb vezeté§re loídllh.tl&yltér Frreró Edói úl nunlelörébg e lot
llzerer crcrlrórz lzereteig lteód r a, 82 óbal, ]

logy sbboa r úüntíllbrn ts o|yrú rzíwsl.
lóteltel 3zoltal|, az mgzdtot, olni eddlg l
cacílé§rotbotr tglto, t882l ór log|a |r úennl r -'

'üvöbfu 
lr.

§zóíot lep (omároml Jánor. A nemrég
elhúnyt rragy lró, Komáromi János, kinek|u,
láláról mult számunkban ernlékcztünk meg.
lesútabb biret §zerint sárospatakon, ahol
diákéveit töltötte, szobiíot kap.

Az Érgctl Kat. Glmnázlum 2a. rl. R. X.
-ilagyrr Jövó" cserkészcsapata októbei
10-én, vasárnap ünnepelte atapítis{oak 2§
éves iubileurnát. Regsel 9 órakor pokorny
Emánuel dr. prelátus, az ittlézet volt icaz-
gatója celebráIt a Rákóczi kollécium templo-
mában ünnepi, bálaadó szentmisat. Jllise
alalt s csapat cserkészei mindnyálan szent-
áldozáshoz iárultak.

íllise után a parancsnoksás reggelin látta
vendésül a cseíké§zÉt vezetóit és a csapat
tagjait.

A gimnáziunr zászlókkal és pálmárkkal fel-
dlszitett aulájában délelött lél 1l órakor kez.
dödött a iubileumi dlszsyülés, Az ünnepi be-
szédet Radványi Kálmán dr. tiszteletbeli pa-
rancsnok és Tyúkoss Oyula parancsnok be-
számolója követte a csapat elsö l5 évéróI,
iubtöl€§ a további l0 év történ§téröl. Az ün-
nepséget belejezö csapaiinduló elótt a szer-
vezötestület elnöke ,kötötte rá a csapat-
zászlóta a jubileumi szalagot. melyen ez§§t
betükkel van ,fellrva: ,,Muukás mult - szebb
jüvö."

Á §z€8odl llscsgrkógzek október tizedikén
nagy ,közós ,lrirándulást rendeztek a somogyl-
telepi játszótéren. A klránduláson ínintegy
kélszáz kiscserkész Jelent m€g, húsz vezetó
klséretében. A kirándulást e.mlékezetessó
i€tte az €gye§ csapatok bemutatása. A vf-
gabbnál vlsabb számok után hatalmas .közös
játékokban vett íészt minden kiscserkész.
Legiobban a nagy karszalagos háború tet-
szett a sok gyermeknek. Úsy beleiöttek a
.játékba, hogy szinle méE az uzsonnáról is
megleled&eztek volna, ha a vezetók nem
figyelmeztetik a gyermeksereget.

A blcstel l88. §a Turol ercs. tüdó§ltó|r
irlel, ,,Csapatunk az idén tarüa lennállásá-
nak l5 éves iubileumát . .. Azt tervez,-
tü*, bogy vlzicserkészek leszünk és kajakot
épliünk. Könnyii volt ezt .kimondani, hogy
o,építünk"i de megvalósltani annál nehezebb,
mivel nincs közöttünk olyan ,liú, aki ebben
szakképzett volna. Üsyességünk révén mégis
sikerült elkészíteni és iltála lsten. olyan jól
siNerült, hogy ma8lunk is megcsodáltuk saját
munkánkat. Akármilyen nehéz munka volt
is, azkl mégis vlgan az ió kedyvel dolgoz-
tunk azon a kajakon, mely nern egy emberé,
tanem a küzé."

A szegedi ,rtalpas"
cserlélzel ré§z6ís.
mlclött néc , ryüt-
ió§?öl or§zá83r€rte
hldofii§t rzereztol
votne. rnárlr 6rlgz-
lcl !dom3nyd..

U8yink a §zerlesz-
tös{r t.íl.L torrcl-
túr{bú olvtsvt a
§zo8eól ,,TrlDa§or'-
ról rzóló clllsl, any-
nytre lollellwcdtelí.
bocy üt nagú rlgl.
tol ör.zetyü|tcll tl
olthon nálillöztclü
rnblnsnüelet s srt r
l.9nrt sllúlottál í€L

Llpzóltálr boérlc-
z.ll .donáayot:

l télllabát,
l rapte,
l ,adfál,
2 olr cl5r6.
l lng,
{ Dlr harlgnyl,
l lrleo,
l0 drb ítlléi ór nyalteadő.

TAKARÉ(o§§ÁGI NAP! oKTÓBER al
TelaréLoss{s| tlzparagcaolal :

l. Dolsozz és ,keress.
2. Élj beosztással.
3. legyezd a kíadásaidat és vesd össze

bevételeiddel.
4. Tartózkodj a ,felesleges kiadásoktóL
§. Tégy iélre nem várt kiadásokra.
6, Szerczz takatékbetótkönyvet.
7. Bizts§s másokat is takarékosságra.
8. §zerosd otthonodat és törekedj csaláű

hizal szerezni.
9. Oondolj öreg napjaid?a.

l0. A takarékosság hazaíiság.

Dr. Btlú3lalyl Klss.fcrenc h, vízicser,kész-
vezctötiszl szegeden iírt és a v{zicser{rész-
csapatok vezetóivel megbeszélést taított.
§zegeden egyre élénkebb ér.dek}ódés nyilvá-
nul rneg a vlziélet iránt.

A I(EDVEZMÉNYE§ sÁToRBE§zERzÉ§t
LEttETö§ÉoET

8 rzeDaGüberl zötd törlevélbon már t€leztül.
Esy l0 rzeuélyer llrngyr-tlpusú vadonatúl
örd !átl.i rll9rltlí s bolll áíúál tü. aao^-lil
olc§óbb&í, í80.* P.ért blztorltgd. it6c
l0 dsb. ltyea sútral tudunl a gyárnál ren.
dolrl, gony| aüy.g áll mÉ8 rondellozósre.
Ezórl rrolnal a c!.patolnrt, rlltngt lósz-
oérz§l vrt nódlukbal lll ett . ledvezü
leüetüsórst llhrrználnl. Tévodéset clkerillége
vé8oat ha!!§|llyolzuk, bo8y |Iost ronde.
tendö, ól t{tratról ven rzó. A
ll.ngy..l|9{, b.ronló r B-ttDr§boz, §§l
bol&6 slroúdezéss tedveább, .l.Dteílllclc
ü8y.ila A vétc|riret a rátor ,átvétole altal-
návd tell tl[zetll A ,átr.lrt üeller leh
rzcrglérrol lzóllltlut.

A CrortGszszövGtra8 orzdrtá8l
lllvrtrle

_ El

itlt tell i nétnet vlzlrngniőn9l aüd!l, ho8y
tlvet.lo§.í lér§ltsél. A német vízból"
menió esyesülpt (Die Deutsche Lebensret-
tungsgesellscha{t. D. L. R. O.) a |esújabban
a Lövetk'ezó teljesítnénygk könnyú elvészé-
§ét klváíia vizssáin;

l. 15 perce§ úszás állóvtzben, vagy ó()ü
méteres úszás folyóvlzben, a folyás irányá-
baa. Az állóvízbcn való ,úszásnál 5 percet
háton kell úszní, a íolyóvlzben pedis az út
háromnegyedrészét szintén háton liszva kell
megtenni, A ltáton úszásnál a karok hátra
egyeilc§en nyujtandók, vagy a mel}kason
kereszibe íeLtetendök.

2, Rubában úszás: lotyóvtzbelt 200 méter.
állóvízben l00 métet. Az úszásnál 'a cipö Ie-
dobandó.

3: A levotkózést úszás közben is el kelí
végezni és pedig rendes úszás vagy vlzi-
lapo§á§ közben. A vlz mélysése lecalább
2-3 métér lesyen.

4. t7. m vízatalti úszás állóvlzben. vagy
2? métet'vlzalatti úszás folyóvlzben. A víz_
alatti llszást lejugrássa| kell megkezdeni(1-2 .rrr maraslatról),5. tlat peíc alatt kétszer ,ketl, vízbe
merülni és legalább 5 iont nehéz tárgyat
}ell a vlz lenekéról felhozni,

6. A vlzbólmentó íogáso& bemutatása egy
14 éven íetüli emberen.

7. A szabaduló logások bgmutaiása a víz-
ben.

8. A Scbáfer-féle ,rnesterséges lélegozteié§
elméletében és' cyakorlati kivitelében való
iáratosság. (Mentók Lapja.)

Az l. lerülell crerkészláték alkalmával a
7. számí értékelési pontnál ,hátrahasyott
hátizsák me8találóját ,kérjük, ,hogy azt tulai
donosához (Illeszéna László órsvezetö, Bu-
dapesi ll., Ostrom-u. 19) a portót utánvéte-
lezvo sürgősen.,ktlldje et. (Tartalma: 2 drb.
viharkabát, 2 drb. pullóver, 1 drb. tőr.)

A budrp€§tl 272. .z. ,,|(olptn8' cs§3. okt,
?4-én ünnepelte me8alakulásának 15 éves
iubileumát.

Nóbáry rzánl , szogedl csertfurvlzltelop
élgtéből. A szegedí cserhészvlziielep látoga-
tóinak a szíma 2238 lö volt és a telep vlzi-
lúrakönyve 11.336 befutott kilométetról szá-
mol be az l936-os évben. Ez a szám örven-
d€te§en növekedett 1937 lolyamán. mert a
telep látogatóinak száma eddig 24(X) és a
megtett kilométerek száma 12.759,

A DéIvldékt Aero Club .,Tisza" és ,,Sze-
sed" vltorlázóíepülói lelayatásán öt szegedi
csapatból százhítsz cserkész velt részt.

A szeagdl Lereskedelnl lrtoláben §§€r.
készcsapat van alaku|óban dr, Jaban Géza
vezetésével"

A Dllt(É: l24lö. §zlrákl csapat ószi csa-
patösszejövetelét dr. ormos zsigrnond pa-
rancsnok vezette, Az ö§§zejöy€teleo a nyári
csapatmun,ka aratásáról számoltak bs az
€sye§ c§apatrészek patancsnokai. lgen érde-
kes volt dr. Révai Józseí ker. társelnök be-
számolója a talpa§ cserkószek löldmúveló
munkájáróI, amelyet a Tisza árterületén ioly-
tatnak az egyes külvúr<lsi csapatrészek.

A rálorllretl 2ó{. tz. ,,lluny.ü Jaror*
c§cs, ré§ztvett a üelyboIi és ,környéki túz-
oltóegyesülelek légoltalmi kiállltásán és gya-
korlatán.

#&É--íp&B-

G§ol§(Dreáet
és trettszet
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páolr a c§apatközi munka iegyéberr indult
a cserkészóv. lllég szept. végén néty csapat
l,ú0 csetkésze Bakonybélbe rándult § másnap
közös .badijátókban m6rte össze ereiét. Oltó,
ber ll-én 3 elüadásbar, mintesy tMO leány
és liú s 300 telnótt elótt iartottá,k a közös
nyári beszámolót, változatos köntösben tá,
tálva lel a hasonló ínoídanivalókat. A bencé,
§ok (I59. Corvin) saiát filrniüket ,szinkioni-
zálva" ausztriai lábtlrukat szemléltették. Ery
gotgárista (45{, §zt. László) mónolórban 9trta
el iáboruk pana§zait és örömeit. A tanltókér
zösök (lt8?. Maróthy) elemistákkal játszották
mts. minl barátkoztak össze Rápasalalnon
iliÉsácával a táborozás alatt, A kat. munkás-
filik (45ó. Mikes) a táborba induló liúnak és
édesanyiának jelenlétében szem,léltették, _mitjelent iekik a cseíkészet, míg a rel, ,munkás,
iiúk (Búvár Kund). a Theol. öregcserkészek-
lrel rendezett akaratilai táborukról ,,rádió
íüán",btlztak helyszlni közvetltést. A,kollé-
*isták Ía27. Tisza) ,,Puder Aliréd és a borz"
}atásos rémdrámában adtak egy epizódot,
süttói emeletes táborukról. 37 vetltett képpel,
a iamboree arca s néhány jó odava!ósi nótá,
yal a világtábor üangiai tetózték be az egé-
§zet.

l7-én a §ág,hegyen kutatott ,kókorszakbeli
cscrepek után a 227-esek vezetókara, míg
este jelenkori cserepekben a 33{-es Ostffyak,
rneleg kávéval vendégeliék meg óket az iii.
ecyg§ülét üelységeiben a leánykör ióvoltá-
ból.

A }|AGYAR-LENGYEL c§ER-
KÉ§ZKöR HlREl

A M. L, Cserkészkör Cserctábor vezet&
sére.már rnost érteslti az érdeklödöket. hosy
a iúüusban rendezendő szokásos cseretáboro,
zását jövöre is megtarlia,

A tiborozás helye valamely lengyel cser-
*észcsapat tábora. A iáborozás ideje alatt és
uián lehetósés nyllik Lengyelország törté_
netmi helyeinák és lóvárosának megtekinté-
,sére. A tábotozás idótartama három hét, össz,
,költségc 90 pen8ó. Ez összegben már bcnne

,

van a2 itt táborozó lengyet csere-cserkész
tlíi is. Jelentkezni rnár most a köri vezet6ség-
nél lehet. A fetvéiel. a jelentkezés §oííendié-
ben történik.

E|öadásol r lengyolelrö|
A Magyar-Lengyel Cserkészkör téli eló,

adássoroátot rendiz, melynek a célja. a *ét
nemzet irodalm!, művészeti-, gazdasági- és
történelmi bemutatása. Az elsó elóadást a
cseretáborról tar§uk. Meshlvót a csapatok,
boz küldünk.

l,€Btyelorszá8l lcvelgzórre tzléses és olcsó
tev?ioíÖlr és lwelezótap kapbató. (Cserkész-
báz, Násv §ándor-utca 6. sz. Borbély Károly-
nát.)

FULELó GAz§l
lltko§ izeílorrtösó8l btí§rolgc.ia |ot€nt|

... hcly nrly örörnmel iogetttót orgz4t.
§zeítG r ilrayaí ca9rtó§z Ezemosüor löny,
vét, ncly nlnden c§otlég tönyvtlrluat ál-
lmdó értéte lgsr"

... hogy llDunt rzelkcszt§ré8o ezmgal*
na§.n Lészltl e nyúrl finnorlzó3l lrzrc.
brláiz. é§ ú€dyov.dász€xpedlclóra. ! oa|.'Ml a Budeoest nellelll !.8ytótényl |öt6?s!
hadügryvgrrel cóllóvögyelorlrtot t.ftott. A,
e8ylt medvgvrdá§rr€lölt 2 perc llatt l_§ lö.
vést tött ll üve r 200 móteííc lelálllto{l
céttáb|ire. A gyor, §vérettöl . Do§l.c!ö
68ó§10í klnclc83dctl, dg valancnnyl lúvól
ettati|ta volna a oedvGü üogy ll volí r
tóvöbr|not? Ar, Éí''z3 szerl3§ziö3é8l altoh

... hogy a llla8yir Csertész §z§ílosztü.
§t8o to§tühtllog íi!zl} lg e pócrl orsz{8or
lórytéplt{llltár ne8tetlnté§órc. Yllórzlnfllet
lelhasznülát .z .llrtn.t- r e lep pócrl
müítatá.§rlYal ár b.rát.lv.l ogy l}lagyrr
Csgrtósz-délutátrt lcld.z0st. Bgn8l.tilrrr lo-
rülrrgt a hollgndl l.úbofcat lsmsrtctö dl.-
pozlttvet. szgrtegzlörégl tltlolíól toslál ls-
ráltanl a loolet, l allelnlt tdúat Dacll
úú{t.tir§.lahat, togy ló ótletelt t el.
nondlaL.

... hogy e lrp bglró nartrlars.l t 8t€í-
l83ztű litásáí sgyll §roúbrto! ólléü8 tútó
taíác§tozatoú Ylt.ttút DGt . .ol úl ötlgtet,
nely olvoólnl elölt mér tlto&. de,..

...iogy e lovember l§-l lri!ilb.n a óret-
tesztörór ,.Otthór" rzánmal lcpl nog olve-
rólntrt. Ezért örónnel lótunt .p.óbb bíri.
roltt, íénytépctst, rgclyol sr§.té3zollbo.
troiia. Y.ay őÍ3l ..rlotrr volalloznat.

...'bo8y r lzertorztüqó* mlndon lehet6t
cllövol hogy r lgo tóté§ nóllül lusson sl
olldel olöfrzst6léboz. Ezórl a lapzárllt 16-
vldebb ldübo állroltottát 69c. Tebát trD.
ar?tl 12 nappal a lövgllozö tzlm me8le|s-
nérc el6tt. l(ósübü botüldült íüvld lözlen&
nyotncl o§.l .z arolben trdnú helyet edd,
te nóc a trpzártr gl6tt tolentll nglüú r
cltt botülőrét s e lipbü lc|ygl trítotiunl
leía íészére.

....ho8y e Klscrsrtélz rovlt ycz€laréber
sgyíc lrgyobD Jélrl vsgz ilhdrzontl §zwo-
boda Bélr, nópler nevél Bóla bicsl, thet
nevél e úogirúll rADród" l.D olvüól tól lt-
rnsrtl.

Takarékog GrGrkórr

Turán-cipőt használt
rn Grolkórrmunke.

fiüW ér táfuIaa?r
b6óllérrcl, bókanyclwcl l|.- p-tót

gafu*í4ő;ijffi 
ffi 'öíf 1,§l;

bórböl6rcl. jo|3.r.r yürár§el tl|.- p.tcl

!!"a.l :r.1tr,",:J lrtá T :cl p§.l
lfi. TERNÓczrv ,Áttos
BUDAIE§T, POD],IAN|€ZKY U.,a'

Clnro 03yclnll Trlr6n: l-Zl3_í3
Yldlkl rrndrlárt tyonnt a|llltunk.

A ltAcy^R TURI§TA EoYE§üLET vETt
TETTIGpE§ ELöADÁ§AI

'l93? nov. ll:, Dr. Margittay Ridhárd: A
Kisbalaton. l93l nov. e5:-Paóp Lajosl Er-
dély. t0.17 dec. 9: Szieberth trnre: A Len-gycl Tát?ától n lengyel tengerig. t9at
dec. 16: Dr. Zseinbery Gyula: ítriért iárjunk
ki a szabadba? l93E ian. 13: Dr. Peitler
Oyula: 3{Xn km autón és bakanccsal a Ke-
leti Alpoküan. (JUozsóíényképpel is.) 1938
ian. 20: |(eöpe Viktorl Székelyország!ól -Xlnáis. 1938. lan. 27:' Dr, Nagy Jenó: A ma-gyar erdók madárvilága (hanglemeze,kkel).
1938 febr. l0: Dr. Prém Loránd: A rnagas
,}regyek e§ziélikiia. 1938 ,íebr. 2,{: Kattnoker
Pál: l(irindulás a Mecsekbe és a pécsi ün.
nepi játéhokra. (§zínos mozsólényképpel.)
1938 mirc. 3: Dr.'Thlring Ousztáv: A lél-
év,százados Magyar Turista Egyes0let. t93E
márc. 2ái Er. Cholnoky Jen6: A Tisza. 1938
április 7: Xesster tlubert: Úidonsárok a Ba-
radlában, (I[ozgólény,képpel is.) Az ol6edá-
sok színtelyt: §zlóv. Pedagósiai §4niná-
riuu dlszterme. Budapcst, Ylll., itórin To-
rézia-tér, 8. lII. em. Nap: Csütörtök. ldó:
Este poílosan 7 óra. Belépödli: E0 íllór.
vendégekot mindenkot szlvesen látnrkl

§zabú Déngslo hatálával mé,lv gyász
szállt Szabó D. Béla csapattiszt, a bácsal-
mási 579. sz. Tomori cserkészcsapat.paranc§-
nokának, la.punk munkatársának házáta.
Egyetlei ,kisfiát vesztette ol tragikus hirte-
lenséggel és a csapai is leskisebb cserké-
szél, f,is reménységét tetto sírba. §zabó D,
Béla csapatDarancsnok kétéves murr,kával
elökészltetl és .hét országra terledó torék_
páros .mozgótáboron vo}t cserkés2eivel,anri-
kor Hollandiában elérte a gyásdtír, Á bács-
almásiak a vállalt ,,kötelo§§ég tudalóval syá§z-
karszalaggal jártá,k végig európai útiu*at, a
cserkészapát pealig virágokkal borltott rava_
tal várta itthon. A Ja,mboroc mesnyitásának
napján volt a tcmetés és az itthonmaradt
cserkészek és kiscserkészek megrendülw
néztek egy piciny ,kopor§ó után, amelyben
boldosabb bazába költözött a rnlndig mo_
solygó D&reske,..

_KöNW|§MERTETÉ§
Lrgerbl Zo|oe: §rodtl|rtoe utezlg, clmen

mcgieleni kónyve a világbirü ,,Nils llolger-
son itia r vadluda,lckal", csak a Kipling köny.
vet mérhetók hozzá érdekessésb€n és,&ülön-
tegos ,§zéps68bgn. ,Ki§ebb liú,k szárnára mcsós-
könyv, de sokkal inkább érdekli a nagyobba-
,kat, mint állattörténet és lltlelrás, tele izíal-
mas résztetekkel. Jó íorditásban. szép kiállt-
tásban isrzi értékes karácsonyi ajándéks a,
Alhenaeum |tönywiacának.

Arthrr lrnsonl Fecrl6l, ós lrusttlt e lgl.
lgdezöt címí múve a tavalyi,kedves Fecslék
és lruskáL további,kalandjait tárgyalja. Ez ir
olyan.lrisr. ótletes vakáció-történot. mint aa
elsó ,lele, söt talál rnég aazdagabb érdek-
leszít6 krlaldokban, nemcsak kis{iúknak. bo-
nem cserkégzeknek is öröm átélni velú.k egí
ilyen nyaralás boldog íeltedezó útjait.
Aüenaeum_kiadás.

P.tot.y Bmlr: Jultlótr l€ányiörténet.
Loányoknak §zer€? öröm6t egy i|yen bátor,
talpracsetl, melegszívü mai &is lánynak a
megismerésg. a*i mindenütt nestalália a he-
lyét. Családban, iskolában. csy nyárra vállált
állásban, a mai élet'sob nehézségén megy ko-
resztlil, D88y problémíklal ismerkedik m€8.
de akármilyen valószerüvé van téve tórténetc,
mógis &önnyü. derült, tól vészödó olvasmány.
Athenaeum-tiadás,

Etlcl Xlrtner: Enltne8. taron llergyr
tcL A ülrerré vált: Ernit és a dete}ttvok
clmli mü íószereplóinek egy lovábbi hedvel
és érdekes tahndia. A,kik ezt a lilmon is lÁt-
iák, biaonyoaan kólszeresen öriilnek mrld
ennek g történetnek. Atbenaeum*iadás.

A rzggedl l2|-€tct letelvers€nye a Tisz_a
kékszalasláért, melyet a c§apatpaíanc§no[
aiánlott le|.

Á



illrű m,oigyarírodiunÍr
.,. ,líit m_agyarkodunk az.zal, bogy Bécset, Lipcsét, Drez-dát, Bor,oszlót írunk., mondunir? ÜávÓ- t"i,ii ;;;;bÍ";á

e_ helyeket. Ha ,némót va"ó*, oe"óiiíű -it^rt 
néven!.. --V"\lI,_ j qy, beszá. (tü ini,, m'ért 

"ÓÁ- 
i oűii in n€ v?';ii 

"
,_,j."_Irryí*&8 nem igazúg. _Mert a való az, hogy' esze-p§ilr :ln*l m,a.svor részre követelní Bécseí ani'át, ati
1gl.19_"^"í.riGupán egy ósi suavunkat _tartja tenn, aÁÓiyiáOlanu§Kodlx, mennyire ismerték eteink Bécsorszás (Airszt-rra régii nyelvtinkön) székhelyét. Ha Varsónak' m""""r
|lgl9*y.n:_9§e§ , anle+ jele. ..hogy. műveltségünk,* triías-
f_olYlK,, §z€,munk €Ihatott odpg._ Nézz meg egy német tér-
5-^r"tl_? l,é:világot.sajá1. pgtytilQn 

_ 
tudják nóvezni, a né-

Iget muvett§q8 §zéle§ látókörét hirdetve. New-York nekikNeuyork, Koloz§vár .Klausenburg, IlIoszkva Moskau. stb.
{_",T"9tq0-9 Tnár francia té_rképen íondónii § d;y;Üi,ÍŐvolt,a nelyen:r. § 9? angolok mégse tiltakoznak holmi íran-cra terJo§zx,€dési kiisérletek ellon, mindenki természetesneh
veszi: ez,a francia nyeltren r,onaon nev-e,liát lsv mondiáka lrenclák, hivetalo§ á9 magánéletben Londóirt. Amint
logy Geuuát Génes-nek, tvtaitúbi- Möfiólie_nak, piágai
Prague-nak, Kairót Le _Co.ire-nek, Xtitntii 

- 
CtlrósrG-"*k"-Éé-

c§et 
_ 
vien_ne-nek. stb. taláJjuk a 'írancia Útinósben. '§ot o

T}agKeP: végignézheted aztán minden nemzet téiképiit. §zÓ-tárát: látni tgqg9,_ _qgy se mondott te arrOia ;"!""6r,'nóirva világot, a küIföld hogyeit, vizeit, városait tútiiaóí iv8Í-

v_én nevezhesse. Máris trány rógi szavunkat elfetejtettük?!
5.{r". ele.ink.még ltgtori néven'-emteseiték- Lembeis rá;i
ö%ö,i:iá,TTi,íű,iliíi,íirf"H,§*.,i1:o3,r*t,#íío8lalta, el, .hanem Boroszlól, Alamócot. Jassy '(Romá"nia)
hajdanüa_ tdszpd,ros, Gurgyevo-Giurgiu - 

nóÍ.,iiri--]Srr-rii-györlu| Ruszcsuk aroszcsik,_ Viddin boilony, rúin_§zóve-
rin_ Szór_ényalra yol't, Az _Cjrbdsz_ íolyó má'már ugyan
lrbas, .Szendrő na §zmederevo,_Bosnfuauar ma Sze"r]Ő"ó,de nekünk mragyaroknak szabad-e telódntink aicso [Őzen-I(orunkat, a régi. Macsói, Szörényi, Bosnyák bánságoknák
ny€IvD€_lr emle,keit? - Nyugatra nézel. keresed. hi&a ke-
resed Ágo§üd,t, Kolonydt,. N_orimbergdti a mai riragyar téi-képek csak Augsburgról, Kölnről, Nürnbersrót bóizélrrek-
mintha ,soha semmi közünk nem 

-lett 
volna"veltiX,- n iniii

magyar $_ákok ezrei sobasein Járták volna tVOinóttroni
mint,lra Yittemberga (Witterrtrerg; kapuját nem mi dön]gettük, mintha.Misnue (Mci.ssen) uccáit'nem magyar hu-
§?á19le. n_y_argalták volna végig. Miféle kegyetlen Üél íújta
\i tgjünkPól_századok megszi,rrtelte mááyar nevoiniirri
§ +iírl. éliink _itt..olyan gyökértelen ide§errüI, 

-mint-il
óseinktól egy-két üszkös lpmon, néhány s,Úvavii4adó nótán
éq 

"gy 
nagy üres pusziaságon kivül semmi se máradt volnaránk'? 

_skó.

KutUGYl HIREK
_ Áz Österre|chlscher Pladltndorbund 25 évesjubil.eumi _i|lnepségei sorozatában -néni"t*aÁ
_cserkészkiálIltást rendez a bécsi tlasenbundhelyiségeíben. A kiálrtáa norö"in"i-"i;ei.
.t!,|!:!or nyllik meg és 2r-is lesi nvitva.-Á,{iál{tj4! védnöke, dr Schuscbnigg káncellár.
A. _klallltás magyar részének rendezöje dryloá. vtxnos_. A ,megnyitáson a Szövelség
eln,öksége és előreláthatólag a Ill. kerület
cserkészei képviseltetik masukai.

__Norember oletén Budapesten tartózkodlk,lllr llorard Oatley, a óadrasi Év;;.lóiiböoy§ Ulub vezetője és az otlani cserkészékparancsnota. Budapesti tartózkodása atitiln-olal .lreskenyíilm eIöadásokat szándékoziktaítani a cserkészek részére. ugviii-i iii:patnak a íarkaskölyökvezetője esvébként
m_ost egy évre a budapesii Testnevelési Fő-iskola hallsatója.

A .v!.ár löcsorkészo & nete októberben iin-nepeltél( eziistlakodalmukat. Ez aIkalombótszámtalan tiszte,lö_jük üdvözöltó őf"]:--Á"]ú:rvs. §z. ls c§atlaxozott a szerencsekívánók-hoz és szerencseklvánataiho, miitetiitt ...ii-8yon magyaíos, néha na8yon hasznos." denem mindig cserkészszerfi - 
ajanoerient-.t ilüveg régi tokaji bort.

_ A .|e!t c§erkészszövetsóg 1938 júl. 22. és alll..r. fiozott íendezi ne8yedik noíllzeti nagytá-Doíaf, amelyre á magyar cserkészszövetsé-
aet.i§,m.ghlvta. Az OlB. a meghívás elfoga_oását natáíozta el és mesblzta a külüsvi ie-
zetőt a2 előkészltó munkálatok megkéiúese-ve,l. * -:--]--l-
___A |ltván c$rkészszövetsér 20 éves fenn-
_állása alkalmából, 1938 júl. LlE r-o"o1t'iöii-q€2. Jamb9reet_Aukstoii Panemuneben. Kaunasrnellett. ilóreláihatólas az a csapat ioi Jzeníe§zlvenni, amely a lett jamboíeen is részt-
ve§z.

A_ lgprrel caerló3zck közbenjárásáta a len-cyel lésvédelmi liga a magyar repülöcserké-
szeknek €gy ,,Czuwai'. nevü síklóreoütőcé-
pet qiándékozott viszonzásul azért a vendéc-
barátsásért, amelyben a lengyei- cieiiJJiált
a _ b_ármashatárhegyi repütótáboíban része-
§ültek.

New south walss cserkószszövetgéce az
ausztráliai l50 éves jubileum aIkalmábdi Siá-
T€{r mollett jarüoíee-t rendez 1938 dec. 29.és 1939. jan. 9. között.

_^|+ Ösúorrelchlscher Pladnndoíbüld az1937 málcius, l6-án hozott törvény Crteme-
ben az osterreichisches Jungvolk szetvezet-
hez.lartozó, egyenrubáját megtartia. azonban2? 9JY. jeIvényét a cserkészjelvény metteti
viselik ezentú,l az osztrák cseikészo1.

Pályőzat a7 ifiúság számára
A magyar tanulóifjírsás nyelvörzó buzgal-

mának ébrcntartására pintéi Jenó tankJrü-
l.eti föiga,zsató a következó pályázatnl l:Írr-
detle a lóvárosi és vidéki diak§ás számára:
__ A magyar nyelvhelyesség ké;déseit az
ifjíiság egyre buzgóbban figyeIi. Az érdeklÓ-
dés fokozására pályázatot hirdetek a kóvet-
kezó círnmel: A ma8yar diák hivatása anya-
nyelvünk védelmében,

A pályazók üres szólamok és szónokias
stílusvirágok nélkül mutassanak rá a tenni-valókra, vessenek íel eszméket, adjanak
ö_tleteket. Megfisyeléseik vonalkozzanai ai
éle_tte és az irodalonra, A kikü§zöbölésíolt{lt idesen szavak he|yeit gyüjtsenek vagy
alKossanak íti szavakat. Forrásaikat min-
denütt jelötjék me§.
_ A pálvázatban íésztyehet minden fiú vagy
leány, _ aki 1937 decemberéig valamelY'iÍt
bazai középiskola V-VIIl. osZtályába íar,vagy_ valamelyik képzöintézet, íeiső keies-
kede}mi, ipari és mezógazdasági iskola nyil-
vá_nos. ianulója, A lohetóleg géppel lrt pátya-
pu_v,ek l9t évi december hó 3l.ic kózvet-
leT_ül a b.udapesti tankerületi löigaziatói hiva-
talba .küldendők be. (ll., }luniadi János-útl.. sz.) A pálvAző nevét jeügéi tevélbe ketlzátni, a leligé1 16 kell trni á pátyamú ele-jére. A po§tán küldött kezirat *uÉO úoriie_
kán ielezze a pályáző, ürogy kézirata a ma-gy.ar. nyelvhelyességi tétel egyik versenyzópálvázala.

A pátyanyertes nrü szerzójo száz rrensijutalmat kap, tizenkéi másik pályamü péni-julalomban, tizenkét pályamfi könyvjutatom-
ban részesül.

l rodalmi és rajzpályázat
. A Magyar-Lengyet Cserkészkör irodatmi-és rcjzpá|yázatot hirdet. A pálvázat kettőss _rnindk_ettöre.,külön_külön is 

-leüer paliűni.
l.. Pályatétel. Mesirandó a rnágiárl-lei-

g.yel_ testvériség dala, vagy más kóÍtói alkó-
tá§ hagy,omá_nyos gsyüttéízésínkrö| és újabb
ö,§§2eíogá§unkíóI: közös n€mz€ti eszménvek
eléíésééít. (A küIsó for,ma lehet vers. prózai
elbeszélés, vagy drámai jelenet.)

.2. Barátságunk kiíeiezésére és erösítésére
olyan levelezóIap tervezendö, mely esetleg

Orl rUúrlrtry (rükkeD 40 íillér. ezüst lltlo.lorLőrolö3clD P 2.6d. (Postán +SOíitlér).c§alntrnonograrnnok, zászlórúdcrúcsok stli.Készítl: Kórj fuaiánlatott
Peíniger KárOlY öregcserkész
Errdrpcrl, XI. BorlLy lll]Llór úl 2S

alkalmasan felhasználható karácsonyi, újévi és
húsvéti üdvözlésre is.

Jutaltlm: l, dlj: 1$-l5 pencő
2. dlj: lG-l0
3. díi: s* 5

, 4.*6, díj: Lensyellöldön c.
könyvünk,

A jutaImazutt prriIyamüvek kiadásának és
közzétételének jO§íi fenntartjuk. Beküldés je-
ligós levól kíséretében történjék.

,A feladat megoldása nem kivánja senki ke-
zét mBskötni, sem íorma, sem tartalom te-
kintctében.

Be}úldésl bát8rldö: t938 lanuár l.Az eredrnényt a Magyar ,Cserkész 1938
íebruár l_ei számában hirdetiitk ki.
. Pályázatok a Magyar-Lengyet Cserkész-
körhöz, (Budapest, V, Nagy Sándor-utca 6.)
küldendök.

A
,,nyári pály ázal.. ered ményei

I. Az lrodelnl pá|yázlt
_ ,Táborl naplók'. csoportjában az első díjat,
20 pensót nyert Breznovits József, a 39. c§cs.
!a_sja, a második dijat. l0 pengót nyert Ju-
hász Ferenc, a 463. cscs. tagja, har,madik
díjat, 5 pengöt nyeít Füstös liiván,, a 863,
cscs. tagja. Dlcséretet érdemelnek:' Farkas
Lajos (lla. cscs.) és Tonhauiei rt"n.ii tjóa.
cscs.).
A ,,Le*órdekosebb vakác|ót étmónygt.

csoportiában első dljat, 20 pengót nyeít- Ka-posvári Gyula, a 196. cscs. tagja, rnásodik
díjal, 5 pengót nyert Szurnray EÚo, a rc6.
§§c§ _ lagja. Dlcséretet érdemehekj BálintPál (l44. cscs,), Csatlós János (Óá. clói.l.
Farkas Lajos (9t3. cscs.), flatkovics Lászű(23& cs9s.), tlirt. Ottó (673. cscs.), tloffmann
Miklós (79. cscs.), florváth János. Kern Ró-
bert, Pelényi Ferenc (204. cscs),-ScÍrwinmer
lstván és §zakács Gábor'.
_.A,,Jambore9-naplól.. csopoíttábi[ elsödíiat, ?0 pengöt nyert Pál{y Józseí, a 314,
c§c§. tagja, második dtjat. l0 Den!ót nvert
Eördösh Bertalan, ürarmadik díiát. S oensót
nyert Boleman Tibor (5, cscs.) 

'

ü. A gyatorletl póly{zet
. -Gs9mót ós_ tötésot, e8y-€8y mostorséc-
bon" csopoJtiában elsö díjat, 20 pengót nyeitraríagb,_§andot, a 326. c§cs. ta8ja, második
9tiat,. l0 Dengöt nyeít Pachriei László.
Lrtcséíetet_ nyert Parragh Sándot (326. cscs.}lnasootk ílolgozata.

,.Mlért hasznor e csomók lgDeteig.' cso-pgrljáDan el§ö űiat, 20 pengöt ny€rt [Ior-vátn János, a 82. c§cs. ta8ia. másódik dljai.l0 pengót nyert Parragh Sándor, a 326. cics.lagJa. Dlcséretet nyert ifj. Boross János.
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§{§cnívó Á MAGYAR csgRrÉszszövErsÉc f. évi december hó 28-án tölti be műkódé-
sének 25. évét. Ebből az alkalomból és az 1936. évi november hő V}-én tartott
rendes közgyűlésünkön alkotott és a m" kir. belügyminisztérium részéröl f. évi
szeptember hó 9_én ln.77rll937. Vll. a. szám alatt |óváhagyott alapszabályck
kihirdetése, valamint az úJ alapszabílyok hatálybalépése folytán szükségessé vált
választások megtartása céljából a §zövetség közgyűlési tagiait f. évi december hó
l9-én (vasárnapra), határozatképtelenség es"tére decernber hó 28-ára {keddre}
d. e. l0 és Yr órára a Magyar Tudományos Akadémia díszterrnébe (Budapest, V,
Ferenc József tér)

o R§ r,áGo § KÖ z GYÜt,ÉsRE
rÁnGysoRoZAT:l.

meghívom.

l. Elnöki megnyitó.
2. Ünnepi beszéd a Cserkészszövetség § évér6l.
3. Udvözlések.
4. Megemlékezések és elismerések kiadása"

l. Elnöki bejelentések.
2. Főtlsxviselők ielentései.
3. Az 1936. évi árószámadás.
4. A felmentvény kérdésében határozat.
5. Keretköltségvetés az 1938. és 1939. évekre.
6. A szövetségi szervek és tagok által a közgyúlés előt1 legalább két héttel

írásban benyujtott (alapsz. 14. §., 2. p.) lndítványok.
7. Választások. (Altalános tisztújítás.)
8. Elnöki árősző. DR. PAPP ANTAL s. k.

J\ körgyliléson.ez alapszabályot S. §. a. lO. pontt. ért€lméb€n minden - 9,rneghívó me3iclenése nep|álg - érvénycsített ,;;,*;:i"ih **"
kozdett 3§ íó (kiscserkérz, cserkész, öregcserkész, vezetó) után egy képviselő ielenhet meg. ,Ha e szervozó te§tül€t iog{t nem ilnOko útien gyakorolti,
'rrre8birotti. crek ígazolt cserkr§szvezetó lebet. A csek,kiscsgrkészcslpatokat szervezó testülctek, mint rcndkivüli ta8ok, csak esy merbizóíai'küldhei_
nck kl. E8y-e8y személy legíeliebb l0 szava:etot gyakorolhat. Az évi tagdílnyugta nélkül a közgy{llétl képvlscl6k megbízólevelci neri érvényeríthet6tr.

ll.

üzEN A7 M. cs.
Embgrokl llogyan lehet az, ürogy kelei (dá-

tum) més elvétve sem kerül a léveleitekre?t
_Pediía úgy odatartozik, mint a cserkész gomb-
]yu.kába az a]anyo§ lilimrr, .. Azt is hiába
lrérjük. hogy a papírnak csak az egyik olda-
]ára írjatok és hogy a lakástok címét irjátok
:rá a levélre is, ne csak a borítékra. A ,Jqc-
közelebbi számban" va!ó közlést ,kár kérni!
Nem valószínű, hogy a szerkesztőség te§esí-
teni tudja a kórésteket. Blrálatoi szívesen
1runk, de a tú{ sok verset rrnagatok lnnátok
rneg leghamarább (íőként a - másét!' -f. T. I. Öszinte meghatottsággal olvastam
versedet. Maga a költemény is szépen gör-
düló, ügyes alkotás, ,még ha ,,Kuruc-utánzat"
is. De ,lesinkíób rnegfogott a táborparnok
lelké.be való ritka belelátás. .Meleg lélek kell
ahhoz, üogy ilyennek lássa a parancsno,kát.
Amint ,lehet. sort kerítünk tá a lapban, -B. F. Isen rendes dolog, lra valaki így sze-
íeti az édesanyját. vajjon tettekkel is ipar-
&adsz neki örii\rnöt §zeí€zni? A v,erset a k(F
zölhéió,k Jtözé tettü,k: alkalomailtán §orát
oitiük. A íövőre ,rrézvo: óvakodjunk a szeí-
ielensógtől; Leheietlen :* §ajnoe. _ ho§y az
édesanyák teslilec is örökkó éljenek. llyet
a ,jd Istentö sem ,kórlhet{ink. * F. t tla csak
a verseid cimeit látnám, akkor is tutlnámj
hocy 16*17 esztendós vagy, Ennek a kornak
tayargó, ködökkol, iáiii sejtésekkel, meg nem
értéssel, árvaságga,l küzködö arca néz felém
írásaidból. A versek nem rosszak. de a be-
lólük kicsendüló viláefájdalom ícm való a
IlL Cs. ,lapjaira. Akarjunk urai tenni az élet-
aek, ne magával sodort áldozatail Könnyek,
édesóús várás. csöndes ma,cány? Nern ez
tell a mai magyar {iúnak. úranem iseni§ ..bát-
ran, vadul a jövőbe .nézai!" * Körö§ladátry.
Ábhoz, hogy tanácsot adhassa&, jó volna
.tudni, ,hocy voltaképpen pennyl idős vasy.
§zörnyen i,gazad van abban, lrogy ,.a cser-
tészruhát el lehet nyúzni, de lrinöni soha-
sem!" lla 18 éves .ebnúltál. ielentkez.hetnél az

,,l000-es öregg1" csapaiánál, amelybön a
saját csapattal .nem blró, úgy.nevezett magá-
nyo§ öregcserkészek tömörúlnek. Yagy a
íiatal Magyarság táborába léphetnét. ,Mi ,rneg-
becsülünk és kgményen meg,logunk nrinden
testvérkezet! A ,lapunk iránti §zeretetért kü-
lön kösziinet!

verseidre nebéz bírálaiot mondani. Mert
gondolataid bósége, mólysége meglepó,
Azonban kilejezésed módján móg sokat irel-
lens csiszoInod, lta egyszer összeülbetnél va-
,lakivel, aki sorról sorra {igyelmeztetne a
hibákra, hamarosan jó versgket írnál.

szü.kséges íalomezt,
ha csak kisebb ,mennyiségbel van erre szük-
séged - rnivel az árkülönbség tem lehet lé-
nyeg§§, - bármelyik közeli asztaiosműhely_
ben vásárolhatsz. íla ellenben nagyobb meny-
nyiségre van szükséged, akkor érdemes
utánaiárnod, hogy a leggazdaságosabb be-
szerzési iorrást (több nagy,kereskedönélvaIó
érdeklódós útád felkutasd. Báta§zókl
Endre. Úi cserkészjátéktervezetedet áttanul-
mányozás céljából átadtuk az, orsz, cserkész_
játékvezetótiszt úrnak. A iáték lelrása abbau
a íormában, abosy beküldted, nem teliesen
világos és csak nagyon aeüezen érthetö
,rneg. A'M. Cs.-ben nem tudjuk loközólni. -Beköt&l táblát csak a, Magyar Cserkész les-
utóbbi (I936_37.) évrolyamához lehet kapni.
Ára: 1.50 P. Megrende}hetö a kiadóhivaial_
nál, _ Ra|vezetö : idósebb, kiváló órs,
vezetó, akit a csapátpaíancsnok úr a rai-
vezetöi harmadi,k csíkkal a többi órsvezető-
től megkülönbóztel. Ezzel szernben rajpa_
rancsnok : rendszerint tiszi (csapattiszt),
de legalább segédtiszt, a cserkészraj pa-
rancsnoka, A kettö közt tehát lényeses kü-
tönbség van! - Kfirtby Mttlóe. Yerseidben
a gondolatok egytól_esyis nagyon Jók, mond-
hatnám kitünóok. A versek technik6ja már
nem ilyen kifogástalan, rímek. dtmusok sán-
tikálpak. De úcy érzem, érde,mes a ver§e-
léssel íoglalloznod, mert határozottan van
mondanivalód a rnások lelkének. _ llar.

sányl l. Március l5-i nnesemlékezésed ig:en
ügyes és lel,kes lrás. szónoki beszédnek
isazán iól megielelt volna. De a nyomtatott
papírnak másféle igényei vannak. Erre még
magadtól rá ke|l jönnöd. Általában csak a
vezetó cikkben szokás pusztán gr:ndolatokat
hozni, de a fiúnépséc mem is szereti! Annak
gyakorlatias ós élvezetes lrások kellenek.
Abban ügyeskedjék az iró, ,hosy gondolatait
alhalmas csomagolásban tudja olvasóina,k
,,beadni"! * Kutszeg}y J. A,menny,ire be-
csülöm láncoló hazaszeretetedet, annyira
sainálom, hogy verselnitudásod még nem al-
kalmas érzéseid rnéltó kiiejezésére. verseid
bizony még gyöícék, a mondókádat még
,rtem blíod kellöképpen a ,kötött lomába haj-
lítani. lrredenta verseinkbe seíl szabad
durva, gyalázkodó ki,fej'ezésekei iktatnunk,
meít ez már nern költészet. Az ellenség becs-
Enérlése k§lönben sem komoly dolog. hzt
írod egy helyen: ,,lszonyatos, piszkos, nút
,kóz, mely lenyegetve csak rád néz. . ." llát
a kéz miőta iud nózni? rltlásutt ,,Istenünk-
ben és ,,ott fen" (!) a rim. tlát íiy bizony
nem lehet verselni! De azért jó barátok ma-
radunk, úgy_e? Annyit ér az embet. ameny-
nyit elbír az igazságból. -- Árpad. A jelvény-
ótletet köszönjük, közötni fogiuk. A rrnásikba
néhány hiba csúszott, például lád §9 ma§yar
szó. * Tóváros. Névtelenül boküldött dol-gokkal elvi szempontból nem foglalkozha-
tunk. - lloívóth J- §zeged, tlálás kösaönet.

lndlán-sátor lelrása i6l' megtalálható az
amerikai cserkészek kézikönyvében. a lland-
book íor Boysóan.

§olr órdetee adatol találtok Temesy Oyózó
Cseienek romlása, Franklin-kiadású könyvé-
ben ls. Az indián syöngyíűzésról és nyilazás-
ról, nyomolvasásróI stb.-röl, a régi Magyar
€serlrész is hozoit közlemfnyoket

A vászollmDregnátásra vonatkozólag nem
ismeyünk tökéletes és biztos módszért, de
majd utáíanézünk és közö§ü.k velelek, mi-
helyt érdemlegeset iudunk.
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Reitvények fr Feladatok
l93?. november l§4g küldeltdó be megfej-

tésük a következó clmrc: ,,illagyar Cserkész
rcitvényei", I]udapest, V, NaBy §ándtrr-utca
ó. szám.

j[3gleltó§ok. ll|almazoitak: Az okt, l-i
számban közöltek meglejtése: l. Arany Tol-
dija a JVlúzeum-kertben. ?. Károlyi_szobra a
.Széchenyi-szigeten. J. Bem apó szobra a
Pálfty-térgn. 4. Yeress Pólnó szobra az Er-
:zsébet-téren. 5. '[isza-szobor részlete a Kos-
suth-téren. 6. .tlunyadi szrrbra a tlunyadi Já-
,no§-úton. 7. Szent OyörEy-szobra a ttalúsz-
bástyán, 6. Nagyatádi Szabó István szobra
a Kossuth-téren. 9, Semmelweis orvos-szobra
az Erz,sébet-tóren.

'l'eljes egó.rzében a következók helyesen
.dnegíejtettók: !}arsó Miklós Bp,, Bosr,ó Sán-
dor Bp.. 0i.ssinger (iábtlt §p., 0yarmathy
István tsp,, Hervei Endre Csongrád, Maruch
{]éza Bp,, Súmucl ,Egon Bp.. Török Endre Bp.,'Yirágh Lásr.ló Bp.

A tiibbiek, megfejtésük helyességc arányá-
tran, Dnrrtszántokat kaptak. A jutalntakat el.
küldöttük. jllindenki kapott nagy§zerú köny-
vet és csinos íuturit-dobozban Glbbs-íog-
szappant.

l. Vaijon tényleg takarékosríg lt t?
A következő t.vs§latot kaptuk. ltéllétet

rúeg, ho8y helyes-o a betüldi' Göröc Or-
,bán 6t8ondolá§a" .Iavasolja ugyani§: ,,a tü-

ólíoolloqlían ;' nl í iid'Tl§tilIa ; }l ii d.ll'őo

Áz A gyorsvonat meg akarja elóznl a lóvágányon elótte ugyanolyarr irányba haladó B személyvonatot. A kitéréshez
wázolt'holtvágány áll rendelkezéste, mclyre lcgleljebb 10 kocsi lér. Mindkér vonat aztlnban 15-15 kocsibril írll. tíogyan

me§oldalli rr Ítlndatot ? .

3. l,|ost légy okos t

Kösd össze a képen látható kilenc pon-
tot mindössze négy egyenessel úgy, hogy
közbetr a ceruát €gysz€r sem veszed fel a
paptrról l

ooo

OOo
A talzot ne yágd Ll a btlkúldéshcz. hancnt

rajzold mes íljrat

csak a rajzon
sikeriil nrégis

3.

zelöanyrr§ gyertyaszerii ésctésének tninél
szélesebb körbert való ismertetósét... Szük-
ségesnek vólem * |ria tovább. *- ,hogy a
Magyar cserkész ismerte§sc anl a ilem
elég8é ismett tényi. hogy nerncsak az új-
rendszcrú kályhákban, hanem a ré*i... sa-
rnott-bélésú kályhában is a leggazdaságosab-
ban a ,,gyertyaszerü" égetéssel tüzelhetó a
szén, vagy a tojásszén . .. ,,A gyertyaszerÚ"
tüzelés lényege a következó; példriul az egy-
aknás samott-bé}é.sli,kályhát mestöliiük szén-
nel. A szén tetején fával tüuet ryujtunk. A
szén lassan és egyenleiestlr ég el, íelülró}
leieló. . . Nincs sem füst. sem gázszag s nem
kell óllandóan rakosgatni a tüzet és a hamú
is sokkal kevesebb, enint}ra a szokiisos módon
tüzelnünk . . ."

Ine a levól. illt 8ondoltol

a) lebet-e lsy tüzeln|?

b) trkarétosabb iüzelésl mód-e?

A legjobb válaszokai leközöljük és tülön
is jutalmazzuk.

2. Készítsünk
c§erké§u keresztrejtvényt ! l l

Az ötlete§, nem túl§ok kérdésű, a cserkész-
életból vett tárgyít,keíe§ztrejtvényt közlésre
ellogadunk és külön is jutalmazunk,

{. Ki lenne ötletes yonatyezető !

o ;l]ij a] íó'q-l ti;-ajl{e a

oOo

Első díj . 3{' P
Má§odik díi .. . 20 P
Harmadik díi .. .... . l0 P

IIRo L L E R"_PA LYA zAT
Bemutatunk "8y 

osztrák

,,hórollert" és egy amerikai

,,korcsolyarollert".

Ezzel kapcsolatosan pályá-

zatot hirdetünk, melyen

minden előfizetönk ré§zt-

vehet. A feladat:

Készítsünk ,,hórollert",
vagy l,ié8rollert" s küldiünk
erról olyan leírást (lehető-

leg rajzokkal és fényképek-

kel), melynek alapián olvasó-

ink otthon elkészíthetik.

Határidő; 1937 dec. 3l
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§!§RKE§ZTI l FoDoR ÁnpÁu

a G.aE"arrft
}Ia. a magyar tnrber valakit igen kerlvesen akar szólítani.

azt rrrontlja nclri: ,,Galambom, tu}ricánr !"
]tz a kerlves, szélr madár a kiengeszt*lőtlós" béke ós

szereteú jelkópe, Olajággal rcpült vissza Nrré hárkítjáh* és
galanr}r képélren jelent meg a Szetttlélck az apostttlok firliitt"
§leven ékessége a nagyvárosoknak és ae akáclombos íalvak-
nak eg_varánt. A gl,ermekek is nevellretik, nrert tart.ásuk
kevós nrunkát klván. lgazán mintha csak az embe.r gyönyiir-
kiicltetésére, örörnére terenrtette vo]na a jó Ist.en. F*tli5
valójrlban hasznot is hajt és nenr okoz olyan nagy károkat,
rnint néntely rosszakarói ál}ítják,

§leségét mnga keresi trreg ; a írilclr* hrrllolt galione-
szeneket szetli fel, melyek úgyis kárba vesznének; lern ka-
pargál és legtiibb lrasznot hajt a g1,ommagvak elpusztitásá-
val" Inkább csak a tliszgalarrrbtlkat kel} etetni, {r ha§zon-
galarnbokat csak télen. Viziikról is gourloskorlnunk ke}l, ki-
r,ált lrrr }re vatrnak zárr.a ]rei},hez szrrklatás vag,y teleltoló§
*óIjából. Brlza-ocsut. árlrát. aprtiszerníi krrkoricál, kölest, és
búkkiinyfétót adjunk nekik, de csak annyit, amentryil, uleg
tutlnak enni.

A legjobb haszongalamhfajták : a prrst;tE;alarrrb, a
§t,rasser, a paesirtagalanrb ós a parlagiak, ilf,szgalatnb*k:
a g{tlyris, begyes, keringő és
1-1iivrrgalamtlok"A postagalanrbtrk kii-
lönösen a világháborúban
<llroztak ltasznot csodálatos
teljesítmí:nyeikkel. Á ha-
szongalambok írltalában hfr-
sukkal szolgálják az inyenc
emhert. 6*7 hónapon ke-
re*zt.iil úgyszólván ingyen
íinom pecsenyével látják
el a konylrát,.

I+ődolog a galambok jó
elhelyezése, Legjo}rb lakó*
htlyúh perlig nem a galanrb-

dntn hanem * lég}tuznt nólküli tiszt*, egészséges padiás,
ütt rninderr ;lá* rór;eére két fésxekről kell 6on,doskorlnunk,
mttrt nlég nem e§eptt.f§dtek f§l a, ki*sinyek, mikor már az
rlj tajásokat tojj*r és kötri:i an anyt.

I}e most áladrrnr a szót ötí,ldp Bátrittt rn" kir. saurle§ági
íetügyelö úrn*k" a gödölt$i baronfitenyésztó iskola igax,
gatójának ;* 'l'en.vószgalamlrjainkat télen nemek szerirt kíiliitt
zárva tartiuk. Karll tavasszal összecresztjük ők*t" Ha biarr-
tryos egyttl*kct szin vagy egyéb kivánalrnak szerirrt flkrtrunk
össztpárositani, oeekel kiilön ketreeben zárjuli tissze 10-*-1?
nepra! anrig csak 1.eljesen iissze nem barátkoznak,

Szabadba eresztett galanrbjaink tavalszal megkere§ik
rógi fészküket és S**10 nap alat,f megtojják tojásaikat,
kettöt. A kiköltóssel a hím is íoglalkrrzik, rendszerint rcggel
8 órától ttélután 5*.6 óráig.

A tctjásckból a 1§. §epon bujik ki a küt kis tehetet-len
galamlrfióka, amely*k teljesen a szülői gonrlozásra §z$rul-
nak. A keltctós utolsó napjai}ran ae iireg galamtrok begyében
sárgás. lágy arryag kúpzőtlik; ezt rryujtják első tápláléknl
íiókáikn*k, §z az anyag mincl sűrfibb ó* siírlilr}r losz. c6y-
hetes krrrukban már hegytikhen pár riráig ptthítrrtt szemeket

tömnek ,:l'z öregek a fiata*
Iokba. }(óthetes korrrlrban
petlig már friss szemeleség*
gel etetik öket,

Mintegy 5 na;lig vakf}k
a kis ga}ambok és egószen
meztelenek és tchgtet]enek.
'fovábtrra is raj,trrk ülnek a
sziilők és nrelengetik őket.
A íiókák egyhete§ koruk-
ban kozdenek tollas*clni és
egybónapos korrtkban rc-
piilnek ki.

I}tikor a íiókák i*3
hctesek, anyjuk már újból

}|itsi rilr,irit:rriríi krlrl,rrgl!k

&e-
§trasser-galamh S|agyar lrcgyes



,rsrnhí, {
Ez az a kfvánság, amiért ma annyian lnídkozunk, csak akkor lehct boldog valórá3gá. ha érto mlnden er6nkkel har.
colunk. A szebb iövó valóra váltá§át nem elegcnd6 annak nagyreményű zílogára, a mo§t növekcdó nemzedékre biznl,
h_anem azt már ma meg kell alrpoznla a ma$/ár szülóknek. Legfontosabb teend6nk éppen ennek a most növeked6
ifjti magyarságnak, gyermckeinknek a |öv6re, az élctre kéxúlheté§ét blzto§ltanl, hctl minden gyermek képerségelnek
és készségének megfcleló pátyára kerülhcsscn. Biztosltanl kell tehát gyerinekeink részérc azt ar anya3l alapot, mely
tovább tanulhatásukat lchgt6vé teszl. Ennek legk§nnyebb mód|a rr, ha a gyermek€i iöv6iét rrivén viseló szúl6

a Csarkésxzövetség szerz6déees táborozáli biztosító lntézeténél: a

tojásokatrak. Igytudnakgalambjainkegy évben 6*8 pár
íiókát is felnevelni.

Időnkint a piszkot dobjuk kí a íészekb6l és tegyünk
belyóre hornokot és fűrószport

erdő íelé. Nemsokára egy ottfelejtett tuskón űldögétt a
bokrok kózött. Átkulcsolta a tórdét és {rgy hall§atta a dalt,
anely úBy simogatta a lelkét, mint a lágyan cirogató
anyakéz.

Egyszercsak megszakadt a trillázás és izgatott csipegés
váltotta íol, majd sírni kezdett az ezü§ttork{r kismadár
és vele sírt a berek. A síró iajok szíven ütötték Pityut.
Felpattant és halk surranással a féseekhez osont. Fé|re-
haitott egy bokrot é§ egy pillanatig §zembenézett egy
karcsú macskával. Fehérbojtos farka idege§en mozgott.
Seájában remegő lábú véres kis fiókát tartott. Halk morgás-
sal megperdült és elsüvített, mint a n;,íl.

Pityu a szörnyedés tágranyílt szemeivel nézett utána
és megsápadt ajakkal §tlttogta : ,,üla t . . ." A lelkére orkán
csapott. Bömbölve, üvöltve süvöltött végig rajta. Recsegve,
ropogva om]adozott bent minden és sírva jajgatott a ]élek.
Holtan hevertek a fészek alatt a fiókák, szívrepesztően
sírt a csalogány, keserűn zokogva botorkált az trton Pityu.

- Mi a baj, Pityu ? l De nagyon elkeseredtél l *
szólalt meg mosolyogva János bácsi, az erdész. De elko-
morodott az arca, rnikor végighallgatta a gyászos esetet.

._ Nem akarlak még iobban elkesedteni, máskülön-
ben felsorolnám a Cilárl többi bűnét is. Ismeriük mi egy-
mást. Csak egy§zer kapjam lövésre. . . t BárcJak hagytáa
volna lelőní l Hány éIetet mentettél volna íneg t Sajnos,
beleestél ar, álgyöngédszívűség átkába, amely tulajdonkép-
pen kegyetlenség és gyávaság,

Tudod, hogy mi a §or§a a kóborkutyának és macská-
nak. . . ? Yagy nyomorírltul éhenvész, vagy a legvérengzőbb
és legtavaszabb ragadoző lesz belöle. ,Most te is láttad,
hát gondold meg, hol itt.a gyöngédszívűség ? t.. .

- Igaza van, János bácsi t Ma nehéz _leckót kaptam
és sokat tanultan. . . Soha többé . . ; És én még azt
híttem, hogy jótettet haitok végre ? l : . . Hogy örüttem
akkor... Es most, hogy íáj l l...

Bárcsak a többível egyútt még vakkorában pusztították
volna el ezt a CiIát is, iá;dalorrr_ nélkül t

l

MA§yAR Élrr És rÁnnpÉr glzroslró INTÉZETNÉL,
hol a cserkészek. ügyét a legnag7obb sz€retette_l lntérik. A tanulmányi-segétyblxosíásnak leltételeiÉl mlnden érdekl6-
dónek késrsé3gel ad felvilágosltást a Ma3yar Élet & |áradék Blztósító litézot m. §t Budapest, Vl, Andrásy út 8

?tíytn c§crlódlíln
klal Cúhy Pál

Halkan csörömpölt nóha a kanál, megkondult esy_egy
tányér. Pityuék*ál ebédeltek. Pityu csörömpölt legjobban,
.mert szurkolt. Tudta, hogy most dől el Cilának a sorsa.
Már végigjátta az ismerősöket, de senkinek sem ke]lett
a kis macskaivadék. Ebéd után az édesapja fog döntení
íelette. JaJ * és alighanem prrska fog ponfót terini a Cila-
ügf végére."- *\n, Pityu, van-e már hetye a cicádnak ? - kér_
.dezte az ódesapja, aki már befejezte az ebédet.

*- Nincs l - rezzent íel ijedten gondolataiból.
.* Akkor ma szólsz a Gyurinak, trogy minél előbb

tójie le. Nekünk nem kell két macska.
Édesapám!... Ne lőjjétek le a Cilátt Atöbbit

rlgy is kivégeztétek, amint megtaláltátok a padláson. Én
majd elviszem vala}rova és ott eleresztem. Már elég nagy,
megél maga is.* Hát ha olyan nagyon a szíveden íekszik a Cila
éIete, nem bánorn vidd, ahova akarod. Előbb azonban
gondold meg, hogy { kóbor macska sorsa nagyon sanyar{r
árn. Te nagyon jószívű vagy, de gondold meg, nem tennél-e
jobbann ha megszabadítanád őt a reá váró szenvetlésektöl l

Pityu már nem i§ nagyo§ hallotta az utolját. Két
,,köszönömöt" rebegett ós elrohant a hátizsákjáért. Né}rány
perc mulva a §zőlők között járt és a hátán ott fészkelődött
a Cila. Egry régi tanya előtt megállt, kivette sötét börtönéből,
megsimogatta és eleresztette. A hátizsáktól való féltében
nagyot szökkent a bgkrok feló. Mégegyszer megvillant
íarkának fehór bojtja, aztán eltűnt.

Fityu boldogan sietett haza. Nem csoda, hiszen két
jótettett, hajtott végre egyszerro. Megmentette egy cica életót
és megmentette Gyurít a hóhérmunkától. t}gyis parra§z-
kodott multkor, hogy mgnnyire utálja.

§z jóvat később történt. Ekkor már gyönyörű vastag
]ombruhát kapott ae erdő és Pityu a széIén felfedezett
egy íiilemülefészket. Sokszor kijárt alkonyatkor és gyönyör_
kódve ballgatta a íülemüle csattogását. Néhány napja
észrevette, hogy már kikeltek a kis énekesek.

Most, is íölfelé bandukolt az érnyékos szurdékon az

A Magyar Galambtenyésztók Országos §gyesülete
Budapesten, IX., Ferenc-körút 42. sz. a. külön szaklappal
működik, de a Kisállattenyósztók Lapia {Y., Aranf János
utca 1.} is íoglalkozik a galambtenyésztós kérdéseivel.

TÁ]ÉKozTA,róT
MFLLÉKELüNK A MAGyAR csERKÉsz EGylK LEGKözELEBBI szÁMÁHoz. FoGADJÁToK sZ§RETETTEL !
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NAGY SZERÜ CSERKÉSZRE GÉNY
az or§zágos kémkeresó láték feledhetetlen kalandjalról
§ZENTIVÁNYI JENŐ nagy könyve:

A FEKETE BOCSKOR
Mlnden cserkésznek, mlnden csapatkönyvtárnak, .minden ma8rar fiúnak legkedve-
sebb könyve, a karácsonyl könyvplac yárva-várt újdonsága.

MÁR M§GIELENT!
Meg|etenése alkalrrrábót árságos lf|uságl pátyázatot hlrdet a Franklln-Társutat, értékes
dfjakkal. Pá{yatételek: _l,.. Hogyan_ §yarlpltom könyvtáramat ? 2. Hogyan gyarapít|uk

9sapatkönywárunkat? _le\ázrtl feltételek kaphatók könyvkereskedéseli6en-vágy
köpetlenül a kladótól, Budapest, lV. Egyetem utca .í.

FRÁNKLIN -TÁRSULAT KIADÁSA

Eogyal bóníurrlí a Dó;.lnyulakkal?
Legutóbb nagyon íelkarolták a házinyrlltenyésztést és

tartást, íóleg vidéken, ez indlt ara, hogy erról egyet-mást
elmondjak. Sokszor tátjuk, hogy az istállókban csaktlg;y
hemzsegnek a nyulak és lesik a lepotyogó abrakot, vagy
leveles takarmányt, rágcsálják a répát. Néhol nyirkos, ned-
ves pincékben, betonpadozaton vagy ellenkezőleg szabadon
a kertben tartják óket. Ez mind nagyon helytelen dolog,
nem gazdaságos és a nyulakra nézve nem is egészséges.
A házinyrll, főleg a prémnyril nem érzékeny a hideg iránt,
sőt minól hidegebb az id6járás, annál értékesebb a szóre,
de az eleséggel szemben annál érzékenyebb.

Nálunk a házinyriltenyésztés nem olyan általános és
clterje<lt, mint Hvánatos volna, mert sokan abban a tév-
hitben élnek, hogy a nyúlnak nem kell különösebb élelem,
ápolás ésj<etrec vagy nyughely. Aki ennek hitelt a<l, azt
csak csalódás érheti, lrülönösen ha prémnyulakat tart,
ínkább ne is kezdjen bele. Yiszont ha nem kímél fáradságot,
akkor szép eredményt hozhat ki. AzonkívüI felkelti a fiatal
nemzedékben az állaLok iránti szeretetet. A nyulakat ne
tartsuk istállóban a többi háziállat közt, pl. az etetővályrr
alatt, mert összetiporhatják őket. lgaz ugyan, hogy a ló-
istáIlóban összeszed,ik a kiszórt zabot vagy más abrakot, de
€z nem nevezhető rendszeres takarmányozásnak, Jó gazda
nem is engerli meg, bogy lova a drága zabot pocsókolja.
A szoptató nyulat zavarja a háziállatok mozgolódása és az
anya c§upa§z és vak fiait kidobálja. tra zavarják. Az alom is

szennyezi az állatok gereznáját. A nyr1l hírsa felveszi az
istállószagot. flgyanilyen helytelen a nyulakat veremben
vagy ne<lves pincében tartani, mert ott mindenféle beteg-
séget kapuak. Nem éri óket ott napfény és világosság, ami
sokféle bajnak az előidéző oka. Ilyen helyen nem ritkán az
egész állomány tönkre meg}. Szabadon sem lehet hagyni,
mert kárl tesz a növényzetben, s kutya, macska is üldözi a
szabadon futkosó nyuszikat,

Mint mindenféle háziállat, a nyll is gondos ápolást és
rendszeres takarmányozást kíván. Egyelóre jegy ezzétek meg,
fitlk, a legfontosabbakat. Prémnyrllnak szeme§ eleségei,
kukoricadarát és zabot is adjunk, kissé beáztatva. Naponta
kétszer etessük, reggel éseste pl. 6 órakor. Az abrakot-lehe-
tóleg naponta változtassuk. Adhatunk még fótt apró burgo-
nyát is hójában. Ezután adjunk íonnyasztott lucernát vagy
fél nappal előbb rnegöntözött lucernaszénát, de káposzta-
levelet ne adjunk. Adhatunk sárgarépalevelet is, természe-
tesen azt is fonnyasztva, pl. a reggel szedett levelet az estí
etetésnéL Savanyrl konyhahulladékot, savanyú tejet egyál-
talán ne adjunk. Ilyen etetés mellett a víz felesleges. Adjunk
még naponta €gy§zer és pedig regge|, tágy eleséget: kuko-
ricadarát, zabdarát, búzakorpát, árpadarát, konyhasót és
Futort vízzel sűrű íózeléksűrűségre keverve. Ebből fejenként
4*4 dekát adhatunk. §ste adjuk a burgonyát vagy szem€§
eleségei. S csak ha ezt megették, adjuk a lucernát, lucerna-
szénát, vagy sárgarépalevelet. Kukl báos

A bű macska. Fokváros köze]ében történt,
hogy egy mac§kát odaajándékozotl c,azdáia
valakinek, A macskát elvitték, de vissza-
szökött rési gazdájáboz. Félév kellett neki,
mí8 a 650 km-nyi utat megtette.

Vadat védelme. A Frankfurt-Nanheim
közti útvona|on, a Taunus vidékén, mind-
untalan ,cópkocsik kerekei alá kerülnek ózek
és szarvasok. Egy i,lyen vesze del,mes hely
elótt ligyelmezietó táblát állítoitak köveF
kezö íe|írással: ,,70O méterre innen vadak
járnak át az arrtóúton. Visyázat!"

Leggyor§abban repül a vadkacsa. A sas
és a fecskc óránkint 50 kiIométer sebesség-
ael f ud repüini, a po§tagala.mb 7? krn-re
viszi lel, a úogoly 85, a vadkacsa pedig
135 km.-nyi utat tud megtenni egy óra aIatt,
taító§ íepiilé§ben pedig átlas 1?2 km-l,

vcgetártu§ok és teozótusok állatvédö
aagta. A Magyar Vesetárius Egyesület el-
nöke,, Bicsérdy Tiboi nyug, őrnagy. október
3.án a Teozófus Társulat elöadótermében
állatvédó világnapoi rendezett. llét elöadás
volt vegetárius ebéddcl.

Ball szlgete. Ázsia dét,kcleti része é§
Ausztrália között sok sziget van. Ezek kin
zöii a nagyobbak közé tartozik Jáva, ennek
keleti végéhez csatlakozik a kis tsali sziget.
Azérl hozzuk szóba. meri lakóinak különö§
érdekességei között sajátos állatvédel.mi vo_
natkozások is vannak. A nép keverékét rnu-
talia a m{iveltségnek és múveletlenségnek.
lparuk, m,úvészetük elég lejlettséget mutat,
erkölcsük is szelíd. vallásukban állatti§ztel€t
is van, kakasviadaIaik azonban barbárságra
valla,nak. Ezt a kegyetlen népszokásl nern tudja
a holland kormány szigorú tilalma kiirtani. Fo_
kozza e viadalok állatkínzását az,hory a küzű
irakasok jobblábára kis beretvaéles sarkan_
tyút kötnek. Ba}i sziget íérfiai alig íoglal.
kozn,ak mással, milt e kakasgladiátorok
nevelésével, a iöbbi dolgot mind a nők vég-
zik. A kakasviadalokat sem szabad látniok
a nöknek, de a íogadásokban nagy tétekkel
vesznek íészt. A kakasviadal éppen úgy,
rnint a bikaviadal, a nép erkölcsét romboló,
állatklnzó, alacsonyrgndú szórakozás. Azért
tilos Angliáhan is. de titohban ott is gyako-

rotrjá,k. Már többször i§ kéft Écy érdekcso-
port BudapestErr is engedélyt erre, de visz-
§zautasltotta a polgármesler. Ezek a kér-
vónyezök a cubai kakasviadalok sikereire
hivatkoztak.

Esy másik érdekessége a szigetnek, hogy
félmi|lió kutya él rajta szab:idon, tflert a
benszülöttelcnek nem sza,bad kutyát meg-
ölniök. Ezek között, Crone dr. megállapítá§a
§zerint, 40.000 beteg kutya szaladgál. lsy
amerikai állatvédö milliomosnő megbízta a
doktort, hogy gyósyítsa a kutyákat, de az
állapot reménytelen és most ki akarják irtani
a beteg kutyákat.

itllye1 nohezok a nagy vsdállatok? Eca
,kilejlődött eleíánt 30--35, egy víziló 2$-30,
a je8esmedve 3, a barna medve l%---2, a
hím. oroszlán 2, az otoszlánlóka l, a vad-
disznó 1-11/: métermázsa, A maj,mok gyer-
meksúly.úak, de a gorilla 3 métermázsára is
megnó.

tr(lspeston o8y vándorclrkusz lopott ltuiyák-
kel és macs&ákkal elette két oroszlániát. A
rendóri eljárás megindult ellene.
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Őszi eserkészd&l .. .

Nagyon Lorán van mostmór esle

É" nugyon hamar sölét az ég.

Taborunlban. meleg nyár idején.

Hold;ottekor is labdazfunl még,

Nagyon lcésOn jOn mosr a reggel,

S ho meg is jön, kOdt*" mogorvo.
A tóborunkban mór piltymalattylor
Fenyla nap csalt a hegyoromra.

H.rllik a lo*b, sír a madór is,

Solcszor hideg esó permelez . . ,

A de.es rélen nyul frrt űadtar,,

Ó* 
"ur, 

.., A dé. s kOd ide;e ez{

Szebb ,roh u nyár. Mégis az ószrrek

Mil sem szabod szemére velnem. , .

Felemele* a hrrllO levelel
S erzu.*. az ószl is Lell szerehém.

llílEdcrgnrl §zvo$oda Bólr

A ílníaceruza ve§zed€lme l
A tintaceruza festékanyaga er6§ méreg, amlt nem

lntézhetürrk el azzal, hogy bánJa a papír, úgyis türelmes.
,Á ceruz& hegye gyakran megrérti a bóriinket akfu a magunk
ügyetlensége, akár rnások hirtelenkedése }lövetkeztóben.

A tintaceruza mérge elöli a vele érintkező seJteket, geny€§
elhalást gkoz. F;zlr,l a méreg egy része eltávoloük, egy része
rnég mély€bbre jut. A tintacsrula akozta sebek nehezen
javulnak, a gyógyltásnak rnakacsul ellenállnak, {rgyhogy
csak a minél korábbl orvosi kívágás segít az ép és genyes
határán. Most kópzeljük el, tnit jelent rnindez például a
szem szatuhártyáJába pattant tintaceruza-béldarabka esdtén.
A védekezés az, hogy nem használunk tintacerueát s ba
okvetlenül kell, naglon vigyáezunk a kezelésónél.

Beszéljünk magyarul
Még most is van soh olyan magyarban használatos

idegeu szó, amely helyett a magyar nyelvnek épolyan jól
rnegíeleló szavait kellene használnunk. Bemutatok például

néhányaü

blokk: tömb,
biléta: jegy,
bícikli: kerékpfu,
brikett l tojásszén,
cilinder l henger (motornál),
c§ntrum: középpont,
ceremónia : szertartás,
crrikker : orrcsiptető,
civil: polgári, 

Árpan *.
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, Sok szegény gyerckcI ismerck. Egynólrányal meg-
látogattam, El is mondon mindazt, arnit láttam a szegény
íiítk otthonli|trrrr.

éves a lelkem.
Lali ugyanis cigánygyere]c és rógi zenészvér folyik

ereiben. Apjával ínlnden óiJel muzsikál a kávéházakban.

- Bizony, ő már pénzt keres l .-. magyatázza az
anyja. * Es hogyha íelnő, biztosan híres, gazdag zenész
lesz belőle l Mert kérem, kitaníttatjuli, hogy igazi müvész
legyen belőle, aki hangversenyeket ad. A pó<liumról íog
muzsikálni, a közönség peclig ünnepli ót t ._ és a jó asseon}
elórzékenyúlve a szemét törtilg€ti.

A beszélgetés zajára Lali is felnyitja e §zemét. . .
AzL_án gyor§ail irltözködni kezd, bekapja a reggelit ós máris
szalad el. De most, ncm dolgozni megy, hancm a barátaihoz.
Kint az utcán, az ürct házhelyen rrrár nagyban íolyik
a rabló-pandrrr jiitók,

§ B,e
a legiobb prímásnak sirrcs különb. Podig még csak kilenc

üursl, a napos

öursí mcg Fcrí
polgárista fiírk. Édes-
,anyjuk régen meg-
halt, édesapjuk sze-
gény cipész. Bursl-
éknál csak délután
kerül §or főzésre,
mert délelőtl az is-
kola íogla}ja le a fi{r-
kat. Akonyhai mun-
kát felváltva rrég-
zik. Akin a munka
sorja van, a2 a na-
pos. Ma Bursl van
§oron.

É,ppen lrrklrril l.trrrsi paJtás. A szohát sepri. Jól meg-
nyomja a seprút, hogy ne hagyjon ott §emrni szemet€t.
Egésecn megizza<lt a nagy munkában.* Én uaggok a naws - magyaráaza, * Feri pedig
ma a tdtsair}al j(ttszik. De holnap én fogok játszani, 6 pedig
dolgozni íog _ mondja örömmel.

Amíkor a sepréssel elkészült, a lapátot a sarokba
állítja, gondosan letödlgeti a b{ttorokat, az ablakot be-
csukja és a tűzhelyhgz siet. A fazékból kíhalász egy §zem
burgonyát és nagy szakértelenmel megnézi.

- Puha - áltapítja meg. Leveszi a fazekat és hámozni
kezdi a knrmplit.

-- Hát te tud§z í6znl is ? _ kérdezem.* Hajjaj l * legyint megelégedéssel. - Tudok íözni,
takarítani, belásárolni, varrni, cipőt talpalni, ruhát vasalni...
Es rájöttem, hogy minél vldá}nabban végzem a dolgomat,
annál hamarabb készen vagyok vele.

Bizony, pajtások, nemcsak cserkésztáborban lebettek
naposok, hanem otthon is l .

Ugy érzem, hogy a szegény gyerekek is méltók mind-
annyiunk szeretetére. §okszor még jobban, inint a gazdagok.

Kósa Jónos

§B

Vlrdgókat nugy
szeroncse értg

Virágékat nagy
§zerenc§e érte, mert
a kis Virág Jóska

, állást kapott, való-
l ságos fizetéses ál-
' |ást: lanonc lelt egg
: heludrosi szabónáI.

'S- |'ersze, rcggel fél-
i hétkor mfu mrrnkálra

indul és este nyolc-
kiltnc óra vitn, anri-
kor hazaór. Jóska
el tudná mondarri,
mennyivel kónnyebb
volt iskolába jfuni.

De Jóskának rrt,rlr lellctt csak négy polgárira.

- Nagy §zerencse - mondja Jóska édesanyja. -A jövő héten la]án nrár szerződést is kap. Meg is becsüli
magát Jóska ; az iskolában is jó tanuló volt.

Bizony l SzerzőrJtetett tanoncnak lenní valóban nagy
öröm és biiszkeség.

§zomtlat volt, amikor Jóskáéknál voltam és a vice-
házmester éppen a lépesőházat s{rrolta, amikor elmentem.
Egy szőkehajír, íiatal gyerek hordta neki a vizet. Két teli
aödröt cipelt eggszefte, pedig majdnem megszakadt a nagg
munkdban. Mellén cserkészjelaéng raggogott , . .

Lnll, a ctgánypdmós
Lali hosszű, pisz-

kos udvar végén la-
kik, persze a szülei-
vel. Szeretnék be-
sZélní vele, de nem
lehet. Mert, Lalí még
alszik, pedig mar ré-
gen |énges nappal
oan,ttzre jár az óra.
Egg kósza napsugdr
pélelle nüI b e o ető d ik az
uduarnakebbea uégső
sarkába és beara-
nyozza a cslkos duny-
hát, ami alatt Lali
az igazak álmátszu-

szagia.
De n€m §zabad megbotránkozni, nein lrrstaságból

henyél.
.* Nagyon ió íiú -- monclja az édesanyja * és mfi-

vésze a hegedűnek. Olyan ügyes keze van mári§, hogy

í

h,

l1

1 §$*
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.A, rckétlt múr begllttlttla !

készen úIl a hosszú útra !
F'elíaláló kapil.ónga
híég cgg pillantúsl ucl rdia.
Ninc,s-e hai a kertkckkel,
()savarokkttl, szele pekkel ?

Nem lörl(nik baju éppen
A tlilágíir kiizepóben? . . .

I} tlgtla.. bőgve, zak ttlollltt.
Elittdul a holrlrakéta.
I,'clhők |eletl sztigllld íoua:
Islen tudia: merte, hotltl?
I.ehel, hol1g a Marsba koppan,
Lehet, hogy a föIdre potlyan . .

l,ehet, hogg a Napig elér :
Mínden|clé szabad a tép !

HoldbéIiek szffngű gópje
F'úródik a sötét éjbe.
Mérhetellen ggorsusóggal
Yersengt |ut a |éngsugárral.
-De egllszer csak uúrallanul
A töId írángdba |ordul.
Itt is uan múr ! . . . Hol szdll lc ma!d?
Yeszélg néIküI ér-e lalajt ?

Nc.msokdra a |öld" |elett
Á JVcp arca |ölnettet.
A kapilúng az új tájon
Kémlelődik, hogg lcszállion.
Furcsa láluáng túrul elé :
Sok-sok ember minden|elé.
Ugróndozua integelnek
A borzalmas szörnge.legnek.

(Folytatása következih.)
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ÍOpw§afifint
ll'olhob*r Jr{no* gyü jt*mónyáb$l

.tró rtrsT *:n
-- . Jó rnrlstrlrtlrl varr ?
--- tr,Ii az. hogy t ?' §é8 siitétben i*

:nrgtalálja :r íületnel.
*

Tanttó: Kí lttd egB uúrmegg§l man-
ll{lIli, Qft-lel!}ílc sz-szel kezdőttilt ?

§plrrrtd : Én, én !
7'anííó., §o, íe*srik j
§rllrld : Ji*r.éIt"

*

]ll'amr,; Öcsi, jiissz }e a létráról !

}íindjá* ltrescl l
t'iesi; f}elrcgv e§em, hiszen fogclm

a rrtlráinat,
cÉ

I{ikiitlki: ltt lútható o Iü0 {ues
kaníbril, akinek n,íncs tgg ellensélle sem,

Egsls búrnészkotló : IIogg lchet ar ?
tiikitittó: U{,l!t, kérem. fulgytr mínd"

mcgetle .

+

-- Fincór t Vegye ci att,ól a fiatal-
cnbertőI a lcvcst" lnert nem }rallom
a zetlél,.

*"- Mi,az, papü,
hagy líliputí ?

^.,- ,l^r, a&íncl*
égll $ztm egre$

- g;örögclinryle.

*

,t lr*rlng*
pré,stlöknlil ítlg-
J,lk önt *lkal-
mtrzrr*" Varr V|t-
laml el§trrnrr}nrá-
rrya?

**, Ige,n. Vitl*-
rrr*skalrrux vol-
{rtm.

!6
d}
§

Mlt |íttsztok gyorelrek í
Iimberovösdlt.
lllki mórt nem játszlk ?
O1 mór neílcttük.

l

i

l

d,

.Faí?L:Lí,ti{:JZ,i S
-,- |l|ulajdollkt|llpm mi a [oglalka-

:,jsq ?

-- IIttllgató ttaggok.
- - Egtrselcni ?
-- Nem, rrítlid.

,lit| t,l l§I.It{i li§

llsősz : lrrt nrrlólli tsrrk. nraid mog-
l,rrníllnlt ón alutát lopttl l

Purrlf : Folcrlleges. Tudok ín tarrítátl
nóIküt is,

YlccvER§ENY ÜZENETE
A beórkczeti aíya§ §sm rnennyisé*óben,

sem minösé*Ébe,n ne,tn feleit meg a várako-
zásnak. SOk a. réci és soh a .nem cserkósz-
lapba va,lll viec. Mégis, hogy fáradozástokat
érló}tsliiik, a l*riobb és legiöbb viccet kül-
tlók között könyviütalmai o§ztunk hi. lgy aa

l" dllat nyerte Wirlkóber Jánrrs,Yác (Deák-
vár)" üyiijtr:mCnyedból e§y l0 perc szünetre
valót megiele!ó átdolgozásban ío§ hozni a
Magyar §serkúsr" Könyviutalmat címedrs
elhüldiük.

íI. dllat Korisoke, Aurél, Zaialií{erszeg (Pe-
iöíi S"-rr. 30} nye!tg. Yicceid azéri értókesek,
mert többnyire a cserk{iszéletből lrtad ösz-
sze. ]"iitrlret iogunk hozni, csa,k türelern"

lll. dílat nyerte -qeise ti üéza, tszter§om
(Tanítókópzó). §yüjteményedből többet feI-
hasz;nálunk. Jutaltrnr rrrcgy.

Többl Tor§enyzöknek: A beküldött viccei-
tekért aznal juta,lmnzrrnk, hr;$y esyik,kel-
másikkal ta,lálkozttlk a ,,l0 pere szünet"-
ben, Vacy- ngm clég jutalünr az, hog}. sok
ezer cserkészte*tr.úretek arcára vtrázsoliok
mosolyt?

Üdvöziil Benncte,kst e ,,10 perc §Zünet"
rovatvezetóje.

É":. 1alul1 -

§"j ,0
t/
I

li
.{

hű-e ez a kutya ?
ám. }íár háromszor eladtam ós míntlig vi§$za-

"* Mi tgíszik ?
* Kórok S ilsrab gdl€rt.
--- Jó lesz olyan, nrlnt sz onyém ?

- Nen, ón tlsztát kórek.

l, Mlnf r: ü:li5z§zóYet§ég Hivatalo§ Lap|a. Elóífuetósi árll,€lly_érrr€ ?_ p_eneir 80 _íirlér, emoly e8§l§zerrc küldend§ b9, E8yuq Eaám ár& 28 íiltér.
Cr,";lL:i J1,4?3. Szerkesztóg€éskiadóhivate|l Budapect. V. N4sy Sándor trica 6, Gserkószház. Szerkesztéeért os Lladásért íelel6s! Kosch Béla dr.

Kiadta a Magyaí Cserlrószszövetrég.

Hyomatott Tolnel Nyomdal Műlntézet €s Kiedóvállalat B"-T. Budapc*, mé|ynyomó körforgógépcin !,; l§§ Z
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toÁÉinnadboiok ycdig 20 cm-es csillag-

ffffii #!';::i# :í :i :íff f ! !' ::j : 
T

lesen lvelt csuklósziijal uannak
ellálua, A leljes készlet ára., ,

WWaWaW...
W?,áJL kirÍjrxre,

ínni W uíiÁnrwjr!
\"5 í K É § 7 L E T E K:

,nlrurk.rsikósdé. A 10 ól? óla pompúsüí.,

beoátl, közismert núnőségű, nroghizható

össztállit{rlran; 1 pár kőrís|óból lttí,

szútt, gtrince* !úras í, eretlct í .. §'rrrnritl-

Noamfl" nmuelközilcg szttbtlúngosilolt

sipo|a, Ele|sen leszít&:sullal ellótott var-

totl kfimMr kölés. lluminium talsr

Iemx és e.gg púr 16 tm,,es ndrIhólángér,

mI és krómhőr marklttlstijial
clláIatt moggotá- vag11 lonkinnúd
slbot. A telJcs készlel őra ...,

]!.!ii:, :,:,]]-||,:*;':]:1:]:

,rJamborce lg88'. oédieggű sIkószletünk
ki|cJezetten a lclmugaanhb igónycket
akarja kíelégíIeni, a legiau{tból uóIo-
gatotí engad.ini |ormúiú. gerittces, noruég1

módra banúra púcoll uagg lennészetes
szlnben aonalozott és |ényeretí k6ris|u-
síucl, melven az ertdeti ,,Nomúd-
Norrno" nemretközi,leg szabvúrryosltott
stpotál a legíliabb, korszerű Szepes,
illetuc egpéh vúlaszlús szcrinti íémkötés
egészíli ki, A lalplemez |ekete bakelit
uaa!] ru& gumi, A uáIogatotl renuk
loiIiinnddbolok llcdig 20 cm,es csitlag,

,.Ntrnrlid lll;lll., Díiírieo!;l17 síl.iis'.lrt, u
l ökók,teg túrusif +lsz.ereló§ ú,liöt,erlis:í;Á,
txil. úl! : űerinu:s etryarlini iortttú!ti,
noruig ltt.ódra bartu.ira púrolt ltttllg1 lt:t,-

n.;s3e/.§ stíttbttt ponaloroll t's |ínllczelt
Dólo7&tott klirislasí. ertrlelí ..Nornrirl,
-\'ormq" nem:etklllileg s:rröndrlpo.sliolí
sl7lo!c, rúgós íeszilőtsaltttl, tt lcgúitlbb
/e.siAJrirrrriuerseng és lhrav(tllókapocs,
tsttl c"lltitolt krómbír §íiiul.rílflr, űlll-
minitnt talpleme:, ,6 cnr-es krómbőr
srtjazalú, kemény rllurllí/rirrín szíi,
rendr,zőuel ellálotl, dupta nád,lúngérral
/s szdJes krómbőr maf kok lsrilioi
l el szcrel ! mtlg g or ó | a- t a g y ! ott k i tt,
ndll síbaltal. Teljes kés:let áru

Már most tyere vásárolni t Ne akkor, mikor az első hóesésre nagy
a tolongás l Most kényelmesen válogathatsz l E3yéb téli eportokra
vonatkozóla3 kérd lS.én megjelenö rűi képes árjegyzékünk*t !


