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üz§N Az M. c§,
,,§zilalka. ,,A víráí{tiindér ltélete" c. elbe-
szélés jíl ötlet, de a leír&s tírlhosszú. Más
nlesét szívesen ,ielbasználnánk. 

- Bor 0éza,'
E§ysze rre . nem tudjuk valanrr:nnyit ]:özölni.
Nyrrldtassoú meg, hogy a ,,közölhctók" küzé
tettük. * Poós E. Jókívánsásait köszönjük
s jó bizony,ítványt kívánunk. ,* 4§6. cscs.
Fgcskg őrse. A bekülrlött képet közöIni sze-
retnénk, azcnbail ezt csak akkor telretjük
nreg, ha a beküldő személy szerint is me§-
nevezi magát s c levelet alá is írja. * Bánó
M. Kérésed ügyében beszélni s?, eíetnénk
Veled. * Jungmaler I. EsyveleJ.ed közlósre
nem alkalmas, másra sem. *- Fütöp A. Le-
veledet továbbítoituk a sz&kértőkhö?. a vi]-
laszi tölük kap<ld rneg. - §ándor L. A csa-
pat plakátujsásja íróinak. rajzolóinak a csá,pat*
ból kel,l kikerülniök! Leveledet nern továbbítot-
tu,k.s ha a többiekhez is ilyen cólbói akarsz
iordulrri, ajánljuk, ne tedd. *- Leveled rrrás
részét átadtuk a ,,Lcvelezési akciórrak". -*
Miiskor mitdtln kívánsácoda,t kúlön papiros*
tlaratrkára írd s valam,ennyire ird rá ne,,,e-
det, cí,medet, csapatrrd szánrirt" - ltl" Á. B.
Minden jóakarattl ltoz.zászólárst lagy örönt-
mel ve§zünk, ltíszen cser,készolvasóink igé-
nyeinek, illetőles o]vasóilt,k cserkészigéuvei-
nek akarunk mirrél inkább eleget tcnrri, Ani
a ,,Kiscserj<é§z"-rovatot iliet,i, bizonyo-
san olvastad, hc,gy a rtlvaivczető kiscserkész-
vezető. Magad is tudhatot1, milyen nehóz dülog
a kiscserkó.szmurrkát jól csin/rlrri, §zinte mé$
nehezebb, mirnt a cserkészetet. Er,r,e legjobb
példa a beküldött rneséd. Mikor elnrondtad a
kisfiúúknak, valószínúleg áhitatosan, csillogó
szemmel hau;cratták, de lra közöltiik vo{na igy,
teljes hosszában, magad ijedtél vo]tra rn,e*,
lrogy nyr_rmta,tásban rnilycn hosszadaltnls, sót
lapclssá váló. .Má,s az el,monttlrs é§ rüá§ az írott
szó, Próbálj sokkaI rövidebb rrreséket atlni.'l'ovábbi ,,'jó .munkái!" * tllogyoróssy Kál-
mán, l73. §z. c§c§. Jó elképzelésed ós folya-
natos m,esélökészséged van. I)e mírskor ne
menj Áfrikába tómáért, mert amit te is csak

kónyvekböl, moziból isntetsz. azt nem tud-
hatod úgy Jtélrii. lrogy ellrihc,tő lr:gyen. Ami-
kor m,i közlürrk idegen tárgyú nrrvellá,kat. ak-
kor azokat angtrl, atncrikai, francia credcli_
biil íordítjuk, tehát olyan íróktól, akik sze-
rnóiyesen ismerik a leírt visz<rnyokat, Te is
fiagad körül keress clbeszólósnek társyat.* 33. Zcrge. A gyer,meksziv clmü meséd de-
rék, melegszívú cs,erkésznek mutat. §í{yelőre
nekiink nróg nem ielei rne,g, dc lolytasd trl-
vább, jobb, értékesebb iiú lesz;el, ha evvel
töltöd szabad idődet, Ha egy-kót év mulva
újra előveszed rr,aid ezt a tölténctet. masadis €szreveszed, lrogy nem turítál més rövid,
világos, el,even lenni és ezért nenr lelelt meg
úyoíntatá§ra. Remólem, a,kkor .majd látunk
tőled j<lbbat is, Csak mé,g azt taxácsülha-
to,m, hogv ,iehetőles nragadlak is tintával
írj, meri ez a ceruzairás & §zeínedet lontja.Jó munrkát, pejtá§! * Bal§gh F€íenc, 140.
rover. ..Ha m,eg tudnáttlk érteni! . , ." Test-
vér, mi megértünk, nem ,.kacagunk" rajtad
és ten becsü]jük le érzelíneid tlő*súeét. aIni-
böl versek is szülc|ttek, cpigtanllrlák és íon-
dolatok is; de neked i§ lrnes rkcll értened,hogy rnindcn v,alamircvalri iiú keresztü]
megy ezcn az érzellni túláradílson és biztln5,
csak nagy-rrn kis százalé,k, aki az itlagon
felül olyat tud alkotni rnár ilyenkor is,.ami
nemcsak nm{áltak, hanenr a ,mi sok ezer
olvasónknak ís rrrond valarnit. ázÍál ióbb
iirönret, pait/rs! Minek rrrindig könnyekben,
lemondások,batr buso,ngani, ha te ntltr ntost
kezded az elmítl/Lsi ónckelni, negyven év
tnulva mit csinálsz? .*. §uci. Nagyon nrele§.
mólyérzésíí szíved van és olya,n ,,l/rtir" szc-
med, anrivel észreveszed a legkisebb dolsok
szópségét is és anri ió, ólményeidnek for-
lnílt is ttrdsz adni. l'ejlődntid azéít termé-
sz€tes€n kell ,móg, íóleg abban, hugy rninéI
róvidcbbr,e íogva tudj st,lkat ntond;r,ni, A must
beküldó,tt do,lsaid közül az ,,Üres a tirbor..,",
irkárrtennyire te]{] va,n iíltonr szép.sógekkeI,
igy hosszadalnias. ha iele enn§,i lett vo:tIa.
sokklrl jtrhb ]enne, A ..L|ö*" és l,,Krrmidi.r-
sor]r" jtjl megfogott két életkérr. csak az eIsőt
ttintlta nem egészen önállrian írtad vrl]na.

talán valamilyen olvasrnányöd 1ratása alatt,
ha ne,m is egészen tudatosan, íem érezni
raita, hogy tésed miórt érdekelt ez az eset,
tehát nincs benne egyéni mondanivalód. A
másik megírva talán cyencébbefi yaü, de át-
élésrrek eredetibb és ezért többet fiond. vár-juk a iovábbiakat! - Tóth Józsei: Zászló-
avatá§ra. ott a zászlóavatáson el§zavalya
bizrrnyosan rnóly hatá§t t€tt sz.óp gOnd$la-
taival. Nyomtatásban azonban sokkal jobban
előtűnlének hiínyai. gycnpébb sorai. rínei.
- lli. Ács András, Kapuvár. Vanna,k cgytini
,sondolat&id! tía {ele ,okkorára tudtad volna
me$írni. ólvezetes olvasnány lehetett volna.
így hossz,adatrme§ ]l§tt, ére zni még lajta az
iskclai dolgozatok haiását. De írj ,iovább,
máskor is. Leígyelvárl Józsel. Még gyen-
sék ezek versnek, rnagyatsá§nalt se szép
például, lnikor az ,,őtet" alakot töbtrször is
használod, * JantüVlt§ üulyás Béla: János
tráter. Nem tévesztetted össze a korszaktl-
kat. hogy a tatárjárás idején felrobbaniutt
puskaporról ír.sz? És 20ü0 emb§rt beiogadír
tetnpir;rn se igen volt még akkor rrálutk.
Katoiikus szenpontból pedig valrjszhrűtlen ez
a törncgörigyilkosság. * Ne,m tudom, mÍért
szomorú a dalom. §n Se tudom, pajtá§,
hc;y lliért vagy ilyen bánatos szívú? El
rcrn a mi iiúideálnn,k. tlúzd ki a derekad és
:réz;: i.:örüi, }ta van is elÉs eond és nyo,1norú-
slli k(ilülöti!inlr, r:kad e}óg sz{pség és örón
;s, F-cl a íejet, jti ntunkirt, akkor mirjd a szí-.,-cl:s viti;ltlabb ]esz és talán a verselésed
is j,",bb. Az .,Elay koldus halálír"-t me,leg szív-
i,c] i:éltcd. de eiijadása zavarG;, §ti,lu§a
cs:>;1,1;:ri]ar, ha nragad elo,lvasod rnég,
.!],,slc:. akkor neked is Jeitiinik, hogy
:]-:d..:ii],,'ij ren ta]álsz he]yes kifejpzéseket,
11i:,tr-];:.j:i:ii a je]zr,iket íeleslege.sen stlkszot
is:nlt.ti. jc el és ;nuit időt cgy mondatban
i:szlr:i li:z. Lgt--e t" is Irtegbotrínkoznál
aa*l ji x i+3ai:;azásán. aki ezt írja: ,,Elöttem
bcturi.. i,'ireg, szegén!,, bOtra timaszkridvajár." S.:,iila] több ör.kritikát kell gyaftorol-
rl,d, m;t],iir nt ilvánosság eló szánnád irá-
sil]d?L
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[ilRIt{l.NAI{
a kitünó szomi csillapitó-
nak, egyetten t<ulaósrOt
§em szabad hiányoznia.

*

cukrozva üditő
egészséges ital,

mely különö§en
hosszabb triráknál
nagy ellenállÓké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
KizáróIagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a
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MAGYAR C§ERKE§Z.

p§ Évms A ilAGyAIl o§rr]_]3riÉsusruiivrrrsÉc
JI]BIr,,Ánrs mórucxürÉs Lu AIíAnÉrrrÁN.

A masvar cserkeszet l909-19l0-ben kezdődött. Az első
cserkészcsalpatok akkor alakultak. Szöuetsággó azanban az
első megindulás csak 1912 december 28-án tömődlt; a]<kor
íogadtáE el az els6 csapatok vezetői a Si& Sándor által meg-
szÖvegezett cse*észtinbényt. A, cserkésztörvény szövege el-
fogadá§atól a szövetség a|apszabályainak formális jóvá-
hagyá,§áig hosszú idó tela el, á magyar cserkészet mégis ezt
a dátumot, az 1912 december 28-it tartja a szövetség meg-
alakulasa napjának.

Huszonöt éve már ennek, s a Magyar Cserkészszövetség
mult év deccmber l9-én tartott országos közgyúlósét már
ennek a 25 éves jubileumnak a jtgyében rendezte meg. Már
korán reggel jelentkeztek az l.,2.,3.,7., l3., l5., 16., l8.,
38., 160. és 314-es cserkészcsapatok zászlóküld,öttségei, ame-
lyek a bejáratnál s a nagyúultú Tudományos Akadémia
dísztermében álltak fel és színpompás keretbe foglalták azt
a fényes cserkész- és vendégtársaságot, mely a jubileumi
közgyülésen megjelent.

Ott láttuk a Cserkészseövetség egész vezctőségét, élén
lr PaPP Antal országos elnökkel, Teleká Pál gróffal, aki a
világ fócserkészét, Lord Baden Powell-t képviselte és Khuen-
Hédeitáry Károly gróffal. Ott látjuk a tb. elnököket, §iá
Sándort, U)útz Bélát és Ratlasz Árpádot. továbbá a §zövet-
ség társelnökeit, az első cserkészeket, Borbély Kőtolyt, az
első őrsvezetőt (l. sz. cs. cs.), a Kánitz-firlkat, az 5, sz. csa-
pat megalapítóit és a 25 éve dolgozó vezetők népes csoport-
ját. Ott voltak a cserk&zszervek, kerüIetek, vármegyék leg-
fóbb vezetői i§, ott voltak mind az országos vezetők és a 787
csapat kiküldött képviselői, akik összesen 923 szavazato*
képviselve jelentek meg ezen a rendkívül diszes közgyúlésen.

A hatóságok, a r,.agyar társadalom és a testaéregye-
sületeh kéPaiselői is nagy számban vonultak fel. Jelenlétük-
kel meleg szeretetről és megbecsülésről tettek tanuságot. A
m. kir. kormány képviseletében dr Lázár Ándor,igazságügy-
miniszter, a vallás- és közoktatásügyi minisater képviseleté-
ben br. Ulassich Gyula államtitkár, a külügyminiszter kép-
viseletében br. aiilányi Frigyes min. tan,, a honvédfőpa-
rancsnok képviseletében Böckl ]ózsef altábornagy, a főváros
részéról dr Karaíiáth Jenő főpolgármester és vitéz dr
aécsey Kálmán íőlegyző, az Oiszágos Testnevelési Tanács
részéről dr Prém, Lóránt min, tan. főtitkár, a Levente test-

§ZERKESZTI l

DR. szTRlLlcH PÁL
1938" ,AHUÁR l§

MF6JELENlK A HÓ l.ÉN És l§-ÉN
csEKKszÁMLA: 31.428

xax. ÉvFoLYAlYr, 9. §zÁM
ELóFlzETÉ§l DlJl EGÉsz É.vRE 2.g, p

EGYES §zÁM ÁRn za rtlLÉn

Pabtl Antal országo§ elnök. Indítványára nrindenekelótt a
-ágyu. cserkészet "legfőbb védnökét, a'Kormányzó Urat üd-
vözli a közgyülés az alábbi távirattal:.

,,A Má'pyar Cserkészszövetségneh 25 éues íennúllasa
alhalmáru öíízegyült hözgyülés móly hódolattal és legőszín-.
tébb ras,aszhodíísal köszőnü legíőőb védnöhét, akinák izzó
hazaszeíetete mind.en tnagyar lserkész előtt élő Példuként
áll." I

Az or*zágos elnök a vendégek, elődei, a cserkészek és e
vezetők üdvöilése után a következóket mondotta:

,,A cserkészet a nemzet legnagyobb kincsét, a minden-
kori iövő nemzedéket öleli masáhóz. Mi tehát a cserkészet-
ben á mindenkori iövővel élün[ esyütt. Lehet-e ennél szebb,
nemesebb és hálásább hivatást elk'epzelni? Vele élni a jövö-
vel. Beleönteni a lelkünket a iöv6 nemzedékbe és átadni
nekik megválogatva és megtiszlogatva azokat a tapaslta|a-
tokat. amélvekét mi sokszoikeserü csalódások árán szürtünk
le a 

'hétköznapi 
munka során. óvni a lelkek tisztaságát és

edzeni őket ai eljövendő férfisorsra. Ezt csinálja a cserké-
§z€t a maga elzárt váraiban: a cserkészotthonokban ós ezt
végzi a fiűkkal a szabad természetben, a gyönyörüséges ég-
boItozat a|att, az Ur legszebb templomában. Ez aa, ami meg-
foc és örökre hozzá|áncol minket a cserkészethez."" §il Sándor, a Szövetség egyik megalapítója és 25 év

meyer Antónia, országos elnöknő, a §í Szövetség részéről
Tatór Lajos ügyvezető alelnök, az Uszó §zövetség részéről
Förber Oszkár elnökségi tag, a Fiatal Magyarság §zövetség
részeről Áfföld,u Alaios elnök- továbbá a saitó kéoviselői és
Förber Oszkár 

-elnökségi tag, a Fiatal Magyarság §zövetl
részeről Alföld.y Alajos elnök, továbbá a sajtó képvisclői

vérmozgalcm részéről vitéz Riss Kálmári tábornok, az OTT
társelnöke, a Leánycserkész §zövetsé_g részéről Li,lnden1§zövetség részéről Linden-

knő. a sí szövetséc részérő|

részeről Alfölily Al_aj9i_e|l§\,.továbbá a gaj
igen nagy számmal 

-érdeklődök. De ott láttuk a' ünneplő
*özönség körében vitéz Tárczay-Felícid,es Román min- ta-
nácsost, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tcstnevclési
ügyosztályának vezetőjét, moz§almunk
és mindenkor nagv érdeklődést éc támolé§ mindeirkor nagy

nunk egyik
támogató kr

: leglelkesebb
észséget tanu-

sító barátját, dr.'Simon Elemér titkos*tanácsost, 
-a Vörös

Kereszt Egylet elnökét, br. Kemány Árpádot és dr arffy
Imrét,.a Felsőház tagjait és másokat.

*
Pontosan negyed 11 órakor nyitja meg a közgyűlést dr

A c§€rkó§ztörvény elsó §zövege. (F'ényképmásolatazL, sz. B. K. I. E,
cseikészcsapat -otthonában levó képról.)
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<ita állarrt{ti vezetiiie. a.z iinrre;li sztinlrk. \'lólvcnsz;'rnt.li l;r-
szé<lében rrrincleneke]iitt nyilviinrlsarr }rilllit ar]tlti a jri tsterr-
nek. hrrgv munkárrkat Já i,vcn .it rltc1;:ilrl,rtt.r, rrra.!ci" utlin;t a
?ll{lgyur l1.lít kiisziirrtiitle. Mirrrlerl nlag],ar cserkész lriirzkc
lehei arra, arnikor rnegirilapitotta_ hrlgv ahoi ii l]1agv;tf
cserkószfiún lrirclrrlt, i} d{)lo§, rrtt lrrinricnktlr siker kísi,rtr;r
cserké§zmunkát, Kciszöntötte a vtl;.e !iiltt ! is. ;rllokirl. akik
meginditották és azrrkat, ;lkik tt,l,;ibl;l.itték a nlunkj,t, akik

1912. l937.

trtirrirrlók kis szal:arlideiükct, ntelyct cg,észségr-c. pihcriilsrc.
iinkópzóslr.', r:sal/lc!ra lrrrtliihattak v<llt:ir. * rse rkílszetle ál-
rllrztiik. l]iiszkln;illapítrlíta trlt,g. hrr,u,y i.t lí}iigvi,rl t,sclkúsztt
tncgtt.t,ttnl,ctti: ;t szívck és lelkr:k cgr.sógút" 11trndrllatai. esz-
lrrént,ci, ttl/ldsz*rci. có]kitüzósri .l lnír§1l.rf éiet 5uífvcs ró,
s;e ivó lel,tck, i.}t nenl .iíl <:sclkisz. ;ki llleg varr clógetlvc.
KÉszir]ni ke]l az ri.i rregy,ctlsz/lzarjr;l, amelynck niurrkiljáí
rrrég rrag,r,tlllll h;tz;l,qzcrctcttcl. nló;4, nrúlveillr ísiclrlrc valíl lnc:-
riili.s,ci l,,g jtrk ytlgt.zni. 

,:,

A lúlekbenralklilti.3l})agyal !iLi és lr l1l2lgyitl yfzetii !5
ivr:s rntrnkil jiinak órcné1 rtt;rladantltillh ernlcke t ;iliitri bcszérl
ltt;irt igtn íciclrrciij jelenetek kiivetkeztek: a hatós;igtlk é.r a
legltrrrtrlsabb tzirsegyesiiletek képviselői kiisziirrtijtték a jr.rhi-
lálri L]scrki:szsziivctsógct.

Elsőnek a rrr, kir. kormány képviseietélle * ,Lázitr Ánrlirl
dr igazságiigynriniszter szíllt. l,apiársrrnk. a Vezetiik l,apia,
beszéclét tcl Ics teljcde'lmébcn hazza. Itt ;r,z a.lírblrialrat e,rrrel-

iiik ki belljle :

,,il t,strh!,szt:lbtn a Iiu.lal.srigx.nk trcl g- lt:l,ki. tijiásziilr-
t.ásét. hiisrijn.t.ibtt.. tntt!,r. tt jcll.t:tu,rt, mi.nit:rlnól. ulg|tbb gon-
dot ftlrllít, s ttttt.tl,y hil:u.lt'lu-t,í.ttl l1z t,tnhni,ség éi'itát,r',',btri
(s brll rl.tlga bbű. ! cmti."

Minrl.clth.intk u ltir,tctlaln.i űrt,lhát uz sza.bjt tnt:y ö.s Ptl-
zitít rószr lát,sutla,l.ui érí.éltím,h az, hagy neutyi,t lul más-
nah hasnt(tlni í:s rt. túr,;aia.lon sztlnt.Pontiából. al u negutív
órtóhe, lxlgy ru:rntyire szorul. rű. mástlh s2gítségűrt. ,1 r,sar-
kósz! urrc neueljük, h.og,y n.blél íiibbet tudjon rnt}:nuh hu.sz-
nál.ni {s rnin.ó! ktlaósllé szaruljon rű nások si,gilsi,gl,rt,,

,,Sl,nki §crn ltasntálh.ul tnln,yit. szt,l.|t:mi hlPr,sségcitlt{,
,ne mzll té n e k, tún.í a ncu n 3,il á r tlt n t. j tl l lt m r gy t t t gt s 1, g 1,t, ll."

Mindannyiunknak nrepJ kell ezl. a, nlttnrlatllt jegvcznűnk
és büszkék lehetünk rnurrkánk iérr.vegéne}< ill, rnaglls helvrlil
iövíí e|isrnerésére.

Mástldikkérrt grilí 'I't:lchi l)iil cserkészc§apattiszt. ,az ar*
szágos lntézli I}iztrttstig ta6ja. nrinrlcl] i}!ag\.af cse:lkész péld,a-
képc szt'llott a világ ílicserkósze, |,or<] Burlt n Ptnele\.I.. ll ki-
]ences nelrlzetközi bizrlttság, Ltrrrl }{;rrlptt,n és a saját rrevó-
ben. Szürrrri nern akar:ó taps frlgarlta iit, anrely kózszeretet-
ben á]]ó szerrrólyének sztilt. Dc jeliemzii reá, httgy a taps
sziirrtéve] ;rzt l}aden Powell, ner,ében köszönte rrreg. * Mcg-
emlékezett a magyar cser*észet kezdeteiríil, az elsíl csapatok-
ról, anrelyek kii]í:iil<liin becsűletet és barátokat szereztek ne-
kiink, s kilszöntiitte azt ir csclkószetet. anlelynek alapja nrin-
clig l |iú, c jt1.1en. il §z(l,(!.,t, u lcl.hiispu:ttll ó.s rgytttti:;truh
t,ri)s ! ú ntt l gtt lű,rtt.

B;iríl'{lllrr.t.ticlt {\yula Hónlan ]}álint rrevéllcn és saiát
szenrélyében is ijdviiziilte a Sziivctséget, A, Közoktatilrsiigyi
Minisztériurnban az íi osztályához tartoznak a cserkésziigvek,
tch;it közclcbbríil látia nrunkánkat és anrrak kihatásait. nrint
rrr;isrlk. Orvcndctes. mennyire élesen látja cser:készmunkánk
sok lényeges vrrnását, Olvassátrik c§ak- mit mondott:

A

MAÜYAR CSERKÉSZSZÖVET§ÉÜ
l§ tves §ENNÁLLÁ§A Au(hLMÁBóL l,tÁLÁ§ sawrl.
§MLÉKEZIK MHü JóT§VóRöL AxlK A I(üZDELME§ ÉV§{

§ORÁN ANYÁ§I É§ §ZELLEMI ,AvAl{xAL, JUTTATÁ§§iL

É§ pÁRTFO§ÁS§ÁL §EclTETTÉt{ A i{AüYAR csE§(É,

§uÉTaT ABBA§ A MUNKÁJÁBIN, HoqY A MEOU}ULÓ 
'

MAüYAR$R§ZÁG §zÁlrtÁfiA "EM8!RE8B EMBBR

És MAGYARABB MAGYAR, |FJU§ÁGoT NEVELJEN,

EZT A HOSZONETET TOLMÁC§OLJUX JELEN |RÁSUNKKAL

É§ KÉRJüfi, ÁLLI0N MÉILET-rÜNK MuNxÁNK F0LYTÁTÁ_

§Á§ÁL, HOoY-ONZETLENüa VÁLLALT. KöTELürTT§É,

oÜNxrr l JovÖBEN FoKozoTTAB8 KtR§TE|{B§N É§

MÉü MÉLY€BBEN lÁRó EREDMÉNYEKKEL TELJE§ITHES-

§üK Áe §oYETEMÉ§ §ÁCYAR ÜoY szoLoÁLA?Á§rN.

I{ELT BU§APÉ§T, ,gry/. DECEMBER 2&ÁN,

; c§§Rx§Zxós?öNTt§§El|

, :fu,a.í,;:
L,*,** /



,,A t,:t,thi,szttib,lr jt,!,,ltik lilí! k.í.'Pzl lt,1,1ltbt'n ' '.,uc|!.i!,
tltta,tt!, ltint t,!\, !tal,t!lnus lt,ltgt r, íi uttt.kur l,zl ,a. Il()ul,RlIa

rcirL,rt mttutni' ,'lé ki,P:t l"m, nui,iy ltlltt lt(trm1,1l!úuún (,5
',:;'ír',:;b::;;'i)lii,,,, ",)o,r,;].u!ni a hüli,)'n|í,lt, ntuuh,t,iq,:khull tl,.,i_

,ii,l,, ili,i*,'rz,,ht t. ,\1űr t 14ís: ors:űg,lt lúkll:, 1Iml l),,!l(Ii lll1t',,

t-lL,n !rt::iu - Ail silr1, i,-t ttug1, l,g),urúll! - ,,Lr\rílusI (llldl'lll
'i) 'iir'"',,i!"rrrrri.,',,i"",lr,, lr,,,,i' ",i}í,l,," 

tu74 ju .c,*ih lhhtlr b,t!-

1u"1";; íi,"","rií,',ir'r'ii i,,j,,,!:cr ,!.1{)l,tru,i'z,i"tl!."lűí,lll, ,tlttcl},

ttz"t,ntbt,ri.sí,g lllltl,,g,tllh jiiut,nrltllrt ilttlnRüL]ll,

Á kiizben halaszthutatlan ii6l,ek. nriatt..távozrri kónys.ze,

, titt'Xuj] uí ; riil, l.nő cscrkészt iszt."t,ser kósz,et ii nk rógi ^ i gaz, l,a

.,lti"_ t}uit"rrcsi' székcsíiivárt,s i'iiprrlgártnesterc tlc!n Szoll1a_

i;;l. i,;í;;1;!'t, ői,t,"l §r"r,,l,,, Káltliy polgi,rrrnestc,r, l","í_
ben dr ,itt, L),;riry Kálmún {iijtgy.zó. szólott, s t()oDeK Kt'"

;;ai ; alábbi nagyon fi5yclern re"iélt,]k"t morrtiotta :

?úsoralta tnintlazt, "*i"L u {őt,úrtls_tt cse,rlt,ósze*t műr

t,ű,ruu,iit,,,, hrly,ii!!rr il,ii"U h,l,,t:ti Iuth|,tt, tit tt §,:ijt,t,l,rl,g-
',:,:,:';';:,;,,';,;,i or'Í'i,,}ujlníci. tátn,,g,ttt,1 !;ijlti,gi isk,ll,iittttk r,;, r-

i li, 
" 

;i" L" űi,,,, i!ii,, i ri"t ó, ó r rő an he n, _ 
u . JV e nz c t i, li 3 g 1, 

_

i;ir)r:ir. ,, iaai;t6; !,rÁiorwra ttlrmészetbeli ás ,P{:1tzb.eli se,
',iiii,:rri ;;riii;,;i,, ,; lIng1,,,, Cstrhí,s:rt_ ish,llűittlh t liif i:t t. tl.:

Í";:;;;;:;,i,n,,,,,.iii,lirj i,:,;;j.;;;, túltngtttti.iltan li.s:,,siti.,rb.
'M;,;';';í' rr';'li,',r'r,iL)t' a' főaáras uzórí ltozta, lncrt niiltli n
'buJ,i,|i,r|.rti 

t',s,,rki.s:Iiút u matúi,ttttk tl,kin!ttt,,{l,i ,/_- , i," j"1'"
';:,:;;r',;r;r:t,:l"'r',;ii,'ir',;rr,,,,1,:tutEq1, is t lsiil.ttn.t!,li ,', lt, 14itl',,:]t, -

[ii,,"" ;iiilri li r, y\ul k isit er i. a r i l t t tl l l.y l l ú t. j ti h t i s : t,_, i 
"_,i 

il i i:, t,,t

iii;,:,iirot. }ta őtí rtent. cstt!órlnalz a tst:rk{:,s:ttlll.ti. iz ,_ i, r;:,,,:,1

;;; i;; csttlótlni a íőutirlls ,sl,gitíi jóttkaraitibllt,

0rönrme} isrrrerteti(ik a beszét]ct, ttlert t,lr1,11:llt ne::l-

.."t "ri"J." brrdapesti'c.,".tés,,,-,e k ürve l ocre s, h:lcn-r pelci,lt

;;;;.i,;;;;y"*-"ia.ti tijr.vénvhlrtlisjg.;k. r_a:,,,.,k es ki,zse_

gek szárn/rra is.

l\z arszágas 'ít,stttt,i,t,!i,;i ! ,iiiti,,: r 1,gi,-,bb sp,lrtfórum,
(]...ki;r;;;i;*t,iégi;nk'i..,,,i,-i,ritail:raiibb bes"r.,lást n-ié8

rrerrr talá]tak, rr.rr,...,r-, belet:,:i zi;: ; Testnevelési Tanács

i,_i].rur?rr., noha a t.)tr.,.,,,_l.. n_,jrkanknak csak egyik ré_

;-Á i;úcs rre.,éilcrl ár í'r."i,, I,óránt, cserkészetiink meg-

"ri,1..ni l;al.ri:.r u:i .zi,]i, nlin: aki elótt a cserkészet olyan
;ii.;.,::,;.. .,"iir^'"i,,11. n,nt nlinclerr nla8l,ar r:serkészvezető

<l,itt, L,zt i_.,z,lir* .zJvri:
,..1 ]r!.t,:_,,L!l t itr;it]s:r,í tt Ít,gnagysze,ii':,|,,.d:,j.:r\.: ,j,li,iri,

/|! l!\ it ii :tt_,|) _ , , |! |It,l{\,(!l tlcln^('tll(U('I( s ll r( Il ('.g)'Ul-
'tr',,'iii'ioiir',,,t,' 

)1 húb,,rri. rt''[,,rru,l,tltnuk utá.n utt heztJte az

,i.ji,;i'o,t,,r,tt|t,,lkt,ll:ali!cl:bt,lt
1r:li i]11!611iit ttttgl,i,r!i,kr:, ltogl,ht,l1.,t,l,,tt ttttltllI tlí,ln:(,lha:l
i';;;r,;:-;;;iegu,7'értlkeh,,t nrii.gy,u.,rii tt,Ll, a a.i.lúg.i|jt'sá,gű,',i,,n 

poríl,t tliitt,, a, .magy,r t.llih, u nl{tgyut éInialutrti' hilr
(selt."- 

Á társszővetségek köziil elsíinek u Leány.cst,rki,szs:ijutl,.
,lr tlrrökniiie íitlvtiziilte a 25 éves (iscrkószszövctséget. igazt

i"i-r"tii ,rl"Í"g hang<rn, majd a Sí S:iivt:t,slg cs a i|lugyu,

.t\

-"
\,i,l ,./

1912. 1937.

c§ § R KÉszvr ZnTÓ T,E§TvÉ Rl
25 nru DoLüuztJNK A MAGyARABB MAcyARÉRT És

EMIiEREBB EM§§RÉRT - LecnnÁcÁsg r§Nc§üNt<ÉRT:

A MAGYAR FiUERT, . HA vlSszATEKlNTüNK, LrjHETETl.EN

Neu LÁTN.'LINK, tstnN mncÁLporrl muNxÁNxlt.
üYENGE§ÉűElNt{, HtBÁlNK ALÁZÁTí]§ ÁrÉRzÉsÉB§N;]DE

BEC§ULETES, TÖRETLEN JÓAKARATUNK TUnAIÁBAN
ls, ilEclNDULT LÉI-ÉKKEL MoNnUNfi NEKI HÁLÁT, _*

DE NEM ÉRüNt{ RÁ HO§§Z^N MERgNoENt,.A MULTON:

A ]ELE:i HlV. AMiT EDDlo T§HETTiJNX: A KEzúEt Ktz-
DETE. A RENGó ViLÁc, MEGR()N§§OIjr HAZÁNK, §OüLó
TÁRS.{DALMLJNK MUNKÁRA §üROET. vÁR A §ZOLOÁLAT.

HlSszüK, HocY K[LDETÉSüNK vAN, TUDJUK. Hol. A Ml

ERóNK FoRRÁsA, LdTJUK Az UTAT l§: A RÉcl ALÁPOK,

UJ FELELÓSSÉGEK, óRóK E§ZMENYgK UTJÁT. * KEMÉ-

\./ÉN MEGvETJÜK LÁBult<AT A DR^(iA MAGYAR FÖl,t)ÖN.

FELNÉztlNK Az ÉoRE, MEo§zoRlT,jUK EüYMÁ§ Tr§TVÉRl

KEZÉT* É§ ELiNDULI]NK AZ EDDIG|NEí" l§ TUDAToSABB,

ELSZÁNTABB ÉS MÉLYSÉCESEBB ]Ó MUNRARA. EZ 
^LÁBDoBBÁr.iTÁs, Ez A BÉzszoRlTl{s, Ez 

^z 
E6R§NÉZÉ§

EMLÉKE §ZÁMLNKRA A NÁOY MULTNAK
FOaADALOM A NACYOBB JÖVÓRE.

KÖSZÖNTÜNK te§tvEn l

IiUDAPE§T, t937. DECEMBER 28-ÁN.

fu;u,&J

{Jszó Szijaetslg képviselíii, akik e6yúttal e§y-e6y emléhPltt*
kctIrl is nyrrjtottak át.

Cserkészetünkből a közelmultban kiszakadt, önálló tgye*
sület. az öregJcserkószekbő] alakult Fiatal Magyrrrsríg ,§':,).'
t,clslg r.:szériil annak elnöke. Álf ökly Alajos, a Cserkész-
sziivciseg vrllt saji,ó-. riitliti- és p.o1laga,-,,rlávczctő.ic s.zó]t,ti

úgv. elr,igy sztrllrat u gyclmck. aki Íclnűtt és ap.i.t c.}őtt áll

],ázirr Aurior {r
ig:rz§íl{ii*\, i ln i lt iszt cr



Papp Antal dr or§z. €InöL,

Éry §mit orsz. ügyvezetó elnök vitda Faragó Ede orsz. vezetótisz[

hogy megköszönje mindazt, amit tőle egy életen át kapott,
Ez az utolsó üdvózlés volt sorrendben, dJ még előtte a Cser-
hész-szülők neuében kért sát lolland. Artur igyetemi tanár,
aki elhozta a magyal szülók háláját és megbéisülését a 25
évcs cserkészszöviisécnek.

Az országos ehö]k ezek után a lélekemelő üdvözlések
után, min_degyiket kü_lön-külön megköszönve, bejelentette,
}9sy u Nllgyq. Cserliészszövetség elnöksége a 25"év emlé-
kére a működő cserkésztisztekneliés a cseikés".zervek veze-
tóinek egy-egy.emléklaPot a!. Bejelentette továbbá, hogy
ugyancsak emléhlaPot ád a Szövetség a cserhészet jüeuíÍ-
nek, akár egyes cslpatokat, akár a frozgalom esészéi támo-
s*tlk_ ltimagasló ffértékben, Ezen em]éklapot-közvetlenül
küldi ki a_szövetségi Központ, azonban azt várja a cserkész-
csapatoktól és a kerülctek és vármecyék vezetóitől. hopv az
élőszó kőzvetlenségével is köszöntsé-h őket ianuár. ille"t?les
február hóban reniiezendő helyi emlékünnepeken. 

'

,4.1 grs.zligop elnöknek eziel a bejelenttsével a közgyú-
lés első, jubiláris része véget is ért. -

*
A második részben az összegyült cserkészvezetők a cser-

készet ügyes-bajos dolgait beszéiiék mes.
,. Siá_ Sándor-nígyhátású f_elszólalása"alapján megvizsgál-

ták azokat a célokái, amelyek a 25 éves ciérkészet"részBről
még megvalósításra várnali. Majó, Teleki Pál gróf i"ait"a-
|yára az.összegyült 

^vezetök vaiamennyien egiszerre foga-
dalmat újítottak. A szövetség vezetői eiőterieűtették a lEc-
lttolsó év munkájáról ielcntéiüket, amelvekből néhánv érdÉ-
kesebb. adatot lapunk is közöI majd. Elfbgadták az el'őző évi
zarószáma,lásokat, a _jövő, évekre szóló költségvetést, majd
ált_alános tisztrljítás liövetkezett, minek során" 

"r*raÉo, 
Jt-

pí'h"}.tljólag.dr PaPP Antal ny. államtitkár, eddig"i elnö-
I(ot választották meg, országos ügyvczetö elnöknek Éry
Emilt, társelnökökneI: vitéz" Kisbiín"ki 

-Fu.k;;-F;;;"".í
Fodor_ Fcrenc dr-t, Hilscfier Zoltán dr-t, Koszterrriir fOrr.}
$1;t,.§un__Attilát, Szőke Imrét, vitéz Temesy Győz{ dr-t,
Ulbrich Hugót, tiszteletbeli tagoknak, részb'en ia.r.I"Oti
címmel: Andrássy MiháIv grőíőt, Follért Károlvt. Keménv
Arpá{ bárót, K, Molnár Frígyes dr-t, vitéz Selkev OszkárÍ.
v,itéz §zegheó Bélát, Szukováthy Imre dr-t es ZsemÉery Gyula
{r-t, központi vezetóknek és siakelőadóknak: Aradv istvánt.
Balázsfalvy Kiss Ferenc dr-t, Dékánv Andrást. Pali,; Damet-
vitéz Far?8ó Edét, _Herman János ár-t, Kleineisel Mikióst,
Kolozsvári Bélát, Kriszta Pált, Márkus Miklós dr-t. NágeÍ

3'r9fi $;;1f};tn5,i'i:,§.lTáil,Pix'u?:i:"dr-t,'S'u"?f
A fegyelúi bíróság elnökévé negű Mrirl(,s dr-t, a ki-

egyenlító és összeférhetetlenségi bírósag elnökévé Rmlasz
Arpádot vi{Iasztották. Ezenkívűl válasitottak egy 40 tagú
Országos l_ntézőbizottságot és t0 piittagot, egy*Láromta}ír
számvizsgáló b,izottságoi és 2 póttágot, továbbá'34 tisztelei-
Derl par_rírncsnoKot.

_ A közgyúlés egyidejül.g a Szövetség vezetőségének hö-
szönetet szavazott s kimondotta, hogy azÖn vezetőkl akik vá-
lasztás alá nem kerültek, de állandt munkakört töltenek be.
igy .a Magyar C_serkész, Vezetök Lapja szerkesztöi, a jog-
tanácsos, a társadalmi vezető stb, miniláddi5 tovább }átják;l
munkájukat,_ _m!s_ 1z=_Országos Intézőbizotlság, illetölÖg az
országos elnök helyükbe máit nem áIlít.

A szavazás eredményét. l**turr"t feldolsozásával egv
l0 tagú bizottsá5 foglalkozott _ 'azt 

lehet mindani étlci'-
szomian- délután_ n9_6ye{ 6-ig" : Pirovszky Lajosnak, az l,
cserkészkerület elnökének veietesével - bévárái ebéd előtt
nem lehetett. lgy u közgyűlés tagjai és a cserkészet számos
barátja a Britannia szúlló kupoIatermében iinnepi ebédre
gyültek össze. Délután fél 6 órikor az I. kerület Só'hiie-utcai
helyiségében folytatták tovább a közgyülést, mclynek legfóbb
resze a választások eredményének kjÍrir<tetése volt.
._ _Egyetlen fontos határozátothozott még a közgyiilés: Az

9|ő7ő, az 1,936. évi kö_zgyiilésünk elhatárÖzta. bo"§y a mü-
ködő tagok, tehát cserkéíztisztek, öregcserkész.k EJ c..rt i-
szek (mostantól az új alapszabályok értelmében mi cserhá-
szeh is tagjai .uagyunk a Sz_öuet.ségneh) tagűját összegsze-
rüeD nem határozza meg, _ hanem önkéntes hozzájárulások
formájában vátja" a.tagok részéről az országos "cserkész-
,Junka támogatását. Az-1937. évi közgvűlés. 'mivel az úi
alapszabály,ok most életbelépJek, kimonáótta, hog"y ezt a ha."
tározatot 1938 január l-től kezdve vésre kell háitani.
"....E? a nagy_fontosságú határozat azt"jelenti, holy ha csak
filléreke_t is._(Cserkészsiövetségünk átlalosan e6y-egy cscr-
késztól 50 fillért vár e§y évre] anyasiaÉban teháő.EÉb t.r-jaitól több.et, kevésbé téhetősektől keiesebbet), di i Musii,
Cserkészszövetség az or szágos f ontossá gú cserÉészmunk, Eátt-
'frríőrffű!íí egyes cserkésztől cluárja c fnaga önkéntes

*
A huszonötéves Magyar Cserlcészszöve tség az esemény-

számba mcnő jubiláris -közsyülésével 
mesl(eidte az úiaúb

negyedszázadot. Nem bízzu--k el masunkit a huszonöi év
eredményei, a hatóságok és társadaloÁ mesbecsüléséo.k i"_
lei láttára, hanem kémény elszánással raiia leszünk_ hdc"
munkánkkal, áldozatainkkál az elmult 25 év dicsösénei 

"B'-veljiik és gyarapítsuk, " ru. n,

i
i
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Kinlótlva, pihenve és újra kín-
Jóriva telt el a délelótt: déltájt egy
sű,rtí hangabokorban lefeküdtünk
aluclni. Elóször Alan őrködött; mi-
kor felrázott másoüknak, {rgy tűnt,
hog1, éppen csa} lehunlrtam a §ze-
mem. orán}i nem volt, Alan hanga-
ágat túzött le a fötdbe; megegyez-
tünli, hog5, ha az ág árnyéka a meÉ{-
jeliiit ronalig ér ke}etnek, akktlr fel-
keltem őt. De én olyan kimerült
rolta_ra hog;* tizenkót órát alhat-
tam volna egyhuzamban; az álom
mé8 neín ment ki a §zememből; ór-
zékeim akkor se rnűliörltek, amikor
ébren vo]tam; a lranga fülledt sza-
ga, a vadméhek döngicsólése ís cirógatott.; minrluntalan
felriadtam és akkor rliibbentcn rá, hogy elbóbiskoltam.

níikor utóljára felriadtalrr, úgy tűnt, mintha més me§z-
szebbrőI érkezten volrra vissza és úgy találtam, hogy a nap
égi tr§án jókora <larabot tetl meg, Ránéztem a galyra és
majdnem felkiáltottam; láttam, }rogy visszaéltem a bíza-
lommal A fejemben fóletem és szégyen kóválygott ; amiltor
rneg körülnéztem a lápon, azt hittem eláll_a §zíweré§em.
Amíg aludtam, egy csapat lovaskatona ereszkedett rá a
lápra és nem ln€§sze tőlünk délketet felől nyomult elóre.
legyezőszerűen eloszolva és lóháton végignyomozva a
hanga mélyebb vonalait.

Mikor Alant felkeltettom, elöször a katonákra nózett,
aztán a vonalra és a rrapra és hirtelen, gyors oldalpillantással
összevonta a §zemöldökét, sötóten és aggodalmasan 1 ez volt
a2 e8és2 seemretrányás.

*_ Mit kell most tennünk ? * kércleztem.
*- Nyulva<tászatot kell játseanunk, melyben mi va-

gyunk a nyulak * mondta. * Látod qtt azt a hegyet ? *
mutatott északkelet felé.

* Látom.
-* Akkor * mondta * induljunk oqla. Ben Alder a

ne§€n vad, kopár lregység, tele van cs{rcsokkal és szakadé
kckkal, ha azt reggelig még elórjük, akkor nyertünk.

* De Alan - kíáltottam, -- hiszen akkor óppen a
katonasággal szemben kell áthatolnunk l

* Azí ón bölcsen tudotn * mondta Alan, .-- de ha
visszakergetnek Appinba, mindketten hullák vagyunk,
Tehát, Dávidkám, ne veszitsd el a kedéIyedet l

Erre elkeedett e]őrerohanni négykézláb, bilretetlen
ügyességgel, mintha ez volna a termé§zetes járásmódja.
Ugy került, ahogy a láp legmélyebb vonalai kanyarogtak,
ínert ott vo]tunk legiobban fedve. },rérnelyik része kiégett
vagy legalábkr szcnvedett a tűztől, ezgken a helyeken maró,
íojtó és olyan finom por csapódott arcunkba {arcunk egé-
§zen a földön lóvén), mintha füst volna. Yizünk régen nem
volt; ez a nógykézláb való rohanás ledíg olyan bágyasztó
gyengeséget ós kimerüIóst okoz, hogy az embernek mínden
tagja sajog és csuklója leíörik a test s{rlya alatt.

Itt-ott, ]ra sűrűbb bokorhoz é'r[ünk, lehevertünk egy
darabig, lihegtünk és félrehajtvaa leveleket, hátralestünk a
dragonyosok felé. Azok nem vettek észre bennünket, mert
egyene§en tovább nyomultak, talán féIezred volt, két mér-
földnyi területen és nindent tűvé tett. alnerre járt. Éppen
idejében ébrerltein; ha kissé kósőbb ve§zem észre, már csak
szemben menekülhetünk, ahelyett, hogy oldalról kerül-
jün}. Ahogy most állt a rlolog, a legrosszabb esetet elkerül-

tük, i,le ha egy-egy nyírfaJd repült
fel a hangából nagy szárnycsap-
korlással, trgy feküdtünk, mint á
hullák és alig mertünk lélekzetet
venní.

Testi bágyadtságom és a saj-
gás, szlvem kopogása, kezem szá-
nandó állapota, a por és hamu füst-
jének állandó marása torkomban és
§zememben csakharnar olyan elvi-
selhetetlen lettn lrogy szlvesen fel-
adtam volna az egóseet. Csak AIan-
tóI való féIelmem adott elóg álbá-
torságot hozzá, hogy,..kitartottam.

,.., Ami őt illeti (emlékezhettek Tá,
hogy nagy köpeny is volt rajta),

előszőr tulipiros lett, aztán idővel fehér foltok vegyültek a
pirosságba, lrangosan ós lihegve lólekzett, hangja pedig, mi-
kor megállá§nál megíigy€lé§eit fülembe s{rgta, nem i§
volt emberi, l)e seellemben tóretlen volt és élénksége nem
lanyhult; csodálattal szemléltem ennek ax embernek
kitartását.

Végül, mikor az est első árnya jelentkezett, kürtszót
hallottunk ós visszattkintve láttuk, hogy a c§apatok gyü-
lekezni kezclenek. Kissé kósöbb tüzet gyujtottak és tábori
vertek éjszakára, a lapálynak rnajdnem a közepén.

§rre meglrórtem Alant, hogy íeküdjünk le és aludjunk.
-*- Ezen az éj§zakán nincs alvás l * mondotta Alan. *

Ezek a vacak dragonyosok most mielőbb megszállják a láp
főpontjait ós Appinból legfe§ebb a madár jut ki már. Az
utolsó másodpercben törtünk ki és most nem kockáztat-
lratjuk, amit eddig elórtünk l De mire a nap {rjra megvirrad,
biztos belyen leszünk, a Ben Aldreren

._ Alan * mondott&ill, - nem arról van szó, hogy
akarok-e menni va8y lrem; nincs erőm hozzá. Mennék, ha
tudnék, de oly igaz, hogy nem tudok menni, mint hogy itt
vagyok,

*. Rendben mondta Álan, * akkor viszlek.
Ránéztem, hogy tréfál-e; szó sincs róla, a kis ember

komolyan értette ; ekkora akarateró megszégyenltett.
* \,162995 tovább ! * mondtam. * Követlek l
Rámnézett és a pillantása azt mondta : ,,Jól van,

Dávid l" aztán nekiiramodott legnagyobb stbességével.
Amint az éj beállt, hűvösebb és kissé sötétebb lett {de

nem teljesen). Az égen nem volt fellrő ; kora július volt és
eléggé északon voltunk; az éj legsötétebb szakában csak
jó szemmel ],ehetett volna olvasni, de azért láttam már télen
délben sötétebbet is. Erős harmat nedvesítette a lápot,
mintha esö szitálna, ez egyideig felfrissitett. Míkor megál|*
tunk szuszogni és körül tudtam nózni, láttam a derüIt és
nyájas éjszakát. A köröskörül alvó dombok körvonalát,
mögöttünk pislogó tüzet, amely világító pontnak tünt fel a
láp közepén és harag gyült szívembe, hogy itt vonaglok és
vonszolom maga]n és eszem a pernyét, mínt a féreg,

Még ahány kön;rvet olvastam, azt láttam, hogy aligha
írtak erről olyanok, akik valóban kifogytak erőikből valaha,
mert különben sokkal jobban meglrnák a kimerültsdget.
Nem töródt€m §ornmit óleternmel, §e multtat, se jövővol és
alig gondoltam rá, hogy van a világon egy Barour Dávid
nevű legóny, nem gondo}tam magamra, csak a követkee6
lépésre és küön-küön mindegyiknél kétségbeesve arra,
hogy ez lesz az utolsó * és Alanra gondoltam gyűlölettel,
mert ö volt ae oka mindennek. Alan mint tiszt teljesen
helyén volt; tisat dolga az, hogy legénységét rábírja olyan
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dolgok véghezvitelóre, amelyekről nem tudták, rnire való,
m€8 arra, hogy ha az ő váJasztásukra keriil a sor, akkor
ónszántukból lefeküdjedek ott, ahol vannak és haljanak
meg._ Merem áIlítani, hogy jó legénység lettem volna f mert
ezekben az utóbbi óráli[,air esiembe se jutott, hog} más
választá_som is le}ret, mint engedelmeskediri végső leheletig
ós elgedelmeskedve rneghalni.
, . _ V€gre,_ érzésem szerint hossa{r évek multán, hajnalodott,
títJ voltunk a legnagyobb veszélyen, feláIlva 3arnattunt<"rnint ernberek, nem kellett már állat módjára négykézláú
nrenni. De micsoda siralrnas látvány lehettünk; micsoda
pár-voltunk mi, amikor aggok módján hajlottan és kisgyerek
módjára tántorogva,' halottfehér arccal-menetetttintij §zó
nem _osett; befogtuk a szánkat, néztünk magunk elé és
rakluk esyik lábunkat a násik eló, mint ahogy falusi
vásáron a nép s{rlyokat emelget; a táp madarai sípoltak a
,bangában és kelet feIőI lassan megvirradt.

kis alvás." Begurult egy dtrs hangabokorba és abban a §zem-
pillantásbarr claludt.

Ebben nem dudtam utánozni. Míndenki hallott már
szöcskét cirpelni nyárou a fűben ? Nos, alíghogy becsuktam
§Zem€m, €gé§z te§tem, de különösen fejem, gyomrorn é§
csuklóirn megteltek cirpelő szöcskével ; rögíön fel kellett :

nyitnom szememet; fordrrltam, hánykolódtam, felültem és
{rjra visszafeküdtem. Néztem az eget, amely elvakított, meg
üuny vad és piszkos órszemeit, arnint a mólyedés szólén
kikémleltek és egymással gaelül csevegtek.

Fnnyi volt pihenőm, míg a küldönc meg nem jött;
jelentette, hogy Cluny örörnét íejezte ki azon, hogy fogad_
hat bennünket. Érre talpra kellett állni és tovább menni.
Alan nagyszerű kedvében volt, az alvás felfrissítette, óhes
volt és fente íogát az itókfua és a tál hrisra, amiről {tgy_
látszik a küIdönc hírt hozott neki. Engem beteggé tett, hogy
evésről hallottarn. Előbb ólomsrllyírnak éreztem magaln,
most meg valami könnyűség lepett el, {rgy, hogy n€m bán-
tott a gyaloglás. Hítzódtam mint az ökörnyál, a föld felhö-
nek tűnt, a h€gyek pelyheknek, a levegő folyónak, mintha
futó patak lenne, amely engem felkap és elszállit. Mind-

amellett aremény-
telenség róme ülte
meg lelkemet, ri§y,
bogy kedvem lett
volna saját tehe-
tetlenségem felett
sírva fakadni.

Láttam, hogy
Alan ráncolja
honlokát, mikor
rámnéz és azt hit-
tem, bogy barag-
szik; az ijedtség
árnya vonult át
rajtam,mintahogy
a gyerek megíjed.
Emlékszem, hogy
elmosolyodtam és
hiába erőlködtem,
nem tudtam ab-
babagyni a mo-
solygást; éreztem,
hogy nem idevaló
most mosolyogni.
Azonban az én
kedves tár§am
csak segítésre gon-
dolt; a kóvetkező
pillanatban kót
ember kétfelől ka-

Azt mondtam, hogy Alan írgy tptt, mínl én. Nem mlntha
odanéztem volna, mert elég dolgom Yolt ,rá§anülral; hanem
biztos, hogy éppen olyan kabuh kimertihségbon' ketlett
Ienníe, mint uekem és éppen úgy nem figyelt rá, hogy mrlrre
.meg}ünk, külön-
ben nem , estünk
volna bele vak
tmber módjfua a
csapdába.

Ez a követke-
zóképpen történt.
§gy hangás hegy-
oldalon mentilnk
lefelé, Alan elől és
pár lépéssel mögöt,
to én, rnint az at-
,cai muzsikus és fg.
lesége, egy§zerre a
banga .megrezzent
három-négy íon*
gyos ei,nber ugrott
elő és akövetkező
plllanatban há-
tunkon feküdtünk
és mindegyikünk
torkának tőrt sze-
goá€k.

Az1, híszem,
rrembántott a do-
tog, ennek az e!-
Járásnak kínját
kiegyenlítette ax
a kín, amety már
Iratalmába kerí-
tett ; sokkal elégedettebbé teít al,hogy nem kellett járnom,
semhogy azzat a tőrrel törődtem volna. Fektemben felnéz-
tern ernberem arcába, arca feketérc §ült, szeme világos volt,
de nem éreztem félelmet miatta. Hallottam, hogy ÁIan
§írgdolózik valakivel gaol nyelveyr; nekem mindegy volt,
nrit beszélnek.

. Aztán a tőr eltünt, feg;rvereínket elvették és a hangá-
ban szemben ültünk egymá§§al.

* Eeek Cluny emberei * mondta Alan. * Nagy sze-
rencsénk volt. Most vfununk kell ezekkel , M ő előöiseivel
együtt, amíg érintkezésbe lépnek a főnökkel és Jelentik
érkezésemet

üuny Macpherson, a Yourich törzs vezére, 4 hat év
előtti felkelésnek is egyik vezére volt ; űj volt kitűzve
életére. Azt hittem, rógen Franciaországban van ennek a
}eményevesztett, pártnak többi főnökóvel együtt. Még
.mostani fáradságornban is felriadtaln €rre a birre.

- Micsoda ? * kiáltottam - Cluny még itt van ?
Ugy van l - mondta Alan. * Ivíég itt van saját

}azájában és saját törzsének oltalma alatt. György király
nem tebet róla l

Ázt hiszem, tovább kérdezősködtem volna, de Alan
letntett. ,,Rórn fáradt vagyok -- mondta, * jólesnók egy

ronragadott ós nagy sebeséggel vitt tovább (legatább nekom
(lgy tilnt, de a valóságban eléggé Iassan jártak), keresztül-
kasul az iszonyatos szakadékok és vizrnosások ritvesztőin,
bele ennek a komor Ben Álder hegységnek a szivébe.

xxIII. F&IEZBT
Cluny í6szko

Yégül egy rendkivül meredek erdő lábához érkeztünk,
amely egy sziklás begyoldalon ka;laszkodott rneg ós fölötte
c§upasz tetó volt.

Itt vagyunk .* szólt az egyik \lezető ós mi íelfelé
indultunk.

A fák {rgy csüngtek a begyoldalon, ínint tengerészek
a hajó kötélzetén; törzsük volt a létra foka, amelyen fel-
kapaszkodtunk,

Majdnem a tetőn, közvetlenül mielőtt a sziklás pad
a }ornbok fölé kiugrik, megtaláütuk att a bázat. arnelyet
a vidéken lnint ,rCluny fószkétí' ismernek. Egy csornó
fatörz§et keresztbe fektettek és karókkat rregrógzitottek,
a támfalon belül pedig fötddel kiegyengették a térséget,
hogy padlóul szolgáljon. Áz egyik élőfa törzse volt a ház
középgerendája, melyen a tető nyugodott.

(É.olytatiuk.)



E. L. Chicanot novellája a ,,Thc §coutíc-ból

ir'rry,i§n#*o

W:i*gti

A kis északkanadai bányatelep utcáirr üvöltve tombolt a för-
gcteg, hóval vervc bc a geicndából i,pült házak réseit s mikor
Íeltá;lák a tclcp cgyetlclr-vegyeskcrcskidésónck ajtaját, hát oda
is bcsüvített m-aró szelóvel ós valáságos hófelhót öklöziitt a
hcl yiségbc,- 

-*Csukd be, adta zóldfülúje ! - dörrent valaki a benn
szorr,ngó beszélgetők közül az újonnan érkczcttre..A prémbundás
jövevény nekiíeszítettc vállát az ajtónak i,s helyérc nyomva ki-
rekesztettc a szelet, aztán a beszélgetókre kószőnt:

* Halló, íiúk!
* Halló, Bob! - harsogták {eléje derúsre váló arccat a

kemónytekintetú féríiak és kedveskedóen veregették meg a vál-
lát, amint mellettiik elhaladva a kiszolgálóasztal felé tartott.

Mert Bob Searlet mindenki kedvelte a teleptól hétnapi járó-
íöldre köróskörül. Valóságos legendakónt járt szájról-szájra Bob
vad ószakra kerülésének története; az, hogy nem volt még tizen-
nyolc éves, mikor egy végzetes szercncsótlenség egyidőbcn fosz_-
tt-ltta mcg ódesapjától és a gondtalanságot biztosító vagyonuktól.
Bob nem keser6ilt, nom esett kétségbe, hanem otthagyta a kollé-
giumot, s merÍ otthon, Ángliában nem tudott annyit kerestrj,
ámennyiból eltarthatta volna két kistestvérét meg édesanyját,_hát
áthaiózott Kanadába, hogy itt próbáljon zöldágra vcrgódni. Meg-
állta_ a hclyót ott, ahol 4z ellensóges termószettel vivott harcban
nála testbón sokkal különbek elbuktak, Ráadásut mindcnkihez
vott jó szava ét a hazzá segítsógért {ordulók sohasem távoztak
tóle Üres kézzel. Bob nemcsak megtanulta, hanem ólte is a cser,
késztörvénvckct ós ncm is emleecttók másként, mint ,.Bob, a cser-
kész". Értirctő hát, hogy szere-tték messze fölclön mindenütt ós

önzetlenü1 örültck, miiór Bob szckcre kczdctt jobb útra f<lr-
dulni. Ám az utóbbi időben ellenkczóje történt és Bob szénája
ugyancsak rosszul állott. A kezdeti sikerek után alig-alig sike-
ri]Ít valami vállalkozása és most a télcn már k{nytelen volt köl-
csónökre fanyalodni, De ekkor sem fordult azokhoz, akiken valaha
segitett, hanem a boltostól vett fel tisztessé6es kamatra pénzt é_s

szépszerével, de elutasította azokat, akik a hóna aIá akartak
nyúlni.' Ezúttal is néhány dollárért jőtt Tom Bailyhez, a vegye§-
kereskedés tulajdonosához, Röviden előadta kérését ós a boltos
már nyitotta a- pénztárfiókot, amikor bcszélgetósükbe kéretlenül
beleszólt egy tagbaszakadt, rosszképü férfi:

- Uira kölcsön?! - vetette oda a szót Bobnak gírnyosan, *
És még ti akarsz ellenem kiállani a szánkóversenyen? Jobbag
tennédi ha otthon ülnél a kuckóban és a dolgaidat szednérl
ren<ltre! Yelem szemben ennyi esélyed sincst - pattintott ujjával.

Bob nem méltatta válaszra Sam Crosby kellernetlenkedését.
Odakószönt barátainak és a boltossal kezet fogva kifordult az
utcára. Mialatt a viharral küszködött, gondolata §am Crosbyra
terelódött. Az elmúlt esztendöben minden próbálkozását ea az
alaszkai aranymezókról idekerütt kalandor hiúsította Tg8:_ ali
valóságos tojbstáncot járt a tórvény é§ a tórvónyenkivüliség

közótt, úgy intézvt sötét ügyeit, hogy a gyanrlnak még az arnyóka
se essók ,rá.

Bob körülbelül egy esztendeje vesztett elöszór c§atát vele
szembcn, Bósztvett egy új bányaterületért tartott versenyíutásban
és sikcrült köriilcövekelnie vagy negyven holdnyi területet, Azon-
ban visszafelé kényelmeskedve tette me1 az utat é§ mikor meg-
érkezett tc Pas-ba, a bányanyilvántartó hivatalban élete leg-
nagyobb mcglepctósc érte. Saját területét Sam Crosby nevén
bejegyezvc taláIta, aki esküt téve vallotta, hogy ó a íölddarab
felfcdezójc és jogos tulajdonosa. Bob erösködésére bizottság
szállt ki a hclyszínre. Ekkor érte a második meglepetés.'Saját
cövekjeinek nyoma §em volt. Helyettük mindenütt §am Crosbyéi
voltak a földbe verve ós még a cövektól cövekig húzódó kótél is
ki volt cserélve. Crosby jól felhasználta azt az időt, amelyet Bob
elkényelmcskedett.

Bob nem adta fel a küzdelmet. küIönösen akkor feküdt bele
erósen, amikor egy bányatársaság íelfedezte, hogy a vitás terü-
leten aranynál is értékesebb ásvány, rádiumérc található, Oly
makacsul követelte magáénak a földdarabot, hogy a bányatársa-
sá8 kételkedni kezdctt Crosby esküjében és úgy határozott, nem
köti meg addig az üzletet. míg az egyik va6y málik fél a leg-
világosabban be nem bizonyitja tulajdonjogát.

Ez ósgzel történt és §am Crosby szeme emésetó dühhel vil-
lant Bobra, amikor kiléptek a társáság irodaházából. Tekintetc
semmi jót sem lgért és Bobot ettól a perctól fogva kerülgetni
kezdte a balsors. Háromszor lóttek rá lesból, kunyhója porlg
égett egy viharos éjszakán, kutyái pedig valami titokzatos bete§-
ségben sorra elhullottak. Tudta, bogy Crosby keze keveri a kár-
tyát, de bizonyítania ncm sikerült, ÓIy óvatosan törölt el mindeu
nyomot maga' mögött a gazember. Erre a harcra ráment egésa
vagyonkája. Egyetlen reménye volt arra, hogy talpra kapasz-
kodhassék újra a szánkóverseny. Otezer dollár a gy6ztesnek, ez
helyrcbillentette volna anyagi mérlegét, lehetóvé téve, hogy el-
lássa az otthoniakat és megkísérelje újra bizonyítani a bánya-
dologbarr a maga igazát.

Erre a vcrscnyre célzott Crosby a maga dölyfében azzal a
tudattal. ho6y mig ő pénzzel a legjobb kutyákat tudja. öasze-
vásárolni fogata számára, addig Bobnak reménye §inc§ afra,
hogy Észak-Manitoba bajnoka legyen, ínert §em alkalmas kutya-
fogata, sem pi,nze nincs.

Bob akármennyire is elkeseredett volt, elmosolyodott magá-
ban. Ncmcsak dollárok révén lehet jó kutyafogatot összeállltani!

Méginkább sietöre fogta lépteit és haaaérve kinyitotta a
kunyhója melló épített házikó ajtaját, hogy gzeretettel simo6atsa
meg az cléje ugró hatalmas állatot. Majd a íöldre térdelt és
gondosan mbgviisgálta a borjúnagy kutya lábait, mialatt a jóseág
játékosan rángatta gazdája kabátja ujját.

- Pompás, Rex! - veregette meg aztán az állat fejét. -Egészségcs vagy mint a makk! Holnap próbát futunk. És Sam
Crosby csodálkozni fog a versenyen! - mormolta felcsillanó
szemmel, miután beícjezte vizsgálódását.
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Megtekintette többi kutyáját is, aztán gondosan belárta aa.ólat és puskáját maga mellé liészítve lefeküdt tunyhóiában. Jqy
aludt_minden éjszaka. hogy az elsó gyanrls neszie ielugorhis-
s_on, ámbár biztosra vette, semmi oka sincs aggodalomrá, mert,Crosby nem is sejti új vezérkutyája létezését.'

Rexet és a többit is més az ósizel szcdte össze vándorrltiain.
logy pótolja az elpusztult Íogatott. Rexre az útszélen akadÍ rá.
Kié!!ezv.e, borzasan-feküdt az-árokparton és nyüszítve nyalogatta
egyik lábát. Kocsikerék vagy mi itvhatta össie csuriyaáód."Bob
tábort ütött a2 rlt m€llett -és gondjaiba vette a betóg jószágot.
Nem telt belc egy hét é§ új sierzóménye vígan ügctÖtt"u fdlat
élén és néhány-nap mulvá Bob -.gúiron/o*odoiq hogy Éex
vezérebnek szüietett.
, , A telep környékén gondosaa titkolta ezl a téayt és idegcn
legfeljebb á taUli'krrtyat-Iáthatta. Igy járt Sam is, ai<i kacagá"sra
fakadt a szedett-vedeti kutyafosat láitan es ezért nem érte sémmi
baj az utóbbi hónapokba'n BÓb kutyáit. Korcsokra csak nem
vesztegeti a mérget §am Crosby?

Bob terve sierint cselekedétt. A próbafutam várakozásán
felül sikerüt, § mo§t már nap-nap után kihajtott a fogattal. Az
embernemjárta erdószélen gyákoiiatoztai aaéikül, hogy- valaki is
elébük keiült volna.

A verseny elött három nappal azonban a balvégzet keresz-
_teztette iitiutát Crosbyval. Xad ttte meg a vidék.T, Bob, alig
látott az orrd hegyéig és a váratlanul felmerüló Samot csak az
utolsó_pillanatb_an vette észre. Éppen annyi ideje volt csak. hogy
szabadon engedje kutyáit. Azonban bárhogy is sietett a szét-
eresztéssel, Crosby szeme megakadt Rexen. --

_ Meglepödötten füttyentetl és a ráncok komor redökké sza-
ladtak össze homlokán. vasy lélepzetvételnvi ideis a két férfi
leplezetlen elle,lrségeskedésse1' mére"gette egymást, áztán Crosby
nyájasságot eróltetve szakállas ábÁzatáta,-'odafordult Bobhoz:'

- Ez aztán vezórkutya! Éppen ilyenre lenne szükségem! -mormog,ta alattomosan. -' tvte"ir!.iert áaoar

- Nem elarló! . _ -' 
- Ezer dollár!

- Annyi pénzed nincs, amennyiért odaadnám!
_ Crosby _csunyán_vigyorgott. Mindenáron meg akarta gzerezni

q \ytyél, nehogy_ valami is veszélyeztesse elsósó§ót és rövid gon-
dolkodás után elképesztö ajánlatoi tárt Bob eté:

- Es ha visszavonom elsóbbségi igényem a vitás ter§letre?t,".
Akkor.., - mondta szótagolva es-tOiUeá kaiánul leote a hatást.

Bob fejébe szállt a vér. Ez nyilt beismérése volt a cgalás_
nakt Egészen közel nyomakodott Ciosbyhoz és szinte sziszegett a
felindulástól,

- Tartsd me8 az ajánlatod. Az igazsáE úgyis kiderül!...
Es óva intelek attól, hogy állataimhoz nyúlj! ... Remélem, tudod
mit értek ezalatt! _ hörögte. _ Te himpeliér!
, Sam Crosby ábrázatán gonosz indulit felhózött keresztül és
kcze tétova mozdulattal kereste fegyvertáskáját. Mielőtt azonban
revolvert rántbatott volna, vérrel elfutott szeme rátévedt Bob
tezére, ahonnan moccanástalanul szegezödött íeléje egy lehéz
forgópisetoly csöve. _,Sarkoníordult tehát és mérgót izitkízódásba
öntve. sietvc odábbállt.

dtlb clfehóredve bámult utána. Tisztában volt azzal, bogy
magára , szabadította a poklot. Másodpercre felöttött benne -i
s_zemrehányás, miért is nem c§apott íei a káptázatos ajánlatra,
de aztán önmagát korholóan rizta meg fejéÍ,.. Nem,-ez nem
lett volna sem cscrkészie§, ;em sportszirű 

-csetckedet! ö eddig
tisztán játszotta meg játszmáit, ezután is így fogja...
\ q.. azért_ gol4terhelten hajtott haza. Két nap, két éjszaka
nem húnyta le-pilláját. Crosbyi lcste. Azonban sémmi seá tö.-
tént. A vers€ny elött való éiszaka ledöntötte az áümatlansás.
Éjféltájt farkasÜvöltés rezzentdtte fel. Felfülett, utána nyugodta-n
a másik oldalára fordult. Rexet jól megkötötte és az Óla]tót ie
bezárta, így hát nem iramodhatoit ki jfarkashívásra. Féiálmá-
ban még hallotta, hogy a farkasüvöltés tovább harsog és Rex
dühös vonítással válaszol az örök ellenség kihívására.- Hirtelen
azonban diadalmas csaholás hasított át a-levegón. Bob, mintha
pu§kából löttók volna ki, termett talpon és rohint.

Elkésett! Rex már valahol föun-a dombtetön kaííogott dia-
dalmasan, a farkas nyomán.

A puha, frissen esett hó világosan Bob elé tárta az esetet.
Valaki a dombteteji fákhoz kötöit egy csapdálra esctt farkast.
aztán a kutyaólhoz krlszva kinyitotta a2 ajtaj;it. Számítása be-
vált. Rex a farkasüvöltés hallatán elszakitotta pőrázát és ncki-
v,esclkedett a sötét éjszakának. §"s ezze| Bob rnóg az indulá§ elött
elvesztette a versenyt! Pillanatig sem volt kitséges elótte, kinek
köszönheti. Keményen felszegte állát. Mégis clindul! . . .

Néhány pcrcig a távolba fülelt, nem tér-e vissza a megszökött
jószág és niikor reménye alja is elapadt, lalolgatni kezdte, melyik
kutyát válassza ki fogatából vezéreFnelt.
, , És reggel, Crosby vógtelcn dühére, kínos pontoslággal meg_
jelent a starthelyen.

Hat fo6at indult a nagy versenyen. A raitnál esvcdül Bob
együttesc maradt állva. Uj vezérkut}ája felsóblségét Íem ismer-
ték el társai és nekitámadva belegaÜaÍyítotkik a Öyeolószárakba.Mire rendet teremtett, a többi vérsenyz6 már efiÍini ; ;Ű;_
tésbgp. _De azért ment, ment rendíthétetlenül, mert hajtotta a
becsület! .,.

Keseryesen morzsolták, te 1 napot. Látótávolságra sem értekaz elóttük futókhoz. késó délutáá csaholás veröáött elö Bob
|4F n_"_uOr, _az .:8yt9 sürüsódó_ ködból. ü6yet sem vetett rá,
kóbor állatnak vélte és reménytelenül taposti'tovább a havat.
_ Egyszerre csak közvetlen hözelükben hangzott fel a vakkan-

,tás, állatárny suhant el mellettük és a foeat-élére állt, Bob azt
hitte,. a szeme_. káprázik. Rex volt a jöveiény! Nyakára csomó-
zott hosszrl kötéldarabot vonszolt miga utá;r a hóban és már
duJakodott is kutyatársaival" hogy elfÖglalhassa az ót mexilletó
helyet. 11 húsé_ges_jószág valami[éppen elszabadult fogságáf,ól és
utánuk iramodott_-

Bobnak kis hija, könnl szökött szemébe a meghatottságtól.
Yisszarántotta a fogatot és a Rex nyakáD lósó ÉötéldaraÉbat
hirtelen istrángot rögtönözve, befogta 

-a hü álütot
_.Rex. me6 sem_ várta az indítást jelzö füttyentést. Néhány

vakkantással, orrlökéssel rendbeszedte az egyűttest, azzal mát'Ís
futásnak lendült. És a fogat úgy repült i-kitaposott Dyomon.
miot a szélvész. Bob ujjongó k]áltás;al biztatta-kutyáit.'Lehc-
tetlennek batárossat teiúeti hogy behozzái 

- az elvesztesetett
idöt, teret, de úgy vélte, hogy legálább szépen érkezik be uíolsó-
nak és ez is elégtétel lesz számára.

Meg sem álltak éjjeli táborra, mert Rex vezetésével a kutvík
oly frissen szaladtakf mintha az imónt indultak volna el. Ciak
hajnalban torpantak_ meg evésnyi pihen6re. Egy óra mulva
rohantak tovább. Dél lehétett, midón a tátóhatái'alján feltünt
egy_versenyzó. Bobban írjra lobbot vetett a kába róónykedés.
Háthal?. , .

- H.j, Carter. . . a többiek?! _ züálta át az utólértnck,
amint egy vonalba jutott vele.

carter kisértetlátóan meredt rá:

^ ._ Tt. i!!? _ !a_d9gta _ aztáa felnevetett. _ Jól van fi{rt
Csak neki! Egy mérföldre négyen . , . elóttük mcsszé Crosby. . ,

Agyoncsépeli minden kutyáját! .*. Hrizd Ie, az áldóját! , . . '
Félóra mulva az élcsópórt sarkára hágtak. Sorrj elmaradtak

mellettük, mert Rex fáraátságot nem isfrerve dölt a hámba s
mintegy megigézte kilenc társát is. Megfeszüló izmokkal von-
tatták a szánt tovább... tovább...
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Már a c§oport élén siklottak, hol §loanc, a félvér indián
bajszolta fogatát. Sloane nemes ellenfél volt. Megpróbálta a
lépéstartást s mikor elmaradt, azt tette, amit Carter:

- Hajrá, fiú! _ kiáltott rá és biztatóul áthajította a napo§
fuüástól, a hidegtól dermedni kezdö Bobnak forró kávéval teli
termoszát. _ Ott New_Bingo. . . a cél! Elöre bát! ...

Jókor érkezett a biztaiás, Bob már kitartása végén járt és
iokább visszatartotta, mint tolta a szánkót. A ,,cél" szóra ftl-
tapta fejét és az ég hajlatára meredt, hol a távol szürkeségböl
kibontakoztak a faházak körvonalai és egy, a fehér hósíkon
mozgó pont. Sloane végsó irammal melléje zárkózotlz

- Gyerek, ne hagyd él magad! _ ordította Bob íüIébe. -Az ott elól Crosby! Nyomj mindent a futásba! - ós azzal osto-
rával csépelni kezdte Bob fogatát, mely addig sohasem érezte a
hajtókorbács bórseakító csapását. Az ostoiozástól megvadult
kutyák kaffogva, egymást marva szinte röpítették a köunyú
,alkotmányt.

Crosby a száncsikorgásra hátrafordult és meglátva a köze-
ledóket, drótsudaras korbácsával megveszekedettként csapott
nyelvlógató állataira. Azonban a szerencsétlen kutyákat mát ez
-az ősztőnzés sem.tudta gyorsabb menetre ösztökélni. Bob íoko-
zatosan felnyomult Crosby mellé. Rexet, amint a gazfickó köze-
lébe értek, mintha a sátán szállta volna meg. Anélkül, hogy ki-
zökkent volna a menetütemböl, Samnak ugrott és bokájába marva
.a földre rántotta, azzal rohant újta az útján, Sam tajtékozva
tápászkodott íel, Blórekecmergett s vezérkutyája istrángjába ra-
,gadva, irtózatos erövel futásra kényszerítette lankadó c§oportját.
-A bosszrlvágy, az elsóségtól való elesés bizonyossága akkora len-
.dűlettel vitte, hogy utólérte Bobot. Elfeledett minden ver§eny-
szabályt, kihalt belóle a tisztesség utolsó szikrája is és korbácsa
-ólmozott markolatával Bob halántékára'sujtott. Talán maga sem
volt tisztában cselekedetével, annyira elvaliította az indulát, Bob
megtántorodott ós rázuhant szánkójára. Esésével szinte átlökte a
rreghágott domb tetején és a veietójét vesztett szán féktelen
iramodással száguldott le a negyedmérfóldnyi hosszú lejtőn,
melynek végén, a telep batárán, százakra menö tömeg leste a
veíseny hajráját.

- Emberek!... Vádolom Crosbyt, hogy a veí§enyt meg-
előző éjszaka elorozta vezérkrrtyámat s el akaít ütni a küzde-
lemtól!

A hall5atóság felhörrenését trllharsogta Óro*by ordításal

- Rágalom! Bizonyítsd be.
Ezt nem tudta megtenni!
S ekkor a váralrozás feszült csendjét Tom Baily süvóltése

törte meg:
_ -_Én bizonyítom! - és magasra emelte a Rex nyakáról lt-

oldott kötéldarabot:
* Ezt a kötelet §am crosbynak adtdr4 ell §errki már nem

vett ebböl! ltt találtam a kutyp nyakán! Aki józarr, ért bel6lel...
És vádolom Crosbyt, hogy hífiis 'esküt tett, Óikor'a bányaterü-
!eje!_pj{t felfedezé_sénet nyilvánította. A bányaterület is ezzel a
kötélfajtával volt bekerítvé és egkü alatt, villom, hogy egt arolellaJlaval volt Dexefltve €§ €§ru atatt- vallom, Dog:F e€t a
kötelet a területíutás után harmadnap vásárolta meg. Blóbb nem
is vehette, mert én is csak aznap kaptam Ottavából!is vehette, melt én is crak aznap

crosby mintegy szélütöttkéntCrosby mintegy szélütöttként hallgatta a rázrlduló vádakat
oltakóp csak akkor ébredt a kelepcére, mikor Baily befejezteés voltakóp csak akkor ébredt a kelepcére, mikor Baily befejezte

rnondókáját. Menekvést keresöen nézett körül, de már net§ volt
egéíútja, A boltos utolsó mondatánál a telep seriífjeahóba dobta
égó szivarját és apint Sam megfordult, hógy eliszkoljon, olda-
lába nyomódott Macleod csendbiztos pisztolycsövé:

- Ha ellenállást kí§érelsz meg, szitává lólekl - mormolta
a seriff, mintha egy félbeszakított, közömbös beszélgetést foly-
tatna. - Különben letartóztatlak lopás, lramis eskü és fondorla-
tos csalás raiatt. - Most pedig kezeket fell . . . De gyorsan! -csapott át han6ja fenyegetésbe, mert Crouby ujjai önténteleoülcsapott át hangja
a pisztolytáska felóa pisztolytáska 

-feló nyúltik.' Í táiii"ia-..g"áá;-l-akte karját a magasba és engedelme-
sen elindult a fogda felé.

Bob szinte értetlenül bámulta a jelenetet. Egyrzerüen fel sem
fogta, hogy mi zajlik kórül6tte. Erré nem szááltott. Tom Baily
dörmógése világosltotta fel arról, hogy nem álmodik;

- Hát hiszen ötezer dollár sem. utolsó, de mi ez a bányád
értékébez mérve!... §okért nem adom, hogy én tehettem Croiby
nyakára a kést!

Bob arra eszmélt, hogy a szán nagy zökkenéssel megáll és
ucatnyi marok ragadja fel egyszerre fektéből, mialatt kórü-

Bob megragadta a derélc boltos kérges kezét:

- Köszönórnl - dadosta.
Bob

őt tucat6t tucatnyi marok ragadja fel egyszerrC fektéból, mialatt körü-
lötte_tombolva éljenző embersokaság hullámzik.tombolva éljenzó embersokaság hullámzik. - }

Első épkézláb gondolata a kutyái jóvolta volt. §agyos ujjai- mutatott.
- Köszönömt - dadogta.

- Ne nekem, 4 kutyádnak! _ rázta fejét Baily ér Rerre

val megkÍ§érelte leizedni a hámot- a liimerülten elfekíii álHiok- Bob simogató tenyérrel hajolt le az igazi gyózteshez és milot
ról. Tom_Baily, a bazáros, félretolta: eszébe jutott,-hogy oáahaza Ángliában i kis-Ósaládnak sohasem

-.Hagyd, majd én! lesz többé kcny&gondja, két kónoycrepp perrent le szemsartÉ_
. EkkorT már annyira kitisztult agya, hogy felfogta mi tör- ból a húséges j'ószág fejére.

odahaza Angliában a kis családnak sohasem
,ndja, két Lönn7crepp perent le szemsarkÉ-

EkkorT már annyira kitisztult agya, hogy felfogta mi tör- ból a húséges
vele. Sam Crosby fogata éppen akkor futott be. A gazfickó Valahógy
ielenése minden 6sszesyülemlett indulatot kiváltott Bobból. I*sföbb Ha?

fejére.
tént.v_ele.. Sam.Crosby_ fogata_éppen akko1 futót1 be_ A 83zfickó _ ValahÖgy-úgylreite hirtelen, hogy mindaz ami történt, a
m_e5jelenése minden 6sszegyülemlett indulatot kiváltott Bobból. Lcsföbb Hatalom viszonzása azér! mer{ e1y1zet megesett a szíve
Mintegy visszbangként hallÓtta saj&t szavát, amint testi sórelmét esi útszélea halódó állaton és nem sainált"meltéie t?raelni. lorvYj"t.sy visszhangként h.a||gtQ §?ját §zavát, amint testi sórelmét eg!_ útszélen halódó állaton és nem sajnált- meltéje t?rdelni, hogy
feledvc, a lopás'nehéz vádját hullatta Crosbyra: lrt kenien sebére.lrt kenjen sebóre.

Magyaríóídalo,ln---
Iú.essziröI iöttern.
Nem a gonilolat röplt aillúm*zdfnu&kon.
N_em úggó sólai a tdllos paripú.m.
Én mind,ig bolggok.
öröklcé ütazgrn,
mer' én aaggok & nxu,gru&f |diilalurll

Szellem oagpol§!
§lútkoaott íáeiiem
an!úrfu a bülsúfs, epú,m e könng, - a iűil
Hol magga,r sala ilobog, hol egg rnaguar lohell
otl, te*taérként |ogail, a lcönnue*, nérna csenü
és a munka, a küzilés öröIc szent zenéia: - e ral!

aU rlaguotc rnifud,snütr, ahol csak mlrguar aün.
A téli álmát aloó |ehé7 magyar túira
lestoériaiból, könngből, saőtl köilfdtgotrt aonok.
Eakail,ó rüguelí közl s a oi,rágos |dkon,
?nűguar ugat saülle zölil élettóblúkün
ot| oaguCIIt éry aa örölc eldtkozott!

A. kék égen úszó sleltil, bdrúnúelhől§, -Álildsthozó eső rninden egueE cseppie, -Á aamotygó aail aíhar, iégaerés, srél, orkútl, _
ftingó lealdshtenger |elett el,suh&nó sgellő, _
A magérlelő meleg, aa araw &&plugúf,
Eereszl _ magu&r fatruk tumptranlúnak torw&*

s a2 igúba gönueü obeE maglar DóIlon, -Rdpolnók és d,hnok ?l1gó harnlgsa,ooa
ha_ímdra hioogal,_ha zúgaa ggd*at hírilet, -a ha§nal legelső blboros swora, -a2 esthdinatr csíllag szellitr csíllogdsa, _
A gonilteúes, lóhoiot lurgg magqaf éisaalca
minil,, mi*il &a otlhorwm'

Elrablolt ptatcolc cEacEogó habiaín
hömpölggő folgók fuidban utazóm. _
egwé lesrek úéle éE beléolaaitroa
mahnat, tutait, haiól htriloh a hólenoű"

Mosolgt töriitök le, könngeltel csaoarolc,
sáaeket lépek oéres |oszldtlgoklcó, -míóta maguar aűfi én ooltwt, és oaggok,

Itesszíről, iöttem.
Nem a gonilolal rőpttett tdltos szlrngakon!
A maggar 8or8 leEtoére xagaok!
Voltam!
Taggokl
Leszek!
Hogg med,űg - teorn luilottll ]' ,

Amlg egy megamr él
nekem léteznem lcell, én í?eg nem nuughatom?

Kardog D.IJ&t;tő"
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frrrtí*agleí

a zsinegfeltekerés nem bomlik k',
de €8y rántásra könnyen kinyílik.

Nézzük r§O§t a megkÖtés e8ye§
ütemeit:

l. ütem. A zsineget ujjaink körül
reker!ük, míg szabad végéből már csak
egy ara§znyi van szabadon,

ll. ütern" A zsinegkarikát balkezünk
két uliával fogva, jobbkézzel keresztbe
csavarjuk a zsin§g€t, míg csak a szabad
végből félarasznyi nem marad.

lll, ütem. A szabad végén közepén
hajlást készítünk, melyet a baI ujjunk-
nál lévő nyíláson átvezetünk"

lV. ütem. Az átvezetett hajlást bal-
kézzel megfogjrrk.

V. ütern" Jobbkéz hüvelykujjával a

zsinór keresztmeneceit feltoljuk, mí8
az átbujtatott hajlást szoro§an nem
zárla. {A balkéz ilyenkor még fogja
a hailást, a képről csupán azért hagy-
tuk ei, mert elfedte vo|na a zsineg
egy részét.)

Vi. ütem. A zsinegfeltekerés ké-
szen Yan,

A íelcslrvart zsitlt,g t131* rár:ttásra .lri l)(trl) lik

A kibontását a következő ábra mu-
tatja, egy rántás a szabad végre s az
egész zsineg kibornlik.

Próbáljátok ki, milyen jó és cél-
szerű, biztosan sok örömet íbgtok
benne találni.

szeretettel ölel
a Nagy Főnök,

8n*§ yAoy§íe§§§§G

ri!a§,r, , :1,íi"

Kedves Fehér Testvér,em !

Bizonyára nálatok is van odahaza
egy olyan fiók melybe gondos édes-
anyátok minden maradók zsinegdara,
bot beletesz. 6yűlnek a z§inegdarab-
kák : mikor azután szükség van rá,

Á ,sincfifcltekcrí:sscl a zsincgck nrindig llilsz_n:i-
latr,:r kószr:rt :ill:rnali

<sak belenyúlunk a zsinegesfiókba s

egy-kettőre kezünkben a kívánt z§ineg.

Azaz kellene, hogy kezünkben legyen,
de bizony néha úgy összegubancolód-
nak egymással, hogy cserkésztürelem
kell szétbogozásukhoz.

A jó cserkész hátizsáklában is állan-
dóan készen áll egy-két darab zsineg.
t{a níncsenek jól elrakcározva, ezek is
*lég bosszúságot okoznak: éppen ak-
kor neín bírjuk gyorsan kibogozni,
amikor leggyorsabban kellene.

Ezért a zsinegdarabokat mindig
a szabályos zsinegíeltekerési mód-
dal tekerjük fel.

Tanuld rneg ezt a módot s magadnak
és szüleidnek egyaránt nagy örömet
fogsz okozni.

A zsinegfeltekerés lényege: lt
zsineget ujiaim körül karikára csa,
varom, levéve a szabad véget
§zoro§an rátekerem s ezekkel a
tekerésekkel a szabad végen kép
zett hurkot lezárom" lgy azután
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Cine6Je Laci, régi jó barír.tunk, erős6n beíáslizva jön
lre a ,színp,adrtt. Még oz elrrán is kötós van. fiz nála. meg_
;szokott dolog. Még szólcsendes időben ig hordoz egy_kót
,,plezúrt" a multból. ,Csak a mulya gyerek nern .§ebe§ül
meg", saokta mondani, H{t az €,nrb€rek e c§atá"ba,n?!?'Í .. "

Laci: An úgy kezdődött, kórem, hogy a papám adott
d# ffllért. * §riggy a borbélyhoz, Laci * úgymond, l*mert
Trrár ígen nrrgy arsörényed. * A kapoit 50 flltór igen nagy
örórnet okozott n6lam. Hogy egy borbóly se teszi z§er,Te,
,azt mírr előre láttam, viszont a sör,ény ís hosszü volü /nár,
ami bizonyítványátactás alkalnrával igen kellemetleu jelen-
.sóg. De ott volt az én \,Iuki bar{rtom, akivel az idén csak
négyszer vereketitem, ellenben Pulykatojással (zsebköny-
véberr megnózi) ??-szer, Én ezt jegyezni szokíam! AMukiék
r€hdelkoztok tudniillik egy fűrnyíró ollóval. Ennek a segít-
ségével nem óppen íájdalommenteserr megszabaclultam
h,ajzatomtól, aminck következtében Mrrkinnk, aki a .borhély
ezerepét já.tszoita, olyan barackot nyomtam a fejóre viszon_
zásul, hogy félóráig tapogatta a helyót. Ja igaz, elt el-
íelejtettem beírni. (Ceruzáját megnyalva, noteszébe ír és
közben motyog.) Mukival ötször,

A papám, mikor meglátta este a fejemet, ogyiJ< sze-
mében méreg jolent meg, rníg a másikban humor óg ígí
kérdezte: * Ki nyírt meg, Cinege? -_ §a mérge*, mindig
így mondja" - Egy tanuló -_ rebegém, mivel nem mond-
tam valótlant. Nem igaa? * No abból se lesz az Operabál
íodrósea * jegyezte meg papám, *_ bisz olyan a fejed,
mint a feljáró a llalásebástyához.

Hát nem humoros papám van?

Ezzel be is íejeződött az ügy, ellenben az 5l0 fillér
megmaradt. Egy darabig tördeltem a fejemet, hogy minó
hasznos dologra fordítsam. Cukrászda, mozi mind jó lenne,
sői egy detektívregény igen szolgálná a lélek gyarapodá-
sát. l{oet azonban olyan ti€yb§ §zefetném befektetni a
tőkém, amí trő kamatokat hajtana. Igy jutott eszembg a
szebbnél szebb gondolat közt egy jéspálya felállításának,
ozaz lefekteté§én€k 8ondolata, ami mlndjárt cselekvésben
íolytatódott.

Délután átszaladiam Mukihoz és őt társnak szetződ-
tettem. Egyben mindjárt kapát, kaszái * aua,% kaszát
nem, c§ak kapát adtam a kezébo és utasítottam a pálya
körülárkolására. Én a fáskamrát próbáltam meleged,őnek i
átalakítani. }fálika a jégpályahír<tetóseket festette. Itü e§y
kis nézeteltérés támadt saját nővéremmel avógett, hogy
megnyílik,ot egy lJel vagy kót l,Iel írjuk-e? Én aztán,
mint a vállalat vezéúgazgatója, negnyitjuk rnellett dön-
tö{tem, amit Mátika, miközben haját rendbelrozta, bőgve
helyeselü. öcsinek a ,,slágot" adtam, hogy öntözzön, ami
nem volt éppen lrelyes, mert Otilia tanténak, aki egy év-

ben c§ak egyszer jön hozzánk, c§upa, viz leít á, ruháje.
A megnyitásra álarcos jógünnepélyt hirdettünk, kicsiknek
10 ítllér, rnóg kisebbeknek 6 fillér belépóvel. §z sok nézet-
eltér6sre a,dott alkalmat, mert Pulykatojás leguggolt a
pénztár elótt és csak 6 fillért akart adni. Ettől kezdve
méterrriddat osztály,oztam a belépőket kijelentvén, bogy
méteren íelül 10 fillór, méteren alul 6 fillér, aminok követ-
keztében sokan mondták, hogy ,po Laci, ne vereked; o
méterreI!{'

Az esti megnyitáshoz jelmezversenyt, sültgesztenye-
ajándókozást és tüzijátékot ígértem. Ami azt illeti, igen
eokan gyüliek össz.e. §őt egy_két mam& ts eljött. A pénztár
1 pengő 32 fillérre, egy kisszakaszrs,, egy régi tízfilléresre
és 3 nadrággombra emelkedett, A megnyitó azzal kezdő-
dótt, hogy én e§y riasztópisztollyal nagyot durrantottam,
minek következtében Puffancs mama elsikította magát és
a hóba csücosent, A lövésne a pályára rohantak az álatco-
§ok, a medvék, kéményseprők, a cukrászok, kauíbojok,
indiánok, detektívek, jégkirálynők,, tündérek, kutyák,
macskák, ördögók, Miki qerek és egyebek. h jelm"avnr-
seny elsó diját Muki,nak l,téltem oda, aki. zsdk aolt (1. kép)
és igen jól mula,ttunk rajta, mert nem látott jól ós min_
denkinek nekiment. - Nem igazságos - szólt Pulykatojás,
aki jelmezben mint kéménysepró szerepelt, - De igazsá-
gos *, szólt esy m€gterm€tt pékinas, akinek, hogy a pár-
iomon legyen, öt gesztenyét ígértem. A aíta ad,il,í,g folytató-
aLoQ, rnns a pékinas fekete és a kéményseprő fehér lett.
(2. káp,) Ma€ukra hagytam a vitatkozókat, hadd tombolja
ki magát a fiatalság, nem igaz?

- Kérlük a beígért gesztenyét * zugta 6 népt
Mivel a tókéból csak 10 dekát vettem, ami bizony i8en

A Jelmezverseny elsó díját Mukinak ltéltem. oda, aki zsák volt
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kavés, Öcsi segitett ki, aki-az összes játókvattgesztenyójét
íeláltlozt& a jégpálya oltárán, emin€k kóvetkeztétren a, ki-
.osztás után sokáig a fáskamráben tru:íó2hotlíir,rn, rreltog}
_a, fejem}rez dobálja a közónség az elándékot.

Álarcosa,n és Mátika ruhájában kósőlrb aztán a szóra-
kozók közé \everedtem, miközberr töbklen krirdeztók tőlorn,
"hogy nem láttam azt a rxirkefogó Cirregét? Nyafogva ar],tarn
Iile8 a választ, mintba seprmi közörn se lenne a férfinem-
.hez, miközben egy bájos moztlulattal olyan kadétugrást
c§ináltam, hogy öt métert ha,snn csúszva, fejem találkoz,ott
a melegitőbódéval, miköztren Málika iinneplő rulráján több
helyen ,hiányosságok képzódíek" Áz álarc is hútlen lett
hozzám, minek következtében a metlvék, kéményseprők,
,cukrászok, kauftlojok, indiántrk, detektivek, jégkirátynők,
,tünclérek, kutyák, maeskák, ördögók, Miki egerek felismer-
ltók bennem a gesztenyeajárrdéktlzó jó szellemet és a mii-
sorra hirdetett tüzijátékot rajtam intézték el.

I.'alnds Lujo:t.
r\ r,ita addig ír.rl}lal"tirlottloit'í"fu.or..'íir; fekete és a kémény-

A,,B,EPÜL (} §, ünníílrÁrr,,
A modern repülőiskolákban a tanulók kiképzésére e§y

.olyan,szerkezetet liasználnak, amelyet különleges'formájáiá
,,RepüIő fürdőkád"-nak keresztelték el. He5énberg Aibert
hadnagynak és munkatársainak találmánya iz. Hoiszas kí-
.sórletek után adták át a használatnak és ez a különleges
szer\_ezet hely,ettesíti az eddigi Ruggel-féte tájékozódási kó-
szüléket,..amelynek s.egitségével sálátitottak it a repülők
u8ye§ségulret mtndmátg.
.__ Ezt a bizonyos tájékozódási készüléket a síma fölclre

állították és a gép azt á célt szolgálta. hogy a tanulóban a
repülés étzetét keltse akkor, amikor repülőgépével méA nenl
biihatja magát a levegőtengerre. A kéizülé"k iulajdonÉéppcn
s.?abad tengélyen függ6 repülőűlésből áll, A tanító a .effia-
ülést tetczésszerinti dűlési irányba, illetve helyzetbe hozliatja.
A tanuló feladata, hogy az ülést az eredeti helyzetébe átlíisa
yiggr,í.._Az a biztonsá§ pedig, amellyel helyzótét mérlegeli.
ry.regítélhctőv é,. teszi váeizülÖtett és megszeizett képessé[eit.
§z a készülék a multé, a modern új 

*készülék 
eit mel.""

felülmúlja.
Á ,,Repüló fürd6kád" vagy más néven a ,,Kezdök

repülőséne"_sok te}intetben háionló a Ruggel-félC készti-
lékhez, azonban számos hasznos úiítást tart-aÍmaz. Isv lés-
csavarral és mótorral is fel van sierelve, aminek követke'i-
tében,majdnem oly pompásan használható. mint egy igazi
repuro8€p.

A ,,Repülő fürdőkád" tömör törzsból ált, felsaeretve
magassági kormánnyal, olda]kormány és csürőfelüIetekkel,
ame_ly9k_ lehető_vé teizik a készülékneli bármilyen á]lásból az
eredeti helyzetbe való visszahozását. A fentimlített kormá-
nyokat éppen úgy kell kezelni, mint az igazi repülósépnél.
Á .készülék elejére beépitett légcsavar, inelyet' l5"kw-os
elektromótor foigat s a re.pülő fÜrdőkádat ugyanrlgy húzz,a,
amint az a komÓly repütógépeknél is történjíc.

A készülék keretszerúleg forgótengelyekkel összeerősltett
rudak között függ, kb. 6 m?ter magaiságban. Ez a maga§-
ság a_tanulóna\_bizo_{ryos, a földtöl való fiiggetlenségi éize-
tet ad, ezenfelül pedig az illető áttekintést-ís nver árról a
felületről, amely Teleít lebeg. A légcsavar zűghsa, a lég-
áramlat, a készülék ingadozása é§ himbálódzűa a tanuió
számára órezhetővé teszi*k mindazokat a körülményeket, ame-
lyekkel a levegőben ténylesesen számolnia kell máid s ennek
következtében-előre megszókhat;a ezeket; ezenfelűl pedig a
készülékben elsajátíthatja mindázokat a fogásokat, i*.l"y"-
ket ltésőbben hasinálnia ketl-

Lábát a kormány lteresztfáiára helyezi, kezében van a
I.grqlly emeltyílje, ezekkel a pióbarepüiőgépet, a kormány-
készülék megfelelő kezelésével- minda-zon "helvzetekbe 

tudja
hozni, amilyen helyzetbe csak a repülőeép kirülhet. Szeúe
előtt van a műszeriábla; rajta iráni,tű, ?á, gyo.*a.ágmérő,
dőlésmérő, magasságmérő éi mindázok a sz#lzámoki ame-

lyek lehetiivé teszik azt a magasabb müvészet elsajátítását,
hogy a_,,pilóta" a múszerekre 

-való pillantással rögiön, ösz-
tölrszerűen a megfelelő rnozilulatókat, illetve }ogásokat
yegezze.

A tanitó szánrára is pompás előnvöket ielent ez a készü-
lék. Állandóan figyelemmel iudja kisérni i tanuló mozdu-
latait s így meg is tudja bírálrii azokat. Ha valami hibát
észlel. a kormányzásba_n, v?gy ha valamilyen felvilágosítás-
sal..akar szolgálni, b_álqr9l11 pillanatban- rnegállíthátja a
repülógépet és a megfelelő észievételt közölhetí a tanuíóva!.

A l:pti.|í:. magasiskolája,_ a vakrepiilés is elsajátitható
ezen a készűléken. A tanuló feiére o]yan sisakot bóritanak.
amelv teljesen eltakar.ia elíltte a kilátást (nrinrl a föIrlre,
mind a lcvegóbe). A kiiliinbőzii hclyzctekre már most csuoán
érzékszervci út.ián tud következtetni és a repülógépet ismé-
telten a müszerck állása szerint kell irányítiniai Áint ez a
lehe.tőség. té_nyleges_en a sötétben, uagy iűrű ködlren való
rcpülésné1 eliifordulhat
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íartalmuka,t, idegfeszítő láiványosság volt ez annak, aki
szomügyre vehette, de ilyen kevés akadt. A főváros kí_
várrcsi'irépe megériette a tlolog ,súlyossá8át és nem rohant,
rrrint nrá§kor, lra tűzoltóautót vagy más szokatlanü lát,
hanem, vállalta a §z€r:epet és megfegyelmezte önm,agát.
Burlapesten félórár,a megállt az ő|et, 6s bármi történhe,tettl
az előbb még az utcán siető, mindgnre figyelő emberek
§zeme §om rór:,bent. I\tegíontoltan várták a, kapualjban,
va€íy a,zon a íedeüt helyeil, ahová, őket a riadószirénák pa:
ranisa soclorta, a felszabaditó jelzést, Félóráig tartot"t
cz a színjáték. Ez a féIó,ra hasszu hetek riaunlcd.idnah az

A belső elők6szítő munkának tekintélyes része a cser-
készcsa,patokba.rr folyt le ós olyan eredrnónnyel, ho8y a
lesíelsőbb hetyekrót is kiérde,melték az elisure!,ést. Az elő_
lesezett lliza]orn is akkora volt, hogy a légitá,madás ideje
alátt, mikor a szoro§an számított gyakorl,atozókoil kiyül
nr"indenki másnak tilos volt az utcán tariózkodnia, c§er-
készeknek §z:at}acl volt a közlekedés. §nnek a kivételes
helyzetnek köszönheti a l\{agyar Cserkósz riportere, hpgy
most hű beszámolót adhat a nagyszabású 8yakorlatról.

A decernberi Budapestet belepi a köd.. . Egy ór,a .. .
negyed kettő " . . félkettőre ugrik a villanyórák mutatója. .,
valahol távol sziréna üvöltés a,€:yenge víjjogásbaegy,§zerre
belevág egy kurl,a, kettős dörenés. , . bubu-bumm é§ §zá-
raz, rekeclt,ha,ngjukon, fenn a Gellérthegyen kerepelni kez-
denek a góppuslták.,. sorozatokat lőnek... retatata... ratata,ta...
Már rnindenfelé bőgnek a szirónák, a villamosok csengője
sikolt, autók íulrrak a járdaszélhez, fékek csikorognak,
nétrány rnál§odp€rc csupán és üres az, utca . . , l,égitáma-
tlás! A Károly-körirt ürb,s síkján renrlőr,mótoros fuÜ'végig,
villarrykürtje súvölt.., a Deák-tér fel,é fordul és belevész hir-
telerr felszökő sűrú fekete füstbe. Mély robbanás, fényes láng-
nyelvek ,szúrnak át a füstlátyolorr.. . gyujtóbomba tépi az'*atilf-r --, !j:'],t!tj..**-u trite.stói már,..-apro oor.renósek...'a;lán móáínt títritO, , T*_#:i§m§ csatt-aná§ és a fá,rrgnyelvek klilzúl. _megtörten, csonkán

,.,..,_,_,,.;,, .,,,;_. "*l:1*ffiffi p919.1 k1.:gJ,l9!1ü'9q!! .törzse. Borítólsmezein hasadások,
,L u- - ;- l1,ukak, úgylát,szi,k pompásan működik az elhárításlA íra,g:y íőpró ba Ö; ffítr,rlrel:1;"*-x;,]:.:,;mtjt ::**,::

(Ega résztueuő beszeimolóju a légoltalmi ggakorlatróL) 3Ír; ;1,11?j:f',f, ffijifrf§rit'"#"ilr§;'illii-i.'iill;
már me,ntőkocsik, tíizoltók rohannak. rohamsi.sakban, gu-

ö*szeomló }rázak robaja, bomharolibaná,sok fütlrasitó niöltönyben itt az Elektroryos-lnűv9k q9s9lv9q4,aga._ Gáz-
zaja, ágyridőrej, szakadatlán, mety rrrótorzirga^s, páni fé- álarc_a, sis.ak, alatt, roh,annak a füstbe, iűzbe, kiáll.á§ !qn§:
tellerir, üátetsitóitas... ítéletrűp a"Iégitárrrarlás,'há készü_ zi,k: Yig.yá_r.z, _rrr_ustárgáz.l - gyor§._kezek kerítik körül
letlerí enrbtlrsereget élr és lra nyoÜán kitör a tömeg- 9árga zászlÓcskákkat a fertőzött területet... egyszerre_fo-
rénrület. - lyik száztéls nrunka. . . tűzoltótrétrr{k futnak a.z 6ső h6z

A, nyugalon}, fegy,elm€z€itseg ilyenkr:r éleiet jelent s oldalának, sr+besiiltek kerülnek ,a hordágyakra_ és a Deák-
még tölrbeí is tálá.ri-sa.tvetest i pÜsztitrisnak, megóvá^sát tér' 

, 
sa,rkáb,an varázslatos .gyorsasággal _e,melkedik fel &

az 'összesség vagyorr,il,riak, Budaijest tl.ecernlrer 9-én" levizs- segélysátor, El.ső 
_ 
a mentés, Az orvosok kezében köte_g-

gázott a vászólyireni nyugalomiól é_" a beavatottak sze- számra íosy q sebkótözőpólya, klórpúderrel iíat;á.k ,a_!őr:
iint ;etes osztálvz"atot lia.pott. Mert Buclarrestet december ről a _,rnustrgázcseppeket_. . . h,at'cgázmérgezéses cserkószt
9_én iégitárnadá,Ö érte, Csá}roltak az elhár,ító ágyúk, haho- lroznak és amott ,az Anker-palota előtt, hol a gáaveszély
tázt.ak -a géppuskák, gyujtóbombák fröcskölték azét izzó miatt ál.arclran cserélik ki a gérúlt villanytranszforpátort,

ered,nzénye uolt.
A nagyi<özönsóg ebből a

kerülő hírdetményeket látüa,
rásárgálottak, fehérleítek és
mit kell tenrrie.

mrrnkából osak az utcára ki-
amelvek minden ház faláról

végül 
-i,s 

az e.szébe véste, hogy

It'r:rtőtlenítik a rnustárgázzal fertózött uccát Égó autó eloltása
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lrelseprik a már í?rtőtlel!ít€l-t uccát

A rncg,,ortgálórlott t ranszfor-
mrlttll,t kicscrélik

.\ gtizszimatoló járőr
tnurtkábalr

fi}00 vottos írramütós ór c54y szorelőt . . , í{Jorstrn . , , mc§-
ter:sógtls !égzósl,! . .,

Ils a tér kiizoperr c§i§,ávíil, s,m,elővel rra*y rivalosan
elnclnck ki a tópett föltltölcsó,rtiől egy rrregz-riprrlt l,igi,
tlonrbál,.

Rorrrlószeti autir ktizeledik. Itt, a iováhhjutási alk,a-
lom. Intós lassit .n kocsi, pár m,ngyarázíl szó, a, cserkész,
rultt is sogit. Ké$z$éggct helyet szot,itirnak é.s ttá.ris fututrk
tovább.

A Viluros c§álizá,r-llton is el.óg nagy a pusztulás, Egy
bonrba a l}azilikál.rál feltépte a gázvezetéket. szíszcgve im-
bolyo,g a sér:ü]t cső feletí'tr. kélses gázláng. AzbesztöIt,iizó-
kes osztag javítja, a liibírt ,és odá,bll liázmérgez€tt cscrkészt
kezelnek Á 

-mcrriők. 
!]gy }ráz i-s óg, emllereket lrorrlrrna,k ki

az élliiletlről a túzoltók, nrialatt az itttl,sten öntliJi a víz,
bcm6a robbent itt i,g. Öt scbesült és vízcsóreperl,ós az ercd-
métty, anrolt pedig 6, szettttyvíz631|ornát dörrtölto lre a
roh[ranrls. Éllpen kicmr-.lrrr,k ciry rnegsérült mtttrliást, az
ürcgből, Most' látszik mit ét az aln,pos kiképzés, Kerék-
páro,s stlbtrsültlrutató §uhan írrr.a ós forelul is rögtön a |ínen-
iőkért, de kóz,bcn mrir g(rzt csavarttak zl, z,ítzott koponyára
és rnire rnegjónnek a stlbesültszírl]íttlk, a munkás szabály_
szerűc.rr ol van lá,tva.

ltcndőrök szaladrrak vrigig rr jár,dákorr. Ilyenkor nrég
fontclsabb a, közbiztonsá,g, nrint nrá§kor, hisz akadtratnak,
akik ratrlásra,, fosztogatá,sr& használjá.k fcl a légitrirnadás
kavarodrlsát. Foszt,ogató ugyirn nincs, tle al<tr11 egv-kót
kiváncsí, aki ,kirlugja fcjót n kapu rrvilástin, [lr,éIyes szó,
rettd lesz írjra ós az ül,c.s trlcátl nregitrt és nrcg,int vógig-
lrönrpölyö,g a7. ágv(rdörrenós, a, szakadatlan géppuska-
kerepeltís.

Jelentósvivő, gázálarcos c§erkó§z kanyarodik az autó
mellé, A Vörösmarty-tér,err }ráz ég, transzformátort, tele-
fóntrál<izatcrt, csatornát romllolt szét a becsapódó bomba-
soroz{rt és vdgy lrúrsz selltlsült, meg mustárgázsérúlt sínyli
a támtrdást. Áz Akarlómia előtt a gázvezetéket vetette szét
a robba,nóbomba, Á segély_ ós a trelyreállitóosztagok azon-
lra.n lázasan drilgoznak rnár mindenütt,

Vajjon mi lehet ,a Nyugati-pályaudvarnál? 
- 

feszít a
kérdés. Nem valírszinű, lrogy ezt a fontos gócpontot el-
kcrülte volna a tám,adás! De mégis! Sernmi lendellenes-
ség, n-incs jele a rombolásrrak. Illlenben a Szent István_
körút és a Zsitvay-utca torkotatánál földön lóg ,a vi}]a-
mo*§ á,rn,mvczetéhe s a síltgtl vill,amoskocsit is kivetette
a sínről a légnyo,más, A leszalr,arló á.rammalteli huzal
ráesett egy kósei menekülőle, Élesztgetik a szererrcsétlenül-
já,rtat, rnialati a í}Il§zKÁ]tT-|relyreá[lítóosztag a kocsit
emeli vissza ,a *!{ínekre ós újra kífesziti az oltétrrett áT .am-
vezetéket.

Annyira valóságizú ez, & próba, hogy a nregfig},előben
örrkéntelcnril felbuzrlul ,a, lrív{,rnsá.g. . " etég már.. " clógl- Mintha a vozet(-is,llg is íuclrrri ezt, egyszcrre megszól,al
a, támadtis végót jelcnlő lla,rangzitgó.s, r,égigömlik tr váro-
$on e nyugoclt, egyfolytában llúgó, ztigó jcl, í{yárkiirtök,
rádiilk szavÉi.. . légiveszély alnritlt, N{i,trtegy varázstitésre
ornlletlözön zir,dul,az uteákra, ínegkönnycbbülten, neve/tve.
Hiába volt §zínlelt a támarlás. mcgrerrdezctt a sok-sok
§zQrcncsóíleí}§é,g, kár, a lelkekbcn ott rozeg a mcgg-vőzŐ-
rlés, vnlóság is.Ieheteít volna" Á meginclulri villamosok
csctr{r{ijtl ,szinte lloltlogarr sikclrtgat, lrogy ismét, szrrbacl nz

rit, aztárr isnrét megtorpan a, Szent Lstván-körrit íorgalm,a.
A'Vigszíniráz ég. közvótlenüI rnielőtt fellra,n§{zott volna ,a
ielsza.Üadít(l jelás, az utolsó vis,szavonrrló ,,repülőgép" _1á_
tl.itette .rnrrra,r ék bómbáját. Mostmúr,, kíl,ül az eTő§ rendőf-
kbrtlorron lratalmas tömeg nézi a tűzo]tók és mentők tevé,
kerr_vségét s lelkes tapsra- vcrődnek ,e tenyerek a tökéletes
aisszmtrnka, láttán.

Eddig a színjáték. ami valóság is lehetett volna. Hogy
ttrilyetr tragvrírnyú volt. annak bizo.nyítására elég lesz az
a pár, szárnád:rt,'a.mit sebtében össze tudtunk szedni.

Á légoltalmi gyakorlaton résztvett 50 bud,apelsti cser-
késztsapát,összeseri 20i0főn_vi cserkésszel, Ilbből több mint
azer c§er:kész áIlandóan szolgálatban volt és körül,belül
1000 petlig ta,rtalékban r,árta, hógy a szüksóglrez képest clrla
vessék, ahová a helyzet kívánja. Cserkészek látták €l l0g:
nagyobbrészt a ,qél,ültek szerepét, ók vontak korrlont, a,lxrl
keilÓtt, közültik keriiltek ki a kárfigyelők, a jelentőfutók,
a seúesűltkutató kerékpár:osok, pompásan szercpeltek
,mentőjárőrtik és .a mentőautókhoz beo§ztottak i§.

Ez volt a benrutatkozás és mrrst lapzárta előtt si,került
beszélnúrrk az egyik vezetőszerepet játszó légoltalmi szak-
emherrel. cserkész lérlón rrra€a is, nem nagyon osztogatta
a ilicséretet, hanern csa,k szűkszirvúarr elejtett ogy-két szót
arról, lrogy igen.. . igen határozr:ttan j<i munka volt, nu
rrem iehei ok-az elbiztrkodottságra *- Inolrdott,a, * sőt ,ép-

l)en az ellenkezőjét kcll lrogy kiváltsa belőlünk, Még töb-
bet kell rlolgoznÜnk, mint eddig ós mégjoblran felkésetil-
nünk mindelr e§ebető§égre. A túzoltófőparancsnokság a
rnost felállítandó légoltalmi osztagokba, ezer cserkószt sze_
retne trelevonni, a mentőknél is rr,agy §zerep vár ránk.

§át ez az! F'eladatokkal várnak, bízna,k benntink és
nekürrk igyekeznúnk kell, nehogy csalódást okozzunk. Mert
cz. a csalórlás trgntcsak érzelmi károkat okozn&, lianem
eset}eg sokkal súly,clsabbakat életbon, anyagbell . . . lrisz,.
sajnos. a színjáíék egy§zor,nr,ég valósággá vátlrat!

Menté§
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l. ,i(í* kaPu, nagy kaPu

2, Á lebegő uirstli
Lcjtór helyen botokból őssze-

állított akabztófára függesszük fel
a prédára szánt virstlit, melyet
lesiklás közben szájjal próbál-
junk elkapni. A haladók szímára
magasabb akasztóíát is szerkeszt-
hetünk. Ha nincs virstli, jó va-
lami más, felfiiggesztésre alkal-
mator harapnivaló is.

:}. Grúnátjátéh, aaagy a bátorság
tűzPróbáj'u

A lesiklónak me5határozott
keskeny rltvonalon kell elhalad-
nia. Az út kót oldalán állnak a
hógolyóval felszerelt gránát-
vetók, Dobni csak akkor szabad,
ha a lesikló már a hátát mutatja.
no de akkor aztán nem kell kí-
mélni.

4. Fei vagy í,rás
A játékosok két csoportra osz-

lanak és egymásnak hátat for-
ditva íelállanak. Mindegyik sor-
tól 30-40 méterre kijelölünk
egy-egy célvonalat, A játókvezető
genzt drlb íel, Az cgyik soré a
tej. a másiké az irás, Ha fcj, a
,,fejesek" nekiiramodnak a cél-
vonaluk {elé, az,,írásosak" pedig
megfordrrlnak, és. mindcgyikük .a

§le§
,*+.;.\_1

-*..

i*-.-*
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lJATEKoK
Tétapó örömeit élvező síelóknek rninden bizonnyal nagy

órömére fog szolgálni az a]ábbi négy játók. Annál is inltább,
mivel a kezdiik tanulrisát elósegíti, a haladóknalt pedig kel-
lemes szórakozást nyujt.

neki megfelelő ,,fejest" ilyekszik megérinteni. Ha ez sike*
rűlt, az illető ,,fejes" kiesett. Áz a menekülö, aki elérte a
célvonalat, biztonságban van.

A játékot bot nélkül játsszuk. Különösen az érdekes és
izgalmas, hogy sohasem lehet clöre tudni azl, hagy mclyik
csoportnak lrcll menekülnie és melyiknek üldöznie.

Nómetböl át{rta: Jákó

**-i:]§*]

TUDOD-Er hogy amikor napíogyatko-
zásról beszélúnk, tulaidonképpen íöldfogyat-
t<ozást értünk alatta l A napfogyatkozás
ugyanis úgy keletkezik, hoty a hold a íöld.
körüli rltjában a íöld és a nap közé kerül s így
árnyékot vet a íöldre. Tehát a íöldnek a vilá-
gossága íogyatkozik, nem a napé.

TUDOD-Er hogy az esernyónek nehéz
küzdelmet kellett vívnia a létén és az elismer.
tetósért. Különösen An3|iában grinyolták az
esernyós embereket, E3y skotnak volt bátor-
sága és kitartása ahhoz, hogy három hónapig
rendületlenül sétálion London utéin, míg
végül is mogtört a iég és az esernyó dlvatba
iött. §z ló§0 körül történt.

TUDOD-EI hogy a Mississíppi víze éppen
lolyan gyorsan mozog, mint egy tyor§ gyiiog-
járó, t. l. 6.5 kilométert tesz me8 óránként.

TUDOD-EI hogy a matematikusok sem
mindi3 számolnak |ól I Tudnunk kell, ho3y a
matematika áttekintése és a közönséges
praktikus számltás két különbözó dolog és
ezt Henri Poincaré, a híres írancia tudós
bizonyította. Egyik művében ezt mondia:

,,Aml engem íllet, sajnos, be kell vallanom,
hogy egy egyszerú összeadást nem tudok
olvégezni hibátlanul""

Ellenben sok adat van arra, hogy kiváló szá-
molóművószek ntm tudtak megérteni egész
egyszerű mat€matikal tételeket é§ leveze-
té§éket.

TUDOD-Er hogy a világ legíurcsább
csoda3yerrneke Christian }l. Heineken volt.
Lübeckben srületett l72l-ben és iitóves
korában halt meg, Hároméves {<orában már
ismerte az egész ótestamentumot. Nyelvzsenl
volt. l724-ben meglátogatta szüleivel együtt

lV. Frigyer dán klrályt és az udvar legnagyobb
meglepetésére bizonyítékát ls adta okosrágá.
nak.

TUDOD-Er hogy az els6 könyvkereskedéo
Velencéban volt l A XV, szfuadban. l494-ben
törvényt hoztak Velencében a könyvkcrcs-
kedelemról.

TUDOD-EI hogy van olyan ía, amcly
úgy ontia a könnyeket, mint az ember l Pe-
ruban nó ez a fr. Latin neve Gacrele plu*
yiora. E névnek a másodlk fela azer6 latin
|elentéséb6l származik. A fa esó|e olyan ter.
mészeti tünemény, mely a növényck nedv.
kiválasztásával áll kapsolatban. A trópusok
alatt, ahol a h6- ét nedvességi viszonyokat
óltalában nagy ellentétek és sréls6ségek jel-
lemzik, sok ilyen fát találunk. Oe egyik sem
múlja folül a perui sírófát.

i;
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* Hopp! Iti valami baj volt! Á néni lecsúszott az út
szélériil a rneredek hcgyoldalon"

Á {iúk a csodálat tekintetével nóztek ]3élára, Més Gabi
is atrbahagyta a fütyülést. Néma csendlren hallgatóZták,

Halk, alig hallható nyösaörgés hallatszott a lejtő aliáról.
Az őts óvatosan lemászott a meredek, sikos úton. Rövid

irlő mulva egy öleg nénikét támogatva kapaszkodtak megint
fel. Lassan, kétol<lairól tánro5atva a didtrgó asszonyt, veiet-
ték a város fe]é.

*
A Jentie,kből megállapíthatjuk; mit jelent, ha nyitott

szemmel és halló fűIlel járunk a világbán. Négy értéket
jglent számunkra. ha jó - 

megfigyelők iagyunk.'-"I8:y több
alkalmuak van arra, hogy jót-te§ünk. És éitékeseb§"is lesz
szánrunkra a világ!

Többé-kevésbbé jó megfigyelővé pedig valamennyien
lezhetjük magunkat. Csak tiirelemre és kitartó munkára

a,',,
'i]§:llil:.,,

kiképezhetjük magunkirt. Csat iiirelemre és
van szüksécünk. Nem szabad pillanatrrk rvan" szüksé6ünk. Nem_ sza!1{ pillanatok muukájától óriási
eredményeli_et várnunk. Idő kelt ahhdz, hogy áagunkat a
megfigyelésben igazán otthonossá és gyakorlÖitá te§yük.

" _|z9s.e7rnk le tehát néhány alapelvet a megfigyelés
elsajátításához.

1. Sokat kell magunkat gyakorolnunk.
2. Nem szabad minalart"Űrelműnket vesztenünk az első

kudarcok után.
S, Ne akarjunk jobb detektívek lenni azoknál, akiknek

ez a hivatásuk.
4. Ne kutassunk mindenütt o]r,an rejtélyes dol5ok utárr,

amik csak az izgalmas detektívregénv-ekÜerr'olvashátók.

" !;.Egyr"e.re csak eg-,-féle dolog megfigyelésében gya-
koroljuk magunkat. ne fig},el|ünk m-inden- lŰető és lehÖÍet-koroljuk magunkat. ne fip,eljünk minden lehető és lehétet-
len dol8ot e8ysz€rre,

6. Könnvű feladatokon_ egvszeríl riolonL ferwczerír mpc_g..I(önn ű filadatokon, egyszerű dolgok tervszerű meg-_ í). l\onnyu lelaoatot(on, eg-y§zeIú dolgok tervszerű meg-
figyelésével kezdjük Él .l* eiéknek siker"es megoldása utÖnIr8yetesevel xezdJuK es csak ezeknek srkere§ me,
vállalkozzunk neLezebb feladatok megoldására.

Fel tebát a nagy munkára! Balla D.

MEGFIGY§tÉs
Rövid délutáni sétáról igyekeztek haea a Sasok. Gyors

tépéseik alatt ropogott a frissen esett hó.

- Béla, most 5yakorolhatod magad a nyomolvasás és

,m_egfigyelós müvészetében * mondta Gabi, nem lepleeve
lekicsinylő mosolyát, anrivel szavait kísérte.

* Neked sem ártana meg §abi, ha Béla nagy igyeke-
zetéből egy kicsit átvennél. §ohasem tudja az emLer, mikor
veheti hasznát megfigyeléseinek. * §it Lajos mondta, a
§asok órsvezetője.

Gabi megszégyenülve elballgatott. A megfigyelés régi
5yengéje volt. Béla pedig, mivel Lajos is pártjára állt, mmt
triztatást 1átott órsvezetőjének szavaiban. lelkesen keedett
magyarázatába:

- A frissen esett hóban nagyon könnyen leltet a nyo-
moltat követni. Moet azonban, mivel a hó még mindig eiik,
a régi nyoglpkat lassan*lassan elfedi. Egy kis idő mulva már
nem is látszanak, Abból viszont, hogy enek a nyomok még
egészen_ t!s_z!á1 kívehetők, arra leheikövetkeztetni, hogy ai
illető röviddel elóttünk iárt erre.

A fiúk érdeklődve hallgatták az őrs megfigyelőmesteró_
nek szavait. Csak Gabi fütyöré§zett félhangósan valami in-
dulót, Jrogy ezzel is kimutassa: mennyire- kr:,molytalannak
tartja Bélá okoskodását.

Béla azonban tovább beszélt.
* Az illető valami terhet vitt a iobbkezében. Igen, itt

jót lehet látni a nyomon. Biztosan vaiami szegény Írrrboy
vitt haza rőnsét aa erdőből. Egy lelógó gally itt Üosszú vonal*
ban íelkotorta a havat, Nézz-étek ciakl lti megállt pihenni,
letette a rőzseköteget, aztán a másik, kezében-vitte-tovább,
mert innen keadve a balláb nyoma mólyebb.

Mtlsi érdeklődve figyelték Béla, magyarázatát.

ífl
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" Ne ijedjetek, nleg: a naplónak ez a íxjezete nem le§z
rllyan szakszerű, hogy esetleg clszedülietek i szárntrkt,il és a
kimutatásolitril, 1-Irlgyan él a .iamhrrree? - ez itt a kérdés
ós errc akarok felelet adni, mert ha már annyian nelrr iiit-
tetc,k cl, legalíbb szag<ll.jattlk bele ebbe a tutlrlnrányba. Merta janrbl}reet megszervczíri: tudonrány. I.]s a tuáománvok
tu<lornánl,a, h<lgy két héten kcresztül iizemben lehessen iar-
tani akadályok ezrci kiizepette! Nekűnk ari|rnylag nenr sokatlírl a fe_lunk: egyik csoprrrt vagyunk a nenrzetgk srrkaságá-
ban, de nézzctek bc a parancinokságra, a kűlönbiizii iio-
dákba, a szállításvezetősé,g ós a gaáasági parancsntrkság
t;tn_vái,ra, akkrlr .majd szédűlt fíivel"fogtrlk',lnian el i;inni é's
rrlélységes ti.sztelettel viseltettek azrlk'iránt. akik nappal és
éi iel állandtian .szrllgálatban vanrlak. I larnrincezcrnél' is töb-
ben vagyunk Vogelenzangban és cz a tiihh tíztzer fiú nap-
nap után legaláhb háromszor enni kérl ,\mik,lr iril mel-
ti'itni a he.ndő.iét. akkrrr szórak,,zni is lrkar, clvóg,re " irrnburi"l"g.y,.T janrbttree, látványossá5. érdckesség.' tapásztalatok
§Iqjtír, bar:átok szerzése és mÍldezekcn l'elúl *'o ,r.rrJeg-
iátír birorlalom, Hollandia megismerése.

l{ogy ,srlrjában_ nrenjünk a drrlgtlktln vógi6. cgyctIen
nap ittcni életén, akkor legyetek szíveick ír; érrieájetJÍ<' fet a
ha.jna1,1k óráján. l;ri.icl nó§y óla t:iiban lchet felvútelezni az
altáb,1.ok <iriási é}éskarrrúiban. h ..hastigynliniszti,rittttr"
errrbereire vár a feladat, \tl6y jrikerlvűcn kit;;öljék u, atr"ot
a szernükbiil és láclákkal. há-úziákokkal, kannátckat ós kiilön-
böző_bödönökkcl megilrduljanak a tihr.lr.ból, ahtrl lnés iavá-tlan ltllyik a firrészelés és a hajnali áltlmképektlrn vaÍ,i'gvö-
nyiirködés. I5-v például annak 

-az 
érzóse. h,rev a clcrék c"Űl-

kész,a .jó haz.ai ág_ybarr fekszik és a tollas §áinát túlságtrsanp"Iiltt találja. (Mcrt az is_rls1g az, hrlgy'alrr.aja és nigvja
a !oldon vetctt rnag.árrak íekhclyct. nratrác á gunrilap és-a
va6y()n(,s osztálynál gyékény a lepedő.) A hasüg|ininisziériurn
t_agjai tehát felkc]nck, nagyokat'nyuitózktldrÜ'k és itlő rnó-
drrn uregborztln5nak. A i,it,,rl'alako,i tr.1l ugyanis rrtt van
,*ég o. holla_ndiai éjszakának bcillő ha.irral, riítsct alatta azt,
!9{y ,t;;O üIi. meg_ a határt. ,_,lyan viitag és olyan kiadós
köd.. hrtgy szinte íalnak nézed.' 

^ 
ködd;i egyiiít kiadósan

hűviis ir. lev^96_ő, nem sokkal lehet több két, vag*y háronl fok-
nlil, nulla l'ölött! llyen körűlrnényck kOzOtt indulrrak el a
szakácsok és a kukt;ik. Takács tséla bá ..hasügyrrriniszter'.

vezctúsével. Végigbaktatnak ;r iátroron. kiérnek az űtra és a
kiitlben inrbolygri alakokat látnak: hollandus, angol élelmi-
szerfelvételezőket és a sötótsé5ben a §ötétnél is söiétebb ala*
kokat: füstiis egyilltorniakat és"suvix-fekete jamaiaiakat, ezer
és ezer nyugorltan í'ekvii has kiküldőtteit. "

. Most pedig nyíljék tágra a szemetek és csodáIkozzatok;.
ttt van az altábor felvételező sátra! Akkora sátor, mint a,
repűlőgéphangárok. öblös, széles és a nrélyén ott oihen
mindaz. ami a cserkészgyonlornak jó és szép. Anri a legi.,ir_
ban mcglep, 9z_blzoly[ia a bábeli "hangzavar. Nénretiii"lrn-
g,lluI. frltrciául. hollandusul, a különbőző svarrnati nvelve-
kcn heszélnck. lrarátságrlsan veszckerlnek. "'köve teliízlíek és
kiallálnak. A htrlland ,.géhá" szernélyzete p.a;s nr.ppr,i}ráí
rendet tartani, s.lrbaállitja a hainaíi u..riteg"i.t éi'rrreg-
kezd,jdik,.a cst,mag()k adr_rgatása. Hatalnlas ta"Jek ..;t*g.lil
a, krunplikrtnzcl-vet, az. almaizt, a cukr< t, a sokaktú rlieg-rtdott zabpelyhct. a sósheringet. arrrirő1 rlal is születctt, a
vajat. a kakaót és a te.jptlrt is.-amiről a reggelinél senki sern
akarja, elhinni,,h,rgy nánr kannákban érkeieit. toir"* 1i^pi.-zacskókban. Mindezeket átveszik és amikrrr ez megtárttnt,
megtezclfrdik a cserebere. Vannak ugyanis nemzetek, ahol
egváltalálran rrern szivelik a sósherilrgá és ezek inkább fei-
vágottat szeretnének. Az egyiptomiak"és a többi rnohainedánc:alat ? felv_ágtrttól akar mégszabadulni és hajlandók azt
akár zabpchellyel is rnegváltairi. Amikor mindJzzel tér"",ivan a társaság. rnár a köd is tünedezik és alig érkeznek
vissza a táborlla. htlgy hrlzzáfogjanak a reggelihei, felkuko-
rekrll a vogclenzangi tábor kakasa! A kakas csak szinrboli-
kusan értentlií, nrert ágyúról varr szó. amely olyarr nagyot
pukkan. ho5y belererrrCgnek a sátrak és ninis iz az álőm-
szuszék cserkésa, aki az éktelen zajra ki ne nyitná u .."*ét-

Áz űzletváro§ - a .táboJ_ élet álomvárosa. ltt ,,ctuhaj-k9dju|".ki magunkat málnaszörp, fa5ylalt és citromős vizJk
tarsasagában. ltt van a posta, ahová bemenni is nehéz és
kijiinni is- Mert a furfangils hollandok kitalálták azt, hoii ai
automatákbarr csakis régi bélyegeket vásárolhatunk, a lám-brlrecbélye8. a tábori posta Taépületében kapható, máshol
sehol sent. Tiirnve van. nrint a Éeringesdoboz, a tisztvisclók
nélra a hajukat tépik, amikor mondjÜk, tldaáil a rácsos ab-
lakhoz egy szíriai,- aki , , . nem turl iem németűl, sem fran-
ciáu.l, scnr arrgrrlul, htlllandusul pláne nem ós béiyeget akar
vásárolni !
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Ha jófajta haboskávót akar valaki, akkor bemesv a
De Totems-hez címzett,.vcndégíogadóba". Mint a névűl is
látjátok, az üeletváros vendéel-őiá az indián toternhez van
cimezve ós az épűlet előtt két"daiab, iegalább öi méter ma*
gas totemoszlop emelkedik, ameiyet az-'esyik holland cser-
késztiszt, híres faíaragó készitett el, A totimek alakjai bé-
késen vigyorognak aria a zűrzavarra, ami az űzletvírostan
uralkodik. §zinte nehéz Jeírni, rnilyen nagy a kavargás:
tarkaszoknyás skótok, turbános inciiaiak. nvűg,ldtan tépk"etlő
gumicsizmás. _angolok, jókedvú svédek. noivé"gck, színésarcú
és színestérdír gyarmatiak beszélgetnek. éneke-lnck ós ha is-
merősre.. találnak,, .akktlr odadob-iák a legrövidebb és leg-
egyszeríibb üdvözlést:

- Helló!
És mi minden van itt az iizletvárosban, figveljetek! A

deszkákból készült fiilkékben árulják az o]csó éi'drága hol-
mikat, }'acipős, piroszekés, biinadrágos hollandus aria csá-
bít. h.ogy sa.itot és halakat vásároljál. Mellette rrtt a bélyeg-
kereskedés: megvehctecl J- ic,az, hósy borsos áron - o íoii_
boree megnyitása napján leb?lyegzÖtl .iantboreesort rfatoi, Az
izlandiak lroltjában jegeskecskebórökei vásárolhatsz. míg a
finnek tőröket árulnak, különbiiző zászlócskákat és lafáia-
gás.r2kat. A.z amerikaiak nem hoztak magukkal semmi nem-
zeti egzotikumoto de annál inkáb|r azokal a kitűnij cserkése-
könl,veket, amelyeket valóságos élvezet kézbevenni. bön-
gészni és fo_rgatni. Külön iizJete van a gumicsizrnáknak.
Minek.tagadjúk: nyirkos a vogelanzangi tálaj és akárcsak
Birkenheadban l999-bcn, itt is"nagy kc"letie van a mérí'ö]-
deket,. lépő. szörnyeknek, Ná]unk ai' rittörő"leghosszabb órs-
vczetőnk és egyben legsoványabb őrsvezetőirk is, Kovács
kálmán vrllt. akit követett a parsás esv-két tasia. maiíl
a víziraj összes iegénve, végül néta ie."á táborpáiancsndk.A csizmás üzlettel-szembcn.*az üzletváros kiizeptn pavillon
emelkedik, itt irusitják a tulipánhagl,mákat és' ha'vlnnak
feleslegcs centjeid. ákkor megiehetű tulipánban a hárrlm
hollandus szint, De minden"szerénytelen#g nélkiil azt is
ideiktathatjuk. hogr. a legnagvobb íoigalom a magyar c§er-
készbolt elótt van, elsősorban {rvalányhajat kereinek, nrá-
sodsorban jelr.ényeinket vásároliák sőzerőve] ,. , Ha ucdis
utazni akarsz. kirándulni va]ahóvá, "ukko, 

bemégy az' uta'j
zási irodába és bárhová_ eljuthatsz, ha van pO,i"i a lr*",l.
Sőt. jegyet velretsz a vilá$LíLű Schipholba ;i. Á*rteJo*
repülőteré_re, al.onnan féióűnként jönnek a gépek és itt kö-
ózne k .a fejünk felett nagy berregtssel, ,.igisál és szívfáj-
dító száguldással. 

*
Szórakozni akarsz? Gyere el az arénába. A franciák

mutatják. be._most éppen látványos történelmi iátékukat.
§,91e9,toli sá.lr4k._festett vásznakból. sátorlapokból, desz-
kákból és rudakból elkészített íregattok ,,úsznbk.' az aréna
közepén. Kőzben dörögnek az a§ya< és üvöltve t i_irJ.""t
a .keresztes vitózek a pogány szaiácénokkal . ,. Amikr,r e]-takarodik a íüst, bevoiuÍnaÉ a skótok, lehetnek talán ezren
is, mindnyájan larka 1zoknyában és hibfehér ;"gÜ.". X.*-zeti táncaikat adják elő dörgö tapsok közepette]'Te.*észe-
tesen ott vatr a kedvencünk ís: a iömök, dagadt lábszárakat
viselő, faarcú karrnester, aki könyökigei,;. f;Or.r.i. k;;;ÜÚ:

alktrraari saj1 r,;'rslrl



hen ciiri5álj;r_nagvszátt,rú durlásait. Szórakozni akarsz? Járdbe a_lábort. állj nleg egv pillanatra a japánclk négy sítor-
ból állri tanváján. Á középen busirlo oli:ir} l1rthatsi'és mel-
Iette lr jap;in ktlntingens kikülrliitt jót, .Jóftlrrnán állandóan
..cdaheza" l,annak és csak akkor megy cl valamclyik. ha
de}egátusi nleghívásnak kell ele,get i.iir;., Teát íoiráznak
és ha i}lii tisztelettel lépsz be hozzájlk, akkor ureg is kínál-
nak eg1., forró itallal, ailró csészében. Miigiittük á sziámiak
talá]hatók, halványarcú. sárga férfiak, akik z;iszlóbevonás-
kor f urcsán ziimrnögő, rekcrlt hangon éneklik el nemze ti
himnuszukat. Egy házzal odóbb az 

'ijriikkó 
rnostllygó mexi-

kóiakkal találkozh;rtsz óssze. van kiállítá§i sátruk is, indián
szőnyegek diszitik és a szőnyegeken akkrlra mexikói sombre-
rok, ezüsttel és min<lenÍóle dísszel tarkítva, mint amilyent
talán .Pancho Yilla, a szabadsághős hararniayezór ós később
tábclrncrk hordhatott a fején. lft valrnak még a portugálok
{valóban vidánran duclálnak!), az angol gvarmatiak, akik
óppen úgy, mint mi, a heterlik altábor tagjai. (§zorítsd
össze a íogad és ejtsd ki: hollandus rnódra a lretedik altá-
hort: sziibkumP sztt,tl. Sikerült?) Fis ha, nagyrrn teszik neked
a sok kí'ilföldi különlegesség. akkclr ne rnulaszcl el megnézni
és megcsodálni a .iávaiak bámbuszból késziilt, páIrrralevelek-
kel l'cdctt házát sem. ltt éppen cllyan a forgaltlm. mint az
üzletvárosban a posta előtt.- ]ávai népnrűvészeti tárgyakat
ós harci eszközöket találsz itt. Es azt se szabad elnruiaszta-
nod, mint ahogyan mi sem mulasztottuk e}, hogy megláto-
gasd a románok, a csehek és a jugoszlávok tábarát! $k jó
b4rátunk akadt közöttük, akikkel együtt la-inálkozva gondb-
lunk arra, hogy nemsokára véget ér'i világiábrrr és elÜúcsúz-
hatunk egvmástól. ki tudja, mennyi idörel

Mi mindenre van sziiksóg a jamboreen? I.|sorolhatatla-
nul sclk munkakörre és feiadatra. A, táborparancsnokság.
3mely l}ehrens tábornok felügvelcte alatt dolgozik. a vogc-
lenzarrgi park kastélyában ütiitte fel tanl,áilit és inrrcn ii;i-
nyrjj1, a szállitásvezetiiség. a t:ibor.i r cir<lilr ség. a hírarlti-

A birts hrrllarrdi lchcnckct csltk e4.v lris vlzesárok
v/rlusztja cl a l/r}rur[ól

sztllgálat. a tábtlri kórhiiz,-a tábt-,ri uIsztllgálat. a tábtlri kórhiiz. a tábori uiság (.Iamboreeptlst). 37.
altáborok. a gazdasági hivatalok. a t,limácsser"g. á ."gé.l-trllmácssel,eg. a scgéd-d!.dUUIUK.,a gazoasa8l nrvaíaloK. a t()lmac§§ere8, a §esed-
ttibrlr. a dele5átusok táborának munkáját ós a-'nemzeikiizi
korríerencia tárgyalásait. Hogy mennvi élelmiszer:re van
l:yk:és,. azt elgrrndrllhatjátok ábl0l, tra' íelidézitek a giicliil-
lői jalnbtrrecn elfogyasztott élelnriszermennyiséget. }iálrrnkialnbtrrecn elfogyaszt<ltt élelnriszermennyiséget. NálrL,,. , ,Y,,százh,úsz, vagónt teti'ki az az élelnrisze.mennyis?i, u"ri 

'i"-
tOnnás kocsikat véve l'ir"veiemhp néqw harmi-,j' .,","Á-hÁltonnás kocsikat véve t'igyeiembe, né5y harminc vagónból
]11! -_, 1 | l f 1 rálló szerelvénvnek íelel -n:eg. l.)bból ii tetlat;átok, milyen
§okan. vagyu_nk és nrill,en ióI élünk. Főteg abb-ól a bizonyos
zabpehelyból kapunk kiadós adzabpehely.ből. kapunk kiadós adagokat. anrit nap-nap uiá.,
megóne}elünk, a nagyszerű és fijlbernászó iarnbrrree nótamcgcne kelúnk. a nagyszerű és fiilbernászó jam
daliamára, a követkűő kezdő sor,lkkal:

Z a b Pel h e ly, z ub p e he l _y

Minden reggal, délben, estc,
Zrtbpehel1.. he j. he j. hr j! . . .

Htlgy tnegfájdul.itln a szívetek, <lerók otthonmaradt
cimbrlrák. a va.iaskenyeret is cukrozva esszük, sőt sátortls
napokt,rr csok,rládéporral ízesitve!

Á rnagyar tábrrr kapu.irr ctőLl ;illalrtlóurt rrtirnzctlrözi lúrsas/rg t.t.lrlllutri
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HONA,.POK N§VEI:
JnNuÁR-.,* az év elsó hónap!át, Janusról,
a kétarcú római istenrőt nevezték'il. linus eEvik
arca előre, a másik hátra tekint. Ő-rolt ai'Ég
aitónállója ét a rómaiak az otthonukba vezetB
kapu védelmező|ének t§kintették. Nevéről
elnevezett templomba tizenkét kapu vezetett,
!elképezve az esztendó tizenkét hónapiát"

$q$UÁR- ar év legrövidebb hónapia:
28*29 napos. A hónap neve a latin februaié=
tisztítani szóból származik ; legkiemelkedóbb
napja a tisztító- és engesztelő-ünnep volt,
amit a rómaiak íebr. lS-én tartottak meg.
A későbbi farsanghoz és bőithöz hasonlóan, a
rómaiak is nagy lakomával vezették be a bőit
ideiét, Valaha az év utolsó hónapia volt, d-e
Krisztus elótt 450-bcn megválióztatták a
hónapok sorrendiét, és rigy került másodiknak,
ianuár mögé,

MÁRClUS nevéi a rómaiak hadilstenének,
Marrnak köszönheti. Marsot nemcsak a harc
isteneként tisztelték. Ha a mezőnek esőre yolt
szüksége, hozzá fohászkodtak; ha valami
vállalkozásba fogtak, a mindenható Hars segít*
ségét kérték, A zordon Xars a lármás patak-
zútást,a hóolvasdástól megdagadt íolyókát és a
telet elűzó szeleket is jelképezte.

ÁPnlUS havz a szeíes. viharos március
után köyetkezik. neve magyarul megnyitót
jelent. llyenkor tartja bevonulását a távxz és
me8nyitja a,,r utat a csirázó élet előtt, A íöld
felébred a hosszú téli álomból, rügyek hasad-
nak az ágakon r a zöld lomb nemsokára be-
borltja a nemrég még csupasz ííkat.

MÁJUS havát Maja istennőtől, Atlas titán
leányáról n€vélték eí, Ennek a tiúnnak au
ó-görög hitrege szerint hét leánya vol! s vala-
mennyien egy barlangban laktak, Leghíresebb
közöttük Maja. Zeus Maiát a testyéreivet ,

étyütt az égboltra heíyezto s ők alkotiák a
hitrege rzerint, a Góncölszekér hét csilíagát.
Közülük a legszebben Maja ragyog,

JUNlUS Jupiter íeleségének, .tuno isten-
nónek kö_szönheti nevét. A hitrege szerint ő
volt az Ég uralkodónője. JúniusÜan legpom.
pásabb a nyár s az éiszakák ilyenkor valóiággal
-;Til-gyu"n.,,,r l,oltaképpen,Innuá riusi és Felr-
ruarrlust kellcne íttrunk, sijnos azí,lt})nn a lrórrre_
tes rövirlítí.sű január ós íebruár l!!.}. cllcriedt,
hogy kiszorításttkrót egyclirre szó sern lelte|.-

[1.;;il rrrr *
:-1
f {,fi t r
Hr,** n* ldl - - ".. }ó

0 irr e"&l

'rlj§lt,ftli? 
rr }ar.iis*n.y

tlutas s*akállótal,
U én éttcs bi! tsi:rreft,
!'í €rn il,őrl§k baptat a!.

juli uátti dá llszlalfrá!,
llél?§l rl§lrj tüirr !, il,
}á*as báll,óm a sFafkeítfréi
C§iÍbét ?iran§ótle.

Entkelte: özv, itaaalirr Páloá,
§itil. va.8a Xatalin íl éves.

AUGUSZTUS. n nagy caesar halála után
Octavianus lett Róma uralkodója. A nép,
mély szívesen hlzelgett a hiú 

- 
ernbernek,

Augustusnak (fenségesi neyezté el és eet a
neyet ragí§ztotta a nyolcadik hónapra is.
Augustus uralkodása alatt született Krisztus
és ez az esztendó határköver jelent az emberi
ídőszámításban.

SZEPTEMBER r,o neve tévedésbe eitheti
a latinul tudókat, mert hetediket jelent. Ez
az ellentmondás onnan ered, hogy valarnikor
március volt az év elsó és szeptember a hetedik
hónapja. Augustus császár halála után a régi
rómaiak nem tartották méltónak, hogy a követ-
kező hónapnak is nevet adjanak s meghagyták
a helytelen rendszámú elnevezést.

elbűvölik az embert, Sokhelyütt máglyagyui-
tással ünneplik meg Szt. János éiszakáját ; 

-iz'a
szokás állítólag íné8 a pogányság idejéből
származik.

JULlUS. Ezt a hónapot Julius Caesar, a
nagy római császár önmagáról nevezte el.
Eredetileg quintllis (ötödik) yolt a neve,
mert azidőtáit az év márciussal kezdódött s
€szerint július az év ötödik hónapja lenne.A nagy császár azért adta iúlíusnak a maga
nevét, mert e hónapban született. Juliús
Caesar nem csupán mint hadvezér volt nagy,
hanem mint író is maradandó becsű műveket
alkotott,

Trrpe ;iu:to. J,rl
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.\ szolrerli Ki"s Knlcndririun lnl n}ár [o{a 1.1lllmii r,áll azok el/jl,_, ákik szcrel ik a llrüvószit, a sz{pcís akik örúlnek d llami\ilállao '- .trrrlgi17 ítrclrl.c§ néJyl mnB}.sr lialnak.- ,rz inlis-cvi ,,szoAedi |{isIialerlrlárium'" l)ltdor köz§óg. nótái kijzül kozól tizerin'ógycii rtutitóira'm-Jiariáiián közlünk közülükegvet. .\ nólúkál l1l:t7 nrarán lt llakonl,í Drrtlor közséjjiic" r.;""".i'iái<l;;;i.a;iiJi1. ,,i i"ilv*iiíli,-ifalubcliIk tljl(liIÓl, ,\7 tll:lq avi ,.Szeged-i-lil-'iiil",ia,i.},rmt.4lt {jppcn lig}.mint ny,,lc í,í;djót, olAotr_dolla, rzerkcszlcl lc tis tniir iszi íantelsaclckkel rtiizíi.ite rruu,iv 'riiái#" iiii,"r"iruk korlátolt rrdl-tlánl,szám'Ilarr jclrnik nre*, tanác§n§ minél clöbll mcircnr.lel,il.'ci,iúii",,siili"it iÖrtegiii;i'§'.'"Áiá.Eg}clemi }lölcsiszeri Iisi, llt.,,m.,, tiöltsógeitr niegíóiiióiér; tüiöL T:röiilc; lrel{ildósét kérik-

Rd " trsl n},g;-{§ " " - 9fi1
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. " Ncm.is hinnórl, lqgv _q legnagy,obb szám, antit 3 jeggyel
Je ,tehet .írrri,_ nem 999. Ugyanis g x:9 x 9, vagy pl.- 9 i"9$
még ennél is kevesebb lesz.

A .3 jegy §egít§ógóvel leírhatíl legnagyobb szám : 9nu"
f{*lyesen olva§va; kilenc, felemelve kilenc kilencedik fri[
ványára. Níit jelent ez ?

'fudjuk jól, lrogy a í*lül írt kis szánr neve: hatvtittg-
kíleuő. Annylszor kell az alatta álIó alapot szorzóul leírnunT<.Igy: ,lt:, -[x4 - 16, vagy 23 :2x2y2.: {t
vagy 5{:5x5x5x5,: S25.

ígen kényelrnes rövi<lített írásmód. Ezek szerint tehát :
99 .-. 9 x 9.x í} x 9 x .9 x g x g x 

"q 
x 9 .* j]87,420.489.

9xgff$;$
r
n

(.\]<i nem lrisai szárnoljorr rrtárra l} Isy tovább menve :

9n§ =" 9*er,lr0,,8§.:9xgxgx ", stb,
ttent kevesebb, rnint 387,42{l,.lsO-szer. A r,éseredménvt sai-
nos_nem írlrat juk idc, mcrt csekély 369 miiÍió iegubő'I áltná-A }íagyar Cserkész 3 Irasábba-szedett o]daiá;" epv-eó
sorban sűrűn egymás mellctt 120 jeev fér el. ísv 8O]sofi"s
lapon _96.í)íJ0 betű, ill. jcgy SO olctalas számbá-n 288.00Ojeg_v. 1'ehát óvi 20 számot-- vévc alapul, a közlést mo§t
megkezdve, kb, 7a óv mttlva érnérik á szám végére és
közben a7- ös§zes Magyar Cserkész-számok csak száriijegye_ket tartalmaznána]< az clsőtől az utolsó laois.
.^ _ Ha viszonI lc akarjuk írni ós mirrden"'íüzel koekába
(0.5 cn) egy jegyet, mindbn cm,re kettőt írunk a leírt szám :

184,500,000 CItl * 1845 km.
A. szalag_ I}udapesttől légvonalban Madridig, Dnblínig

vagy Alexandriáig érne.
, . Ilsvti_5. íel, ltogy lnásodpercenként egy jcgyet, tehát
öránkénl ;J6|)0-a1 írunli (elég szép teljesítmény l), éjjel-
nappal dolgozva 12 év alatt, nabi 8 

-órai 
mlrntiaidÖvet

- , va§árnapi megsza}iítá§ nélkül, :- 36 év alatt sikerülne
leírnunk e számot, Ha 12 éves korodban megkezded" 48
ér,vel, őszül{í fejjol be is fejezJreted ! Kuitatvi ttbz,sC
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OKTÓBER n€ve ugyanennek a ma ínár
trelytelen számításnak az eredménye, mint a
szeptemberé, October nyolcadikat .ielent,
amjnthogy a nyolcadik hónap volt valóban, míg
Julius Caesar meg nem változtatta a kalen]
dáriumot.

NOVEMBER latinul,,kilencedik.'., pedíp
a valóságban a tizenegyedik hónap, Erádetá
fppen ú8l azakkori furcsa rórnai gondolko:ás_
ban.keresendő, mint szeptemberé vagy októ-
b.eré. Olyan ez a hónap. mintha bóron3ós,
sötét napiait mindenki magára hagyta voTna.
§enkisem tisztelte me8,,becsületji'' névvel,
meg kellett elégednie a pogány-korból eredő
elnevezéssel.

D§CEMBER no " ré6i számozás szerint
a tizedik a sorban, az ó neve a legszebb, hislen
szerte a íöld kerekségén öröúmel csillogó
szemmel ejtik ki, mert ez a Mikulás és-aKarácsony hava. Mínt a sötét háttéren
ragy"ogő. íénye§ pont, úgy hullatja íénypász-
máját.a karácsony az egész emberiségre. Á hó
tttoísó napia a Szilveszter, Ekkor m-Ulik el a
régí esztendő és megkezdi pályafutását az úi.

HlREK
A illagyar Cserkész hálásan' köszöni az

€gé§z országból teléle áradó szereletet,
m€lynek a §ok-§ok karácsonyi és íiévi ió.
klvánság taníiel€ volt. Nekéz lett vslía a2
iitlvözlésekre mlndenkinek kütön.külön vála-
szotnl, a lap, a s:erkesztö é§ a munftatársak
ísy kö§zöllk é§ §zívbőt vlszonozzák a ló.
kíván§ágokat.

.Mlni§zteri elismerés. A vallíis- és közokta-t,isiig},i mi|li§zter kivá]ó,jr"rkeiráunkáiukóit
kitíiDtetö eljsnterésben res.r,esii.iie-"' i;i];i:KcZo cscíKé_s.Zve_zetűket: Áltlasi Jiinos, r.itézv§alla. LAsZ;0, Usergó lstván. l-aludi Fcrcttc.r;lraHú..Lász|íi. tlayer LászJó, Jureczkv Vil-nUs,,,Klss. ]stván. Koznta Istvún, Sonrtrrj.rl
L^asz_|,, vttez SÜntegi Antal. SzcrttgyÖrcviCyuIa.'I'iiriik l'ihor, V"j,iiv -neiu'-"rj''":
Lavz1,ln, Sándrlr, vitéz Zcrinváry Jánrr5 észsem,Dx, lurenc cserkésztiszteket.

.,Az. 1916-37. évlolyam larla|omiegvzéke

lij":.l Xi diíf " ö;íi"n'."i'ui.,,áff l!,'áfffi;(budape_st.. Y., Nagv §ándor-u. ó. ll. 3?,)
;anuár. 20.ig. levelezőlapon teieióntir. 

-; 
Ő:rüar I-1 számmal dí|taIanul meskapták. (ArégebbI beieletltések írreslsmetÉni6kii-"''^

. Az osztrák c_serké§z§zöyetségek ((). P. B.és a_ §ankt Oeorg-szövet§és.i-Tl,il"1"5;";;lZ-*,l5 köziilt MáiiaccllbJn-'r."á");ri'"*.i
cA},ütlcsrn,.Nemzerküzi Lserdész Stl,ersc-ljyüket". Elszállásulási kö|i;;;Í'r"'i.;-
9]9s.tibP. katcgóriiihan egy ruii.t"siiilo'bi,éjjcIcnkérrt .50. groschen. rttni,iii Éált;;;;kuN!,ítll{,lt llltpi n{gy57gli étkezéssci';á;;;-
fi,Cnt 3,]ll sclriliing. .lelentkezásktri-l,'"iir,ii-
ll_'l§;.. v:lly enn_ek idegen péuznemhett nr.ij_
:,?:l() .oss7e.X_ IiZetelldíi._ Kedvezmélrt.cs uta-

[ii!,§9|"-i.,,i,,i],liii;x. 
juuí;;,.',.,ii.;9:Íii

r]iltarilí|l)masoktltt. váIthatr'lk. Ezen jegy.k
C'sali 1c.brtlíiI. I{}-étő| érr.élrvcsek. söv"út 

-i.t-
vlt;rAosita§§?| és. prosljektttssal a kiii,ügl,i hr-vnt.ll. _§zOIgá|. Jelentkezni stirsösen- T' kili-iisyi hivataI révén lchet.

W?lzTnriáűUl *onnaynúhintfi U

l

I

f
b-

§§ilffi

ffiffiE#

. _A gVőfl {6.t. sz. cscs. cscrkészti ltatalmaskipcs ]]irdctltléttyckct kószíteilck, lrrrgv mi-nél tóbb _elíifizetlit gyüjtsenok 'a 
tüagi;f,

c serk és zn ek.
.A veszprómi l2ó-os .,Szent lmre.. 35p5.l:J(,ltctlkat avatt)tt. közrük kilcrrc pupttüvr,n-

riéket.
A c,elldÖmÖlkl 393, sz. ,,o§tfry M|hály.,

cqcs.. _karácstlnyktlr három szegeriv ÓiáiíOe,t
felrLrházott, éle'lemnel és rüzeiijvöl 

"ti,ii.ii.A hudapesti ló. sz. ,,Caplstranói Szent ia-ílos" c§cs. túbotuzási besziintoIriüttttepélyt
tartOtt.

,A b_üdape§ti 3,15. sz. ,,János Zslgmond'.
cscs, tsecske és Róka őrst- lésoltriimi" iiitii-tást rendezeltt.

A hódmezővásárhell,i 29I. sz. ..Zsolnav..cscs. rtaiysikerű társad:lirni nrűkcdve]ő ciii-adást rendezett.
. A_ dióssyőr-vasgyári 750, sz. .Nagy La-Jos" c§c§. vitOrláz(i repülögépaváta§i- tar-
tott.

. Légoltalml klképzés. A Lésu!telmi Lrsaalrpszabiily szcrinti céli,itüzésénck fr_,san;i-
j,,sít,r.rr v4l;Lti lné{ lanu.ir lrrjna1,1lAl: lnüq.keztli a ]é,{olt,r]mi rrktatók kikéirzjsét. A kikétlzús célja, ]trrgy a lakó- és lló ilrázrrk 

- 
ié,.:-oltalrni p{rancs,tlokait ieleli,ssdgte]Lcs :,ilatii-

stIkra készitsu elíi, A lé;.ri.tllml ut tat,iHierr-zi,sre jelcrttkezhetlrck htIntcllun cliiélcrű 3sl8. életévüket betii]tött p,l]gáiok. férrirr}t rsnok c§yiríltt. JcIt,lttkE,/d}: lr Lúrtllta]tni LíslOrszá§os Elniikségónét. Bu,lapesi, Ii':, Kil:suth Lajos-utca 14. iélernelct.
. A hódnrezővásárhelyl llí. sz. ,,Erö.. cscs.hll§z()Jlöt csulirdniiI rrszto:t ki nilí\,llbb mcIl\ -
ttyiségú haszuált rtlhanemút. eicUniszeiet,it,
ódossé*ekct és játéko'kat,

A cse.rkészször.elsógtk közül a lriromsvérl
_.1nYct:cs,, it .lttx.ctnburHi. lclt. uschszIovlik,cc}.il)nl. cszt, hollartd szövctsé§ek. iitttt. rne-ncKr]Jt, Uí(!szük., görög. leltxyc]. izlantli,oszlraK..szövetségek. lrattcia sziivelséxr,.k.an§1,1.,,be}Aa cserkészször,ctsé§, i|z aiix,,lrJlll\rel|-park parltttcsnrlks:igir. a CstrkészukAlpcsi K]ubjt, a Fre udc 

""O 
rriI,"i 

-"i:rnr.r-
kiizi irodája üdvözölték o M"*vri'ci.:iii,:rr_
sztivet§é§et.
,,.A.,.nta.§ánszcmé]y-ektől érkczctt üdvözlctrkköziil _ki ktll ernelltürrk ,ni,,t j"cériékű.üi,.l
kct :. 

_ 
Daden-Pou,e]lnek Cs csarr1Oji,rit. iirrii",Adolf svéd kir. hrrceg. l,i"t,i"i,-ii:i,i"'i:i,'lii,,i,

neTcc§. MiItill, il nemzelk(jzi iroda igazti-
l()Ja_:. L_urttl, a nctnzetközi iroda titkiira_ Pr'ilres l()d aflíol cserkósztisztek. az arrslili iarn-Dl)reell ;l , ttni{yar csrpat tuhnácsai. 

" 
HcÁei-stcln *ról rtsztr:ik fíicscrkész,'fetrber lmict;s;rlrík.,, hüliiJdyi vceztií, rli,r*tiii'."'uijri

s.\,ü_lct l(iccscrk,ész. lord ()lentattrrr, az anxli,ii
i1ll]llr.9,, altuörlrttItk plrancsntlka, D,,,;i;iiLils2I|, xat]cdlli magl.ar cserkésztiszt, Ekc-,^q!|. it své_d cserkászszövetség főtirkJra.AÁícílnillln ltttlt lócserkész, schu.arzenberrílergeÍ:.0I. Lit)Il,. a német cscrkészet mec-alilpití)ja., Benaki_. görög i,i.r*rúe.*i,"§rr.nci.
..lttc§l .€s c_silladJa. Scthna. a lrombayi rád.t'tgazgatrlja, Wcst, az amerikai ..óiüerrir]O-vetség iigyvezciii elnöke.

KÖNYVÍ§MERTETÉS

,.Almásy |.ász|ó: Subanó szlirnyak, Cser-KCsZlr(} t/gAIlllas csetkei.szrc§étl5,c c It)vOr-kcirírak szanára. A nrit lrróitiiú 
-,,,iiir,ji'ia-

ttításlrnak és a, repüliítáb,;l *leierrű';isatm;
re,{étty_ kOretéllcl valti sit.akszerű i.ii;;j:";F'rlnklin Társn]at kiarlirsa.

^szerkesztőséí{ünkbo beküldött könyver:(lvohOs,sy 
_ l-ndrc: Lcirr1,okrrak. iiúkrrak. .rJnt.§\e. I l k{plr1], §illq"r" és Wrtlfner-kiartá-s,

V,itú.z Rtrksuy Arrtal: É(l, repü]titiszt hál;i;;;;clmenycl. l{rtt;rissattcc-kiatllis.

_ Az. 1936 37, évlolyam tarta|omjegvzéke
laruár hó vésén megielcnik. Aklli'l;il;;:
}:í,a Magyar Cserkész Kladóhivatálá;;k
|!,ud.aDo§,. \i, l_,lagv sándor.u. ó. ll. 37.}lánuár. ?0-ig. leve|ezőlapon beielentik, á teh-ruár l.i számmal dí|talanu| megkapiák. (Arécebhi hetetentések meslsmétlc;Öői!i-"' "'

, A, Cserliész Eszpefantókör ismét }neg-kez(te teddi gvlkorlirürs,l t,iri ute leit a Cslji_Keszl]itzl)it11 rts Érrlck]ridiiktl is szivesen lit,vctitcttl\éDes clrjadást kt:i esrpirtt:iil tarlot-
trt,rr h..,A z, clűa dlis csupl 1, lk ll:t k i"n dci kc;;s;r;ir]i. ,KL,rJuK az 

_ cslpcrantl', ll} c1\.tilIIUIási éslevcJelesl nill\,;izittt)kat rnie,í'rbh bckiilrltni,
még több vidéki cserkész nenr kiilttÚ- be .-'Ákiir nr<;st Arnerikiiha e. SreOur-zágü iiídieel a si'dölliii jatnbt.rrce veritert ker]eú ileriu]
tatitsra.

A .kaíác§onyi és úiévi ünnepek lrlkrllnábólil. Lserke-\zsziivetségItez I(ll{tte§ külföidi
lr.oy9r19l crkczelt. Ezr,k l ., iljx ntiLdc|l l,i_jar0l cít(u2ctl kiiszöntqiek azt hizt,lrvítiák-ll(,§}, 9 lllaíyar cscr,késztk e viIát1 ririndcri
tájíirt_ isrrrertek és rnindenütt. ,t oi 

-j*ot'iiö-
ftlrdrrltak. a külítilrjiek szercietükb;';ái-iíik
őket.

N9]ú,nv . érdekcsebb üdr,özletrii] itt meg_etnlókezünk.

Leg§zeblr_ _ baíáti aiándék az ezü§t,jljoTg§ .kézelőgomb (2,60 P). vagy őr§iállatielvény, nickel (l0 lill.). I(é§ríti Pel;i,
3.9r,$á1,9t v _o_ty9|. öregcsertesz Suoapeii._\l. tlOrthy Lllik|ós út 28. Készít még Óser-líészalakos kéoállvánv{ (3 P}, monogiam-moliat, zászlórlidcsúc§kokat. emlékielvó-

n{e!9_i §ib. loefc6g; |t,iteli|

r-
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A !.iEGÉETÉ§EK ,ANUÁR 31-1G KÜLD§NDÓK BE Á Köv§rKEzó CIHRE:
i|AGYAR c§ERKÉsz RE§VÉNY*, BU§APÉST, v, NAGY-SÁNDoR UTCA 6

Frankl R., GtiLly L, Gonda T., Gyarmati Gy..
Gyeney Gy., líaldu J., Hedrich Á., Hegedűs G,,
}lerrczeg P., Hertrei E., Hidvé§i I., Hólley K.,
Horváth l., Jakab §., Jolsvay I., Jutrász M,,
Kajdi F., Kcrekes T., Koncz P., Kruj G.,
Krasznai T., Krausz R., Lakos Gy., László I.,
Lechoczky K., Longhy T., Lukáesovics F.,
Magas A., Ma*in:-ecz Gy., Mányal E., Máté S,,
Meóhler F., Melicher J., Mészáros L., }íohácsi T.t
Nagy B., Nagy Gy., Nagy l.. NaBy-testvérek.
Németh P., }-yilassy s.. oláh A., Pamuki S..
Párdányi R., Pe[rovics B., Pozsonyi B., Rauch
F.. Rátz o., Regó§ J., Réczey T., Sámuel E..
Sándor L., Simanek G:*., §oós T., Sövényházl L.,
Szabó Gy., Szakál Gr,., Szemán B,, Szentiványi
A., Székely S., Szikora M., §zóke L., Takács P.,
Tatay P.. Termák P,, Tén},i S., Tóth L., Töók
E,, üngár I., Varga F., \áradi A., Váríói J.,
Walder P., Weinhardt }í,, Zsoldos E., Zsoldm
K., Zsombori I., Zsófics A. (20-20 jó pontot
lrtunk jóvá a ,,pontszámlájukon". A többtek
-- me$ejtéseik arányában - kevesebb jó pontót
kaptak.)

2. Kó§zít§Ptek e§clkósz-kcre§ztrertvónyt

ll|. stkló§§l P. Béla rqizötleteért 50 jó pontot
kap s clküldöttük sÁmára ukko kivistö :

Vlttzsónl órem című könyvét. - Nagyon sok ,

és kitűnó ötletű keresztrejtvényt küldtek bo
elkészitóik. Jó ötIet, leleményesség minde8yik-
b€n van. Csaknem valemennyi díjnyerte§ le-
hetett v0lna, ha kiseblr-nagyobb hlbát nem
eitettek volna készltőik, A közlésre alkalmasak
k'özüt egyet az úi reitvények sorában hozunk is.

]t[nnyiierűen o|rlo1iák mcg a íeladntot s finn -
káhl[ért 9lF-lí0 

'ó 
poDtbnn rószetiiiltek ú Lö-

Telkpzök: 27. cscs. Ftcskg őrse, 172, cscs. ünkp
órse. Berhidal J.j c§izmadiír L., Dobo3 D.,
Frankl R., Gálv L, Hegedíis G., Jakab S.,
Kaidi F., Krasznai T., Kun L., Lechoczky K.,
oláh A., Pataky I., Regős J., Réczey T., Tyb€n-
szkr- I., Ungái J., Zsoldos 1l. - Jó ötlctolk
voltak a következöknek: 463. cscs, Slrály örse,
Bardrlcz L., Bilint }'., Csön8e F., Dani M.,
Farkas K., Flisár }L. Gonda F., Gyarmati Gy.,
Gyeney Gy., Hercze§h P., Jrthász M,, 'I(arossy
I., Koritsanszky L,, Iakos Gy., Lieszkovsz}y
Gy., Maginyeci Gy,, ltagos A., Mohácsi T.,
M-olnár J., Nagy Testvérek, Pamuki S., Ilúcz o.,
schutz B,, Tényi S., Tórök E.. Vuga F., Vas-
váíy Z., Wolíf L. (10-80 jó pontot kaptak !)

3. l kg ols$rondli to|osokolád6 sors6

I10y íoniloltuk, ho0y 8 Magyar Cserkósz
karáeionyt nagyszámórrak meglelenése utón
Budapest ütcúl úclve lcsnok porayózó 6rsök}cl,
aklk buzgón kulfft|ák, hol ls 

'olölaók 
meg §

f6vúros ópületeln az l&'l8. ór,t hlrhetlt ótvlz
vízmaoassóíát. Ugylátsdk, a nagy .hldogbGD a
ló eserkószvér belaoyott erotelkben. Hogy |óvú
iohoss6tpk lünyfi§áootoknt. l§Bót8lton klt{i2zü"k
ü deoombol ls-l Mcüyer C§orkósz rortvónyolnck
3" íoladatíi. ,J

Akik az első íelhívásra beküldötték meg-
fejtésüket, kétszeres jó pontot kapnak, azonban
sÜrgósen e8észítsék ki megfejtésüket, mivel
szomorúan hiányo§ t

4. Ióu0rás-rortvény }l§ó§Grkószelmok

Helyes megíejtése: A cserkész üdám.
A bekiildó" zöldi Károly ,lpontsámlárán"

30 Dontot lrtunk ióvá. Tellesen helyesen a
kövótkezó klee§erkó6urk íeltótték meg (6-5
DoDt) 3 Babo§a A.. Bardócz L., Berhidal I.,
Csöuke F'., Darab L., F'arkas K., GáIy I., Gond*
T,. Gyeney Gy., Hegedús G., Herczegh P.,
Jolgvay l.. Koncz P., Krasznaí T., Lakos Gy.,
Meckler F.. Nagy B.. Nagy Gy., liag},-te§tvérek,
oláh A.. Párdányi R., Rátz o., Regós J., Sotís
T.. Szemán R,. Szikora M.. Tatai ill,, Töúk E.,
Un§íár J., Varga F., Zalaváry L., Zsoldos E.,
zsomtrorl l.

embernek íelesége van (névelővelr. 7. Á leÉíréglbb
nói név (ékezettel). 8. A szöget .,. ik. 9. Óuiácsi
|1én_1 A fekete vőlegények egyik szereplöe (c:cz)
10. Káposzta nónlet{iJ, 74, :. . . a (háZtáilat. név-
e}ővel). 15. Fényes nőiruhaanyag. 17. 

-Nem
plszkos. 21. Turry Peregrin is áz] 23. ..Ezer''íranciául (íonetiku§an), 24. Flnom nőÍr.uhaánvag.
29. Csak egy cserkészkilüntetés van, az.. .'3Í.
Almásp. . . (magyar sütemény). 33. ..Lemez''
mássalhangzói. 36. Isten. .. 38. Ennek a lör-
vénye a 8. cserkésztörvény..46. ,-,l-.-l

- l. 4S. üserkószmérték. 50, .1 , -es a
rossz ló. 53. }§rárrdu]á*on ebból is próbázik a
cserkész. 54. Gazdasági szerszám, 62-. Kereske-
delmi röyjdltés.

1. Magánhangzó. 2. Felhlvás (ieladáskor). 3.
. , .-Hur (régi mozldarab). 4. Vissza 3 vonatkozó
névmás. 6. Vissza ! rag. 9. Sátorkellék. lt.
I(ihalt magyar szó: lszap. 12. A naBy semmi.
13. Tábort szerszám. 16. ... Khán tárt nálunk
1241-ben (névelóvel). 18. Kedvelt Ózobai cser-
l!észjáték. 19. Ylssza l szcmélyes névmás, 20.
En is ez vagyok. 22. Vlssza: az áiult teszi, ha
élesztik (§z: zs). 25. Személyes nérrmás. 26.
Hires tűzhányó. 27. Pityókaialta (uó| uév).28. Az abc-ben egymásután következő két
magánhangzó. 30. Téü sporteszköz. 32. Vissza:
két betűvel irandó hang a magyar abc_ben.
34. Q, . : rövidhullámú beszélgetést nyu8tázó
és megkö§zönó levelezőlap nemzetközl neve. 35.
Angolországi íolyó (névelővel s: z). 36. Nép-
közösség (n: l). 37. }iapszak. 39. A 3. §Z.
cserkészcsapat monogrammJa, 4O. Házlállat. 41.
Vissza: mutatónévmás. 42. A la hasltására
használlák (ékezettel). 43. Kend (városiasan).
44, Klcsinylt6képző. 45. A méter iovidltése b
Tövidhullámú amat6ríor8alomban. 47. Személyes
D,évmá§. 48. A kés fé§zo. 50. Másralhanczó
(íonetikusan). 51. Folyadék. 52, I{. .., ruha-
tlsztltószergzám. 55. .*_/^--./. 56.
Házl Órsvezetők Körg, 57. KOiőszó. 59.':41.
60. A 3. íüggólegesset a világ í6cserkészének
becenove. 61, A vér cratornája, 63. Nekem ls
van, neked i§ van. minden emllernek vsn. . .. e.

Függ6logel oorok l
1. F.ü8gólege§ folyosó a bányában. 2. Rar,3. A ,,vlzszintes 60-as" első része. 6. Az llydn

1. A lemúslt rerivónyhálózaí az olvoshetóan
bsírí megíertósgel. A tneg nem íejtett négyzelek
üresen hagyandók. 

^ 
tellesen me8 nem íejtett

rejt§ényt is pontozzrrk. tehát ér<lemes bekűl-
dened ! {-{. }íag},ar Cserkészt megcsonkítani nem
szabad !)

2. A reltl,óny szsvolhnl olreltett egl,ik leg-
íontosabb eserk6sztörvónyünk.

2. Gaz'dát keres 2 kg, finom
Dreher teicsokoládé

Budape§t lsrrerete. 1838_ban volt a hír.
hedt pesti árviz, Budapest épületeinek lalain
nagyon sok hely,en kő va,gy va§ emléktábla
mutatia a Duna áradásának akkori ma8assá-
gát. kutassátok iel őket és ítjátok meg, ho*y
hol találtátok" (Pontos me.ghatározás keli!)
Azok között. akik valamennyit felta}áliák,
2 kg iejcsokoládéi osáunk ki! (A iöbbie} jó-
pontot kápnak!) ^.

3. Hová ér ?
A repülösép €lindul a budapesti úi közfor-

galmi repükitérröl. Állandóan északnyugati
irányba repül. Hová ér előbb-utóbb?

4. Te is teszel' maid őr§vezető . ..
Bekiildte: a debreceni l72. Erő c§cs. Cinke

örse.

Az órsi összejöveteletr Jóska meséli. hol
§ mikor volt módj,a élnie a harmadik cser-
késztörényt: ...... Segítettem a7 édes-
anyámnak: inegterítettem 

^?. 
a,satalt, 

^ 'a-tin dolsozatírá§koí a szomszédomnok oda-
adtam a {ordítást: ,mind a kettőnké jeles lett,
pedig a Karcsi olyan nagy szamár, hogy
hozzá fosható még a tlortobágyon §ine§.
Rendszeresen §ú8ok neki s lgy lélévkor nem
bukik el a jkoma . . ." A többie'k is sorra vet-
ték élményeiket, vo,|t aki meg^Eyzzott ott
horr; volt aki llesésból jelesre felelt, Akadt
azonban olyan i§, aki ínegpolozta a háta mö-
cött ülőt, íngrt.aa elvette a puskáját é§ ícy
nem tudta meg,ííni §zá,mtandolgozatát. Két-
ségen kivúl Feri vol,t a }ecjobb, kinek min-del íelelete és dolEozata egyes, mé8§em
hajisáljá §apkáját a mennyezgtig...

lriátok ,meg nébány rövld mondatban a
tartalmát annak a lbeszélgetég".nek, aml
ezek után köv€tkezett az ör§vezető részérő|.

A dec. l§-jan. l Magyar Cser-
készben közölt rejtvények és fel.
adatok megfeitÖi és jutalmazottaí

l. KcÉBztroriv6íy.
A beküldenrtó sza{ák a következók voltak:

légoltalom, láz, ,,Knrekán", Rigó, lélekben,
Magyar Cserkész,,rEnrlló", Mátra.

A rejtvény készítője: László Imre 100 pontot
kapott ós a. ,,Seton l Kót kls v&dóG" cimfi köny-
vét. Teljesen helyeten a következók foitették
me9l 27. cscs. Feoskc őrse, 172. cscs. Cln*o őrse
463. cscs. §lróly órge, Alattyánl L., Babosa A.,
Baiza I., Baksa S., BaTdócz L., Berhidai I.,
Bur8er H., Császtvay I., Cserveni J., Csönge F.,
Dnni M., Darab L., Demeter I., Demkovics L.,
Dobos D., Dosztán P., Farkas K., Fralk P.,

Töme3bétyegek, régl tevelezések, bélysg-
gyi!|temények vétele, eladása, c§eíe"
§zllágyl Béla bélyggketeskedö, Budape§i,

lv. Kos§uth Lato§-ütce ?.

Jutalmazottak;

ü-:l cBomao ..Pllne6 ol lil'olc§" Nct§zatslülo!
(arl.|n Glasner*EÍc R. T.. Budsp.st. V., Sr6Dt
l§irán-körút 6.) nrcrtal ! !ilar|rr{sz 86lo, KaposIsiván-körút 6.) nycrtal ! Ma
§fu ó6 Ga|.los Fercne, Vác.

l. Keresztrcjtvény
Kdszílette :'I}henszky lstván st, {347. escs.}

vlzszlnlos somk r

Ilcküldentt6:

Jol*vay Istv&n. §sör. (Adia a
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Csomagolják a,,Tatpasok.- ajándékcsomagaít
A slepen sikcrü|r 1qt,3gyújtesról ,.zámol be a mellekclt kép. A cipők: ,]"a( na8, 6somagokba ke, riItek _. elindultak sr"e"Ji"-ii, r"oey'r"k _"giiiküítelki cserkészrrek vérj;ék ..c .;;iá;iiti iloeg eilen.
A szegedi talpasok részére,a 44. Rákóezi €§,-c§apat az alábbiajándékot kütdte:

2 db. a|sónadrág
} ,, nrelegltő
l ,, nyaksál
4 pár zokni
í ," hari5nyatartó

i5 db. galíér {puha, fehér)
3 ,, téli kaáát
l ,, hgsszú kabát

pár
db"

clpo
cs*rkászing
cse rkészrryakken dő
tábori §ilpka
nyakk*nd6
sapka
kaiap
cserkészkalap
nad rágtartó

A §écsben

,,, l, ! _ 
tlllrirll írrlrritllttitrell i|.1ililfl' i l.ó.Ziti :lllsB{l§ .. 
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,.,|.Irl;lr;rllí;;mlrl\hit1 .. |;lf..I t.1.1J. lltrll;rlri..1. \ l l.. tlti'kril.zi_úilll. ) _ 
l!r,.f||ih : \,rí|l t,ri7i|. hi.;,l.-1 i,. 11|;r.,,lltrrtlrlr. llrrdirlrl.-l.

,ii).r;}.l,],,.,.]ll:tll.ilr, l,ii-Zlllr.Oli. r.itrtíi' Liitr1 r r,hrí Néhliny ór,ii;ltildej tzc.,j:i rrrcgbámultik"
il,,rz,,r}.,:rrt,tJk l;lrtIlrl,ii .],.l l1,1lUj1,.;ki;Ir
kút dcszklrj:r 51,gitsó§úr.<, t lr.itjtanri síeiij1.

Az,lia lt sírlis icclrrll!l_,.i .,.jrrrrlrjau f*ilii_
rjrirr. ,lr litlt , it ,cII tt. l:, ,, í l |l](.]i. AZ,'{t' lrrlsrzrj irl11 Jrl,i1.1r .- .jt rrir idclllr
lll:t. a iéltlerev kiitisekl; .l,:, l;lik il s7ál}ad-
kaitdsck, a .sí óldrr: ,.kli:l;.i'. ilriilt. I]z rnind
iiikélútcsítést jr:l*ttilll. i,j!] :]lii5cl}l fr;rrad;r1-

__l.i1l,r-r1l1rl,,rlil,-keiiifr Ti-kT],-i(a.1-mffilnnllíl l.t,rell( lró1ll<rtt,skr.tltisl ri. kópki.rcl!í.riiril.lJil(li||tc:l. l\.., aitrtii,.z}_|,. .;.r,il,,''.i,rr. i"ii,ii-'Lriltlr .l;irlrls. tli,,,r- ilai:irlrí i.ii,iri"iról".l_kprtrzt li r,
\,|vr.,,,"il,|,l 

'rffi_l{illl!l _lillii!| : ..li:zlrki llii.ri11.' 1.i111ii |{iiIlrrrtlJllíe1,1lllI l.;l;ttn: lltitzer l.ilrrrr. lrtr,.._
-*ffihf ;Nll§1;iilffii
h1l\ l'ílil.Zl, hliItr \ ckfí li:tlrJrt jrttrrlrrtrtl ; \.zlurtl*l,::11l_, ..Kitlltlt,rlrt. ral*úllri'. ór Lrrrik §rir.,l1:;.. r llllIill-+íl1,1.1l iit,.il!kllli[.'.

A rejtvényíovat üzenetei
,riúi(l _Csak a borirékuit a tejtvéíli,ríjvxt

:',,,:) ], \1;i,1,5 ;l r L.,,-\ J,z ll!jl vt;L! . : ' ri..iui:r,,Kurlv1.1 .\1;tgy,tr e..ikci.z.' ;l lt(,i\.(s l!](,:{-.. itiriis|. 
_ Nagy Béla, Tatahánya. ;";;,r,l-\ll, lli, !t j ].:tl.!et _t [litl} Jr e ,,.rnl-,,Ir.,L l

:'í /\úl, ]:l ú!,I' l('\ e1,,J(l. Nir,;s ij,irll. ,,Iu_
'. t,ltt;,.lllt il,rstIit" jittsz;tlti. Pamuki Sándor.Lvrt*yeltoti. Yig,ylttnil * t",.r"J'-[ii 

"]liliir"]§' l)ani Mihály. A kórdést.kct j, l,. ie Ü](,:i 
.\ \l,.il:l kul(|Lí|(d! , Többeknek. Nr. e sl,il-xltsdtUh 

,1,1L:f ;l Mi|í{! ilr Csurkeszt, l,:ttle llt
lnJ, ,,]].]l(lK .ir it ntugíujtúst ! * Zala\.árv La-
l^Gs,, l(c|cp!S, |. lrd lnt* pl/ilti j\ almUJ(,ll/. lrljíüIlt'lt Iei,rlui is krzzel kt!l lr]áírrt:| *Srlhaknak. .NcllIes.rL icIad,lt krú iiiu,t',,i r._vclclLí(ía. llJtlull} it7i alú is kcli írIturrlk] -
U_J\ J\.\iltílk ,c] [il].r,ltttcsr,n .| í(]t\ u;l\ f,k
,,.llldlIlt,ríilil" 

| ., Szemán és Z§omhori.' A
|||]ttsutt 1lte}il(jtctt rcitVcílyl, ki)ziis rlcv :tjrtt1.1lK Dct(uidL!ll. t,;i^rjrtk ;r trrV.i[rlri lttulliujtústi-l,ui(ct! . lI?-cs Cinkék..\ bckujtlusi liltirjtJd:tt kitiizöit lratáridijt kovető lrétktilr,rr;[' iji;' pO§t3 űiján beítrtni;l o ,n.*J.316oujp. '.--L.oziczkv J., Sámuel egon, tikács 'Úirrno..
lYtIVcl .ll cl(,tlbl sl:tm(lk rtjtv(,ttycjt (Ev ..ida-*(í}" lcl cl(vüitiiht tjrrbritrrk, csak nril.st krrr_tlnt tl:c1 iikct. M;isk,rr adjJt,,k tit'; C:;;-lc..zJt.rz tIjzft.iürycliijérrth. r kapusnak 
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m I i :r Z!i.l l) nte.l'kitlt,,ttt. A jripg r1 1gk61 12,.a -i.,kr.t ir;rrn_

lJ}iil t_

líát cz rrttist iit van
kárlysiclést,.

lc]lc.1czték a sír-

l Íát ez rncg ]lticst)dit i.llu: 'i (i érti e zti)
A siclóssci ú§yaltrlgr. tis.,: j.ralt vagylnk.

§ijt alzí is tudjtlk, lltl§i- .i : irijtlyeregetds_
,,".| ;i .;ilft;lrt1 ltúz:r.i -:,,, , -,, i,,lrjcrr jllti
icliiIc|e eg,yre :lltii§ís.al}I]lll !1:.;!.. 11il §zéi 

'új,ViicY pedi1. ;r Zi§iile§gcl su.li,i.l:: lk.
,{ sí-*i'irkátry irl;rpelvt Li{:,.|,].1. Itt a szc-let a síclii sitji'tt niag] ;.l:l,:l]a. i:-riis lojtriin

iranrsíklásl a kt:zrl s ttrji,,r r ievcrii ftl^t

-: \* {.'_
ugylucsak viigja a;l arcilt, karjirir,1 ds ]ri-
baira kötiitt dcne\,{irszárllyakhoz iras,lnlci v{-krinv r,lrszortr.itorjáit kihotrtja, tliírcdiji_
szirttc rlifcktzi\ lt szÚile. iilr.l\ r r l. vcgiilg,
lnert 1szól stlttl tnit§, l]lillt irl.,7gó leYegó..'I'estsúlyának c§y rés;.c rákcríil x s;l:ir-
llyakra, mindcll fi§uralt kötrrrt,ebbcn csiilál.,
Siit, atncttrryibcn cg§rjk karját lrecsrrkja, vi_
torlíls .szakltyelvcn .sztilva,,rcficli.., kiila'nö-
sr,lrlr testnrczgírs ró]kül lizollilal .nregcsinlilia
a írlrdulatokat ós lcrrilillcteket" Nttn is sz<ilv*
abríll, hogv l vitrtrlákka] fékezrti is lchet s
így uteretick }cjiiíkörr egye,ues vona]bal is
]leszli g r,r ldlrat I Jlk,

szakclrtlrclrek szetint a §íe]ósbetl egész tli
{chetiíségeket hoz a sísárkáíty, rtz úi szcn*
?,átiő-

UJ ! MosT ,ELENT MEG ! U, l
sÁ,Nl){)1l D§Nl,is lcl;írjalrlr szittdara}:ja :

R TlzEK KluBrA
üserkészszírrnlii .tr Id\,()ríi§l).rrr.

í,.'['ii}rlrkcrlsz í.' kilrrli'rrn, littliinr'ist.t r l, ! h;iI ttt;tsll l{lll!tIikil§ ciil|)itlol( sz;irltlirll..1 )lr.*rctlclcl_
ll(.l., ;l sZCrziinrii, Xr. Ilrlrtlrr lliklris ril 7!.Árn J,t,rl(iiii;I{\(txíl.1,.;-{},iití l I){,n,j;i_
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Jt kecske gondozása
Október tizenótödiki számunkban megjelent kecske-

cikkiink olvasóink legszélesebb köreiben oly élénk órdekló-
dést keltett, hogy megfelelve a sürgető közkívánatnak, rlira
beszéliink errő] a keclves és hasznos állatról.

Á házi kecske fajtái közül leginkább a képűnkön be-
mutat<rtt saanenthalit á;antiratlut<. Éz 5-6 liter iejet ad na-
ponként, míg rendkívül elhanyagolt és elfajzott hazai taj-
tánk, sajnos, csak 1-2 litert. Magyar kecskéink javitására,
vérfrissltésére is a saanenthalit ajánljuk. Saanenihal, azaz
Saanevölgy, Svájcban a berni felföldón van a §aane folyó
pázsitos partján, Olyan pompás legelővel persze mi nem
szolgálhatunk őkelmének, de fontos, hogy egyáltalán lege-
lőre eresszük, olyan legelőre, ahol lombókat és bogyókat, is
ehetik, A kipányvázás, cövekhez kötés sem basznál neki, de
mégis j<lbb, mint az örökös ólban tartás.

Az ól legyen világos, száraz, levegős, de nem léghuza-
tos; mérsékelt hőmérsékletű. Néhány lombos fa megvédheti
a nap hevétó] és a szél hidegétől. Legyen a kecskeház elkü-
lönítve a baromfiak és sertések tanyájától. Talaja legyen
ledöngölt agyag lejtővel és csatornávai a folyadék leveze-
tésére. A talajra időnként tiszta bomokot és száraz almot
9zólj9pk, miután a régit gondosan kitakarítottuk. Legyen az
istállóban hosszú jászol és fölötte szénarács, Á jászolba
!.s_yü\ + Lásy éleláiszert, korpás moslékot, konyhai"és kerti
hulladékot, a szénarácsba a §záraztakarmányt és lombokat.
§zcretik még a gyök- és gumósnövényeket is. különösen a
csicsókát, burgonyát és répát. Legjobb főzve és korpáv"ál
keverve atlni iászolukba.Az ól legyen oly tágas, ho8}, a megkötetlen kecskék
mozoghassanak benne. Csak annyi állatunk legyen, ameny-
nyí az ólban kényelmesen elfér. Legyen az ót áellett kifuió

An$óra kecskenyáj (§pemann.. Nalur Kalendtr, Slttttg<lrt}

SaattcttIha}i kecske,

is. Ez az ő játszóterük és sétaterük. Ha itt egy kis köves
domb van, ennek tetejére telepsaik a kecskemama, két kis
helyes gödölyéje pedig rajta és körülötte ugrál, bukfencezik.
hancírroeik, mint a pojácák, Nagyon kedves, mulatságos lát-
vány ez, üzekben a mutatványos játékokban tűnik ki, hogy
mennyivel ügyesebb, élénkebb, leleményesebb és okosabb
állat ez rokonánál, a birkánáI. Nemcsak önkóntelen, hanern
önkéntes komikuma; humora is van. ehhez pedig ész kell.

A szabadság, a tiszta iég és verőfény, a tarka, dús rét és
szédítő szirtek rajongójának. a hegi,i vadkecskék utódának mi
neni adhatjuk meg azt a boldog életet, mely ősi és mostani
igazi hazájában osztáIvrésze, de azért i5yekezzünk rabságát
lehetőleg enyhíteni és elr,iselhetóvé tenni, Svájcban és Kis-
Ázsia legelőin nagl, nvájakban él és az év nagyrészében
kint tanyázik a szabadban. Nálunk csak kevés h-elyen van
kijáró kecskenyáj és esténként az is haza tér. A mi külváro-
sainkban tengódó néhány példánynak nem lehet még ennyi
szabadsága sem,

Igénl,te}ennek ismert állat a kecske, de azért, ha kellő
eredményt akarunk elérni, ezt is lelkii§meretesen, hozzá-
é,rtve és jószívvel kell gondozni, rneg kell adnunk a ma6á&.
Különösen jól el kel1 látnunk szabadságuktól megftlsztott
állat9inkat, mert maguk nem tudnak gondoskodni iziikség-
leteikről. És meg is érdemlik a jó cllátást. Miiyen jó annak
a szegény munkásnak vagy tisztviseltínek, ha l*2 kecsk&
!a,l!hat Ezek pompásan ellátják családjukat egészséges. táp-
láló jó reggelivel és vacsorával. A kecsketejet a- legeliő
orvostanárok ajánlják. különösen betcg, gyönge embereknck,
gyermekeknek. Ha tisztán tartjuk a tejélő állatot és fejés
elótt megmossuk tőgyét, teje nem is lesz szagos, legkevésbbé
a saanenthalié. És ha összehasonlitjuk a tehéntartással, meny:
nyjv_el könnyebb .ez a vékonypénzú emlrernek. El tudja k-e-
zelni egy gyermek va§y egy ör,egasszrrny is. Egy tehén árán
öt kecskét vehetünk. A tehénnek nagy istálló, égész ház kell,
külön felnótt ember melléje és drágább, több takermány.
Rendes. gondos, tiszta eiláiást, vakaiót és kefét azrrnban'a
kecske is nregkíván,

Iskolai pályázatok. A Magya r Cserkósz.-
szövctség Al'laivédő l}izottsáxa az új 0ycr-
mclknaptárbarr kiivetkeeő iskolai pítlyáza-
tokAt hirdeti az 1937l8. tartévre: t. A8*l0 ér,es tanulók szi,'rrnlrrir: Mit tehet ősz-
szel az állatvó,dó? Z. 

^ 
|0*I4 éves tanrrkik

szárnjra; Hogyan kell hínni a háziíllrrtok-
kal? .;. Á t4-19 évcs tanrrlók számúra: tlo-
syatt rendezzük a madarak ós fák napját?*- Az 0rszágos Magyar Alkobrrlellenes Esye-
sület következő tétellel hirdet iskolai pírlyá-
zalot: §z alkolroliz-ntus anyagi kárai. -* A
dol,gozatokat névaliilrással l938 rrrájrrs else-jéi.g :kelt a ,M,a,gyar Cserltész iszer,kesztösé-
eébe (V., Nagy Sándcr-rltca 6) beküideni. Az
iskola me$nevezésc is szükségcs, A pálvadij-

nyeties talulrlk órrlekes könyveket kaprrirk
iutahnu!. E pályízatoknak igen strk erkölcsi
hzszrtttk van"

Az úl Gyermeknaptár ajínlását és neg*
véte}ét kórtiilr a vallás_ é_s közoktatísü*yi
miniszter, az asyházi f('hatósá§októl É§ kir.
taníeliigy§lőkiijl. De legjo.bban ajánlja it
Gyermek,*a,ptár negyl,enedik éviolyana öl-
tnagát; olyan jól sikeríilt, ho§l, minden igólyt
kielégíthet, Rerrréljük is. hogy olyan ke,lete
le,sz, m!nt az óvtizedek előtti Gye lrneknap-
táraiknak, Kérünk mindenkit, hoxy iegyen
nre§ nindenl a hasz-ttrts és szép állatvétl(i
űyer,mtknaptáf terje§ztóse érdekében,

Állatvédelml hét volt Bécshen tlecenrber
6-ike ós 12-ike között. Enrlek beharan_*rlzit-
sára kraszna Hertnann rnag;rs.szárny aliisú
cikket irt a NcLtcs Wiener 't]agb]attba az
errr,bcr és állat viszorryári>l. Az iil]atl,édeiini
,lrát,kereté,ben magíis§zínvoltalú eliiadisokat
taított§k óspedis dr. Ottó Anta1. a .schiin-
lrru,uni i;llaikett igazgaiója a kihaiil ál]atck-
tó], dr. Kraus- F, I. állatorvos az áilatj/rrvá-
rlyok clleni küzdele.rnrtil, dr, Mikuschka Orrsz-
1ív iijlrllatorvo.s ,,Az ál,tratorvo_s mint a köz-
e§ész,ség védiíje" cí.merr és Melkus Ede dr.
urlvari t,anácsrrs az ítllatvédelemrői. mint kul-
lítrkérdésról. volt még egy szavalóest és
egy gyernrekdélutítn is.

26 Az ,ÁUatvérlgtenr" r6szt Frrrlrlr Árpá{ szerke§zti.



Kerge Fark* reggel fele
Fegyvort vesz í*l, lesre mene
Yesrett kedvyel feie tele
Kedv*s ebie Kecseg vele

sertelmer les lerz velc

\\i

F*gyver c§ett€n, Ferké r€tt€n
írleee ezer íele rebbcn
§rerte teried íegywer suele
Kecleg té§te p€fég yeae.

)
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Kerge Ferke kerek feje
Ejh ezt be megemlegette,
De kegyelmet el nem nyerh€t
lvtert ftrteímes tettre 3erjedt.

Á bécsl madártanl irrtézet a korán beállt
hidcg időjárús miatt az idén is repülijí{épen
száliított egy -§creg ittnraradi élres, didergő
rnatltrat Yrlencélre. Ez alkillomnraI felvilá,ao-
siiást kért exy lap tudósitója warga kálmán
dr_lól, a nli Madáttani lfitézctünk tudósái(rl,
a nlatlarak kijltözkődéséríjI. A fecskék és nrás
kisebtt rnadarak rlé]nl,ugati irányban neki-
váí{nak a Fijldközi tengernek, de a sólyák,
ameddig letret, a szlluaztőld, fölött repúlrrek a
lJalkátrrin ds Kisázsiín át Afrikába. t0*l5
ezer kilométer litjukat 3{]-40 nap alatt teszik
meg, vi§§zafeló azonban úsy sietnek, hogy
.30,-4t} nap alatt hazirérnek, napi 400 krtr-t
tóve. A sarki c,qér pedig az északi sarktól a
déli sarkis ós vissza hat hónap alatt 40.00ü
knt-t tesz nreg.

Enyhítések a berllnl syepme§ter§zabály-
zetban. N(tvcmber elseje óta következő vál-
ttlza'tstrk ltlptek é!eíbe a ber]ini gyepmester-
cljítrásban. A hivatalos kutyafogók naoon-
kint lreviszik a gyepmeslerteiepre azokat a
k,utyákat, me,lyek nen vise]ik hyakszíjrrkon
a kijtelező isrnertető jeivényt és ebadójegyet,
vagy gazdátianul csavarrlgnak, §zeket a
kutyákat igazolt gazdírik 3 márka váltságdíj
lcfizctóse után visszavihcljk. A többi kutyát,
,hacsak lemr kell iiket itrtóző bajuk miatt
azonnal kivégtzni, hettlnkint n!,ilválos árve-
rósen oladják. Aztlkat, .r,ne]r,ek ttern kelnek
el, szitltétl nr:gö]ik. A kilt\,ákat nenr sza,bad
elfogni, ha grrzrlrijtlk viszi r"l!;et. ha udvarba,
ciökertbc, klptrsz-ínbe, pince]cjr'lratba, vagy
bárnelv zárt hclyrt bcnteneküitek. A, ház-
őrző ós irdóruietttes kuty:ik js klpna,k hiva-

Megyar gyártmány t

._ Mártorl Laius új müvészi lcvclczajlapiai.
Mírtl}rl Liios,;t Ma§var Cserkórz kiizkirl-§clt. rlrjztlltitnüvészr: cg}' slJí07;tl kcIrcs-
IevcIcziillr|rot adt,tt ki. E színes ktlrtk r:qy_
egv jrllen*tct nlL{tütnák be a cs€rkészek lótcttciröl. szoIsál:ltkószseqérűl. r,irlIjsus sz,]i-
lcméról. Az etyik képcn etr- escrkc*zfiú úry
§egít e$y batyuvai rrlc§rakott szcgóny rriz-
§Z"oíl,yü1, hogy gyermekét viszi; a rnásili jc-
lenet: a cserkész cérnát {űz hc egy ijreg
n,éninek; azut:in tnint a nálá,n/rl kiscÜb g.5,cr-
mck gondoz,ójítt, maid ,millt 1áb()ri s.l-aklcsrtt
látju.k a cscr,készt. És mindcnütt ött ván 3cscrkisl lrii ki.érőjc és segítíi tllrsa: il
ktttytts. Lesszthlr azrtnlratt az a k{ír. lttclt.etta kis cscrkészt az" ótlcs Üt!vOzitő-eltjtt l.rr-jük. Brrl.dOg .is az, aki Ővele ttril társalo:*rri!A képck cNy-E{y cserkészt(jrvótivt lreltl'.iz-
lrok. A Ma*y:rr Cserkészszi),, etscg jrir:i-
Iagyi'131il,x1 megje ]ent Márton Lijoi-,tCtc
kdrcslevelezőlapok scrrozatát 2 perrgiiért
tludapest ll., Margit-körrit St-a;:.- si" a.
l8,749 szárnú csekklapatt lchet rrtegtcridclni.

Állatkíuzások. külfijldrc szíllított szalon-
náink egy része azért nem verseny,képei,
mcr1 foltok vannak bettne. MOsállopítottírk,
ho*y czek l írlltok vóraláfrttisok, 'ntciyek
üt4:sektől származnak, Az érr!Okeltség f ilirta kerr:skedelnti minjszterhez, ho,gy a-szirl]í-
tott sertÉsek durva 1rántalmazása ellen. te-gyen óvóiilté?kedéseket, -* A rtapilaptlkban
lglyt<rn panaszOk ohm§hatók a bu<iapósti ló-kílrziisok ellen. Igy k.ü]liilliisen a §zérra-tér
feló e,nrejkcdő íttvonalon a rétri POsta-utcaí
és Miiria valéria-trtcai épírkezéscknél és axIv. kcrúleti kikövezetlen szatmár-utcában
vannak iolyt<rnrrs kcgyetlen lókírrzástrk. *
A §zolnoki ljjsiig panaszkodik. hogy az tlt-
taiti hctivá§árok,alkalmírval kegyetlenül do-
bállík az ös§zekötözött élö haromíiakat. *
A csehszlovákiai Érer várostrart a verdbfész*
keklrc henzint i'ntiiitek s azatdlt íelrobbarr-
tották. *- Nerv_Ytrrkban ismerctlen tette§ a
kórutakon és tereken levö szclíd galambokat
sztrichnilrttel etette rr!,eg. ilgyho,gy már 40 ga-
iarlb ki,rnrllt, Az ítllatvédíj esycsiiletek és
hatóságok me§teszik lnitdenüti kötelessésü-
ket, dc az etnlret§k gclntiszsága tlllen nincs
orvossác és m,erredék.

Amíl

,)

,i
§,

talos ebvédiijegyet. A, Beriinbe költöziitt új
lakosrrk nósy hét alatt köleiesek kutyáikat
bejelcnteni, az újonnan szerzett kuiyákat két
hét alaii kell bejcienteni, Ezenkívúl leszneka fóvárrlstr:rn oly területek, melyeken, mint
kiflrt,ikon. pórl'rz rrélkül, szahadon iutkíroz-
hlttttuk a kutvák,

A §opr0ili állátYód€lmi lap. A soproni vá_
rossz4pítii egye§ület tcr.mészet- és állatvédíj
szakusztálya'I'*rínészet- és Á]Iatvórlelenr cí-
tIten ttcql,uclévenkitlI rncgjelenó ir-rlyóiratut rdki. Most jelerrt tnes a lap I. ér.iulyantátrak
4. szá&a. Tasch Pál szerkesztó kéii a kii-
zönséget a ki;tdás tirmogatásárarl a Laíl ezen-
tti,] l? oldaIou l P úvi e]ófizetésÉrt íor tn,erl-jr:lcnIri (5opron, Csengcry-utca 57). A' álltli-
védő viiágnap i§tnerteiésével kapcsolatban
fclltívje a íigyclrrtet csv cikk a magyar áj]at-védíi türrény megalkotiisának szüksirressé-gére. }smerteti a lap a Magyar Cseikész-
sztivetség állatvédő bizottsásának bea<lvá_nyít, nrcly a ilelügyi és iparügyj nrirliszté_
riunrtól a lókírrzáscrk megelőzésére irányulíl
reldelet ltiadását kéri. A rendelet meg is
ieielt1 é.t országszerie nagy megelégcdést és
örölnct keitctt. Er<lekes közletnén},ek vannak
.rnóg a lapban a soproni farkaskutyamcntő
nxlegalonról, 

^L 
íülatok gázvédelrnéről, a

Sopronlran rcndczendií nemzet]közi teímószet*és állatvédelnri kiillításról. a debreceni
tuadátvódeientről stb. Külföldi szenle,könyv-
és íolytjiratismcrietés egészíti ki a változa-
tos tartaltnat.
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Botos Bandi mindig egy na&y
.somíahusángot hordott magá-
val. Bzért híviák Botos Bandi-
nak. Nagy kópó volt Banili"
tudta az egész falu. Sohasem
ment iskolába s ha délel6tt
találkozott vele valaki az utcán,
ezt kórdezte tóle:

- Ugye, Ban<li, ma délclőtt
kel]enc iskolába menned?

Ha meg délután látta valaki
Botos Bandit, igy szőlt hozzá:

- Mondd csak, te iskola-
kerüló! . .. Nem rlélután kel-
lene ma az iskolában lenned?

Az egyik nap§ugara§ nap dél-
utánján iskola helyett az etd&-
be ment Bandi, hogy senkivel
se találkozz{k az utcán. unta
már a folytonos kérdezősködé-
seket, hogy miórt kerüli el az
iskolát és miért viszi sirba idó
elótt özvegy_ édesanyját, aki
sánta volt és nem tudott gaz-
tetteinek utánajárni.

Vigan haladt Bandi az erdei
;ösvényen az öreg íák között és
husángjával szélesen hadoná-
szott, úgyhogy a virágok szí-
nes fejét mind egy szálig leütötte
.az út szél.ér', §gymásután estek
"össze halva-alélva a kankali-
,nok, a székfúvirágok, a pász-
tortáskák, a szarkalábak, a kék,
lila, piros, fchér s mindenfóle
-színú szép virágok.

yalamit csak kell csinálni a
.husánggal, gondolta Bandi, hát

sirt is keservesen,
kózben besötétedett az erdö,

a nap eltünt a messzi hegyck
möuöit és lJandinak lassítania
kelíctt a lutását. ha hetn akart
felbukni a sötétsógben. Hanenr
egyszer cgy kiálló facsonkban
mégis hasravágórlott. Ahogy
íelÜgrott, félni kezdett. No8y
némáság vette körül. dt a szó,
talan sötétségból is kihallotta a
tündér jóslatát:

* Nern ijeszt meg senki,
mégis félni íogsz . . .

Futott, zokogott. sírt keser-
vesen, íájt minden porcikája
és sajgott a lelke nagyon. Szün-
telenül a fülébe csengett a tün-
dér figyelmeztetése:

- Nem ver meg senki, m(,gis
fájni fog tested-lelked egy-
aránt, . .

Már az erdö széte felé sza
ladt, arnikor egyszer csak eg
harkály rőppent a mellé
Bandi ijedtében le akarta sl
kítani magáról a ma<larat, dc
madárkarmok úsy belevésódt.
ruhájába, hogy minden eri)
feszítése, hiábavaló volt.

(
\}

BűríLl, BűMi aiinráirlp
virágokat nyakazott vele, Már
órák hosszáig kóborolt a rcn-
geteg erdőben, amikor egy§zer
égy -szál erdei gyöngyvirágot
suirintott nyak<ln, dc úgy áln.
hogy a föld is porzoit az iitós
nyómán. Yugy három lépús-
nvire reoült el Bandi clőtt a
virágszái és ahogy földet érl,
a féhór virágharangocskák cl
kezdtek csitingelni. Csilingcl-
tek, csilingeltek, tle olyan szé-
pen. mintha angyalok muzsi-
i<áltak volna üveghegedükön,
ezüstf uvolákon, gyémántcsenge-
tvúkkel.'- Ejnye! - gondolta Bandi,

- de szépen muzsikál ez a
gyongyvlrag.- De alig tett egy lópést köze-
lebb a virág felé, megszűnt a
muzsika és a gyóngyvilrág§zál
pirosarcú, aranyosruhájír tün-
dérré vá}tozott. Bandinak még
a szája is tátva maradt a cso-
dálkozástól, amikor megpillan-
totta a tündért. El akart sza-
ladni nyomban, de földbegyö-
kerezett a lába.

A következó pillanatban be-
szélni kezdett a tündér:

- Jól jegyezd meg, amit
mondok, Botos Bandi! Amiért
sok ártatlan virágot lefejcztél
óktelen husángoddal, bünhód-
oöd kell. Halljad hát a bünte_
tésedet! Nem kerget senki,
mégis szaladni íogsz, nem ijeszt
rneg senki, mégis fólni fogsz,
nem rikat meg senki, mégis
sírni fogsz, nem ver mcg §en-
ki, mógis fájni fog testcd, lcl-
kcd cgyaránt. . .

Még ki sem mondta a tünclér
az utolsó szavakat, Botos Bandi
lábai megoldódtak és a virág_
hóhér futasnak eredt, a tündór
pedig eltűnt, Futtában folyvást
azt hallotta, amit a tüntlér
mondott:

- Nem kerget senki, mégis
szaladni fogsz . ..

É,s futott, futott kifelé az er-
dóból. Futás köaben a botjái
is elhajította, Á lekaszabolt
virágok szeliden néztek reá és
Bandi zokogva gondolt a tün-
dér szavaira:

Nem ríkat meg senki,
mégis sirni fogsz , . .

- Ne olyan hevesen, Bandi
koma! Állj csak meg egy §zem-
pillantásra - mondta a har-
kály. * Csak azt akarom,meg-
kérdezni -ióled, miért szaladsz,
miért sírsz, miért félsz és miórt
fáj a tested. lelked egyaránt?...

Bandi megállott és szembe-
nézett a harkállyal. A madír
csillogó szeméból a sótétségben
is kiolvasta, hogy mindent tud
felóle, hiábavaló volna minden
szóhazügság. §lmesélt neki min-
dent. a virágok lenyakazását,
a gyöngyvirág csilingelését és
tatáikozását i tündérrel, Ami-
kor mindent elmondott töviről-
hegyire, azt mondta a harkály,
hogy:

- Bandi pajtás, tudod-e te,
bogy ki kergetett, ki rlkatott
meg, ki ijesztctt meg ós ki volt
az, aki megfájdította a teste-
rlet_lelkedeti}

- Azt nem tudom * felelte
Bandi, * de az erdőbe nern
jöviik többet,.. Félck.

- AzL rosszul teszcd. Botos
Bandi... * mondta a madár.

* Áz erdő szép és itt jó a
levegó . . .

* Nc mondd nekenr, bogy
§otos Bandi, .. - tiltakoz§ti
Ban<li csúfneve ellen. - A bo-
tomat már cldobtam és nem is
ftlgom megkcrcsni.,. soha töb-
bet. . . nem akarok többet virá,
sot nvakazni... és ezentúl rcn-
áesen' iárok az iskotába is...
mcgígóiem neked jószavamra...

Bkkor így szótt a harkáiy:

- Ezt vártam tőled, kis ko-
mám! Mert tudd meg, hogy te
magad kergetted magadat, te

magad ríkattad maga<lat, te
magad i jesztetted meg maga-
dai és té magad okoztá| íái,
dalmat testednek, lclkednek. " .

A lelkiismereted támadt fe1 ma
az erdóben... a lelked kisbíró-
ja, aki mindig megmondja kér-
dezés nélkül, mit szabad ten-
ned. mit nem. , .? Én azt hi-
szem, pajtás, tündért se 1áttál
te. csak képzelődtél, a gyöngy-
virág scm csilingelt. csak talán
az erdő sóbajtott egyet... Min-
den csak a lelkedben tórtént,
nyu5odj meg . . . és most menj
haza gyorsan, mert édesanyád
már vár otthon . . .

Azzal hirtelen elróppent a
harkály, Bandi meg iim kö-
szónhette rteki a baráti szava-
kat, . . Vidáman indult haza-
feló édesanyjához .. .

M. §z. B,
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Bekószöntött a tál. A felhók közótt aa angyalkák kib,ontot-

ták párnáikat, Fchór hópclyhek hullottak a földre. A fák ágaira
is rátelepedtek a fehér pihók.

Á verebek meg dideregve ültck a havas ágakon" §óvárgíl
szemekkel néztek a háa ablakára, mintha enni kértek volna a
lakóktói.
, Pistuka éppen az ablakban ri.§ott. Meglátla a didergő vere-
beket.

* §zegény, kis éhezök!.., - gondolta, _ Adok nekik tnni,
pedig tanultam, hogy a verób kártékony madár.

A gondotatot ieti követte. Tüstént a kamrába ment Pistuka.
Á baromfik eleségéból vett egy marokravalót" Volt abban köles,
},ukorica ós napraforgómag. A zsebébe tette, §ogta a seprót ós a
kertben elsöpörte két lépés saélességben a havat és a földre szórta
az eleséget. Ázután visszament a szobába él az ablakhoz állt.
Néate, mi történik"

Egyenkónt szálltak le a verebek ar ele§égr€. Ugrándozva
mohón ettek, majd visszaszálltak a fákra ós vidáman tollászkrrrl-
*ak. Pistuka rneg boldog volt, mert jót tett,

Aztán este lett. A verebck alvóhelyükre röpültek. §gyik
veréb a Pistukáék háza alá bírjt éjszakára.

- Ez itt fog aludni! _ gondolta Pistuka. * Hogy raga§z-
kodik máris bozzánkl,.. A yerebek biztosan csak azért tesznek
aok rosszat az embernek, mert az emberek nem szeretik óket, Én
nem kergetem el azt a madarat., ,

De ugyanezt látta a lakó fia is, Peti, aki vásott gyerek vtrlt
cs különös kedvvei üldözte a madarakat. Most is azt mondta
pistukának:

- Pistu, eat a verebet estére megfogjuk és kivégezzük!...
Jó? . ..

pistuka nem feltlt,
Alig várta, hogy besötétedjen, Létrát tett a falhoz. Megíogta

a verebet, bevitte a lakásba és egy üres kalitkába tette. A veiób
helyére marók homokot tett és elvette a létrát. Az ablakból
íigyelte, bogy mi történik?

Kis idó mulva csaku6yan jött Peti. Kutatva szemlélt kőrül,
hogy látja-e valakil Aztán mint a macska felkrlszott az tíesz
,oszlopán. De hiába mászott fel, verebet nem talált, hanem addig
kotorászott az ete§z alatt, amíg a homok a nyakába hulioti.
Tudta_ mindjárt, hogy Pistuka áúve volt ez a tialafintaság. Az
,esetról az,tán hall,gatott is bölcsen. Kicsit elrestelte ma6át.

Pistuka másnap reggel megetette a verebet ég szaiadon en-
:gedt€, azután elóvette,,jótett-könyvecskéjét" és ezt írta bele:
,,Ma jót tettem, megmentettem egy madária életét."

A kis Jézuskl arca mosolyra derült a hófelhós ég mögótt
Pistuka jószíve láttára s jutalmul egy fényes napr,rgarat küláött
le a havas tájra. K. O.

nó€rrrlrerIíós ní*6s
Nagy örörn a hóembcrkészités. Hanem ahhoz is érteni kell.

Nem elég a lravat halomba hányni s ráíogni, hogy hóembert csi-
náltunk.

Tudnunk kell, hogy íriss hóból nem készíthetünk hóembtrt.
Legalább e§ynapo§ á1lott }róból csinálhatunk olyan hóenbert,
amelyik nem porlad össze egy-kót nap, va§y egy-két óra alatt.
Az állott havat hányjuk mindenekelótt kisebb halourba. Az tgy
összeállott hógömböt hengergessük me6 többször a hóban, miáltal
egyre nagyobb lesz. Igy készítjiik el a hóember tórzsét, Felátlí_
tás után kisebb lapáttal nyesegcthetünk rajta, rlgyhogy elól, hátul
formás teste lcgyen a hóembernek. Hasonló módon kószitjük cl
a kerek fejet is. Á, fej tómege erósen álljon a törzsön. A hóember
jégemberré változik át néhány nap alatt, ha esténként vizes ruhá-
val simítgatjuk végig a hóember testót. '1"e6yünk a hóember fejére
ka}apot is. §zájat, fület, szemet kis széndarabok, kormos fadarab-
kák segítségóvel készithetünk legkönnyebben, Láb,akat, karokat
sohasem lormáljunk a hóembernek. Ne legyen a hóember marlár-
ijesztó. A hóemtrer ugyan senkinek sem ellensége, mégis agyon-
golyózhatjuk szegónyt, de akkor csináljunk is helyette máiikat.
Ez is mulatságos játék,

I
H
l

trÁcYAI(olz&s-
Irtrr: M. §z. B.

(ES,Y kisfirl leYele a nagytábor}lan a parancsnok,rlThoz, aki azórt ncm l,itto t{rborbá, mertmég kic§inek és gyengónek talílta a'cserkésztáborra,} -- ---- --"
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Parancsnok Úr! Én akartam szólni,
tlogy nem vagyok már kis gyerek.
llogy _. tessék hinni, mun"kára készen -Nagytáüorba bátran megyek.

Pt l,zOta, ho§y itthorr maradtam,
Mindis oly szépet á]modom:
Éjjelenként a táborba szállok
tlófehér álom-szárnyakon.

Bírtran állom az őrséset ójjel.
A paralcs szava szent nekem.
Ha énekelü,rrk a táboriúznél,
Csupa öröm az énekem,

És emeltm a hatalmas csákányt
S ha lesuito\, a iöld relneg!parattcsntlk Úr! Én akartarn szólni,
}logy nem vagyok tnár kis gyerek-.,,

29



tliévkor
Ádjon Isten a magyornaL

Bort, buzat os beLetl

VOdl* óvJa mindannyiónk

Drága háza népél,

S oli íelnOlt adion onnaL

Munla k lrezébe,

Hadd tel;aL u kis családnaL

Hofeher Lenyónel

Adjo., l$en a magyornal

Áld"tr, liszta szivel,

Islenéhez, haaójóhoz

Mindhalalig hívet '
Cyújtson fenylO, szép csillagot

É;söléí egére,

s harmatozzon balz§ömol is

Fa;o, nyilt sebé.e l

Adion lsten a mugyumol

Biao, kvO lelket,

Szentegyhóza}, melyben hüe

Ü; eróre lelhel

S tulol;o., it bónltóbon

Megérió lestvéne,

B,is csalódós; megalózós

Joj, tObbe ne érje l

Ad;o" lslen a magy*rrul

Megint vidóm Ledvel

Adla vissza ami} tóle

Solr i*gye elveü.

Adja visza Erdélyorszag

Kincses. gazdog. lajót,

Pozso.y, Kusso, Batfa s MrrrrLóqs

Régi, nagy hatórótl

Adia vissza a jó Islen

Búaát lermó íolüot,
Bóc"La, Banat vOnel szentelt

Mtndenegy göröngyél.

S udlon lslen az alkunka

[yen imódsógol:

I"lram, lBien, LOsaönöm, hogy

Te}tél igazsógot l

KovátL Fercrrt

|RTA: BÉLA BÁc§l RArzoLTA: AgnÁN BAcst

,j) §;9

Mukit a hold, feiedelme
Elvezeti minden helyre,
Kezét fogja, úgy vezetá:
Nagy titkot mutat most nehL
Mert a fénygömb rejtett csod,a,

l,tem mi,ndenki mehet oda,
Szerteszéjjel innen ömöl
Á holdsugár ezer csőből.

A holdsugár géPműhelye
Uiabb csadákhal aan. telc.
Érthetetlen szerhezeteh:
Csigacsöaek, nagy kerekek
Ejtik Mukit ámulatba,
Fejbódító kábulatba . . .

Mennyi ujság vár itt ráia!

.Most is tátaa van a szája, . .

Csíllagohnak milliója
Fényét mnst a halclra szórja.
É,s egy üstökös csóvúja
Gyémánt|ényt, sugdraz rája.
Tudiók ők a d,olguk rcndiét:
Hogy f,ényiibet merre küldiáh?!
Tudjók, hogy Mukinah csánóI
FónyParádét a holdkirály.

Fejedelmi főemberek:
Urlaarnohak és hercegek,
Grófok, báróh, hős katonók
üdaözölték Muki komát
A Parádé fényes helyht:
A holdafuos tlásárterén.
Kilenc torony ragyogów
Sugárzott az éjszakába.

Á Parádé aégeztéuel
É,jféI előtt, tnég az éjjel
Átmentek az arénóba
Min danny ian nems o kár a.
A tűzcsgd.ót nézték itt meg.
És akik a szemnek hittek,
Ldaák, hogy a tűzkorongban
A fény izzó lángra lobban.

Lohadatűzsakorongnak
Izző arcán rajzolód,nak
Furcsa rajzok. "; furcsa kéPek.
Muki nem hisz a szemének,
Ámul-bámul .., Hanem végrc
Ráismer a íöId. héPére.
A tűzkorong égő szeme
Belelát a végtelenbe.

4 lt?syar CserkészszÖvet§ég.Hlfa?los l4p|a. Elóílzeq&i ára_e_§p évre 2 pongő 80 filér. aínely esy§zerro küldeudó be. Egycs sz.im ára 28 ülíórCaekkrzómlr 31,42E. Szerkesrt6ség és kiatlóbívatal: Budapest, YJ§"gr *á|ídoiutca O. Csertéiztr"riz, §i:erXisztesert és kiadáLséri'íerelói : ncicn naÉ'lii
Kia<§n a Magyar Caerh,ész§zövet§éÉ.



pineérszemmeI
§hakospeare-fuámát aünak a Nem-

zeliborr. A tlrrralrban teszúrJák a zsaynok
klfályt: akl ny_ombau moghal. A han-
gulat komor. Egy pinrréi iil a kakas-
ülőn. Előveszi a szilrlapot, kihúzza ü
sggmílyek közlti__a kirá|yt és a nagy
eseudbe,n boinonilja ;

** A király eltogyótt k6rem l

',:,,,

],,

(Vleeverseny-pályázók kiitrlemónyetbfil)

A szakács és kutyája
Míska a tábor szakácsa ísírl.a ielentil:

Parancsnok úr a süteméigt netű tudok
|eltúlalni, rnert megetle a kuíyúm.

Parancsnok : No rte síti! Itt uan ő
pengő.ét ueggéI raita egy másik kutgát.

{é,,,b.

.:}. .v_^t ,rtrr \u^^o

Postán
§áromkergkos l(aresi l yan teuelem

kérerh ?
postatlszt l, posta rcsíante,
H. K. l ,öíem kére.m, kaíolikus.

Hol van a kutya ?
Hentes; Mit lü_ttyengetsz ltt az üdle-

tom olőüt te tickó l
Ggerek ", §lveszott teflnaD a kutv6nt.
Hentes.. És talán azilépzeted, hosy

nálam van ?t
_ _Ggerek., Az1 nem tudom, ile vata-
hányszor ltt cgyot íiitl.ülök, a luafle
kolbászai esóválni kezrlik magukat. -

rdogen tollakkal
Buta Bandi, bár nagyon kevesett

tudott franciául, azt a -Iieveset annál
inkább szerette fitogtatni. Ecv aika-
]ommal egyik rokonához felnő-ttzsúrra
volt hivatalos. §stefelé hangosan *
logy más is hallja - így szóli rokoná-
hoz, aki törtónetesen túilott franciául;* Auel heure est-íl ? (Hány óra
van ?)

A megszólíto[t, akinek nem volt
órája így felelt:

-_ Je ne sais pas l (Nem tudom !)
Mire }3uta Bandí így kiáItott fel,

megrémülve l
--_ Jaj l Már ilycn késő van ?t -azzal fogla a sapkáját és elroh,ant.

+efir;
hra

E,#

n

8*&* /-f, _-,---

Ilelyszfui íolvétel
. . . És most, ketlves cserkésztest-

vére im a lábor melletti kis patak
csobogását togjátok hallani.. . ' 

,

Földratz órán
Tanító." No kt tudia megmondanl,

pe_lyilt íontosablr ógitest, a nap, vagy á
hold ?

Hübete Ilalúzs., A hold. mert ez óllel
világít, nmikot sötél, vaű, míl a űáp
csak nappal, amlkor úgyis vilá}os van-.

%,
, -- I!íond csak Győző, miért csukod
be az egyik szemeil, ha trombítá,lsz ?-- §lert ha mind a kettőt becsuJ<-
nárn, hogy tátnám a kottát i

Ttlzott uilvariasság
Segód .(a vevőhöz) : Bizong kérem,

n7úr eg!! hete nincs.
F-őnök_ (udvariasan odaszól) : De haparancsolia kérem, holnaprci meoren-

deljilk. (Mikor a vevő elmesv. mérÖesen
oktatja a segédet.) - Sohsé szafiad a
ueuőngk azt mondani, hogu nincs, ezt
lonutia meg. Mit mondott a naggsúgas
asszona ?

., S..,sjd : Azt, hogg már régen ntncs
lo lctö.

Franeia-ól§n
Tanfu: Mondd lranolául: 97.
Diák : Számmal, vagy botűvel tet§ztk

paranesolnl ?

Nyelvtanórán ,
Tanító: Kl íutl egy lrosszú szót

mondanl.
Cínege., Én, 6n !
'Ianító., Nos halljuk.
Cínege., Guml.
Tanító., Do lrlsz az nom hosszú l
Cinege; De nyúük.

Baká6knál
Őrmester (otd,ílua)., Ki itt a leg-

nagyobb ur a kaszárnyában ?
llind: Á százados úr.

_ Ormester (önmagúí szerlíné kiemelni) :
Es ki van közvetlen alatta-

Egg bátortalan lrang; A l{r.

Tört6nelen
Tanító :. Mit csindll Szvatonluk.

mikor meg,tudla, hoglt Árpdtl 'nagy
sereggel kijzeled"ik.

, Balambér (abbahagyva a padíara-
§ást) ; Izgult !

Flzlka
?anító; Ml * küönbsóg n vitlúm ós

vülany között ?
Neöuld.. Á vlllám6rt nom koll íiz$ni.
,*- No Cinege, ha megfelelsz e§V kér-

désemre, átengedleft --- szó] a tánár a
bukásra álló nebrrtóhoz. Hát mond
meg hány szál szőre van egy lónak ?

Citrcge (gondolkod,tis nélkül rdvúgia) :
Huszonkétezerh at száznyol cvanke[tő.-

Tanúr (meglepődve) : Honnan tudtld
ezt'|

Cinege., Bocsánat ez már a másortik
kérdés.

Egy kisautó döcög az {rton. Hol fel-
ugrik, hol visszaesik.* Halló l Valami baja van az autó-
jának * szól rá a közlekedési rendőr.

-_ Dehogy van baja - szól vissza a
vezeLő-

-- Hát mi a csuda lelte akkor ?t
-_ Én csrrklom-

Nyom.tott Tolrrai Nyomdai 1,|űlntézet ó* Kiadóvállal*t R.-T. Budapost, mólynyornó körforgógspein
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