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Iilív ff,§fa,syfl,r űserln6sz
Aki átlapozza évfolyamunk gazdag számait, megállapíthatja, hogy 1Ó. üzlet volt .az előflzetés.
640 oldil, tooo tei és rajz, szóval egy hatalrnas kötet aa, amit kapott az olvasó a 2.80 P el6fize.
tési díJért cserébe.
De ezen felül a ponto§ elófízetők teljesen ingyen megkapták a Magyar Cserkész l20 oldalas

§zernrester lÍÖrrYréú és a § éve* magyar cserkészet történetét, a

ilIngyar ülserlE6szeú Ű§at
Ezen kívül a Cserkészbolt két áriegyzéket mellékelt olvasóinknak a cserkészfelszerelésekről.

§ rrrirrfreu,t,6ví P.§$ P.érú
Az ajándékok egyrészét tavaly ls csak azok kapták meg, kik elóíiuetésüket idejében bekiildték"
Sokari sajnálták [ésedelmüket,-kiknek már nem iutott az a|ándék Ezermester Könyvből.

Jövóre ne történjék ez így ! Már most hirdetjük a Jövő szeptemberben kezd6dő Úi előflzetés
lehetöségét.
Fizegr elő minél *lőbb, hogy a szeptemberi számot is késedelem nélkül kapd meg, de az aJán,

dékról se késsél le.

Évi 2.s P.órt ebben az évben hasonló gazdag olvasnivalót és pompás ajándékokat kapsz.

A gazdag progrrmmból csak néhány részlet :

Ui regényünk, a Küzdelem a lilioméÉ a cserkészélet igazi mélységéb6l vett tÖrténet, m€l},

crerkéslideált lord Baden-Po*el törvén melynek közlési

A kalandokat kedvelőknek c-remcge lesz a Magyar Cserkész finn 6serdei expediciójának leírása,

ffiúgyélvezhet,minthamagaísrésztvettvolnaazon.

[ilRlL{l.*^*
a kitiinö szomjcsillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiányoznia.

*

cukrozva iiditő
egészséges ital,

mely különösen
hosszabb ttlráknál
nagy ellenállóké_
pességet kölcsönöz.

*
Kieárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

Jót
és

FnAilCI{nBilRffi FIAInr.
nagykanizsai és rrl0§oíl-
szentjánosi hazai gyáralban
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|YIAGYAR c§§RKÉs z
xlx. Éyrolyltl, tz. szÁu

erónzsfÉst D!: EGÉsz ÉvRÉ 2.80 p
teves szÁN ÁRn zr nltÉn

§ZERKE§ZT|:

DR. §zTRlLlcH PÁL
lr38. ttÁlus lr

M§€JELENIK A Hó l-ÉN És ts-Étt
csrxrszÁmn: 31.428

BRATNI NARoDzlE!
w.paniata defi|adq z okazji 2S-ciolecia skautingu wqgiers|iego, która

, niedawno siq odbyla, u§wietnil udziat harcerzy polskich w tej uroczy§to§ci"

cieika droga, któr4 przebyli lotnicy polscy, a która prowadzih przez
czt€ry kraje jest wyrazem tej sympatji i szceerego braterstwa, jakie dla nas

iywicie.

Tzka p,'y!úfi moíe siq tylko na moralnych podstawach rozwinlé, polegad
mo*e tytko na wzajemnoící, bo tylko prawdziwi przyJaclele mog1 ponosié wza-

|emne ofiary, rnogq siq cieszyi wzajemnym powodzeniem i mogq, wytrwad obok
siebie w przeciwno§ciach.

wszystkim wqgiersko-polsklm spotkaniom spec|alny akcent, gtqbok1
tre§c i znaczenie nadaje to, ie postgpujemy tak, lak nasl ojcowie niegdy§ po§tq-
powali.

Na drodze tradYcYJ odwleczna Pnylaifr i konieczno§C historycznego odnawiania sau czynnikami, które
spotkaniorn warto§C i znaczenle.

SPotkanle to wiqksze ma znaczenie, niibY siq mote zdawato.Wspólny los l cryste uczucie braterstwa _ oto co z niego
pozostato, To braterstwo szclere jest i bezinteresowne w obydwu narodach, dlatego nlgdy siq nle zerwie. §toimy obok

Tego jednak nie dosYé! NaszYm skautowskim powoianiem jest: dziahé, dawaé przyHad i uczyé postgpowanlem.
WtedY jest w Porzldku, gdY kúdy skaut.wqgierski ma nie Jednaego ale trzech przyjacbc* potskich, gdy ,oyiarű

wzmacniajl osobistYm Poznaniem siq i-gdy podczas wspólnego obozowania pracuJemy dusz1 l umyslqm nad urzecu;rwist-
nienem wspólnych ideafów.

Bo jak powledziaf Petőfi:

,l Az üdvözlés magyar íorü-tása a 26. oldalod-találbató
eeg.

,,Dwa zjednoczone rnacie w nx ,ptemiona
l jakie Jeszcze: Wqgrzy i Potacy !

Jakai potqga zegnle ich ramiona,
Gdy do jednego celu mknq jak ptacy !''

nadaja. tym

aűé/x, §al*ev CIárt*áh,
prezes Sekcji Wggieroko-Polrkici

]

vagy po _ ha _1{1,
ido

Yi - tttz,
O-baj

vi - dárn
zu -ch!l,

rnind két
o-baj

faj _ la,
hua - wi,

U f .

Is-ten-ál-dás
Niech ich Pan Bói$.

ls-ten_ál-ttás
niech ích Pan Bóg

le-gyen raj - ta!
bto-go-stq-wí!

a
I

A Leng:yel-Magyar és ilfaglyaT.Longi,yel tríörök jetís6je
A

[,61- f,tel,
Po - lak

ma - gyar
tu?( 1 gieí

test - vér
dtua bra

- ba _ rát:
- tun - ki:

kard- ját
ída

te_kitrt§d,
szab - lí



Bn§zÉr,cmrÉs Lru őnsr §AnoríBÁJ§
Bandi: Nózzétok, itt vannak a díszsaemléröl felvett

íényképefun.'BŰtcí: Jaj, mutascll Én is najta vag:yok?
Ójsr; 

- 
Ú*i'persier Hiszen pont csalr azért merrtünk ki

" ,.,ptiútO*"., h.g' oi,t a Bunc^it leférryképizzük, E,zer g:óp

íedőoió-ini"ó ósax tosod keresett és akinek rrem süerúlt
rólad 

-fényképet csinálnia, az zokogva ment lraza,'--ái""Íf 
iÖ, jó, a?éú ném kelt mingyárt gorornbáskorlni,

Igenis, lehgteít- riolua rólam; eaer képet c§qqnlr, E9_1!,_é_l
vácvoÍr ,,a magyar cserlcész", fupen úgy, amint aliármely,r,
XÜi"t ttiáetUrai, hosy ö ,,a 

'má8yar 
cs€rkész". Mert ben-

nelá-is Oi mintíen c'!órterÜiiunái-az egész magya,r cserké-
8zet ét.*--- 

Kwcsí: Ezt ,a parancsnok úr trrlsvóti beszédéMl
idózted.----Úá:"at: Itt egy 8yönyörü kép: a tőcserkész úr érkeaese
a, szemlére.- *iÍ;Úó;-Nagyon 

szép. Csa;Ir a repülőteret és a főcser-
kósz urat non látom."'-'niirítri--ÚtÜatáran cserkészek a láthatatlan repülő-
térsn. Modern megoldás.'-'"Í;rrűó:-}/ri a, í naái, barna folt, amely az egész képet
eüoglalja?-'--'EŐar,; Az ,aa öcsí cserkószkalapja. Éppen abban a pil-
r 
"n 

a-tÜali"amitm Ókattantottam a- úompurz ara| odadugta
; *rWii:'a-tj*,i,**9,"?á, j';ili-tí. 

.§#rf'#í; 
a történe-

lemben.
öcsi., Te. Bikfic, ha nem hallgatsz ",
bíír|tri 

-ia -io, 
iuaóm, úgyis -az |esz a vége qpes,p!,

hosÍ"áiiÖbm-'erp,ánóts". b" "eá pery_ csö}kerr,ti a bűrrödel,
ÓcEÍ, dsiszer táltam volna ekvón föcserkészt, és akkor ez

a vandói odateszi a kalapját.* ';;ffi, Ö;ui;á ltyű'süOe képeid: vannak? Kalapgyúj-
temóny?--'.. 

Íániti,: Dehogy. Ezt csak viccnek mutatüam, Nézzétek,
iú,t vannak a többiek. , .

Sólumoh: Á-á_át .

trűiliíi'"'ni-iii' 'nigvszertr A kormányzó _ úr éppen
szembe iön. l!íilyen szép, fé,rfias jelensé8 a ml kormanyzo
úrunk! Büszke vagyok rá!

Lackó: Csak a gallérokat ne vetették volna fel velünkl
nseűöí--öröufítiai a- i,emieii Melrnyivel stramabb lett
Ío"riiÍ_'Ín"-*i;á;'"ki ösitoomán cserkéizingben áü ki! ,, ,

S'angí: Olyan.hideg volt, ho_gy_a rlez€[őség nem varral-
hattá a'fiúk'egészsé8?Ort á teűOsséget, Nagyon jó volt,
o"§b j-lÍiK;*f 1f,tÍ§,lT8f,i"ottdideregve,Ié}T:,j}*13
íasyvat A kormányzó úr látta volna,, ho8y milyen r<emeny,

"ifiáriaM 
fi{rk a íragyar cserkész,ekl

Sanuil Isy több€t látotL A korrrrányzó úr valameny-
nvitiitná[, ir1'_.áerr"rÓ*róin.t eae*"plg, ő a szívéval is
ii&iöii-mi",tet. ÉJ azt Tatta-trogy a_veáeiőink szerető gond_

ÖiÍ'iiir"án mórr"ttti"t és 9,'fiúE-qeq§zsége kedvéérü B nagy
;ö"ö-üü*yo" 

-i.nú -sz€pstáé,roI is lemondanak, Ez töb_

bet ér. mint az erőltetett strammság, amelynek vógén ,a

fiük fele ágyba kerül.---'-§Úict:,-Ítt a lengyel repülők utasszállító gépe, amelí-
ből az ejtőernyősök ugrottak! Fényes ma,qirt&!""' r"ríiÓ, 

-l<irósi"- 
te'beszéltél velúk. Mt,t mondtak? Hogy

tetszett nekik az egész?'"'*Í{áróii Nasvoil kedves fiirk. Qga\ ú8y ragyogott ,a,
.zgrÁtii,-,ámiXÓÍ " a, magyarQrszá_gi 

. 
étményeik,ről meséltek,

lr""" áitven szergteitóÍ"tósadtáÉ őket a magyar cserké-
ilR'... ÉJ rrosy u/ utcán Üogy integettek és köszönge_tek
Ój.iÜ';cé*r""Ísmeretlen emlróiek.,.-És a §zent Im,re Kol-
i?,i-ilii*bt". ahol Koszter atya vendégül láí,ta mind a kilenc
'.*"p',irti, *á7 

oÉy-,itemisúX m"enqyire riraguk közé tartozónak
iJÁÖitÖx -ot 

eT, áinaon kívánsáluk_at a-_szemükből olvasták
, i"ieii 

"" 
eáviÜ ;bédnól a- köri elnök. milyen lelkes, lrgq^*_

széddel kd§zöntötte, a lengyel testvérelet,_" Azt mondtak,,
sóÚ, nerii-iÓ§ják elfelejtéiri ezt a felójük áramrló sz€,re_

tetet.'"-'-'Sangi: A tengyelek nagyon közel állnak.hozzllk,_1a-
svarokhóz: nem Ósoda, hogy ez a te§ivéri rokon§zenv mrn-
fiáfi'l"riíú";iil"É-;iili#áuÁt tiroman, Sokat szenved_
trint 

-Ós-Üa,ic-Úiunk 
ée örültünk egyútt a századok íolya_

ilá"" ic*ar-ióiivOreint" mi több, sorstestvére,ink,
KŰcsi: Errrlókeztek a,rr& a^ lengyel mon(lásra, amelyre

renesi iarsetndk úr tanítgatta a spalai táborban a mágyer
fiúkat?

Sanui: Polak, Wengier dwa bratanki, jak do szabli,
tak do szklaarki.*-i}ŰŰŰ-Ó-,-Ő;i-én 

is tu,dorn: a, magya{ és a lengyel jó ba-
rátok trarcban ópp úgy, mint_ a v_igasságban,-- Sawi: nz j mi 3vszázad,os ba,rátságunk nery e§y§ryT
meeldatÓ. sőt mcgpörgette a középerrrópái törtrlnelmet,_Aki
;áililb i.rL-uppöri kőzilünk, kiállt a. másikért és iudtuk,
trogy egymásrá-minOig tárnaszkodhatunk.

Ferkó: Pedig érdekt*, fajilag egészen idogenok tőlünk,
Hiszen ók szlávok.

Sanyi.: A fajnál és a vérnél erósebb a lé}ek! §s mjnket
a lélek greio köt össze." '-'buicÍi 

Mutasiatot azt a képcsomót, ott ... ryj, milyen
érdekes, szép egyerrruhája van ennek a, nevető lengyel
bácsinak!

KarcsÍ; A katowicei, rendőrJőnök, aki ma8yarul be-
szélgetetlt velünk.

Sanuí: Látjáíok, ez egy eset€ a lélek hódításának, A
tatoivióÖi'Ó"O"OrtOÍOtr UÖÓsi masyar a§szonyt vet_t fele-
-céeiit. 15 masa is megtanult magyarul és a fia, a Mar;an,
é";Éii-dáíarui twötezett a Magyar Cserkésszel. Chont-
Űn;;1y-Üf"peais a len8yel.magyár cserkészba,rátságnak
e,cv,ik leslelkesebb apostola.-- Butűi: Élien a l-elk€t hódíto rnagyaf as§zony!

Kat,csi,: Éir ataja. meg az Isten,mind azokat az idegen
íöldrBÍ teiOnti rrajiO cúrkésztestvéreket, akik szeretnek
minkot és testv,é,rüknek vall*uak!

§alurnott: Éljenek a lengyel testvé,reink!

JoN Az Ú.l REGÉNY W ű W
Ebben a §zámunkban befejeztüksTEvEN§oN világhíres r€génYét, az ELRABoLT FlUT.
Legközelebbi folytatásos re*ényünk W a, W
igazi magyar földre visz el bennünket.lz1alom, jókedv, öröm és bánat váltakozik benne, A

telje§en c§erkészkörnyezetben iátszódik le, Egy csapat életén keresztül elevenedik

sok ;ellegzetes alakja. Mindenkivel előforduló, az átlagos cserkész életéből vett

azért mindenkinek tetszeni fgs , 
W g,

Wa,W
me8 a cserké§zélet
történet, s éppen



;*+Sji'iffi

I-1I.III. kar:

I-II_IIl,,,

I. ,,

II.
I. szóló:

I.It-IlI.,,

II. szóió:
IL kar,
III.
t.I I.

III. ,, (húzva):
II.

II.
IIL

A_zóta_hősdlret ncvelt a hit,
Mely István királyból 

', 
,r.h';i*n

Ezredévrc báotyává tette ezzel a

Hogy keményen mcgállja T"ÍJlíl,
ltová uorsa á]lította ill:on
Förgcteg5cl, zivatarral -hőscn

erembeoaálljon,
!öjj lotván király, tanltod czt a nópet,
,Ad<l ,,intelmeid'n,

belóle újra éled
fis jó rltra talál,

mint fiad,
kire döntő hatágrt volt sravadt
Nevelted íiad &ardra,

bátor hógnck,
lmában czentnek, szenvedólyveróneh!
Nem szobavirág volt a lilom barátis,
Eróg te§te erös léleknek a hózat -

Ezzel is azt mutatta a szent király:
Lássák a népek: a kereszt nem halált
§ hogy a keresztnck hitele legyen,
Láltatta,

* bogy liliomot nevel,

Fáradtan, megtörve eaer év után
Hazzáá fordqlunk §aent tgtván

kar

(vontatottan):

kar,

hirály;

'i:,!ni:Ü:Í'-íiti|,i,,T,-**ilotiiu,:g,r,iuma8yarok
az .utolsó két sorig, ahol Ki voltáL v;i;-h;-'

_ caak a kar szerepel: Országunk istápja?I. kar: Nézd,

I_II
ttL
I.
II.
I.

II.
§ jővőt lgér, I-II-III. ,,

Mert f osztott röcök felctt
Mint sötét varjúi ballagott
Á pusztuláo,
A pusztulás.
De ím a sötét égcn fényelséget látott
Egy király,

rokakban megrokkant a hit,
Hósi bátorságod,' véred, mrigyarrágod.,.
Szittya vérben benn a pogány

átok (hrlzva),
Dc ím_ mi lrozzád kiáltunk,
Mi mégis, mégio virradatót várunk.
üc új ezredévrc tekint a szemünh!
Igérjük: _nem_ áIlunk tétlcnül gután,
Uj ezredévnek hajnalánl
Csak Imréket adjál,
Kiknek..szeme tűzben ragyog,Kik gyózik, állják a haibo*
Hóri bátoroággál, merész akarásenl,
Diecőségérc (kihangoúlyozva) l

Irtennek, Hazának,
Jöjj, állj mellénk királv.
Ujra lzól az ének, rljra'izóI a hlvág,

Hgl lusy lotván király?
leged magyar kíván. . .

Az iíjú gárda igaz czívvel vár ma
A ncmactmcntó bőe ég czent királvra,

Trnya TÍbor

§gy hós,
§gy tzent I,II-!IL kar:

És rajta volt az lrás:
Ragyogó, fényló, biztató norno|ro,lu, (Eróvel):

E jelben gyözöl, e jel:
A nemzeti jövó,

És feltündöklött az égen,
A götét magyar ógen
Megváltásunk fája:
A L,ererzt.

*

L szóló:

II. kar:
1-II-IIL ,,

L szóló (kérón):

I. kar,

(Énekkar esetleg végi5):

I.II. katl
I-II-III. ,,

Mn0yar hltvallás: a §zent klrúlyhoz
ll. kar
fiI. ,,
IL.:,,

lI"IIt"
lI-III.

í-II-IIL ,,

Il' ,,

IIt.
I_II_IIL ,,
IL
IlI.
IL
t"

tL
í.

I_II-III. ,,

il' ,,
III. ,,
I-II-IIL ,, (Iakoződó erővel)l

Pogány koponyák crdeje felett
A sötéiség bonolt,
És nem jött eI a galamb
És nem izólt a háng;
Ez az én nemzeterrr.

,, (egyre erósítve): Sötétség, jaj, kétségbeesés közt
Ert kaszára a vetér,
Halálvigyorrá kczdctt válniA pogány duhaj nevetér.
A vére* k*rdot _cokszor látta c nép
És nem látta a holnap ígór;téi 

--

Állt a sílja szélén,
Állt ée várt.
Várt, várt

Valami megmcntő esodára,
Mely bittel tölti el

3

r--



fflw
t

frqütömuűatú,otr&
frlr"g" affiírőt ff r,glflgí! a,z, emfren ué,Is

. i 1 §at{rnoló r bqirörrl rcpül6nrpról. - MűrcPüt&.-Jl

..-'
, J, ,, , ; 'sJádj& i; , , ,:, :

Hides volt a budaőrsi díszszemle alati tragyon, _A, c,su_

oasz térdlten alattomosan lopódzott fel a fázás es a §ze-
;Ö; ;"J*;-Éa;;"ÓX ueá,it már 'a íoga is vacogott, melt mjt
Őr á viharkabát, ha alul nem véd bandázs? ligy vlgaszlalo
lehetőség volt csak, A repülőbcmutatás. I,zt vá,rta mtnclel}Kl
remónvt<"eOve. ezt szegózte a suríyomban támadó hideg
;iÖ;'"-":::hii, díá"-elegünk lósz akkor, hq " , , -..é§itt a jólérüesültek titokzatos szavakai mormoltak az anr-
i;i";*ii-iúióiőt ÓtOtt, looping, Immelman_-fol{uló, r_olling",
i":i. ii"'i,i ,iióiósuiók jesr, ira "e2eXet látjátokl Várjatok csak!-^-' 

tr,ióigeJtu'ilámzik át a díszhelyen. a távcsövck az eget
te"usiÉJ'Á-,,dru-ál"i- zűg a tömbg és a íelröppenő vitor-
lázósép már a fejünk föIött van.---"T'fÁknák isaza van, Melege |csz az cmlrernck egy-
szerre. 'amikor a*csörlő csak
úsv kírrtán-íurcsán a levegőbe
rálitia a könnyű gépet. Való- , J
.aeát süvít a orótktitét..lte- * "

szetáratló izgalmas meleg, ióleső a sok vacr:gás után és a
riporter elégedett.

- No, mo§t mirT nem íázunk majd! * nyilatkozik
iennköliori éi a XOvettező pillanatban j-qmól m€§vacog a

i;;;":'n;sze neked mclegi _ * úgy ér.zi,. lrogy cseppen-

ie""i o".Á.O-jéÜó " u?rÓ] eunao uliin kiáltana, .szibériai
;;'; b;"l.ő d-inÉtót. ne 

"em 
}elret. Még.a.szó is belefagy,

ii;"";;"*iáettar, úúÖ-;úi,ől azt Éiszik a közönségcs
i.ii'é't.' rÖJu' il;;üö: ;cy";'dir. szitakötő süvíi téleszet fo!1ú

;;-;;"t'T Íens}oi n'-wtlp 10. Táncol, lebeg, ha telszlk,
;;;i'ii1 jai, * rÜiir.n.'r,.]r<iJ"teli, csak a nézői hörrenti fel,
HÁtnn rrrniil ,rvotcasozii.-pÖióá'*oso körü], ez az "orsó",
§;i;:'. ;;tí'i"r,í,i'i i"irtáih í ;ófr -i"ú-e 

t r N.emt l No. tes sé k !...

il;ii.;;;id.."':"üi,iiü-ü-ü^-Áotoiiut kő csnók a föld felé
íiaúáOon. Ez már szinlc bor-'' ":"''- iátom", de",de",ismét
fenn van már, mutatja, ho-
pvan lehet füpgő]egesen lelfclé
Fd;üilí'á' iá"aiofion úii tet-
i".i,Ü'] tá t űtö'áiiiii'r'at t""r"
ez nem is nehéz eset, Nem,
esváltalán t De szálljon már le,

,1 ,/ kéiemlGyönyörü volt,.azon-
ban elég, iutsbt< ez az ál|andó

. ,., iószt<etólt Noo végre, hallgat

eiil-i-o;,a ;_ íöldnek bukik,
. aJercsa tengell,ekürül ..,Zu,24 haan-t...Ivtenlőt<",meníőkliilö' ;;'; ;iiöhü; Tú;r;.i

réií az ív. * Jaj, lerántja 
]

(mármint a kötél) 
--- szisszen

vatat<i a közelben és utána
meqkönnyebbülten sóhajt han-
gosát. Mhr repül a CZuwai.
É,tdobta a vontatókötelet, sza-
badon ]ebeg. szinte elvillan a
rcoülőtér íeJett a szelek szár-
,rván. Dolewiczényi Tibor ve-
zéti, az egyik magyar cserkész-
repülő.' Fínorn ez a néző ereiben

*

Vontatásos raj6épek

Hárorn tnotoros és három vitorlás gép yontatá§os rajtja

4



kóretli! §z?l §/tt n*llr !á.ij*l.. ,fiulk*.rr, }l* :rnonlloml * Mcniő,,.,--_.és a. gép ,";*ép*ll ki.vá}t * clugóhr}zóhúi. Etr4yilne*lie tebhtn,pil}*nrrl l*a,k, ker*k*i tlrar rr, i:elriilótér znlcl*;ayepón guyui-
nitk. A !,i|,urtcl. 1rariig. aki l,rlkéticrr e§1 nlnsik ,]titttl vitat.
kíizvd óltt, iit ;r fcliliok*f,, a géplrez to,lratt. Kiván<*i, }rogyarr
fest,hct _ü vuzetó tgy .ilyen inirtatvárrysr}rözat !rtáír} ariiltOtit Ite7_(i. tr.tr8rtri beltg;óget kapot,í. Biu,onyíiífi. ts§alálibis tárr-
&cr,§iarii frrg rr íölrlórr"

_. Ugyan,_ eszébc sttl Juí ilycl}! Nlosolytlg, rrrintha, sétá,-
*{lt tért volna vigsza.. Kürrrr5ú Kutak tesivóinek, megsznk-
lr::l.|1.. lrivr,tt a varsói Ágrorlirla.rrrik:ri intózetnek bofilpülő
iri}ótáj9 O rryr,r;4cl_ nleg elsőízben ,mirrtltlrr lerrgyel gfiletl
llzti l.tn l 

_it . t rritgr at.ok, nyer"g*lnek, §trff. ?.örcik, .rlita,r*.,' hí-
;,r:s c.*erkÓszrepiilő-itárrnas _rtrjl,cllú}i,st llrtttat'}.rc nagyteljo-sílrnónyü vitr,lrtázógópekkcl. -

A, P§§ spol,tgépci tlongt} tliltazsa&kérrr vc§,t.rtjalk fei
_ma,gukkai n,lratirlmas- rnótornélkíiti testvér*ik.cl, \{t,sszo
ellrüzrrak a }r*gyek f+:ló,. keresik li, ktlllő nlirga^ssiil4ut. N'ern*
xukái,a jstrlcl.;r l.r,;lrtlótór, íclci.t va,rryrak, §kúr oÜapcioT-a
itítrrlttt, Iel). üld,tJi§ rs *zabá]yszr:r.ií r,irjrr}akza.il_:an repü}tek.
"\kár }r;it,otlt r_lirl,tr. lieltii, irátul, *]til élen n vszór. i{illak,
testr,ól rt:püi*sc izga,ll"rlas volí . , . {}2 }redig gyiir:yórú! Nirlcx
r;r. ilt;i* sz,u! llirrr,1l;lla.trul *tihanrlai<"'ltlijiiti, vé§re rigyrrrá*
ltl/1,1r it lr,grit.|1r;zt,h}r r.ajgy:akgr.lrliikaí; * kó1 g;ép húiin kö-
"l*íi a, vezotő r:*Tbr:r:rrrirrllir rrtintlen, reizerrti-oí:t,'Á' rre}lór- sár-kányok szir,rtl: anyagtirlalrul lebegrrck a,z ül.heno ftlrdulnak,
kany*rogr:irk a, vezérgéppcl eg j.i-ttol rrxtg;rssiigllan, tnei-
lctt*, al.iigötte, a,rrritrt ai i,lólris'kivrinja. PÓdig,'Írr:m' segítiőkct *. rr-ltlbllrtó *rótorok gigászi eroje! tlsak,a széi éí 

"l,!egrrt|.rr,zt,}lr6lt_ j." lcgyőző emijori akrrrát! Mrrsl nern }rarsog
ir.krrzöttsóg. I,1all{lrt, rIe pz it hrrllgarás 1ilbbel rrlolld rlrirrden]
firil, .\ lrlll} ligoz-olt,sÍ,g tténraiiiglr l,z| (,sak ilkkl,r csu,ttatt fÓ)
.irz." elrllgltdtatoll taps, trrrrikor e gópek kiinrryr:rlén, lrárorrr-
sziigallrkban, libbcrrnek a ftiltlr"e., "'Vitaúkozrii kezrlcne.k rr rrézők, rrre}yik gyakcrln,t volt il
sztlbb,, ánr mi}ro,rrrar fóllrcszirkir,rlrtiik lt vitar.'Nincs itt ily*:s_
nrir_e idó. }tgyik gcp a ml siklrt k.öveti a levegtiberr. Á "ttrr,
€ytl. I-}crerr5rllr,".ki,, rrz u§íjaltülvai rt,piiió kiképzőtábrlr ve-lelo]p .v!|o1,1atza, gúl)pel műrtpúl. Kpt.slsett. ryiinl.ör,kt,rtie
tően.\úHu2.cl lrélrány tllyart fel;rdirtot. artlr,ly ri,Űg n mt,lur,.l*
l'e.pü|őkt,I is rtellt;z 1,rólra elé rllrlja. Sikert,van. ptltlig u
tr,é74jl1,l.pg }tamur eikénvr,strdr,|1 ilt. NIós trrlojt scln ór",:rszcrrlesi cserkészck rölipenek fel * Yócsüiikel. csórjliis
starttal,

:\z idő rná,r esl.élre h:ljlik. Á tirlgyek mögó blijtr rratrrrlaktsak *g1,*egy eli,évedt §ugilr.il. jut el"u, rcpiiiőtórr"e" Á'levc-gőb(,ll k{,|,cllgö qnl(.kpí, azotIbirt íúnyr)zrirrtre lxrr.it.;á ó. :rsárga íényezcsű alkr,lttr;rtl5rlk mprí) rrr.unykí"nr rigv.,glrrrks sr,ip*rkázír huttócsilta.gkórrt *ikianak *rlá"
. , Steff 'libor nrcgy_.tól lrciycttiik ;r Wolíí;rl. ,l .tkullr sn|.üllllotloJan nrozrlul lróhritr,tat. szintr, fir,ánkol tr lt,vesíiherr,akiir tr*,l a vízben. Do rr'i ez.J §lit tcsz?! . , , Ixlapirr§' egy"l

rnásután, ez ha,gyián! I{,ancm brrkóíor:duló! llty}rú, ril't Xir-
ltl.k tr. rnótoros gílppel sern re,nreLeltc ktilönhon.'De irenr árrr1
Áz,orrban._vaílnak §yakor.iattlk, trnrelyeket vitollázó róp},,.ivalószinűleg_ lehetetlen r,églrez lirrni, toszerm aat, '<ii-y'arr

bolmi,"orsó", amilyenrrtll Ku}ak e}áItitoitrl letegrótiinhói.
B:§" tuay_an n€rn yagyok szirkt,rnber, de valahogy i;negérzem
i1 .t]rllgukirt. Ntert triál,ra mégi"\ c$ak rnás a móiőr.,ls i:nputO-
§óp. 1\ nrótór efiit ad, s tra"a pilóla űsye§, nincs gtőiie le-
{Jctetjerl..áml. sa]no§, nem m.Ondhatil el a vittrrlázógópekkcl
ka;tcsola16... .\z ugy€§sóg ebben az esetberi, crd' nótkiil,csak bizonyos lratiitig terjerltret. Az a .hos"sztónseiy ktlrilii

Az ejtőernyós lengyel cserktiszek

pergós nem való a vitorláz{rgépeknek ! . " . Nenr }:izony !

,", lls l_],tizd csalr! "". F,z rr Steli megprítbáija,,. rneg-pró_
bá}-jat {),rsózilt} ."" Visszavurrok minőent. §r:m" rrern ]*e]larő, ha iig5csseg 1,1r,n! Most rtr,it. láhrl}atrb;i, is tUriszenr.
}llrrnril. ;lllítlil[ok1 , . . tr,trrrpirrg, trtc{iltt lorrping. , . {ls lIlosl
lrá,torr repíi}. }lerrrek, }ia -nronriour, rrrcnÖek| Most. . ,
nlos_t! , , " cjrrye, leszálll H^t ez neur járjal Ncrrl }ra,ttoita
odrtfettri.^ lt_rjg,yrti1 krlvei,eli a, közörrsóg á tÖtytatast'l , . . Huj-
lttt.i Sll,íí! [smótelrri, felszlillni.. - Fliába, rrr,m lrallga,t r,irrÜ!
llt'ltnónylcicrr tsel, 1redig még elrrizt,ük volnir.

l\rrltlc rregirrt szó] kerr'lkr_ldik, n:rorrtlhatnátrr szélvósz.
ViSzi 

. 
az írrvt}áriytra,ii] rr,, qzint(, r:rigorrr is sodrrr, I)eclig ezt

lttlltt i-c *, tctrlrrisztt. ltatitlttt t:supári'góp csináija. ,4 trli-rorn-
{ít{il,uxr§ -}rrttlters irtasszáliilír- 1égÖsávarai. "t:ntntsogaió
diibör"6óssoi szalatl a, fúvön, viszi'?el az tit ]engyei iiltO-ernyöugrtit. Mi6; íelérrrck lijlú méterr.e --- nrost, Ütitr,rlOli a
rártióközvetités ezekel az adatokai, -. van időrrk, hógy egykir;sii jobltntr szelttügyre veEJyük ezt az öl rnerész 'vattáÍ_
ktutrt, akik olyirn tr,yugorltan-indultak cl az inrént, miniha:i(-,laril mcntlenck. CsOrkósza,k mind és a lettílvel sáz- ós
lí,gvódclmi. liga. tjtőernyő kiképzői. ncpülőgfficl "járrrak
virlí)sTol-var.osra és az önként jelenükezókot meg,tánítjákugrirrri. }}iz'_ ezt is tarrulni Xerr] azi-- mo-ixijáj..-tfiÜrr;
:rí]r}},i. a 1anltrányuk, htlgy alig győzik kiáohni Otat, a
1,0l}rll()Fl.t)nól. }.zrt,ket ttteg ezrckei képeztek már. ki ejtő-,,rrtyíltrgr;isra. l]aru*ak niár nri is.. . '

A .törncg felhörren és utána, tyüh rl.e riagy csenll lett.§rl. tlti az? Már lrgr-ariak?!!! Hióz 
-ez 

ne,m teiiÖt e,lerötszáz
rnr.|r,1, ,11,1;1g,ls. ílirtszáz ha van!..,

.\z ltsö ruá_r tryiti.rtt crllyö!cl ]e},eg. }llsz.irlaszlotluk!
}lrrst ._. ,. tllost, |óp ki az ajlónyiláson a inásortik. Bukik .. .
,\1rr,ú bttkfntt{.ezö, fpketc !áltu ri kók lcvflcőtömegbcrr. Fchérvillatriis mitit. va}nnti,_virfu4, nyilik ki az ernyő. .Iókorár
ránthritott a liúlr!,".. I{ároÓ..,- rrégy... irnn:rvo&*-§rár]:riak,.l}grik az ötótlik. liurcsa, soXkiit hosszabbiiizutian at.illbinól § ;rz ,{.jtőerllyője nrég mirrdig nern n.viIik ,, ÚiiI
I,|)ktelel) stbc*séggel . . . Ember. hát rryisd rrri'tl. kj! , , " Ott
a, tttils.tk ir nrelletlett, a lriett.lnsági! Embeeer.! Holtrir zirzod
Jniign,d! . , ,

Kivgri*a íigyelő lrornlokát a hideg verejtók. }3,ecsukni* szemtJ, harrr*.r,! §zercttcsétletrséget jobb nórn l*t"nit . . ,, Hallom, az áltóhely közönsé§e Ót*ztlrnveátÓ" ;lr§. ."és, egyszerr*,.. írijons,ia kiálü: ;- Kfi;;lt!"-* siiviii']egy
i.i|ilt h,lrig . .. Ki,_ h-ála rrz égnek! Csatnogy tl]egmcne-
5,]ltl . . . Hogy ntortrlcrd, pajtás? " ., Készakarvá. tettÖr xes-
l:l*l!g,_á ? {,.r1.}}-ő.kinyilását?t "_.", íJm, ez azián hid;Evér:^úleglilább be,je.len{trrrl,te volna előre. Alrkor talán r:renf ugtűtivolna, a, szivünk a lr:r.:lrrrnkba-

Hupp, tz első fólrict ír, &na,z, rle}rogy _is fötrlei. Á eser-
\é.ry-3.t;,1 ,ik közr; ltuplran. Sz.az kn,r ri,gl'a i"l tnrtCi ieí{yai,.
,,r loDo}eí lS. ,]\ 1,1tikrir rnbtlrulíl {,rnyii rUppant nruIirl,ságo-
§j&n lrr020g:. Hulláxrzik, vonirtr4lik, -akár 'valami 

rncsr:Üeli
§zorl l),.

De szdllnak a zenel_rarok._, Menetelő. .. Yég.e. Megyünk
1*r:{. 4 _járművekhez .kiömlö tömeg mei miűiÖ- lBÍÜ:i;dezik" F'elej{.tretetlen v,olt, *- mondjáÚ. --\z. terc:Írreióirói,,,Ió néz_ni az. ily.el. Jú nézrú, hogyan }csz úriá ui c*ne.-a
Fep lólól,t, I}o8yan szárnyal tliada llnasau a iensvel is. amaíryar is. M.ert ez a jör,ő feló szárnyaras. ,Mat'ói,, 

-tiriu*-
kezii_ nernzodékek szebb jövendője fcié_ Hiszcn a tja,tratatsegíti rnég a szerencse is.. -* saj. *Beszállás a g<ipbe Igy kell kiugrarri

§



* Mi a l'tlslalk,Jzása? * kórtlcz,cm,

- inrrrukt.ii - válaszol ia szcrónycn. Ah;'r- gonrlolom, .bu-
kott rtiákokat tanítasz, A dolog nenr érdckclt, de udvariasan kór-
deztcm:

* § hogyan instruál?
Elószór is trapézzal..,
* 'kapél.za!?
"_ !gen. azutárr lóggömhbcL

- Ta!áo íiildgömb,iir akart morrriarrii
* A lúggiimb-után pcilig rcpülógóppcl. 

^

§zédclgtiii a fejenr. P.ai{ cgyitrin-t< sery.fogyasztott alkoholt1
Mi.s.lar, Üitt ur," aki trap,zái, tá,ggömbbci ós rcpülógéppei
ianit. Prliblrljr:k más olclalról kikérdczni.

* Nasv-on rossz lchet citócrrryóvel kiugrani?

- Sőti'nagyorl l ínorn <lolog ._ vílaszoIta_ szomszótlorn, No,
gontltllum, tc sc ugorhattál mi,! soha. hogy ilyeneket mondasz,
Dc azórt [ulvtatom a kórdezősködóst:

- Ugy-i a lcgri,mesebb pillanatok azok. még az ember zárt
ejtiicrrlyövrl zuhan a ltvcgilll kcresztii]." _.'D"h,,gyis borzasztó] Ez a legélve zt,tcscbb- Az r:rnlre r úgy
repiil, mint á-madár, rnóg íigurázrri is leiret.

- Fieurázni. hát tz mi?
* A)' embc, bukícuctt vet, fortlg a Ievtgőbru . , .

VeIenr is forgott a világ. l-!cm tu?taln másl gorrdolnl rnirrt

holv cz a teifelr,Üzáiú.ng.'Ű.,ugrutni" akar. Na dc majd atlok
nciiád. Ugy "visszauá[ok, hogy arió} koldulsz. Kötrnyc<lón vctcm
<rdá neki:

. - 1,1ái tlcsóm, ugrottál már te is valaha cjtőernyiivel?
* lgen * mcrndta szcrénycn, * ugrottam yagy,e6y paí§:lor,
Mirriira vipera cs:ípctt voina legrreme scbb testri,sze rnbc, ug-

rottam fel s izgatottarr kér<leztcm:
* Párszor? Hányszor?

- Ma ugrottam lrrrszclrrhato<lszor.

- Huszonhatodszor. hát nrilycn instruktor vagy?
* Ejtőcrnyőugrási irlstruktor, Én talrittrnr a varsói catil-

ernyiis iskolában az ugrást^'Lt voliam sújtva."Áz asztal túlsó olrlirlírn kerestem, a hircs-
sógr.,kct § nr.rga f hí.e* Burgbardt l,ászlr} instruktor iilt mellet-
te,ii. Dc rnost"még kcvósbi, ciüggcdtcm, Kczrictét vette a részletes
vallat/rs. Mcgtut1ám, hagy az 

-ugrást 
eliiszi',r,.,leereszthctő..trapéz-

ról. rnajd ugrótoronyrtii's utírná l(,ggönrbriil. gyakoroljálr, csalr
azután ktriil a sor a rcpüliigóprt. Dvcrrt( sokczcr cserkószt kc-
nczrlek Li, Aki az. citócrnyi,s ismerctcket clsajátította, az tIcmcsak
iryugudta. iilht t ripiiliigi,ple , hanr:m hábt,rúbarr sr.iiksúg csctólr
ai ill.rrsóg hátában lcszáll ós l,ídtclerr pontjain táma<lja. meg az
elleníelót.*De czcrríeltil olyan [(ríias báttlrságra rlevel. }rogy czt
rnindcnkinck ajánlani lehut.

- Póldirrl! * kórdcztcm.
* Az egyik cscrkószúnk panaszkrrdotí., hogy cgyetlüI siitét

szobában fólni szokott. Miílta a tanfolyanrot elvógczt* § vagy
tizszer leugrott repii}ógópró|, er a íóllsz teljcscn clmúlt.

- Szóval a {Élsz ellen használjon ejtócrnyót?
* Ugy vaíI * ból.intott mo§olyosya Burghardi _instruktor,* D;' jó lennc mcgtanulni. dc k/rr, hogy rrálunk Magyar-

ország<ln nincsen rir alkalonr * mon<lhrm szonrcrrrian.
* Az nern tesz semmit. A nylrrra szlvesen }átulrk l.it-*2í) cser-

y

A budaőrsi rcpúlőtéren látott szenzációs ejtócrrryós ugr,ások

epészen rabul eitcitek. Folyton arra kcllctt gonrlolltom, mtlycn

.3"áer'"t", iÜ"i'ir- 1,ji;ernya relgii,nbiObe kaliaszkodva szállni a

i*r"nOt*n. Szcrcttem uul"á . le""gy,Í lepiiIíicscrki,szckkel lgg.-

lrlii, *.*r,á;;k;;;t. U;y;.;"k kiiiakán fcgény,k leh.tnt,k, akik
.r-l- Íe"r-i r" a két.zerci gyorsvonati scbcssí:ggcl. száguldó.,repülő-
;Eórej:';i;,i-mi a uilia*öóról, ha nit:cscn közcibcn rcndör,u*'': 

§r"ll".rrO .tr, én rnegiáterjúvolrrm ókct * tijrt ki belólenr
.a lelkeserlés,* '":"ö;;í; menj íiam, óppen_ jó lesz a Magyar Cserkész len-
svcl szárníba, ._ bíztatott szerkcsztöm,
"'"Á-;";;;onbu,, k;r,.,y"bl-r voit, rnint a végrehajtás, A rep,űlő-

*ércn már ncm találtam'öket, a szállásukon még^ ncm voltax,
Sze-rencsére a portás valami kaszinót cmlegetctt, Gyorsan iaxtba
es uósis a szánlbaiövó kaszinókon. S tényieg sikerúlt óket a tc-
iúr';".;i^i Á.li"ii"*.gt"iitno*. Hogyan íog,om kikórdezni őkct?

-'ie, ar""áaa" a rii"*Úen. TaláÍ'á}szak-állt ragasszak? Vag.y

oiniérnek öltözzem? H]opp, megvan| Az cgyenes utat logom va-
Í;il;;. bá;;Úrk ;itd; SclkJy Oszkár.ói'Doró Gábor bútyánl-
ii.""-"-"t""sr.t-ftusyu, cserkésátestvóriség le§fi!bb vezetóihez s

u.o"aarW k?rek, hőiv uu.*io uten a lcígyel" cserkószrepülókkcl
bc|zélgéthessck's a""Magyar Cserkész olvasriinak Ielvilágositasa
érdekiben néhliny kérdést nckik szcgez,hessck,-'-*::-i;;;;si,íUl öiö**el <le ad*dig is vacsorázz velünk -
válaszolia oszkír bácsi.'-'-i"-".]artt.nvréetőt 

mcghatva roskadok le e_gy székrc, Jobbra
cgy jclentóktetcn a"lakú lúgyel cscrkósz, balra egy magyar
fiú ül...- 

Á -ouuur cscrki,sz Krenro Lojzi bá, a lcngycl-magl,ar kör
kiilüsvi ve"zeiőie, A lcnsycl liú túlfiatal ahhoz, hogy eJtócrnyö-
ug.di.h"rren,'igy hát nenr érdekel kirlönöscbbcu,- A ,orrnírs iá.rora alitt két szomszódommal felváltva beszél-

*.t.k: í; ilí;b.; üp;; i"i"a;g az asztal másik vógc .íelí tekinte,k

á ttiuti lcneycl cserkész l,elé. Kercscm a vállukra szlJJazott cJto._

;r;""ö-k;i. 
,Búő- 

.J;á;r";, a vacsorához cjtó_crnvö nótktil tlltek

!e. 
'Hogyan találjam_mcg hát köz-tük,,az ugrókat,
A-áíszvac.oio .ti,g'},;"úra nyúlik, Íelkes pr-rhárköszöntők

hanszanak el. Fcltűni'k nekem, bogy 'lengyel szomszedom c8y

"*ir"rlii"t.ii ** ir"ik. Mivel ón iJ igy já,ok cl,5yorsan ta,lá-

luniÉ beszédtómát. Közben alig várom, hogy a vacsorának. vcgc

i;;il; ;;";r'lr"á"Ül.it el. áz ejtóernyós'-cserkészekkcl nóhány

szót válthassak.
..Tobb ma esv veréb, mint halnap egy túzok" 1 §ondolorn

_u*J*"u"",'il;rJ;á a Lcszélgetósi témát i"rcpülósrc vinni. I{átha

", á íiutulember is tud vaiami érdekesel lnondan}.

készt vcndégiil cjtóernyós iskolánkt,an.
* Miért? - csodál-

koztarn a nagylclkü ajárr-
latt íölótt.

* Két okból is. !]Ió-
ször. mcít a lcngyel-
magyaí egy testvór. Má-
s<ldszor ólvezetes lehct l
magyarokat tanitani, mert
a ma1yat bátorság köz-
isme rt.

§oká beszélgettünk
mée a iővó tcrvckről. A,
lenÉvel-Áagyar sorsról,,\
cserki,szet jövőj{,ről, A
vac§oía légeztóve| haza-
érve hosszú, sötét előszo-
bában kellett végibotor-
kálnom. Nem volt ott
senki. Dc mi,gis valnrni
fólsz forrott el a söti,tbcn
EszernbJ jutott: ..A íi,lsz
ellen használjon ejtő-
crnviit.''',A nyáron aligllancln
én, is rncgyck l.engye[-
országba, pelikán pál

IzraImas beszélgetés a lengyel eitőernyős_cserkészekkel,
_T'ir!*n 

-L..eu-u, 
ugrási-_ _A félse 

"JI:."_ !=:$.lil:
e;tae"i.}at t *n lengiel cserkészek nagylelkű me3hlvás*
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t3l
Ez a hangváltozás kíssé tncg-

hökkentctte Ebenezcrt ; kicsít rágÓ-
dott a d,olgotl, aztán kijclcnte|te l
,,Hát ami muszáj, az musaáj'' ós
betette az ablakot. De hosszú ldeíg
tartott, amíg lejött ós nróg hosszahb
időbe tellett, amíg lesaedte az ajLő
pántjait, közben (morcm állítani)
megbánva a dolgot ós {rj félelemtól
3yötörvo minden másodík mozdu-
latnál és minden retesznél és pánt-
nál. Yégre mégís meghallottrrk az
ajtószámyak nyikorgását. Ugylá&
szik, a bácsí óvatosan kinyrrmull ós
(látva, hogy Alan egy-kót lópést
hátrált} letilt a lépcsó íelsó íokára

I{ogy-hogy? * kapte fet
íeJét nagybátyám.

--.- No§, csak ezen az írton mó-
don nl * mondta Alan, *.* Au én
IrarátaiJn kótsógkívül adrtig tart|lák
ott, öccsét, amíg reméllk, hogy pónzt
!oz, de ]ra ea a remény íügtbé mogy,
blztos, hogy glá;lkmró.k és irtJára
bocsátJ*k, menjon amome szeinglát t* Nos, én azzal so lgen törö-
döm -. mondta nagybátyám. ,*- Én
n€m §zennyezem bo magama,t vole.*Erre az ese,trc gondoltam*-
mondta Álan.

:* É§ hogyon gondolta e dotgatt
** kórdozte §bonezer.* Balfour úr ** mondta Alan * amennytro a dotgot

isnterem, kót eset lchetsóges; va§y szoretto Dóvldot*ós
tlzet azérl, hogy visszakaphasra, váTy ló oka van rá, ItoEy
le |{yánla _vlszontlátnl Ós azérl flztt, bogy ott, tartduT.
Ycvtátszik, \9gy az első eleslk; akkor a rri'ásodik tsei iép
e]ótérbe; boldog vagyok, hogy' ezt megtudtnm, mert ísi,jónébány penny jött a zsebcmbe és bárátalnr'zsebóbe.""_- §bben én nem vagyok benne * szólt nagybátyám..- Nem ? -* ktáltott Alan. * Idehallgasión: -nem
kívánJa vtssza a íiírt ; hát mi legyen velo és mit íizet órto ?

Nagybátyám nem válaszoh-, csak íészkelőelött.
MondJa meg umm * ktáltott Álan ** lásua, hogyúr vagyok; egy ktrály nevét vlselem l én nem vacvÖÍ(

ké.regető, 
_ 
akl a nraga kilincsét nyomkodJa. Vagy ŰJon

vllágos választ, mosl mindjárt, vagy iedig a Ótcncoe'Ó*trcs"Úa
mondom, három lábnyl va§et "aöÍök á testón kcrosztüi.
_ _ _-: BJ omber *-,kiAltotta nagybAtyám ós tgyekezett
íeltápá.szkodni, -*, hát várlon egy-[lercót t Ul Uája van i
3n nylt cmbe_r y|gyoX ós nem táncmosler ; lnegklsérlem,
|togy olyan clőzékeny legyek. amennyire 'az 

irköIcsile{
lehetsóges. Az a vad beszétljo egészcn g$alázatos. Keresztüi
a te§temen, azt mondja ? }is nrivan aien mor.elátvómmai r

.*- Puskapor és a maga öreg keze olyan az-Alan kl-
vont.t{.ardJáhoa l<épest, mint csiga a íecskéhez * nlondtaa má§ll(, -- Mielőtt re.szketö ujja a ravaszt rile§tírlá§s,a markolat már megdöngeti móilecsontját.

*-,Ej enrber, ki akarja ezt kétségbevonnt ? ** mondttnagybátyám. - 'l'egyen, ahogy teteilk, e mffga módján lnem teszek sernmit cllcne, Csak-moudJa fues, hóÜy iúÜlffi:
}éppe_n mit kiván és meglátja, tróiv 

--friósffiala;lÜÍ-ili
fogunk egyeznl.

. .- n{lja_onképpen ur&m * mondta Álan -* sllmmimasl.nem kívánok, mint világos megállapodást. Két szóbanmonűja.me8 ; megöljük vagy fogságbair tartsuk a tttrt t
- u uram t * kiáltott §benezér * Uram Istenem tMicgoda beszéd ez !

- Megölní vagy elíogrrt ? * temételto Alan.
. ., : Ó hailgaason már, hallgasson t * slrÁnkozott nagy-bátyám. * Nem akarok varintaii, r<oreml

--- f{endben vai,t -_ tttöttdtá Alatt .* eh6§y tcttzlx;
--. Drágább ? * hördült fel Hbonezer. * §át inkábbbűnncl mocskolná De kezét i --- --"'**'

" ..é'ri_ t *- mondta Á_lp. .* §tind a kettó biín tA megöIél könnyebb. gyor§abb es liziósaÜrl. A ílút togva_tartani terhes íeladat -és 
tertemótÉn, 

-rtiiíes 
ugy.

és készenlétbe helyezto a mordályt.
** Ne felojtse el, hogy itt van a mordályom és ha

egy lépést tesa, halál fia,
** Ez nagyon nyáJas beszód ** ismerte el Alan *

annyi bizonyos.* Nem az * felelttl nagybátyárn * de ez nem ls
rendes _módJa a közeledésnek, azért szerotek kószenlétben
lenni. Es most, hogy így mcgértjük egymást, térjen a tárgyra.* Nos *,- morrrlta Alan - ön, aki annyira értelmes
embér, kétségtelentil már megállapítot,ta, hogy ón felvidékt
etnbor vagyok. A novem nom fontos ebbon a történetben;
de barátaim trem mc§§zo laknak attól a Mutl sztgetétőt,
amelyról, blzonyfua már hallott. Ugy tudom, egy traló
veszett el azon a vidóken ; a következő napon egy csamaoÚ-
beli embsr olment a tengerpartra fáért és akkór ogy féUg-megfúlt fiúra talált. Elvittc haza ; ó és néhány mas íri
elvitte. ós elhelyeztg 98y régi várban. A íi{r a mal napig
barátaimnak nagy lröltségébe került. Aa én barátaim -oti
jóformún a vadonban élnek és nen adnak annylt a tör-
vónyre, mint ahogy mások toszilr, meg tudnéir neveznt
néhányat közülük; megállapították, bogy a fiú Jó család-
ból való és önnek unokaöocse, Balíour (ri, ezért niegkértek,
hogy nézzek el önlröz ós beszéljem meg a dolgot" no Úinaiarú
megmondom, ha nem tudunk megegyezni, aliglia látJd őt
viszont. Mert az én barátaim * tett§ hozzá egysaerűón *
nem igen néznek rá jó szemmcl.

Nagybátyám a torkát köszörülte. ,,Nem sokat törödörrr
vele ** mondta. * Haszontalan gyerek volt ós nincs kedvem
közbelépni."

;. Igon, lgen * szólt Alan -. tudom, mire céloz ;úgy tüntetl íel a dolgot, hogy nem törődík vele, hogy a
vált§á§díiet csökkentso,* l.{em {tgy van * mondta nagybátyám - ez csak-
ugyen az igazság" §emmi érdakem nem fűz hozzá, nem
íizetek vólt§ágot ds én íelólem vagdalékot csináIhatnak
belóle, mlre én órdeltlődni fogtlk.

* Tyü uram * mondta Alan. *" Á vér sűrűbb, mint
a vtz, az ördögbe ts t Nem hagyhatja cserbon testvére ftát
a 8yaláZat rytatt ; mert,ha ezt megteszi és ennek híre megy,
€z nem íogJa nagyon nópszerűvó toruri a környéken, tracJitc
végzetesen nem tévedek

-* Én amúgy se vagyok valami népszoríl * válaszolt
Ebene4er * ós nem tudnám, hogyan terJetlhetne ennok
híre. Én hallgatnék, mindenosetre]- tirrtót Ós bar*taitóÍ-§;
szivárogua ki._lgy Jló! ez e_gész csak levegóbo beszélés,
rnaga kedves döfködő kosocskám"* Msid akkor megmondja maga Dávld * rnondta Álan,

T
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_- Mégis azt szeretném, hogy {ogva tartsák *, vála-
szolta nag}bátyám. - Nekem soha se volt ínyernrc, ami
erkölcsileá'hibás; ós nem akarok most se kerlvében járhi
egy vad felvidékinek.- * Ön szerfelett lelkiismeretes - vigyorgott Alan.

.-. Én az elvek embere vagyok -* mondta übenezer
egyszerűen * és ha ez p'énzbe kerül, akkor fizetni fogok.
Azonkívül ne felejtse el, lrogy a fiír fivórem gyermeke.

** Jón jó .* mondta Alad - de beszéljünk az árt'ól.
Nekem nem könnyíi megszabnom; először tüdnom kellene
nehány apróságot" Póldáut tudni szeretnóm, mit adott
}íoseasonnak az elsö eltűntetésért ?

Hoseasonnak l * kiáltott §benezer, szörnyen
me8lepvo. * Ugyan miért ?- * Hu hazugság, sötét hazugság ! * kiabált nagy-
bátyám, * Sohase rabolták el. Aki ezt mondta, arcát-
lanul haaudott. Etrabolták ? §oha nem rabolták el !

* Ez nem az én hiri. ám., se nem az' öné *- mondta
Alan .-* talán nem is Hoseasond, ha ugyan lehet neki hinni"

-* Mit ért ezalatt ? *- kiáltott Ebenezer -*- }Ioseasorr

leket ;zabunk" I{özben azorrban adja idt a pitlcekulcxtll,
ós Torrance hoz rrekünk atyja borából egy pa}ackot ttz

est tiszteietóre. ---- Aztán bozzám ford.ult. ds megfogta ker.e_

met, morrdván; ,,I)ávitl {rr, mi,ntlen jót kívánr:k szép birttr-
kához, amelyet }:item szerint megszolgált". - Áztán Alan_
ltoz szőlt.o mókázva: ,,Thompsori trr, üdVözlön önt; cz
rendkívü]i művészettel vezette ; de cg|y tekitrtetben tú]ment
azon, amit meg trrdok érteni. Nem értettem, az öil neve
James ? Ya§y Charles ? Vag§ talán George ?

"* Mórt lenne eg}ik a }iárom körül; uram ? - morogta
Alan, kihürva magát, mint aki támadást szimatol.

-* üsak azért, mert egy kirá1} neíét említette *-"vála-
szolt Rankeillor. -* Minthogy pedig Thompson nevű kirá*
}yunk nom volt, vagy legalább is hozzám.,nem juttltt el
híre, azérí grrndoltam, hogy kereszlnevórc hivatkozik,-Ez 

éppen az a döfés volt, amelyik Álannak legjoblran
fáji, és OiiintOn meg kell vallanom, nagyon rossz névstt
.rótt.. Ne* szólt egy slót se, hanem elvonrrlt a konyha
legtávol,abbi sarkábá, leült és duzzogtltt ; csak nrikor
uúnamentenr, kezet atttam és melegen megkö§zöntem azl;,

lrogy ő volt a siker főtényezője, akkor kezdett mosolyognibeszélte ozt ?* Hát maga
ilagyképű, vdn be,
törő, honnan a si*
vatagból tudnám
mlndezt, mi ? **
ordította Alan, *-,

}loseason és én
társak vagyunk;
mi íeleziink; mo§t
láthatia maga is,
rnit ór, ba hazudo-
zik. És ,mondha-
tom, bolond egy
szövetségetkötött,
rnikor egy olyan
€mbert, flmint eza
tengerésr, annyira
beavatott magán-
ügyeibe. f)e ezen
kár siránkozni ; ki

mint vetette
ágyát, írgy alussza
álmát. Nekem az a
íontos; mennyit
íizetott neki ?

ő meg- *

mondtem9gának?* kérdezte nagy-
bátyám.*&g azén

és akkorvolt vóg*
re rávehető, hogy
jöjjön társasá-
gunkba.

Közben meg,
gyujtottuk aíűzet
kibontottuk abort
akosárból pompás
vacsora került elő,
a.mlhez Torrance-
gzel ós Alannal hár-
masban leültiink;
azügyvéd és nagy*
bátyám a §zoí§*
széd szobába vo-
nulthk tanácskoz-
ni. ott maradtak
el,zárkózvaegy óra
hosszáig; a végén
teljes rnegegyezés-
re jutottak. Nagy-
bátyám és énkéz*
fogással alakilag is
megerősítettük a
szerződóst" Ettntk
értelmében nag!,*
bátyám köte}ezi
magát, hogy tel-
jesen kielégíii
Flankeillort min-

den közbenjárásáórt ós nekem a Shaw*birlcrk évi jöve-
delr_nének teljes kótharmadát fizgti ki.

Igy ért róvbe a ballad,a koldusa ; mikor ilzol az éjsza,,
kán a korryha ládáirr nyugavóra tért*nr és tretes yagyono§
ember voltam. A}an, 'lorrance és Rankeillor kemény
ágyaiktran aludtak ós horkoltak; tle engem, akármennyit
feliüdtem szabad ég alatt és sáron, meg kövön, nappa}
és éjjel és gyakran éb,es gyomorral, meg haiá{iélelemben,
engem ez a ketlvező ,változása sorsomna}< jobban kiforgatolt
nyugalmamból, mint akármelyik elöző csapás ; pirlradatig
hóvertem ébren, a láng játékát néá,e a merryezeten és for-
gattam magamlran a jövő terveit.

xXx. F-EJEZET
Búcsú

Amen.nyiben engem illetett. rendbe jöttem á tefytk-
kel l de itt volt Alan üg_ve. akinek anrryira le voltarrr köi*-
lezve; azonkivül érertem a súlr-os vádat,, a gyilkusság €s

James oí the Glens dolgában, }lásnap reggel 1eltártam
ezt a két ügyet Rankeillor elótt. hal óra táján fel-alá
sótálva a §lraw-ok háza elótt : szemünk előtt nem volt
más, mint szántó és erdó, amely óseimó vo}t és most eriyóm
lett. Még amikor ezekröl a komoly ügyekről beszéltenr.

{olgom * felelte Alan.
Nos * mondta nagybátyám * nem bánorn, akár,

mit is mondott, a tényleges igazság Isten el6tt az, hogy
húsz fontot ádtam neki. De tetjesen becsületes akarok
lenni önnel szemben ; ezenkívül övé lett volna a fi{r eladási
ára a Karolinákban, ami valamivel több, de látja, cz ne,m

ment az ón zsebemből.
* Köszönöm, Thompson {rr. Ez íényestn elegendő !

* szólalt meg az ügyvéd és előlépett ; azíán igen udvariasan
hozzáleLíe; ,,Jó estét, BalfiJ,ur úr l"

* Jó estét Ebeneaer bácsi l -_ mondtam én.
* Tünitöklő éjszaka van, Balfour {rr t * teltt hozzá

Torrange.
A nagtöátyám nem szólt semmit, se jót, se rosszat;

o§ak ült fón a léPcsőfokon és bámult ránk, mintha kővé
vált volna. Alan élvette mellőie a mordáIyt ; az ü§yvétl
ksrjánál felemelte a lépcsőről, bevezette a konyhába,
ahov* mindnyájan követtük ós a tűzhely mellett egy székbe
ültette ; n tűj már nem égett, csak egy kis mécses világított.

§gytdeig mindnyájan néztük, ujjongva diadalunkon,
mógis a rzánalom eg"y nemérrel a rettentő megalázás miatt.

* Fel a fejet, Ebeneaer {rr "_ mondta az ügyvéd -*
nem kell elcsüggedni, mert biztosítom, hogy enyhe íelt,éte,

l,eutr a lépesö íe}ső fokára és készenlétbg b.elyezte a mordályt,



akkor i§ megelógedett pilla,ntást vetettern a kilátásra ós
szívem ugrált bolrlrrgságábarr.

Az iigyvéd clőtt rrern volt kétséges, hogy barátommal
szemben tiszta kötelessóg a sdgíté§ i mindeir kockázattal
ki kell segítcnem az országból; rie James esetébon teljesen
más r,ólernénl,en voll.

l Thompson {rr, az egyik ügy * monclta. -.'lhompsonirr rokona pedig más lapra tartozik. Atig tu<lok va}aúit, a
tényekről, de annyit trrdok, hrrgy egy na§ t r (akit, ira rlgytetszik, nevezhetünk D. of A.-náll;, nórreztÖt, s'Ot t iio-
nyos rossziudulattal van a dolog iránt. Ez a D. of A. kót-
ségtelenül előkelő főnemes; <te, Dávid {rr, íimeo qui nocuere
deos, Ha közbe akar lépni, hogy megakadályozza'bosszrlját,
akkor gondoljon arra, hogy ennek csak Ógy móclja van,
hog"y b_izonyítékait kiteregesse ; ez azt ;etÖnti, hogy tOr-
v§nyszék eló kell lópnie, mint vádlottnak. Ott aztánligyan_
a_bba a csávába kerülne, m_int Thompson {rr rokona. Öi, r"
a_kalj.a bizonyítaní, lrogy ártatlan; nós, ö is az, Törvényszék
elé lépni felvirléki esküdtszékkel, teti,iOem pörben Ols tet_vidéki bírósággal, ez annyi, mint rövid {rton az akasztófára
menni.

ügyvérllrez, ó kiváló mintakép ; az ügyvéd előtt legyen
diszkrét ; és mindebben vezórclje az É[, Dávicl írr t '

Elbúcsírzott ós Torrance-et elinnulr-a komp irányába,Alan és ón pedíg §rtinburgh városába mentiink. rÜir<oi
az ösvényen elértünk a kerítós-oszlopokhoz és a befeje-
zetlen kapusházhon, visszanéztünk atyáim háztxa. Ugy átttott kietlenül, otrombán és füsttelenül, mint. a takatlan
hely;.csak a maga§ ablak egyikében ]átszott egy hálósapll*
errryője, amint fel és le, előre és vissza tere§, mint rrynl
feje _az odrrból. Gyengén fogadtak, amikor érkeztern, nóm
sok élvezetem, volt, amíg itt időztem ; vógül lestek utánam,
mikor elmentem.

Alan ós én lassan mentünk, nem volt nagy kedvünk
se járni, se beszélni. Mindketten ugyanarra gbndoltunk,
b,ogy közel van elválásunk ideje; ái elmirlt-tdóre való
visszaemlékezés szomorúsággal töltött el bennünket. l{égis
megbeszéltük, hogy mit kell most tennünk ; elhatároztrik,
hogy Aian a környéken rejtőzik, más-má§ hel}en, de napontá
egy§zer egy bizonyos helfre jön, ahol beszélhetek vele,
akfu személyesen, akár küldönc útján. Közben fel kelleti
keresnem egy ügyvédet, aki Appinból való Stewart ésI|zek az érvelósek

már előbb is megíor-
dultak fejemben és
nem, tutltam megfe-
lelő választ tatálni
rájuk; így hát ját-
szottam az egytigyűt.
,,Ebben az osetben
uraín *. mond.trttam
-* biztos, hogy fel-
akasztanak, nemde?'"

kedves íiam
*- kiálttltta ő -- men-
jen Islen nevében és
teg}e, amit jónak Iát. §;i
Sivár gondolat, hogy
az ón élettapasztala-
tommal rábírjam,
hogy válassza a biz-
tonságos, de szdgyen-
letes megoldást ; ón
elnózést kórvevissza-
vonom. Menjen ós te-
gye meg kötelességót;
és ha l<ell, hát akasz-
tassa íel magát, mint
férfi, Yannak silányatrb do}gok is
akasztófa.

-* Nem sok uram .* mondtarn mosolyogva.

Álant .rraponta me§talállratom n, #ukfíf"l1'' ffi',|;ianrelyekkcl nregtaláljuk eg;"mást. Aztánodaadtam á pénal',
3-i ,]1l1p volt (egy-kót-Rankeillortól kapott euÜeát),hogy közben éhen ne lraljon ; aztán csak ailtunk" jóia;i'Ó
és ttéztük lidintiurghrrt.

Hát, Isten veled l ** mondta Alan és kinyujtottabalkezét.
.* Isten vele t *.". mtrndtam, futólag megráztam kezétés lefeló indultam a dombol<lalon.

_ Dél felé járt az idő, mikor a West Kirk-ön ós a szón&-piacon át _haladva, a főváros utcáiba befo}dultam. ez apti-
l:Tk_,,*r!k"t}l tnagassága,. amely tíz-Lizenöt emetóttiterje(lt, a szűk, ívelt kapuk, amelyeken át sziintelenlii
rajzottak_a jérókelők, a kirakatok cíanitO a."i, á ioreáÜsés.rlégnélktili zaj, a furc§a szagok és íínom ruhák és*száimás, elszámláthatatlan 

1paó§áá a meglepetésetnek olyankátlulatába ejtett, hogy Úhetoitenül ,do.Ó,ttu* a töme§gei
fel _és alá ; mégis az egé§z idő alatt Alanra es a ,,rriÚ'Ö'njós.légy hálás''-pontra gondoltam; az e1ész iaO aráit il*iazt gon<lolhatnák, ho,gy más érpósem* nem volt, mintgyiittyiirködni a törnkelegben és aa,. új donságot<lan),' vaiami
h,ideg r:ágcsált benrrcnr, rnintha rodsi tettrii&neretem lenne.

A §r:nrlviselós kezc az áramlásban egy§zerre csako<lasorlorl a Rritish Lirren Comllany Uant<iárrak bejára-
tához"

Vége.

§F8,}rt*\

, 
ffi*o*?.o

l 
,}f i].-i l,'.

így teljesen megblz-
ható; az ő dolga lesz
hajót találni és gon-
doskodni Alan blz-
tonságos behqjózá-
sáról.

Elérkeztünk a
Corstorphine-tre veze-
tő mellók{rtig a domb
tetejón: mikor köze}
értünk a,,Pihenj meg
és légy h;ilás" nevű
ponthoz és lenéatünk
Corstorphine poc§o-
lyáira, meg feljebb a
városra és a tetón
álló várra, mindket-
ton megálltunko mert
szó nólkiil is turltuk,
hogy megérkeztünk
elválásunlt pillanntá*
hoz. Mógegyszer ells-
mételte nekem, hogy
miben állapodtunk
meig: az ügyvéd cí-.-- Isten veied l

a világon, mint az
- mondta Ala:t.

*- De igen uram * kiáltotta * nagyon sok van.
Es tízszer jobb lenne (hogy ne menjek meiszire), ha az
ön nagybátyját lóbí.r.taLrtá meg jól az akasztófa.

Erre bem,enL a bázba (még mindig nagy izgalomban,
úgl-, hogy láttam, tetszett neki a treszédem) es rOt teveleiírt szánromra, közherr megadva a magyarázatokat.

- Ez, a levél**mondotta - a }rankomna,k szól, a Bri_
tish Linen ComPanynak, hogy nyissanak önnek hitetkeretet.
Beszélje nleg Thomp§on úrral, ő tudni fogja, hogy jrrthat
tovább : ezzel a hitellel ön eltáthatja Thompson izükség-
leteit. Bízont bellne, hogy j6l gaztlálkorlik pénzével; cle áz
ol1-an barát eselében, amilyen TlronrpsÖn úr, tékozló
tudnék lenni. Anli a rokonát illetl, rrincs nrás teendő, ügy-
védei keti fogadnia, el kell rnonúania történetét és feldjáir-
lani a_ bizonl-itékokat : más kérdés, hogy elvállalja-e vagy
nem és beadvánnval fordrrl-c a I}. of A"-hoz. }{ogy pedi}
az üg_vvérlhez jó ajánlással menjen, íme itt van egy ajánlri-
lel,él egy névrokr;nához. a tuelós Balfour of Piliig irrhoz,
akit nag1..on becsú]ők. Jobb, ha saját ncxót viselíiiigyvóti.
kópviseli ; az ügyr-éd úr nagyon tekintól,yes ernber reníiink-
ben és kitűnő viszon_vban r-an Grant iigyió<] úrral. lía önnek
vagyok, nem terhelném részlr,tekkel ; És (nem gondolja ?)
szükségtelerr hivatkozni Thompson úrra. Tartsa magat ai
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Períszkóp rr vllághálrortlbart

nepokbq,n ha,zÁr:kbun i,s bijvcn lesz, *,lkaltna,
külónö.rpn aa ala,c"qtlrtyrltivósű cserkilsznok a íre,
riszkó1l lrasznála trirn.

I-í,o§y,tln kószítüretünk luázil.a.g, ilyen,kós,lü-
lékot. erre fcltl}iink ntogt rövidetr, velősen. §őt,
$ bolk:kban csak r*{rlyo,s peu$őkért kapbatt'r ké-
srülókeknól srrkka1 praktikusabbat akarunk
ögszeírliítarrl § neln perr5őkórt, lranem fillórrl-
kért.

Lo8el{í,gzör is vegyiink 1 nréter l-rosszúságú,
t,5X? cm, vastatrJságír 1:irlraialécet. A létci
kör,épe,n vá,sjrrk el ,s tloboz1lanital, szenrg§-

c§ú,varrRl, il}tltve örsletattó ltot,ogg,íl §zcreljíik
íel Lr8y, lrosy tt tlolrozpánt segítségóvel csukló-
§u orüeír öBszeha,jtlrrr'tÓ legycn § f[ §ze,meB-

e§ey&Tbá, rlugott lrelroggal pedií{ cgyene§íe
rntlroví$hcg*rük. Kercssrtk elő á?, ott-

, 
"lí!,ií

{

fl. +',i

*g*,*c

lrotti hcre{os, fol*.llítlr,util lrorotvó]kozr,i tüliröt s szerezzünii.

móg egy kis téglula,p rr.ln,trú, z*e}:túkröl, Ftrttit a rird tetcj,óti

frirósszel nrólyits{irrk ki egy }Nlrrseatrti rryílÁst (P cnl hosz-

szirstág{tt, tolrát a nlr,8yottbik §zi1lo§§égc a rriclnrlk!) óppen

nkkor,{rt, ürogy 11 borotvátkoző tükör rlróí folírllítójínak a
vóge slnrán }reilltlszlrerljók. l(öavotltlniil a, rryilás melló cst,-

vrrrjurlk be e§y dcróhszögcsuvart. Ilt?,cl a felső nyíltist a
drót btillogz,ióse utá"n zárn,l és így a borutválkozó tiiköt:

itr,ótjá{ rógzíteni tutljuk. Már m,ost a, rrid tetej,én és aljátt
a vógcktől kb. 1|l*,1[r crn távolság}ran fűllészeljürlk ki a r,úel

vrrstagsírgának (aa 1,,'a crn-es vasi;agságl) felóig egy_csy

nyílást, rigy hosy a két t,ükör, n, felgőbe a }:orntvállto,zó, az

KÉ§Z|T§ÜNK PERl§zKÓPoT AZ,EucHARl§z,
TlKu§ KONGR§§§ZU§ ALKALMÁBóL. * AtA"
§§oNY VA6Y, TotDn MÉG §GY pERl§zKÓPPAL

Árnint ez a gn(t rn*g{tti e,fi pmbof íülót, i{i§tén,t 0, teil§cr,
alatijárók 1átókósaiilrlkórg gonelol. Míg o i,on8o,ralrrt,t,júró

sötót ttrste rno}r(ln f{rrjrl mnsrlt előre n tongar rrrólyén, atltlig
a ftnjó tornyó,ból fúggőloges*n f*ifeló nytillk n periszktjp
.csöve,

A szírrazf,öldi lrnrcokbnn is tlkalmar"túk n perinzkó-
pot, Á bRrcrrlc ugynnix tiihbnyir* íilágharcokká alalrtrltn,k
.clt, nlro1 az ellcn*ógttll ldivógaá.l,kok rrélro1 tlgészen közel

1rrlzt}tiínk egylrtli,s rrr*llttt, A feelezók, a lövészórok fólé
qrmelks{tnl a,z clltln*ég rnegfiByoléne végett, ntrrjdnerrr }riztos

}rnlrllt jelcntr:tt,. hT itt lta.sznált periszktrpok ogyszerü
f*csőttűl ólloílrrk, íI}cly§knpk íenn óx ienn esy-esy nyilásuk
volt. n tryitlisrlk nritgött eg}"(,Fy tükörrnl,

fi ktlrrrnly jeleutűsÉ$íi §fiürksz*tek nronclhatnólc nyárs-
polgírri ivrrdóka nrcgtrlll,rllra,tó ei polgórl életben ig. l§y Átt8-
li{lban, Ilol1andiátrall, dc elpőstlrban Dániáhan, ar abta-

kokra hizonyo,t szógtltln tra.Jlíl tiikrököl, §z()rélnek, A §lZó"

bában látrri lnhet, mínriazl, unti az utcán t{irtéltik, §at a

rnegoltí{tst nyugocltnn elkercsztelttgtnók á. kíváncsí cmlle,
rek tnlálmá,t]yánfi,k, &fiOnb&r} jolr}:, }tn ncm ert,t vortatktrzó,

1n8 frrí{lnljrtk ltl ezt tl gúrryoros clneveaégt- Van ennél esy
sokkal pr:m,irágnblr kis késztilék, mcly mól{,1ibbnek mutir,t-

kozik n me8jolölógt,tl.

Ma orszrl§szerto B. nO,§y 0§yiitte § tnesmozdullisok,

,,p$rádók'(o íglvonultlgrrk, tlnnoFrsó§ek koráí éljük, Az ern,

lloroknek sok,$uOr §zíru§zrei le]kos 1rl,váncsi*óg5lal venznelr

rószt ezekon t} ]m€gnló?dul/rsokon s kózülük §Ok&n, ,ho$y

Jobban lánsanak, c§ynzerű., r*rlrn illnt,ve szótsredlret,{í }ócre

sngrelt két {ükörből, Élló periszkí"rpaí vesunek. Ltitlratunk
ltyen perl,szkópos cfíOdü,bogarOkfi,t nemc§ilk §ellin}lon,
han*m ltómában s íxrncleintra.n is,, Á küzelgő iinnepélycs
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A periszkóprrak legyen szótnylthatri lrldja

alsólra e u§e}tükör §zóp §inlán beiileszthető lagycrl. (Azábrán helytelon ó§ folc$leges a két felső nyilá*, pont rr;-zöttük kellene lennie az igazi nvílásnak.} Nagycln foníosaz, hogy ;ninrlkét tükör dő]ése poni 45 fokos lcgyen" mericsak így biztosítjható a }rel-ves iá,tószóg. Á felső trlkör tlrót-
plntja a rirri tetejérr lévő nyilásba kerül, a nyí}ást lezá.r-juk a derékszög§§ava.rral, nragrit a tiikröt periig }xillrlszt-jük a íelső {5 fokeis nyilásba. Áz alvl tiikrrjt ,}r.sszat]lrik
olda}ával csúsztatom az alsó nyíllrs}ra, móg 1xciig r.lgy,
logy u túkör nagyo}rb,ik része a bot egyik olrlalílrr rrliog,;on,
hogy a bot mögüt a kitógó iükört,észbe pliklnttrassunlr. ltgy,ó.b-
ként, ha az alsó nl,ílás tirlmétyre itletve szólesre s;terutt,kis gittet tegyúnk a nyílás mélyére ,s ebbe rryr:rnjuk a tük_
röt, így az biztosan. szi]árdan fog állarrí"

Már most a, készülóket úgy kell kezelni, }rogy a rurlat
íiiggőlgesen, telrát nem előre vagy liá,tra dúlve feiemelenl

olyan n-rrr§asra. a íel,ső tüki.'rrel, rr tírgy vap;y szerrrtólenr.l{i
valaini, íclé, hog1. az alsó t,ükőr porrt in §u§mem e}ó kcriii-jön. Az alsti tükörlx;n rrtcgkeresem a, felső tükör képét, &a felsó tiikiirberr pr:dig lírlorir rnin<la,zt, anrit iátnók ui.krr,.ha ugya,rtil,zon htdyr:li á}lrrók, alrol utosto aztinha,n minítlg1,
hát,6111ncgl,gil rnóterye! m*ga salrban § o§ilaü rréznók
SZt:l j e }.

Ezzel nag,yj;ihól isn:rer,íettük is ezt lr ltázilag etkíszil.-
betó 1ier.iszkópfrrj{rit, r_.r€y új lt*yón nevezvo fi. gyormok§t|a kívil.ncsi . trtnllprck ía.lírl,rnri.nyát. Hozzáfűnlretjúk ta}án
n)eg az,t, irogy szá,tliíása, kiirrrryű, kényelures, m,ivei rirdja
összei]njtható, rT, tükr,ök petlig kivolretők a ríidtlói" ]ltktiszi-
iése. }ra min<]kél 1ükör megvan otthon, norn iierül íailrhc
30 fillérnél. tükrökket együtt pcclig M fitlílrbőt itősógos*n
futjar. Elkészí,tési ideje 15 perc.

Jó cserkész előtt nincs akadáIy, h* alaesorry, rtre8toldja
eg1' periszkúppal.
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- Hrt;', u *aroa* se6esütéi. Nem ijfáj olyan 1agy.9n. A3,a7,._ }tát ez a mÉr§odrK §ebe§ute§. l\em 1§ lal otyan íja6yuu, BL_aL
ukrán golyó, amely a lwowi temetóben átütötte.a karját,..sokkatukrán colvÓ. amely a lwowi temetőben átütöttc a karJat, sokkal
kinzóbÜ "Ólt.., -- hasonlitotta óssze élményeit és az emlékképek
,epvmás mellé sorakoztak asvában. Bizony, Ő már öreg légionista,,egvmás rnellé sorakoztak agyában. Bizony, ő már öteg légionista,
K"tít éve. hocy kiérdemelte Ó;t a dicsóséget. Ott, akkor, Lwowban.
*miLn" 

'Li.Xir,rlt"L az osztrákok és védeni kellett a várost az*álto,'kivöírultak az osztrákok és vddeni kellett a váro§t az

"t.a""t .tt.", n.nat qln$ei|i Jé*i_.:. i, j*r?lrl_"_\,^_" _1;:t:!
is . . . Egy sirkő volt a fedezék, hullott a hó és.erósen alkonyo-
dott. Tlizelni akart éppen, de nem tudta meghúzni a ravaszt,

húsába mart a solyó. Régen volt, nagyon régen, Ha nem volna
a kitüntetés, talán nem iiemiékeznék rá, ,- '-'Ú"""rábait 

ielkönvökölni ée szeretettel teli pilla§tással simo-
."tt;";8Íio';-iOr.ii rÍ,Úárógason lógó egyenruhálán a koszo_rús

ia, érde"m"keresztet. Aztán visszadőlt párnájára, néhányat plllo-
satott més s megint lecsukódott a §zeme,
'---Úotirii Szaiiszló, sebesült önkéntes, aki már tizenhárom
eo"r-ŰJÜu"-pr;É&;i a kezében védte a lengyel hazát, ismór
elaludt.-'*'Öáaktn", a varsói utcákon morajlott_.a.. tömeg, csapatok
vonultak hancos énekszóval, gépkocsik dübörögtek s me§§ziről
ás;údörcés le]rőzött a város felé. A kis szobácskában azonban
iiád § ;fisalÓ. nolt továbbra is. Egyszer-egyszer.,á,polónó
nvitott be hlallian. megnézegette az alvót és elégedett fejbóllntá§.-
sál kiment, rnert rnégiszárritalan szenvedó várta, hogy enyhítsélr
kínlódását.---'-- 

nJ*T.a"tt, midón zajosan felszakadt az ajtó és szeleseg be-
robosott eev látosató.----:-hz-ii,"], 

S?tust * harsogta az üdvözlést, ahogy a torkán
kiíért.^-'"*§aniszló felriadt a bömbölésre és a fegyverrel teletüzdelt,

".rpi-pi."ok-rzutyok 
venié8 láttán úgy lóáult ki az ágyból,

minthá kutvabaia sem volua.'-..- 
- Ör,ivv"jl rar^ér! _ ujjongott, ő is,..viharosan ö-lelgetve

oaitását. Hirie"Íe"iében .z.. kéidéi tolult ajkáía, dc valameny-
i-,yit uir,"urrorítotia a legégetóbb s mire _kimond16,. l6|gfuldf tiú.s

öivendezése és öreges ig§Oaó komolysággal kérdezett: - Mi
van a fronton?.. .

Ósztálv-. oad- és szakasztársa szintén elkomolyodott,
_ Veíeúriti"k. Még mindig Modlinnál- Tartjuk az állásokat,

Nem lehetett mást csÜálni, liiszeri tudod. nem volt löszer -l.iriti hrá"."u. - De most már van, Éppen elé5, Küldtek .a
-"n"u.ok. Skierniewicnél állnak a vonatok. Már két _ napja
hor"diuk kifelé. É,n is így kerültem ide, A gépkocsi a kórház
elótt- mondta fel a szolgálatot. A vezetö azt morogta, a Javlta§
negyed óra, a portás p*cdig azt felclte,_bogy.itt vagy,.Háttc-
iöitem látni téietl ... 'és 6rlcsúzni is. Mert ki tudja?! , " Pil-
"sudszki apó hoúapra elrcndelte az általános tánadást,

Szani'szló arci kipirosodott az utolsó mondatra:

- Honnan szeded?
Baitársa leEvintett"--'H;;r;;?'Benne van a }evegóben.." és... és mindenki

mondja. Ozönlenek az ernberek a vonalba!
A bekótóttfejü gyerek a fogashoz botorkált és reszketó kéz-

zcl rán§atta magára ruháját.--- J"N. uarnűit lotarÉ az ajtóra vigyázz, lrogy_ se.nki se, jöj;
iön be! _ lökte iáza"an a szaiakat a látogatója felé. - Veled
incpvek. Nem maradok, nem maradhatok itt, Kell most mindcn
puJÉa! ,.. * dadogta izintc önkívületben.' 

Potoszki Kázmér mcgértette.

- Ha tudsz, gyere! -- biztatta lelkesen. 
.

§zök;énika;t 1reszkedtek ki az alacsor§, f öldszinti ablakon,
Szaniszló bepOlyalt fejére fel sem íért a félcsapott .szélü cser-
készkalap, Á sáobábai hagyta a többi,hotmiv_al egy^ütt. Csupán
karabélvát vitte el. Minek iohamhoz kulacs, hátizsák?

Fcrin a teherautón. amikor már biztos távolba jutoltak a

kórbáztót, szabadultan felnevetett és az e5yik nyitott lószeres-
ládából minden zsebét teletömte tölténytárakkal.

- Ami biztos, az biztos! - mondogatta elégülten.
Aztán odakuporodott a tóltényesládák tetejére és tekintetét

le nem yg116 volna a lassan közeledő látóhatárról, ahol pirosas
pránátfelhők nyiladoztak az égen." Modlin bátárában feltartóztatta őket egy tiszti járór. A
vezető kapitány megkérdezte ezted,számukat és kurtán rendel-
kezett:

- Bevonultok. A 20. ezred hadosztálytartalék. Megtaláljátok
a községben... Előre!

Me§találták, a százaőat is. A Sienkiewicz-diákok ott térdel-
tek sorÜan a templom lépcsóje el6tt és az iskola pátere rcmegó,
elcsukló szóval hirdette nékik a feloldozás igéit.

Szaniszló jelentkezés nélkűl állt he]yfre a szakaszba. Való*
sápsal elbúit'az elsö sor mögött, valahogy észre ne vegyék,
.rriíÜa ne kúdjék. Cinkos. értő'szemvillanások repüitek ícléjc és

halkan szállt az ujság:

- Szaniszló i,iss}aszökött! §edezzétek!
De már nem volt szükség erre, Az éjszaka ráborult a

csatadrllta tájra és csattant az-indltó,,paranc_s. Most már nem
fenvesette Ieieplezés. Golyók sziszegték körül úljukat a hátsó
vonalákig, am á nirtat csak kerüIgctté óket. Ugy vélte. hogy még
nem érettek meg az atatásta.

Onként meni előre. az egyik órállásba. Puskáját nekitámasz-
totta a melivédnek és kifigiélt a }rangos sötótbe. Rakéták íöp_
pentek, golyószóró csörgött-és kézigránátpuffanások hirdeiték az
értő fűleknek: -. Holnap!

A tWoWI
CSERKÉSZEK
Irta: SZENTTIVÁNYI .IENŐ

Kozákokkal viaskodott, Budienni vörös kozákjaival, akik
valahopv emberfeletti nagvságúvá nóttek. Borzolt prémkucsmá-
iuk a'Íelbőket kotorta ái vérszom.ias, vad arcuk olyan széles
iolt, hogy szinte elfogta a látóhatári. Százan meg_százan.támad,
tak' rá "ésvszerre és 

*ő 
egyedül volt a csatamezőn, rettenetesen

esvedül és hasztalan próbálta felcmelni puskáját, Karja, te,ste

n"eh eneedelmeskedett'akaratának, moccanni sem tudott, tehe-
i"tt."Úi'"aitu, hogy letapossák a feje fölé cmelkedó gigászi .ló-
oaták. Inse rátaoáát veieitéktől csatakos bőrére és mert tudta,
Í"g' -isl"t, .rÜlrót kiáftott még: _ Éijen, Lengyelország! , , ,

Kiáltása hosszan c§engett, fülében z€ngett még, amikor hirte-
len megváttozott előtte i ta3et. Elt{int a komor, felhős égbolt,
derűs n'apfény sugárzott körüiötte és a harci zúgás helyett hang-
talan. tisita irvuEálom lebesett a levegőben.

Íaióri tekii'tete egy pápirlapra tévedt. Saját személyi ada-
tait olvasta le róla: DaÍis[,i §zaniszló, önkéntes. 15 éves és azlán
latin szavak következtek, Feitegette értelmüket, mint valami rejt_
vtnyt- Ágyrázkódás. .. kopbn}acsontrepedés -_ bet$?te !i úsy
at Ó!l raiáa.ágosan, mert 'nrég mirrdig 

-valami fátyolíéle lengett
szcriÉ elött, Aáá., egyszer.. e§észen rnagára eszmélt. Látta, hogy
cgv kicsinv kórházi Jáobában van, Elmosolyodott." * Áí*oatam. Thyú, de rossz áIom vólt! -_ suttogta.félhan-
go§an, - Majd rljra' a,z ágy végén 1ógó papírlapra aézett és

megtapogatta vastagon bepólyált fejét.
* Hát persze! - folytatta a tünödést csodálkozva" * Per-

sze. .. de már három napja, hogy itt lennék? .. .

1920... iúlius.., 15 - vizsgáIgatta újra a kórlap kelte-
zését. Nem, iti nem lehet tévedés.,.. Éárom napja. Me_rt a roham
iírlius 12-én volt. Akkor délután in<lult támadásra a lengyel öo-
Léntes hadosztálv. hosv visszadobia Modlin íelé a varsót már
iaiOia"ots*sra m'egkOziiítO o.orroÉ jobbszárnyát. Mellette törtek

"iOr. " Si3"k;e*Üz-gimnázium _ötöd!h_ osztályosai, cserkészek és

nemcserkészek esvtöl'egyiq.. . Egy léIegzettei át a sík mezón a

oörös rajvonalig".'. . Le;;riowicz lbvést -kapott és felbukott, Dro-
no"ruo i', t isze8utt a sorból . . . aztán, a*ikor jött volnh a \éz7,
iusa, *,alami fájón fejbecsapta s elsötétedett elötte a világ, sötét
volt mindmostanáig,

Másodszor is megtapogatta a koponyáját_szorító kötést,

- Sraonell" ReoÖszáaÜb. Isen. Csai< áz lehetett! - állapí-
totta met l todá, 6izonyoslágáial magában tehetetlensógc 

^okát,



Szaggató halántékfájását.elmulasztotta a íriss éjszakai széles amikor a futóárokból-meltéje kúszott egy karcsú ii;"Yr*i;k;s rásuttogott:

. - Csak ón_ va_gyok, bityó ! Kázmór kúldött. Átkötözöm aIeJco - nemmel telelt:
. _ Nem, Mária. Majd holnap| _ s búcsú nélkül menesztettevissza testvérét. Vöröskeiesztesekirek r,átri-" r,a|ti,:' 

*-"-"-t-"*
Az,éjyakában egyre-másra húztak el állási metlett á roham_csapatok, s. pirkadt, mire az utolsó is kiiutott az első vonalba.Akkorra már tombolva ugattak az ágyúk ás a rendelkezés vissza-szólította a századhoz.
A századparancsnok-osztályfónök előt sikeresen féIrebújt ésegyenesen a páterbe botlott reitekén,

- Tc itt?! - mcredt rí élhúlve a pap.

. -.Igen, atyám! - felelt egyszerúen és feltűzte a szuronvtpuskaJára. _ Nagyon.kemény volt a kórházi ágy! - tódítotíatrelásan. aztán mcghajtotta fejét az á|dóan ráióhezedő tenyér
a la tt.

^__, _. I:t:]r" l:§y.". veiünk, fiam! - hallotta mé5 búcsúzását,anrrnt a,íelhágóhoz indult, szakaszához. A {iúk izgátottan össze-lrüjva -várták a rohamjelet_és szinte kilendültek az*árokból, ami-
Yj_":]óllyk egysze,r,re,,megelevenedett a szeles mezö. Hang nélküllodult clóre a csatárlán_c. aztán mint zúgó vihar csattant-fel hir-telen az óljenkiáltás. Rajvonal rajvoníl után mcrült u kti"a.-
|1p.!.,: _T.ly ott fortyogott az oíosz fedezókck kÖzÖtt. Az és ki-vorosodott a robbanó lövedékek fényétíil ós a hainali köd"sáz-l<rszlányokkal kever.edve *omolygott '" ;ík-áú.-X' aiir,aái fii'i-Tusa csylrclyben iullámzott. öt lópést _előre, kettót vissza^ pcdig
r;.át az utolsó raj is elhagyta a lengyelek eisó vonalát.

Kázmér hideglelósen vacogta barátia mellett:
_ . - {o,*i lesz? Hol a paáncsi'! Nézd, nézd, mi van ott! In-,luinunk kellene már! . . .

§zaniszló nem felelt, Nyügözötten meredt az üvöltő harcosgomolyagokra_, ahol gyengüli a'lenclület s lassan-lassa" iert o"rr-tett az előttük levó robamcsapat. Meg-megingott előbb, aztáncgfszerre visszaomlott, akár Í,partm."ii gitró"l 
" "ir..', Cr'pi-,,ancs még mindig nem érkezett!

Valaki felsírt a háttérben:* Visszaverik! Jaj Istenem! ,,.
lvíária volt, Szaniszló megismerte húsa hangiát,

, ..A kétségbeeseti sikoltás lelborított " trenné''Áind€n meggon-
dol ást.

... Mugu sem tudta. hogyan, de kinn volt a mezőn, kiáltásavijjogva szállt;* Cserkészek utánam! Utáánaaaam! ...
,._.. §:1,1.... 1y,]mnyit sem.engedett mellóle- Vörös képe ótt szán-tott mellette .ba]ro], jobbról húga márványfehér arca'villant fcl-,el. Koromcsikokat hasvott rajta a nchóz Mauser-pisztolyból ki-;lmlií fűst.

,.. ..Tiz_enötévesek,__ gyerekek, közöttük a történelemtanár rlr és
kozóttűk__a. páter. öket már parancs vitte, az együvé tartozás pa-
rancsa. Előre fiúk! Élien aiaza!

,. . . Éljcnl _ és üsd! Ne sajnáld! Előre, előre, a cél Len-
ryelorszag, oro_sz a _gá| neki hát! - és Szanisz]ó utat ütött, vá-gott szuronnyal, golyóval s mintha gondolatai fennhangon'har-
sogtak volna,'tiport mellette ösvényt az embergazban ÍÖgyverrel
Tirályo_r1.:ú_ h_rrlga és a még mináig vörös. dÖ.most máí önvé-rétől,vörösképű Kázmér.

Es a 20-ik ezred" az első rajttal áltőrt az oroszokon. A ke*
vés ellen, aki megmaradt, futott esze nélkül, Szaniszlóók előtt ne-
dtg hirtelen kitágult az elnéptelenedő sík. Valahol hátul kürt'szó
,.Ts._t1,. megálljt parancsolvi. Engedelmeskedtek a rendelkezés*
nel(. Márta leeresztette a o_isztolyt és kötszeres táskájáért kapott,
hogy bekösse Kázmér a..sébét, Szaniszló fúiva csapta" fel pusiáiá
závárzatát. Egyetlen gotyó hullott ti a taiÜenvt;Ú'ői..-. 

- r-*"*J*

- Az utolsó! - zihálta - és nincs már rá szükség.
Ne1, volt. Iromba páncélkocsik göragiek eló 

-a-Bajnali 
vi*

!4s9.ráq9l". .és ulánusok^fejlődtek i.r'i nrl".ititO ellentg Ítaö_
ze,sere..Vágtában dübörögtek a tarlón, élükön a tisztek, Sianiszlónczte és meglengette kezét.

- Menjetek! Lengyelországórt!
, Egyikük futtában'Íehajolt"a nyeregből, magához emelte éslengyel módon arconcsókolia.
_ _ * Azért, testvérke! De már feltárnadtunk! Elmult a 'vesze-
delem, §zalad a muszka mindenü(.t,

_\7,t|n a lovasok is eltúntek és a 20_ik ezred lassan rendbe-szedelőzködött. A páter fennhangon szólásatta a Sienkiewicz-diá-
Rot(at, .mlntha ,otthon, az iskolában tartaná névsorolvasást. És a
htány^zóknál elfúló hangjába bele-bericsenge+!_egy v ezény sző.
. , +".lu.T"s trs. csoport még mindig ott állt, mc§sze a csapa-
tok_.elótt. ahová elverte őket a rohamizele. Nevük száiról-sztiraszjillt a gyülekezők között és tarsosó, m".piő-1i"a;a';;er;Jd;;
lt,íegind-uiiak tehát. Félúton,"9a;k-"";;i" -ítlt'.gy 

rraiiáár.- i,osztályfőnök úr, Megcsókolta Sianisilót, 
"tái-ieÜ6 az ulánus ésutána kiegyenesedett]

- Dabiski - recsegte, - maga megszökött a kórházból ésparancsot szegett, Dabiski, maga 6nhata"Imulag . rohamot vizt-
|I:l., +"p"lul visszatér a kórházba és ott váija meg a követ-Kezmenyeket.

Szaniszló iiszteleett.
_.Parancsára! ]- és indult volna.
Századosa visszafogta.

, - .Més nem végeietml.. . Dabiski. . . édes fiam _ mele*ge.dett at s.zav?. 
^-: Maguk csatát nyertek, Masukat ezért kitűn-

:::.^r_.^.._':lJ.Srt1 lel az ezred! Most mehet! _ lejezte be katonásrloegseggel.
. _Szaniszló ment, Boldog volt, hogy ott lehetett a veszélvben^ahol. nem volt szabad hiáriyozniá ááiétl." ;;;i;;;É#";;';;,;

fl::"O."'' 
babérra, dicsőségré, .r"t iíÜ,-tJsy'r;"Ú;d -; *Ír;i

Cserkész volt és tizenh4rom éves korábaa a lwowi temetóbenegy sírkő mögött vétzett elóször u ur."i tráxcrit

.., Urrá - oroszok
{lzuwaj..{ ]0, ezred. a
cs a.lenp,l,eI hazáért.

üvöltöttek odaát és visszacsapott a
cserkészek ezr*de, rohamozott Livowért
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i Dr.. Qieaone Lgo:e c..

! :,:l j: l;"i ;l ili{iüifJ§#.,3! #: ^,i}r:,] ;,,{litil

Lasgú móltó.rírggnt lrötrrpolyog lállrr,trr alrrtt, rt ,,kúk"
Duna szürkósz,öld iii;*lnqja,, §okszór jutott már eszctlt,bo:
mióri ln nsveuik ezt a, íoi§ót .,kók" DunÁnok, am,í,kor kóken
{ríryseólvrln sohanetn nrútot,ktlzik be al)nok, aki {rtj(rn
mlgnthennl rncrráll nartia közolébetl. Nem kék Ru !90m

ReÖÓnsburslr&l, icm Prr*xirullól, sem Bécsnól. §zü,rkószölrl
anÖak a sríne otl, ls, ahol n CsÁUírksr elt§rpé§uheclő fcgyel-
irnezetlon*ós,írből n Gcrecilc nyírlvÁnyoih& titközil(, m&jd
pedlr aa c§zter8omi Mór,la Vn,lór,irt-lrírl oln,tí lctrreszhctlvétt,
Ógyszcrre csuk Szent l,$tvá,u ősi vÁrÁt pillontja mcg .ónlru,
cáil tUkrözőclvc. mlg írztán ír pompri§ bazilikn rlrnyékó,bnn
<liderccve ncm fofiju, gletősobbre útiót. l"elteklnt & hrtttrltnus
kurroló'r,a és irisy-kedvo názl azt, a Jolontéktelennek lrltszó
tör-pe kts embeit, ak,i, mindgzt köroltől i* sr,enrléllroti,

Az eszüerromi vórtregy ebbetr gz évben na,gy ostrmé-
nvok szÍnhelvó lesz, Ez,ren és lízezren fo$ják felk+t,csni a
násyvilás minrlen r,ószóről Szerlt lslvírn kirrllyunk sztilő,
treivén d," mncyar ka,tolikusok olrrő telrlplonrát, Magyar]
or"sl;ác ltíbotcri 

- 
ltercc8ílrímá*ó nak székesesyhá"zót,és tplárr

nrór iöbben lódulng}í trtnlíl tóttónelmünk írJonnan íeltá,rt,
<.lo'kótségenklvül legjclorrtősatrb rnűemlékének me5tckln,
tésére. az esztergomi ásn,tágoklroz,

Az esztergomi b*rilífua már me,s*zíről nzomboötlik az
rrtasna,k. Ákái von,*ttal,, va§y ország{rti já óm{ivol ki}zeliti
rn€E & t8,000 lukosir ig váro*t, akór a Du,nán közeledik,
vady a tirtsó nartrirl nóz Csonhnmo8yarorszCrg határa
felÖi az óBnen 1tj0 m,éter mn$as kupola, tetej,én eu eralryo-
zot kerogiitsl, országunk lrnjdarri nn,§iyságót és gazdagsó-
rát iuttatia bszélrc.'Nem mini,lra a mostdni ,bazilika tön"
i'OrietinurrÜ ősi ernlékei között kórlretno nlagának helyei,
irisren u rrrult szóae,dban ópült cstrpán,: 1822,bon tot,ték le
slanköv,ét és csak 1$0-ben készült el telJesen, l)e azon tl
rróiven. amelyon ma a bnzllika áll, mór Géza fejoctolem
+oíitctótt eldször tomplomot, MaJcl ugyanott épittette
föt fte. §zent lgtván az rijonnan alapított esztergomi érsck,
sérr etiti széke*egyltózÁt, Túzvósz, hábonik pusztitottak, a
ieánlonrot a XIl,- snázad, óta érsekei többször úJra kellett
t,o,ri,- OuttsOk. A török vágle8og kitakarodása után pedig
úfriia'rerezía /rllitügt ttt,' ismét ogyszerü .qzékegesyhózat.
* e mnt ponrpás ba.gllikának gondolata Rudnay, §ándor
horcs8prlmástói ered, 0 vetettg mO§ onn€k alapját, ar ő
nevóh*e'z fűzitdlk an rlj bazlltka alnpkőtetétele. Felgzentolé_
aóro mór cgak második utódJának idejében, t§S-ban ke,
rülhetott sor. Nagy ünnepélyessésgel törtónt ez, Mago az

Az ole§z klrály, Vtktor
Dmánuel, a blboros hercog-
orlmÁssal a trianoni határt' nézl

rjsztrrik utalkocló, l. í'erene Jóaseí személyesen vott rajta
rőant. An írj klasdzicizrrrus *{ílusóba,n ópült ,,bazilika" teljes
befeibzése 

-azonbtrn cgak 1809-ben következett be. -*" A
lrat*lmaa korin,tusi osalopokkal díezitett e]őcsarnok,bart
,me§telAijuk a nógy építő herce8,írűmás cimerét. Alattuk
o i'ctttn§; ,,Keztleiío fiurlnoy Slindor, fol},tatta Kopá,csr-
Józtref, folszentplno Szcitovnzky Jónos, befejezte Simrll, Jli-
nos." Á nebéz vagk,alrun belópve, pompós látvául,bnn vlrtt
rér+zürrk. Á 118 mótei; hossz,ú és á) méter széles tetnplom
nólró,nv itlncs,őfoknyi emelkertrés után a szontélyben vég-
zőttík,"Fe"h?r, ,nrówányoltára felott ott lá,tjuk a rilá,g }eg,-

nrlgyobb olúórképét: i3 rnOter í}a,g&§ és 6.6 méter széltls.
Els6 n{,llanatrn. 

-ázt kell lrinnü,nk, lrogy Tizian Ássulti.lt-
iú,v&l llllunk szemb€n. Vatóban az ő ihletét á,tvéve festettt,
ines Múrí,n. m€nnybem§rlel,elét Grigoletti olesz fgstő. Közcl
rlz -oltírtroz szép 

-mátryóny trónszók ó1l: o hencegprítnás
íő,napí üróttusa,. 

- A fal mel}ett kótoldalt el}ielyezve }:.úzórl-
nrik'vésts a ku,nonoki stallumok, elóttük e8yszerű padok
a hivaiaio"s saemélye,k és a növontlékpapok részére. Á
szpntély boltoza,tónak freskójúra, a felottúnk közel 7:]

méter 
-rnages,ságba,n 

bezá,ródó kupolára, a szóp m,el}6k-
oltárokrg, Páarnóny Póter óg Simor János bíbnrosok saob-
raira ceak futólag v€thotünk m&r pi,llantást: megszólalt
a hazilikn mult évlren rijraöntött, kózel h,etvenmázsír,*
Nagyboltlo8g§§aoRyhtlrTangja, íelzú§ í}z orgon{r és fehér,_
xniiirge,s liispapok után, 

-úörii§be tittözött kanonokiai kísé-
rotóben bevónúl Magyarorsz,ág bíboros hercegpr.irnÁ,sa
ünnepi §zantmisére. Felürarsant az ,,EccB saeerdos". tl
püspök érkezósét jelző ének... a Kyrie,.. a §lória..,
Nvoicvankét e§ztendőv$l ozelőtt a bazilika felsaentelésc-
kór Liszt Ferenc vezónyelte ugyff,nitt esztergomi miséjét.
§zgnrtm,iso után mo8o§odáljuk a t,emplom hajóját díszítő
két romek bronzozoit dombor,művot: Jézus a kisdedek kó-
zött és Józus bovonulása Jeruzsá,lembe. Az utóbbi alatt
kis,roneszán§a mellékkápolnáiba, az irgynevezett Bakíros-
kápolná,ba jutunk. Oltára előtt örökmécs ég: itt őtzik az,
OlfÁriszcnngégtt. Fókép az oltórÁt kell megnózntink: frt,
nngyali üdvözlct, alatta pedi8 a. négy evangélista bámu-
latonatl fínom domborműve. A kápolnán rögtön Iátjuk,
ho§y ,i§en rtgi, nom a bazilikával épüIt. Ágaz, hogy mégitl.
Mert iffrz u§yan, hogy Bakócz T,am,ás eszíergomi érsok
építt€ttc 150?-trerl, de az rlj bozilika építésekor óvatosan
szétszedték ég köveit ererleti helyéről valamivel ésaakabbra,
mai helyón illo,sztettók ;ismét öspze mincbn változtatás n,ó1-
kiil. Az trlióir folett olhelyezott kegykép ós a szentségház

Eeztergomi
Ásetátok.
várudvar g
íelvonóhldakknl

Várlal,
háttórbclt

a Dunávpl
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", 

jói .' 
ii-.jf.desebb lett. Áz Arrjtiuk Bqffi;;, "es'\}i."Ü",i,rr.a, 

1etlók ál,

:,i§r.,.,i,i*f ::,r**:;.*ilí,:i;;i:ffi *,*t*i,§ll,Íponttír élliti .k,i urlt,lt rúr,. arnt,lytrek }C"i-rt i}nkricz 'l'amásL§ fcrtntaltolta. Dp 
, 
utórJa- 

-"Í;; 
ili"'iljl, ka;ltalan.i;ivalccviill \ugvsztlmllu.tbri k.ínyti,Ün"'*"n"tur,,i lt, Szulr..i.rrtiin lér,hrlrlíí;isa t:lr'íl. .\ lrii él-;;ű;,;;i;;};j. le Ilr,gvár,lr t.|,lólkezdve rrtii t. t,sa k nrirrt lrii.iász"ii il;;;j;il"jr,lclitős. lil43-bunmár fól}roldas tl,sl.!óL lobogllil o *iOi"u'viit. lrlt.ttyiti11 ,isröviti mcgszakííáxsnl ott, 
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i;,;.,;t'")' ii,^l. ig. lil)i_lrorr. a'ilr l)§tt'í}rrlil ktjzlprl ,rcri rrtr,rájii'c,i-r;-íi-í.; nlagyal ,i,irjkuskö' tőnk : Ra}.rssa. n,l t iui,, iiiü-rril' ii;k;'áj irur:ucai szerzikrnpg rövid időr,c a. v.rrrrlí,, iitroi 

-d;y;;',é* 
,,"rn,,, kaloílákór'sége vállorlallrl elyntást, Uzt lg,iii.íiif a 1lalola faláh:rl,clekurc<-rll- rr".,t,k.'ii.óJrrü 

""'*ii.ii'"'-]'irn,cll ltz ettlripail}al,cászill fejlörló.sc *,-,r,rirr eliivuiiú" lt,rt -'1' rtit,l,t*t tcmetikbF. EszIol.g(lm t-át,nsa,,,n,"iy Jr"Á.pn,tnt l.rnjnr,en,,fölül.mrrlta Maeyal rrrsz.íÉr v^ir l;1,plcp1l,y 1 

- -;i;;;-;i.. 
( llrlgerírrs), :rl8, sz,{z.ilrl 

. f,.,lyurnriil, trxn i,,iós,i i]r"''iiru*,i zsttqortlr-likossze, .\ vlir ós n kirírl1,,i pator" 'n,i§.;oi;il*..r,iili.'i;i;;f;
fe]lá,l,,{rlit. l"|l,Jdr,n

Az c.lmrilt évhan i§mét feje<iclmi vcrldóge volí ít vár-nak, III" Yiktor Ernry;lplpB], Oin"r"r",.ra.rl.' iir;,r,l,a, és Abesz-színia csúszúra iát,t:l ;asü' 
"iái,É,ő,ü'§r#,r,,nt a mar.varlnult nagl,siirá ni It na gy szii,,ti crrrior.c;,t, 

"ü";;ill';'iil?frÍi
íölott ó;rített-úi tcrraszbn. -qórciii' j"-rri"iin tlt,., L{xgy111.-or§zág l,tibot,os lrcrcnglrrintá,s;, ii.i.*iÍ"ii"holdán mutirt{flbe itt neki rtemzí,li iú'iáái,i",ir."i.".i-,iiiri"legunkal. Átne_zett a fcjedelmi lcrrdég' , .ca,:oin"to"-i;i;;,, feló. oda, cholegYkot',.Rákót.zj rátrci:a 

"n1,;ii, "ti"'*""sl*"irl*,,, a}trlnttan,
l'.#i:. zaszlót lenget is, ,iri,,o-ig-*.jiE.-"ttnt fog hozrri

}íost rni állunk., ugyanott. Elnézaúk a Kisdunátrak
191,9z9t t .f 

ol ya_má g metl eti-el ni iiio.'Í"láíi i,iinri t ívnek lri tszr,rval,ost. Áz i,skolák. nevelőinréz.et"i ;;';;';'gnak em,elkeclótemp,lomtornyok t<r;ztit niiii,a'i'Ür.i'- 
"iín 

juur íűnik sze.mültkhe a szén. bnrlrkk va.rosníá"} i<li"r-rri.r rnellett, nKisduna tor.kólatrinál. *aíto*nöiöl;r,'l;ij",.i. pa1ota áll:Magyarorszás eIsö z-ás_zlósurán"ar," rrÖrcósprimásának pa-loiája. A máiik oldnlrói á'pii;:i'il"dv"ii"ii'l.rr"ló magas-latai néznek felénk. li,z itt 'a Va"rrÖurleii.. tetelón rncne-dékházzal. . . ,\rra ot r n|66}y' ö";;Íil'i,;'n Dobogókó . . .Tovább 
^kelet . felé a mürlanoszírai kóbánl.ák mererlekclatszik. Ott már a íitlsri pat.t i" *,r"riii-"ureplres zalát lralljuk, _{z autós éJ-.ierótp*ros idr,gctt

9,,_DurJo, pártjál) le}reti. ttteg*rtiat -i.osjg 
Esztergomtl1lv|segrádon és Szenrpndrén ái Bud;p.-ii§.}rrtl a, ponrpá.rműút. \'ék orly t}elíll) szrl l n s. l. -.iJ.] "§si";,i-r,., köt tár,ol ipontokat. Nem pngoíli Jei.i"i "á frJ'Ji'Ji"Or egyrrrásra-tlobbanó rna$},ar .ri,-etei. - _iz'idig.n'rr]Íárr..i szcmnrel.száguld ma jcl-az ezusriányű.-- k -Ö'i"i}á nteIlctt. Viszimagával a bazilika t-epéj. & Á;;;á"'i faiorájárrak sorsrríülóben cseng tuég. i i9r9"bő aii,i,iijo^rii'Jsztónv lnagyarnlttlt csodás lilkáiba jatt,"toti nóu .l .'T'**ilrogó zöldes.szúrke foll,ri pcflig. mint 

"r"iiiri-'nugi il|rox. erO tanuja,xistri r-egig útjárr' 
Dr, Giunone Egort,,

Várhegy
a bazili-
kával
és ásatá-
sokhal

t

hff*r:r;ülfitiiek. },ía a Bakács-kápolna plóbánial,emp-
_,\ Rakács-kát,ol_n,lva| átellenben, rr ltazilika masik ol-dalán vasráccsa [' plzá rt.a Sr.,,t i*,ul,,l.,1ó,.,*,,u kápolrlá_iril1a|áljuk, HaFr-otttán, sze.int 

"^n li'Ü"ly,,,, állrtll Góza
ii#*'r;§fr.. 

tcióplonra' u toi;Ó*"ŰiiÍuÓ,' Jr"o vértarrtijárrrrk
A bazjlika kunoJája a}ól .Trilik a kincstár bejá.rat*,Jtt. Ilur'ópárrak ohher, 

. |" egyik l.Ásirdasatrl gyüjtr.rnó-nyéhen elsrjsorban 
Y"t*"aÁ, .j.]raif-iiiio.,u.,", vesqzüksz,emügyre. \incs t,örlÉno!9nri<Onyvók,"'r"rÁely ezt i} pazaI.műkincset em]ítós nerrttii rragi:"a,"'V.jiiir.Oppcn íeszületSzúz Mária és Sient,.Já;-r*-;?ir;;;tistÍ.Lrot;,inal. 

M,acaa kálr,ária górikrl.s izlós alkotása""á"'i3.'=rar"oból. Mátvhskirály liészittetert nózra-'róü-s?tir""'riíiu*,i tallrazai.ot,.Mátyás fiára. C.o.t,in_jÁlp.g'3-;;i; 
""; az aranttyal (.sdrágakövekkel gazdag, 

_ 
közel riir'oni"osycct mtitcr Illagasremekműr,et. Cbrvin")á.ó*' ;iő;;:"ei*iigosirntta, mitjdörö]<be adta Bakóc". ramrisnatl''Ír('i' ^uiJinnt 

kúptalanjít_nak ajándékozta. A 11;*üf u#ogiiii, jiÁl:a egy b,izáncibékecsók tábla. Ncmrég. r<tilíorrilff i,;int.r,** összeséri3kafi ák megvásárolni. ifi i"i^ ."",i riii,tir' al'iOt.s ritka sáiot,ftzt ajkával Érintette _rir,fi,eij;"s'i,jÜ"r"iir.Xii. 
.;..;fiili.

es,,Bóke veletek,, kr;gzöntés§eÍ.;;'t"-il;ji§ scgédkező pap-Jainák. I,tt őr'zjk á ko]"onázá;i Ö..t'rvót"iiiirül az alkotrná-nyos eskünél liasznált cz,i§itósitiieiÉt,''u)""po.roli kcresz-tet. _1 1i6lonázási miserurra,_ puttii- iOpá,"pi *unug a killcs-tár c^l scls9lb1l n gyet m ci é;á"ilÜli r;."Íi,iii

*r.,y,n§rofi tt;,,ffir''tffitl,."Tffj-ft *"ififfriif,'íi
$§:ij#i,it-*.J*s,fí"#J,?l.;ffi\,x,#r,";§dt'i,x*ne,vezetesség é t, aí 

^"r:ídgk-,Í.ii.X'Íi' 
p;i;H;et. A mu nkrila -t_ok ]nár befejezés felé tartanak" iOpoiO"'antat pre,látus-ranonok, az ásatások r""ginaiiÓ;9_ i!"'TeLr.es vezetóje. aneves történettudós. az euÖhari,sziír.uJ oiligkoní4rc§szusTategalább főbb vonalnilan rle*aÉá"j;-l.Ü;i a íeltárás és}ielyreállitás munkájat.

*_,*Tudj.qk, hogy erpádhází_királyaink Esztergomliól kor.manyozták az orszáÖot, a .teleOeími-'.*ze'Üelyt Cóza letteát , Középdurra mellötti .laliáiióíáje"őT'';' Piljs errlcilőlvédett Esztergom várának-ú;Ű.éÖ,""Fii, vl;t itl, §züIetttl.ltt nyprte a keresztségbg, .u? I-t";; 
'"i,u"i" 

iit' Üo;il;ji;ilmeg a II. SziIveszteipápától kúld;ii'i;iln;;,Ű"ióÖiil;;_\agJboldoga^qs7,ony napjbn. tit--Öitlíi*, szen,czlc, tcttcKeresztennyé ot,szác,i,í fujlcs. előreláteis"i' os i;il;;},. ;;íilakarattal_. Itrnetr iasa,jt"- er.-"ö;;iliíi iiilencszáz évr elezelót,L 1038-han.

..^,\thir]y lépésnyire rtő_liink rógi falak om,elketlnek: kör-.Da.§tya. íelvonóhid. várudva_r... "lainiiia ,most is óti,'+,s;.

.a tábortűz a kozepen .. róÉrir."á;ii';iyk;; irró ránsÖÜ=_J}an, . ._ Marcona férfiak 
_ némán iitit 'r<-r;rtil 

, .. .\ 
.várőr

szava hallik, amint ieazolá.sra .i,ilii:a tel"a vaiXap" 
"rOiia fáradt lovon érkezitt., esapzoil 

-iii]ti"ia[í{""l,. 
l-ecsapíl-dik .a felvonóhid, , . Xözbcn á nagv ii.iÜ kápcrlnájábannépóórt ímádkozik...

Ma lrrár a kör,ek őrzik csak mintlennek enriélét... Avógi,egyszenibb,királyi lak a várI.ai ". irOrl"*,jgvllaz.zai ;,{yii'jtűz martalékár.á Iett. _\_z ásatáso_k urjan-te)Ürr ,JiÜpi^"di:ménYek,. a fre.skrik, a nag!,szerű. b,it. sairi6s el.(|s.lI lllpg_rongáIótlott kápolna pomp-rls oszlopfői vei'-O. po,,r Áláje,un [.,ez ,rnind már csak tli" Béta idpjéú. a"ii:'siáz;d i;g;;;i
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A bdcsi emléktrrü
í§:clxj ,D, Bdla lela,1

§€JHB#p-& §H€F§
Május utolsó vasir-t.rr.lpján a, világhá,lrorúhrr,n rósztvcíl

34 orszirg n,ótr}e gyá*§zba filtűzik" t{iába, nyilrrak e na,poí.r rr.

tavasz eu€r§zínű virágai, licnt r*idtrl fcl a szern, nií]l.i il,
í_{.i}sölt lla,sri.rna,.pitl vi}Il, §z.]m,*ríran kolrgí.r ha,ranEolc kr:gye-
)*tes ünnepségekrc hívnak.

Ir]tiik világzásában rnilliórryi fórliri hullt el vil.ígrószek
,llarctereirr. Mindcn ncíí}zgt! síjt nrirrdcn hclysóg nrÓlt{r em-
ióket ál]iioti azoknalr. *kik vórük hrrl}á,góval állo{ták mcg
helyütiet.

}íézzünk §?.ét m{i§t, §urópa, halltl.ístl.It orszriga.i,bb.n &-
Ópütjiink azon, ahl;gya,n kiilföldön is rnegbecsülik elesctt
íia,ik *nilékói. }lczgótáb<rrozá,srrnk során szövetsrlgeseink és
vclll ell+n{eleirrk sok erglókművéní:l tisztelrrgtiink, jöjj*t*k
r,,r:}ünk és ttlgyiinlr ,kózöserr egy komoly utazást.

I.egeisőnek Bltset kcressiik fel, lti a §*rgnak (csárszári
pa,lotárrak) d,ólnyugati 1,2 dór oszlopos .lrapusz;árrryálran van
el}relyg2yg az Ismeretlcrr 0sztrák Kalon*, sírja. tépr:gőkiirr
rnegyünk tre a kouror sírboltba, arrreiynclir lionrályirt alig
oszlatja el a Kriszdtr*_jelr! nréc-solr íónyc. }lg_1.*zerú clltá,r
rllői,i vijrösmírrvány alapon nyrrgszik a tlronzba,örrtött baj-
tárg szoblu,. Á szorr.rszórlo§ tereltbolt ir 8 ször,etségi áll*m
hősi }i:rlott*linak .nct,ól ús ;ldatait, ta,rtaliriazó § lratalmail
kiinyv viln el}relyezvc a nyr:lr:sz,egietű ]apos üvegtetejú
szekr.érryhen. :\ iiiirryvekhet; rnin.ilerrnap lapoznak egyí}l . " "

}íinrlen krlnyvneli 36ö lapja van " .,
I,irLzben, a hajókilrötií rnellett, a Dunára néz)e lz os?trák

tcr}§e}]é§zek emlékfiriivo. l\ hatalnia,s oszlr;p tctején dac()§an
trtlz a bronzsas ir tovasiető habokr;r. H,gy ftlső*,usztr:iai ki§
faiucska egyszerii va§kerc§ztlls hősi-teinetőjc á}lítoi,t mcg
mós utunkban, rrrielőtl ** az áz(}trr melgsziint -_ ország-
ha.trlrt clértiik.

Nérrtcklrszd,gs volt az első, amely szakíttrtl il }rri.borírelőttí
lnűv;ószi ha,gyonrá.rrynkkal és legtöhbször irjszrlrii emlékat
li}líí<tit hősi }ralrrttainak, Ezelt az emlókművek §ok$zor é}:},

l)eú €syszerűségiikktli, vagy h&talmas 1örnegükkel tűnnek
fc}. }il,dekes az is, }rogy errrlék-rrrúvciket iegtöbbszór' nüm a,

város íijterón, haneín a,7 18?1-es emlóklig*tekhcrr }relyr:zték
*l. }Xiniha §zu€l ili foglrtlalm;rt fejczrlérrelr ki .

,{ §ilrnet l,smet,tl{leu K*l,
nregyiink ;rz o-czlclpos lirilndi,,
rili.ir,si ftlrgalmir []ritcr rler tr"iI

ben cserrdils kis rra.r,kocskir,lta.:
Renrr a tetiivilágítris ir.latt ór,,
rrlszt, lirrránál szalagos i:ronz,.
§zerii§irgóvcl, de nléreteirtck ,
hatásíl, Kinrl a parkban I+

tr:rka nóz sz,ernbe i1 vilii§i\,á]-
á!nr*t, elrrémult ágyrik őrzik " -.

l"" ra n'k ! tt rt , k ir á i,', lIös i t,i,

crejii nlíivc. I)fl§stltt 1,alokk-l
i\lihil1- arknng} al larltp;r llolif
lIrk eml,lkót. l

Az olasz,ok R.rimdtla,n, a -i,

emlék;művőu helyeziók el a,z il:
ját" A király hrozszol-.ra clótt l.
rliszőrség á,11 őrsóg*t. I)e va:
omléke ig. A Pincitl tett:jón. }ln: l

rcpiilii m.árvá,n}.§z0hra. A híji
kalmáva] léllábát vcszietl,*" íi],
terri. De Rrrssi r"okkantan ig kl ,

szavotrulli pa,ra,ncsrrlrl m,á,nk(ij!-
Igonzóba: Í]n rrenr ,{uiok el! .l,
jcl.**ctái örtjkit*ttc meg a szohl

Á legmegrázribb r;lasz lrősi ,

ihrrtó, Az Attige balpartján az
fr nasy háborír leg}lorza,lrrrasii
ozer lrősi ha,lott pihcn lrékés
ópített ílriá.si kúpolás rnauzóie
zetí kőurnák}:an. Lenrr il viiro.il
e} a p/tra,tlan harlirniizeumot,
pctl.ig a hatlaívis*}t, ntlrnzeíek á

goi. Nlindelt estg ir }rá,borir h
n}e§, május ulolsó va,sirrrrapja
közvetítik niás-r§á§ nemzct, litis
hata,ngkongási." , .

j\ Comoi-tó part.iát] lrilnatol
toróbcrr márványosziopo§ ernir,
a,lak,ja ny;rlrl-ililru, omlókezl.ei. i
leik rijiviitlr.ig gzi'ltlá.i 1.1u,it Ilrri,.
rlrr.lrni trtólrvísclő, rnrrjrl togság;
vrlie cgyütí kiv(:tr;zet{ *]a,sz itn
hősi tlrnlékműr rrrólyórl, .{}abbic
kl.r{,|ítrt;n 30 isrnere{lcrl katorl
.reszt őrkörtik, l'í t},i.tt.e. hossr
pcriig tlrinrlcrt feg"\,vcrntm:nok -

Á trtrncia J.qrncrntletl Kilt
rtsztczt!.§éberl épiiit í{) rr lto.q,cr
helyezlék cl. ll,t pihcrr Púli*s ',

1elen áldoztrt. A tliarlajív ll1it,-

Á bcrlini cAvttcm kcrtiét}.,
olvasható á hősi hallill h{,,

I"eJsliausetriai 1r6si tcmetó
(Sxubó D. Bila felv,J

]:,i:,

t"il
il

Q
*

A Comoi-tó emlékmüvc
(ilr. Fetagó n, k!$,}

A bcrlini hílsi emlókmú. A cilirrde-
rcs féríi nóhai Giimbijs Gyula m*-
gyar rnirriszterelnók, aki koszcrú_
*iheiyelés után szemlói tarl ,l

díszszllzad f$lött

la

{
.''

Passau
cmlóke
(Szabó D,
.Bétq leb.}

}'Í:.,l,;i*:;



H §F€§-§Há§H
crrrlékó,hcz Berli,rLlltt:L izl-
i kapu al,xlt, maj{:l az

r,égén az Oper,ávrr} szern-
u a köra,}a,kir diszsír}t<lly.
ltőkoporsó, f<lj,énél a ke-
rir" Mintlez knmor egy-
yával térdrekérryszerítő
á, z§ákrnánytlt ágyitk

llicsöndesedeli lrősök

Benn+ llkan megrrizó
ának horrrlokzatán §zent
lirzi a világtrátrorús halot-

t II. Vikíor Emánuel
retlen katorra ernlóktáblá-

nelámpa között fasiszta
ónrának rnegrázóbb hősi
Rossi, a le§vitózcbti o}asz

*r egyik lezuhartírsa al-
is alig tutlták úlegmen-

t ,a tűzv<rna,lbrr. E,gy vi,+z-
idobia a lövészárolrbill az

óleüónek czi az utolsó

lókmíi ]?o,ucretrr íöIöit iát-
sziklás hogyoldalriharr

csatatcre votrt" Most 1:*l

yctértóshen, a trcgytetőre
oldalúre*eiben elhelyc-

n. a régi vilrtbarr lr.elyezték
.alipiero nevii tarrryátra*

iból öntötf órinsi lrarltn,
ttaina,k eniékére kondul
per-lig n rirJirj lrullírnlrin

nek tiszte}efére a roverctói

k és sötét hegyek plő_

vot láthatunk. arnc}ynek
aú,n.(lba.n pedig a Doiomj-
i tózár, v{)lt osztrák });r,o-
esett rrlirsz f(i}raclnag1- és
ta társai nyug.szatrttk a

l,ckolió t,eü}l}lol-náliak sí r-
sirja föltitt egyszerú fakc-

árkádas emlókíülklíbctr
lön ú.onrbormtive va.n.

crnlókót a 12 sugárút ke-
Arc rle Triomplre íve alatt
fo:rgalrnasa,bb ierén a rrév-
ánccal elzírrt óririsi hronz-

hatalmas trszlopon
cnri hallgatlik nevei

táblá,t he,bórkoxzor:it ővez. {lnnek iövéhől kéktls fónyú gáz-
lárr;; trir elii í:s mint iirök fáklya világit. Á napíónyben irszó
téren $z cmlókrnű kirobbanó errijií forradalm,i rlornbor-
rrrúvei csorlás ellcntó,iben állnak &z árnya,§ lroltiv komor
{§endjóvel ós trékójéve1.

Á vitághri_br:rúnak talán legtöliliet szenvedett írancia
városában, Compiétrl,ne-ben nrég ma is összelőit házak rom-
jair:a bukkanunk. Az ódon St, Jaques-székescgyház előtti
crnlékmú az o§trom, szenvedéseire emlékeztet. Ca,nt,bré mű,
vészi hősi temetőjében az §scaut jobb parti dombján hat
nemzet elhullott fiainak sírj*i. egysóge§ rendben sorakoz-
nak, Tizezerrryi ,}:ófehér kereszt kaíonás renrlben: mintha
rnerrnyei danrlár menele}ne az ég felé , , . Fenn, a belga ha-
táy mentén m,óg egy rrirnmálőtt város, Vclenciennes bófe,
hér má,rvány síremléke c§ende§ liget mólyón gyászol.

Briirszel, lrarrninc rrtóter magas oszloppat áldozcrtt lrősi
halottainalr. Fenn rrr*gingathatatlan tartású katonák láb-
}roz tett fegyverrel őrzik a királyi kcrronát, lenn pedig a
lralírl iidvözítő angyala vórlőszá.rnyait tárja ki az elesettek
íölé" Áz emtókmű hatása felülmrr]-}ratatlan| Br aine,Ie -C o,mte
városka óríási emlékművc is prtratlan, al]<otás.

z\z angol Ism,eretlen Katclna sírja (The Cenolaph),Lon-
donhan a Wtri,tetralt előtt, forga,lmas irtvonal közepén áll"
Tíz méteres ,rrragasságával még a kétemeletes bázak között
is eltörpül, Az egyszeni imárvá!}§o§zlop oidalain zászlók, a
talapzaton körüt peclig ]roszorúk. Az angolok maguk is ór-
zik, hogy nem méltir az errrlék a világbirndalolnlroz ris már
irj emlókmú lótesítósére g,cxrdoltrak.

A viiághír,borirban Európa, két törpc állarna is részt-
vett, §an Iúari,no, "!.& ercr lakósából at}0 ónkélltest küldött
Olaszországnak, Kéi trősi halottjuk emiókót a Titano-he-
gyen, főv,árosuk ősi vtrfa,lajrrak ttivétren iirökítettók me6.
A Pirencusokban meg}rriz{lűó An.dorra, hat falujá,nak hat-
ezer lakosábill pedig 9-err menlek a francia zászlir alá. Yisz-
sza csak haaen 1óítok" Most rr, íővirroska Concoyde-terón
emlékoszlop á1l.
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melyben tarulmányozzuk a hei?elbergi áru!ázakat s megállaplt,- juk, hogy móg vóleúlcnül sem néznek magyarnak.

Heidelbergben csatangolunk a nagy áruházakban. Mindegyi-
künk zsebóben 6O pfennig. Ebbőt már fínom vacsorát lehet enni,
de persze csak nyilset. Meleg, fótt vacs<rrát. 1.2_0-oq alul k_apni
nehÖz. Világító transparensek, sietó, nevetgélő emberek, forgalmas
utca este, régi épületek bizonyítják, hogy nagymultú városban va-
gyunk. Elragadő'az a látkép,-aúetyet ez a gyónyörű fekvésű kis
városka az östégi várból nyrlji.

§5y hivatalnokkülsejü ember megszólit:

- Mondják csak kérem, honnan valók örrők?
* Ma6yarországbíl - leleltem.

- És mondiák csak kórem - mondta tovább zavartan, kóki
egyenruhánkra irutatva, * úg"ye maguk ottan S, A".,. roham-
osztagosokl

Majdnem leültünk a földre a csodálkozástól.
Néminemú édességnek is szükségét órcztük. egy sütödibc

mentünk (siitóde ds cúkrászda Némeiországban ós Hollandiában,
esv). Esv'idősebb nénike van az üzletben és miközben c§oma-
sÖija a"Í,ol-ikat (nagyon írlrta a kíváncsisá6 az oldalát}t meg-
,kórdezi, hogy miíéle fajzat vagyunk.

- Magyarok - mondom, * cserkószek.
Kis szünet után bizonytalanul hozzáteszi:

- Azután milyen nyelven beszélnek ottan, franciáui, ango-
lul, olaszu]? Orültem, hogy még legalább azt tudja, hogy beseélni
szoktunk és igy csak mondtam:

* Nem, magyarul.
* Hát azt a nyclvet meg mikor találták fel - kérdezte cso,

<lálkozástól tárgranyilt szcrirmel.

- Képzelie el - szóltam gclndolkozvan - körülbelül akkor,
mikor a n&mciet ós hónom alá iiapva kis csomagomat, sarkonfor-
dulva, gyr:rsan távoztam.

Ix. FEJEZET,
melvben kidcriil. hosy kerékpártól is lehel élvezni a Rajnavölgy'' szépségÖit. Utolso este Némctországban.

Al, oÉzásút a Rainával párhuzamosan halad. tőle 10*l5
km-re. Kót feÜór csík a, út két-szélórr: kcrókpárosok rószérc fr:rrn_

tartJt kis útrészek. Móg egy fól óra és máris benne vagyunk a
híres Wormsban. Itt áti elóttünk a vőrös kőből épült gyönyörü

A mgés_ Raina völsrc,
közepón a,,Ffalz"-ctü a
bíror-..l vánxe§&.várrlai

ffi

EGY KERÉKPÁROS RAl UTJA
NÉGY ORSZÁCON ÁT
IRTA,: lMRÉDY JÁNos

román <lóm, mellette, egy modern ópítmónyen. a város ezetóves
története ós a hosszú vá}osi kertben a hires l.uther szobor.

Most rneglepetés ér: Először megyünk Némctországban olyan
rekkcnó hősé[bi,n. hogy lc kell egy kissó vctkőznünk"

Gl,iiltyiirű reltaissitttcc a lrcirlclllergi. vár belsejébeu
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Rajnavidók cgyik kót§óskivúl legtrevezetcschb várclirr

Mainz.. lrlnen intlulnak ki a hiri:s hajójáiattrk, hrrgy utasaikat
mcggyiinyiirködtessók az inncn kczdiidő igazi Rajnaiidék látvá-
nyával. Vasárnap van. sictiink megnéztti i várost.- Mise után be-
ac§yü.,]F a_lríres mainzi román-stilÜsú <lómba. Mise van itt is, Egy
i<leig állunk, nézltik a tcrnplorn hatalmas méreteit. f)e íme: valami
ellentengernagy ruhlrba díszesen felöltözótt .bácsi odamegy a
tcmplrlm egyik siitét sarkába. a Baedeckert olvasó Ivánhoz Ís el
akarja kob<rzni a könyvet. Misc alati nem szabad Baedcckert
olvasni,

Dólután ót feló intlulunk cl sok ió tanáccsal ellátva ós {e-
szülten "a várakozástól, a híres rajnai- útra. Átmegyünk a hírlon
és a jobbparton gyiintörii nyári <iélutáni napsütéjÉen szaladunk
hol l0 km-re, hol t km-rt a'foly"ltól.

. . Éppen jókor érkezűnk Rüdesheimbe, a hírcs borvárosba, *gy
cirkusz van ott és nagy mulatság folyik éppen, de a pérrztárca
parancsoi.

, _Máig sem győzünk óriilni, hogy a jcbbparton maradtunk.
70 km-cn kcresztül csak egy korlát választ el yninket a viztóí!
Erós szól fírj a vülgyben tÖÍrete, a víz kiizepón sziklán épiilt kis
vár, jobbról, balról pompás íriss színű erclők. Fcstói. o ní, íölévár, jobbrót, balróipompás íriss szinű
rncssze kiusró sziklákon büszke kastélvmcssze kiugró szikl
Esyih a másiktól eEgyih a egósz közel. §ltibb nrég esií volt, de rnost már

üszke kastélyok, romantiku§ várromok

tagyogő napsiitésben tünik ki a hatalnris völsv közcoén fckvii
",Pfalz". a Líres vámszedö vár. egymásután tüiiirck clő a t:sodás
fekvésű kis városok. Most hirtclcrr 100 méter szélessé szükül össll:
a Rajna, §ziklák között rohan
25 móter mély! Most egy szo-
rosba ér. Hatalmas, vadregénycs
óriási sziklatömb enrelkedik ki a
vízból: a legendás Loreley-szikla.

Ahol a Mosel és a Rajna
Koblenznál összefolyik. ott haial_
mas építmi,nyt látunk, clejón egy
magas 1ovasszobor áll. Vilmos
cslszár[,, Mellette géniusz tartja
a császári koronát, mindketten
22 nróter magas talapzaton á1l-
nak. Ez a hires ,,í)eutsches §ck",
a német sarok.

, ]\{ost elbúcsúzunk cgy idóre
a Rajlriitril. Már a lralparton me-
gyiirrk l5 kilométerrc töle. Köln
íclí, igyekszúnk.

E:tn a napon futballoztunk
clösziir. aludtunk utoljára a
Rajna partján. Alig egy óiát tar-
tözkodtunk az egycteméról ós a
nagy némct zenekÖltórÓ1, Beet-

}Trilz és a g!,iir}yair{1 kerékpár-
út a íolyó rrtel}elt

hovenről híres Bonnban, máris
§zakadó esőben szalad a kere-
künk köln íelé.

Rengeteg kcrókpáros fogad
ebbcn a híres városhan. Ugy-
szólvá,n mindenkinek van bicik-
lije, lcgyerr az nö, l&f.i, gyerek,
vagy nagypapa. l)e ez mintlen
nómet városban így van, ncln-
csak itt, Nem is c§oda, roppant
olcsó a vas- ós fémáru. Esy jó
gép 20-45 márka.

Köln ma6a a viliighírü dóln.
cz a városnak a mcgszcmélyesí-
tójc: a vallásosság (,s az cmbcri
lí,lek müví.szetórrck csodálatrrs
költeménye,

Másnap a Ruhrvitií:krc, Né-ffi §n§ilí,**,1iffu1o3,"§ii,#
A .,Dcrrtschts t,]ek., kémóny. hriz és liist ótlik a- izc-

I(tllilenzlrt:rr münkbc. Schol cgy hcgy, erdí!

{k,.osst, ra j tu k ki § uszályok, 
",'iiYluuf, i|j rT' :Íjl',]} 
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Szakadatlari h;izsorok mellett szalatl az Óiszásút és máris bent
vagyunk. Düsseldclrfban. A ni,tnct ipar cgvik- legnagyobb köz-
pontja,.dc__nlclst móg íorgalrnasabb mint máskor. itt van a nagy
nómct kiáIlitás. a ,.Schafíendes VoIk" ,.Alkotó nép" viseli*a
büszke_. címct. Pompás scregszcmlóje a rtómet iparnak i,s meg is
úrdemli; itt van minr]en. ami| az új Nómctország alkotott ós tc-
rc^mtett né5y év alatt: műgumi, élelmiszerek rryersanyagokból, Új,
edclig ismeretlen vegyszerek. §sy négyzetkilométer ieriilctcn van
fclópítve az a hatalmas, mai nómet gázdasági kultúrát ós a nem-
zeti szocializmus alkotásait feiölelő, igazin-impozlrns. csodálatra
késztetö kiállítás.

Wesel. az utolsó nagy német város. A táj cllapostldik ós
mennél síkabb, annál szebb lesz. Erdílben vagyunk. Áz rlt mint
egy alagút [írrja át a fölöttünk összehajló íákat. <tc rnost már
egészen kiértiink a nagy németalföldi síkságra. Jácintmczó, szól-
malom_ fogad ós ott álI az út szólén egy íapapucs, benne cgy kis
gycrekkel. Áz cmberck beszóde egyrc érthetetlerrebbé válik, Há-
romnegyetl kilenc van. Most bukott lc éppen a nap vórvörös
golyója.

Az cste cgy nagy diófa alatt talál ber:nürrkct vacsoráz;va.
amint éppcn didercgvc hrlzzuk össze magunkon a takarót, az
utolsó németországi, július 30-iki csontfagyasztt'l hidegben cltöl-
tött óiszakánk bcvezetéseként.A hir*s ,,Lüfcloy'L§zikl* az §-ulrrlríi §zílk vii|g1,5261r15111

ji:.=r 
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A lengyel csérkészet nevében a követ}ezó szavakkal adta át
Tádcusz §orowiccki dr a vitorlázó repülógépet: ._

A Lensyel Cserkészszövetség nevében, Főcserkészünket,
Cru"u"rti-ÚÍ,á]v dr sziléziai vaidát képviselve, aki viselt állami
ti.Á'ege""r- Jaia' ro"tos elfogtalísága miatt legnagyobb,sajnála,
tára nim ieienhetett meg személyesen, van szerencsém átadnr a
iúÜy"r-C"r".Étszszövetsé"gnek ezi a vitorlázó .r_epülögépet,,mint
a liírgyel testvérszervezei ajándékát. Ilyen mó.dot választottunk

" Mu?i"i CserkészszövetséA 25 éves jubileumán érzett ószinte
á"á",iÍ,Ít-nr"i.ie.é.. és m"egörökitéséíe. mert tudjuk, soraitok-
ban naoról-náora nő fiaitokiak repülókké való kiképzésére irá-
nvuló úvekezét. hosv ezek az emdermadarak, akiknek nem lesz-ÚÍlr";. 

; h"iá., 
"r%.*zágainkat 

összekötó szabad légen át fcj-
lesszék állandóan a két riemzet örök barátságát.-----Á;éil-il;ir- *i"eig i*lék 

"e.t§k 
lengyel- cserkésztestvéreitek

""ar."..iri,-"fi't 
a Káípátok trlloldalán álndig_ ószinte vágyako-

,airrÍ "arj*' iátogatáitokat, úgy neveztük , él ezt a vitorlázó-
ni""i. uúo"uu fosadiunk és íosaáni is fogunk rnindig adja
isten, minéí naÖvobb számmar - benneteket: ,.Czuwaj!"

KÍvánom_ hin" a most kezdödő negyedszázadtokban jussa-
tok el jómunkáto"É legszebb gyümölcseihéi, minden célkitűzéstek
ós vágyaitok teljes megvalórulásához.

Ezután Táileusr §topczynrki dr a tengyel LOPP országos fő-
, titkára a következó besiédáel üdvözölte á-magyar testvérsierve-
zeteket:

Az a meEtiszteltetés ért. hosy a mai szép és lélekemelö ün-
nepségen kép"viselhetem a Leng};l Légoltalmi és Gázvédelmi
LiLát| azt a'többmillió tagálloóányú sz-ervezetet, amely számára
oly nagy örömet okoz ez az ünnep.' ÜnlÍepe ugyanis e2 a nap a magyar nemzet.légügyi testvór-
szervezetének é* ünrreoe a *ásyu. csérkészetnek is, melyet a len-
svel cserkészettel méiv barát"sás és testvériség kötelékeinél is
iíósebben füz össze- a'rokon, s6't közös célok elérésére irányuló
igyekéiet. Közös céljaink közt kétségtelenüI az elsók és a legfon-
tósabbak eEvikc hazai, reoülésünk feilesztése.

Nemze-téink testvérisésének meg'van a mindkettőnknek egy-
aránt drága, évszázados, Íörténelmi] hagyományos háttere. Büsz-
kén valljűk, hogy egyszer se szeplősiteite be czt a testvériséget
semmiféle konfliktus, semmiféle ellenséges érzület.

Éppen ezért feladatunk az is, hogy nemzeteinknek ezt a ki-
próbáíi testvériségét a megerősítés és"'elmélyités után már álla-
inaink életének rriinden teÉre kiteriesszük, Ennek a törekvésnek
különösen szép megnyilvánulása a"cserkészszervezetekben tömö,
rül fiatal *ugyu, éi lingyel nemzedék munkája.

MindnyájÜnkat egyáion eszme hevít, mindnyájunkat nemz€-
teink javára, hatalmunknak erősítésére és nagyobbítására áldozott
munka tesz egyenlökké.

Az általiá képviselt Lengyel Légoltalmi és Gázvédelmi Liga
:megbíaásából mele6 testvéri l'óklvánátainkat tolmácsolom mind
az élsó dicsö negyeászázadát ünnepl6 magyar cserkészetnek, mind
a Magyar Légo[tálmi Ligának és Légvédelmi szervezeteknek.

vacsorán különösen kiemelkedett az elhangzott lengyel beszédek
közül Stooczrrnski dr LOOP fótitkár fötanáccog beszéde, melyben
i 

"éutelei 
,riugya, munkásokhoz szólott a következőképpen:

kedves uraim! kedves cserkésetestvérek!
§okan és sokat beszéltek már a lengyel-magyar barátságrol

a mult idók történelmi kapcsolatairóI, a közös nemzeti erélyek-
iOi, "ét" és a kevesebbet közös hibákról, de'senki sem emléke-
;;;i ;a mes izokról a magyar testvéreinkről, akik nem visel-

".ii ...?rcr"Í"hit és mégis Óiy meleg magyar szeretettel s oly
szoipálatrakész fisyelemóel véttek liörül -bennünket, itt idózö
l"";"";i;i"r_ h"cr'Áéltánvtalannak találnám, ha a lengyel dele-
ná."iá é. reoüló""csapatuni< nevében nem mondanék külön is há-
Íás köszöneiet önzeiien, buzgó regítségükért és hathatós támoga-
tásukért.

Most cserkészek elótt, de nem a cserkészeknelc beszélek,
Mindnyájtrnk nevében hálával emlékezeln aeg a kiváló T?g1ar
hadserág"díszétól, a magyar tisztikartól kezdvé a magyar közép-
osztálv'iétesén át a teikérgesebb kezú ma8yar hangármunkásig,
§ót a kis szÜrke, névtelén inasig mindenkiról, aki bennüok a ma-
áÉ;;as testvérének képviselöií látva, igazolva a. _hagyományrrs
Őogyai,vendégszereteteÍ, szívesen s becsületesen, játú hoazá -akái legkisebb" figyelmességgel is - munkánk §keréhez.

A magyar hivatásos vezetók, parancsnokok és az önaetlen,
áldozatos Zi hazafias érzésú névteien magyaí tömegek akarata,
munkája, eróíeszitése és összefogása meg fogja teremteni a ma-
gyar légoltalom kifejlesztésében a magyar nemzet légi bizton-
iágát éC hatalmát, Az egész lengyel nemzet nevében kószonetet
mőndrra a tapasztalt táinogatáséit és a *,,egnyilvánuló bbrát-
sápért. kívánom. hosv a rriasyar törekvéseket sikei koronázza-
BJratí letelt<el és ktzzel egyáránt trtl a Kárpátokon a lengyel
nemzet segítségre készen áll,

Tclcli Pál gróf arról emlékczett meg, hogy a magyar és _a
lengyel cserkészrepülök már a gödóllöi jamboreen is együtt dol-
soz-ták. Ez a mai iepülóbemutató t€hát ném első, de nem is utolsó
Éözös szereplése voit a két nemzet cserkészrepülóinek. Különös
bűszkeséggei gondol a vac§ora minden résztveiójére, h98y gser-
készeink 

- testv?ri együttmüködése ma rlj hajtással gazdagodott.
Az úi haitás létreiöttét - ezt nem szabad elfeleitenie senkinek

- kddves' barátjának, dr Grazynski Mihály vajdá-föcserkésznek
köszönhetiük. Ö feilesztette ki a lengyel cserkészrepülést, ó tette
a lengyel-cserkészeiet a világnak taláá leskiválóbb-repülőcserké-
szetéié. az ó lelke rezep ben-ne minden lensyel cserkészrepülóben.
Hatalmas erőfeszítéssel' járó munkájának-éredményeit Fóméltó-
ságr1 Kormányzó urunk is látta.

De mi, magyar cserkészek még külön háláwal is gondolunk
rá; mindannyian tudjuk, hogy Giazynskinek köszönhetjük,azt,
hosv a lenpvel cserkéizszerveiit a mi cserkészszervezetünknek -a iió lege§yszerűbb ós legideálisabb értelmében testvér-
szervezeÚ.-Ezért rá, valamiát kedves vendégeinkre emeli poharát.

Chomránski Marjan renilőrfótanáceos útjukat meséli el, majd
megköszöni az igazi-*agyar szeretetteljes f-ogadást és vendéglá-
tást.

Utbrich Hugó tárcelnöt, akinek a lengyel-magyar repülö-
kapcsolatok terén feledhetetlen érdemei vannak, a következóket
mondta: Barátságról, történelemröl, tradicióról esett már szó;
de nem esett arról a páratlanul nagyyerü és értékes szervezetröl,
amely mindig a te§tvéri szeretet melegével vette körül a mi
szárnypróbálgatásainkat. Nem szabad rlgy elmrllni az estének,
hogy köszönetet ne mondjon a Lengyel Légoltalmi és Gázvédelmi
Ligának (LOPP) és képviselöjének, Stopczynski tanácsos
rlrnak, a Liga úgyv. fötitkárá§ak. Oly meleg hálával gondolunk
mindig erre a sokmillió tagot számláló szervezetre, amilyen me-
legét éreztük születése óta, Arra kéri Stopczynski tanácsos urat
hogy tolmácsolja köszönetünket Berbec§ altábornagy, LOPP
vezér elótt.

§topczynski Tádeurz: Megköszönte a meleg szavakat és biz-
tosította a LOPP nevében mind a magyar cserkészerpüló-
sz€rvezetet, mind a magyar Légoltalmi Ligát, hogy a repülésre
irányuló minden magyar igyekezet testvéri együttérzésre és sze-
retetetteljes támogatásra fog találni. Nem rügy, bimbó már a
magyar repülés és légoltalom. Ennek a gyönyörú virágot ígérö
bimbónak mielőbbi teljes kivirágzást kiván és erre a virágzásra
emeli poharát.

v. §elkey Oszkár tb. tárrclnök: Köszöni a mai szép napot a
repülőknek, lengyeleknck, magyaroknak egyaránt és kitartást
kiván.

repure§ Ielleszlesenex. f,lalar t€lríe§e(l()ÁKcl, alu9Z4!(
}ráafias kbtelességérzéssel telve a legszükségesebb és

Lengyelországban a cserkészot az
repülés fejlesztésének. Fiatal lelkese

cserkészot az egyik legerósebb pillére a
Fiatal lelkesedőkkel, áldozatossággal és
lel telve a legszükségesebb és legértéke-

sebb elemet és tényezöt nyujtja a lengyel cserkészet hazájának,
Nem lehet megfelelö er6 az olyan ország légtengerében,

amelvnek ifiúsápa nem szenteli masát epész szívvel. lélekkel en-amelynek ifjúsága nem
nek az üsynek. §zért rnek az ügynek.

Nem lehet megfelelö er6 az olyan ország légtengerében,
,ynek ifjúsága nem szenteli magát egész szivvel, lélekkel en-

van rlttörő sierepd és alapvetö jelentósége
a cserkészet repülöszervezeteinek.

Kívánom a magyar cserkészetnek, ho§y emelje büszkén, mi-
nél magasabbta, ai' ifjírsági repülés nemzetvédelmi jelentöségú
eszméjének zászlaját.

Ligyen szabaá egyrlttal a Magyar Légvédelmi és Légoltalmi
szervezeteknek is minél eredményesebb munkát Js minél nagy-
szerúbb fejlödést kívánnom. Minden magyar , kezdeménye_zésre,
újabb eredményeket jelentő minden magyaf lépésre , és. sikerre
örömmel és testvéri szeretettel tekint a lengyel testvérligánk. Azt
kivánjuk a magyal testvérszervezetnek,. hogy minél gyorsabban
büszkeségévé váljék a neme§ magyar nemzetnek, egyesítve tábo-
tában az egész hazáját forrónszerető magyarlelkú társadalmat,
hogy munkísságával-minél dicsőbb helyeibiztosltson hazájának
az európai levegó hatalmai között.

Váljék egyik legfontosabb tényezójévé a hatalmas Nagy-
Magyarország mielőbbi kialakításának

A Lensvel Cserkészrepülők tiszteletére április 26-án az ot-
szágos kasziáóban a Magyár Cserkészszövetsé§ által adott búcsú-
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. _ Ha * §zúrőpapircsíkra egy e§cpp n:itriumj.odtllplatinál-
{)iilatot.c§Opperltüllk és nerlve.si álla$Ótbnri a gyaníls tár§yr,l
lrclyezzirk, vaFy a tcrepen e}szirrftrk. mu§árgá7, jgteniét,l
tsl,ícn a borvörös szinil p[pir"nótiány, porc alatt liseürkiil.
illctve elszintplengilik-

Telj,e*en megbiu}iató §}u§tárgáz kémlőport cdtlig *ieg
nem, áiIitottak elő, rlc tekirrtette1 ilrrri, hog; }tirsz-ttá}atir
ió;:yegesel egyszeriib}r. mint a papi|.c. r tuábmáuy ál}a*-
dóari foglalkozik tökólctesitér*évt{. 

-

Késziilékkei a legalkatma§a,bban ;r,,Dr,áger_§elirél*x"'-
gyártmá-n_,virr.al {,D§:kó§?útók) le}rci a" rrrustárgázt ki_

,,nrá§Or-*§chrötor.d §ázrnutfitó kÉ§Zülékk*'
ielszer,*!! §ázf*ltJ,*rítS.

mutatni. A készülék alkaírószei: egy körrtryii, derókszíjon
viselhető fóm hordtá,ska, kénrlőcsóvecskékkel, papírtölcsó-
rekkel ós reageus oldalckk*l telve, iovri.birá külön lérnio.k-
}lan cgy légszitatlyír,

A mustárgá,z kimutatásának a}apja ennél á készúlók_
nó,i az, hogy a kómlőcsövecskóben elhc.|yezett ltllrór kova-
sal,rétc€íen felfogják a raituk átszívott, levegő szerrrryező-
déseit, és az ily,mírrli;n összegyü jtött ailyagtr,i1 §,ran),-
kloridos reakcióv*l kiuutatlrató .!, mu§társáz.

Á készülékei lróv*tkezöképperr ha,szná}}ratják; & mus-
tárgázgyanús (növényi rógzek, fatlarab, }:ulladaíatt, fel-
itatrásra használt sziirőpapír, vatta, stb,} a légszi,vattyúba
trelyezett kérniőesíjvecske föló ictt p*pírtötcsór§e rakjá,k ór,
a }Ógxzivatt}'Úl,al kÓi p*rqen bclü1 4(i sziváitl vógelrnck.
Ilautá,n a }-iirpirtölcsért és rr, vizsgá}nnrló *rnyíigo{ cilávr;líl-

Á,,Ifráger--.§chröter." _gázkinrrrtaió kdszütdk hordtáskája,lyitva {lr, }1. }1 * papjltölc§drek).

já.k. |z L jelzésű c§oppentőüvegből 4 c§eppeí adnák a,
kérrilő csövec§kóbs, lrrajd- }rarminCig számrrlnák, az,rrtán a
-cziv&ttyir míiLkódtetér*évtI a folyadókot leszívjái<, Lesz,ivgr-
tá.s tttátr a I I. 1t,lzésű üvegllől annyi folyadékot kel] ;r
kénrlőcsiirecxkélrt, use|rllcntpiri. lros}. á kor.lrsavréleget el_

lrlpj,e". I1zutlin, a fol}ta,rlókol }esziva.tják. Végtil a kérriiii,
csövek{,| ir §2ivalt},ílhól kilrnolik ós irrerrnÉzik, láthntri.r. a
ktltasarvrri|oF folső rls,zón ";it.git szingvíiríi. anti a ntttstr'rt,.gáz jelcnlétét rnutatja,.

Áz isnrertetctt vegyi nróriszorek, általában az egyéni r|rtorr
szelze,tt tapasztalatok alá.tárnasztásái cótozzátr. NÓiktittiz}re-
tetlenek azonben oly e§e,tekbeil, midőn, egyénileg mO€í írer]1
álla,pithatri ltarcalyagok alkalmazá,sára ióhet kiir.etkóztetrr,i.
. Vtlgyi reakci(lk (visszaliatások) egyóbkónt az anyago-
kat. csak }rizllnyos kóriilmónyck ktiirlti'lellcmzik. Árra r,iló
t,ekj,ntettel pedig. }rogy a rcakciókat bcfolyá,soló körúlnró-
nyok 

_+r. tergpcn, igen_ nagy változatosságban, léphetrrek fcl,
az ósz}elíek i,rtókesitésónél felt,étleniil szül'tség ván bizonyos
yegyi szaktudásra, §zórt gáztelderilőnek elsősorban velyi
képzettségű egyé§eket ke]l lreosztani ós alarir:s;rn kiokta.iii.

2. Tprm+iszeltani nróclszcrek-
Alkalmazásuk azon aJ;rprt}ttn, }rí)gy a harcgázokkal

fertőzött ievegő terrnószcítani tuIirirlorrslrHíii má§ók, mint
a ti§fit€t ler.cgőé. Az eltérósck}ről lelrotno }<ijvetkeztetrli *
gázveszólyre' sőto e*etir_lg a }rirr:t*nya,gra iE, A tuil.om.á,ll_t
nlai á.ilása meitett aunn!}í}t} t,/ ;r ílrirl nLLlg ig"ol"t nr:h.*zkei,
irzér,l a légoita}omlran ,iclenleg rlióg n*nr'keyril *lka},
mn zá.l,n.

{Folyt*ijuk.i
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ÁpríIis elsejei számunkban részletesen leírtuk a
súrospataki ,,pípacsok" nehéz életét. Csetkészek, de
sngéngek. Ruháiuk sinc§en, cserkészruhdta meg éppett
nem lellilt. A lúborozds pedi11 elérhetellen dlom előltük.

,,A csetkész, ahol lud, segít !" ,,A cserkész min-
d,en csetkészt testuéréntk tekínt""

Wcőeifta,őeririft,,
hpíffift alrrű/rlői, őpgít őeíeft a aáx,cap űrűftí r r9ipa*tgft" -gít,

I-cgyen eugszer ezeknek a szegéng |iúknak is lúboruk, érez:éIt ök is jóIesőey,_Itogg egy 1agg tes.tuéri Á'o;Ös-

ségnek taljiái. ÍIŐ ualamenngien Ősszőfóguntt, mindenkinek csak igen' kis áIdozatot kell hoznia, hoga a

,,Pip Qc§ok" lú,borazhass anak.
Megotdús.. A táborozások végén rerrdesen megmarad néhány kiló íelesleges élelmiszer. Ha csak Ötven csaPat

kütdené el Íregmaraat par kilóját, a irris" sápadt kis "Pipacs pirospÖzsgás íiúvá Tejlődhctne a táborozás 2 hete alatt.
Ha dedi§ nin'iien máiíaek élelrnis}er, eg.vszdr eg} tá'boro7áson lehet- ,,egytálóteles" napot rendezui á

Pípacsok javára.- Á, élelmiszert a sárospalaki ?64" öregcsapat címére kelt elküldeni, auguszlus 20-ig.

A Maggar Cserkész hiszi és reméli, hogg oluasói, ki/c karúcsonykot olgan meleg szer.e.tettel ruhazták
,qeilí .iÍalpüsokat",most" a pataki ,,Piőőcsok" seqítséqére sietnők, A ső.gitésmegkönngitéséremú.r mostietnek. A segités

rau cnnek , készn
|s meqkönn!]ilésére már most
,pénzmeguúltásaként 3 P,ért|el a sze.cledí ,,T

megkudiük a nE ásaként 3 P-érttel a|el a szegedí ,,Talpasokílt",mast" a palaki ,,Pipacsak'" segitségére sietnek. A
meukudjük a ngíluónas $güjtést. Eg§-egg ötkilós postacsomagérí, vagg ennek
*. Magyar Cserké§z ega-egv pipacsszirmat |cg az adamán1lozónak küldeni.

Nézzetek a mellékelt képre ! Ezeken a sápadt arcú maggar cserkászteslaérein

dqíídnn, űfti uöe,&éá/z, éá űfti tüd- & uauftád,a pdiytM-
HlREK

Lengyel űgyvlvök. A nasyszerű Szent
(3yörsy napi íengyol l,átogatás alapu,l sz;ol-
gátrt ah}mz .i§. bocy különiis* erős magyar
cserkószrsapatrrk a }ue,ngyEl testvérbar,átsag
sz,ervczetébe eröte§esebbcn bekapcscióűa-
oak. saámtx c.sapat bejelentette, hogy tagj,aí
kózótt á,l.lardó iengyel ügyvivövel rendc}ke-,zik, akinek éndekes leladaiai közé tartozik
a ,leilgy$l vqnatkozásrír ké,rdések in,tézése
*neXlett a na.gytáhor magyar-lengyel tábcr-
tüzón,ek efőkószítése, A rnagyar len,gyel cser-
készkör ,a mdlt év rrly,arán olyan gyüjte-
m,ényt bocsátott a táborozó csapatdk ren-
delkezésére, melyből a csapalok n€gyven
százaléka fén,yes iinnepi tábortiizet rertdez-
hstett. Az idén számolnri lehel az egye§ c§a-
,paiok továbhiejleszt4.seivel és a még na-
gyob,h százal,ókú árdektrötléssei. Az erídiri
statisatikai adatok arról is tudrr,ak, ho$y a
mult óvi iíty tíboriüzeknól a rneghlvoti verr-
,dégek szárna közel tízezer volt.

Az e§zperantó csorkószkörben érdekes eló-
adásl tartott eszpe,rantó nyelven Renó Oui-
naud fra,ncia rnérnók, ki a középeurónai hely-
zet üanulmánvozásrára ltazta be a Duna-
rnenti or§ágokat.

Ögszetövetel az Eucharlsztlkut kon8resz-
§zw alril. Máju,s 23-á*, kedden, az eszpe-
rantó cserkész.kör esto 7Jror a Cserkész-
}ázban összeiövetelt tart, melyre az Eucha-
risztikus kongresszus alkaimából Buda,pestrc
órkező vidólri cserkésztestvéreket is ,meg-
htvja.

Azok a c§gíké§rok, akírk eszperantó$l tüd-
nak, de rr,incs kivel syakoroliliok vagy, a;kik
tanu}ni akarnak, azokat kérjük, hogy vesye-
$ek rószt rnin,den kedd este ? órakor a Cser-
készeszperarntírkör összejöveielén (V., Nagy-
'§ífldor-ütcá 6.), rnelyre rnind€n cs.-te§tvéít
§aeretetlol váru*k. Cs.-oszperantó,kör,

órtásl tüzeket okozlak s lrancla klrán-
dulók az el§ő tava§zl yagárnapon. Nálunk is

*llcél a licy.ehneztetés, tz.étt köznüük az
egyik napilarp hlradását:,,Az első tavaszi
vasár*as franciaorszásban a kirándu}ók
százezreit csalta a szabadba. A kiránd,uifrk

E|öadás J}íagyarországról egy áü§ztráll,i
rádtóbau. Az f,szperanta Cserkószkór esz,pe-
ranto nye}ven kü,},djótt cikkeket Magyaror,saá§-
ról Yi;ctoriá]ba. §,hqppartrrn váro-tban ottani
egyik lbveleztilié*ek, amelyeket az * rninl-
hogy a rádió esy,ik e.lőadója * mlég az nap,
rnárcius 20-án, vasárna.p felo}vast.a z7 a§sz,
trátiai rádióhal}gatóság saámára a,ngol nyel-
ven

,,Mena§ük neó a nép szálán élő elnevez§
setett" Mivel lnindeu nóv, p,}. sgy kútnák,
íalurésznek a i}sve ngtn kerü1 be a ,,hivata-
los" írások,ba, idővel teljesen me8;f eled,kez-
nek róla. A második cserkészkerület (Mis-
kolc, Zsolrr:a.i kapu 38.) feli.smerve az ügy
ítrnt<lssását, Csa,ba Jerrő dr indítvárvára ha-
{alíí!a§ mozg:s,tmart indít{}tt a népi el,nevezé-
sek ö,s,szeryüjt*sére.

A búdaDe§tl l, 2, ?, 4, §, l0, 53, 62, 72, tlz
és lu. számú po§tahlvatalok m{ius l6-tót
29-is 34. Nemzetközi Euc}rarisztiklrs Kon-
gíe§§zu§ *, Budapest ieliratú keleüél,yes-
zöket lo§mak hasznáhi a *áluk iehdctt levél.
postai küldernények egy részének lebélyeg-
zésález.

Uilágltás nélkül
lépést §e ! fu

Teljes biztonságérzést kelt a Bosch kerékpárviiágítás, mert
akár kora reggel, akár későn este fényesen világít, amel-
lett a szembejövőket nem kápráztatra. A szép Bosch-vilá-
gítás az Ön gépéról sem hiányczhat. De kereskedőjétől
klfeJezetten az erósfény$ Sosch kerékpárvilágítást kér|e.

egy
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Ma gya r.Len gyel, Cserkészkör
Igmeritek-e fiúk közelcbbról nozgalmuuknak ezt az érdekes

intezÁinvttt Félfüllel bizonyára már 
*hallottatok 

róla, talán bele
i. oisloaiaiok ecyik-másik 'híradásba S év alatt, amióta meg,-

át"foti."ilii"áítÓTÍa[ azok, akik a nagyvilági c*erkéezeoemények

"itat*auat 
összeiöttek lensyel ceerkésáékkel-és azonnal észrevet-

ték.--h;; r;; a"természet"u'kben olyasvalami, ami egyozerre régi
ismer6iiiíkke teszi óket elóttünk. Ei a ,,valami" igazí történelmi
örökség, mely jó és rossz eorsban, e5yüttes küzdelmekbe,l__ezer
,oettutTai8iÍöjsze, s utalt egymárra niiirdenkor bennünket, Közös
l.ÍÍ.rr"árir"i"t uáonot. töbTek között mint éppen egy ré5i len-
iyel népdal zengíl ,,Yitéz. vidám mindkét fajta, Isten áldás le-
Őu" ,i;t^t]' Azinos a rendeltetésünk is, meit e két népet_ az
Üristen'atta a mesgyére állltotta, ahol a szabadság_néz farkas-
sz€met a szolgasággáÍ, a haladó müveltség a sötét tudatlansá6gal,

A lencvel cserkészetnek ielentös szerep jutott a nemzeti írjjá-
*"iil"té, 

-é§' áz oisaÁa feltániasztása, majá 
-megvédése. körül. A

ffi ia; iil r.iíurl r"ii"t 
"iá, 

;;-h ;i ; 
- ;itág;í-il;'f o rrtaÉ ú g y ö.s.sze

a nemzeti törekvérekkel, mint a lengyeleknél. Igaz, hogy a? a!Y1-
lom is meg volt hozzá az elnyomás alatt, majd 8 felszabadítás
dicsóséges harcaiban.

Crodátkoztok-e ezekután, hogyha rögtönösen vonzódtunk.egy-
máshoz. s meqfoltuk ecymás kezét közös nemzetí és cserkész-
.r"*e"ú"t szojcáTatára?"'Az étzelmi szálakat azonban,csak
továbbí svakorÍati tényekkel, szoros együttmúködéssel lehct tar-
i;; -ú;;;' 

t ói"i.' L."sí.lorsáár rti iáteiémtőie, Pilaudski marsall
.cr, 

^lfalommal 
azt rióndta, ."]EcvÖdül a tetinek van jelentósóge,

Á'lcgjobb szándék is meddő máiad, ha gyakorlati kövctkezmé-
nyekkel nem jár."

Ezért gzerveztük mec tehát a Magyar-Lengyel Cserkészkört,
hopv melec baráti kaoccólatainlcat nemzetünk erósítésére gyakor-
laÜlic haslnosíthassut. Szervezetünk mindkét ország egész terü,
letére'' kiteried. Városi merbizottainkkal és csapatügyvivóinkkel
bizonvára áár találkoztato[. ba nem, keressétek fel óket, java-
tokra'lebet! A bekapcgolódásnak számos lehetöségére kaptok tólük
maid felvilágosítáet. A köri tagdíj egész évre 1 pedgó.

A kör fontosabb feladatai:
t, Táborozók óvenkénti kicserélése (rérztvehet beune minden iga,

zolt macyar cserkégz).
2. Levelező"li, ösezehozása (szeptemberben érdekeg lcvelezési ver-

senyt kezdünk gazdag díjazással).
3. Raiz és irodalmi pályázatok kitüzése.
4. Eldadások, testvéri tábortíicek rendezége országosan,
5, Hasznos nyomtatványok (füzetek, lapok) kiadása.

Körünk vezetősége'az éid€tlódókn;k mindeu kedden és pén_

teken d, u. 5*7-ig saját helyiségében (Budapest, V, Alkotmány
utca 6.) kéozségesÖn áli személyeien is rendelk"_zésóre.

Nimzetcrói'ít6, változatos jó munka hív cserkészek,1 m_agy.ar-

lensyel testvériség ápolására, izorosabb kapcsolataik kiépítésére,-Nagyot alkot"ni i.em mindenki alkalmai, de egy:ragy célért
dolgozni-bárki képes! Dóró Gábot

ÉlnrMI§zER És
Ánu SzÁttITó K.F.T.

Bu DAPE§T, xlv, Glz§LLA uT 49

Telefón; {'297-847

A c§§RKÉ§z §zÖv§TsÉGI
KI K ÉrzŐ tÁ B o R oK §I v.§-

TALo§ §zÁI.IItÓIn

ű{4árlí
őgftűQn

Uíűugruraú. afi,iai,& k$Irqö,
a+wftntőft:
fűszer- és gyarmatáruk, hűvelye§ek, §záraz,

főzelék, konzervek, csokoládé, kakaó és

háztartásl cikkek.
Platter-féle szárítással tartósított zöldség- és

fózelékfélék gyári áron kaphatók.

Részletes árJegyzéket e hirdetésre való

hlvatkozással bérmentve küldünk.
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i:lt ?8l. el. §zllarey A|rdár csorlészccrpat
március 27-én ünnepelte fsrmál'!ásátak 15"

éves lordnr!óiát. Ebból az a}kalombórl Szilli§§y
,naDot reTdezett. Déleüött megá,trdotta új c§a-
oaiz,ász|(xát, Felemel,ti érzés volt }átn,i, amint
áz új csaoatzász!ó eroshlta hotyét a többi
bibfiás zász,}ó közötl Mert otl vollak az
lcuttrvs c§apatok zászlóküldöttsései, köztük
az l.- sa B. K. I. E. csapat ?8 éves zÁszlaia
is. A ielölt cselkészgk fogadalorírtéle!,e utá,tl
a zászb*zöseket ver,té'k tulajil&msaik esy,
a8y pajzebg. köáen buzdító bo§uód§t va,cy
,esi, iitinomdatot ,mondta,k a cserkész,
csalatnak Délhrt&! tbrnepóly vo!t, ameberr a
c§apat volt parrancscrokai saolsáltak, ís!,
€siáer Járros, dr Bá,línt Kálrrnfu, Német,h
(iéza egy-o§Y müsorszámrnal. Ko,czosh A,ítd,
rás rg. tanár ped,ig. fir§8€üfilékezé§t taltoit
ill. dt §zi,lassy Aladárról, az e.lsö nagyar
cserkészvezetótól.

A fecrtemóll, a Vtil. cserl6rztrorü|ot,rl§giaította célrlövóversenyét, arrrel,yen nyolc
.c§apll 51 versenyzöe vett részt. Ereútré-
nygkl 1. lfiabb eselkészak: l, Bacsóvólcyi
,rt8. K. P. G. cscr. II. Bende T. l18. cscs
IIí. Pál 1l8. cscs. 2. Rover egy6tti: I. Jan-
lcovich 1t8. cscs. II. Bende J. 118. c§§§.
lll. Poleroczky tl8. c§c§. 3. Qserkészcsapat-
ver§sny: l. l18. K. P. O. cscs. Il. Fehé1. §i,
rflv Csis" ttl. tzt: óscs. Tisza. I. cscs.4. Öreg
.egYéni: I. §árkánrl 885/ö. cscs lI. dr Kerekes
a85/O. cscs. llr. -Vásárhe}yi 885/ö. cscs. 5.
Öreg c§a,$at: I. E85/ö. csci. 6. Tiszü egy,óni:
I. tlarcsa 121" c§c§. Il. §zilassy lI8. c§c§.

A celldönölkl 39t. at, Ogtíy llllhály cscs.
,kisoserkész raia húsvét hétíóién zászlóavató
ilrmepélyt tartott

A 405. sz" Baüosh Balázs cscs. l,eaiobb

apródia, §zabó Zoltán, málut 2,án meghalt.
Ternetésén az eqész csa.pat klsérte utolsó
úüiána.

üz§N Az M. c§.
Ocsat Józsel. Irásod, helyestrásod olyan jó,
hosv masasabb iskolájú fiúnak is becsületéte
váina. Jó elbeszétö készs,éged van, Most ezt
nem kÖzöljük, mert azért még teilódrri keil
tehetsósednek, később majd masad is látod,
hogy ai isazi lrók nem ítnak ennyire títl-
sáxósan tanulságos történetet és a iiük meg
rrern iseín olvasnák el az ilyet. amellett lehet
esy fiú rossz, durva, elkényeztetelt, de az
a- kegyetlen káröröm' már iúlzás. Ép úgy a
syerek halála is. lrsz te maid iobbat még,
Pblyaválasztásod rragyon helyes, nem köny-
nyü munka, ió lej kellhozzá, pontosság, iisye,-
lem, amsilóit az egészségre _is üsyel,ni kell
(err'e is ió lesz a cserkészet), de aztán iól
iizet*tt és megbecsült murkásság, Klvá,nom,
hosy íninél hama,ratlb teliesliljön óhajtá§oaL
kéidéseóre vátaszoljuk, hogy hogyne yolna
a Magyar Qserkésznek iparos rmniratársa is.
A cséikészetben nincsenek elválasztó talak,
csak az a fontos. bosy í(iflek van képessége
írásra.

Rudoll Tlbor, Eger. Egé§z tó e.hesz8ló,
készséged van, de ha öt év múlva olvasná(
el rnostani ekö nove,l,!ád, msgad is meglát-
mád. hogy rniért nom közöliük. Az első és
le,gioüto§abb, bogy ne rnás*ol olvasott dol-
soklbü irj össze valamit, hanem nézz körül
és a ma8ad é}mÉryeit, es€ffié,nyeit add elő.
flidd el, trogy akinek van szeme| az elég ér-
dekeset ta}ál mi,ndis (és csak abból lesz író,
altinek van szerne), a inaga életébe,n is é§
sokkal, sokkal iobba,n meg tudia írni, rnfutha
ilyen messzi témái keres. Azok, akik az ós-

Tömogbélyscet, régt levelezé§ek. bé,
tyercyüttenények vótele, eladása,
cieie. §zltácvl Béla bélyegkefo§kedö,
Budapeet, lY. (ossüti La|os,ütce 7"

Tartalomietyzék - §pls Jaec,zy

l. §elkey: Testvérrrernaei. - Odezva óo
Braci.Rodaków.

2. Örsi sarok - Rozmova v kqpie za§tgp{
o wegiersko-pohkiei przy,ia1rn,i.

4-§. ReóüHinap - Pokazy harcerzy,lotni-
ków 

-przed 
Regentem Wegier §/ dziefi §w.

lerzeqo.
C. Ejtöernvó - Technika spadodhronowa,

te-ri. Novetta - O ,,Cudcie nad Wisi4" i
harce rzach pol,skich.

16-17. tlósi Emtrékmitvek -. Obrazy grobów
,,Nieznane8o ZoihrieLa" pitskich bohate,
rów.

eO. besiámoló - Dziafa,lno§é WQsiersko,Pols-
kieoco Ko,h-flarceskie§o.

24. fílrek - Wia,drno§ci. Obozy vymien,ne
b. r.

30*31. Ki,scserkészet * .Tematy zuobowe ál

Oótok Wietrkich. Lengyel ü§yesség -§prawno§ci zdobrr,icze w Spale, obrazy i
, obja§nieda.
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idiik emlrcreiröl írlLak. elszírmlálhatailatr sok
lenu[mány aIatrján é[ték be!c mugukat abbaa világba ás neked sok esztendőt ketl m,éra
öregedned ah,hoz, hogy megértsd, men,nyi
nehéz§ógbe kerúlt még igy is, hogy a lelretó-
§égig szirlkszeni ós ,rnégis érdekes je,gyen
i,rásuk. -- Ili. Lakos Oyörsv. Békésesaba.
Orült,em }weleclnek. i§azad van: löl a l§jgt.
cserkész ! Ve rsed mie§trqpően iól inrlu}, tar-
ia,lma ós nyelvónek zenéje van. csak a,ztán
valahogv ncm bírtad hangga,l és eztán rím-
keresés kcdrvéért rllyanokat vettél belc, hogy:a kírtgém nyiszogva tivtlrnyál(!) Nem hai,jön a te lannodbtil ,még zavarta}an ha,nÉ ís,
csak íxy továbh, A Nyom,kercsés gycrrséhh,
rnert v;ilószlniitlen. * Töretvő. A kiriindulás
!círá§lt ne,m rils§z, c\r|k igen hosszadalmrs
*}thclz, hogy milyon kevé,s ese:rn,ónt.t tartaj-
maz. A nragyohb bai azr:nba,n, llosv áz egész-
nek nincs cserkészle]:ke. Nagy núvésze|tol,
,ggy egé§z, rövid trtmtorcszkiberi mcc le'het írni
ilyen tómít is, de icy, iühogy valn" c.§ak va-
}arni rrlyaln ianyar l]ekezelése az ügyellel
társlak, ami senkit se szórakoztatna,

.Egy éfd§klödö" jellgére. Nem tllvastál
ilj§ácOi, Ausatria me,g§zíinl, ill}e,tve beolvadt
Ném,etor.saágba. Kélésed tehát nen tel:gsít-
hető. * C§erké§znek vágyó! ,rlvben csak
ncvvel eLtrlátott levolekre szokturrk válaszolni.
lkost kivételt teszünk. Rész;letes ielviiáco-
sítást n,em adhatunk, me,rt nem írtad meg
körülrményeidet. Csa,k azt a tanácsot adhat-
ju,k, hosy lólekben igyokezzól cserkész lenni,.míg a kiilsó körüknénvek a valósásb,an is
lehctővé tcszik.

Nem közölhetők: Attila az é§ben, * Vóg_
út. -- Közölhetők: Magyar ilrrm. - , Magyar
§ors. * -l'átlortűz. 

- Édescn, csctdescn. -
}larkály. kórdésedrc a válasz már jött. yarl
",(önyvjtlgyzék" is s a Cser:kószbolt az ár*

j*ryzókétrerr i,s közöl ilyenekct. A verseid,
§i,inos *ró§ 8yen,raék. *, Terén Lalo§ 940.
Örsi ,,rrrtácir]sod" jíl, ham,;rrosan közÓ}júk -A. .|., Debreceí. Köszönjük a kis cikket, al-
kalmilag fuözö,]iük. Seik üdvözlet. -. Sz. B.
Leírisod túl szimpla. * Többnek. Külíöldi
túrá,iok ú*y,ébel tárgyaliunk a kiü!úgyi vezető_
vel. Áz i.ttén nehezebb, mint másikor. *-
lli. §€í§*vell (l) Ktiztitje Dr}nios címét. _
B. L. A kópeket isyeksáinlr sorrakeríteni"* §ch. §. K,ülföldi círmeket el}vbiil nem ktjz-
,l,i!nlk, nrert mert cserkészcknek úgyis az
ílg§rn§vgzeti lsztrlgálati íltrru l,clret csak kül-
ft]iiű nagysághoz iordulni. versecl kedves ós
ktrrod;hoz képest jí;. Bibarl l§aváí.
Ausztriának Ném,etorszá§gal egyesítésekor

ir.I D o
c§€tkéezek hachriróir

mindkót osztrák cserkószseövetsé§ ín,eg-
szünt" _ Rádió Technlka. tlavonta ielenik
meg. Fo§lalkozik ,min,dazokkal a kérdések-
kel, a:neLllrek a rádiil é§ a rövióhullámú
amatőróket érdektik. Áprilisi számábarr íoly-
,tatja az1 ,a cikksorozatát, ,aíndlvben isn1er-
ieti,,,hogyan kell szabadalmat bej€ien]teni."
sok §zak€ikk közül a cserkészrövidlrul-
lámli am,atőröket (és az anretörjetrtilteket is!}
a következiik érdelclik:,.Rövidhu1,1árnú refiex-
vcvő épító,se". trlvábbá a ,,Ne elgcdjük a
.szenünkct strébcrkedni" cik,koi. Rö-
vidhullámú §zemlo clne a Magyar Rövid-
ltuj!ámú Amalörök Országos fgyesülete io-
lytiiratiirra,k" il,avonta jelenik meg. A tagok
tagillelmónyként ka,pják.,,Kezdiik iskolája"

cítí}ií fevata kiíü,ntí. a kezdő csetkész rá-
dióam,atórök ió hasznát vehetik. Mivel a
cserkész jurritlr-tagrrk tagdíüat még nem Íizet-
rek, számonkint 5S fil{éúrt kapják me,§.

KÖNYVI§M§nl§TÉ§
Á kerékpározás §zabályai

E,gyre terj,ed a kerékpározá§, jó §pori, d9
közlekedési eszkőz is egyben s állandóan
halljuk a panaszt, hogy a kerékpárosok aka-
dáIyozzák a forga]mat, balesctet okoznak és
nem egyszeí halálr_ls szere.nc§éttenségnek i§
okai. Nagy örömmel kelt tudomásui venni.
hogy dr Borsitzky Sándor m. kir. rendör-
tanácso,s, cserkésztiszt könyve,,A keré.kpáro-
zás szabályainak zsebkönyve" cirnmet min-
Éenre felvilágosítást nyujt. Megtuóiuk belőie.ki vezethet kerékpári, milyen igazolvány kell
hazzá, mi tartozik a kerékpár tökéletes fei-
szereléséhez, mily,en állandó közlekedési
szabályok vannak. Budapestjek íészére kü-
lón ta,rtalrnazza, részben iérképpel, rósztren
betűrendes felsorr:lással az egyirányú köz-
}ekedésü és tilos utcákat, Ezenfettil a betű-
íendes tár8}.mutatóban az elképzeihető ósz-
szes szabályrendeletokre ielvilágosítást talá-
lunk, így például .a Berg,mann-ciövek száll!
tása, hídon m,ecátrlá§, kórházak előtti sebe§-
ség, létraszállítás, névtábla elkészíte§e stb.A könyvecske a Cserkészboltban is kapható.

Egyetemes szavalókönyv. A lesújabb
ének- és zeneszámok feljesyzésével. 

* 
t936.

Debrecen. Yzí a szava|őkönyvet, amely ki-
tiinő szölgálatot tehet ünnepéIyeink rendezé-
sénél, melegen ajánljuk a cserkészcsapatok
fisyelmébs. Minden hazaíias ünnepélrre szá-
tno§ ver§et találunk berrne. kit{inő alnyaga a
magyar költészet gyönsyeit öleli fel. A sza-
valókönyv*t Vollay Ferenc állította össze_

,iaj.

á [§§n§TÁa0a0zri§Kfit
Á Ktrr;mány,zíl irr l,qn§!. e,lirrsz;igi utazí,sa r;

ü mü§t leza,iiott diszszenl|ért itl*il!irllliil- ii:t:-
gy§,l cserkc§zük lÍ"t*gatirsa fokuzrllt jeilntlj-
séget ad a Mü.g:!,ir}Lgluly9r C$tl;iais::kiir
mindig jobbrtl orő§ödli ás nrlndi,g sz*lth lrtd-
,ményeket fellmutatí: ntunkáss jrglinak, E:- :t

kör ko,ltlolrr a&á,íaitnl szir,tlla el magál arr;r.
ht,gy a két tlrszág cserkesrctt kilzrjrt l lc*-
szÍ,vályesebb tcstvóri kapcsoiatokat §§r*ru1.\c
,meg" A barálkozás eiső fiilld{ele ;rz, hogy
jói, min,úl rnéiyelr[reli ismerjíík tlleF a?í, R]ii-
,l}e,k a, §zeretctét el a,karjuk nyerni vagy, akiL
§zsretetü[kbe óhajtunk fogadni, Msc kell is-
,me,lndin,k és értenűnk m:ultjá.rrak hagyam;i-
nyait, jelefi életének moz,gató eröit ós iörek-
vós*it, § cé,lt le§,eredrn,ónycsebben a sze.mé-
lyr:s ta,l]a,ll\ozársok szrrllqáIják, ah,htiz perlig ke-
re§ye §eln lehet ial:ál,ni nasy§zeriibh ilkili|
ínal a c§§íe 1áborczásnál,. Akik íigyelemrrr*i
o},vassák a Mirgyar üserkészt s még * hirt-
ket is átböngószik. tr,izonyára sokszor ia}:il-
k()7tak máí a leng!clrlrszligi cscietiibnr hir-
detáseivei. § cse.rr:táborok jele,nlőség€t mó§

Magyar cserkészek
segítetlek a lengyel

<,serkószeknek a
táhorópilósnél

Zirszlrilr:r uttíts a lertg.yel-nrag}.ár. .:§erc,
tátrorban

m*s1 szinle alig lebet igazi érdemCben me§-
mag!,l,rliztl,i., [}l: kórrle z;ldle k rncx künn járt
resív{rcit*kct. n:cnnyivci gizda§,ah.hail. ér-
tékesebbcn jött*k Jlaza" Kérdczzúick me§,
bog1.;, ]elii{ytl cserkószet és po|sár§á§ kö-
rébíil feliiiik áradíl saererel m:ilyen soha e'l
ne,m relejxheii; élnrél,t,t jsl§§tctt §zámükri.

De ha el is tekintünk, sok közös történeti
kapcso}at és lelki, kedélybeli azonosság kö-
vstkeztében kilej]tijdik rokonszenv. jólLeső és
elesettségünkberl, csonkaságunkban kótsae-
resen f eXeme}ő rne,gnyilratkozásaitól, akkor is
páratjlan ta,nulási lehetósóget ad a nyitott
szernmel iáró és tökéletesed,ni akaró cser-
kész számára. Maga az a tény, hogy a I(ár-
pátoktól a keleti-len§erig és oroszor§záglól
Németországi§ 'a lenryel műve|lődési, jpari
és keresikedellmi áet minden fonto,sabb ór-
állomását meg liehet ismerni s més houzá
c§erké§zmódla: táborozárs közben, igen elő-
nyö§ anyagi leltételiek mellett (90 P), már
egyedül az kívánat<rssá teszi minde,uki szá-
márá,.

Le,ngyel testvóreink hamarabb ielisrnerték
4 cseretáborozás íc}ppant jel]entőségót. A
Ba,nato,rFAkaí,attyán ,l'óvó os€rké§zte}epen
júJi,us 2*?3-is a kispesti 11§. sz. Ztinvi' ésa 95, sz. LeheL,csapat relrdezé§ében lefol|r'í)
táborozÁsokra ötv§n cserké§a jelentlkezeit.
ezenkívül egy tizenhárom töböl álló tiszti
megtigyelő csapat é§ ötven vízi cserkész,
,akik a nagy lcngyelor.szági víz,i kalandozásra
tnenö iiaink helyébe jönnek hozzánk, Az
akarattyai közös tábor mindenképpen minta-
táborozásnak készfi s mirr,d a kii<épző, mi,rrda szórakoztató részében olyant akar nyúj-
tani. hogy rnéltó legyen a szinte nemiei-kózi jellegéhez. A iíz na,pig tartó íorgó-
színpad m,unkarenüében a Nenlzetvédelnni
Főbizottsár irányítása mellett ne,rnzetvédel,mí
kjké,pzós is helvet ka,pott s az orsaágos vízi
vez,etőt;§zt mesbízottjának vezetésével nagy-
szrbású vizi mun,ka fog lebonyolód,ni. Váltt-
zatos, kö7ö§ történelkni és testvéri tábor-
iiizek, tö,bbnapos Balatrrn kórü,li és veszprémi
,kirárrdulás fogják rninden táborozó s;,áuáta
rnaradandó e,mtékűvé tenni ezt a tábcrt. Je-
isfltkezé§gket m.ér ellogad a magyaromzági
cscre_tútlor parancsnoksíga, Táborózás dlji:
3ü P. E]sósorlran olyanok jelentkezzenik.
akik lr;ngye!ül. ltanciátrl vagy németül te-
szétítsk. Jíllius 20*.25_ike köZ' itt,hon tarióz-
kodd budapesti cserkószeket kü!ön is fslhív-
_iuk a budatrcsti 3 nap programmjának lebonyo_
lításában valr) szí,ves közremííködésre. A ien-
tielcbíil vilá§os, hogy a eseretáborozás esz-
méje nern lokicsiny}end,li. Miné} eredmónye-
_rcbh mcí.\,]t(jsitjsát elősegíteni cserkés,
kí}ttlrsrógen ir tú]nővó lremieti étdek"

Dí Lákaio§ Lá§rIó"
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lWg,mift§ft,
-funqq,e!§,&tffi

összeú.llí.totta
Aí/öldy László.§§ cs erkészt' üki

*;*§
T,li ,
i ".*

P -";i.{:a +. -._ _ ,

§gy isrnerősórrret kerestem lcl Varsó}lan, Á cirnból-
,"uoX !i'r, rrtcát ós a házszámot isrncr{etn, _Á katriuban :neg_

szótitok lengyetü1 eí{}, ott játszaclozó,_lrét,-nyolr:évex fidrcs-

iet 
-"Ö"*i, 

nieiyik enrctetcrl laknlrk Karuinskiék,?"--- Á; Op.si c.át rréz rárn és egy szót,sern felel, Szemén

látszú r,"áy ugy szói sem órt. Llitorn, h,ogy. r<lssz Yis{:l
Üeiuein,lt ]ieni'rlrti. Magya,rázorn noki: ,,Riztosan §€m ey"

iŐ,i Oc*i mii morrdo,k, 
-nii 

*"ey*r vagyok s rosszul beszó-

lek lelrgyeliil."

- il, * bácsi magyar! *- s rárnnéz n*igy kók *qzgm*i-

vel. * É]n a rna§yarokat rragyoli szerctem!

" - §zereteú őket? Na.8yorr ltedvcir_ vagy Öcsi, l)e rrr,iórl

sz§rot-9z te nr.irrket? * kóirlczr,,nr valíiilan kiváncsiatr,
* ,,Mert . . . ítert s elakatl, szerrrében {r szerclet

terrv,u ..iirtog,--" 0-0n csak érzem"' * 
§" rá,mutat a szívére,

lroz sr,rtrittrtri s doty ragaszktlrl&ssal sírnul ltazzár*o mintha

"iá"-l*gúa 
isrnerrr,énk egyurást, * De lia már §zeret§z

t"*,tiririót, rriztosan Úrur'ii, egyet § mást felőlünk, }Iondd,
mii tuttrsz rólunk nragyarokról?

* Hát tudom -"ielelte búszkérr, * lioply Xi,q.n ..}].
rálynő ma§yar volt ,s Magyarorsziigcln bedobta a HyLtl,ujei

"áli 
*irr,,míába s Wieiiczkóban találiák _y*c, S azért van

irilti"r. *Ónányát. (I(inga, rnagyarul Kur:igurida, Sz,ent

Nr""sit liuga volt.) Meg"tudorrr, lrogy Jarlwig* is ,rrragyar

?olt, (§edvig, Nagy Lajos leárryn.i
Hát Báiho"y, az ncm voltr magyar? ,* lrérdgzem,

nrert trrdom, hogy *orovi." szeretik n-"icngyeklk az erdé-

lvi feictl.clerrrbőt lett nagy iengy*l kirtily1,'"' '-:"ilth""vi natrrÓ.ii _ nóz ícl ram csorlalk,tzó sze-

rnekhel, * nettiory laz len€iyel! bácsi lrérem,---- 
rri.it úgy szeietik, úg}- trctl:ulik Báihoryí, ho§y ;t kis

terrqvet ,rero 
-tl'.di* 

elkópzÖÍni: Báthor1, m,né{yar volt,, Á mil-

;;;"i,;-i€ki".üilíii szergti. Miért? ;\fftl, Rcm le}rei felelni,
iiu.t " szivre mutatni, ahogj trz ón kiri )ongyelem, tette,
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Lenggcklrszágban
akülkeresk, hiua,
tal megbízottia s

ielenleg Rud.ayles*
len tartózkotlik

lp kóseeket -* §em hivaialr;san. A lran§ulai treiőpontján iisz,
i.i.i"roro ma§yar éneket vezénJ,eltek: ,,Harrriirrckette,q
lraka vagyak én. . ," 

*

Wilrróban szobrot cnrel,nek l3ékéssy §&spárnak, Rát,hory
kiratr--iactvezórónek. *l kiirt pá}yartíjat egy krakkói óreg-

cserkész n}erte el. 
*

Á Kornrányzó irr: lengyelországi lrlto§aiás{r i,rlción át,

tanooan szott \,arsói ltrkásonro* a tcteíórr, cserkész és nem

;;;;ké;; isnrerőseirn ár*sztoiíak ei jókivánságolkel _s .1na,|d
Ö;;;;;;ir;;; piúiroskirrak Múscieki köatársa*ági elnök úr
1.ltal elisrrrótgit szavtrii rnondt{rk: ,,úgy örülünk, Ismé1

m&gyar urak jöttok el hozzírnk"'

Varsillran, a csorkószlraáan renyXepkiállitág ós ver-

*.ru'ooii a tiollandiai janboree képeiből, A beküidótt ké,

Ör }JÖ;Ö&];'"d;Ó; "-]", tegalábh egy * árvalárryhajac
cserkéset láihatunk, 

)k

Á göttötlői leányjanihoree liire nagy rnegiepetésr keltett

r*"giűOr*ragban. iiár nagybe,n kószülődnek már il cser-

;;;;iil;;k. iirOgse$ i"udjái'91.ry"1l hogy a jamborco C}ö,

ótiirOn s nem a testnevelési fői*kr:tán lesz,

A Eöitó§ói jambor*r;ra it|u,t " lerrgyei cserkószropülők
gepeil ;)pm oirs"Ot.t keresziüt a csehek, A Cserkószszövet,-

§já-i,*ireumára jölt leng_vel cserkószrepiilóknek i§mót kel-

ienr,itlensógiik voit a csell lratriságnkkrrl. 
_'"*nsr: *ilriOi cserkészlrarátrrm ir,ia: ,,Már riagyon únjtrk

u *.i-fiiront. lrajjorr mikor foghat már kezet a lerrgyel e a
mugya" cserkész a közós h,atár,on?"

I

csak tiszta érzelemből fakadhat,o'
AVöl,d,u László

A cserkés sí klub táncesüólyt renttezett januárb:rn" §
vidáru hangu}airi cstén egyedül kópviseltenr i, magyar c:§er-
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l§zont tstán-kít 6.) aiándékát nyertét: l(e,
íeke§ Gyüla í§ ádám Jángi, Büdt?e§j|l .

Lóránú l[thály: .A bélyeg" című könyvét,
a Ma8yar Ca€íké§z ,§templl jt|ükl"-la álán,
dékát nyerto: §zlmán Károty, 8_udapegt.

Ofbán Dez§ó! Az én löldem clmü köny,
vét, * illagyar cserkósz áiándékát ny€rte!
llorváth Imrg, A|sóság.

l. Robinzonok
Fóter Dunaiöldryáron ,lakik, b,arátja Laci,

P,a,kson,, Laci titktls üzeítlltct akar küldeni ba-

rátj ának. Papl rlrapra írj a rnonr,dnniva}ó j át titkos
{rással, el'hehezi egy sörösü,vegfre, az üvt-
get g{rnd§§an olzárja és ti,}lzza a közvetí,
tést a lJuna hulHmaira" Meruryi idő mu,l,va

kapla kézhez péter az üzenetet, ha a Dunir
sebességo 4 krm óránként és * kót ürelysóg

1ávolsása 42 :km3 (rS pont.)

2. §zoküíl.e kirándulni ?

A váudor déli pihenójét tríís á,rnyat adó ia
nlatt ,tól,üi. A fa törzsének támasztja hátát é§

úgy nézi a vidéket. Ba}ra hegyeket lát,
jobbra síksÁs ter,ül e}, előtie kis patak csor-
dosáI, Vaiion meg tudnád-e mo$dani, hogy
milye,rr világtáj iel,é iotryik a patak,? (tO

pont.)

3. Fú a sz€l

Keskeny csatorná,n két ,lrrrjtit ]atu,ulr,
Ucy,anabba,n az irányibarr }ralad:nak, m!s!s 1
;ré' 

'' 
esyik hajó iustjét eliire, rnásik haió

tustiéi háiia iüja, Hogyan lehetséses ez?
(10 püni.) \

4. Magyar Misi
zakatowa rohaü a v.cuiaL
két áliüornáss,a,l eJöbb szállt fet a vonatra

tsv komofy, méltóságte!ies, paraszi bácsi.
esy éppen olyan korú pirospozs8ás íiírval,
mint arnilyen i,dtis te va,gy. Eletetek sorában
az§ldbafi nagy a kiilönb.sés: Te ,,tanul]t" em-
bcr. városi émber, iparos vagy rnin,iszter le-
szei. ó pedis f öldettúró iö}d,múves mararl
,é!ete véséis. Mind a. ke,ttcn azorrbaí m,a-
gyari magyarok vagytok s így harnar kósz
az örök burátság. Me§éltétek is tnár elry,

másnak élteiek iotryását. Az,onban a,lig sike-
rült e}motdarulüok magaiokró! m,irrdazt, ami
adatszedí, ami a ozenr,ólyetekre, szüleitelkre,
környezeiskre. paJtásaitokra, eddisi élete,
tekré vonat}ozott, rnáris szede}ódzködniök
kellett, fiesérkezte! haza, te ke}Iett sa.tll,
rr,iok. . .

Mcst rnár oütlho,n az aszta,l rnrelkit ű!sz,
lgvelet szeretnÉl irni Miskanak, ,g tol}at i§
bemártottad a tintába, rn6r arlnyit is }eirtál.
hogy: Kedves Migkal

* Feliadat: írd rne,g Mi,skaioz a leveie,
alet (t20 t}{:ni,)

§. Mi á címe l Kí írta ?
(Megíejt&e egyenként 3 pont)

s) ,,Nem ,6,§y kiráiv" _ kiált a ,hósl § megrázza ősz teiét.
b) Semrrri za!. §z ünrrepólves csendbon

fgy madár csak néha íüttyeített be.
c) § vadü| a §ob.bő,i a {ór kirasadiia,

§zems szokatlan láncot lövell.
d) ki ó§ mi vagy, hosy lgy tüzokádó

gyanánt
'fenger nr,ólységéből egyszerre bulíkansz

e) A gazda pedig mond esy szíves jó estót
Leű,l. hosy n:vil,gas§l,a eltörőd,ótt iustét,

t) Mairl ha lálod és órzed a nyomort
Melyet a becsiilet válla horcl;

s) Rinxó bólcsőm fíját masYar 
''''1llJ,ii:

krrporsónr firj,át is magyaí iöid nev*lje!

A rt vásírás nlegfejtésc: ,,Atyai lstv$n"
va8y pcdiH: ,,Atyilistcn". (Sokan rrern .tud-
rák, bosy a rovús balról-jo,bbra haladt!)

Ú.sy a vízböl,rnentóssel, rniut a kisöcsi
rnegvódósével kapcsolntosan ,n,agyo1l §Ok jó
ötXet akadt, amiket nr,aid aI]kalomadtín íel-
használ a M. §s.

Az orvos goldolkozás nlólkül a parasz,t-
gveiek trregrrröntésóhez iogott s. csak _azutii,n
iiájtott ttruáUt: nlint lrívii, imádkoz(l, lreresz,
tv3rr embet rúclöbbcnt arra, ltogy l. országu,
iemzete sursát nem földi csodáktól kell vár-
nia. han,c,m Isten kü,l,(lnös kegvc,l,rnétőlu 2,
Nér:c sorsáért a köztisség mindcn egyes tagia
f elíj|ős. - do az ]stetltől kapott ,mcgblza-
ia^s. ialentomok árnyában. 3. Isten kövek-
ből is táma§zthat fiakat magának: nenr biz-
tos, hogy ne,m ez a paía§ztiiú az, akit ]sten
kivá}a,sztott nóí:e vEzetésére.

Me3feitök
Nagyszerűen oldották meg deladatukat.

lesaláúb tl0 !ó pontot kaptak 1 kiivgtkez,ök:
Bárdócz [jsz}ó, Berhidai Ist,ván, llervei
Érurlre, tlorváü Imre, Kerekes Gyul,a. _ trÁol-
lnár Ferenc, Regás Józset, Soós Tibor,
§oóki Tóth Gyu}a, Zso[dos Ernű.

["esa,lább 65 jópontot kaptak a következők:.
264. Jc§c§, l}l,ókus örse, Dékány Ottó, Oye,
,íiey 6yörgy, Imre Károty, Jóbai Zoltárr,
Keszthelyi Bé}a, Kiss KornéJ, Kuti Józsci,
Soós Zo\tbn, §övényházy Lísz!ó, Unrár
Jenő"

Polrcy reíerenci
Nad,awyczljna lvizyt& pa!§ka w dtirr íw,

Jeree,$u,lrostu2yia llrzcdewszystki,m ku za,
cie§rrúEniu stosunktr poszcze§t}htycb $ybi{,
nych druiyo wqsierskich z bralirlim zwiqz,
,kiem polskinu

Liczne druáyrry zg{osifu, Ze maii{ stafuc,h
rcfurentów po}§ki,qh których zadanlam jest,

abok za{atwi,a,nia ws,ze,lkich kwe§tyj polskiClt,
,przygotowanie wqgiersktt-polssieso oguiska
podczas obozu letrriego.

Wq8ier.rko-Polskie Koftl Harcerskic wy-
dafu zesz*ego iata rlla druZyn obozujqpyc,Il
zbiór maierjaht, z które8o 4{)olo tlruiytl
urz4ttzifu ws.pania{e osn,iska. Bieá{ceso rokn
rno2na liczyi na pornysltowu§Cposzczególny{h
druZyn i üta píqcsntorvo wiqiksze jeszcze
wykorzystarrie materiaiu.

Poszcze$óJfie dane §taty§tyczílo wY&a-
ztt!4, i.tl u. r. blisko dziesíqC tvsiqcv srr§ci
wziqln rr rlziu* w wymienicxly,c,h ogtrri,skath,

TESTVÉRNEMZETI
(Az e,isö oldal íorditasa.)

A ?5 éves ililgyar cserkészetnek a kóz-ol-
tnuh'ban lezajlott dj,szszemléjo méltó szi,nt
rly§It a lengycl cscrkészek bekupcsrilódí-
sával.

A bí{rlr lefl,gyel repüllök igen qlehéz kortil-
rriióuyok között végrohaútott kockázatos írtja
néxy tlrszígr>It keresztiil i$uzi rnele§ kifeje-
zósu volt irányu,nkban érzett roktyn§zenvük-
nck. űszinle tesWérbarátsásuhn,a,k.

Az ilyen bariitsír r:sak crkölcsi alapokon
jóhctgtt ,,lé,ire , köicsönössósoLll fuül,het to,
vább, mert csttpán az igaz barátok tu&uk
átdozatot rhozni egymásért, ör,iiillek t másik
si,kerón.ek ús nchéz ,lte!y;ethett cg}rrnás me,l-
[9tt állallak.

,i\lagynrok és lengyelok t,alálkozásei*ia,k
rnlndcnkor kül]ónö§ súiyt. nrély értelmút *§
tarla}ntat nz ad,,h<l,r{y i,}yerlkor köic§ónö§en
az ósök jírt ,útiírt járjá,k.

Á,lragyornányok orszígírtján évszázadckra
visszanyú,ló ,bará!sáx és a lolyton mogújuló
törtórrcl;m,i szüksége ssé§ azl am,i ijsi nenr-
zetei,nk fiain,ak személyes ta!álkozásá,t órté,
ke ssé ds m,i,udkót részr{i! keresetté teszi.

1'öbtl ez a talál,kozirs, firint amirrek llátszik.
§orsközössé§ ós tiszta' testvérisós órrése,

a,mi ,belől,e rnegm,arad. íz n tostvériség a
két rnemzetberl őseinte és önzetllen, ezért llem
is szakad meg soüla,

:E§ymásl mrelrlett áilunk és cgymás iránt a
le,rr,iObb akarattal vagywtrk,

De ez tlem e!és ! Nekürrk cserkészekrrok
kü!ön,ös eMivatottságunk. hocy tettekbeí! elól_
járj,unk, példát,rnutassunk és csclekedeiein&
álial is tanr,ítsunk.

Akkrrr varr rertdjórr. lu rniinden mí{*ynr
cserkdsznek nem eí{y. dg i]írrom l,enxycl
testvórbarirtt'a va.r, ht a baríttsá§trt szemé-
lyes tnríálkr:zással szorosabtlta,ííizzük, ha
csgretábOrohbnn ggyiitt tábnroel,ir, k,öz"ós
esznr9uyünk villtira váltísátt ósszc], Jóltekkt!
lan,kadatlanu} dolgoz*nk"

Mcrt pctíííi szavaival ilvc:
,,Kót ncrnzct vaa eHyes;íilve bcltltünk
§ tttily két rtentzgt. il leitgyel és ,a unirgytr!
Van-e sors, mely {tatI,t]tnasaitlb tnirr,t
E két n€.mzei, lra esy cól,t l,kar."

vltéz §olkey oszkár,
t . tár,seintlk,

a Ma§yar-Lctt,§y*l BizOtt,ság c!|röku"

tut*lmazottak l
Négyszögletos, katonal, alumlnlum por,

ivázóCsaika. (Adla a Csorkészbolt tözponú|a,
Budapssi" V,, Nagv-§ándcr-utca 6.) Nyerte!
Regös Jóasel, Füzespuszta. , ..,

Volösy Elek: ,,iltlska" clmil könyvét, a
lllagyaí cserkósz aláídékát nyeíae: Dékány
ottó, §zol'l0k.

Ezüst. lltlomos kézelősombot, Pelnlser Ká,
roly ötvös, (Budapest. Xl., ttorthy ltllklós tit
.28.) öregcserkész alándólrát nyeít§: Z$ol,
,do§ Ernő. Ceg|éd.

a,
2§*2§ dafab lényképlevelezőlapot, a llla,

gyar §serkész aiáídékát nyort6k: Herczegh
P-óter, Pusztaecseg éa Imrg l(ároly, KlsuJ,
,szállár. , ,

il-*3 csomag n;Priaco
sültet, Olaaner Ede R.

1ryglos" k§*szgr-
(Budaoest. V.,

ol
T.

26



t

I

t

i

l]

l',

§,

k

183E.
' |.to ; S:z."bA D. §A l cl .

Ncvezotcs óvfordulót, ürtnepelnek az idén a ma6yar
mé,hészok: 1938. tavasaán, yagyi§ kerek 100 esztendeje áu-
tatta be €gy magyar táblabíró, Xöaesdu Szarka Sdndoraz €Iső szétszedhető keretes kapttirt. Évezrodes vágyq, vo]t
az_ emberiségrrek olyan méhlakás épííései anrelybeií a mé-
ürek rnunkaközben is megfigyelhetőli és ametybÖl ,a mézzel
telt lépek kiszedhetők anélliül, hogy a méhcs-atád"ot el kel-
lene pusztítani, Hiszen még száz év előtt is csak a métrek
kegyetlen megölóse után rabolhatta el az ember e gyiijtöttT.nézet. Vagylr minden évberr a kamat kedvéérú, tei"tejtett
áldozrri a tőkét. Büszkék lehetünk arra. hogy rnagyar m.é-
hésznek köszönheti a világ, ltogy e kesveii"en r,eiűszerrel
szakíthatott. De nrennyiro ietlegzetes rna§yar sors: Kövesdy
§zarka Sándor nevét alig említiX még*á szakkönyvek is
és a korszerű méhászked6s aiyjául a'irémet Dzi,er\an Jd.-
nosü tekiutik, aki pedig csak 13 évvel későb\ 1860"ben té-pett a _ vitág eló k€rete§ kaptárával a tirüringiai
Arnstadtt}an.

A százados évfordutó alkal,mával emlókezzenek'm€§ a
rylgyar .cserlcészek Kóvesdy Szarka §ándor tábl6bí,róiól,
aki a méhek étetének egyik elxi tudományos rnegfigyelőjóis volt. IdénziJrk fel emlékét és beszélges§unt ei" tíésé -a

méhbogárról és a méhószetrőI.
A házinlóh éleüérőI sokan nem ig.en turinall úóbbe!miní amit az iskolában tanultak, 1rogf a Ral'a;rok asztá!

lyába. a Hd,rt,ytissztirnyuale yendjébe, á Fulttnkosok alrend-jébe és a Mélt|élék családjába tártozik, Tuttják róla, hogy
íársaságban éI, pki ügyetlónül közelcdi,k telóje: mesózúrjá,
Na, meg hogy kitűnó-'Ózsonna a tálrollran a- mézes"kenyórl
De akik.olvasgattak a házimélr csodálatos éleiéről. llánru-latos állarnrerrdszeréről, tökéletes munkamegbsztásá-
ról,.előrelátó és önfeláldozó éleúm&ljáról, tutlják, }iosy rnóg
mi is embelek - szégyenkezós nélkúl - stlltü tánuiiututti
Istennek e kis tere,mtrnényei.től. §ejtépitésük lratszögű
rendsgere _a legtökéleteselrb rnérnóki Íudbmány, szögrerid_
§zerük a logari*mus tudósait is zavarba |lozza. A méz- és
viaszkészítés vegytani íolyama.ta bámulato-qan rrege,§ukodik
a_tudományos képletekhez. Szárnyerezetük a ttii4tOtete*-
sebb borclázat: egy km-t 16 mp ataüt röpülnek. Dc szük-
sége is van ,ilyen gyorsaságra, hiszen egy kg rnézltez szük-
séges virágporért /5 rn.illió airdgot k7il viégiglátogatnia!
Elthez az Egyenlitőt ltatszor kőrütfepülhetnéki-És esÍ java,-
korban lévő férfiri csak 9, ,é.vi muirkával tudná öí1 etve_
gez_lri, vagyí§ qsy, kg rrlez,et összegyűjterr,i! Egy métrcsalád
p9dig tavasztólószig, €gy mázsa méz ö§§zegyűjtésére
kópes!

A mai háziméh egyé.bként már a krétakorban is élt,
ekkor különült el a darazsaktól. Mózét szívesep fogyasz-
totta már az őserrrber ís. Í5slrazáj,a Európa és bár a jte-
korszakban az Egyenlítő tri,jára hirzódoüt le, későbli megiirt
visszatért ,és m,a mát az ös.szes földrészek megbecsült üibzi,
á.llata. Á? egJ, helyen tetelepülő népek hanrar iálöttek, hogy
Ililyen n98y ha§zonnal jar funyésztéso és i-gy Áat 'Űz

ókorban is tráziállaírrak tekirrtették, Á szentírásban már
Mózes könyvei, m,ajtl az" I}j_Szövetség többször,, emliíi.
Krisztus l]runk Fóldázatailnn is ne,m egy§zer .szerepel. f)tl
rnár előbb a,ú e(l,lliptotllá pa,pir:ugzokon §okszor taláijuk a
aiéh híerrrglifiét a gömiraJakú, lol:agasztott ,rrrézes edórrnyel
együt,ú. Ilen,dszeres m,éhészkedés tt gör,ögöhné.J kezdődött.
Fenn i§ jíns,radtak felúlnyitott szakajkl-alakri fonott kasaik,
amelyeknek totcjérr l,ócekrtl ópü.ltok ki a lépek,

Á görögök r"ondszerét kósőbb a rótnailt jtlvították, akikkivájt fekvő fatörzse:l }rasználtak mótrlakásul.

Roi.olio: Roo=tl k BJt<r, .

Olaszországbiin rrta, rs látlr,atunk ilyon ősi rerrdszerű mé:
hest. Á fejlődésnek következő fokári évszázadokcrn át áltó
fatörz§ekben hordatták ö§§ze a mózet, különösen Közóp
Európában. _,Ezsket tönkkupttdraknak neaezzük. A kab-iár,ak elej,ét sokszor kifara"gták, különböző alakók(nélta tolvajok ellen ijesztő rémek) képe művószi emlóke-
ket is mentett át tz rtti'rknrnn.k,

Ebben az idóben már elterjedt a szalrnábói, gyélrény*
!9t,, uusy lűzfavesszőból kötöit, vagy font k|a#enilszárkülöoösen alkalmas a íiasitásokhóz, de a tnézhezcsak a méhek kiölésével juühatunk. 'összel a te.taiari
kasokban kénfüsttel nregölik e s?.orsalmes áIlatokat ésígy szedik ki a termést

Sokarr,próbálktlztak új rendszerrel, de egyik megoltlártsem volt helyes. Kövesdy Szarka Stindor. 'áti a fuéIrek
életének a}apos ismerője volt, összeillő trapéi álá.ui-xiii-
te|;.ből allé kaptdrt szerkeszlett. Két záró'végtapon beliil

al,]

i,,
;:
!

i,_

§
&
En*ü
*
§B§
F
tr_
F
i-
&
l§
t.'i

L:

§
§

F
,a

i.

iI

|a.o 9..l9"r fr.í-<tnk ka l.r
a!ö-niut. l

ll

§zer 1zarin|

lílqHífr lnJí,l"klsoh

27



fiünyvglttt s§ tgrlttpcküt
§Rl l_L_féle rö NyvxrnrsxxnÉs
G§RGELY *" R"_t.*nál
Budapest, Y, Dorottya u- 2, vásároliunlt !

-r'/

ir$,l,crr: il*.igsxu
sxárnyx* t§i!y,t?
Lartiiti* iis*ze &
p<rrtt<rsa t: t-i§szt-
gyalult kcrtltekeh"
t,.z vtlit irz clsö.
ttlijestrr szótsztld*
hető nréhlakás,
me-}vbe belg lc}re-
teti telrintrlni és
amelvnél nem liel*
lctt 'a méheket
rrregiilni, A retrliiiő-
nvilás A?, eg5,iL
zárólapon volt.
Mindcn maí liap-
tár is ezen az el*
gondolásorr ala-
pult és a solrszar

emlegcteti l)zierzon-y*rrrlsz,er is csirk :rltrryiban jdtxtteil
tökótetesítóst, }rog}, tl, szélszorl}roiő ki:yttek ktilötl titiszka-
}ráabarr va,nnak e}lrclyezve, az ikel,kaptírrakbarr pedig kü-
lón nrézgyűjió és íia-sitó keretek vanriak elht:lyezve. Ná,
lunk kósőbb tl, lttitttltöU,ös. nrajd ,a tr|ltudó-relrdszxrú kap,
tárakat találták a legcélszcrűbbeknek, a,rnelyekot *ok ,száz
rrróirósz tökóletcsítése utárr fogadták el hivalalos kaptár-
trak is.

F]rdemcs visszapillant"r,1,11 21 títt}.lJ,aar,liéttésltt t,ii,lléne,
íútc is, rníg erlri,ig- eljiltottullk. iriritrrrk miir az Árpíldr:k
korrlbalr viríríjzíl nt,óhtell),észtls lrtl1,1, iisr,iukke} * kúlíiilrti
liitlrirdctők isrrrertetté-k Iíleg e nerrros loglillktlzíisi ós rövi-
d*sen nerlcsak a kolostoroklrttl. hill}tillt miritlrltt ;.rióbárrilful
,megtaláljuk e rragy rnéitcscket. l kil,ályi vltrl;iszirk nrirr-
íiljiirt perli8 a, királyi rrré}ié-qzek is sok t:lijjo3$al birt*k. Á,vi.asxgyti,t,lás (templomoklla* csak viil.szgvcrtyák ég}tet-
tek!)"rrréh,tllrlctiszi,tés (igorr kedvelt itala volt iíseinkneh!)
Ós a ,mézeskulatssülés (mtlrl akkor is roiíak g,ycrmektlk
ils vá*ár,t"lk!), igen *lt<:rjedt ipll"rágak vr:ltali ,ós különtr.§ürl

WN
í(oocr& 5zqto SJr.nlo" íá6í"í,i§ kad-.q*

,l. g*tj.i", Iirrd :,, zá,i "l1L-p

nlcsl,ersége-* cukrok í!le3 scrfi §öz*litik a. ,tertn*g*e'*s virgs,
,núy, r,,rr,itla11 1x1l,iyrilkÉl. lrillzsilltiol ii]ritút."' " 

Srof-',i.:- oi.iii ,iin, -,rrnl, úpl1, lárszutí. Jl(,J4}' \,i}Fké))L}cli

e},fordr.rlnak ir2 €únb$r'{k a lrr,élr*ktől ús Álíöirlirnk illtttt,s
;'[*dúi, a, t}unántú} tarkavirág,os,tl<imb*}d*J,ai á,r,,yán $}il-

"oá"áX'di:rx 
neir*rry lelkes Óó}itlayáirrak,kösz,öntietjúk,

i-*"v- ,irut,t*selöink9lr' isrrrél oít röpköúnek ,.* szegények
i,:oi,t,irrrallilii". Xöl"ltlu S;rrt,/ta Saltdorott kivül a, milgYa]'
iiti,iiÜri l<Ói"t ,,n'ltir*ük" l,eg tjrttnt) MikLó.s ianitrl. Göll"dütl.
Bit,itlt:l; ulcbattor. l't,.tl,itlt. b-erertc f üldnríivcs és bd rt)
'Á'i,"t íiiu fi.r, ,,eue t ir*. Br, Ambrózy tlgyótrként 1&3&ban

n " .if l,,,*.:. .hdfulkerelds'r.-ot}

szúlet§t,i 'Ie;rre*vároit és igy rrrásik xz&zéves évfcrdulójuk
is van a magyar rnótrészelirrek" Á rnólr c" hai,almas szak,
körryv* irártll.ri, kiatlás}rarr je}errt me§ és vitágirodalnri ér-
tékú mü.

\agviltittlvuror:ziiqrltt a bóke trtOisó év"ii}cn rlláT iiz,
ezr,r taTrlbai"rrrélrúsz.kórltr'k, lrrintegy félrn illiti rnéhcsirlád,
,ial. ;! csonÍiahaz*,bar.l i* éa' ezer rniii,é*z lltstz, üN ezer' mért-
családclal. ],]vi tcrnesiitrk iitlagbarr 2i czer nt.éfurtfud,zstt, !
tltillió P órtékbcn. Lúgtöbb rrréiiész (3P54) Békós me§{íóben
é}, tegkovese.trt} (ú43) Csorrka-Bácskábarr. Átlagba* _hlq3nk
mindón ?í9-ik l;koÁa nrtihész ({.,.439;). it,gtótrb Abaújhan
irrlini*eri ?ü-ik), }cgkevescbb }lrritlúLan (r,nindeu i}8í_ih)"

Kcnessy Kálmá,rr írta: ,,Á n:,é}rószeit}e krejcáfi]kat ra,
kurrk, é-r forirrtokat szetlül.k ki belőie", ". Á cserkész pedig
t*kárí}ko§. l)e a ntltrkas tten:csak * íakarélrpérryJárak ti.-
nrerc. }tan*m kötclei"*ségt*ljesitésre, önfetá,lrloz*,srál §zor§&-

l,l.r.leli

Brassó készitxrónyei a. ltíle* n,iil,rrbtrgivel is vcrstlriyeti,t;k.
A , rrré}rcsaláit-.ar]ózás ü l,ru |li 1 iz.r,cltlk bt,tt és ncnrcsi kilcric*,
dtlkbpn is sze1,opelt, A'{biox pctlig kiili)rrírserr keúveltc il,
m;Lgya,l: rrrÓzeü és 1i8ü-llir"li t.rak Kt:c,skIrrrótneh ?ö lriii,zsil
lrréztt,lrcllllt ;r,lrizttili.

Iiltéktts i* vtllt üai{y,§lr n, m]i}t. } kózópk<rr}rarr kó,l rrrí:ll_
cstlllrdért egy lc}rr:*et",ig}r*{rlil vásá,roirri. l{iszr:n a lt,ilzklr,
lúsbu;t néIiíilőzh.r.ltlllllyt, l:*lt: ;l lrilzilllsszorry rrriltlerrt i:zzo}
édesítel,t. sijt a. g;rztlir is nrézzci jávitotta rTrog bo,rátrak Ízét,
Mégis sor,varlásirak indult a, rrróllészet. nrer"t a rtácl-, rrtajr"l
répácuko;:tr4y&rtá-c rita, jobllarl izlet,t, az ,;trj módi". Pedig a

lonit,a, rrúnto§§ágril, jtiz*lrs*,gxr óx trirrrr,i:sz*tsztle tc!f 1, i§
rrevel. Natrroleon l* crúr!, §á}.r-qztr"llia cirrieróbe rr riiréh kÓ;rót.

Kö t e s dy Szu,rk * §rizirJcir táb}a,}.ri ró pélrlír jillr íelbr,rzdulva
balirtkozzé}i me§ il móhtkke} nrinéi ,iiiirll il}n§\nt, cselkiisu
és kezrljen rrrólrész-kgtlni. A rrti-igyar fi}ltl ltgalrril'}i r:gy u:il-
]io r:néhcsalátlot kép*s eiiátni, vrrgyis tiiblL tiLitit kétlr*r
tltttlyi.t. lttin.t ,ttt,tl" Kereseti 1ort:ásnnir is k,ilizetőtlő, meft Plit]
pi.rlgtis br:fekíetéssel il cs"rtádtla,L rlregitrrluit tt:n_vószr:t 6 ev
alatt kcr'ekcri 10{} csu,l,ádra sairpriríi;}raió és t]lt] l**3(}ü} yler,
gös bizi.os jöaedt:lttt.t;{ jclent.

A t:sr:l,késztrxlrki;k ogyi[ lsiitrles ly.tiilos zli§íi}r*rr pcdií{
iirizt)rljanir,k Ir!ü§ ..), csir,i"lirtok ,ltlóllkirlttiirai. l{ggyel kuve,ilr:ltb
tíillorrlzrisi g*ntlunk lcsz;: iclc trrí:zeslrorlönrir:l inilulunk,irt-
rrirk" A .rnuitat rrcm. feledő irl!iás rrragyar r.:serkészkóz, 1itl,
dig iier,ósi egyik kaptárr& í]2t az eltilókcztgíői: KöOesdV
Sza"rka Sátt t|o,r, 1§i}8.

$Ztlil tll ü§ üYOüYrü RI. §+{iT{i§},§i

K"1 z5upbőL,
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Az új ebtartá§i szabályrendelet
Az íli szabályrendelet nlinden,erkel{ítt a ku-

ty,ák bejelentéséről intézkeilik. A kéthónapos
koft betöltött ebe;Lei éverrként januátban be
kc,Itl jgl,enteti. fla a kutyatu}ajdonos más ke-
lületbe kö|,l{izi,k, nyolc ú}apon belül tartoeik
bejelenteni az el,ó!íáróságo,rl. A bejelentést a
háztu|ajdo,nos' illetve annak ünegblzottja el_
]gnőrzi. Be keil j,eienteni a kísér,l,eti célokra
tartott kutyákat, vala,nint a tenyósztók és
ebker'eskedók átlatait is. Nem ,kclrl azonban
bejelenJeni a íóvárcsban átrrlgrretileg, l,egfel-jeb 14 napig tartott kutyákat.
. A továbbiakban az új szabályrendelet igen
lontos új állategészségügyi rendelkezésekctír etlö. Min<lein évben április 30-ig be kel,I
mutatni a kerületi á}la,iorvosi ,hivatalhan a
*utyákai. Az á!,I,atorvosi vizsgáiat <lija esy
pengő. Nyilvános he}yi§égbe kutyát csak az
üzlethelvi,ség tulajdonosána,k beleesyezésé-

vel, szájkosárral és rövid pórázon szabad
bevinni. Mészáros- és heúte§üzl€t}en niícs
heilye a kutyának. Éttermekben, éttezdék-
ben, kávéházakban kutyát etetni, itatni tilos.
Ne,n szabad lrutyát virrni élehniszerszá§ító
járómüvii,rrr Kimondja az új rendelettervezet,
hogy minden kutyatulajdonq tartoák á[at-
iát rnegleleló módon ápolni, vagy pedig az
á.llategészségügyi telep rendetezésére bo-
c§átaní.

tlázőtzés cóljára ;legajlább 35 centiméteí
magas, fóllévlél idösebtl é§ a téli hiéeg ellen
megíelelő védelmet nyujtó szörii kutya hasz-
nál'ható. Zsineget., vagy kötelet tilos nyak-
örvként ü,asználni. §zigorúaa eltiftja a ren-
deüet a, kutyák kírzását, bántását és ifiser*lését. Teirervonásra csakis olyarr ,kutyát
szahad hasanálm,i, atnelyei efte az á}latorvos
al'kalmasna,k talá|,. A re!delettervezet §zigo-
rúan ,e|tiltja az ólve oncolást. A {arok_ és a
fülrcsonkítási c§upáí kéthetes kort neg nern,haladó kutryáko,rr,kizáró}ag á1,}atorvo§ vé-
§ezlhet. A kisér,letezésre hasznátt kuty{}4i
el kell bódíta.nl

A gazdátlan, kóbor kutyákat az á\\ateg,ész-
ségügyi telep e,mberei fosják el, a trehetőség
szerint kinrélete§en, ha az etf€ás veszélyes-
nelk ,ltitszirk. a hatóság ernberei a kóbor 

-ku-
tyát agyonlóhetik. Érvényes védjeggyel el-
iátott kutyát nem szabad lebai! Az etlogott
kutyákat három ,napig őrzik- íla ,ezalaít a
tul,ajdoíosük nem jelerrtkezik, kiir{iák. A
veszettgyanlús kutyát azorrnal jelgnteni lrell.A rerndetet végül a rkutyaadóról intéakedik:ez évi 15 pcn€ő, a háeÁtző és haszrmcél,ra
tartott kutyá,kó pedic évi 2 pengő. Far&as-
kuiya és kereszteződése után 25 pen8.ő az
óvi adó,

Az állatok mesölé§éhez nem ke|l közön.
ség. A vágóhídfil, gyepms§tertelepeken nem
szabad iltletóktelen embereknek le,len lermiaz áltratok ,megölé§ekor. Anyák, háztartási
alika:}mazottak, böllérek íe öbak meg a házi-
áltlatokat,gyerm,ekek eltjtt. Egy napiiapbenpa&aszo§ levél jelont eneg arról, hogy egy
házmester Budapesten az udvaron a lakók

szemeláttáta ölte vlzbe a ,ki§ ,ílacskákail A
jóérzésü ernberne,k borzadályt e,kgz,, azt
pedis,,aiki lo§szra ü&italno§, g§,önyörködteti
és &egyetlenné teszi az ir}yen ,!átvány.

madáítatrl ünnepélyt tartott ápri,lis 20-án
a debreceni kegyesren,tli gi,rrmázium llanák
János tg§í!é§zeüiutklrrárryli [röre. Bevezető
beszédet ,dr. Lásaló JVlih,ály taraár únorldott.
Azután a tarrrulók elóadtíúr ,,Amii a maűr-
ról ,iudrrrunk ke|ü" 6s ,,Vádtoir a gólya" c.
jelenetet, isulerte,ttók a. ilortobágy rnadár-
vilácát, el§zavalták ' Vörösmarty Mihály
,,Madárhangok" clünú költerné,nyót, elzoí:go-
rázták Sc,rge Borkiewitznek ,Á pacsi,r,(a"
cí,mü zenermüvét. és vet{iették a sólyáról
szól,ó oktatóíiknret. Végre d,r. Nagy Jenő,a Tiszántúü Madárvédő Egyesül,et ügyvivó
el,nöke,,Madár,hangok a Na,gyerdöből,, ci,mü
elöaűsávatr, me}yst teílrn*szgthü haíg,lem§.
z,e,Irkel ,kísért, leiezle be a szaksze rüen
összeá!!ított és rendczett ürrrrepé,l,yt.

Szegény k[tyatuletdono§ok §egltése. A
Mai Nap című }ap szerkesztősége (Budapest,
V., Vilimos c§ászár_írt 34.) közhírró teszi,
hogy egyi]r jótékorry ohá§ója kétszáz pen-
sőt szárit a,rl,a éveí]ki,nt, hogy oiy,an kulya-
tutaidonosoknak, akik nem trrd,nak íizetniked-
ves ál,lataikért. se,gltse az ebadót megfizelni.
Novét nem áruba cl.

* Yándorúlon kerékpárra|. Ez a kis füzet,
moly a ,kerélrpártíarázásokkai lkapcsolatos
,hasznos tud,niv,alók*t tarialnnÁzza, a §reekend,
ú}ozgalom íejlódésével mindinkább \zéiesebb
kóröket érdekei. A taval,yi íagy§zárnú
igénylésból ikiindulva a Bo§ch Róbert klt.
(Budapest, V., Váci-út 2X-a4) el,határtrzta,
hogy e kiadványánark újabb sorozatái szin-
tén ingyen és bérrncntve küldi ,meg -*
tlapurrkra való hivatkozással,, - az érde,k-
lődökrrek. kérje terékpálkereskedóiétöl is a
,,Yándor{rton *erékpárral" cí,rnü irrlgye,n íü-
?,elet,

MIND§N CS§RKE$Z
Jó F§tvÉtElEKET I(É§zítH§T
^z 
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Én^E§aN
Ki fogatt haran, vli|;61,0ru 1:égt,e
Az clsö Lépést szobdtl. pttdlttlntt
Üauttlentil tillcgtcrl és |éLtr:'
Te aol,tól eu, I,e, jó étlestlltyant!

Ki. nlla.tott szép ,rnosu1-1,yal. d.allttl,
Jr.i tir'tli ihtltl.t, lulg11 t,,il,rtlss;,,t,
Ábn'rltl {öLtjtt7 S tteglirrnllt ,t lt.ltirull , . ,

Étl.esattyútl: a jósrigti-t {l§l,;ír}l U '

YáM
Ki, uuóguitatl. lakarllatolt, óta

- N em lö,ről1,1>t, t'd:ra,ds rig gtll,buj jal
Törtért, a Ltiz: a szt,m,orú óra.?
É tk s ult,,g titl : a.t unll s lítlit ultyl,ya.I!

K,i ,uígttsztalt. lutt lltittttltí tlz t'ltt?
S lt,u elestéL, Ii,i, t:.ltttlt f tl téllt:t.l?
Ki alztti nt,eg jófuIlttitít, t:ilt:tl?
Íitlesa,a}dlJ,: t!$i tíLdtltt. líltll;. Áxóry Zmil

t 
'lYi " 

U--@-9

c§orlastarrras
(Dr, Fapp ,Lnbl íefu,}

,,Tábori m§§tOr§é§" il lgnüyelgkné|

r-eerr is! , - a gödötlíji r:sodaszilr,\,itsl]lí,k ttyit,fri}tó1, ftlly(i,
fátró1 és elrl-éb tnódon clkószitett g_vöti.l,órii ptilclritt.ylrit,,

!]g"vik rajiál.ror értle}itrss(rgtl vrllt lrz lr 1i;tt,lrttc:sllillllt,
amtlyen ltirn3osatt csilngri niiltlár je}tzl,tl, ltilgt, it I)lt.rl1.1l(:§-
tábllirl liifiig3esztct1 t.lt.,]gokal, tttillrlilrr}<itrtlii isttitllttitl lit,ll.

A iábori ág!,at -*- a,rrri rlgvé}rliéni, a sok r,.;iis lilní.{vt,l
iábor,l;kbalr kt)zszi!iisógltll.i eikk 1.,$ ntlttt ftitlyiizlis-- ir lrlll-
]rrtrelia.i jarrrllot,eelt is tiitlulnr:trt.vtlzlrlrl.t.rtk. Ii]s llizritt.v ir rtit
a nrcggyőzí5ciési,e kr:llett iuttrrrttk: hi,r ilthorr trirrcs is sziik-
ségü,nk a nyári tái]orokl]a,n il},el,, 

'Urnr.' 
li.gyban a]viisrit, i,i

}iol}andiai jamboree n_virlios icltlje a,lrrtt biz,clny rni is llzívc,
sen vettük volna!

Míivószi kivitelii lion.y,lraszel,ekct találturrk irtóg a. 1cn-
gyelÉk táboraiban, amikct nrindig a táirorlbirn készíttnck cl
s így ily-err ,eszközöiinek trazulról r,aló ,szái]íít,isa feleslt,qt,s*r1
r,lrlik"

A nagyobb letrgyel egységek tá,borílnalr jell,egztltos tis
}eg,szeblr építnrénye volt .a tirhori oltí,r. Á len6lyt:l t:sci,kj,-
szek a vallásosilág törvényéi i-s 100fr-ig irlik rr tiiltcllblltr,
A tábori oltárok a, tábornak legszebb díszei toltak, Ytrla_
hogy á}rítatosabbá, lrangulatosahlrá ó.s ezzcl cserk,ész.iebbt'l
tették a trillor képót,

]\l ltl:ir

lilil'[*f:'liilíii':li-tli.i**ii,i'jlliH:'il,ll"|#,ffiry
i i,i,,;),;,' 

l "i:lli:, i,,,lii:ii;, ;-r{ ii ; :ll,,1 -1it 
; illil; I iiil'; j;l

iutrk, l..rrI.,,]i trl,,8l'r.lll(iltr ;i lltrl,rl,I lttlrt,tlk. ril,tlllti'tlrt,lIrtl lt §j&;*T;,Y]Bry*Wf"'"
iili')'í ]:,i)Jj]l',l:ll:l1,,]li",]]*ilii'x'',,,'];;i,lÍ:,,,';, ililí:i]il{lll ffi#"rt' 'sz.ép e5 r,lt]tt;ziitt,ls lialruklrl, iig.rrls ós l*]i,1I|í'|f,
teltilt,ze=i tiit,gvltktr_t, arnikllt.;r, letlg"rtll liilrrll,r,l,}ilratl li]rltrittli, í.l0lla|l{l l,.i)(1ii
csak atitiirk a ttélrtreli cscritt!szei liriszíllletrltk, ittltt,]r,tlr]li i {|t I,1,1,lj \tl!at it,lt,.)
otti]o1la ir \,égte1{-1í) errl(iség, ir,lro1 iL }.rali;l és ir l'iit,,]sz- ii.t,zr:-
lésének rrlinrlen]ii n)e§l,(tl,íi, \L

_1 1,n]];rtt,lj jatrrllrlt,r,t,lt ;t lel-Zc}rl, tit,ttttttk;j]i;ll. ;t in"§_ §
szrllirlásic }rú cirsi álllrlok fr,rrl'íit'rrlról 

',, 
,,,1Irll })i,l{liill\,;Iil il B,,

ler:gl,g1 táborban lr:lrctett ta}rilrri, I)rj ir ntiitilszi iz]í:s*el ,- -i':':" a&.\
elkóizített őrsi áiirltok fa,r;lgváriyiri rttcllcil rneg{alrill,rtk a i-". \-
lÍi."Tl!i:Ji'*1,i"H?i-?il;ijljif,},]]' 1i,io:,"Ti,],íi,i;i"\:§l# r , X
egyik sátla előtt legel,é-szett tl. }iollariclj.ai i*jrtk jelltlgzcttls i

í€ketc telrenenek fadörzs}rő] ós áiiakból kószitcti, ,,ielie;lzrll.cs , L
írlrrnája. ]íivel a }engyel cserliószek ],,l)kólrc* r,r §tit,löllíji L_
jarnhoree eI Ir ltg'ó}órlkcbb,:rl. l:t,t,ől r:ltt,tilk ;t l,,tttirtl,rrirlr . ,n
Íi,;l,*;l-;;|; ,lliJ[,Í'lT,ji,,1,ry!]l'J.,l",i]ijii];,llil]li ];;l;ll;;] h\o ,&#ifu*

'f áburdísz paraucstábla
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volt eg_y,.Iégg.ömb, szépséges, piros jószág. I*g-
l9§aDD, a._§a§hegy köJDyókén lehetett látni egy'kise§erké§z
tár§a§ágában_. Egy szép napon is éppen a leveÉőben úszkált.
3no8y a gazdáj_+ ,a_Tadzagon tartotta. A fiú a,zonban igen-rg€n c€intalan fickó lehetett, mert állandóan ide-oda us-ráltés közben a szegény téssoáuot is ide.Ód;ronci8árt";-d;Y:
üogy ez lqár egészen megúnta életét. Elbatárőzta.' hűvam,int cs3^k üeheti,.zt,egszöhih. Tényleg egy óvatlan píttanÖÍ-
!T, ,apleo1.gazdája.no_m nagyon szorosan fogta a-madza-
g,oü, fiIrá,ntotta magát és pár pillanat mulva már meeszeíó9n a levegőből vigyorgoüt vissza. A fiúcska az ámulattól
§zó,hoz se tudott jutni el,inte, aztán elkezdett büunrbölrri,|rogy gonosz szél elvitte a ié,sgömbjét! Yiszont a szél erráa gondolatra igazán megdiinóóodötí e§ mérgénen atlit-iúii.nogy igy ,mcggyanusíüották és mérgében jÖl felhajtotta aplro§ gomoot. Áz meg egyre följebb sállt. örömében, se lá-tott, s€ hallott, míg c§ek egy öreg varjúval össze uem üt-közötü Minatkóttei t{luttiá -*ffioiiófi*É esv keveeet,,
3z.tőn .a léggömP tová,bb akart röpüini] ae a-fiada;'Űái&árogá§§al ,megfogta madzagjót ái neű eresztette továÜÉ.
,_,_'._§zedte-vette_léqsömbje! -,mondta a madár, _ mít
ú{oboro|§z a levegőben?* Elszakadtam ,a .gazdámtóI * felelte a trésgömb, -mert meg{rntam az étetem odalent.
_ ___ N.qg{ szamár 'va4y, fiam! 

- 
Te csak mindig fölfelé-tud§z.száIlni, nvíg csak flLeg nern puhkad,sz! GyerÖ intá^bn

velem,!
_ Azzal nnár hrizta is lefelé. A léssömb meg miü tehotett.
h_a gy t a,m a gát. l,Jg, d e a va_r j rln at ÍJ i oT tátteTtü-árd,; iűi
9pp§o$Irl mert_ hg.._t}V_t}go{tan hagytá volna magát, 

-a 
lég-gomp ő.t is csak fölfelé vitte volna. Nemsokára etórtét á

_varjú fészkét. Elég nag,y volt a f$zel§ tetÍ-csunva-}iót?X:ka! Azt hitték, lij Játéffit taptat-és r&eóii.e stvilották iil_
öii§H"itttiiáll8íTJf,Lff i"",uT'§,,"iii.t.lí#,3f 

-i","f;
Neki pedig egészen má,e cOtjái voltak-v;Ü.
__ _,U, wanis azng,p _e$9_ volt _a budai varjak királyválaszió
8yüle§€,,,+.. rfci _kirá_|r váratlanul kimúlott 

"s.y 
fon-(lor c§úzlilövé§ követkeményei miatt, {rjat tet]Ött net

]93§ri""j: .É9,a v3rjakná|'ű-a 
"^kác ii'o?y Ú;"; Ö:§zebb és legjobb zsákriányt mutatja be, áz le{i a király. Áz

öreg valjú _is pályázotú a királyeágra. Nagybüszkón jelent
meg e Sashegy oldalán, ahoi á s},:itest táitotteU Hánem
3_hogJr 4egpilla,ntották a többiek, elkezdtek rémesen nevetni.
t_.ía de ilye1! Léggömbbel pályázikf Persze az ötes, mindigis ilyen tréfás_ varjú volt! Ez o l_egjobb zsákmány {alán? Éimajd megpukkadtak a nevetéstől.- De az öreg-varjú csak
hallgatott. - Vdriatok csak! - gondolta áasáÜan. ] Nagv
ká.To§á§§a! megnyílt a tá,rrgyal!§. Egy fiataI varjú példáÜ
ezüstkana^lat cipelt csőrébén. Értékóó zsákmány, de nire
lasználja? _ kérdezgették a többiek. F- Enni neiri tua vótei
Fgy m,asik csörgőt bü7,ott. Az már jobban tetszett. Odalehet adni a fiókrá.knak játszaní. VacÍ, légitámadás esetén
_vészjelzőnek lehet fölhaÁználni. Mée"'soÉ ÚinaenieÜ,;t6:korült. 

_ 
Ceruza, bajuszkötő, szemüvegúok, ricsúanyei, vii-

Iamosbérleü egy hónapra éil hasontó Éincirek. Pe mi a tec-
j_o!b3 A. nagy károgás közben előállt a mi varjrlnk és csöi-
det kórt.

._Uraimt Hiába fáradoztok, mert én hoztam a leEjobbzsáklTányt._!, levegőbe! éltinli ée natúnt, itímozsfiÜ-ts
Iö..piilqnk. $ány varjú fáradt már el a sok szállonlgósban,
Kulofii,§en,_lha ember vette üldözóbe. Az ón zsákm-ányom
segít ezen. Mert_íme, végrt van ogy varjú (éraz é; *áv"oXl,
ak]nek__9_al4t_ leg:hajója van! Kí se tárom szárnyaíű ód
mégis.fötfetQ haladok. Csupán lefelé kell masaműk húzniegy kicsit, do ez. a ki,s ,büa igazán nem sz-dfiíí

lé$,#!"'itl} jtlÍ,lifi &,1-l'ri,fftl*€,il,i,*HfiiiJ"Trnár senkitölt Eljen! Éljent A nasy kárbgásra fölfisveltpár §uh9,,nc, akik épP_en arrafelé kószáltak.:-, Nézd, móy-nyi._varjú egy,csomóban! Lőjjünk közejük! - moáota áz
§yry,_ - Azzg,l rnár eJ{ _il B-*ptat csílztiju,kat.--Á vÚ,lkfölrebbentek. Elől az .fl t<ilatyi piros tégáÓErj"-maóz"a*
l{n tf,gvp,_ö! ,!pm érik utól. Á'tavi-esÓÉ'roer.bater., §efi-kit se találta,lc. De hopp: most jött még Ósi irÓÜ-a§ ilypillanat m}rltán: bumm.! e tég§omb szftpiikkaái}-n*TÜ
me.g e lövéstől szédüten lefelé-kali,mpáltl mís uíoáOtte-áz
98_ész varjúhad gúnyosan neveteit"- Oo" -a-dicsosóő
Oda. oda!

Mert hát léggömbro nem szabad
kírályságunkat.

bíznunk dicsőségea

*csízubd,:_

tCcer&ésg Mu},l.
Amíóta Cserkész Muki
Megnyitotta iós dót d,t,

Iilei éb en rru q tuirhattuk
Az iilőnek id,rd,cú,t.

M.d,map mel,eg napunk l,esr-e,

§zél, ftl-e aagv megófiunk?
frlinilul,junk? V agu muradtunk?
Többet nem tétoudzunk.

Kird.niluldr eótt Muki
M e gn4ug tathat bennltnket :

cr*raőíő§--.
Pontban déLben, z{l,gő zúpor

Mossa kí maid zsebünket.

Hallg as sutok i ó slatdra,
Arra mérget uehettek,

Mukí, koma jóslató,nak

tíinüg bdtran hilt ettek,

Azt ís monilia Mukí,
Iöhetnek a uíharok,

Száznapos egö utón ís,
A nap uira felragyog.



lfinek n lengyel [isrsetftúnil slslúnűl
1. Á malompatakban fürödnek a kisfiúk, Csupa öróm

tz a Iirdőzés. A víz nem tnély, nehéz ]relefulladni, kütón-
ben is tud úszni minden fiú! Az ör€g nap jói íelmelegí-
tette a vizet - pedig ezck a fi.úk épúgy szeretik a hideg
vizet is[, Küiörrös gyönyörúsóg a nagy kerék mozgá§a!
Fer§ze, alábújni méc játókból sem szabadl

?. Lengyel farkaskölykök rnúltszó,zadlleli katonai disz-
ruhában. Ez a kép ugyau csak játékot mutat. de ezek a
íiúk szívükben már mindannyian katonának eskiidtek fel,

3. Robinzont játsz,anak a lengyei kisfrúk. Robinzon ugyan
egyedül élt a lakatlan szigeten, a képen meg hat íiú ját-
szik. Találjátok ki: öt Robinzon v&n-e a kópen é5 csak egy
Péntek, vagy egy Robinzon és öt Péntek?

Lru rpoly pa,rújárr...
tl.yónyörű rrrtljusi reggel volt. Áz lpoly partján egy

virágzó rnájusía }railókony ágán himbálózva, teli tüdővel
köszöntóite sárgarigó a tavaszt. Közben gyönyörködve
íigyelte a dolgos fecskepárt, a,nely a kis őrháe ereszén
formás f,eszkót taiarozta.

- Na, Isten lrozott benneteket, fecskókl tirülök, ho8y
ti is megjóttetek! * üdvözöIte énekével a fecskéket.

Fecskeanyó boltlogan köszönt vissza:
, - Csip, csirip, csip. . . 'legnap érkeztúnk s örülünk,

hogy újra itt vagyunk. . . Mi újság itttrorr? Mi jó hír jár-
errefclé?* Minden a régi.., - {elelt sárgarigó. -* Yágyako-,zunk, várakozunk, reménykedünk, hogy hátha az úi tavasz,
bókót.,hoz , az omberek szír,ébe . . .

Lopva a túlsó partr:a pillantott.* Nézz csak oda .. , Az lpoly túlsó partja még mindig
nem & mienk... Pedig már ideje volna... Még mindig
sokaü sirunk. . .

Fecskeapó is kózlrecsiripelt:

- Bizony igaza van az én páromna*k. Az ernberek nem
megértők. Sokszor nem akantak tudni az igazsá,gról . . .
lVli madarak ha,maíabb megértjük és segítjük egymást,
pedig mi csak mad.arak vagyunk. . . Tln minden rrap
€gyüít, énekelok, tgyüit ebédelek az egyik rokonornrnai:
esizikéueL.pedig ő a íolyón túl lakik"

A folyó tulsó partjárr, a bíd karfáján gubbasztott csi-
zike és hallotta a sárgarigó ós a fecskók társalgását. Fá.jó
szívvel figyelte, milyen élónken és milyen igaz szeretettel
beszélget a magyar old.alon a madártársaság. Odaát ,még
a nradarak is szomorúbbak. . . De még csak akkor íáj-
dult meg kis szíve, amikor a vadgalamb is megjelent a
tercíerén s nevető hangján belebrúgatott a társalgásba.
Csak akkor élénkült fel kissé, arnikor sárg*rigó átszól,í
bazz&:

- Csizike! Hallod? Száitj ,már üe is közénk. Már két
napja nem láttalak, pedig mindennap szoktunk eddig ta_
láIkozrri . . _

Csizike m€görült a hivásnak § n{!gy körölrben, lcrpa-
kodva á-trepült aliríd felett. Csizike úgy tett, minttra vidám
volna., , De íecskeanyó észrevette bánatát. Oda is csip-
pantotta noki:

- Mi az oka, hogy szrrmorú vagy, csizi?
Csizike megrázia ki,s bóbitás fejéi, hogy szeroeibői ki-

hulljon a körrny s így szólt:
- Jó nektek.. . Ti szalnd földön éltek. . . Titeket meg-

értenek rrég a vadvirágok is, do nekünk még a nap fénye
is fáj...

- Gyere át bozzánk - súgia a vadgalanrb, - rakj
itt fészket. ltt, édes a napsugár és langyos a szellő, Hallod,
milyen kedvesen da}olrrak a magyar lányok a réten? Néztl,
milyen fe,héren integetnek a mezőn a májusi gyöngy-
virágok?

- Ne keserítsd a szívemet még jobtran + {olelt csi,
zike. - Áz álomvilág jr,rt eszembe, amikor móg mi is nyu.
godtan röpködhettünk a foi1,-ó felett. Itt is s a folyón túl
is hazdnkban voltunk.

Fecskeapó nem ériette csüikét._- De hiszen ti mosi is átjöhettek 91l1e a partra irtlevót
nélküt. Titeket nem igazoltat, a határőr. " .* _4. határór nem igazoltat, ez igaz sóhajtott
csizike. - de a szívürrk,.. A szivúnk igazoltatása fájda,l-
masabb minden goronrba útlevélvizsgálatnál . " . Nem tud-juk oít hagyni al ösí tangdí... Esy nagy csería tövé}ren
halt meg kér kis fiókám, Anrrak a fána,k a lombja a ,mi
családi fészkünk és menedékiink. .. Én magam is odaát
születtem. Fiókáim meliett akarok ón is piherrni.

-- llíegértelek esizike *- csipogta fecskeanyó és sirú, *
nrcgene}ek. _{ roadár,sziv 1rűségcs . . .

Es riero tud feledni . . " *.* vrilaszoita csizike. -*- Csak
vágyakozik, reményketlik, trogy lesz m€; újra ígazi ta-
vasz!... s akkor bátran szálldosbatunk, onnan ide s innen
át! Han_eos lesz énekünktól minden magyar erdő!
_ - ügr.. ran, csizi! - mondta most a vadgalamb, *-*

Hinni k_elt| Ne légy hái bús, kis pajtás! ,,. MinOen jó
lesz... }Iár nem sokáig csipogunk- csendesen ".. Addig
csak legyen néma az erdő . . . C-sak az én síró }rúgá.sorn
legyen figyelmeztetés, hogy vrirjuk az új tavaszt. . .

Jól fenn járt rnár á na,p ,az ógerr, amikor a madártere,
fere véget ért. l'o1}ászkorltal<, egyet-kettőt libbentetiek §zár-
nyukon a friss tavaszi szélben.., azután etrepü}tek, kiki a
maga dolgára, ".

}1 N,

4lvligyarc§erké§z§zÖvet§ég_t{lvalalosLaPja,ElŐÍi_zet§§lára€_gy__éWe?.p9ng6ao fitlér, ámely egy§zerTe külden<l6 be. Egye§ számára 2a ítttór.Csekkszámla31.428, §zerLesztö§ég é3 klgdóhivatal: Budapest, v,,"Nagy-sádaoiutca 6. caá,.ké§rriáz_§;;ifeszt*eii-es t<iNiáseriiáielÓ§-: K;ioh eola ai.l{ieüa a Magyaí Cserkészszövetség.
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,

_ _P,apa^(munkáböI haza!őue a mamú,

iW;"":{"?X {f,#';,:í!,*í. hogg a

*,'r'r?!!,í ! Tr""I"rí#ííiaP aé letlenüI

A _csalú.d az asztalnúI üI és amikota tortát q. ma]na behozza.tcopoi ű áiiii
a nagpétkü Frédi báesi, *t ar'rdí neuűiá.
n9ga az édességet míndenki elől megeszi-
A_ mqlna gvolsan eldugia a torűt és.odaszól az ötéues Tíharrúrnak.* Tíhamér, ngisd, ki az áltat.

7_ !{ost.,mdr beiöhet, mert a tartdtqal eld.ugták, szóI a. belépő uend,éahezllhaméí.._ miután teljestiette a mámaparancsát.

Fldkn
_ .F!zík_a lanár: Kl tud a hldeq ö§§zc-

íffd!, ii""tfrl|*g ldtág(t{í Útá§áIe

Gügge Gabí.. Én. ón !Fízika tandr : Nó tes§ók.
Giigge Gabi.. A nanoal.

. .Fizika íandr: No ábndrt?t És nogyófied ezt ?

.ó,ííríf"fííí.; rrert nyárcn hossznbb,

*S ja*rOUcsi a kis Péternek 2B íil_

. .;- ]qit kejl mondani, kisfiam ? -rnu §zé8yenkezve mamája.

nu;;*ulo, még egyet --- vágJa rá

Bos§zú

-.rylt ldtttak snmeim? Ön, a hlruuegetdridnus, nuulat eszik. -

_ .:-__Cso& bossiúból lrlzem, csak bosszrl-
!!.. agvanis ezek a testia]*-iteiiŰ-ŐÍt-
lünk a kdposztút.

.Fs}.,i"_ a váróteremb6l icgyet ment
Y*ILil{,.de el6bb a teremóóff haÖÜi
3#i,t$lllfi ,:-fil-3i$1l1*tílilu"fr""JJ,:
va_slol(. Jaj annak, aki el meri viniri t''
. llsol _li,sszajött a bóröndnek lrúlt
n_elyét találta, ellenben a cédulán eztolvasta :

,oFutóbaJnok vagyok - elvlttem l''
Csak gyalog|áróka*...

Egy taturl gyerek sl
vozetl. A rendör "d-ffil*h: 

lárdán

.. ; §_a|tsd le öesém fl §zümnrat al|roarol, mert az essk gyalog|árók
részére van fenntartva.
__ 

* No és ? Talán a sr.nmnrqm rutón
lán

-_l

Ncm tütú zayalbn.. .

. .Tanfu: Be tudod-e Kökörcsln Plstabizonyítani a levegó nyóúaiáiZ ---*

Kökörcsín ?ísta: Igen ls.
Tanár: No lássuk t

.,.Kökörcsín Písíc.. (Egy poharat meg-IoIt _vlzz_el, ,egy papírlappal lefedl ós
htrtele_n leíelé forilítja. Á-kísérlet nem§ikerült, aví7,v padlóra loccsan, nmin

ffu"l,X',í"3&*itv 
nevet,) Ez kéiem a

lí

_ IuIama.. Pityu, ha meÉeszed uLalmát, vlgyázi á tuúacia T-----
_ !ítguj il{é+ én vigyázzak l ? \ry_gy^zzon a kukac.

Eolt nyelv

- Hallottad, meghalt Kódex Félix ?
- Szegény. Kár volt érte. nagv

tudó§ Yolt. Legalább blat halt Íryelv"Ú
tudott.

- Most legalább használhatJa 6ket.

Cinegét |elszól|tja a tanttó.
-: Hdnu hdbbrút uiselí Snanual-arszúg a 17. században?
Cíntge: Hetet.
Tanttó : Sorold. |eI.

,r,"'#{'inr.'no, kettő, hdram, négun

i

1

,i
i,
J
i/

l
t

- _Miért uiszed a vdlladon a kerék-pdrodat ?

. -; trtert zongordzní tanulok és a rene-
':rryű#: megtiltalta, hogg pedáIt haiz-

§zámtan

_ _Tanító : Mond meg nekemMisi, hogyha hétbőI" elueszek
menngí marad ?

Reketye (hallgat).

Reketye
hárma!'

. Tanító (segtteni akar) : Ha a zsebem-D:r 
"?!! hét pengő és.hármat elueszttek,m, aan a Esebemben?

- Egu lcuk - |eleí szípogua Reketgc.

rgqza van
A sapa reggel ébresztí Pitvut.

. _ 
_ l(eIJ íeI, fiam, kelj fel l Nem

litio,"t3i ho§y,,ki' róián -Éei.'á_ii_-

^§;'őr ,fold 
"{:,'*!{,r* 

és d,lmosan

az még korábbau k"iJ:" 
az aranyat

statiszttka

"*",fi á'§,f.I',t.Á:"r*,#i,f l?l,,T§1l
eroaüa§on így §zóIt a hallgatóihoi:*"

}.il"tliitríxf; ? 3ifi i [9l§gilt"x".ií;teháL Németorszá[ miná;n laÉŐi;liÜ
fejére 50 tégla esik,

),
!&'ia9

!}ns

")

*.ath;,',
,"r,

Fónykópnagyltás
* r\cayilanak ítl íénuképet, kércm1,- - Hogane, csak tessék ideadni. Élet-

lryu!úpllrd. .ig. .ryegnagglthatjuk. Mita0ruzol q leluétcl ?
-- Az Ei||eI torngot.

l-"

Nrom'tott Tolnai Nyomdel l'lúlntézé ér Kledóvállelat R.-T. mélynyomó körfor8ógépaln §udapeet, Vlt, Dohdny utc. 12.
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