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Városnóv iáték

A körben üló iátékosokat megszámozzuk é§
a számon kívül még egy városnevet is adunk
minden iátékosnak. A játékosoknak, valahány.
szor a |átékvezető mé§e közben a számukat
mondia, akkor az llletőnek a város nevét kell
bemondania, ha a |átékvezető a város nevét
mondla, akkor pedlg a számot kell vissza-
mondanl, Játékvezetónek lehetóleg ió mese-
mondót válas§zunk, mert csak akkor élvezetes
a Játék, ha 8yorsán változnak a válaszok.

Állat, madár, hat

A játékvezető a körben ülő iátékosok íelé
íordulva mondja : ,,Allat, madár, hal", maid az
egylk látékosra mutatva, a három csoport közül
az egyiket megismétli és sobesen számol tízig,
Az, akire a |áiékvezetó rámutatott kötelel a
megismételt csoportból egy állat, madár vag7
halat megnevezni. Pl ,,Madár, állat, hal . . .állat",
erre az llletónek rá kell mondanl egy állatnevst,
pl szamár. Ha nem tud válaszolni, vagy zálogot
ad, yaty kiesik a |átékból. Egy nevet kétszer
nem szabad mondanl.

A Parancrnok úr mondia
A |átszókat őrsönkint íelállít|uk, A játék-

vezetőnek aÍiúk csak akkor en3edelmeskednek,
ha az hozzátoszi,hogy a,,Parancsnok úr mondja".
Pl ,,A Parancsnok úr mondja leülni" erre mln.
denkl leül, haa vezető most azt mondia ,,Min-
denki íeláll", ennek a parancsnak nem kell
engedelmeskedni, mert nem a parancsnok úr
mondta. ldkl ilyenkor ncm ílgyel és feláll, az
kiosik a i{tékból. A |{tékvezetőnek arra kell
ügyelnl, hogy gyorsan, de érthetően adia kl a
paranc§ot"

Ez az én orrom

A |átékvezető a körben ülő játékosok egyiké-
hez fordulva, sa|át könyökére mutatva azt
mondja : ,,Ez az én orrom" és sebesen számol
tízit, most az illető iátékosnak gyorsan fel kell
találni magát és a bemondásnak megíelelóen a
sa|át orrára kell mutatnia és megíordítva mon-
danl, hogy ,,Ez az én könyököm". Ha a játszó
nom tud válaszolnl, helyet cserélnek és ő kér-
dez. Természetesen sorba lehet venni az ö§szes
testrészünket és mindent íordítva kérdezni.

Hármas íogyasztó

Körülbelül 6x l8 méter nagyságrl területet
három egyenló részre osztunk cserkészbottal.
A cserkészek három pártra szakadva elhelyez-
kednek egy-egy pályán,

Ekkor az egyik szélsó párt v€zető.ie áthajítia
a labdát a középsó részen keresztül, a másik
szélén álló pártnak, akik igyekeznek a labdát a
levegőben elkapni, rnert a levegóben elkapott
labdával joguk van a középsó részen állók közül
valakit megstukkolni (a íöldre esett labdával
nem). Ha sikerült egy iátékost eltalálni, akkor
az a stukkoló pártiához áll be, e|lenben, ha nem
sikerült a stukkolás, akkor ő megy be középre.

Mikor az egyik szélső párt a másik szélsö
pártnak átha|ítja a labdát, a középső résznek is
i3yekeznl kell a labdát elíogni, mert ők is
stukkolhatnak, ha a labdát a levegőben elkap-
|ák, de ha az ő gtukkolásuk nem sikerül, akkor
az lllotő dobó megy át abba a szélső részbe,
amely felé haJította a labdát.

Mlnd a három párcnak azon kell igyekezni,
hogy valamelyik csoportot elíogyasszák. Egy
pártba tartozók egymásnak ls adogathatiák a
labdát, mielőtt az .ellenséges párcot megdob-
nák. A játék hevébcn egylk résrből a másik
részbe átlépni ném szabad. Egymást lökdösni
vagy egymás kezébÓl a labdát kivenni nem
szabad.

Szegény 1,1icus

A iátékyezetó a körben üló játékosok egl,rc
elé térdel és elkezd nyivákolni t* trr nes:
vágni. Most az üló játékosnak mosoly r,e tu
meg kell simogatni a szegény micus 'e.el cs
háromszor azt kell mondani, hogy ,,Szege".,
Micus". Amelyik játszó nevet, helyet oerc' e

szegény micával.

Bot§taféta
Az őrsök egymás mellett két-két lépcs tzrc -

ságban íelállnak. Velük szemben kb. 20 -kc"
távolságban leszúrunk egy-egy cserkérc,lc,tot
(vagy, ha találunk olyan helyet, hol éló fu ,tr-
akkor nem kell cserkészbot), Minden ó.:'e:aé
kezében egy-egy egyméteres bot van, sip.c,re
az őrsvezető íutva megkerüli a ve|e §z.-:c.
lévó cserkészbotot, visszaérve órséher o,:,. az
őrs második embere megfogja a bot - asr <

végét és most ketten viszik a botot az érr lx
alatt, miközben az őrs tagiai igyekeunex r
botot gyorsan keresztül ugrani, mikor a,z órt
végére értek, akkor a kettes ember rohan c]5,t
és megkerülve az őrsi fát, visszaérve mos -iá:
a hármas emberrel viszi a botot végi3. s ig,
tovább, míg csak minden tagia az órsnek -c3
nem kerülte a szemben lévő íát.

Csípd meg a medvét (Medvetánconrá*
A medve középen ül egy széken, kezé>+"

egy kétméteres kötél, melynek a másik vé6e: a
medvetáncoltató tartia. A többi játékos igyei,
szik megcslpni, vagy megérinteni a medvét. ce
úgy, hogy se a medve, se a medvetáncolte:é a

csípkedőt meg ne foghassa. |{1 3 mgdvg vag7 a

medvetáncoltató valamelyiket megfogia, a<<c,
helyet cserélnek, úgyszintén akkor is, 'a z

medvetáncoltató azt kiáltia, hogy a,,Mecver
szabad" és akkor valaki megérinti a mecvét
A medvetánco|tató úgy védi meg medvéjét a
csípkedés ellon, hogy amennyire a kötél enged i.

körben szalad és így tartia távol az incsel,
kedőket.

aNRItü.NAl{
a kitünó szomj csillapitó-
nak, egyetlen kulacsból
§eín szabad hiánvoznia.

,*
Jól cukrozva üditő
ós egészséges ital,
tnely ]tülönösen
hosszabb trlráknál
nagy ellenállóké_

kölcsönöz.

*
Kizá rólagosan honi nyers-
anyagokból gyáÉja a

pes§éget

FRANCI( lIENnI[ FIAI nr.
nagykanizsai és mo§on-
szerrtjánosi hazai 8yáraiban
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?*húdáki tTln44a,h,Ok, :|l.,Drí!<, hnna, !
Homan Bálint rádióbeszédo

Hóman Bálínt m. kir. titkos tanácsos, volt vallás- és köaoktatásügyi miniszter a következő beszédet mon-

- Maggar Testvéreim !

- ,,Húsz esztendő nehéz kúluóriúja után, Szent Istuón éuében ismét tündökölní kezd a magaqí csillag: hullanak
a láncok..." - Igg szólt tegnap este Pozsong aárosúbóI - a hódoltsd"gí korszak csonka országúnak korondzó |öuárosából

- szerte az orszdgba minden maggarokhoz uéreink szózata. Igg kezdte beszédét Esterházg János, idegen utalom alatt is
maggarnak maradt aéreínk szószólója, az EggesüIt Maggar Pórtnak eggik aezetője.

- Htlszévi szenuedés, elngomatás után maggar nemzetí tand.cs úllt a |eluldéki maggarság élére, Ujra kézbeuette
sorsa intézését Bocskai és Pdzmdng, Rdkóczi és Kossuth Laios maggar népe - 

jelentette a párt mdsík uezetője: Jatoss
Andor. * Öröm és bízalom, hdla és köszönet, komolg méItósdg és mélg nemzeti étzes, a magaar faj harcban - szenoe-
désben megacélozódott büszke öntudata szólt hozzáttk szavukbóL* Örőm és bízalom, hála és megérlés, büszke öntudat és a nemzeti érzés szent heuülete tölt el bennünket is tőIünk
elszokttott, de most uisszatérő és aelünk eggesüIő uéreink szaadnak hallatóra.

- Maggar Testuéreink ott a Feluidéken ! Tihozzdtok száll ma minden gond"olatunk. Yáriuk, hogy ueletek úira
eggesüIoe, eggütt küzdhessünlc és d,olgozhassunk szebb maggar jöuőért, népünk boldogulásúért.

- Ahogg Janss mondta: ,,Öntudatos |eggelemmel, lelkes örömmel és mélg történelmi |elelősségge?' udrjuk fel-
szabaduldstok pillanatát.

- HdIduaI gondolunk a négg nagghatalom képuiselőire, akik elökészttették szabaduldstok útiát; méIgséges köszö-
nettel emlékezünk meg |ajtónk és nemzetünk nemes barótairól, a nagg olasz és német nemzeből, Hiller Adol|ról, és Mussolini
BenílóróI. Az ő szauukba, és bardtságukba, a ti eútökbe és a magunk elszdrtl akaratóba uetett bizalommal nézünk a döntés
elébe, amelg titeket újra és örökre eggesíteni |og velünk és örömmel, bizalommal vdtiuk a döntést, amelg meghozza végre
ezer éu follamán uelünk eggütt éU, küzdött, szenuedett szlouúk és ruszln testuéreínkne]c is c szabadsdgot.

- Minden maggaí uáros, |alu, tanga népe ! Ne udriatok tőlünk most ékes szauakat, csíllogó beszédet. Csor-
dultig a szíaünk, nem tudunk beszéIni. Dolgozni akatunk érletek s aelelek.

- Vórunk benneteket igaz maggar sztuvel, leslvéri érzéssel, baráti bizalommal, hogg eggütt dldozzunk a maggar
eggséget ma 900 éve megteremtő nagg királgunk, Szent Istuán szellem(nek és a maggar szabadsúgért, |üggellenségünkért élt,
harcolt és meghalt |eluidéki maggar hősök emlékének.

- Jertek haza ! Hozzútok eI lelkesedésteket és magyat erőtöket. Tanttsatok meg minket is tűrni, szenoední, btzni
és küzdeni, szent maggat célokétt - maggct öntudaltal,

- Isten úldd. meg a maggatt !
Hóman Bálint beszédének elmondása után a rádióban felhangzott a Himnusz, majd a Szózat.

küldd el szentlelkedeí
És minden úiiászüleíik l

új iskolai év, rlj osztály, új könyvek, új ruha, új
munka, új feladatok! Ilyenkor szeptemberlen is mindEn
rljjá születlk, Ez az iskolai év tavasza. IJj várakozások,
új reménységek. Mindon kezdésben van valami kedves,
vgl,ami voló. §nzziJrk meg ezt a han8ulatot, mert ebben
a srÉreő nekiindulásban eró van!, Dimidium íacti, qui
bene coepit, habet! Aki jól kezdi a munkát, az a felén már
mintha túl volna. Az indítástól sok függ! Kérjük Istent,
kül,dje el Lelkét s akkor valóban minden újjászületik: a
lélek is és a ,,diáJ<os" felfogás hetyébe az ifjir felelőssége
lép. Ez az rij szellernű diák tudja, hogy az iskolót}an ,az a
szóp és nagyszerű, hogy felnótt vozeti a 8iyermekeket,
hogy tapasztaltabb tanítja a kez<lőt és hogy ezekre az
idősebb testvérekre bizalommal kell hallgatni, körülbelül

azzal a bizalommal, ahogyan az utas rábil,za nragát a
mozdonyvezetőre, a beteg az orvo§ra, a lakó az épitő-
mérnökre, vagy ahogy a kisded hallgatja a nagyot. (,,Ha
nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nenr n:entek be a
mennyek országába!") Ez az új szellemű diák azonban
azt is tudja, hogy önrnagával szemben viszont bizonyos
bizalmatlansággal kel,l viseltetnie. Ne bízzék abban" hogy
a délutáni munkáját majd oste el üudia végezni, ne higgye
azt, hogy amit. ma este elmulasztott, majd pótolja reg8el
v,a.gy a tízpercben! Ne bízzék q pajtásokban: ezek a bu-
kástól megóvni nern tudják! Ám ne számítson a tanár
jóindutatára set A ferdéro a tanár nem mondhatja, hogy
egyene§ és elnézésekkel hidat építeni nem lehet: itt min-
den csavart, minden alkatrészt keményen megkövetelnek,
(Ugye a íutballjátékos se számít a bíró jóindulatára, ha-
nem ehelyett a vakmerő bizalom helyett minden erejével
az ellenfól kapuja felé tör!) A magyar ifjúságra sokkal
komolyahbb harcok és munkák várnak, semhogy az el-
néző, rnin,den hiba és mu]asztá"s felett szemethúnyó ál-
szeretet nevelje. Szüleid közbenjárására §e számíts,: atyád
önérzetes és logikus ember, a ta.nár pártján van s fiából
acélos, kemény legényt akar faragni!

Egyben mégis bizzál: volenti Deus non denegat EJra-
tiaml .dttól, aki akar, az Isten nem vonja meg a segítő

Blró Luelán
(A felvidéki,,Tábortűz"-ből)

kegyelmet!
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_ Utazgatásaim é's a cserkésztáborozások során - hál'
Istennek * eljutottam a vén lurópa sok világhíres rretyZrÓ,
ezer és ezer kilornétert könyvelhetek el már ritiszámlamon,
de.akár a_ breton tengerparton, akár a velencei lagunákon,
akár_ Loldonban, akár á lengl,el őserdők mélyén- jártamj
Tlndig élve maradt bennem_ egy vágyódás. S ez a vagyóOásjól ismert csonkahaza harárain tú"l" a régi haza s-okszor
megálmodott vidékeire hajtott, hová a ma"gyar csrekészneksokkal nehezebb volt eljutni, mint akár-a messzí tenge-
rentúlra.

.._ _EF év nyarán, talán valami öntudat alatti belső erő-től hajtva, tervbe vettem a Felvidfk megismerését. Yoltsok ellenvélemény, volj. 9ok ijesztgetés. Idórn és a pénzem
is kevés_ volt, rnégjs elindultam, hógy a lelkemre ölÖljenr a
hegyeket, a fenyőket, a patakokat-és
íelhőket, hogy megérintsqnr az elrabolt
&assai DÓmot, a lőcsei Városházát, , ,:],-.:]':]; ":,§:.,:1l],, ;.r:;

rőtt_ fényében csillogó főoltar aranyozott képei és szobrai,
csipkés oromzata a 75. század, hangulatába ragadtak. Arni-
dőn. pedig beléptem a Yezér|ő Feledelem t<iipta;ala. a
babérkoszorúk fanyar illatával lopódzott szívembe á keserű
magyar sors érzése, mely Őt harmadszor ís rabságba so-
dorta. A Dóm mellett álló Szent MiháIy kápolná a fő-
lemp]9plát is öregebb nagybecsű műemlék, amely valaha
temetőkápolna volt.

További utam a vadregényes Hernád völgyén vezetett
keresztiil. Nlintha mesebeli tündérvonaton utaánék, minderr
fortlulónál irj és új szépségek bontakoznak elénk. Még az
időjárás is, színezi a panorámát, mert a ragyogó ,.rp.,ité.-től a vitlámokkal tarkjtott vad zivatarig|"mindcn képét
rnegmutatja. A legfelejthetetlenebb piltanat a felhőkbe és

hogy vezekeljek Rákóczi, ThököIy sír-janál. . .

A főcél a Tátra volt, így Kassán
csak kevés időt tölthettem. Első utama Dómhoz vezetett. Az égnek törö
csúcsívek és pillérek, a szines üve-
geken beszűrődő napfény, a gyertyák

ködbe burkolt Magas ?átra megpillan-
tása. A szél egy rövid időre szétverte
a felhő- és ködfüggönyt és az egyszíntű
fennsíkból,magasbatörő hegység ará-
nyai és fensége lenyügözött. ]!íinden
elképzelésemet felülmútta, Láttam, él-
veztem, magamba szívtam a i{agas
Tátrát.

De nem sokáig tartott a bemu-
tatkozás. Üclvrizléstil olyan zúgó zápor

A kassal Szeut Mihaly kápolna Szamócaárusító szlovák gyerekA kassai dóm
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zúdrrlt rnótrrros vottatunlira, h<lgy a látltatatlan rtlseken is patakokban dóIt be a vle.
És utána uregállás nétkiil esett három rrapig. A negyedilr rrap reggclén, kárpótolva
nrinrlenórt, az ott lakók nagy csotlálkorására is, tól,i hóköponyegbcn nrutatkoztak
be a csúcsok. A szép időt pompás lrarrgulatrt ]tirándulásolc töltötték ki, Poprád.
Lomnic és Otrit.t,afürcd meglátogatása trLátr is ólményként.él cmlékczctembctt a taraJ-
kai felsíklózás s innen séta a 'Iarpataki vízeséslrcz, Az Oriás zuhatag vizo harsogva
ktizd a gránittömbiikkel s a habzó-porzó vízlömeg bötnbölésc szint,c megbabonLzua,
rabul ejti a nézőket.

Felejthetetle5 út a csorbatói kirándulás is, Fehérvízt{Jl inclultunk, ahol a szállásunk
voll. Vógigautóztuk a Tátra egósz déli vonalát. Átszelttik az összes híres ütlüló-
helyeket és 1350 nr-re emelkedve értünk el a lcglűreseblr tengcrszemhez. A tó tükör-
sima, vizében a mögötte torrryosuló §átátt ós l(riván havas ormai tetszolognok,
Csodás inrren a kítátás dél felé is. Az Alacsony Tátra
bórckcrszorújá[ól öveaett óriási völgyben apró kis íalva,]c
serege húz<itiik meg. F'elcsillan Irehór Vág és ['ekete Vág
ezüstos tti.kre §nrrek a panorámának 25"*30 km &
§ugara s a fiiléje tloruló, napsütósben íürdő tellrőkár-
pittal a jó Istcn csotlálatos bazilikája.

A lrósmárki és lőcsoi autóút közel 100 lrm_es t{tra.
I{ésmárk, Tlrököly székvárosa, ahová törökországi szám-
üzetése u,tán hanrvai clicsőségesen hazatértelr, sol* ősi
ernléket |őriz. A 15. szőzadból való harangtorony renc-
szánszpártás oromzata a jellcgzetes s felvitl,éki építészi
stílus jellemző példája. Tltököly sírját ma is snk piros-
fehér-zöld szalagos koszorú díszíti. Az ósi evangóliku§
fatetrrplomlroz hasonlót csak Svórlországban láttam, dc
ennek arányai -- 1000 ember íoglalhat ítt helyet l -* felül-

hffiffi§B-eW_ffi,ffii§ 
KÓsmárk

\ 1JI _. lt/ éÍ bélyegét hordó töl

ii 
-§Tffi 

ffi*ffi,nlí*,*ffi§ l,ui# ln;*rírfun*nr*
mulják északi rcrlionáét.

Lőcse, Szepesség ftl-
városa. a lrires közópkorú,
magyar íestőlc és szobrá-
szok vá.rosa. A Valroslráza
árkáclos ópüiete a legszelrb
íelvittóki épületek egyike.
A híI,es 'l'hurzó-ház. és a
szepcsségi reneszánszstJltts

x íőoltára tt nr magas, A két
l::l,;,.r:,,,,i:ilt*iB§i$iiii§ szárnynsolt,ár egylkén lvlátyás._ :',|;1,_.',;:'- király és Beatrtx királyné cí-

_ mcrc látható, Az egész tem-
Kóstnárl<. "í'hölrtily-trrauzolouur plom magán horclJü rr lőcsel

tőgondosságáli, és ttíszítő o"ri-l',ÍÍi:u 
két' Óvszázados szóPt

Az utolsrJ tátral klrándulás a zöld tóhoz vezetett,
A íehérvíz mcllett inclrrltunk el * mely gatklák között
zuhogva cgósz tltJát tajtékos fehéren teszi meg, * szemorgó
esőben. Hárorn órnl romek rlt után, fenyőrengetcgok Ós
hegyi lcgelőlrön keresztíil Jutottunk íel az 1440 m magasban
fckvő tcngerszemhez, Partíón, a Kárbunkuluo torony meré-
szcn íelszültő szilr]aorma alatt áll a Menedékház, oltörpülve
a gránitílriásolr lratalrnas tömegel mellett, A kéamárkl csúcs
és a Zergecsúcs között egy kls völgykatlant tölt kl ez a
stnaragdzölcl színú tó. Megíoghattuk a 2556 m-os Késmárkl

cstics l{tbáh és tapogattulr a jcges lruvat, melyet fcntről küldött, la a gziklaóriás,
bizonyltékául atrnak, ltogy azok a íehér foltolr a magasban valódt hóból valók. Olyan
komoly hó vctlt fonn a cs{tcsok között jtllius clorekán, hogy lívorsonyt ls rendoztek oda-
fenn. A körüli}tlüttk kavargó íelhőket és szitáló esőt pereok alatt kék égbol{ ós vorőfény
váltotta fel. A széltől borzoll smaragd tó szilrrázva cs1llogott, Mintha János vitóz tündór-
tavát látnó'k, oly káprázatos volt a szinek és a fény eaen találkozása, Hazaíeté utunkban
autóval keltílnk át az alacsony Tátra 1000 m mega§ gerlncén, lrerosztülutazva a Szlovák
Faratl,icscmnak nevezclt gyönyöríl vídóken é* megátltunk a Doboinal Jégbarlarrgnál.

(!'ttlytnlúe n 20. oldalon,)

A lőt:sel városh/tzn

llcsr |e rtebán5,rt

Csorbató Zijkl-Ló a Karbunkulu§ toronlly&l
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(5)
Haragos szemének tűzsugarai Inélyen fúródtak a kétes

lrizonytalanságba, mintha valami lne§sze rettegett halalmat
sejl.cnének a távoli zizegésben. _- Csak visszajönne az a
kísértet ! - dörmögte magában. -.- Le is útnóm a dere-
kát l.,. Nem l,.. Azt mógsem tenném l... De a torta-
szeleteket visszakövetelném tőle !

7. §iozava teng€rnagy €gy pere€t sern kósik

- Tehát az eredeti haditerv megváltozott !

Igenis l

- És jót megértetted a parancsot ?
---' Igenis t

- Pihenj t _. vezényelt a tiszt. - Jól vigyázz, észte
r}e vegyen a lesben álló ellenség. Mert ha elfognak és kivé-
gezttck, vagy .* ami még ennél is rosszabb -- nem tudsz
idejéberr értesítést kúldeni, vagy értesítést ltozni, akkor
clvesztettük a }rálrorút. Ez pedig soha jóvá nem tehetö
nagy baj lenne l

-- Soha ? l - kérdezte Jancsi hitetlenül.

- Legalább is nagyon nehezen ! --. válaszolt a tiszt.
§íaj<t így folytatta: -- ]lIost tehát siess, jól végczd a reád
bízott feladatot l Yállaidra nehezedik jövőnk sorsa. Légy
fürge, mirrt az ürge, húséges, mint a kutya, türelmes, mint
a birka és ügyes, mint a majom l Mert az éj leple alatt
a Dunán - ej, mit beszélek ? l - a Jangcekiang-on átszáIlí-
tott gárdalradosztály pont, de pont hét órakor villamoson,
i]letve villamos páncélvonaton indul Far-Kas-Rét erődíté-
seiből és ahogyan ismerem Siozava tengernagy óraműhöz
hasonlítható pontosságát, bizopyos, ltogy ő egy peícet, egy
fél másodpercet sem késik. l'ehát indulj I Lódulj l Ez lesz
felavatásod előtt az utolsó próbád !. .. Yigyázz, te ugri-
füles, le ne térj az egyene§ útról l

- Jó munkát l

- Légy résen l
Ez az izgaLott párbeszéd a helyettes parancsnok és

"&Iarkó Jancsi között pergett le a kötéllel bekerített japán
tábor bejáratánál és amint az utolsó szavak elhangzclttak,
Jancsi már útnak is indult, Irogy a térképen előre kipécé-
zett ösvényen égzaki irányba hala<lva, minél előbb a leg-
liözelebbi nyilvános telefónállomásItoz, a,,I)ísznófő"-höz
címzett nyári vendéglőhöz érjen.

Alig törtetett tíz percig, egyszerre csak kétfelé ágazott
előlte a haladásra kijelölt gyalogtlt. A balra vezető ösvény
rövidebbnek és élvezetesebbnek látszott, rnert mezei virá-
gokkal hímes pázsiton vezetett keresztül. De Jancsi éles
§zelne mingyárt észrevette a virágok tövében settenkedő
veszedelmet. Ösztönszerűleg megérezte, hogy a selymes
fű rothasztó lápot takar, melybe - ha egyszer rálép arra
a talajra - belesüllyed, s akkor nincs menekvés. * Jaj,
ez botzasztó lehet l - Tudja, hogy van mocsár, de hál
Istennek, nem ismeri §oha, nem is akarja megi§m€rni
annak bűzös rejtelmeit. Jobbra menjen hát ? t Jobbra
meredek út visz a célhoz. Kapaszkodnia kell l F-áradnia
kell l Izzadnia kell t . .. Talán le is gurul a szakadékos

cstRHÉszntGÉnv
vízmosáson és akkor ráadásul még a fejét is beveri valalni
otromba kőbe l Vagy a ruháját tépi össze a sok tüske !

De *- mégis ! - fönn tiszta ég ragyog, napsugár táncol . . .

Merre tnenjen; balra-e, vagy jobbra ? l . . .

Amint így tétovázott, megszólalt Valaki, Megszólalt
a láthatatlan Eang: -- Mindig jollbra tarts l . . .

Jancsi nekivágott a kényelmetlennek látszó kapasz-
kodónak és egy kis küzködés után csakhamar nagyszerűen
kiépített, nlagas műútra jutott, arra a ponrpás túraútra,
mely a Svábhegy gerincét a Jánoshegy derekával köti
össze. Innen már csak egy jó macskaugrásnyira yan a
,,Diszttó|ő",

A híres-nevezetes Norma/a rnellett - melynek csöndes
árrryékában hajdan Eötvös József báró elmélkedett, _.
egy§zerre csak puffogó zakatolást, ijesztő kattogást hallott.

- Mi az?l Gépfegyver?l Sortúz?l Pergőtűz?l Csak
neln, vette őt ószre az ellenség ? l

Nem t

Jancsinak rögtön eszébe jutott. amit sportkedvelő
társaitól hallott, htlgy jövő vasárrrap nemzetközi mótor-
bicikli és automobilverseny lesz ezen a pályán.

Ugy is van !

A gyóztes számára kítűzött horribilis díj varázsa
által a legmagasabb fokra fölcsigázott sportszenvedél_vek
nerncsak a hazai versenyzők legjobbjait átlították §orom-
póba, hanem nagyon sok külföld bajnok is eljött a nagyar
fővárosba, hogy legázolják, vagy - gőzöljék a vakmerő
úttörők eddigi eredményeit.

A merész vállalkozók korán reggel gyakorolgatták
az irgalmatlan iram lehetőségeit. Ilyenkor próbálták ki
jobbnál-jobb gépeik teljesítőképességeit. És kitapasztalták
a pompás versenypálya minde! csínját-binját, hogy aztán
az erök összemérésének nágy napján végre válahára meg-
döntsék a híre§ Campbell eddig tartott ötszáz-
negyvenhét órakilométeres autósebességi vilá§rekordját.

- Bizony, bizony _. sopánkodott Jancsi, mikor egy-egy
szágrrldó gép villámgyorsan el-elsuhant előtte * manapság
mindenben a rekordokra töretvés világát éljük l Az emberi-
ség lázbarí ég l Piccard professzor felrepült a sztratoszférába,
tlzezet méter magasságba és ezze| a teljesítményével való-
ban lepipálta a földhöz ragadt emberek nagyzási hóbort-
jait.

Bizony, bizony, a rekordok világát éljük l, És amíg Jancsi ezen gondolkozott, addig orra előtt

- brrr l - egymásután suhantak el a huszadik század,
berregő benzinszörnyetegei. Látványnak is barzasztóatt
gyönyörű l

De egyszerre - krach-bumm l *. recc§ené§ a földön,
sikoly a légben, puffanás az rlton, §zétronc§olt mótor-
bicikli a bokorban t

-_Szerencsétlenségtörtént l . . . Ujabbvilágrekord l . . .
Szenzáció l.. . Egyik versenyző eszeveszett gyorsasággal
nekiszaladt a kilométerkőnek. A masina pozdorjává zítzó-
dott, a bajnokjelölt pedig félájultan terült el a kőporos út
szélén.

És mindez egy piltanat műve volt l
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óráig kellett várahoznia a vezérkar újabb esctlege§ utasí.
tásaira,* Halló l ltt japán hírszolgálat ! - szólt Jarrcsi a
tölcsérbe, fontos teljesítnténye fölötti nagy öröméberr,
végtelen bolclo,gsággal, mikor a megc§iklandclzott telefón
visszajelzett. }is úgy füléhez szorította a kagylót, mintlra
vizsgázotL fülspecialista lenne.

De az ügybuzgó hírvivő rózsapiros arca cgyszeliberl
sáírátrysárgára sápadt. Kezéből kiesctt a fínom kaucsuk-
szerszám, ő maga peclig félájultan támcrlygott a szabad
levegőre.

- Hány óra ? - kiáltott a fiú rekedt hangon, pedig
nem is tudta, hogy hallják a szavát,

- Pontos idő: hét óra és egy p€rc t - válaszolt a
söntésből egy hivatalos bariton.

- \régem van ! - lrörögte Jancsi, fejólrez kapkodva.

- Na, mi az ? }1i baj van t - kérdezte az elősiető
vendéglős nagyon izgatottan, mert a íiú savanyú arcáró]
az jutott eszébe, hogy karnrájában rnegromlott egy hordó
savanyúkáposzta.

- Összedűlt a világ ! - sólrajtotta Jancsi szivettépő
fájdalmasan és leroggyant egy nyikkanó kertiszékre. .- Sio-
zava tengernagy egy percet sem késik t,..

- Be-be-beszéljen világosan l * rimánkodott.a csap-
járos összetett kezekkel. * Csak nem ment megint fel a
virstli ára ? l Mi ? l Mi lesz velünk ? l ...

- Mi lesz velürrk ? l . . . - ismételgette Jancsi iszonyú
lelkifurdalások közepette. - A japánok bekapjáli a legyet !...

- Hová gondol, fiatal barátom l - legyirrtett a poli-
tikus csaplá Én nrintlen nap olvasok ujságot és így
biztosan tudom, hogy a kínaiak hadserege nincs olyan
nrodernül felszerelve, mint a japánoké ! Fliért kapnák be
tehát a legyet pont a japánok ? Ezt nem értem l Lgazán
nem érternl...

Markó Jancsi bús feje horpadt mellére csuklott. Sötét
szempillái legyezőszerűen terültek el halovány arcárr.

Jancsi gyorsatl odasietett, hogy elsősegélyt rryujtsorr

Jr.ncsi gyorsan odasietett, hogy első segétyt nyujtsorr
a szerencsétlennek. Látta, hogy a félájult versenyző csuk-
lójfut valami éles tárgy elvágta az itőeret, lrorrnan erős
sugárban ömlik a ,i,ér.

- Itt nem szabad tétovázni l -- gondolLa rnagában
Jancsi, s azzal elővette tiszta zsebkendőjét, jókora kavicsot
tett annak közepébe, összesodorta a kendőt s kavicsos
részével jó erősen csontlroz szorítva a sérült ütőér szív fe]é
eső részét, lekötötte a sebet, elál]ította a vérzést. - Egyelőre
ez is jó ! 

-lilregte az ügyes fiú. - Igy nem vérzik el szegény l
De most gyor§an orvost kell keríteni!... Honnan?l...

A szerencsétlenség híre az arra száguldó versenyzők
révén az egész útvonalon gyorsalr elterjeclt. Aut<tn, kerék-
párral, gyalogszerrel mindenki a szörnyű esemény szin-
helyére rohant, hogy a féktelen, sportszenvedély legrijabb
áldozatának segítségére legyen.* Mr. Jimmy }rogan, az amerikai követ dúsgazdag
fia l - rémüldözött az egyik úr, mikor rápillantott a yéíző
tiatalemberre,

- Brrr l - szörnyűlködött a gyorsan összeverődött
nemzetközi társaság. (Ha összetöri magát valaki, egyformán
rémes az, akár koldusszegény, akár dúsgazdag az illető.)

Jancsi mesterséges légzéssel iparkodott életct vará-
zsolni alélt cmbertársába.

-_ l'akarodj innen l - rivallt rá az egyik pápaszemes
úr nagy dühösen, s aztán többek segítségével autójába
enrelte a rekordhajhászás néma hősét. S a gépkocsi elrobo-
gott az UJ Szent János kórlráz telé.

Az ottmaradt, megdöbbent társaság szakavatott ltozzá-
órtéssel magyarázgatta a sportszerencsétIenség <lkát és
fejcsóválva vizsgálgatta a Iegújabb típusrl mótorbicikti
kérdőjeIIé görbült kerekeit, szertehullott alkatrészeit.

- Ez pecllg favoritgép, a jóhírű Coock-gyár ,,non plus
ullra" gyártntánya l * mondta az egyik feltűrt gallérú
szakértő.

Jancsi tovább ment. A kötelessóg tovaszólította.
Jutalma az a felemelő érzés volt, mely mindenki szívét
áthatja, ha valami jócselekedetet hajt végre.

- Egy-kcttő-három ! - és az ügyes fiú már a ,,Disznó-
lő" telefónfülkéjében szikrázott, felhívta a farkasréti posta-
ügyrrökséget, hol előzetes megbeszélés szerint a gárdahad-
osztály parancsnokának, Siozava tengernagynak, pont hét

(Folyiatjuk..1
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LaRD BADEN-PowELL

Hetedik törvény. A cserkész szó nélkül engedelmeske-
dik szűlei, őrsvezetóje és cserkésztisztjei parancsainak.

Sőt, ha olyan parancsot is kap, ami neki nem tetszik, akkor
is teljesítenie kcll, mint a katonának, 1ra8y a tengerésznek, vagy
mintha csak a csapatkapitányától kapta volna egy futballmórkő-
zi,sen. e vógre kelí hajtania minclenképpcn, mert ez a kőtelessi^ge:
s miután már teljesítettc, előíllhat és leszegezheti minden ellen-
órvét, de elószór a paranc§ot kell teljesítenie tüstént. Ez a ícgyc-
lem!

Játszd a játékot!

Tcgyük íel, hogy futballozol valamilyen mccc§en és nagy-
szerű helyzetben fogtad a labdát, mikor hirtelcn hallod a csapat-
kapitányod kiáltását: ,,Közópre!" Mit tennél? Viszed magad a
labdát, vagy passzolod a centernek?

Tcrmészetesen engedelmcskedsz a kapitányod parancsának s
passzolsz,

Miórt?
Mert tudod, hogy ha mindenki a maga kcdvéért és dicsősé-

góórt játszanók, a csapat sohascm nyerne, mert a játékosok
szanaszéjjel volnának a pályán.

Éppen ezért van minden játékosnak bizonyos, előre megha-
tározott beosztása, helye a páIyán és ezért van a kapitány is,
hogy a legjobb helyról figyelve a játékot, képes legyen utasitá-
sokat adni, hogy ezzel segítse csapata győzelmét.

Termószetes, lrogy a siker azon rnúlik, ho5y minden cgyes
játékos minden lehetőt elkövessen, h<-rgy a kapitánya parancsait
tevékenyen és jól végrehajtsa.

Nemcsak a labdarúgásban, vagy hockey-játékban hozza meg
ez a rend§zer az eredményt, hanem az éIet mindenfólc mérkőzé-
sén, Éppen most láthatjuk ezt nagy méretekbcn a háború nagy
lnérkózósén, a harctércn, ahol' az emberek engedclmeskednek ka-
pitányaik parancsainak, nemcsak amikor ez kényelmctlen nekik,
hanem akkor is, mikor ez veszélyt, s halált jelent számukra. De
mikor ezt teszik, jól tudják, hogy bár föláldozzák önmagukat, az
ó csapatuk győzelmét elósegítik s ez a helyes szellem, amely-
ben az élet mérkózésén játszani kell.

(Bi-Pi ezt a könyvet a világháború idején írta. Ford.)
Ezért még kis dolgokban is szoktasd magad a parancsok

tcljesítésére, tekintet nélküI arra, hogy tetszik-e, vagy nem.
Ha így szokásoddá válik a mindennapi kis dolgokban (mint

többek között például €ngedelme§kedel otthon szüleidnek, va6y
őrsvezetődnek), az engedelem egószen természctes valami lesz az
élet nagyobb kötelességeinek teljesítésckor is, s akkor majd baj-
társaid és tisztjeid is úgy tel intcnek reád, mint egy valóban ér-
tékes emberre, akiben megbízhatnak, hogy megállja a helyét és
a játékban a szabályoknak és a kapitánya paranc§ainak enge-

Tö Rv É N Y M AG y A R-4,z,|T Á

dclmeskedik és nem a saját dicsőscgórc játszik, hanenr azert. hogv
csapata győzzőn,

Brit fegyelern

Mikor százharrninc csztcndóvel ezelőtt Gibraltárt a lranci.ik
és-spanyolok szárazföldőn ós vizen ostrornolták, a brit csapatok
keményen tartották magukat és három lrosszú évcn kcrcsziül hó-
sicsen kitart<lttak, míg végre a hazai flotta felszabadít<ltta óket,
Bár sokan voltak, akik már halálra urrták az egószet ós arnellett
voltak, hogy feladják, Elliott gcnerális, a helyőrség parancsnoka.
olyan makacs elszántságot mutatott ós olyan szigorú fegyelmet
tartott végig, hogy ezzcl a lrelyőrsóget összetartotta.

S csakugyan az engedclmesség volt azt, ami ebbcn az eset-
ben kivívta a győzelmct. Szcrették és csoclálták is az örcg genc-
rálist, bátorsága, emberséges bánásmódja és jókedélye miatt.

Ha valaki nem engedclmcskedik a parancsnak, mikor min-
dcnki vcszedelemben varr, őrült kell hogy legyen. Ám nehóz egv
embernek engedelme§kedni ilyerrkor, ha sohasem tanulta meg az
cngedelmességet rendes körülmények között, ezért tartanak olyan
szigorú fegyelmet a hadseregben és a hajóhadban bókc idejón is.

Itt mcgtanitják az embert arra, hogy a legkiscbb parar}cs{Jt
is a legnagyobb gonddal és lrabozás nélkül hajtsa végre, min<l-
addig, amig ez olyannyira szokásává ncm válik, hogy ha egy
olyan pararrcsot is kap, mely nagy, vagy vcszi,lye§, azt i§ azonual,
szó nóIkül végrehajtja, És ha rnindcnkibcrr lneg lchet bízni, hogy
a parancsnak enge<lelnrcskcdik, könnyű a parancsrroknak ltadmú-
veleteket végrehajtania a csapatával és ütközctct vezctnie a si-
ker konroly renrónyével.

Enrlékeztek még arra a törtérretre, melyet a SCOUTING FOR
tsOYS-ban mondottam el nektek a Birkenhcad nevú hajóról,
rnelynek fedélzetén a fegyclenrről ós engedelnrességról olyarr ra-
gyogó póldát mutattak a katonák?

A hajó körülbelül 630 katonát szállított, családjaikkal és iStl
matrózt. A Jórenrénység foka közelében egy éjszaka szikla-
zátonyra futott és kezdctt kettércpedni a hajó. A katorlákat azon-
nal a fedélzeten sorakoztatták, úgy, ahogy voltak, féligöltözöt-
ten, ahogyan kiugrottak a függőágyaikból.

Megparancsolták, hogy bocsássák víztc a csílnakokat és a
nőket, gycrmekeket tegyék belc, majd a lovakat kcllctt a hajó-
fenékból felhozni és a tengerbe ereszteni, hogy így alkalmuk le-
hessen a partraúszásra.

Mikor mindez megtörtént, látták, h<lgy nirrcs rrrindeItki szá-
mára elég csónak, s az emberek azt a Paraficsot kapták, hogy
maradjanak a fedélzeten sorban, míg a nóket és gycrmekekct
néhány evezós emberrel a , süllyedó hajó fcdólzetéról vízre bo-
csátották.

A csónakok még alig voltak néhány csapásnyira a hajótól,
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mikor a lrajo kctté tört és süllyedni kezdett, A hajó kapitánya
rákiáltott a katonákra, hogy vessék a vizbe magukat, de §eaton
ezrcdes, a parancsnokuk -- fólbeszakítva a kapitányt, - rájuk
pararrcsolt, ho5y álljanak ott. ahol vannak és maradjanak sor-
ban, rendben, mert látta, hogy ha czek a csónakok után úsznak
és me5kisérlik azokba a felkapaszkodlrsi, valószírrúleg mindany-
nyian elpusztulnak.

Igy tehát az emberek továbbra is sorban állottak s mikor a
hajó felfordult, egy ,.Hurrá!" kiáItással ők is elmerültck.

A fedólzeten maradott 760 közül l92-t nentcttek ki. de ezek
is valószínüleg valamcnnyien ottvesztek volna, ha a tijbbieli fe-
gyelme ós öníeláldozá§a a parancs teljesítósóben nem lctt volna
nre6, hogy maradjanirk sorban ós ne kíséreljék meg a c§ónakokba
való jutást.

Ez a fegyelem órtéke döntii fordulatoknái és veszélyes pilla-
natokban,

Á nagy Wellington herceg, aki a brit hadsereg íőparancs-
noka volt, mikor leírja ezt a hősies tényt a Birkenhead-en, szer-
felett dícséri a legérrység fegyelmót (nem a bátorsá6át dícséri).
Derék dolog volt ez tőlük, de minden briton bátornak szűletik,
áltapítja meg ó, s a bátor magatartást el is várta iólük. De más
valami a fegyelem; ezt meg kell tarrulni!

Fig_,.'eld mcg a tiizoltók munkájál t

Csatában. vagy nagy veszedelemben a bátor eniber nagyon
használható, lelret, de ha csak éppcn kedve szerint cselekszik, már
feieannyit scm ór, mint az az eáber, aki a*rellett, hogy bátor is,
megtanulta az összes parancs azonnal való végrehajtását,

F'igyeld meg a túzoltók munkáját. Mindnyájan eléggé bát-
rak, mindarrnyian szeretnónck a lótra hcgyón küzdeni a lírngok-
kal, rle a fegyelem parancsolt nekik is és végzik a különíéle mun-
kiijukat. minderrki á maga szcrcpi,t. a parancsot tcljesítvón s el-
végzi a reá cső munkát. hogy a tüzet elolthassák, nem p.edig
azért, hogy külön dicsóséget, avagy gyönyörűséget szerezzen sa-
játnagának.

Még az utcákon is fegyelem van. A rendőr szabályozza a
forgalmát, irgyhogy az egyirányba haladó járómúvek egyoldalon
halaclnak s igy lchetóvé teszik az e]lenkező irányban való for-
galmat a másik oldalon. Ha azonban egy autobuszvezető nem
mutatna hajlan<lóságot arra. hogy a rendet bctartsa, hancm ro-
bog a maga útján, nem nézve. hogy az útrrak mclyik oldalán
megy előrc, akármeddig is megy - szerenc§étlenség történnék
ós kósedelem nélkül az egész forgalmi rend felfordulna.

Ha olyan mestcrséged van, ahol sok ember dolgozik egy
tömegben, hasznos a többiek jóléte ér<lekében azoknak a paran-
csoknak engedelmeskedned, melyeket az erre illetókes felette-
seidtól kapsz. Ha a munkavezetók biztosak lehetnek segédeik
feliíl, hogy azok a parancsaikat teljesitik, akkor a munka is rend-
berr fog menni.

A fegyelemre mindenütt szükség van, de meg kell tanulnod,
még ameddig íiatal. vagy, hogy kis dolgokban ezt véghcz vidd"
hogy megtehessed majd ugyanúgy, ha rákerül a sor, hogy tc vidd
végbc azt nagy bajban. vagy veszélyben. Azért, hogy ezt mcg-
tehessed, szüksí,ges, hogy elsósorban te tudj parancsolni saját-
magadnak.

A katona nem azórt megy a c§atába, mert kedve van hozzá..
Az igen veszélyes egy hcly s ő hajlarnos is lcnne elszaladrri, <le

parancsol sajátmagának, s ezt morrdja: ,,El kell mennem, akár
akarom, aklrr nem, mert ez a kötelessógem!"

Mikor paranc§ot kap tisztjeitől a rohamra, talán sokkai in-
kább szeretrrc még zz cllenkcző irányba menni, de parancsol iin-
magának és ezt mondja: ,,A tisztjeim parancsának engedelmes-
kedncm kell!"

S a tisztek engedelmeskednek a tábornok parancsának, s így
az egősb haderő mindenütt rohamía lendül, pusztán fegyelernből,
hogy minden egyes ember kivegye a maga becsületes részét, úgy,
hogy ha mi,g az óletét is clvesziti. mégis mcgnyerjók az ütközetet.

S így vagy tc is mindcnnap. Mcglesz a kötelcsséged, amit cl
kell végezncd, mikor sokszor talán sokkal inkább szeretnél szó-
rakozni, vagy játszani; dc parancsolnod kell önmagadnak, hogy a
kötelességedet végezd el elóször ós csak aztán szőrakozzál.

Ha ezt meg tudod tenni, s a tisztjeid parancsainak mindig
készségesen és vidáman engedelmeskedcl, kis clolgokban épírgy,
rnint mikor nagy dolgokról van szó^ csakhamar észreveszed, hogy
szokásoddá válik és nem lesz semmi rrehézségecl, olyannyira, hogy
mikor najd eljőn az idó és neked kell valami nchéz, vagy ve-
széllyel járó parancsot végrehajtanod. majd képes leszel arra,
hogy azt végréhajtsad azonna| ós habozás nólkül, teijes sikerrel
a tieid javára, vagyis mcstersóged, murrkaad<ld, hazád javára,
anélkül, hogy a rád váró nehézségekre, vagy veszedelmekre gon-
do}ná1.

Cserkész vagy és igy ,,kótelességed" az is, hogy minden n_ap

valakivel iót cselekediél. A ,,fegyelmed" az, mely parancsolja
neked, hogy ezt végrehajtsa<l, még ha esetleg kellemetlen, vagy
veszélyes is reád nózve, s ha senki sincs ott, aki látja, hog,y meg-
teszerl-e. Megteszed, mert ez a kótelfssésed s a becsületedre van
rábízva. hogy nregtedd.

Ne fecsegÍ !
íérft,hez, cserkésdhez nem illik.
Oktalan, guerekes fecsegéseddel soltat ártha.tsz nem-

zeled,nek, h,ad,seregének, a magyar !öuendőnek és ma,-
gad,n.a,k is,

Ne add, toudbb a h.allott ,,ióIértesült" kósza hireket,
!úég barátaid,nak sen!

Ne úlli szóbo, i.snxeretlen emberrel,. Akire a leg-
keaésbé wanűkszol, éptpen az lehet irlegen esgmélr ügu-
nöbe ,,

Ne ulsdgolú el fünek-fának, ha ldttál m,gE hall,attd,l

oqlarrlit, aruLi 0, lzd.modrü ?1i, ami f ontos, ami, katonai, , . ,
A l,1allóatas űranu ... a feisegés _ esetleg akaratlanul
eis ludtlanul, is * drulú"s . ..

srerelrl le fecsegö tdrsaid.at és fr,guelmeztesil őket a
,magaarsdg sor súnalt. szent komolu sljg dr a,.

Á ,ne |ecsegj" nern ű tizenegyedi,k cserkésztörvénu)
Ilunem a cserkés?történgek összassége dltal rednk rótt
kem,éwg kötetasséa!!!

Légu résen!!! 
Res.

Tallrrae§eíí íirrlsra lrenlre §zül§§égürrl§ l
Azt szeretnénk, hogy minden csapatban legyen néhány ügyes rövidhullámu amatőr cserkészpajtásunk. Fel.

hivjuk azokat a 14--19 éveseket, akik foglalkozní szeretnének rövídhullámu rádiózással, hogy cimüket._csapatszámukat
rürgösen közöliék a Ma8yar Cserkésszel, hogy jelentkezési ívet küldhessünk nekik. ARADY ISTYAN vezetőtiszt.
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Eddig azt gondoltam, kétféle nudli létezik a világon. Az
cgyik egy szivaralakú egyszemélyes cserkészcsónak, mellyel köny-
nyebb felborulni, mint elöre haladni. A másik szintén szívar-
alakú, cserkésztáborokban nem mindig tiszta tenyérrel sodort
burgonyástészta, mellyel könnyrl megterhelni a gyomrot, amit6l
azonban cgy íélóra mulva már óhes a kosztos. A harmadikat
úgy mutatták be egy cserkésztáboron,

Ez már egyáltalán nem szivaralakrl, kétlábrl, fakanállal
müködó és sürgölődö teremtménye volt a tábornak,

Rendesebb nevet is kapott a keresztségbcn, azonban a Nudli
név rlgy rajta ragadt, mint kezéhez a fakanál, melyet állítólag
még álmában sem ereszt el.

Ó volt a tábor ,,bélü5yminisztere" és az ő ügyeskedésétől füg_
gött, hogy a tábor ebéd után boldogan élvezte_e a nomád élet
változatos örömét vagy gyomorrontás miatt egymásnak adogatták
* ,,bálnaszörpöt", ami orvosi recepteken az egyáltalán nem kedves
ricinus nóven szerepel.

Álmodozását a tűzhely körüli sürgölódés sem csökkentette.
sót ott olyan terebéltes lett, mint a táborba tojást hordó Rézi
nóni szoknyája, ha fűbe ült. Méhzsongásos délelőttökön. amikor a
fiúk portyázni mentek és ó egyedül maradt a vetlrek, csöbrök
és fakanalak birodalmában, sokszor elgondolta, hogy kitanulja a
szakácsmcsterség minden csinyját-binját és országoshírű tu<lo-
mánya miatt a Ritz, Hungária vagy a Gellért szálló étterem
igazgatói,fognak civódni egymással, hogy megnyerjék fószakács-
nak. Ó, nilyen 6yönyörú élet is lesz ott^ Kcrekarcú szakácsokrrak
és hosszrlíülú kuktáknak parancsol és ha valamelyik tanár úr
megjelenik az étteremben, majd ó megmutatja mit tud, Egyc-
lőre még a tea is kozmás lett keze alatt. Csak türelem, uraim,
csak türelem! Mindenbe bele kell tanulni, szokta mondani, ha az
elsózott rántottleves, vagy odakozmált babfózelék miatt izgalmas
hajsza után felelósségrevonás céljából felfedezzük a legtiibbször
a sertésólban rejtőzl konyhatündért, Hát igen, a szersátor! Ez
volt Nudli barátunk legkedvesebb tartózkodási lrelye. A konyh;r
tisztába tevése után a tekintetes szalonnák, a nagyságos kolbá-
szolt és méltóságos íüstöltsonkák társasígában, a cukrosláda tete-
jén kedvére álmodozhatott. Ott nem aayarta senki. Azaz, egy
.alkalommal izpJatottalr fedezte fel, hogy a cukrosládában idegen
kezek kotorásznak,

- Huh! Azt a gumitalpon ténfergő, alattomos tejfelesszájú

- rikkantotta el magát. - Ezt a titokzatos látogatót megfogom,
Aznap éjjel a szersátorban vetett ágyat, Álomországba való

távor.ása elótt gondosan elrendezte a kockacukrokat, persze hár-
mat. mert azokat már nem tudta a sorba beszorítani, szájában
virláman eltüntetctt, aztán megjegyezte a láda tetejénelr állását!

* Most már jöhet a lidórc! - bazsalygott elégedetten és

megpaskolva párnáját, álomba szencleredett.
A ,,lidórc" jött i§. Nem kérette magát. Megbolygatta a fc-

gyelmezett sorfalat álló kockacukrot, a láda tetejét vissza sem
tette és ahol jött, ott vissza is ment, előbb azonban a békésen
szendergó Nudli hasára lépett. Nudli üvöltött és gyufa után
kotorászott, azt megtalálva, meggyujtott egy viharlámpát ós ki-
mászott a sátorból. * Halló, órségl Segítség!

Az őrség egy íatónkón ült és aludt. Ahogy Nudli kiáltását

4a.
meghallotta, ijedtében lefordult a füre. Nudli felrázta. Egyedül
félt, A két remegő Sherlock Holmes aztán felkutatta a környezö
bokrokat, bevilágított minden sátorba. Sehol semmi nyom, semmi
gyanu§ zaj. A sátor falát emelgetó űtemes szuszogás, horkolás
jelezte, hogy mindenki alszik és mindenki helyén van.

_ No majd holnap! - dühóngött Nudli és becipelte ágy-
nemújét egy közös sátorba. Ott íolytatta megszakított álmát.
Egyedül már félt aludni, Reggel azonban nem szólt senkinek.
Az éjjeliórt is titoktartásra bírta 12 cm hosszr1 szárazkolbásszal,

Délelótt, mig a firlk a közeli békatóban piócával egybekötött
iszapfürdót vettek, Nudlinak az ebéddel együtt a feje is fótt.
Félreértés elkerülése végett nem a fazékban, hanem a nyakán.
Míg a lábosban bab fótt, addig Nudli fejében tervek és gondola-
tok. Idónként a babot megkavarta, hogy kozma ne képzódjék, a
íejét azonban nem kavarhatta meg, miért is a verejtékkel szer-
zett, de hasznavehetetlen egy-két ötlet annyira leülepedett ott,
hogy hidegvizes borogatással volt kénytelen múködésben kimerült
agyát kczelés alá venni.

Amint igy viaskodott a gondolatokkal, mint Toldi Miklós a

farkasokkal, egy darázsraj csapódott a közeli fához. - Megvan!
Darazsat a tolvajnak és örömében akkorát csapott a fakanállal
homlokára, hogy ijedt fájdalmában a tüzes túzlapra ten."-erelt,

Nudli most már a cselekvés terére lépett,
Egy tyúktojást összeroppantott égett markában (mint Toldi

a cseh óriás tenyerét). Égési sebre ez igen alkalmas. Aztán nébánv
fadarabot dobott a túzre és a szersátorba futott,

Nu<lli szenvedélyes bogarász volt. A füstöltkolbászok kózött

\\
- ia.(' ," 

'.

... egye.tül maratlt a vedrek, csötrrök és íakanalak világában

\_áL

!h'.
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A darazsa§bősziilt haraggal rontottak ábrázatára
a

szomorkodott lepkebálója, mellyel délutánonként indult hajtó.
':'vadászatra. ÁUítólag a bogarak ezLrt azzal álltak..bosszút, hogy

a teába, levesbe ugráltak.
Nudli leakasztotta a hálóját és óvaiosan a darázsrajt elnyeló

faoduhoz lopózott. Hamarogan két marékra való darázs lázado-
zott a lepkehálóban. A hálóból Nrtdli egy lábasba rázta és hir-
telen lefedte. Dícséretére legyen megemlítve, minden baleset
nélkül.

Most a lábost a cukrosládába teszem, aztán jöhetsz, bestia!

- fenyegette meg ismeretlen ellensógót, Miután mindent ilyerl
ravaszul elrendezett, a tüzhelyhez szöFótt.

Boldogságában olyan ebédet sikerített hogy a fiúk ebéd

után a vállukon burcolták kórül. Az mit sem ront az iinneplés
értékéból, hogy véletlenül le is ejtett/ek. Este aztán boldcgan tór.f
pihenóre Nudli koma, +

örködni nem kell. A darazsak majd elvégzik feladatukat ó*

a bizonyiték majd letagadhatatlan lesz. Álmában mosolygott és
repiilt. Fákat, tornyokat, he5yeket repült át, csak a karját kellett
mozgatni. Az olimpiai ver§enyen fölényes mosollyal róppente át
a négy métert, Csak rlgy rrld nélkül. Harsogott, tapsolt, éljenzett
a tribün, miközben ő boldogan bajlongott.
i - Nudli! - kiabálta ezer torok, Világhírességek, kirá_
lyok rohantak hozzá és rázták a kezét, vállát és furcsa, hogy
mé6 a haját is rángatták.

- Nudli _ üvöltöttc egy haug, _ mi lesz a kávéval?í
A lakanalak és repedt fazekak bajnoka kidörzsölte a sze,

méból az álmot. Hunyorltott, pislogott, mert a nap erósen a sze-
mébe sütött. Körülötte álltak a firik és lábost, csajkát vervt,
kórusban kiabáltak.

- Mi lesa a kávóval! Reggel van!
_ Az ám, a kávé!
Nudli felserken. Hamar kezet mos (még szép töle), közben

fél szemmel észreveszi, hogy valamelyik jótélek tüzet rakott és a
tej forr. Kávó készen van, hamar a cukreitt Félálmosarr vágódik
a cukrotlárlának és veri le a tetejét.

- Hát ez mi? - emeli fel a cukor tetején kuksoló lábos
fedelét. Az emlékezés azonban már késó volt, mert a kiszabadult
rabdarazsak olyan bószült haraggal rontottak Nudli riadt ábrá-
zatára, merökanált szorongató mellró végtagjára, csupasz láb-
szárára, mint annakidején a tatárok Ma6yarországra.

A másfél óráig tartó elsóscgélynyujtás és kenegetés utárr
lassan eszméletre téritetiék Nudli barátunkat.

Tükörbe azonban e6ész táborozáoi idó alatt egyszer sern
nézett és a boxkesztyü nagyságrlra dagadt kezébe csak sokára
tudott fakanalat venni.

S$e.,oyiu"l móg tartozo*, h"; a titokzatos cukordézsmáló ki-
létBt felfedezzcm,

Nern volt más, mint !.ux, a tábor elkényeztetett ós nyalánk-
ságot i'gen pártoló kutyája, amely a magaera felkötöuött kolbászt,
sonkát stb. el ncrn érhette, kénytelen volt beérni a kockacukorral.

Hogy azon az emlékezetes éjszakán nem nyult a ládához, az
a Nudli által remekelt nyrllós mákosmetóltnek tulajdonítható,
ami miatt §zegény házbző egész éjjel olyan keservesen vonyltott.
hogy a hold idó elött menekült el az égboltozatról.

t','.o. §1'.',

,rJlűíérl m&ud,ilnft ő,zegéwft?'(
(Eenry Ford érdekes nézetel a taknrókosságról)

,,Pélil,a a pa,aarld*ról, (amelynek köaetkezménue résr-
ben a $aegénutég): A tr[í,ssisipí oölggében nern ierem
szén. Iú e dr éb e n aaonb an m,e g saárntr ú,lhatotlan mi,|,\ió ló er ő
áramlik. frosadaailokan dt mesyze oidékről hoatú,k a
méregilrága saenel é* csale a legutóbbí, iilöben e*améltelt
,rú, arra, ho,gg a oilágttó§, fűtő- és gépáerósaükségtet a
t ol{am dhal f e ile ztessék."

uWguon helges, sőt ls|odnatos, hogu mind,enkinek
I e gg etYtarlaléIealapja. Á_ gg ermekekel arr a tanátiuk, ltog11
a, pénzt nxegtakarttsú.k, arni e rneggondolatlan és önzö
trténzkiailá,s gfien értéker oraossd,g. PoaitIls értéke azon-
ban nincs, Wrt nem aezeti rd a guerm,ebtt a saldt ere-
iénak hasznos és biatos {l,tjára. Helgesebb a guernxekel
arra lanítani, hogy pénzét el,helgezze és felhaszndlia, ahe-
lgett, hogp megtalíarítsa," (I[erésa tdalato,,k n fi,x keresel-
hez szokolt rnaggar köaéposztáIg szánxdrű.! A aal,ósdg
&,onbűn nz, hogu eat az tl,! utat kü,lönös?n a cyerkó§üek-
nek kellene kitaposni.uk! Szerk.)

,,A (ki,csinges) lakaréko§sdg ü |élelem, ki|eiezése és
keilaenc yaa,bdlua, mí,nilen f élíg alxó em.bernek. A takaré-
Itossdg kétséglelanül iobb, m,í,nt a ytaaarld,s, d,e az ia bido-

nyos, hag11 ,keaesebb értéke aa.n,, mi,nl, a hasznatll,aitő
tl7yasztásnalc:' (E_z tgg, elsö halldsra furcsún fuangii,k,
d,e a legmétgén súlgos igazsdg reilik, ami.t ió aolna meg-

. s zlal,el,nünk. Szerk.)
,,Yan-e saána,l,mügabb lú,tuáng, rlánt ű nyomargó, ag-

gód,ó léIek, ametrg legszebb nd,piní,ban, sőt ,fueiben pdr
darab kerek fémbe kapaszltoili,k? Yan abban ualimi
d,lcséretre mél,tó, ha tataki él,elszükségleteí.t a mi,nimumra
csökkenti (ahelgett, hogg tel,les|lőképességót és eed,ltal
jöu e d,elmét f okoznú dltal,ult? ),"

,,Az é,let mltuészete réslben abban ú,lt, \hoggun kell
pénziinket helgesen ellcöltenünk! De rni.Ieénl tanulja meg
aat a,a i,í!tl,ság, ha nem tud köl,teni,? * Egyaaer röptédula-
terueEeíel mulaltak be nelrenx: 

"Vdgu 
Forrl-ot és tedd

félre, am,it eaaal ntegtaharita,sa!" * Kihttztnm a ,,tad,d
félre" szóka,t és helyébe lrtum,: ,,Költsd el okosan". Ez oko-
labb! A túrsadalom new. a felhalnloztisból él. h,anem a
f orgalomból!" * ,

Jól tessaüh, ha őrsi,- tag!/ raikeretban aílaIlontként
|el,tletünk egtlel,ktttüt n f enti, gondol,atok közül, A ftúk
saólianlk hozzd ggakorlati saern,pontból: mit lehetne ezen
a lérpn az ő tliszonuaik közölt ,m,egl)alósrta.ni?

, V . E. ( A Y ate|ők I.,o 1i iúbtil l
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A Magúar Cserkész tégoltatmt lan|olgama előző |olgtatá-
sat a XVIIL éuíoltlam ö*a,10--20 és a XIX. éu|olyaln
7*6, 70, 12-13, ,I8, 17-18 szúmaiban ielentek meg,
A ndlu slkcrl aralott cíkksorozal sze.rzőte Arady Isluóttr.
a M.-es.+§z, lérlolialml uezeffitlsztte,

A lósoltalml §áznontelltósíü|.
Azt az gllátÁgt, m,ellyel a harcnnya8ockal fertüzött totüloterkci,

támvik'át" "stb.- meÉtl.cztlt|uk, nevezzúk gÁz]rne,nte§ító,§nsk. Vúgr§,'
trilíói a úózmelrte.sJtÚ 1árőrük. Az al,kahnazotb m{rrlszerck szerint vál,
tóiirnx. iiocy lllflnó va8y rtraradó haro8nya$okkal történt a fertil_
zés, A rrÁiú,ontcsltésrs az ldólárósnak iEen nn§y bololyásn vn,n,

otvaní,vlia. hogy osotle§ azt tclje,se,n lclctlexgss6 is ,t,e,heti Az erős
iiOt ii. ivorÜn oloszlatja az illanó harcgázok fel{rólét ós rnaradó
lrarcairvacók röacit. de utóbbiak hrrtÁsÁt azáltnl is csökkenti, hocy
eÚsectii 

-gyori pátolsÁlukat. A hórrr,érséklct külörr,ösen rr,kkor jírtszik
nary- szeiépet, 

-ha 
nraradó h,qrcgírzokat alktlmaztak. A mustárgáz

meJis i,dóbán ryorsabban párolog. Ezálta,l u8y,an giizel vesaé'lycsgbb
hgtásúak mlnt lildcíabcn, de a sokkal lénye*csebb csepphatá.s. csök,
ke,rr. Hideg idüben a m,rrstÁ,nsáz mdg is ia,gyhnt. llypnkor gűzhatása
olls va,n, 

-de körvetlon érintése iertóz, A ltümérséklet hatása föl,og
utak sáime,ntcsltérérrrél Jorlentrk!rik. A ,kóból va*y bentórr ítt késztllt
utak iglmo,Ieg,edve 0 ínustár$6?"t syor§en elníroloxtrrtj$k. Xútrányos
varv bitu,menes íelületűsk viszont, mo$puhul,vn, r nlu§tírí{áut f e,l,
szlüÁrk és ezóltq,l n #áamentssítést eróL§on nof,nÉfiezíúik. Az es(í,
ha sygnrg, akkot hatísu is jelerrtéktclen, akár illlanó, akir rnaradó
hatcnuyagot alrkolanaztnk, Erős esó azonbnn me$§Ommi§íti a góz,
íelhót és s totajban lévó mustárgózt clbontJa, illgtve ru,symórtékbe,n
kimos§ü. A ,ltó éc a jór a nrustár8Ázt valóeÁcsal konaerváljg. Ha
mustátgÁza,l í,oítózött területre ktrrdós hó eslk, n terül§t jáíh,atóvá
váiik. A lróréteg elo}vadúsa után azonba,n ü ffiu§táígáz teljes ható-
kóoességébe,n kefill eló.

l. Ellóí{l, 3ál"(lütt)"le|hőt képeuö rnye8ok gálnóntélltó§ére.

t. tíla,nó harcüázok, i szabadbatr rövjcíotrb hosszabb idórl bclül
ma*uktól elt{irlnek. A t{ázfieMesltési í,fiy, arínylag gyol§ant maga
a temó§zet vó[lzi, ,mind€m me§toíséfrc§ beavatkozás ttélkül.

líraharcrrdzzütthelyekre h,atol be ós a külső levegó fertőzés-
ment€s, ery,szetű szc,llóztctdss,el, lóshuzat léte§íté§ével (tüzgyultü§,
legyezés, stb.), végzik a gízmeIttesítést.

2. M,arudó hutású iharcsázokn,át (pl. brómbenzi!cianid) általában
kétlólg §áz,mqn,tesító ellátást lehet al,kulmaz"tti. vagy betakarjírk a
lertözött helyet friss ftiltldel, vutly bővcn lelocsollá,k, hogy az e§et-
leg beszívódott harc§ázt kirnossú,k. (Kcmény lelü}eteket locsolnak,
ás,ható talaJban !évd bombatölcséreket. ,.stb. földde! lednek.)

ll. Etlírác nurtúfíázíilentosltó§n6l.
A légoltalomra nézve le,síonttrs,abb a hólyaghúzó h.arcanyagok-

bal (mustátgáz2nl. !ewi§,ittel) íertózött tetülctek stb. gázntcntesítése.
A}taldnos szabdly, hogy a gázntente,sítést a ,lehctő lc,ggvorsabban
ko,Il végrehajtani, mert r ía&§tá,í§ózzal lertőzött tárcyak va$y teícn
mindaddig továbbl fe,ítűzések kírtíorrásal lohetne,k, míg a nus,t,{r-
gáz páro,Is{sa fi,iíl*:s úfissuk§dtllyoevrr, illetve a hatcanya§ nincs meg-
sgmrrt,isltve.

Mustárgázíertdzést!él a tersp§n ha§ználatos gáz.ment9§ltő§?er€k
a következókl

1. Klótnn,észpor, Ez szútós szar0, fe,hér színü, Jól szórható por,
tlatóképessége kb. egy évi§ tart, Ruktározísrrál úvni kell a nap-
fányüól. a levegőtól és nedve§§éstól. T'ehírt zírrt horrlóban, §ötét ó§
hüvös helyen kell tnrta.n,i. Nedves,só§. va,la,nrint neleg hatására $y()í-
san boml'ik, söt p|. u lapfónyre kitett, lczr'rrt hordíliran tárolt klrlr-
mész boml4sa oly gyors is te,het, üro$y I hrlrdó lelrollban ! Az cl
nem hnszttólt klórnrcszet l évi tárolás ulán ki k.0,1,1 oser,íl,|ri frissc,l.
A r4gl uázingntesítósi célrn ,nrár lt,em lta,*zttúlltatúr fel, lcríeli.elrb gyn;
korlatoknúl, vrrgy pedlg egyéb sgé§,r§ógílxyl ,íprtrltlerltt{i (csatot,nák,
qzemétsödrök, 5lb.) cólrrkra.

A kló,rnoé,szDott földdel vagy üotnokkal 1:l. vagy l12 arány-
bnn kevetve, leginrkáh,t terepgázmenlesítésre használják.

2. Klórnr,észpép. Ez l résr. vízböl és ? rész klórmészporból áll.
Elkészítésérr,e,k időrrontjától szánrítva, 48 ílrírn belül használ,ható csak
§ázrnEntesltésre. t'atárú{ynk f ertiitlenítésére alik*lmazzák leEinkább.

.3. Klór.rrr,észtej. 6-§ rész víztrö,t és 1 rész klórmészból ál'lltják
eló. Falak, háztct(ik §ázrn en,tesítéséná kerü} a,l,kalnlazásra.

4. Vlz. Ah,ot rnecfeleúti b{ísésben áll rcndelkezésre, ott na§yotrb
területek, íák, iírrrnrlvek, sth.,lerno.sására eredrnénycscrl allkal,nrazható.

Mustátsó,zzal íertözött terepet ,! követke ző mód,szcrekkcl {áz*
mentesílikl'"---í"Á' 

idöjár/rs lratása. tla a tcrü,let ,lraszfiátlata nrelrliizhető, úry
a k6ztrekedés eliíl mcgfelelően lezárva és az idíijárás tlsztító hatá-
sán,ak ,lrosszalrb időre átengedvc, mentesül a mu§táí,$ázhil.

2. Ylzzel való locsolís. Ez a móószer csak akkor hatásus,, ha a
mustátgáz mé§ nem szívódott fel. Maga a gázmentesítés két rész-
lről áll. Mé,irpedix: a musiárgíz-nak a fcriözött terepriil való }emosá-
sírból, ,majd a harcanyagnak vízzel való vegyi iloml,asztás útján
történő fokozat,o§ mg§semln,isítéséböl. A locsol,ást először gyengébtl,
kósíJ,bb erósebb vízsugírrral vé*zik. A vizet né'}rán,y percig a felüle-
tcn h&cyjá,k, mald nyeles keiesepríivel fiondosan lcstlrolják. E mód"
szer itllka,lmazásánál ügyel'ni kell, hosv a víz oly hel,yre folyhasson
le, ailrol már nem válhat vcszélyessé, 'lelrát ha átkoklra, tóba vacy
cí{yéb álllóvízbc í,Orlyrla, azt űnt.g kclil jelölni és el kell zárni, mint
lertőzött területetl Ahol nlrrcs olyau iely. alrová a ,lofolyír vizetfertó-
zósmentes biztllmsáírgal elvezethetjük, ott a locsolási lnódszert a!kal-
tntzni nem sz,abadl Alrol a fertőzött víz csatornákba iotyi,k, ott taná-
csos a csatorltanyílásokat klórmésztejie1 lelocsolni.

3, Klórniész altkal,mazása, A klórmé.sz és mustársáz egymá,sta
való hatása ma8a§ hő íejlődósével jár. Ez a mustárgáz nagyrészót
El,párologlatia, §őt a nustárgáz l/í'rtg,ta is ,|obbanltatl Ezért kell a kXó,r-
mészport, amint ntár elöbb említettem, föiddet vagy homokkal ke-
verni 1:l, iiletve 1:2 arányban, rni,ndig 1 kész kl(rrmeszet s?,írmítva.
A gázmentesító terület mj,nden nógyzetrnéterére 30-50 dgk
klór,meszet kell számítanl. Ezt a ,keveréket az előzőler ylzze| bőven
lelocscllt teíületre szórlák. azom 1*2 óra hosszat ái,lani hagyják,
maid b,ősóges vlz ,alkal,rnazása nrelii]ett kef ékkeI !es,úrol,iák.

4. _Földrótcsc§l vnló befedés, feliiatás. Ha a mustárgáz azcn-
nn,Ii el,pusztítá§a flem f öltótlenül szü,ks,éges, [rasznátiuk ezt a mód-
§zeft, mett }egtöbb esetbcn nem íog elegendő klórmósz rende,lkp-
zésro álln,i, més a külön,le8esen frrntos lrelyek 8áz nentesítésére serr.

Az eliárís ma,ga, a mustárgáz ,,1epecsételésc", abtran álü, ho§y
a fertőzött helvet föld v,agy homokrétesgel, 10-12 cm vastagon be-
födik, a terü,letet bekerítik, mesjeIölik és a fedőréteget lesalabb
2*3 napis érintet,lenül hasyják, Ezáltal a mustárgáz párolgását m.e§
lehet a,kadályozni. Az utcákorr homok, turía, vagy fíirészpot alkal-
maeásával fel is szJvathatjuk a mustársázt. A felszívóréteget terrné-
szete§e,n e}távolíií§ után mélyen el kell ásni vagy el kell ésetfii.

§. Éset,és. A feriőzött te.repet rőzsével, nádda1, sza}mával, stb.
befeelik ós a fedőrétcset rnegsyujtják. A rnustárgáz megsommi§ítéso
csrlkis grős tllzzcl történ,het. Gyen,ge tűz, alacsony ,lröíok, csak még
tn(j,sebb Dárol,íaást idéz elől ']'ermészetesen a lűz azo,1t oldalín kell
ilyenkor dr;lgoztti, amerről a széI fírj!

6. Felírsírs. Ott aLkalmaáaló ez a módszgr, ahol lehctséges á
talaj íelásása, A íertózött területet, alkata szerint 10--e0 §m nólyen
íel,ássák, ú8y, hosy a f első réteg alulra ,kerülijön. Laza taIait (pl.
hornckosat) rrrélyehhen ftell ielasni. mert i]ye,nbe a mustárgáz is mé-
lyebben szívódik be. tla télen, hóval iedett.teíületet íertözte,k mus-
társlJzzal, tlgy a hórétec ellapátolásával juthatli mérgezetlerr heMtcz.

Lakott helyiségoktől távol íekvő, musüírg,ázzal mérgezett föld-
lelületeket, iüves terllleteket, le kell zárni ée az idűJárás hatásán,a,It
kc|tl íttxitldni. kisehh íertőzés esetében, enyhe vagy nyári ,rnele,§
itlíibcn. róvid fíivel bcn(itt tcrü,lete,k a mérgezés után 6 óráva1 már
lriz,lrrnsálrra1 járlratók, Áilatokat azoniban oly leg,előre, mclyen rnu§,
tárgitz lrornba rtlbbnnt, vagy amely fölött mustílr$ázt perjneteztek.
csak tt,tpo,k mulva szabad kifiajtanii. Leghelye sebb az i,!ycn rierüte-
tcket. ha leiret fel'éget,ni. (Folytatl§k)

Gázmen-
tesítés.

12 Az edrllgl, közlenrényok {inlrzcfrrglnlírjn ds kiegrlsailőlo jtlcn szánlunkhtrz metlékelt, 16 oldalrrs légoltalnri.,Enrléktrztet6".



Kwleg, ctű, őhn !a
A ,,MAGyAR csnnxÉsz" FELHIVÁSA
A M AGy AR csrnr<"ÉsZEKHEz

Húsz éae uárja mind.en nxagyar cserhész azt a Pil-
lanatot, amihor heblére öIelheti íelaidéhi magyar test-

uéreit. A reuízió elindult, erős a hitünh," hogy egyné-
hány röuid hét uan hátra csah és magyar daltól hangos

a Feluidéh, m,agyar zászlót lobogtathat a szél azon a

föld.ön, amelyet most már rneguédünh öröhre.
Magyar cserhészeh! 7 3 íelaidéhi cserkészcsaPat

2000 cserhésze aórja azt. a Pűlanatot, hogy magyar
lobogóh alatt, külsőleg is magyar cserhésszé válaa tehes-

sen hitet magyarsága mellett! Boldog örömmel, dobogó
szíaael aárja azt a Pillanat'ot hétezer testuérünh, hogy
szíae fölé odaherüljön a Hungária-jeluény, a horonás

m.agyar cserhészliliom, kalaPja mellé a Pusztáb áraa,
lányhaja, csaPatuh élére a háromszínű nemzeti lobogó.

U gy érezzüh, hogy mándezt beuonulásunk első Per-
cében a mi kötelességünh. lehetővé tenni. É,PPen ezért a

,,Magyar Cserhész" e túlíűtött, izgalommal teli aára-
hozás naPjaiban irányt ahar szabni a magyar cserhészeh

és barátaih cselehaési aágyánah s boldogan, büszhén
uállalhozih rá, hogy megszeraezi és lebonyolítja azt a
aállalkozást, amely felszólítás nélhül, önmagától meg-
,indulua íahadt a magyar cserhészeh lelkéből.

Magyar cserkészeh! A mag;yar cserhészmozgalouz
elhatározta, hogy amint lehetőué aálih beuonulásunk.
átnyujtjuh a sohat szenaedett,, sohat hüszhödött 73 íel-
uidéhi cserhészcsaPatnak a magyar zászlót,ráhőmezue az

összeöIelhezésneh naPját. Elhüldi enneh a 73 csaPatnah
amagyar cserhészirodalom egy-egy his gyüjteményét és

a ,,Magyar Cserkész" számait, melyehbőI ed,dig csah

loPaa, titohban oluashattah egy-egy becsemPészett Pél-
d.ányt. Magyarrá teszi e 73 csaPat 2000 cserhészéneh

talán hoPott cserhészruháját és megbüldi mindegyikneh
szíae föIé a Hungária-jelaényt, kalaPjára az árualány,
hajbokrétát és a cserkészliliomot. A Ti lelhesedésteh,
testuéri és hazaszereteteteh kell hozzá, hogy adotná-
nyaitohból mőndez ualőra aáIjék.

Es aalóra fog uálni!
Már megérhezteh az első e célra szánt adományoh.

Igy Például a bud.aPesti 433. sz. Szt. Bernát cserkész,
csaPat 300 Pengőt hüldött. arömmel látjuh, hogy a
csaPatok és cserhészeh önrnaguhtól, minden ólyirányli
felhőaás nélkül is, átérzik és megértih ezt az első és

.egyelőre legfontasabb gyahorlati feladatot, amely a
Felaid.óh aisszaszerzéséuel a magyar cserhészre első,
sorban hárul s amelyet rohamléPésben fog höuetni a
többi s zebbnél- s zebb tnunba!

Kérjüh a csaPatokat, az egyes cserkészehet és a laP
minden olaasóját, hogy adományaikat a ,,fuiagyar Cser-
hész" ifjúsági laP S1.428. sz. PostatakaréhPénztári csehk-
számlájára, aagy Postautalaónyon a ,,Magyar Cserhész"
címére küldiéh be. Tájéhoztatásul, a íelaiánlások meg-
hönnyí,tése céIjából közöljük, hogy egy szabáIyos, cí.me-

res csaPatzószló ára 25.00 Pengő, egy-egy cserhész ruhá-
zatának hiegészítése Pedig 64 fillért tesz hi. A csaPat
áItal íelaiánlott zászlóra ráhí.meztetjük az adományozó
csaPat neaót.

C serbészeb! | ő munkára hészüIjeteh!

A ,,MAGqAR CSERRÉ,SZ"

1"
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Fehér l,itorlázógépek : sirál"v*ok !

Később körülsétáltuk ezL a gyönyörű
úszó rnesepa]otát. Lclopórlztunk a,,Lower
Deck" zeg-zúgos kabinsorai közé. Fürdőző,
napozó § gyönyörűbbnél-gyönyörűbb utazó-
fülkék. A hajógépek hataltnas, üvegablakos
mólyeclésben clohogtak, csalt egy olajos, kék
fényben csillogó dugattyú rúdjai táncoltak
a szemünk előtt. Nini, hajóujság. Rádió-
berichtcn., . Passagicre 240.

A ,,Main Decli"-en hátul a harmadik
osztály kis hajóablakain keresztül láttarn és
éreztem először, hogy imboiygunk. A hori-
zont vonala egyszcr egészcn felszökött, úgy-
hogy csak a szilaj hullámzó tenger vize lát-
szott, utána lassan lecsúszott, úgvhogv be_
mosolygott a kék ég és behancuroztak a
napsugarak. Bevallom, kicsit kezdtem érezni
a gyomrom. Gyerünk talán fel az ,,Upper
Dcek"-rc ott sokkal több a látnivaló - .ia-
vasoltam s tényleg, itt mozgalmasabb vr.llt.
t. ansol szó csendült fel itt is- ott is. az

illilyon {r 
'enger ' -;ljo f"iÍ,Íll.,r§rrnk - §lrályok -§zir,árvárr"v a tertgerben -- Jt lentkczik B tclrgerl tretegsóg -Iltlászik a ltapitán.l- :) - 0ro§z tengeralattjárólr.

A gőzdu<la mégcgvszer nekicresztette a lrangját s a
hajógépck méltóságos dohogással kezrltek nruzsikálni a
hajó gyomrában. l{egremegett az egósz építmétt1, s a piszkos,
olajos tengervíz eszcveszetlen kavargott a hajó lara rnögött.
Nekiindulunk a tengernek...

- Odanézz l ,ntengeri íarkas" - biccentctt oldalba
a rnadarak után krrtató debrcceni Kis Vadász s egy tova-
szálló íelréres-barnás folt után mutatott, Engcrn azonban
jobban érdckeltek a sirályok. Ott keringtek vagy negyvenen-
ötvenen a hajó kórül. A legtöbben karcsú, íehér vitorlás-
gépekhez hasonlóan úsztak a levegőben. S ami a legérdeke-
sebb volt, minclegyiknek fejebúbján a toll barna színű. -vízipóltisapkájuk van 

-trófálkozott sanyi bácsi, a rnenet*
rendkönyvek nagymestere, utimarsalunk és művészünk.

Zsuppsz l,, . Locs ! A hajókonyha lrullactéka huppant
a vízbe s a vitorlázó gépek cszeveszett gyor§asággal csap-
tak ]e rája. Sivítva, víijogva marakodfak eg1' darabig,
azltán ismét felsorakoztak a hajó mögé.

. - A heringsirályok jönnek, a dankasirályok maradnak

- 
jelentctte ki e]Ientmondást rrem tűrő hangon a debreceni

Kis Yadász. S úgy látszik, a sirálvok sem mértek velc ellen-
liczni, mert tényleg, alrogy }<ijebb értünk a tallini danka-
sirálvok elmaradtak s nem is
láttunk bclőlük egyet sem
egészen fIelsinkiig, ahol vi
szont annál nagyobb víjjogás-
sal üdvözöltek bennünkct a
benszülött íinn,,dankák".

*.- Szivárvány van a ten-
gerbcnl 

- ujságolta a hoz-
z.ánk érkcző Jákó expedíciónk
segórl pénzüg.vminiszterc.
Ha csodát akartok látni, gyer-
tekl - Felmásztun]< ahajó
orrába. Az egyre erősbörlő szél
vad nótákat íütyürésze!t a
íeszülő, zizegő hajóköteieken
s a párás, sós lcvegőben úgy
órcztcm, mintha lcgalább is
í;Lszőrösére tágulna a tüdőm.

- Na, hol a szivárvány ? Nóz-
zetck csak Ie egvenescn a hajó
orra mellett, oda, ahol szele-
tcliük a hullámoliat. -* S arnit

Német. francia, angol szó csendült fel itt is, ott is, az
utasok legtöbbje betakaródzva hevertek a nytlgágyakon,
a ,finn matrózok és stewardok széleso kék ,,cstí'-nadrág-jukban stirögtek fel ós alá. Itt hallottanr először élé-
temben fitrnül bcszélni. Fehér- és kékszalagos íiírk ját-
szottak a hajó célbadobó játékain. Remek játék, il_r,et
minrlenki csinállrat magának, aki ért a kötélösszefoirás
művészetéhez. Finn cserediákok voltak, akik nérnet bará-
taikkal tértek haza. Nem sokat értettem a beszédből, de
mégis antlyíra ismerősnek tetszett. Dallamos, könnyed
gördülékeny,séggel pörögtek a szavak. Nómetre forclítva
a társalgást, közéjük álltam s iit perc rnulva én az o,Unkari-
lainen Partiopo,ika", ,,magyar cserkészfiú" fitrnül, meg a
,,Suomalainen Poikák (finn fiúk) együtt vetélkedtünk, ki
tud több karikát rávarázsolni a célrudacskára, I{ihetetlenúl
kedves és vidám, gyerekek . . . No de ki ne felejtsem, magyar
beszédet is hallottam lépten-n_v-ornon. Eg_vütt utazttrnk
ugyanis a magyar atlétákkal, akik a íinn-magyar atlétikai
viadalra rándultak át finn testvéreinkhez.

Sőt más kedves Inag_var bácsikkal is összeakadtunk.
Itt is, ott is feltűnt FüIei Szrjntó miniszteri tanácsos úr
vidáman mosol1,gó aJakja. A kormán1, megbízásából utazik
fintr testvéreinklrez a mag!-ar és finn kultúrális kapcsola-
tok kimél},ítése céljából, Na és ]iicsoda ott az a magyar
cserkészjelvén1,,es bácsi, aki éppen Főnök úrral beszélget ?
Ispanovits Súndor iskolaigazgató úr, aki szintén a magyar
és finn kapcsolatok kimélyitésén fáradozik.

- I-áttam valakit, aki-
lek az emeletes ház is föld_
szintcs .- jelent meg a színen
diadalmasan a debreceni kis
Vadász. S észrevétlenül meg-
közelitettük Arvo Myllyrin-
nét, a finn óriás emberkót
(testvérek között is több 250
cm-nél), akinek állítólag két

most ]át.tam, soltasem fogom
elíelejteni. Az opálzöld habos hullárnokat zúgva, har-
sogva vágta a íel.le imbolygó hajóorr, Magasra csa-
pórló ezüst vízfiiggöny csap<idott l<étfe]e s a csillogó
mesefüggöny gyiingyszemein szivárvány színben kaca-
gott a napsugár" Szivárvány kísért minket négy órán
keresztii].

Hajónk. a karcsú ARIADNI]
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tunli, ltogy íeliilvizsgáljuk ]\Iister l(aptccn lr

$íií§T",'ölL;,f.ti.f lí'i]í,'#'.f;"áí.í""il1
A hajó mellett hossztl zsinór feszüIve, zize,
húzódott utánunk s fent a lrajó emeletének r
gasságában apró kis vasszerkezet pörgöttn rn
,f 
fi íi"i*,-.ir,?:f#JJ,:íf,llfj'f]t}l!öR:

bácsi. Nem hiszem, valószlnűlcg az ivóvizét t
spárga vógén. No de akkor tniérl van az a (

;í,:f t.,';"Jrui.,ilíí,l',:-§i§..:i',.i,il3§"i}3.,t;
{,{rijur"*i" r;o"ü.'*,"ur,ii'öi""ioi)"To*ö''"i u" S|}#" 1ffu**Xi;1,1;Ariadne fonala kö- eiieaicióiii § tagi" l

kabint is áttörtek, hogy kinyujtózkodhassék, Közben találkoztunk ,,sir Kaptcen" Rtinget*
nel, aki szárnyscgédeinek a kíséretében méltóságteljcscn jfut körül.

Kenlény, csípős szél fujt. A higany 14 fokra szállt le.
A tenger haragos hullámokat vetett. Porzott, tajtékzott az egész vízfelület. Hatalmas

hullárnhegyek morzsolódtak szót egymáson. S ebben az erős szélben az egyntás hegyón-
hátán tolongó opálzöld hu]lámok kiizött karcsú, fehór lcuttorek siklottak el mellettünk,
feszesre dagadt vitorlákltal. Alaposan megdőlve lrasltották a vizet. Vitorlásverseny Helsinki
és 'lalljtl között.

- Fiúk, tcngcralattjáró l - csendült fcl izgatottan a F'őníjk úr szava,
S most valósággá elevencdett a gyakori u.iiághírek jclentéscr: ,,()rosz l-engeralattiárók

bukkantak fel a finn vizeken.". Ott {rszoLt lornha barlla testtel jól kivehetöen a távolban.*- Láttátok, halászik a kapitány í - fogott el minket Gyesza bácsi, az expedició sza-

mht*iil,T:- g;$t#t"f,}r

báLazl, hog_yhány *nffiP.*§.ffi, 'l<oiryhanriívószel

csomóval milyen ffi,'ill ós a rle|rrcconi Kis
sebesen ha]adunk. ** Vrrdász kud:lren --

Délután négy ff Nlodorlr lóktrlrrók
orat.iiititsitrtőú;...-I.'-ü.--.s;§}"]T!-;Jl!*iurrkn.aH.lsinki'a '1} &' 

ílíokz,atosr,,l{*ntt,
előtti szigetek kö- &
ífirnft3'r*",fi,^qfi: }í "p }Ia neves em-
iá§uri'rf*"i1_I*,it, §F ,,,' lerlÍtiezit rinn_tegeietl felénk, % 3:#;f", a íinnjobbra pedig erő- ffi"attnreny'et<cr"reltő A villrcíttltorottv íthtirsllstc ittttlort írrltirrk venclégszelctet,cll-

$iak,iiír9óF,.}9ia. 
ö tlralirlull'ri'll"\ l('l'r]l.rxv l'rL('HfL l.l(:lth .-ő..,ilT^:,-jí.:lyj1,

dót< iilian, r.;i_ t Mi i_s_így.iá.rttrnk
Í|zteb á t<tvanc§i ._ .,,,,.,.,i,r.,].. .li;g ll*ji;i;:,:l,.|l-,: ... A ,,I,:Ielsingin ,§a_

izámót "itil. tjs 
,,. ,] 1tlg;i§;;,1ii§ no.rnát" tigy 14t-

Áéi-városa, Hel- 15;11ptLe &*.r*L;** .*,"i hogyvilághlrű^ex-

l l gz]u alrll §Z(r. llléb§:lt nap már ott riiszc
,i-i !ii,:

Fcltiirrnclr llclsirrki, észak {elrfr r,írlosa kiirvonalai. Í.**i:U' .t|fr;
,,valiosok" (l'agy

laltosok) is trrclták mi járatban rójuk Helsiúki
macskakijves utcáit.

lraiCstl

l
A hajCrból kiszállva, rövíd útlevélvizsgálat

után jrrtottunk csomagjainklroz. De hogvan ?
Ji)tt a hordár va§v a steward és ő-adta ál

raktárjegy ellenóben Í-Ó nem ! A hajó gyomrá-
btil kihorriottak mindent, a csomigoli- százai
egymás melló lerakva várakoztak a tulajdono-
sokra, Szolgáld ki magad. Iltindenki vála§sza ki
a magáét. Na ós a tolvajok ? Nem íog a csoma-
gunk közül egy-kettő cltünni. . . ? F-innország-
ban vagyunk l A becsiiletesség hazáiában, . " lRövid titlevólvizsgálaI után jól félpakkolva
kivonull,unk az állomás előtti térre, ltt várt már

bennünket _Laurí Youl_asuírtg, 1 fip1 cserkészlapnak, ,,Partio"-nak a szerkesztője. Szem_
üveges, állandóan mosolygó bácsi, aki finnországi utunkat előkészítette, s aki fáiatlhatat-
lan szolgálatkészséggel nyujlott segítséget neliünk,

Autóval hajtattunk szállásunkra, a gyórryörű Saarinen pályaudvarral szemkőzt!, Grand
Hotelba, majrl onnan ebódelni mentiink fel a 14 emeletes mágas Torni (tcrrony) Hotetbe.
Itt várt aztán minket csak meglepetés l ltt ismerkedünk meg a Tinn étkezés reitóírreivcl. Az
egyik, a hatalmas üvegablakÚ, kis terem sarkába telepelltiink. Asztalunk-on pillarrat,ok

A villrgittitorott1, íthrirsllgc iltt(|g1't íclúllk

A meleg óieleket már aszt,alunkhoz hozzák
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(A budapestl eserkészkerület nagyszabású hadtjátéka Esztergom és Dorog kőzőtt|

KÁIToR GÉZl FÉNYKÉPE§ nIPORTJA
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az ablak alatt kihallgatta a má§napi haditervek nagy
részét, végül sért-etlenül távozott. Dícséretreméltó volt-áHáborús hangulat mindenlelé. 1,Ienetelő cserkész-

"rapato-['á 
budap-eti utcákon. Lelkesülten, nótasl_oval

voriulnak a nyugaii pályaudvar felé. Nagy tömegek.álnax
ai uiiáEot< sz'erk"esztóséÉei e]őtt, várják a legújabb híreket:
tesz iúbőru DOga nem leszl A háborús pártiakrt_ak Jett igazuk,
amikor hatalrilás, vörös betűk vitték Ózét_a világb3. ?z!ze}:
mái rrtrt : Húro'nt és íéIezer cserkész hatalmas csatája kezdő,
dti szómbaton Eszterlom mellett / _Ezt_meg_kel] nézni és
ha lehet megörökíterii a jövő számáta. _Ez volt az e]határo-
iáióm, árúta"" siettem az-első vonattal.ki, a -h,adszintérre,"Á nálvaudvaron (arénaúti rakodó) cserkészrendezöség
srrori- dgvfiásutannan' intézi a csapatok eligazítását, be-
ÍásonirÖ?asat (lII. osztályrl kocsikba), itt kapják meg a
haáfeiszerelést'(számokat,- harcszerűsógre oktató röplapot
és őrsönként a játékszabályzatot). A vonatok_a ,,sárga"
félhez tartozó haicosokat. DÓrogra vagy máskép Dorogiumba
és a o,ké}tek"-et pedig Eszteigom,Tilborba.,,Castra_ campi
oanis". a hadiszálfások_-ra száIlítják , Az utazás során komoly
ieciiarúaaái is érte a hadbavoirulókat : B. S. E. repülő-
géiek ,,bombákat" és a megérkezésnél röpcédulákat dob-
ÍaÍ< le,'ho§y pánikot keltsenék, de a cserkészíegyelmezett_
ség clhárífottá a veszélvt." A háború Fríthiger !ót vezér (sárga) hadai és Balam-

bátorsága annak a két sárga harcosnak is, akik az ellen-
séges táborparancsnoknak jelentést adtak át, amelyben
csupá_n jóétvágvat kívántak neki a vacsorához.

Ejfél után elú]t a harci zaj, a harcosok legtöbbje álomra
hajtotta fejét, csak a két tábor közt fekvő o,Mons Vigiliuson",
ahol a játékvezetőség székelt, folyt nagy munka.- Itt volt
elhelyezve a hiradók központi áIlomása, ahová 22 km hoss?ri
hálózatról 12 állomás adott jelentést a hadijáték állásáról.
A játékvezetőség sátrában szorgos cserkészkezek késö
éjjelig gépelték az éjjeli harcok állása alapján a harci felek-
nek adandó utasításokat a következő napi haditerveket.
Ez tilos terület volt. Hatalmas, kétágú, periszkópszerű
látcsövet a legkiemelkedőbb sziklán szereltek fel, hogy
másnap ezzel kísérjék majd végtrg az összes hadmozdulato-
kat ; mindez egy gontlosan előkészített s megrendezett
hadgyakorlat vagy hátrorú látszatát keltette a szemléIőben.

Vasárnap reggel a vallási kötelessógek elvégzése után
teljes erővel megindull a harc az egyes értékelési pontok
körül, amelynek elfoglalása hadászati értékelés szerint
70,20,50, 100,200 értóket jelentett a győzelem §zempont-

ölr hun vezér (kék) seregei
közt folvb le a ha<lijáték
feltevése- §zerint. Este 6
órakor kezdődött a hadi
állapot. A hadviselő felek
az éjszakáL a terep megszál-
lására és felderítésre hasz-
nálták fcl, amit a felvillanó
fények és nagy harci kiáltá-
soliieleztek. A sötétség be-
álltával a iól kiépített kém,
szolqálat is megi{ezdte mú-
ködósét. A ,,kékek" közül
többen, mint döntőbírók
próbáltak az idegen táborba
beiutni, de bizony sikertele-
nüi. Míg egy másik kém
szabálvszerűen. számmal a
kalapján betopódzott az el-
Ienség főhadiszáIlására és a
sötétben 2 óra hosszat ülve

jából, A hadi szererrcse erősen 
tiif#"":: 

,nlil'F,i[fiijlü1
nvakkendőt derekukra kötő

ruil:,;.*'':': 'r' ' Gótok ktiztitt.
Többször felhangzott a

gót harci induló a nagy
rohamok előtt :

Gót, most készüIj a csctdra,
Ellenség tört a hazára,
Zsúkmdngéhes rabló| ajta,
Nem |og Islen szaua raita.

Gondolj hazdd szent |öIdiére,Az ellen kiűzésére,
S hoggha uassal ütöd-vdgod,
Isten áId.ja bdtotságod.

A rohamban dőlt el az
egyének harci bátorsága és
vitézsége, amikor működött
a gépíegyvert, helyettesitő.Figyelők másznak a íákra Figyelók lapulnak a sziklák mögé

1,§



Távcsöves
leolvasó

Ezenftszeredméngből ad.ódott ki a3.5: 2.? alőny a sárga
|él iau(lra.

Vendégeink.
Vasárnap délelőtt a meghívott vendégek hossztl sora

íigyelte a játókot a lefúvás pillanatáig a Hárorn garádicsfigyelte a játékot a lefúvás pillanatáig a Hárotn garádics
hegy lejtőjén. Sátrak mutatták a helyet, büffé állott a ven-
dések és sokszor az eltikkadt és odatévedt harcosok rendel-dógek
kezésére s a zászlókkal megtűzdelt, hatalmas térkóp mu-
tatta mindenkor a pillanatnyi hadihelyzetet, amint azt
a játékvezetőségi telefón bemondta. |Yeber József és Haidu

Lajos dr cscrkészcsapattisztek
gondoskodtak egyébként a szak-
szerű magyarázatról.

Vendégeink neveit az alanti
névsorban foglalhatjuk össze :

Denk Gusztó,u tábornok, uitéz
Móthé Rálmán ezredes, pitéz
Okaaszkg Ggula a|eztedes, Katz
Arthur vksz. százados, a honvé-
delmi minisztérium rószéről ; dr
Papp Antal otsz. elnök, uítéz
Farkas Ferenc, Ulbrich Hugó,
Koszler_sitz Józse| orsz. társelnö-
kök, Erg Emil, otsz. ügyvezető

JF. *t*lü

távcső és ,,hullottak" le a számok
a cserkószkalapokról. Voltak azon-
ban engedetlen halottak, elesettek
is, akik nem akartak egy könnyen
meghalni. Ilyenkor a döntőbíró
döntötte el az ,,éltú vagy nem élni"
vitát. Egy alkalommal ezeket a sza-
vakat mondta a döntőbíró a makacs
kis halottnak: ,,Meghaltál t Hall-
gass l Menj hátra és feküdj a
koporsódba l" A nagy rohamok
közepette jelentek meg a hadirepülő- tl
;éili,;áöiy;k bóffiaail;;ái!;ói_ YárJák az ellenség rohamát

ták széjjel a hadakat, majd pedig
azok ttjbóI egyesülve, egyik részük sikeresen vágta át magát
egy veszélyes, mocsala§ területen.

A legnagyszerűbb ütközet a 67-es értékelési pont bir-
tokáért (amely,200 egységet jelentett) folyt le. Ez a hely
közvetlen a nézők számára íentartott ,,Garádics" hegi,
mögött volt. Itt a kékek törtek előre, míg-a sárgák hősieséir
ellenálltak a csekély létszámú kék offenzívának, de a min-
,dent szétromboló támadás kiszorította állásából a sárgák
elszántan küzdó csapatáL. Az előretörést a vendégek autói-
nak fedezék gyanánt való felhasználásával oldották meg
iiiotr.tr, máia'íaj.v*önátú; t.:i6,iú,-eütániám;áaJói-ii".irr: Kezdödik a ködösités
tül törtek fel a kitűzött célltoz, amelyet 1 órakor már a
kékek győ.ztes cglpltálta§ zászlaja diszí}ett. e?""1.1.13.19"ql elnök, dr Buckó Emí4 orsz. ellenőrző, dr Hermann Jdnos.vége_is,|ett az 193_8. évi nit_gy és_tan{ságos_hadijáték_nak íiiái rtroaű, sr"ióíaíig Imte d.r, k'erületünk tb. clnöke,

íu1'#i.XHg!.h,#fJl.'r'"'i.dói'n"rT}&utn"§Tu*!,u,XT"'nn' !!:!r,í!!'i!*,1li;flpfr",;'",*{l":#rq-siímosan a sz,i-
A iúték eredménge.
Á áii;i-őbi^ilifáz'adatok feldolgozása után a követ- _ll {r.iJo" peq \,ell em-l.ékeznünk a höslelkü haditutlósítók-

tező- ereáméniT-i.it. közzé; ról, _akik némelyike. a fiúkkal.kúszva, Tá.qzy? gyüjtötte_a
Az összléíszdm a rend.ezőséaoel eouütt mínteou 3200 lő riportanyagot. A játékot megelőzőleg._sajtóteát rend_e.ztünk,

uott.-nau|I'sa;iá-iaUőó:rű"íű""1;'2ő"iá. tigyhogy +.m.acy.ql sajtó elismerésméltó módon emlékezett
Vesztuég." sárga ittíai'i'bii.-Éit '|éinél: r20. T9g .a _.játék előtt és utá1t..,u,c_{,1l{nt.a budapesti kerüIet
i;őiőiűrk-;ía,"ii iaigá 1binií zaá-o-,'liti ieűh: 1470. cserkész|i_lin.lk _em.e nagy vállalkozásáról.

. öíáít$|r:iiőia;Z;';"idrgá"l-einit iió'p'oit, í,.i 1et pont- #"r;#re"ítán 
^ 

Hősök Terére teljes létszámbanszdma 230."*"'hiríáioi 
teuékengség minrtkél |éInét 100*_100 pont. l:|líru]r"u 

a cserkészcsapatok a nagy nap méltó befeje-

Rengeteg szülő s érdeklődő nézte végig a megérkező
csapatokat, melyek egy hatalmas tömbbe sorakozva álltak
fel a Hősök Emlékműve előtt, a tér lesötétített lámpáínak
gyér világánál. A Ganz csapat zenekaránál felhan§zottak
a Himnusz első akkordjai, melyekhez többszáz cserkész
lelkes éneke kapcsolódott. Czoch Józse| játékvezető a játó-
kot méltatta rövid összefoglalásban.

Szukou(lthy Imre dr. kerületünk tiszteletbeli elnöke mint
vezéilöntőbtr_ó a játék végső eredményét hirdette ki. Á lcélt
|éI, a hunokggöztek-az igazi ggőztesek azonban a budapesti
éserkészek - a, maggal cserkészek, akik eme nagg teliesítmény
közepette igazi cserkészies magalartósróI, |eggelemről adtak lani-
sdgot.., Pirouszkg Zoios'elnök beszéde a hősökről szólt, kiknek
emlékénél álltunk. A hatalmasan íelhangzó ,,Nem, nem,
soha l" kiáltás bizonyította, hogy a magyar cserkészek
lelkükbe, szívükbe zfuták követendő például azokat, akik
életüket adták magyar hazájukért. Megkoszorúzták az
emlékművet, felhangzott a magyar hiszekegy, feszes dísz-
lépésben vonultak. el a csapatok és fáradtan, de lélekben,
testben gyarapodva, megerősödve mentek haza, hogy a
nagy háború után a megérdemelt pihenőre térve, ébredjehek
a, holnapra, mely a gyakorlatok helyett talán már komoly,
férf-ias feladatokban való helytállást kívánja meg tőIük.Az elókelóségek a nagy térkip körül
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Á MAGYAR CS ERKÉ SZ TÖBBroRDlIí., Ós, EZERPENG ŐS RE j TVÉNYVERSENYE

IVIEGINDUIT A GŐZHENGER
Naponként százával érkeznek a ,,Vörös Kör" meg-

fejtések s szakadatlanul folyik azok feldolgozása. A
nagy levéltenger lassanként elborítja az egész szerkesz-
tőséget.

Pajtá.s, més nem héső!

Sok a megfejtés, de még több a kitűzött jutalom,
Ilyen izgalmas rejtvényver§eny, ilyen pompás ju-

talmakkal a ,,Magyar Cserkész" hasábjain még sohasenr
látott napvilágot.

Feltétlen Pályázz te is, mert rejtvényversenyünkön
a lap minden olvasója résztvehet, akár cserkész, akát
nem, akár fiatal, akár öreg. . . söt részt kell vennie,
mert

]'"Ezer pengő,
az&tjzropogÓ§ százas, Egy jól

felszerelt diákműhely alaptőkéje, 15-20 lámpás rádiő,
filmfelvevő, filmleadó, mótorkerékpár, mótorcsónak,
sífelszerelés, sátor, továbbtanulás lehetősége, 1 évi kül-
földön valő tartózkodás s ki tudná felsorolni mindazo-
kat a lehetőségeket, melyeket ez az első díj rejt magá-
ban.

II. díj: Ingyenes részvétel a csodálatos fehér éj-
szakák, zűgó vízesések hazájában, az ezer tő országá-
ban, Finnországban tartandó 1940-es világolimpián.

III. díj: Ugyancsak ingyenes részvétel az l940-es
finn világolimpián. t

No és a többi jutalmak!
Ingyenes részvételek külföldi
Ingyenes repülőutazások.
Ezenfelül felszerelési cikkek,

déktárgyak s ezer kötet könyv.

társasutazásokon.

sporteszközók. aján-

Paitás, még nern héső!

Megállunk egy pillanatra, hogy Te is megfejthesd
elsö rejtvényünket. Olvasd el pontosan október I-i szá-
munkat s írd meg, hogy hány ,,Kész"-t h|elÍ,eL Elárul-
juk, hogy minden ,,Ké§zo' számít, ahol szép pontosan,
olvashatóan, összejön. . . és hogy sajtóhiba nincs! . . .

minden szándékos!!
No és még egyet. Ha már pályáztál. és később rá-

jöttél, hogy 4-5 ,,Kész"-t elnéztél, ne búslakodj! A
meg{ejtések elbirálásánál nem 4-5 ,,Kész" különbség
fogja eldönteni a ropogós százasok sorsát. Ha hibáztál
is, bóven lesz még alkalom a csorbát kiköszörülni!!

Régi és U j Pályázóh!! Figyelem!!! Jővő számunk-
ban közöljük a következő feladatot. Könnyű lesz, de
sokkal, sokkal izgalmasabb az elsónél. És még valamit.
Leközöljűk majd, mind,enhinek számát is, hogy lássútok
milyen Pontosan d,olgozzuh fel a Pályózatot.

SZELVÉNYT most is közlünk!
Ajándékozd pajtásodnak, hogy ő is beküldhesse az

elsö feladat megfejtését, vagy ha kedved tartja, nyiss
egy újabb számot magadnak s másodszor is küldd be a
megfejtésedet (érdemés, mert egy pá|yáző több jutal-
mat is nyerhet), vagy tedd el, késóbbre még hasznát ve-
heted!

Pestiek! A megfejtéseket személyesen is behozhat-
játok a Cserkészházba. A ,,poftán" van a ,,Vörös Kör"
láda.

Csak az elsö forduló megfejtését kellett levélben ;
az előfut formaságok mellett beküldeni, a következő
fordulókban már lehet postalevelezőlapon is részt-
venni! Az október l-i szám most még kapható a kiadó-
hivatalban.

Pajtás, még nem késő !
"Olvasd el október l-i számunkat s sietve vegyél Te

is részt ezerpengős pályázatunkon.

- Ked.aes Magyar Cserkész!

Mély tisztelettel hérjük, sziueskedjék az egyidőben fel-
adott 10 Pengőt a Nemzeti RePülő AlaPra eljuttatní. A ne-
uezett összeg a,szerencsi 792, sz, ,,Ond, aezér" cserkészcsaPat
szePternberhaaö őrsi járuléha. Az ítj cserkészhl első csaPat-
összejöaetelén határoztuk el, hogy ezt a csehély összeget a
Nemzetí RePülő AlaPnah .ajánljúk f el..Tudj!k,'hogy bizony ,

ez az összeg nem nagy, de ismerjük és aalljuk azt a köz-
mondást: ,,Sok hicsi sohra megy." Ez indított arra, hogy
mégós el merjük küld,eni,. Ilyen-nagyjelentőségű dolog rneg-
old,ásához mind.en becsüIetes magyarnah, a 1eghiseábtől-a
legnagyobbig, erejéhez mérten áldózní kell. Kbéiünket ismé-
telae, aagyunk

KOLCSEY FEREI{C
NEHÁM OROK IGAZSÁGA

" (A ,,Túborlüz cimü feloí.il,éIci l,apbótr)

,,Jaj a nemzetnek, mely lakhelyeiből kiüdöztetett;
jajabb annak, mely ősi nyelvótől fosztatott meg".

,,A tsélemény mint szel trámad és enyész; a aéleméng,
mint a ruha, divatban van és kimegy; .a aéleményn mint
az ásítás, rank jön es elmúl; a aélemény, mint az ember,
születik és elhal."

,,Aki saját jólétót egyetlenegy főél gyanánt űzi,
nevelségessé teszi magát minden gondolkozó fej előtt."

Markass End.re
cnapq.tpaíanc§nok

cserkész köszöntéssel:
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HlREK
llleleg §zeretettel ölellük keblünkre let-

vldékl cserk6sztestyéreinket. Ezer nehézség
és akadály között küzdöttek 20 éven át.
üegacélozott cserkészakaratrrkból, sokrétíi
cserkészetükből rengeteget §zeretnénk ta-
nulnl. Jelen számunkban e gondo|atok |e-
gyében több közleményt ve§zünk át a lel-
vidéki cserkészek laplából, a,,Táboítűz"-böl.

szlmonlsz Lászlőt. lapwrk munkatársát a
budapesti egyetemen orvosdoktorrá avatták.

Llnkesch sándor cserkészte§tvérünk kitúnő
ri.portját, ,,Ahol a Ko,rmányzó Úr járt",
és az ,,Aldunai utat" anyagtorlódás miatt
le,gközelebb iolytatíuk.

12 székely ltrl kór magyar levelezóket.
Cím: Exp. Siikó Sándor gim,n, tan,, Oluj,
Lielul Romano Calol,ic, Str. Kagalnielanu,
Romanujo.

A DMKE 124lő. sz. §zlráky c§apat lenn-
állásán,ak tizenöt éves évf ordulója al,kalqná-
val irl,nius hó 18-án a szegedi cselkészvízi
telepen tábortiizet íendezett s 19-én kajak-
és mótorszenteló ünnepély keretében rr.agy-
,szabástl fogadalomtételt és ítjítást tartott.

- A kerületi céllövőversenyen öregcsapat-
versenyben ismét L, tovercsapatversenyben
ll. Iett s öregcsapata az országos versenyeLn
lI. helyezést s egyéni bajnokságtlt szerzett.

- A rádiós őrs tagjai c M. Cs. rövidhul-
,lámú rádi,ós verseniyé,n csoportversenyben L
és II.. a M. R. O. E, o,rszágos versenyén
iIí. helyezést értek el. - A csapat cserkész.ei
a nyár iolyamán Hosszú,heté,nyben (16 fő)
és Zsombó,n (90 fő) táüortlztak, a rover-,
öreg- és véncserkészek leeveztek a Rábán
és Dunán (5 fő), bejárták a Mátrát és
Ti§zát (28 lő), ezen felül pedis HÖK. o1'I
stb. táborokban (11 fő) vette,k rószt. Isy
telát a jubileum,i óvben ö§szes§n 150 fő,
köztük tninteray 60 rover-, öre,g- és vén-
cserkész tírborozr:tt.

A 430. szt. Asztrik cs" cs, ie|entil Szep-
te,rnber l1-é,n a Kén-utcai iskola kápolniriá-
ban únnepélyes zászlószentelést tartott. A
zász|ó raiza Szt. Asztrikot ábrázolja, amint
átveszi a szont kortrn/rt IL Szilveszier pápá-
tól, hogy Szt. István királ5,plfu átadia.
Mesható esyllázi szertartás után ü,n,nepé]yes
zászlóíogadalmat tett a csapat az oltár előtt.
Rövid ünnepség utin díszrnenetben vonuit el
a csapat 4 ruia az egyházi, iskolai vezető-
ség, a szervezötestület és a íerencvárosi
körzet para,ncsno,}rai előtt.

A Püspökl Tanoncotthon 550.€§ Baross
§ábor cs, cs. leleplezte Franco tábornok
arcképét. A Püspöki Ta,noncotthon 550-es
Baros.s Gíbor cs. cs, 1938 szeptember 20-án
tartotta nagytábor utáni első csapatgyülését.
,{ syú,lést Csonka F-erenc parancsnok nyi-
totta meg azz,a-l. a gondolatta{. hogy a haza
e sorsdöntő időben azt kívánja tólünk. h<rsy
szítzszázalékosan te]jesítse mindenki ant:r3a

helyén kötelességét. Ezután az új [r:es.:tást
s áz évi .nrunkaprogramot ism9í:ett?. l\13 jd
Bense lstván segédtiszt a nyári tábotclzís-
ról szárnolt be. A csapatgyülés ,nrásodik ré-
szóben a spanyolok nagy nemzeti hösének,
Franco tábr,lrrIrokna]k arcképél lepleztók le.
Sp,anyolország rési és rnai he,lyzetéről
Szabó Gábor segédtiszt beszélt a fiúknak,
míg Franco tábornok alakját tlegedús Antal
segódtiszt rajzolta meg. Az ,iinnepségre a
magyarországi spanycll követség nemzeti
szinü szalagot s üdvöz,lő levelet küldött,
egyben fölajánlotta szíve§ségét, hogy továb-
bítani íogja a csapat köszö,nö sor,ait Franco 

"
tábornoknzr;k. A gyíilésen Kapossy Oyula, a
püspöki Tanonccltt,hon igazgatója, a csapat
volt parancsnoka is megjelent, aki felszóla-
lásában kihanssúlyOzta, lrogy a cserkészet
szükséses óletfor,rna. Legyen az ltát élő,
eleven erő. mely krisztus hitével és a haza
§zent §zeretetével csodákat művel a me8-
prótráltatások i,dején is. Állj,on erre példa-
képiil Fra,nco tábornok a]akja ! A műsort
szavalatok, énekszárnok élénkítették.Alélek-
e,melő gyűlést a lIim,nusz eló.nektrésével f e-
iezték b.e. * Iparostanoncok toborozírse f<llyik.
Aki a csapatba belépni ó,hajt, jelentkezzék
a patan,csnoknál; Lon,drlni kt, 1l / a.

C§€fké§zhő§tett. A Szent Istvín napján
Bácskában m.esrerldezett §zent István kerék-
páros etnlé,kvers,enyen a bácsalmiisi 579. sz.
Tomori cserkószcsaptrt,.rohanrrajáttalk" tagja
volt Lehotay József rajvezetó is, Egyik ár-
kon l,aló átkelése közben az előrecsúszott
gázíúarc miatt gépón megingott és lezuhant.
Jobbkarját vállt<il csuklóig mély sebbe l
z{lzta yéxis,. Társai azcrnnal ieítótlcnítették,
bejódozták és bekötözték a méll, sebet.
.Ióska testr,ér a súlyos sériiléssel nem íor-
dult vissz,a, nem ült be a iejajánlott autóba,
hanetn irtózatcls fájdalonrnral, halálsápadtan
bár, de vógigcsinúlta a versenyt és cIsőnek
ért célba. A gyiinyörű teijesítményhcz gra-
tuiálunk! lgazi pó]dát mutattái a kötele§§óg-
teljesítésben !

AZ E§ZPERANTÓ CSERKÉSZKÖR H|REI
Montevideói ulság közölte esy szeged|

cserkésztiszt cikkét. §z Eszpera,rrtó Cser-
készkör több tasja évek óta sikeresen hasz-
nálja fel külföldi levelezésénél az eszperantó
nyeivet, hogy áltaIa hazánkról és cserké-
sze tún,krijl cikkeket ielente§sen meg külf öldi
lapokban, Igy a nyíron egy finn ujság kö-
zölt hetvenedik szü,letésnapja a]kal,rnábr'll
ílorthy Miilrkjs életóről cjkket. Parkas Ern(i
szegedi cserkészti§zt ó§ kerületi sajtóel(iadó
cikkei jelentek üneg spanyol nyelvcn az
El Dia címú spanyol napilapban. Öt kép
tarkította, A rnegjele,nés helve Montevideo,
Uruguay fővárosa. Küliöldi levelezés útján
sckan segithetnének ebben a magyar íel-
világosító munkában!

Aű§ztráliai á|lamtlsztviselő előadása az,Eszperantó Cserkészkörben. Szeptemberben

és októberben kedves vendóge volt a kör-
nek: M. lleyde ausztráli,ai államtisztviselö
Brisbane városból, aki érdekes előadást tar-
tott két ízben eszperantó nyelven hazájlt-
ró1 és európai utazásárr'rl, me]ynek ftrlya,mán
az eszperantó által mindenhol közelebb tu-
dott fér.kőzni az elnberek sr-ivéhez és lelké-
hez. Budapesten már volt a nyáron. úgy a
várost: mint xyósyíürdőit enn],ira megsze-
rette, bogy a londtlni világkongresszus után
tiibb heti tartózkodírsra is,rnét hazánkba jött.
Érdekesek voltak itteni. megiigyelései is.
Többek kózött nagyon udvariasaknak és
kedveseknek ta,lálja a rnagyarokat, ltt, azt
mondja, mindent lépten-nyonttln megköszön-
nek. A magyarok iörckvéseit is most már
telieserr nréltárryolja és lnegérti. Eszperantír
előadását közvctlcnül jól me§értettük, ha
ansolul beszélt vtrln,a, ntár kevesebb élveze*
t€t és értelmet nyujtott vo]na nekünk.

Magyarországon iárt lengyel cserkészek
és cóerkésztisztek elöadása a kattowicei
rádióban. A Magyar-Lengye] Cserkész Kör
rendezésóben több éven át sikeresen lebtl-
nyrllítoit cseretírborozások kedves vissz-
han,gjaképpen a Magyarországon járr lengyel
cserkészek szeptembeí 18-án a kattowicei
rácliílban értiekes elő,adás keretében szánol-
tak be Mirgyarországrill és tábori élmé-
nyeikrói. Az elöadás során Chomránski Mar-
ian, a Lengl*el-Magyar Cserkész Kör elnöke
a lengT.g| cserkószek és a Kör nevében üd-
vi\zletét külrlte gróí Teleki Pál kultusz-
milniszternek. Papp Antal dr. rrrsz. elniikn.ek,
vitéz *se]kev Oszkár alezredes, tl,. társe]niik-
nek és Doró Gábornak, mint a Magyar-Len-
gye] Cserkcsz Kör vr"zctőinck. valamint az
egész magyal cserkészetnek. lsmertetést-
adtak lWagyaror.szligrril, nrajd lengyel cser-
késztialok s zrneszámok közt két magyar
nótát is c]énckeltek. íó magyaí kiejtésse}.
Vésül a sz,iléziai cserkészkerület elnöke,
Biele,g d.r. megköszönte a ma8yar cserkészek
szives ve,ndéglátását, A magyar-len,gyel cser-
készbarátság őszinte megnyilr,ánulása vo]t
ez a rirdirjelóadás.

A Ronyva patak a sátoraliaúihelyi kisál|omásnál
Ezt a patakocskát tüntették íel a csehek Trianonban haiózható íolyónak,

Á ,,r-eisömagyarorszó8on" c. cikk folytatása az 5. old:rlról.

Jégtermek, emeletmaga§ jégfalak, tiindöklő kristályok,
aláomló jégftiggönyök ragyogtak a §zíne§ villanyfényben.

Utolsó állomásunk Besztercebánya volt, a garammenti
§zép váro§ka, mely valamikor a környező bányavidék
gócpontja volt. Ősi tornyai felülemelkedve a görnyedő
boltívek és gőgös palotálr föló, szilárdan állják a jelen

század. viharait ís. !
A zólyomi vár mellett, Ipolyságon át utazva, Szobnál"

a halárhoz órl<ezünk.

,,HaLát" ? - kérdezem magamban. * Sehol a világon
nem láttam még olyan természetes, magától értetődő
határt, mint a }\Iagas Tátra sziklagerincét. ,,Idegen otszág."

Seholsem voltaln egy percre sem idegen, minrlen helyen

otthon éreztenr lnagam, magyar, szlovák és németajkú
lnagyar testvéreim, közöt.t,

Dr yída vílmos
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TUDoD.É
. .. ho$r a budapestl

helyi csomag díla:
5 kg lttlylg 24 flll.

5-10 kg srtlylg 34 fill.
10-30 kg stllylg §0 fill.

Ncm kcll hozzá szállító-
llevél, csupán l fllléres
'kézbtsítési vevény.

,.A helyi c§omagot ox-
presszként is fel lehot
adní. Ebben ajr esetbcn
külőn küldönc kézbegítl.
Ar expressrdíi csak 30íill.

-. . hogy a Posta Bélyeg-
,értékgsító lrodá|ának áru -
sítóhelyén (Budapest, lV,
Városház u. l8.) 20. szá.
mú munkahelynél a for.
galomban lévő magyar bé-
tye3ek mellett a forga-
lomból klvont bélyegck
is kaphatók, ha azokból
a postának készlete van.

" , hog}, határldőre
szóló táviratokát már tl-
?6höt nappal el6bb is íel
lehet adnl. llyenkor a táv,
lrat címe elé ,,K" betűt
.kall írnl ós fel kell tüntet-
ni a hónapnak azt a napját,
amlkor táyiratunk kézbe-
sítését szeretnók. Az
ilyen táviratot a kívánt napon kézbesítl a posta.
,Eiért csak a -K. ..-ielzés §lódílát kell flzetni"

r,őc§nnKÉSzl nICSÉRET
A lőcserkész úr őrnóltósága élet,mentéssel

kar}c§olatos,kimacas]ó 1evékenységért leg-
utóbb a,kijvet,kczőket ré§ze§ítette dícsérct,
ben:

Balogh Jáno§ 393. sz. csapatbe1i celldö-
mölki kiscscrkészt jécbö,l törtóllt meniésért.

Buldosó l§tván 475. sz. csapatbcli vesz-
Drémi cscslpüttiszt többszöri élctmentésért,

Czoch Józ§el 10?. §z. csapatbeli budapesti
cscsapattisztet íérbíil történt mentésért.

".nnrl 
Jenö !0Z. §7. csapatbeli budapesti

cseíkészt gépkocsibalesetteI kapcsolatos
mentésért.

Frenkó Vllmos l02. §z. csapatbeli buda-
pesti cserkészt iégből tijrtént mentósért.

Kánya Antal l0?. sz. csapatbeli budapesti
csetkészt gépkocsibalesettel kapcsolatos
mcntésórt.

Lovas Oyula 1ü2, s,t. csapatbeli budapcsti
cserkészt' rópkocsibalesettel knpcsolatos
meniésért.
, Mgl|s Józsol e8. §u, §§apatbeli pestszcnt,

e rzsóbeti- cscrkésztisztet villanyár.ammal
kapcsolatos tren,tésért.

Yere§ Lá§zló 934. sz, csapatbeli monoli
kiscscrkésztisztct elvérzós mcHakadírl1,ozá-
§áóít.

Ylg l*tván l0?, s-z. csrr,patlreli budapesti
cserkésr,t gépkocsi}ralesettel kapcso]atos
nnentásért.

zental D€z§ö |02, sz, csapatbeli budapesti
cserkészt górrkcrcsibalesettel kapcsolatos
menlésért.

Adok 250 daratl ma,gyar haszuált bólyegéri
25 datab teilgerentúlit, vagy 50 darab Euró-
Dát, 500 darrrhórt a kétszeresét atlom. Cím:
Nasy Györsl, VIll. si,mn, o. t,, Ibrá,nv, Sza-
bolcs negye.

§ZEMFüLE§ F!úNAK TARTANAK. &

lok blzto§an nyernéd a 100 pengös első
dllaal A ré§zlete§ tudnlvalók 8 ilagyarC§er-
kész tzeptember 16-1 rzúma 28. oldsláü ol-
vaskatók. §eküldósl hatArldö: okt. 8tr.

MAGYAn BÉtYEcrffnnn giitglíí qa/bui
A Szatmárcsekén szeptember 8-án tartott

emlékrnü lelepleztls alkalrnával a posta-
kirendeltség alka}mi bélyegzót haszrrált,.

*

A IX. Ószi Lakberendezési és Háztartási
Yásár szírrhclyén (szept. 1-12) a posta-
kirendeltség alkalmi bélyegzóst használt.

*

Az Egri Ünncpi tjlét alkalmával is külön-
leges bctűzóst alkalmaz a postfl Egerben
(szept. 25-tól okt. 2.)

i

A c§eh uralom alól elstinek ielszabadult
ipolysítxi postahivatal iolyó évi októbeí hó
t3-Llól 22-is, tehát t0 napig ,,Az clső vissza-
tért magyar város - lpolyság _- 1938.
X. 11." íeliratú gumi béIyegzó lcnyomatát
alkalmauza * a tendes keletbélyegző lenyrr_
matá ín$lle tt _* a nála leIadott lcv.élpostai
küldeményeken.

Az alantl levelezőlapot kaptuk Lengyelor*zágból l

,a4,br,*/,

SZERKÉSZTÖSÉG| H|RSZOLGÁHTA JELENTI
... hogy a Yörös kör"pályázat me8kez.

déso óta mlnden munkatársunk revolverrol
lár be a szerkesztőségbe. Klvétet maga a
szerkesztö, akl, eredetl texasl módra. mlnd.
két oldalán vlsel egyet.
... hogv Márton Lalos mester ho§§zabb

ldöt töltött Lacbázátt, abot értéke§ és mara-
dandó .rnüvészl muntát végz9tt. vlsszatérvg
Budapeslre, most gyakratrban log|uk lól §l.
keíült ratzalt a .llla8yar §serkérzbeu lát.
hatnl.

... hogy §zeretott országos elnótiink, dr.
Papp Antal nyagalmazo tt, Déazügyl állam-
tltkár, 8 magyar cserkészct Anll bácsl|a,
}lambürgtól Nápolylg halózott a ,,Krrlt
dur§h Freude" mozgalom ftalóián. Útrerot
száznál több értékes iényképet hozott ma.
sával.

- 
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CSAPATHIREK
A FEtvlDÉrnől

n ,,rÁsoRrűz"-BőL
A llsetlalüsl Szt. I,mre cserkészcsapat

hírei: A nyári szünetben több kirándulást
rendeztün,k, azo,n,ban, sajnos, táborozni nem
mehettünk, tekintettel a csapat attyagi viszo-
nyaira és a fölszereiés hiányára, részbe,n
pedig azért, mert cserkésztestvéreink treg-

többje iparos és isy szabad idejük aligha lett
volna, Örve,ndetes hírt kell közölrrünk. Csa-
tunk egyik szrlrgalntas örsvezetője. Starek
.lános, a jó Isien hívó szavára kolostorba
vonult, hogy ott eInr,éIyedien Isten szereteté-
ben. Csapatunkra nózve sajnálatos, mivel
óbenne egy szor§almas tagot ve,sziettünk el,
de annal örvendetesebb ez katolikus papsá-
gunkra nézve, hogy inr,már csapatunk a hal-
madik pap.ielöltet adja az Egyháznak. ]lttlst
az iskolai év elejérr a Mindenható áldását
kérjúi( kisded csapatunkra és munkánkra,
hogy egész éven át és életünkön ái meg-
őrizzik szilárd cser,készjellemün'ket és vé-
g,ezzúítk ezidén i,s, mint számos évben, igazi
cserkész jó m,unkát! S.

A oozsonyi B. K. K. cserkószcsapat az idei
táborát Szlovákia esyik legszebb vidékén,
a festőieln cyönyöíú szép vrátnai völgyben
reldezte meg július 7-2E. között, 25 cser-
késszcl, A magas hesyek, a végtelen erdó-
ségek, a szikár fenyök valarmennyi táborozó
leikét megragadták, s bár a táborozás ideje
alatt nagyrészt esős napok uralkodta,k, a ter-
mészetí szépségekben gazdag vidék kár-
póto]t minden kellemetlenségért. Az esős idő-
ben épolyan vidáman c§engett a nótaszó,
époly kedvese,n zengett a har,mo,ni,kasz<j, s
a cserkész minden akadályt é,s nehézséset
átható iáradhatatlan jókedve mosolygott a
fitik szernéből. vo]t azért szép időben js ré-
szünk. Ezeket a napokat arra hasznáItuk íel,
hogy megtekintsük a kis faházikós Terchová
(1'erhely) környékét. Autobusszal, i1.1etve vo-
nattal utaztunk sztrecsnó várát mestckin-
teni és Zsolnát meglátosatni, ÖrOkké em]é-
kezetes rnarad az a tábortűz, melyet nemes-
szívü párttosóin,k iiszteletére rendeztürrk.
Ezek u. i. szíves adományukkal hozzálárlI-
tak ahhoz, ltogy szegónysorsú cserkészeink
is éIvezhessék a tábort. Á. J. mrt.

Á komáaoml ,,Arany János'. |Dafo§c§erké§z.
c§ap8t nagy§zabású cserkészjuniálist rende-
zett_ j(lix5 l9_ón a Dalárttában. A juniáiist
délelótt 1ü órakor díszfelvonulás vezétte be,
nrelyben a kövctkező csapat<;,k vettck résztj
érsekújvári iparos-, vágselIyei iparos-, nagy-
megyeri iparos-, köbölkuti szlovák, a helv-

beli szltlvák és a helybeli iparoscserhész-
c_\apat. Délrrtán 3 órától juniálisu,nk vette
kezdetét, Itt küliinbijz(í szirrakozásokról gon-
dtlskodta,k cserkészeink. Szerencsehalászat,
tolnl]ola, sétalttvaglás, gyorsfényképezés, rá-
dióüzerretek stb. kittín(i büfé és jó cigány,zene
mellett táncolt a közönség. Vacsoríra cser-
készoink ízletes cserkészculyást szolgá]tat-
tak íel. Este cserkészbemutat(kra keriilt a
sor. A tirncmuiatságot regge] négy órakor
fr:jeztük he. Y.zz,el a rendezésünkkel is sike-
resetl szere|leltúnk, arnely a vírrakozásunkat
jtiva] nrcghaladta. A juniíilis tiszta jövede1-
mét cserkészcsapatunk felszerelésére fordí-
lottLlk. A kiválti rendezésdrt az elisrnerés
Teikes Mihál1, c§apatparallc§nokot, valarnint
Baranyay Lajos csapattitkúrt és Dókány
László rajpararrcsnokot il}eti., C§lllac Rudoll, csapatkrónikás.

A Rimaszombatl Gimnáziumi C§efké§z-
c§apat táborl be§zámo|óia. Ezidei nyári há-
rclnhetes nagytáborunkat 22 résztvevóvel.
cervenka Mírrton parancsnok vezetésével a
Oararn völ8yében, Benus mellett tartoltuk
meg. Táborunkat egy alig 30 m széles erdó-
sáv seélén ütöttük fel, ameiynek a nrásik ol-
d.alán folyt a Garam. A tábor előtt levő sima
rétb,ől rn,irrte gy 2000 négyzetmétert kaszál-
tak ie számutrkra játéktérnek. A kb. 250 lé-
pésnyire levő bővízü forrás kitűnő ivóvizet
szolsáltatott, a iát pedig a tábtlr melletti
erdiíből és a tírborral szemben elterülő feny-
vesbö] hordtuk. Ez a icnyves. anrely egy
domb oldalán mintcgy 1000 lépésre volt,
múskülörrben kitiinő terepet nyuíto,tt a szá,m-
játókhoz és egy.éb nyomkereső játéJchoz.
A f úrdóhelyünk se,m volt messze (kb.
300 lépés), de azért a tábor rnellett
kövekból sátat építettünk a Garamra és így
a küiönben sekély vizet iürdésre is alkal-
n]assii tettük. Mintegy másfél hétig vendé-
gűnk volt öregcserkész testvérürr.k, Vidra
bácsi is, aki sok lrasznos dologra tanította
meg a tapa§ztalatlanabb fiatalságot; azon,kj-
vül Mavadóni (ind. nyelven: hiúz) parancs-
nOk úíral együtt halászgatott is és egyedül
a Oaram nagy halhiánya clkozta, h<lgy aszta-
lunkra csak egyszer került halpecserrye. A
szép környék bőven adott a]ka]mat kirándu-
lások rendezésére is. Első, egynapos kirán-
du[ásuttk célja a F'abová megtekintése volt.
A kirándulás sikerét és a filúk vidám han-
gulatát csak fokozta a kedvezó ídőjárás. A
második kirándulásunknál, amelyet urásiél
napra rendeztün,k a Györnbérre, már ne,rn
vo]t ilyen kedvezó az |dő, Csaknent egész
idő alatt es,ett. Az élelmezés az egész tábo-
rozás ideje alatt kitíinő voLt. A 2? cserkész
kiizül nyolcan értettek a tőzéshez, és ezek
hár,nasával fe]váltva sondoskodtak az éhes
íiír,k syomráról. ami nem is volt olya,n nehéz
a jól megépített takaréktúz,hely mellett. kü_
löilös gondot fordít<lttunk a konyha tisztárr-
tartásíra. .lírlius l0_ón éjjel a parancsnoksás
esy próbariadót rendezett, amelv kitűnően
si,kerüIt és nagyon me8ijesztettc a íiúkat,
különö§en a kisebbgket, A müsoros tábor-
tüzekhez gyakran jártak ki a faluból is, ésa fiúk ilye,nkor minden tudományrrkat elő-
-szedlték, hogy megnevettess,ék a vendógeket.
vasárnaptl,nként a szü]ők is eljöttek mes-
littogatni a táhort. Az ilyen látogatásoknak
minden,ki örült, mert a gcndos szüiők soha-

A §zencl c§apat nyári beszámolóla. A
Szerrci Kat. Magyar Cserkészcsa,pat 1. és 2.
raja ezidei egyhónapos nyári nacytáborát
(VIl. l1.-VllI. 7.) Csernyáttszky Kli]mán
cserkésztiszt vezetésével, tlideghéthy Bol-
dizsár íöldbirtokos úr nacylelkiisése íolytán
ismét a viiöki Nagyerdőben, a Kisdutta part-
j/rn tartotta. A fesyelem kifogirstal,an volt,
az esészségi állapot és az idójárás is nagy-jából keclvezett, Éjjeti akadályversenyt
fény- és hangmtrrzéval komplikálva két ízben
taítotitunk. Tábori rendezései,nk közül kót-
ségtelenül a legértékesebbek voltak az űgy^
nevezett verrdégelóadások, arnelyek a vöőki
tábornak már az elrnúlt esztendöben is való-
ságos nyári egyetem jelleget adtak. De nagy
propagandát és anyagi hasznot jelentett a
vöőki. iéli és íelsőján:",oki cserkészakadé-
miárrk és föképpen a tábori miséve] ,egybe-
kötött fogadal,nti únnepélyün,k, anrelyre annak
ellenére, hogy a legn,agyobb munkaidőben és
szombati napon tartottuk, váratlanul aüy-
nyian ti.szteltek meg látogatásukkal szúlók,
ltozzátafitlzők. vidéki cserkészcsapatok. de
a közeli és távoli kijzségek népe is, hogy az
esyébként igen tágas táborunk befogadó-
képessége elégtele,nrlel( bizonytrlt és trizclny
sokan csak a táboron kívüt tudtak ellrelyez-
kedni. A szentlnisét Po'Iczer Jerrő féli e§peres-
plébános mondotla, az ünnepi beszédet pcdig
Tenk József pozsonypüspöki káplántestvé-
rünk nondotta. A fcrgadalmi ünnepségek vé-
§9ztrével aL esperes-plébános,,Flitvó.delmi
kérdések" ci,mcn tartott nagyhatású elóadírst-'l'átrorunknak állandrian so,k látosatója akadr.

Szenc, 1938 szepi. hó.
Csernyánszky Kálmán, v. tábcrrpara;ncsnrrk.

Rákóczl emléktáblálát nagy ünnepségek
között leplezték le Kassán. A Nargy Fejedetem
halálának 100_i.k évf ordulója alkalm,ával a
felvidéki ,m,agyarsíg elhatározta, hosy Rá.
kóczi emlékét a kassai dó,rn ialán me§örö-
kíti, A nragyarság áIdozaikészségévcl létre-
jött enléktábla felavatása úgyszólván az
ogész lre,lvidék ürrnepe volt. Az emlé,ktábla_
avatóbe§zédet tízez,rek előtt Mécs Llszló
mo,ndotta.

,,Emlékezt€tő.'' Légoltalmi ismeretek dió-
hóiban, hogya,n vódekezzék a polgárság a
légitámadások hatása ellen, A Magyar Cser-
,kész állandó munkatársának, Arady Istvát
orsz. légoltalmi cserkész vezetőtisztnek a
munkíját ajiindékul adja a Magyar cscrkész
elófizetöinek. Forgassák és használják íetr

olyan szereieitel és hűséggel, mint anriIyen-
nel ezt aüa a MaByar Cserkész.

I n"i'

sem iöttek üres kézzej. §zabó Dez§ő.



Az érsekútvárl Czuczor Go.gely c§e'ké§z,
csapat tábori beszámolóta. A mult évi. cser-
,kés7rnunkánk méItó beíejezése trencséntep,
lici nagytáborunk volt. Július 4-röl 26-is
táboroztunk Mrenna Józsei országos cser-
készfőparancsnok vezetóse mellett 40-es lé1-
ira*ri"t. Három tanár írí tát,orozott velünk.
Táborunk miítegy 560 m maga§an feküdt,
izéo kilátásunk volt a táborbt'tl, Táborunk
helye a legideálisabb volt; hatalmas kiterje-
dése. nrgyszeríi elrcndezőrlése, terraszos
lekvése, t sátrak ,körös elhclyezése. a tábor
kozepén kibrrzogó forrás, a tábortúz a,míi,
teatrális alakja, a 20 méleres zász|órűd, a
kitünő konyha" az árnyas ebédló, az iroda,
az ui§ág-szóíkesztőség, a tábori teleión minrd-
rnina láTeit}retetlen eml&künk marad. És mind-
ezek felett íraga\§an kiemel,kedett a Krisztus-
kereszt, táborunk szellgrnének őre. Igen sok
vendésúnk vo]t. csapatunk külföldiek elótt
is emólte a magyar cseíxészet hírnevét. Be-
szédes Lajos, i- mi szeretett Tahó bácsink
kedves csa,ládjával szintén nleglátogatott
bennürrket. Tábortüzei;rrken a nyaraló vendé-
gek i,gen §okszor résztvettek. vasárnapon-
riiént á teplici szlovák katolikus fiú- és leány-
cserkészek tátogattak meg beínünket és igen
szépen szerepeltek tábortüzíii:knéL Megszeret-
tük őket. Nétrány kirándulásunk keretében
.csodáliuk mes Vágvölgy vadregényes szép-
.ségeit és történelmi nevezetességeit: Tren,
csént, a rrranirr,i és szuIói sziklákat, a vág-
besztórcei várat és Nagy Bitcse nevezetesebb
épületeit. Felejthetetlen é}ményeink marad-
nak cserkészmílkáink, játékaink és különö,
sen me,grendítő riadónk. Tábori ujságunk a
,,'I'eplici llar,so,na" volt, Sajno§, letelt a há-

rom hét, rnint édes, röpke álom, elmúlt él-
ménygazdag táborozásunk. Eltűntek a sát-
rak, eln,émult a táj, nem zírgják vissza trom-
bitánk harsogó hangját a feltyvesekkcl koro-
názott hegycsírcsok. Kocsikon felszerelésürrk,
a zász|ót{ld még ál}, leröppen a zász,l(l, l
csapat utoliára tiszteleg. .. utoüára imára
jövünk össze a kereszt |tl}bnál.... szemünk-
ben könnyek csillogrrak, leikünk, szívünk há-
táva,l telve . . . tényleg imádkoztunk. Szép,
ielejthetctleil vagy tábor, és te, Trencséntep-
lic, tényleg a kárpátok syöngye, a világ
paradicsoma vagy.

Ecy szlovén ül§ágííó magyarbarát elö-
adása Bldap€sten. A Magyat Nemzeti Szö-
vets,és eszpera.fltó csoportjában l)amjan
Vlahen szlovén ujsásíró és költii érdekes
vetítettképes előadást tartí)tt Jugoszláviáról,
külön,ösen a szlovén iöld szépséseiról. Etö-
adásában hangoztatta, hogy a rnagyar-ju8o-
szláv jóviszony, előmozdításán lríván a szlo-
vón rr,ép közrerrr,űködni, mert évsZázadok
közös történelme és a tötökök és né,m,etek
elnyomása etrlen lolytatott együttes és
hasonló harcaik alapot adnak. hogy a jövő-
ben is baráti együttmúködést tere,mtsenek.
f,z.étt ő meg akar tanuhli magyarul, hocy
szlovén nyclvre fordítva ismertethesse a ma-
gyar irókat és költöket és Ljubljánában
szlovén-m,agyar kultúregyesüietet készül
alapitani, rnely ,müvészi és szinészeti elö-
adáscserélret készítene e|ő, Az előadást, me-
lyen a jug<lszlírv kiivetség és utazási iroda
is ké,pviseltette magát, a budapesti nemzeti
eszperantó egyesüietek tagjai lelkesen meg-
tapsolták.

íWnap még
§zebaü rolt u úl,
ma Javítják. Az qlzátt
út a sötótben tole aka-
dállyall Dg uom érhoti
baloset, ba korékpér-
.lán a fényerós Bosclr-
világítás, amoly idoje-
korlín felismerhet6v6
tesz mlnden úttorlaszt
és ahailályt.

A meg
bizh8tó

Bosch vilá-
sítóst mln-
den kerék-
párog be-

ezerezlreti a legkÖ-
zglellbl kerókpór szak-
ilzlettlon.

uzEN Az M. cs.
ltt. C. A. Költelnényedet idejében nem

bírálhatiuk meg. Ird meg, mi,lyen sikerrel
adtírk elő. -* Utazásom Cslkágót a. Közöld
címedet. - tl, G. lsyekszünk nr,ielóbb kö-
zölni, - R. B. Karácsoltyi versedet eltettük.

- R. S. Irodalmi birálónk vélernénye a kö-
vetkezó: Banális diákcsttty. A bedejezés
eróltetett, .ni[c§ ,logikai összeíüggés az elöz,
rnénye,kkel, - P. B., Budapest. A versek
réciesek, habát nem rosszak. közlésre m,ég
nem érettek. _ P. B., Szeged. Próbálj idei
karácsonyra jobb verset írni. - Plcus, ,,Ez
történt egy éjsz,aka" írásodat bozzuk. Irjál
máskor is. * rr. J., Budapest. Prőzád, tűl-
ságosan oktató }ransú. llyet nern §zeretnek
az emberek. Versed m,ég nem alkalmas a
köz,lésre. * §z, F. Irodalmi szakértőnk vé-
lornénye szerint a versek jók, de nem mo-
dernek, semmi úiat és érdekeset nem mon-
danak. Próbálj ilyen irány,ban javulni.
lll. l-. 6v. Versed még eróltetett, A ió ver-
sen nem lehet megérezni, hogy mennyi mun-
kába került. * Cslzl bá. Közölje címét. *,
Sch. G. Az elbesz;élés ,kissé naiv. a versek
nem rosszak. de közötrhetö írásokig rnég §ok
gyakorlat kell. - Dunka S. Kedves Testvér,
Címedet nem tudjuk. Üjpesti círrnedre küi|-
dött levelünket már másodszor kaptuk visz-
sza, Értesits benmünket l,akó,hetyedról.
lll. Terszty... Sajnos, az alálrást ponto§an
íi,§m tudljuk elotrvasni, Kedves 'I'estvér, a Te
címedet sem tudiuk, pedir leveledre már
vtlaszoltunk. Ird .meg cí,medet, hogy a vá-
laszt elkülrdhessük. * l'ogarasl Béla, Kls-
pe§t. kerókpártúrátok tervét áttettók a kül-
ügyi tlivatalhoz.

KöNYvIsII{ERTETÉ§
Magyar Nyelvvédö Könyv. Most jelent

meg a Ma§yar Nyelvvódő Könyv második
kiadásban. közrebocsátoiták pin,tér Jenö és
munkatársai. (?88 o!d!l,) Ára két pengő.
ugyanennek a könyvecskének eisö kiadása
(25.000 példányl) néhány hónap a,latt elkelt.
,,Ez a könyv az é|et számára készült. "la-
nácsrrkat ad a ma!a},ar nye,lvhelyessóg kér_
déseiben az iskolák, hivatalok, trrdomány,
irodalom, napi§ajtó és a művelt közti,nség
használatára."

lde süss balek ! Abcúg a kifiruncvancigolásokkal l
Még olvasni is kín, hát még hallani édes magyar nyelvünk ehhez hasonló szavak-

kal való megcsúfítását.
,,Hogy a társalgás, közélet, hírlapírás nyelvébe milyen nag/ számmal furakod_

tak bele a szükségtelen idegen szavak, azt ez a gyúrtemény szembetűnően
mutatja, írja Pintér Jenó", a már második kiadásban megjelenő Magyar Nyelv-
védő Könyvében. § mintesy kétszáz lapon keresztül sűrűn egymás alatt, bet6-
rendben sorakoznak az ldegen szavak. Mindegyik mellett ott a helyébe illő,
magyar kifeJezés, pl.: L. 270, oldal 7 és Zs betű.
zsco ! kávó alja, üledék.
zelmedll ! szegély, §zegő.
zonlt ! tetőpont,
zleeor r alkalom, játékhtba.
zlbor l blztos : - ziherhejc-íű., biztosltó tű,

csukótü.
zoíort; fó8tön, azonnal, mindjárt.
zokal: rövid harisnya, íélharisnya.
,zóna ! öv, sza,kasz, éghailat.

len i zsenlroz : íeszé7yez, bánt; - zsenlrozza
mag.ií., restelkedik, §zégyeli magát.

zggnerozitás : nagylelkűség, bókeztl§ég; _
zsenerózus: nagylelkú, bőkeztl.

zsenl : lárrgész, lán8elme ; - zsenídlis: láng_
e§zú, §zellemcs, nagyt€het§égű ; - z.reniall-
ídc; találékony§ág, eredeti goudolkodás,
tehetség.

zslló l mellény.

Jövetel.
zturnoll§zta: úr§áglró; - zsurnaliszíi&c:

hlrlapirodalom, ulsá8írás.
z§uz§u: csecsebecse.
zsfirl : versenybíróság, bíráIó bizottgág,

esküdtszék.

zoológla: állattan; - zooldgus., állali§morő, zslráI ! forgat, alálr, átruház, átutal, kezes-
ez állattan tudósa. sóget vállal 1 - zsírdns ., íorgató, kezes ; -*tlr lárma, íölíordulás, mulat§ági * ztís: zsírd., for8atás, kezesség:' - zsttóüggtet:
mókás ; ^ zrlzlk., lármázlk. átlróügylet.

zsnbó: mellfodor. zsoké: versenylovas.
zsóner l íajta, életkóp ; -" n€m az én zsáne- ,§örrrpor: kötött kabát.

pem., Dem az én lzlósem, zeuga r kártya i * zsugdr: kártyázlk.
zeargón t keveréknyelv, korcsnyelv, tolval- zsúr: fo8adóaáp, uzsonDar délutáDi ö§§ze-

nyelv, cslbószuyelv.
,§olatln r csontenyv.
zseló : gyümölc§koc§onya, édes kocsonya.
zs6n r zavar, restelkedés, elfogult§ág; *

zsénben Dan., kínos helyzetben varr;
* zsendns : leszélyezó, kínos, kellemet-

Az liurópábau ólil 120 Dyolv közül nagyságla a 11. telyen állunk, mggel6zvú p6lilúul a
poríugált,nosehotrsszsrbet,ahorvátotrúBvóalet,abolgárú,ü,dántraílnntronorvóOot,a
lltváDt §tb." uz ogósz vllógon boszélt 229S nyelv sor&ban pedlg a 99. holyon vogyunk. A gor-
mún ós szláv nyelvaengorhcz képesí szlget a magyarság, klíóvo a duzzailó ár erc|ónok 6s vo-
§zólyónek, do a szloet nagyolrb, keményebb, mlnt egyesok lát|ák s nár egy óvozroalo verl vleszo
g hullánro}ut, Ez a tudat poiilg neu esüggolog lemonilásra, honom önblzalomra, báíorsígra
és hltro kó§ztet b€DnünkcL

Műffinn"nnilpíW|í
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4tü

oszi feladatolr a madárvédelem és állatvédelem terérr
Elhan6zott már a ,,Veni Sancte" §zava. Végeláthatat-

lan kígyózó sorokban vonult hazánk ifjúsága, még a }eg-
kisebb faluban is az úr házába, a nyári pihenés, üdülés után,
hogy Isten segítségüI hívásával megkezdje a jó nunkát a
ma§a, Isten és a haza dicsőségére. Ez a szellemi rnunka
mindenkinek kötelessége, ez alól senki, de senki sem von-
hatja ki nragát, főleg a cserkész nern, akinek az új iskolaév
fokozottabb munkát jelent minden téren, mert hisz egy év-
vel megint idősebb, tehát többet tehet.

Már most kell közös akarattal munkába kezdeni az
állat-, madárvédelem terén, még pedig 5yorsan, mert meg-
lesznek nraj<l a gyümölcsösök ingyen napszámosai, munka-
táborba állva, saját gyomruk érdekében. Nem engednek
majd időt nektek a jó és szükséges madárvédelmi murrkára,
a tóli eleséggyüjtósre, Mint afféle torkos alakok, majd
bozzá|átnak a remekül érő és csalogató napraforgó tányérok
megdézsmálásához. Mire feleszrnóltek, már nem lesz mit
össze5yüjteni és akkor nem lesz tólen mit az etetőkbe tenni.
ök ezzel nem törődnek. Amint elfagynak majd a tarlókon a
magvak és a szántás nyomán a kukacok és a gyümölcsfákon
a hernyók, ők nregfo6ják a dolog könnyebbik és kényelme-
sebb végét és ellátogatnak a kertekbe, a szántóföldeket
szegéIyező napraforgókorongokra és majd lakmározásba kez-
clenek, gondolván, majd adnak avas zsirt, avas diót télen.
ha nem lesz tányérmagvirág. Helyes gazdálkorlást kell foly-

tatni nekünk is és nekik is. lvíindent a maga idejében. Miért
egyenek lík rnost olajos csemegét, mikor annak az ideje az
inséges, zimankós, jeges, esős ősz és tél.

'I'ehát legyünk résen. Kössük össze a hasznosat a jóva|
és pihenés, séta közben, tartsunk terepszemlét a madárvéde"
lem berkeiben, a réteken, a mezőkben, de főleg gyümőlcsö-
sökben. Nézzük át az etetőket, rendben vannak-e, nem kor-
hadtak-e el, nem keil-e újakkal pótolni. Nézzük, nrit fo-
gunk és hogyan nyese5etni a kertekben. gyiimölcsösökben.
hogy a maclaraknak természetes fészkelő lehetőségeket.
búvóhclyeket biztosítsunk. Nézzük, fő|eg az etetők körül.
lesz-e búvóhelyiik a raga<lozók elől. Tartsunk terepszemlét
a régi fészekodvak körül; de nézzük meg, nem tudunk-e
újakat is kihe|yezni. Nem szaporodtak-e el túlságosan a ve
rebek, a marlarakat pusztító macskák, egyéb ellenségek
hogy igy zavartalan életiiket, saját és a köz javlrra bizto
sítsuk,

De szép volna, ha a cserkészet révén, pontos, megbíz-
ható adatokat kaphatnánk, mennyi és milyen madárfajtát
észlelhetünk, hol, milyerr nagyságú és jellegű terűleten; de
szép volna, ha sok madár,védő igyekeznék ilyen jellegű dol-
gozattal, megfigyeléssel szaporitani ismereteinket, üdvös
közgazdasági. gyiimölcsészeti tanulságokat lehetne levonni és
egvúttal a madárvédelmet íellenditeni. 

Kuki bácsi

Lássuk csal(, aludttej, l,agy pedig piros magyar vér csörgedez ercirlbctr !?! I1d meg, hány hasonlri
hósi csernónyt ismersz a honr,édó magyar dicsőséges történeté,br.n, A ,,IJaiak]ava" páll,ázat porrtos
fettételeit a Magyar Cserkész 2. sz. 18. olrlalán olr.asltatod el. I]eküldési határitló : novernlrer, 5.
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( Papp Sándor |elaétele)

Öaá öítű
Irtal Heged.üs Géza

Nagyon örülök, ha dolgom végeztével kirnenekülhetek
a poros, íüstös városból, a zsibvásár-lármás ,,kőer<lőből".
Jólesik kitágult mellkassal magamba szívnom a friss, üdítő
levegőt,

Szombat délután van, Gondolataimba rnerülten, laisan
ballagtam a Csangota-ér partján, az erdőfelőli oldalon. Dél-
után négy az 6ra, Szíkrázó napsrrgár táncr:lt az arcomon, a
lombokon és mégis bágyadt, fáradt mosolyú volt az októberi
késó délután.

Júniusban a fürdőzóktől, a partoldalban gödröket ásó
gyerekek éleshan5ú zsívajátőI volt élénk a táj. Most, a nagy
némaságba csak egy vonat sípja sikít s a közeli gyár bődül
nagyot acéltüdejével.

A diófa is kopaszodni kezd. Sűrü lombozata. gyérül,
imitt-amott kilátszanak már pusztán maradt ágai, Alatta le-
hullott sársa falevelek.- Már ,i.rrr. iárok, a Nagyhídon is túl. Hol van a dús,
té"ueÍÁes fekvőlielvet adó f"űtenger, amelyben soksaor el-
il;;á;i;*? Á .ét.k'lekaszálva, a*fü gyökérig legelve. A
katánskórók száraz ágai megmaradtak.

}Ü.rrr. a feltáru_"Ió látóhatár szélén ttz lángja lobog,
Pásztorrverekek rakták száraz rőzséből. Közéje telcpednek,
hou., *éáb.redett tasiaikat felmclegítsék. Hallgatagon ülik
taiúl."Szilai paizánsáiuk már nincs; a tűz elhamvadt; csen-
ái."". 

-ai.s"..iűolvaá 
ballagnak kaszásláb{r barmaik után,

Úioiii"ta,'füzfánhiirtázó mó[áik hol vannak? Elmaradtak
Szát Mihály napján a nyárban.

Valahol, alig hallom, puskalövések dörrennek. Vas_tls
bakancsú vadászók járják áz ősi határt. Szegény nyulak,
gyorslábú hosszrlfülú légények; a kövér lucernásban híztak
a nváron. most vése bőséses asztaluknak.

' Hiányoznak a"légben'cikázó vi||ásfarkú fecskék, válto-
zatos tollazatú énekes madarak. őket szeretem legjobban,
mert ök itt maradnak velem akkor is, amikor már eltüntek
a telt kalászir búzatáblák, az akácillatos májusi esték, Átfa-
gyoskodjuk a hosszú téli éjszakát,

Csodás a természet, Halálthozó betegágya mellett ott:
ring az új élet bizakodó bölcsője is. A kukoricaföldön nincs
mái serrriri más, csak egy-kéi kupac sárga kukoricaszár,
Mellette pedig élénk frissen zöldelő búzavetés nő.

Itt óég él sem haltak, ott meg már új vetés sarjad a
termékeny földből...

Lehajtom fejemet és az élet értelméről kezdek gondol-
kozni. A születésről és a meghalásról...

Már besötétedett. órámra pillantak. Fél Szapora
felöltórn

miné1

Már besötétedett. Orámra pillantak. Fél hat.
léptekkel sietek a villanyfényben úszó város felé;
5allérját feltűröm. Meggyorsítom lépteimet, hoggállérját feltűröm. Meggyorsítom lépteimet, hogy
előbb hazaérjek barátságos kis szobámba.

Az utcasarkon mesállok. sült sesztenyét vesze]Az utcasarkon megállok, gesztenyét veszek. Amíg
az átus becsomagolja a barna gesztenyéket, elgondolkozom,
honnét ismerős az arcuk. Eszembe jut, egyszer júniusban
fagylaltot vettem tőle.

P[ty A7AT
1,1it teh€tett a c§eíkést. az óí§ uagy ö ]öi nyá]on

A M. Cs. Sz. Át]atvéclelmi Főbizo,,.u?"'ouíl;il;,.ff,, ? ,ÍoÖ:?f"I 11*Í.:"i*Íl,.Í.J,Í": Í,:,?,:"!LT
F-őbizottság a Magyar Cserkész előíizetői részére a pályázat beküldésének határidejé!november 15-ig meghosszabbította.
A parancsnok által láttamozott pályázaíot a következő elmre kell küldeni l Allatvódclmi l'őbizottság, Budapest
V, Nagy-§ándor utca 6. üserk6szlráz.

Pályadíialr 5.-, 3.-, 2.- pengö
T'ámpontul közöljük azokat a jótanácsokat, amiket a táborozó cserkészek kaptak.

Ne zaDariuk meg a táboí körngékén Iéuő mad.ár|észkekeí. A kiesett
fiókákat lehetőleg tegyük vissza a fészckbe : ha anyjuk nem foíadná
el, tápláljuk giliszl"ával (semmieselre sem kenyérrel) s ha felrrónek,
bocsássuk őket szabadon.

Az erdőben ne csapjuttk nagg lúrmát; hagyjuk énekelni a mada-
rakat, ne zavarjuk fel a vadakat.

KíméIjük a |ákat. fáborunk díszítésénél lombokat ne használ-
junk felesleges menrr5ziségben. Az ágakat ne tördeljük, az eltörötte-
ket íűrészeljük vag1, vágjuk le. Előfárót ne mes§ürrk le botokat.

Tábori építtnétryeink (konyha, tábortűz stb.) elhelyezésénél
üggeliünk a nöoéttgzctre,

Bottal ne csapdossuk a nöuéngzetet; ne tépdessük a leveleket;
ne szedjúnk felesle§esen virágot vagy De úgy szedjük, hogy mire
a tátlorba érünk, elszáradjon.

Szükségtelen nrértékben ne |orgassuk tel a talait s vigyázzunk
a fák gyökerére.

Lehetóleg naponként öntözéssel tartsuk ttissen a tábor növény-
zetét,

Készítsünk és. rít/íísunlt lel madárodut, etetót és itatót a tábor
közelében.

Az ételhulladókol (moslékot) ajánljuk íel a íalubeliek egyiké_
ttek, az alma-, dinnye-, napraforgó-, tökmagot stb, adjuk a mada-
raknak vagy szárítsuk rneg, gyüjtsük össze és tegyük el télire madár-
etetésre.

A ggiimölcsöt csak éretten és ne az ággal együtt szedjük le.-
Nícgfcleló fornrában híujuk |eI ahelytelen módon vagy a ros§z,

(napsütéscs, poros, légvonatos) helyre kikö_tött hllúra gazd.dja
Ii"ggelmét.

Ha utunkba tillterhelt oagy elakadt kocsí kerül, emeljük meg;
rriddal vagy toljuk a koc§it, a lovat pedig száron vezesstik.

A parancsnokság, lra mód van rá, szorgalmazza áIIaIiIató |el-
állításdt.

IstáIltlk, óIak tiszldntarídstíra, megíeleló almozására, §yakori
meszelCsóre tapint,atosan hívjuk íel a figyelmet.

A |alu számara furtotl üruvpélgen beszéIjünk a madarak, a:
többi állatok és a íák hasznáról, a háziállatok'gazdasági jelentósé-
géról, a benniik rejlő rrenrzeti vagyonról, a kutyák hűségéről, ember-
szeretetóről ós önfclá,ldozásáról.

A |alusi ggermekeket tanítsuk meg madárodu és etetó készítésére,
és figyelmeztes§ük a madarak parittyázásának, sörétezésének, továbbá
a fészekszedós káros voltára.

.lsáeríessük a }|lIaggar Cserkész dllatuédelmí rouatdt.
Ggüjtsünk áIlatuédelmi meg|iggeléseket és küldjük be a l\Iagyar

Cserkész szerkesztóségébe (Budapest, V, Nagy-Sándor utca 6)-
Az őr§i pailuázds íeladatai között szerepeljen az állatvédelen is"
A maggar |öId jellegzelesslgei egyes romok is, ezért ne rongál-

juk azokat és ne mászkáljunk rajtuk.
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Le§zállitották az ebvédö oltá§ any8gának
árát, §z rrltó,irnyagok ára általában igen
rnagas. Nagy akadá,Iya ez az állatok ler-
tózó betegségei elleni ,küz,delemnelk, A fer-
lizó bajok leküzdése pedig közérdek, éppen
ezért kötelező az ellenük való védekezés.
Ha pedig kötelező, m.éltányos, sőt szükség:es
is. hogy olcsó legyen. Ez az ideális ál}a-
p,:i azonban ezidőszerint még nem érhető
e ]. de mindenképpen törekszik .a kormány
a r,ádóoltások költséseit a lehetó legala-
.:l-.:1!,abbra leszállítani. Az árellenőrzés
c:szígos ktlrmánybiztosa jú}ius elején le-
szá-]itotta a veszettség elleni oltáshoz
sz:,ti.:séges oltóanya§ árát. Az oltóanyag új
á;a eg5, teljes adagért 70 fillér, ecy íél
a::;érr 50 fillér. Ezeken kívül felszámítható
a ;sr-nagolási költsés. a forgalmi adó és a
p{_,sta,]i j, Az olt<janyag olcsóbbodása rnaga
uíá]i.,,onta az oltási díjak leszálIítását. A
székesiöváros polgír,rnestere már ki is adta
a rendeletet. Buda&sten - az á}]atorvosnak
az aitóanyaggal együtt a házná! 2 pengó 90
ii!.ért keLi íizetni. Ugyanazon tulajdonos
töb'o ebének egy időben végzett oltásáná}
az clsó után következő kutyáért csak 90
ni]éri keil fizetni, Az öt hónapnál fiata}abb
és két kilogra,mnál nem nehezebb kutyák
csak íéI ada,got kapnak, ezérl 20 fillérrel
kevesebb oltási díjat kell értük iizetni. Aki
szegénységi bizonyítvánnyal igazcjja, hogy
nem tud.ja a díjakat megiizetni. az csak az
oltóanl,ng ön,költségi ára iejében egész
adagért 80. fél adagért 60 fi]]ért íizet.

Állatkereskedósek. sok kiiogás alí eslk
az ál,latrrk elhelvezése és gondozása. A hely-
szűke és allralnatlan vo]:a legtöbb okot ad
a panaszokra, Már többször íelemc]tük sza-
vurrrkat általában az á:.'.atok k;rakatban tar-
tása ellen; télen íáznaix. n},áron a nap he-
vének vannak kité\,e. .\í3sr kúlönósen a két-
éltú áIlatok tartásáró] érkezett hozzátk
panasz, hogy az á]]alkereskedésekben nem
kapják meg az é]e:mód:uitnak negie]e[ő el-
helyezést vizze| és szá::z he].!,e], De néz-
zük csak mcg 3z éne!:i,-.:na-da;a.;at. nr,t,en
szrik kis ka]itkíkbal sj::i,.óij:lei sölét zugOk-
ban.

Rökk szi|árd 50 évvel ezelött halt meg.
l{lö8 szeptember 25-én halt meg az a nag!,-
1e]kú iéríi, aki 2Í millió forintrryi vagyunát
különié,le ír}agyar jótékony célokra hacyta.
Bn,nek az óriási hacyaté,knak egy része,
§(t.000 forint maradt áilatvéde,lmi céklkra.
Az örökhasyó a székesiőváros kezelésére
brzt,a a nagy alapírváttyt és an,nak kumatait
az országos Ál]atvédő Egyesület kapta meg
évcnkint, rnost pedig annak jogutóda, a Ma-gyar cserkészszövctség Állatvédelmi h'ő-
bizottsága részesül a iótétemén,yben. A nirgy
jótevő szerélnyen é]t és végrendeIete nagy
meg]epetést és örömet okozott az öröklő
intézménye,kne,k" Az Országos Állatvéaö
Egyesü}et akkor, hatodik évébe.n, a kezdet
nehézségeivel küzdött és ez a n.agyszerű
alapitvány Iehetővé tette az egyesület nagy-
szabású országos rnú.ködését. Az alapító le-
vól 16 óvvcl llökk Szilárd halál,a e,lőtt kelt
é§ a nagy örökhasyó alapító tagja volt az
országos Állatvédő Esyestiletne,k. Ezek az
ősszegek akkor óriási értéket képviseltek
és sok-sok jótéte,món,ynek lettek f orrásaivá,
sok könnyet töröltek le, srlk kint, nyonort
enyhítettek az idők iolyamán, Nasy hálával
emlékezürrk rneg tehít, mint örökösök, bő-
kezü örökbagyón,k jótéteményciről halálárnak
öiverrévt§ óvfordulóján. Rökk Szilárd Ma-
gyarország legnagyobb iótékony hagyomá-
nyozói kőzé tar|tlzík és nemcsak az állat-
"-édök, lranern az egész ne,mzet lelkébe örök
entléket áliított nevének.

§§í€ík Jakabot, ,m. kir. kísérletügyi iő-
igazgatót, a Magyar Királyi Madártani ]n-
tézet 'tg,a,Lg,a+,ójőt a Nemzctközi Madár-
véde!mi Bizottság európai o§ztályá.nak al-
elnökévé választrltták meg. Ebben a szerve-
Zctben, amelynek ?7 állam a tngja, Magyar-
ország a Madártani lntézettel a}apítása
óta képviselteti magát. Az európai osztály
elnöke. Percy R, Low (Londc,n) meleghang{r
levélben közölte schenk Jakabbal a}elnöki
nlegválasztását, méltatva űg,v az ij, mint
Magyarország érdemeit a ma§yar és a nem-
zetközi madárr,édelem terén,

HŐPAtAcKoT MINDEN csEaJ(ÉszNnr
FÉMBURKoLAT NÉLKüLl K|V|TEL (l-Es TYPUS) MÁR

1PENGŐ hlFlttÉntŐl
K.APHATÓ A SZAK Ü Z L ETE K B E N

G Y Á R T J A: MAGYAR WotFRá,'MLAMPAGYAR,
KREM§NETZKY ]ÁNoS RT. BUDAPE§TEN
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A Iilmn,CmG
A herceg sótálni ment az erdiibe. A harmatos reggel

lrivta a veszprémi rengotegbc. Ahogy kiji'tt & tenrplonrból,
egyenesen az erdőnek vette útját. Ugy számított, lrogy a
barátok majorjáig gyalog megy, olt azután lóra száll. Dél
íelé meg§ majd csak vissza a városba. Akkorra érkezik
\reszprémbe apja, István király is, aki dólután töruóngt Iút
az Isten szabad ege alatt; eléjárulhatnak a megyebeli
pereskedő nernesek s rögtön igazságot is kapnak a király
úrtóL lgy történt a legmagasabb bíráskodás Istvátt ltirály
idejébcn. A kirá}y helyet foglalt főenrlrerei köziitt egy tore-
bólycs fa a]att. Ide jöttek a pcreskerlők, a király meghall-
gatta őket s tústént ítélkezett. Ez az íLélet aztán §zent volt,
rnint a törvény.

A herceg csakhamar elérte a trrajort, alrcll fiatal, sárga
paripát vett rnaga alá. Aztán nekivágott a rengctegnek:
hegyoldalon fel, hegyoldalorr le, vízmosáson, lrozóton,
tüskós cserjóscn át. . , Itt, az errlőrcrrgoleg ruólyén, títvol
a várostól, a sátraktól, az cmberehtől, itt órezte nagát
legjobban. Hosszú, fárasztó lovaglás után megállt, Ittszállt
a lóról és az állatoliat vagy a növényeket figyelte, Orákig
el ttrclta nézni a harrgyáI<at, a nradarakat, a virágok hajlon-
gását . . . É,ppen egy kis őzikével rrézett farkasszernct,
amikor a háta megett zajt ltaliott a bokrok között. Hátra-
tekint. §iető emberi a]akot pil}antott meg a kijzelben.
Hogy keriil ide ez az ember, alro! csali a madár jár ? . . .
Rákiáltott a férfire :

- Hová sietsz, atyánríia ?
A férfi megállt hirLclell. §íegiepődve nézett a lrercegre.

Néhány lépéssel közelebb nrent 1rozzá.
*- Miért szó}ítsz meg ? Utamat akarod állni ? I(i-

kezdhetsz velem, de te húzod a rövidebbet biztosan . . ,
A lrerceg egó§zen krizel rrrerr[ a férfilttlz,
* Csak ázt kérrJeztenr : hová §iet§z ? * ntondta nroso-

lyogva. - De lra nem aka-
rotl megnrondarri, az sem baj.
Akkor legalább arra 1el€lj,
tur]od-e mondalti, hogg dícsér,
tessék a Jézus Rrisztus ?

A.téríi összeráncolta sze-
nrtiltlökót, belcfogódzott nrel-
lére lógó hajfonataiba, merőn
a hercegre nézett s kis idő
után így szólt:

- Tudnám, ha akarnárn,
de.., nem akarom / En a
pogány istent irnádom, elég,
Ira az öcsóm clhagyta ősi }ti-
tünket s kcrcsztet hány ma-
gára. . . f)e clveszejtem előbb
vagy trtóbb tlgyis l... Hanem
megyek, rnert nrég itt talál.
Jön utánam. Veszprérnbc
nregyünk a király úr elébc.
Ma törvényt lát a lrirály " . ,

.d herceg sokáig trézte a bartra arcú, szép magyar férlit.
Az már nrent volna toválrb, tle nem tudotl szabaclulní a
fejeclelrni tekíntettől,.- És mít akartok a királytól ? --- liértleztc a }rcrceg
nagyon lassan ós kotnrrlyan.

A iéríi kis ideig §yanu§an nézctt reá, azutiirr clbeszólte,
hogy az öccsót bevádolja a király elíitt, nrtlrt trcrnesi fö]d*
jük határkövét jócskán átgiirdítt,Ltc a7 ggyik éjszakán az
ő íiilttjére. Cinkostársai is voltak lliztosan, rtrert a kő oly
rragy, lrogy egymag.r rretn bírta voltra otlúlrlr htngeriterri.
Nyilván keresetónyek voltak azok is . . .

A lrerceg még nrirrdig nézte a féríit . , .

- Te nem jársz jó és igaz clologban tntrntlla
aztttátt.

A íérfi öccse most crcszkeclett le a lrcgyolttal<rn.
-- Épperr itt jiin a lríres öcsónr , . , I{i:rclezd u}cg telán

őt is, }ra . . . valanri ktizörl virrt az tigytiukhiiz cgyáltalában,..
De a herccg }neg §ern m<rztlttlt.
Az új jövevény csaklrarrrar észrevetle a beszélge!ó

féríiakat. Hozzájuk rnertt. i\ Irerceg ránézett :

-- Dícsértessóli...

- Dícsértessék a -Iézus | - íe]elte a ji)vcvény.

- Te is a király úr}roz tartsz, Veszprérnbe ? A törvény-
látásra ?

-.- Vóclenem kell nagarn, uram, a hazugsággal szonrbon,
I}átyárnat már nap<lk óta kérlelenrl lrogy higyjen ueketrr . . .

lriába I Fejébrr velte, hogy c§ak ón lehetok a tcttes, aki
nreg akarja őt kárositani. . .

A lrerceg előbb az egyik, azután a másilr fóríil vlzsgáltn
hosszasan tekintetévtil, azután csöndcsen beszólni kezdett :

Testvérek vagytok és pereskedtek " . , Bátyja
akarja clveszítcni iiccsót " " , Én megnrcndom nektek, ki
hengeritt:tte odébb a ltövet, hu , . .

Ils nros! sokáig a pogány
lórfi atcát rróztc. Á lérfi za-
vartnn nózet.t jei}rbra, balra"
dc nont szólt... A hcrceg
köpcnyc alóI síma lakeresatet
vett tnost r:tő. A pogányhoz
kezdott beszélni ;'*- Te pogány vagy és
én mégis arrzr szó]ítalak íel,
eskii<tj me§ trr€ a íeszületre,
Józtts kereszljére. hogy öcséel
a bűnös.

A pogány nem mozdu]t.
A kcresztóny a lrcrceg-

trez lópeIt. A96óeió harrgon
tleszélt :

Ne lcívárrd, urallt,
hogy nregcskútljön, ., Hami-
san cskiidne,.. A lratnisan es-
ktivőt pcdig nregvcri az Isten.
tnkállb visszalrctrgeritem a kö-
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- Nem,tudom, ulam, ki vagy - rebegte, - de igazat beszélsz, . .

tudtam, hogy a ti isterretek ilyen győzedolmes . . . Már tudorn mondani :

tessékaJézus... Én... én... vagyok a gono§z...
{, herceg felernelte a térdeplőt.

yet a magam földjére még egyszer annyirao nrint volt " . . Yállalom inkább,
hogy én vagyok a bűuös.. . Jézus nevében. . .

A herceg lehúnyta szemét és magasra tartotta a keresztet.

- Pogány l... Te hengerítetted odébb a határkövet, hogy bevádolhasd
testvéröcsédet. .. Igaz-e ?

A virágok bólogattak az erdő rnélyén, szellő suhant a férfiak
ten imádkoztak, a harmadikat pedig kiverte a verejték, de szó
el ajkát. A pogány most térdre hullott a zóld, íüvön.

Én nem
Dlcsér-

- Menjetek békével. A királyok királya tett ma igazságot néktek, . .

A testvérek hazamentek.
Imre herceg pedig lóra pattant és elvágtatott Veszprém felé. M. Sz, B.

..--1 .- .-...-{r.---}ffa-(.l---.r. a.aa}r r.
a?ÁM f.I,1 t,ÉIKE

Én uoltam az, bár nem hiszem, Amelgtől mosían búcsuzom,
Aki mínt ggermek jöttem Első helg uolt, hol nem
Apdm kezét szorongatua Apd-m kezét szorongatua
Az iskolóba. S a terem Léptem be |éIue. Azóta

Apdm keze kitudja hol ...
Az engém durua, nagg;
Apdm kezét szorongalua.. ,

Oh szép kor messze, messze Dclgg.

GYd.;T
b orof yrl

n§ull llpllllr
knphatri a lllagyarországi
összes szaküzletekbeut

arcára, ket-
nem hagyta

BERESZTELKl
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LACI rÜr-öxÓR,Á-ra
(avag1, : a lrazug emlrerí hamrrrább utól6rlk, mlnt rr sónta kutyát . . .}

- Siess Laci - hallatszott anyu hangja, - elkésel a francia óráról. Illult-
.kor is panaszkodott a tanár úr, hogy te érkezel utolsónak.

--Nlgn 
találtam a könyvemet, de már megyek.

És Laci barátunk ináris hanyatt-homlok rolran - három fokot is keresz-
tülugrálva a lépcsőn. El is jut a kö?eli sarkon levő mozihoz. Ö_les plakát hirdeti a
dara-bot, Detektírtrirténet. Lacit megszállja a kíváncsiság ördög6. Önkéntelenül
turkál-furkáI a zsebeiben, A pénzvadászat eredménye: hetven fillér. Megvan,
megvan l Azonban megszólal á lelkiismeret hangja : Laci, Lací, mi lesz a küIön-
óróőat? Laciban megmózdul valami és szurkolva pislant vissza a szülői házra.
Nem figyeli-e anyuká az ablakból ? Az ablak csukva. Hopp -- s Lací már benn is
van a pthztárnál. Gyorsan jegyet vált --,mqg mala{ !9 hús1_ fillé_rje. Azon majd
cukorliát vesz a szünetben; elvégre nyalánkság is kell a teljes élvezethez.

,Előadás után lélekszakadva s kigytllt arccal vágtat haza, de megszep-
penve nyit be a lakásukba, mert bizony kissé hosszúra nyúlt a ,,francía óra"
-- a moziban.

Anyu csókkal fogadja ,,kötelességludd" nebulóját, Laci ettől bátorságot kap
s hogy Ólébe váAion aZ es'etleges kérdezősködésnek, büszkén eldicsekszik, hogy a
tanfi-rir szorgal-Iiának jutalmazásául külön is foglalkozott vele. Azért maradt
távol ilyen késöig.

- Jól van édes fiacskám, derék fitl vagy, csak szépen ozsonázzá| meg s
aztán vedd meg a fejesvonalzót, amelyet Ga-bi barátod eltörött - mondta anyu.

(lqazság kédvéért : Laci vo].t az, aki Gabi hátán pozdorjává törte a sze-
gény-rájzesiközt. No de nem ez volt az első vonalzója i az elődét azzal küldte
a niásvilágra, hogy sétapálcának használta.)

laci ÜenyetrÖÓtlenüfizgett-mozgott, zölá kariká\ kergetődztek a szeme előtt,
rnert az állampénztár - ázaz az összes zsebek alja _- tökéletesen üres volt,

Egyszerre- megszólal a c§engő. Laci szeme felcsillog, mert a nénikéje szo-
kott ilyén időben jönni, aki már többször kisegítette nyomasztó pénzzavaraiból

- titókban egy-egy pengőt csúsztatva Laci zsebéhe. - Meg,van mentve abazal
- clkázott á[LaÖÍ agyái. Ehelyett azonban Gabi ro-ntott-be egy levelet lobog-
tatva maga előtt. Sikoltozó hangja harsogott a levegőben.

- Alanár rlr küldte ezt a l-evelet, hogy a szülők tudomására adja Lací kö-
vetkezetes óramulasztásait.

(Laci élete történetében ugyanis nem ez volt az első mozi-eset.)
i.aci papája, aki a szomszéd szobából mindent hallott, gyorsan átlátott a

szitán. Nyomban előkerült a nádpálca.

- Láci, Laci, de poros a nádrágod. Gyere csak ide fiacskám l - s csihi-
puhi, alaposan kiporoltá a nadrágját. Csak az volt a baj, hogy ezalatt Laci is
benn volt, a nadrágban. Azáry Enril

..\N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ §\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

lrW^ffiW0nl0t9§É
bíc5§Z

o1 t534t u4
29



Tudom, tudom, kicsi testuér,
Te ís érzed ggdszunk,
Tudom, tudod, miért sötét
Ez a mi uildgunk.
Tudom, tiszta, kis §zíoedbe
Eggre ggűl a bdnat
S könnged csordul, ldtuadtdga,
Széttépett hazddat.

gln"am . . .
Tudom, tudod, érted md,r,hogg Tudom, tudom, napróI-naota
Balsorsra születtél, Nehezebb a szíoed,'
Eogg a maggar szenuedőkkel I dtua, hogg nincs e uilúgolt
Eggtestuérré lettil Eggüttérző hiued,
S hogg amtg a Nap felettünk Hogg ameüe sóhaiod szúIl,
Kí nem süt egészen, Rab maggurok élnek,
Nem uígadhatsz, nem örüIhetsz Kik, amíg a szíuük dobog,
Gondtalanul, szépen. Tebenned reméInek.

Ám, amig az idő érík
S betelik a uégzet,
Tudod-e hogg mi a munkdd,
Mit kell tenní néked,?
Tudod"-e, hogg meg kell győzni
Az egész vildgot:
Rejtürtk mi még szluünk mélgén
Csodateuő lúngot.

Nem roskadt le ez a nemzet
Bilincse terhétöI
S híttel hiszí: kiggóggul még
Trianon sebéből.
H_ite |orrds. annan buzog
Áldott bq.Izsam rdia:
A htvőt, az ígaz embert
.Isíen ís megáldiq'! Kouúch Ferenc.

Bag:oly lVIrrIrí úanáesoú a,d
IR'fr\; KI-ITA§I önön

Mókuska Pityunak a lakása ott_ yoJ! az erdő tisztásán
.álló öreg bükk odvában. Mohával kibélelve jó puhára és
mellette-még böséges hely is akadt a téli é]elem elraktáro-
zásáta. Eddíg mináen ős§zel kevés,fáradsággal telt meg ?z
élelmiszerraktár, mert az öreg bükk szomszédjában ecy j9l
kifejlett mogyoróbokor áltott:Az annyit termett, hogy a jó
éde§ csemegéből jutott is, meg maradt is.

De ebÉen aá évben'bai"ttirtent a bokorral. Még nyár
utólján megsápadt a lombbzata és szomorko,9va csüngött
alá inindelileirélkéie. Mecszeonent Mókuska Pityu. Bús]a-
kodva ült az öreg u"tikt eei,it"v'asi.ag ágán. Ivíég §óhajtott is.

- KipusztÜl a drá§á bokrorn_l... Mit tegyek, hogy
riregmentsem?...- Az egyik szomszédos fán Fekete Rigó álldogált. Vígan
furulyázo[i. De mikor meghallotta Mókuska Pityu keserves
sóhajlását, felfigyelt és abbabagyta a nótázást. Odaröppent
a bükkre.

- Mi bajod földi ? . . . Miért sóhajtozol ?
Mókuska Pityu megsimogatta lábacskájával füle lregyén

a szőroamacsot. -
j Bizony, van miértt... A drága mogyoróbokror4

haldoklik l . . . Nem rakhatok el ezután finom, édes mogyo-
rót a kemény téli napokra l . . .

Fekete Rigó jószíwel vigasztalta.

- Nem kell mindjárt kétségbeesni l . . .
bokrodon §egíteni.

- Hogyan ?. .. M&ént ? .. .

- Hát bizonv azt macam sem tudom - válaszolt
Fekete Rigó. - DÖ adok neli'ed iótanácsot. Menj el az erdő
tudósához, Bagoly Mukihoz. Ott lakik az erdő közepén, _a
reves tölgybeniN-agyon bölcs és okos tanácsokat adott már
azerdő lakóinak t...

Mókuska Pityu örömében egyet bukfencezett a bükk
ágán.- * Nagyszerű gondolat ez, kedves íöldi l . . . Megyek is
azonnalt...

És ágról-ágra ugrándozva, alkonyatra el is ért a reves
tölgyhöz.-MegztrgetTe Bagoly' Muki -ablakát. Két világító
pont tünt eló nyomban a sötét ablaknál és öreges hang
recsegett ki onnan.

,B,qgoly Muki feltolta homlokára a nagy okulárét és tl8y
gondolkozott.

- Hm-hm l.. . Kemény dió ez a mogyoró l .. . De
majd kitaláljuk a baját l . . . "

Azzal fölkelt és leemelte a kártevőkről szóló nyírfakéreg-
kötetet. Végigböngészte a bevésett feljegyzéseket s egy§zer
csak odabökött a csőrével az egyik sorra.

- Itt van ni l Ezelőtt vágy ötszáz nappal jegyeztem
ide egyik megfigyelésemet : az é-tó fákat rágó férgek pusztít-
ják t.. .Ezaz !Abokornakisezabaja l... F'éregbántja l...

Elképedt Mókuska Pityu. Mit tehet ő a téreg ellen ?
lVleg is kérdezte nyomban.

- Hogyan pusztítsam ki a férget, urambátyám ?
Bagoly Muki felkacagott. Olyan jóízűen nevetett, hogy

tollas fülei is megreszkettek.
-- Ocsémuram nem ért alrhoz l . . . * hangzott a

rec§egő felelet.

- Hát akkor ? - kérdezte Fityu.
-- Egyszerű a dolog l . . . Megkéríti a fák orvosát, Zöld

Harkály doktort, hogy segítsen a 6ajon. Ez az egész l . . .

Mókuska Pityu nagyon megörúlt. örömében sietett is
elköszönni, hogy minél előbb - felkeresse Zöld Harkály
doktort.

-_ Ajánlom magamat kedves tudós bátyám és nagyon
köszönöm jó tanácsát l . . . Megyek, sietek t .. .

Igen ám, de hol van Harkály doktor lakása ? E'zt már
nem tudta, mert máskor rlgy látta, hogy az mindig munká-
ban van. De ba nem is tudta Pityu a doktor lakását, hát
segítségére jött a véIetlen. Alig ugrÖtt :vagy százal, megUtta
Zöld Harkályt az egyik fa oldalán. Ugyancsak csákányozta
annak a kérgét. Odaköszönt.

- Jó estét doktorkám l...
Harkály doktor csak éppen odartekintett és folytatta a

munkáját. Köszönni is csak munkaközben köszönt vissza.

-Jó estétl...
- Kérném valamire l . ..
- Hallom l...
- Jöjjön eL hozzám, az odvas bükkhöz. Beteg a

mogyoróbokrom.

- Igen t... Jó l... Csak kaúkázzolt baza t Megyek
tüstént l . ;.

És igazat mondott t Mire Mókuska Pityu hazaért, már
Zöld Harkály is fölötte csörtetett kemény szárnyaival.

- Hol az a bokor, had lám ?l . . .

- Itt a t 
-mutatott 

a bokorra Pityu.
Odaszállt a fák doktora a bokor tövéhez. Kopogtatta,

kopogtatta. Egyszer csak felmordult.- * 
Meg ián, meg van l . . . - És kemény csőrével

ugyancsak csákányozta a fa sebét.- Hát uram fia, nem telt eI két tüsszentésre való idó sem,
már egy nagy ollós férget hrlzott elő.

--Látjá-e, 
mi ez-?... Rágóféreg l... FIa nem syócy-

kezelem ezt a bokrot, bizony rövidesen végére jár. Kioperál-
tam, magához jön nemsokára.

- Mivel tartozom doktor uram ? - kérdezte Pityu.
A harkály felmutatta a kipicézett pondrót, aztán

nagyot nyelt és elcsörtetett. Röptéből kiabált vissza."" 
- Éz az én orvosi dtjam t'. . . Magamat ajánlom t . . .

Mókuska Pityu azóta vígan gyüjti a mogyorót a téli
raktárba, de ti is kaptok, ha rátaláltok az odvas bükkre.

Hátha lehet a

- $i az ? - kérdezte Bagoly Muki.

- Én vagyok" Mókuska Pitlro, az odvas bükk lakója.
Tarrácsért jőttem tudós uramhoz.

Bagoly Mukinak nagyon tetszett a hlzelgő megszólítás.
Nyomban ki is nyitotta'a kéregajtót.

- Lépjen be, kedves öcsémuram l
Móku§ka Pilyu bernent és illedelme§en mozgaLta pa,

macsos fülecskéit- De lrogy elbámult a tudós bagoly szobá-
ján l Mindenütt apró könyv állott a polcon. Ilyent még
Pityu barátunk nem látott. Nagy elbámulásában bizonylem látott. Nagy elbamulasaDan Drzony

majd elfelejtett leülni. Pedig éppen három-
szor kínálta ülésselBagoly Muki.

- Foglaljon helyet öcsémuram és
mondja el, mi járatban yan ?

Mókuska Pityu azután szép rendben
elősorolta bánatát, panaszát. Majd szíves
szóval f ordult az öt Qg tudóshoz.

- Megkérem szépen urambátyámat,
adna nekem tanácsot, hogyan mentsem
meg haldokló bokromat ?

/.+--
/ 

'f 
_\_\

,,YÖnÖS KÖR.",rzctvény



A BE§ZÉD HEVÉBEN
... és ahogy körülnéztcm, láttan, hogy

egredül nnaradtam a ccatatéren. Pcrsze
czzcl nem törödtem, hancm bálran tovább
harcoltam"

*í

T B,IfIilrPIr :;:*,f i,!T,ji 
ő;.1?.1 líffi r." Í.k|

ba|nokságát etsó és másodikhelyen. Üzembiztos, gyors, rendkívüt tartós.

Dijtalanut bemutatja, TRlUMPH írógéPek vezérkéPviseleíe
BUDAPEST, Yl, PODMANICZKY U. l. TELEFON l ll.§{5l

10Wt..,§zűrÉl*-b-
TUD AUTóT VEZETNI...

Fiatal ember jelentkezik sofórnek.

- Tud ön vezetni versenyautomobilt?

- Hogyne kérem!

- Van róIa bizonyitványa?

- Nincs, A volt gázdám nem adhatott,
mert ögszetört karokkal kórházban fekszik.

ó

\ -=-§c,\dr,sS\
-) Q4*

§ !Í9syar crerkészszÖvet3ég.Htvatalos lanla. ElÓÍlzetési ára _e.gy évrc ?. pgngo 80 lixér, .-"]v 
"s}.r""rro 

küldend6 be. Egyes azám ára 28 ítllér.Caekk]zámlq 31.4?8. §zerkesztóség és kladóllivatal: Budap!:t, V;-Naqy-sáridoiutóá o, Csórr-éiz-ná". Bi-"iiliit3.?-"t-eii.raaageiÍ]róietBiJ r<occb Béla dr.Kladla a MagÍaí Cserkészszövetrég.

NYomatott Tolnal Nyomdal lrlÚlntózct ér Kladóvátlatet R..T. mélynyomó ködor3ó3épcln, Budlpcrt, yll, Dohány utce l!

.]

Örsvezető: Tudod-e mi az optimizmusl
Elcmér: Ha valaki iánsost tesz a sra-

lnofónra és várja, hogv i Rákóczi-ináuló
szólaljon meg.

*

A KIS RAVASZ

- Le tudod-e papa írni a neved be-
húnyt szemmel?

- Hogyne tudnám!?l

- Hát akkor írd alá a félévi bizonyít_
ványom.

*

o, rl

"r, j,l
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t*i,
I(ERE§XEDÓSEGÉD AZ.INASHOZ

- Ahhoz tartrd maged, Mirka, bogy
a jövö hétcn fehér hctct rcndczünt.

- Mit jclcnt az, regéd úrl
* Azt, öcrlrör, hogy mindcn reg3cl ncg

kell kcfélned a fogad, ncg lrell nornod a
kczed éc tiszta gailért lrell felvcnucd.

*
SZERKESZTÓI ÜZENET

kérdéc: A lovam néha rendesen visel-
kedik, néha megbolondul. Mit csináljak?

Felclet: Ha Óajd rendesen viselkődik,
adja el gyorsan.

_ Otthon van édecapád? - kérdczi egy
idegen az ajtó előtt üldögéló lrisfiútól.-'

Kirfiú: Igcn.
Az idcgcn sokáig csengct, dc erednéay-

tclcnül.

- A tc apád, úgylátszik, négrincs ídc_
hazat _ szól oda a fiúhoz.

- Dc bizony otúhon van, clak hát nem
itt lakik.

.v

HALLó, ITT RÁDIó!
Lombik dicsekedni akar barátjának saját

maga íabrikálta rádiójával. Csavargatja
állomásról-állomásra. A készülék azonban
hörög,- sípol, de nem akar megszólalni,

- Olyan ez a készülék, komám, mint a
gyorsvonat * szől, a barát._ Hogy-hogy? _ kérdi a még mindig
kisérletező fiatal Edison.

- Az is minden állomáson fütyül, anél_
kül, hogy megállna.

TÁNCISKOLÁBAN
Lcány: Pista, maga igen szereti az ál-

landóságot.
Pirta: Hogy érti ezt?
Lcány: Usy, hogy állandóan a bal-

lábamat tapossa.

HÁzIREND
Házmectcr a fiához: Adta conorz kötvke.

mindiárt kiporolom a nadráiol
G y e t c k: Nen lchet. TIz óra clmult

és l0 után mÉr ncm rzabad porolni.
{.

ol;ol!"syoo 
komoly vagy, Gabi. Mit

- A ,iííz pcrc rzüncú" vicceitt

{:

GYORSASÁG
Egy nagy vállalai igazgatója nem túrte

a semmittevó alkalmazottákai. Esv alka.
lommal..látja,. |ogy 9ey fiír a ráfttárban
ladan ulve uJságot olva§,

- Mond fiam, mennyi fizetést kapsz te
egy héten? - kérdi t6ie dühösen. '
".- Tiz pengöt - válaszol egykedvüen a
fiú._ Itt van a tíz pengöd, de most taka-
rodj! Itt nem engeáem] hogy bárki lopja
a napot.

A fiú vigyorogva elkotródik, az igazrató
pedig a raktárfónökhöz fordul._ Mikor vettük fel ezt a semmirekellőt?

§emmikor kérem. A PoUák cég alkalma_
zottja volt és most hozta ezt a cíomagot,.

*

KI§ÉRLET
A mana éppcn akkor léo bc. anikor

§yuli a djvády:on fején rttlva, nejczol cgy
lcBvaro§ lcnycrct._ Mit ccinálcz te haczontalanl?l _ ldált
rá ijcdtcn.

- §cmnit. Ccak próbálom. horv tchet-t
a lrenycrct f cl ir iryclni'- Í'átauotja
Gyuri.

(
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RutlrlN§HŰ
§porthnrlunya ... P 1.00
Túrazoknl ...... P P.70
fullóyer .. ".... . P B.llü
,rKarnkún.r e§srk6§zln0
1 {7.-1 6 8 testmogassdgúak-
nck ....,....... P 6.-
1 á 9* 1 ?0. leslmagasság{lrtk-
talr .. - ,. .P B.§0
1r 1*I 8t íeslmagassdgúcA-
na&.,..,....... l' 7.*
ilín grssn§rú clp6, lllí §tátror
uédiqaű
36*{0 §úmig,.. p 18.!lll
tll*&§ slómig.,. .P SS"E0
torulrrlpfi, t*kab . színban,

. flr-tT 18--34 szdmig
l' P,llll $.tl}

3ő*"4t 4!t*46 §zámíg
7, s.?B {.i}0

Nomúd alpiitl§ztila,kéizlet :
K i sm1r ettt s(üke í (, l é nu t s itő-
ke|e, |éngesltőruha, cipőkrém
ds ktttőkcte, üdszontokbanP t.s0
Clpfiolnlr, ürfgícn .P ;..t$
§orvftl halrclr ... .P *.S0
§nkanewEí|o púrta P *.§O
Vlherkalút, ;rNomód"
14?*158 cm tesbnagas-
ságúaknak,.... 

" 
P t6.60

169*I?0 cm lestmaga*
ságúaknak ...... l' l$.60
17 1-182 cm íeiímagas-
ságúaknak ....,. P l?.60

PlHEN6
Takaró, szürke ,.. P B.dO
Jamboreo.syaptűtakaró,
sztirke ...,....,. P t?.üe
Búlóz§dkl |ehér .. P S.ü0

TESTÁPOLÁS
Et*6goúólykósrl at, | é md,ob oz-
}an .;..-,....l.. P 1,s8
Űrsl rnentökószlllt, erőlemez-
d.abwban . P S.6ü
Moedókó§rtot .. ;.,,.P P.§0
Apróizor*rlt$sulat; . | émd.a-
balban ...... ... . P 1.ü0

ÉlruxrzÉs
Kulaes, aluminium P 1.S0
Csnika, szeglele* .. P e.8B
Ivóylh*rn lapos .. P *.e8
Gyorsl§z§ ....... P 4,§0,
§ó. ós plprtkaszóró, P -.3Bftetdoboz,
200xI50x ?f rnrn P &.G0
§őprrtlck P 1,S8
Toatojés . P *.1a
§vöeszh$z, €l&r,rfnlurn}dr,
kanúI-víIla .., . .. P *.7ü
Morz.ekós, f-rCsye* n§ilén a
morre a-b-c-oe| ,. . f} 

'.90Rovókós ......., "P 1.60

tlENETKÉszsÉc
Iráuytü ,. P *.98
T6rkáptóskr .,... P e.80
§lp, crÁshaníú . .. P *.58
Vüanyl{mpt .. .. F 1.?S
Khtkl-vlllanylómpa

P 8.*
Z*oblámpaolom .. .lr *.4S '

Z*oblilrrrprtzzó ".. P *.1ü
Nomád sátor, 20dx 200 cm
ataplerüIelű ..... P S5.-

csoMAGoLÁ§
Olrtalnsák . rt,..3,. P'4.W
}I{llzxd kr,.sorüryolómaskó,
kb.roxr6 0íl ..i P -*.{0
i{ólho*zl|, 80 am P *.44

zÁszlór
Nomr,otlszin{i zísztók,
pamül, Dalíott

öOxl§0 100Xl§0 100xtQa
F* a6d**§§il.-*,T..Tr-
g§apltl, eggb*stttt

80x76a 100xlő0 100x?Oa

KAToN^l Rll§crtLzÉ§§K §TB.
tlsztl t{borl xapka, &cmgambóL., " .P §.§!

Sapkntár' rzókak ;

,§cp*crdxa. erii§í . , . ... ". /' *.q,'múselucm P ._.e
íém'.. .,, J,,-.li
Sapkaíopdnkrsrie/,..,.,,.,t} --,.lpainut', .. P*.O
Pnrollrr (gnllúrrt):

Calllag : .l,rangcsillag, darahonként, rurl.u

Celluioidxillag .... P*"l}
Műcsonlrsíllag . " ",. l} *.l}
Csonfcsillag .l...í. P,*.ü
Fémcsilltlg, .íla .,.., "Ezúst h(mzcll celllag,

§ombok, darabonkónt:
áxmg koranás köpcnyre .. P *,il
Kqrtnás gomb, komkzköF.hute ",, .P .*.ü
zubbqnyt! J' *.$,{ ujrfq P *.0l
§gakeregCly, lcgéngségt tc§rütdrd.,. } *.8
§ujtdr, rnClerenÁ,Cnt .,

"§rrlsír4/íds Jc P **30, 
'rú 

P *.1
Rall,gtghéslnz mú§dtüdr*suríd* ..... P *.tr
Iütngielzéshez ggaplí)s su/tds .,... P --.1
Rhakiruilús, traűsclgem . ". P -"O

Karp*czomiiriy, önkénlesi P -.S|
§lpzslnór
§tüslstíttű láncol!, darubqlr.kdnt .. ,, P ,*.6
Mtlsclgcm §ípz§'r:dr, makkal ...... r *.§
Dorók-, t,óll- és kordszltak :

betákszli, srulcngáürtalytd.skóaat, . .

§nlerle-sníj, barna ocgg narul., " ..
Ft:§ríoigrd§"|rd, burna orgg nalut .,.

P §.§
P s.§p 6.ú

Kaphalók ewnklvül dz ö§dzd§ kalonai, w
lamint rsendiir, reruIőr, lemnlc, uasu/.l,
tr3e*zkó.rl, {űzoltó, poslát, tronlharcls Js üren
eguenruha*qli és |elszerelési eikkek nagy képt
fujegpilkilnk §rc."inr..§' l&úü lR* g3.{o


