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Az cgórz vilar6ot bcjárta a hir, hogy a Kárpáralja megceállácakor
c§óbcn, hóban bonvéd kerékpároraink két nap alatt majdncm il00
}ilomótcr ütat tctúck meg. Ez r remck tclieritmóny beirta nevét

a ma8yar tÖrténelcmbc

Kerékpárra magyar c§erkész !

Ma ruittdcrt cscrkésztrck kótelcsségc a kcrékpározás, A vitor-
lázó repűlés a mótoros rcpülés clsajátitását könnyíti rteg, a
l1crékpár<rzás (,s a kcrékpár kezelése pcdig clsó lépós a nrótur-
kerékpár. az autó l'cló vczctil lépcsón.

Kcrékpárra nlagyar cscrkész I

l93E öszólr törtórrt,
Riadó! Mirtdcn cscrkésl a helyóre! Kcrekpát<"rsok a lerúlet

székházábal Azonnal végrehajtani! Add trlvább!- Telvább adtanr.
... Més soha ilyen gyor§an nem tudtam átöltözni. Anyuka

lúlig rrevctve, félig íéltve és a sírással küszkódve adta ide a
hirtelen összccsomagult elemózsiát. Yigyázz magadra, íianr. Igaz.
ezek most gyakorlatok csupán. de, ". dc soha nem tudlratjuk, nenr
lesz-c ebból va1y a kövctkező légoltalmi gyakorlatbril c8yszcr
halálosan komoly tragédia, Yigyőzz magadra fiam! És vigyázza-
tok Budap_cstre ! .

Ekkor nycrcgbc pattantam. A búcsúc*ók<lt már csak ritközbcn
viszorroztam. Aztán teljes súlytlmnral ráléptenr a pedál"ra, kerék-
párom elóreszökkent, rohantunk. Én és ő, a kcrékpár. Zajtala-
nul, simán siklottam cólunk felé. Csupán két kerékpár elózött
meg, barmadiknak órkeztcm a keriileti központba" * Fáradt
vagyi Pihtnd ki magad. aztárr jelcntkeaz szol6,álatra|.

-- Nem vagyok fáradt, indulhatok azonnal is,
Feladatunk volt nregállapítani, hol mennyi cserkész gyüleke-

zttt és az útközbe csó állomásokon megjelentek-e az oda szol-
gálatra bcosztott cscrkészek. lndulás elótt megkaptuk gázálarcain-
kat. Aztáu elindultunk, Estcfelé volt, a városon valarni nyugta-
Ianság feküdt. Mindenki vá,rta a Felvidéket, Csak azt rrcm tud_
tuk, milyen úton tudjuk visszaszerezni. Kell-e véráldozatot hozni
érte.

'I'itrrkbun, magurrkbarr kicsit megborzongtunk a haláI gonclo-
lat/rra, de még rragyobb titokban kívántuk a háb<lrút egy kicsit.

Sötót lctt, mire bcfcjcetúk körutunkat. }íinic:::: =,::::rendben volt. Mirc visszaértünk jelentésünkkel. na: -j-. e:: l:^
nyűzsgött a Sóház utca környéke, Vagy 60 kerékpar r__:-: -i::a
mentén párosával cgymásnak dólvc ós vagy l40 leréipa::+ cr:"t:
a pillanatban in<lult el újabb parancsot továbbitva. Ta]a: c;:t-
odá is, ahonnan mi m<lst órkeztünk,

A §ötét utcában mint szentjánosbogárkák, vag-r, E::: !i *1:!
lampiónok villogtak a színcs papírral burkolt lámpál. _*: .:,l-
akkor ott czt a sokszínű, nyüz§&ó kerékpáros életet. az s::ist=
tu<lja elfclejtcni.

_ Pihienj! Jó munkát végeztetek! üljetek le, fújjar:i r_
magatokat, egyetek valarnit aztán jclentkczaetek!

Pihenés után gyülekeztürrk.

Sorakozó! Több mirrt 300 kerékpáros cserkész sorai;:_::
l'iúk! Jó munkát végeztetck. A kerékpáros cserkészek E:|.--i::::§
{,s rcnrólcm a jövóbcn is megteszik kötelessógüket ! _ :r : :-::-
búcsúzárkor Cila bá'!

nNRIt{).NÁIí
a kitiinó sztxnjcsillapitó-
nalr, t|gyetleu kulacsból
§em §uabad lriányoznia.

*

.Jól ctll(rozva üditii
és egészségcs ital,
nrely kÜlöllösen
h osszabb t.írráknáI
nagy ellerráIlóké-
pe§§éget' kÖlcsÖnöz.

:;

Kizárólagtlsau lroui lryem-
anyagokból gyártja a
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á fuanr,i*ukan* ü a. But, a,póe;

t all, att, iáaawuáq vá$alánk ma.l,őin,

&]Jó#e ö4iilr uafunáaiéam,

fr, kö,xit hőAáb űiűi taXra

brn da,iraüre *i a bqaat, tóqőfurr.

.i, mnaa* urh ur+löÁ Ml.
miár h7ad,iak: ahlu, nlJx, arxÁl§

IíruWI (aÍé a %áÁrxlv tnar wqt4,*t álúpftl

9 kőmtd kiar cÁa*, W h őlijlai
.rt, urArÁ töUltJl ktaaa*at, udfuq
fr á&űnyal*ari# ólül taaan,

flwtq W tr&a? a (iatal éq2n,

04an, qélacn, eW laúdatl,
0&W wllen lciálffi ilú gvünfui!

Ó, tealrré,n*, rurauatú, a laala,
§44* mtndQ Uáü,& uo éh W,
á ftalá&őa k Ir i4*r élútl,
* aaolaanda§*l á,xáanry kua ilqíuít,
á, ftáÁ*tl,üő. eaut*tól, qq{é Mn 84l*xtt,

á aalfu*, éuruiik a laa éttt*ét:

0ha&d44* halda*,, aw*álfta ű$iilatnr*,

ítalAahilan a Léhk,

.ft,
I RTA l §JJí

l(Ááalnliit*, á4r& b.afué:**, há&íIí* !

W ní/xlh*, Lálpk, mjnr árxrjli&

Rr4i maqünfure, Táaaál W rú/xi

34& mbáblWl ,,é* W náÁán,

Ibrfu í4 a/?0 íÁ.we^l alroer adhia, tátt,:

áheee, ke!árJ;, íllArae, elAtlna*,

á dááya, dááyil n|gi min&m é!,

Bále kíáál?, d pmalfuvőle;

Irn4ul hílallí., q áa&*"Jreéö, o a,xanl1

Iuuaq ta,iun, a fuílwntan4naal.;

fuúú2, a ailúüíl, a*húl, a4rllur

:í,x, a*anaqal * §őtáan nun ta.&ílt;

UáAn: mdlúlnid, aagl*Eő. Illááart
Áta u,uaaar* eqqril& fuítlt*tq:

mind d naqp*,, frq4fuIile ff*lryh&,
Irn4lrl W naan*. Ide au*nae

Irqqr$a, mhd a ünllfulillqo&.
Jqrr^e aoh,o$ak a* e*ll ftiaáhp&:

Baíaalák, Z.óplyála, l?,űbiuúa*;

aruam lnrlik, taUü*aúrueat, á tt&iaalryk, ltáthtírlryeL b!*o,
. : Á Löltő ozt a gyöDyörü vercót évokkel ezol6tt lrta. A törtéDeten düb eló*ltrrftálr q |.A,,Á§ lndd,oF-lA m.gy.r e" ri,oöö öfi"ffes"ót kqo ér sztve mslsg §zorotettel tp[ódl|. ö§§ao régi i9í§"trTÍtiÍji,3#i3"1'u","'otították a köaóc rna§}'sr'len8yol het&,
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Fő a lridcgtr.ér!
RICHARD M. NANcE NovELr,Á;a A [rOyS, t,Ill,n_nől

t

Ted Donaldsoo oggbdal-asan pilloga-
tott az olajmóröre ós cgyidejülc8 szem-
űgyrc vette az időjelző. húszcrekct is. A
légnyomásjelző mutatóje aggasztóirn sza-
ladt lcfelé. a hőmérő bbrszeszszála pedig
íclfelé futott . . , Ez t$bb mint kcllcmctlen!
Vihargyanus, Kidugta íejét az ülésből ós
lekukucskált, Sziklás talaj meredezett
alatta s a Dry Lake kényszerleszálló me-

de a hátamögötti, harsogó dübörgésre azért
felkapta a fejét, Izaadságtól fénylő arcát
egy rövid peícfe az ógre fordította s clke-
serédetten, öklót rázva, Íelferryegctett a
közvctlen felettc repülő gép pilótájrira. aki
tlltóvcszthetetlcnül azon mcstcrkedctt, hogy
közclségével még alacsouyabbra szorítsa a
Do-2_t.

Néhány kilonréterrcl távolabb a szálkás
száraz fü borította legelőn felszállásra vá-
rakoztak az aka<]ómikusok, Néhányau idc-
jüket hasznosítandó, övig meztclcnül hc-
vertck a pőrkölő napsütésbcn. csokoláclé-

szinúre si:ttil,< bórüket. Legttihbjük
azonbar a s:;l.:i:,kocsik árnyókában ögz-
sze5l ülr e :;:.l,s,i:ix izgatottan a lcgfris-
sebb ..'loll":.-:'. a:::i mind nagvoblr m(,-
reteket .jltl . ::l:d:. il,no51r*Ur' l)trrrald-
son ós Ha:i \1:::,. i:z,it,

_ Ha az ec i..ir=_ei]),Emrc r.a8vtok kÍ-
váncsiak - i;:=:; t: es1, hosszú ujonc
élénken íigve_le a l:: r,leledó gópet. -azt mondorr:. :csr- }1:::]s _.okkal otthono-
sabb a levegi,bsn. t:c: T<d. Tedd.r- ara-
nyos kölyök. jo ba;;il:;. ie fél összemérni
erejét a ler e6i;t:. }1::::s.al, Lítjátok,
Morris most is r::c..:iz;.i. =;inte a földre
nyomja. És Teci cc-, is p:cbal kitörni.'- -Pe.sr., 

ho5r, r.:: ]- erelkedett fel
a párnául összehajtctt cjl,:ernl,ölól Blackie
Robert. - Amit \{o;ris t].<i,r.r. az egye-
nesen tilos. Ted épntn un- ieijikereked-
nék a levcgóben is. aj<á; a szarazföldön,

ám nem akar a sza'rá:t,rk ellen r,é-
teni, amit viszonl \íorr!s iépten-
nyomon semmibe l,esz.

- ,,Nem akar" - ce lr ielen ki-
fejczés - ellcnkezctr :r..á - \.m
tud! Donaldson mir:i:s ._:\,atcs vö-
csök volt, ..agyember",-exi =.a FOn-
dolkodik és holnap csclctsziii. dc
akkor is rosszul. A muitkori balesete
óta különben is egészti yinlánvos
lett. Nagyon megviscIte ldcgeit az

. a história,

- Azt hiszem, a te iie5eici niu-
.csenek rcndbcn - pattanl fei a kjs

zójc még jó tíz mérföldnyi messzeségben
feküdt- Az olai viszont változatlanul to-aj viszont .vőltoza
zoJc ír
feküdt.
vább csöpögött a sórült vczctókból és ke-
vés tudomány kellett ahhoz. hogy megál-
lapítsa; a mótor olajozás lríján néhánylapítsa; a mótor olajozás lríján néh
pillanat mulva besül, szcgényebbé téveül, szcgényebbé téve a,pillanat mulva bcsül, szcgónyebbé téve az
Egyesült Államok March Ficldi repülőki-
képzójét egy DO-2-vel "és ha az erlyő
hibásan müködik, egy kadéttal is. Teld ahlba§an müKodlK, e8y Kadettal ls. le](t a
halál gond,olatára önkéntelcniil megborzon-
gott s amilyen óvatosan csak tudta, a mó-
tort kímélve, lassú körözéssel fordult a
mező fclé, ahol felsőbb osztályos társai
gyakorlatoztak. A talaj már túlközel volt
ahhoz, hogy siklórepüléssel kísérletczzók ós
mcg kellett próbálnia, h'ogy a gépet a be-
teg mótorral vigye a földre. Idcgszálait
megfeszitve figyeltc a mótor zümmögését,

l
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Dixie Hovt. - Az a karambol iíazán ncnt
volt majárs. Bármibe fogadok. -hogy Ted
merÁllia a rarat. ha rákerül, a sor,j L.t.t,. . lchet! - bólogatott §únyo-
torEn Maron és carkonfordult. - Ha nem
tévcdch, itt rcpül Ted Morissal a sarhá,
ban. Nézzétcíc, nckirohan a bokroknak
ahclyctt, bogy emelné a gópct. Püífl Miért
nem]atl gárt?l Osszctörik ö ir, a gép ir, dc
rnindiártl

A lndétok csoportokbq verödve izgatrrt-
tan nérték a baljót ícjlcményehct. Azon-
ban Tcd csak srlrolta a bokrokat s zök-
tenve ugyatr, dc épkézláb földrcért. A
mczó májil végébcn Morris rikI,ott le, rzE-
bálvor rördüléórel feierve bc lcrzálláút._ nürt mcter üsi. volt! Gyertek, von-
tassuk'be Tcdci'-- mordult áeg Blackic

s a íiúk hanvatt-hilmlok rohantak a moz-
dulrtlln légciavarír 5óphcz, Maron úrt oda
clróüll

- Miórt akartól clgázolni bcnnünket?
Elíolyott a causzod? --faggatta 

bajt/rrlót.
TÜ arca rápadt és clnyütt volt, rlc

hrngjr erótcljcicn clcngctt, amikor a kér-

dések pc16ötiizérc_ mc5-
adata a' fc[cictet. Sapkója
alól kövór cscppckbcn
folyt az izza<ltsós, 'Noha
lótczott rljta, hogy min.
dcn idere 

-táncolt. M,orrir
közcledtÉre clnyomta |'cl-
indulólát,

- Idchallrarr! q rzi-
rzerett Morrhrn. nrilröe-
bcn" kimósrott nl ülóstról,

- Az a banrbacó8od, ho8y
alacronyra kényricrítcttél,
majdnc'm rostiul végzó-
dött. Lía a rnótor két
pcrccel clóbb mondjl fcl
a rzol8álatot, nem értcm
volna - clcvencn földet.

lilórt min<len csontoal$t kiilön czcretnóm
iisszctörni l

- Uuugy! - hírpta a ur(lt Morrir ér
bírr hanririn ncrn lchctctt ót&rcvetttri, rzc,
nróbcrr Íólkiirllaitt 4 hirtelcn rórniilct, -§cjtclnrcm tcm volt, hogy a gópc<l ócrla.
var!...

- §hh'ez vatóbrrr rcmmi körödt Ellen-
bcrr azt tudnod kcllcnc, hogy kétrzúr mé-
tcr a rzabályor rcpüléri térkör, Amióte óv.
iöivnm.irO ictt(,,n: álIandóan boltot tiirt,
Bu orrom alá, De cttól fü8gctlentil non.
dok valamitl Ha nem marndrr távol tó-
lem a lcvc8öbcrr, ón majd a l'iildiin kcrü.
liik közcl hozzó<l. All ri3ht, gycrekck, in-
dulhattokl * fordult aztán íujvl hallga-
tórógóhoz.

Závart cscndbcn húatók-vontált 8 meg-
rongálódott gépct kerecztül a mezön. Ted
reniiczerint nyrigodalmar. jó pajtár volt óc
cz a kitiiri,s nrindannyiukat mcglcptc, ma-
gót Morriat is, aki petlig tudtE 

'Tednck

alapoc okg volt errc,

- No*, Donaldron, mit akart crinúlni?

- kórdcrte Wgttcrr hadnagy, Ted okta-

tójr, mikölben körülvirlgóltr rl áthcvült
mótort.

- NyaltLitöról nélkül akartam me8ér-
kerni, hrdna3y úrl Kilyukadt az olrjtrr-
litlyom é!_ a, mótor, besült_ _ hugzott _rfelólct, Ted cgyetlcn rzóval refr utrlt
arra. horv a lcsiállág Morris htetvenkcdércarra, no8y l lc8ralla8 Moííl§
miatt rilcerült oly komirzul.

,=-x:=

I

arra, hogy a lesilillác Morrir hbtvenkddérc

"1,1áJ,lf,1r.ay 

clforrdolLozva fürkórrte te-

- l{mml Hát lcgközclcbb, jobban vi.
győz1,onl Az életc nrégit cuak tiibbet ér,
mint g sópl Dc. . . míórt ncm u3rott li,
mielótt olyan alacronyra kcrült volnn.
Va8y . , . inlón rrcm merte megtennii' - s
hnngtrllya itt crikorgovó vóltozotl. - Hrl-
lom, hogy nincgcnck rcn<lben la idcgei?l

Tcd tacadónrr intctt.

- Ncd tudtam a hibáról. Akkor ícdcz-
tern ícl, rmihor már cgórzcn alacronyro
kcrültem, '

watcrr hadnaly rocsraló hiimmörérccl
bocrátotta et l Tid lacran cétált rz-ejtó-
ernyóhalomhoz, gontloran a többi }öz(,
rakva rajátját is, Majd róhajtva magr irr

leült r clgondolkozva dólt az crnyókncl,
Miért volt oly vódló Watcrr hadnagy tcr-
utolgó kérdérc? Clakugyan azt hird, hoíy
ncm volt mrrrr€? , . . ö, r ckkor töpreqó-
lébóI rrüvító véukióltál verte ki:* Tüzl Tüüzl Ér g cralit! . . .

Ted talpraugrott trg tárclival ctyütt ro.
h:anva közclítcttc mcg a lóngoló bolroklt,

Gyrtrorlo6 crcrkűzroíört (rrorrlöt l) krlornrk . Gr.?ka!t?.pülök (rudrp.tt, V, Nr;plíndor utcr ó.) 3
]
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t\ szárat Íirl öu l,tlbbalrásszcrű &yor;taság-gal tcrjcrlve, már-már elterúlt az egési
nrczr'ln. f'elgyrrjtással f enyegette a re pÜló-
gépcket, legclsóbb Tedót, amelyen éppen
akkor látott munkához a §zereló.

Waters harlnagy a többi oktatóval
cgyütt a másik három iskolagép mellett
állt. A veszedelem láttán hidegen rcndcl-
kezett:

- Gyorsan! Fel az ejtóernyőt ó§ ki az
országútra, mielótt a tüz ideérne. Mindc'n
mást hagyni! - harsogot| a fiúkra. -Morris ittmarad. Nyomban indul a
D0-3-al! Petcrs hadnagy a mechanikus-
sal megy a másik gépcn, adta ki a paran-
csot a saját gépére lendülve és intett, hogy
rántsák be a légcsavart. Mielótt azonban a
.gázszabályozóho} érhetett volna, Doirald-
son a futástól lihegve, mellé kapaszko-
dott:

- Hadrragy úr! Ha a tüzhöz repülünk s

a kerekckct rögzítvc járatjuk a lógcsavart,
talán feltarthatjuk a lá,ngok tcrjcdósét.
Legalább is addig, amig a firlk kihordják
a holmit az útra.

Waters hadnagy felismerte a terv józan-
ságát,

Igazad van! Rajta! süvöltöttc
vissza. - Tarts Morrissal! - és máris a
tűz terjcdési irányába forditotta a la§§an
gördüló repülót.

Kemény munka következett. A szélvi-
hart csapó gépek valósággal e]tüntek a
sürü füstben. Ted a füsttól köhögvc, köny-
nyczve, Morri* gépe kÖrül verte el a tűz-
fétzkeket és amint szédülten visszafelé
tántorgott, egy kódarabbau megbotolva
nckizuhant a magatsági kormányfelületnck.
Lélegzetért kapkodva kapaszkodott meg
s ekkor vette észre, hogy nincs rajta aa
ejtöernyő, Egy pillantás Morris hátára,
meggyözte, hogy társa sem vette fcl.

Közben ösztónösen eltapo§ott néhány
libegö lángocskát, Arra tért magához, hogy
Morris a kormányszerkezetet próbálgatja u

nyomban hirtelen félreszakadt a mótor zú-
gása, hogy teret adjon a pilóta kiáltásá-
nak,

- H.j, Donaldson! Dobd félre a tőg,zí-
tóketl Indulunk! Peters hadnagy éppen
mo§t lendÜlt el. Watcrs is elrepült már.,.

Ted emelkedés közben szédelégve pislo-
gott le a füstben irszó talajra. A kísérlet
használt. Társai künn kucorogtak a széles
árkokkal védett országrlton a felhalmozott
lrolmi meilett és az út szalagján már fel-
tüntek a repülőtábor teherautói. Sikerült
mcgmenteniök mindent az utolsó szögig és
Tcd gépe is a levegóben bukdácsolt, nyer-
gébcn a szercl6vel.

Morris irányt véve a repülótérre, bátra-
fordult és a szokottnál barátságosabban
vigyorgott Tedrc. A tartályra mútatott és
öt ujját szétterpesztette a ,levegóben, je-
lezve, hogy öt percnyi repülésre van üzem-
anyaguk, majd írjra a vezetésnek szeutelte
figyelmét,,

Mikor rrcmsokára másodszor is Teclrc
pillantott, vonásait fintorosra torzította a
félclcm, Annyira kirajz<llódott arcátr a ret-
tegés, hogy Tcd dobogó szivvel hajolt clóre
megnézni, micsoda borzalom vetkeztette ki
igy nyugalrrrából vetólykedőtársát. Amint
az ülés peremóbc kapaszkodva áthajolt a
közfal íölött, Morris a kormányra bökött
és tehetetlenül széttárta karját,

- A kormány?!..,
Ted visszamálzott az úlésre és marokra

fo8ta a másodkormányt. HÚzta, Dyomta,
elöre, hátra... credmény nélkül, A góp
ahelyett, hbgy lefelé fordult vo]na, állha-
tatosan kitartott a víz§uinte§ irány mel-

. lett. Tanácstalan döbbentséggel vizsgálta
meg hirtelenjében a hátrafutó huzaltlkat
ée gerincén végiszaladt a hidcg. A kor-
mányhuzal a baloldalon kikapcsolódva ló_
gott le a géptörzsról. Akkor cshetctt mcg
a baj, amikor a füsttól kábultan rázuhant
a kormányfclületrc.

Morris idóközben lerázta magáról a fé-
lelnret:

- Most légy okos, Domokos| - ordított
vissza gúnyotódva.

Ted megsemmisülvc csriszott helyére.
Arra megtanították őkct, hogy rcpüljcnek
fel a ltvegóbe és hogy maradjanak ott
mindcn köriilmi.nyek között, de hogy
ilyen esctben miként kerüljenek vissza a
földre, különósen akkor, amikor a bajra
ráadásul az utolsó csepp benzin porlik cl
a hengerekbcn, aTra már nem! Stabilitás,
nyomási központ, neh'ézkcdés tórvéoytl...
ó igen, ezt tanulták! - s egyszeríc a rc-
mény pirossága gyult ki homlokán. E5ész
közcl hajolt Morrishoz, a fülébc üvöltve
hirtelcn iámadt iitletót.

Morris egy másodpercig úgy bánrult rá,
miotha az eszét veszte tte vo],na. De bennc
is feltámadt az utolsó remény.

Kerge gondolat, de lehetösógnek
mégis csak lebctősóg! * bömbölte bizta-
tóan.

Ted pedig kinrászott az iilésből ós kc|z-
zel-1ábbal kapaszkodva, lovaglóülésben
mászott hátra a kormányfclűletek felé. A
légvonat búgva-zúgva húzott el a füIe
mellett és az alatta elsuhagó, ezcr méte r
mélységben forgó föld látvárnya kis híja
felkavarta a gyoíIlrát. Szemét behúnyva,
nyeldekelve küzdött az émelygéssel. Kitar-
tást - bíztatta önmagát összeszorított Íog-
gal, hogy |erázza a rosszullétet. Oklével
beverte a törz§et fedő vékony falemeat.
Törte, zúzta, míg rregtalálta a váz egyik
keresztrrldját. Aztán.,. mintha a torna-
teremben tartózkodnék, lábát felhrlzva, át-
kulcsolta az acélcgövet s hasmánt for-
dulva, fejjel előre lelógaszkodott a törzs
oldalán. Gerince húrként feszült meg, mett
a légnyomás azonnal hátrafelé csapta, de
ujjai clérték a lógó kormánybuzalt. Mor-
ris, hogy §egít§e e§ztelen vállalkozásában,

crós fordulóba döntötte a gépet. Egy-két
szemretlbenósnyi ideig majdnem vizszin-
tcsrc kcrült a tórzsoldal. miközbcn a szár-
rlyak az eget kotorták. Ted azt hitte, bogy
a nyujtózkodástól csukJója tóból kiszakad,
de, az elszabadult buzal kattanva kapcso-
lódott a belyére.

A legjobbkor. Ted ósszekulcsolt lábfeje
ereje fogytán már kczdett szétcsúszni. Egy
kétségbeesett ntkilendüléssel újra felrÚ-
gaszkodott a tórzs hátára és beleraga<lva a
vázcsöbe, félig elíeküdt s újra béhúnyta
szemét, mert a múködó kormánv nyomása
alatt észvesztó gvorsasággal rohani fcl a
mélységból a fold. Arrá. ho5,- az űlésbe
visszacsrlsszék, már sem ereje. sem idcje
nem volt. Mire mcgköonvebbülten kczdctt
lólegzeni, atig hat-Éór miter magasságban
lebcgtek a föld íolött, Iíorris játszott a
gázzal, hogy leszállóra csókkentsé a §ebes-
sógct, a mótor gyengén húzutt - s a fa-
rokrész abban a pillanatban Ted núlya
alatt a talajhoz nyonródott. \torris a recs-
c_scnósre rljla glzt adva. emelte a 8épct,dc már hiába.-Egy pillanatra ugyan Tcl-
ágaskodtak, rettcnetes port kavarva. de
végül a mótor mógis mégállt és a repüló
rec§c8vc-ropogva fólszárn;,ra íeküdt. Tcd
kótyagosan, kecmcregvg csúszott a földrc,
elégedctlcn mormolással o\umlilva a ron-
csokat. Morris is fclálIt a kormányülós-
bcn és bctört orrát tapo8atva, szintán vé-
gigtckintctt a roncsokra zúzódott gépcn.

:- Hogy vagy öreg cowboy? Osszetörte
valarnidct cz a 1laripa? - Lérd,jzte Tcd-
tól, fájdalommal teli vigyorgá: kcretd.bcn-

- Vérzik az orrom éó a'tábam olyan
zsibbadt, hogy ncm is érzem - mormogta
Ted gyengén. _ És te'l

- A hclyzcthez k(.pcst... oké! Csak at_
tól fólck. azzal csúíolnak majd. hogy be-
l'áltottad a fenycgetósedet és 

-belém 
Óklöz-

téI,,,. , _- majd,hirtelen elkomolyodva Ted
mellé lendült,
, - Bocsáss meg! - nyujtotta feléje a
kezét. _ Hogyan is hihbttem, hosy si,ár,a
vagy! FcjezzÜi be a viszályt!

Ted nagyot lélegzett:

- Tedd rá! - uyitotta szét tenyerét.
hogy Morris belccsaphasson. - Mesierierr
r€PüItél !

Morris cikákolni kezdett:

- Mesterrcpülés?!. .. Hát ez oomoás!
Mcsterrepülés,-é]ő kölönccel a sép'farlián!
De az ötlet remek volt. Enél[.üi ölbetett
kézzel várhattuk volna a lezuhaaást. Fiú,
oeked rlj nevet kell találnunk! Nekcd
nemcsak ,,agyad" van. Lepipálsz te má-
sutt.is minkett No még e§yszcr.,. Szent
a béke és fő a hidegvér1
. És Morris másodszor is megtapogatta

zúzott ortát, megsimogatta az ösizeitrikadt
repülógépet, majd a két ,,elleníél" össze-
karolva indult a repülótér mentóörségének
sivitó szirénázással odagórdüló 5ópkÖcsija
clé.

ilíeg|olent az

őrevezetőL noúesz
fv. ktatlása

A Hók kladásn
Kodvor Órsvoz€tö Tgrtvér€mt
-,- Tudod, rnlt lelent g§eríé§rnok lennl?.- A tlz törvóny szerlnt ólnl.

- Es tudod. mlt lelent örevozetőnok lennl?
-* A pé|daképül szotcáló c§orké§rélel mel-

lett má§otat. a ffst8labb c!€rkószt6§tYórstgt
vezetnl.

|t

Ez a vezetés pillanatra sem szűnő srilyos,
lelelősségtgljes tnrrí}kát ielent szá,rnodra, Ne-

,ked jutott
sesítsógére
hatsz. Ezért
hogv

,,az ember órtéke oly rnértékberr lö-
vek§zik, amint crí}bertársai iavártr

fárad-"

A fiök orrrc jelnrortdatát tedd nrasadéví
és ennek szcllonrébcn vé8ezd masasztos őrs-
vezetöi munkádat.

Ez a notesz is ebben a mutlkiidban akar
ssgltsógedre Ierrni. Mindig Veled akar ]ellni,
hosy trármely pillanalban elövehesd és segít-
ségedre lehpsse,n.

.Midón kezedbs adom e iüzetccskét, né-
hány pontba összefoglalom: mi,képpen ,hasz-
ná!,hatod ezt.

osztályrészül, hogy mósoknak
lehetsz, .}togy másokat szolsál-

egyetlen pillatatra se ,f§le dd,

l. Lcgyen á|landóan zsebcdben, hogyha
bárhol tlátsz, hallasz, tanulsz valamit, azon-
nalr ieljegyeahesd,
, 2. Mindig jegyezd lel azt is, hogy egyes
dolgokat ltlikor és hol tanultál. Az utOtCLos
visszacnrlékczéseknél ez könnyehbsógül szol-
sál.

,3. Fcljegyzéseidet röviden vésezd, Csuplilr
annyit lrj fcl, hogy később vissza tudj rir
enrlókezni.

4, Összejövetel és kirándulás ckikészítésó-
nél laJoztl fcJ az idö,k folyamán ezekről ké.
§zltctt feljegyzéseidet.

5, Feljegyzéseid-ct ílcy készítsd, hogy azt
helvettesed kczébe adva _ lninden magya-
,rázat nélkül is -- el tudja látni az órs vczc.
tését.

ó
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Egl,űtt voltak valatnctttt5,it,n, irlt-
pcn nlcg rrkarlrlk ny,itni n g},ííktst. rlc
cg1, }rihetctlcrt est,ttrétty felllorltott rnilt-
<len rctttlct.

r\, kőfalorr móg tgy fclrór:csrrkll,ás
kalraszkodrllt íel. llámószan tntlrtrrltck
Iá, nem tutllálc hová tenni, hiszetr
senki setn hiítttyzol,t. közillitk. Rózsíban
vetett legclsőbb lollbot a gyaltrl. hrrgy
valaki i<legcn kcrüll, közéjük s rnár

-J

*. A kiskésit l Csendórök l * le-
hel{.e Gyula. -- Tisztuljunk innen l *
és hátatíordítva a kalamajka szjnhe*
lyónek, úgy eliramodtak, mintha tatár
k,erget,nó őket. Még akkor is zakatolt
a szívük a csendörokozta ijedelemtöl,
anrikor jó félórával később, észrevét-
lenül hazalopózva, ágyba sikerült buj-
niok,

li
,I

a boltba, A küszöbön meggyökerezelt a lába. A kiszolgáló
asztal előtt két szolgálati'íelszerelésű csendőr állt mély
beszédben édesapjával.

Rettentő se]tés villant fel benne. ázt hitte. hogy
valaml módon kiderítették az éiszakai hístóriáL és most,
íme, érte Jöttek t Valóság<rs hegy szakaclt le a szívéről,
amikor az lsmerős csendőrőrmes'ter a várt súlyos szavak
hclyett barátságosan oclaköszönt neki._- flát hogy tovább meséljem .- folylatta aztán
Yadászy bácsihoz intézve a szót - az a két jómadár
azért játszotta a kí*értet szerepét, hogy miudenkit el-
rioga§§on a szőlö környékéről é§ gyümölcséréskor bizton-
ságban lophasson. S amt a legfurc-sább, azt áUítják, hogy
megkergették öket, rájuk ts löttek, sőt az egyík vagy ggy
óra hosszat jajgatott, hogy meghal, mert eltalálták. Am
btába kutattunk, nem leltük nyomát sem kergetőknek,
sem lövölclözőknek. De bármlnL is történt, a lónyeg az,
hogy kezünkbe került ez a két agyafurt gazfickó.

Gyula nem tudott uralkodni inagán, arcát elfutotta
a mosolygás.* Jaj, do mulatságos eset l * bugyborékolta jókedvűen,
tigyhogy még a könnyei is potyogtak és magában aTra gon-
dolt közben, mi lenne, ba az órmester tudná. , . l

De aztán gyor§Bn klíordult a boltból, nehogy a beszél-
getés véletlenjébon elejtsen akárcsak egy szót ís. Mert ő
tudta, hogy Sherlock Holmes eljöhetne nyomozást tanulni
a csendőrséghez.

Rózsi már feltarisznyázva várta az udvaron. Künn az
utcán, távol az emberi fúlnktől, suttogva filjta el Rózsinak
a legújab_b fejleményeket. Aztán salná]ikozóan felsóhajtott :

-- Es bogy ezt mi nem meséIhetjük el senklnek t

- Ostoba- vacv t Dehocvnem l * torkolta le Rózsl.

- Hát a Klan ai"kiskutyan,,. - aztán elábrándozvafolytatta De lefekvés utánra kell összebivnl a gyű-
lést. Akkor megínt olyan fínom titokzatoe lesz t

altulgben az a íOcsemJ^Y, ,iffi"TWi megtér és xladdwl
88örnvü bangodalmalíat okóz egg keaske

- Szepi l l...
Valóban ö intbolygott ott, egész kövérnyi voltában.

_ Mielőtt az elképedt társaság bármtt is tett volna, az
áruló hadarni kezdett:*- F-iúk, én . . . éu <larálta s közben"közban
csuklott ggy versel. Majd valahogy erőt vott roszketósén
és érthetőbben besz,élL

-_ Egy hete leslok nrár bertnetoket nlinden este a pin-
cében. .. Az apám el is csípett tegnsp, amikor hszanien-
tem]..
Aprószent.

Szepít megzavarta a taplutatlan kórdés. Elvesztette
a fonalat.

-* &zí akarom mondaní * kezdte rljból ée nem talúlt."
több mondatot. - ... Azt Bkarom rnrindant .- nviigtc
mégegyszer, majd harrnadszor is mint valami rossz Íraíg-
Iemez.

Gyulén erőt vett a szánalom,: üIj le t -- szólt a kocsonyakólrt reme§ő Szcpihcz.
Szepi azonban tlem ólt a kíriálással. Iigl,ik lábdról a

másikra topogva n6zett a kotn<rr hallsgtá§ba siiptrcdő
egyesületre, aztán ismét hevos bötnbölésbón tör! ki, -'

*-Brühühtt.., nregrakott az attátn... .- tnccrak-
tak a patekiak, brühiihÍl . . . mcí ishrét az aDúm . :. é§
ma is elver, mert észreveszl, lrogv ucm va§vok'oltlron. . .

lrlégy óra óta ütök a plncóben. ,l"roti után"jiittenr ldo. . ,
Vegyetek vissza l Há nem. , . hát éle[em -vég{tg ttbuj-
dosom t

Kótségbeeséséuek olyan rlerüre ingertő hatdsa volt,
bggy a.K_lan komolyságá szerteíoszlotÍ. .l,z trgósz társa-
ságot vídám§ág ragadta magával és valósáÉgal hempcreg-
tek a vlsszafojtott jókedvtől. Szepl kihasználta a hangÚ-
latot és mcgísnrételte rimánkodáiát.

-- Ugye, vlsszavesztelc ? - nyögte szánalmasan.
Gyula két kézzol integetctt.

_ *- Vissza . . . yi§§za l -. . f)e hagyel ntár abba l Itra a
cirkusz pogóri t * ós markátra kaca§Ía huhogta. * JaJ uz
oldalam l
_ De azérl Szepi nent úszla meg símán. A tagok maguk
közé rántották ós'rnítt<legyikük ráÜrizta a rnaga irrlrilrtáiát.
Sztrpi nl,ögve,. de boltloga-ii tűrtc a 1liifötésl ós ánriktlr (i.yula
parancsára- végre mogszabadult, arlrlií{ ltála lstnerctlcrr sz.c-
rénységgel tclepedott le a réfii kör§en lrglvére. A, r,r:zér'
megvárta, míg elült ntintlert mozctls ós aj<kÖr, elólük t,Értu
a kísérlot-kalándot. I]ámószan hqflgatták, de a h-atás r:etrt
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aa yoll, amlt várt. Nevetés helyett felháborodás tört ki
belőlük, Közönséges kijátszásnak min§sítették aa esctet-

Gya|ázaL l - horkant tel a járásbiló fia, l}oross Pista.

- F'alhoz állítottatoh bennünket l Megszegtétck a szabálytl
- és,öklét rázva, ismótelte a t,örvényt:* A l{lan mindig mindcnt egyiitt csinál l

Elfelejtették, hogy szabad é§- alatt vatlnak és úgy
kiabáltak, ahogy csak a ltrrktrkon kifért. Mincl azt hajttt-
gatták, hogy &li is elmentok volna a kqlantlra, A háborgás
úalóságos lázadás színt öltött már és Gyula végre is iugo-
rülten felcsattanl.

*-- He nem tetszik, csináljatok, pmit al<artok l ltt-
hapvorn az eeésa bandát l""Ilrre hirtÖlen elü]t, a larma. Még azok is clhallgal,,tak,
akik sértődöttségükben írj vezérválasz!áson {örtéli a fejü-
ket. Annak, aki ialát jószántából képcs sutba dolrní vezér-
ségét, nem nlegtorlás, ha ritilaput kötnck a talpára. Nlarad-
lon inkább minden a régiben,

Esvedúl Kovásirnay taci nem hagyta, félbe a d,örrnö-
gést. §áörnyen zokon vette, hogy kiliagyták a vállalko-
zásból.

Mérgesen usfott íel és clrohant, azzal a felkiáltással,
hosy míÉ a vilát világ, Klan-gyűlésrc többct ő nem teszi
bc*á lá§át. Miró Gyula utána fordult, hogy nrcgbékítse,

kötözték zsebkendőikkel a jámbor kecskót, bóklyót raktak
a láürárq, felcsonrózták az állkapcsát.

-- Trrdod, mi lesz ? .*,vihogott Laci a kötél után kapva.
--- Leeresztjük a lrccskét a háztetőre és odakötjúk a ké-
mónyho6, l{a ,llauer nórri reggel fclébred ós meglátjn, rnór-
§óben föl<llriizvágja kávéscsószójé{.- C.yulánal< tc kellcit iilrrie erre az clképzelésre, annytra
elővcllc a kacagás. Helybcnha5yóalr bó]intolt. Igen, ez jó
fizctsés lcsz a srrk szidalotnd,rt.

I.Íci csiknródra §iir8ött-forgott, nresterkcdett a köíót-
lel és a tehetetlenné kötözíjtt jószógot szép gorrdosan való-
ságos lrurokliftbe rakta.

*- l{i ne cssék a drága ! - - gtigl,ögte gyengéden, aml-
kor a qeabadulni igyekvő ál]atot a többiek segítségével
átcmglte a kőfalon.

Jómaga el6remászott s a tréíakeverők lábukat meg-
vetve. óvátosan engerlték utána a kecskét. Aztán Lipták
Feri és §{ozola Pistá is lekúszott, hogy együttműköttjenek
Lacivat. A kecskét, akár a hírues tojást, tenyéren a keskcny
deszkaj{pdára cipelték. A sok g;,erek, mint íecskék a telefón-
clrótorr, |rámult l1" egymás mellett a Templombegyről. Gyula
cgy§zorrp a, kecslrehordozók után szólt:

- Nc a kéményhez l Haavjátok a járdán !

Mcg{<rgadfák a tanác§ot. A kerske derekát kót_helyen
is a vaskorláthoz kö-

ijíú&,,*,sl,,,l,,,:,,:.'iffiiffi.,,,,*a íX'ffio i',"i3i§ríj*l.".4t#:T:;l
:.. kozva hunyorgatottl egyet-kettöt, hová is
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nrár eltűnt a lrokrok
között. Dühében szin-
te vakon szalarlt át a
nagv kerten és tekin-
tetÖcsak rlgy véletle-
nül akadt meg a l<ed-
üésfal alatt mozgó íe-
trér folton. Móg élt
bcnne Gyula clbeszé-
léso s önkéntelenül
*ísórtetre gondolt.
Feldobogó szívval
o§ont §aíát kiilön
_.szellemo'l foló. Am
iiacvot csalódott,*-Szeüem 

helyetl
az lskoladzolga kecs-
kóje tópegette ott
móhón a kövér fü-
vet, § amikoq Laci
közelóbp ért, barátsá-
gosan felmekegctt.

Lací bosszan-
kodv* fordult sarkon
és szombekerült Gyu-
lával. Hory kimutas-
§a semni-ibevevéstt,
visszaíordult,. szép
lassan a mellvédhez

ffiffi
nHfi l'*&\ \t LuJ;".t:i"'.i;t",?',iii

ffi#frysii**pfl
-w ratlan találkozás

megrémítette. }íint-
sétált és a köfalra
könvökölve. tüntetően lenézett a városra. Tekintete végig-
siklótt a heiryoldalhoz ragasztott házakon és mcgakadt köz-
vetlenül maía alatt, Itt is csak háztetőre látott, melynek
górincén járáakénl hrlzódott a kéményhez vezető kéniény-
sepröpalló.

Elfintorította orrát, ínert eszébe jutott a ház lakója.
Különc, őreg néni volt, aki rajongva szeretett kutyát,
macskát. de szidta, pofonnal fenyogettc Szentandrás min-
den elólie kerülő gyerekét, a&ik pedig szalmaszálat senr
raktak ritiába. Lacíúak éppen a minap volt velekellemctlen
találkozása, amikor mintlqn ok nél\ül az öreg cstlful vó6ig-
tfiizott esernyőjével a hátán.

Istók uccse, nem ártana egy§z€r megbosszantani
Hauor nónit -.- vetette oda Gyulának [$agját íeledve. *-
Eleset kergetett már bennünket t -, Kisvártatva elrnélyedve
bozí,átfrata lnég: -- Csak tudnám, hogy mivcl.

§zórakozottan ismét lenózett a kémónyseprőJárdára.
Másodnerci§ tartott, csak az egósz" Qyula anrryit látott,
trócv Laciíiak. mintha nagyon e]bámulna valamin, fiil(,i8
sza-lád a száia.'aztán hirtcleri a kecskéhpz rohau. Mirc Gyula,
mellójo ért,- rnár bogozta a jószágot kiköl,ő cukrlrspárgát.

* Rasvogó <tolog jutott eszentbe - mondta, Cyulának,
Ielkesen, -j"Tu_"Osz hoái köte]ct ? . . . Hű, lrogy fog bosszall_
kodnl HauBr mámi * folytatta felvillanyozottau. *.. Ntt
szaladil...-'--' 

G"vula csínvillatot szimatolt ó§ merl, nünrlnyájuk rómé_
rfi voít szó. szivcsen nyujtott segóclkczet. Ha]rozás nélkiil
bttóstaiott á t<titCtert.s 

-ryire udvaruk,ból üsszatalpalt,. _ 
az.

ádész Klan ott sürgötő4ött Laoi körtil. Sánte mrlrniává

ha üvegcserépbc lé-
nct,[ vo]Fa, folszísszent, losttuyta a fejét és villámgyorsan
1ordult. a követkcuő utcába.

A csendőr elcsotlálkozott. Gyerek éjszaka az utcán ?
S azzal ő ís futóp vette a dolgo[, lrogy elcsípve a íickót,
mcsérdoklődje, hol csavargott késő éjszaka. Egy-kett6re
csöÍken[ köiött.ük g l,ávolság. It{ég néhány lépés ós nyakon-
fosia. A,z utolsó öt méteren lrátrahőkölt ós tamáskodva
mÖldtirasölte g szomét. A menclcülő a századosa nyara|ó_
iátűk kertiében tűnt el és másodpercig tisztán látta arcát,
á cscndiírláktanya clől odaverődő világosságban.

*- }iinve l Bizonv l.acika volt l -* mormolta hiüctct-
lcnúl. -_ i-lát ezt. jclcriteni kell a százarlos tlrnnk. No, mnjrt
reggel t * t azzál mé§ mindig a fejét csóválva bct,ért, a
lakíanyÉba, 

u

A kocske perlig, mihe]yt felfedezte, hogy nam fenycgcti
mészároskés e-torkát, fészkelődrri kezdett. szcrctclt vo]nlt
o<lébbállni, h,ogy folytathassa bendóje megtöItósét, rle a
a köt,ó] neilr cngéilte. .lbgrls felhábororlásában újból nréltatlan-
kodásban tört. ki;

-.* Mce. tneece t Mek, mek, rrrek t **,haitogat[a s ahogy
a feiét hóloi{atta, úgy bólogatott a holdvílá6ban az ttdv.arra
terüit óriásí arnvéfiá is. lJíikor pedig csendes mokcgésére
nern síeltck gegítségére, valóságga} felnycrít,ett :

*- Mchelrtrhehchehe l
Az ablalrrlkat. nregreszketttrtő vészes hangra Hauer

nóni ís fe]neszelt. Kevóssé nagyot hallolt és azt hitte, haz.a-
téIő la-kój{ klnbál, hogy nyista ki rr kuput. !'élig atva bujl.
pallucsábn s <,soszogott kÍ az rtttvarra. (IrolytírtJuk)

t
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A bííckoc§l
vlzerr ls át lrrd
menni,

';ry,.i,;ü:rii']

J"

Az elmult karácsony-
kor kevós olyan kisfiút volt,
aki nem harckocsit ([an-
kot) kért karácsonyi aján-
<lékut l Hlszen olyan szé-
pek azok a hernyótalpas,
cifrára íesl"ett kis terepjá-
rók. s a harckocsibólkt-
nyuló ágyúcső nrég szikrát
is szór nrenetközben, mlnt,-
ha háborúban lenne és tti-
zelne.

Hát igen ! Szép aharc-
kocsi, amikor a karácsony-
ía alatt van és atnikor
játszani lehet vele. l)e mi-
.lycn nrrls az nagyban ! A
hálrtlrúbatr l

llycrn hlreket olvas-
hattrrnk az elmtrll lretek_
bcn az ttjságokban : ",I-Iat-ran harckocsi tryltotta mcg
a nemzctiek támaclását".
Amikor ezcket a közle-
ménycket olvassuk, lelki-
szeneink előtt nregjelenik
a mozivásznon egy ertlő-
szegély. S alonrbok rcj-
teke alól itt is, ott is harc-
kocsik törnek elő. Óriási
motorzúgás, dübörgés : zö-
rögnek a hernyótalp lánc-
szemei. Néhány pillanat
mulva a parancsnoki kocsi
negnyitja a tüzet. A többi
:edig követi példáját. Az
iga]matlan motorzaj és
iánccsörgés mellé most a
:1atvan, vagy rnégegyszer
_-.:ri góppuska kelepelóse
:s belevcgyül. Óriási zaj.
_\ hcmlok verejtékezik. Az
t:iier hrltán végigíut a hi-
,::e. }íar azt gondolja, hogy
-inten legazolják a ször-

nyetegek s ckkor hirteletl
vóge a nagy jelenetn,e k.
Ilyenkor aztán ar. ember
bolrlog, hogy a trrozi ké-
nyclmes karosszókébc,n ta-
lálja magáL.

De rrrit érezhetnck
azok, akik nenl a tnoziban
nézik vógig ezt a jeletretet,
hanem kint a harcvonal-
ban ? Az emberek egy fészc
a rémülettől nem turl mit
csinálni. Lapul a töld,ön és
csak azt kívánja, hogy ne
őt gázoLla agyon a gép-
szörny, A jó lratonának vi-
szont hclvén van a szíve.
Nóhány áozclulat. ponto§
irányzás, tüzelés. A gyalog-
ságí ágyt'r, vagy a neltéz,
puska kilövi kem,óny mag-
ját: a pírtrcélgránátot. Eb-
berr au esetben a harc-
kocsi járta nreg, A felrob-
bant parancsnoki kocsit
már nem, tudja kikerülni
a §zoro§&n mögötte jövÖ.
Itászalad. Ujabb lövés.
Ujabb robbanás, És a má-
sodik harckocsi is harckép-
telenné vált.

Félelrnes és hatásos tá-
madóe.szköz a harckocsi.
Dc véddliezrri is lehet el]ene!

Ne, l'ogy azt higyjé-
telr, hogy a harckocsiban
vagy páncóI géplrocsiban
ülrri valarni különös élvezet.
korántsem l A harckocsl
és a páncél gépkocsi, mint a
katorrák morrdják: vak és
siktlt. Ya]r, mert a llenne
iilők csak egy egészen kes-
keny - nem is egószen egy-
ccntimétcrcs -* lőrésen fi-

l }illl t};lll(,t:ll 1,|,íi il|.lTt'|

r.íjrj;L],i]

li, l:-ir

\ plrrrtl(:l i:i rrirrtíi vtlk el lotlségtl tt trthtizltusk:t

{lidzási gl;rtliorlat ltitrt,krlcsibltn.



Jól rórt§tt lmrekotlsik, ellenállástlk lekiizdóse és az
elfoglalt tertilet ntegszál-
lása és bizt<lsítása. b) vé-
<lelernbcn lévő ellcnség ál-
lásainak fel<lerltésc. A vé-
deletn fcltnorzsolása. c) Mű-
szaki aka<lírlyok (rlrótaku-
dályok, aknák stb.) lekiiz-
dése. A harckocsil< utat

i nyitnak a gyalogságnak a
műszaki akadályokon ót,

t 2. A páncél gépl<ocsi
J már nem tuct úgy járni a

gyelhetik a ktllsó vllágot. Ezen a kbskeny résen át peclig
vajml keve§et lelret látnl l §iketnek azért monclják a páncél
gépkocsit és a har,ckocrít, meft az ,,acél-doboz" belseJéberr
az erűs motorz{tgástól a külyilág zqiából semmit sem lehet
ballarrt. Telrát azt sem halljh a benn ülő, lra rálónek. Csak
azt. ve§zi észre, amikor éltalálják.

A harckocsl tervezésénél megoldásra váró feladat az is,
hogy minél kisebb legyen a harckocsi, hogy rninél kisebb
cólt mutasson. Ennek a célnak megfelelően a sofőr és a gép-
puskakezelő helye ls eléggé szűkre van szabva. A harckocsi
fedelóből és oldalfalából ktálló csavarolc ellen a motor-
kerékpárosok u. n. bukóstsakjához hasonló slsak védi a bent
ülók fejét. Amikor gödörbe gördül le a harckocsi, az ember
mindig attól fél, ho6y orra bukik, ha meg meredekebb
hegynek megy fel, akkor meg azt hlszi, hogy menten hanyatt
eslk. S ha ez tényleg megtörténik, az felette kellemetlen.
Ilyenkor fejjel lefeló csüngve kell megvárni, mlg egy másik
harckocsi odqiön és egy hossztl kö-
tél segttségével felemelt hanyattesett
társát.

A páncél járóm{lveknek három
csoportját különböztetjük meg :

1. a páneél gépkocalt,
2. a harckocsit és
3. a páncélvonatot.

1. A harckocsi (tank) sz a páncél
járómü, ami_úton és terepen egyaránt
tud járnl. Átmegy a ktsebb vizekeno
gödrökön, mocsáron, megmássza a
hegyoldalt, ktdönt fákat, letapos bok_
rokat. S6t vannak már olyan lrarc-
kocslk ls, amelyek 20*30 m-es árkot
,át tudnak ugranl. Fegyverzetük sze-
rint három csoportba oszthatók: a/
kis, ö,/ közepes, c) nehéz harckocsik
csoportJába A kls harckocsi fegyver-
zete egy golydszóró yagy géppu§ka.
A nehéz harckocsi pedig tüzérséggel,
nehézpuskákkal ls rendelkezik.
A harckocsit többfajta feladat rneg-
,oldására használják : a.) Az ellenség
fóellcnállást vonalának áttörése. Ilyen
:feladatnál a harckocslkat gyalogság
követi. A gyalogság feladata a helyi

terepen, mint a harckocsi.
t,eginkátlb csak a műúton
szalad. Nem is hernyótal-
pon, hanem kerekeken fut.
Mivel rlton jár, a sebességc
jóval nagyobb, minL a he-
gyen, völgl,ön mászkáló
harckocsiké, Feladata a
felrlerltés. Nagy sebe ssóg-
gel beszalad az ellenség el-
ső vonalai rrrögé. tilvégzi

§ megfigyelósi fcladatait, azu-
tán visszarobog állomás
helyére. Legnag,vobb ellen-
sége a nelréz pttska. Iizl
ugyani§, ha. az (tt mentélt

tüzel6állásball van, a páncól gépkocsiból csak a lcgritkábll
esetben veszik észre idejében.

3. Páncélvonat. Mint a l}eve is rnutatja, vas{rti sinen
közlekedő páncélmozdony és kocsík. A páucélvonat tűz-
íegyverekkel erósen fel van szerelve. Géppuskálron kíviil
tüzórsége is van. Feladatok megoltlásában korlátozva van,
mert csak vas{rti pályán tud közlekedni.

A páncéIvonatok a nozdonl,ból, ütközet-, lakó- és

6azdasági kocsikból állnak. A mozrlonl,t és az ütköeetkocsik
legfontosabb részeit a gyalogsági tűz és a könnyü tűzér§ég
repesz<larabjal ellen páncél vétli.

A páncélvonatok §zernélyzete a harcoló osztagokból,
vasutüzerni személyzetből és egy vonatépitó osztagtlól áll.

A páncélvonat feladata: 1) felderités, 2) visszavonulá-
soknál a vasuti állomások, hidak megrongálása, 3) vasuti
szállitások és klrakások biztositása és 4) csak ritkább eset-
ben a küzdő esapatok tárnogatása.

+.;i.l,-Fl
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(Cserkószós az
6serdöben -Felfedez8 út n
MeltnusJokl
montén.-Meg.
közelít|ttk az
els6 rónsznrva-
ooknt_-AKls
vadúsz rltka
nradnrnknt lő* A Fúnók
kllogla az elg6
cnlmonldúkat
-- Lazueok
azonban nem
|elentkoznek *
Az expedíoló
rekordalvásn)

meglepetve látjuk. hogy a hatalmas folyó két oldalán
mindenütt tlszó szálfák vannak meíerősí-üve. rnelveknek
íeladata, hogy fatlsztatásnál a vízen lovaúszO rattiíziótt a
köves.part szikláiban fenn n_e akadjanak. Nekem roppantul
tetszett ez a berendezés, a lfnök 

-azonban nagybai'szivo-
$atta fogait: ,,Még _az öserdőben is fát rlsztatiíakn hogyanjöjjenek ide a lazacok...

- Hát a lazacok nem itt élnek ?

haitja óket a faifenntartás hatalmrs ösztö-ne s midőn a
folyók felső folyásának homokos és kavicsos részén ikráikaf
a vízben lerakták, ismét vlsszatérnek a sós vízbe.

Alig haladunk vagy tíz percet, midön a }.őnöli felemelt
kczóvc_l int :_,§top l, Az expedició szabálya, lrogy ha a yezető
kezét felemeli, mindenki aionnal tneláll és 

'zai 
i?tt<tit fiavetni

kezd. A Főnök a víz íelé mutat, alíol egy n-agy legelőii két
hatalmas szarvasszerű állat mozoí. -""Réns7nrvások t *-
kiált Sanyi bá, ki messzelátójávai-mlndent alaposan meg-
tekinthet.
_... " Isl". Rén_szarvasok voltak. Észak-r'innország és Lapp-
föld íéltq szolícl. félia vad álletgí_félig szelíd, íéüg vad állataí.

- De jó vrrlna közelebbről is megnézni ! -- kiáltottamőserdel felszereléssel a hátunkon haladunk délkelet
íelé. Feladatunk az, hogy a táborhelyr6l klindulva, a Mel-
tausioki folyó mellett utit keressünk s amennyibcn a folyót
magát is m?gközetíthetjük, a legalkalmasabbóak kínálközó
helászóhelveket kloróbáliuk.

A Ktí Vadász hátári ott lapul a háromcsövű rlrilling,
oldalán patrontáska, hátizsákjában preparálószerek, lepke-
hátó, nöténygyüjtő stb. A Főnök oldalán ott lóg az egyik
nacú oarabélIúm pisztolv. készen arra. hogv ha az exDedl-
cióT b'ármtlyen tá^madás'érné, a ttz sótyó-'pillarratok 

-alatt

kirepüliön csövéböl. Nálunk többieknél horgászbotok, hal-
kiemelóhálók, haltartók sorakoznak. Cserkészkalapunkon
szépen lobog a felszerelt szúnyogháló, melyet ilyenkor
menetelésnél- az arcról hátra libbentünk. Menésközben a

íel.

légáramlás az arcról elkergeti a ,,repülő skorpiókat", tar-
kónkat pedig a háló ísy is mcgvédi.

Minhesytkünkön háfizsák ván, benne a legszükségesebb
felszerelósséI. Aki őserdőbe megy készüljön el minden várat-
lan eseményre. Itt azután tényleg mintterrki antryit ér,
amennylt m-agának kiharcol. A meleg ruha mellett ott htlzó-
dik mőc a méntődoboz. Megázás elien tartalékként velünk
eny nornád sátor. Szóval itt vagyunk F'innországban, az
ésiakt sarkkörön túI s tényleg az őserdőlren gyalogolunk,
eqvre beliebb beliebb."- Az eínber az[ hinné, hogy a Magyar Cserkész expedició-
lának az északi sarkkörön túl gyalogló tagjal Lrizonyára
haíyon fázhatnak. Erről pedig szó sincs. A tnclcg nyári idő-
jfuás ugyanolyan táborí meúetkönnyítésekrc biztat, mint
odahaza: ktnyítjuk lnggallérunkat s amennylre a szunyog-
veszélv enqedi-iniuiiunkát is feltűriük.

Életnt"e lrocíivől járható úton-haladunk. Három tanya
esik utunkba. S utána megszűnik az emberi település.
A tanyákon embert nem, igén látni, megláncolt házörz6
kutya vtgyáz a tehenekre. A lakrik valahol messze dolgoznak

1 I[i_sem_ egysze_rűbb - szólt a Főnök. - ll|álljrrk váltó-jukat s akkor l<özelről látjuk majd őket."* Mi azn hogy váltó ? A vonatok járnalc. sineken és
váltókon -* csodáIkoziam.

** Váltó vadászkifejezés. A var]aknak az a szokásrtk"
hogy lehetőleg nrindig azon az rlton haladnak, amerre elő-
ször jártak. Igy valóságos gyalogrlt képződik. F]zt szak-
nyelven a vad vá$ójának hívják --- világósított fel a lJőniik.* A rénszarvasok észrevettek, flgyelnek bcnniinket *-.
jelentette a mcsszelátós Sarryi bá.

Gyorsan végigkutatni a lregyoldal zsonrbékos
részeit, hol találunk rénszarvas nyomot.

- Itt látok -- kiáltotta a saiszemű Jákó.

- Széjjeloszlani, erre fogom tcrelni őket. -- szólt a
Főnök s hátlzsákiát ]edotrvá csuoán l,eica fénvkérrező-
gépóvcl felszerelve "elirrdtrlt a rénszaivasok í'eló.

Valamenrryien izgatottan lestük, mit lroz a jövő. A ltge-
lőt félkörben ö}ezte áz e|ég széles lVicltarrsioki ToIyó. A f?l-
kör nyitott részében állturrk rni. Va|,ion feléirk jiinrr'ek-e vagv
átítsznak a folyón, mint vándclrlásáikkor soksior mcgte§zili.

A Főnök óvatosan olclalra keriilt, lrrr8}, az írllatok
visszavonttlási ritját rrc zárja el. ,\ ]rét'rén§i]arvas először
ala1losan megnézle, majrl arnikor meggyőz{írltek. trogy t:sak-
ugyan feléjiik tart, egvenesen felénlr eretltek. f)q ncm siettek
valam! nagyon. Csak tlgy poroszkáltak, mint akiknek van
elég irtejtik,

- Egyenesen ltekiink jönnek l* A váltótt haladnak l

I*

sz érdőbóil, vagy helásznak a
tavon. A finn becsületességre
vall. honv nem kell félni a
rossi eri'Éerektől. A harma-
dik tanva elhacvása után a
tocstval' járhatŐ- rlt eltúnlk.
Most már csak egy gyatog-
ösvény szol8ál tltbalgazításul.
Utunli hol emelkedik, hol esik.
Belra ken folvnla a Meltaus-
Joklnak, iobbia pedlg egymás
után három tó tűnik fel. Az
út mellett lobbról-balról kidőlt
íatörzsek iekszenek. Ilyenek
rrriítá3g már nem érdemos,
íGtsztk a földön, korhad és
carpár év mulva humusz lesz
bel6le tsmét, mely aztán új
íálnak szolgál alapanyagul.

Majdnem egy órát hala-
du\ mtkor a gyalogösvény
irmét megközelíti a Meltausjo-
Lit. Lemegyünk a partjára és

A lrókéserr legclészt'l rérr-
szarva§I)ár.

A rtítlsztirvas<rk ure]lctl-iirrk hlr-
]ndnrlk el.

nagy pillarratot.
Néhány perc még s alig

t5 méterre bnllagott el mellet-
ttlnk a két rén.

Láttunk rénszarvagokat
képen és tnozibon eleget. S6t
a Helslnki hltes sziget állat-
kertjében ólte is. l)e tnennyire
nrás v<llt cz itt a szabadhan !

A végt,cltln lapp tunrlrák le-
lrelletét ltozták a nagyszemü
agancsosol<. Percrrkig n(,n1
tu<ltunk moztlrtlni a gyiin.l,ii-
rűsógtől. A rénszarvaíót Óar
a lregyoldalrln clt er(lló erclő-
ógés tertllet.én trrrntlttktlltak,
mi móg tninrlig tnrrztlttlal lanrtl
nézl"ilrrk utánuk,

- §okírt netn arlom <lzt n
látványt, * sutt<lgta SanJ,i llíl.' , lnrlttltls lor:ább -. arlln
ki a lrőtriik tl 1rRrflncslli,.
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s F6nltk szakava-
tott kczébe.-, }Int, htn,- ntrrndJa a l,t&
n(ik, tnlkor vngy
§gy kilumétercs
rlnreboi lehalász-
tunk.

l,azacnak seln-
tnl tryotna, még
csak cgy cgyszerü
kallás §(llll volt.
ffil,g521r!l11c 1rtxllgtnár llenl mtrhe-
t.ünk, tntrrl; a scl-

.\z r,lsri zsrllitrtítrt5',

. Klértünk a rltkás r:r,rllíégds zónájállril ós írjrn síirfi fák
k(lzt halntlttlttl(. Az trlső krltttrrl1, scllőkeL liercssült. ltt írrgjrrk
tnegt j t cnl első lltznt:-ltorgászk ísérlct (lnkc l. A íaI ttlrr,|itrk ltrrln-
dá,srt szcrlnl * gyulogiisvóny cgészcn kiiz.tll vtlzcl a vízhcz.
meB l(oll lrullanuttk lt szlklákoll ntonytliirgő víz r,ttgásál'

Nóltn megÁllrtrtk flg.ytrlnl, tlc zttgásI ntóg ttcttl lrullunk.
A ltrvtgóbcn vljrlgó lruttg keltt ícl íl8ycltntlttkrrt., ] l(ln Vntlósz, lágstrl< trtil l urlsz l

Mlki bó sem tnolrdut.ia tttogítnnk kú{szet, u llíztatÉst,
nlcgtölli ,,lttcrlvo{ilőjót", ttagy dttrrglrós s uz exptrrlltllír trttlo-
ntAiiyos gytlJtcmónyc lsnrót gyrrlrtl)u(lolt t,gy érl.úkcs sorlil
póltl,ónnynl.- §ló§ nóhírny szrlz mótcrl ltultttlunlr s ftllÍln]rct rncg{lt,l a
scl1,1ík zttlÁsa.

* tl'elyberr vngyunlc " , . ntonrlJu a li'őrtök. -- Ittlt, pál,crs
c§opol,t halászlk, tt<ltttg Mtkl l)oJuvnl dóll it,littyllatr vgtlász-
ltnl-tul<. l(ót óra nrttlva tulálktlzunk 11 t.

Önrzeral<tuk n ltorgó,szllotoltat,,, felszcrtrlt,(lk a n:otollá-
krr[,'lrtrfílzttll< n zsinrlroliüt. ,A §(!l.ytlttlrcrrlyóllólre ráker{llt rr

cslllrlgó-villtlgó szítttls ttlllnklinl rlígzítrrlt, trt(t,lóg.r,. rrlkczrlíírllk
* hnlószat.

lln n Jlőn{ikltel ltnlrlsztartr. Míg íJ ttczrtlte tl ,,Itrg,i,trzti"
botrlt, t!tl iisszcrtrktliI kirtrt,rítő-lrálóvrtl krlszctt állt,trrrr, ltrlg.y
a horogr8 ktrr(llt lralat, kell(í fárosztás rrtírrr lrítlóvnl kl-
ctrtt,l l tl lt.

]teltitről lcfelrl ltulásztttnk, .\ szlklíts Jlurl,ott n F{irriik
trlősziir tótnrrsz;tontoknt ktlrtrsett. lólrrltrrtk, tt()gy (lg.\,cstltlttgcs
hlrtcltrn lrrr|,lrrrltós rlíabe ne rántsott. Aztítn rt műlcgl,tlt rt
l.rtlsíl 1lrtrl, ítllé bt,vete [[c, A víz sotlrtt e lkn1lltt n tttíllcg5,cL,
így :vlzcs ítllullrll.bnn - egószen tllyrrtt vrlll tlrittl, egy
vlz1,1tr estlIt. szilnkijtő s vitIt, lefrll(l. l(iizlrtrtt it ttttrlolli'tríil

lők ntcgsz(lnnttk s
tr Mcltatrsjokl is-
tttót lnoos. széles
ttllyírvÁ vállk. L,]zt A mülégy, mellycl az_cl*6 pónzes pdtt,

1,cillg neItl sztlretlk kiíogJuk.
b lainclok.

Nctrrsolrára összetalálkozunk a máslk halászóttsoporttal.
ök str foítnk stlntttlt., móg kapósuk scnr volt. trglr látszik
nrrt u vat'lírszokó a §zercnase, ntert a távolból egymá§ut,án
hallnni rt diirrtltrósckt,t, Miki bá rnortláll,ának hangját.. l,uzaclcg.yel<tlt leszct,elni, pisztránglegyekct fclsze-
rtllnl ,, . lnrrlrtljn á lJőnök. \'áltotL műlt,g.vckkcl istttót lrtlzzá-
líiltillk n lraláízástttrk. jllost tiibb sztlrcircse kísér. A llónlik
eltvltlá§ul áll lrítzza hi a plsztrán8rlk cs<lport jába tartozó
pÖirzcs tlért. ('l'lrylnullus - vulgaris). Ncnr ol.yatt szópttk.
irrlnt u ilisztrúngrlk, neln olyan nagyok, ntittl _a lazacok,
azoltban" ftirn(,k,' iigyesek, a- horgásit ugyancsak 1lróbára
teszllt. lipv Őru rrlu{l cgy0tt van va8y íóltucat. Miki bá ls
bevrlnul'vadászzsál<nrányával. Indúlunk hazafelé. Vala-
nrrrnltyien jókedvüek vagyunk, csak a l'őniik tekintete
kontor.

- Uí.ylátszik igaza van a halászgaz<lának, hogy ntár
ez őscrtlőDón ls trleqril kultak a lazacok.

}'ogl,urrk iinlat trleget, rniért kell éppen lazÉcot
foutrunlr ? .' vetett.tlln ellen." Azért, merl lazaclralász expetllció yag},unk, intett le a
fi{índik.. },lrrlttntl r(ilttirr leiöltetiink.

}laJtl irlcgiritotn,-lrán1, zsákkal t,elik - montlta a
lrőniik.

S ltlnvlcg hazaíeló menet eglre nehezebb a gl-aloglós.
|;clfcló is iircör,iink. rle n valóságós ok a taibbórás halászat.- 

A- iaril,rüá lraáaérve nekikdszülünk a tacsorakészítés-
nel<. ()lvatt itil esett u hazatérós. 'I'áborrtnk nteg szebb volt,
a sátra}i szinl c hlvtlgatl ak a pihenésre. Á némzeti szltrű
zászló ktltlvcsetr lobogoLt. Ottlroh érezttik nragunkat.

Á íinotn vac,sorá után, nrelyen a {risscn íogott pénzes
rrtlrt.k is szere tlt,ltek a l|önök esti llarancsot hirdet :' |ji(rIi,'az. elsíí fclfedező ufrrnl< jdrl sikerült, Lazacot

.Tó ptlicnóst, 'hrlgy "pihenL testttrl
majr] jó trtttnkítt vógezherssünk s
kiíoglrassult u, nagy ]azacrrt.

l-ltrnrarosan álom bontl az ós,
t,rrlci táborunkra. l!ía a nagy lazac*
ról szerctLcnl volná, áltnodni. Az
áloln nent sikcttilt, ezzel Tzemben
írgy c§yónileg. ntint egyiitte$en re,
koidrli írllíLottunk íe]. Ugy tiirtónt
ttgvrrttls a dolog, lrrrgy Íclébrcdtcnr.
A iap perszc süiött. ,,Ivlegfőzörn én a
kÁvót l" - - vll]ant át az agyatnorr a
qonrlolal. Meurákrlm a tilz.et s ttz
íualos feketckávé illatra a lt6nöki
sátorban is mozgás Lámad.

. - .}ó rcggclt, parancsnok írr,
tlgy-c krlrán felkttltetn.

. 1,1rn, nózzük csak hány óru
vt]lt . .nronrljn íl l|{ínök.

-..- '[)rtrrt déli 12 óra l

llekorrl, az egósz lállor átalurlla
a déldótl,ail. llirilln, az őscrrlő, {ís-
rrrrlű, Ma tttór ttcul rntrg.vlink lrrz,ttc-
[tlgiista, clc alvrisi ltlkrlrtlunk ,így
is van .

zslnt,gtrl. (!tl8c(l(|l I rttánn. }lllttrl a tttítlrtgy vsl{.v lize rriit.
nl(ttcrt (tszo1,1. ltt(,ík(ln(l{l(liitt a llrrvrltrrls. liis lttieítstlktrl
zsint,gttl. (!tlí|c(l(|l I rttánn. ]Vlllttrl a tttítlttgy vl
nttttcrt (tszoIl, ttttrgktrztl{lrliitt a brrvrlttrls. liis
ntlnttiír rüvtclcbb ltltt a zsitttl{. u ntűlócv pttrlll ,iiinllll(lig rilvlclebb ltrtl a zsltttlg. a nt(llógy prrllg .iii1,1 l'eltltllt uz
ítlllctlslí 1larlrn. l,jőnijk sziltntr r1llutltlórtrr, tt ltrlrgtttt vtlll.

ultvult ncrrr f'trutrtrrk. tttr lrlttttk az első iénszarvasokat s rltls
1riiiiz,,s 1rór zsáiitrtriItyt e;tetttink. A lryolcórai nehée gl,aloglásítlllctlslí 1larlrn. l,jőnijk sziltntr r1llutlt

l(dszctt arra, hosy rrlrrelyik pllla-
tratbrrn cqv hgIoIInlts szál trrt,qlt,la-

t,etti,itrl<. A lrvoltlóraI l1ehéz gyalo$ás
után altrtlja[ok jól. li]breszt6 kávé-iól. tibreszt6 kávé-

üri lenolőbb íelél>rtd.tratbnn cgy J' rntrgjclc- í l l al.tn l, az' .t.ő zI, tl, i le gclóbb íel ébrt,d.
iiir." 

"i" 
nri.?i,, 

" 

fi ilfi ],1,, ffi : il;;?,il;-
lly(|lv(tn htrvrlg.|n rt ntíllcgyct. ()sak
l§y lehct rr liálal tuegfrliittl. Ilu a
horlÁsz fllvtltttc lankarl. trlnéztrlőrlik
tgy IencI H nalHL lllTgt
horgÁsz fl gytltttc lankarl,

|:

l,rr

IIu a

s csuk cgyirtlelt ntúsodpcrcccl kós{íll-
ben ,,vág b0", tl }rul rrrár liilriilri a
lrorgot. Megót,zi a lietrrólry vttsttl. u
színes tollnli vdgón.

Mlutlrrtr cgyes herlohásnírl trl-
vább hnlutllurrk, A lazatl. 1lisz1,1r'tttg-
halászat.rrírl ez rt fií(lvczct, frllylü-
nos lntrn(s, Ill()28rr§, rillnndó l'Ig.r,c-
lctn, ós róscll ]cr,ós, l(iizlletr trcl<itn
ls útrtrlja n lrőniik u lltlIrlt. ós laníí,
tr htl,yíls cltlb§sra.

-. Nlittllig eg1, 1ltrttlt,tr lit:ll <:ó-
loznl s htlrgrlrlttnk rlz()ll íl ltt,l.Vctr.
nllltI vrzr(c sz11llri ltlrlióttck 1ltthr'ttt.
lcttgótt kcll rr vízrc t,stti.

Motltlanl l)cl,!tz() cnl sol<liltl
kiinn.ytrllll, trrlnI tltcgl,rtllrri, J)cltírl
a gyakrlt,|nt, tesz tnint|trttt. Antikrrr
a vízcn íIszlk a ntűlúgy, ttkltrrr sztrtn-
rtrtrl kísíu,ttl sc tttrrlsó rtrllog.

'l'íz ptlt,t: nlnlt (rgy clí'át,rtrltttttt,
hogy iiriinrntel arltarrt vissza a lltllrlt

Jt
{,t*

, {'!,,',,!,

Jttllrrgztltris l'itrrr lir|tlli rr i\lcllrtusjrrki tttcttlritt.
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Az éijeli napsütés.

Télból a tavarrba
Minden firl örül a tavasznak. Unjuk már a szobai életmódotl

cgészségtelen és természetellenes állapot. A riégy íal börtönéból
,az efdók, mez6lt határtalan szabad világába menekülünk.

Az új élette ébredó nagy terméózetben ezer szépség vár min-
ket. A zöld rügyek, fehér és rőzsaszín gyümölcsvirágok a legsze-
rényebb kis kertet is valóságos tündérligetté varázsolják. Azutáu
jón a madárőal, az erdók pompája, a szabadban fürdés öröme,
végül a mgy nyári sziitridó, meg a régen várt cserkésztábor. Ezt
mlnd a tavasz bozla nekünk. ki ne örülne az érkezésén?

Miltor van vége a télnek? Mikor kezdódik a tavasz? A nap_
,tár ezerint - állítólag - március 2l-én, mert ez az a nap, amely
éppen olyan hosozü, mint az utána ltövetkez6 éjszaka. Ettól az
úgynevezett napéjegyenlóségtól kezdve a nappalok már hosszab-
,bak, mint az éji sötétsé6.

Csakhogy a tavasz nem egyedül a világosság gyózelmét je-
lenti a sötétsé6 felett. A tavasz akkor köszönt be igazán, amikor
,az ld63áráe enyhébb lesz, a virágok felébrednek téli dermedtsé-
gükbőL az emberek egy boldogabb idószak reményét kezdik

' érezhi. Ez pedig eg|általában nem mindig március 20-a körül
},övetkezik be. Némelyik'évben már hetekkel korábban, máskor

me6 jóval késöbben. Az idójárár szeszélyéc játékát nem leh€t
naptáli idóPontokhoz tögzlteni.

I

Ml okozrr tulrjdonl}ppu a tclet ér a tevdlzt?

Mlnek köszönjtk az évslakok váltakozását? Ézek a nagy
idójátáoi átalakulásolq amelyek mindenkinek egésl életmódját
befoiyárolják, földünknetc* a' Nap körüli vándotlásábó! s?átman-
nak. Földünlt minden évben körülolalad a Nap izzó tüzlolyója
körül. hk6rben van egy id6szak, amikot a fölágöí,b esziri'rei.
elfordul a Naptól, Éurópa, Ésrak_Aherika meg Ázsid .z.kb.o a
hóuapokbán naponkÉnt csak p{r órán át kap vahál lteveret a
világító és ntelegító naprugarakból. Az északi ca§ídék hosszú
idóre teljeben elfotdul a Naptbl, A F6ld saját árnyéta ta}arja el
ott a Napdt. A sarkvidélc kellör köeepén egyetlen dagyon hocEzú
éjszaka követlezilt be, atnely fél éven keresetül meg§zaldtá§ nél-
kül tart.

Az év nárik felében a földgömt északl fele a Nap.felé for-
dul. Most b6ven kapJuk az óltetó §rrgaíakat: Európábary Éozak.
Amerikábad, Ázsiábarl kialakul a nyát. NIég az Északi §ark vidé-
két is óriási rlrgátözön árasztja el. Ott a Nap most éjjel sem
száll a látóbatb alá. Észak_Norvégiábatr a messze földról érkeectt

refu§*§ idegenel ánulva tapasztalják, ho8y
arrafelé nyáton még éjfélkor is süt a
Nap. A villanykörtegyárosoknak nem
sok ötörtrük lehet ebben a látványban.

A nyári napfény oly etósen fagyot
a satkvidék jégmezóin, hogy a rarkuta-
zók slámáta valóságos veszedelemmé
válik. Alot<. a bátor emberek, akik a
teljesen lakatlan jégvilágban teszítek
felfedezó utazáaokat, a hóról & jégról
visszaveródó napfénytöl mindenféle
rzembeteg{éget kaphatnalq ba nbm Vi_
selnek védó seemüveget. Az is érdekbs
dolog, hogy a dapsütést6l szármaló leg-
erósebb leeülécek nem a forró óivata-
gokban feüyegbtik a, ertrbeít, hahem a
tarkvldéki jégröl vissratüX,rözódö nyáti
napsütéuben. {ti eróeen le akar rülni,
az menjen el júniurban - az Észahl
satktal

Tél és nyár között a garkvidéten
legnagyobb az e[lentét, mert ott o tél
teljer éjsza*ai óötétséget és borzalmall{ítsvét
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hideget jelent, a nyár pedig tengeteg naprütórt és állaadó káprá-
zatos fényözönt. A tavacz a földnek cgyik rÉsaén sem hoz oly
óriási átalakulárt ar iilójárásban, mint a sarkvidéken. Ezzel szem-
ben a föld egyenlítóje közelében a tavast fogalma egészcn elmo_
sódik, mert ott e6ósz évbcn egyforma az idójárár.

Ar Srök tavarr orrrágel

A tavasz a legrzebb évszak. §ár, ho6y olyan gyorran elm{rlik"
Milyen jó lenne, ha cgósz évben tavasz volna!

Vannak emberek, akik a rzó szoros értelmében örökös tava§z-
ban élnek. A délszaki tenger hullámaiból sok szép sziget emelkc-
dik ki, ahol az id6járás egéor évben olyan rzép és kellemes, mint
amilyerr nálunk májur márodik felében szokott lenni.

A világ egyih legszebb ér legkellemesebb belye Madeira
rzigetc az Atlanti óceánban, Képünk abban a pillanatban kóczült,
arnikor az Amerikába repüló Zeppclin léghajó ámuló utasai elótt
elósaör kezl kibontakozni Madeira csodálatos rzépsóge..

Madeirában portugálok laknak. Ezck al cmberck igazán nem
panarakodhatnak az óghajlatukra. Madeirában nem ismerik a
telet, de nem irmerik a ttllrágos nyári höséget sem. A gyönyörü
parti erd§ségek öreg fáira még oohasern hullott lró. Decemberben,
januárban sincccn hideg, mert egyrészt a Nap még karácoony
táján is clóg magauan jár az égen, másrészt, mert a,meleg ten6er
hatalmas víztömege megakadályozza a trllságos lehúlést. Nyáron
virzont a tenger óriási víztömegel csak lasran melegednek fel és
kiegyeirlító hatácukkal íttját állják a trllságos nyári hórég kelet-
kezésének.

Nag/on kellemel, tavasaiar az élet az Atlanti óceáu kell6s
*,öeepón fekv6 Azóri szigcteken ig. Ez a szigetcsoport szintén a

Mlirciusl hritlhar llurlnpcsltltr

portu3áloké. Könnyú és gondtalao az Azórokon az élet. Téli
tüzel6r6l scnkinek sem kell ott gondooltodnia, A nyári melegct
üdltó tengeri szelló mérsékeli. Á,z óceán hullámaiban téIen_
nyáron kellcmes fürdót lchet venni. A lakosság pompás gyümöl-
cgóket, szól6t, narancsot; ananászt tcrmól és ezek kereskedelmé-
ból kitün6en meg tud élni.

Európában órókös tavasz sehol sincsen. A Söldközi tenget
c6yes védett partvidékein ugyan elmarad a tél, sót §panyolortzág
délkeleti szögletében még 6yönyörú pálmák is vadon élnek, de
viszont a nyár itt borzasztóan meleg és az éghajlat végeredméoy-
ben nem kelleme*.

Az órök tavarz kiváltcágos orszá5ai cgyáltalában nem fekcze_
nek trllmessze délen. Ugy Ma<leira; mint az Azóri szigetek is
nagyjában középírton vannak al Északi sark éc az B6yenlít6
között. Ha tovább megyünk dél íelé, akkor az óceán ölében is
me5szünik mát az örök tavasz birodalma. Olyan vizekre jutunk,
ahol egéoz évben túlságos'forróság uralkodik. Az cgyenlít6i ten-
gereken nem öröm hajózni. Szörnyú a meleg, de különörcn cl-
viselhttetlen az, hogy a levegó uagyon nedvea, fülledt és szinte
teljeren mozdulatlan. A legkisebb szelló sem üdíti fel az cmbert,
Az égboltot napközbcu s6rü fekete felhótöme6 borítja. abból
mindennapzolyan hevcs eső zúdul alá, amit mi idehaza elkép-
zelai gem tudunk. Egyik villámcsapás a másikat követi. Este a
felhótörneg kissé szétoszlik, dc húvösebb azért nem lesz, Ar, el-
crigázott utasfa a bágyasztó, ködös levegön át halványan pislog-
nak csak az égbolt csillagai.

A lqlrc*élycrcbb ér lcgverredclmcrebb évrzak
Ne kalandozzunk tovább a mesrzesógben. Térjünk vissza a

saját ügycink megbcszélérére. Hiszen a mi saját tavaszi évsza-
kunkról is sok tudnivalót órdernes nregszivlelni.

A tavasz a lcgszeszélyesebb évszak az egész esztendóben,
Bgyik évben mir január vé6én mcgkczdó<lik. Tavaly még áprilir-
ban ir hideg és havazásos volt az id6járás. Nagyon gyakran meg_
történilr. hogy a koratavaszi idilszak szép és meleg. de március
második íele niindent elront és valósággal visszahozza a telet,
Régi tapasztalat. hogy március lE-l9-ike körül kapjuk at első
rlép napokat. A Sanyik és a .|óskák éppen a névnapjukon élvez-
hetik a tavasz elsó igazi örömeit. A magyar nép körében sokan
tudják ezt a kis verret:

§ándor, József, Benedek,
Zsákbaa hozlák a melcget.

Sajnot, ezek a szép márciusi napok egészlégünkre nagyon
velzedclmesek, A tavaszi id6járáe elsó gyózelmét csakhamar
csunya idórolszabbodág szokta, követni. Legtöbbször márciuí
20-25-e körül hide6 szél tör be az országba és megho?,na az,

esztend6 eltó zivatarait. Dörög az ég, cikázoak a villámok,
mintha már nyát lenhe. De egy-két órával késóbb 10-15 íokot
zuhan a hóméró higanyorzlopa. Virszajön a tél, sok helyen
havazni kezd.

Ez a íordulat már rengettg embernek herült az egératégébe.
A szép koratavaczi napokon DatyoD kónnyen meg lehet fázd. Aki
napközben túlmelegen óltözködil, az minden edzettrógét elveszlti
és fogókony lerz a meghúlóres betegsé6ek iránt. Aki trtlkönnyú
ruhában irrdul el hazulról. az a hirtelen idófordulár alkalmával
móg inlúbb megfázik, Legnagyobb b{ .azonban, hugy a téten
reánk kényraerített rok szobai tartózkodás folyamán minden
cmber hajlamorabbá válik a meghüléser betegdgek iránt. Hóna-
pokon át alig jártuok napsütésben ég az a szegényes téli nap-
rütér, amit rövid i<leig néha mégis élveztünk, csak a vartag
ruhánkat érte, de nem a tegtünket.

Nem croda ezek után, hogy a hirtelen tsva§zi idóváltozárolc
alkalmával az emberek oly könnyen betegtaenek meg. §olc idós
embcr kap halálor tüdőgyulladást. §ok íiatal íiú kap a hirtelen
tavawi idóváltozárok folyamán mellhártyagyulladást vagy más
olyan bajt, amelynek követker,ménycit cgész élctében me6 ío5ja
gzctrvedni.
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A tavasz a legszebb, de egyírttal a legveszedelmesebtr óvszalr
ir. Akinek máskor sem a hideg, sem a széI ncm seokott meg_
árlaai, az most vigyázzon magára! Felhevülve. izzadtan soha ne
merrjünk ki a hideg szélbe. Déli kimenéskor ne öltözzünk túl-
melcgen; hh este mesyünk valahova, ne resteljük a rragykabátoi
magunkra venni. Az edzett fiút nem arról lehet megismerni, hö§y
veszedelmes idójáráskor könnyelmüen öltözik, hanem arról, hogy
rossz idóben sem lesz beteg. Nem az az eőzett ember, aki clőre
kijelenti, hogy neki sernmi se árt, hanem ar, aki a tavasz leg*
vógéig meg tudja örizni az egészségót.

H{rrv€tt havazár
Hrlsvót ünnepe nagyon soksaor beleesik az idójárás március

végén beálló rosszabbodási szakába. K{pünkön látjuk, hogy ezek_
ben a napokban a magyaf íóvárost néha valóeá5os hóiömegelc is
eláraszthatják. A hrlsvéti havazás a mi éghajlatunk alatt nem is
olyan ritka esemény. De sokkal vesaedelmesebb ee, mint amikor
karácsonykor kapunk hlideg idót és lróviharokat! Decerpberben a
legtöbb ember §zelvezete móg nagyon etlenálló a beiegségekkel
szemben, Az egészséger nyári életmód, a levegón és napsütésben
való nyári tartózkodác erötartalékot halmoznak íel az emberben.
A fertózóbetegségek a tél elsó íélében nehezebben lesenek úrrá.
felettünki Rossz tavaszi időjáráskor anhál hatalmasabb métték-
ben szoktak kirobbanni az ilyen járványok.

A húsvéti hóviharok a gazdasági ólettlen is sok bajt okoznak.
A gyümölcsfák szlnpompát virágait letépik, a kertes városrészek
utcáiban ilyenkor a virágsairmok valóságos §zönye&ón járhatunlc,
A fák fiatbl hajtásai is soksror lefagynak, Azért a gazdaember
annak örül, ha a tavasz nem trllkoráo, halrem későbben kezdódik
csak meg. A növényzet ilyenkor a téli álmából lassabban étrred
fel. de az időjárási visszaesések kevésbé károsltják,

A tavarz diadalírtja
A tavaszi idójárás mindig az átmeneti visseaesések kellemet_

len soroaatából tevödik össze,
Miért kell ennelt így lennie? Magyarország tavaszi i<lőjárását

két cllentéteg légáramlás irányltja. A meleg déti szél állandó
küzdclemben áll a hideg éseaki lógtömegekkel. Valahánysaor az
enyhe déli levegö bennünket elárasat, mindig megvan a?, a ve§ze-
delem, hogy északról rögtórr hideg légtömegek törnek be hoz-
zánk ér pedig a kóvetlcezó okból. A meleg levegó könnyebb, mint
a hideg levegő. Erós napsütésben a levegó kitágul, könnyebbé
lesz és igyekszik a magasba emelkedni. Az északi hideg vidékek
levegóje viszont nehezebb, aaétt {lgy folyik a ftlmelegedett vidé-
kek felé, amint a víz áramlik a magasabb helyekról a mélye-
dósekbe.

De minden egyes időjárási visszaeség után nagyobb és na-
gyobb eróvel kóvetkezik be a javulás. Akármilyen unalmas ig a

iUadeirg körvonalai a Zeppelin{éghnjr'rrírl nézva

télies jelen*égek folytonos visszatérósót látni. iiíülnünk k*ll 
"nnuk.hogy a tól és tavasz küedclme csak egyíéle módon zárulhat íe.

Feltartóztathatatlan eróvel közeledik a tavast végleges gyózelm€,
Al, éghajlat törvényei nem ismernek kivételt. A tél napjai meg
vannak számlálva. A tavasr a FöIdközi tenger partjait már heteh
óta teljesen birtokába vettc és rövidesen reánlc is kitetjeszti }rol-
dog birodalmát.

A Rormángzó th ŐÍőméItósdga ar alóbbí. kiáIluúttgt íntézte a rutéh (ruszln) n(phez:

KÁnpáTacJ"q lvÉ pÉIrr.z,t
Az egész magvaí nemre.t és a magam neuében szeretettel kőszöntelek ben.neteket testuérek.
Iestuéreink uoltatok,Cs te§tuéreüllt uugglok. Őseink a ti őseitekkel sok.srdzadon át i(t és rosszat megosrluarbékcsségben, Iwrmoníkus

szeretetben__áIlek eggmás nellett, eggütt hareoltak a szabadsdgjogakért alyan időkben, amtkőr azok Eu1ópa. Áail]részenci t{miiittencp patta*.

!<l!e|f lt9aUett$ ormai a magaar róndra néznek,,erÜs uölggeiteken szóguldó patakolc és folgók a inagga;"A,tlalrlre uisznek, A természetl
adottságok,,fel|öld és stkság eggmást klegészttae, össze|onódoa, elszak\lhatat.tan e,ggséget alkotnak. Ísten tereőtelle igg, lzért uak röúd időrct
tYltg!?ctúszak,atármáng,drembefitéoedés,'arosszakutatelnú.Iaszlaniazokal, akifunekaletmészetörökp1;.1anc§aazőggáIlamban aaló eggtitt_
éIést trta eI6,

Sokat snnueilíatck az etmult húsz éll alalt, de sokat szenuedett a lestpéri maguar nemzet ís. A *zenuedéseknek meg oan a maga naglt
erkÖlcgt értéke éa arefunén§c. Mindannglan tlszlábban látJátok az énlekek azanossig:lt, az eluáIaszthalallan e.ggüftétés síükségcsségé1" és iz|,
hagg a magyu úUani§ág keretCn be!üI meg kell kapnía azl az ön.kormdnazatot, atnelgeí a"zon, klaül aaló éIetében Őtbní nem uaaít,A ft(mzetl éttékek bÍztos{tásún |eIÜI a rutén nép minden |Íának meg kett laldlnía ct mhga anyagi boltltlgutdsdt, biztos alcpokat kcll íalúlttí
!:d:,hYU a letgázottsúg, a,toglalansóg, a háttéúe szor(tás karszalta utdn a szabad,ság, !9c é8 a"tesíuírí"összetai11ás ko?szaka otaíratin"'íii"i"iii,,
|id.eliss.tma, Rlkóczi |etedelmánk szeretett népc résrére.._A nagg,maggar 4líöId^del,i,aió- úirae.ggesúIés megadla a gazda*ógl bolhogulds biztosalaPiait, ,ame,Ilett egész naggardnyú közmunktlk sürg6s megliaftaiúuat elhalúrozóan emcínt iígjun ióIéIeiek?i. A ti szűkeőb hazalők Mrlgva,r_onzdg integtáns tésra, Soha e töItI a.z elmult htl.sz éu!őI ellekintue ideyn uralmut nem ísmert.

btost tsmét srabad.ok lraglltok, EűsCgleket, kttartástokat Isten megjutrtlmazta.
. ,. EggÜtt emelJÜk |eI a Mindenható Istenhez kezíin.keí hdtúra, ímára azfuí, hogly az elszakíIott tesluírt ísmét, uissza.hozta a Xárpátokmed,encétének nagg csaláilJához ttstuéri igaz eggilttétésbe., '

Eorthg Miklós s. k., llíag1garorszúg kormángzóia
Cró| Teleki Pál s" k.. m, kir, mín.iszlereln.ök

Il
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,,Ezer pehgő, azaz tíz ropogós százal"' Hányszor
olvastuk ezt a csábító címet a ,,Mag"yar Cserkész" ezévi
számaiban! Annyira a laphoz tartózónak éreztük már,
hogy szinte meglepett a hít, arnikor befejeződölt a nagy
aer§eny. Sőt már meg is állapította a Vörös Kör bíráló-
bitottságal a tí2 ropogós százas boldog tulajdonosa
Morvay Zo|tán |esz,

A Vörös Kör pályázata a rejtelmességek sorozatát
tartalmazta, hát elhatároztam, hogy a tavaszi napéj-
egyenlöség napján ketesem felr a tíz ropogós százas
nyertesét.-'Pedi§ Mtlrvay Zo|tán otthoná6a-a bejutás
nem is volt olyan titokzatos, ahogy azt a Vörös Kör
rejtvénYmegfejtöi gondolják. A címet megkaptam a
Nagy Főnöktől, beültem Kolozsváry Béla vezetőtiszt rlr
jóv.ágású kiskocsijába s néhány perc mulva már meg-
ismerkedtem Morvay Zoltánna| a szép magyar brltorok-
kal berendezett elős'zobában.

Még egy perc § már a szalónban mesél cserkész-
multjáról.

_ - A gödöllői aíIágjamboree éuében léPtem be a
győú 473. sz. Bocsor cserkészcsaPat aPrődrajába. Mint
aPr ó d a e tte m r é s zt a, gö döIlői j atnb or e e kis f üút áb or áb an,
Nagy játékok, felejthetetlen élmények sorozata aolt ez a
jatnboreetábor. A köaetkező évben édesabdmat Sob-
ronba helyeztéh. Cserhészmunhámat a 67. iz. Deáhhúti
csaPatban folytattam. t937 -ben höltöztünk Budabestre.
Azóta az 1. számú BKIE csaPat tagja uagyoh.

. - És melyik csapat nótt legjobban a szívedhez? -kérdem.

- A legutőbbi, Az 1, sz. BKIE. TaIán azért, mert
őd,e már roaer csetkész korcmban kerültem, s már máso-
dik étte őtsuezető aagyah.

Táborai után érdeklódtim:

- Már nyolc táboroft. aettem részt. Legutóbb a
karácsotlyi aakációban aoltam tábotban. CsaPaiom min-
den éaben atházhutára rnegy téli táborba. Az idei uolt
a leghiduesebb emléhű tábőom. T)an is néhány fény-
héPem róla, I

bgyet mindjárt lefoglaltam a ,,Magybr Cserkész"
számára.

-- Most a nyári táborra hészülünk a csaPatban.
Szenzáciős lesz! A Csallóhözbe megyünk. Otla már
magunhkal uisszüh az új őrsi csőnakokat is!

- Uj őrsi csónakjaitok vannalc?
, , -t Még nincsenek. De lesznek.

És már meséli is tovább a csapat nagy örömét,

- Kél új őrsi csőnahot aeszek a csaPatnak, A csa-
Patunk' meglehetősen stegény. Nern tudank csónakot
szere,zrti, Mikor a aörös Kör Pálgázatot meghezdtük,
kölcsönösen megígértüh egymósnah: ahi megnyeri, 600
Pentgőért hét őrsi csónahot Desz a csaPatnah.

Zoltán barátunk megelégedetten mosolyog. |gaz a
mondás: nagyobb öröm adni, mint kapni. S milyen
boldo5ok a csapat vízicserkészei! Hisz a Zo|i megnyerte
a tíz ropogós százast és most két örsi hajót vesz a cBa-
patnak!

Még a pá|y&zat egyes feladatainak megoldásá-
ról mondj valamit.

- Legnehezebb és legiárasztőbb a,,kész" szótagok
megszómolása aolt. Egy egész estém ráment, Es utána
még hUlan eI kellett aIaasnom a ,,Magyar Cserkész"-t,
meit a ,,hész" szátnolásoh nem jelentettek értelmes, még
heuésbbó él.aezetes oluasást.

- Hát a golyók számát hogyan állapítottad meg?

- ó! Az nagyon hönnyen tnent. Egy nagyszerű
ötlet alaPjón csaknem 100%-os Pontosságot értetn eI.
A köaethezőkéPPen csináltam. Szereztem egy négylite-

i;.!lii'ii i: : ] 3.!] i.]d.:,. ,1 _

#,', . ' ,:.i ''l] .''
;.i.
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Morvay ZolLÁn, az 1, BI(ID órsvezetóje
Jutalom nyertese.

vagyok, az 1000 peng6s
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Ies üueget, amelyruk méretei. megegyeztek a ,,,Magyar
Cserhói"-ben lehözöIt adatokkal] EÍzel az tiőágge7'et-
tnentetn egy. játéhboltba. Megtöltöttem golyóhEil. Az-
után megszámoltam, hogy hóiy fér bele.

- Hiszen ez Kolumbusz tojása! Mindenesetre lele-
mény_9sen oldottad meg ezt a feladatot!

Elieszélgettünk még a csapat életéröl, végül a jövó
terveiről.
.. - Mo_st jelentkeztem a húsvéti orszógos őrsaezetői

.tóborra, oda szeretnék elmenni.

- Nagyszerü! Ott ismét találkozunk. Remélem,
.sok olyant fogsz tanulni, aminek hasznát veszed örsöd
munkájánál és talán egy következő ilyen nagy pá|yá-
zattr4l,.mint aminek mű nyerted meg'az elsdátiat.'

Btlcsúztunlt. Eliöttem.
Utközben azon gondolkoztam, mi kell ahhoz, hogy

valalti megnyerjen e§y ilyen nagy'pályázatot? a".tOÚTi
beszélgetésiink _ alapján a köúetkezöket állapítottam
r.rlegl _1. teljes hit a győzelemben; 2. szerény Óserkész-
,élet;_8. talpraesett leleményesség; +. céltudatos, kitartó
,munka.

Firtk! Ha a lesközelebbi nasv páwázaton ti akar-
iáto|r a.z elsö d{jat'megnyerni: &iriét É magatok elé a
fenti ttégy pont minél tökéletesebb megvalósítását.

B. D.
' tlt!'t-ttlYYYt

Dlszel6adásunk KrrrmÉnyzó Urunk
tiszteletére

, A Magyar Cserkészszövetség - mint minden március
l5-én, ezidén is_ - nagyszerüen iikerült díszelőadást rende-
zett az Operaházban-'a cserkészmozgalom védnöke, vitéz
Nagybányai Horthy Miklós, Magyarorsáár kormányzóia tisz-
le_letére, Eg,y felvidéki cserkési'üdvözölié a kormányzó úr
ófőméltóságát. A főméltósácú asszonyon. a miniszterelnö-
kön, a két Ház elnökein, vaÍamint a Ósaknem kivétel nélkül
megjelent minisztereken, a m, kir. honvédség főparancsno-
kán, az idegen államok követein kívül ott 

"Ólt 
ciaknem az

egész hivatalos Magyarország. (A díszszolgálatot az l. kerü-
let csapatai látták el.)

nunk és erősítenünk kell ezirányrl nemeetszolgáló tevékeny-
ségünketl

Jrllius hóban a 4. magyar-lengyel cseretáborozás kerül
lebonyolítáora. A részvétel összköltsége személyenként l00
Pengő, amely összeg más körülmények közt még az utazárra
sem volna elegendő. A jelentkezés határideje május I, A
körvezetöség (Budapcst, V, Alkotmány-utca 6.) az érdeklő-
dőknek díjmentesen nyujt felvilágosítáet ég küld jelentke-
zési lapot. Az eddigi számos érdeklódő reményt nyújt arra,
hogy a folyó évben tckintélyes nagy csapatot küldhetünk ki
és viszont fogadhatunk. A léngyelJelentlezók száma százon
fclül van, akiket elsósorban a Balatonnál táborozó csapatok_
nál helyezünk el, a költségek megtérítésével. A lengy'elekre
i5ényt tartó csapattlk szíves bejelentéseit is rnielöbb kériük.

IYIAGYAR-LENGYET, csERETÁBoR
A közös határ elérése felfolozta az e§ész mag}ar társa-

dalom érdekl6dését Lengyelorszá3 iránt -és miniienki érté-
kelni tudja már kapcsolataink nagy jelentőségét a két lelki-
leg testvérnép függetlensége és együttműködésc szempontjá-
ból. A magyar-leng-yel cserkésekörök révétr a cserkészkapocs
leg testvérnép függetlensége és együttíhúködé§c szempontjá-
ból. A magyar-lengyel cserkészkörök révén a cserkészkapocs
és szoros együttmüköd{g rég9n fennáll, most .cs:k folftat-

Leugycl cserkésztisz,tek_ tlsztelegnrrk az e§ztergo[ri Strlrlosky-
emlókmú e|ótt, (Kánlor lelu,)-

t

§zéDen ór gyor3an sz€rygzték m98 a
dombóvári cserkészek a katonai melegruha-
tyüJtést. Alig Jelent mes a Kormányzóné
Ofönéltósása rádióíelhívása, dr. VaJda Zsig-
*nond és dr. krasznai Ferenc vezctésével a
cserkészek tnunkába álltak. Buzsólkodásuk
€fodrnénye, ,hogy a kárpátokban őtt áuó
rnagyar katották a zord idóJárás ellenére
sem fáznak,

A madarrk és lák naplára lehet már ké-
szülni. következó számainkban közlünk majd
anyagot. ,rnüsorokat, útmutatá§t. A sdava-
latok és énekek íőleg a természei és tavasz
gyönyörüségeit zensik ;az ünnepi beszéd pe_

. dig netncsak d ,madarakról és fákról, hanem
az egész állat. és növényvilágról, de kiilö-
nösetr,hasznos,háziállatainkról. Évekkel ez-
.előtt összeállítottunk egy gyüjteményt re-
mekltóink költeményeiből és,,Arany,kalá-
szok" clrnen kl ,akattuk adni, hogy a mada-
rak és íák na,pján szavalatokat nyuJtsunk, de
minilezidelg nem akadt kiadójuk. Most eze-
&et a szép alkolmi verseket ,lapunkbsn egy-
másután közölnl fogjuk, hogy ,könnyen ftoz-,záférhetök és,fel,haszná}hatók lesyenek. Mé.s
c§ak arr4 kérlük a madarak és fák napiának
rendezjit, hogy ne. feledkezzenek mes a2
Országos líjúsási Áltatvédő Lígáról sem és
tetessék le szép ,fogadalmát, hogy a tanulók
nem ,fognak állatokat kí,rrozll és rrnásoltat is
vi§§zatartaíak a kegyetlonkedóstő!. Egyik
,lesszebb hlvatása a cserkészeknek. Yl. tör-
vényük is erról szól, emellett vegyenek csak
tészt a líga esyüttes fogadalomtételénél.

A Matyar clertérzazövetsós Áürtvédö
,Fttblzattgisa lobruár 27-én ülést taított

Ulblich ,tlusó el,nöklete alatt. Naseí Edgár
dr, .iótitkár terje§ztette eló a folyó ü8yeket,
beszámolt Pulleine kapitárry úr !átosatásárót
és a City filmszílrházban lartott rroz§óképe§
e}őadásáról, melyet az Állatvédő Főbizott-
ság rendezett, tova,bbá is,mertette a hatósási
Ieiratokat. Sok panasz merült 'fól is,mét a
fuvarozásoknál elkövetett lókínzástlk tekihr,-
tetében. Ezen a téren erélyes rendszabá-
lyokra van szükség. Ulbtich tlusó clnök fel-
kéri a ielenlevő Kukulievic dr. és Ftlttot Ár-
pád tagokat, hosy a Vezetök Lapjának má_ju§i állatvédó számába ci,kkeket lrjanak.

Ebadóltzetés. Á székesíővárosban á,prilis
véséis kell befizetni az illetókes kcrüIeti
elöUáróságoknál az ebadót. A föváros ,köz_
gyűlése úgy rnódosította a régi szabályren-
deletet, ,trogy a házőtzö és pásztor,kutyákért
két, a ,farkaskutyákórt 25, a többiért pedig
15 P-t .kell egy évre íizetni.A befiisy.minisz-
tériufit czi jóvá .is ftasyta, de ,rnég ebben az
évben a régi alapon kell íizetni, tehát a,ház-
6rzö és haszoncélra tartoti kutyák utá,rr kétp-t, az isazoltan pedisrés kutyák utan
t§ p_t é§ á többi után (a {arkaskutyákat is
belBszámítva) 35 P-t, Ez a 35 P túlsásosan
sujtja a. szegónyebb ebtrrlajdonosokat. A §zol-
noki ujsás szertnl azzal sürgetik az adó be-
fizeté§ét, üogy a gye,prnestert §zigorú eljá-
rá§ra lta§ltották. Az adófizeté§nél az ottá§i
blaonyítványt íel kell ínutatni.

Lóklnzás. Budán több kritikus he,ty van
az írtt€§t lejtése íolytán, S0lyosabb a hety-
zet, alho! ráadásu,l rnés építkezések is foly-
na,lr. Isy a Ferry Oszkár-utca és a Böször-

ményi-út sarkán botrányos lókhlzások foly-
nak. Kubikusck trord,|ák le az oll levő agyag-
dornbokat, ftogy az új előljírósási épület
alaplát kelló szinten ópíthessélt" Feljelentések
naponkint rncnrek a közelri Pálya-utcai ór-
szobába, de az ilyert helyre ál,1andó ötszem
kell, nki leh,etőség szerint megszünteti, vagy
lesalább csökkerrti a lókírraásokat

üzEN Az M. c§.
Rónal ltök. sok köszönet a kbdves üóvözletért. ldegen levelozők. Kérésteket

illetékes,lrelyre továbbítotttrk. Nem, lehet
persze azolllal elirrtézrti, sokkal több igény-
tés van. rnint válla,lkozó. - Olvasómnak.
Örülünk, ,ho§í a ,,Nalry l'önók" levcl,ei any-
nyira tetszettek Neked. ltogy isnrét szeret-
néd olvasni azokat. kétésedet továbbítottuk
a Nagy Főnökilek, ki bizonyára örülni fog
level,ednek. Most azonban a lapban olyan sok
ismerete t kell e l,hetvezni a {elvidéki terület-
sáv, a kátpátanja visszakeriiléséról és a
mirrCen ntagyar cscrkésznek szükséges hon-
vódelmi i,sme retckröl, lro§y nohéz sorra eJ-
teui. Ird meg ismét, ha ló ,gorrrltrlatHid tá-
,madnak. Szeretette} ölelt a Magyat Cgerkész.* Remek új húsvéti, l.evelezőlapokat ,bozott
lorg4,16xr6u lapunk .is,tnert munkatársa, Bozrj
Gyrrla ipnrmíivész, szegedi cserkészvezctő.
ilíegrendelhető,rriila (Szegg6. Tarlán-u. t3).

Beküldött §zlndarabok, melyek játszásrl
alkalmasa.k s a szerzőtöl,megszerezhetök:
,,Jómadarak." Irta péceli Nasy Lajos káu-
tortanító, Szatmárököritó (§zatmár vrr,).

Cydaórlott Gierkórlsof6rt (szerclőt l) kercrnck e crerkélzrcp{il8k (BudaPctt, V, Nagy§líndor utca ó.} 17



,ra coerú,éorz udlalúaa"
LaRn I]ADEN-PoIrEI.L 7,ÖR yrrNy iytl,.cy en ÁZATA

A crctkész udvarlar

,,A cserkész mindenkihez udvarias", de kiilőnöakóppen a nök_
,höz, a_ gyermekekhez, az öre4iekbez. a rokkantakhoz {i a bórrák_
hoz. Ér scmmi jutalmat nein ío8adh|at cl szolgálatkészségéórt,
vagy udvariasságáért!

Az udvariasság csaknem ugyanaz, ami a lrrvagiasság, cz pcdig
a becsületnck szoros szövetségcse. Mindkettót a lovagolr_ gyakorol-
ták a régi idókben, Életüke1 kockáztatva kerestók* az áikalmat,
hogy segitsók és védelmezzók a gyengéket, nókct és gyermekeket
a rablók ós martalócok ellcn.

Mié}t tették ezt?
Pónzt nem hozott nekik. mert szégycrr lctt volna, ha lovag

jótetti,órt, bármit is clfogadott volna jutalom ícj(bcn. Csak vesze-
dclrnct, scbekct és tra]ált hozott nekik. kaland volt számukra.
Jó sportcmbtrck és férfias legények voltak, A lelkiismeretiik
sugalta, lrogy_az a lrclyes, ha áz erósebb és bírtrabb megvédel-
mczi_ azokat, kik gyengóbbek iinála! Nem országuknak töiv(,nyei
kötclczt(,k őket crre. hancm egy cnnél sr-rkkal iríiscbb törvóny:
bccgiilct{.rzésiik. Ez lovagias emtcrré tctte óket.

A bccsülct volt a lélck, az indította óket.
A lovagiasság volt a valóravóltása annak. amit a becsülctük

paratlcsolt.
Áz átlagiiúbatr lovagiasság. lcgkevésbb(, van me5, bát ó is

megkapta ezt tudat alatt a ncvélésbcn, csakhosy tcliesán elícleiti.
mcrt bolondos csacsi. Ha egy szegény púpoi'emÜcrt lát, v;gy
sgy nyomorékot.. gyakran kincveti.- vágf áegbámulja. Elfelcjii,
hogy az a másik szcrencsétlcn. aki rossz sorsa miatt lgy rrzü-
lctctt.

Az egészséger fiú, hh nyomorékot lát, megköszöni Istennek,
hogy a saját tcste egószséges és örülhet az életnek. Minden lehe-
tót megtesz, hogy f{noman viselkedjék testvóreivel szemben.

Ez az, amit a cserkész megtesz- * mcrt lovagias.

LovAGoK E§KüJE BEInTATÁ§KoB
(A. D. 506.)

lJram, ön, eki a lovagcág rcndjébe való fclvételét óbaitia,
tcgyen eoküt lrten clótt erre a szcnlííárra, hogy nrm fo§ §oharcm
ícgyvcrt emelni llrátya ellcn, aki mort önnck a loraglágot adomá-
nyozía; ér arra lr mcg kcll csküdnlt, hogy minden erc|ével ér
halalmával támogaíja ér vódi az örlzer hólgyet, ncmer&rrronytr
ózvegyet, fuvát ér elhagyott nöt; ér rrem fog clkcrillni tcnúiféle
módon §€mni kockázatot vagy háborút, anellyct ralálkozi}.

Tizennégy_évczázaő<lal ezelőtt a, rógi brit lovagok czekkcl a
szavakkal tették Ic az cskiit kötelességüli teljesltésére.

Az ő eskiijiik majdncm ugyanaz. mint a jelcnkor ,,ifiú lovag-
jainak" a foga<lalma, anliltor cserkésszó avaiiák őkct. A cserkt,-
szek m,:8fo,8adják, hogy szolgálják Igtcnt ót-a királyt, másokon
segíterret, külörriiscn, nókön ós gycrmckckclr. Amikor segítsógrc
szorultako,n segítenck_. nem g,rrrdolnak a maguk bajára é's ar-ra,
ho6y mit kockáztatnak.

A. lovagcrknak a ncve onnan van, htlgy lovon iártak.
Akkor min<len ncmcs cselekc<lctet. amit a lovágok v{,geztek,

-lovagiasnak" ntvr:ztck. A ,.lovagiassitg" szó teh/ii ma "annyit
jclent. hogy valaki ugyanazt tcsii, amit a rógi icliik ltrvagjai
tettck.
.. ,,Lov"8iasság. az., ha az ctnbcr teljesíti kiitctcssógét Istcn ós
király iránt - ha seg{ti a nóket i,s a gycrmckckct 

'í,s a ba.iba.
jutottakat, * szrivaI.'ha rncrészen ós 6átran vógtcha.jtja kiitc_
lesség(.t,

\zérí,írják oly gyakran az ujságok, hogy a cscrkószek ,,lova'giasak". Renrd,lem, houy ugyanígy lialadna[' továbbra is óí crre
a címükrc riiszolgálnak majd czután is.

cgyik, nagy.lópés az ,,utlvariasság" {cIé az, h|ogy az embct
hálás, ha valaki jilt tett velc ós hogy a hálás voltái az enrbcr
azz.al_ is bcbizonyitja. hogy cnnyit mond: ,,Kiisziiniinr!" Nagyon
kis dolog. dc rlagy <lolo6 cz annak. aki a kcdvessilget tctte. lnert
i,rzi. hogy nem vcszett fírradtsága kárba,

A lzurtos §cntlcman
Autobusz hala<lt cl az ablakom alatt. Tömvc volt tcljcsen,

kívül, bclül. Á kiilső rész.en egyetlen ülöhcly scm volt, i cxy
asszotlynak lillrria kellctt. Láttam, hogy az cmherck ráu(,znek, iz
cgyik.szemrnellá,thatóan bosszankodott, nrert vóletleniil mcgliihte
ujságját, de scnki nem adta át ülóhelyét.

A tcgtöbtrjc jílmíxlri cmbcr volt. olyanok. akik megközclítik
a ..gcntlcman" név fogalmát, ami, a ruházatukat ús a kíilscjiikct
illcii; dc mikor a gcntleman mivoltuk igazi próbája kiivctkezett.
hogy lovagiasan és udvariasan visclkctljenek e nó iránt: az e6yet,
len gentlcmarr egy munkásifjír volt, kiirűlbclül tizcniit évcr §uh|an,c.
piszkos luhában. §zuítos kózzcl (,s arccal,

Mikor látta az !ú|6 asszonyt. azonnal felíllott ülóhclyéritl ós
az üres helyet felajánlotta. Rcmélem, hogy az úgynevezett jól*
neveltek kóiött voltak többcn, akik elszégyelték magukat, hogy
illemre cgy munkásfiú tanította rneg őket. Talán cserkész volt.
Mindcnkáppcn úgy viselkcrlett, mint ahogyan cgy cserkész tettc
votna hasonló helyzetben.

Mlt jclent c, u .ről. rgcntlcman"?
Sok ember hajlandíl azt binni. hogy a .,5cntleman" szó olyan

cmbert jelcnt, aki- gazdagnak született, s hogy ha egy firlt költ-
séges iskolákban, kollégiumokbarr neveltek fcl, már 8cntleman,
mire fclnő. Csakbbgy cz ncm úgy van ám mirtdig,

Az olyan embér, aki clóg szerencsós és így nevelkedhetett.
bizonyára'iobb alkalmakat talált, hogy gentleminné váljók, mint
ahogy erre sok szegény fitinak rrincs meg a módja. De a szegény
fiú épo,|yan gcntleman lchet. minl a gazdag.

A gcntlcman az. aki" ffrint a név is mondja: ember, de neme§-
lelkü, nem nyers, hctvcnkcdó, goromba hétköznapi ember, hanem
olyan cmber, aki ha nagy és erős is, tud azért kedves és lovagias
lcnni és szolpálatk{,sz mások iránt.

A ,,gentleman" egyik jó póldája a tondoni rendór. Ö mindig
udvarias-és szolgálatkósz mástrk iránt, bármelyik pillanatban kó-
szen áll éIetc kockáztatásáta is, hogy szerencsétlenségek esetén
embereket me5mcntsen, vagy védeláezze 6ket dutva bánásmód
ellen. Egyenló figyclmességgel, türelemmel és jókedóllyel bánik
szcgénnyel, gazdaggal. ifjrtval és öreggel e6yaránt.

A rivatag cccrkérz.l
Sok évvel ezelött az északafrikai araboknál töltöttem egy kis

idöt, Tunie-Al5lrben és elsórendü fickóknak találtam 6ket. Nagyon
szerettek miodén kockázatos sportot, vendégszeretók és udvariasak
voltak.

Számosan kutyáikkal jóttek, hogy se5ítsenek a vadat fel-
verni, s a tüskés bozótban és magai füben az egé§z nap tartó
hajtás után * amikor a vadászatot befcjeztük - rendszefinl
kciet ráztak velünk és hazamentck; boldogan, ha számomra jól
fejezíldött bc a nap és tlcm vártak sem borravalót, s€m jutalmat,
mint ah'ogyan az általában szokás. sajnos, nálunk és Angliában
ir. (Az emberek azt hiszik, minden ál<lott dologórt. amit mcg-
tesznek, fizetsrig jár nekik,)

Az arab törlsfónökök szintén szlvélyea vendéglátó g,azdák
voltak, mindig a legjobb elcséggel szolgáltak, rendszerint csirkú-
böl és rizsból készített ír pörköltfélét és éjszakára saját kényel-
mes sátrukbarr hclycztek el,

Nagyon tiszta emberek voltak, felette bátrak, igen udvaria-
sak és 

"nagyon tiszteletreméltók. Ók a sivatag igaii cserkérzei.
Van egy csomó tábori szokásuk. melyeket a cserkészeknek is ille_
nék tudni és sok czek közül olyan, mint amiket a c§cfké§zek iii
használnak.

Az arabok nagyon szigortlak. tisztelegnek kölcsönösen egy-
másnak,

A tisztelgés szokása, mínt tudjátok, a régi id6kból valti.
mikor mindenki fegyverrel járt és ha egy másik emberrel való
talirlkozáskor a jobbkczét felemelte, annyit jelentett ez, hogy
l:rincs fcgyver a kezóbcn, tehát barátja.

Ma is ugyanígy van ez a zuluknál és más délafrikai törzsek_
nól. akik bunkóval ós lándzsával járnak; ezek, mikor találkoznak,
fcgyvercikct balkézbe veszik és ícltartják jobbkezüket, mutatvátr,
hogy iircs, s hogy nem is akartrak haicot lcczdeni velcd,

Ity van az araboknírl is.
Há cgy l<rvasembcr gyalogossal találkozik, a lovas tiszteleg

elóször. mcl,t ó van fölónyben és ezért cgak tcrmérzetes, hogy
a gyalogosembcrllck mindá<ldig kézbcn kell lcgyen a fegyveÖ,
amlg csak ncm tutlja. hogy a lovasembcr jóbaiát-e.

Nagyon rossz szokás. hh sátradat a tábor ivóvlzkészletéhez
közel vered fel, mcrt rlgy fest, mintha hatalmadba kerltenéd a
forrást i,s bárki rntis, aki élni akar vclc, a tc enredélyed kellcrre
hogy kérjc. vagy pedig legycn eIkószülve arra, hogy'rátáma<lsz,
mikor vízórt jön, lizórt at arab a sáttát min<lig bizonyos távol-
ságra vcri fel a forrástól. vagy a ktittól. hogy czzel is mutassa:
a forrás mindenki szánrára szaba<l!

Ha az atab idegen táborba jiin. a legnagyobb sátorhoz lova-
gol és ott száll lc, 3 egyenc8cn a t(lzht>z lóp, mclynól a táborozók
íilnck, s ckkrrr hangtlsan szól;

,,I](.kc vclctek!"
S_a tüz köriil_ülrlögólók mind íelállanak és válaszol.iák:
,,És vele<l is, Békc!"
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A lengyel cserkésztörténelem
dicsőséges lapjairól

Huszonhét évi tevékenysége alatt solc szép lapot telelrt

a lengyel cserkészet. Kétségtelen, hogy legmagasatosabb kor,

szaka a szabadságharcok ideje. A cserkészet ehhez a leg-

nagyobb áldozatot hozla: a cserkészlányok és cserkészfiírk

vérét, melyet a feltámadásért ontottak ki,

19l4 október végén Szletinsky J, cserlcése Lodzból vezeti
,az clső cscrkészszakasat a légióhoz. A maroknyi halábasaánt
,csapat hősiességét tanusitja, hogy a csapatvezető. §zletinslty
és 30 fiú elesett, a többi pedig a g,yüjtótábor drótiai mögött

- melyet a németek §zczypioruban alakítottak * készülöd-
tek az rljabb harcra.

Ezalatt varsóban a cserkészőrsöket összekötő és hír-
szerző szolgálatra osztották be a nemzeti korrnány mellé és

a lcngycl katonai parancsnoksághoz. Egy részük áldozat-
késaen müködik a sebesültek között is, mint a Lcngyel Vörös-
kercsut tagjai. A dcrék cserkészlányok is nagy segítséget
jelentenek a tábori levelezés ellátásában, czenkíviil fehér-
nem{t varrnak a légiók részére stb.

Mikor az oroszoltat a lengyel fővárosból kiverték, a
cserkészek közül sokan beléptek a Lengyel Katonai Szövet-
ség (POW) varsói csapatába.

Midőn l9l8 november lO-én Varsóból a németeket ki-
űzték, a cserkészek résztvettek a városház ostromában, a

fópályaudvar és az okkupációs rendőrség parancsnokságának
bevételén.

Lodz, Psock és Czenstochowa visszavételénél a cserkész-
firtk a gyóztes csapatok első vonalában küzdöttek. Ezekben
az utcai harcoktlan is nagyon sok cserkész vegztette életét.

l9l8 novemberében már a szabad Lengyelországban
szervezik meg egy hét alatt az L cserkószzászlőaljat. Bnnek
három gyalogsági és egy tüzérségi szakasza van,

Wilnóban szintén létesüI cserkészszakasz s példáját
rövidesen Poznan is követi. Az utóbbit 1919 márciusában
Lwowba küldik az oroszok által megtámadott vároe scgítsé-
gére. A szakasznak csak a fele tér vissza Poznanba.

A lengyel cserkészet le5ra6yogóbb emlékei közé tar-
tozik Lwow védése. lS5 fiú - akiknek legnagyobb része
13-14 éves * az elhrlnyt Grodynski vezetése alatt - néha
saját magasságánál is hosszabb fegyvert tart a kezében -hősiesen küzd. }-e5yvert szállít és a lengyel csapatoknak
segédkezik a tábori rádióállomás felszerelésénél. A cserkész-
lányok eza|att futári szerepet töltöttek be, de voltak köztük,
akik fegyvert ragadva vállvetve harcoltak a katonákkal.

Ezze| azonban még nem volt vége a lilitrmos lányok és

fiúk áldozatának!

Mikor a vörög hatalom rohamosan közeledett var;ó
íelé, ismét cselekedni kellett.

A lengyel cserkészszövetség fóparancsnoka t920 júliut
3-án mozgós{tási parancsot ad ki. A felhívásra már az első
napon a lodzi kerület .350, Piotrkow várrrs l50, l|átlon {00,
Kátisz 200 és Varsó 800 cscrkéseónkéntessel jelentkezik.
Végül 9000 cserkószt a 20l-es, 205_ös és 236-og önkéntts
czredekhez osztanak be, nem számitva azokat, akik már

Ztiszlrjtlsere JJutl:lpestctr 11}37-lren

régebben beléptek a hadseregbe. Ugyanekkor tóbb mint
l5,000 fiatalabb cserkészfiú segédszolgálatot teljesít a har-
coló csapatok mellett, a cserkészlányok pedig Lodzbarr eg.v

kórházat állltanak fel, nem beszélve a két szanitésztáborról,
melyek állandóan a íront első vtrnalában mozognak.

Wilnó város bevételében, melyet Zeligowski tábornok
vezetett, résztvett a 201-es önkéntes eered, mely nagyobb-
résat cserkészekből állt. A harcoló fiúk érdemei elismeréséiil
a tábornok a gyalogezredet ,,ti, önkéntes cserkészezrecl",
nek nevezte el, hogy a nemzet emlékczetében megtartsa a

haza felsza[radításában résztvevó l en gyc i kör,társasági iinkén-
teseket és a fiatalság virágát: a cserkészcket,"

Á cserkészáldozatkészség mégegyszer odaáll a szabacl

Lengyelország épitői közé §zilézia felszabadításáért.
Ekkrrr a cserkészck résztvettek a népszavazás megszervezésé-
ben, a 5. sziléziai felkelésben és Teschen hazatérésének elő-
készítésében, Ez utóbbi alkalomrnal többek köaött Reger
Wiet<lld cserkészparancsnok is hősi halált halt,

A lengyel szabadságért harcoló cserkéseeknek a nenr-
zet vezére, Pilsudszky József rnarsall külön paranceban az

alábbiakban mondrrtt köszönetet:

,,}'iaim! Munkátokért és fáradsá6otokért fogadjátok
őszinte köszönetem. A cserkészeket ma Lengyelország minde-
nütt ott látja, ahol jó munka van, a fronton és az orszá6
belsejében. Különösen ott látja, ahol nehéz a nrunka, ahol
iinkérrt kell jelentkezni és ahol a fogat is könnyen ott'lehet
hagyni."

Ualdetlberg György
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nWb&ile(ilde@i
Kedues |itltutuéreim l Minthogg ím-

máron közeleg a tauasz, amíkor a íüluek
lakadnak a |dkonés a Rozsc arcdn, kéng-
lelen oaggok kirángatni porhüuelgem
aggnak nevezett |clsőemeletéMl azokat a
lanokat, melgeket az őtsi kt|ícamodústóI
akarok íelétek rittgenteni. Mert kérdem,
míért lehet azt mondani d, cnlber lábdflak
ktránduldsakor, hogg |ieamod.ík ? Vagg,
ha lehel, hát thíér| ne lehctne |tcamoilásróI
beszélní akkór ts, ha eggsntre n Mb
úndul kí a h.oBzá tartozó eggéb alkat-
részekkel eggtltt, me|gekct őrsnek neuez- ,

nek,
Mt ts |ícanladtunk múr kt, tnég pedlg

olgan síkerreli hagg utána több naplg
ággunkat ngomtuk. Eogg az dg| nvomá-
sdnak csak a |icamodás uolt-e az oka,
cggel$te és egy hdtulta még bizónytalan,
agganis hazaétkezésünk ulún tó születik
ktllön|éIe tdrggd,kat mértek hozzúnk, úgg-
.mint: porolót, Papucsol, botot, sőt, mint
Doktonlr mond,ta, hozzú padlókefét is
mértek. A |elnöttek ros§z szentnértékét
illetöleg rum jeggzek meg semmtt, csak
azt |urcsdllom, hogg noha |élméterre
áIltam ló ataühtóI, tnégts úav ínérle
hozzúm a papucsát, minlha legalább
ötben méterről akart uolna ellaldlnl.
Ezekutdn nem csóda, tra kissé lógaad,ozó
léptekkcl lúuoztam a kredenc és a csizma-
htlzó közé a satokba,

Az tlgg ,oiü, hogg péttleken azt rhondta
a Csubi, hogg aasárnap ki |ogunk rán-
gatóznl. Ugg is volt, Mísc alatt mór
cgg kis baj történl, mert míkot meg|ot-
du,Ilam, ar oszttil!|őnök úr kezéból kí-
ütőttem abotommal az imaköngueL Olgan
salrósan nézett túm, hogg maJdneln
harapó|ogóaal htlzta uíssza belőIetn a
&zenleit.

Azutún mégts clindultunk, Órsi tend-
ben mentünk. Az utca közepén menl
a Hehtes az őrsi zúshlóoal, az ebuík okla-
Ion a Doklorút és a Pu|t, a másik okla-
Ion a Zfuegangdm tneg a Csubi, hútul
pedíg az Elemoúl hozta a |uüalmot.
Igdz, hogg míuel nehéznek talúlta, ínkúbb
o lúbatúal rugad.ozta, de ebbőI nem lehet
naggobb bat, mert az ö?eg búesínak,
altit eltaldlt, uísszapattant a hútdróI a
labda és a búcsí nem lálott §emm.ít, ha-
netn art hitte, hogg a guta ütöUe meg.
Maj dnem elsősegélgt kellett nyuitanunk,
meft.a Doktonfu olgdn kőzel menl a2
,ablakokhoz, hogg nem uette észte art a
nértít, akí kingitott eg!] §zép zőIdre fes-
.tett zsalugútett, Szerencs1 uolt, hogg a
-zsalugdter puha|dbóI kéazüIt, mert a
Doktorúr átütötte a |etéuel. Igg aztún
,olgdn uolt, mtnt ualamí bekerelezett lulike§
Kelcmerl, aki eggeillil hallgatta a |eie
zúgásút.

Mitcot odaértünk a udros halárúhoz,
azon kezdtünk attatkozni, hogg mit éne-
keliünk. Mlvel nem ludunk thegeggeznl,
mindenki azt dalolla, ami az eszébe
jutott,' 

Menetközben az is ízóba ketült, hogg
70 ótakor t|zótaizzunk, uagg |él tlzen-

eggkar, A Pu|tnáI tolL egg tetrnométer-
ben kúaé ts, de nem tudta meginnt, mert
tltközben uéletlenül kicselt a ggugó és a
káué olgan buzpón üiözte a lábsrúrát,
mínl aalamt htthű a|gdn a teacseriét.
Csak akkor ludtuk meg a szomorú esete|
m|kor dz erd,ész úr kutuúia mlndendtan
Ie akarta ngalni a hailsngájdról a káaét.

Mikor |etérkeztünk a heggre, igen
*zomonlak ooltuttk. Ugganis közben le,
lhltünk ega |a ald, hrgu vdrosnézés
übimbója, a]carcfiI mondani ürügge alatt
otsszadug|uk nleluünket a szdnkba.
Iudniillik míkot az embet sakdíg megg
heggnek |el|elé, ttéha uissza kell
dugnt a ngeluét, mert el6|ordulhat,
hogg mfu anngira kilóg, hogg rú-
léptlnk. Sróual leültüttk a |a ald,
ílletae Gtószmutter csak üllepe-
dett, mert uéletlenüI az auarban
sllndísznó leledzett ds fentneue-
zell firsl úégtagunk olgan üuöI-
téssel ugrott |eI róIa, mintha
aalaki megcstklandozza cgg aluó
oroszldn napégette ldlpót, Yéletla
'.nül belerúgott Eletnodtba, aki,
hogg meg ne |úzzon a |udbalom-
labdán lllt. Elemoát beleesett a
Pu|t tlaJaskenyerébe, a |udbalom
pedig elkezdett leperugnt a hegg
lejtőién, mint hulló |aleuéI őszi
kert hantialra. (óh, melg |Inom
aaggak l ) ab|só ptllantdst aetel-
tünk a görga guml gombócra, melg
iól irdngzott őköIcsapússal eltűnt
a történclem országtlttán.

Az őrs |enn|orgó végtagjdt kissé
megpuhítottuk (uon a |clén, melget 

:

a sünsertés borostds hdta |elínge-
telt, d,e mindéz hiában mlt múr.
Olgan buskamor lúloángt ngtlj-
tatluhk, hoggha tléIellenüI kacagó
hténa lútt Dalna arra, az ís strua
|akadt Dolna bdnatdban. MerI
lní is uolt a helgzet,

Blémoúr nadrógta hdtsó részérőI ipar-
kodott a aatasku.ngeret leuotaani, Csubí
torgó szemmel ftért oégtg bennünket
tetőnktőI-talpunkíg, mikötben oIU szqtta-
kat mormogot.t, melgek hallal(tra o §or§-
hüag is k{békuU uolna. A Hentes tűkön
llloe szaladgúIt. Uróbbi kí|e|ezés kissé
helptelen, meil eggsreüe lilnt ós'szalad-
gdlní még a Hentes sem tud, pedíg torrui-
bóI ielese volt. Grószmutter nadrúg|ékkel
szdnkázott a zöklellő ggepágyon, egyésá
hogg a aünserlés szúrós megjeggzését
eh{httse, músrészt, hogg az őrs helgí
étzlstelenttését hatdlglalanná |ogana-
íosítsc. Utóbbt ki|eiezés minden ngelaen
Dan, csak nem magaaíul, dc ha.a hiva-
talos ngelube.n llgeneket trhatnak, miért
ne lchelne a termé§zet lágg ölén ls, ahol
úggis minden eggéb zöIdség uitul. Plli
taitalc.n kengerét, illetue kengértelen
vaJrlt saJnúIta és azon gond_olkodott, hogg
milgen könngelműség uolt eluei ellenére
megmosdanla, mikor a nagg kauarodds-
ban úgg odalapttottúk u oííát a moh&
hoz, hogg naggban hasonlttott tlalami hal-

oángra sápadt zöIdbékúhot. A Doktonn
még nem csínáIt semmít, m*t elüúleg
ellűnt, hogg ibolgát szeilten s ftosí csarc
úllt mint Lót szamata, mtkor sóbóngáuú.
udltozott.

Igg uégződött az első dllomds ktúngatő-
zdsunkban. Ám touúbb kellett mennünk.
Csubi előre küIdte Doktolurdt, hogv men-
jen |el a legközelebbí otomta és onnart
jelezzen zászlóual. A Doktorut eltéoetz-
tette a paranssot és a zászlótuddal íelment
a Csubi legközele.bbi orrdra. Igaz ts, hogg
lehet ílget parancsolnt :* Meni fel az oromra és lüegess !

Ezek utdn Csubi mint jó csnkésr me|
osztotta a munkút, mert Doktotut metű
az ó orróra és mégis ő íntegetetí. Igaz,
hogg nem zdszlóaal, de nem is tudott

uolna., nlert Doktotur elszaladl a zúszlóaal
és néml kárörömmel nl"zte muszírőI,
amint Csubi orrdn megielenni kealelt
örsünk messzegutult |udbalomJabelújú-
nak köruonala-

. Ám Doktarur sem soktiig örüII kúr.
Ugganís amilú szalad,íában. ttssza|elé
nézegetett, nem aette észre a rúufuó aég-
zetet. A lauasz ldgg fuuallatúra a nöbé-
ngek (idegenlll nőreceptek) nguttogatní
kealik magukat. Egy bükk|a is ngujtó-
zotl. Furcsa dolog, hogg abükk|a nem a.

Bükkben terem. Ha att teremne, akkbt a
Vértesben tlértesía lenne, a Börzsöngben
börzsötty|a, a Mecsekben mecsek|a stb.
Szóual a nguitózó bükk|a Doktorur elé ,
nguitotla eggik zsibbadt gyökerét, mbe
Doktorw |ordttott uíIúgképet öUött é8
fulrom olgant bttcskázott satát megérd.e-
melt íeién kereszlüI, hogg mikor |elkere.
kedett úgg |orgott uele a uildg, mint aalami
ringlispínglt, Ezen lcrissé megvtjasz-
alódua touább mentünk. Vigasztal. Mtlat
|urcsa is a ngela. Röhögő asztalt még
nem Utttams mégis aan uigasztal. Igaz
uggdn, hogg asztalairágot sem láttam s
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lill
illtgis ua,n muí|il§I,Itl, lruralxl íl§íl(ll §fnr
lúttam s mé,rlia uan maraszta.l. Na de nt
tértünk eI a tdrgytól,

Tauább mentünk. Iíír bai lörtént
uguqn, ntert udratlanul drótkerttés tor-
rylosult elénk. Ám a cserkész netn rust ,g

múris megntúsztuk. Én músztam els6-
nek. ,i,lem uettem észre, hogg a kerttés
letete tüskés, ezért mire a tttloldalon
Ieértem, nad.harapom, akarom mondani
nadrúgom algan lett, mínt ualamt szép
azsúrozott asrlalterttő, Hun nadrúg uott,
hun ltk, Bzutdn másztak a többtek.
Groszmutter, aki a* 6rs vé.gtagta utolsó-
nak múszott. Htába mond,ta neící Csu}i,
hogu cserkésznadrdghoz nem nadrág-
tartó illik, ő mégis azon uolt, hogg maga
nem tatüatja a nadrúgj(tt és etedeti
svájct márkdiu hózentrógert utselt. Most
jötí a csapás. Mikor lesz(tllt a
kerítósröl, a |entneuezett ruházati
segéd.sreméIg megakadt a drótban,
Grószmutler nem. uette észre. Mi-
kor úgg tíz lépésre lehetett, ió-
miniségű alkatrésze úgg vissza-
rúntotta, úgg a keritéahez taszai-
íotla, hogg a háttin a drót n11o-
mún |öIdangánk egész szélességli
és hossztlsúgi fokhúlózata, me11-
jelent, Nem aette (.sr,re, fulgy tt

nadftgtartóia még núnrlíg {etttt-
akadl, Nem is c,soddlont, Jti.srcn
.azan ke.llett lörcked,n,te, hol1y ki-
lal(t$a, ekkora csapd.r utrin,
mlkor úggis keués pénze voll,
mtbóI ueggen lélegzetet, Uira el-
indult. Yagg ttz lépé*e l*hetell
út|ent, mikot a hózentrelger el-
szabadult és tlgg hátbateremtella,
hogy a ger'ince ma|clnemhozrdnőtt
<l has|aláhaz. Amikor aégre helyre-
óIlt megrongdlt IéIekJeIenIéte, Io-
uóbb altutunk menní. Ám iött
egy erdész bú<:si, olgan hosszll
pttskdual, hogy nem is ludom
minek keII becézni s miéil nent

lehet uggszet,{len pttsnak híuni ós
olyan. wuúny ktttllúuaI, amelgtt*k
|*rl alrlalún ilssze.keueredtilt ü bór-
tlút, Az erdész brlcsi elöször ígen
rsotk1l.kozott, hog11 miképcn kerüI-
llittk ielt, aeutún megtnaggarúz-
lttm nelct, hogy uíletletúl rlina-
m|.|ta üItüttk és aI |e.írabban,t
.'1§ útröpílelt a kerltisen,. EIű-
sríh,nent hille, de ntikor nteg-
lnttttattant naki n n.adrúgonlal. eI-
hílte és .nl(tlktrllllt bennllttlt*t a
pusnuk et ttt*újúaal..Mí lrclr",.

lrlrlünk,. belölt:, tlr olgan, szívesen,
ttlu,tlltu, hogy. nwJd besrakQdl az
oldttlom. ,I{.ózben a kutllúia Ie akar-
t,u n11olttí a I'tt|í, hatísttytijdrdl a
ktivét, de a Pltf i télrcéúette ar.
eb szfutdliktlt és tl hatudik tör-
uhmyel mlrűIlen ellenkezue, tíllő|e
orrút ar eb hil bord<lta kiiré
irátlytlolla, Á soudnE1 kutga, rr

ntgús szelétól ijs.seeeseíí ls Put'i
a leuegőbe rugott, Ilrre a galúll
cb krltt( helyett halat akarl úé-
tlelní és ecélhól (nem aaélból ! )
b,eleharapolt a Pu|i ltlbtkrűiába.

Yégre ktkellereelí.ünk ar, erdész
tllltsi haIóltluolstlgúltóI ís toaúbb f íta-
modlunk, I{íértüttk az erdőbőI 4s azott
lanakodlunk, hogy merre nleniilnlr, illct-
ue lneüe uíggük u I'u|it. En kiielentel-
tem, hagg éhes uag§ok és uzsonrulztti
,vacrelnék, Yolt at erdó széldn egll
nagg szénakazal, Oclahrcnlünk é* letele ped-
tünk, Szalonnút szerettünk uolna pirí.tani,
de nagg szél uolt. Elemttúr azt lanúcsolta,
hogy a kazal töue|benrukiunk lüzet, maid a
kazal el|ogitl a szelel A kazal rala§z uoit,
Nem szelet, hanemtüzet |ogott. De nem lett
ba|, mert míre a tűzoltók kiérkeztck, múr
nem wltunk ott. Milyen |ulcsa a viIóg :
egész tlton azt htttük, hogg ttalakt |ut
utúnunk és nem mertünk megúllni.
Amikor uégre. mógis megúIltutüt, meg,
tudtuk, hogg aki utúnunk |u.tolt és kia-
btllt Doklorur uolt, akín.ek a esajkdtu

otlmararlt a ttízttéL és ezért kfu6bb in-
dull el.

A nagltr szalaelúsban egelszen. kííúrad-
tunk. Ncm is csináltunk semmit utdna,
Leheueredtü.ttic agu la aIú és elkezrtlüttk
énekelní, méq pedíg azt, hogy azl a kerck
erdőt iúriuk mi, azl a barna kíslúnyt
wiriuk rni, Nem is kellett sokúig tlúrú,
merí lxl nern i§ a barnu kislúng lelenl
tneg, dt: u paranrsnalt úr igen., .Igen

|ur<:xin nézett uigig raitttttk és arl trtrnul-
to; ltogg olganok ttaggunk, tttttt/ha eglle-
nü§en Ahtsszín.iúból iiittllnk uolnu.
Csubi, clmondía, hog11 míIpett éImin§ekut
ntenl-ül t k kertszl Il l.

Patutv.sttok úr erre áris.sraüö besz{ylel
tttrtolt, dc ez nuIt mugdttügg. Enilegctclt
míntlentilét. anü a. IeríItonban kotholtls,
szíríús, rlorgúltls, lelerenúés, Ict4legelés,
intés, |iggelnteztelés Cs slríC.r szók tllutt
taltlható.

Ar volt a szi:etencsim, hogy mikat
óppen kereszlül akarl. szúrni, elkexlell
rrizní a hkleg, Míkor hlába rúzott, nya-
kan is utigott. Akkar töttem rá, hogy nem a
htdeg rúztttt, hanem ióatgdm, akí art
duruzsolta harsonalnngiún a |ülembe,
hogg ió lesz í.purkorlttí, mcrt irlrtulni kell
nttsére, ha nem alcurok lenmrarlni u
kttdtttlttl(tstóL

Akkor iöltem csak rún hagg dlom tlolt
az egész. Én azt h,iszem, hogg ti mór
régen rúiöttetek. Hiszen ha elh.innélek,
hogv ilgen lehet cserkészkirútult.tlús,
naggobh lükék lennétek, min.t Tóni
b{ttgúm, aki a köuetkező uerset írta teg-
utóbbi leuelében, melgel szüIeinek trta

Blnúóznak u vírúgok, rügyeznek az úgak,

Tegnap este nekimenlem egg nagg baruhv

|únak.
A banún|a ütés{nek meglúíszik a helye,

Ilíaloknak hordónáI ís.nagyobb lett a |eie.
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Két!ónapi távollét után toppan be
aa otthonba Lajcsi, az ezerme.ster őr,s-
vezetö. El lehet képzelni, rnilyen öröm-
mel íogadják a fi{rk. Betegség tartott*
Lajcsit fogva ilyen hosgztt ideig, a,zért
nem jöhetett a íirlk közó, Nerr ő volt
trcteg. Az édr:ganyját üámodta meg az
influenza. Csnk teltek n napok ég he-
te§ s az egészsége rrem tért vi§§za.
Míg az édesanyja lreteg volt, Iájcsi és
a kis hriga látták el a házat. Hir, Laj-
csi ezel}őtt iigyes és Ielemé,trycs volt,
hát most hagzná,t veheüte a trtdomá-
nyának. l)c nern, is hióba kapta nrár
ré8 az ezermegter rnellóknevet, m.ost
megint llebizonyitotta, hogy méltó rá.
Egész csomó iigyes apróságot lrcszélt
el a fi{rknak, amit a háztartási mun-
kák közben megtanult, vagy maga ki-
eszelt. Min,d arra, va,ló, ho8y a munka
simá,bban és gyorsabban menjen. Ime
né}rány pélrdq hátha Ti is hasznát
veszitek Lajcsi ezermosüerkedágeinek.

Gombfelvarrás
Gonú|ellsattó,c. A Magyar Cserkégz

könyvében ecy 8orn},felvarrási rnódot

já,t,risnírl a gyufasznlrrt, ltn crtivlrt rlteg-
}itzzuk a cérnát, rtehéz cll,avolítoni,
én egy Inós módot eszelteIn ki, A
gomlrcn átöltött elsó két öltést cmk
nagyon lazá,n hLrztam meg, § aztáíl &
gomb és á,z a,il}a$ közé egy villa fo_
gait tóltarn. Az így rnegernelt gom.lxlt
aztón rend,esen felvarrtam. Ekkor ki-
htrztam a villát és az igy nyert szabad
cénrarészen könnyen körülcsavarhat-
tam e cérnát gokszoro§en^ hocv nvn-
kat készít§€k a gornbnak, Lett id olfan
renrek nyaka, lrogy a szabó *o csinál
kiilötl|het. Az ido íelvarrt gornboí, egy
régi kobátról §zedtem le, fasonló mÓ-
don egy villa, segítsógével. A villát
ttgyanis a gomb alá tóltam és ekkor
bátran levághaítam, anélkül. hogy a
szöveí€t e§etle8 megséí.tettem volna.,

Varróegzköz-tart6

_ Ha már varrágnál tartunk, elmon-
dorn, hogyan készíteítcm téli' tá,borba
menés előtí a"z öcsórnnek eqv ügves
varrókészlotct. l.hesapám hróivaühD-
patlátrak 8önrböh,ti tokjában éppdn
két karika, córna fér.t cl, tlgyik fÖÍlér,
mágik lla,rnn,. A cérnalrrir.iti:á, rOz,epsOlyukálra vó,kony réz.esövrrt trritirn,
anlinok egyik végét ra8uszl,ó§ rlucóval
_zál{an_l, el vé_8legesen, a másik végé_be pedig fáhól faractam srnrosan ió-
ródó du5óL Ebbe a csöbe kerültek a

kégzítcttem. Vettenr, esy c§omó gip-
szet, vlzxel keverüem és beleönt{rttein
egy dobozfedélb€" A tisztítandó kanát
íeJét beolajoztafln éB belenyomtanr, a
még puba gipxzbe a donr"bdrtt rrldalá-
val, s egy másik beolajozott ka,nalat
teletettem gipsszel s ráborítotüam agipszlapra. Mikor megkötött a, gipga,
le-, illetve kivottem a kanalakáL s
lgy kaptam esy jó kis állványt, móly-
be a kanalat ,beletéve könnyen tisztít-
hatta.m, rtrort n€fl§ csrtszkÁlt munk&,
közben. Késtisztításhoz kis la&os há-
rorn§zö8ú támasatékot csináltam, fuy_hogy a folyékony g{pszet ery ooboáb-hogy a folyékony g{pszet egy
délnek az ec},ü elrekeszte:ti.együ elrekesztett sarkájba

mely mikor me8keménye-@ Í"lff "iHj"#§y*,#,*"l ff§#i§.'* 
rx

L.._/ kést erro íektettem fényesltén ,li,özben.

varró-, gombos_ és bizüosíüótűk, Mivela cérnaorsók,Iyuka túlságos vékony
I€tt volna a fémcső befoga,clásá,ra, u.n. spirálírlróval bóvebbre fílrtam.
Flogy olló|a is legyen a gyereknck,
egy borotvapen8o ólét &--5 mrn szé-
lességbcn satu,tran lepettintotterq § az
tgy_ nyert apró bicska is elfért még a
csőben. Az orsok tetején még marádt
annyi hely, hogy e5y-két gomb is el-
fért benne.

Húsdaráló íelerösít6se
E§y alkalommal h{rst kellett darál-

nom az eMdhez. A darálót felerósítet-
tem az asztalra, s munkálroz láttarn.
A hrts azonhan nohezen darátódott s a
dnráló mindig csuszlúlt az aszta| srÁ-
lén Ekkor a következő dolgot eszel-
tem kí, Vettem egy üveg száiára való
elzóró gumit. g ráhúztam a hrlgdaráló
alsó csavarón,ak arra a, íé§zére, rrrely

az asutalboz fckszik, s igy erő*ítet-
tem íel a derálót. Melr scrrr moccant
többé, s szutáír már gyor,san mont a.
nrunkn, Egy ór:ska gurnirlara,b, vagygumiko*ztyü-rrjj i* nregíelol Órro -a
célna természe|,ogcll, tla nincrl {ivecel-
záró kózrrél.

Kanál- 6s k6stisztítóállvfrny
Egy alkalorrlmal ezüstót keUett tisz-

títarrorn. Mivel a kanál tisztltósa kéz-
ben.. nem ment köunycn, kis óJlvúnyt

Gumlbiztosít6k ruhafogasra
A síma fli"ból való ruhaakasaíókról

a vékony, könnyű azövetból vegy ge-
lyemből készült nrhák szekrTnybo
,akasztás közben könnyen lecsúsun-ah
Ezen rlgy segítettem, bogy egy régi
gumidarabból 3--4 cm széleg szala8Ót

vágtatr ,h azt az akasztó vége feló
esó részére rácsavartarn. Ez a cumi-
karika a ruhát nem rontja, viiánt
megpFadáJyozza, hog,y lecshószék ró_
le. Edesanyám és a hrigom jó hagznótlátják az én általam késziiett Utzto-
sitékna,k,

§d6ny-nlát6t
Mikor egyszer íőz,tünk a konyhó-

batr,.a forró ló,bast a tiiárelyr6l elvé-
ve, hirtelen az a"gztalra tettem, Ilugom,

iledlen lepott ar edény után, de már
kégő volt, rnert addigia én'rátettem
&z a§ztalra, melynek Íestése a melerr-tól azonnal hólyacos lett. Nos. moit
én is a meg&m kárán tanultarÍr mer.hogy meleg, edény aló mindig keil'
tennl valamit az asztalrq hd móst
nerno összehaJtogatott papírost. Dél.
u.téq h.ozaáfogüarT\ hogy valami alá-
tótet ké§zlt§€k, mikor Ó}y ócska szal-
makalap került a kezenÜe a szekrónv
alj,áról. miközben enyeg után kutaÍ-
tam. Megvan ez alátótri'ek való, kiól-
tottem fel. A szalmakalap tet€rét óvs-
tosan körii}vti8tam, az Iw nye-rt sza,l-

lótt$,m. mivel ban az oí.t leírt el-
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lnafonntot {lrevarrtanr az, oldalátót
megfosztott ka|apkat,i,mába. A hu-
gom §zíne§ pamuttal kis minttlt varrt
ki ná, az én tair,otn nyomán, § e§y-
kettőre kószen is vrrlf az edónyalátét,
mely rtemcsa,k haszrros, hanenr szép
is volt.

Krrlapáesha való 6k

Kalapáesunknak igen sokszor lejött
e feje. Már próbáltam bele éket ütui,
de csak ideigóráig voló segítség volt
,ez ls. Míkor e8y alkalomm,a| megint
csak lees€tt a kalapácsfet, jó ötletem
tó,madt. Kis lapos vasdarabkából éket
]tészitettem. Az ék alsó hegyes két
sarkát kb. 2 cm hossz{rságban befűré-

szelíonr, úgyhogy a fiirószelés irá,nyn
a középllonü fe]é tartott,, Azá,n az.l a
befürész,elt ékcrt titöttem ,a ktrlnpá,cs
nyelének a fenn kiálló kis részébe, A
kalapács ,azóta ig pcltnprisan ttrrt s a,

íeje mór ncm esik le. (igyanis az
történt, hogy a. treverés alkalrnával a
bofiirészelt kis sarkok széjielhajoltak,
s az ék rno§t máT nem eshct ki.

üsavarbeer{rsltés

Ha puhafa homlokrészébe, mely
könnyen megrrpe<l, trkarunk csavart
tenni, a íarútl végébe, mtelőtt & csa-
varnak lyukat, filr:rránk, üssünk belo
egy kis rózcgőúara,'blrltt. Cstrk aztátr
lásr.cunk a fa rrregfrirrír"srihoz, Ha vasta-
gabb fúr,óval fúrrunl< is belc, a fa nern
rr:ped mcg.

tiszti táborba. Mindazoknak, akik rászorul-
rrBk, a vasúti költséírét tésáen, va8y ameny-
nyiben leilletsége§, telies rnértékben meg-
téíítjük. A tábor helye: B,udapest, Közpottti
Vizitelep. Ideje: 1939 !úl{us l5--?5-ig. Rész-
vétEli díj: l4 perrgö. Részvétel,i (alsó) kor-
haiár: a betöltött 17. év. A résztvevök a tá-
bor vésén letesz,ik a vizitiszti vizsgát.
Jelentkezések 8z olsz. vizicserkész vezető,
tisztlrez kütrdendók, annak rmegielölésével,
hogy vasúti sesélyt lér-e.

A ezombatholyl 49. sz. Berzsenyl ós az
E2, sz. Attlla cscs.-ok operettelóadást ren-
deztek.

}'úrótartó
Külórlbiizó kíg méretú *pl"nt_

íírr:ilinlat ed,dlls egy kis dobozbart l,at,
totta,nr, s lra kolle,tt e8yik va,8y rná§ik,
onnan ker.cs8éltüm ki. Hogy a, kcres-
gélésael se icljék az idő. mo§i kí§ tílr-
tót készítettern nekik. Vettent egy tla,
rrr,)r hosazitltás hulláurpapírt, s egiyil<
vógét szfi, fólgörrríbtilyűre körtilvág-
tnm. A papJrt nros| háromrétúrc traj-
tottaín mcg. úgyho8y n, középső rósz

vERl(LIszó Az UDVARoN,
ava8yI

füzfapoézis a reklámban

... Jók le-gye-tek gye-re-kek:
Franckot, Knei-ppet ve-gye-tek;
So_ha mást ne e-gye-tek:
Te_le lesz a be-gye-tekt. ..

Fontor ílcvelmeztetés kül,földiekkel cse ré,
lük számára l kül{öldrc használatlan ,magyaí
bélyeget csak a Magyar Nemzeti Bank en&e-
délyével és a kül,dendö magyar béhes érté-
kéngk megfelclő kütföldi ,pénznetnnek a
Magyar Ne,mzeti Banknál történö beváltá.sa
után sznbad cserélnl illetve küldeti" llasz-
nált magyar bélyeget ugynncsak a Magyar
Nemzeti l}anknáI c célbóIl díitalanul kaphatír
{irlap kitöltóse mellett sza,bad ,kül{öldre ,kül-
dctti,

A. ,,Magyar C!€rké§r" szerkegalösé8e fel-
viltásosítá§sal csak cselkész,bélyessyültök-
nek szolcál. A {olvilásosítás levél,ben, €
válaszbélyeg előzetes beküldése ellenében
tötténik. Levelek bélyegültyben a ,,Magyar
Cserkész" szerkesztősége,,Bé}yes" cí,mre
küldendők (Budapest, V., Nasy-Sándor-u. 6,)

y^sEl,

W

hosszú§á€a a leghosszabll íúró hosa-
szárr,{r|k felelt meí{. A hullúmpapír kis
csdveitbe egymós mellé becstisztattam
a ftlrckaü §orben na8ysá8 és vastag_
ság szerinL A hull,ántpapír két végét
róhajtottam, oly mó,dön, hogy a kö-
rülvágott papír került felülre és e§y
gumikarikával csuktam be o fúrótar-
tótokot. Most, ha fúróra van suük_
ségi, nem kell keresgélnem, hanem a
kis tokban azonnal megtalálom a
szükseges rlarabot.

t!t!trryi r ytryrattttyafttt

l{!REK
]ll€gilvó. A Magyar Cserkószszövetség

YI. keriil,ete évi rendes közsyíllését 193P.
éü április tró 23-án, délelött 1l órakor tartja
a Re,folmátus Kollégium diszter,mében" Tárgy-
§otozat: 1.Elnöki,megnyitó. 2. Vezetótisztjc-
lentóse. 3. Főtitkár jelentése. 4. oazdasási
vezetó telentése az |939, évröl. 5. Számvizssáló
;bizottság jelentése. 6. Lz 1939. évi ,kóltséc-
vetés beterjesztése. 7. A kerületi Intézó-
bizottsás tasjainak m€8iváiasztása- 8. lndít-
ványok.

ilechlvó a Magyar cserkészszövetség
lI. kerületének 1939. évi április bó 30-án
,(vas6tnap) délelótt 11 órakor Miskolcon, a
polgári kaszinó ,helyiségében tartandó köz-
syűlésére. Társysorozat: 1. Elí}öki megíyító.
2. Fótitltári beszárnoló. 3. Gazdasági és pénz-
üsyi vezetó bemutaüa az 1938. évi zát-
.szá,nadási" 4. §zámvizsgáló bizottság jeien-
tése. §. Az 1939. évi költséselóirányzat. 6.
Tiszt,újltás. 7. lndítványok. Az esetleges in-
dltványok a közgyűlés előtt két }réttel írás-
ban nydtatdók be a kerületi elnókséghez.
,(Alapszabáty 14. §. ?. pont.) A rerdes és
rend,klvüli |^gok az alapszabályok E. §, a)
'9.o 10., 1l. és ,b), továbbá 39. §. 1. pontja
seerint küldik megbízottaiakat.

Vlll. Vlzlcrertócztlgztl tábor 1939. A ta-
valyi nagysi,kerii viaicserkésztiszti tíbor nyo.
rnán ez évben is megrendezzük a VIII. orsz,
vizicserkésztiszti tábort. Te,kintettRl arra.
iogy a c§gíkész.munkának ,a létalapja a .,jó
vezetö", felihívjuk minden vezet(ite§tvérün-
mgt. hogy ha vizirrnunkát végez, vagy akar
vé,aezni csapatában, jöjjön el a nyári vlzi-

A bgdeDe8tl 3t9. rz. Kont
ünnepélyt rendezeit.

A gregedl §ü0. sz. Baross
ünnepélyt íendezett.

cscs. márciusi

Oábor c§cs.

A sze8edl í83. rz. K|nlzsl csts. a szegedi
Városi Színházban, Buzna Vi.ktor: ,,Az igaz
hős" címil müvét adta el6 nffsy sikerreL

A MAGYAR ffiEnKí:§z BÉLYbGnInEr
A nagyrr repülőbé|yogeket március 3l-évei

a m. kir. posta kivonjrr a fotgalombírl, .Már-
cius 31-e után tehát repülőbélyegek postai
bérmentesítésre nenr hasznábatók íel.
í|r szerlnt ,úgy Magyarorszá$rn, rnint

egész Európában előreláthatólas rtem lcsz
iöbbé külön repülőbélyes.

A §zent lstvíí bélyesek értéke nenhogy
csökke*ne, de úgy ,kül,földön, mint ide.haza
is iseil kele§ett és iredvelt bélye,aek. Les-
ritkábbak a 25, 5íl, 32 és 4tJ fillércsgk. A
további sorrend: 70, e0. 16, §, 6, ,4, 20, 2,
t0 iillé,res étték.
Az eddlg étv4nybsn lévő cseh hélyesek

közül szlová,k felülnyomással érvényben van_
nak a legúJabbarr,kibrlcsátott §5cIl§r:lű\,iiL
bélyesek. Ezek az elsó tót bélyegek.
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A, crill ésrDatok lr trnulnak e3roofrútóül,
A íelvétel §z csr}k taldolyrrm hall8atóit
ábrízoljn.

A lfirgytr.Leí8yel úaerkérzkör rrárcius
14-ón naxysikerü üazaíias ünneDélyt tellde,
zett u kói Alkotmírny-utcai helyisésóben. A
línagyar é§ lelrgyel zíszlókkal leldíseltett
,tcrniet e§észetl ,mestököttók a kör ,barátai
,és u nrgyszá,flú közön§ég. .Az ünnepéllt a
maByar Hirnnusz vezette be. Doró Oábor
,koiiptvezeiö iltr,nepi beszédében mdltatta a
48-a§ é§ lelen ldtök ,jelentösését, , ,kidotnbo_

rítva a két neilzet közög vd8yát. ozitt,te tneg,
,érozvs { közö§ magyar.tengyel üatár tnes,
való§ulá§át. TObb haza{ias §zám ,han§zoti
,el. erok közül nacy sl,kerq volt primusz
Isiv[n l9?.es ótegbserkésí moflotóslának,
Foek Atan,ka tongyel cserkésznótáinnk és
,Kolcz Ede dr. ,.Közös magyat,lengyel fistáít
akarunk" clmü drl.máJának, amelyet szűrmi
nem akutó éllcrrzéssel losadott és hon9rált
a közönséc, annál i§ lnkább, mivel dicsó
honvédeilrk- tnár a kárpátok ósi getince ,lelé

eneneteltek.
Kordélyos Oy,rrrla l97. csapatbeli rajvezet6

a ,,Mngyar Mlaiyánk",ot szavalta el nagy
átéizét§él ér végezetül a longyel |rilnnuszt
énokel,télt cl a csgrkészek a közönséggel
esyütt. Az ünncpélv a magyarJengyel Cser,
kéiáarátsásnak isaz mesnyilvánulása volt.

A Jürgyrt"Leníyel Ggcrkórz Kör ezldeí
ptósr&májaban i-kör taclainak esymásköztí
,rnegi*neróse és a kör célJának, a magyar,
,leng!,el eserkészkapcsolatok mennél széle-
,sebb körbon való propa8AMsa céliából ösz-
szeiövoteleket rendezett, amelyek továbbra
i§ ilacy érdeklódésne,k örvendenek. , A ,kö!
hglviséEeiben (Bp., V,, Alkohnúny.u. 6,)
minden kedderl ü u. 5-7 óráis üivatalos
üsyek itlézése a körtagok részére, 7-8-ig
lengyel nyelvtanfolyam, 8-1l-i§ pedig khú-
szerü összejövetel van.

F3hlvór crgrt&rto§tv6relntbrrt Értesít-
jük a budapesti és pestvidélti c§apalokat,
,katolibus cserkószeket, ,hosy a Budapestí
Cserkész Klub tcrületén levö ,kápolnában, a
rép§ziceti vtzitetepen április 30-án lesz ez
évbr:n az elsó rtle§,nyitó szeítmi§e és ettól
kezdve ,mlnde,n, vasár- és ünnepna,p reg8elllil és 9 órakor va,nrak a §zentmisék.

űti adgftnl?
illllycn a clertórrrr9ka?, §zabásu azottos

a ltatonasa,pkáéva|. l3altrldalon a topán alótét
posztóJa cscrkészoknél 6s cserkószvezetök-
mél zöld, kisli,úknál és vezetöikltél kék, örec-
cserkósg,eknél és vezetőikuél barna. A nú,
vezetök taugjelzése olyan szhtü, rnint a
topál alátétje. §egédórsvezető lelzésc sgy
zsinór, órsvezetóé kettó, rajvezctóé háronl
Tisztekl}él a próbaidós cserkésr.ule.stcr
(se,ródtiszt) egy üte,ny, tiszt két &íanyt c§u-
patti§zt pedig hátofir urunyzsinórt visel. A
sapkarózsa helyén ,n cseikósz ,kalapjelvényt
viselJük.

Crerkérrprób{k lelzére. Az úl próbasza-
bályzat értelnrében öt próba{okozatun,k van.
Ezek jelzéaei o következök: ílo,ncpróba *
külön iclvénye ,niflcs. elsö csotkészpróba icl-
vénye: ,,Légy réscn" leliratú szajlag, máso-
d,i,k cscrkészpróba: cserkészliliom a ,,Légy
téserr" felirat{ szalaggal; ,harmadik c§€f-
készpróbal ülyaíarl mlint a rnásodiké, de
tö}gylevél, koszorú'ban,;,nesyedi,k cserkész-
,próba: a üta§yar clmet a szent koronávatl,
babér- és tölsylevé} 'koszorúval fenti va,}a-
anennyi ptóbaiclvény §zöYött kivitolbe& ké-
szül és a balkaton vlselendö. Az óregpróba
,lttétele után külön je}vény nincs, csupán a
tryakkcndó szlne vá:ltozik mec. (Zöld helyett
barna).

Évvlrógok. Az O. í. B. a cserkészéletben
eltóltött évek telzésére szolgáló zománcvirá-
8okat eltörölte és c§ak a szövött évvirágok
viselését engedéIyezl a csenkászíngen. Zu,b-
bonyon se,mrnlfétre évJelzés nem visel,tretö.

kl lobot a Lertye!-Illaryar crerkószkör
llclt? Mindeu íogadaimat tett cserkész.
Részlele-s tájékoztatót szíve§en kül,d a LEn-
gyel-Magyar Cserkészkör vezetösége. Cl,me:
Budapest, V., Nagy §ándor.u. 6.

Itátlzrák. Az O. I. B. 193E. évi december-
üavi ülésén elhatáíoz|a, hogy a jövóüen a
kar,a,kán-nomád ,hátizsákot aJánlla - anint a
legiobban bevált mi,rröséget * azzal, hogy
telmé§zrte§sn nrás lrÉtizsák ls,hasznÁlható.

Felv|dékl emléktolvény. Lz O. l, B. elhatá-
,rozta, bogy a gárdaegységekben a Felvidékre
ellátogatott cserkészek és a ,nreglátogatott
lelvidéki csetkésaek saámára 1939 decembet
31-1,g viselhetó szalasjelvényt rendszeresít.
Ez ,a cserkészln8en, közvetlenütl a ilungária-
jelvény alatt, u Jobb inszsebbeí viselendó.
A szalag nemzetiszlnü, rajta ,,1938 decem-
bet ,l.;§-6." le!írás szetepel,

Örsvezetöl cnl6ttelv6ny. A husvéti orszá-
go§ óísvezetói tábor uninden résztvevöje
tnedkapja az őrwezetöi tóborok 1939. év-
szá,mmal ellátott üársíaleveles eínlékjelvé-
nyét. Ezt az emrtékjetvényt a cserkészing
balzsebe ielett kell viseIní. Az 1939. évjel-
aéssel ellátott jelvóny viselésének határideie

- lz O. l. B. régebbt üatározata alaplán _
1940 december 31.

A Qrerkészpltk lsráfáúr. Április l-ó-is
rendezi nrer a cserkószszövetsés a lE. or,
.szágos örsvezetót&bort a budapesti ós a deb-
receni Cserkészpatkban. ]|livel a tábor idcjo
atratt a cserkészpark egész'területére saük-
sé8 van, cserkészcsa,patrrk a parkot április
l--6-ig ne látogassák.

Látrzat & való
A fók esymás fe!ó va,ló stóp len,gését,

haltrrfisísát flsyelve az erdón. lgy sí}tlajt fel
a borltot aljárr a íüle,rnüle: de gyönyórü
egyctértésbon is élnek egyrnArwal a Fákl
Mi,lyen ftnoman. milyen §?.eretettel bókohak
oBy,másra. .. BezzeY az ostoba madarak
egyííriást faliákl
. * llz áml * szólal meg ekkor a löld-
a|attiakban is járatos Bokor, - de csok Iát-
nádl ugyanakkor milyen öldöklő hsícot íoly-
tatíük ecymás ellen syökerelkkel a íöld
a,lntt. De psr§z6 a szittton, a nrapgütésben a
látszatnuk mes ,kcll lcrur,it . . .

A gyom
A búzatáúlák mentén ethúzódó átok part-

ján Pipacsok sülkérear,ek. Jól ottk a iúnlusi
veröierry : beczélgetnek.
* No, azért vanuatlt szerenc$s fölü ba-

la,ndók nég rra isl - mordja az ccyik. *
Ott Vaí póldául az AcaL Néezétek mer:
mezel ürág létére hol bokrocodik? i[es-
rnüvelt. porha,nyós földón, a,hol a B6zal ...

* Ne irisykeüü,nk szegény Acatokla *
szóloi,t mo§t odg aa elsónek a ínásoük
P,i,pacs, * ltisz atkáthory ,kerü,ltlek ls a grre-
zei vitágok a rnűvelt lóldck tef0leteire, ott
bizoíy töb,bnyj,re osak gyoírokl Mór peüg
inkább le,§yek ón a sovfuty árokpartökon
vltág, nrlnt a kóvór búzaföldekg,tr * Oyoln,l' Dototmty Júnor

Olesó eljár6§ s6trak
vízhatlanltísáía

olcló ellátár a §átíek vlzhrllrnllására
l, T|szta parall|nt ö§§zevr8dsllnk klc. dg-

rabokra é! 30-40 grammot íololdúnk sty
lltet autóbenzInbeh.

Ez oldrtban oiy legygdófálg áztat|lk a
rálrrl, rzülín Eagrrárlatük.

2. Alunln|um acetálboz levorünt íe8yven-
geer annyl vlzet.

Er oldrtban ártsüük e rítort Lét nrpl8,
tdötórönklnt moziathk. Arlt{n kl8r{rltlúlí.

(Brlcolerrr et Troúbadour).
Á,r elcő ellárfit tlDtóbálhú él §góizgn lól

bgvtllt.
Felotdottunt rtthyl, Drfelllnt a bcüzlnben,

smennyla e benzln telvett ég rztáí eut a, ol.
datot klE toceolótannával r telv€rt 3átorro,
a 8grlncon kozdvc, rálocsoltík. A benzln oF
párol[ott c n6hány napl szcllöztotós után a
benzlnlzag ls ellllant. a belvódolt Darallln
nagyszotüen vlzhrtianltotta r Donyyát.

Egy órrl sótor}oz'Gj llter beíuln lellgtt.
Talán dz áztatágnát kevesebb lrüftséí3§.

A nunkálatokntll nrgy óvatoslá8ra van
rzükró8 r párotgó benzln nlrtt és cgak
gzabadban végezlretö.

A parallln nennylsége klvánslg tzerlnt
növelhetö, lütónösen, ha letolva$t|ük rzt,
Elnt n gygrtyrk6slltü* tegzlk óe lolyéltony
halmazátlaootban óntünk annylt
amennylt akarunk.
Az alunlnlumo§ tszelégt ngm

a bonzlnbo,

oróbáltut,
de s€mill különös nehér§écÉel oem !át. Em-
l6kezhettünkl e cödöllöl |amboree-n a lllat.
selllec-l caerké;zetí§k volt kót llycn cátruk
és vlzhütö zacskóluf,. A siltrat gzlrc gléDcn,

e8yenletecen gzllstög volt. Elörzör szt hl-
hette bátkl, hogy a sálor anyl8a tlrzta rh.
nlnlurn. ütvel e Doíyvrlt az atumlnlum eré.
3zen bctontr. A rtltor oonyválr nem leiz
nerev. kliórósétöl n§n tell l6lnl.

16?. st. Damlanlchok (Balr).

Amícan ablíP,
r Qamol dolgozlk. Nyrreodi
.lvá!át nrm rrvarja, máoll
qr.ohozrr r.g!.lr. rz lnyhré. íáldalmatlrn kiúr{llóll

f;'fji,il N

Lécv bátor és merész. -vidím és tettrekérz, -igyál rok Franckkneipet,
erór lcszcl, _ mint
Popeyc a tengerérzt ...

clrdtérrrofört (fiGtélót l) ltcrcrnrk r crcrltórtrcpülök (Budrpctt, Y, Nr3y§lndor utce Ó.}



[tt a tavasz t Erdő-mező rnost minrl
tgérct földje. Igéret, csupq igélet mosü
minden. Igólet a íakadó, riigy, a feslő-
binrbó, a fószekalja csipogó rna4ár,
a sok apró jószág. Mlnd bájos, mind
örömlnel tölti az emberi kcblet, mind
hálírt ihrt lrclénk az Alkotó iránt. 'De

ROVATYEZETŐ l FODOn ÁRPÁD

Bontalroeó éler
legnagyobb gyönyölű§ég ós boldogság
mégis az emberi bimbó, a drága kis
gyermck. Igóret a tava§z, igéret a
termós, igéret minden bontakozó élet,
de legnagyobb igéret egy ilyen kis
csemete, egy ilyen kis galambcicska,
amllyent itt látunk a képen.

_ Hogyan kerül a gyermek i<lc az
,,Állatvérlelcm"-be ? tlgy, ahogy a kis
gyonnek az állatvédő szívébt. Az a
lólok, amely gyainyörködnl tud az éb-
redő természetben, csodólni tudja a
fejlöttés kezdetelt ds legalsó íokait a
bimbóban és a tojásból kikelő kis
pihés jószágban, az a lélck csortlrrltig
teJlk a legtökóletcscblr, ]e8renrckcllb

A gycrmok

teremtmény, az embor ártatlan fió-
kája szemlóletében, Az egyszcrűr6l
visz au rlt a,z összetettre, a tölrélétlen-
ről a fejlettcbbre. A szív útján is tgy
baladnak a nOmc§ érzelmek, kinek
keble mcgnyílt a gyöngyvirág godá-
latára, a kis nyuszi ölbgvevésórc,
lehetetlen, hogy melegcn ne étezzen
egy ilyen szép kis gyerek láttára. Nagy
Pet6fink a virágra mon<lta, hogy ki azt
szereti, rossz ember nem lehet. Az

embernek nem lehet külön szíve ertc is,
arra is. És aki az egyiket szoreti és á
másikat nem, az egylkot sem csereti
igazán.' Hzt meg kellett mondanrlnk
azoknak, akik az állatvódelrnet *8y-
oldalú ttllzásnak és az állaüvédchni
nevclőhatást fölöslogosntrk tartiák.

\
1

,ft.
FI!

^ 
llll,;l\ í)ríi levrllr,íi§vc

A vörögttükk k|banl:nkoztl lcltrlci

Á gy,apotbogáttcs lrltubóju

A hnrnugvirírg blmh/,ln
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A íehén és a kakuk
lrta : Maukr Ernő

Egy vasútí őr egyetlen tehénkéje az 6rház mögötti
hegylejtőn legelészto a zamatos májusi íüveket. Dtts ós
pompás volt a táplálék, kellemes * napsütés, a legyek sem
.alkalmatlankodtak még ily korn tavasszal ttilságosan. üIi
kellet_t hát több egy boclnak, hogy ]ő| érezze magát ?

Ám a tohén mégsem örült a nagy szabadságnnk, bán-
totta a magány érzeLe, s talán mé§lobban a nyakán mlnrlen
mozdulatára meg_megc§€ndülő kolomp, amolynek csengését
mi ugyan negyon hangulatosnak tartjuk, de próbálnók csak
reggeltől e§tig §zünet nélkül közvetlen közelből ballgatnt l
La}sanként olyan mogorvák lennénk tőle, mint riesónk
hósnője, a vasutas Rtskája.

Legelészve elbaktatott a lomberdó széléig ; éppen akkor
ért oda, amikor az erdó belseióben íelbangzott a kakukszó.
Nagyot nézett a tebén ós még nagyobbat bődüt.

- Meg vagy veezekedve, to ostoba madfu, bogy éktelen
lármáddal így vered íel az erdó csendjét ?

A kakukot meglepte ez az oknélküü támadás és ptlla-
natra eJhallgatott. De mint aki jóhiszeműségének tlszta
tudatában van, mihamar me8találta a választ.* Mért akadsz fenn ezen, barátom, te bőlcs §uarva§-
marha, holott ón azt seín tudtam, hogy ltt logelsz és tégod
,egyáltalán nem akarlak ezzgl bántanl ?

- Per§z€, kíogásokat könnyen találsz. De azért csak
mégis halomra bolondítod az embereket és á]latokat.- * Mivel bolondftanálak ? Énekelek a tavaszról, dícsé-
rem azt, akt megadta ezt a ragyogó tdöt nekünk és nincs
tovább.

- Hát akkor minok jósolgatsz ngkünk bolondjába
ldöket, arniket ml nem íogunk íuegórnl, az embereknek
éveket, nekünk, szegóny barmoknak holdfordulatokat ?* Te bőgsz paJtás, bolondokat. Hogy Jut egyáltalán
ltyesmi eszedbe, amikor én még gondolatban sem foglal-
koztam soha jóslásokkal ? HagyJ engem békében t

De nem addig van $n ! A gazdám íelesége benzeg
számlálgatja a szavadat l Ee soha sinc* megelégedve, akár-.
mennyit kakukolsz l* Hát én arról lgazán nem tehotek. Arról még úgyscm,
ha te olyan könnyen elhlszel mlndeut. Nagyon |ót tudhat-
nád, hogy mi, szegény állatok csak máról-ttolnapra tengő_
dünk, hogy tudhatnók hát a jövót és éppenséggel a máso-
két ? Ilyesmit is csak az ember találbat kl és hthet el
rólunk l

Azt hítte a kakuk, hogy megnyugtetta a tehenet és
ennek más oka nem lesz a ne heztelósre.

De emez, nem hlába, hogy megszokta a kérődzóst,
ugyancsak újból felszította a viszálykodás parazsát.

-- És kütönben is mit lármázol olyarr éktelon{il azzal az
egyhangú taktusoddal ? Azt tttszed, nekem kellemes hall-

gatnom ? Nem elég ez az unalmas kolomp a rryakamon,
még te igkoloupolsz a ftilembc onnan a fáról. Mert nem is
különb a hangocl, mlnt a krrlompé, Már úgy érzem, mintha a
ve§§pec§enyémet hasogatnák, vagy tőrt szúrnának a ícl_
sfuamba l

A kakuk mérsélrelte magát, de nem hagyta ilgazát.

- Nézd barátom, ha Le aznal kezded, hogy fáj a fejed.
vagy mit tudom én, a bélszínhitsotl és barálságosan megkérsz,
hogy errevaló tekintettel hallgassak eI, abban a peroben
egy szót sem kakukolok töblret. Ez tőlem szívessóg, de nem
kötelesség. De te ehelyett mindeníéle módon töreke<ltél
engem sértegetni. Hogy várhatod, hogy ón kiméljelek ?
Elvégre nenr tehetek róla, hogy kolomp van a nyakadon,
nem én kötöttem rá.

- No, ez a goromlraság is csak olyan jöttmenttől tel-
hetik lii, amilyen' te vflgy t .Aki itlegen madarak fészhóbe
rakja a tojásait és akit lregyclernbőI mcg butaságból nevel
íel másfajta nadár. 'Lc meg azzal hálálod azt meg, hogy
kiszorítotl tnostoha testvórcirlet a saját fészkükből l §zógyen,
Irogy szóba is álltam ilyen züllött csalárl sarjával l

A rosszmájtl tehén örült, hogy most alaposan kiadta a
másiknak, auti megillette.

-- És honnan turthatod te szarvasmarha létedre mincl-
ezeket ? -- kérdezte a kakuk közbevet6leg, amíg gondol-
kodott az érclemleges válaszadáson.

_- Honnan ? A birkától, amelyikkel együtt legeltem,
annak meg a verebek csirtpelték. Hamar hiro terjed köztünk,
állatok közt ls az ilyen különcségnek. De merd mondant,
hogy nem ígaz t-- 

Igaznak igaz, de mindennek megvan az oka. És
ha azt nem ismerJük, nincs jogunk pálcát törni valaki fölött.
Mi kakukok is szívesen élnénk szép fészekben rendes családi
életot, de a természet nem engedte meg ezt nekünk. Mprt
mí a tojásalnkat nem gyors egymásutánban rakjuk, mlnt
más, boldog madarak, hanem sok-sok napi időközökbon
egyet-egyet. Addis pedig arníg mind lerakjuk, lehetetlen
volna a fészekben ülnünk. Azért vagyunk másfóle élet-
móüa kárhoztatva.

- Szóval ma3ad is beismered t - örvendett a tehén.

- Eá igen, mert satnos, így van. Hanem azt, - engedd
meg - nem fogom mogérteni, miért ketl neked, egy jelen-
téktelen perpatvarból keletkezett diihödet oly fékezbetet-
lenre növesztened, bogy oda nem tartozó csaláü dolgalmat
is előrántod, kipellengórezed, csakhogy minél nagyobbat
üthess raJtam, holott voltaképpen nom ls én voltam az, akt
a veszekedést kezdtem l

-- Hát talán én ? "-- kérdozte a tehén csodálkozva.

- Persze, hogy te l Ha legalább ezt belátnád, a többi
elkövetett méltánytalanságot magadtól megbánnád l

- Nem látom be, mert nem akarom belátni l Mtért
legyek én különb ebben, mint az emberek ? -_ bógte a tehén
és mogorván ellépett.

És kétségtelen, hogy ebben az utolsó mondatában volt
is vnlaml igaza.
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Elemi iskoláink állatvédelme
A Nlaqsar Cserkészszövetség állatvédő bizottsága föl-

teriesztette""a va]lás- és közolitatásügyi minisztérlumba
tiisiefoplató ielentését elemi iskoláink 1937*38. évi állat*
ós növínlréáelmi ter,ékenységéről. Eszerint e tóren ismét
őrvendetés haladás mutatkozott.

A minisztériumba érkezett tanfelügyelői jelentések
adatai §zerint a mu]t tanévhen 6866 elemi iskolánk volt.
Ezek közül {810 {70%) tartotta meg a maelarak és fák
naniát-nacrrészt Üirándulás keretében-és az ünnepélyeken
61i"ezer taÜÜtO és 102 ezer vendég vett részt. 2597 (37.8%)
iskolában 227 ezet tanuló tette- le az Országos Iíjúsági
Áilatveaó Liga íogadabEát. 3564 (5t"Á) isk_q|áóan_ gyako-
rolták a mad-án,édelmet és 3508 (51}o) iskolában t94 ezet
tanuló 367 ezer íát ültetett. ,

100%-os eredménl,t értek el i Barlny_a és Békés vfu-
megvc Üárom működési á{ban, Bács-Bodrog, Komárom-
EsiíerÉom, §ógrád-Hont Trétféle telékenységlen, Buda-
pest. ÓvőÍ-}íosón-Pozson}-, Hajdú, To]na- és Vas me8ye
Ócv'iráűvban, }íecközeUt'ették a 100%ot : Jász-Nagykun-
Si"olnok 2 áson. C]sonsrád, Soprotr és Szatmár egy irány-
ban. TudnüÜk né31, íő ágát kiiLlönböztetjgk rye§ az _lskolaí
állat- és növénrr,é-cielemnék !r. m. : a madarak és fák nap-
iat. az Orszátios üjú§aci Álatvéaő Liga fogadalmát, -a
-maoarveaetmei és á íafutetést. Ezeken kívül móg más
áIlat- és növénvvédel_uri tevékenységet is folytattak növen-
dékeink. HáziáÍlatokat gondoztak, neveltek, ápoltak. Ebben
sesítettek szüleünek, -sőt nem e8yszer figyelmeztették
isá fetnőtteket az áI]atok klméletes kezelésére. (Sopron m.)
Több alkalomma] mecakadályozták az állatkínzásokat,
még csendőri segítségge-l is iFejér m.). Lóvédelmet_gya}o-
roltlk a trilterhllés -meggáüásáva] (Csanád m.). Gazdát-
lan kutvákat. macskákaT-vettek oltálmukba és- helyeztek
el jó gazdákúál. Beteg, sérÉlt és íagyos állat_okat ápoltak
{Jász-Nagvkun-SzolnoF m.), Hasznos vadakat (ózeket,
irvulakat]-fácánokat) etettek. Hasznos mezei állatokat vé-
dólmezteir a tudatlan és szírtelen emberek üldözése eUen,
ttyenek a denevér, vakondok, sün, béka, sikló (Sopron,

§ejér). Halakat etettek (Jász-Nagykun Szotnok). KQmárom-
Esztergom vármegyékberr 39. Szatmár várnregyében 48
iskola foglalkozott másféle állat_ és növényvódelemmel.
Budapestcn leginkább a virággondozást műVelték, mint-
hogy fákat terület hiányában nem ültethettek. Sok helyen
irtották a kártóvő fér§eket, Több pestmegyeí községben
ifjrlsági állatvédö egyesÜietet alakított'ak, miri[ pl. Pomízon.

Minden elemi isk<.rlának. vaev lesatább mínrlen község-
nek kellene faiskolát {enniartáhia,"ahottnan csemetékFt
osztanának ki. De iícrr sok helven hiánvzik a teri,ilet \qzzá.
Sok iskola igazgatójá kíván er<l"ei- és gyúmölcsfa csemetéket.
Erdei csemetéket artnak az erdószeti-hivatalok és faiskolák.
de minrlent nen lehet ntáslronnan várni. §egítn magadon
s az Isten ís megsegít.

Több kir. taníelügyelő azt kívánja, hogy a Gyermek-
naptárt és a Magyar Cserkész lapot, állatvérlelmi rovatá-
val ingyen, vagy legalább is kedvezmétryes áron osztogat-
nák az iskoláknak. A Gverneknantár - sainos - pár-
tolás híjánmármcgsziínt-az idén. be a Magyar Cserkészt
legalább egy példánylran mirrd a 6866 elemi iskola járat-
hatná. 2 pengő 80 fillórí. egy évben csak előkeríthetne vala-
honnan még a legszegényClib iskola is. Sőt éppen a legsze-
gényebb islroláknak leginl<ább szükséges volna e kiadvány,
valóságos jótétemény volna. Különben aiánlja hasznos
kiadványainkat a siombathelyi tankeriileti kb. tőigaz-
gatója.

Azoknak a tanor6kneli és más íelnőtt egyéneknck név-
jegyzékét, akik kúlönös érdemeke[ nzereztÖÉ o téren, íel-
terjesztette állatvédő bizottságunk a maga§ mlnisztérium-
boz abból a cóIbóI, hog}" eliimerést kaijanak. Egyúttal
kértük. hocv a legbuzgóbb talrulókat. osztá]vokat és isko-
lákat á kir]"tanteliigyeTők dícsériék niog a rriadarak és fák
napJán ünnepélyeken-. Végrs mé8 azt ís ltértúk, hogy ezekct
a fontos Levékonységeket terjessle ki a magas minisztérium
a Felvidék vlsszácsá'tolt rész"eire is. Á köz§pfok{r iskolákról
a b_eérkezett éwégi értesítők atapján legEózelebb §támo-
lunk be.

_§.'-
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Htlsz éaig némún (tutam a uúrtát
Éa uártam, amtg rpozdul a Kúrpúl,
S mozdult . ., A rub |őltl nembtrtatovább
Az íQegen nép tüzas agtorút.
M lnden könng el|olgl.,, s nemwll irgalom,
ÁIom és remé.ny, . . csqr{ a strhalom...

Hittolt a haza, én la elmcnlcm,
Feggucram én lg udllamra ucllam,
Iltost td antrtrámnak trok mecsrlrűl:
Itl, |enn: északon ntndcnkl öllll,..
Az űal, maguar Kdrpdt-hatdron
Yercckc htres últál tdrom, lí. §l. [.

§ meanuzfull a, X(&tpál.,,
(uas,)

aahrawtlclgtlr polí ccglt a EenE , , ,

S gyöIrűdue puszlttll lalaún ncmaela , ,,
Mo*dult a határ l ,., l'egyucrbe magyarl
A Kúrpúlok túpe mág éInl akar l
Árpúdnak |öldtén, Istpdn lelkébcnt

Hűséges szíuvel, örök békében, , ,

Mtlylerr volí Nagy-Plagyaror*rágl ?
Csütörtilkön nem 4rt rá Kovács tanár tír, ezórt póntek

.tléhtán íolytatta elöaf,ását. Az imádná§ után átszollemült
arccal íordull az osztály íoló.*, Kerlves flúk l Ma arról fogunk boszólgetnl, hogy
mllyen volt Triantlp előtt a rui édes megyar hazánk.

Paróczay Ba]ázs nyomban jelentkezett.
.* Tanár rlr kérer§, én tudok boszélnt Nagy-Magyar-

orrzágról.* Akkor ezennel ünnepé}yeson átarlom a szót a ml
Balázsunknak * mopdta látható iilömmol a tauár úr,
Paróczay klplrult arccol, lelkosen beszólt * tórkóprról;

-* Nagy-Magyarországot az Islen ls ogysóges orsz*ignak,teromtette. Ha ránózünk a térkópre, rii*tiin lóthntJrrk, hogy
a l(árpátok hegylánca körülöleli ít tllagytu, ntldtlncót, unro|y
§8y lólhoz hasonlít. Ma6yarorezágtrak a vlzrlJza is og.ynóges,
-mert €gy-két klsebb íolyó klvételóvel valautcnnyt folyója a
Dunába ömlik. A íolyóvölgyek iisszeknt}§§O|j§k a hogy-
vidókek és a síkságok lakóit. Az alítitclck ós u hcgyvltlókck
gazdaságilag is egymásra szorulnak, nrarl péltlául az atí,iil-

nrgrtók ós tudományor tnunkAlkban többször hnngoztnt.
ták. Rot,luu a mult gnáznd nagy íraueln íüklraJztudósa
ogytk híres munkáJában lgy emlékezott meg hazánkról:

,rlliLagyurorszúg rcndkltsült ebnge, hogg a szó szoroa
áilelmében uelt |ölrlratzl eggsdg, A magyar klrdlyrdg |öIdraj*í
sze m po nlból E uró pa legössze |üggőbb terülcte, Bárml nl alakul-
ton ls a középcurópai dllamok sorca, bizonyos, hogy a maguaf-
eúg mlndig a lcg|elcntékengebb ezerepct |ogta tálszanl a Kfupá-
hklól kötüluell. órlásl tvénúban."* §zomorú Játéku & §or§nak, ho8y a nagy íöldrajztu-
dós hazájának, Francdaországnak kélóbbt ítat oegítottók olö
cnttok a tökólcter íöklrajzt egyrógnek a íeldarabolását.

A magyarság uagy ttJrtónolml hlvatáráról és áldozat-
kószségéról is ogy írancla történóot, Mlchelet borzélJan
holyettem i

,,Európa roiclen hclldlha§a mpg Magyanrezúgnak
azl a szolgúlalol, amelyet, cazal teltn hog11 a satát tealéucl védel-
mezle a török és talár ellen, .Mtalatt a magllar gdtat emcll a
burbdr belörds aIé, I,|11ugaton a műuászctek szabadon ulrulhal,

\, , ,-].!, | , tak, ,A 1llzuona,Ion,.lű a

, "i i i _ l,ence édea dalal hangzot-
l.ak."

Magyarorszá5
t,iirtónelml rzeropc a ko-
krtt támadások almultá.
val stm az{lnt nleg. ntcr1
clhel;vozkeddsóuól fogvtl
elevcn ékct vert a gef-
rnán ós szláv nópsk
közé, és tgy aa európal
bóko legíöbb óre lett.

Tudjuk JóI, hogy n
saláv népok tiJbbsaör
í$ny€gcitók olnyelósrel
Közép-Ilurópát. A szláv
ttópck egyceülórdL két
ízben ltl megakadályozta,
Magyarország :

},ll6ször móg a hon-
íoglalás ldoJén, amtkor
ősolnk Arnulí nómot csá*

dön torme]t gabonát q
hegyvidékro szállítják,
vlszont la hcgyvidókeh
tálát és Asványl klncseit
az alíöltlre vlszik. A:a
új hatÁrok szétvágták
ozt a íöltlct és er az,oka a rna! tűrhelptlen
gazdaságt lrelyzotünk-
nek is.

Paróczayt megdí-
cgórte a tanár úr, majd
r§osolyogva így szólt a
fiükhoz; * Jt{ost pedig
én folytatom a folp-
tó§t... A ntagynr föld-
nek egysógét rnás nerp-
zetek tudós fial is elis-

:+$-\
)!hr

* Fz u r.JtJr Fe!ún !'ífut't}tött ez óro l c. könyvónsk
ogylk toJozcte. A könyv'B trla-
:Itoltl bóko lürténotót írJa r4ec
:roíólryfltrnlllbun 3 tunár ér ta-
nttklk lnrzólnok }rontrp s ez
'terzl rr nngylzt ríl k{lnwel kílz"
'v§tlennó dB t zorotOlromóltíivli,

u.
e,_{gr r.

'.i\,
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úgy győzték le Szvatoplukot, másodszor pedig 1278-ban, amikor Kun
László magyar király a Morvamozőn legyözte Ottokár r:seh királyt, aki
:szintén egy nagy szláv birodalmat akart alapítani.

Paróczay mondta, hogy a l{árpátok körülölelik hazánkat. A Duna
folyarn azonban kót kaput vágott a medence peremén. Melyik ez a
két kapu ?

A sokat fészkel6dő Yeréb Tibike most olyan hir[elen ugrott fel, hogy ,

a lábát is megütötte. De azt,meg kell adni, bo§y szépen megfelelt a kér-
désre; - Az egyik a dévényi kapu, a másik a keleti kapu.* Jól van Tibike t Hát meg tudnád-e még azt is mondani, hogy milyen
jelentősége van ennek a két kapunak ?

Törte a fejét a kís Yeréb, de egy árva kukkot §em szólt, mert ezt már
nem tudta. Igy azután Józsa Pali mondta meg az a) osztályosok közül,.
bogy a dévónyi kapun a nyugati műveltség jöhetett be akadályta]anul az
országba, mí6 a keleti kapun a balkáni barbfuság tolakodott be hazánkba.

- Hazánk tehát - folytatta a tanár úr - sohasem zárkőzatt el, de
nem is sárkózhatott el a többi népek életét6l.

És soha ne íelejtsétek el, bogy i ttitarajzitag egységes Nagy-Magyar-
or§zá8 bóséges megélheté§t biztosított az onzág minden lakójának. Virág-
zoLt a íöldmüvelés, állattenyésztés, ipar és kereskedolem, mert a külön-
böző foglalkozási ágakat képviselő területek §zoro§ kapcsolatban áltottak
egymással és a lakosság szabadon cserélhette ki telményeit, amelyekkel a
IVíindenható és a föld gazdagsága megáldotta. A hegyek betsejóben ásványi
kincsek reJfőztek, a hegyek felszínén óriási erdók pompáztak.

A történelmi Magyarország gazdagsága, termé§zefi szépségel és népé-
nek szorgalma tejjel-mézzel folyó Kánaánná vprázsolta ezt a földet, mely.
nek lakói csak most tudják, hogy régen milyen boldogok voltak t . . . Fis
ezt az orsz{got tette koldussá Trianon.

üili&l
Motnstor udaarán ült vala csönd,esen,
Beretaűt állát hezére hajnán,
Szíaében ábnohhal, telzsongó aágyahkul
ült uqla Julíán,
T aaaszi uerőfény verdeste Pilisét,
aadgerle búgott távoli |ákón.
aíaódolt magúban csönd.esen |ulián:
,,Nem lehet álom!"
Rajzott a Puszta, rengett az élet,
Ablakon, söaényen szabad. szél bújt át,
,,Mennem kell!" - mozdult meg jóbarót, Julián
S felüté saruját.

Plindult Bízáncbq, áthelt a tengeren,
Csónakiót csabd,osta, vitte a aőka! ,,.
Szahálias |ulián mégis csah uissiatért
Az ősi honba. . . Turmezei László

H U§vÉTl TorÁsFEsTÉs
Vao egy jó gondolatom, aóelynek megvalósításával mások-

nak, sót nálunk kisebbeknek is örömet szerezhetünk, Fessünk

Ez egy kicsit több ügycssóget kíván, dc ez is sikcrülbet, ha előbb
egyszerű, könrryú mintát próbálunk karcolni. Próbáljuk meg!
Isten veletekl Napsugaras magyar hrisvétot kívánok sok szép
hímes tojással! - L. A.

Ápnt[ r§
Áprilisban al öreg Nap
Már naggokat nnsalyog,
De SzéI úr|i'gtlngnak ueszi
És utdna sompolgag.

Nagg haraggal |ú a Napra.
Esőt ptüszltöl métgesen,
De Nap apó ludja dolgál
§ csak mosolyog édescn,

Forrtl rúr a lzltr,els rotórl
llyrrral apá&, uyrrlrl nénllt
§ rnlrnrLogv Mrrll deróL crlrléel,
llózzólolr crr*r rogrí| nól|t.

,magunk húsvéti piros tojást. Figyeljetek, elrnondom, a nagy-
mamámtól tanultain ezt a qesterséget. Meleg vízben mossuk tisz-
'táta a tojást, ho8,y nc legyen se foltos, se zsíros. Most a keres-
},edésben kapható tojásfertéket a hozzámellékelt utasitás szerint
íeloldjuk, a már elóre megfőzött tojásokat a folyadékba helyez-
zük s pár percnyi fózés után puha rongyra kisze<ljük. Ha meg-
száradtak, néhány csepp olajjal vagy zsírral gyengén megkene-
getjük óket, hogy íényesek legycnek. De azt mondja a §agy-
mzmám_ hopv az egvszerü oiros vapv más esvszinű toiás széomamám, hogy az egyezerü piros vagy más egyszinű tojás szép
,ugy&n, de nem ez qz igazí magyaíos hímec tojás. Most elmondom,
hogy tanultam meg a hímes tojásfestést. A megfótt és megmosott
tojáora egy hegyer pálcikával megolvasztott viasszal különböző
mintákat iajzolunk. Ha ez megszáradt..ugyanúgy fcstjük a tojá-
:eokqt, mintha nem díszítettük volna. Ha néhány perc után a festó-
§.{-{ékból kiszedjük a tojásokat, látjuk, hogy a viaszrajz hclyén

-\g marad, Az egyikre rajzoltam egy árvalányhajas cser-
rt és e8y cserkészliliomot, a másikra meg tulipánágat.':tvéíem van, majd bírsvéthétfón nekik adom a tojáso-
§ce mosolygok, milydn boldog lesz a kót csöppsé3.

L.a ez úgye és olcsó. Fessetek ti is magyar himes
. nektek is sikerül. Van még egy másik <líszítésinvetkezó. A símára befestett tojásra minta után'ezésével fínom hegyes tollal alakokat karcolunk.

[JC5sZ

0Yt5{Lr l"tÁ
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e%fooF/f o
ápriliri rlróíák a tavauról

Irta: Ápril István

Itt van már a gólyamadár.
Dalos lesz tóle a hatór.

{l

Megy a cserkész ki a rétrc,
.Ha ébts lesz, megjöo délre,

Nem kell többé ázni-fázni,
Lehet béLákat pecázni,

*c

Ifjrl szíve kerül láaba,
Télikabát z6|ogházba,

*
versem viszem szerkesztóneh,

(§zerk.)

Jó lesz télen tüzelönek.

Róczlct Penhala Píl ir}olai ilolgorrtából
óra alatt nem szabad verekednil
óra alatt nem szabad verekedni!
óra alatt nem gzabad verekednit
óra alatt nem szabad verekedni!

(800-szor,)

Áprilir elrcjci becc

Bolsa Tóni: Nem mész kí az állomásral
Kerge Fcrlrcl Miért?
Bolre: Megnézoi, nem jött-c meg az

eszed.

,§rác" rádló amltórlcadók óprllio elrciei
mürora

6.45: Torma, (Virslivel.)
7.00r Étrend. (Reg3el semmi, délben

ugyanau, erte a maraclék.)
10.00: Ifjrts.ísi elóadás. (Mennyiben be-

íolyásolja á klárinét a §zitakötő zenei hal-
lását?)

lt.00l Déli gyomorkorgás,
4.00r Botfülüek <lalkórének }rarrgverse-

nye,
0.00: A rákok irodalrni képessége, külö,

nös tekintettel a kávédaráló éu lúrltalpbctét
közötti kapcsolatra. Elóadó: Kergc Fcrke.

q

Ápritiri kupínvcrömérlózér
Piíf-Hirig l5:28.
Gyönyörü bavasesós idöbcn tartotta meg

a feirti két csapat kupánverómérkózését. A
iáték barátsás'iecvé6en zailott le. A má,
iodik félidó "végÓíi már cúk két játékos

l0.00l Hangjáték eyy diákintcrnátus
hálóterméból. (Horkolás kar-mol-ban és
kan-dur-ban,)

Figyelmeztetés. A múgor végeztével nc
feledjék a műsor összeállítójrit.i'rÉií 

iTi

Buta Béla tépcl6dérci az évvógi bkoayít-
vánnyal kapcrolaúban

Buta Béla (tépelódik).

- Lesz-e szckundám. vagy nem lesel
Ha lesz, papám mérges lesz és }erék-

pár nem lesz, Ha ncm lcsz. rossz lesz,
ázaz jó lesz, Ha lesz. miböl lesz? Ha latin-
ból lesz, miért nem algcbrából lcsz. Ha
algebrából lesz, miért nem latinból lesz.
Ha lesz, miért nem lesz? Ha nem lesz,
miért nem lesz? Ha lesz, vesz, tesz, hesz...
(Kényszerrubbonyban elviszik,)

tarr*l
.ta-

játszott, akiket aztán a nézőkkcl
mentók száll{tottak cl.

A mórkózés végón 32 esern-
3 lábezárcsontot és l8 zá1
óssze.

A bírót holnapután ten

?

?o
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Púros jelunet"

IRTA g KlltA§l ÖDOil
Szutttélyek: ü:auri. Mi.tt,i.

,(Glturí lugyobb, m,int Míki. Test.t:i-
rek, Gaakorolidk srareptüket. Milto,r u
/üggötty slétttgílík, e{tu,m,ú§§al $zem-
,be|ordu|ta óllanak" Kisi,de,ig .uí,gyo-
,rog,L}t1" kézntozgtistttl btzttltjalt e{!u.

mfut,)

1kiá|tva)., }.\T0I " ..
\o!...
Ktzdjetl!

halát borzolve)." Ha [udtlíiiril
Tc Peti va,gy, érr nreít Marci!
Jú rrév: l{a,rci... Mar-ci,..

Gauri
idí}ti:
Gyuri
MiA,i
,Gyuri
Míki"

,{Nevet.,

Gtlttrt. }íit nevr.t§u ezen?,, , ],'iit-
ttév. \la-§érrr Mártort.

"}1iA,i, 
Ixttr ánr, rlo il, Szutryi §{a.i:ci

jut e!z,";,lbL,. rrrikrrrl l]Óttr I,'ct,i brlkenttl
lekrárl.a] a képót! ... (Nevtll.,1 Áz.tiirl
elővette ii ktntlőjét, l,e *ktitta tiirülni
és trieg n*bban bekcntO n}agútl , . . Az.-
§u Juit b, tatlíó Úr. , , (Nrrgyí)n ne-
vel,.}

Gyurl, és Miki *r su,rokbtr állt!
(Ő is tor-E-l

.1íji;i kJürolyalr)., Mi közörl lvlu,Ít|
,(El a}"ar lltnni.)

Gyttri nrcgíágja,)l Hová uiégy..,
Mi lerZ o :ZerrePP€l?

}íirl ]larr-ásatr): Nrrrrr í<r3,o! sze-
repeltlr- J"l-sál magarl! . .,

Gyur t"ekítőleg): C$ilc§i§ás! , . ,

,Csah l.tL_ }tarrrgszol?

.}íiil E:.itrljl ..,
Gy,tri Jú: .,. Marijl ,,, ,\z ilyto

liú l.,,, ia]rr cscr,.kóxznckl .. . -{ cstr-
kósz t.;.*:Á,,-iik örrrnatrlórr! .., §zólr_rk
Satl1,1 ltic-:nak, hogy ne vegytltt fe}.

}1íA, ;r.t,5h!nri,seal. Kicsit rrrég
lra}l§.l üvuril , ". Én crierké§z sze-
retnei! :ír"r!i: . . . t,I8ye nem szillsz
]§an},1 Lll",c::nak? . ,, IVlegtrrnulok ural-
kodnt ;rr.",i*camolit, . .

(ig,,,l: EJ a trclyo*! ... (§íegöleli
Miki; j,i,lj. próbóljunk! (Előre jón-
nek P-r- r ig1,*izz!

ff l I,, -J..},etlen ü}ozilul.rttá1 lall}roa
.C§a! j* a LtZét. lri,ba,i szétnttrradrtak:
Igerli., }íirci| . ..

1)11 .,r, Sá nélkül vé§cz(l a 8ytrkor_
lat.,Ls; Ho5y áll o lábrrcl? . , ,

}lini ;ql a.eas ía! Totlrl ilssz(j á, §ftr_
L\--

; ii.,ltrlr,ól prírli{ilj& össztllorrni
-_,:?t. valósó6gnl kitokcrötlzik

lrir. §zitttr.r sit,): Ncrtt ttr-
\.it a lábarrr! ,. .

üyrrrd (lrr:vttl}: Nonr ú$y, ttl fiilosl,..
Miki (trrég lilindi§i próbálgatva):

_{zt lrr0ndtad, tegycnr össze! . . .

Gt]uri: De nern tisyl ..
igy el .. . (Mutatja.)

flangm

Mi,ki: Mosl; rnár tudom! (Megcsi-
nál j,a. )

Guttri (nézi} l F§jQí fól! , . .

Miki (kitiúzz& rna8íót és az ég fcló
tléz,)

űyrrri (tiir:elrrűt vcsztvtr): IVlit c*i,
rrálsz! . , . 'Lalrirr ür,ár, ii prityírka,t le-
se,tl? . . ,

Milti, (lrleugcdvr: ru,ügáí, rrevot):
§zógyelll 11l8,8ad, ,iilül}{lui3i& ló-
tedre má.r, rn,o§t ha,?ílhívod rl eólyó-
kat! . , , Hi.qa azrlk a Nilus vízéb,en eé-
ttilrr*k méÉi § a te kedvedért nem
jönnclr haza!

Guu,rú: Í,:rr rtour rnond&}nr, lloíly a,

gólyák lrazrrjöttckl " . . De te olyan
üsyetlcrr ve§y! , ". Nem tudonr, mi
lcsz tt, szerepléssel!

Mtikí., }gazod vfl,n (lyuri, folyfurxsuk
ttÁtl

ü|lurí,: l}eti, vigyázz! , . . §lőro irt-
dulj! . . .

M,i&:rl (nni;y lótrosekkul inelul).
Glturi: Ho8y lópnz?

.ití,i&,i: §íetek! . ".
Gyurt: §tit..,
Mihi (megáll, A lrá.bai' §zétmriraú_

nak).
Gv,urí: trliki, te me8meredtélt ...

Miét,í nsm kapta,d eg:yrníshoz ,a lá-
badat?l . ..

Mik' (hirü€len össaekapja magá,t. Á
nagy lerrdúleü rniatt nébányat bak-
tet),

Ggttli: To ügyetlen rnajom! ,.,
Míki (me8fontu}): Mit mondtál?,.,

Ma,jom?... Majorn vagy tel .., l$en_
is, az vngy! ... }lajtrnrl . , . (Mcsy ki.)

Gauri (n&r" utána); Tctszik , lát-
ni?! .. . Ea uz én öcsén! . .. Httgy
mtlnnyiü tnjlódom velel ... Olyan
,mint e§y tuskó! . ,. (Lpsyint") Nenr
leho,t bettirni a bámba. Jaj, de sok ba,-
ja van aa cmbcrnek az öccsével! Az_
tárr rrre6 milyen önérzetes! . . " Hosy
ellópett"l . . . Akár egy ,sór§ett orosa-
lán! . .. Ífu ez akar c§orké§z lennil?.,.
(Lcgyin,t.)

jlíikd (bent): Rá, rá, hegyibe!.., Rá,
,,á, hcíayüol .. .

Guurí (tlwelve): Gyakorol! ... Me-
gyek, segítek ngkil . .. (Gyorsan el.)

Függöny.

{.§7iYetsóg Hlvatulos laplu, Elótizetésl óra sgy éwe 2 pengó §o lillór, atrroly esyEzerro k{tldondo be. Bgyer rám ára 2E ílllér,
l. Szerkeeztósóg é* klsdóbitlatal, 

'*"o"rlrúo]!i{"ff"#&U3l"iiá"|;o1T{rlfh*. 
Szcrkanztégórt ói kl8dásóít toleltis l l{ptob Béla dr.

: Tolnal Nyomdrl Műlntózet ér Kledóvállal*t 8.;T. mélynyomó körforgó3óprln, Budapct, Vll, Dohány utcs t2.
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Olívzöld §zínben, igen erős, vastag, elszakíthatatlan
anyagból, vihargombolással, ferdevágásr1 zsebekkel,

vállborítással, felgombolható gallérralo övvel :

\} s rr)o
Nomád viharkabát, vízhatlan sátorszövetből, olívzöld szín-
ben, dupla vállal, vihargombolással, ferdevágású zsebekkeí,

övvel :

cm meEa§ fiúknak
t, ll

,, r, P l5.§0
,, lj ,, .. P ló.50

P 17.50

Autótetőszövetből, olívzöld színben, igen erő§, vestag,

elszakíthatatlan, tökéletesen vízhatlan

,,B" Jelű 135-14ó cm magas fiúknak .. - P 22.10

,,O" ,, l47*l58 ,, ,, P 23.90
,,L" ,, l59:l70 l, ,t ,! . . P , , ,:§

,,T" ,, 171-182 ,, ,r ...,... P

,rC"
,r§"

,rB"
,rO"
,rL"
,rT"

ll0-122
l23-134
l35-14ó
l47_158
l59-170
171-181

P
P
P

l2.§0
l3.§0
l{.§0

l23-134
l3§-l46
l47_158
l59*l70
l71-181

8ránit-
dupla

P l7.5{l
P 18.50
P l9.§0
P 20.30
P 1l.§0
P 2:l.§0

ll

,J

,,GRÁN|T" 
^z 

u; vlz-
HATLAN VlHARKABÁT

.,,C" Jelű
,rS" ,,
,rB" ,l
,rO" ,}

,rL ',
,, I

ll0-122 cm


