


'Páiyi,iat a hll:véli <jrsvczetiji iábor részi*
yevói,. részére.

§lásodiL rése:

Belútdósl táiáridö: Á pályáeaiot nrájus
1-§n. hétíón délelölt ktti post,ára arlrli. iAz
ellcés+iltln belutó pályamúveket ng.m ve§§zük
ligyulentbc- A. lriírryosau bérntcrrtcsitgtt pá-
lyázatokat ne,m viiltluk ki j!)

L a) Öszinte vélemónyed ilz órsvezctói-
táborról és a fiíkról.

b) Az l94ú. évi őrsvezetóí tábolía vonai-
kozó javlslatairl.

ll. c) Esyéíi cserkészprogra,i:lod az l939,
€vrt"

d) Maxyar kuiiúrális pri)]tarnod az t939.
tivrc |azat: nttvsl s liug5,an szolgí}ud az
t939. óvben a magyar népat és a magyaf
nópi eszmét?)

e) Az órri,ve rető nlagyar kuiiúráiis ,,sze r-
szárnr;sládája," iTurionrárrya, kónyvei, loIyÓ-
iratai, Jegyzctri. stb, . . .)

i) Az' órsvczetó lelki szükséslete s annqk
bet('jltés§. (Lellti dtrlgaid s esyéni lelki prr.rb-

lérnáid: rnegoldísukban milyrln támogatást
kiv ínnát ?)

,$) Az őrsyezető ü\erkó§zélcic? (Meunyibcn
t§d az őr§vezelő , az ór§i, olrrrrkán tivül cscr-
,készkedni rs ?)

Ill, h) tlogvatr rcndsznéi nteg egl gsapai
űrsvczetíj,i tábort, vagy órsvezetói m.ozgó-
iábi)rt ?

I) A uetn sabionur űr§; ússzljO\clci rész-
ietes pro!,rafija?

j) A no*r sablónr:s örsi ltilárldulás részletes
pro§ratnja?

k) ,,Órsvezetók Lapja" tervezeie. Rdszittes
tartalrni-. szerkesztési- és kiadási le,rvtzei.

IV. l) Milyen pályázati kdrdópontr.ikat írtál
volna ,ki az őrsvezeiöi tábott végzettek szá-
mára a lerrtieken kírrail rlagy azok,helyett?
rsy§t kózülük ó,l\c,uzzírl ki részlettsen!

nr) pótpályázat a iényképcző és a rajzoló
.,serkészok réwére: A cserkész,fiiú élete --
képEkben,

Mindenkinck ielelnie kell lesalább az első
hárum ifusu[ro.t egy-egy kérd,Csére ! "t'ehái

mindcnkinek legaiább lrárum kérdéste iclcllii€
kell, azonban lexíeliebb üat kérdésr{:, iele!
het. {Ar t) és m) kérdésekre ezekerr ielül fe,
le!het mindenki,}

Jó fiegiisyelásl heiyes ítélés; tárgyilasos
és nlindenkó,ppun őszinte, a kórdésre ,m€gieie}ő

írás, kertelés nélküli birálai; rövid, szabatos,
irázismentes sti}us!

Ugya$otyan nasyszer{i dílakat osztunk ki.
mi.Jrt e' p$lyÉast §l§ó , ?d§zén§k Ryeíi§§üi

l"'itlyelc,l:t! Qsirk akklrr vesszük tckiltt§tbe
pályázatodat. ha az alábbi ieltételuknekmeg-
feleI:

1. A pályizato,Itat a ktivetkezó címre kcll
beküldeni: Örsvezetőtóbori pályázat, Buda-
pe§t, V., Nagy-§ándor-u. ó. Il. 33.

2, L páLvízatakat n szükséges bérmentesi-
iéssel 1939. máius l_én. hétfön déte!ótt keli
po§táía adní.

3. Jvlinúsn pályázatot külóu.küIön, egy-egy
iélív nasyságli (?l X34 cm) papirogr6 ke}l
lrni.

4. O}vasható, vi}ágos, tibzta írást kérünk,
Csak a papiros egyi} oldalára szabad itni,
Egy-egy pitlvázat egy lap*ál n,§ legyen ,na-
gyób ierjedebnü,

5. csapatod számát írd iel a pályázataid
bal felső §arkába, alája - törtvonal a}ait *-
őrsvezetötábori beosztísodat. A papiros jobb
lelsö sarkíba lrd lel nevedet, foslalkqzó§o-
dat. (Részletesen! Tebát ne csak aí!$yít lrj,
hocy irnuló, ,hanem azt is, hosy hányadik
osztályba jársz!', szüleiésed évét ós oonlos
§í,medet.

6, Bizonyáta ü,sye§ lickó vagy § ígv bá-
romnál több kérdfure is ószintén válaszolsz.
De no leledd el, ,hosv inkább &árom jól me$-
oldott kédé§, mint §ok haszontalarr dolsozat:
a három közül esy szerzi mp8 szálmodta al
első díjat,

7, Olvasd el ,mége8yszer figyelmesen a pá-
lyázat iki,í.rását és a küldési íeltóteleket!

nNRII{l.ilÁl(
a kitünö szomj csillapitó-
nakl egyetlen kulaósból
§em §zabad hiányoznia.

*

Jót eukrozva üdítő
és egószséges ital,
mely különö§en
hosszabb triráknál
nagy ellenállóké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kizárólagtsaü húni nyem-
anyagokból gyártja a

nnÁnffifinilnilí FIÁInr.
nagykaxiu§ai é§ mO§On-
§zentiáno§i hauai §yáraibelr
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A Kárpátok ormán ismét mag.yar zászlót lenget a friss
tavaszi szél. Á lengyel testvérck örömujjongása közepette a
vitéa magyar honvédscreg túzte lti. Blértük vele a mindkét
részről annyira áhított közös lengyel_tnagyar határt! ,,§
van-c §or§, mely hatalmasabb, mint e két nemzet: ha egy
célt akar?"

§clújulrrak lelkünkben a neme§ történelmi hagyomá-
nyok, a íegyvertársi hüség és ógymásrautaltság sorozato§
nlegnyilatkozásai. Mindig egyútt virultunk & sorvadtunk,
mint bátor őrtáltói .,Nyugat kapujának''. A Kárpátolc soha
el nem vátasztottak, inkább összekötóttEk benniinket. Á köz-
vetlen sztrnrnzédság honvédelmi, gazdasági és mrlvelődési
jelentőoégét ma alíg tudjuk teljcs egészében felmérni, érté-
kelni, Ezt igazában a jövő mutatja me5 és igauolja. Testvéri
érzésünk és a kölcsönös biaalom, mindenesetre jó alapot
nyujtaaak hozzá. Ápolnunk kell tehát ezeket, s tovább fcj_
lesztenün}. A cscrkészlctkütet ós gyakorlati módszer igcn
allalmasak reá. Éljünk velük!

A lehetóségeket a személyes, a ltözvctlen érintkezés
megtcremtésóvel a Magyar.Len3yel Cserkészkör máris biz-
tosította, Lcngyelorczágban tárt karokkal várnak mindcn
masyar cserkészt. Tcrmészetesen mi is szívcsen tátjuk őket,
§okat lóthatunk és tanulhatunk tőlük, Kevés népc a világnak
tud husz év után annyi alkotást felmutatni, mint éppen a
lengyel. §rre cnak a sokáig visszafojtott tettvágy, a lelkcse-

Közö§ HATÁnoN..*
dós ég az önaetlen haiaszeretet képcsck, Csupa cserkészeré*
nyek! Talán ezért is virul náluk,oly erőteljesen a cserkészet.

A Kárpátok szent bércén alig pár napja fogott kezet cs

mosolygott cgymásra a hós magyar éc a iengyel katonasá5.
Megnyiltalt a közvetlen utak egymás országába, Biztonság-
érzetünk is kölcsönösen megnövekcdctt, mert jogosan saá-
míthatunk egymásra. §ohascm voltalr ellcntétes érdckeink,
ma sincsenekl A történelcmbcn párjátritlrító barátság ez. En-
nck tanulságait - a nópck cgymásboz való viszonyának ren_
dczéséhez - az egész világ levonhatja. Méltán ünncpcl te-
hát a két orsaág apraja.nagyja: lélekben, sziklatetöu és vá-
rosaiban.

Népeink boldogulása, a szebb jövó reményoége csillog
a közös határ felől...

Kószülünk nagy cserkészmegruozdulásokra is: testvéri
tábortüzekre, látogatásolrrí, e§I köaös emlékeztető felállítá-
sára, hisaen elértünk valamit, amiért a magunk vártáján mi
is megdolgoztunk. Nem érdem, nemzctrzolgáló szent köteles-
*égünk volt. Némi erednény, de bízunk benne, még neur az;

utolsó. Jó keadet, mely íolyiatásra vár!
Uj lehetőségek nyilnak clőttünk. Az ünnepek elmulnak,

a hétköznapok munkája soha! Folytassuk ezért cserk&ruziy*
vel, amit clkezdttink: ápoljuk 5yakorlatban a ,,kezdettől való
barátságot" és együttmüködést a két tcstvérnemzet cserké§z-
ifjúsága körébcn, mert övék a jövö.

Áll már a közös határ" Vállvctve ott fo6 állni rajta a
ma§yar és lcngycl cserkísz is, bogy coha többé scrki e[ ne
szaLíthassa . . ,

Dóró Góbor
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N§ yr§pónN§] GRANI§Y-..
W witrsennym podmur:hu wiatru znów powiewa

sztandar rvqgierski na szc7ytactr Karpat. Zatknqly go

dzielne szeregi wojska wqgierskiego w§ród radosnych,
okrzyków polskich braci. Osi4gngli§nr1, przez ta gor4§§
pragnienie obydwu narodów: wspóln4, wggiersko-
polskq granicq, ,,Cryi moáe byé co§ silniejszego ponad
wole tych dwu narodów?"
, Ú du*ru"h naszych oZywp szlachetnn tradycja his-

toryczna, obustronna wierno§é áolnierska i caly §zereg

momentów, w których byli§my zdani wzajemnie na
,siebie. &azem rc;awijaliómy sig i razem §ineli jako

dzielni straZnicy ,,Br&m Zachadu". K,srpaty rrigdy nas

oi* dri*lity, raózej lqczyly. Znaczenia bezpo§rednie§o

sasiedztwa dla obtony krajq, dla. 2ycia gospodarczego

i kulturalnego nio moZemy dzi§ jeszcze dokladnie

ocenió. WykaZe to dopiero przyszloóó, W kaád_vm razie

.braterskie- uczucia i wzajernne zaufanie sa odpowied-
:"i* -gru"t"m 

do tego. Musipy 1i9c !e uczucia pielgg-

;;;' i;";wijaó. buch harcerski i harcerski sposób

realizacli dajq najlepsz4 moZno§é po temu; stara;my

-ie 
- 

i" ivrorzystaó. 
-Mo2noóó 

tQ udot,odnilo juá We-

oi".r",r_pbtrkie Kolo tlarc,erskie przez nawiqzanie oso*

Bi"i"so, bezpoórodniego kontaktu, Polacy z otwartymr

,u*iÖrru*i áczekuje na skautów wggierskicír, Rozumie

sig 2e odwrotnie tze§z rna, siq tak samo, Mo2emy siq

oj nich wielu rzeczy nauczyó. Malo narrrdów na Éwie-

ci* *oze.6iq pocblübió takim dorobkiem dwudziest,;-

ieiniej p"u.y, jak naród polski, Zdolno§é tq czerpie

"r, " 
-dt,lgo 

Przytlumionel ,tqdzy dzialania, z egzaltacjt

i bezintpiesównei miloóci Ojczyzny- §ame cnoty har-

cerskiet Mote dlatego wla$nie stoi u nich t*k wysokrl

Harcerstwo!

Kilka dní temu dopiero ptrtlali sotrie z rtd*snltn
u§miochem rgce irrlnierz wqgierski i polski na §wigtych
stokach "Karpnt. Otwart1, sig drogi, l4cz4ce obydw*
kraje. Nasze poczucie bezpieczeústwt wzrttslcr attaczniau

bo iiemy, i:e rnoáemy liczyó na siebie. },íigdy nie
mieliómy rozbieZnych interesów * ózi§ ich tak2e nio
mamyl Nigdy nie byliórny przeciwnikami i rrigdv nimr

nie bqdziemy! Jest to przyjatí tak rzadka w histolii,
il,e mo2e z niej caly §wiat braé przyklad n* uklacltnie
wzojemnych sttlsunków" Wiqc godnie czcz4 ten wielki
moment obydwa narody: §wiqcq go *, duszacl,r, Rü

szczytueh gór i w miastagh.
§zczg§cie obydwu narodów, nadzieja lepszej przy§z-

lo§ci promienieje nad wspóln4 grani§4.

Przygotowujemy takZe pracq harcersk4: braterskie
ogniekel odwiedziny, stworzenie jakiej§ widoczngj
pamiqtki - wszak osiqgnqli§my co§, do czego i my§my

siq przyczyniti. Nie jest to zasluga * to byl §wiqty
obriiiqzek wzglgdem narodu" Jest skutek, a rrierzmy,

ile tt-nie wsiystko jeszczo. Dobry pocz4tek, który
czeka na ciqg dalszyl

íJtwieraja sig przed nami nowe nro2liwoóci" §wíqtlr
przemijaj4, ale nie koriczy sig nigdy praca dnia ptrw-

szedniego. Róbnry wiqc dalej t0, co zaczgliórny:
pielggnujmy tg ,,przyjahí oő aarania dziejów" i wspól-
p.uó mlodzieZy }rarcerskiej obydwu narodów, bo dtl

nieej naleáy przyszloóó!
Jest ju,,2 wspólna granica" I'(a stra2y jej stanit:

ramiq w ramiq skaut wqgierski z harcerzenr polskim,

by .trr"" jej calo§ci, by nikt jej jun nigdy ni*

Przerwal"' Gabrie] Dóró.

§nf,r6f,y Vendol kószeít senmire scm intettc ktlmolyabban, mint becsületességre,
iii.i."-*"rl kötclességteljesítes volt, egés_l télekke_l ós a legpon,
t"ruútáii. *ol csak"tuáott, segített. Pedig sokfclé tud§ti, meít
iiú ""*, .roktodá"u és cserkész soköldalusága íolytán. nagy'n
,"t aoi"'"'U." tudott lrasznos lenni. Minden rendi iestvéréhez e§y_

i"r*a" iO. Soúascn, ballották, hogy vatakiről rosszat morrdott

;;i;;;r';; i, ufaat senki, ákincf'személye ellcn kiíogása lett

""iii". 
irrii-"t.u *ruttu tanítani, hogy mindónkihez kell találnunk

.n"-iet kedves szót és Szent Benedók szabáIyaiból is azl jegyeatt

gíg-Hql"ru.,li*.i.ffi#iu"li":|:"rli.:,:'\.'-'--r*Hi,i:,:r-;i
ilőtt i* a kóény fórfi, a mcgvcsztegcthetctien jellem, az §gy:
szerű szerzetes félemcló pétdaképeként állott mindig, .Másúkkat
pvönséd. kedvcs, figyelmes. Alázatos. mindtnkinek háláe, sok,
§iŰ-".^".ai". hogy ,iÍat köszön mindazoknak, akikkel az életben
i"iá*"rátítddfii Clete"et nagyrószét a termószet titkainak ihlr-
i;i; ;Ééiű iutaTasa"al töltOtti'és aki csak magyarázatait ha[l-
satta. eci senr tudott szabadulni egész iényét betöltő termószct,
Ír.r"i.té',i"k, lelkcsedósóoek igézetéiól- Esti si,iákon a városbau,
ÜÚ;;iür;k;á maga köré gyiijiöttc fiait és az égi csilago.k,csodás
vilásráról mtsólt'nekik. Kitünő r,ezetó, mert megtanult jól cnge-
delricskeáni. Mindcnről meg volt a maga vóleménye, de bírálgatui
nem hallották soha. Mint ,ázető okos. nyugodt: jó tanácsot szive-
sen fopatl el és munkatársaibao megbízik. Kedélye mindig derűs,
vidám] szonrorúnak móg nem látta senki. Mélycn órző lélek, Ae
emberizív örök, tiszta. sient érzelmeit mélyen átóli és_a_kö,nny hn-
Áai *es.siilan'szemé6en. De mindig meggondolt ir- Jókedve min-
dis métló komolv esyéoiséséhez. Sok pénzt számolt már életéberr,
Á§atiu mesbízáúbó"l'a Reid nasy ópiikczéseinek ellenőre és szá-
mls irehéz"anyagi ügyének intéidje-volt Takarékossága és na5y
pontossága teítéÍ. erii alkalmassá-, Megjelenése tisztclctet paran-
isoló, Oinvi magas, hatalmas testét fegyelmezett szép lelke hor-
dczza. Akí ránéi, betülról nó, aki beszél vele, tisztul, nemesedik
és elíelejti álarcos, bonyolult ónmagát.

Fiírk, imádkozzatok órte, hogy soká, sokan nőhessenek nagyra
áldott ótetének tanltó, felemelö példáján.

az úi r.irci apátrúr l

O§erIí ősu
Mint a budai

ciszterci gimnázium
tanára 192t-ben
ktzdte a cserkész-
munkát az intézet
25" sz, §zent lmre-
cterkószcsapat/rban.
1924-tö] 1928-i8
volt a csapat pa-
rancsnoka. Hozzá
íüződnek a 25-ösök
gyönyörü pará,di_ tá_
borainak emléker.
Tizenlrétévi tanári
múködés után, az
i,dei iskolai év ele-
ién állította a bu-
áai sinrrrázium élérc
ni,haí WernerAdolf
aoátúr biza}ma. Ez
éi tavaszán pedig
rendtársai apátiuk-
ká választották és
hrlsvéthótfőn §erédi

., :*l.,,ry:, - Jusztinián biborrrs_

hercegprímás avatta fel Zítpptt, apáti székhelyén, a ciszterciek ősi
mono-s[orában'*"í;á;Zá;"apátúr egyóniségc a cserkész tíztőrvtny óletének re-

mekbe ké§ziilt példája.-Esyoneslelkü. Hátsó gondolatai nincsenek
il;Jm.'i;-ÜaÍ",- li,isyu"" icllene azokat rejtegetni, Egyszerüen,
,"i"t."*".r*"U-i"" ny'iít lélek. Kedves egyenislese. mtgszégyeníti
a bonyóiult, áIarcos 6ondolatokkal közeledőt,'l'anítváDyatt, cser-
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Kiirrrryű. csipós szél csapott le-lt a Fehér lregyek, a Montcs
Newades feló1 és r]tisztítoata Forte Rnna ke skcnv utcáiróI :rz
éjszaka rrrég lappan3ó árnyait. Mintha a váíí)§ba ködlő hóvil
borított hcgycsúcsok lrrss ]eheliete okozla, volna, a házak kőzőtt
irirtclen megpe zsdüIt az élet, A szétnyilazó k<,irata,vaszi nap§ugárfa
tzüstös pikkelyü halak villantak ki a vilo§on litcsevcieló Rio
Rarra halványzöld vizéból. a páIvatrdvaron múzdonyok sikongat*
tirk metszó fütty,el és a Főúton rikácsolva §ualadt végig a2 il§ii
ujságárus, a fövárosból. Santo Gerardo-ból ú.joruran Órkezeti la-
polrkal:' * Szenzáciő!. -. Á moivaiak újabb súlyos határsértólt kij_
vcttek cl! ". . Csapataiuk visszaverték a támidá§tl

A bómbóló lelkendezésre cgy, pillanatra íí:kezttt a n€peserlni
kezdő r.ltoa sz;iguldó apró sportáutó és fónylíí pénzdara'b isillani
]nc€ a levc8óbcu. .A rikkancs űgvesen elkapta és rrrcg §erp állva
hajított !" *gy ujsiigr.rt a gépkocsiba. ame"ly nyombán i§dult is
rrlv_áhh. Rcpülőhadnagyi egyenruhába öltőzöti fiiltal vezetője a
lrírl.apot íragymeíé§ztír a kormánykcrékre fektette és rohanás i<iiz-
}err félszemmei bele-be]tlesett. mialatt szakadatlanul búsatta szi-
rónúját. A rcpülőtérrc vezetó út íordulójában éphtlgv ciak !assí-
iott, <le cz a kevéskc sebességcsökkentés is elég vuli'ahhoz. hogy
lr jirr,rián sietösen igyckvó bájtársa merész len-clülettel felugorjÖn
a hágcsóra.

._ - Hajts. csak. fablo! * v€tette tlda barátiárrak körrnyedón,
mikor az rr lékhcz kapott. Az öreg nem ok néÍkűl bolygai. haj-
fldlbei, t§lel(inon! _ s mo§t rnár ő böo5észte az ablakfélfába
kapaszkodva au odltnyujtott ujságot,

Mire kiérkeat*k, a városszéli repütótér zailott a murrkától.
Á haugárok ajtajai csikorogva sza|adtak szót, á kigördiiló gópek
mell{ sorra odafaroltak a benzinnel teli tartálykociik. s az-'áilo-
mábparaúc§nokság épülrtében már vagy harmiilc főnyi tiszt iga-
zodotl volralba, várva az czrcdcsparancsnokot. Nerr ktllctt sokáig
vár,nirlh. Néhány 1rrrc mutva kic.sapó<lott a rádiószrrba, ajtaia óó
a szikár. kitüntctésbotit<rtta mtlIű katona a tisztelgőúllá::ba me,l.e-
vedők eíé }ipett,

Arca bórét pirosság zllnírrcozta tle és a máskor. rekedt,
lliiyolos harrgj;t olyalr hévvtl, c§fngett. r*irrtlra valami vtríizssiler_
{ől évtízedc,ket, l"iata]otlott volna:

- §zigorítutt r:iatlókészültség! Á* tlsó vadászszízad a ki-
lutrira. Áll,rrnlrstiuzt; Pablo Montija hadnagy. ". Yógcztcrn! --

,".. aztán engcdvc_a.,hivatalus uerevségból, meglepetésszerr1 ki-
jelentést iett: - lJrak" úgv lehtt, nlég ma úiiásiiilétrrek a maca_
ricói sasok! ... Renri:lenr,'mé]tó utódal lesznói< a régieknek! * s
valami íurcsa indulóíélót dudcrrászvt folriuit eI ti§zijeitól.

Pablo Monlijtl hadnagy fejcsóválva nézctt utána:* Vajjon kik azok a ,.asok? * kérdezte ilkább ónmagáiól.* Az ezrcdes úr rcpiilőszázatlát nevezték így a világhá"ború*'ban,! * ;zólt_kőzbt cg,v i)rcg tiszthelyettcs. akirrék szintéi língolt
at atc?!. - Harc lesz- lneg,iátja hadnagy úrl Mindig így dudÖrá-
§z()tt a c,satarcpülések elóti.. Azt hislern, a csontjai6án €rzi a
kiizdclmct.

_:* No, csak lem támad ebből a határvillongásból kornoly
*set? !

Á 1-is,z.thclyettei n-em l'eleit mindjárt, csak a vállát vonogaita:* Hít.., a farkas is védi a inaga koncái! KülörrösÚ, ha
húsa évig rágódott már rajta § mo$t elie§uik elóle.

Morrtijo kétkedésc nrcgrcndült. Ez igaz lehet! - 5 Iassarr-'iassan tűrhetetlen_ vágyakoiás leptc mug.'Bárcsak igy íorr|uina!
Akkor nekilcnrlülhe tnénk a kók 

-égbrrltn-ak, 
<laltilva. "ui<láman, .ta visszavá_gyakozó ter,ületek föló vinni a szabadulist, Kiirülpil*

}antott. s. látta,,hogy bajtársai is lelizző tekintettel rréznek ösize,
pip!ha_ átra5adt voIna 

-valamennyiűkre 
az ezredes csataéraése-

Pablo hadnagy kisfiús órömnlcl ftjlnevetctt:_ No. fiúk, készüliünk az c'lső bálra!
Már hívott és sietétt volna ki gépéhez. Á kúszóbőn juiott

rszébe, hogy nem lnehct. az irodáhan Ürtia a paíatlcs. Csüsecdtrrihajjal intett kcnyerescimbtlrájának. Rivára hidnagynak: "----
_ Könnyű rrcktek, Filipe. vén csatár!
És irígyen bámulta az iblakból. hoEyan rárrtiák be cgvmás*

utárr a légcsavarokat, próbát futtatva a-mót.,rokkal. -'
Az órárr pedig az időtlcnsógbe veszve kettyentek a pcrctk.
Áz czredes ott ül{ a tclefónszotgálatos altiszt melleit. Mcre*

vr,n,. szintf kényszcríiő crővcl Íigyelti. a fekctérc fónyczett késeü-
1ikcket és"ajkáról .ncm íogyott-el az a háborrls iepülőinduló,
Hovatovább klnzóvá nött ez a furcsa, tikkasztó várakózás. Pablc,
már dgy ,éreete, kiáltar:i kell, ncm állja tovább szíltlitnul az
esemé,nyteler:sóg_ci, § ekkof fclcsőrölnpiilt az egyik távbcsiélő*
csclrgíi. A tclefónos 8épicscn kapcsolI dc csak' a iclcntkczjsig
jutott. Pa_rarrcsr,,lka vnlósággat kiióptc kezébóI i }.agy:l,it* Majd ón! ...

5



i.

§gy-két másodpcrcig a ballgatóra tapadt s mikor letelte. aa
ótáiára tekintve szárazon <Iarálni kczrlett:-* 

Jelentótőmbre: 7 óra } perc".. A tizenkettes {igyelöőrt
jelenti,. , és odakünn cgy§zefre felzrlgott a bangszóró:

- Északnyugatrói három molvai vadászgép. Ellrárít a2
Aogostino-raj, Start! - azlán a paranc§ot fútty vágta \etté, aa
indúló dallaúa megint, isrnét. amint pcdig Aogostino fóhadnagy
-cépe neliíutott a mezönek, majdnem mámoros ízűen ccattant
útána a biicsrlztabis: - Elörc... elóre, fiókát{!,-.

Pablót is.vitte a lendület szele, e6écz az ablakig, §eccsenve
tört ,be az üveg, amint elkeseredetten rnekitámaszkodott. Anryira
lerítt róla a déaaa vágyakozár, hogf erredese a vállára vere,
getett:

Ne búsulj, hadnagy! §z a mi tavaszunk! §lindulsz mó5
,te is!

Aezai, mintha remmi sem történt volna, visszaült a telefónos
mellé. Milor pedig félóra multán az Aogostino-raj lrczállt é* a
fóhadnacv meitett? a ielentést, egyszerűerr bólintott;

- iÍáro*iól kcttö? Jó aránfí Nyitánynalc elég.
Miudössze ennyi voli a díciéret- és iáadárul egy 

" 
hemény

Irézfosár. késöbb irrés irrkább elrzótlanodott, s a dúdolást is
iilbeÉacvta. Némán h;llgatta nreg a befutó jelcntéteket a batar-
,Ónatoo' ieíOtt, leszá llásri kényszeiíte tt 11 j abb ellenséges gépekról-
Akarva, nem'akarva ébren álmodott, Sziklás hegycrúcsok, zúgó
folvamú völtykatlanok túntek fel lelkében, narancsfák mellett
*.Lbú"ó han-eárok. elfakult arcok, amelyek most újra életre szí-
neg;dtek, repiilöbaitársak, a réri sasok, akik diadalmasan küz-
,döttek és diidatmisan hulltak ila, U írgy hozta a repülóvég,zet,
de avóztek. rmindig ryöztelrl Akik századszor ir rlgy repültek a
.,".r"ávbe. mintha iaióbau az elgő bálba indulnának. - Elsö bál!
i"r-Űo"áti Pablo. ez a syerekhadnagy. Vajjon a bált követó
rÉlceleo is eLlrora'marad á'lelkesedée?-.., Vajjon?... Yajjon?",
ó,'"de soh mínden függ cttót! . . , A szárnyszegettség . .. Az újra
aaárnyalás.. " §zabad-élet... tengódés talán...

A telqfón számtalanadszor is csenget. Á_ batárról_ jeleate.t-
ték. hosv a lnásodik ellenséses támöaóhullám védtelen, uyílt
falukat "Évuitott íet, szórt tdlé bombával, asszonyokat, ártat|an
ccöopsécéfeí pusztitott el. A leszállani kényszerült gép pilótját
forliul'eitettéL. beklrérik a repülöparancrnókságra. Mire a nap
trtÍhátadt delelöjén szemben állf egy-rrással a két férfi, hogy mcg,
vív_iák a maguk külön,csatáját.' A véröarcrl. bepólváit homlokrl nolvai gzakaszvezelő
hálás sarokkoccintásraliöizönte meg a felkínált cigarettát.

* küzdelemben alul maradni nem szégyen! - hallotta aa
ezredes szavát. _ De rigy vélem, ezek utáD belátják, hog_y hiába_
való mindeu kísérletezéi. Nem hinném, hogy a ciudad pcrjesi
támrrontnal rok elvesztegetni való repülóje lenne.'A fogolyban lobot -vetett a dac- és á dicsekvés. Hisz ez a
dicséret mellett is lekicsinylés!

- Ciudad Peries?! Tévedni méltóztatik colpnel. Vannak.
},észen állnak a tesiobbak,.. Islesián! Ér nem maradnalr alul!

Csak alrkor eróélt rá, mit-árult cl botor embcri gyeugesé-
gében. amil.or kihallsatóia biccentett:

A kórházban, remélem, hamar kiheveri térüléseit! - csengett
íülébe az elbocsátás és miel6tt kivezették volna, r;rég hallhatta,
hosy az ezredes a fövárossal kór telefónkapcrolást. Tántorogva
bűrkált a melléie rendelt órséx oldalán, Miitha fejbekólintották
volna. írrv batotí rá önkéltelen árulása és két órával kélöbb a
íalakat iászkettető mótordübörgésre elkínzottan temette homlo-
kát a kórházi ácy párnái közé, Látatlanul is tudta, hogy mit
jelent cz a harsÖ§ás. Bombáaó}, indulnak lglesia föló. { }ang_-
iól megállapíthptÍa. . . egy raj... két raj ... ós most követi&
óket a vadászok, ..

§zabályog kötelékben szökkentek a levtgóbe, nehéztestű,
bárommótoiot bombázógépeh nyomába igyekczve. Három rajuk
már fenn lrörözött, falvi -a magasságot és a kifutóra gördüli a
nesyedik vcdászrai is, Montiio hadnagy egyetlen pillantással
me-ggyózódött, hogi, két testvéigépe mögötte berreg és felemelt
kar}ál megadta az' indulójelet, magában ismételve,a paíanc§ot;

- Gy:ülekezó a Milleioyado féletti légtérben, kétezer méte-
,.rr... Nésv ,órakor cyülckez6... ér aztán tizcnkét bombázó.
tizennyolc Íidász elindiilt az elsó bálba, Islesiába, s megdobbanó
szlvvei húzta. cgészen hátra a magassági kormányt. .. Fel-felbírgó
mótorral, badd- sivítson a szél a szárnyvégeken, hadd örvendjen
a ryönyörú érciószár lcrkicebb ctavarja is, badd tudja, hogy a
jáié'k Óort mái vald'sásiá válik. . . Éléteket, ártatlanokat mentó
valórásrá. lslesia repül6terén ott állnak rltrakétzen, megtömve
halátla-t- az Órvtámadók ércmadarai. Ncm rzabad fclrepülnük!
§emmikép seml Inkább hulljanak ók alá a magasból, rá az ellen-
séqre- tv'önyörű áldozatul,- És-bdaf€rrn káprázatoean aranylott a nap. Sugara oldalról
vépisömlött a százádalakzatba tömprülö rajokon. ugy suhantak
eló]rá. mint a csillámló áradatban rldzó ezüetnyilak.

Pablo Montijo clúdolt magábau, az ezredesúk indulóját fújia,
miközben pillantása állandóan a célzókör fonalkeresztjét becéa-
gette. Idc kell lrapniok az ellenséges gépct, pont idt a köaépre
s arnint ideér, csak megnyomni a géppuskák itiváltó5ombját "

Egyszerü, kétszer kettó né5y! Vajh' lenne így, ám nem való-
szinü! Meglepetés lesz ea a támadás. De azért ,.. és lehúnyta
pilláját, hogy élénLebben látóterébe képzelhesse a jelenetet. ami-
hor szembecrap vele ellenfele, . . Ha hátulról támad, egy buk-
íenc és a támádó megtámadotiá váItazik! - jáiozott, a kormá-
nyokon öníeledteégében s mire ésarevette volna, ösztönóren
lóopingba ívelt. . . Igen, ilyenformán! . ,. Szép volt, az clképze-
lés, rrly valószerű, hogy tisztán'hallotta a golyók paitogárát és
forró szelet érzett arcán, s szempillája függönyón kercsztül pon-
tosan a fonálkereszt közepén, a géppurkái €lótt, elvillalt egy
molvai jelzéoú vadászgép. Ha kételkedett volua, a fo*zíor-
golyók fehér füotnyoma győzi meg nyomban.

De ocm kételkedett. Már oem kételkedett! §eáaada szerte-
szaLadozva járta a nagy keringót a rrap palástja alatt íelülröl
rájukbukó nolvai vadászsaázad tagjaival

- Hát a csárdás az elmarad!? - fúzte tovább önkéntelenü
a táncbasonlatot, aztán rzárnyat rezgetó oldalfordulóval hirtelcn
kicsírszott a malvai vadása rohama alól. Oldalt . . . körbe . . 

"
fcI-le, a remek mótor pubán epgedelmeskedett legapróbb nozdu*
latának is és közben iövid sorózatokkal szórták golyózáporukat
innen is, túInan is a géppuskák... Itt a csárdás! Rezgö. márto-
satós, bokázó és párosfoiduló s a golyópattogás, az ujjpattintás..,
Most megint fonálkereszten az idegen... hairá!. , . Fchér a íogz-
forfüst, Óly fehér, de piroc lecz ba gyujt és fekete aztán ...
piroc és fékete már a molvai . ", Kcringóje a bulló falevélé . . .

JOl attta a tárcot, de moet xázt ... Gázr| Gázr a mótornak, friss
táncos kell, másik pár ebhei a gyönyörú, halálos tánchoz, va6y
az életé talán? . . . Ni csak, Fclipe iril . . . Jól c§ináltad! Vastap*
érte, pajtiis. Nemcsak ég, robbadir a párodl'Hej-hó, ví5an firlki
Hirzen ez az elsó bál!

De a mótor harsogó bógésén egyre ritkábban szürödött át a
íegyverek éneke és soiakozót vezén/elt a szemük elé szökő szá-
zadparancsnoki gép.

Pablo caodálkozóan oézett Lörül. Aranypárában rlszott kilenc
ezüstnyll. ., crcnd volt alattuk, felettüL, az égi tájak békességc.
Kilenc macaristani gép folytatta útját, esy sem hi{nyzott, Valahol
m€§Eze a mennybolt hajlatábau két rzÜrle pont olvadt a távol-
rágba. Két, a parázs táncot meguoó molvai táocos. Hét pedi6
alul a tavaszba olvldó téIi földón üszkösödött.

Montijo hadna5y nem hagyhatta ki az utolso üdvözletti. De
hasztalan próbált ilár egy féi sorozatot is kirakétázni. ürereu
kattaot a tölténytár, Ellomolyodva jelzett a vezérgépnel:

- Visrza! Pótlásért! * kapta az uta§ítást. - Csatlakozui
utáoa.

Társa is akadt, Rivera söprün lovagló boszorkánnyal dísa{*
tett masinája. Zuhanórepülérsel csaptak le a nagyobb gyorsaság
kedvéért a repülótérre. életveszólyee sebeoséggcl végezvc a földre_
huppanást és félrelökdösve a szerelökel, rohantak a mrnetké§z
tartalékraj felé. Valahogy útjukba került az ezredes. Egyszerre
kiáltottak rá kérve, követelöen:

- Lőszert?!.. "
De aatán meg §cm várrza a feleletet, lendültek a vezetőülégbe

és harsogó, petárdázó kipufíogóval süvítettek újra fel. Az öreg
katooa apás morolygással tirztelgett utánuk.

- Mintha énekeltek volna! - mormogta késóbb tünódve.
Az ósahajr1 tiszthelyettm bizonygatóan tódította:

- Nótáztak,. . És " " . a mi uótankat dalolták! Áí ezredeg
úrét! . . . Parancsnok rlr, ha meg nem sértem, most már én ie azt
mondom, rtjjáezülettck a sasok-.,. a macaristáni sasok. _. öreg
sarok íiatal tártai,.. Emlókszik, parancrnok tlr, a régi század
ment igy a barcba, mikor már DagyoD nagy volt a baj a Monte
Grappa táján, tizennyolcban. Esyih gépból a másikba ét {rjra
neki! - r€zgett mind fátyolooabban a d6rmögó íéríihaug. - Hát
nem rnúlt el húsz év hiábal . . . Megértűk czt a felüimadást is.

És amint §?ótlan, torolrsaorító bólogatásral ös*zenérteh, sai-
várványos volt a szemüL

A két öreg rae sapkájáboz emelte kezét, köszóntve *z elmrllt
hósöket és azokat, aLik most ezáguldtak elfideik dicoóréges ritjáu.

Benn a parancrnokság épületében pedig a hangrzóró me§Eze-
recregóen hirdette, hogy lglesia felett ismét gyóztek, veezte*óg
nélkül gyóztek a íiatal saeok. . . Az iglesiai repülótér romolban
hever. .. és nyugodtau hajthatja fejét áIomra az apró, fehér
falvak ,népc, Az égboltra újra, leküzdhetetlenül felreppentek a
macarok, 

*
A sors rendeléee talán. hosy úi élet csak a rési romiaira

telcpülhet. Éo az új élet mindig*érórébb a réginét. Eier esztindö
története rá a tanu.
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A §ruBNTANIDB,Á§I §, IÚIí
I§TA| §zE§TIvÁNyr J§N6

(Ü} .* Megyek mfu, megyek már * c§itítgatta a ,,kia-
Irálóf'.---x-kecske az emberi szóra örvendezve folytatta a me_
kegóst.

A turcsa nalrgra reszketés állott a gyerekek ,,tlarago§"
néniíe iéiaeúe. I,íegijedt. Tétovázni kéidett, hogy vissza_
i"'iiáái,i":" a szobáüá vs8y a kaput nyissa ki. Mintha még-
ii"i "'túd ia kiabált voÉá. Valrihogy- megemberelt_e. magát
;-iffiria;'Üaput. Sehol egy árva lólek. Most már biztosan
i;áü. h"cn"i6isi itoerceF üztek tréfát vele, rémülten b_e_

ciautá a kibut. kétszer is ráforűtotta a kulcsot é§ menekütt,---'iikúói'mespt[antotla az udvaron a hatalmas árnyat.
Sóbálvánnyá dermedt.*-----§rákáll.., szarvak... patákt... _- tördelte és
a kecskófrókegésre íelsilroltott. - - Lz ördög l * szzal
clvágódott a földött.

Eláiult.
Á-i'atasa-UOt kiszaladó takója térítotte esznréletre.
Á íúnasító sikoltásra a környék is íelébredt és már

tlürrcették a kaput...
-* Mt történt ?
A nacv hangoskodásra Hauer nóni egészen öntudatra

tért éi-áÍ"árnyéfua mutatva, resakstve i§mételte a szótl

- hz ördög l
Az iskolasága az árnyékról a }ráatetőre nézett és

rökilnyödve kiáltotta.
-- Aunye t Debogy ördög t.,. Csak az én kecském l

Micikém... ne... ne.., ne!,..
Hauer néni lakóla felismerte a hely_zetet.
--- Hát perve l- Va]ami agyafúrt 

-levegőrontó oda-
köicrzte.

Hauer rrónit betámoíatták a szobájába és hogy a tűz-
oltóknak is legyen dolguú azon az éjszakárn, elhívták öket,
mentsék, Ine8 a kccskét.

Cselekedetüket már a fél város nézte és mire elérkezett
a re{Ée]. a boldtlgan alvó Klan-tagok hiján ez egé§z város
tudtá, nricsoda tréfát űztek Hauer nénivel az éjszaka
bókláizó ismeretlenek. A gyerekek réme pedig reggel űszbe
öttözött. Egyeneseu a csehdőrségre cso§zogott feljelentent
a titokzatos tetteseket, csendháborítás, idegen vagyon meg-
rongálása és egyób sereg, hasonló ílyen vétségért.

vIIl. F§JEZET,
umelgben a kecskehístória a Klan ggdtzos uégét akozza

,Á csentlőrsóg jegyzőkönyyet vett íel az esetrőI és meg-
:tyugtatták Hauer nénit, hogy majd kiuyomozzák a tréfa-
kedvelőket.

A napos, aki meghallgatta a panaszt, még Hauer néni
tlrnenetelo u|án ts sokálg az íróasztalnál maradt. Rettenetes
gyanú ébredt benne. Laclra gondolt, akit látott az éjszaka,
ijedt futására és könnyen követkoztethetett.

*- Lncika ludas * srlgta nyomozó ösztöne, de aztán

]: Hű, de meleg vafr't Megyek a Dunára t Isten vele t

f{qsvt?r hogy elmenjen. Nthány perccel kósőbb azon-
ö_is felkötötte kardiát, átadta á §zolcáIatoi Cs homorlolatokkal telve, lesétált a Dunaoartia.

,u!y9*u, Te,q4tql, a c§unya gondolatot. * Nem, ez mégse
Ienef,, Lacil<,a Jo 8yerek.

Amint kinézett a nyitott ablakon. észrevette condolatei
tárgyát_,..amint zsebretett \ézzel ballagott at UazütrOt jtive{
a csendőrsé6 udvarán._ Jó reggelt, Lacika l * köszöntötte csondesen és agyerek megrezzenve köszönt víssza.

- Jó reggelt, Kristóf bá't Mt uisán ?-- Semmi különös. Csak az örec H"auernét tréíálták.- Semrni különös. C"sak az öref Éauernét tréíálták
fffl,ffi Í;á*í"f'§íyf**'"|T§:,Tt á tetetet, úety mosüIKriitóf őrmester páiduckónt le§eit.

Laci szaporári pislogott.

- I8azán ? Mit tettek- Igaz{n ? MÍt te§tgk vele ?_ l8azán ? Mit tettek vele ?
-. Kecskét kötöttek a háza tetejére. , . és most fel-jelentette az lsmeretleneket , . .Az őrmester látta, hogy Lacinak arcába száll azly€ nagyon elnehezedétt. Möst már tudta- hoírrés szíve nagyon

sejtett, AtiE bal
es..szíye 

^T.agyo!_ 
elnehezedéft. Möst már tudta, hogy

sejtett, 3li8 _ballotta a gyelek búcsúzását.

rragyta, bogy
ban ö is felkötötte a szolgálatot ós komorgondolatokkal telve, a Dunapartia.

Fürdéshez vetkezett s mintha 'mitsem törődnék avilággal, a_. homokra heveredett. r.eereszteit 
-JieÜ

mögül azonban szaporán leste a közelében tlsszehulá"g

magátlan:
felóie. Lgszögeztó

Yrragga! a_.nomo&ra heverealett. Leeresztett szempilláia
mögül azonban szaporán leste a közelében tissienuiÓ-iíóiói]
leleg.et:. .N9ry yolt_ szüksége paplrra, 

. c_eruzára,- pTÍtanat-
felvételkónt örökítődött mé3 ÓmleXez'etetren a §ott i.*.it
arc, .amely most zavartan iektntgetett irilOiÓ. n;zbő;i;

vér
ió1

,r

* Haj, haj, cinkosok valamennvien-
Most már nem volt miért időznie] rtsiott egyet, azl{pfelöItözött.
A [<_lan remegő szájszóllet bámult utána.l- s-o, most mi lesz ? -- tördelte Aprószent.Laci_gyámoltatanul tárta szét lónv-efrt,

,. _- Fát _n? ?, _élszata megismort.-. . atkorclxesereove .IeJezte be * . .. ajaJ, nem ls tudom. ..Csak Lipták Feri maradt iivirgoái- 
:

Rajtavesztettünk t -- aUápi[ottá meg. * Gyerünkhaza.
Ugy indultak el, mint aktk tudJá}, hosy a végzet etérnennek. 

t
. .,, l],steledett nl{r, ruire Laci édesapia hazatért szemle-
ll_tJgrqL a_szomszéd községből. AUg tetta be Mbát az irodábÁ.Kristóf őrmester jelentkezett náta. xBidűrest"dei" 1":győzte szeretetét.* Jelentem alássan - kezdte, *" me§vannak a Hauer-féle tettesek.

Kovásznay bácsi elégedetten bóIintott.
- tsravó l Ilyen hámar ? Halljuk, kik azok ?Kristóf őrnrest]er nyelt egyet.* Beezéljen l

- BaJ van, százados rlr, kórem t

?



- lta.1 'l 11itsrrda llnj ?
I{á1 ."" alá§sau icl(|rltcf}l .., Lat,i!r* i* tetiesi

- Mit? l,". taciklr?.-. Az ón fi*m?."" -* tlöb-
tlenl rá a §zirzado§.

-. l]rrranr.:sára l,Mrtst Kovásznay bá,csi lrallgatoíL el ós :rrrrik*r: nag}_ -
sokára legyőatc ae Írgzlmatlal nreglepetést, hangja szint*
*sikolgrlt t., }tiztos a rlrllgá,ban ?

Iqtlrtis i KöztÜk v{ln n)éB a.járásbírti úr fía, a gyóg.\,-
szerósz, li' llulgármester, a fője§yz6, rtreg a Vadászy rlrakí:
is" Össee srill itttszottltárman vannak.

taci étl*sapja elképedt a névsorrin" 'fétolázva sinf-
t$ttá yógig a hornlokát.

*-- Hüetetleu -* morlúogta és mágábá ntélyedve jár-
kátt fel s alá l szobábarr. Nt,t,gha-ltgatta az Őrtnester jclen-
tését- hocv rnikóppert lcplczte le á bűnösöket, rnajd kéz-
iesviirtés$i elboósátotta- a vigyázzba meredd cst:ndőrí,
foTYtatta séiáját tovább, mígnóm hirtelon az írógépkez
te}epedott,""Jó óráig kopogrrtt szakadatlan a nra§ina és anrikor

kukba nyomott tlgy idézést. §rrk tni*derl voli xzorr. \jád-
tott " . , csenitbribrlíítás. " , bűnügy.,. és aki rtetri jclenik
mr:q. .l;/.t t,liivt:zt,tik... tllvusták kállrázó szt,ntmt,| a sot{}-
kul"s rlzett uz é,jszakán Szt,ntatrtlrásun .sok-solt házbarl súhaj-
tozás vtrlt és íogcsikttrgatirs.

Reggel fét Í<ttenckór milrt a rrteg|estesült- pontosságu
ott sztlrilirplak rnár valatncnnvicn a t:sendőrsógi nag5,terem- .

berr, Hiáhf ígyc,ktztek fölérrye§ képet r,ágrri, Karikás s2eruük-
alia rjatltsáaiól, álmatlan éiszakáról trrcsóll. ós Rózsi, akit
a "vi,l*tlen -] ai. hogy ncnr 

"ment, le a Dunára a fiúkkal --
játékon kiviil ha§yoíi hasztalanul próbálta őket felvidítani-

A íiírk tán a szavát senr hallották, Az aszta]t nézték
állantlóan, ott a nagy lr<rltr;zatos terem végé_n_, ahol..oda
vott készíÍve kót kaiosszek. Vajjon ki ftlg azokba az itélő*
szókckbe iilni, ?,

Milramar megkaptálr *lmondatlan kérdésiikre a felt,-
}etet. Cserrgő cserűiilt kinrr a folyrrsírn s,§ovás.zna_v lé.pett
fl lei,etnbe,*rnaga előtt bocsál.va ,tJoross Pista édesapjának
szigtrrú pápa§zeíncs ulakiát," n iáriásbirrl cmtrcrivő arerul rrézctt vógig a gyerek*- A Íár-'i§bírri clrrbcrivő arccal trózett yógig a gyerek*
hadon éi Pista fia úgy búiIr,:rjtrisai lráta nrö6éa 

fr,lfir"rliti;ellrallgatott, a szá-
zados kifordult a
szobából, kszébe;v
egy csomó levéllel.* Kristóí, kéz-
besílse azonrra} a
üjmzettsknek t **
ós kardját hóna
alá ftrgtu, Té§ztcT-
hes arc*al indu]l, át
rnagánlakásába.

Ltgit nem érte
m*glepoté§, ami*
kor édesapja bc-
rtyított seolrájába.
§ápadtan íclállt

' asetala luellől ós
lzernbcnézatt ap-
jával.

}'ickó ! }íit
kerestél ójszaka az
rrtcán ? *-*, §§apott
rá a vád.

Lacinak e§ue
ágábrrn sem volt
ttgadpi,*, Ápa, ón ren-' deztcttt az t-g{.szet l
Á többicknek sem-
niköziik a rtolog-
hoz-*-va]lrrtt töre*
,delmesen"

milrt az egér a
kuckójába. A töb-
biek senr állták eet
* haragvó pillan-
l"ást" Szemük elka*
landozott. Néztók
a mexrryezetet, &
nyitoLt ablak iive*

: 8én korcsolyázó, dorrgót. és megbá-
l multák az rrdvar

vírágágyaibannyi-
ló égővörös mus-
kátlikat, tnirrtlra
sose láttak volna
még olyat. Aztán
Boross bácsi har-
§ogá§a íélbesza}i-
totta révedezésü*
ket"

§:rtrgosa.n o1*
vasta fel egy ivről
a relnegők uevót.

. ---Ittvagytok-e
mindnyájan ?

I{alk igenlés
:norajiott végig a
termen,

Tudjátok-t:
nrivel vagytok vá*
{olva ?

Néma csend.

Ncm mondlrat_om meg l Nc kivánja ** könyörgött
Laci kcserrre§cn. *- Én rrerrr- tudok áruló ltlrrrri !

Kovásznay bácsi megértr:lte a fia leJkiáüapotáí. Ko*
rtrorfin lróürrtott.* Rcrr<lben van ! Megtudorn uú}kiiled. Il{a este szá-
modra nincs vacsora és ho]nap maj<l . . " számolunk t

Aztrin a zárban kétszer frlrdulI a krrlcs.
Laci holtraváItan roska,dt a §zél§€. Amit várt, dkö-

vetkezett.
Csak egyben reménykerlett még. Alrban, hogy a kocske-

história csak keeskehistória marad és a titkos egyesület-
ről nem kerül napvilágra senrmi se.m.

'févetlctt.
Kovásanay bácsi Boross járásbíróékhoz ment és Pista

vallott, akár a karikacsapás Elmonelott mindent, a Klant,
a pincéket, §zepi árulását és az éjszakázásokat a Templom-
lregyen.-- S ezz*l a Klanon betcljesedett az örök közrnondás:
Áddig jár a korsó a krltra, míg el nem törik. N+§y büntetést
vÁrtrik, de les§ötót§tlb ctképzelésüket is felülmúlta a?,
ami következett.

Kovászrray bácsi levelei eljutottak az órdekeltekhez
és az aoák az"onnal a csendőrséitrc kcrekedtck. késő est,e
vott, miie ,hazatértek és a Klan-tágokra, akik alig hevtrték
ki, ami czutárt ktivetkezett. rnég az cste ntásodszor is le-
cslrpotL a balsors. Mintlann.yiuknál megjelent a harcsa-
bajÜszú csendőrségi kézbesítd és öklelő tekintettel a rnar-

** A vátl "*"' hangzott tovább kérlelhetettenül : -*-
ójrrek iclején megszöktetek hazulról, össze-vissza csat*,rt*.
goltatok és. . , "* Gál Jenci bátortalan hangja közbevágott"

-- Boro§§ bácsi, kórem . . . mi nem csatangoltunk
össze-vissza.. .

*" Csenil legyen t -- csapott öklér,cl az asztalra a biró**- Ne beszélj. ha nem kérdezlek, . , Te}rát: össze-vissza
csavarogtatok a városban, amikor a Tenrplomhegyen nteg_
leltétek-az iskr:l*szolga kecskéjét, adta gézengúzai, ti titkos
egyesület, mcgíogtátok azt a szcgén5, állatot és cgy tisztes
öiógasszonynak, FIauernénak a háza tetejére cipeltótek l
Nem számítom, hogy mi történik akkor, ha az az állat
véletlenül rnegfullad, hogy mekkora kár éri a gazdáJát,
csak azt veszem, trogy megrémitettétek azt az ijedős öreg-
assz.onyt s akkorát csapott ismét öklével ae asztalra,
hogy belerezdtilt nrinden ab]ak és harsogása visozhangaott
a sZbbában, -*- Hátha az az öregasszony sziirnyethal ijedtó-
bsn ? Mi törtérrt volna akkor ? Mii ? ? l l... Brre felelje-
tek!... Usve. netn tudtok?.., Hát én meqntondorn
ncktek, gairicúot t . . . Becsuktak volna titekef örö,kre I* íujt. * §zerencsére, az öregasszony nem halt meg l'
De m-ég-ba]-ha_-tott vol -natt* tagolta a ret[enetes
lehetőséget. - Értettétek l Meglr*lhatoit volndl Yajjon
nrit érdenreltek ezért ? l

Suttogó nroraj zúgott fel, ablróI ugyan emberi fül nem
vett ki semmi órtelmet.

Bgross bácsi tornboló lraraggal lökte hátra a széket"
{§"ol}t&tj§k"}
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és még sok magyar embert, akik nem ú6y gondolkoznak,
te !"

Villámló szemekkel körülnézett. Ugy érezte, ho5y me5-
hatalrnas ember lett belőle, hős, törhetetlen magyar,..

A fiúk elnémultak, valanri furcsa, ismeretlen érzés szo-

HIMARADT AZ oRA!
Elmaraelt az őra.. . E,lmaradt, mert elment, elvitték a

tanár urat.,. Behívták! I.e kellett tennie a tollat. h<lgy

fegyvert fogjon helyette ahaza véde}mére. Elszólította a kö*

telesség és ő szó nélkül engedelmeskerlett . . ,

Kicsit rekedtes hangon, meghatódr:ttan monrlott Isten-
}rozzádot . . . végignézett még egyszeí az osztálycln, elbírcsú-
zott a jólismert. keclr,es arcoktól _ . . aztán becsukllrlott mii,
FÁttt az aitó.. .

A fiúk összébb húzótltak, mint a vihart sejtli, vérltelen
nyirj, összedugták borzas feiüket és fontoskodó arccal ta-
nlrrskozni kezdtek.

Az osziály e§z€ vezette a vitát. Komoly arccal, minden
szótagot külön megnyomva ielentette ki, hogy: ,,lr,{e5lássá-
tok. Ónnek még háború lesz a vége!" Egy pillanatra csend
lett. aztán kitört a parlamenti vihar. Kéi nagy pátra szakadt
az osztály, a gyengéhbik. pesszimista rész a béke mellett sza-
vazntt. a másik. a hangoskodók. a harcos fél a hábc,rú rnel-
1ett karrloskerdott . . 

"

A.z örök pesszimista lemondóan legyintett egyet: ,,Jól
néeűnk ki! Hiszen fel sem vagyunk szerelve, kevesen va-
gyrlnk, gyengék vagyunk! Semmink sincs! Azzal a pár vacak
repiilőgéppel nem indíthattrnk háborút! A németek^ ae másl
tjk eriisek. fel vannak szerelve... de mi?l Az embernek el-
sz*r,ul a szíve" ha arra gonelol . . ."

,,Csak te ne féltsd azt a nyil|szívedet * tnordult rá ae
,;sztá]y harcos szelleme, * nem kell minket félteni" eliiször
is elegen vagvunk, fel is vagyunk szerelve" meg aztán amí5
egy emlrer harcképes, addig nem hagyiuk magunka,t! Kíiiön-
l_ren is. bolclndokat beszélsz, mert szeretném azt látni, hogy

"an-e közülünk ,.alaki. aki nenr, menne szívesen, ha arról
ttlna, szó?!"

,,Hiátra hősköclsz, erősebbek az ellenfeleink " . . nem va-
gvunk mi háborúra felkészülve, hiszen még ki sem hevertiik
a i,i!ághálrrirír borzalmaitl"

,.l}gy beszéIsz. mintha te harcoltál volna, te hős vitéz!
Az édesaná<l harcolt orlakint a csatatéren, m.iattarl harcolt.
h;,§y -rid lra n,"gr,ő"r. kiverld kezóhli| a fegvvert éc f6|y,
tasri a kiir<lelnret a szent célért! l-,z{rí a r:élért éliink, dolgo-
zunk. ezér,t *tent rnrrst el a tanár űl , *r.ért. hivták be a, hát,vá-

rongatta torkrrkat. Ugy érezték, mintha egy titkos hatalom,
erő ereszkedett volna rájuk, a §zeni Lélek tüzes nyelvei le.
begtek volna fejük felett . . . Ar ezetéyes Nagy-Masyaíor-
szág kipusztithatatlan lelke erősítette meg érőtlen kis saí-

"titret, 
mintha megacélozta volna gyengf testtiket" láthatat-

lan ,réres kardotÍ' adva keziikbe, lrogy hirdessék an lgét,
tereljék, növeljék a nyájat, mely ha kell majdan,_.hitt§l,
tizakodással, iörhetetl.n hazaszeretettel meginduljon a
végső. nagy leszámolásra. . .

r,enn az utcán felhar§ant a katonazenekar pattogó in-
dulój;r. Lüktető, vérpezsdítö masyar katonainduló - bele-
*urkolt szívükbe, Odarohantak 

-az 
ablaY.hoz, odaseor{tották

forró homlokukat a hideg iiveghez. Nézték a büszke. kemény-
kótésii katonákat, nézték- a haláltmegvető, fölényes arcokat a

határozcltt, <lörgő lépteket. ", szenrűkbe kigyultak a harcos
tilzek, ragyogott ae arcuk, torkukat fojtogatta a határtalan
öröm, biiszke§é§...

Ezek a mieink.. . a mi katqnáini(, magyaf katonák, , "

Jiijjön a harc, a háború, a leszámolás, nem féliink semmi-
iői.' hi*".r, amíg áll a haclsereg, amí5 egy_ magyar katrrna
h.arr:képes. a<ldi-g győzrriink kell, és gvőzni fogunk!

Karátson Lajos

ÉIeímeníés
A íőcserkész úr őméltrisága életmentésért 1§39 febrrrár

?-án ós március 29-én a kö"vetkezlíket iutalmazta a ,,Jó
m,unkáért" életmentő kitüntetéssei;

Abferl Frigyes 360. se, csapatbeli soprrrni, őrsvezetőt,
úszva végzett mentésért,

Ba.rla fózsef 172. sz. csapatbeli <lebreceni cserkész{.
irszva végzett mentésórt.

Endrédy László 45a!a, sz, csapatbeli gvőri öregcserkósrt,
úszva'végzeit mentésért.

Fchér Lajos 354, sz, csapatheli kőszegi, cserkészt, klttból
való n-rentésért.

Horuáth TJi.nce 450!a. sz. esapatbeli győri próbaidős
vezetőt. úszva vógzett mentésórt"

Lingl Kát,mán 452. sz, csapatbeli zirei öregcserkészt,
repülőba'lesettel kapcsol,atos mentésért"

Próna,y Gyula I34. su. csapatbeli. sárospntaki cserkészt,
riszva végzett m,entésárt,

SaIy Im,re 877. sa" csapatbeli. jászkarajenői eserkész-
csapattisztet, elsősegélyr"lvírjtásért"

St,aru1, í.|ik,tor ö1. sz, csapatbeli, kapuvári cse rkészt,
úszva végzetl m.entósért"

9



.t
1

xí1. FE.JEZET

Az cxpcdícó két rérzre olzlik. _ Áúadiuk a cn6t a ,,Kir Yadfuz_
nat". *_ Alvfu az erdőmunkároh faházában

Polyuval összeszedtiik írtifclszercl,ésünket, rzemünk e]ótl
;tartva a finn kózmondást: .,I-,uoja ei olc kiivctía lrromit" azaz:
,,Isten, nem teremtettc a g.votsaságot." A.e ignr_erltl*n láj titokza*
*os szépségei és nehézsógei azonban indulásra r:sábítottak" Hanra-
rosan megindultunk s ez alkalomban csak ketlesbcr:, Az cxJ:crlícií*
tóhbi tagja másutt volt elfoglalva"

Polyu: Hátizsákkal, napellenzós sí-sapkában {all clrnarar{ha-
tatlan szunyoghálóva,l) hatalmas lazacozó-batlal kczéhcn; _ió-
magam tiilténytáskával, háromcsövír ,,mcrlveö1iirrek'' bc:cí.:z*tt !cgy-
verrel és messzelátóval, oldalamon dctrreccni *zer*riással a gyiij-
*endó növények számára. Igy festettiink teljrs íelszcreléssd"

Jákóék brlcsrlrivalgásai kózberr elinclrrltlrrü az §rrari i(r part_
jához közel kanyargó ösvényen,

Táborozásunk eddigi napjaiban jó. dcrül{ irliink i,olt; ezen

a reggelen azonbafl yészterhes felhők csiingtek óppen a dd:íi .tátó-

határon, v{gcélunk irányában" R,eméltük, hogy c:sak *nyhe nyári
?ivataf lesz belóle, mely ki is kerülhct bcnnünkct. Alig ocgyed-
óra mulva körülzárták vólgyiinket a tornyosuló lelle3iek. Amint
egy kisebb tó partjárr ópperr pihenőt tartotturrk. hogy egy barna-
hátú karcsír szitakötót rabul ejtsek, megeredt az eső. Befutotiunk
,a lrözelben álló súrdlombozatír fenyíifa alá, itt ieljesen v{dve
voltunk az efő§ záportól. Amlg bosszankrrdva vártuk n ktlsl*ltetó
lzivatar vó5ót, finn komámnak szernóbe tünt a srrk éretl áfrrnya,
,arnit eddig Ószfe sem vettíink.

R.ögtön nekilát*unk: egvült6helyhól szcrltfrk ós kót kézse§
tömtük ma5unkba a íanyirr, hrlsltő bogyókat"

§zinte sajnál"tuk. mikor a,z eső csepergí:se m,egsziirrt *s a vi*
dám napférryberr tovább kellett in<lulnunl,

Menrryivel má* czen az úiotl szeges trakarrcsban halad.xi,
mint a minap a simatalpú fi,lcipöbr:n! r_\ jár:atlar:abb hclyeket
sima, csrlszós fenyótü-róteg fötli. Ahol petlig ezl * iakarót a le-
rohanó víz, lagy a vándorok elkoptatták, sima kS, vasy í!}ó§

simábh fagyökerek kínálnak hasraesósi leheíósógeket a rránd+r*
nak.

,Jól a délelőtt kózepérr jártunk már. a nap ]nagaian fenn tü*
zőti, a szunyogoh eliiltek és mi e5lharrgú, dc még,is váltoaa{:rrs
vidéken haladtunk, Balfelól a Mettaus lol1,t'r. [6] rótek, ingtlvá-
nyok kiizött lomh,án tcrpeszke<lr.,e" hol sziklaszoros sellilin velszr*

sen harsogva-ortlítva, .|obbfelót a szclídlejtésú donrbt,c*kák vált:r-
koztak apró tószemekkel, vagy moha- é-s sászsomt,ákkal löttött
csalóka |ápnkkal.

Az őserdó rrem födi ,egé§zel} azt a írrgalm.at. amit akk.trr al.
kolunk róla. ha a trópusi ,ílserdőkriil ,rlt,frsunk. .A liun crdósóg
aljnövórryzetc íoppant e6yszer{ és szegényrs. Nem találk<lzunk
itt §űrü bokorzattal: a fák messze állanak cgymá§tól, a talai ó§

óghajlai rnostohasillga követkcztébcn maga§ra ritkán nónek, ker-
ktllryck, nenr lefebél.yescrlők. Az ,,óserdö" ielleget az cgymár hc*
gvérr-hátán hcvcrri, kidírlt, k<rrhadozó törzsck és gallyak adják,
amelyekr:n kercsztüI nchéz. ,fáradtságos a iárás.

Arnig,igy rzernlólölltiink, clórtiik *rzi a irrIcrlc!nes lrizcg,*

lápot, amelynek sz(lén a ruina1: egy cankrlt t:le!tt:ttt:;ri. ;\ láp kii-
zepén sikviz, csillrrgctt. F*gyr.errel a kezii::kt,elr tértiilrk le a,r ,):-

r<il {:s igvekeztirlrk a tó kíjzepi:tr rrszkálr', r,adkl-rcsát belopni" l}t
alig tr:!:tünk rrtl§árry lóllí,."! a lápbarr. at ingő rnohaszőnyr:g be-
siiiyedt irlattunk, t:lárultáir, hngv méteres vizet iakar. ű]szrevótlen
m*€lkíj?elilé§fól már szó scm lehetett. rncrt a kacsa "* gyan*,i

fogva * eltiir:t a rsombilk,ls útt,crztőjóben. Leszórtam nragamró!
a íelszerel*':st és fegyverrc1 a ktrtmlren. a, tó megk,:rüIósérq ittdui_
ta*r, hogy .ejtckót mcgkiizt,líive_ felrebberrtscm, .A. lápnn azonban,

bot nólkii! rrcnr }<önn_vir a járás-kelés. Ánelyik esrrmbók;x a

tórpc nyár-bokrrr nóhán1, vesszóje zi:Idelle.tt, arra bátran- teheltein
lábamat, rnegtartrrtt. A tózegnroha fél§iimtiös asomhék|irirl rnár,
csak sajátságosan himhálódzó. (utásszer* jirársat tur{tam kór}t-
kerlni; amclyik pillanatbarr a kacsa után *zenrlélíidvr: xregálltarn.
azcrnnal siilyerJni kezdett súlyom alatt a eölrl ós piros srinekkel
váltakozó mohatakaró. A vadat teljesen tlvesztdttett szenr. tliil,
clak a másik parton szurkoló vadárrztársani karjelei irányitoittk.

Az északi r.izek kacsájának megvan az a !ótrllajll*nr#lsa.
nrint a nri vócskiirrkrrek, óltttii clcmét, a vizet nróg *agy v*srdi_r-

A r4á,GYÁR §§rR{É§z F|NN ŐsrRp*r ExF§§lctÖIA

A ztlgó, roharró Mel_
tausjouki, maglr§ §zik-

lafalak kózöt.t

.í.'iirröli irr vadilslu§ilk.
márr:, l tr,!r:tthitlkl.í.;r,t"l
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lren sem hagyja el" Bukásban keresett ez is menedóket, 2f]*30
métcrt is nregtóve a viz alatt, mindig ellentétes irányban. Több
lövésenr csak a vizet csapta ícl aeon a helyen, ahol Sppen lebu*
kott, lgy kcrgctóztünk vagy negye<lírráig, mig a ruca egyszer el,
mórte az irányt és hazzim. közel felbrrkkanlJa} me gkapta a halálos
liivóst.

Nagv irggvel-bajjat, hor5ászb<rt és lazachorog seg{lyével ki_
hriztuk a tó közepéról, miközben tórdig siilyetltcm az iszapl:an, rle
:rem bántam. íö. hogv rnegvolt az első kacsazsákmány,

Megiirvendeztünk a sikeres vadászatnak és újult er6vel in-
dultunk útnak, Harnar eliutottunk az égeit domboldalba,'az űsz-
kös facsonkok közé, ahol a minap az elsó rénszarvasakat láituk.
Itt kellett, a folyón átkelnünk, nrert a tulsóparti faházban akar*
tunk éjszalázni. mclyet shoz,zá hasonló még kettőt az erclőhivatal
az expedíció renrlelkezésére bocsátott. A túlparti réten kaszások
dolgoztak" Polyu kiáltásaira egy gvereket átkíilcltek, értiink esó-
nakkal.

Áz átkelé§töl mintegy íélőrányita elértük a nagy vlzesós
színhelyét. Elóbukkant a tulsó partról annyifa áhított faház.

A kunyhó mellett na6y meglepetésünkre négy vastaglábrl finn
1ó legelésaett. Kárpáti viszonylatokban gondolkozó agyarn rabló-
banda tanyájára vélt akadni. Polyu azonban nevetve megnyus-
tatott, hogy ilyesmiről Finnországban szó §em lehet, Ellenben
elmagyarázta népének azt a szokását, hogy nyárára a felesleges
háziállatokat kiverik az óserdóbe, ahol, önálló, félvad életet él-
nek, Csak az nem ment a fejembe, hogy nem pusztliják el a gyá_
moltalan állatokat a gyakori farkasok ós a hiílzok.

.A lovak megörűltek az ember látására és röhögve-nyihogva
közeledtek. Most városlakó finn barátomon volt a cso<lálkozás
sora, bclgy én otthonosan érzem magam a lovak kózött és c§eppet
sem, fólek megfogni 6ket. Csak az tartott vissz.a a lovaglás nemes
ólvczetétól, hogy néhánv lépésre tólem, a sziklafok alatt dübór-
gött-ztllrogott az Unari-koski, a hatalmas víaesés.

Á konyha lakatjáuak kulcsát hiába hoztuk magunkkal. a laka-
tot valaki letörte. Na ez nem jelentett semmi rosszat. Az erdő-
]akók ösi törvénye szerint az óserdő kunyhói minden uta§nak me_
nedékül szolgálhatnak. Gyufát, kevós száraz tüzelót és sót kell
bennük tartani, hog_"- az átíázott ember megmelegedhessen, tü-
zelót szárithasson és zsákmányát megfózhesse. Mi is megtaláltuk
ezeket a kellékeket a hat-nyolc ember által kónl,elmesen lak-
ható kunyhóban.

A kunyhó húvösében elfogyasztottuk tejkrrnzervból, vajból,
sajtból ós rénszarvashúsból álló ebódünket,'Evés után m-ég egy
rlélutáni cserkészetre indultam.

A vízeséstól nem me§§ze. a folyó ismét kiszélesedik, elóször
íoppant sziklás a medre a szurdokból elhordott s itt lerakott tör_
meléktől; majd rétek között. lasgan kanyarog tov2. 6 réteket
ny{rfával kevert lucfenyvesek váltják fel, eaeknek nedves, lápos
talaján lehetetlen a )árás, A Székelyföldön és az Alföld mocsa-
ras helycin használt falábakat kellene itt segít§égül, venni a köz-
lekedéshez.

Ahogy ebben a fenyósüdségben gyökérröl-gyökérre kaparz*
lodva, előretorná§ztam magamat, a folyó partjáról vadkacsa reb-
bent fel. Hatalmas jószág volt; elkanyargott a tulsó part fel&,
§zerencsés lövésemre azonban lefordult a íolyóba és a sebes vlz-
folyás pillanatok alatt me§§ze §odorta tólem.

Nem volt veszíteni való idó. kievickéltem a rétrc és íutva
igyekeztem a folyő kany3rulatánál elébevágni zsákmályomnak.
Már íutásközben gombolrri kezdtem ruháimat. A partra érve, pil-
larratok múve volt lerúgni a bakancsot, ledobálni öltözékenet.

A víz üdítóen hide6 volt. Pár csapással elértem a madarat *§

visszaigyekeztem a parthoz. Az ár már is jó kétsz&z lópésnyire
sor]ort csomóban lévó ruháimtól" Kikapaszkodtam,a fétre é§ a,
óles sás között ugrándozva téttem vissza a beugrás helyóhez.
Csa,khamar megszáradtam és felöltözhettem. Megelégeltem a já-
rást ós a tapasztalást a mai napfa, visszafordultam a kunyhó felé,
,fólkeaembcn cipelvt a hatalmas, srllyos fogascs6rú brlvárrécét.

Polyu diadalrrrdítással fo5adta, a u§ákmányt. Més inkábli
örült arra a kijelentésemre, hogy vacsorára *acsasültet eszünk"
Puuko-mal, íinn va<lásetőrömmel üggyel_bajjal _ megnyúztam a
kót rucát. mialatt a íinn barátom tüzelóíát szedett össze.- A nyi*
tott hoglyakemencébe nagy tüzet raktunk és a megtisztított va-
dakat irtmutatásaim mellett, nyársra húltuk. Zsírunk, szalonnánk
u6yan nem volt, de az amúgy is hájas kacsákat vajjal keneget*
tük..Csakhamar ínycsiklandoztató sült húsillat terjcngett a kuny*
hóban, amint barnára pirítottuk a kót fínom vadkac§át. ,,Nyár*
son sült vadkacsa kenyórrel, utána tea konzervált tejjel"'* meg_
állapítottuk, hogy ilyen jó vacsorát talán sohasem ettünk, A ka-
csával szemben én előltél,ettel voltam; a búvárróce hrlsa rninden
hazai szakkönyv szerint ehetetlenül kemény és halszagú" Ea a
ruca azonban puhára sült, pompás izü volt, így rlerék tudósainle
á1.1itását teljesen megdöntötte.

Fejedelmi módon jóllakva, a lefekvéslrez kezdtünk késuü-
iótlni. Eszembe jutott, hogy teljesen egyedül vagyunk az ősva-
<lonbann félnapi járófóldre minden embertól, farkasok és egyób
feneva<lak közepette. Ki is mentünk a kunyhóból a legközelebbi
magaslatra farkasordítást hallgatni. Semmit sem é§zleltiink, le§-
alábbis a vízesés moraja minden más zajt elnyomott. A falubeli
íinnek szerint üagy§n gyakori errefelé a íarkas" Télen seregekbe
veródve tizedeli a réncsordákat" SajnáIatunkra semmiféle izgalr
mas farkaskalandbap írem yolt részünk.

A sz{rnyogok ellenben annál jobban megkínoztak. Hosszal
és zuzmó-füstölés után c§ende§edtek el csak annyira, hogy a né*
hány perces nyugalma§§ágbaa gyorsan álomba szenderülhettiink"

Az 6c*rdgi í*bá*. *;ldtte * Meltausjoki }egkesksnytbi}
§ó-llő§ §iur§d§8
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MEGIROM, MERT...
...., {sy étzem,
hogy idekívánko-
zik. §plzód arnin-
dennapl szürke
munkáséletbő| de
ünnepívó lett,
mert egy 60 éves
öre$csérkész bol-
dogsá$áról és *.
Ma§yáror§zág mÍ*
nisztefelnökéről
szól.

Lássuk a tel-
jes e$észet. Meg-
érdemli az eset,
hogy az elözmé-
nyeit is ismerjük
és benne a hazai
cserkészmozgalorn
hódítását tekint*

' sük. A Biikk szí-
vébenn ü<lezöl<l er,
d6vel borított lre-
gyekkel körülvéve

símul a hegyoldalra Pereces-bányatelep. A hegykrrszo-
rúban egészen elbúvik az emberek szemg e]ől és csalr egy
keskeny völgy köti össze a külvitággal. Ideális cserkész-
terep. A Bükk rengetegei, továbbá hirességei: Lillafüred,
§zentlólek, Bánk{rt, a vadregényes Bánvölgye néhány óra
alatt elérhető innen. Emellett olcsó és Mlskolcról a Díósgyőr-
vasgyáron át könnyen megközelíthetó. (Yiltamos, íparvasrlt.)
Több városl cserkószcsapat táborozott is már környékén.
Az ltt táborozó cserkószek oly nagy hatá§sal voltak a, telepi
munkásfirtkra, hogy örömmel álttak be csefkésznekn mikor
négy ówel eze|6tt a diósgyörva§gyári 750. sz. Nagy La-
Jos kir. cs.-csapat egy Perecesen mííköd6 rajt alapított.
Ma már t_öbb mint száz tiű dolgozik, hogy ők is emberebb
emberek ub. magy"""bb magyóok iegyÖ;ek. Az utcákon
és hegyoldalakon mfu nem látni verekedő, káromkodó,
durva suhancokat, hanem szolgálatkész, illemtudó fitlk
keresnek tevékenységet maguknak. Megbecsülést szereztek
maguk számára.

Pártolja is a lakosság a cserkészeket. Oly lelkes a han-
gulat, hogy idós bányászok tanulják a Cgerkészkönyr,31 6.
nem cgy munkásapa érdeklődik.a fiától, hogy miról volt
§zó & r,c§erkószgyűlésen ?" S6t l ,Két éwel ezeldtt idós,
kopasz bácsi Jelentkezett, hogy ő cserkész akar lenni. Aá
hittem, csak fellángolás az egó§z. De 6 kérte őrsbe való
beosztását. Meghagytam neki, hogy járogasson el az össze-
Jövetelekre és beosztottam a serdülőkorban levő fitlk közé.
Gondoltam, ho6l majd megúnja. Nem így történt. Károly
bácsi pontosan járt összejövetelekre és minden munkából
dereltasan kívette a tészét. Tavasszal az avatás előtt elém
állt;

. * Tiszt úr, készen vagyok a felavatásra. ]vlfu á c§ef-
készruhámat is megvettom l

Nem tudtam mittevő legyek. Az anyagot kezdtem kér*
d*zni. ElÁmtrltam: a Cscrkészkönvvet betéve tudta. Más

kibúvókat kerestem, de htába. Fel kellett evatni" Az avátá*
son ott állt a fiatal fitlk között. Kopasz feje messze kirítt a
gyermekfejek ltözül,. Boldo€lán nézte a m,ellére tűzött fénylő
cserkésefiliomot. Azóta is pontosan elvégez mindent, őrsí
órákon 60 év gaz<lag tapasetalatainak tanácsával látja el a
16--18 éves fiúkat. Nem akar kiváltságos lénni, az őrsével
érzi a legjobban magáí. Muukahelyén munkástársai g yak*
ran kigúnyolták, hogy unokáivanrrak éső gyérek§k közé ját,
ahelyett, hogy velük menrle a mulatóba. Ká,roly bácsí csah
hallgatott. }Jgyedül jólelkíl felesége érti meg őt és öriil, hogy
rrem a kocsmába, de a Cserkészotthonba jár. Iisténként
egyiitt beszólik meg a nápi eseményeket ós a jó asszony
öröurmel varrja meg a szükséges kellékeket az Otthrrn
számára"

Az elmult napokban ilagy dolog történt Károly bácsi-
val, ami neki végtclen boldogságot adotto gúny_olórló munka-
társaival szemben pedig elégtételt nyujto|t. Eppen a napi-
lapokat olvastam, amikor herontott }l.ozzó,m:

-- Tiszt ílr, tiszt úr t Tessék olvasni t -* és egy nágy
fehér borítékrrt nyrrjt át, I(ibonlom és nézem ;

Miniszterelnök.
Bu(lapest, 7939. március hó 4-éa,

'l'" e,

Molnár KdroIlJ {lnwk
öregcserkósz.

D tó sg g ő ru as g y d r- P e re r.e s .

Mtniszteretnökké íörtént k:íneuezésern alkalmából kife*
iezett ióIeső szetenese-kl,ttánatak ért őszitt.te köszönetet manrlok.

T is ztele|e m rry ila dnítós da al
(tnnrh kézírdssal) és cserkészí íldpözletlel

Teleki"

Nézem az írást. Nézem a könnyesszemű, örömében.
reszkető 60 éves kopasz öreg embert. A miniszterelniik
nenrcsak aláírta a vá.laszt l

*- Károly bácsi ífl: ? "* kérdeztem.
*- Ne tessék lraragudni tiszt ítr, bogy'nem szóltam a

tiset úrnak, mert bizötty díszesebben kellett v<llna megírni"
De mi,kor meglrallottam a rárlíóból, hogy a legnagyolrb
magyar cserkósz íio§ia vtlzetni az or§zágot, úgy örültem.
Sírtam. Rögtön meg| kellett írhom -- és ráncos arcán egy
könnycsepp göIdül végig, Gyémántszem t

Csak néztern. Haragudni ? Hogy üszesebben kellett
volna megírni ? Őszinte, lnagyar lélekből fakadtak a7. eg:í*
szerű szerencsét kívánó szavak. Szegény munkásemlrer írta
cserkész sz{vvel a cserkésznek. Nem is kér<leztem, hogy mil:
írt. Ha az az embet, aki a le§nagyobb méltóságban mo$ót .

tette a 60 éves öregcserkész eglyszerű szivének §zavát, akkol
az jól volt meglrva. És a Minlszterelrrök úr vál,aszrllt l Most
is cserkésztestvér ő, ki velünk érez és mihket vezeto rnert:
tudja, hogy az igaz eserkész l jó hazafi.

Az öreg ember boldcrgan mutatja az írá§t ísmerőseínek
és munkatfusainak, kik eleinte szóhoz sem jrrtnak, majd
olyarr jólesően elgondolkozrrak. Nem nehóz gondolatukat
kitalálni : a cserkészrniniszterelnök előLt a kisember is *-
magyar ernber ! A rnrrnkatársak már nem gunyolódnak rr

60 éves öregcserkésszol. Szíveseln köszörrtenek oda dolgozás
közben: Jó nrunltát ! Kőhalrnl Ksroly

cserkésztiszt.

Molrrár Káfoly, 00 éve* öregcsorkósz,

Drllsrrn éleíélrőr.. -
A ,,motze-kopogtató" * {tsy tudom - §disonnak találmánya.
Kedves történet füződik a felfedezéshez, A fiatal s.nagy, örr-

bizalommal telt §dison megszerkesetette a2 első s a mai napig is
csaknem az elsó formájában használt kopogtatót, Nagy iervei
voltak, pénze pedig anoál kevesebb. Ebbőt ikárt pénzt ,Őir,álni".

Ismert egy gyárost, akiról tudta, hogy sz{vesen megvásárol
ötletes találrnányokat, Gondosan bccsomagolta a kopogtatót és
elindult a gyfu felé...

0tthon*úgy tervezte, bogy ötszáz dollárt kér találmányáért,

rltközben azonbat arra gondolt, hogy nógyszázétt ís odaadná"
Utközben őnbizalrrta állaÖdóan csökkint, a gyár kapujában már
srázétt is odaarlta volna.

Bemutatja a gyárosnak. Annak tetszlk, nézegeti, forgatja,:

- No" mit kór órte fiatalember?
Edison flem vála§zol rögtön. Tusakodik, hogy merjen-e hrlsz

dollárt kérni érte, vagy pedig adja orla tízért is. A gyáros félre-
érti a htallratást:

- Nóize fiaial barátom, 40.0ü0 dollárt adok órte, de egy
centtel sem több€t. . .

Edison szírnélkül elfogarlta az ajánlatot.

l
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Ragyog a napfény, madarak dalolnak a
parki íák ríigyezö ágain- n-em is hinnt, az
cmhcr. hogy a szokásos hús"éti órsvczetöi
t&bor folyik.. De meggyíiz a megafón be-
mond<iia. Az egósz cserkészpark visszhang-
zilt haugjátril:

,,C" tábor forgósz{npari-vczetői, figyelem!
K{t perc nrulva váitás!

És ugyanakkor a ..B" tábor tagjai egyíni
teljesitményprób;in .,esznek rószt a park
melletti teiületen. Az .,A" tábor órsei
pedig a budai hegyeket járják. Ma ,an aa
ársi poriyázzisuk.

A három tábor egymástót ielje§en fűg-
getlen, iinálló programmot bonyolit lt. Igy
oldhaió meg, hogv a parknak az ilycn
nagylótszámú kiképzötábor részére mógis
kiisinynek bizonyult terüietón a táhorlk
egvrnást nem zavarják,

Az idci táborok létszáma egyébk/:nt min-
den crtdigi vezetóképzö tábr:r1 lótszámát
ftlülmulji. Csak a budapesti 

'Íáboroknak

! 200, a debreceni táboroknak pe<lig .10íi

r{sztvevője volt.

A Hárshegyi Cserkészparkban minclelr
bokrrr tövébén meghúzóclik tgy-cgy őrs.
f,gy rószük forgószinpadon gyakorlati ki-
kópzést kap, másik részük cgl,ólri ís őrsi
teljesítmónypróba ktretében tcsz tanrrlsá"
goi cscrki,iz,ismeretónek Iokár,il. }1gv iirs-
6"n'an itt a kassai. hajai, kceskcmóti,
hókéscsabai és nrunkácsi fiú.

A tábori bcosztásnál a parancstrokság azt
az elvct á|lította fel. ho8y cgy csapat tag-
iai mirrél távolahb ktrűlienek egymástól,
"nrintt tabb távol vidéki fiúval köiÉcsscnck
szoros cserkészbarátságtlt. És a 280 csapat
tésztvevóit sikerült is a $2 őrsbe úgy szét-
o§ztani, hngy az eg1, csapaf|3 tattozó fiúk
csak nagyritkán i,s akkor is csak vólctlenül
taláinak cgymásra a tábor cserkószrengete-
,{éhcn. Somnriától Békóscsabáig és Kassá-
Íól Nagvkanii*áiB mindcn nagyobh helv-
síg íiai r:gyütt táboroz.nak ehben a hataI
ml" l,',t"zám,i iirtvczctí'rkópzir táhrrrban.

Ünrrcp€lyes tábornyitás

A tábor l'olyamán cgymást követt{k a

nasv cserkószólmónvck. Az ólmónyek soro-
zat'a a lcnyügiiző iábornyitó ünnepséggel
kezriiidött^ 

'Prig volt már. Sötótedett. l200
őrsvezctő svülekczett a főirrboc köriil. Az
árboc mcliett kót nIdalról hataimas láng-
nvel,r,ck lsaptak a magasba. Fölctbe siily-
lJesztett 16ily,ik g,t,,,íladtak ki, amikor
l2fir} .'ir.r cze t,i a ikán f clharrgzc,il a l{im-

A Cserkószszövetsóg nevében vitéa Kis-
barnaki Farkas Fcrcnc orszá3os tiirselnök,
a nemzctr,(.rlclmi f,ibizottság elnökc nyi-
totta mep a tábort.

- Kii;.iilünk való cserkészck nytlmulíak
előr* a Kárpátalján. óh állrrak mo§t i§
igen szóp számban a támadott határ<lrr ús
cierkószbecsül(tif} tclicsítik kóir,:Icssógiiket.
Most olyan j/l kairrni{Lk, arrrilyen jí> cserkd:*
szek voltak itthon. Büsektlsóggr:l gorrdolja-
tok ráiuk! Ki:szüljttrk. hogy ha bennete-
ket is odaszólít a kötclcssóg. ugyanolyat
kivátáan mcgílljátok a helyeteket. mint ók.

Tábotí mirt, ist*ntlsztclet

Vasírrrrp re6gc1 ragyogó napsütésre
óbrerl a tábor, Á matlarak hálaimát dalol-
tak a korai rc66clerr. anrikot a tá}tlr tag-
jainak ítjabb riágy í,lrnónyben volt részük.

'l]1r bori misér:e és istentiszteletrt: oszlOtt
szét az l200 fiú. Katotikusok az egyik
rlombolclalerrr, a protcstáns fiúk a rrriisikun
imátlkoztak a tábtlr sikcréórt.

Az l?()i} fir1 imája rncghallgatásra talált.
llyclr szép idii. ilyen .iól sikeriilt iirsvczetiii
tihcr mi:g ncm volt. nrint az idei.

Látogaiási nap

Kcdden lítogatási nap volt. Az ujság-
irllk. clíikelőségck ós cserkészlátogatók

ö,zilne ára*ztotta t! a tábeiri. A Cscrkósz-
szöveisóg minden társr:lnöke, sok vezefője
kijött ai tlőkeló ,elndéíiek fogadásár,a" A
tlrlle,lri nap éleie " a kik{pzés azonban
ugyanlrbban az iranrbltt ós ugyanazzal a
pirlgrarnlrlll ítrlyi tovíbb. mintlra a látoga-
trik itt sr:m lcttck volna.

Ez.en a naDotr sok eliikclő r,cnclóg fordult
mcs a cscrkószpalkban, Telcki pál gróf
rniniszterelnökön ós Bartha Károly honvé-
tlclmi minisztcrcken kivűl itt jártak mé5;
Denk Gusztáv gyalcrgsági tílbornok, a lrorr,
ví,dfilpararrcsntlk helycttesc, kiss kálmán
altábornacy, a?, C)rszágos Tcstncvelósi
"l'anács ,lÖéb",, Jalsovitzliv Károly ús Tiir-
czay }'clicidcs Rornúr, lrrittisztcri tan:'rcsos.
Kaiaf iúth Je rrő 

, lőpolgát mcstt,r tis mós
sokan rnásoli r.éztók mcg a tirbort,

§nnck a délcliittnek is volt egy kiiliirr
útmérrvc. Áz, clökclíis{gck üdvőzlúsí:re cl-
rcndcít riarlóta mirrrl'a hárorn tábor fel*
vorrult a íijá,rboehoz. ltt az iirJvózlésgk be-
fciczúsc tltiin űnnr:pi,lycs kcretck kiizt atlta
át" paon Antaí rlr. tlrszágos clnök úr a
tábor iivik rísztvcviiii,nek, M,,rvay Z,lltítt
t. BKI.É csaoatbcli iserkísznct a M. ()s.

.,Vöriis Kör'l pályázatának elsó díjít: a
tíz ropogós száiast. Utina biiszki,tl mt,nrltn
.,l táhrrrparancsnoka,

* r\z érr táborrrnr a leggazd*gabh.

, 
Lássuk, jó megíigyető va§y,c?

A. ,,Magyar Cserkósz" másodseor is nreg,
jelent az óriás tábor §zíne előtt" A tábor
Úefejezósének napján osztották szét a ,,Lás-
suk, jó mcgfigyelő vagy-c?" pályáaat
számtalan értókes d{ját. Az ötszázorr felüii
pályázatból a Iegjobb tulajdonosa film-
ielvevőg{pet. másck fényképezőgépet, cs*r_
készfelszerelési tárgyakat, kónyvekct é,t

közhasrnálati cikkeket nyertek" §riim volt
a trolclog nycrtesek arcát látoi!

A lcgnagyo.Pb álm*ny

A tábor legmélyebben srántd élménye
mégis a naponkénti déli me5emlékezó§ v$lt.
Pontosarr 12 órakor a Himnusz harrgjaií
szórta *zét a harrgerósíiő. §gy percrc meg_

állt a muuka, szürrctelt a kiképrós. Mind
ar, l2il0 órsvezető a íőárboc feló forrlult,
kemónytn kihúzta magát, ícszcsen ti§ziel*

6ctt. Á Hi:nnusz a bevezetó akkordok után
e lhalkn}t s érces í'órfiharrg hangosan
mtlntlta az enrlíkezés szavait:

Vitdr Kíss I{írlmirn ait.á,bornag1". uz fJ".f,"l]
t-árstlniikc ii<lvör.li t t.áhor|
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Gróí Teleki pál minlsztcrelnök elóadási

,,Magyar cserkészvezetók, emlékezzünk
arra, hogy hatszázezcr honvéd balt hósi
h,alált a világháborriban! Száz és százezer

magyar pararztnak
kellett kivándorol-
nia ebból az ország-
ból! Véreink közüI

nyolcszázötven-
nyolcezren élnek
Amerikában, Auszt-
ráliában és Euróoa
különbözó otszáqái-
ban! Gondoliirnk
Erdély egyrniUla_
nyoIcszázezernyi, a
Délvidék őiszáz,-
nyolcvanezer és a
Felvidék száznyolc-
vanezer még idegen
uralom aIatt slnv-
l6dő magyarjárál

cserkészvezetők !

Sose felejtsétek et
ezeket a számokatl"

zása után újra hangosan tl,*",:;;ít Í'ii,X:
nusz_ befejező akkordja. Majd a Rákóczi
induló hangjai mclleit az egy percnyi

megcmlékezés torkot foitogató nómasásá
ból jsmét megelevenedcit a tábor, MIg
mozdult_ az czerkétszá7, magyar cserkés)
vezet6. Tovább foIy1 a táhii élcie. Folv_
tatták a kiképzést .tt, nh"1 egy pcrc cl6i,
abbahagyták.

HUK corozá*

__A__tábor befejezése után jelentkeztek a
HOK-be azok á táborozók. akik önkí,rr
vállalkoztak arra, hogy szabad ideiükcí l
cserkészet szolgálatári' használiák Íel

A t.ibor kereken czcr tagia kózül - aL;l
még nem tartoztak a HOi( tasiai közó ..
kereken nyolcszázan kórtók a tjt''K-he *.r,:
felvételüket.

*
Elérkczett a bricstizás. az elválás idcie is
Ezerkétszáz űrsvezctő távozott a Ilá.*

hegyi Cserkészpark 
'lelket, 

testet formáló
órsvezetóképző táborábó7. Ezetkétszán
órsvezet6 széledt szét a mesnasvobbodoit
magya,r hazában azzal a céIlaT, hŐly tovább
szolgálja ós tovább fejlessze az új magyar
cserkészeszmónyt: a magyar honvéd idcát,
j át.

§zlrllieh pál dr., a Maíyar cserkósz szerkeszt6ic kihirtícti
a Vör6s Kör -pátyázatának eredménl.dt

í)r lrann_An_tál nrszá€os elnök. a c.erkdszck Arrt.i !r;ir:sij:l 11.1i,.,]!
7nllárl knrÉheZ leolr.assa a tíz ropogri: iZirlai1

Gróí Teleki pál minlsztcrelnök elóadási tart a tábortűznél

lhnhér, W: ,trlawail, ípr64ae ,ry&$ááö" ft§,nqre
Eddis két iiizet jeleílt meg a sorozaibirl:

az elsót a következö iparága,kban foglalk}.
z6kn,ak kell megvenniök: ácsok, asztalosok,
bognárok. borbélyok, bórrrriive-sek. cipésze,k,
cukrászok, drosisták, építőmesterek, ernyij*
.sök, esztergá!yosok, fodrászok, hentesek, ká-
dárok, kalaposok, kályhások. kárr,,itosok,',{tesztyűsök. kóművesek, könv*vkötiik. kötő-
srövők, rnázolók, mészárosok,,mo!nárok, pap-
latosok, pincérelr, sütók, szabók. "zaká.;srlk.szállodásrrtk, szobafestiik. szűcsök. trk,i--rotr:.
testápol6k, üveges,;k, vendéglősök,

Mutatóul közöljük e rész magr.aríti szó-
tárának egy ,ki§ részét Qtz? szóía 9,1 li!!i!!,!.
ben ió magyar itifejczést!)
Abfall -, hu1,1act6k l
a,!onál - bérel, elí}fizct, mcgrendcl
a,briktol : egyengeti
ahs,mitt : hultadék:
abszolut : telles;
adressz - círn, címzés:
aírik : telgeri ffil
ás9n.s - üsynök" üztctközvetítő;
agilis :,.tgrény. mozgókony. tevékeny:
agyusztál : fölszere|. megisazít, it"l.kít;gkkord,munka - darabmunkal
akkulátos * Fontog, 1Pi4.*.
ákrntó : törlesztésül, szám|áiára l
dkta - irat, üsyirat;
aktatáska .- itattáska:
aktuáli§ .= időszerű. alkalomszerű;
akvizitőr -- vevőtzcrzíi:

alkoihol - szesz;
andetáj - ,kicsinyben l
an8in,,, to}ltok. plirrr:t!r,k:
an8rrj ,- tragybanl
ap}ikítl .. iIlcszt. :r,lka|,r,.tz ;

apparjt. allplriirll\ |, : \ .l .,

nriisztr l
arócna * zamat, ille,t;
artéria: vcrliér;
asszimiláció : hastrntt!is;
asszisztál : sogédkezik, t{lltt,t:r,l
a§zpik ,= kqrcsonya i
atmrrszf.éra "" Idgkör;
auílág .... föltét, hozzávalti hlrs:
autonríta : öil,mílkörlő s6pl
auzlág * kirakat:
avizá} "- értesíi, tudósltl
azsfir - áttört varrás.

A tnásodik fil,et az aralyművesek. hádoso-
sok. betilszedök, bronzművesek. ékszerészck.
fémnrüvesek" lényképészek, ícgmrlvrsek. gé,
pészek. kovácsok, lakatoso,k, lii,tsrerészek.
rnűszerésze,k, nyomdászok, rirások, íltvö-\aik,
sokszorosítók. §zerelök. vdsnökök, villa:rns-
mfuzeré,szek, villanyszetelők ?ő}2 !Cllr.,::,
Szaknrabeli kifeje:lését mag},arítit nr:r.

jllutatóul közlürt,k egynóhánr-l í: :

Paccer .," ügr,rtlen, kolttár;
pacni - frrlt l
pq8ina ,.. lap, lapszám:
pajszcr ., fcszltrivís. r.,.rlelíi:

rlakk - .,..t,nag l
pakkíi]," . cstrnta!iiitn.
,9k,rl c(nmag0l, löm.
l)3ptsíidr'. l kére:plt, .,
pa ra i ic l " Dárituz; ntrrs :partí ::ísz. csopotl:
PartÍ-árr!, tiimegílrrr:
l}artlleI ,= títrs. játszritárs. tósrivll;i:
Dartvis . kcicsr:príi, sziiit-stl,rij;
passz§n1 ",. ir!l sírnirlri, 1es1],l;: l1l],,, "ll,,- ,,.
passzít. pístít .,, illesrt:
PaS,szlr-ik,. adirsslila_ tL,hcr. ilr.ir,l',r
natent szabedal1,ltt, l:l:lil:1,1]'l], , ,, , ,]

dett:
pátcnlo§7ler =.,, ftrlr"f ,niit r1, :palilt.l nemcs tltr.dzr:
Fatrul -, szorltiitll\ ]riztllsítlr
pausálé ,-, átallrrrr. ,'rl:l:]nl r';;
pedá} ,... laposó:
pemz[i --, rcsetl
per§ent,, százalékl'
perlckt .= töké]cte.§. befe!tzett:pcríoráció ]_vukasztír.:. 11,rtklol:perisekírp kiiátílcsí]:
pe rm{rlien§ - állandr'l. frrl!- tonos :
perl>éttltlm tnDhile iirök mr,,r,
persllckliva , íá\,iai. t ,]t i.
pit}i..kanna. r.ódörlpixis .zelence, dobnz:
plafrrn = fiennyezet;
plajbász : certtzfl, iróíiplakát falraglsz. hirdetmC:,v:
n'akett tr,rct. clnlék(rent.

Egy-egy füzet ára Bfl lit]Cr. Kapható: Rr:;:é"
ttt,i Sándorrá| lJt,dapr.rl \'Il , fin1,,1 ,1 _11 i
A kilrdvárrv jöledc!,,:ír l M;lg1 ,1 \l ,

Frt"],mc,;í l7,')1áfánala !,.Jt., :, : i r,l:..,i
Vegviik ds lqril*s:ri}l i
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WIÁGHÁBORI] A HEGYEK KÖZOTT
ff. HARc A GIECc§ER nnLssJÉBEN

Körüljárom a Marrnoladat. Dólről: szétlítően mere<lek,
800 m ma§a§, sziklafal. É,szakról: vakító, fe}rér jégrlóm,
ztlgó gleccserpatakokkal, ornló rnorénatöltéiekkel. Áz-'e'ges?
hegy: őrtorony a dolomitok közepéberr, A háborriban
hasonló szerephez jutott, mint a Col di Lana. Inrren meg
lehetbtt akadályozni az ellenség előrenyomulását a környezd
nyitott, széles völgyekben. A küzdelem természete azonlran
a nehéz terepen más volt. Itt nem driltak oly lreves harcok,
nem küzdöttek nagy seregek és nem íolyt anrryi vér, tnint
otlaát. Az ellenfelek inkább kitartó, makacs küzdelernben
igyekeztek egymást áilásaikból kiszorítarri.

Az ellenségesketlés első idejében egyik fél senr gondolt
a Marrno}ada állandó megszállására. Dgyszer-egy§zer járórök
eljutottak a 3344 }n maga§ cstlcsra, kisebb csete-patékra is
sor keriiLlto de azután mindkét oldalon békósen visszatértek
a vötgyben htlzódó vonalba. Csák 1916-ban szállták meg
csapataink hirtelen a főgerincet és a gleccserek közepén
húzódó sziklavonulatokat. Az olaszok írgy érezték, hogy e
pontokról a Col rli Lana előtt íekvő seregeiket veszélyeztet*
jük és sietve ők is elfoglalták a Serrau,ta gerinc eg.\, ré§zót.
Ezzel ki is alakrrlt a két, egymással szemben álló frontvrrnal,
mely a hábrrrtl végéig lényegeserr nern is váltrrzott.

Az állólrarc többé-kevésbbó tűzbiztos tartózkrrdóhelye-
ket ós mirról jobb utánpótlást tett szükségessé, Az első célt
barakok s részben sziklába vájt kaverrrák szolgátták.
Anyagszáltítás céljára mindkét oldalon kötélpályák épültek.
A mieink főhadiszállása a Gran Poz nevű 2240 m maga§
sziklacsoport környéke lett. Iitáig drótkötélen jött az építő-
anyag, löszer, élelem. Innen azutátr emberi erővel, háton
vittél< tovább a legfontosabb áliásokba. Ezek voltak a fény-
képeh látható Marmolada-nyereg. a 3259-es pont, a F.essura-
nyere§, az llndici és l)odici sziklagerincei. Magán a. csnlcson
csak megíigyelőállomást tartottunk, A szolgálat ebben a
magasságban széltren és viharban igaz.án nem voll gyerek-
játék. Áz ellenség minden legcsekélyebb mozdulatra tüze-
lésbe kezdett és gol1-ókkal árasztotta el az egósz 6l€cc§er-
vitléket. A kisszámú véd6seregnél váltásra alig volf lehető-

.ré,g. l"Igyanaatrk a kipr<ibált erők sokszor nrigszakítás néIküt
hónapokig állták a vártát 3000 m fijlötti magasságokban.
Á kemény prótrát csak a táj lenyügöző szépségÓ, a si.ikl** ós
)égvilág .nagyszerűsége tctie eivis-etnetOvi. Édy itt átélt.
tábori mise, a. hallgató völgyek ós gleccserek feléit, a felkelő
nap íényónél a legrirlegebb lelket- is rriagával vitle a Magas-
ságok feló. . .

Közben fnl3t a lassú, de átlan<tó harc a gleccser körül,
A magasan, elszigetelten fekvő állásokhoe vezit,ő kitaposot|
nyotnokat az olaszok eyősen szem előtí tartották és az
ellátást sűrű golyózáporokkal igl.ekeztek megakadál_veizni,
A teherhordók rendesen csak éjjel jártak, rle az eríís fén.y-
szórók ilyenkor is nappali fényt árasztottak a havon. A katb-
nák részére fehér köpenyt rendszeresítettek, trogy a hótól
,*. legalább messziről -* kevéssé lehessen őket rnegktilijn-
böztetni, mégis sokszor órákat feküdtek dernredterr a
glec,cser repe<léseibe bujva, míg a vakitó íénycstivák járt-ak
felettilk, Kúlörrösen nebóz volt a helyzet a llessura-hágón.
Egvik oldalon 800 rn ruély szalrad,ók, rnásikon a gltccser,
fejtik feletr.L a 30{i5-iis pontorr az olaszok mintlerrnel jtil fel-
szcrelt és ellátott állása. A hágórr jégbe és szikJábt csak
egé§zen egl,szerű fer}ezékel lehetett csirrálni és az; olasz+k
állan<ló tiizébtln, nag;r veszLeségek m,ellelt tafi.<l{.tá.lr eet a
fontos pcrntot. Katonáink védelmet kercsvtr nrirrrl jobban
behúzótltak a gleccser természet.es hasadékai közé és jég}:r:
filrták, i]Ietve roblrantrrtták a kavernákat, KirleriilL ckkor.
hog_v a jég majdneur ol_yan jó védetmet nyujt, rnirrt a.szikla
és bozzá annál könrrvebben vágható. Igy vette kezrletút a
vakotrdok-éIet a Marmolada-gleccser alatt. Blőször rolrbau-
tással, majrl ekrazil. hiján csak csákánnyal vágott alag-
utalrat vezettek a jég alatt. Srrkszor fel lelretett lrasználni a
természetes repetléseket is. Csodálatos világ az ilyen glecc§er
belseje l Zirld és kékszínű jégfalak, lógó jégcsapok, l.itok-
zatos barlangok, hosszr1 folyosók srrrakoznak. A nróIységeket
betömték, szaliadékrrkat áthidalt"ák, szellőzőnyllásokat r,á8-
tak. Igy apránként több km-nyi rlt elkészült. Az ola§z
repülő megtigyelők igen rsrldálkoz.}ra[tak, nikor minri
kevesebb nyomot, láttak a glecc§ereü, az állások pedig
jobbau tartották magrrkat. nrint azelött" Lassan mindelr
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Más körüIrnénylk is írgy hozták magukkal, hr:gy a miolnk ** legalább ls té]en mind jobbatt
á §lc(r(:§er v{relelmét keresték. A §ziklák aljában álló barakokat klsebb tavinák már többsziir €
ferryegettók betemel,ósset. A hótömegek miatt ezcket mff§a§ cölö;rökrc épftették és felülről drót;-
ktitóllrl a szlklához erősítették. Iigész t<is füg6ő ,,kastélyok" keletlrezt,ek ilyenmórion. a Gratr Por kiir-
rryólrc pedig rltszkabódókb,ól álló telcpülós kópó{: mutatta, ltt ti'rtént azután a legnagyobb lavinu.-
szerencsétletrség a vitágháborrl folyanrán, 19t6 decemberónOk első napJaiban retrrlkívü1 nagy mr:ntryi,
ség{í hó esett. 12_ről 13-ra virradó ójjclen hlrtelen meleg lett ós lan§yos tlső keztlett esni. Az egész
órlá*í, lcjtő, p§é§zen g cslicgtól kezr]ve nrozs&§be Jött. A nrlllló lttibttél.crnyi nerll,es hótiimeg véglg"
ömliitt 8 §lecc§€ren, a g)ccc§ernyelv fiilött nagy lenttiilettel klrepill,| ds másottpereek alatt eltemelll
uz cgész bnraktábort" A faházak tnint kórlyavárak estek össze a ntórlretet,ltln hótiirncg a]att. A,

lógnyonrAs olv órlási volt, hogy a meredek szélén álló ház 500 méternylre repillt le a viilgr bt,

szÁllít,irs * glcceser }tclsejdben. alagutakrrn tiiri,ínt, A jóglakarít
em-ns liiverlékek hatírsa sem ért.

m{lyén fuló folvosírkhoa tnÉg a 2'l

MCg májusban is taláttek a szurrlokban 40 halottat. Az összes Álúouetok §záIile lj(}0-on
felül lehctett. A mentési mutrkálatokat mlnden egyé}: abbnlragyásával ezonnal meg- ..:
kezdték és lázasan kutattak ólvernaradtak rrlán. t}ár csotlálateis móelon még ."e=.i=
nógy nap mulva is kerü]tek elő éltí katonák a hó alól, a megmentettek
száma lgen csekóLy volt. A kötélpályák hetek után is halottakatszáma lgen csekóLy volt. A kötélpályák hetek tltán is
lzállította]r a v{ilgyben fekvő temetőbe.

§zekután a föld felszíne helyett móg biztos*bb-
nak látszott a gl€cc§€r gyolura. A gleccrernyelvttrt
ronde§en óriást kapuszerú nyílást talÁlunk. Itt
bujik kt nyáron e zugó, sebcs glcccserpatak.
Tólon a llatalmas nyílás száraz, mindössze jég"
ceapok és törmelékek borltják. Katonáink ala-
po§an kitl§ztították és a dómseerű üregekben épí-
tettek barakokat. Még több atagút kószült" Ezek
mo§t már keresztül-kasul behálózták az egész glecs- ..lt
esert. A hálózat hossza elérte a 8 km-t. A jég alatt el ''
lehetett érni az Undicl és Dodlci várszer{íen któpített
selkláit, a c§úc§okon és hágókon védett legmagasabll
állásokat, az ö§§ze§ raktárakat. Lépcsök, hidak, galóriák
vezettek. 'fermészetesen az állandó, lass{t mozgá§ban lóvő
jégtömeg karbantartásáról, idónkéntl átépítóséről mindig
kcllett gondoskotlni. A tájékozódást íő és mellékutalron fel-
lratoko ettgazító táblák tették lehetővé. Voltak hálótermek,
raktárak, élésl<amrák, orvosi rendelő, bombabiztos ferlt,zékek,
egé§z jé§város. Az élelmiszer tárolása sohasem okozott nehóz-
sé5ot. Hütósről a természet goncloskodott. trgy irleig tünrléri
vtllanyfdnyben ls ragyogatt az egész jégalatti világ. A viilgylről
folveaettók az áramot. §ajnos, az izzólámpák elfogytak ós után-
pótlást nen sikerült szerczni, ezzel újra sötétség borult az ítj biro-
dalomra. Hideg miatt nem kellett panaszkodni. A killvilágban
sokszor *.J0, 

-30 fok C ls volt, viszont orlalenn a, h{ímérsóklet
állandóan +100 C kiirül volt. Komoly nehézséget oktlzoti a tüzelés. Á
vastag jégtakarón átvezetö kénrórryeklron a füst lehült és szépen vlssza-
j(i-!.t, elöntötte az összes helyiségeket. Ilycnkor fulrloktllt. és könn.v*ezetl.
az egész jéglakó társadalclm, Valamclyest segített későhlr az, hog*v a
tiálylracsiiveket rerngyokkal és nemezlapoklral szigetelt$k a jégtr1l. AzÉrl
r,íiriisre rliirzsiilt, kisírt szenrck rninclig bőverr akadtak.

Jó tr*dves is volt á]lnnrlrjan. Vlzlriányról szó senr lchctctt.. Arnlg a káll,h§k
fílltr,:i<.l:siiJríiglek n falak ís llrrsírk gyiiltek a parll/lrr, YliratIan rneg|cirrldsek is

.i.'i

§ziklatömlt
tljálran tncg}lri-

zrirlri hls har".rkkok
a ill{grmc}llrdával sz*ühq:rr
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§íffiri-Ti,*t';l,:;l,;'"ÍiJ 

ffi:'l] kavertríik bcjárilgi

#{*§jffil ol.o.1r ^t. Á -t-.__, ...akatll,ak' A gleccscr, nrinl turljuk, tttozgása l'ot.ytán rnegre;;edezilr. Ig1, ióptrln_nyg11,,,r, Tlr,,,,,}ui-I"foi1'osók, eIzárór]tuk a kijírraloÉ. Ú.,r, ,iiia,, hiit,,l,,l, t,;ii;,;á**i .trtegr.pctll a ilig és llk;ir :t llltt,al<,ll_alalt vagY melltrti szinle tábaik ctíiti 
-t'n-.tnlnrn., 

,r.víia*"r, 
-t.i.irx""i.l 

] ücgi"''i.i,,l,rup ig*tt iicvtllba]esctet rlkrrztak ezek a lcrmészeti turrcin(,lrr-ck. ria).ii"r. cg; rer-+rr,,lr :

"\'ttgl clcrrtil rirlcg a szolgálat cbben a rnisztiktrs j..etilnllÉb"n, rlc, vattnak sztipsírgei is. t\ írrlltonos ,j('grrIrrlt,i tarlrizkorlás bcpillantást 
"nlca n iogvirag1,|;i|;Xk ol1, rcjIett csortáilra, nIelvckher. htlkúben tán soha hrrazá n,enr lehcteit 

"otnu 
ro.ni.-, m"i.v*t ,;"bt.,, ;;ji"" rnaiacltak vtrlrra.'r\lagrttaink r,ájri_sakor nent eg-Y§zer btrlikanttlnk merY rrasa,ii}.l|il, .Tr-ii1; , r,,.jsy.t átszelik e* nrrx,iyoi.nelk rirleg ptrrrr_Pája nrillcten lrtrllzelt'ttlt,.lneghalacl. a, 
"siik ó,li.{si jégrriz.r,ip"iu.t'o, ;,igalagritjaival, iriszr'lusatr beseű_rőddí kél<trs világltása'al ui}'un- ,niiit 
",Üy'gótikrrs"áZm 

i ffi,',"a.ik ezern,i iígvirágár,al ol.van. milrteg1, tnegrlerrrrerlt ft,h(r ligt,t, lnel5, rrlrigtil i"atntnlas jógcsillág'fd.naiikrir. .ro.Az alagutatr fenntárttisa ei t.,vánrt,i.il-;;$i;;;lÍ.;;;';y-iphusi 
.munkáját igónvli, az állanrlrilarlózkodás a légvonatos jégíOivosokb;; ;p;,kÜ;-rár gyuk.rn 1_ 2 héLig teljcstln elzárva ;r

{,..N"*i*fr***$g *fio_s+ "'-''":t?,"f,"f'fi§"§§HöÍi,&ti;lT?§,"ffi

;1,,;l 
,, :,, }:izony ktinnlen kiszoríthátiák volna ; i;ir;;;;;;;

.|',,..,|:,.,. ' n. *g. TlUz visszonyok kiizt küzrlő ,.,:*e"i. 
""""

K atonái nk a vakondok-ólctrnírrlba annl,ir6 5*1u"
_jat!lk_, hogy a jég alatt harcot i. iiioltűmk, Ig"v ál"

_lanrló küzrle]em tótl,t a l,'essura-liágó r.rl.tr. ,\ nricilrk
^kanyarolikal vezeteti" ur,"áril"r . ;Ci""r-ii,'*r' vájtak a31,53-as pont íelé, SikerüIt cg5, r.i, i,.?l,i"]lie{et is észre_vétlerriil f elvinniijk ós. 

_felál Üia ni"U- 
"Í+,'ril 

ójjel áttiir-tóta jeget_és teljesen váratlan irányból r,.riri,ei löni az. e]lelr-
_ur]g.J.- Vag}, 100 sikerült l,ivést iealvu'*i.ii,,, visszahrizód,tak, lrle.je is volt. rnert hajnatb"r, *ai,* riír, rlie észrcvehelörés kömyókét az cllens{:ges granatrrtr 

"" -rjiri ""t.'ü?-J,'"iji,
szántották.

kil
clsej *,
lete§ja
n

}aezal benői,t
rl:rrz tenlelt1 .t
,lrrntnlada alal |_í

fu Más alkalommal várallantrl ellenakrráIla iitltiizlek a .iégryF alatt ós kernény kézigránátlrar" r..iü.r,'li' ;; ;';7öó,i,,P 
, 
Irlőnkérlt $él!9sqler5lr iT;;il;;;i a)'ar<natbarr, Későlr}l e sza_ka s z I hom okzsákokkal t elj eseir e'it orta.z,ittar.. nt.rrr"" 

" 
i,- oinii,, "kat alulról hallottá]<.. A. megfigyetők eszrevették a íúrrás zaiíll

. 
jT^o *:'j^o"lr:::,il§i :í:_ iranyila'vezeitOii, t a"J " i* 

"uri, *,*Í'*;!l.; 
.szóp napon rulkánszerűen r""i§ri|. iupyji".;ii:,:l,."l& Tlll'iilAz olaszok robbanlrrttak. A Graí Po"-űr ijerlten lrlleíonálqatlak $rmegktinnveblriilten hallották,_hogy katonáink""ti"r".'-a.'Jri.,ln.,*nr"

más irányban rrrrltak és.a robbaniás tomoiy veszteségtt nem okí}uo*l,§ . 
AzÍ'rt nem cgY lrelyen lrr}zóritak *ruian is'egyrnás alatt ég föll.itt, kereszi.Lrtr

. kasul ellcnséges aknák. }lz a fölrlalatri rro".,-[irolrr-*álr"Éü'".ni*,*nz;i,urk-
,kal.évckig tar[rrtt, a,1_1 |rllt tOnyegesen évekig sem vá!l.ozot,t" Mind*nkÖrtilmériyel< ktjzt őrtállni.t }lz 

",rrf n-;J."* a mi oltJalunlrr,rn. Ámikrrr azrl_

r.iilgl,Ir,tr

7 tán az isonzrii ctiintií csata hatása atati'ir o'agzolr "; ;g;;;";;#ffi'i;-ffi.vontrltak, a mióink iiriimme] hag,yhattál< el nc}róz nr,-ri:iJ**t, ittll o|1,kemr!nvt'n rlacoltlrk ér,ekell át vósszl.I 
'és yih*rral. Krrnf:tlr-i llr.z.cíi.



A táborhely látképc

ítt{lilll CA§TH I
til §ü(lTtAt{0!

A ,,Monzib kastély §kóciában" egyike_a
hlres szabadságszerbtó, vlgkedélyü szok-
nyás barátaink legszebb és legtipikusabb
pontjának. Cserkész vonatkozása eddig
nem-isen volt. az idén azonban a nemzet-
közi Öserkészélet tegkiemelkedőbb esemé-
nycinek. a IIL Rover Mootnak és a ncm-
zótközi konfercnciának lesz a nagyszcrű
szlntere, Pompásabb táborhelyet _ aligha
lehetne elképzéIni, mint ezt a tipikus kö-
zépkori hankulatot lehelő kastélyt körül-
ölölö erdós.- bokros és lankás tcrületct.
Minden leírásánál találóbb, ha a táborhely
egyik részletét látjuk fényképen. A képen
siembetúnő vörösfenyók kűlön spccialitása.
hogy a kastély évszáza<lokkal ezclőtti cgyik
,lrá. az egyik Campbell telepltette be őket
nemcsak ide, de egész Skóciába elsónek, A,
táborhelyról azonkívü1, hogy körülbelül
ezer évvel ezelótt híres volt boszorkányai-
ról (.,Witch burning was regardcd as a
religions rluty in seventeenth century Scot-
land", azaz a boszorkányégetési mé5 a l7.
században is vallásos cselekménynek tar-
tották Skóciában) csak annyit mondha-
tunk, hogy megvan benne minden. ami egy
itleális cscrkésztáborhelyhez szükséges, Az
crrlős és pompás gyepszónyeggel borított
tórsógekct a Turret folyó választja ketté.
melynek a forrása is itt van, hogy azután
l;lkanyarorlva ellássa vízzel a szomszédos

r\

ismertebb Crieíí várrrskát. a haj<lani híres
állatvásárok ós a gyiinyörti skót Highland
felé in<luló turistaútak ma is fontos góc-
pontját. A táborhely ós a kastóly másik
vonzóereje. amint cz már a fentickből is
kitetszik, hogy igazi §kót vidék í:s hangu*
lat minden r,egnJga,

Ez természetcsen annyit is jelent, hogy
nemcsak szép, hanem legalább is a ró-
maiakig visszavezethető történelme van.
amiból nem hiányozhatik e szabadságsze-
rctó és kelta vérót meg nem tagadó szilaj
nóp e5ymás elleni olykor véres és kggyet-
leú hárcainak emlékei sem. Míg a Monzie
(maga is kclta szó. annyi, mint alacsony
felkésrl) eredcte bclevész a kelta mondák
és az Arany megénekelte Osszián batlatlái-
nak ködébc. adrlig a középkor ós újkor
történeti escmónyeit hitelcs adatok bizo-
nyítják" Dc csak maradjunk meg a kas-
iély, illetve az ót birtokló családok törté-
neténél, az is elóg lcsz arra, hogy a roman-
tika nc }riányozzon. Külsejéró1 legjelleg-
zetesebben a bejárata (ami az egész Campé
is egyben!) íényképét mutathatjuk be, eb-
ból nem neh€z eredeti stílusára ós szépsé-
gére következtetni. Persze csalódik, aki azt
gondolja, hogy min<len része ilyen ép álla-
potban maradl meg l634. azaz épílése őta.
Mint minden kastély skóciában. ezt is el-
értc a vógzete, a tÍz. melyet régebben az

tábor és :r kastély bttjárata

ellenség, utóbb a fútés következtében, de
sohascá sikcrült úgyszólván kikeriilrri,
Monzie Castlet az ellenség igyekezett porrá
égetni. de hogy a történeti hüséghez hüek
mararljunk. a kastély egykori urai scm néz-
tók tétlenül a7 ilyesmit. A régi ősök.
Drummonds of Monzic haragban voltak a
szomszédos Murray nemzetséggel. A kózeli
ós a két nemzetség közós plébániájára ár-
mányos úton egytehivták Murray-ket ós
azután adott jelre a templom négyoldalt
lárreba borult. túzhalálát okozva a szeren-
csétlen ]\íurray nemzetségnek. Ilyen és ha-
sonló emlékeÉ fúrődn.É e helyhcz. iga-
zolva, hogy valóban típikus skót vidék ez
a \{onzie Castle.

Ma is összegyüjtik a kastély urai a világ
rolercserkószcit, de pusztítás helyett a bóke
és megértés előmozditására. Ahogy ezt
B. P. irta a III. Rovcr Mootról többek
közt: ,,Well Roverok a ti kezetekbe adom,
és hagyom a cserkészet jövöjét. .. Nektek
kell a testvóriesség és béke ügyében a ba-
jaiban scgítséget kercsó világnak igazi
szolgálatot és áldozatot hoznotok."

Ilyen tehát nagy vonásokban a skóciai
rovertábor, arnelyik a csúcspontja lesz egy
,,Nyugat Országain Keresztül" utazásnak.
amiról késóbb szintén fogtok mé6 hallani.

Dr Kosineky lmre

IűIt űeít o c§ertsés;r'eí a Feluld.ékért?
Ilycn cimmel lrt ci[kct Bitó Luclón a ,,Testnevclót" clmíl lapban.

A folyólrat szcrkcrzt$ié,ckrlilífi:' szavaiból közliljük az

- Történelmi tény az is, a novembet hatodikán meginilult bir-
tokbavétel során másutt is, mindenütt a ma§yar cserkészfiúk se-
gédkeztck a visszatórt országrészek megsrervezésénél és a Magyar
Cserkészszövetség elnőksége rövidesen, csapataink bevonulása
rrtán :t4 visszati,rt közsógben és városban 57 magvar cserkészrsa-
patot ölel,t magához ós szervczett be a szövetsi-g kötelékébe.

,A tá.|ókoeatlannak m,eglepetéskónt hang,l-ik. hrrgv a vis,czatí:rt

részeken ennyi magyar cserkészcsapat müködhetett. A tény azon-
ban, hogy így történt, igen kifcjező válasz azoknak, akik oly sok*
szot illették a multban a nemzetköziség vádjával cserkészeinket.
Ime, a nemzetközi cserkészetnck már l926 augusztusában sikerúlt
a Kanderstcgben megtartott nemzetkózi konferencián olyan hatá-
rozatot provrrkálni, amelynek értelmében az utódállamok kötele-
sek voltak megengedni, hogy a magyar kisebbséghez tartozó fiírk
saját parancsnokaik vezetése alatt és magyar vezénylettcl cser-
kószcsapatokat alakíthassanak. A felvidéki magvarság élt is ezzel
a jogával -- bár egyáltalán nem velt könnyü vállalkozás a ma*
gyar kisebbségi cserkészmunka. * a, visszatórós pillanatábar:
mintegy t1000 magyar cserkész csatlakozott a tötzshöz, az anya,
országi (jserkószszijvet.séghez.

1B



Miért maradt meg
a Fetvidék ifjrfisága ínflgyarnak ?

A yétszak_ított magyarság két nemzedéke ölelkezctt össze a

:?i_"|Ty|lbiT,, Idegen volt.a.z arcuk, talán a kiejtésük is, de szé1-vála§zthatatlanul egy a lelkük, a szívúk, meÍy ösztönszerűles.
valamt szent sejtelemmel dobogott rgyütt, ez alait a húsz e§utend"áatatt. els€perve szelIemi.erejével a közéjük emelt válaszfalakat.
A, FelvidéL tisebll.:ógi _rrlu§a_ga c§ a? anyaország rralu.Juia"i-iÜ-tal rétegének találkozása volt ez. Onképzóköri nagygyúlés Buda-
pesten,

Á felvidókieket mindenütt a legnagyobb szeretettel focadták.
Megi sme rhet^4k m agyarorszagi t a iiaiÉ'l littl*ei. 

- 

ii.iiri;' iid;
§ff ]íl;",11ff $:!r:"í:|Tü..'ff 

,;"Yfl'.HÍÍ'},*i,t,l*r:l jÍ;
x€menyeDb, mé8 _flszántabb, mé3 g.v6zniakaróbb marvarokká
1c.:lo.ztl a.sanyartl elnyomatás. És allior azt érezték ezeÉ'a fiatatletkek, aogy nem látatlan idegenbc kerültek, hanem valóbanhaza-érkeztek! -

. Mi volt tchát az az ető, mety feontartott, vez€t€tt ég mes-órzött rnagyarnak bennünk*, miiaen ;;;;;áér;;." tiiaori.ii.á.
é§ megaláztatáson át?

. Ma5a a kisebbségi sors! A politikai, gazdasári ég kuttúrális
!1Ty,o*1,.;..Tely h.a nem is mindi5 a megfélelő arányban, de ki-velel lrelkúl ránehezedett mindcnkire, aki a kisebb#ghez tarto-zott. akinek nem állott _senlri a hátá nög6tt. .ti .sViáű1-iJÚ,
:::t magyaí.,v9lt.. A. 

_cseh . 
kormá_nyrit 

" f, ui"io*' r.g"Íabb'tfi 
"j§lát a nemzetisé5ek közótti viszálykodácban látta s Üosv a cvú-lolet ma§_vait szétszórhassa. a legfondorla tosabb eszköz;il'.t niÍri-mazta. célJa_eléréséért. .Pra4. eljálá9a a magyarság nagyfokúanyagi és sokszor erkölcri roáláláí idézte elő.

,,Ez.a. Itörülmény laámtatan meglátátban bővítette a felvidéki3zelleml8egct. l'udatosrá vált a 5ondolat. hogy öneróre van szük-§c8., m€lly€l meg tud állni és ellen tud állnÍ'a klvülról iövó be-
11,:19k",uk. h.ogy ma3ára Lell találnia s hogy egyönieÍü. össl_magyar§ág sziiksét€s. mert crak így képes fenniariani m"rit. IcnTorient aztan _ hála a ma§yarok lstenének! - hocv i,.o^á'-radtunk a zokna}. amiknek l."n'núnl r.ji.ii .i"a"" ;ü&;fififi
|5yj\:zet e]lenére _ir, kivéve e3y e5észen már fait. amelvei n.-|3 l(€llctt e[nemzetleuíteni s kivéve az általuk félrevezeteit egyé-neltet.

. Á sorskózösré3. amclybeo éltünk l amelyet egyformán érzettmrndenki. tárgadalmi ér vagyonbeli lrütönbség né'iiüt, me3érlelte
!_."lyln a,keresztÉoy_ _vatlisetkölcs "i.pffi"nyugvó' netűeti ésrzoctális önfudatol ljttercunk rzemléleii - -etöm mondani -elegendó ónbizaluret oyrrijthat minden idók magyarjának a nem-zeti rzab"íltát é, "épí ;o5egyenrOliléii i"ryi"t"tt küz<lelmében.
:1:1l ,,lt tát i9t1 .:t_ 

1_ le3jobban, mire képes egy nép. teg.
l,?.8yobb. elesettrege idcjén is. ha magasabbr"nan .Ji-lt h"uttil.lul me8tanultut, lit j€lcDt hazátlan magyarnak lenni! Mellát-
l:§rlli"".!uiq;ft1"*.ff iáH.,l#uT,".tÍrl".ftÍ;rÍ?.{;:r;.:Í:
i,fi !"ű:,:iilT-"f, l'jj|.:á#tí,.f; afi 

,T;tf 
5!,'j*rr;t'g:l":ezért nálunk ismeretlcn vott ar ;;;i; ;rziáüái*"tjrr?;iij' eÉI".Tkülóníilés,. a ícleltezeti ..gy.ott."láái.,- ;';;'.;i;rii;e ü.ruÁr* irend. A kisebbségi embJrnet 

"-leieH' 
tityiitdií,-tir;;;;-kii;-oflTe 

1cm. engsgte mcg at ilyeríajta nevetségee társadalmi fo-
§yatRozásokat. F]lóttünk mindi5 ez volt az emÜer, aki tett, áldo-aott a közórt s kivette a réseéi a rcmzetmenté* .unká;eúa,-i"*
r_liq ::, |syÉni érdekhajhász, 

"ti ;rá-iiltteti meg ^'niii-Ilat§agot! Áz volt az ember. aki hivatárát, muntaltörét Öirze tudtaesyeztetni a balsorghozta idók .tövetclményeir.t , h" Ü' i;;;a tözórdek, eldobott fentot, rtéltóúgol iiiI"ii, *köl;Í 
';;i:

mát latbavetve, odaállot{ aho"á kim"értg heiíéi;;ii 
" 
6üiil#ü áj'f, i.l á, ii. t" ai"* iffi ;#t "" i:ti.#,Í*á;sorsával s a szociális esz*ét nenzeti- ffij Üát" emelni. Ebbena. tekintetben nálunk a földm{ives "diÍ"ri"" értékeg -onitivégezhetettn mint ahór r p'p s u *uoiá, ,Ó"rrrgY Ú;Úpc;;ffi;

LlPj! " nemretépítésbe. i,iit akár az ; ;8*öt, vagy orvos, hamínden elhatározásuk és melekedctüh el6tt a közös iél, a bi.to-rább és zavartalanabb kisebbségi tl"t *.g"r"piiau tebigett. 
'

, l{osl alonban ez így történhetett, azi a nemzeti öntudat fo-koratos fcjlesztése és fejlórlése eredményezte, Vczetóink átlátták
anna,k a íonto,sságát, hogy a kisebbségi Áagyarság minden epyes
tagJát bfle kell vonni saját sorsának irányításába. A lesdhry;bb
i,l_:y!:t"jjtq munkát, mondhatjuk, az tíjíság "es.rt., É.,J'ö.r_tlrníl7tc ókcl a ncmzeti és kcresztényi ériés, valaÁint az a tudat,

l;í],í,.:iT.?JJ"li j'ii:i';ih,íi: j*,#:i'lufi;fi 
i#:í'""*f

kellett felmutatnia, hogy elérj{ azt, amit mások fcleannyi munta
árán szereztek. Nekúnk nem voltak 5ondtalan, ifjú éveink, mcrt
klizdenünk kellett a reánkszakadó, iér".. iá?k ieménvt.'célki-
tüzést, szabadságvágyat letarló átka ellca. Vállaln"ni tiítÓ*-*i"-
den _megpróbáltatást, amclyek a iavarészt falusi nénet ,mepméte-
lyezó,.malTista_ szennylapok tám-ogatása alatt álló, komniunirta
zsidóság ellen folytatott küzdelmüÁkben értek. Igen, a falu be-
csűletes, jóhiszemü $pe volt a legalkalmasabb taiaj a társadalmi
kútmérgezésre. A ,,bumanizmus -úttörói'. itt véteiték lessono-
szabb a.knamuokájukat a keresztény magyarság lörében, "Énnek

í..ko"rlk:lTénye aztán az_Iett -_a falumból, Mez6kászonyból és
xornyékéból veszem a példát, _ hoxy amilyen arányban ÜrÜltekki a_ templomok, oly arányban nótt i kocsóatöltelé[ek tőmele sa ,,telvilágosodott munkásság",már coak vasárnap bordhatta" be
ke§€rves muokájával szerzett kommencióiát. meit elóz6 nao a
,,tekintetes rirnak" szombatja volt. Ehhez á tönkretett és lealá',oti
néposlt#yhoe. lehajolt a,Felvidék .fiatalsága. Miiali"r- aÍ.Ú.,
lt_ogy fölemelje, mert embert látott benne,"a szenv"edó testvért,
Kiment_közéjük s kultúrelóadások, munkatáborok keretében ipve-
kczett_ figyelmeztetni öket voltukra, erót, bizodalmat ébredi'enibennük,a mindennapi kenyérért végzett munkájuk közcpette.

ii,íüt''!ii.1,,!.""í§,:,i;,;f ílní?,,.lrffil,ni:r*;,il.J'l',,:.Jr
bért, több az egyérl, a közös cér jesiéúin.---- -

Kész0l a zász!órúrl az egylk íetvidéki táborban

:ú,ii$l]1"i"u,ff*áí"í;iö$1Jf,tTí,,-T*l?;*,:;":Io::
?:,ry:: ,_:luséli szell€m, aTellyel rokak clótt idegcáeknek tÜnünklrl, oe amely a varunk volt s_ éppen.ezért nem Eagyjuk el soha,haoem megtartjuk és gyakorolni' To6iui r;"áregÚ]"---

Me.rt tudatában vagyunk annak, hogy mi, az ifjrl nemzedékvagyunk ]. jöv6 bizoda]rna. E, " sr"gZny, .sonka "baza 
t6iüo-kvaíJa. aa tle-tet, a megújhodást. a feltámadást. Nekünk kell meg-

::lit":+..1,o8y..a.masyarság étni atar és tua ic éi"ir Éi"i-.i"y
§reb.bl egy tisztultabb, egy megérdemeltebb nemzeti élctetl Olyiír,hazát akarunk. ahol a véirel, ierejtékkel ;i; ;;yirro. -"jlz.*telt.drága fdld gyümölcrét a horifogtúi irűeÉal e, ^' Ái,régóta itt é16 nemzetirégek fiai .élvezzék, ne pcdig jövevény-
fajok.élórködjenck a nemzet tcstén. Akáriii es" alaimíty.; ;;;-közölckel akarnáL is bevá8_ni az utunkat, ., -ili. így lesz, mertígy lcll lennie l lgy követe-li ezt a közéráel e. 

""t 
or"Ír"ri.i"i" 

-

És most a Felvidélt_{!"i, " Nagyságos F.l.a.lotn-rs-rrr.
Tamág vezér_rong,yo§ ivadétai üzennJ(. ÜÁ.tiiiua ; r.Xiűi
::ri.i:l,,r:le egyieöleli a napcrókolta, bánsági ;;iljt;e-iiÖ
:.!..r..::|q Erínévcl, a zempléni patakok csobogásával és a szi-xelyíold lcnyveseinek rusogásával. EEybeöIeli és elviori. holvm,egv{gasztaljn 

,u.,o_qs_ 
mindig elnyomáiban ,rryIáaO,- á.- ;Úi;

hazavágyó véreinket! Mert a mi üzenetünk ez:'
, Testvérek! ... Crak kítartásl... Fölöttetek is pirkad rrtár aaÉ8!; ..És,,mi tudjuk, hisszük. t,ogy 

"ioi rn;r roit.gyrr*, k.-resztreteszítós, lesz ott még feltámadás is!!
Ytlczy Fcrcnc
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!íi:ggmillíókétsztizezet kílogratnnult,
emetlát, ez az tl! német technih,ai t:sodtl,

amely a berlin-keletitengeri haíá:tix cél,

'aíl 
xzolgálirt"

Berlin városát a K.eleii tengerrel a Hohenzollern c§a-

torna köti össze, Ez a csatorna a l{avel íolyótól az Otlera
alsó folyásábaz vezet, Legjelen,tősebb pontja a nieder-
finowi lópcsős zsilip, hol a 36 méteres színvonalkülönbség
mrrtatkoiik a Havel folyó és a tenger színe közijtt, L)z a

vízénítészeti szempontból is igen értlekes berendezés nógy,
*cu*á.tól fü§getlén, lépcsős rendszerű, eg5lenként 9 mét,er

ei?sü zsiliprei-rászerből áll. áz egész berenrlezés clymrlrlon
van elkészítve, hogy a zsilipeken eg_vszerre lrala<ihat át

két lrajó felfelé és kettő lefelé,
A háborúutáni idlíben azonlran a zsilip forgalma

nagyon megnövekedett. Még 24 órás üz,ern mellelt is esak

naéy n"rrezlégek árán sikerült a forgalmat lebon_v-oiíta,ni,

míi az épttéúél - 1914-ben **, is gonttoltak arra, h,og;-.

bizonyos idő multan szükség lesz a zsiliprenrlszcr kibővíté-
,sóre. A közbejött háborrl azonban ezt mcgakadályor,ta,
o.aiq h" csak áz egyik zsiliprendszernél ál1 is lie a lcgcseké-
iyebÜ zavar. megakad az egósz forgalorn,

Az rli berendezést úgy terveztétt, .lrogy teljesítőkópes-
sépg ióvai íelütmulia az élőzőét. A szárnltílsok petlig orla-
ve?etiek, hogy az iri halóteknőneti 1t]00 tonrrás hajókat,
is be keú tuitni rogaania, Ezután nrár csak azt, lrelitltt el-
dönteni, lrogy ez a második zsi}ipberenrlezés lí:pcsős, 1cjtős
rrujO,ti,oug§"lujO.melőmű tegy9n. A kirrrerllő szárnílások
*rőO*e"y.Tiéppen eldöntötték, hogy úgv é;líltís.?,e|i, rnint
gazdasá§i szóÜpontokból tegelőnyósebb egy lraj<ienrelőrnii

8prter" i;U"et tett tekniíve!,' fiiggélyes vagy n:rcgki)zqiítő,

leg függélyes em,elkedéssel.
íiz az építkezés a mérnököket olyan munká elé álll-

totta, amityónre ezicleig még nem v,olt pólda, Nern keve-

."Üt.rr voú s"r,, minf'l,Z mittiO t,il"granrmot ,* enn.vit

nvom a vízzel. telt te]rnő a benne lévő hajóval egyült -*
u'Í.á""ev;bb üzembiztonság ruellett, pár perc alat,t, 3{i

métor magasra kell enrelni.
A kivitelezésre elíogadott tetvben lijból érlényre

jutot,t a rógebbi ernelökn1l alkalmazotl, eljárás : a tekn{í

siiIr.ilrtlrlirIt.rilkiitr.lt,k^l.elr.llttggr.sz.rt'tLt.llettsril-vokklrlki-
eticutitése. lliztonsrigi sz.ctltprrntokLr9| .tlA5attis nag!,on

aTÜalrrrr,rsrrak látszolt- ha :r i,eknő s{rlyát rlrritkiitelekreo
ii};tettn."rrgot .n. csapágvatira is c,llerrsrilvoJira t,_1tlsztvrr.

viszir; at. 
'i{a 

ug1,,r,ris 
'Ógl,ik vag_r nlásik szerkezeti rész

**.ii.s l|elrtrorrrljá,a szolgáiattrt. rrenr áIl lrel tizcrnzavar és
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b6l ós a 157 m hosszrl csatornahídból, amely az emelő-
rnúvet a íelsö csatornával összeköti. Az egész teknő -* eglr
hídszerű vasszerkezet -_* 88 méter hosszrl és 16 móter szé-
les, A teknőt stllyrrregtakadtás céljából egészen küliinieget
*célból készitették. De rnég igy is, a kapukkal. hajtó-
művekkel és a bennelévő vízzel együtt tötrb mint négy
millió kilogrammot nyom. Ez p*dig megfelel hét megrakott
tehervonatnak, egyenként 38 vagónnal. A tekrrő srllya
természetesen nem változik, ha benne van a hajó. llgyanis
minden hajó annyi vizet szorít ki a teknőből, mint amennyi
srodeti srllya. Továbbá móg az is fontos, hogy *záltal a
berendezés által az emelendő stily, legyen az bármely srllyri.
hajó" ruirrdenkor, egyenlő 4200 tonna, A teknöt 256 drót-
kötól tartja, 128 minden oldalon, anr*lyek a teknő fötartó-

jáhak felső részére
vannalr erősltve. A
drótkötele}< három.
és lél méter átmérő-
jű kettősvájatrl kö-
télkorongokra csa-
va_rodnak fel. Ezek
a korongok az eme-
lőállványzat tetején
egymás meltett. két
sorban 1relyezked*
nek el. I]gy-egy
drótkötél teherbí-
rása 150 tonna;
az emelóműrról
azonban biztonság!
okokhól csak 2z
tonnávalvannak ter*
helve. A kötit másik
végén az ellensú_
lyokfüggenek. Ilzek
hét méter hoss*rl
betontömbök, amg-
lyeket még va§for-
gác§ is nehezít. Hat
ilyen betontömb ke-
retalakú szerkezet-
ben íügg, arnelyek
megal{adályar.zák a
betrrntömbök ]ezu*
hanását a kötél
ssetlegf§ leszakaclá_
sakor, Összesen 192
ilycn betontiimb
van, amelyek telje-
sen megfelelnek a
teknő s{rlyának ós
ezáltal ezt ki-

*gyenlítik. Az ígen je}entős kötólsírly * 90 tonna -*- a
t.ekrrö felfelé haladásakor a kbrorrgokorr keresztiil mirld-
inkább áthalad az ellensrlly oldalára és ezáltal azl nelre*
aíti. A teknő lefelé halatlása osetón trledig erre az oldalra
keriil, jelentősen megnehezltí ezáltal a teknőt. Igy tehát
a teknő és az egyens{rly közütti egyensrily megbomlána"
í]nuek a kikiisziibölésóre nógy darab, egyerrként 22.5 tonna
sírlyú lánckötét szolgál. Ezek a ]árrckötelek a tcknő fő*
taltóinak négy ptlntjárr mege.rősítve, az emelőnrű tatpáná!
giirgőkön keresztül a násik oldalou az egyensúl5rckig ernrl*
kednek" amelyekhez lrozzá is vannak erősítve.

A tekn6 mozgatásához, mivel arrnak s{rlya teljesen
ki varr €gyenlítve, c§ák ígen kis energia szüksCges. {lsupán
a 256 kötélkorong c"sapágyainak sllenállását ós a drót-
kötelek merevségét kell tegyőzni, §z pedig 4, oldalt elhelye*
zett, egyenként 75 lóerős motorral történik. Ezeknek a
rníJtoroknak - amelyek a teknö íelsörészén kiilön góp-
bázakban vannak tlhelyezve ** fordrrlatszáma trreintosan
egyezik, mert kiilön}ren előállh*t az az eset. lrogy a teknö
ferdén eme]kednék a magaslra. A. teknő úgy felfclé,
rnínt leíelé a 36 móteres emelkedést 5 perc alatt
tcszi meg,

E
l§
Fd
a

?§

l

ami a legfontosabb, nagyotlb hibák
esetén nüm kell az egész §zerkezetet
lebontani. Az omel6mű építkezését
192$-ban kezdték el és a forgalom-
nak 1934 közepén adták át.

A lrajóemelömú három léayeges rész-
böl áüi : az cmel6mű állvány szerkezet6-
b6l,azebben fel- éslefelé haladó teknő-

l.irnclkerlik a lralaluas íclvottrl.
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kat látjuk, §zemléljük, melyeket or§zágunk minden részéből
kiválrrgatva, mint legszebbeket, legjobbakat, legértékesebtle-
ket ide hoznat. Minden állatbarátnak és állatvédőnek me6
kellene tekinteni e kiállításokat és maga az állatvédelem is
helyet kapna e díszfelvonulás,:n és seregszemlén. Nem ha5Y-
hatjuk szó nélkül. ho5y ezek a kiállítások állatvédelmi szem-
pontból nem kifogástalanok. Annyi állatot hajtanak fel és

záraak össze, hogy túlzsrifolva állnak e5ymás mellett és ha
az egyik lefekszik, a szomszédja bele5ázol az oldalába.
Nagyon kínos lehet nekik napokig ilyen szük helyre beaárva
élni.

Fodor Árptd

I?Iezőglazdnsági ki*llrtá§
Az idei Mezógaz<lasági kiállítás a budapesti Tenyészállat-

vásártelepen, a §al6ótarjáni-rlt mellett bekerített óriási terü-
leten március 29-t6l április 3-ig zajlcrtt le. Káptázatrrg látni-
való tárul ott évröl-évre a látogatók elé és tanulhat lrelőlük
nemcsak a különfólc szakember, hanem minden érdeklődő is"

Bennünket, állatvédóket nem érdekelnek annyira a mező-
gazdasági gépek, a földmúvelés, kertászet és ipari termékei,
mint inkább a különféle háziállatok. Elárasztja szívünket a

gyönyörúség, állatszeretet és hazafias büszkeség, lra azokat a
.remek lrrvakat. bikákat, magyar szarvasmarhákat. sertéseket.
juhokat, baromfiakat, házinyulakat, kutl,ákat, halakat, vada-

BESZÁMOLÓ
a búsvétl 6rsvezet6 tábor ,rl,ássuk, ló
megflgl,elö vagy-e?t?tJ. Dá]I.ázat eli6

rósz6nek eredmónyér6t.

671 érvényas pályózat érkezett, Ezeníelü
még körülbelül 200 olyan, ameh, nem felelt
meg a pályázat feltételeinek.

§ok nagyszerű gondolat van a pályáza-
tokban. öröm tölt el benníinket. -hocv 

a
magyar cserkészlfiriságnak vantrak látÖmá-
saík. Aggódó_szerei,cttel, nem c§üÉ8cd6 kiite-

inket, hogy a
anrtak lAlomá-

saík. Aggódó szerei,cttel, nem c§üÉgcd6 kiite-
i.,ss,égérzlsscl ós ragaszkodássat "figyelik 

éstfsse8erue§scl c§ ra§áczkooással IlFyplil{ és
ószlntén {tttlik meg a körüIöttíik ftilr,lr óle-
tet.

lVíagától értetódlk, hogy minden pálvá-
zatnál kell elsónek is lennie valakirrik, és
hát trizony leggy*ngébb is akad.

A sok jó köz0l nehéz volt az els6t kivá-
lasztani; a pályázat sorsát elsósorban az
9öt!ötte el, hogy ki mennyiben felelt a
kitüzött kérdésre-s mllven értékes és ószilrte
volt az. amit mond. sókan bizonv másról is
írtak q így akármi_lyen értékes iolt is §on-
dolatuk, kisebb helvezest értek eI. (\'íÉasz-
talásul: a nálvázat lnásodlk részének iuta-
lomrlljal haion-]rinn trngyszerüek l) '

Az ela6 dlJat, a Magyar Cserkész által
íelajánlott amal órf lltn f el icv6Aépet \\'inkler
László, székesfehérvári S5. si. cscs.-heli
{serkdsz ny§f,te.

A másorllk díiat. a cscrkészholt áItal
íelajánlott Nomtitl hátib6röndól .Iancsrl
\liklós, ugvarrcsok 85-ös eserkész nyerle.

Díjakat, a következók nyerték:
Basdy Dániel (85. cscs.), v. Balla Járros

,{853 escs,), Rán Tamás (2S ctcs.), Bóna
,},hdrc (85 escs.), Ilozó Frrcnc (318. -cscs),
í}nrlnvári (i{bor (85. cscs.); Czclhoffer
Iióbcrt (1l6 cscs.), Csáthy Károly (l72
cscs.), Delrrórl1, lslr,án (126 cscs.). l)ékány()tlt'r (196. t,scs.), Dnszkocs ltéln (1 l6.
csct.). ljálriárl ll(,rene (9O§. cses.). l-arkas
.|(,lr/i (()ti'{ 1,rrs.). |:rrlkner .Ienő (9l3, cses.),

Gratzl Ödön (126. cscs.), Harmos Káro|y
(113. cses.), Halász Alatlár (61. cscs.),
Héjj Huba (35. cscs.), Holman l\,íátyás
(853. cses.), Homonna Lá§zló (971. escs.),
Kárpáti Kálmán (653. cses.), Kis Ernó
(595. escs.), Klss József (22"1. cscs.), Kis
Tamás (Kassal cscs.). Kiss Zoltán (92.
cscs.), Komárnmi Jánns (92. cscs.), Korbuly
Tamás (3l4. cscs.), }íárkus Egon (127.
cscs.), Mikolai Tibor (126. cscs.), Molnár
l§tván (160, ss.), Mon,ay ZolLán (L
cscs.), Nacsádi István (126. escs.). Németh
llerenc (92, cscs.), óhidi Légnán László
(25 cstls.), Palánczy Egon (85. cscs,), Pa]á-
rryi László (50. cscs.), Polénia László (36.
cscs.). Pass Miklós (l41. cscs.), Fátkay
(iéza (l5. cscs.), Say Rudolf (E5. cscs.).
Solymos Gér.a (71. escs.), Szabó Benjamin
(t50. cscs.), Szótlősy Ferenc (126. cscs.).
Vtzi LászIó (2. escs.), Zsolgyai Endre (908,
cscs.), Zsolnal Kálmán (8E. cscs.).

Felismerve az órsvezetó tábori pályá-
zatl nagy nemzetnexeló feladatát, a követ-
kezó nrcgqiánlások történtek l

Magyrir Cserkesz snrktsztősége meg4ián-
|ott e§y darab amat6r moziíelvevót.

A Cserkészbolí két darab ,Nomád háti-
bíröndöt.

Az .Ag|a hÁrom rlarab Rox íéttyképezB-
Aépet, két-két tekcrcs Agfa-filmmel.

Horváth. Dezú dr ráalió- és rádióalkatrósz
§zakiizlote (lludapest, IV, Mrizeum körút
11) két darab adócsiivet.

Lúng Tibor rddió és ttillamossdgí szak-
ürlel (}}udapest, VIII, Rákóczí út 0), 1 darab
rnikrotónt, 

-1 darab rövirlhullámú lorgdt,
1 darah transzíormátort, 1 darntr morsc-
kopogtatól"

jJa|edcr lllalszerggár RT. 12 daratr nagy
í]aola- szappgnt.

I;ornél' }ruin fptonaqvkcreskcdó (Buda-
pest, I}álvány u. t6) 1 rtarah .lrrstophot
megviláglt ásmérót.

Telelónllgár RT. l0 pengót.
Roller I.őrdnl villaniossági nRg.rkeres-

}edó ( l}udapest, V l l I, Tlákóezi l'lt, 6l) .í
darah zsehlámpatokol.

{innrlos Géza ftltonagykcreskedó {Rurla-

est, I[, Margit körút 31) 5 tekcrcs 6x§-es
clrleussner-íilmet.

Frunklin-Társulat lroilalmt ínténl
Köngongomda (Budapest, IV, Egyetem
4) a Búvár e§y évi elófizetését.

Cs
u.

Polus-§rrius Műuek A]tkumulútor és Elem-
ggá|t RT, (Burlapest, XIII, Yáei út 137*
l39) 3 darab zseblámpát.

Magyar Amatőr|ilm Szőoetség (Budapest,
VIII, Ilákóczi út 19, |" t6) em. nagyszer{l
szaklapjuknak, a Pergó képek-nek öt jutal-
mazott részére 1-1 évi elótizetése.

trlaggar §icmeru-§cltuc,kert. Mdoek n?.
(Budapest, YI, Teréz könlt 36), 1 darab
T ele| unken perínan€n§ dlnamikus ban gszórót.

Foloszemle, foto- és fi]mmüveszeti, tudo
mányos és kritikai folyóirat szerkesztósége
(Budapest, II, Retek u. 6), 1938. éü év-
folyamát, továbhá háromszor léléü el&,
íizetést és 2 tekercs 6 x 9-es filmet. (Meg-
emlttjük itt i§, hogy mb:den magyar csei-
készfirlnak szlvesen állanak rendelkezé-
sére szaktanácesal és kérésükíe mutatvány-
számot is küldenek l)

Engcl Rárolg nillamosságí gyrir (Budapest,
VII, Vörösmart!, u, 16), 2 darab zseblám-
pát.

Amalőr Rino Szeroice, Amatórlllm szak-
üzlet és kölcsönzó (Budápe§t, VIII' Rákócri
út 23), egy darab amatót íilmfelvevógépet.

Fehér opíika |otoszakúzlet (Budapest, VIII,
Múzeum könlt 2) 1 derab íényképezőgépet.

Juszt Ggula |otoszaküzlet (Budapest, lI,
Margit.kö_rírt 38). 1 drb Filmat lényképez&
gépet és filmet.

Hau||-uezérképaísetet, á tekerc§ 6X9-es
}lauff-fitmet.

Ardó Józse| szaküilet (Budape§t, VI,
§ilmos cs. tit 13),3 drbtörpevlharlámpát.

Túborparancsnokság, t7 darab négyszög_
letes portyázóesajkát és 20 darab h6palacko1.

A pályázók nevébcn ezúton is köszöne-
tet mondunk a pályadljakat felajánlóknek.

A budapesti tábor tagjai a pályadljakat
átvették. A debreeeni táborrész ta8jni po§-
tán kapják rneg.

Figvelem: a pályázat második részére is
érdemes pályázni l
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A .,Oyakorlati órsvezetö.. elfosyott.
tsalÍa Dezsö cscst. vállalt* azt a ie}adatot.
.hogy mint a 

'entemlített 
kö,rrvv utóüát. ..Ai

órsvezetó" címü .könyvét ,m§§íria. Á ,könyv-
ismertetésaek - ha üasznos és Jó könyvröl
van szó, _ az a feladata. hogy kedvet kelt-
cen minden érdt*e}tben s aztl,k az ismer-
tetett könyvet a maguk szfunára beszerezzék.

A könyvet átnéztem. ÍíEy ,gondolon\ rrert
ak*d egyetkt olyan őtsvezetó, de még segéd-
órsvezetó sefi, aki ne szeretné, ürogy cser-
kéezvezetói rnunkála,mifié,t tökél€tesebb le-
8yei. A2 órsnek a vezetése olyan sokol&lú
isrneíetet &lván az órsvezetötöl, üosy fettét-
leirül szüksége vaü ílhnutatóra. Hogy mfurden
órsvezet6 rnaga is belássa, milyet fia.sznos
*ónyv ,,Az órsvezetó"', bemutatunk néhány
fé§zleiet belól§i

Nyolc pirosareú, vidám ltíl: el most az
órsöm. Együ{t ját,szunk, szórakozunk. De
tnlkor ltell, komolryak is tudtrnt lenni, és ké-
pesek leszünk arta. ho!§,nagy dolgokat vi-
*vltnk véghea.

Nyob flú: külön-kü}ön mindenilrük önálló
esyéniséc. De ez a nyok, fiú tud esgyé is
bnni, ha a közös cé} íreskIvánja. É,s kifelé
ilyenkor nem tünik ki a kübnlé}e vénmérsék-
let, a másirányú képzetts€. a különbözó
íosla}kozás. Eltitnnejk a különböz6ségek. Meg-
marad az egy-sé8es: az órs.

Nyolc kivá!ó liúból á1l az órsórn. §ok min-
donben kítlönböznck egymástól. Egyban azon-
ban vahmennyien egvek: mindenikü,k vezető
akar lenni.

örsönr ,rninden cserkészéból vezet6 lesz!
Enne.k valomennyien trdatába vannak és

erre elókészíte,m óket. EEyik, mint cserkész-
vezetó. újabb ifjítságot *vel fel, másik hiva-
talában ér el olyan murrkakört, amelyben
rrr,ásokat kell irányltania.,a harmaük mfihe-
lyébe,n }esz első mur*ás, munkavezet6. Csak
néhárry év ke!! ahhoz, bogy az élet külön-
bözö küzdópontian a nyolc kübnböző esyéni-
sé*, elüelyelkedjék. És e{rtor majd rryolc kü-
l&rbözö helyen terjed aZ, eszire és kel életre
ílí örs.

Nyolc pirosarcú, üdfu fili: ez most az őr-
§öm. Nyolc kiváló vezetűérli a jövő társa-
da,tmában: ezzé lesz az órsörn!

a

Az órsvezetói muota lesszebb. lggfe}eme-
lóbb tésze s tervezgeté§ - Amitor 1z őrs-
vgzetó €cyedül van, errÉkor sofldolataival
rövid időre egyedül mara( leki szernei eliltt
mesielenlk az órse, ott vaa rnind a hét fiú_
arc és *zeretelte} inosolyo8tsak rá. az örs_
vezetójükre. llyenkor az 6tsrrezctő szabadon
cnsedi képzeletének paíipáit. üoty azolt sza-
badon tzáguldozhassa*ak a csertészélet tap-
clltötte .mezöin.

A képzeletparipák pedig vágtaínat. Az órs-
vezelö alig tudia már figyelernnnel kkérni
ö,ket. De €§y.egy rohanáo után visszajö*n*
§s hozzák az új terveket. csa* válogatai
lrell betólük. Most az örsvezetó összetireli
óket, lékeniattia,képz.elctét é§ összesy§iti
az olóbbi nagy szfiguldozás al,att látotta&at.

tE!ülrerüt az ór,wezetől rrotesz és a .tyol§
ceruzr sűrü sorokban jesyzi íöl az 6| terue-
ket. A rószletes kidolgozásuknál már előker0l-
nek az őrsvczetöi és esyéb cserkész sza&-
kónyvek, a ,,]llagyar Csertkés.d" úi és tégi
srá,mni. Az drsvozető pedic ké§?íti a ter-
véket.

E}6tte áll a cé!: a hét órsi tag vezelése a
c§efkészet úüain. Szímol a tendelkezésére
álló idővel, eszközökkel, a terue,lt rnegvaló-
§ítá§Ánalk le,hetóségeivel, Most ,már a féket
tartott képzelet, a §andolkozó' vezetó veszi
átr a seót. rno§t n!ár nem ,le,let szabadon csa-
p0$§árli rnindenÍelé"

Az órsvezetri ott ül az asztata etőtt és ter-
vezget. Ké§zíti.az Órs kitándulásairrak. ö§§ue-
sveteleinek. e.syób e,gyütte§ ,muftkájá,íak
terveit. Közben maga elótt |ália az. őrs ,rnin-
den taglát: Lacit, fir,urkátl Ö.-sit ós a töb-
hicket mind. A szívc csord,u|tig teiik a na§y

saeretettel. Maca eié ,rnosolyog és tovább
tevezget,

Ez a pllla rat aa őr,swzetói ,mu*ka ,rninden
láradsásáért, miílde{ küzdel,tndétt kárpótolja"

.t

Esy ,úi &§vezető kérdezte t régi drsv,ezelő-
iétő!, akine,k a véleményére §okat adott:
* Mit tosyek, hogy az őrsöm ta8jai szívt-

sen járjanak az ai§§zeiöv§teleimre?
A ré.gi tapasztalt örsvezető ,habozás nélkü!

válaszolt:
_ olyan összeiötelcket ren-dezz, anely a

íiúk szárnána élüóny, amely órsöd tasjainak
szórakozást. ,érde,kesséset. változatosságot
nyujt és ezért számu.kra élvezetes.

Feleljütrk tehát részletesóbtn a kérdésre:
,,Milyen legyet tehát,minden összeiövelel?'"

1. Á}la,ldó cólja lesyen a ,,íiúk nevelése ,és
tanítá§a. A kisebb rószletcélokat alkalmalr-
kÚtt, - a,lrogy a tltörükrrények éppen klván-ják, -_ ielöliük rnes.

2. Az ósszelövetel ,minüg a ílú.k ieényei-
nek rnogíeletó leryen. A ,kisebb liúk össze-jÖvelelein le,cyen minél több 

'áJék. 
A ,kikép-

zést, tanítást is * a khetósés hatátáis --játék keretében vég,ezzllk. A nagyobb fiúk a
kunoly mesbeszéléseket, problémak meg-
vitatását szeretik az összejövetelek progra.mm-
jában.

3. Legyen az össaqlövetet a ííúk. _ qnh-
dic a többsfu! * változó igényeihez i.sazod6.
4. Étvezetes,, han*ütatos ös*szejövete}eket

rendezzünk. A liú,k azért járnak el az össze-
iövetelekre, hoty ott társai&, barátaik ,köré-
ben jól érezzék magukat.
5. VáItozatos összeiövete|,eket tartsunt.

Mindiq legyen az ö§szeiövetelünk prrlgramm-
jába,n valami úi, valami *em vátt, a fiúkn,ak
tetsz6 dirlos. §z váIttrzatossá. érdekessó ds
élvezetessé teszi össze!öveteleinhet.

6. Rendezzünlc olyan ös§zejöveteleket.
a,mire e!ózeies megbeszólés né}kül iönnek
óssze az örs tagjai. Pnmek az összeiövete.l-
rtek á ttrv§zerrlséséröl és előkészítésóról
cs*k az 6rsvezetó tud elóre.

7. f|,sy readezzük meg az órsi összejöve-
te}oket, hosy oit az őrs nninden tatiána,k
mi,nden egyes alkaüNnmal lcgyen valrmi fe}_
adata, szerepe, amire készülnie ke!l.

*

A jó órsvezetó az 6tsi összeiövetelre letki-
isnereteserr: a }ostelje§ebb tudásával és min-
den ismeretével készül elö! Az összt.iövetet
elké_rzltésénok tern egyetlen fe}adata az össze-jövetel résaletes programmjának összeállítása.
f;zzel még korántsern lejeztük be az össze-

4|2$

iövetel elökészító§ét! t ogy vat,a,miú ki ne
ieleitsünk. célszedí az előkészü}et egyes ,moz-
zanatait pontokban összefoglalva rögzíteni.
l. Az összejövetel ;helyét és idejét meg-

beszélem az őrsönunel. (Ennek szempontjait
az elót biekben rószletesen megírtrrk már.)

2. A, mfu régebben elkészltett progíammot
áínézutt, kiegészítem. A ílrogramm összeáilí-
tása óta merllihettek iel úJabb §zemponto(k,
íria,trb kívánsásotk, Ezeknek megfelelően --
szükség saerint - .módoslthat*m a ,tégebben
elkészltett össze!öveleli progíaifirtrot.

3. Rliméletben ielkószüíö* az összeJövetelre.
Nert szégye,nlem elővenni a csetkészjegy,
zetei,met ,és az ótsvezetöi ,könyveket,

4. Oynkorlatilas felkészüIöt, Á gy,a,korlati
bemutatásokat nótákat, játé*okat rnagamban
eipróbálom, amit me,m i§dok tökéle,teseil. mo§t
taúu}orn .m9g,

5. l,élelkben felkészü!ök, Az ósszejövetel
eiész anyagának birtokában az összeiövetel:
vezetés módozatait is átgondolom. }la szük-
séges va§y móg nincs .kellő gyakorlatom az
össze!övetel vezetésében. erról is készíte.k
rövid leljesyzésekct.

6. A kiképz-éshez szll,kséges telszerelást elő-
'készltern.

7. Az óstzejóvetel elókészítésúbeln segéd-
kezök szerepét ,negállapltorn. Az összelöve-
tel vezetésében közremüködöket,fel,adatukról
részletesen táiékoztatom.

8. Tartalék programmpo,niokat keresek. Erre
sz§kség ietet esyik vagy rnásik píogíafilm-
szám várat}an elmaradása esetén ós 
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deti progtammnak a tervezettn{l gyorsabb le-
bonyolításakor.

9. A szükséses felsz-erelésnek az összejöve-
tel,helyére §zállltá§át elintézem.

l0. Az. utcán és a szabadbat mirdig figyeló
sze,rnmel járok. hocy észrevegyem azokat a
dolgokat, amiket e*y-egy kiránduláson vagy
öTszeióvetelem alkaimával fel, tudok hasz-
nálni.

ll. Tetveket készítdt aría vonatkozóan:
hogyan tuddfi az összcjövetel ki,képzési
anyagát étmóny lormájában ad,rli 6rsömne]k.

12. §drasem íelertem el, hosy a ió őrs-
vezetó. bármilyen iól tud,ia is a próbák anya-
cát, ,készül az összejövetelre!

*

A neryedik próba &i&épzés,i anyagának
eredrnéetyes elvégzésót, teljes ismetetét egyéni
telfusltménypróba alakjában, mutatja bg a
cselké§z. Az ecyéni teuesítmérryptóba elvég*
zése térlias teljesítrnényeket, rnólyen,syö-
kerezó tudást és szlvós kitaítá§t kívát a
c§erké§ztól. Lz ecyénl telJesltanénypróbán,
mint a próöa elnevezése is mutatlal au egyéú,
az egye§ cserkósz iíutatia be teljes, cserkész-
tudását. ltt mutatja meg négv év cserkész-
rmtkáJának .ki.ktist{lyosodott ereúm,ényeit,
maradandó értékeii.

Mivel ecyénl telJesíttnényplóbát aa őts-
veretó is íeidezhet. soroliuk ,fet az egyéni
te§esítm,énypróba re,ndezésér,e}'kapcs*lntos
tudnivalókat:

a) A telie§ítménypróba resgeltől+stl* tart.
b) Á résztvevök telies menetfe}szere!ést

visznek rrragukkal.
c} A próbát úgy kell megrendezai, hagy

standard Srtéket lehessen elöltni. Et;rre* e}é-
rése a próba íneEállá§át. el nem ér,ése a
próba visszautasltísát ielenti.

d) A teti§sítinénypfóbát legjobb a táborban
megrendeznii a kiránduláson val$ ,rnegrendt-
zése is nr"ár szükségm,esoldás, Nem szabnd
azonban semrni körül,mérryek között §em
szobábat vagy udvarban tartani.

e) A rnegszabott fulatlatoknak nagyfm gya*
kotbtirrknak kell lenniök és fel kell ölelniök
lehető}es az egész próbaanyngot,

Á.z esydni telíe§íffné,nypróba megállása
alán ar órs egész e,syüttesben, ílrsi telje-
sítínénypróba ketetébEn tesz tanuságot is-
nrereteirül. Az örsi teljesítménypróbán az őrs
ta§jai nemcsak az cgyes órsi tagak tudását,
ismeretét mutatj$k be, hanem az íjrs eredmé-
ayes együttmr}kOdóséröl, az iírs,i szejlemről"
az okos nr,unka ,m,e§osztásáról i§ t&n§§á§Ottesznek, 

_ R -

Légy bátor és merész, -.vidám és tettrekész, _
igyál sok Franckkneipet,

" erós leszel, - mint
Popcve a tengcrész! .. .
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A, vllá*háborttbsn elo§elt s §udapesten el-

temetett ,német hósök e,mlékére a tlősök
temet{íjóben rend§zett ünnepsúgen a C§er-
k,észszövetség dí§zc§apnttal vett 'íé§zt é§ ko-
sztrrút helyezett, az em}ékmiire.

Az I. (budape§tl) kerület lécoltalíni kerék-
pátos gyakorlatot tartott a fővárosban.

A ruszlnok burlapesli látoÉalá§ával kapcso-
laiban, az l. kelület díszszakasza ré§ztvett a
fosadtatási ünncpségen. - A budapesti csa-
patok sokszáz c§erkésze íé§zt vett alcn a
íáklyás felvrmuláson, amit az Északkeleti-
kárpátok visszaker,ütése örömére,ren.deztek
a baráti, áIlamok követsé,sei eiöti. - Az
Északke|eti-Kárpátok megszállása alka]rnával
derekasau kivefték részüket a nagy munká-
}íll a tleregszászi cserkészek. Lova,kat, sze-
*ereket soroztak, lkatonal irodák,Lran dolgoz-
tak, éjje}.narrpaí álíandó §zolgá.latot teliesí-
tettek az állornáson, elszá}Iásolták a tiszteket
§ vezetgették a katonákat a részükre kijelölt
helyre. .- Az újabban felszabadult területerl
Nacyszóllósön, Kirátytrázán és'I'écsőn műkö-
dik cserkészcsapai.

Leí§ye| csertész magyar cs,erkészlevelezót
teres: némct nyelven. Adatai: Wlodziq:rrierz
Mrocr.kiewícz, Sos,nrrwiec. Lengyelor.szá§.
Limanowskieco 14, m. 74. é

Bereznal Arrrél, a ,,Magyar Cserkész" o1-
vasói e}ött lrói nevén tnint ,,Jákó" s mint a
,,Vörös Kör" rlá\yázat szerzóje isrnsretes,
,,§rlmma cu,m iaude" ioxtudományi d<rktorá-
tu§t .§zerzett,

§zenllványl Jenő, a ..Magyar Cserkész"
munkatársa április ?2-én délutan 16 óra lF
peí{kor Budapest l. hullámhosszám. elbesizé-
lésót olvalssa fel a Rádió ifjúsá,gi iroda}mi fél-
{rráia ketetében. Ezek az if!{rsási irodalmi
lélórák, amelyekon a migyar iijítsási írók
1riválósásai szorepeln,ek maid munkái,kkal, a
jör,ó en két,hetenkfut kerülnek sorra, Fisyel-
.iétek n rádióműsort,

Névtörlések az Eszperantó cserkészkör,
bgn. A kör tözli, hogy azoknak a neveit,
arkik ezévi fe}szólításra nern ielentkeztek, a
köl névjegyzékéböl törtri.k. Jelentkezni bbet
levE}czölapcn is. - Je!entkezésekbe,n a csapat-
szá,m finindig közindö,

A Magyar Eszperantó. c§€rkészkör e8ylk
tagla nyerte az olasz rádló eszoerantó,
pály*zatának dllőt. Az o}asz rádió e§zpefantó
nyel.rü ldeseíríorgalrni pálvázatot rendezett,
me}ym,ek hallEatói azt a Jeladatob kapták,
hasv találják ki, tnilyen o}asz vidéket ismer-
tet az o]asz tádió" Ez m&r az ötödi& iken
pblylzal, ,nelyre a vitás mind€n részéből
érkeztek válasaok, mütatva az qszperantó
etterjedtsósót, Az 1939. évi pályázaton a
rrimai .utazás dfiát D6si Rea§ő egvetemi
hallgató, §oproni c§eíké§z, a Magyar Cser-
készszövetség eszperan,tó gyakor}ókörének
tasia nyerte el, kit az olasz rádió erró} esz-
perantó n},elvon értesltett és előadásában is
lelolvasták nevél. Az olasz íádió t(üliöldi
m.ítsor,a havonta eszpérantó nyelvü kiadásban
is megjele,nik és érdeklőttrókn,ek ingyen .meg-
küldik,

Márchrslran tartotta iín€:g a |yoni iogi egye-
tem amiiteatrunában az egyeteírii hallsaiók
csz,perantó köre a magyar cserkész-eszperantó
kör iltal kikül,dött, Trianonról és Magyar-
orszást(r,l,szi;ló vetítettképes előadást.

Fglvldókl c§apatoktól kérjük az e§zperaü-
tóval ioglalko,zó cserkészek cílrneit.

Az aügü§ztü§l syáNdl cserkész észperaató-
táborban résztve,nni szándék<rzók rnielöbb
külrliéik be címei,ktt.

KüLUGY! l{lREK
Ausztrállal angol c§Qfké§z lclelez"ni sze-

retne an8ol nyelvel masyalr cserkéssze}"
Adatai: t'rank Anglin 636 Lygtxt SA Nth
Carltorl N. Melbonrne Victoria Australia"
17 éves,

Angol cserkész angol n§,elven szeret,ne lc,
velezni hasonlókrrrú rnagyar iiúrral" Adatai;
John Savage 4 Dalby Square Wollatort
Square Ncrttinsham Englan,d. 14 éves.

Holland c§erhész francia vagy német nyel*
vEn tudó magJ-ar levelezöt kercs, .külöuösen
érde'klődik az álhtvilág és a terrnószet iráni"
Adatai: Boudewijn v. d, Bilt Min,ervalaan
23, A*nsterdir,m Z. !1ol\ald. 13 dves.

középloktl lstolálnk állat. és növényvédelme
Elemi tskoláink 19.1718. tanévi állat- és

növényvédeiméról már treszártnoltunk, mo§t
mré,c a közép{okír iskoTák vannak hátta. Ezek
a közóp-. pol,sári és lelsókereskedelrni isiko_
{ák, m€s a ianitó_ é§ tanítónöképz(ik. A 63t
középfokír iskolától -- sajnos -. csak 378
évvógi értesítő érkezet,t a Magyát csctkész-
szövctségbe. Ezek a!epján készült iissze-
foglalásunik.

A üanterv és utasítá§ok szerin,ti állat- és
növényvédel,mi nevelóolrtatíst l95 közénfokú
iskolában íolytatták (5t.60/u). Madarak é.s fák
napiát 254 helyen (67.2nlo) tartottak. Vendé-
gek csak 13 isko}ában voltak az ünnrenélven
(3.4tlol. A,z országos lfifuáci Állatvédö Ütsa
fogadalmát 15 iskolában tctték le (3"90/o). A
cserkészek némelyhol ne,m tették Ie a többi-
vel együtt a fogatla}nrat, mcrt be,me van az
állat- és növényvédelent a cserkésztörvény-
berr ós fogadglomban. Ez nem elég ok aria,
hogy kivoniák .nr,águkat a közös, Úntepélyeó
fogadalom alóí. Fészkelő odukat 
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madárctetóket |24 G2.80lo) isko]áben helvei-
tek ki és t70 helyen {44.9nl0) etették a mida-
r,akat. Faüitctés t00 iskolában volt (?6.a0lo),
Folyosó,kon, ter,ftekben, ablakokban ápoliáka virágokat 66 lielyen (14.80Á); iskolai kert,

laiskola l07 helyen van (28.30/o); kirándulá-
9okon. is fogla|koztak e tátgsyal'l08 iskolá-
ban (2E.60/0). A középfckír iitbattan á áá_
darak és fák napját a polgári isko|áknak ?E.a képzőknek 75. a középiskoláknak 57,.5 ésa felsö,kereskedelmi i,stolákna.k 27 százal,éka
ülte meg, Az clemi iskoláhban rninapi jelen-
tésünk szetint, 700lo ünnepelt.

,A cserkészek nrind,enütt élétk rószt vesz-
net e tevékcrlysésben, de különösen kiemelika cser&észek tevéktlnységét a2 állat- és
növényvédele}n tetén a következö iltézetek:a bttd-apesti VIl. ker. ált!. Madách Im,re, a
szegedi áll. Klauzál 0ábor, a dornbóvári, kir.
kat., a hatvani álü., a m€i6köve§di kir. kát.
és _ a 

_ 
deb rece]!! ke gye§,t a,ílrtórendi ginmáziu,rn, ;a bu.dapesti VII. és Xt. ker. női feltókeresk,.a veszprémi á1.1. ,és a pécsi közs. ielsókeresk.iskola; a hóCmezővásárhe,lyi, szerencsi,

egti. mátészalkai. mohácsi áll. ,polg., a baiai
áll. leánypolg., a lenxyelióti. pécsi, kaposvári
kőzs. fiú és a gyöngyösl r. k. polgárit'iskola.A ,,Magyat Cserkész"-t sok példárryban já-
raliák a hatvani áll., ,a rnezőkövesdi kir.
kat. ai,mnáziu,mban és a pécsi közs. polgári
iskolaban. Dhből nrerítettók áz állatvcdetmi
isnrereteket.

Az ífjúsási Vöröskeíeszt is kivette részóla munkából. Kül,ön ifiúsási á1,1at- és madár-
védó ggyesüIet vagy szakosatály i,s, alakult
rr,éhány iskolában, Aquáriu,mok, terráriumok.
móhészetek, barornfi_ és má§ hrizíá],lat-
tenyé§zté§ van töb-n heben. Dclsozatokat
írtak e tárgyról, a szlöld- és kézüsyesí{ő
órákon lészkelö odlkat és etetiiházikókat kó-
szítettek, madárkarácsonyfát állítottak. ká-
ros állatokat irtottak, fagyos, óhező és beter
áltatokat condozta.k, állatvédelmi ki,ál,!ítást
rende zte,k, Mind szép. követendő példa !

uzEN Az M. c§.
Örl József. Minden időben .szívesen látunk

beküldött képeket s szír,esen mondunk róIuk
sza,kszerú bírálatot.

Nacy László, Pogányvár. Levelgdet a siker
,le,rnónyében áttett,em illetékesckhez.

F\dor Ferenc d,r. társ€lni'köt vála§ztották
meg aa elüúnvt Ravasz Arpád helyére az
é,}ettn,cntő cserkész,kitünletési bizotiság eltö-
kóvé. Dr, t'cdot Ferenc e§yetemi tarrár. c§eí-
késztiszt,,a cserkészszöyet§ég társelnöke
lapunk olvasói előtt jól isrnerl Érdekessé8:e
az új elnöknek, hogy csak mc_st előszöt kerül
olyan elnök a bizottsás é}ére, *inek rnagának
is megvan az ólet,rnsntő kitúntetése.' Oróf T'eleki Pá} mirriszterelnök cserkész-
mivolta az egész vil,ágon nagy érdeklődóst
kehett, Szátnos :kíilíöldi lap cserkészruhás
fényképét 'közölte.

i}lEc}lívó
a lEagyar Cserkószek Oazdasási és Kiadó
Szövetkezete 1939. ,évi április hó 24-én d. u,
6 órakor a.Cserkészház (Budapest. V, Nagy
-cándar-u. 6.) L emeíeti ü}éstermében tártandó

Ill. évt rcnde§ közgyűlé§ére,
Tárgysorozat: 1. Az igazsalósás és íel-

ügyelóbizottság jel,entése az l938, évi üzlet-
eredményról és rnérlegrril. 2. Fenti jelentések
a\apián az igazgató§ág és a íelügyetóbizott-
ság részére a felmentvény megadasa, 3, A
tiszta jövedelern felosztása, 4, Az ieazsalósá,g,
és a felücyeiőbizattság tagjainak megválasz-
tása. 5. Irldítványok.

1938. évi december tró 3l-én a tasok száma
10. üzle-trészeik száma 49 volt. A rnult évi
á}la,pottal sze,mben váliozatlar.

Buda,pcst. 1939, évi április itó 3.
Dr. Malm Dezső s, k.,

Veszteség-nyereség számla
1938" december 3l-én:

Veszte§égl Irodafenntaítás, telefón. filtés.ülásítás 256.- P. Portó, adminiszüráció
342"50 P. Rekláru hirdetés. rópcédula 233.4§
P. Közlekedós,i költség l72.- P. Kiadványokvótele, nyomása. stb. 1,875.22 P. Egyen,ieg,
mint nyeteség 94.U P. Osszcsen: t973.51 P"
-- Nyereség: Álueladásból 2909.5t P. Leve-
leeőlap eladásból 64.-P. össaesen: ?9?3.§l P.

frlérteg-számla
1938. decembet "3,1,én:

_ Va8yon: Készpénz 25.4a P. Kiadvány ,kész-
let 843.76 P. Leve]ezriiap készlet 6i.-- P.
|,rodaberendez,é§ l t 0.- P. Adósok ,l21.61 Posszesel: 1161.77 P. ._ Teher: Üzletíé§z
tóke 960.- P. 1937. évi nyeresé§ óthozat
87.43 P. Egyeflleg lnint ,,!vcrcség 94.,]4 P.()s§zesen: |161.77 P^

űeőeúáárzfrárz,
(Bud*pest, V, Nagp§ándor u" ó.}

Fogadó-hlvatalor--órál r

Hétf6n : 9*l3s, é§ l6a0_|890 _

Kedden és csütörtökön, 83o*l380
Szerdán és pénteken,890*1330 é§ 16,§0*1930
§:ombaton . 8B0**l2ao_ig

Tclafdnszámal :
l l1-234, 1l&*726

frekkszámal l
Magyar Cserkészszövetség Bp. 46,}í0
Magyar Cserk*sz Bp. 31.428
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RovATYÉz er ő z FoDon ÁnpÁo

"fr,Wrrr4*
Hóulan ltílirir vaitris, és kózoktatásűgyi rrrirriszter má,r

tiz l"9i}3. év vé8én, íelhivta a kir. tarrfe}úgyelőket, hogy irá-
,nyitsák aa elemi és gazdasági továtrbképző népiskoláik
ligyelrnéü a házinyultenyesztésre, rrrert ee biztosítja a sae,
gény családok bússzüksegletét és a nyúlbőr eladása által
Íasinot is hajt. A hazinyul tiszta fetrérhúsa. igen jó e*

egészséges táplálék, akrircsak a csirkehírs. A nyúlbőr, pl9rn
O§ szőr ipari feldolgozása és kivitele lxdig az utótlbi id&
ben szép fejlfiést mutat. A ki§ nyuszik negyon kedves
állíitkák és gondozá§ukat gyermekek, cserkészok is ellát-
hatják"

§zútüai a hri.zinyulak óljáról és kifutójár,ól adurrk némi
ritbaigaaítást. Legegyszerűbb ól a fodétlel el}átoüt faláda,
egyik tlltlalárr rácsosan lécezve vagy rtróthálóval ellátva,
,qá itteni képek már trrkéleteseblr emeleies ólakat m,utatn,ak
(dr. Fekete Iász}ó könyréből vetlük át), Legfontosrabb,
Úogy az ólak könnyen tisztittraiók és elég tágasak legyBnek.

Minden anyanyünak és apaállatrrak külön keirec kel1,
ennek széles.sés'e SÓ-12{ cm, mélysége és magassá6a 60,*8ü
cm l.e8yen. Az anl,anyü lakosatályríhoz még íiazto,to
c€lliát Ü kell alkalmaznun§ mely a főtrelyiség,et '/c rósslel
bővítse és attol deszkával legyen elválasztható. Csak ak,
kora nyílást ketl trag_r-ni. trogy szoptatás idejére átmehos_
§en |a,u anya & csecsenrókhöz,. A yálra§u.fal jól illeszthetö
legyón, bézagok uétkiil, nehogy a nytrlak rágcsálni kezdjók,
A lerágott ía a ggomorna.k is árt, Az ajtó jó űeas lo8yen,
sűrű rlrótbatóval. Jó, ha a fiaztató a földszínüen van, az
anya szobája pedia 1ó-16 cm-rel nagasabban- §vés-ivásra

ide vissza kell jönnie az arryának, a kitsinyek pedig rrem
trrtlják ide követni.

Legfontosa'bb a tisetaság, ,utert az ürülékiöl lqt}trféle
hei,eg§éget kaptr,atnak, Ezért kell a padoeatnak ferdének
lenni, hogy a iolyadék kis csatornán lofolyhasscrn. A padló-
rrrak jó ártnak kell lenni és kátrányos fedőlappal ellálotl
nak, hogy felülről íre c§uroghas§on le a lé, A padió iölé ki_
húzlrató bádoglapot és erre alyan sür{r farácsot kell tenni,
hogy a nyutak lá.ba ne akarlhasson bele. Á farács,alá 3-4
naponkint tiszta homokot vagy fűrószport, föléje pedi§
télÓn szalma, széna vagy lalevél aimot kell tenni, A nyirl
mindig egy sarokban végzi el a dolgát, ha esy kis trásyá§
a,lmot teszúnk oda rrrás nyirl alól. Rövidszárú almot hasz,
náljurrk, nehogy a kis nyu*zik nyakára csavarodjék.

:\z ól fa,tára drótkosarat kell akasztani szénarácsnak,
olyan magasra, trogy a nyúl orna beleférjen, d,e a feje ne
akadhasson bele. Aa itato ós etetó edények ne legyenolr
íából, hanem olyan anyagból, amit nem rághatrlak és,

kónnyen letret tiszto8etni. Ezeket a kis vályttkat té§}a"
nragas§ágra kell tenni, hogy be}e rte má§§zan&k3 nehéz és
szélestalpú exIérryek legyenek" hogy fel ne döntbessék, Eze,
k€t i,dőnkitrt ki kell mo§ni, forrázással megsaabaditöni §za-
guktól, Az ivóviáe azonb&n nem szabad semmiíéle fer_
aőtleníiő a,nya8ot tenni. Tavasszal ós ósszel nagyüa,kadfuixt
tartunk, az ólakat 3%-os karbo} vagy kreolin tarialmú
méssael kimeszeljiik. A rryulakat csak fél n*p mulva eresz-
szük vissza a Íertőtleníté§ utá.n,

Jól megszorkosztett emeletes ól §moletes ól napeltenzövtl és kibuzható válasuíalls}
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KoRMoRÁN, A nalvnpÁsz
A kacsa és libanagyságközt lévő kormorán slsősorban

a tengerpart lakója. Az édesüzck rnentén rnindenüvé eljut,
alnerr€ a varjú is honos, Igy lrazánkbarr is nenr c§y§zef
látjuk a l)una fölött ülemes szárnycsapásokkal tovaszállni
iiket.

l{ent'lesen csrrportlran va§nak, reggcl halásenak, utárra
pihtnrtek, este mcgin[ mcgtöltik gyomrrrkat.

}lalfogyrrsztásuk tlég tekintélycs, naponta közel egy kiló
lralat képeseft mggerrni. A viz alatt olyan gytlrsan úsznak,
ltogy könnyen meg§zerzik táplálékukat, a lralak és halászok
rtrtrr kis bánatára.

Mellókelt kópünk €gy halászó k<.,rrnoránt ábrázol,

':,j,j]l ],i,jl j*|-j-,]l,"],]lil jl j. ]jl . -. - - -- .

§n lbi§zrnadár cmlékeí
lrta: Maulr Ernó

,,l NrIus napsüttittt pnrtján krtlkotlilus sütkérczctt a honrak-
Larr l\llir .|ó idejc nézt*. mily lassan. megfontrrltarr lópkcd a kö-
ztlben cgy jó,l nregt*rrrrett ibisz, földre szegzett tekintétte1.

* Errnek a nradárnak valalni nagy bánata van - állapitotta
.i::cg a hüllő és rueg is kórdeete annali okát.

*- Nem éppcn bánat az, arrr'i győtör * nrondotta az ibise, *
inkiibb csak olyarr megilletódésfóli.'Nem tudok szabadulrri holrui
,zép curlékcktól. mr-lyek nemzetségem multjából fel-felmerülnek
e lóttcm.

_ - N<l. te igazán nagy bol<ind vagy ._ {eiezte ki vé|eményct
a krokorlil fesztelenül és ószintén. - Mit tudbatunk mi állatoi a
n-iessrt m{ltróIo hiszen nem írunlr papyrusra h*zugságokat, mint
az emberek,

* Jó. jó, könnyű beszélni, de tudom én, amit tudok * mon-
dutta a madár és hangja szinte suttogóvá vált a nrcghatotisáctól,
:. A Tl§ynkíorma madár mindenüv-é kőnnycn behitol, minácni
frlpiszkál hoeszú csórével. Nem régiben ősi iomok kózt iurkáltam
es.képzeld..mit találtam? lbioz ho-lttesteket, sásba, nádba, szala-
gu|rba bepólyálva. Nem esyet, nem kcttót. de sokat, sokat. Maid
nrásfelé kerültcm. Most már kerestem az omladékokat, hosv mei-
gyóződjem, másutt is így tcnrették_e el az emberck u'.i i'uttaii-
kat. Neln cylódtam_,..rmott is ráakadtam öseink tetemeire, miket
emberi kczek hasonló gonddal póIyáltak bc.

- No éo mi vafr ebben? :-_ kérdezte közöunyel a nehózíel-
íogású hüUó.

.. .- Az baráttlrrl, hogy rni tgykor, tudom is én milyen régcn.
alighanem §zent állatok vrrltunk, Ugyancsak megbecsült a, 

*em-

!tt, l'r" olyan go.:l<losa_n_temctctt el. Xúlöoben neir voltunk egye-
dül, hatonló sorsban lehe_ttek a.macskák is, az ó bulláik isÍgy
rnaradtak meg a mi óseinké mcllett. " "

- Hát aztárr? Van abból valami has4nod. hogy ezt felfedea_
tcdl .Hjsz nra még a kutya §cm ugat utrinad. oeriliogy az ember
töródnék a te rremzetségcddcl.

}{41,.i.i*tllj.l',l rritlr::, il,i: ií;t n-li:r"itr:rr{i r:sak a it:srtlrlt
il:órltgli.iilk t t{ál lierti stí:p d,riog-r, i,,tdrrom, iiaEy egyk,rr n::ily
dicsó állatoil v,:iiu*k, irtily nagy volt a becsüictilnk az errllrgr
.lőit? Ki turi,1a nrii gr.rrrrltllt ríllurlk,' 'l'al,;in rnég rrra5;irrá1 is kü-
iiirrb lenl,eknck tlrtott berutünket, taif,ri azt hittc. hogy az ellralt
ernberek után ibiszekké változnak. vagy a telkeik költózrrek be*
lénk. És ilyení'orán ki ;ritlndja. hogy bcrrrtcm neur lakik valanri
büszke errrbct,nek, talán egy királynak a szellemc? És akkor kü*
lönlr va5yok a rnadarak királyánál, a sasrrál, Nagy dolgok ezck
lrarátom, érdcmes ezeken elgondolkodni.

* Én is morrdhatuék neked erról lalaruit *, szóli nrosi a
krokodil. * 1l'e csak most fedeztcd fel régi dicsósógteket, de ón
rég tudtaul a miénkról, Ná]unk az szájról-szájra járt, örcg alli-
gátorok rnirrt nagy titkot súgták mcg a fiaialabt, nemzedéknek,
Minket is szerrt állattá avatott egykor az ember és mégis - lásd"* nranapság. ha elémbe kerül egy-egy. ninden gondolkodás és
lelkifurdalás nélkül leharaporn a lábát. §mi volt, rrem a<l arra a,
hüllő!

* Ncked nirrcs óriléke d az ilyenck irárit -* rriorrrlotta au,
ibisz rrem miut]en rrc}reztelés rrólkúl és büszkén. f,_rntoskodóan el,
1épett.

A krokodil bár5yú kóppel néeett utárra
* Btlhó áll*t * í5y tlko,skodott rnagábail. - Kuiörrbcr: igaza

lehct, I{a niucs is belóle kézzclfogható haszna. sz§ppc. kellcmcssé
teszi az életét régi dicsóségéuek tudaia! És ez is valan,i, Oly sok
tút dolog van az óletben, htlgy egy-cgy kellcm.s gondolat, ba
aringyárt üresnek látszik is, megéri, hogy foglalkozzunk vele.

, .VY! tYlttt,ílltttl lllllll l t t ! t t ttt Yt t!w*-

L,, vök megr}yilalá s n
Ennéi a cimrrél rrrinden r:serkérz arla gor:dol. htrg1, itt valanri

sziúindián játékról ván szó és arról, hogy-a lovakat-valarrri nyil*
lal sebzik meg ér igy kerítik lratalmukba.

De ez sokkal kornolyabb dolog.
A nregnyilalás egyike a leggyakoribb báirtairr,aituak, azl

inorrtlhatrrám, mindenuapos a lónál és bizorry clég vcszedelmes
dolog, igctr sokszor aa á||at életébe kerüli rncrt mire észreveszük,
akkor rnár késó; rcndszerint nem tudunk rnát scgíteni rajta, ha-
csak trem szérunrrrral; ez az<rirban nincs rnindi6 kéznél. s igy az
állat lrarnar elpusztulhat vérmérgczésben.

Hogy rui a mercvgörcs, dermcdós, teiátrusz, azt ttrindcri csi.r-
ktsz aa egéseségvédelenrból tudja. Ez akktlr keletkezik. ha az
trnbr,,r nregsebei nragát és a scbbe a fölrl porával. sárral tttanu§z*
bacillus kerül, Menuél közelebb a fejhez történik a sebcsülés..
annál 5yorsabban szivódik fel a mórcg a sztrvezetbe és annát ha_
rnarabb ól,

Mikor a falusi ktlvács nenr jár el tisztán. iölúrr szórja;i
patkószeget, azok szenrryeródnek a fölrldcl és azt.in az igy szeny-
nyezett $ueget nern a pata szarúÍalába vcri bc. bancm kapkodva,
az á|lal elevenébe úgy. mirrtha nekünk a régi kírrzások szerint, ar

körmük alá szc5et. vagy tüt szúrrrának. Az ilyen ló fá.ldalmában
erősen sántít, nem tud a sebzett lábára állani, Ha a patkót nem
veszik le rögtön, a rnegnyilalt seb gennl,czik és a seb hclyén mé-
reg termelódik, Az egész óllat járása mcrev lesz, nem tudja nya-
kát sem forgatni, deszkanyakrl lesz. A szenrei kidüllednek, nem
tudja forgatni, fülci megrnerevednek, orrlikai trombitaszerúen ki-
tágulnak. farkát zászló-mcreven hordja, nyelni, enni, inni nenr
tud, helyéból alig mozgatható. Ha ilyent látunk, óvatosao vétes-
sük le a vasat, a sebet tisztittassut( ki. nyissuk meg. égettelsiiLk ki
tüzes vassal, &z ncm fáj, mert csak szarút égetűnk. Legjobb állat-
orvos segitségét igénybcvenni. Cserkész mii tehet, há- ily(t lát?
Igy_ekszik megakadályozrri illetékesek segítségével, hogy-a meg*
nyilalt lova1 ne használják, ne verjék, ne üssék, mert a mérgeaér
folytán úgyis nagyon ideges és a legkisebb zörejre is összerciszn,
a világosság nagyon izgatja, tehát sötét helyré ktll támogatni;
ncrn hajlani. mert mcnni alig tud, Száját sem turlja kinyitni,
azért csak folyékony tápszert kell elébe tcnni.

Orómrr,.el tapasztalom, hogy a cserkószek sokszor felhasznál-
iák az ittcn elmondott tanácsokat és a gyakorlati életben alkal-
mazzák. Á kcszthelyi Festetics cserkészciapat sok tagja már igen
sok hasznos szolgálatot tett e téren. Legutóbb Baranyában is lát-
tarn egy útépítésnél, hogy egy gimnázista cserkész látta falujában,
nrilyen szenvedések között húzzák a teíh€t a lovaL, se szó, se be-
széd, haza szaladt és maga vezetett még egy pár lovat a bövat-
húzó,s,zekór elé, bcfogta és í5y 6 lóval l{ihíiáták a szekeret a sÁr.
bó_l. Megdícsi"tem, önér_zeteten azt íelelte, ezért ncm jár dicséret,
a lap.unkb_an olvastam,,hogy így kcll. pedig nem tudia, hogy aki
vele besaélt, az nem más, áint-a cscrkószeh-Kuki bácsi-ja. 

*'
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$n Box
2 tekercs

24 az olcsó, jó 9ép,
lsochrom-íilmmel együit P 10,*

És mindig csak :

BOX 45 a rökéletes box,
beépíietí szűrő, lolórelesz, állvány-
csavarok, brilliánskereső, íémváz P 13.50

lsochröm 18fl0o Din.
lsopan 17 l10o Din. {inomszemcsés
egyrélegű vagy

lsopan lS§ 2U1O' Din. legmaga-
sabb érzékenységű íilmet hozzá !

^ rYtltt ! rtYYiír-tr jY-a ííía! YE I

Az ebek köiel€zö védőoliását fjttdapesten
április végéis kcll végrehajiani minden
kutyán, mely hárornhónapos el,mírlt" ílizníl
? P 87 i-t és az úiikölt§éget, az állatcrrvos
rendelőjében pcdi,c l P 87 í-t kell iizetnii,
§zegérrységi bizonyilvány {elmutatása e§9-
tén a kerületi állatorvosok ingyerr oltanak.
A.ki kutyáját április 30-is be nem oltatja,
30 ,napis terjedő elzírással, vagy 600 pelr
góig teriedő pénzbüníeté§§el sujtható. A
löldnűvelésügyi rninisztérium az idéil u§J,ün-
,csak tovább intézkedett a kötelezij védó-
oltás kiterjeszté§e tekintetében és csaníd,
Arad és Torrrntál egyelóre egyesített, to*
vábbá Békés, Bihar, Csongrád, tlajdu és
Jász-Nagykún-§zolnok várnegyék terülgtém
is elrendelte az oliást. A szegedi tany/rk
1E,000 kutyáját márciusban és áprilisban kel-
lene beolian,i, de az egyetlen hatósási állat-
oryo§ fie,m képes erre, a két magánállat-
orvosna,k pgdig nem szabad csoportos beol-
rá§Okni vége7.ni"

Küllöldl hlrel. Masd§t urgban fölvilágositó
állatvédő hetet rendeztck. Ez aikalorcrnal az
összes iskolákbau 15 perces előadást tariot-
rak az áliatvédelem,ró!. -- Február 20-a ólaplágában sern szabad elkábítás nélkül eivé-
reztetni az állatokat, ** A béesi állatvédő
.t}g§úlet á!latmonedékháziiban, Altmanns-
doriban két be,lyiséset áll*tvédó qnúzeu.rrrnak
reldeztek bc. A monedékházat nregnagyob-
bíuát es minden állat ketrecéhez külön ki-
íuót is kap. A csatornázís é"s yízyeteték a
letetó kgnagyobb tisztasásot és szagtalanr-
sásot ft cja bizto§ít{li. Kocsisiskol.{t is nyit-
nat ott bgközelebb §0 lónak való istá,llóval.
Jl{ost csa]r 3 nyugalnrazott ,öre§ ló és egy
szamár éti ott c§ende§ napjalt. * A vól-
kisc-her Beubachier közli, ,}rogy mi mindent
l,ell ludnia esy á}latvédó rendőrnek. - Fran-
ciaországban veszedol,me.9 i&flqenzajárvány
pusztlt a kutyák és ,macská.h között, Külö-
nösen a kutyákkal vógcz néhárry x6p alatt
ez a kór. - Amerikábarr olye$ ultravörö§
sugárzísú lárpát ta!;iJtak fel, nellyel esy

másudperc alatt iökéletesen bol.hátlanítani
lebet á kuiyát. A készü|ék ára csak l? dol-
lár, - Mehurne-ból jelentik, hogy au ade-
laidei lóversenye{r §$y zsokó villa,rnos
lovaglókorbácsot haszrrált. A zsokét csalis
és állatkínzás vádjával biróság elé állították.

A tutyatolvatot ismét nagybarl űzik §ötét
mest€rségüket: ielrergépkocsival járják be a

lövárost és körrryékét és egy-egy alkalrrm-
nral 20-,J0 kutyái is összeszednek. Ezeket,
ha nem lehet jcbban €rtékesiteni, az É|et-
tali Intézet kísér,Ieti ielepének, vagy vala-
mely k}inikának aüák el. A Magyar Állat-
vódők Egyesülete kórvénnyel íoróult a val-
lás- és közoktaiásürayi miniszterlrez, hogy
az egyetemi intézeiek lelretóIes alsóbbrendú
állatokon végezz.ék kísérleteiket és ha mégis
sziikség van néhány kutyára, keM gorrdos-

só§gal vásirolják az ebeket. Hasonló pa-
inaszt közöl a Póc§ett mEgjelenii ,,Duilántúl"
is. ott a vitéz-utca iakói rrltm alhatnah az
egyetenr kísérleti kulyáinak vonításától, A
gyepme§teílegények pedig behatolnak a ku-
tyák után az udvurokba is és kegyctlcnü|
múkörlnek, pcdis nlncs is ebzárlat. Az Állat-
védő Fóbizottsás már több elóterjesztést ht-
iézeit a hatóúgtrkhoz az áilatklsérletok sza-
bályozása társyábaí,

A ilagyar Ebtenyó§rtők orszátos §gye-
§ülete 1939-be'n negyvenedik évét tölti be.
Ebben az esztendöben ünn,e.plésül héi et,-
kiái}ítíst íender az ecye§úlgt és pedig Bu-
dape-stet április 30-án és sze,ple,mber lü-én.
Szombathelyen május l{-én ós szeptember
24-é,n Kassán ,szepternber l7-én, a Felvidék
egy ,másilk v{rosában Június l8-án és a Ba-
latoai Nemzetközi §porthét keretében augu§z-
tus !7-én.

A rpndőrgégl védőlutyák rnegint szé,p si-
kerrel saerepeltek a lecutóbb rnegtarioti
nevelési, bevezetó és fóvizsgán, maid az eue-
ket követő ver§enyerr, Áz I. ker, osztály, a

kispesti, pe§tszenterz§ébeti ós úipesti vódó-
kutyaie}epek 33 kutyát indítottak a vizs-
giikra és vel§enyrc. Az értékos tisiL lel§t.
űjakai a hatóságok és magánosok a,dták, A
lesnagyobb §ikert €zúttal is a Jtisrlesti telep
órte el. külön elismerés illeti kapolnásy Ta-
cnás, Marrlss György és Berty Józserí rend-
ör,fófelügyclökot,

Nyomorgó hls állatgeregtet. A2 finÉyalíóldi
illobács_utca esyik elhagyott telkén óhezik
egy tönkrene nt ci,rkusztls család t§ állaiá.
val (van köztük o,roszlán i.s), Felhívjuk rájuk
az irgalmas emberek íigyelmét,Magyar gyártmány l
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frírír.ó;r,;r,unlcl
l2z n|.:lt beí'zétÍ ! §riíLte.lúlom, amínl nekigy(rkőztök. _Mór ketten ds.sze is c;gptol,c. yisszakozz, áIlj ! fuIég nem adlami,i a jelszóí, 4ogg: r a jt a ! tlgen szila! csÍÉ,;te aigyi,rili--riiiior, meg-megelőéitei a paran,csot !Trlujd,onl;éppen az &z igazi bíítcazas. a'miÉoi" á iaíát pluánsóatlnL.L.nI beIl^l 

ü ]elszót, hog!: raita! Ilgen szilai csikókaagyltlktisokszor,meg-megelőiitek a parancsot'!
"Tr.lu jd,onl:!ppen ,az &z igazi bííkazás, a'miÉoi" á ialát rtuá'nsógunA.Á.aI kelIrtl.tgbír]tózni. N.em'mond.om, hogg Őz_ a músik |aita, ahúkoi iggmáil it"gotabűfatŐ't, "i'iroiÍi.*iiijÁu. keménudalog. uz. is, erő meg. ügge.sség. kell' noziálina-szúÜi;r';'iűki;a";

rnllúIg teggerl egu bíró ! I.egjobb, ha a uezetöt kéritefr |el bírónak.

!aI KlDansagunRkaI k,
bgljútok, az semlni. Bizong, kem,
iiscserkésznek is szabad bÚkózni,

, ,hogg az_ a músik |aita, ahúkor eggmóst átngatdboljútok, az ieműi. Bizonu. rimbÁi
. hozzú es ha s.zab.(tlgos a bírkózás, akkor szép is. á /ciscserkésznek is szubad bűkózni. Íe

mas_ fájdalom^ér,,akkor.ne jajglss, ne sír!, hanem szoríIsd össze rr 1igutaai"eí neminlolllnlul. Es ha ió kiscserkész uaau- t'e ouőzöI n lóídat'nh lplpIl
!1,btszé!!ün|,yak aryó! a nehertb_b ik b ítkó_zásról" IIa megégeíed a kezed_, megoágod az uljad uagg ualami

türd, b ír k ó z z m e'g a -fa 
i a a-

ftz mát beszéd ! Szinte lálom, amínl nek

lom'ri*l. Ís'ha !ó k

akkor a ggőzne as akaraton, okosságodőn"

dególtek valahogy sze-
gény Patkóék.

Kintlaktak, avasút-
töltésen trll, messze a
várostól, egy barakkla-
kásban. §zobából, kony-
hából állott az egész
takás, mégsem pana§z-
lrodott a patkó-család
§Qhá§€m sorsa elltn.

Pista volt a legidő-
sclrb gyerek s nrikor
polgárista lett, beiratko*
lcltt a cserkéseek közé.
üsendes, szófogadó fiú
vglt Patkó Pista, szerette
is rnindpnki,

Karácsonykor mfu
ajándékot is kapott tár-
saítól. §zdp pár hosszrl-
szárú, fokete cipöt vet-
tek rreki cserkésztestvé-
rei ; tudták a íirik, mire

n,::l,., E: lro ió kiscserké_sz_u.agy_, !e g uő z öI a | ái dat'o m I el ett,l NehéL beleszikni az iskolai életbe a naou uakáóió útán- amikór méa it
latszi.k a szobtiba, uhol éppen lanulsz. Mí"tűen tó votnááÉxii'"iiiináiíi'i
t I\CI|€Z oeleszoKnl az lskolal életbe a !!.9.U uakácíÓ_ után,_ amlkor_még,i! idő. u_an udakint s a idtszutlozók !óketl,uebehallatszik a szobtiba, uhol éppen lanulsz. Mí"lfien 1ó votnááÉkar kirohanni és uelük'iaíÍ*ii."'ŰŰr!"'iZ"""n,, mén npmuillu'lurüzlK {l §zo?Qoa, 

"ünol eP?en lanuls_z. jVilgen i! !o"l?q akkor kirahanni és velük jútszani, ugy-e. De ha mbg nem:.Írtad meg u |eladatodat, uagy'.'nem lunultact. mőg a'Ieckéclei, Íiiiaa-i-iiiá/ű"l-"-riőiaíi'-iű'-Árű"7iigtá"aá a munkdt,akkor a kiuúttság ggőzne oz-*akaraton. okossúuadőn.
Tudom, akad olgm tÍÚ is- gki rygryöleik a kötelesség_e"|öt. Ez cstinga hiba ! Etaész aru:.ak /assarr a becsülete, c,kín

';;'ű!;í r"#'i:;:í!_fr:,,Érn:r,n:,,|i,:r':!,lí!:uI^í^:o_!:,:j,::l,;rx^:*ű;"1!:: *;^;ű;ű _út;r" fiit $:i,;, T! t$;1,
hq:,Wíí-1|:?!}j#Ib':F,íí:ö-,'áőrr$ő|íőí!űígűxfliűt,:uo,;*,,::;;T,trl i,grl[f,ffin:§;;ijíi"i:,:*li

erőt ny*rt arllna q bírkózásru, de luilri ualt hozzá s alul maradt.- 
Jól,|elgg_űrkőztetek, készck uaggtak erre u tíiicóiaiíal-Át ttot megad,omma{gq, kiscserkász !

a jelt: raita ! Győzz ! Csak igg 
'r#rJrrf#i

*dfi
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PATKŐ pI§TA ctpŐm
.9atkó Pista nagyon szegórr.y gyerek volt" Nem volt

:iz apjának se kacsalábrrrr forgó palotája, se aranyórája,
de_ nrég 

_t irrJeryu se jutott sokszor Pistáéknál. Utóasepró
volt Patkó Balázs s trizony, alig gyözótt eleget sepregeini,
hogy összeseperje valahogy családjának a lakásra, tien}Orru,
szal<lnnára valót. Pedig sok kenyeret meg saalonnát lielleti
előteremtenie a szegérry embérnek, ruert Pistán kívül

van Pistának leginkább szüksége. Örült Pista a cipőnek
lacyo1 s tigy_járt benne, mint egy herceg a lakkcjizmá_
ban. Hatrem hát nvár telé mrár -ólkI,an. .rtaüem nar nyar leté má.r €lkopott a cipő talpa e
nagy, kerek }yuk tám*dt rajta, PattO Ba]ázinak -meqBa]ázsnak meg
nem volt pénze, hogy megtalpaltassa íia cipőjét.

. Pqrszgr a {irik játék közben a kézenr{]lási gya}orolták,.
az iskolaudvaron § Yámos Gyuszt észrevette Pista talari
a lyukas cipőket. Áz egyik lyukon keresztü még a harisnya
is látszott . . - Mikor ha,zaJelé m,entek az össZeiövetelr6l,is látszott . . - Mikor ha,zaJelé m,entek az öss-zejövetelr6l,

Gyuszi Pista cipőit rréze-
gette fol1.vást s ahogypista előreszaladt vata_
melyik fiti után, rljra
megpiüantották Gyuszí
szemei a foszladozó cipő*
talpakat.

És ettöl a pillanat-
tól kezdve Yárnos Gyuszi
szüntelenül a rossz gl-
pökre gondolt. . "

Gyuszi az egyik ut-
casaroknál elváIt tÉrsai-
tól s egyedül ballagott
hazaíelé. Egyszer csak
önkéntelenül megállott
egy cipőktrakat előtt.
Szép,fényes cip6k sora-
koztak ott egymás mel*
lett. de Gyuszi mégís
csak Pista rossz cipőiü
látta maga el6tt , . ,

otthon aztán kósóbb
rá,,felejtett a lyukas ei-

I
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pőkrc. Yacstir,ázi;tt, olvastrt{, egy kicsit s ltíe]iiidl alurltti.
Ll is aludt t,g5,hatrt.rr.

Hanem furcsa l'1lág az álont világa. űyuszirlak is tilyau
írrrcsa kalandban volt r,észe e,le\ az éjszakárr, atrtirl iga-
zán rrevetnie kell az eurbernek. . . anrikor fe]ébred. , .

Álmában Pistáéknál járt, Külörrös, de úgy volt, lrogy
éjszaka ment, niut egy betörő , , . Merrt, mettdególt az
országtlton s igen öriilt, hogy útközberr senkivel sem ta}ál-
kozott. . .

Pistáék lakása előtt nagy meglepetés fogarlta Gyuszít.
Ájtót nem látott sehol sem, lranem egy óriási cipő állott
előtte, a cipő talpán trledig hrrta}mas foszladozó lyuk táton-
gott, amelyiken könnyen átbujhat egy felnőtt ernlrer is,
Ez volt az ajló . . .

--- Ejnye, de furcsa bejárat l --, csodálko,1ott üyuszi,
-- tlanem, ha már eljöttem idáig, benrászom Pístáékhuz . - ,

Nem vesz észre senki, biztosan alszanak már mindnyájan,,
Azzal belekapaszkoclott a lelógó cipőzsinórba s fel-

tornászta magát az óriási, ferdére kopott cipősarok pcrc,
utére. Innerr már könnyű volt a mászás. 'lolta nagát fel-
felé térdtlet, hassal, amíg csak el nem órte a nagy lyuk
széléről 1ológó bőrdarabokat. . .

A cipő|alpon keresztúl besütt}tt a hold Pistádk laká-
sába, Mindenki aludt; ki ágyban, ki a földötl, szalnra-
zsákon . . . Ösgzeszorult Gyuszi szíven atrrikor lálta a nagy
szegénységet. , , Nlég a konyhába is kiment, de ott is csak
üres tányérokat s egy megszegett kenyeret látrltt az asz-
talon.

Mikor visszalelé mászott, óvatosaí, vaiaki nttlgrlrozrlul!
a szalmazsákorr s álmában beszélni kezclctt" Ettöl úgy meg-
ijedt Gyuszi, hogy fejest ugrott a lyukon keresztül s a
íöldre pottyant. . .

Igy ébredt fel reggel s rnikor §lagáhüz tórt átnrábúl,
jót nevelett az álombeli kalandon . . .

Az iskrrlában nrár ncrrr tudta nragálrarr tariani a szót
s mindent elmesélt Fodor Gyuszirrak meg ltányai Palinak.
meg Fehéf Pistának . . , §zek a fiúk pedig tovább adtálr
a kü]önös történetet a többi kiscserkészekngk, esak patkó
Pisla fúlébe nem jutot| semrni . . .

_{zt nenr tudom elmcsélni, lrrrgy rrlit súgtak, llúgtak a
fiúk napokon keresztül minden t{zperees szünetben, csak
azt tudom, bogy a legközelebbi összejövete}kor \"árnos
Glu:izi §erscn!,futást rendezett az udvaton. A verseny
€*§-etlen L-,ikötése az v<,rlt, hogy csak rnezítlúb szabad íutni . . .

§. qrníg a vÉrsen\- tartott, Pista cipői, hogy, hogy lrem . , .

a seornszéd,us cipészüzletbe vándoroltak, hogy új talpat
kapjanll- _ . ,

Arnüor járel i:tán nrindenki eipőt húzott újra" Paikó
Pista nem ismtrte meg a saját cipőit . . .

- Hol a cipónr :] Hova tettétek a cillőruct '/ - - kór-
dezte Pista a fiúlat. - Ez nem az enyétn, az én cipiírrr , . "

Iyukas volt...
A íiúk boldoga_a. nevcttúk Patkó Pisla zavarán, Jetrő

bácsi pedig, alii mindenről tudott, nregnragyarázta l)istá-
nak, mi történt a rossz cipó}ikel . , .

Pista majdnem sírt örómében.
Tudta, hogy társai jó szírlel adiák rrsszc iillérjeiktt,

b,ogy az ő cipője se legl,en l;,ukas . . .

-- Köszönöm, fiúk ! - mondta piros arct:al " . , 'íob-
bet nem tudott mondani. kószönt s azzal elrohatrt . , .

Vámos Gyuszi is nyakába kapta a lábát s az iskrlla
előtt elérte Pístát.

Együtt rnentek jó darabon.
Gyuszi Pistának is elmesélte furc,sa állirát, Szívből

nevettek mind a ketten.
Mikor elváltak, keményen kezetszorítottak,
Pista megértette a férlias kézszodtásból, ttog1, tserhé§z-

társai között szegénységében sincs egyedül. . .

Míndszenti SzwlboLla l}éla.

Tayast t,., Tavaszt " r. Megjönnek a vándormadarak. §lső
gyűl ésüket a rü rtö nyd róton"ta-r'tiák. Ki találod,e m i l yen madarak

,,feléríűlnk o,ig uasolr.Í $őgóta"
Ma meghondult u szíaehtleh barangja,
Milli.ónyi" Piros kis haru,ng,
S az ijrömneh ifjú tíizpatabju
Ereinkben for rón útrohant.

Anú, aárhulh, hittünh és ukartunk,
A drúgu, szent, s:Úzsztlr szent hutár.
e Besihideh, a L)erechei hágó
LI jru szabad, mienh újra már.
'Testuér, imádkoztál? nyújtsd u hezedel.
Lúm. negértiik e íöld huinalát -Aztán törölcl nkq a könnyes szentudtt,
Uárj, légy résen,-bízzál s hüzdj tovább,
1939 lnárcius Kühnc Pál 7ó1l, ij. ts
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Az akrragzlatlrral gyoíehek
l\eiránv héttel ezelőtt még a húse éven keresztiil kérryuras,

Lr;riu, a ruizin és ma8yar lakósság<rt kiirtani akaró lselrek és

úrcsz,rrzásból szököt*t' kommuniiták csizmái taposták Ahna-
szlatilra föidiét és rrépét. (Tudod-c, hol van és miröl ncvczctes
Aknaszlatina?) De valah,-rgyan el jutott a jóhír a máramartisi
kózsésbe is. hocv rlcmsokáű mcgéikeznek a te§tvérek, a magyar
honv§dek s'fctíáUadítlák az egóiz Ruténlöldet az_idegcn clnyo
más alól. A hírre merdobbant-az aknaszlatinai sóbányász-csalá-
dok elemiisk<llás cycrókeinek a szíve is! .., A nlagyaí honvéd-
nak més csak a'híre iárt a közséTben, az isktrla falain Lívül még

;;Á.k-E, .tranot sziiták a magiarokat, de a szlatinai elcmisták
.á. ittor, helekkel ezelótt min-den énekóra etótt elónekelték a

..Éér.., Kárpát ormán órt á1I sok ez§r magyar vitéz" kezdetü
e;Ü,.. Á, 'O t i. hüséges nyelvükuck talán-'mirr<lenkinéI előbb
áisr,ista i ió l.t.n, h-ogy áz igazság beteljescdése rrem késik
,"i?is'.. Mit gondoltok,-iestvérkéim,-honnan tudták a kis cle_
mistáL ezt a dalt?...
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§luc.rtó ba,csi kingi,totta a kutttrttujlót, bütyttös lt,ü-
t elghux'j tLa al b elel aha.rí, a, h.a jdb a e s anbr zÖtei in" :rriőn aiŐ :*- Bz itt, hércttldsztostln, a perpétulum nobi,te..,

Teremtö egek!
,_ A .tdga,s katrtra, sarkdban egp rndngorlóf orrna szerkezet

itll(,., t_ele mitulen|éle uasalkalíésslet,- k:erbkekkel, szíjtit-
titellel. Egyilt uusdanlb zötlJöODe uardtt, a herekek íoioa-
tul;,. ttllultunnun_ k,elyegö htütu- jiitt ]_ likituom-likituőni, !-
l.,]llr_(_ egu.ftls..lé,llleme! |eLelt. idónkitú leesae, így: plinz ...Nu nlé11 ilyet! . . ,

§zucskd bdcsi ltungoruaaa. néíett és le.ste a h,atast.* Vj! r:sodd,s, ugtl-e? _ hezilte ő nl.aga,* Ulit igerl . , ,
Mtl_st tttegint .nteg uakartu u hu jú.t és f etzes til/lkistibót

, ,1gilt ldbdt hönnged pihen jbe roggliasztottá.
. _ A . do|,o.g ?iga &ll -,mondotta, -* Anna naphor leszltéull e§ztendeie, ltagy alníkar a dik.it:cseI nisimoutam,,

rtt,tn,hogg _ke.ués 
,uul,a tt tipögyd,rkis, eecö,rcsuk iagy főnyes-l;t:9el, ószlcltenl,, olvt tttitttha- egu igétetes szetteín' inortatu

t ótttt, hedpes .Ii jum, Sarrcskd 
'Imíus, te gi.pezetre t,a1ly

n Lrart{l| -üaqat5n0ua ltu§za,
-- Vulam.i ltilomds uult?

ht1.1,t, közbül ne11 beszel,t. És róttentö fétlyessé7 uramoaitt,
1,1,re l)Ldsnilp Riltlenten az allorrtdsra, uhol u |ijutn sóquruszahadnapos lnasiní.szta, o§7t rnorL(ilk neki. 

- mit síóna
huzzri, uttgyis kicsinyt rtúrguarúzd el, hiszcn 

-ttiskoruibái
utJui§ kedaetrl aolt az illesmihez, amire montu. a sógor:
Intrus búcsí, ne rma(§It_as1.oqguon, hd,t u cipészettel vti. IZsz?

tsízotty, öreg, elsö a' iiegéthetés . . .^_ N_o persze, furyy, tle a I;ét f o11lulkoztist lehet üznipuratttell ís. Xícsinyt nézegeltem a -ntozd.uttyt a sógttrrala,,tzt föltet,tem n,ekí a §u.gallati kéritést, riity tere.it uai
buzyó ltiany u, gépészetben? Monta err.e a maiiníszta, rniretaló e,z tl rutgy aktu_alittis,? De ha rndr tlétt |e!emm,el'e szi-
g ant, 

" 
tu do múnu r a üdam, tulg a t n ftt, t ö g u ( m [ Ót 

- 
a p er.pe t,u!u, m

tlttbilét, Yttgyis a sziintelen nrctorsa'ii,tstiq'ot.
- Ál Diz' nagy dolog ...* C'sak eltkora, e! Iit van étó ualóidban d.brafu|l)a,

É,s mü)ta jd?,l
* Att:lrds na.plwr lesz, e.gy étle. Ez a keré'k L\iszi lól a

trutnttti<,-ciót, uz a fogas f el;tetí tt, ióságos anyaerőt és blteti
tttltgu ltüt,iil cll a sult, szó.rudulttx iói'zaqut.
, :: Eg,u kéttlést, édes §zucskó briCsi; ttli ltujtjtt il

g,épet,?
,-, Ru,gó.

_ "*- Haiigj, ukkot ez bikttttt!;k. A ,rugó lcjdr, azür.kil,ül
t.l i.s tl1,|tllerl. , , .

§;lrl,sÁ:lj í;ti,t,:si1 .a§g,ri.zta, n k.dtagris. l;rilti rr i{rr.r:lt |zi
l:p,iJlfrirí"

,"-- ttí ício,;ii: t:ttll,üttltrt.zttyi, iii.t:t,l*1t11 í:i ,l.áí!*/í|. i:!,
l,!J{ll,utl!l,{J1}{t "*ól. :t soyar is ill.uttdiu.. 1171.s1,,l titi,,i,;ii" itt tirlt
btle a bicskúja rtz 'ErlistlnLnirk is. á uíl(tgltiru, fülttiit.ttók-
nek, Iltlgyitt l;end *bbu ezt az iltlcinto:t sztn,rrli.,ltiilt. Malttl-
tu,ttt neki, ltat u, |ényesséo, aki bcslélt ltozlalri'! lItlj érl
lt eg tltu,ttttotn. uz Hdísunnak.

,*- Szót:al a rugó .meLtett 71ulLrrlLi ltrtir is .nltlttllzkd|?
- ltt a l;ut,gu, ittttallom, elti§L|a. De uz a ,lLti.s tnegent

t:gg ,r,ugó. ** ügaik rugó hulzu a ttLasikut, tisztelettel ., 
",,iz tírtg srcme ully sugú,rzott, tttittt u rózsallogdr h,ata.

Kicsit hatrdbb lépett é§.úgu hungurtttLtt ram. ]

Onkénteletlül it uz ekír uult cipész,.lsltull.ú ltolLdúItarft"ri.s rnélgségerc,n tll,egesett u §tsíaern ezen a Llrala, kóros-
ba;jsru, töpöröd,őtt kis tlolonúon.] ]- Egaih rugó a ,mdslkat? -- antulttlnt eL.

- Hút. Az eguí,lt, akí itt ,DQll, rnult ttyujtúzil; ltlsta,n
ltiiclé" Htl.jtja az egész tdrsadu,ltttat, söt segít betel;ergőzttL
tt tttúsi.k,nak, Oszt, ha nÍ,re ugu lettne, houy kiadja rrún-
de,n buzgulrtltít, ,utolsó hepé,uel uüuaaja po{olt utttazt, huqu
megtelik ru,gal,nl,rts anyaerö,uel, ulert atelleftesen kezdik u
teaélienyliedést.

, >- De éd,es Szucskó btit:si ., .

'_ Ez igy_ aan kéremásúossam és ezt Leszögezíem, Q,
sógorttak is, aki lnontq h,ogy e,resszeTn el a haidt. Edisrm,
tudqn, nxo§,t lnd,r üfusulna ís aelem, d,e ugu hiszetn, nem
fuerl e§,Wléri a ci,ftLemet.* Hát ió. §s a gép mihor srohott *legdllni? l* U(tu minden... azat te.szem fel, enm,ég sote d1,1,b
tttcg ét teaek_enykedni fog a uíldg ,oegezetjéig,

- Hm. Es a cipészet?
** Ammd ne?n ualó ilugí. gépereiű tudomdnyastdg

karébe,

- De az él,et, az élet, Sluclkó bacsí , . .* Haiqi ,,. leswtn föl ió ,ntagam is,
- Mert élni, hell,.
** Ez, inst&llom, a hontttrtó elem, a dultsgbu,n" Ez a

1ltl,pétutum nobíla ts u közbeszéd kíotínalrna aót s a ducot
kutatds testet öltött,, §zucskó bdcsí. a padlót nélte h eggik hezéuel, a ku-
bútja zsebébcn kotort. Aztdn újból hajat uakart:

- llu célból irtatn kis le-velet kbgyednek, nútLt qhú,r,ntdsohnak ic, hogy m,egtekintsélt ötökbecsü, fnrzlltll,(nal
leletnéngemet . ..

Kis, sturtos laet vett eló, tele,uonalkd,zatt és §oT$nkönt
ntuckhel Trlegrq,katt ira,tol. A nllvh rlell,ett slchnok 1lo|
tak: ffi till,ér, 80 |illér .. .

. ,Z,aüaltan roggyanlott a Labg,lt §lucrhó, aminl elÁtn,'bökte az l,ue,t:
*- Ega kb gépi,pati f el,út|iwtétt, inúdlltrn, 

" 
,

A;tnap mdr a":z ötödik uoltam; remcküI herw u ué,rl
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f$pererra@
r§Kol"Ál MULÁ§ZTÁ§

Osztályfőuökl Miéri nem voltál latirr
iirán?

Lapocka Karcri: Ugy be voltam rekedve
kérem, ho6y még magyarul sem tudtam
beszé]ni.

HITTANÓRÁN
Hitoktatól Mit mondott a kegyctlen

Heródcr a napkeleti bölcgcknck.
Kcrge FerLc: Menietek el Betle-

bcmbe éc ha mcgtalíltátok, akit kerestck,
tclcfoniljÁtok mcg nckem.

ulf,.,

MüKEDY§Lö ELöADÁ§üN
Baján: No, tegnap alaposan leégiól a

műktdvelő elóadáson, Hallom, hogy rothadt
almával dobáItak meg.

Tcnor Tónil De tapsoltak is"

Kajánr Persze. Annak, akinek sikerült
téged eltrafálni,

YERxLl§zo Az UDYAnON,
avagy:

fúzfapoéris a reklámban

. Jók le-gye-tek gye-re-kel.
Franckot, Knei-ppet ve-gye-tck;
So_lra mást ne e,gye-tek:
Te-le lesz a be-gye-tek!...

o, BonzALoM...
Ugra Tónil Kópzcljétck, amint teg*

nap eete lcíckczem, tgyEzcr csak a fürdö-
srobából lyerítért hallok.

Maíla Laji: Borzal,r,as! Mondd to-
vább!

Ugra Tónil Bsmcnúem a íürdörao-
biba, hát ott lóton a harlsnyímet, amit
leíekvér elótt kimoltam.

Mefla Laji: & az nycrítelt?
Ugra Tólir Hít gerrze. A nosáctól

fakó lctt.
*.

C,cavar Ketcoi: íirlk, bolnap rendezűnk
társasozsünnát.

Flúk: Helyeo, helyes.
csavar karcsir Mindenki hoz valamit. Ti

ketten húsfólét. Ti kettea süiernényt. Ti
pedig befőttet,

Egy hang: És te?
Csavar Karcsi: É,n pedig az óesénret.

A BüN3Ar
Ocsi eltöri a kávéscsészéjót" A marnája

meghallja a csörömpölóot ós beszalaü

- Mi történt? - Lérdi ijedten.
* Á macska eltörte a cségzémet - fúl-

lent szepegve a kis bünós.

- De hiszen ninco is bent a macrka,

- Maj<t bejön * vágja rá gyorran Ocsí,
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AGGóDÁ§

- Nézze, arczonyság, i6azán nem jária,
hogy a fia már egy ncgyedórája nyujto-
gatja rám a nyclvét.

- Bizony igaza v*l. §zólok ls neki hogy
hagyja abba, mcrt még torokgyulladást
kep ebben a hldcgbcn, ha olyan rokáig
nyitva tartja a az*iit.

Q,._

§§NYEGETÉ§
Á cigánypurdé rcttenetescn bög.
Az apja ilühösen rlordít.

- Fogrt be nár a bógtidct mert rögtön
hitágádÉk azc crekségból.

sAJo§
Tanltó; A gyürnölcr héjában igen sok a

vitamin, azért ha jól megmossátok a gyü-
mölcsöt, héjastul is megehetitek.

Ciacger A kókuszdiót is?

BIzoNYITÉK
Bíról Hrrnnan gondolja, btlgy a vádlott

része5 volt?
Tanúr Odament egy szerrtjánosbogárb,oz

ér tüz*t kótt tőIe.

*t. _

BLóR§LÁTó

- Pepe, ne feküdj le még, hátla rossz
lcsrck ér neg kcll verned.

_ Lésy nyugodt, akkor maid felkelet.

AZ EZÉRME§TER
Furó Fcril Nézd anyukám, milyen rragy-

szerú hegedűt csináltarn minden segitség
nélkül,

Mamal Annak igen örülök. Aztárr hon-
nan vetted a húrokat?

Furó Feli: A zongorából.

*
Dcmeter bógvc iön harr ez islolábóL
_ Mi bajod? - n& ícl ar ujlígból

papája"

- A trdtó rir ncgvcrt Olyaroiéri Lep-
tlm li, enit ncn ir crináltam.

P a p al Hogy lebct az?
Dcmctcrr Kileptan, mcrt ocm ctinál-

lab ruc§ r ícladeúom.

J
€4"

X§RÉKPÁRoN

- Mi ez öcrl6e, nem tudrz trcngetnit?

- C.rtngctd iudok, ccak lrcrétp{rozni

ö Ms8§ar c.crLér"rzóvet € HlYrtalo§ Lqpla. Bl6ílzetful ára Gg:y ówo 3 pen8ö 8o íüór, írmoly o§|ltzorr. küldondó be. Egyor rzám óra 2a flllér.
CrcklrszáE!.31.{il&SzerkesztórógérktadóLivetali Budapest, Yl-Nacy-Sándoiutca 6. Crerkósahá.". §zgrkesatóaórt ór ktadárérfíglet6r: Koroh Béh dr.' I(trüa e Magísr Csérkésazöyetré8.

Nromrtctt Totnel Hyomdel M0intózot áo Klrdóvúllelet R.d. mélpyomó köríorgójÉpcln, Bldlpclt, Vll, Dolrtny §tfl la
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Tonniszüt6keretek
Tennjs3ütökarttr. Itútazás^ néIkül, legujabb |arma,}nnlszutofi€rsf,, nuIazas nerculI le?u]abb íorma.

erősttett és sztnesen dtszltett ÓáUai,'naüli sztÁ,!
ben, féngezue és lakkozua

Iíjúságt ütőkoret, htltozós

Edző üíőkerot, htlrozús néIküI, Iegerősebb tdbb-
rétü |úból épttue, erősített uáliakkől, tzlésu ecl-
I]tloíd- és dlszfulrerösítéasel . .'.,, P S.-..

Glórla-keretr _ huilttott k\rtstábóI, udllmereuttéxel,

|us.igt .u!9|ioreí,, hwoz&§ nélLül, .l ,-es tet*zetös,
erős kiuitelben ,.. " ..,..: ,.',-. . . P 5.Eó

néIküI, a!

Colloge kerot, '7natlb sztnben,' |éngezie, tdkkozőa . ., . : F"ii;;
llo,ge_ kerot, T-rétü |dbóI, erős uállmcreuttéssel,,lloüo_ ker€t, r-rétű |ából, erős udI!mereuítéssel.
celluloid dtszítéssel, itlrozós néIküL. . . P r5.._
'onrluont kgret" ízldses anoal mínláil1 í-ráltl lóhÁIPronrlrrgnt koreto ízlises angol míntaiú ő-létű iabü-
k é ! s z ínb_e n,, k ül ö nl eg e s s záb ás t1 e rőb u d I I b or ítd s s ali
két sztnű díszkötésekkel ,,.., .. . P gt.§{i

Hürozott üt6k
Cserkószütö, natut szlnben, zöld celluloid n

tlúlldiszekkel, igen erős hailttott kőris!ábóI, l,
szrnben, zöld celluloid ngak- és
erős. h.aj lttott kőr is | ábóI, | Íny ezve,r.B.r*!grwllrl!r, llqllalvla 

^lakkozua, erős tréninghúrbzással
sup jiú-t&, -" i : ; ű i' " i öi\r' ;; ft;;:' i ;i á ; " htÍr o z a s s al
C§fp.ó!ltí,_ ez.tnes aelluloirr.,ryagk- es uaUUortisffi

többrétű igen erős építés-ü ülő. YáIogatott etőőfulrozással ...,,.'. Pl§.-
Tonniszhúrok

Slls4tio kompazíció htlr, teljes készlet . , . P **Bé|!tir, !,!. .:rr_telies .kéazlát, erős, tartós minaieg,
__,bdr_melgik ütőbe behúzható .,..:...... P 6,,áóbdrmelgik ütőbe beh
Klnai valódi börhrir, -lrrltral v&lool Dornür, I garnitura,, .,,,,, P ?,6üG a. }élh|il, tgljeg liewíet, iir.áá, ,rimiiabr'naitli.néIküIi,,natur szInű, hosszt7 bl'ettartdmú, rrgol^u"'"ffi

Tenniszruházat
T"o.{:,",io_q: p,?s u.agg |ehér sztnben, röuid ujial,
^mal<lto |onalból, minden naggság ., ., . , P d.túIeDlu§z tlg, nger§ uagy |ehér színben, rövid uiíat.

íInom kötött pamutfonáIbóI, mlnáen nagúiúő

nojlll TlMs, erős, tartós t'ehér uásranalt,P*tÍlrel

I,":_Ti:í lövtd nadrág ,(Short)..|é|i.u_agg nöi, ngers-
s z l nu 

r_e u e n D as zo n b ó I, u ag g t is zta I e hé r P e i ac s eíl í e h-

z,Wrio!Íi:,,',tr!"::?"::'í;;í i;ii;,,,,,,' P ?,Bo

Tennlszclpő, íiszta íeht 
P -'60' -'?0' -_'B0

t!!p p q!, 7 ehé r e rő|s ítői 
Ís 

iliűiÍlt líe#reÍ?e e Ó s uái'
a.*4l-ts,.."..":.;.'"....... l} 4.s0i2*46-ig ,.. .... "P i.lo

B&zleteen lásd le.gttjabb i4g;renee
nagy képes ári*gyuókünkber"

Kérjed - küIdjük!

,l,t'i<le§.;g;.,,. ..,. 
,

,] , 9'"i!-.,:-- .-:,,._, .:^ .::-:;:

?nlárf, kio
Iíí e,ü a, ifiú6t ü§ ?
Ird meg eg_v levelezőlapon április 28-ig
a Cserkészbo]tnak. Á he}yes megfejtök
közül egyet májrrs l-én egy húrozott
,,C§ébéo' ütóvcl fagurrk megajándékozni t


