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A rendelést a péne beküldésével foladjuk el. (Csekkszám: 34383, Csetkészbolt BudaPest),

Azelőfizetési kedvezmény l939 május 3l-igtart. Máius3l után a l0l Magyar NéPdalára 1.50

Legköaetebb megjelenik: ÁZ Ú lÁrÉKo§KöNyv I. KÖTET§
Az össres cserkészklrl
ványok egyedárusító, 

j ; csnRKÉszB oIrT Brí;3iil íi n |,íá'*l|"?*u,.í

nNRII{}*Al{
a ldtünó szomj csillapító-
tra}r,, eg_vetlen kulacsból
setrr szabad hiányoznia.
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EGYES §zÁM Ánl rs nLLÉn

. §ZERKESZTI:

DR. §zTRlLlcH PÁL
1939. MÁ|U§ t5.

MÉGJELENIK A HÓ l-ÉN É§ ls-ÉN
csEKKszÁMLA: 3l.{28

tEL VERECKÉRE I
Testvéri találkozás lesz a kárpátokban. A visszakerült ezer*

éves határ történelmi emlé_kű szorosában, melyen keresztüt ezer
évvel ezelőtt honfoglaló Árpád kacagányos vítézei szágutdottak
keresztül, az öröm, a boldogság és a-testvéri §zeretet iábortüze
fog felgyúlni.

VEREcK ÉN fogluk ünnepelni a közös lengyel-magyar határt.
VE REc K ÉN teszünk tanubizonyságot hittinkrőt u7 ezer-

éves határ mellett.
VE RECK ÉN áldozunk dicsó

iesítményének, melynek eredménye
bámulatosan gyors elfoglalása volt.'

.honvédségünk ragyogó tel-
Verecke és a többi hágó

..M?Fy^, cserkészfiú, ott légy ! Verecke eddig a hatalom ésaz erő jelképe volt" Most a szereiet is hozzá csatÉkozik. A len-
gyel cserkészek meleg szeretettel várnak. olvasd el leveleiket és
aztán igazi cserkészszívvel és testvéri érzéssel

FEL VERECXÉnE

1.

Lengyelország fócrcrkéczének távirata:

. ónagyméltósága Teleki Pól gróf, m.
hir" rniniszterelnök, BudaPest" A kara,
le.ngyel-magyar határ megvalósulása
alkalmából legőszintébb öiömünhneh
adok kiíeiezést Nagyméltóságod előtt.
'] artson az időh aégéig a hét nentzet
g_yümölcsöző egyűttműhödése, legyen
oroh u cserhészszeruezeteink testuéri-
sége! Szíuünh nélyéből hiáltjuk: Czu-
zaaj!

Dr. Michal Grazynshi,
Lengy elur szág í őc ser ké s z e

II.
A Lengyel-Magyar Csel}észkör or§z.

elnökének levetel

óugyméltósága

Teleki Púl gró|,
m. hir. tniniszterelrlijh

Butlapest.

, l,Júlúh. l!ftl a Te irányitásoddal,
drágu Cserhesztcstuér, u n"nies és vitéz
m3gyür _.nerlzet eléri a hőn óhajtott
hözös célt: a közvetlen tengyel-magyar
hcltárt.

Az igazság mindig d.iad.atmashod.ih!
Áz a testvéri összeölelkezés, att fenn,

uz ,új s nűgis_ ősi határun, legyen izim-
boluma a Kárlláloh or^aíio a hét
tlemzeti léleh hözös erőf,eszítéséneh ma-
gussá.g.űba_ enelhcdő további együttes
munhánah.

Ez a hitben és a ncmzeti !élekben
rejlő atő. a Icgyelcm és az elszánt
munhu júruljun hozzá a mindhét nem-
zelneh egymásra támuszkodó, sohérlszá-
zados ha,talmáhrlz.

A hit és a munhu; alhutó ténvező.
élet és halulom teretntésére kébes- erő.
,4z erős hit és a megfeszített' munha
miuden ellenségct legyZz é, megoiárrá
Renyszerlt.

A _Mindenható Isten áldja meg ezt a
munhát!

..Hiszünh régi hatulmus }'ug_l-
My\yaro.rszág _,rugyszerű és di,. sősé§es,
lc l j e s f eltdnt atlú sáb a n !

Testuéri üduőzlettel és cserhész*
köszöntésűnkhel : C zuaaj !

Mtlrian Bahowski Mariarc Chrlm.rauki

ilt
A tcngyel eserkészrepülók vczetötisltjé*

aet ievele Telcbi Pál grófhoz;

Kedves, drága Cserhésztestaér!

Most, ctttiikor végre befejezett tény*
nyé aólt a régóhajtott, ősi, cle o *,r*
gyarság nemzeti ünnePének csah ezévi,
történelmi naPjón újra megvalósult
lengyel-rnagyar hctár, trleg Űerehlém
osztani Nagyméltóságodd,al azt az óriási
örömőt, amely engem és rnind.en len*
gyel cserkészrePülőt eltölt, lru arr&
gondolunh, hogy nem úllnah többé
utunhbu itlegen határoh, valahányszor
egymáshoz szállnak a két rlemzet derék
fiai,

Türelmetlenül uórrlm a naPat" ame*
lyet újra ?Lagyür testuéreim hözt tölt-
heteh, elhozaán J{ehih lengyel testvé-
reih szíuélyes üdaözletét és alig tud.am
hiuárni azt u pillanatot, umelyben ót-
rePülhe tem az újra megvalósult ősi
határt, az egyetlert határt a vilúgon,
amel1, netn tudja eluálasztuni, hanent
örökké össze fogja haPcsolni a hét test^
uérnemzclel. Czuuuj!

'f utl e|, us z De r en gt -e s k i

,4bbun u löt!áru:lntt- r'irúbun, umt.ll,-
btn a hút testuhnt,nzttr! ttúi.r űahhe
összehbtő Kúrpátuk csúr sün ht,mén1,
h!.tonah|ze.h fonótlnuh t,gl,be. ietün'h
,Y,ugyméltóságutlnah h giíziutt bb jó-
kíaúnutainkat hif a je:n i."
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A ,,F§KET§
öRDöGö K"

Iván Ivanovics lanár úr lerrr t.tdla magál btlltléitij
mosta,nj szúk, falusi környezctébe. Atrrikor cgy óvve} eze|(lt,t"
Szov.ietoroszországbót,,I(árpátukrajnába" jötL, minl nagy-
vároÖi élctet élő embert ismérlék meg tanár[ársai És <1irikjai,
Arrnál kellemel]enebb volt szártrára az őszi rrienekülés.
A hata]mas iramban fővárossá alaliított vitiéki város már
megszokott környezetéb őil aa L]ng menti község lrarnisítnrtlan
falusi levegőjébe kerúlt.

Pediq " I\,án Ivanovicset nag_y etnbernelt tartották,
Nerncsak-az elveit vakon kövel,ő lanítván_vai, }rarrcnr a ve}tl
menekült tanártársai is. Isrrrerősei előtt soscrn tiIkolta,
iióáv tr" *áJd áá c;rraUó trkrán állarn nregalakul, ila rtt,nr _i.r
lesZ' azonnal kultusznriniszter, tlc }egalább állanititkári
kinevezést kap. Ezért esedeztck kegyeiért .tanítván.lai és
ezórt jártak mirrderrben kedvére tanártársai.

Az elvhű tanítvárrvok selcge testőrgárriaként vcttc
körül íván lvanovicsot. Kültlrröslté1,1pou 1reclig arra vigyáztak,
hogy az a nélrány érthetetlen módon_,,nég létező".nragl,ar,,
lmxrtó tiiáktársuk véletienüi se kerülhessen a tanár ítr kó,
zelébe. Tgy nem okozott nagl,crbb neh_éz_séget, bog,y ezekel
a kikOzöíítésre megérett tárŰltat a lcglehr.,tetlencbb vádak-
kal tárnadják a tanár úr előtt,

Az ulrrán érzelmű diáko}t e]isrrrert r.,ezóre §zergcj
Golinastlv volt. Egyelőre azl tartotta legiontosab! ,,n!Jr}-
zeti cétltitúzésénelij, htlg5, r,etél5-társát, Sztjepán Galajdái.
minél jobban befciietítsi' Iván 

-Ivanovics tanár úr előtt-
Erre ttlbb olra is volt. Galajda voit az, al<irrniatt etltllg nem
lehetett osztályelső. De hd lván Ivanovibs tanár úr c}őtt
sikerül lehetetienné tenni és ukrán irodalornból és tiirténe-
lemből nem ]esz jeles osztályzata, akkor sikerül majtl fölójrl
kerckcclnic, lTtájja Galajdát azérL is, mert o|yan valiásos
és mintiig csak ájtatoskódik. Ezze) pedig alatrlosatt .rontja
a VIL osátálv te|jescn t'clvilágosodotL és korszerű szellemót-
És egy harniadik oka is van, ami rniatt Galajdát kiá]llra-
tatlaáirak tartja. Azt rrrondják, hogy Sztjepán..,Galajda
otthon a szütéivel né}ia mágyarul bcszél. Erről ugyan
maga még ncm győződött nreg, de ha l-rizonyosságtlt sze-
rez. iai lcsz Galaidának.' A " gimnázium egyes osztáll aiL itltiglcneserr a faltr
nagyobFházaiban hel5;Ózték el, A VIL oszLály is eg.r, paraszt-
háZ"utcai szobájában"székett. A. soros_ ügl,ciő a behavaztrtt
ablakon át leste : mikor iön Iván lvanovics t.anár úr a
történe]emórára ? Addig szabadon íolyt a szokásos poli-
tikai vita.

Sztjepán Galajda most is veszettü} üg5,99en érveit.
Nem iehetett érvekkel ol.yalr könnyen nregcáfolni, }Iost.
is ezért öntötte e] a tehetetlenség dühe Szergej Golinr:sevel,
A dúhtől tajtékozva kiáltott Galajda felé :
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*_ ^._^-___:T,Lp.dis; §3,talaa.,_ jobban teszed, ha haligatsz l

' "i"] 8'# íri fiíXliííáL í "g,r"íE# 
gyeir komo ty s aj od.

;- Ne1n sok, barátocskám t -- válaszolt gúnvos han-gon_ sze_rgeJ. - De éppen elég ahhoz, hogy kite§yenlet< cUU8taz isk olából. Mapv ai' vagy, "barátoisUafi r 
-Ál3"Ü- 

iir's'"tá"i
n".T1l?átuü.:;lá-,*..?ti§Lilfráá-ü1ds""piíd§y;ui
Sztjepán Gatajda.

- Igen l Mert gyanu§ vagy ! Mert magyar kutyavagy !

- Dn rutén vasvok_ és az is ntaradok, móg ha magyarulbeszélek i_s. De te elriőtaa m;áaa ail;iÜŰz ukránoknak l

-.,lv.Iit ugatszl Te piúasz! re.., ie... masvarl,)gn+!y pillanat alatt két párlra szakadt az oslzÍ.álv.
Fg}, KlseDD csoport Galajda köré állt. Székekkel. könvveÉ-fiel és tint,atartókkal tartották vissza a túleiőben" lévőGolincsev-párlial<at. Móg a soros tis!áő] Kovács eera iiDelevetette lnagát a hatalmas verekédésbe.

Ekle]ctrül nast v_olt a lárma, a kavárr_,tlás. Az ajtó
h irt elen k it sapódoll. D ói*..;i?i' }iío Js. i 

*;Öpoi 
i li - 

" 
i""iira hava,s udvarról.

Az ajtóban némán. csodálkozó arckiíejezéssel áltt Iván

* Nem találok hirtelenében méltóbb büntetést a

{,gvalossági tűz mind távo]abb hallatszott. Amikor a gépe-
sítet_t osztagok, étükön a fekete bőlkabátot viselő m?ior-
kerékpáIo§, egységekkel átvonultak a korzón, a határ-
biztosító részek már az.. Ung völgyében taposták a hava|
és kergették maguk előtt Í tamááokat.

, Még nem.virradt,. { lori ís csak néha világított ki a
sebesen vágtató íelhők közúl.

. G.alajda T;:st_ván_éktelen dörömbölósre ébred" Kishugamár ijedten sírdogáIt a másik ágy sarkában. Az ajtóh6zment. Kinézett.
, .,S.zerg.gj Golincsev állt az ajtó előtt két társával. Min-deniküknél puska volt,

;_ _A3on4al öltözz és gyere az iskolába l
_ _, Oltözködés közben az 

*édesanyja és kislruga sirását
hallotta.

Mikor az utcára tépett. mepcsap[a a hasító hideo.
Emberek_ jöt_tek szeinbe. CscÉ kalonák, Szics-gárdűták,

vegyesen. Iván Ivanovics tanár úr metleil menÜek. Neki
magyará4ták:

,. , qq a_kkor_jötlgk azok a fekete ördögök, azok a
1n.O1o3t<ery|_náros_ banditák. Mint a szélvész, §záguldottakfelénk. FéIannyian sem voltak, mégis szótverTek ben-
nünket.

-- Mert gyávák vol-
tatok t De én megmuta-
tom nekik, hogy nem
mennek tovább egy
tapodtat sem !

tt

Ami az éiszaka
hátralévő részén történt
velük, az úgy tűnik most
fel Galajda István előtt,
mintha csak rossz áltnot
látott vo]na. Az isko]á-
ban mindenikük puskát
és töltényI kapott,
Senkitől sein kérde2ték,
hogy akar-e velük har-
colni. Iván lvanovics
tanár úr rlgy intézkedett,
mintha mindic csak ka-
tona lett volna*. És most,
amikor a nap felemelke-
dett a Szinyák hótól
csillogó gerince föté, itt
feküsznek már a falu

,,J előtt néhány kitométei-

§ 
ffi*h.,,Tffi;it;:lflfl

. , _A-íg, G.alajda l9tv{4 eze.ket végiggondolta, az utolsóasonyomo]{aL végezte kitűnően sit<crÜlt lövélzteknőién,.\enez volt a fagyott földet kiásni. De most már ké§zenv.a\ ezzel is. Csak néhány _Iapát havat kell még a kiásott
l3,,*T""fiá:ni, 

hogy rej téxtróiYÓ il i;áiÓi;- oÜá'n t,iliyő
. A szomszédja magyar fiú ; Kovács Béla. Ide tették

oket_ eg},más mellé az első védelmi vonal közepóbe. nehopv

iili::rlixf qá""9r'iuí"íi""",]:1i..uíí;!f .f.'*í,?ttf."Jit.'f 
J:kedik, rnindig szemmel tartja kóiiőjút.t-A -!"kd.'i,iiíO

oloalan, mintha most is rÓIuk beszélnének.
_ , |iit" egy pillanatra abbahagyta az ásást. Minden sza-vukat tisztán hallotta:

,, ó n éliii ü it "f; "tt ltlH,xT t# TL ff f Tífi|# 
agu k at,

- Igenis, tanár úr l "
, ___Pi$1 gyors üteTrben .lapátolta a havat. Nem akarta.
!_o_gy azot, ott a, bokor tú_lsó oldaián, tudomást vegyeneliarróI, hogy minden szavukat hallotta.

'fávol, lerrt az LI:
r u n a s, m ói o}tt e.. t p a,Í§ JÜ'f 'r'ffft i?il' f, ,f §3.,1'." i Á: Tl;-sodik.
_ , ., -, A ,,fekete ördögök'' -* süvít vógig az állásokon afemulet nangja.

Ivanovícs tanár úr.
Szergej Gtllincsev

tért clőször ma§ához. 
^zelső meglepetés néma

csendjében lván lvano-
vics elé lópett:

Ijz a mag},ar
kutya, ez a Sztiepán
9alajda azL mondta,
hogy mi eladtuk magun-
kat és hazánkat az ukrán
söpredéknek. És hogy
ő..- különb hazafi méá
akkor isn ha otthon min-
dig magyarul beszél isa szüleivel. Ebből lett
a verekedés, tanár úr t

Láng<llt az arca,
amíg izgatott hanqon
beszélt.

Iván lvanovics be-
csukta maga mögött az
ajtót. Végienézett a fe]-dúlt osztáIvon. Aztán
halk hangod szólt:

_- Szijepán Galajda,
áIljon elém t

Galajda kipirutt arc-cal, dacosan lépett a
tanár elé.

maga számára * mondta mindinkább felindult hanson. -mint hoSv mostiltom az aszt_álvnek hnm azaa+il i7ir.'-a-
y_ta! .§s megállítsák a ,,íekete ö.dtyg'ö'f,l ,:fi$Ül5r.Juti,"i1
törését.mint hogy megtiltom az osztáLlynak, rrosy-iióiitúi§7ii.'oa,

Galajdának hívják. Büntetésül ettől á perctől kez<ive.
hogy a mai nap eseményeire maga is, mi is áilandóan visszaj

rnlru nogy megtlltom az o§ztilynak, hosv ezentúI SztieGalajdának hívják. BüntetésÜl ettől -á perctől ke"zr
hogy a mai nap éseményeire maga is, mi is
emlékezzünk, magyarúl fosiák- táisai l
nogy_ a mai nap e§eményeire maga is, mi is állandóan vissza-€mlékezzünk, magyarul íogják társai hlvni. Ezentúl amaga neve:..Galajda István_ lesz ! Megértette ?
,_ áz oszíályon -a 

megdöbbenés moráia íutott át. Ez§úlyos megszégvenítése az osztálvelsőnek-l
. Galajda égy pillanatra ma-gábarkoskadt a szégvensútya a]att. { következő perclelr azonban mOg vOrO§ÓUU

'ebL 
az arca. De most már büszkén kihrizta magát. Minthaegy fejjel magasabbra nőtt volna l Büszkén a" iánei iiÓ:mébe nézett. Dacosan válaszolt:

. _- Igelis, tanár úr l EttőI a perctől kezdve biiszkérrviselem a Gatajda István nevet ! '

,t

, A Kárpátokon veszett sebessé§gel zúsott át a széI.szórta a havat. vakító fehérségü -h-ótakar-ó borította beaz,,Ung,vöIgyét. Hó srllya a]att-roskadozó ágakrói jzóriá
szét a havat a dühöngő szél.A március elei szürkület szélsüvítósét is ttllharsoptaa .golyószórók és.__géppuskák_kattogása. Ungváron €'másodpercre megállt az élet. De amíkor a maÉvar harii
biztosító _részek géppuskái viszonozták a Szic§- gárdisták
tüzét, a biztonság tudatával mentek tovább az-utcán ajárókelők.

Rövid ídő mulva megindult a magyar ellentámaclás.
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t,,-- {jsak az ét. Haebjátrrk iij,et ktrzelebb jiinni --- itiá}l
*,i i,.al*eárny feló Iván rvaurrvics t*nár úr,

A jobbszárny aaünban nem hallja lván lvanr;vics
p*ranesát" A megdöbbenés első csendjét először esak eg_v

lövés zavarja nre§, Enrrek hallatára az egész vétlelmi vonal
szőrrryű lövölrlözésbe kezd.

Ivárr lv*rrovics dúhtő} eltorzult arccal ugrik lel. §zit-
lrtlzódva, káromkodva hallgattatja eI az ész nélkül lövöl-
tl<rzőket.

Lent a,z: {rton a kót ,,fekete ördög" egy pilianatra mcg-
ál1, körütnéz, Valanrit beszélnek. Egyik mótorkerékpárjára
pattan, visszairamodik, A másik egy útmenti,mélyedésbe
iép, lrtlgy kisebb célt mutasson. Aztárr nyugtldtan, lassan
úira körülnéz." A szélirálry rrregfordult" A völgyből számtalarr rnótor,
kerekpár zrigását bozza í.el a hegyoldalba. A zúgás a lenti
erdősáegélyen visszhangzik. Megsokszorosodva hallatri újra.
hz izgatott várakozás rénrülete ü1 az arcokon.

Csak egy cmber nyugodt. Az a móttrrkerékpártls u[t
li.llt az út merrtén, Nti rneg lván lvanovics |anár úr itt a
t,r-rk,-rr túIsó oldalán gondolja Pista,

A csendben most a tánár úr nyugodt hangját hallja:
** Ha ezzel a fegyelmezetlen csőcselekkel nenr ttrúnánk

,ftltartóztatni azokaL-á fekete ördögöket, erre balra a szaka-
ddkon át vorrulunk vis§za az erdő szegél_véig. Ott majd
csak el tudunk t{inni vaiahogy észrevétlenül.

-- Erttm, tanár ür l ,- hallatszott most Szergej,hangja.
" -, l.}e ezL a két kutyát a bokor trilsó oldalán nem hagyonr
rlr.,

-- Derék íiír vag1 , Szr:rgej ! Te nem íelejtkezel meg
bosszúdról nég a legváiságosabb pillanatokban sem"

Á közttettő mótorkerékpárosok most feltüntek az út,
k:tnvarban.-Lövés tlördtil. Az élen haladó mótorkerékpár előtt csa-
r;uilik fel a lrtJ.' _\ ker,ékpárzakatolás lrirtelerr elhallgat,

Egy lövés a fekete ördögök fetől" Egy fejlövés a kiván-
r rirxutló diákokrtál.

- §íindenki ltizza |.rc a ícJét a gödörbe ! *.* ortlitja
1,ván lvatlovics tanár úr, -- Csak-akktlr-nézzerr ki, lra céloz !
(]cUDuska ! Miért ttetrr tüzel ?^'- Akadály, törzskapitány úr l

Itt is prrskáóvés, otí is. Á fekete órdögök támadáslroa
te.i]ődnek.' 

_{ védők géppuskája nregszólal,

- Na, végre ! *- lélegzik fel Ir,án ]vani:vics.
A véáeleri megktinnyébbtil. A tüzelés megelénkül"

- De veszettül jól lőnek azok a fekete ördö_gök. Min-
*lt* ]űvésük talál --üvölti Golinesev felé Iván lvanovics.
-* Csak a másik géppuskánk is érne már tüzelőá]lásba l

Ebben a pillanatban a jobbszárnyon is megszólal.,a
vétlők góppuskála. Iván Ivanovics boldogan ínteget feléjük.

Pi§ta egy pillarratra kOrüliekint. §{érnúlten bukik vissza
*z árokba.

- te, Béta ! A magyarok támadása elakadt l
-- Ne féltsd te azokat t

Most a bokor túlsó oldaláról rikácso} ái Golincsev.* Ha n'en lőttök, magyar kutyák, mindjárt belétek
ltivök l

Bóla }§résr* eineli pr,rskájái, Mú§ tix}ij*, xnrit i}!si*i
iruikan rrrrasúg,

-* Aztán" rre ftii:rld, anit rtegbes,{éitii:tk, ül3"*n jót
keli lőnüak, hogy még véletlcnül se t.alálju:tk el *gyet}et
rnagyff katt;nát stnr !_- Béla rno,solygütt, §§ tiz lépéssei maga *ié tőt't a íiób*"

** Nézd a lrírcs íekeic iirdng§trti, : ligyenkólrl szÁllin-
grizirak t,isszit.

-- Mcniíink rrtúnrrk, tarrár til l

*,^ É;zzei a fegyelmözei,Ierr balrciár,al 'i Örülók, , htlg3,
sikerült visszavetriióket. ljltlözni őket ? Az *rár sok lenne.

Pista halotthalványan ha}.lgatta ir l;okur túisrl oltlalá-
ról áthatrgzó párbeszédet.

Nenr -akart hirrni a fülónck. Kipiliatrtttt.
ligy ldYds csapÓ<lott tnt,llcIte a hól-ra. G.\ t,fsri. lika};tl

te;i,i. Elt,sukló halrgorr sustrgta Béla íelé :
*''- Béla ! Látod ?

-" Ne féltsd Te azokat l *- vold a kurla váia.z-

{.jsetitj. volt. "firrko]iat íojttrgató tsend.
Ha valahi felenrelt.e íejét, lövés dörtiiilt. lict ltill,ir:

c,rdúH lnaradt ,az úL ntettlútt.' Hzek veszr:ttúl jól lótt(,k lilin,
tltrr Íclbuklranó alakra. A többiek visszartibtlgtak áz i,ttlrr,

}'é1 óra telt el a várakozás lromlokot verejtékeztetii
izgalmában.

A lró nagy pelyhckben hullott. Szé1 kavargat.ta a nag3-
pelyheket.' - 

Iigyseerre a véclelem Lrátanrőgött, fent a gerirrcen feket*
alakolibontaktlztak ki az erdős,zegéll,t ellakaró lrófüggöny,
bőt. A szél feléjük ftrr<i,u]t- Ét<tltcn mótorbúgás hangja
keveredett katto§ó golyószóró és puskatűzzel.

- A fekete örttögök !

Illint a szélvész száquldottal le a nreredeli e,rdőirtáson,,
úti-alan utakon, vadul n*ekiengctlett rnótorktrékpárj aikkai-
Rövid ideig tártó közeltrarcl natatxi4ttás _és eszeveszett
menekülés -jelezte megérkezé§úket. Komoly ellenállásrói
szó sem lehetett.

Pista a nag}, zúrzavarban jól látta, amint Ir,árr lvano-
vics tanár úr lör,,észteknőién áilendülve a szakadék szélére
usrott, Itt eev pillanatra meealtt. Lövésre emelte puskáját,
§ magyar Zás2tOsra cé|zoLÍ. Pista hatalmas lendúlettel
melléje- ugrott. Lendületével úgy vágódott Iván lvanovics
elé, Éogy" puskája maga§ ív6én kirr;pült kezéből. Iván
Ivánoviéi dszatáaetnalmaga pedig a izakadék szélén egy
kivágott fa törzsére ztrhant.

Szergej Golincsev követte parancsrrokát. A szaka,tlék-
szélén eg} iliilanatra ő is megáIlt. Puskáját a még mozdulat
lanul fökv6 pistára enrelté. De mielőtt lőhetett volna.
összeesett. Béla gyorsabb volt, nála.

pista csak lent a faluban. az ideigltlncs kórháztak be,
rendezett iskolában tért maqához, Bélá ült az ágy lábánál.
Szemben a szoba másik oldaIán két magyar sebesült fekúdt.
Egy sebesültvivő éppen adataikat írtá- fel. illost Pistához
Iépett.

- Hogy hivják ?
Pista a7-ágyaizéIén ülő Bétára rrrosolygott s igy mondtal

- Galajda István. Balla Dezső
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A MAoYAR CSERKÉSZ§zÖv§TsÉc t. (BUDAPIJSTI) K§R{.iLET§
JUNIU§ HÓ 4_ÉN, vASÁRNAP DÉLUTÁN 4 ÓRAI KEZDET,rEL
BLIDAP§ST SZÉKIiSFŐvÁRo§ NÉP L I G ET I STA D }oNJÁtsAN

KERÜI,ETI CS§RKÉ 1Z.iTAP()T
RENDEZ.

A gazdag műsorból: §róf Teleki Pál tlr. miniszterelnök, tb" íőcscr*
kész únnepi beszédet mond. Néma tisztelgés az e}esett hősök enrlékérc, tisz-
teletére. 6000 cserkész magyar nótákat éneke|. Levente cserkészcsapatok
gyakorlata. l'áborépítés. A cserkészet írtja a kiscserkésztől a horrvédig" Cser

készeink légoltalmi munkája.

RÉSZLET§§ MűSOR A HELYSZINE}{ KAPHA:t,f)
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ToT,}I TIHAMÉII

püspör
ÉlT ;o gvll

irai:t, .L61 scer*, arn*ly st;itirse l1ilxt, rle l;iiiii rtri..,,luu: tieiüt.
sét a leIkerr:rnek; egy kéa. arrrely feióm nyutr val*hontran
ismeleilen messaeségből és veeeteti kisíiúkr;ron. kamaszkorori
áti egy lralltatlan hang, amely az ideális szép fiúéletrói
beszélt nekem és rávett. hogy ildoaatok áián, küzdelrnes
harc árán is azt keresser*,, ami rrehéz, de szóp és igazi.

.* Atya kérenr, nekem hiába mondják, hogy Tóth Tiha-
nrór nreghalt, Igen, meghalt a prr.ifessarlr, a püipök, a tudós.
a szónok, a gyóniató: meghalt az. amí beine- ember volt.
De tetszik látoi, a könyvei itt vannak és kónyvein át énbén-
nem toválrb él és tovább él százezer és mil}ió magyar fiú
lelkében és életéberr. íinnekem mindegy az, hogy Budapes-
ten vagy \reszprémben, vagy a menn/országban van, Áert
énhazzám mindig egyformán közel volt és Áarad is. Edes-
anyám siratja, mert nen hallja többé a beszédeit; siratja a
nővérern, mert havonta egy§zer most is nála szokott gyónni;
akik ismerték, siratják, mert valamit elvesztettek. fá nerrr
siratorn és nem siratják a masyar fiúk, mert a mi számunkra
mindig éló marad és mindig fiatal marad és erós és erősítő,
irányító, venető. Vannak eurberek, akik föléje nőnlk a testi
halálnak, mett az életnek olyan ajándékot adtak, amelyet a
halál soha ki nem kezdhet. Az a Tóth Tihamór, aki áz én
lelkenret megfogta ,és belőlem kemény, tiszta fiút csinátt, nem
halt meg és é1 száz év mulva is,

* És mondd, pajtás, nincs a szívedtien gyáse és szo-
morúság?

- Atya kérem, én elmegyek az érte mondott gyásenrisére;
imádkozom érte naponta, amint eddig is imádkoiiam; szent-
á}dozást ajánlok érte és napi jótetteket; ha Pestre mcgyel,
a Kerepesi temetőben virágot teszek a sírjára. De ez-Ósak
ernberi kegyelet: ember áldoz vele embernek. De ezen túi
1119, u szívemben gyász, mert az, aki a magyar iíjrlságot
újjátererntette, százezetnvi fiút r:j rltra vezetett.'u, -úi
rnagyar diáktípust kidolgoztatta velünk, az igazi Tóth Tiha'-
mér nem halt meg és soha nem fog meghalni. Az én imád-
ságorir most is és mindig ugyanaz maradi hálaadás az Urnak.
hogv ót adta, hogy ót nekünk adta._ lgazad van, pajtás. Ee az enrlékezés méltó Tóth
fihamé,rhoz és a .könyvei nevelte újarcú magyal, iíjúsághuz
Aki.nektek ann)lit adott, aki így éI bcnnetói tc,vábU,iató
porában is áldja meg az lsten!

Roszter atya

** Atya kérem,
§em igaz, hosy
meghalt, Tóth
Tihamér rrem öt-
ven évig élt, nem
is seázig, Élni fog.
míg magyar íiúk,
cserkészfiúk lesz-
nek a világorrl

1smerted,
pajtás? Emlékseel
reá?

- Nem. Atya.
sohasem láttam.
És örülók, hogy
nefit ismertem,
Meri akkor most
egy arc lenne előt_
tem. amelyet nein
fo5ok többé vi-
szontlátrri; e g y
hang csengene a
íülemben, amelyet
nem hallok többé
soha; e6y emberrt,
mélv lelkú. nagv-
szívű. csodálatos
etnberre emlékez-

nék, akit sírba temettek gr,ászruhás ezrek. És í.ájna a szí-
v,en:, _megsir:atnánr, egy darabig hiányoznék, aztán lassan
elgördülne az idő és elhomáh,oiodnék'az emléke, elfelejte-
ném" Ahog,v* elfelejtik majd iassan a siró. gyáseoló ezrek.

- De iessék nézrri; kónyvtárambarr lii ál}nak a T'óth
Tihamér-kónyvek. Nem a jubiláris. díszes sorozat, hanetrr
összefogdcls<ltt, meggyűrődótt, téÉett és gorrdos szerete ttel
összeragasztott könyvek; az én nevelőim. bárátaim. Itt a ,,Ne
igyál.!"" a ,,Dohárryzol?". a ,.Tiszta férfiúság.. és itt a többi:
,,A,jellenres i{jl]:'j 1,Á_,művelt ifjú'.. ,,C vallásos ifjú''"
,.Krisztus és az ifjír". Valamennyi- kedves isrner-ősöm. "Be-

kopogtattak llozzám rnég a kisflú-években: jött egyik a
másik utá.n_ és _rnindegyik ponto§an azt hozta.-amire"épper,
akkor leginkább szükségem volt. Tudtam, hr_lgy varr nujuti_
1.ki naglon szeret engeln, aki megért engem, Íátlu u fejlődőfiú nehézsé6eit. kérdéseit & prÁlémáii és .ro-dálutoá., u
szívenrhez írt könyvekben min<lin kérdósemet szétbontogatva,
elém fekteti a válaszokat. Ha személyesen ismertem volna.
ha eljártam volna hozzá heterrként, nem hiszem, hogy élő-
szóval ezt adhatta. volna nekem, atnit a könyveivel-'adott,
TÓth Tihamér az Ón számtrmra nem az előkelő pap, egyetemi
tanár, püspök volt; nem is az országoshirű- ridió"úónok.
akinek beszédcit édesauyám, rrővórkéni minden vasárnap
léle8zetét visszafojtva hallgatta, hanem az élő, h<>zzáÁ
hajió, személytelen szeretet;- a Krisztus §zeretcte az ifjúság

Tót}r Tihamér eiőadást tart-a t{árshegyi Cserkészp{rkbarr.
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..'l'rill'l'ihantér tir. \,{§zpfó!]ii püsllök, az
iíjú.§ág nág.y ;tposl,ol*, i}ónt§k§1 ójjci tiztneg1,
órakor a }lókus k<irlrázbrin visszatdt.a lelkót
'l0remtój ó§ek,' '

-Uegiialt trz itjírlag lell(ialyja. I:,ilctr: * tserl<tlsevezclő ós lelkitt5,a
trritrt*óleie vo}t, }:lóltú rrrra, hog.1- fóllb ese ulélryc"it lcrögzítsük.

'J'ól"lr Tihx:rról 'l 88S j a.nuár 14-e n sr,iilctett Szohrokotr. ts*;:ii

,pá}yájára, tz egri saeninárirr:rtbirn ktlszüll lel, ahol 1911 júrrius 2?-élr

;zcltcltók áldozóprlppá. üt,tói keadve ólelc lelada|áui a leiliipásztori
leendók nagyvonirlít eliátása rrrellett a pc<lugógiai és hittudr,trtátr_r i

j,roilirlorn á,l]arrdó nrüvc,lését lettc, ]-ili2 januárjábau a bticsi egyet,etrteri

rivalták a hi.ttrrdclmányok <ioktorává. Iiz óv jirtluarjatól etrgusz

tusáig ülint kiqllán rtúkötlött ll,eve§et1-

liésatvr:t.t 1913-ilalt az elsó eserkészláborozástitl 1 a vági t.lUj
irl.orr" liz vrllt az rlisó nagy cserkészélutón"ve. l..ltárra ttriirárr3, ór,vcl.

atrtikor l9i6-ii.rrr az egri rgáliskola lriLtarrlirrr iett, &z elsó szentélyi
kapcs<liatok is kialakultak a rrag;,}cil<i teztltó és dil,kjti közü1l.

A viirigtrábtrrú a}alt eserkószlelLúlette} teljesiltlt 15 hótraptrs

táborile.lkészi sztllgálttot a szerb ds áz ()lösz lr*rcttlrtrl. l]c ez alat|
rr kornoiy ós íáradsírgos §zülgálal{ a]alt §§nl szaliadt meg széptn ívelő
irodalmi páiyája;

A lráborrl btfcjczósr, után, ].-*19-br:n kerúll l3uilrtpes|t,e, a }iöz,
polrli Szerrtirrírriurrrba spiri.t.uáiisnali" A korrrlrrutiiztttlt§ ,t]atl} arrtlkor,

az iskolái<barr a hittan oki,atiisát b*tí!Lr;ttrik, a budü]je§li ,,3lint.a"-
girrrnázir-rm talrulói járlak be a §zelrriniirirltnba 'l'ót,h ll'ihtntérhoz
hlttarrleckékre. ljzol( a hiLlanórá.li loltirk azok, anik ilz iljítság rrag1,

alltrstoiát díákjaival, kósólrb pedig í} (scrlié$zeltcl clrliriasztlratat]anul
összelrozbák. lrrrren irrrlult ki az a szctnólvi lrapcsolat ós barátsirg,

alrrincL kiivetkeztóbclr a llinta girnrrá.ziumban a },lária l{ottgregációt
tis errrrek kcretén belül a 254. sz. ,.,l{inta"*cserl<ószcsapatotmtgalapí-
lo{ta.

Sok része voll entlek a cscrkészliapcsrllatnak lrb}ran, trug1 itz
i,r,tékestrtíl-drl:ókcscbb, az ifjuság számára irt perIrrg,igiai trruttkák
gyors egyrnásutánlran napvilágot láltak, Óriási szánukkal clárasz-
toll"álr az Livalgóliunl szellemével nem<:salt a lnng}ltl, és rrelncslt]< u

katolikus ifjúságot, §lert Tóth I'ihanér kötl_vvei {Z egész .iíjú§ág

kön_T:veivó lettelr vailásra és nemzetiségre való tekin|et néllrül.

an itjűság lelliiatyjo
;\z els$ is eg_vb*n iegn*;;yoilh sik*l,ii iljúsligi rtlut;ii;i.j*, * ,,'l'isllir

Jórfiúság" értlckcs elózrnén1,,ek utárr jel*;ti nirg, -i,},tl1 ;r h*tttll;§lliztttrrl
$látt l(ésuii}t el :r }idzirat. Á tt,ltzura *ziln};an. tit:ltl trrgtrlél.vezi.* u

nrcgjeleriéstlt, 1gy rróhány lretes kósrissel, a ks,},,l,uítJZtltus lll(,|,
bukása ulán jclenl rncg a ,,'li§zta iérlii'rs;lg" úisö kirr,J*sa.

A ,"liszla íórfiítság"-ot kóvettdL a .,}lúr{jlt. iíjri", ."Jt}ierr,;cl
iljü", ,"Kri§ztus ós az iljít", rr,,lallástrs ifjíl'. stb." irogy tslrk ir, i*;;-

kicnrr:llredóbb iijúsági nrunkltit eln}ítsü]<, El kör,rti;gzlek ,i lii1,1.&alí,

n:ányi nrrlnkiik, az E8yctomi templr.lrribarr rriegtrrftolt seerrlbeszód*lr
g5:üjletuén_vei. Tóth Tihaniél, 25 éves papi jubileuririira a Szenl lslrárr

, 'lársulai 2i} kötetc§ gyüjlemúnycs díszkiailásban atita ki i)sszegyiijti)!1:

lrrulrkáil .

Az 192.t. évbetl a budapt;§li Páztrrán_v Ptlter Tutlt-iti:iá;1},c§_r*l.fn}

hil.tutlornányi karán magált,unári képesítést szerez, Egv dvv*i
kósóbb tricdig', 1925 á§g. 6-án a ku]i,i:szlrritriszter ilr }i_\,il§állul í!lxjtr
tan{rrrá trevezi ki. §kkor nrlrt, az 1,3r utf nli tcír]plolrr hitszóllr:i;l;.
Nenrcsak a tliákság, hanenr iluda;ie§t nlirrdelr i.ár§üdálfili ré|egc r)riliri
tömcgbel1 zarándokol vasúrttaputtlidnt az Eg; eterrri ternplonrba. liu3,r.

lriressd l,ált lritszónr_;klatait rneghxligassa. l$?ti-lti} i<ezdve u riidii:
rend§zcr(:§el1 közve titet le az ligyelelrli ternplornban tar !r:tL bcszótjc ii.,

§okirányú elioglaltsága meltett itlőt tudoit §zákilxni ü,tásáltlli,
alra is, hog.v tserkészkapcsolalait niegtart§a, sót. azohat a 254, rr,
,,l{irrta"-cserkészcsirpxt kercteiti tírlnrenóleg is kitirltsl" \iirttlrt;
szabadieiejét az 1927-berr rnegalakult Hársheg_vi Cserkdlizp*rk}iirt:l
tdlti, alrol az ilrsvezct{íkéilző tiiboroknak állandii ciőadója s a iáhol
résztver,őinek lelikiatvjt lesz.

T<ith Tilramér nrutrkássága itáronr iráttl,balr }ralatit- t oválrb.
Öriási rnunkaerejét negosztja az Egl-etenri tenlplotrr szószékc é,s ;l;
ifjúság lelki got-tdozása között, De közberr tovább íolytaija irorlll*rj
müködését is. 193.S-ban a hercegprirnás úr veszprérni püspi)kkú
szenteli íe} és ezzel papi étc.thivatása eiéri<ezik ahlroz aa állurrráshtrz.
anrit Tóth Tihanrér méltán kiórdemelt.

Tóth 'liharnér, élete a pap és a eserkószvezetó áldoaalos ólclil
volt, Kinerítlletetleilú} gazdag lelkéből mindig c§ak ad(ltl. milldig
esak nrásokat táplátt. §laga azonban eliunszolgáltatrist soha, senlmiórt
selil várt, Í]Iete sok rrrunkájával nróllárr lelrtt mirrden cserkész t]s
r:serkészveze[ő elótt köv*ttndő példakép" ts. l),

A turisták §zent llornát-ünnepségc a llármashatárhegyen
A rnagyar katolikus turistatársadalom első ízben hórltrlt vasárttirir válaszlolt védőszentje. Szent Berlrát etrtlékdrrek, A hárma,shatárleg_vi
cscrkéi-z vitrrrl,ázlrtele,p közelében a _\lá\,-gép€yár turisL{r munkása-i gyön),örű táborl oltárt etneltck, amely ltörÜl tnirr_kg;'_ezerötszilz fólrli

ceycs(ilet. vczel{'sóeérr kivül műclcrrI az ürlncóséHe n a kultusztninisztérium képviselcttiben Ruda5,RezsŐ. a Testncvelósi 'I'atrács megbizásából
PiOm 1-orarra, a Gcrkészszövc-iség rószéről t,'tUiictr }lugó és Hermatrn llgyéd egyet. tanár, A Beszkárl-zcnekar régi 

_ 
cgyházi énekeket

adol,t elő, Sci\§artz |ilemúr cg)e[cm,i Iartár Szcttt Bcrnát úlelót i§n}ertetto, majd Bi[ter llJes clairraUxi apáL szetttmisű mutato|t be,
§lise alat,i a, cserkészl,itorlázrlii'hat géI)c körözött a tábori oltár lölölt. lstcntisztelet utárr l]itter ll]és rövid §zentbe§zédet mondotl ó§

nrcgál<ltrttá á Xt. Pius pápa áltál rendeli mórlon a turisták lregymászó fe]szerelósét.
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Az autt'llrrrsz, mell,en 55(} ki]ü|l1(:terI Lcttiilrk
tneg l nap alati

l,ti\GY;\ ft ()§Httl(É§z rn,§ ii§Enn lil ltxPEI}tCIí}JÁnÓL
ára_ csak 20_ pengő. Odafcló al. cgí,sl,550 kilomóicr.es uiat n]e8-
szakítás nélkiil tcsszük majd mcg.

Rii,vid, de kiadós alvás után re6gc1 nyolckr:r meghatva ülünk
fel a hatalmas autóbuszra. Mcnetren<l szeiint ójiel ti}enkettó tái-
ban érkezűnk majrl meg utunk úégcéljához,'az Északi jegei-
frnge rlt c z.

Gyanus pillantásokkal méregetjük rititársainkat. Ezekkel\1e-
-szünk egy _teljcs napra összccsukva? Vajjon hajlamosak-c tengcri
betcgsóg_rc? Az autobuszban clőkószítctt vízmctrles papírzacskók
gyanús lehetóségekre tesznck íigyclmessó.

1.assankónt mcgtelik a kocsi. Magyarok, finnek, svédek, né_
me,tek, a,me_rikaiak, angolok töltik meg. Nagy dudálással * {inn
vidéken ritka! * indul mcg az autóbusz a nyílegyenes riton. ltt
ninc_seir_ kerülgctés. a rnérniik vonalzója jclöite'iii Eur.ópa leg-
ószakibb nriititját, A jó ötvcn-hatvau kilomítercs iramban állan-
dóau r,áltozatos vidék §zalad el mellettünk. Ritkás erdő fenvők-
kcl ós nyírfákkal, pirosra {estett kis. taltázak, gyönyöril zöld vi_
rágos rótck, Az égcn pedig a csodálatos szóp féihőz,ct.

Az autóút a tcrcphullámoknak nregfeIclőcn ho1 cmcikedik,
hol. tsik. llycnkor a kocsi érzókenyebb- idegzctű utasai nagyot
csuklanak s azt mondják. hogy: .,iluk". Mi, edzett *ugyui.ot,
egyelőle csak élvezzük a hullámvasúthoz hasonló érzelmel'et, dea kocsiban utazó német házaspár már mcglehetős sárga ,arc-
szint ölt.

Szerencsére az autó, kisebb pihenóket tart. Ez a postaautó
egyúttal. Minden kőzségben megáil néhány pcrcre s az Ütasoknak
ilyenkor rendclkczósóre áll a liahvia. A 'ió' kávéért aliíí néhány
fillórt számítanak. Az autóbusz-sofőr, aki"egyúttaI postís is,T6I'-
l,eszi a küldem_cnyeket s máris megyünk tovább. Még órclekcsebb.
ho5y nemcsak.községekben és házaknál állunk meg, Üanem néhaanyilt utakon is, Az útelágazásoknál, de a nyilt tton is kis ía-
szckrérryk_ó_k 1anllk. Ha z,ász|ő van rajtuk kiiűzrc. az autó meg-áll. a sofőr leszáll és a nyitott szekrénykóből kivcszi a lcvele,t
ós, a, rajta lé.vő. pénzt. Ugyanis itt oincsin traíik, ahol bólyegc,t
lehetne vcnni. A sokszor félnapi járásra lakó tanya tulajdórrősa
elviszi levelét az útmellctti faládi'kóba s a bólyegÉiiltsége"t pónz_
ben mellékeli s a benne fekvó kis zászllt íelálÍltja. A Úze* ki_veszi a küIdemónyr, a zászlócskát pedig befekieti a lá<iikába,
hogy a másik autóbusz nc álljon mcg fcíeslcgcsen. Az autóbusz-
sofőr azután,b.ólycgct ragaszt 

-a 
lcvéÉe s a ÉvéI .l;ndur ,iiJiiá.

De nemcsak bélyegpónzzel v,an cz így. Láttuk ugyanezt nagvobb
pénzösszeggcl is. Az e mbcrcknek eszr.jkbe sem iut. hosv a ;vitott
szekrénykékb_ő1 a _p{nzt eltulajdonítsák. ó boldóg íinriek, hoí va_
evunk mi tőletek!

Kora délután ritkulni kezd a növényzet, a gép erósen ka-
paszkodik,, közcledünk Finrrország legmagasabb T'rc}y.i i.le.- aíinn r.ízválasztóra fogunk hamarÖsan"felé"rkczni, A Écsv tetcil,rrlinn zászlő ó. kis nrház Io!,id, Er(í6tűz-figyclőhc§. Áil'a"'ia'ii.-

AZ,,nZnn TÓo, oRSZÁgÁgAN
§nszÁll,tol,{i A

XXV. F§JEznT
Ujabb felfedezóút

áz expedlció
kótfelé vátik
tlatstár kilomóter

autobuszon -Európa páratlan írt*ján Megtátjuk
az Északi jegesten-

gert

A Magyar Cser-
kész őserdei expe-
díciójirnak minden
embere feszülő mel_
1el járt. Vizlrordás_
nál, favágásnál vi-
dám nóta. va§y
füttyszó hangzott
fel. tábori u_jsá-
gunk. a Medvebór
is külön kiadásban
jelent meg. Min-
dennek oká az volt,
hogy sikerült kifog-
nl ve8re a nagy
haIat. az Unarikön-
gas pompás 7azacá|.

A bátralévő napokra változott haditervet készítünk. Az ex-
t:,d::iO idósebb tajai felfedező útra indulrrak Finnország északi
töidjérc- egószen az Ész,aki jegcs tengerig. a íiatalabbjai"per]ig a
táb.orból_ kisebb-nagyobl, kirándulás;kai téve folytatják'u. ?r-
erdeí életct.

; . Jcgestengcri expcdíció előre - vczónyelt a Főnök, s
m_egtörtónt az elválás. Bizony fáit, ha csak nopók.u is eltávozni,
Megsz_oktuk a táborhclyet. í'gy iz volt az érzésünk, mintha ott-
honról mentünk volna ei. Minól többfelé megyünk, annál több-
féléról számolhatunk be a Ma5yar CserkészÜá -- vlgasz|alt a
Fíjnök.

__ _ Lussua halászfaiuból a jeliegzetes finn autóbuszon megyünk.Elől autóbusz, hátu1 teherautó. " Az utasok mindegyike fiásszú
útra. megy 

, 
A csomagját hátulra rakja fel, , .r"f,'ug;u p.ái!

mindenkinek van. A legtöbb ember legatább kerókpárját iJ ma'-gával viszi,
Jól ismert úton haladunk _Rovaniemi felé. egy-kettőre meg-

tettük a kilencven kiiométert. Megváltjuk autobű jegy.ink.i'a
nagy írtra, Hihetetien olcsó. Az.'czer'kilométernél iJJszabb 
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\ig van ralta. l'clszt,rc,lésc: mcsszclátlr. tórkóp i:§ pül:!l0§ tiiic,lí,
É,s pe:,szc tetcfón. Ha fiistö| l:}tnak, azonnal rncgitllapítjirk, ira-
nyát s íc,llríva a m:isik hcgl,elr li,vő állonrást. a kettii arla,taiból
pintosarr nrcg,állapíthatják áz trdőtűz h,:lyét. Telefónon órtesí-
iik n Iegkiizeicbb ickvá-hatris;igol. ahol azonnal mcgtcszik a szük
.ógcs intézkedósckct. volt nap, trogy {zen az állermások tizcn-
ní:gy crrliíliizet fcdeztck {el.

l,e{cló kopasz hcgyhátakon haladunk végig. Az út két o[da.".;t
lán kilométereken kciésztiil hatalmas fapalánk kísór. A. hófuvá-
rrlk havát] hivatott felfogni. hcrgy az út télen is járható legycn-

§zemben jiin ve}iink egy másik autóbusu, mindenkin kabát,
sál és rnelög ruha. Látszik rajtuk. hcrgy czek ószakról, a lridegclrb
vi<tókriil jriirnek, Csakhamar mi is feliiliözürrk, mert elkap egl
csrrnya zivatar. Zvhog a víz, alig látni harrninc-ncsyven_ lépésrc-
Az áutilbusz lópésbcn halad. Szemközt veliink amerikai kerókpá-
1nsok jiinnck, Az,,őntött iirgc" kifejezós crsak halvánvan jel-
lr.:mz-i. lrrigvan néztek ki,

Egy [i, idő mulvir kijutunk a zivatarbril. szivitrványt látunk
s megint élvezet az utal,ás.

Virtaniemiben, a híres horgászhclycn nagyobb pihenót tar-
tunk" A szálloda tele van angcr}okkal ós amcrikaiakkal, Csodá-
latol rnülégygyüjtemónycket látunk, de rragy rnegelégedésre ha]l-
iuk, hogy a légriagyobb hal, amit fogtak. csak kót kiló volt, Hol
van ez a mi lazacunktól.

A koesinak váitakozik a közönsége. Már teljesen kicseréló-
dött, Csak mi vagyunk még az eredeti utasok kózül, Uj utaspár
száll be. A tekiniélyes megjelenósü f6rí1 azl, mondja a felesé6é-
nck: ..Nézd, úgy néznek éppen ki, mirit a magyaí cserkószek".
Móg pcdig magyarul. Nagy örömmel válaszolu'nk: ,.Azok is va-
gyunk kéiem." Van nagy meglepctós. A pesti református fógim-
irázium igazgatíja utazik feleségévcl, rószb-^n lrasonló úticélla1,
Nagy az őröm a találkozása a'lkalmlihól. Milyen váratlan do}og
itt messze északon.

§anyi bá' énekelgetrri kezd, lassankint az egósz autrlbusz át-
veszi a nótázást s így vidám szóval. énekelve lramar futnak a
kilomótcrek.

Sötótsóg persze nincs, hiszerr az éjszaka,i nappalok bazájába
,1rkeztiink, Nóhány óra mulva látni fogjuk az éjíéli napot is.

Észt,c sem vcsszük, rnilycn hanrat telnek el az uto]só órák,
A,z őra háromnegyerl tizenkettót mutat § m.i nappali világosság-
nál áliunk nrcg Linah,amari szá1lodája elótt. Nóhány lépésse1
orjébb tengeri hajók ringatóznak a hegvek között mélyen be-
nyrrl/l tengeriiböl vízóben. Elórtiik az Északa J'eges tengert,

xxvl. FE.}EZ§T
Ma5yarok a, cziklafokon - TaláIkozás a hlres pet§amoi §zunyo-
gokkal _ Meglátjuk az éjféli napot - Alvás ai imbotygó hajón

Fóutazási évadban vagyunk. A szállodában egyctlen szoba
scm kapható, nrinden hel,v mcgielt. Azt a tarliicsot 

'acl_iitk, 
hosy

ai§**k;il&:iiie,,
fu,l

A jegesltn§eli txltctlír:iíl éjjcli l2 rir"akor a le tlem tlvttgvli naprrl nózi

talán a kikötóben hor6lonyzó svéd hajón tudnak szállást adni.
Egyeliire azonban nem törődünk a szál}ással. _\emsokára éjfél
1esz s mi látni akarjuk az éj{éli napot. A nemzetközi utazókt)_
zönség vánriorlása megindul egy közeli hegycsúcs fe]é. mi is csat-
lakozunk hozzájuk s hatalmas lépésekkel sietünk fe1 a hegy-
olornra" Kiizbeu ismeretséget kötünk a híres petsamoi szunyogok-
kal. §zázával röpdiisnek fejünk körül, Jó centiméter hosszúak
s ha az embcr hcgvmászirs kiizben száját nyitva fclejti, a torkába
röpiiinck,

Megizeadva, zihálva. de pont tizenkettóre fent állunk a
sziklaítlkon. A nap mint hatalmas tüzes korong a horizorrt szé-'lén a tenger vizében tükrözőr]ik, Minrlenki azt vátná, hogy most,
most fog lebrrkni. De ehelyctt lassan tovább nregy. ismét tovább
me8y § egy itló mulva cmelkeclni kczd_ Meghatva szemléljük a
na.gy csorlát. a le trcm nyugvó napot. Talán órákig el tudrránk itt
ülni. }ra a petsamói szrrnyogok cnyhe cólzásai s biztos taiálatai
visszafcrrdulásra nem kónyszerítenének. Feikeressük a svéd ha-
iót. Az iireg tengeriíóka megórtően int s fejenkint egy magyar
pengl! órtókii finn nrárklrórt i:lvezhetjük a nasy kajüt fínom fek-
he}veit,

Áz enyhc tingás hanraro§an álomba segít. Közbe fantasztikus-
ná1 fantasztikusabb tervek kcringenek íejünkben. ]V{indenki azon
töri a fejét, hogyan volna ielietsé5es, hogy az Északi Jeges ten-
geren h'olnap nagyobb hajókirándulárt tegyünk" Akkor móg csak
álrrrorlni rnertürrk arról. ami rnítsnap 8.yön},iiíü valósággá r,ált.
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rrircillíík. |1 l2. Csrri<lószorítók

lRTA: PETNEHÁZY zALÁN
A víz til,nkzatos és ismeret]en méIységének kifür]<észésc már az,ősentbcr kttltzeletét. és tudrisr.tigr.át is izrrar i,i.
Áz_ e!s$ rnerülési kis.érletck valószínúlcg rttha és mirrclen egr.éhfe]szereltls rtólkíil, pusztá_rr, csak az úsznitrittris segítsógér,el tnrljtor.le, Iigyeclii}i segédeszl<öz-ként..1. 19_rlertilést rrrcgg_iórsit,i kőtln.go,rl,thasználl.ák, amely a fe}r,onókötéllct tis a nriverkésscl kiegeizíire

]:li:::: te,tle €1í.,a Jegeg},szerűbb búr,árfe'lszetclést, A tegriagi.ohh
\-izlnélv,§é8, attti ill,ett rrródon elérhelő, kb, 30 m. Enrlél ,r,él.i,:rrnr"
nrerirlóshoz nltlg a leggvakor]ottahb riszónak sin"..,, eiél l,]i; ;;
t íi dej e.

. N3$yl!h mélységekbe való lejutáshoz és általában mindenneműhossza]rb_idcig tartó vlza]atii munka elvégzésére már küliinlego5
herendezések szúksógesek. Ezek lrárom csoportra oszthatók :

_, a)_ Csak meg'figyelósre szolghlő, teljeseri zárt. t1\,öiná§t át netnarlti edények, látórttsekkeI. elviieg tetszós\ze.inti r.íznléJl-ségek fcl.
kuta t.ására,

ö/ -dctillemezhól készült gömhcsuklós plrncélruha, ame}1. ugvatr,csak ny,omásáiló. níár bizoriyos kortátoli munkák el.ée)ésérc ilglkalmas kb. 400 m vízmél_v*ségig.

._ _cl_ Vógül olyarl berendezések, amel5.ek a külsi_i r.íz nvrrrn:isáláíadiák a tcstnek, Tde tartozik a brivárliarang, a girlrli br|rr-áriiltiinvá" a ruhanélkiilj önmentő rag1, Iélegzó}re..nd.r,.,
Ezerrkívül, még a köyetkezó renclszereket kú]őnbözt_e t hel.,iük

me_g,; zár!- rendszert, anrel_vnél a búvár a szükséges ]t.,.esőt és aniiakfe'lfrissílő berendezésdt rnagár.al viszi és . Üp..,_,r.. ..,rj.""ri.
Errnél_a levegó ulárrtezctóse és iiblítése a r.íz lelsií,lrjri,] rőnrlő §eglí-§ó§ével íörténik.

},Iost pedig vessünk eg.r* rővid pillantást a r.izttr.rrrtlás és az
emberi szert,ezet viszonyára. A n},,onrást át lletn ari,', l,treridezeseknJi
ez §zerepet nem játszlk, de a harnradík csop,_,rtna] ennek figyel-
men kívül hagl,ása a brlvár é]etéhe is keli]het,

Tudjrrk, hogl, az ember a fó]cl íeiszitie:re teren]:ett lénr-és mint
ilyen, testének egész berendezése a -<zárazí,l]d: e:ethez a]kalnrazko]
dott, _Ettól a megszokottó] va]ó nliIrdenlenű e]:ere. csak trizonyos
határig és ideig lehetséges, Ez a ténv szab .atai-, a n\-omást át-adí}
beretrdezésel< alka]mazásának is, .\ legnagvn;.3 ". "..r. ;";;'Ü
az,emberi §zervezet még elbír, 16 atmószféia. az.nban ezt is ciak
néhány percig, fekve és a legnagyobb nl,ugaiombar. Entrek a n1.omás-
nak megfeleló vízmél.1-ségben tehát, ami 160 nr-nek íe]e} meg, mrin-kát r,égczni tnár nem lehet. A legnag1.obb méli,,rég vis76nf, ahová
eddig gumiruhás brlvánrak lejutni si[Órtilt. 9-1 ni Ült, tstl nárciu-
sában Horrolulu elótt érték el a Diamond-Headnáj e]süllr.cdt Ij-4.
amerikai tengela]attjáró }<iemelésekor. ]íunkái iit §em v,(geztck,
harrem c_supátr_megíigl,elés r.olt a búr.ár fe]adata. A búvár tegt<e,to-e-
zőbb működési terü]ete 5tt-60 m körú] l,air, \ag1,obb mélvirlg.ekbe
va}ó lejutást a kör-etkező körü]ménr.ek akaCali-Óizák :

,_ a) A r'ér gáze}n;'eló képessége a n1.or]-]ás nör.ekeriésével meg_yáltozik.

, }/ Nag_Y nyomás alatt a tüdó a ]er-e§ó oxigéntaríalmának csök-
ketrtdsét követeti meg.

s
ll .

{)sszlszerelt b{rr-;1rrr.rba íclső rósze

Búvársisak hclseje. n l Mdl1 -

§éAmdrő. b) óra. rJ A leleírtl
íejhallí{atója. dl \Iikrnf,'rn
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,, cJ, Iagv bizon.vo§ rrrunka ch,ógzóséht,r szükséges trr(íkifeittis ll
mólysóggel együ|l szirrtórr enrc]kerlilr.

. 
'l]udo{t dolog. ho§y a vér: rlorlnális nyomils nrellcll a lcr,*góh{í]

csak irz, rrxigónt, illct*cszénmon*irlot nyeli cl, ezzel pírrliuzarnosari
tcrlnészctcselt csak széndio-xiriot képcs lc,aclrri. l]z a cserdllíí tulaj-
dotislrg a n,r,ornás rtövekedósér,e] rlegváltozik ds a vér a tevugőből
lno,st már a rrilrogórrt is elnyeli, sől- anrtak egy részót a szövcictrhr
le is rakja. .r\ trornrális ny.nlásf. r,aló l.issza'lórésktlr tlz ltz c]rtvellgáz újra felszabatiul ós a szer,ezctbelr súl.r.os elvált<lzásokat oktrz
{drduguIás, arglr,órzés. gu!.aiitd§). Kisehh áliatokn,ál a nng1' nyrtinás
hirte]en csökkcntésc a §zer\ ezctt,etr fclszirbaelutó gái,ok 

-miatr
robban/ish<lz hasonlri jelcnségek közt lo j.vili le, az áiírlt egyirlej ű
kimttllrsa mellot,t. Ez a jelenség hason]:itos az ásványvizei" iir.eg
lrit,telerr .kin-vitásakor lejátszódti fol1,amatboz. A nyomás hirtt]eii
csik, amiltek kövctkeztébcn a szénsar- nag1. erővel ieltór a vízbői,
Iitrlbc,rról kb, csali 20 ln-rrél nré13,ebb riilől ,aló r,isszatéróslr<rrjeicntltczik ez a hatá,s keszon-bctegség lornlajribarr. Hzt elkeriilenclő,
sztiksóR,cs. hog.y a nag.v rrrélység-ekbő] l,isszaiéró búvár ne hirteletr,
halren csalt íokozat<lsan l,órjen vissza:] le]színi nyomitsra és igr.
:l vérltck cls a lürlőtlel< irlcjclegyerr a felszahar]trió föliis grizt n.zc.re
zct,bíjl ell1rvoJíLani.

Hg.v* péltta l t,
5{) ,60 móter nól_vsógben tíz percig vógzeti nllttrka rrián a búvár

először .lleljiirr 3 perc alatt 18 rnétcrig, jtt var 2 pt,rcel l utírna 1§
mótercn 2 percel 12 tnótcrerl 3 percet;9 trtóicret; i perr:et; {i mói,e,
reu l0 pcrcel, a fcljövetel összirleje tehát 32 peic.

t.lgy:rnehber-r a crrré}vsó€htrr vdgzett egr.rirás t.rlu;lka ul.án fel.|iirr
2,i nólerig i} perc alatt, alrol 15 percet r;ár; i]tana 2'] rnéieren 2{ipert:el; 18 tnótercn 25 pelcet; 15 métcren 30 perc€t; 12 ntétertln
3{) percet; 9 nréteretr 35 Jlercet; 6 móteren .1t1 percet : l] nrriterert
4{) percet : a vlzhen cltö}lött összes i<ló : eg1. óia trlLtnka ós négr
rir:r felszá]lás.

Ez az időrendi összctillit,ás Halrlanc angol orvostril ered.
Gyakran elófordul, lrogy a búván-rak akár baieset. akár pedig

rrlsszulldt rniatt nágy métységből is hirtelerr kcl) feljönnie. I]vónkoi
a bítvárt, ha r:róg ólcthen van, eg_y ílg.yncrlezel-t rclrompresszitii l<ant.
ráharr lrelyezi}< cl, ahoi az ellragyritt rriilvségrrek megfele]ő llvonlásnakvetik isnrét alá, lrog3, ezzel -a szcrveietdíen hirielerr feiszabaclult
gázt] újra visszakétlyszerítsé]< a vérbe, ||zzcl az cljárással a birvárélete rne5lnlcttlhet{í. A nyomást, azutárr a }{altlarroféle táblázatok
szerint a nrttly,ségi fokozalnak me6$elc}őerr a kiilsóvel kiegl.enlítik,Ha ill.err ]<trmra netn á1} rendelkeiósre, akkor a ruh/rt 

"io.ii]l.ii-
téssel be]ső r;1,omás elviselésére alkalmassá teszik, rrrajti pedig azelőbbi eivek szerint eljárva igl,ckeznek a szercncsét,lcnÚ1 iá.tn.
seAíte}1 i.

. . _{ levegó oxigéntartalrna kb. csak 2 atrn. nyonrás után kezdikáros hatását óreitetni. A tüdó ugyarris 
"o"-Xii, n1.onlás meileti

21 9/o oxigén fcldolgozására képes, 
- ha a nyomás megnö-,-ekszik.

ezze] eg},iitt_áz oxigén feiver,őképessége is fókozóriik, tóbb oxigérrjut a rdrbe. _Iiz az rrxigéntöbbiet Óxigénnrdrgezóst és tüttógvuilatiási
o1.1:hlí_: _A lct,egő oxigdntartalmát 40 m-cn kb, i1loo-ra. í, m_enpedig 1í}o/o-ra kell lccsijkkcnteni. Meía kell jegyczner:t azollhan. hog_1ez csali a zárt rcndszertl brlvílrkósziiirkckritii'jat*z:k szertpet. ntiöcsupátr ezell alkalrnasak ll0-*40 rrt_nól nag1;,rt,t, nrerülések r,ógre_hajtirslira. (iyakorlatbarr ezt a csöklrentdst rig, drik ei. roe1, ..r91: u"oril'énarlagolást szabállozzák. r.ag.v pcrlig :r) erigdr:r r,lr ln izzal

Zárt rclldszerü I)ráqer bú\.árruha és légvezctékc, A kilélcpzett le.vegű az ,§,. csör,ött at a r teiiru§ táit-al}üá"t'"itri, 
"ri"r 

,'r'"ifiáj|'-i,i-tol nlcg|Za])ácltrl.^.\ 1iszla. de oxigénszcgény lcvegő az i keYerőben
}i|lr.] 19L.],Jla a cl, é§ C, tartá.l,vokbó| ai M elosziószelepen kercsz-
l,j,"1,.1y5l.§!s oxigént. A ,belógzésre alkalmas levegó ai §, csövlinat.J,t]l tlJra hc a sjsakba. _A C, tarLály]tan sürítct,t iet.cgó van, ez-zcl lehcL a bclégzó ltvc§ót 
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öv, a jelző- és felvonókötól, bronz_cipők és a mell, ós
hátnehezékek felerősítóse. Mlután a légszivattyrit, l}-
letőleg a ldgfrissítót nregviesgálták, a légtömlót rácsa_
varJák a sisakra, majd a légvezetéket mégegy§zef át_
vlzsgálva, a száJrészt beesavarják és a brlvár merü-
léshez kész"

A merülés tőrténhet kötélcn, létrán, vagy kö-
télre erósített stllyon, esetleg ülőpadon, gyakran
elófordul azonban az ís, hogy a brlvár egyszerűórr
beugrik a vízlre. A víebeszállás a körülmények szerint
lehet partról, munkapadról, vagy hajóról.

A parton lomhán és nehezen mozgó btlvár a
vízben egyszerre könnyünek érzl magát, mert a ruha
lelhajtó ereje sr,llyfurak javarészót felemészti. Iszapos
vízben, mírrt például a íolydvlz, fél móterrel a szint
alatt rnár teljes sötótség veszi körül, de tiszta ten-
gervízben még negyven méter mélységtrerr is Jól lát.
Világító elzkö?"t használni csak tiszta vlzben tud.

Ausztráliai búvárok

keverik,_amelyet a vér nem nyel el, tehát nem íogy eI az oxigén
meliól, Ez az ú. n, íékezőgáz. Ilyen pl. a hélium, metán, hidrogén stb.

A. stl;gőz és a kilehelt széndioxid elvezetésóre általában-kétféle
rendszert alkalmaznak és pedig vagy lekötik, vagy pedig öblítéssel
€lvezetik.

A külsó nyomás megnövekedése a tüdőn kívitl az élettarri
egyensúly fenntartása érdekében az emberi szervezet sejtjeit is nagyon
igénybe veszi.

Nagy nyomás alatt elvégzett munkateljesítmény szempontJá-
bó} a felszínnel összehasonlítvan ennek sokszorosának fótelme§, na§y-
jában kb. anny,iszoros, mint ahán.,J tlz méLet víz van a búvár teiefölött. .

Vegyük az elóbbl példát alapul: a b(lvár hatvanrnéteres l,iz-
lg1 usy órát dolgozott, ez a felszínen hat órai munkának felel meg.
Ehhez 

_ még hozzájön a négyórás felszállási idő, a megnövekedeit
közegellenállás és a nelrézkes rulra munkagátló hatása 

-is.

A íelsorolt tényekból kitíírúk, ho§yha az ember számára telje-
sen idegen elemben é§ a §zokatlan körtilményekbóI folyó köyeúl-
ményektől el is tekintünk, a bírvárszolgála|ra csak tetjeien ép seer-
vezet é§_ kieg},en§úlyozott, nyugodt idegrendszer alkaimas. És még
rnindezeket feltételezve is, nagyon sok körülrnény befol1,ásolja éi
gátolhatja meg a brlvármunka sikerét. Például :A u.í.z- és |enékuiszongok:

a) Ot m,lmp,-nél nagyobb vízsebességben merülni nem lebet,
b) Ha a víz 8-10 C foknál hidegebb, nem igen merüinek,

:nert nagy a hőelvonás és a tapintóérzék eltomput.
c,i A vízben lebegó iszap és a sötét§ég csak kellemetlen.
d,,} Ha a fenéken az iszap /2 m-né! méll-ebb, benne munka nem

végezhotő.
e/ Sziklák, roncsok a mozgá§t gátolják és sérülést okoznak.
Emberi tulaidonságok:
a/ ljedós, áJulás, képzelódés.
ó/ Tele gyomor, sok folyadék, alkohoi a szervezetbeu, nátha,

kólika.
c/ SérüIések a §lz alaLt. Fóleg a tapintóérzék eltompulá§a m|att,
Btlodrbalesetek :
a/ A búvár valamiben elaltad. A mentés csak idó kérdése.
ö/ Ruhaszakadás. Ha a §egít§ég késik, a búvár megfullad,

vagy a vlzzel tellt ruha srllya alatt emelés közben a gerince eltörik.
c/ Tömlős rendszernél akár szivattyrlhlba, akár pedig tömlő-

§zakadás miatt a brivár nem kap 1evegót. A ruhában tévó tevegó kb.
|a ótáig elég, a mentésre tebát ennyi idó á11 rendelkezésre.

d/ Oxigénmérgezés. Csak zárt rendszernél fordul elő. Jelei
enyhébb esetben a részegséghez hasonló, srllyosabb esetben szrlrás
és erós fáJdalom a tlldóben.

e,/ Rázuhanás, összenyomás és egyéb elóre nem látott szeren-
csétlenség. Csak a g1,ors §eglt§ég és a baleset azorrnali felismerdse
nyujt lehetőséget az éiet megmentésóre.

Ezek után íéz?|Jk még, hogyan ls kószül fel a brlvár a merülés-
hez és miként viselkedik a vlz alatt.

Miután a merülés helyét pontosan megielölték, a soros brlvár
meleg gyapjrl kezeslábast vesz magára és két társa segitségével a
íejuyíláson át bebújik a gumiruhába; felteszik rá a nyakrészt és
a sisakot, ezeket három csavarral egymáshoz és a ruhához csavatJák,
a sisak száJrésze axxtban níncsen becsavarva. Ezután kö\,etkezik az

Búvár-
öltöztetós.
A sisakot
felhell,e-
zlk a
nyak-
részre

A
lemerülő
búvár
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Helyváltoztatás a íenéken a fölühez hasonlóan történik, csak
lassabb útémben, ez m€gkönnyíthetó azáltal, hogy levegóádago-
]ással a ruha íelhajtó ereJén váltoáatni lehet. A - 

sisakon
ugyanis. oldalt egy kiömló szelep van, amólyot a lei oldal-
mozgatásával lehet múködésbe hozní és azzel a iuhábaí
,lévó.,levogómennyiséget §zabályozni. Ennek segítségével a búvár
ruháJát annyira i§ felfúihÉtja, hogy mint egy gömb a}elszínre úszlk.
Ilyen ruhában, ha a brivár elájul és ezt a kiöml6 szetepet vezérelni
tovább nem képes, a ruha megtelik leveg6vel és önmigától a vlz
,§zínére emelkedik.

Á lemerült btlvár csak lassú munkát tud végezni, meít a vlz
köze,gellenállásá mlnden hlrtelen mozdulatot megakadáIyoz. Ilyen
mun&ák például: helyváltoztatás, keresés, csavarás, ille§áé§, meg-
kö!és, fürészelés, reszelés, vésés, rakodás, ásás és vízalatti autogén "
vágás.

, Vdgezetül néhány megtörtént eseten keresáül hatoljunk köze-
letrb a,búvárszolgálat veszélyes és különleges világához :

"§gy alkalommal a leneket ért búvár, miután a keresett társrat
nem találta meg, annak felkutatására indult, Az iszapos fenáken
nehezen kliz<lötte magát el6re, maJd végkép megrekedt a nyútós

tömegben- Miuden elszabadulásí kísérlete csódöt mondott ós rnost
már,.derékig _az iszapban fetülról kért vé§zjelteI §€g{t§égct, a r<isza-
oaollá§ azonbán lnnen sem ment, A kísér]etek eg}.et,len eredmén5.e
az lett, hogy most közel hónaljig besüll}-edt és á- Iélck3elenlétót is
elve§z[ette.,Yégül, rnint ,annyi máskor, most is a vdletlen iaii -"gii,
ségre, a melldre nehezedó iszap u6yanis a tüdejét annyira ö*szeÜo-
rította, hogy elájult, amirrek liöveíkeztében a tóvegóki6mldrt i;;;;
nem s_zabályozhatta, a ruha megtelt levegővel és olyan eróve1 rlobó-
d_ott fel, !9s{ * mentőcgónak }enekét ii" majrtnem betörte. A fel_élesztett btlvár semmire sem emlcikezett a szeme clőti ieka;;;á;piros karikákon kívül és fetetébb csorlálkozott, amikor a tadikbantalálta magát

.]V!á_sik esetben egy önmentóvel felszerelt brivár. ruha nélkütmerült lé^a megle}retósen hideg vizbe s mikor a vlz fetszínére keriiii,vette csak észr^e,_hogy a._vízalatti kagylók a bal combJát trr. eávméter hosszan felhasito{ták, szerencséró nem nagyon meíyen. n sii,a víz alstt n€m vérzett ós a hideg l,íz a bőrt unn!;ira arzegíetentteiü,
hogy a búvár észre sem vette a sebesütést.

_ .' .Folyóvlzben sok kellemetlenséget okoz az uszadék, amely abúvárt és a töml6t annyira körülöieli, hogy kiszabadítása sokszor
gs_ak 9ár órai munka uián, fúrósz, u"tt"-e, ;a,iii"'"i"Öt.liirii
lehetséges.

. . .Vlzalalli építkezésnét történt a következó eset. A íenéken mozgó
bttvár tömlóje_és.jelaóköt,ele a cölöpök közé csavarodott olyan sz"o-
1o.sln,. low többé sem elóre, sem hátra nem mozdulhatott.'segélyt-
kéró jeleire, mlután tátták, lrogy felvonni nem leh€t, ec.y ááiikbtlvár merült le a bajbajutott megsegltésére. A két sisaliot össze-
ért9lve, megbeszélték a segítés_módját. A meg§zolult búvár tevegótgyüjtött a_ ruhál{ban és .megkapaizkodott. Ítit"lyt elegendő ÍeI-
haJtóerdvel rendelkezett, társa lesierelte róla a tömlót és a kötelekct,
Eaek ut4n a nyolc órai kérryszerfogságra ítélt búvár megszabadulása
csak pillanatok kérdése volt,

_ Yqsü' !${ 19nüarn el a vtlág legkülönösebb, de egl-ben leg-
mulatságosabb bítvárbalesetét is, amely ugyancsak nálunk történi,Á btlvárok egy tiszaparti gyár csóveaetékének összeillesztésén dol-goztak. { punk1 a szép nyárl napsütéslren gyönyörűen haladt. Az
egl,ik váltás után azonban a lemerülő Urivái pár percnyi munka
után kétségbeesett_vészjeieket ad, majd a íelhrlzást-be sÓ* 

"a"uu.feldobatJa_magát és kézzel-lábbal jelzi, hogy azonnal vetkdáessók
le. A munkálatok vezetóje el nem tudván iiépzelni a nagy riadalom
okát,. saját maga fogott hozzá a vetk6ztetéihez. Amikó azonbana szájrészt lecsavarta a. sisakról, mindent megértett egyszeriben,
mert,a.sisakb_ól legnagyobb megrőkönyödésére, 

*majrl 
pÖÖig Ori*.i

derültségére, há|om ktfejlett daráz§ repült ki esze'néli<ül"-Ezek a
Jámbor állatok a parton röpdösve a kikészített hűs sisakokat nézték
ki.jövendőbeli lakótrelyükül. Amlkor aztán a búvárral §gyütt a víz
alá kerültek, annyira megijedtek, hogy még a náluknái-"is Jobbanmegljedt btlvárt sem merészcltók megcslpni. lt{indenesetre iern a
legkellemesebb érzés három rémülten rbpkiidő é§ zümmögő lódarázs-
z9a| 9s.y slsakba összecsukva lenuí. A búmor tehát móg*a víz alá. ir:
elkisérl az embert.

És most, miután rni is elkísértük a búvárt eblle a különös r,.i-
lágba, 1!ol sok szépség és érdekessóg mellett ezer veszély. is vár reá,
Jegyczzük meg magunknak azt, hogy aki a veszéll1.el szemhenéz,
talpig embet, ds talpt§ ember az is, aki a veszétybe jutottat meg.
§egítl. Ez biztosabb tudat §zámárá, mint a legdrágáb-b íölrtt kinci,
Az élet nem más. mint munka, harc. megsegllé; é§ újrak€zdés. §zórl
m9n9!l a búvár a tengerésszel eg!,ütt, a}inek ikeitestvére, hrr§y:,
,,A _Jóls]e1 §€gít rajtunk, de kormán1-oznunk azért rnégis ciak nra-
gunknak kell."
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Irúalom ; A. Gowans Thlte: Deep-sea satvage. London,
Sampson Low. }lermann Stelzner: Tauchei Technik. Chartes Cn}c-
man Lübeck.

-ft, ?t7,, kíJa,

az idén is meglepetéssel szolgált a Nemzetközi Vásar tá-
togatóinak. Ae iparcsarnok nyugati főbejáratával szemben
éptilt művészi és monumentális pavillonjában mutatta be
a magryar föld kitünő termékébŐl készült és magyar
kezek ízléses munkáját dícsérő gyártmányait.



Gépszá.Ilítás a start}relyre Teleki.Pál gyóf t'tlrrich Hugó§trl
nézi a cserkószrepülűkel

}Iagyrr (:seikészek n lellgycltesl-
r,érektől kanot1,,(]slrVa_i'.-on

§l]altol §acf Tilro:. rr ,,1á!*os."-tl:l

Ápriüs 16-án, vasárnap. nagv naDiuli volt
a cserkész vitorlázó repülóknót. cidí teteti
Pál' min iszt_erelnök me'glá togatta a vitorlázó
repülóket. Nagyfontos§ágú "római útia előtta cserkészctből merít§en er6t római ..ió
munk4iához... CserkészrepüIóinknek a keá-
vezó ld6 és kedvező széIjárás követkeáében
szebbnél-szebb ldő- és 

- tánepülések sike.
rűltek.

A fentemlített vasárnapra szeles idót ió-
,solt.a meteorológia. A jósiat bevált. A soia-
kozó és a zászlóíelvonás kilenc órakor volt.
Ekkorra már a szép fehér cumulus felhők is
felsorakoztak az égón.

. . _Q,yolsqn felismerték a vitorlázó repülók az
idójárás kcdvező voltát és máris felfrarIgzott
a ve.?ényszó :,,az iskolázást szüntessél ek"be..,
.,valarnennyi gépet keszítsetek íeI az rltra.r,

A szél vígan íütyörészett. A vitorlázó-gépcket szép sorjába felvitték a kilör,és
helyére, Négy gyakorló, négy iskolagép éskét nagyteljesítménlt vitoitázó repÜlÖcóp
várla a ,,jó munkít'.. A ..Kasszián''. ;.Wolf.?.
,.Tticskök'., Vöcskök.. és'a lensvel t"cilr érek-
tól _.ajándékba kapott .,Czuriáj.,, rnár fel-
§zállt s mint a íecskék a vihar előtt, úgy
keringtek a Hármashatárhegy fetett" : --

Gróí Teleki Pál Erdélvből iött fóoani
vendégével nagy érdeklődéssei halls'atta
Hotter Lajos cserkészrepülő magyarázátát.

Tizenegy óra. A szél folrton erósbödött.
majd pedig a vitorlázó repÚIé§néI oly fontoó
termikus emelkedő léqáiamlás keidődött.
Ez 4-5 óráig is szokoti tartani. Ezt az időtkell klhasználni a két naÉvteliesítménv{l
vitorlázó géppel : a ,,Táltossá.. éi a ,,Kaía-kánnal", bo5; pilótáik terveit siker koro-
názza. Steí Tiboi az aranykoszorus 'I. jelvénv
megszerzésére indul a ,,Táltoson... Érdekeilátlány, amint a ,,Táltos..-t. mint epv szá-
guldani készüló igazi táltost,'izmos cÖkdsz-
kezek. lefogják. Pattogó vezényszó és tlz-tlz
c§erké§z szalad a sumihuzailal. A cén már a
Ievegóbe lendült. Gyorsan tör a rÖaiasba. s
mintha elfogna egY-egy erósebb ár'amláit.
húzódik a felhók íelé. Gyönyörködünk a
.Táltos.. .mozdulataiban ris riatOságtetles
vitotlázásában.
.Az ég a Csrlcsbegy irányában tele van

vitorlázó gópekkel és csodái felbókkel. (ez

utóbbinak a repülők és a fénykópészeft örill-
nek a lcgjobban !) A gépek szépórr siklanak,
Éöröznek. a nap pedig csillog á fényes szár-
nyakon. A ,,Táltos" és ..Karakán.. is méa a
Hármas}ratárhegy felett kerlngenek. Amílrl
azonban alkalmas áramlatba ,értskj meg-
indult ak az ismeretlen cél íelé, Szcge'd
irányába. ,"FáItos.. hamarosan cltűnjk sze-
mürrk elől, míg ,,Karakárt.. a MargitszlBel
f elet t v i t,orlázili, de nemsokára,. m esYkapaiz,
kodik" egy* gyors széIben és meg icm ettt
Nagvkórösig. Az útja szép voltf mPgasanjárt 1000. 1500 nr körül és ígv vettetszre
egyszerre, hogy Ceglód fölölt van. Narr!
utat repült he (80 krn). Pilótája eziÓ}
nlcgszerezle a,,teljesítmén),..-jelvénvt és í{v
ó a tizenötödik. akinck ez meg\:an. Á tizeu-öt
teljesítmén.r,jelvényes vitorlái6 repülő közül
négv az iddn februárius óta szereác mcs ajelr{ny1 _é.s a cserkészek közül peaig Éét
annak boldog tulajdonosa,

9róf _Teleki PáI gyakori vendttge a lelep-nek. Most is meglekirrtette a" hatalmils
nangárt. A cserkészütorlázó repülők nagr.
reményekkel vannak tele. Hiszik.' munkáiul-
ban és terveikben clóbbre iuthaínak. tjíabh
hangárok épülnek majd a"hcEytetőn és"ecv
rendes lakóépület ii a ilerkészteptilÖÍ
részére, Jelenlég 80 cserkész tanutia t 8 , j2O.as
csoportokba osztva a vilorlázáit és készüi
szorgalmasan az A. B. és C vizsqákra.
Ulbrieh_Hugó társelnők a legfőbb ir;invítóia
a. cserkész_repüIésnek. Na gyi udású olit,at"ó-gáIda műkódlk: Gundrúm Zoltán. Slef
Tibor, 'Iatarek Béla, Török Ödön, llolevi.
csényi Ferenc. Osdolav Gvörpv. I(emérrr
Sándor, mínd meÁannvi hírós c"Úikészvitoi.
lázó repülő.

É_pítés alatt ájl néhány ,,Tücsök.' llpusti
gyakorlógép. A szél elláiadt és lgy a bser
készrepülők is teszáltlak.l Hazatérti-k. Eslére
megkerül t\íonori Kovács - Nasvkörös
mellett - esak stef 't'iborról nincs hli. ocrlip
az egész ország és lscrkészet érdekiődé§e,
szereiete kíséri 

*írtián. 
végre másttapra mec:jőn 4z _örömhir 

'..Steí Tibor a ;,l'álto\..ütorláiórepülógépen I}orosjenónél.-' román.
megszállt 1erülelen szerettcsóscn földet ért.'.
repüIésér,cl 2j'rl krrr ul at tctt meg,

Káníor G6za

A buüaps§ti e§Orké§u
telepenviíorlflló
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Cserkész vitorlázógép a levegőben

A hármashatárhegyi vitorlázó repúlők ottholra



Golyószóró tüzelőállásban,l]
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A mai háborúban a legkülönbözőbb fegyverek tömke-
legét használják a különböz6 fegyvernemek. A gyalogság,
mely a harc egyes mozzanataiban, vagy egye§ harcíeladatok
megoldásában teljesen magára lehet utalva, minden olyan
íegyverrel rendelkezik, amire az eredményes harchoz szük-
sége iehet.

A tűzfeg;lvereknek az utóbbi évtizedekben való roha-
mos fejlódése, új tűzfegyverek megszületése, teljesen átala-
kította a hadvlselés módját. Ha a mai háborrl lényegét meg
akarjuk érteni és meg akarjuk ismerni, elsősorban a mai
hadsereg tűzfegyvereit kell ismernünk.

A gyalo8§ág fegyvereit nagyjából két csoportra osztjuk :

1. egyéni fegyverek és 2. olyan fegyverek csoportjára,
amelyek kezeléséhez több emberre van szükség.

Yegyük először §orra az egyéni fegyvereket.

A puska

A puska a honvéd legegyénibb és legfontosabb fegyvere.
Fegyvernemre való tekintet nélkül a puska (karabély) csak_
nem minden honvéd egyéni felszereléséhez hozzátattozik.

A mai hadsereg harcosai isméttő puskával vannak fel-
szerelve. Az ismétlőpuskával egyszeri töltés után öt lövést
lehet leadni. A puskába ugyanis töltéskor öt töItényb6l álló
tárt tölthetünk. Az egyes lövések után egyetlen kézmozdu-
lattal ,,ismételhetünk", amire az üres hüvely a puskából
kirepül s a csőbe új töltényt lökünk.

Az ismétlőpuskából percenként 12-15 célzott lövést
adhatunk le. Tehát tűzgyorsasága már elég tekintélye§.
A puska csöve huzago|t, ezért a lövedék nem bukdácsol a
levegóben s elég nagy távolságra 2500-3000 méterre eljut.
A puskának ezt a legnagyobb lótávolságát nem használjuk
ki, Hatásos lövést puskával 400 méter távolságig adhatunk le.

A ptsztoly

Az önm{lködő ptsztolyba egyszerre 7-8 töltéuyt lehet
€gy-egy tárral betölteni. Á pisztoly biltentyűjének elrán-
tásával nemcsak a csőben levő lövedék elsülése követj<ezik
beo hanem a hüvely kivezetése és a következő töltény csőre
töltése ís bekövetkezík. Ilymódon pisztollyal percenként
20-25 célzott lövést adhatunk le.

A pisztoly kimondottan a közelharc fegyvere. Parancs-
nokok és olyan honvédek (golyószóró, géppuska, nehéz-
pu§ka-kezelók stb.} használják, akiknek beosztásuknál fogva

puskájuk ninc§en. Csak a legkisebb távolságon hatásos és
kimondottan az önvédelem fegyvere.

Ugyancsak a közelharc eszközei a §zuronv, a kard és a
kézigránát. A, szurong puskára tűzve a gyalogos legfontosabb
közelharc eszköze. A kard a mai háborrlban mfu nem igen
használatos. Békében karhatalmi célokra használják. -A kézigránát erős robbanó anyaggal töttött vékonyabb vagy
vastagabb acél (vas) szelence. Olyan formája van, mint egy
kisebb mustáros üvegnek. Kézzel hajítják el 30-40 m
távolságra. Ütödésre robban és kb. 6 m sugarú körben
sebesítenek repeszdarabjai. A gyalogos a rohamra indulás
előtt dobja az ellenség védőállásába.

Lángsnfuó
Nagy füst és lángoszlopa a saját és ellenséges csapatrá

nagy erkólcsi batást gyakorol. Alkalmazása : rajtaütéseknél
a tárnpontok és fészkek, továbbá kis erődök megtámadásá-
nál, helység és utcai harcban, páncéljárművek lőrései és
látrései ellen eredményes.

A kis lángszóró külsőleg hasonlít egy szőlőpermetező-
höz. Működése kb. olyann mint a szódavizes úvegé. Ható-
üvolsága kb. 20_25 m. Három részből áll, ezek: 1. nyomó-
tartály,2. olaj-tartálí, 3. a fecskendö cső a g_vujtó és elzáró-
készülékkel.

A lángszóró szintén a közellrarc fegl,verei közé sorolható.

A golyószóró

A golyószóró önműködő lőfegyver, amellrrél a lőpor-
gázak visszalökó ereje mozgatja azávárzatot és az adogatót.
A golyószóróval 25-ös távokból lóhetünk ki ugyanolyan
töltényt, mint a puskából. Got_vószóróval egyeslövést és
sorozattüzet egyaránt lehet adni. A golyószóró csöve lég-
h{ítéses. §tllya alig nagyobb a puskáénál.

Tűzgycrrsasága elméletileg 600 lövés percenkónt. Azon-
ban az újratöltés és az időnkénti csöcsere a lőgyorsaságot
percenkénti 120-150 lövésre csökkenti.

A golyószóró csöve léghütésű. Igy a csövet bízonyos
számu lövés után újra kell kicserélni. De a golyószórónak
nem i§ feladata a hosszú sorozatokban való tüzelés, Igy csalt
sok lószert pazarolna. A golyószórónak célzott lövéssel rövid
sorozatokat kell lőnie, Fő előnye, hogy könnyű és kis célt
mutat,

A géppuska

,,A géppuska a gyalogság leghatalmasabb tűzeszköze.
Tüze a gyalogság tűzerejének a lelke és a gyaloglrarc 64erince."
(Gy. Gy. Sz.)

Géppuska
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Nehéz puska tüzelóállásban.

A góppuska lőtávolsága 2-3 km, §orozattűz esetén egy
perc *latt kersken 500 lövést tud leadni. llyen tíizgyorsaság
mcllett a c§ő erö§eí felmelegerlik. Ezé1,I a géppn§ka csövét
hütőbrrrok fogja körül; a c§övet vízzel hütik,

A góppuska tölténye ugyanolyan. mint a puskáé és a
golyószóróé. Lövéshez azonban a töltónyt elő kell készíteni:
heverlerezni kell. Egy_egy vászon lreverlerbe 250 drb töltény
íér el. Ezt a behevederezett töltényt kis ládikában az u. n.
rakaszban tárolják és szállítják.

A géppuska önmúködő lőfegyver. A, závárzatot és az
adogatót a lőporgázok okozta hátralökő erő tartja mozgás-
ban. Igy a géppuska önműködően tölt, tüzel és ürít. A gép-
puska részei: a) maga a géppu§ka, b) az állván!, c) a
paiz§-lemez, dl íelszerelési cíkkek.

A külön fe]szerelhető körcélgömbös irányzóberendezósé-
vel alac§onyan szálló repülőkre is tud tüzelni. §zért a
gyatogság csapatlégvédelmi fegyvere.

Ujabban több géppuska együttes" tüzét közvetett
irányzással való lövéssel is hasznátják, Ilyenkor a géppuskák
a p9lemvonal mögül lönek s 2_-3 knr-nyi távolságra'a
tüzelő állásokból nem Iátható területet szO}jat be há{ástrs
területtűzükkel.

A géppuskát és a géppuska táplálásához szükséges nagy
mennyiségű löszert má]hásállatokoa vagy kocsin sianrqa*,
}Iarcban a géppuskát, az állványt, Xet löszeres rakászt
€gy-Ogy kezelő viszi.

I§ebézpuska

A nehézpuska a gyalogzászlóalj páncéltörő fegyvere.
Míiködóse a pisztolyéval azonos. Rövid csöhátrasiklásri
fegyver. Súlya 40-45 kg. Harcban két kezelő viszi, menet_
közben lófogatú taligán szállítják.

Feladata: 1. páncéljármúvek elhárítása és 2. makacsul
ellenálló gyalogsági tűzgépek lekúzdése. E két feladatának
megoldására kétfajta |őszett hasznr{lnak, Páncéljárművek
megsemmisítésére páncéltörő-gránátot. élő célok lekűz-
désére pedig repesz-gránátot 1ő ki.

Az Írányzó berendezése oly tökéletes, hogy 1000 m-en
belül csaknem minden tövése tatát. Kis célt mutat, s ezért
a,,vakon mozgó" páncéljárművek legkomol1,abb ellenfele,

. Aa aknnvető

A gyalogsági aknavetö a lapos röppályáju gyalogsági
fegyverek hatásának kiegészítésére szolgál a maga mererlek
röppályájti lövedókével. Hatótávolsága 2-3 km.

Az aknavető lényegileg nem má§, mint egy ferdén fel-
állított acélcsö, amiből meretlek röppályával csapótlásra

robbanó lövedéket : aknát lőnek ki, Az aknavető lövedókr: ;

az akna. t}rmérete ?.*8 cm.
Az aknavetö a gyalogság nehéz fegyvere" A fed,ezók

mögöti 1ér"ö ellenség ellen hasznátják a tüzérségi tűz ki-
egószítésére vagy pótlására.

A páneóltörö ágyú
A páncéltörő ágy(t igen kis ürméret{1 ágyír. Könnyű,

két ló hrlzza. A gyatogezred páncélelhárító fegyvere. Akár a
nehézpuska, a páncéltörő ágyri is két íajta gránátot lő"
Páncéljármű,vek ellen a páncétgránátot, éIő célokra pedig a
repesz-gránátot"

t'ókéletes írányzóberendezésével nagyon nagy a lő-
szabatossága és elóggé nag]i a lőgyorsasága is. A gyalcrg-
ságunk egyik legkorszerűbb és legtökóletesebb fegyvere.

A páncéltörő á8yú irányzása
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Wtáb Bíh §cade Wi
/ierlues l iúleslu(reim, most rrut azl

sem ludom, ful n Ie jem, tlletue azl íttt[ottl.
nterl nem iehet ti i,aluponlaL csali úgg tt
leupoőbe lenni. Ha netn lennt |ejem, a
kutőpam leesne a ngakatnra, I}e min[,
hoaű ntikur íelteszem, mindig megakad
a Ű'ennltrbalt és a ngoJ;am kö7öll is miuel
nem hiitetö, hogg a ngakaman tudtomon.
ktuüt qöröqdinnlle uaQu ntosdótúl lenne,
ualószinű,'' hogu' anti a nylakam és a
mennuboll köziitt uan, Qz a íeiem, mpg
nerlio'szemilues íelllptinel E:! nem turtom
'poniosan, Űit '1eteit. de tlgg iIIik ide,'mint a izememre az ö];l(im.

Szóual a feiem míbenlétt azért köz,
ueszélues. rnóri a mulíkori őrsi ggIek,
uésen] aíazaz quülésctt a Dzsubi a gaa,
Ioqkiiilekedés izőhálgait maggurt?zla, Hn
kőmencóbe telte uolna, kisült rrlna, htryu
eggáItlltin nem íudttttl" iárni. ó. mil11

íttrcso az élet !' A íúrds ar a cselekerlel, amikor az
ember' az pguik lúbút a tnúsik eIé leszi
is hetuet 

'Őúlloztal. Alckor is helgel
uúlínzlőt, ha a másik lúIlát teszi nz eggil,
cltí, de azl nem ludom, hogg ez iúrtis-e.
Az ember attóI kiilönbözik az óráIóI.
hoou itirás e!őtt netn kell lelhtizní. Ha az
lriii 'sem húznúk fel iitiús előtl, al;A,or
az óra is helget utiltoztatna. Víszoní.
ha az emberl lélfulznúk júrás 7l§lt, talún
nem púllozlatna helgel, lmnent' kell1egne.
mint az óra, Amikor az ember hiluet
llóttoztat, menésnek is netlezík, Ha sok
emher megg, akkor menet Iorog Ientt
1hogg hui,'az! nem mondta a Dzsubi).
De fra sok ember jór, al.t nem neuczik
sem júraínak, sem járuángnak. Pedig ha
ra.Iamit, ami úll, úIlt.tángnql:. Iehet ne-
uezní, al,ltor anti idr. azt is Iehel júr-
orin,l1nak neuezni. Ha nem, hú.t nem
igazstig1 !' Az ember itirhal a saját lúbán. Ezt
qgultutúsnaA,'n-euezil:. Há a m,is tdbún
lrir, nem, neuezilc semtninek, hanem
;li7*itottiitilc" Júrhat núg az ember bi.cik,
ritt is. lla n biciltli eagil; kerekc níncs
,;Itiiun, nl;l;or n: ember hiccglin júr.
.l,. httt cz entber míQ Io1,ol1 is. aÁ,[,or
<lr.l. rariíiúL," ltully lt*aarl,. fIa kocsín

iúr, akkor kotsigol, lla autón. aA,kor
'duioqoL, Ita pedig gualun jtir. tlkllor,
mütí már eniltteítem, gualogol.,Iúrhal
az ember pórul is. de ez nem a közle,
ket!éshez tartozik,

A leqeql]szcrűbb helg, ahol közlekedni
Iehet. a-i űíca. Azt a heluet, ahol az ember
az Útcán idr. rés:ben lalpnak, részben
iórdanak 

-nepezik. Ó, de mostoha is a
'sors ! |'aiion azl a helget. ahol az embe.r
az ulcún'áII. miért ném neuezik dllrl(t,
nak. chol nediq ül, üIdének ?

Lehet rriéq ftirni. téren, úton és úl,
!éIen is, r'ánhar, oluan emberek, akik
bourrerre tudnak a: utca mindkét olda-
Iáh iúrni. Ezekeí az embereket |ínoman
burionuúsokna(,. l,ag!] pitgókúsoknak, nc-
uezík. "Ó ! Ha a -ríszeg ember lchel,

Jlittlókús. akkor a krttmplis tészla miért
ne lehetne rrlszeges ?

Az ember ,r"|]1c,itt lehetőleg eggirútu1-
ban menípn. Amikor az enúerek egg,
irtlnuban' mennek. ezí egllir<ittgu höz,
IeA.eőésnek ttmikor I,i|lIahrla-mérkőzisen
to! akodna k, o - t l ilhh i r ti n lJ ú k i'zlök ődó s n ek
neuezik.

Uitu érdel,es, h.)ql] fl rossztt/ iúrússul
minttig ha j uan. -{: óra akkor _ 

júr
.r.,*ruÍ, lttt'nettt iit. a gyrreA, pedig nk.kor
irír rt,ss:tt/. ha iitil,r,. }Ienn9it,eI !nnr
'!értrtt,. htt ttti,m QlJereL, lennik. hanem tira,
Aklttlir ncm eágtem iitninel:. hanent én,

iit hetílék "
Az ember uz erdőben ösuéngen jár,

Az eíí alnl;ú ösvénllí |öst,ingnek is ne-
nezili'.' A: cmber a 'nteún düIőuton j(tr,
A dülőu.tal. azért nette:ik rlülőnek. m,ert
űm dűl, Ha dűl. aÁ,Á,or neln neuezik
setnminrk, hanem els:nladnak onnan,
mert íöldrenaés uan.

,Ióátg,im Őzt mondja, hogg neki. uiság
is irír. Nem merem megmondalll netil:
hoőu nem iúr, hanem ha:zák. mert
át"ű, a:t mondan,i. hoga ne iár jon
a szúm, ha pedig ítgel mond. ct}tkor
rendszerint száporán jar a keze.

A Dzsuhi iden érdekes dolgnkal mon,
dott a helglelŐn kö:leked(srfrl . E: mór.
Áiro nrrí letszett nekem. mert ahol
niics heIL1, ott npm lehet kő:Irkedni,
ao nediő méOis kö=lekprlnek. akknr
nem Íeltet"helgt.ŐIen. De én npm a}arlam
iele uiíába síáUni. Eguris:l a:ír!. míoel
nincsenek szúrnqaim ,1§ nem tudak
szúllni, mósrészt'- pedig a*rt. mert ő
ioe.n erős liú." Azí meiiltc. hogg ne emeliük a |e,iün,
ket maaasrn. tnert nenr nes§:uÁ,€§zrp,
ha ua!ánti 'lte-res:lhen Llan a |öIdőn,
Ezt n-em helgeslem. mcrt próht.ilion ,a
Dzsubi nekiínenni ?g|] rör]ör t,ízneÁ"

I ag ad i nnk, ószreu t szi.
Azl ís meséIte, hogg ne nézzük a |öI,

det. nterl nrm nesszük és:re, ami a |r,
íünk lillött uan. Ez meginl helglelen,
"mert'szeretnént lurlní, hoguha beleüti
ualamibe u |eiét, nem oeszi,e észre'/

)luan háticn ne itiriunk, ahol ht,
uer:niiiiik a " íeíiin|,et' a' rekldmtúhlúbtt.
É,n thkúbb ází mondanám, hc ulacsa,
nuan uan a reklúmüblQ. tleggiik Ie a
íőianket" Azt is mnndla, hogg lcn1lltÁ
'előII uiauórzutft. merl nem tutlitth,- nett,,

hoznak|ő uaIttmi nagg Iadarofutl - atni-
uel nwoíi!ncA,. Ilűt, ho lud juA,, hot]tt htl:,
nak i,é iitttch', ul,,:kor n!!ug,d!ttn melt:,
tiinI\,, úquis mi ndeg11.

.1- 11ir,itt tt.u Iu[hiillo:ztlnA,, tn"ntllo a
.l}rsrróf, nlerí biurriittk ni:ltátt,y ultlukaí,

.\ lttcs toa;a. mcrl ln mtir a szdtúhltt is
íurlbullóLtaní (s netn törtem he eQu ,ab,lu.,.
kot sem. Iaaz, hogu a szelirínlJ telc!t!:riil.
lesulLolLam' a Puhárut lrcicsi gt'ps:-
sznhrdt, de nem lett seÁnú baj. (|sak nz
orra szakacll le, meg c, féI karía. Az atrrt
helgét bekentem píoderrel. erre u. Bella
huőotn a:t mnntiln, hoQu oldtiráI ttrlzur
otti'an u Puhúng hórsi' s:tltra. minlht,
rl: lrrúl ryIasulrilntui nz uhlaL,hoz.

A kariút nem lttr!Iun t,isszuragns:lani-
hút. úqu'hagglatn, ahogg t,ol|. .Ióalutim,
nak is ntajdnltn les:al,rtrll n |éIl,,arja.
arníkor arcotn lcörtonalaihoz íga;í.tolta-
I)e nem leh.eí semmi haj, merl csuk
húrum nupig A,pllelt hnroqalni, .Venl
i,ialtt,jm l:ttr'itií, .{ sl,r}ro1 I,cdíI tttri:'netn lellr iszrr. .lI iL,,,r h,iígtim lti!ngult,-
ban uoll, rl:.í nlondta rl l}u.hilll.g l:t.il:::!
szobrúra :

-,-, l'ern is tlltltam, hcau s:erlt4ny ltrtgó-
rtnl; ltl,:<igtúl: a l;oriút.

J,r:t.í btirsi Liil'e.
Á:! is nrlndla a Dzsttbí, h,r:g§ ha til{a,

qlr;s jrin.. meniürtk lr: a sin.rííL En errt.

l;
l

18



a
tlzt fillnd_ram, hogg menieru le a aillank}s,
a:on. lijbben uattnak"

Vuzedelmes dolog az is. hrtau ha a:
emher oQpn ablak álatt- mc}qu Ői- mctui-
ben uírúgok utlnnak, LtiItaá"eou' bú<:Íit_-akí egg mttskútlis abluk előlÍ' ment eI
cíIinderben. Az ablokhan eau néni
t|inlözgetle a muskdtlit. Mikor-"a bricsi
megieggezle. hogg nem akar rüouezó
cilinderben idrni, tehút níncs szü'k"stloc
I_ocsoldsra, a néni megnézle, hosu kt
beszéI hazzó. Mire a p{Itantá|sa tőéít az
utcúra, mdr nem látiatla u szép cilin-
tlert, mert a te|eién ott uolt eaú cserén
muskútlí. A néni'an4gira nrcOi"íődt, hodu
utúna ejtelte az ónlőző kannót'ii. Á búíű
algan szép lelt, mint ualamí múlus|a.

Ilgen dolgtlkat mesélt a Dzsubi rl
közlekedlsrőL Az én módszerem nem iluen
eggszerű. Kilaldltam a helpes aualoől,is
szab,il11uil is belétek, i.s sugolloil :

7, Lassan idri -- betőrik a |eied.
2. Ha nem akarad., hogg elüssön. cl

uonul, üsd eI te,
J_. M ikor mcgdllsz, csöngass, azult.in

sznlartj eI. mert kiiön u húlmesler húc:tís huzuirtuúgju a jrirtlat.
4. Menetkőzben ne o/rrass ut'súgat-

íntr:óbb ltóngoet.
ő. Ha ne.künész oalakinek, ueclcl le a

lcaí.apod, hogg poros ne leggén,
6. Ha cserkészbot tlan náíatl, tégu tt

oégíre csöngőt, hog11 ha palakitteli-'ki"
::ztind a szenit. hullio. merre szaladsz

?'., (itliinóItshtliat ne s:óri eI az ut,.ón.rsaÁ ... ha senki sent kitja.
E. Ne szaladj, mert nekimész t,qlqki

nek.
9. Ne meni lassan, mcrl nekedmegy

ualaki.
1,|. N_e_nézz |elt'elé, merl göresöt A-ar!

az ősapdd csuthújrl.

_ t]. \, nézz Ie|eIé, mert rdlépsz tt píl.
lantósodra.

!2_..Ne ntzz irlbhrn, mert balróI iötrctuoIaki.
,r{..n, né,zz balra, mert iobbróI jöhet

lalaki.
14. Ásíttis közbea ne csulcd be aylme{et, jnert nem ló|od, hctgg tnit

dobnak bele.
1ő. Ne nrcni a |aI mellett. mert rúd-

€stlf ű cserép.
16. Ne menj a idrda ,közepén., merl.

eagirdnghan keII kózlekednerl.'
17. I,Ie men j a iúrda*zétén, mert plül

tralami-

!a.. _a_u_ m_eni a. kacsítiton, nterí ott
mégin|,dbb elüt ualami.
.1.9, Ne menj hdlra|orrlult,o, merí

rúlépsz a uíIlanljszerető ieiére.
,20, Ne turtsrl be fuíéI*, httszparancsola-

í,it (S:erkesrlő !).
_ Ha ezeket a szabólgokal beíartod, so-
hasem lesz hajod az túcdn, mcrl- ki'sem
mered tenni a lrihad-

IIr,sI perlíg búcsúzom, mert e.Ikések az,!l9l.* lardáröI, ped ig még szeretnéA,
talál.ko:ni a KöcsbggeÍ. aki"gyabg júr,
meJt a biciklije aiizetsulcórlŐŰ, a"ntÍkur
nzkimenl a íalnak uele. Búcstizóul
i!ézen1 q naga ggologos költő persíl :
I]_agadt Dini gaalog ntettl, elíörii|t a ldba.
Háro_m hétig ncm jahd nilq n.z iskolúhu.
,§ondo S a n d nrí nt iah ii tt ! c l ! i'A..,r',,r',,í:!t,

S menetkő*en betőrt+: cllt1 i)reg b*csi. otrúl,^

,..r,safka*^.

ryp{,

rrrlr- rlerrrlo*r*rrlrl(rr-ÜlDr t|rr{r. I lr
Iíorlzerr rlobozból csónats'§zt\zaíí§/ír

,"r rlrr
a. Vnafi
,"wJ /

Megjiitt a tavaszi narrsütós és vízt.e rsa.
logatja vízicscrki,szcinkel.

A vizesek tavaszi bosszúságai kóeó tar-
tozik. hogy a tó{en kiszáradt csónakok
r,ízretéve eresztenek, A jó vízicserkósz
Dcm §zcret vizet látni a ciótrakián betül,
viszont a sűrűbor<lázatú csónakb,il vagy
kajakbóI csafc szivaccsal, ronggyal" kór§Í-
ryélre_s munkával lehet a besii;árgó vizet
eltávolítani. Ezcn a bajon scgít a 1sónak-
szivafly{. arninek elkéizítésóÜez csak egy
kis lelemónycssóg ís kót ürcs konzervdobÖz
keII. no meg pcrszc rnegfelelő szakí.rte-
lem is.

Keressiink eg1. körúlbelül íélliteres hosz-
szúkás konzt,rvdobozt és vágjuk le cnnck
köríiI a kinyitott vi,gét. AI[Ílmas hosszú_
ká.s rloboza van próldául a z.ölrlhabkonzerv_
nek . 

,vagv spárgakorrzcrvrtek. Most iönazonban a ncht.zebb dolog. Keresstink ih-
hez oIyan kicsi konzcrvrlobozt. amelyik az
t,Iöbbibc éppen belcí'tlr, ílycn pólcíául akicsi má.illástéttrrno. rltrboz, E,; lesz a

duga*tyr1. Erre rácsavarunk annyi faggi.ú-
zott va51, asírozott kenderkócoi (ha ez
nincs. régi rongl,is megteszi), hogy a
másik dobozba belctolva izorosan iáiion.
}lkkor kill,ukasztjuk a ougyobUik dn"ho; ep
olrlalát ós a lyukba beerősítjük a szívó-
csövet. Ez Iehet egy darab fémcső, amelyet
bclcforrasztunk. de ha nem tudunk for-
rasztani. negfclel egy nádszál is, amit
szurokkal ragasztunk hele. A dugattyúhoz
még nyelet kell készíteni. Ez is lehét rá.
forrasztott drótból, azonban szükségmep.
oldáskónt fanyél is megfelel, csak i bi,-
erósítésnél jól tömítsük.
_ Amikor a_ szívattl,út használni akarjuk,
öntsünk a dugattyú fölé egy ujjnyi vÜct.
ez majri megncdvesiti a töúítési-éí az elsö
egy-kót szivás után már tökéletesen foB
dolgtlzni. |{a ügyesen kezeljük. ez a7 egy.
szerű .kis cszköi pár szippantással mig
szabaditja csóllakunkat "annvi 

víztői.
am,e*nyi1 negyedóráig törólgettünk volna.

N. B.

A rzir.ait v{r sltllszt:tJvl \ .li\.l!lry 1r1,111|..r l,r17|1,,11
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. ]-- Noo a t.áplálkclzás rtlán jól csik

ma jtl egv kis mtrzgás l s jóalilrral lril
áratlri hangja lrirltilctr í't,lt,satiant :

-** Járros ! Zavarja ki ezeke| a
fíckókat a kertbe és kaíickókat a kertbe és kapált:iss* fel
yql§t1 a4 egószet ós irjra a ra,holi
felé fordult ; - §.fert úgye}rái, a lakrrtrla
után egószsttges eg], kls rn,lzgíts 1'

kacsiní oít gúttvosatr liára.kacsintótt gúlryosa'n fiára
A kézbesítő lriir|öníírA kézbesítő lrörlöniír á }.)aranc§ra

tn'r.r I S?ElTTll'Á,\-Yl JENő

szt:pek. mint

§opánkot'lása azonban leit,sleges
vol[. St,nliiscnr próbálgat ta tor,álrlj a
tne6lszrrkrltt tnunkát, fintlrogl a néze-
§ették a cstiI ercrlrrtétrl,t és rigr vtilttlk,
hrrg.r, kcllemetlen dolgrlk l,etik clőrc
árnyékukat, Kovásztray'Lacinak nrentő
ijtiete lámarlt,

zavartan vakarta fcjét.
-- Honnan vcg5,ck ón milr anrl_r,i kapál. ktlrcm ?
Roross bácsi ne rntörődörn ntozritt]at t al clhal}gattatta.
- A\árlronnan, lranem ezek lrapáljanali, áhányan

vannak l Értette ? l Mert kü]önben nlO§ ;Űt hirinók, hbg1.
csttlla tcjíel a raboskorlás !

János rlohogl,a indult kapaszerző köríllra, Roross bácsi
pedig ,töprengvc t(:rt vissza félbenmaradt elbértjólrez. Azt
hitte. hogr- felesége csempószelt enniva]tit a gÍerekeknek
és amikor kiderii]t. Irogy feltevé§e ro§§z, nragá'sem tudta
tQb|é, .lror,á tcgl,e az Öirea rcjtólyét. A'tillrÖt taláIgatl,a,
sétált fcl s a]á a szobábarr ós kijiben szaporán csóválta a
fej ét ,

, János képtelen volt t{z kapárrál többet szerezni. Fra-
talmi szóval - oldtltta rneg á szétosztás nehéz kórclését.
T{ivá]asztotta a tíz legmarlÚsabb foglyot ós liezukbe nyomta
a kallát azzal, az utásítással, hogi ioltsék íel a krrkorica
tövét, A megmararitakat petiig l,Ól'íís szónoklat kíséretében
gyomlálni küldte.

,--- Ha esmég csin_vának vaiamit ós kistrjjnyi gazt
lelek a veternény''lrözöti, inát elrántonr a nótájuiiaÍ. .l'
. Ezután pedíg, mint át<i 1Ot végezte dolgát. Liezárta maga

llögirtt a kaput és elvonuit, hog1. szikkaclI t.rrrlrát, szöllő-
lévcl iib]ítse le.

A mutrkára vezényeltek összenéztek.
Turltok kukoricát kapálni ? *-- kérrlezte G_vula

órdeklörlve. - Mert én nem l -

Mozola Pista fensöbbségesen megvonía a vállílt.
. -- _Ugyan, }tát az is valami ? Mintlerrki l.itta, hogyan

csinálják l Az ember belevágja a kapát a ftildbe és fel-
húzza a tövihez. H,át ez c§ak nem művésztrt ? §o. g1.,erünk !

Versenyezzünk l Ki töit fei többet ?
A verscnyrehívás kedvet csiholt a társa,ságba" §óvve

fogtak neki, prrrzott, a föld, tört a göröngy, <le a gyakor-
1ottságot nem 1ló[olta a buzgóság. F'élre-fé]re csúszott a
nehéz szerszátn és egy§zerre sóhajtva teriilt el a fö]dórr
vagy másféltucat haragoszijld kukoricaszár. Boross Pista
is kivágta a lnagáét és azr;l1n;.66ban végigszalaett a hideg
a bőrón_

*- I{agyjátttk abba l -* Iihegte gonrllerhelten. *- Ajaj,
mi lesz ebbr1l ? Apa szenlefónl,e ez az rljíajta c§emegf-
l< uko rica,

; fr"Jt* ff;:§:i$%",]i§,í,lliiú,
Meg i,s álltak egl,enescn, szemre

igen szépel< voltak^J\íajdncnr o]r,an
amcltekel nem kerülgettek a kapálók,

Tanultak a példán s a többihez nem nvu]lak. Leheve-
rerllck a fák alá. úg1, lt,sték az idő mulásrii. Csak am,ikor
.Iános közelcdetL a j<ert fcló, r,ett,(,k újra liczükbe a kapát
s mi_tagadás, végigborsózoti, rajtrrk a"félsz. János l-irágos
ketlvben Epett a kertbe. Kicsit rnélyt,n nézett a poÜár
íelre,l 6... Táncoló léptekkcl eredt a fiúl< nyomá}la és rlg_v
taláita, hogy anit végeztek, az nagyoll lier,és. llár-m}r
ráju1< förmeclt. a naplopásórt, rnikoi figl,elmét magáta
tereltc az eg;,ik megriividiilt kukoricaszár. Szeríö}ött lur-
csának találta a g}.or§ összetöpörörlést. Nen-r akart hinni
szemének, orlanyúlt, htlg_v megt,apintsa és lélegzete elakarlt,
mert a kulroricaszár a kezéhez ra$ailt. Fag1,os rémület
zsibbasztotta el tagjait. arrrint hirtelenjcben r,égigrrózett
a kukoricáson és rátjttött, hogy mi tóriéni, Ijedt?ien ki-
1 
ózanoclott.

Keservesen fclnyőgött és ökléi rázta a szót-lalrul á,l1-
dogáló íiúk felé. Azt hitte, készakarva tet ték, ,s mint ha
kergetnék, loholto loholt a' járásbírói ]akásba. 'Ám amirrt
köze]edett a küszöblröz, vánszorgássá iassuclott roiranása
és ol5,an halkan kopogtatott be. rnintha beteghez iglckcz-
nék.* Mit hozrrtt János ? - ütötte fel íejét Brrross bácsi
az ujságból,

Az öreg porkolábból kitőrt a kétségbeesés.
-- Nagyságos úr lJaj. a kukoriea... mind kikapálták :

Roross bácsinak még a szivar is kicsctt a l<czóbőI a meg-
lepetéstől. Majdnem átfírrta tekintetével a sapkáját íorgaií-t
a] t iszl et.

* Csak nem ? - lihegte levegő után kapkortva, aztátl.
János szomorrl bólogatására. ráripakodott.-"*. Hát ho!
volt, h.ogy ez nregtörtérrhetett ? - s rnirrt akinek világosság
gyLü agyában, hirtelen felhórrent.

.* Maga nem mutatta meg nekil<, hogyan kell kapálni ?
-, sze[|ezte .Iánosnak a sú11,os várlat.** I... igenis.,. neml -_ vatlott bűnére eszmólve
.Iános és fejót lehókasztotta. akáí egy hervadó virágszál.

Rornls bácsi haragia tetőfokra hágott. NárJpálcát
ragarltltt tls r-észtirisió tekirrtetet vetve .Tánosra. a k,crthe
rontott.

aj

K§zel jövőben rnegjelenika NAGY FŐNÖX ,'VAD V|Z§K§N,. című könyve. A vízbrőlmentésselfoglalkozik !



- A kukoricám l A csemegekukoricám ! Takarodtok
azonnal haza t -* taj!]lkozta é§ suhogott a levegőben a
pálca. De.csak a levegőben. Nlerl a kidbbott raboli'§zágul-
dotl,al<, mint a r.ersenyparipák. Ebből a bérből nem kéríek.

Roross bácsi ezzel a cselekedetével egyedüt álló esetet
teretntett. }íert az még _soha sehol nem tórtént meg, hogya rabokat a börtönből íg1- kergették volna haza ! -

x. FI-:.rI.]Zli,l,
amelgben a Klan-lagok mélgséges kétségbeeséshe süllgednek.

és az eggesülel ltetlészakad
A ieketeleves azonban csak ezután következett.

A megtorló batalorn arrá i§ gondott. hogl, ne ismétlődhessék
meg a kecskehistóriához hásonló eset. 

-A pincéket otthon
nehéz ]akattal zárták el, elkobozták a kísértdthacukákat és a

hogyha m€gint csinálnak válamit, engem a csentlörök
vallassanak, mert magukka] barátkozom l

Leforrázottan hallgattak. Megrőkönyödótt ábrázatuk
hatása alatt a bányaői enyhóbbeú folytátta;

--. Osztég itt lesz a katonák svákorlóte]Osztég itt iesz a katonák gyaÜ:orlótere és polgár-
,k erre járni szabálvba ütköző. No" de nem bánonr.

-.- VDúL§6 llL l§§Z a óaltrlta^ B}a^UlrULrl§ §§ IJUrxar"
embernek erre járni szabályba ütközŐ. No, de nem, bánoill,embernek erre járni szabál1
utoljára még legyühetnek.
. I)e a gycrekek jókedl)e a gl,crel<ek jókedve már elszállt, nem csábította
őket többó a vad száguldás. Gvula kiszólította Rózsit aőket többó a vad száguldás. Gyula kiszólította Rózsit a
vízből. --- Isten álrlja l - búcsúzott az őrtől, a homok*
buckákLót és a sekélypartmenti vízben poc§kolva, baktatrrtt
tovább. Irájt a szíve nagyon, a csillézé§, a dutyi és ezer
egyéb dolrrg miatt.

Templomhegyre rendőr kerúlt azzal a parancc§al, hogylha
ott sötétedés.,után gyerek akad a kezeügyébe, egyenest
vtgye a csenoorsegre.

A gyíiléseknek ezzel befellegzett. A Klánra rlgy hatott
a sok csapás, akár a pulykákra az ólmos esö. Ott}rtin guny-
nyasztottak a sarokban, vagy ődöngtek céltalanul, lehájtolt

sehogysemtet.:j::í..'.....':.'._*.;..i'&ffil]után.

ff^$iT:p',. € ffi i§fr}il§';l;',hiába vár valami !

^€Lszettezazá1lapot..i.ii-i:.J:..i...:.a...l'l'':.'....::ltr.

kczdeménvezést, a€ffii''l§.,. ]* ,- "'k Dunábanhát nekiíohászko- §

aott _Omááá. ;,:i1,1;,:l#&,, szóárenlenóiiiyi
--ljsszunká.a ffi, i**"9]'l§,#í,nÉ;szisetrc. Ott nem iszigetre, ott nem i ti ,.,, §§ráí"#.",1*$:lát scnki, azt tehe-r l

tÜnk, amit aka- , ].,:jl:]].:.].]§,.,; P mást trllszárntünk, amit aka- 
ffiL-!H€:?F;

rutrk !

§atta a dunapartigatta a dunaparti 
ffiíáll+:8tf'|":homokon heverő rholnokon heverő 
§&T:&ffi, ?''Ti*:

társaságot. tHallgattak rá, llomhán tlszásnak ff§ merőbbek feie alomhán rl§zá§nat( 

- 

Xir:f|f3uuJiji,u1gyűrkőztek, mire l
azonban elérték " i§r-ffi#l,tr:szigeti partot. úira lszigeti'artot,úira 

mrm- tk#§
a _ régi. eleven ]

gyerek. volt vala- |mennyi, Vig zsi- 
bfi"fri§.}ffi;"j,f;áil3iiííi,fár, l

lgmték magukba az éretlen. fanyar gi,ümölcsöt, mintha natot. A hajó a szűk fol_vókanyarodóban erősen tas§ított
lib_amájpástétom volna. G.*-omorrbntasl! jOttat<ták, útra- és íg1, kényélmesen rákapászkorihattak a kormánylapátra,
valót is szedtek és íelbandukoltak a homokbánya hegyecs- Lipták Feri érte el leghamarább, mögötte kapaszkbdótt fet
kének is beillő dombjara. A homokszállító csillék ott vCszte- R6zsi és Gyula és vagy hárman mégl az egyÖsülethez nem
8eltek lire_sctt a dombLetőn. FelugráItak az apró vaskoesikra, tartozók. A g1,ors úszástóI zihálvá kuporogtak a lapát
kiengedték a fékeket és hajrá :- Set<i a lejtőnek. Kurjon- gerincén és éji,ezték a nyakukíg fcllocbsanő habok Írűs
gatva fütyültek vcrsenyt a fülük melletf elzúgó széllcl. zuhanyát.
Amint elsuhantak a bányaőr kall,ibája közelében, az örcg A aAax_ *.4l i_*Á+ a_ ^a.,^*^-L^- t ^l^i+

Itiü§*:;1u,#..,.,, ííiilti''51i-_t*li, t]#altl,-;§í|í l*:f:sli{tl,öö".:{_'i,ffi-:-.'"fillffi"líl"!,',fd9i;9§á:!
eges?en áááiá, ,iáíii*ó§riái,taájoi-ü""^i?e.t íáiiíirárrá^y.i: kormánylovasök után. Rózsi. elégedetten kunco_gtltt,_.de

iai:l:#til",ii-+jíJ flfiffiüji"táö;;ii:il;d;';;*";iffi" ;íaL!*.:,1il,,iT !§,ö$"i!l"*flFüiF!Ti{r ü"",i'i*:-'"i"ői"iiái"fifisáúa"tTórorrtek az öreg őr handabandá, YIJ,-F me+elt a zsíro§, piszF.os 1é_ve1,._Cikákolva csúszott

r:nliía*tttJ,,iiií-fl*l;ái,u$i,sT# Tá,,8, Tílít,5 fo,'Ií9:{I,:,ói[f'lHfl:,ö:,{,Ta.iifJ"'Ji*:'fÉPi,$ii"l*i
|s:í:,'.T Fii,r* -r,i"r;illtnil,g"$*íH;,í*.íl]:$ iX,i"',1-.*iöT,ó"t"friil{i& {t{íh,^l"-ilnl ,i1?,"'á',f
ís"riiróti- a óiirrerh--es a fiúk követni *jiüii"i'irááiáil á hajó tatja-alatt és ő nem kapott a moslékzuhanyból.
azonban az Őr a szokottnál is hevesebb hangoskodásá a Az utazást élvezve, mulatott a póruljártakon és esze
hídon marasztotta 6ket. - ágában seni volt elhagyni a helyét. Á te<irittizottek közben

SebbelJobbal lóstatott feléjük éktelen kiáltozással : m]ár partra eückéItek éÖ mérgeseir próbálták tisztára öbl teni

- Nem mennek innen. ebben a minutumban l ? Hát zsíros hajukat. Méltatlankodásuk határtalan volt. A homok-
nem tudják, hogy tilos ? bányr{üa' menni tilos, a kormánylapátozásért leöntik az

- Úgyan, Úgyan, Pali bácsi t - csitította Gyula és emtiert. Kibirhatatlair l RetteneÍes'l *_ iájongta Boross
kotorászni kezdett a derekára kötöziitt, rossz futballbelső- Pista, mialaLt száz meg száz halpikkelyt vak-art-le bőréről.
ből készült zacskóban. -* Hoztunk dohányravalót l A hajából is kiszedte- volna, de ez -sehogv 

sem sikeriilt.
Megl_epetésükre az ö_reg tíltakozóarr augtá hátra kezét : AbbaÜagyta hát a m.etttlő kísérletóiest é§'"magában for-
-- Nem kell maguktó] semmi -- mo_ndta v[sszautasí- tyogva -5ámulta a távolodó hajót.

tóan. - Níagukat b-brtíinbe csukták l Én nem akarom, (Folytatjuk.)

A Magyar Cserkészsrövetség §|nöksége megláto3atta a Lengyel €rerkészszövetség Elnökségét !
Legkózclebb beszámolunk a látogatásról. 21,^



KÖzlemények a $rdapest §zékesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt.a ,,Magryar Cserkósz" 1938. évi október havi izámaiban úegrhirdetett
T.§,KARÉxossÁGI pÁLyÁ zAT DIJNyERTH§ pÁtyAIvIüvEIBőt, 
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,,í(atuÁj wílla0arar ala,,pil"
I RTA : KI-AUBEn ct-Óncy,
|első k*. ísk. tanulő, Nrelte a II. ittlar,r

!{egszavazzuk l Megszavazzuk t "*- kiáltotta négy
életrevaló, üdám fiú.

É,s ezze! a lelkes, egyhangú szavazással megalakult a
,,Diák Takarékpénztár kft."

A történet elózményéhez tattozlk, hogy egyik fővárosi
felsökereskedelml iskolában, a ker. ismeűek'óráján, mi_
közben Forró tanár úr a társascégek€t magyarázta, Karcsi,
az élelmes kis elsóéves kereskedelmista oldalba lökte szom.-
szédját és odasúgta neki;

Hallodn Peti ? Mi is alakíthatnánk ilyesfélét l.* Pompás ötlet l No és hogyan gondolod
stlgta vissza Peti lelkesülten.

- Most nem beszélhetek róla. Majd a tízpercben meg-
tárgyaljuk. Yigyázzt Forró észrevesz bennünket
lntette le Karcsi a min<lenrekési jóbarátját, aki a felkeltett
kíváncsiságtól fészkelődni kezdett a helyén.

Ezután az események expressz-gyorsasággal fejl6dtek,
Az órautáni tízpercben már együtt ls volt a kupaktanács.
Peti, Palí és Bandl, az elváIaszthatatlan pajtások a folyosó
félreeső szögletében gyúItek össze és feszült értleklótléssel
vették körül Karcsit és lesték, hogy mit fog montlani.* Fiúk l - kezdte beszédét Karcsi. * Azért ióttünk
össze. . .

- Hogy szét ne menjünk - szólt közbe Bandi. aki
ha csak tehette, mindenből viccet csínált.* Hagyd abba már ezt a gyerekességet l _* szólt
rá indulatosan Peti, aki nem engedte, hogy legjoblr barát-
jának beszédéből grinyt űzzenek.

* Fitlk l - ismételte Karcsi. - A,zétl jöttünk össze,
hogy egy míndnyájunkat érdeklő tervet megbeszéljünk és
közös erővel meg ls valósítsuk. Hallottuk ma Forró tanár úrtól,
hogy a társascégek rlgy keletkeznek, hogy több ember
összeáIl, a pénzüket összeadják és közösen egy vállalatot
vezetnek. Az ilyen vállalatoknál maguk a tőkések vezetik
az hz7eLet, Vannak azonban olyanok is, amelyeknél azok,
akik a pénzt adják, nem vesznek tészt az üzletvitelben,
hanem a vállalatot egy választott ígazgatóság vezeli, a
íelüg:yelőbizottság ellenőrzése mellett. Ezek a részvény-
társaságok. Ebben a formában létesülnek ma már legtöbb-
nyire a nagyobb vállalatok, mert az alakulásukhoz szüksé-
.8e§ nagy tőkéket ,csak így lehet összehozni. Hallottuk

, továbbá Forró tanár úrtól azt is, hogy e vállalatok között
mllyen fontos szerepet játszanak a 6ánkok és a különféle
hitellntézetek. Ezek a pénzintézet-ek g},iiítik össze a tőkét
és e{uttatJák az íparl, kereskedelmi és mezőgazdasági
vállalatokhoz hltel formájában, amelyek enélkül létezni
sem tudnának. Ezek a pénziníézetek tehát az ország egész
gazdasági életének pilléreí. Mondotta Forró tanár úr, hogy
nekünk, akik kereskedelmi ískolába járunk, jól meg kell
tanulnunk a kereskedelmi lsmereteketn hogy majdan hasz*
nát vehessük és teljes szíwel-lélekkel kell e pályára készül-
nünk, hlszen mi leszünk az eljövendő gazdasági élet vezetői,
irányítól, avagy csak egyszerű munkásai, a szerint, hogy
melyikünket hová sodor a sor§, vagy pedig kit, milyen
pozícióra emel a tehetsége. Nos én _- folytatta Karcsi
eryelkedett hangono * amikor ezeket hallottam, arra gon-
doltam, hogy milyen jó volna, ha mi is alakítanánk ilyen
hitelintézetfóIét, Hányszor előfordul, hog}, valamelyikíink
pénzrc szoru] és hirtelenében nincs. Milyen jóo ha van ilyen-

-e s""to D. Béla, Bácsalmás I. díJat ny€rt komoly pályaművét,
ánrrak nalry terjedelme miatt, hasá}iainkon nem közöljük, ezt a művet
a Blrdape§t Székesíőrúrosi Községí 1'akareklró621;i1 Bt. más mórlon lgl,ek-
szü az lflrlsággal megismertetni.

kor egy társaságo arnely kisegít a bajból. Megtanulnánk
a pénzzel bánni. Különféle üzletekkel foglalkozhatnánk.
Pénzt kölcsönöznénk szerény kamattal" [rószereket és
füzeteket vennénk nagyban és a diákoknak kis nyereséggel
olcsóbb áron, rnint a papírüzletek, eladhatnók, És még
sok más egyebet kitalálhatnánk -- íejezte be Karcsi be-
szédét,

E pillanatban megszólalt a csengö és hrrsszri berregéssel
jelezte a tízperc végét.

A fitik égtek az izgalomtól és hangelsan vrrnuliak be
az o§ztályba. A lázas tervezgetésnek a belépő tanár rlr
vetett véget.

A következő szünetben i§mét együtt voltak. Most már
mindnyájan bozzászóltak a tárgyhoz. Pali, azt ajánlotta,
hogy egy takarékossági hitelintézetet alapítsanak. A ft{rli
előterjesztésót elfogadták.

FeszüIt érdeklúdéssel úették kötüI Karcsit.

- Most már állapodjunk meg a vállalat nevében .-
veté közbe Peti. - Tudjátok mit, indítványozom, legyen
a vállalat címe: o,Diák Takarékpénztár kft." Szavazásra
teszem fel a kérdést, Elfogadjátok ez.t a címet ?

Ekkor hangzott el a történetünk elején már elmondott
lelkes, egyhangrl szalazás, amely a kis vállalat címót el-
döntötte. Ezután megválasztották a vezetöséget. Üsy-
vezető elnök termé§zete§en Karcsi lett, 'pénztárossá Petit
választották. Palinak a cégvezetóí, Bandinak pedig, mivel
ő tlgyis bele szerette ütni mindenbe az orrát, az ellenöri
tisztség jutott.

A vállalat vezetősége ilyenképpen már együtt volt.
Csak a töke, a min<lenható, a világrrt uraló tőke hiányzrrtt
még. Meg is jegyezte csipkelódve Bandi;* Hát a töke hol marad ? Tán csak nem a töke-
nélküli vállalatot akarjátok felfedezni ?

- Pukkadj meg fü§t nélkül ** íntette le ingerülten .
a közbeszólót. * Hallga§§, nem látod, hogy az elnök rlr
kíván szólni ebben a tárgyban.* Hagyjátok a Bandit - kezdte Karcsi első elnöki
felszólalását. * Igaza van neki. Tőke nélkül nincs vállal_
kozás, nem lehet fejlett gaz<lasági élet. Kicsiny vállalatunk
sem' nélkülözheti a tőkót. íizért fetszólíttak benneteket:
ajánljon fel mintlenki valamilyerr összeget. Ez lesz ar. alap-
tőkénk. A továbbiakban pedig az lesz a feladatunk, hogy
ezt az alaptőkét, meg a mások által gondjainkra bízott
pénzt megíelelő módon g_varapítsuk. Magam részéről két
pengőt ajánlok fel. (IJol5,tatjuk)
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Ma§yar cserhészeh a német rádióban
Napokkal ezelőtt rádiót hallgattam s néhány meghitt

dal és kedves me§e után, amit a Hitler-ifjak adtak ető,iir-
telen egészen más dallamok csaptak feí a hangsra.óluol
tcla1yaí muzsika és magyar dal, amit fiatal mag}ar torkok
énekeltek, Elragadó dalokat énekelt egy vígan zengő gyer-
mekkórus, abban a sajátságos ritmusban, uÁt r".gér" nitag
szeret és magyarnak ismer, Különösen érdekes ,rólt a *u-
gyar cserkészek szereplése; ezek a fiúk valóban az egész ma-
gyar ifjúság egységes lelkületét érzékeltették r".r.plé.ükk.l.

A magyar és német ifjriságnak ez a közös rádiószerep-
Iése, amely a Hitler_ifjak kezdeményezósére történt, jele a
jó.bajtársiassá5nak, amely a baráti nemzetek ifjrtságái egy-
máasal összekapcsolja. Az éteren keresztül jőtt az Úava"Íet
a büszke, öntudatos, magyar cserkészektől a Hitler.ifjakhoz,
viszont a nemzeti szocialista ifjúság baráti jobbot nyuitott
magyar pajtásainak,

Németországban már több hasonló közvetítés történt,
amelyek a baráti államok ifjrlságát együtt szerepeltették, így
Olaseország ós Japán ifjrlságát. Most magyai határainkra
került a sor. Minden határon és távolsá5on keresztül hidat
yert ez a közvetítés a két állam ifjrlsága között a legmoder-
nebb eszközök segítségével, a rádió titján, A lelkesedéssel
és belsó elmélyüléssel előadott músorszámok bizonyítékai
voltak a fennkölt mag.yar kultúrának és világosan rámutat-
tak arra is, hogy a magyaf cserkészek büszke nemzeti ön-
tudatát nem homályosíthatja el semmiféle 

;;#::W:r/;,

. HlREK
A kladóhlvatal csak az anuaoi lIgveitinLézl a_ lapnak. Szerkeszl1ségí" ÍlggtŰ) á

szerkeszldséghez íordulj t
_A debrece.ll_ Nyárl Egyetem Európ1 |gg-

népe3ebb szünldel tanlolyama. A oÖbreceni
gg}jetem az idén is megrendezi szünidci tan-lolyanlát, a ,Nyári Egyetdmet au,g. 1._1E-ig,
mcty_ ma már a világ lcgnépesebb szünidci
tanfolya,m.a. Tavalv 2? nemzei fiai közül 812hallsatója vo|t. A beiratkozásra vorrattiozó-]as felvilásosítást készséggel nyujt a Nyariöíytem titkár§ága (Debrecen, Egyctem).'
_ A bonyhádl 690. sz. cscs. FőméltósáErl
Horthg Miklósné rádió felhívására azonn-alösszegyüjtött 11 pár meleg, házilaq kö{.öttharjsnyát, 17 darab meleE'l<endóf. 2 nár
meleg kesztyút és 2 sált a-katonák'részére.

_A kagsnl ,,Kund.. eses. mllsoros csarrat-
dótutánt rendezett. A csapat nótáin. szölle-
ryes .Ps,. 

jóhumorrl jelenetein tetviaÜi' t<Ozón-
§eg orolnmel vette tudomásul a csaoat el-
hatfuozását a május 21-én Bankón'rende-
zenttó majállsról,

A.z lslenl lgo Társasága mlsszlós szelzote§_-
rond_ _kőszegi missziós izemináriumába nö--vendékeí közé lelvesz a gimnáziumnak
mind a.nyolc osztályára olyan"jó, jOf i"iiirtB€§ egé§zséges fiúkat, akik - hithhdetők
akarnak lenrri. ErettséAivel ieIentkez6k a
noviciátusba kérjók íelúéí.elük;t. A felvéte]íeltételeiróI bóve}rb fclvilágosítást nvuit á
Szent Imre Missziós Szemínár:ium, 'i{Ei;"g.

A komároml ,,Aranv János.. escs. iól-
sikerült,pirostoJás..-esiet rendezett. "

Esy eusztráüal rádló,Wagvnrorszáoról.
A Cserkészek E§zperanto Kái'e levele"zése
útján a trianoni Magyarország |,örekvéseirő|€§ a magyar cscrkészéletről tartott tiibt
angolnyelvÜ elóadást A]lan Turner, azauszlr{liai Sheppartrrn rádióállnmáson. Vic.loria Allamban.

;l_ .bn4apetll 38. §z. ,,Ilonvérl.r c§c§.
cserkészíogadalomlélelí ünnepélyt rcndcze1.1.

A hudapesll 13S. §z. ..Cslllórv.. cg(.s.
cserkészfogadalomtételi tirrnójrélvt tÖrrr]ezet t.

§e hagyjuk abha lúlkorán a mesters6ffos
légz6st. ,,Die Umschau.. című rrémet folúó-irat bcszámol efiy érdekes esetről. riÉv
elektrotechnikus [5 kv-os ütéstól eszméleiet
ve§ztett tetszhalott lett. Háromnesved óráio
tartó mesterséges léÉzés után ']j- aminT
ezt később elmesélte - a sérült hallotta,
hogy nevén szólltják, de mozdulni, §em meg-
szólalni ncm volt képes, Csupán gyenge fénj,
szívárgott a szemébe. Hallotta, amint segít-
séget nyujtói arrt1l bcszélgetíek, hogy ő
halott. Ezzel egyidóbcn pod-ig abbahaeyták
a mesterséges légzést. Csak akkor kerdtek
rövid megszakítás utárr ismét hozzá, amidőn
látték, hogy az arca elkékül. Pár perc mulva
a §érült hangot adhatott s hamaro.san vissza-
szerezte erejét.

Rendelet r tllmnuszról és a Rákóczl-
lndulóról. A ,htlnvódeimi miniszter a Rá,kóczi-
indu.nóna,k ]a tIim.nusz utáni játszására, ének-
lésére. továbbá az ezr,e7 kapcsolatos maga-

taftá§ra vonatkozóan új rendeletet adott ki
és az e tárgyban, korábblarr kiadott rendeie-
teit hatálytalanította" Az úi ren,delet szerint
a katonazen,ekarok ünnepélyes és hivatai<ls
alkakrrak,kor a tlirnnusz utá,n közvetlenül.
§ziinet beiktatá§a nélkül; a Rákóczi-indulól. részét, rnint a nimnu§z taítozékat, egé-
sze,n a, tririig ismétlések nélkül játsszák. A
Rák<iczi-ind,alórr,ak a tli,rnn,usz uiáni játszása
elmarad íogadásnál vagy egyéb olya,n .alkal-
m,akkor, am.iko,r a zen,ekarnak &rossza,bb ídeig
kell játszania, de ilyen esetben a tli,rnnuszt
az eddigi gyakor]atnak megfelelőe,n kelí ismó-
!,eln,i. El,ma,rad ,rnég a Rákócá-i,nd,ulónak a
Himnusz utáni iátszása templomokban, álta-
lába,n istentiszteletek alkalrmával. a dicstísé-
ges Szent Jobtral va}ó találkozáskor telriesí-
tEtl tiszteletadás alait és katonatemraetéseknól
írgy az elhúnytnak szó!ó végtisztességadás-
kor. mint a le{írvást ,követii parancskíkérés-
kor telje§ített tiszteletadás alatt. tla a tlim-
nuszt éneklik, akkor utá,na a Rákoczi-inóuló
ónekl,ése elrmarad. Kivétetesen olyan, ünnÉ
pélyekon, alhol a tlimnuszt dalárda adja elő,
ke|l,öen, gyakorot{ ónekkar a flimnusz utá:r
közvetlenül a Rákoczi-hduló első részét is
énekolheti. }iindaztrn a;ltkalomnal,, amidőn a
Rákóczi-induló egy részét. ,mint a tlim,nusz
tartozékát, közvetlenü} a tlinrmusz után
játsszák vasy éneklik, a iIrorr,véd e§yének
va8y csapatok magatartására úézve ugyan-
azok a szabályok mérvadók. mimt a,melye-,ket a Sz0lgálati Sáabályzat a Hirrnnusz ját-
szásának eseteire etrőír.

yERKLI§Zó Az UDVARON,
ava8y:

fúzfapoézis a retlámban
.. Jók le-gye-tek gye-re-kek;
Franckot, Knei-ppei ve-gr.e_tek:
So-ha mást ne i-iye-tek,
Te-lc lcsz a bc-gvc-tek! ,. .

üzEN Az M. c§.
Flgyelem t Csak annak válaszolhatunk.

aki vagy válaszbélyeget küd, vasy pediÁ
válaszoi levelezólapon érdeklódik. -- -

Nyárl Gyula. Leveledre nem íttál cí,met.a bortékot vona,lpostán aótad del, teirát csak
ezer az úton válaszolhatok. líazafias vet-
sei,nkben hagyluk már abba a porbancsúszó
aláz,kodást és rl,rnán'ltodást ! Másvar ember
nem lgy imádkozik! A jó Istcn is szíve§eb-
ben veszi a bátor tetteket. mint a gerincte-,l,en pu,hálkodást. fie ha :már imádiásot íregy magyJr cscrkész, 1939-bcn. akkur ne
fe lc jtsc ki bel,ri!'e a -- hálaadást !
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Iróntarló a raiztáblán
Valamelyik náp meglátogattam

egyik cserkészemet, aki éppen mér*
tahi rajzoL készítet,t, I,]lől te volt a
rajz,táb|a, vonalzók, irónok, körző . . ,

szóval az összcs műszcrtrk, amire egy
rajzoló rliáknak szüksége van. A vo-
nalzó és kiirző a ra,iztábla mcllctt íc- ffi,""u

frl*ts lemlfi lrantunlr Púcsről
Három éovel ezel4tt elhalároztuk egg pdr

cserkészemmel, hogg a mindiobban elharapódzá
erdei kihágásoklóI igaekezni |ogunk meguédení
a mi szép Mecsekünket, Elhatáraz(tsun.kal tett
köoette. Pécs uáros erdőhiuatalának aezetőie,
aitéz Rdbag Ggula erdímester írt örünmel Uette

a mi u&llatkozásunkat és szetetettel támogalott
benniinket ebben a munkdnkban,

A munkdnk abból áUt és áII, hoay |iggeliük
a |atoluaiokat, oigyázunk az etdő csendiére, a
Dad kiránd^ulókra, tísztasdgra, |orrásokra,
uatlakra stb., tehdt a 6, cserkésztölaénu tgazi
éIése a termés:elben.

Llzzel szemben a |iúknak sok etőrylük uan.
AE ös§?es uadászházakat megkapták, a uáros
terüIetén igazoludnyunk alapjdn nem kell tűz-
mkási engedéIy, nincs tilos ttt, mi,nrlenhol
Jdrhatunk,A szolgálat mindig több íttlt uanzott, már
nemcsak a mi csapatunk, hanem más csapat-
belieket is. A cserkészrendőreimet is teljesen
belekapcsoItam.

Igg már teliesen szeruezettak leítünk, Most
már minden kirdndulóhelgnek meguan a maga
csoport|a,6rcége, Yan már kerékpúros- és össze-
.köt6 tárórünk l*, I'aualg pünkösdkor egg |orrúst
aoatíunk, melget mí épíletünk és az erdőmester
ítrróI ,,uitéz Rúbag|' farrásnak neuezlünk eI.

SzolgáIatunk közben téngleg szép eredmé-
ngeket uégeztünk, S6t már ítt is nemzettlédelmi
megbizaíásokat ís si/rerülí eredménngel uégez-
nünlc. Jelenleg ma|dncm mírul munlcds-
cserkész a tagunk, De uan móg a 178, sz.
polgárí és a 67§. sz. |émipari isltola cs. csapa-
ídbóI, azonktuüI a cserkészrendőrök, a HÖK
tai, egy^két tódiós leuentém és egg pdr idősebb
eíuíl tagunk is, akík mint ciuilek is nagy
rserkészek.

A szolgdlat nem köteler6, csak alckor men-
nek, ha idejíik megengedi, A legtöbbte azonban
már szombat esténkint klmegg a uadószhdzakba,
ttltol egész kis könaúamk Ltannak és olt
LöItík minden szabad idejüket.

{!gg érezzük, hogg ezzel nemcsak a 6, tör-
únynek teszünk el.eget, hanem hazúnkat l.s

szolgdliuk, hi.sz szegóny uonlea hazánk eoy kis
részéte uiggdzunk és 6rizzük. Tagsógtííi ntncs.
íog teltát atrytlgí senltil sem lerhel-

Bereznai Józscí
Fécs, Nag1s Fkjrió.n ulto 2}. sz.

kiidt, mlg az irónokat magán a táblán
tartolta az én találékony Pista cser-
kószem, Monrlattom §em ke]l, mivel a
táblát ferclén kell tartani, a ceruzák
legurrrltak volna, ha Ő egy ügyes kis tar-
Lót nem szerel a ra.iztáblájára. A tartó
tulajrionképpen gumiszalagból állott,
melyet két raizszcggcl ertísített oda
a Láblához, kissé kifeszített Itelyzetben.
AzI" an irónt, amelyikre nem volt
szüksége, bccsúsztatta a gumiszalag
alá, vag},i§ többct használt munka
közben,,

t\z ötlet pompás ! Rajta, fiúk.
próbálját<tk ki ti is l

§ítoreövekbnverós
Itt a tavasz, eljött a kirándulásrrk

idcjc l A hosszú tél után jólcsik a
langyos tavaszi napon járni az erdő-
kct, Nemcsak az egynapos kirándulá-
sokra. hancm elsősorban a hosszalr-
bakrá sátrat viszünk magunkkat. Jó
§egílőtársunk ójszaka va8y esőben.
Egy-kettőre íelvcrhetjül< akárhol. Az
ám, de néha a talaj nagyon kemény
s amint beütnénk a sátorcöveket, egy
reccsenés és már el is tört. Ilvenkor.
hamar erősebb faág után n'ézünk,
hogy másik cöveket készítsünk. Csa-
patomnak ezermester őrssezetője. Laj-
csi kitalálL nemrég egy ügyes mótloü
a sátorcövek beveréséhez, Mióta ezt
alkalmazzuk, nem tijrlk el a cövek.
\rett egy 30-*35 cm hossztl ócska, de

meglehetősen va§tag kerti öntözőgumi-
csődarabot. Egyik oldalán, a végétől
kb. 6--8 cm távol§ágban egy akkora
hosszrlkás nyllást vágott éles késsel,
hogy a cövck feje éppen belefért.
Ezt a grtmit rábujtatja a cövek fcjére
és ekkor kezdi beütni a cöveket a kis
baltával. A gumicső hosszabbik végét
pedig beveréskor a balkezében tartja,
Ig1, a cövek nem dűl eI s jotrbkézzel
.iól be lehet verni.

o,Kartoték" tartó
Mikor Horváth Karcsít m,egválasz-

tották csapatpénztárosnak, első <lolga
volt, hogy a fiúk egyéni lapjait á,t-
tanulmányozza. ULána kellett néznie
ki tartozik a csapatjárulékkat. A tél
végén jártunk már s lassan arra kellett
gon<lolni, hogy a táborra gyüjtsünk.
A íittk egyéni lapjai, illetve kartotókjai
egy arravaló fadobozban álltak, szé*

pen betílrendben egymás mellett, mint
illik, egy rende§ csapatnál. Természete*
sen a doboz sokkal több kartoték szá*
mára készült, mint ahány jelenleg
bennc állt, hiszen arra kellett gondolni,
bogy a csapat népesebb lesz idővel,
s akkor több kartotéknak kell a do-
brrzba fórni. Tekintve a nagy helyet,
a kartotékok egymásra csúsztak s
összezavarodtak a dobozban. Az ilyet
a rendes cserkész§zem nem bíria.
Karcsi pedig rendszerető és pontos
cserkész volt s ezért találta ki azt,
hogy szerzett egy darab hullámpapírt.
melybőI a kartotékdoboz aljának meg-
felelő nagyságot vágott ki. Ezt a ki-
vágott daiabót egy kevés ragasztóval
a doboz belsejóbe, az aljáta raga§z-
tottao a papír slma részével lefelé.
Mikor megsZáradt, a kartotékokat
visszahelyezte a dobozba, illetve a
hullámpapír rovátkáiba. Igy a karton-
lapok nem keveredhettek össze, ha-
nem katonás rendben sorakoztak egy-
inás mellett s a ,,pénztáros rlt'', ha
kellett, rögtön meglalálta azt, amit
keresett.

HA SOK A TEHER
A KERÉKPÁRON

nem lehet gyor§an,hajtani.
A BOS C H kerékpárvilágítás
éppen ezért könnyűsúlyú és már
lassú menetben is élénken világít.

tBo§cH
elektromos ke rékpárvi lágítás.

Lelzállított ára P l8.§íl,-*23.50
Minden kerékpárüzletben kapható !

/#m

H uLLAM

Magyar gyártmány l
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& ma.daruft, éó W ftep,la ü a íugqdűls*n
Most 35 éve történt, hogy Apponvi Albert sróf val-

l4.- él, közoktatásügyi minisziérünk'az'Országo, Á]lutuédő
.hgyesület kérelmére elrendelte, ho1y az elerni iskolák min-
den év május, vagy június havábair-egy napot szentelienek
a madarak és fák szeretetének és védélmének felkeltésére.
.,Ezen a napon - igy szől a rendelet - atanitő a hasznos
madarak természetével, ielentősésükkel, e madarak védel-
mének.és_ szapofiüsának izükséges" voltával, az eríe szolgáló
módokkal és eszközökkel ismertésse meg az iskolai ifiúságot
és ugyanezt a_ napot basználja fel arra"is, hogy a fáÉnaÉés
cserjéknek a hasános madarák fészkelésére és"Ízaoorodására
való_befolyását mogvilágositván, a fák es befásítas nagy je-
lentőségét is .megryá_gyaiázza és ahol ezt a helyi visÓ'nyok
megenge{ik és indoliolják, _hasson arra is, hogy a gyefme-
kek a vidéki viszonyokhoz képest lestöbb előriú szo"lsáltató
fák_ és csemeték ültétésével te}yék imadarak és fák "napját
emlékezetessé és állandóan háiznossá."

FaüItetésre elsősorban a selyemtenyésztéshez szükséses
szederfákat ajánlja a rendelet éj csak másodsorban a 8iü-mölcsfákat.

két évvel később Apponyi miniszter az orszásos lf iú-
sági Madárvédő Lisa foiádaiomtételét rendelte el"az elemi
iskolákban. Ez a réndelöt már az általános áIlatvédelemre
is kiterjed.és később a T,iga címe is Állatvédő Liga lett és a
madarak és a fák napii is állatvédő nappá s"zélesült ki.
Külön rendeletek intéiliedtek azután ez iÁtézményeknek a
közép- és középfokrl iskolákra való kiterjesztéséről.'

Áz első rendelet más híján egyelóre Herman Ottó-
nak ,,A madarak hasenálól éi kárá-ról'' címü szép könyvét
ajánlja- de. később_ jelentek meg az Országos'Állatrieao
!.gyesüIet és a Madártani Intézei kiadásában* útmutatások
és mintaelőadások. Anyagot pedie nyúitott a Gvermek-
naptár és az Állutuádelení és 

-annák 
folytatása, u 'Mugyu.

cserkész Állataédelem része. Amig újabb vezéríonal és
anyaggyiijtemény nem jelenik meg, mi is csak ezeket ajánl-
!1tjuk lgaz. hogy nem kaphatók-már e kiadványok, de az
iskol_ai könyvtárak bizonyára híven őrzik egye§ példá-
nyaikat.

_ . Az.Országtrs Ifjúsági Állatvédő l-iga fogadalmát leg-
helyesebb a madarak és fák napián esyüttesén letétetni-a
tanulókkal" Akik már letették egyize.. áegújíthatják évről-
évre, A fogadalomnak van eg| rövidebb- és egy hosszabb
szövege. A rövidebb szöveg így szól: ,,Én - név, * a mai
napon belépek tagul az Oiszágos lfjúsági Állatvédő Ligába
és ünnepélyesen megfogadom,- hogy az 

-állatokkal 
és ntvé-

nyekkel jól fogok bánni és rajta leszek, hogy mások is jó-
szívűek legyenek minden iránt, ami ó1."

A részletesebb fogadalom így hangzik: ,,Mint az Orsaá-
gos_ Iíjúsági Állatvéd8' Liga ta{j'a, íogádom 

'a 
következőket:

l. Mindenfajta báziállattal kíméletesen és seeretettel bánok.
2. A madarakat, kiváltképpen a törvényesen védett hasznos
madarakat mindig kíméleri és megbecsülöm, azokat semmi-
féle eszközzel neri bántalmazom, söm fészkeiket és toiásaikat
el nern'szedem és el nem pusatítom, 3. A törvényesen védett
hasznos bókát, gyíkot, vakóndokot, denevért, sünt és cickányt
sem üldözöm, még a rovarokat és káros állatokat sem kíno-
zom. 4. Inség idején etetem a hasznos madarakat és vada-
kat. 5. A hasznos növényeket is kímélem és ápolom. 6. Eze-
ket nemcsak magam tesiem meg, hanem maŐ<rkkal is meg-
tétctem,"

A Magyar Cserkész két utolsó számában beszámoltunk
iskoláink mult tanévi állat- és növénvvédelm&ől. Ez az
összefoglalás me8jelent a Nemzeti uisáAban és más laptlk-
!3"..É._szaklapokban is. Most van annal az ideje, ho§y a
kiváló iskoláknak mintaszetú jő példáit kövessük. Külöiben
a cserkészelc vannak hivatva e téien is vezetőszerepre.
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§i*d:trktteí"
,íÉí§níeemm

i!yt*k*;: a iility-us tlrihóstr: l;inrr;rdu!l l
liecskórt. §{intha rnondta v*l*a,

* tátod" mit csináltál. tt cstr;bai

_,_ . Har:ierrr azúrt szívesen visszadócógólt ;
vizesvtclerrel a kútra.

Áz összes bolti bevásárlásokat i: i!

végczte.
Zsóka néni nyakírba akasztotta a íiiiel,

kosarat, Eg,y harisnya fejóbe, pénzt kőii}ti
be. egy céduiára íelírta, mire van szük,
sége és nrindkettót a kosárba tévi, útnak
inditotta a négylábú kis szrrlgáját,

Egyszet azonban a laluba bevctótlótt
csavargó rl akarta veirni ióle az éielcmmel
ieli kosarat. Pétcr persze nen hagyta
magát. Letette a krrsarat és nekiugorva a

lclketlen enrbernek, úgy megszabdalia az
irháiát, hagy az még, a hetedik faluban il
úvöltött,

Nem is rrre rt aztán száliitmányá}iol
senki hoazány{rlní. Falubeii külónben sem

tette volna" szerette és becéete mindenki,
A jegyzönek annyira megtetseett, hogy
Zsóka oénitől jő pénzért meg akarta venrri.
Zsóka néni szegény volt. A pénr igen el-
íért volna nála, Pétert azonban a világ
minden kincséért sem adta volna cda serr-

kinek.
Póter csak akkr:r voli szigorú és ko-

nroly, ha vásárolni ment. Máskor a falu-
beli gyerekeknek kedves játszótársa. Per-
sze. ha asszonyától kimenót kapott. llyen-
kor vidámar: hancrlrozott, futkározott a
gyerekekkel.

péter mo§t már mind nehezebter:
riozog. Meglátogatta ői is, rnint gaaóőját,

§ÉGytÁnu HÁzIsz,otcA
|RTA: TAMÁ§ LAJo§

Anit nrost elmondok. neü1 me§e.

Magam láttam. tapasztaltam abban a falubarr. ahoi a hirsvéti
r ax.rciót töltötteln.

A lalu végén egy kis virágos. kcltcs házban lakott Zsóka
lrérii" Fórjét elvitte a világlráborír vihara. Gyermekei nem voltak.
Ke véskc nyugdijábó1 egyctliil éldegélt. Azaz mégsem tel.ielsen
egyedül. ,,Makrancos'", egy ugra-bugra. kecske és ,,Pétcr" nevíi
kutyája o§ztozott vele csendes magányában.

,. Makrancos szol5á}tatta mirrdkettőjüknek a reggelit és vacso-
rát. Péter pedig a háziszcllga szerepét látta el.

zsíika néni a lábait kínzó reunra miatt nrár neirezcri r:,,t_tz,

sitti. I§y aztán a jiivés-menéssel járó munkót Péter végeztc. Pól,
<láut, ha Zsóka néni kis szobáját takarította. csak odaszólt
Póterlek.

* Kutyuskárri, hozd idc a lapátot! - Póter pedig készregc,
sen szaladt a lapátórt,

* Pótcr. hozz t6ly darab l'át a tüzre! - Pétr:r már lrrizta rs

a tüzrcvalót. Vastagabbó1 csak egyet. vékunyabból núlra ket-
iót is. N{akrancost kötőíékrrél íogva ő vitte ki legelésre.

Az arta járó iskolásgyerekck úgy kótötték ki a karóhoz, hogy
estc Póterutk csak a kiitél végét kellett megrárrtarri és rrrár
vihette is haza lakótársát a kioldódott kötótlel. Megtórtórrt néha,
hogy a kecske már nerir győzte bevárni, míg Péier a lűbe tettc
a vizcsvedret. Nekirontott türclmetlenül a viznek, arninek ;rz lcit
a kövctkezmónye, trogy a vizet a fűvirág itta meg, Makratrc<rs
pcdig várhatta, rníg Póter megérketik az új szállítmánnyal.

az örcgség és az tzzei 1áró baj - betegség.
Dolgát vége;ve sziyesen heverósz tavasszal, uyáron á napri*,

tc}trr a búbo, lrit lirrt
Zsóka tróIri a rrapukban nyugdijba is hclyezte húséges öre3

szo|gájál" §gv kis árvalányt vett rnagá}roz, aki most már kettŐ-
júk helvett mozog-

(\
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Box
2 lekbrcs

24 az olesó,
lsochrom-{ilmmel

jó gép,
együít P íO. *

És mindig csak:

BOX 45 a tökéleies box,
beépíteí! szűrő, tolóreiesz, állvány-
csavarok, brilliánskeresó, Iémváz P 13.50

lsochrom 18fiOo Din.
lsopan 17 l10o Din. {inomszemcsés
egyréíegű vagy

lsopan ISS 2U1O' Din. legmaga-
sa b b érzékenység ű íilmei hozzá ! l

,

l

Az úl ebiariási §zabályr§ndelet" A lrirlapok
ismét éiénkcn icglalkoznak az új tjbiaílá§i
szabályrcndelertt1 abból,az alkak;,mi;ijl, lrogy
a székeslővárcsi rarrács közélelrnezési biztrtt-
sáiaa átdol§ozia a .beliigyminisztcr rrrasítása
szerilli az ebtartá§i sa,abíllyrendelet I e§ye§
rcnde]kezéscit. A kozgyűlés már elíi;gldta a
rnódositásokai" rlrelyek azunban isrnét ,.
be}íigyminiszteriilmba te rteszteinek f el jór,á-
hagyás céljábói. Az crgdeti ierveZ,ctet íiluli-
évi május 15-i számunkban isneriettük, a vé§-
lexes szabá!yrendeletet is közölni ir,rgluk.

Az ebek veszettség ellení v&öoltásai az idei
iavasszal is iol§,anatban vannak. Sajnáiatus
dolog, ho*v egyes ebtulajdonosok nem látják
be az irrtézkedés célszerű és szükséges r.oi-
tát. Nyilvánvaló, hosy az ebvédó o}tások mes-
elóznek minden veszéiyt és kárt. Néme}r
girzda csak zaklatásnak és hiá&ava!ó költség-
nt:k tar,lja rr kötelező oltásckat és inkább el-
pusztítja kuiyáját. mint,hogy azt a csekély ál-
dozltoí me,ghtrzza, pedig ,már csökkentettéktz tiltzis költségeit, Nagykörösón a városi
állijtorr,ús azzal n,yugtatta {íeg az elégedel-
lenkedőket, ,hogy ez le§z az utolsó oltás, mert
tzentúl csak az országlratároktól beielé 30
km-es körzetben lesz kötelező az évenkénti
vedóoltás"

Állatvédö lőispán. Borsod ,m,egye tör\,én§.-
haióságának kissyííLésén Borbély_Maczkr: Emil
iőispán szóváietíe a sajóvölgyi széntermelók
és, szén,kereskeCök lelkctIen állatkínzásait. A
miskolci szénketeskedők 2f]-25 métermázsa
§zenet rakatnak le} egy-esy kótlovas szckérre
és ha az állatrrk megsz,akadnak a nagy teher-
től, az (ltszéIen ha,gyják őket, A főispá,n el-
rende]te, hogy a csentiőrsé8 vort,uljort ki mun-
kásokkal az utakta és a iúlter,he]t kocsik ra-
komány,ait szórják az árokba.

Amígan ablíh

kíillöldt hlrek. A százévrls drczdai áilatvédő
egyesiilet em.iékünnepét üli, Az eiső állatr.édő
cgyesüIet, a londoni, 1824-ben alakult. l839-
ben mé,g esak §tu,ttcartban, Carrnstadtban és
Niirlrbergijen vOlt állatvé.dő egyesület e zeken
kívüi^ Érilekcs, hogy a OrerOii egyeitiietii
azelijtt állatkínzó egyesiilettrek ncr,ézték. de
igazi ncvc áLl,atkinzási elleni egyesüir-t volt.
-* Dr. §eorgi Aibert ,,Rassehunde'. cí.rnű új
könyl.ébcn 72 kulyalait ismerret szép képek-
kel. --- A ,,Wiener tlausírau" két eseict ír le.
Ezekben egy-egy gyerrnekei kutya ment a
vízből. Egy alkalonma} pedig éjjel vízcsepc-
!,ésre IÉtt íigyelmes egy kut} a, fel'ugatta á]-
míbói gazdáját ós az ráj;itt. hoay íöldszínten
lél,ő iakása bokíig vízben áll. A viz a har-
madik emeletrőt szivárgott le, ahtll csőrepe-dés tőíéilt. * olaszországban az öss)es
ál]atvédő egyesületeket az országtis állatvédó
irodábal, egye$ítették. Ennek a hivatahak az
igazgatója Vezzarri-Bottai Mária. a köz-
uktalásügyi minisztcr íe!esége.

4 Inagyaf Állatvódök országos Egyesütete
március 13-iin tart0tta tisztújitó köiivúlését
a földművelésúgyi rrrinisztérium tanácstermé-
ben, vitéz Trjt,lrváradv Asbóth István altábar-
nagy elnőklésóvel. §lnij,líké ól. Vákár P.Artúrt. ügyvezetii igazsatóvá ]losvai-
tiol1ósry Lajost viil,asztották.

A vágóhldak á|latklnzá§al már meg iognak
suúnni. lnert a fölrlmrjve[ésügyi lniniszler el-
rendelte, hr;gy Budapcst rnintirjára az egész
országban villarnos hábít(lkészüléket használ-janak az iillatük levágása előtt. AZ elvérez-
tető levágást Inár előbb eitiltotta a fdidmüve-
|ésügyi rnittiszter és feltűnést kelt. hogy
Beregszász városir a visszacsarolás után á
rendelet alól ,raló kir,ételét kértc. nrert c§ök-
kent a tilalonr ftllytán a viigóhíd forgalma.
Lcngyelr..rszá§ban n,ég.y év illatt iokozattlsan
szüntetik meg elí az áliatkí.rrzásr. úgyhocy
évről-évre csókkcnlik ós 1943-ra végleg ei_
tiltják czt a r,úgási ,tntidszcrt.

Lapszemle, A ,,Ma,gyar Re ndór" margius
14-i,szírniiban Ágclstrxt Józsel reniirjrfőtiirzs-
iirnrester,,A g_vakorlati állalr,édeleln" cítrrelr
egészen utthOnO§ sznkórlelernmel ismcrteti e
tár,*yat, Diólíéjb,arl nern is lehct jtrbb rnagyit-

rázatot atln,i az állaar,édelr:mröi úgy, hogy
beleiilik valaqrrely icxi,kcmba a költemén_v.
--,.Maxyar Állltt.ny,észtés" uímttt új szlk
irllyóirat joleflt meg márcitrs iS-én, A lap min-
rien lrónap 1_én és l5_ért jelelrik ,rneg, a föld,
művelésügyi,miniszter ielügyelete és iránr,í-
tása alatt állil á}lai,terryesztíí és törz.skúryvelii
szervezeiek lrivata.j:os lapja. szerkesztöség és
kiadóhivatal Budrapesi, IX., Kóztelek u. 8. --
,,A Nemzeti Ujság" miircius 28_i ,számírblrr
Legény Elenrér ,,E2ű§ir{i,ka" címen érrlehestárcát közöl o,gy angor,*macs,kl1ríii, --,. A
,,Magyar iyléh" a méhíarkas nevii <iarázsnlrk
és az erdei hangyáknak, a rnélr e két ellen-
ségén,ek irtását magyarázza, A n,élriarkas-
iészkek a lóldben vannak, A tálait ,mélytrr föi
kell ásni, a bábokat összcszedni és mogseru,
misíteni. Legbiztos,abtr elknszer a rrróhálio,
rnánynak egy idóre vaió elszállitása. A han-
gr,ák ellcn a lcgjtrbb a petrójcttrtr vJ!,v .l
szarvasolaj (Oieum arrimale).

§yökössy Endre: Kls kutya, nagy kutya...ló kis elbeszélést írt Gyökössy §ndre. :i
Reformáius Iratterje§ztés Népbiir;it cín}íi
sorozatába, Csupa kcdves krrtyatörténet, telc
e haszltos ltáz.iállat i,íáüti szeretettcl és lt
búsós dicséretével. Érdekes is a íiizet, jil rrra-
gyaíO§ a stílusa, Csirk ne ltír,rtii esy_két hc,
]yen az állatot dösnck, ,hrrlott a kimírltat sert
kell annak moldaní. ,ll1ásutt, mes a.zt irja.
hogy rnegdöglött a ló, .aholyett, lrcgv kirrrúlt.
A rlagyar c,mber lóh,a]álálran fut, ha na§yrltt
siet, A dicséretrenr.éltó íűzetez az Orsz. Rci,
Szcretet§zőyet§ég (Burlapest, XlV, Stefilrriii,
írt 29.) arlta ki.

Na8yon sob kerékpáros h;lszrrí]il a lén.r,-
grós,,megbízható Boscil-viliicítíst. de t;rllin
stikan nem trrdjirk. hoxy a Bosclt-dynalntihtrz:
és a tsosch-fényszórtihoz ,.--- lcg!,en az ú.i,
vasy régi kivrtelii _-, ,rnindel típus részérr:
ert:dtti rtrk,atrészek olcstin kaplitltók. Nc hasz-
náljuk a dylamrlt ktlpott dörzrkerrrkkc] vagy
példátrl fényszórót vaktüiiörrel. A I]rlsch
ke,rókpárvilágítás' ajkatrészci nrilidcr; szirk-
iizietb9il rlgyszrjlviirr iille rt kért kairlratr]k
Kr:rékpirlkereskedök is nttiszlrészek szívcsclt
adnák ítlvilá!.o§ítást.

ffin:?ii[l.ffiitlli':litt
ll ü és íájdalmotlan kiürülért

lr.--".ríffl'r'$,a §EN§
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rAyÁGó lÁxos rc§r §IA
i;avágó jános még nyclt cgvet-ket-

tút. hogy a vacsura utcrlsó falatia is ió
hclyle kerül jön a gyomrábar, *.i-
tür,üIte a száját meg a bicsakiát. a ké-
nye,rct, szaionnát belekötötte egy nagy
rrógyszógletes kendőbe. aztán {{y sziÍt
a fiaihoz:

-_ Jóska, Pista! Gyerte k ide elénrl
Jtlska. a sz,lrgalmis, a sarokban ült s

"alarnilyerr tanulságos könyvet olvasott
l. viaszgy.crl},a fén1",enét. De apja hivá-
saru ttlstént lctette a könvvet § az 3sz-
talhoz nlent. Pista, a /rzsla, kavicsok-
kal .játszutt most is a szoba padlóián
hasaiva. Ugy e]merült a iátékban, hósv
apjának kótszcr is keltett szóIitaniá,
amíg ő is odaállt eléie.

- Jól figyeijetek ránr, fiaiml Fon-
tos dtrigcrt mondok most nektekl Hol-
nap mind a ketten uilriegú mentek.
rnegismelitek az embercket*s"azután. ha
seerencsésen hazaiöttök a neyemnaD-jára, valamilyen - 

tisztességes nlestei-
ségre adlak bcnneteket,

, .Fa"á89.. János .most két ezüstpengőt
húzott .elő a nadrágja zsebébőI. Ciit-
togó, íényes. ezüstpengők voltak a drága
.,osza8ok, b12to§an most kerÜltek ki a
pénzgyárból.

-,Ezt a két pengót ma kerestem _'
njondta a Íavágő. - Esviket eEvikii-
tök,. má_sikat másikótok Éup:u. Cá'raat-
todjatok vele okosan, többét nem ad-
batok. Vihettek még magatokkal tarisz-
nyatokban egy_egy darab kenyeret.
meg szalonnát. . .

A íiúk megköszőnték a pénzt, szalon-
nát, kenyeret s lefeküdtek aludni.

}{és,,u kakas sem kukorékolt, amikor
a két ííú már talpon volt. Elbriciúiák
apjuktól s szótlanul megindultak vi-
iággá, maguk sem tudiák *.ir. . . .

§zótlanul ballagtak kifelé a faluból. A
búzaíöldek határában, a keresztútnáI
elváltak egymástól, egyik ment jobbrá.
mastlt meg balra.

_ * Isten vezérel_ien, öcsém ! Aztán
úgy igyekezz, hogy- apánk nevenapiára
utthr;n légy - rntlndta .Jóska s nier-

- Isten veled. bátyáml * nton<ita
Pisla. meghaiódva. .- Ne fele;ts e l
imádkozni értem. . ,

Jóska tlélutanra eRv kis l'alulla t,l.ke-
zett. F]lláradt itz út6irl llagyun s lllcí,1
is i,hezett, Leült egv íchéi:rc,..r.ii
ház cliitt álló padr u ,s" i'irl;rt,,zní kczdctt.Anrint l'a]atoztltt. lalJt(}z()tt. egvsz.cl
csak egy kicsi sziir kc. l,u<lr rtsszilrlí ku-
ty_a pöndiiródik e]ébe, A puli clószijr.
kö.rúlszagIászta Jóskiit. rrraitl kútl:ibr:r
állott s enrri kér,i. .lóskir n,iirdiál,t ic is
szcit egv jóclar.ab szirltlnnút s a kutya
elé veteite.

Adok neked is, kis lcutva
ln(,ndtJ , - petlig rrróg ncrri Íud,lm.
ntlg}, nolnap ttllt cszent . , .

A puli befalta a szalonnát, aztrtán
megint.__bemutatta tudományát: két*
lábra áilott s enrri kért. JósÉa rnegint
dobott neki cgy dar.ab sza"lonnát. dc a
kuty,a harmadszor is csak kért. Es Ióska
hartnadsz,ll. is adott neki. s ahosv i
puli a harrnadik darab szalonnát ii'le-
nyclte. í,elugrrrtt a padra, oda dörsö-
lődzőtt Jóskához. ugiabugrált köI.ű]öTte.
l.átszott.rajta, hogy nagyon örül,, .

...Lve§kozben rnegszomjazott .|Óska 5
clhatározta,."hogy berne§y valaliová vi-
zet Kernl. tJe ls ment tüstént abba a
házba, ahonnan a kicsi kutya kijóii,-'Ái

udvat,on ncn,i liriott scrrkit, tJc kút;rt sc
Benient a házba.

,-.}ti napot a<l 1trir lsrutti _- ki,,z,,lrr
ilicnrliicrr de kószörltt:séI e scnki 5ell) l(.-
j,c]t.

Ki.iliiiriézert.,. .,\ sőtét ktlnyhilbar:
a t.iiz}rcll cn nitgr, üsr giizülgött. ilógtiirl
tudta .|t)ska. anrirrt i tiizét mtrlítt.r.
h,,gy cliibb_uttibh vulakit csak kiIl ta-
lliln,ilr lt házbitrr. .{rrrirlt rrez,'idik iobbra
Llalra_. egyszcr cslk íaidalmas nvöszi)r-
gést lrall a k,,nylra rne'lletti szrbábúl. A
puli ;z ajtóhtlz szaladt s fe]ucrrrtt a ki-
iincsig. tnirc az aito kinl,íloit. .{, szo-
bában a kemcncc padkáián csúl ór.c;-
asszonyt,taijlt Jóska. .|ajgatva niögölr
az oreg Danya . ,.
, ,- Joj a lábanr. jaj a karorn j"j .
hatafil . . .

. Jóska e}őször félt rrag,vcrn. de később
batran az.örcgasszt-lnyhoz mcnt s meg-
kerdczte. hugy rni baia van.

-.. Szivesen, segítck néne. hu nreg-
mundja, mi a baia...

laj. fiarn i Nagr.on bctcp va-
;1yokl ., . 0rcg vagvoki'b.t.g .-u'qvuk.
nentsokár,a rncg is halrrk , , .

Jóska azutárt vígaszt.rlni kczdte. ;tz
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öregasszon_yt. Hogy biztosan meggyÓ:
gyui majd. csak ne hagyja el magát.
Hogy majd ő ápolja . ,.

Az öregasszony erre nevetni keadett.
felkclt s Jóska fülébe súgta:

- Tudtam. hogy jössz... Nem is
vagvok beteg, csak próbára akartalak
tenni . . . Vajjon, jó szíved van-e? Tu-
dod. fiam, engem nem §zeret senki a
falubar_r. mert rút vagyok... Azt mond-
ják. bogv boszorkány voltam s minden-
kit megrontok, de ne félj . . . nem igaz
abból egy szó sem . . . Itt maradsz ná-
lam. tejben, mézben íürösztelek, . ,

Éreztem,'hogy jönni fog még az énhá:
zamba is valaki, jíszivtl ember, aki, . .

nem bánja meg, hogy nem utálta meg
a vén boszorkányt. . . Jó szíved van...
Láttam, háromszor is adtál az én kis
kutyáninak kevéske szalonnádbó1,,..
De én visszafizetem neked ezerszere-
§en...

Jóska felbátorodott az asszony sza-
vaira s nevetve mondta:* Én tudom, néne, hogy nincsenek
is boszorkányok.. .

Aztáa az öregasszony patyolatfehér,
terítőt terített az aszta|ra. kolbászt. son-
kát, kalácsot rakott rá, csakúgy roska-
dozott az a§ztal a sok fínomság alatt . . .

Déjutánra Pista is betért egy kis fa-
luba, ó is leült egy íozoga padra s

enni kezdett. Nemsokára elótte i§ ott
termett egy kis bodorszőrű kutya s enni
kért, De Pista nem adott.

Dehogy adok. dehogy adok, te
csúf puli - mondta, - Magamnak is
kevés van . ., Hanem egy ital vízért be-
megyek hozzátok. . "

Písta az udvaron c§unya, nagyorrú,
ráncosképü öreg banyával találkozott"",

* Eey ital vizet kérnék, nónóm!
Biztosan van a kútban bőven.. ,

Az öregasszony rikácsoló hangon íe-
lelt;* Takarodj ki a házambói, te lé-
hütől Azt hiszed, bogy minden csa-
vargó bejöhet az éa udvaromba, Tisz-
tulj. ha mondom, miné} gyorsabbanl, . ,

pista szomorú szívvel ment ki az ud-

varról s a kis kutya llrel8c§cR ug{.l1.0tt

utána. A faluban senki senr adtltt
neki sem cnni. sern inni. É;szakál,a meg
egy kazal tövében húzta meg nlagát a
határbarr,

- No, majd a másik faluban jobb-
szívú emberekre találok - gondrrlta ,
hajnalban íolytatta útját.

Hanem mindenütt csak rlgy jári
Pista, mint az el§ő faluban, Harrnad,
naora elfosyott az összes szalonnáia s

az'utolsó Ö'u.rru kenyere is. Inrii is
csak a mezei kutakbóI tudott, amiből a
legelésaó állatok oltották szomjukat " .,
De itt is c§ak lopva ihatott. Ha észre-
vették a pásztorók, menten elkergették
a kúttól .,, Az apjától kapott pengőjé-
ből még eltengődött néhány napig, az,
után végkép nem tudta, mit iegyen
nyomorúságában. , ,

Egyszer egy szé}maiomba állott zsa-
krlt hordani. de a molnár mindig ureg-
verte, Máskor kőtörónek szegődött az
útépitőkhóz, de az éles kövek feltörték.
feisebezték kezét, |ábát.. , Isy éldegé}t
s elhagyatottságában többet sírt. mint
aludt . . , Éhes gyomorral, szomjas to-
rokka} s rongyosan számlálgatta a napo-
kat apja nevenapjáig. .,

Yégre aztán hazaíe|é indult. . .

Alig vánszorgott már, amikor a ke,
resztúthoa érkezett. Éjszaka volt. ra-
gyogtak a csillagok s a holdvilagos
riton egy lovas alakra lett fig.velmes . . .

,A lovas is megállott a keresztútnál..,
Kiirülnézett s hangosan kiáltotta:

* Pista öcsém! ,. . Pista öcsém! . , ,

Pista sírva futott bátyjához.

- Jaj nekem, kedves bátyám! CsaL-
hogy újra láthatlak,. .

Jóska nyeregbe vette Pistát s í8},
mentek hazafelé.. " A kis puli rneg
szaladt utánuk. . .

Pista folyvást sírt, Jóska meg vígasz-
talta,

Otthon mindent elbeszéltek apjuk-
nak, aki igen megörült, hog.v viszont-
látta gyermekeit.

- No, Jóska. mit tanultál a nag\
úton.' - kérdezte Favágó Jánt,s na-
gyobbi.!,J!át.

.1zt tutrultam édcsapánr. hogy
semmi más nenr kell a szerencséhez s a
boldogsághoz. csak jó szív... Á kis
puli vezeiett az öregasszonyhoz. aki bú-
Ósúzaskor minden jóval megajándeko-
zott s fényes pengőkkel tömte tele ta-
riszrryámat . , .

-. Hát ie Pista, mit tanultál?
pista csak sirt.
* Étr nem tanultam semnrit" , . J*.i,

érr szereItcsótlen. .. Megbűntctctt en-
geui a szívtcienségern nagyon. . . Én cl-
kerpcttcrtt masamtól a kis kutyat , . ,

-] \e 
"írj."öcsém! - rnor,áta 1órka.

*- §íindenem fetét neked adom, de ta-
nutd nreg u jószivűséget. Ne légy önzíi
s szcresd l'clebarátai<lat. mert küIönben
ők senl szeretnek téged. , .

Pista boldog volt s rnegfogadta, hr;gy
.ttha tóbbé nenr lesz szívte]en.

Azontú1 legjobb falatját nrirrdig l
budorszőrű puiinak adta s örüit, ha se-
gíthetett valakin.

Mirdszénti §zvoboila Béla

bo
szovqtol

ASP
TAB

kivóló minöségéért

Csok gyógyszeríórokbon kophotó.

LETTA

A, syélvihu t'ákat csauat,

ardit, bömböl a ziuatar.
Zuhag a uíz, ontia az é9,

-lI intha dézsúból óntenék.

Dagad az úr, térdig ét mar,
Tengerulz az egész hatúr,

Az élszaka sötétségét,

Az égzengés nem űzi szét.

Yillúm szökken, az ég toppün,
fuluki szíue belédobban, . .

Ztlg és ftlrr. mint lüzes' katlan
De ő csak úlL mazdulutlan , . .

(Szegéng, kicsi Muki pafttis ,

Azt hiszi, hugg az örtáíí(ts

Csupa eső, bőgö uihat,
.Égzengéses, vad ziuatar . . "

Nem ganilal a csillagokra,
A mosolggó, öreg hold,nl " . . ,

Ha e§ik is .. " mégis,.. mégis ". ..

Az őrtúllús milyen szép is ! " " .}



DUI§DI
DUC I
pIHENÉsn
KUNFALVt nrzső

FELvÉrrlgt

Mindig fáradt Duci koma ...
Higyjétck el, nem is csoda!

Orömében nagyot kacag,
Pufók arca majd küaead.
Nevers hájar Duci kome!
lly jó kedvcd nem volt rola!
(§ejtitek-e, kik tcttéh ki

Duci durmol, mély az álma,
Nem ir rejtio mi vár rájal?
Duci alszilr .. . ccendes minden,
Még crak hűr szcllő rcm libbcn
Cselvctő had mászik creudbe',
Puha füben haron fckve,
Hogy Ducüát megtréfálja. ..
(Kéküljön m€g va§tag hájal .. .)

Erdóczélrc éppen néki
Kacagtató tréía végett
(A ruganyon, puha széket...?)

A támlásrzét örszcroggyaa
Er l}uci a fölrlre pottyan.
De ez neki meg sc lroityan
Et ncvctni kezd legottaü.
Nem szakadt lc mijacrkája,
Védi ót a hájacckája.
A rosgz-crontok ir kacagnak.
Tréfájuhon jót mulatnal.

Molt nár nem kell csak écy tárrtfu

A rorrz íiúk síma kózzel
Elbánnak mort a nyugrzékkel:
Mcgemelik a széktámlát...
(Nem zavariák Duci álmát:
OIy ccendercn, érzrevéllen
D_oigornak a karosczéken.)

Nincs végc a jóLedvüknek,
Jótcdvükbcn maió eldűlneE.
Kacag Duci, miért gírna?
(Nevcttében reng a zriria.)
Mégir kérlek be-noetckei
Tl ilyecmit ne tegyetelr!
Fiúk! Ez a tréfa hamir,
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GYoRs rEL§L§T
-* Hazudj egy nagyot, Diidé, kapsz egy

"Tő3*uor, Kettót tetszett igérni.

OPTIKAI §§ALóDÁ§

_,--.í- t,,ri,'t{G, Ll

Egy látogató beme5y az egyik terembe,

-]'Hol iannak a betegek? - kérdi a
kicérótöl.

* Az ágy alatú.
* Tölem ijeiltck meg?
* Dehogy. Ezek'mind aat hiszik. hogy

az ágy aufó és alábújtak javítani.

IüÁzA YÁ§i
,t faltrri íirqi

hlrsszít gtrnrlolko-
zás utárr ííl,r, rizól a
kót oorltkerlíihöz,'\ekerl is igu-
zarl vatl- Járros"
ulrg uekt,d is iga,
zrrd rau. Pótör,

**De iríró rrrarn.
rrerrr lthet nrind,
kcttílflelr lgaza *,
:rggodalrnaskrrük
lr klstríró.

*.- §elrrrd is iga-
zatl van, Mtháty -
szól bölcs n.vuga,
ltmrrrrrl az óreg.

*
Clncgel 1li íl

különbség k,tlzled rs
eou szamúr közütt|'"boho Tóai (le,
nyegelően kö:ele-
dik): Senmli,sem-
mi,' csak n-e dü,
höttgj, szeppen tneg
Cüuge,

l}lJl \K _

A TAvAszH(rL
illé§zlet Ilundrr I].rr,-'dika dolgozatából]

.,llye.nkor ta-
Vas§zal rgen szeij
niinrlen. Fecskék.
eillr,ák l,isszajön-
áeÉ várrdorútjuk-
ról. A gl,erekt,k vcrdöbe nlennck
ibolyát szedni. Vi-

Cs§rké§t.
táborotá§ra

íontos a ió élelmezés !

n€inl Gyula
ltárébehozaia l l r.,t.

elsőrendű minőségű áruvalHosv tör,iént a baleset, kérdi az oívo§ a

szcreiósétlenül iárt kerékpárostól,

-. Az úcv törtónt kérem, hogy éiitl jöt,
t", ", oríiágúton. Egyszer csak két lám,
oá'ittot leiim közeÍedni. Gondoltam, el-
ierékpározok köztiü.

* Na ós?
* A két lámpás egy teherautóó volt,

i;áá il;;i üóÁ.v *u"d'ncktek az, ba
iataXl a ti hasáiokra lépne,o'

- H"gy hívnaki

- Tihanrérnak.
-_ Husy kcll azr .,rr;,'
-- KÓt"',.l"-e l. É1l1,t rr Ú6r ,1,1lll i)ll,ut5

+8?"

FtiÜ"n ;a.tót.. rá n. lcllji,tc\ i ki:. ib3: A NAGY FBL},§DEZó
Tauitól Mutasd meg Kelemen, hul vatr

Amerika"
Kelemen: ltt valr!
Tanító; Te meg mondd meg nekern

[,lptlcka. ki fcrlcztc tel Amerikát?
Lapocka: A Kclernen!

tans,
oa3

i\

§EL TOIIÉÁDOB!
Két cserhész lrever a réten. Az tgyi§

atiiaital furulyázik. Egyszer csak e3y fcl,
bőszült bika ront feléjük.

- Fúid Evor§an a ,Fel loreádtrr"-t! *
oídir rá' a 

-társa. 
- Hátha megijed.

Fö A TI§ZT4§ÁG!
-Szerri Isten! Hogy lett ilyen mocsktl" :

kczed?

- Mtgmostarl az a):collrat

vIzICsERKÉ§z oH!
t_pi - iziőt,s viharba kerúl.
_-"'la i, Iste ttcm, mindjárt f clbvI uiurrh ,

.,vörz'ó.ác ccv kis cscrkész'* S.bir!1 vicasztalja az öl,>rczr,lii
,kk<,, lcgalább tető alatL lrszünk iA gyt,L
gúbbek Üduéért, a felborult csrinak alatt,,

LrPóTMEZóN
Ecvik áoolt a menyezet€t meszeli. Egy

másÍÉ odamegy és jóakaraóan íigyclmcz-
tcti a meszelő konégáiát:

- Vígyázz, komám! JóI fogózkodj meg
o m.rzeÍÓ nyelében, mert kiveczcm alólad
a léirát.

pooeo's0fill""'atnely.:{r'sz.rre.küldendóbc.E8yesszámára28Íi1lér"
'--' 

Kiar:rir a §lagya.f cscrkész§zövet§eÉ,

f,
>:/

szolgál

l-

Nrom.tott Totnai Nyomdai l,iűintézgt é* Kiadóvátlalat R.-T.. mélynyomó kÖrforgógépein, Budapest, Vll, Dohány utca 12,
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§ungária telvény

Á.jusy-
zéki ár

P 5"90P a,4aP 4.5o? 5.*P í.50P 6--P 6.50p 7,-p g.90
p *.BB
P 5.BoP 6.B0p 7,BüP B.Bop 9.Bo
P l0.B0P l.öop ,.7aP t.90P a.10P s.s0P ?,ő0p *,4&

P 1a.5o
P 18.§o
P lrr,őü
P Ií.5o
P 16.50
P ,7.őg,
P 2l.*
P 24.Bo,

P 13.50
P 1ö.5o
P 8,4ű
P Is.5o
P &.2b
P 1.&&
P 1.9o
P *.7ü.
P a.sop *.8B
P 1.-:-
p,-..B8
p l"eo
P _.1B
P *.4&

|{e hagyd az utolsó pillanatra a
Yásárolj utalvánnyal beszernőst és a rendelésto mert

l§ézd milyen olcsó !
(Utalványt a Parancsnok l]rtól kell igényelni!)

hoppon maradhatszt

Nagl§6g;.1_rragyarázaí ;

,,Q.'.'. ielű szükséges a I10-122 cm testmagassúgtl |iúknak,,{]_ ,, ,, ,, 123*1 34 ,, ,J ,,,rP:: ,, ,, ,, 13ő*7al6 ,, ,j, ,,
,r9'.', ,, l, ,, 14?*158 ,, ,, ,, I

,rU_'_ ,, ,, ,, 1ő9_-17 0 ,, ,', ,,,rT" ,J ,, ,, I7 7'*7 82 ,, ,, ,,

Iledvez-
ménye§

cserkész ár
6,4o
1.9B
8.60
4.-
&.40
4,8o
§.20
5.60
s.30

*.&B
ö.*s.-
l.-
8.*9.-

l0..*
t.10
1.s0
1.50
L7a
1.90
2.to

*.82

Viharkabát, Iíomúd uédjegyű sdtorszöaetből

,,C" ielű 110*122 em maga§ Nülknak
,rS" ,, 723-L34 ,, ,, s, § .

,rB" ,, 13ő*146 ,, ,, ,, , .

,ro" ,, 7-47_7ő8 ,, ,, ,, , .

,rL" ,, Iő9-1,/0 ,, ,, ,, , .

,rT" ,, 171_182 ,, ,, t, . .

}íérlöltllépő elpö, rnagasszdrú, 36_.40 szdmig ..,.
41-46 számig
Karakán hátiböröud; 4őx35 cm naggsdgban
ő0 x 40 cm naggsd_gbQn . , ,

Nomáil hátlz§ák, 4ő x 5§ cm naggsúgban . , ,
Norvég hátiz§ák, őOxőő cm naggsógban ,.,
Oldalzsák, Nomdd uédieggü
Vtlágtábor osaika, alumíniumbót, 1. literx
Kulacs, aluminiumból, |2 literes
Dvőoszköz, aluminiumból , ,,..
Morsokés, a teljes morse-ábc-vel
Irán3t{i
§íp..
Igazolványtok .. ..,}. l . .

Zsebláínpatok, 3ő mm-es lencséuel

Turul olem


