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Június l5-ig előfízetőknek*,

]ÁtÉrosKÖNyv L Szerkesztette Velősy
Béla, rajzokkal illusztrálta Gerritsen V_ 1 ..fl
1I2 oldaI terjedelemben, P l,CU
Június i5-ig előfizetőknekx. P ll20

VAD VIZEKEN. yízbőI mentés, irta Nagy
Főnök, rájzokkal iilusztrálta Sebők Imre, ,' ....
i12 oldal terjedeiemben . P I.OU
Június 15-ig előfizetőknek* , P 1.20
*Az előflzetés határidejét meghosszabbítottuk V. 3l. helyett június l5-re.
A l0l magyar népdal már kapható, a Játékoskönyv és a Vad viz,eke.n Június
elején ;elJriik meg. Sürgősen rendeld meg 34383 sz. csekklap hátán, mert
ezek nélkül nem boldogulsz a táborban.
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nNnI[(l.NÁK
a kitünö szorrrj csillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiárryoznia.

:l

Jól cttkrozva üditő
és egészséges ital,
mely kiilönösen
hosszabb tírráknál
nagy ellerrállóké-
pességet kölcsönöz.

*
Kizá róllrgr,rsrrrr honi nyery-
anyagokból gyártja a

FilANCI{ IIBNRII( FIAI nr.
rragykartizsai és mo§on-
szentjártosi hazai gyárailran
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tLóFlzETÉ$ DU: EGÉsz ÉvRE 2.ú P
EGYES §zÁM ÁRA 2s HLLÉR

§ZERKE§ZTI l

DR. szTRlLlcH PÁL
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MEGJELEN|K A HÓ t.ÉN É§ l5-ÉN
csEKK§zÁMH: 3l.,t28

fihru.&lií ftió, mű{HFn -
Iíözeledik a tdborozd,s. §oftrrsodnak a nehézségek. Mindenki sleretne tdborba szallni,

de nem mi.ndenkinek könnyű
IIa ualami.kclr harcaltdl a tdborouisi lehetőségért, akkor ebben ca éuben kétszetuen kell.
Az elmult éu bebizongította, hogg a haza|isdgróI nem elég beszélnílnk. Az igazí maggq.r-

nak cselekednie kell.
Emlékszel: derék lterékpd1,os honuédjeinkre? B'ett'elé, hóuiharban, há.rom nap alatt 270

km-t tettek meg, hogg |elérienek a Kdrpdtok gerincére. Nem öntött el a lelkesedés ldza, ami.kor
a maggar repülők |őIéngu Iégí ggőzelmérőI oluastdlz ,.

A ggőzelem kitartó, önmegtagadó munka eredménye.
Bennünket cserkészeket, erre legiobban a tdborozas készit elő !
Tdborba hat Cserkészpaitds. S ha nehézségek al,lnak elé.d? ! Akkor ggőzd le azokat.

nt nincs ellenség, nincs hóuihar ! Szoritsd. össze a |ogadat, gottdolj Kdrpatalia" hőseire és
mindent köaess eI, hogg ttiborba mehess.

---.o-n:.o.:-::::-Y.:::.::::..:::.::n.::,,.,.-.........,...----.,.,....-.-..---

!

Testvér l Ha jórse n larka rélen,
A szép virágoL lengerében;
Ho;ol; le egy.egy kis sziromro
S uz urcod nyíllon hall mosolyra.

Vigyóza kezeddel, hogy csak éppen,
Hozaá csak éphogy gyöngén érjen.
A csólcodot leheld le raja,

Virág: az Islen szenl csodála l

Cse.készIesIvér

ember. Kis viróg te vagy l
oly s.:kan reád mosolyognak
sok-soL kaz [e;ed,

-- Vi.óg ae

Lasd, hogy
Es simogalja

Viróg vagy sokan szerehek.

Vigyóez, hogy mindig harmalod legyenl
S birnbOJ.lked illatot leheller,.
Arnerre jársz, oll viruljon a nyór
S kacaglon sz.med, minl a napsugór. . l

prrczlarrerl §ándor
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l RTA. : LORD I}A DEN-POWELI.

mazik bellilc. lilz csirk a httlltI és rrrirldcnlleIr ai kcarlct srlk-
szor a lcgfotúosubb y>ont..

Ha nragad is bcszólcd. vagy ncgltull.gittcll a Io§§za^[.
gundolhozni kczdesz arról. hOgy rrri is a ros"z ós naliy(rn
hamar a ro§§zat ncg is teszcd.

Azírltal, }rrlgy olyaslniket csirrálsz, ;ttltit irz i-tlcsap;ícl.
va1y az édesanyád clőtt ncm urcltól vollla lilcg,tenni, egv
kicsit a/itls.t/ vírltál, Te tzekct titokbarr csináltld, ncm uagy
agyenel lelhíi!

Az az clrrbcr. aki rrrár ltcul.t,tllctt ttctl) e8yene§, e6ész
bizttls, hogy élctébcn azután rtrár csu.h ltJrlá csúszhatik,
Szive legmélyén áIlandóan tudju, htrgy irljas, alatttlnros és
ezért sohasem lehet büszke sajátmagára, s a ttibbiekrrck erre
előbb-utóbb rá kell jönniök és sohasern fug igazi ,ióbarátcrt,

vagy jó munkaadót taláIni.
Továbbá ezek a dolgok körrnyen mcgúrllulttlttÁ a testé-

nek is.
A dohány mér,eg a scrdiilii szetvczetltek, l.chtt, hogy

ncrrr ál,t meg nagyon rreked. ha lclnlitt ktlrtrrlllal kapsz rál
de rníg izrnaid íe jlődneh, rrrí5 fiú vagy, csakrrc nl bizttts,
bo5y megárt a szíverlnck, ctgy,odnuh, uz t:tttászlé:lnl} {5 1a.
nagyon valószínű, hogy a szelncdnth űs u |,lguidntth is.

Azt hiszenr, hogy mirrden fiú io, cgészs{,ges futó ikal
lenrri, aki minden játékban résztvehet és 'biztos vagyok ub-
ban, hrrgy nrinden cserkész résen u,har lemi, hogy haaájárrak
egészséges honvé<le lehessen,

De nem lehetsz ám, ha gyermekkr;rtldban cigarcttirzássai
hezded,!

Az iaás is, nrint urinden, apránként, hics,iben klzilődih,
de nagyon 8yor6an bclekeveredik aztá n az a íiú, aki rreln vi-
gyáz és rrcm ha6y fcl vele. Nagy-Britarrniirban a bűntérryek-
nek több m.ínl tt, f ele az ivásnak tulajdoníthati>, s a szcgélry-
ségnek is ez a3 oka a legtöbö esctben, s a lretcgnó6iknek
háromaegyeá részben.

És éppen ugyanez áIl a lrilkről valri g,,rltiotkr,zásrnódre,
arni hamar rossz cselekedettó növckedik s ha lrrindezckkcl
lépést tart valaki, szokásaivír lcsznck, melyek }rihetetlerr sok
nyomorírságot, betegsé6et és íiriiltségct okr-rznak,

Szedd össze mugatl.!
Légy |érlí! 'fartsd rrragadat távol ezektől a vesztdel-

rrrektől !

Ha a fiúh körülötted a piszkot fittlgtatják, htt4ytl att
őhet és mcnj má.shouá!

Nu hugyd rutgad, rre kcrd,i el lcbzsclrri, inrii, rnalocsá-
gtrt beszélni,_ vagy,olyant tenni, aln.iről tutlud, fulgy rossz:
lás3 jobb <lolgoknak: játéktlk, kézügyessóg, jótettckl-rrlunka,
s tiszta, egyerreslelkű és bt-rldog entberró T,,gse fclcsepererlni
és ami még több _ íéríivá!

4

. Tize.dih töraéu1,. A cserkész tiszta --. gcrndolatban, szó-
ban. tettben.

A tisztességes cserkész megveté§§e] nézi lc azokat a
bolond fiatalembereket, akik málacságokat beszélnck. Nern
enged a kísértésnek, ho5y piszkos dol"got mondjanak, va5y
tegyenek. Á cserkész tesiben tiszta, tisitalelkű éi férfíasl "'

*
Mikor a fiúk fclserdülnek. szcr.ctik íittlgtatrri (ós czzel

akarnak a többi íiú fölött kitűnni): a íérfii.sságuk)t. va6y
legalább is. amit ők férfiasságnak gtlndolnak.

Általában a cigarettázá.roz kezdik. Azt hiszik, htlgy
nagyszerű ip.|uq u dohányzás, szívják tehát cigarettáikái,
nagyokat pöfékelve.

A fele azért dohányzik csak, mert céséres sváva és fél
a többi fiútól, hogy kineveti őt. ha neln teízi. Isányú hősök-
nek hiszik magukat, mí5 voltaképpen csak *- kis ciacsik.
. Azután nagyon szeretnek es;hiidözni, rrlcrt azt hiszilr,
bogy így marconáknak és nagyoknak látszanak. S a férfias-
ság netovábbjának tartják, há szennyes történeteket mesél-
nek és Piszhos a beszédük.

, . Pedi6 mindezek a dolgok nem sokat moudarrak arról,
aki m_egteszi ezeket. Az ilyen fiú re odszcr int ftlrdít esyct a
beszédén és elhallgat ezekről, abbarr a pillanatban. m"ihelvt
98y felnőtt megjelenik. Csak más fiúk elótt .,felvás'; az ilveír.
Ez mutatja, hogy nem lehet valami nagyon büsike a s'aját
müveltségére s az a fiú, akiben egy kis-iisztességérzet ván,
tudja rögtön, hogy az ilyen dolgok-'ellen telkiism"ercte is til-
takozift és ezéri semmi dolga az ilyesmikkel nem lehet. Ez
:sokszor nehéz helyzetbe jutátja, mikor olyan íiúk közt van,
okik,nagyla_vannak, önmagukkal, mert ezek art;in ki is gr1-
nyolják; de ha van benne becsület és bátorság _ egyszóial,
ba igazi cserkész, akkor szembeszáll velük és innek éredrné-
ayekóppen az egész társaságból csak ő lesz az igaaí íérfi.

Valószínúleg a többiek közül néhányan - bár előszőr
lem mutatják, b4t belátják, hogy ncki van igaza, s hogy
ők a rosszak, nekibátorodva pél<láját követik, hogy ők is tisi-
ták és egyenesek lesanek.

Hu 4 magatartásával egy cserkész ily módrrn csak
egygller fiút is megmént, vala,mit mindenképpcn tett ebben
az életben.

Esetleg azt hiheted. bár -- rne5cngedcd, hogy ostobasá6,

- hogy nem árthat meg egy kis merészebb tréfálkozás, vagy
egy sutttytlmban elszívott cigaretta, de ha jól meggoncltllrld
és különösen, ha majd később látni fogad eaeknck a követ-
kezményét * rnint ahogy én láttam, * rögtön megéíted
majd, hogy nemcsak nagy kár, hanem ueszed.ele.nt, is szár-



tlegyrnászás t{árpáta§án
.A magyur cscrkészek ncvében írjra birtokba vcttcnra visszaszerzctt Kárpátalja czer hcgyitt-vtilgvét, hatalrnis

eroolt,,_z,ugo.paLal(Jait. Azt a löldet, amiI valámikor Árpádvezer lába taposott, az[ a hegyel, alr<.rnttan először láttameg a Ká_rpátok ltoszorúzta csodálatos hazánkat^
Mint kat<lna voltam a Rutórrföld,ön s rlgy iirült a szí-

v.enr, lrogy. az, el_sők közölt léptern az olf"rógen en}L<ritíöldrc, az elsők között barangolhattatn be btiszkEn tís nétra
könnyes szenrmel.

Korán reggel döcögött a vorrat velenl Szolyva felé.

" 
Egyó.1-qs utq.?ás rl*tán má1 bent já,rt,unk nrélyelt a lre-gyek között. Szűk völgyben kanyari'ott vetern a vonat ós

lo_no."9. hegyipatak kísért mindenho}. Sok rák és pisztráng
lehctett benne, ttrert ez egyik.hel5,en hatalmas tábia figycll
5teztetett ,c§ehül, ruténül, németúl és nragyarul ls vE§Ut,
hogy itt rákászni és halászni szigorúarr tiios !

. Osszate-lep_ ;_ jól<ora. va§úti állonrrls, ahol végct,crt az
ut,azásom, de_falut nem_láttam sehol, sctn a térkói'en, seln
3 kőrnyéken.. Níegkórdezí.cm az egyik'vasutast, azt'rnonatá,
hogy a ía miatt_ kell ekkora állomás s csakug_van, alllcrre
néztem, mindenhol erdöt láttaln, Fenyőt, büfköt,' nyíríát.

Megtréztcm a térképct, 2lt2 métóen varr a2 álÍomás.
a §ztoj 1679-cn ; azl,án az,_ órárnat, fé]kilenc volt s úgy talál,q,p, \9§y rrrivel légvonalban csa}i 10 l<ilornéter ioe'ii Szt.oj,
délre íiint leszek. I)e nagyon naív vcrll.gnr. I]orrt kettó voiimikol felértern.

Atrnak a hrrtalntas_ v(ilgynek, amibe idáig jöttern s
amcly_ ,átrneg1, , l-engyelorszrlgba (\'ereckei sáorbs), egy
oldalviilg.r,ébcn itrdul[,atn úLnali s aiis eqv kilométcÍ' utáir
98y kis faházat találtam ííistiilgö kélnÖrinyet. Bementenr,
Flsr_, ylggtqrdezzem az utat, rle-inkább azőrt, hogy vajjoí
kik takják és ttrtlnak-e rnagyarul ? B-iatal assáonfTogaá"ott
és tiszta magyarsággal iidü'zölt. Megkérclezte, lro"gy h"egyen
akarok-e menni vagy völgyben, aztált szó|L válamTl rut?"ntil
egy ácsorgó legónykének, mire az rnegindult előttenr ésyezetett neki annak a szerpentinnt,k, amil. rnár előzőlega térképröl kinéztem magamnak.

,. : r:.:f,.i,1_

Éi o"l-,**F+-."', ::,,,

Egyedül kapaszkodtanr tovább a zúgó óriási bükkök
tt egyre feljebb és azon törtem a fejémet, hogy miórtközött egyre b és azon törtem a fejemet, hogy miórt

hjvják._r-Sztojí Sztojrrak ? Sztoj orosz- szó és Üágyarul
álljt jelent.

Aztán elnrult még egy óra és a harmadikba is bele-
fogtam és rnég mindi§ rnéntem, de egyre sűrűbben álltam
meg, átlag ötp,ercenként és akkor hirtelen világossás svúItmeg, átlag ötpe_rcen_kéút és akkor hirtőcn világosság gyúlt
az agyamba. Álli. Hát perszc t Azért Sztoi- niert riiriáen-33 agyam!_a. Állj. Hát perszc t Azért Sztoj, niert riirióen-

crrc áz íltra előiránvoztarn ós trtátla tllinr[ultattt az. trl,r.llsrl
rtilrantra.

., A,gerincen irz északi o'lrlaltlrr ltlitlrIctt}tol lró vult rlltlg.
ndlrol félmótcres is és a Ic.iLő ltO 4() lr_rlios. í:)lt rrr(lg ill,err jii
sítcrepet nolrr lát.lam, lJ. .4 liiklmótcr,[, lchctne ilt lesiklarii.
\rillrlsá8_os sipa_t,adicsr.rttl. I.)s tén1.Ieg, alig tnerrtcnr 1lírr lépdst.
eg1- va<lorrat új síkcszt5-íit talírltarrr. Ki turlja, rtrilvcn- r,atl
iratrrban ragadta a lóc rnagával a gazrláját, arrrikol el,
hag;,ta.

A tetőn íából áesolt lrármas kilírtíltorony logatlott es
metszően hideg szól. Az egyik torotryban lrőrrrórőt-ialáttarrr.
Alig mutatott többct -l eg1,,kit l,ize dnél. j\íunkácstrrr
előző nap *1(i fok vt.llt.

.A ]iilátás kárp(ltolI ttritrden fáratitságért. Négy ország
teliilt el alattatn.'iIletve csak kettő. Házárrr és"Lcnpvcll
ország, va]amint Szlovákia és Erdóly A Beszkidek 7i a
máratrrarosi havasok úgy ilrtcgettek felém, mint régi isrner.ő-
söm. Lehet, }rogy valamelyik ősapárn errefelé jöta(lj hazát
foglalni ezer évvel eze|őtt, azórt találLarn islrrerősnek őkt,t.

Hogy betegséget ne szerezzek, csakltarllar búcsút vettetrt
a csúcstó]. A mcssziröl irrtegctő t'tlp Iván|ól (2058 m) és
elindultam egy fijt_vköst szorltva a lábanr közé, lefelé 'ott,
ahol a legrrrererlekebbnek ígérkezett. A vad völgy íentkéri
a rolranó hegyipatak köveirl ugrálva értem eI kéÍ-és fél óIa
alatt a mellékvölgyet. Felfelé öt óra hosszat tartott az rit.
Az egyik hata]mas fa tövéberr két kézigránátot is taláItanr
s miután meggyőződtem róla, htlgy Leljcsen sértetlen méq
rajtuk a bizttlsiték, nehogy valami sztlgény favágó adja mei
kíváncsiságának az.életévc] az átáL, egy széles ía -mögtil
eldobtam mindkettőt. Kiturlja, hogy keiúltek oda ? Ukráni
terroristák, Szics-gárdisták, szabáilcsapatosok útján ? r\
kupakjukat eltettóm enrlékbe.

Miután időnt nrég bőven volt, a vonatindulásig tl-
bandukoltam a rohanó hegyipatak mel]ett két állomással
előbbre. A vPgén már úgy túnt fel, .mintha a Bakonybarr
járnék, de mintha közben rrregnőtt volna vagy tízszeresére.

szászókán szálltanr fel a vona{ra fáradtan és éhesen.
de_bol4ogan azt a görcsös kőrisbottlt szcirotrgatva, anrit
ernléki.il hoztam el a Sztojról az otl-hontrnk fa].ára.-Harltl
neséljen az oltani többirrek kárpáti meséket.

kit megáltít l
. Amint mentgm egyre íeljebb, rigy hidegebb lett a szél
és,csípősebb a levegő. Odalent ibolyát tattam már, itt, ezer
méteien pedig mé§ a hóvirág csilingelt javában.'

12 órakor értem el a gerincet 1300 méter nragasságban,
miután elhúztam eqv menedékkunvhó melleti. Bizonv^
rossz állapotban volf-már, de azért inég védett volna s"á
deszkapriccscn még aludni ís lehetrre. -F'elkapaszkodva a
gerincre, mintha mellbe ütöttek volna. A gerinc itt derék-
szögb_en forduh észak felé és a gerincből -úgy meredezett
alig hfuom kilométernyire a büs2ke Sztoj,-irogy amikor
arra gondoltam. hogy még oda fel ke]l mennem, a fejem
magától kezdett nem-et integetni. Inncn még majd négy-
tzáz méter maga§an van a c§lic§. Megebédeltem előbb, ille{Úe
nregcttem azt a hat pogácsát és két szelet csokoládét, arnit

Níenedél(kul)\,lrri lt grrliltr: alal.I

Kerecsei rulótl gerendaház a §atoj
keleti a§án

vtlt,cckei rutóllck

Nemes Laci liizírzúszlris

Kilátótorn.vok a,,Sztoj'.-trtl

5



IRTA z szú)§TIvÁNYI JE§ő
{ l1}

Teliességgel szokatlan dolgot, míiveltek bámulata tár-
gyán. .\z egyik csónak<larut a Duna fölé lendítctték és
iiég5, markoi- hajóslegétry a ladikkal a vízre ereszkcdett.

Pista nteglöl<te Kor,ászttay Lacit.* .\éz<l Ösak ! -- szavaltá. hogy felhívja figyelmét a
íurcsaságra, rle ckkor móg furcsább'törtéllt és ntire l.aci
felnézett, Písta már üvölt.ött. rrrint egy kergült saká,l.*- Hajaj l Szabót rnegfogták !

A csón-alt ugyanis a kormánylapát, melié keriilt és mire
aa utolsó larlátlóvas fel sem oc§udhatott, az iznros hajós-
markok rncíjragadták és fogták §zorosan, hiába ficánkolt.

§Iire Pista kiáltása végiqhullánzott a §trandou, a
,szlnjáték nrár végct is ért. Á-csónakot felhrlzták a fedél-
-zetr-e és Szabó klét hajóstól kísérve a kövotkoző percben
a paranc§noki hítton tűnt fcl.

A, l,íznarton siitkércző sverckhad ekkor versenvt loholL
a töItésen'a haióáIltrmás íelé, uriközben íé]szernükei ftllyton
i rraiOn tartoÜták, mert bÁr a kerék zakatolása elril,elt
mindbn hangot, látni láttak és ez a látvány hang nélküI is
ékcsen szólt. A kapitány méregtől pírosló -arca, 

hadonászó
keze, Szabó rneg§zeppént, megnyrilt ábtázata mindent
elmesélt. Az trtot§ó riróndatot aZonban oly hangosan har-
sogta a lrapitány, lrogy feliilemelkedett a kerék zörgésén.

*-Takaror§!...
S erre az udVarias felszólításra §zaból a legények karon-

kapták és vele együtt eltűntek a lépcső meredekéu, miköz-
beir a gőeös mdí kezdett odafordÜlni a kikötóhíd mellé.
A város gycrekserege éppen akkor tódult az állomáshoz,
amikor a-rrallót az uszályról betolták a hajóra § az erre
következő-percben síri -csend váltotta fe} a zűrzavaros
zajongást.- §Iert a matrózok §zabó helyett eg!, szerecsent kísértek
oda a parti renrlőrhöz t Kátrány fedte tetőtől talpig a potya-
utast,-úgy c§epc8ett )e bőrérői, nrint ereszről az eső. Hök-
ketrten hátráItak el útiából és kellernetlen érzés árasztotta
el őket, meghallva az ellenőr kíséró beszédét.* Ezeútul nindenki így ifu, aki a lapátra kapasz-
kodtk l

Rózsi átórezte Szabó minden keservét. Közelebb lépett
a csúffá tett uverekhez.

- Ne sírÍ, §zabó - vígasztalta résztvevően a potyogó
könnyű nagy szál íiút, -- Ha petróleummal mosod, könnyen
leszeded.

Erre a többíek is nekibátorotltak. Kórülzsívajogták,
vígaszlalgatták, kérlelték a rendórt, hogy engeclje §zaba-
don, De á hatalom képviselóje ha.ithatatlan ntaradt és nyo-
mában a szentandrásl aprónéppel, az őrszobára indította
a ]evitézleit kormánvlovast. A K,lan ncrn követle a menetet.
Lehúzócltak a Dunhhoz, lábukat a vízbe lógatták, rlgy.
tárgyalták izgatottan ai eseurényeket.

-*- Vége a lapátozásnak ** frljta rlühösen Kovásznay
Laci." Vége biz' ! -- visszhangozta rá Gyuszi s nrég tovább
íol.ytalta. - Megtilttlm a Klarinak, hogy ezenlúl beússzók
a Íraiólroz t - i,ápt* ki ellentmondásf nem tűrő fensőbb-
sógge:l. - Iipílen eTég bajunk volt már, nincs értelrrle, hogy
rnógint kihír-zzuk a lútrit, Anrit netrr lehet, azb nem lchet !

Lioták Feri se}rzett varlként horkant fel :

*'Dehogvnem lebet t Csak ügyesnek kell lenni l
Gvul* leíntette :

--j Níncs beszéd ! lín vagyok a veaér és érr így paran-
csolonr l --- lortyant. fel F"eri oktalankodásán;,.

Liptákrrak érre a letorkolásra fejébe szaladt d vór.
-,. Parancsolj a kiskutyádnak l De nckem ne l *-

indtrIatoskodott, ftlretéve jobbik eszét. -- Azt teszem, amit
iónak látok l" A l{lan hitetlenkedve fülelt F'eri kifakatlására, ami
már eqvenlő volt a lázarlással,

Gi,uta is felfogta, bogy Feri viselkedése igen-igen hason-
lít a párttitóshez.

* Akkor pedig kitesztink az egyesületből '-* felelt
vissza minden §zótaqot megn},ornva.

Lipták még míndig ncm te{i észre, sőL teíézte clőbbi
botorsását.

-- \ohát, ez ió l AbbóI, ,ami ninc§ ? --- bönrböltc ki-
vörösödve es'ruhriját lróna'alá c_§apva, faképnél hagyta
barátait. Ázt sem tnorrrlta: félkalap l

szepi kíváncsian íordult utána. Rózsi félreér[ette a
mozdulatot, az! vélte, hogy Ő is Ferivel akar tartani és
eszerint cselekedett. Lélegietelállító barátságtalan hátba-
vásása a nedves iszapra -zökkentette Ie szepit. Elhülten
pislogott rá a kislányr-a, aki harapósan a foga közül szűrte
a szót-

-Tee... Gömböcl... Hol járt me8ínt az eszed,?

- s úgy nézetl rá, hogy Szepi riadtan kaptaleakobakját.
-.-Csak meg akaftaln nézní, hová megy l -- motyogta

ijedten.
A váratlan közjáték megoldotta_ a nehéz helyretet.

Valamennvien Szepinek estek, szidták mint a bokrot s

maaukban örültek.- hoqv van miért beszélniök. Mert, ha
ez ietn történik, atttoibiztosan Ferire kerül a szó s ettől
epvtől-esvic hliiódoztak. Szerették Ferit is, Gyulát is és
si.Úrkolták-attól, hogy véleményt mondjanak- az előbbi
jelenetról.

Igy hát Gyula hasztalan várta, hogy jóváhagyiák vagy
rosszariák csel-ekedetét. Abból, ahogy-Szepinek estek, ki-
találta, hogy nincs ínyükre a beszéd. Színlelt nemtörödöm-
séggel vonta. fel a váüát.

* Méghogy nincs Klan ? l Tal{n auért,__mort ninc§
§yűlés ? Névet-séges l ** döntögette Lipták állításÁt,

A lelke mé§érr azonban Óarhogy tusqkodgtt ellene,
érezte, hoqv Ferírrek igaza van. Az egyesületnek vége, A
Klanhoz líózzáíarLozat[ a titkos 8yűlés, a fehér lebernyeg,
mindez, ami most tilos. §avanyúan szólalt meg.

* Aki akar, hazamehet t

Jómaga nre§kereste §zabó ruháját és htlga ry_es _§pró-
szent társasápá.l5an mesnvitotta a távozók sorát. Dobos
Fcrkász elemEben volt."Á sok esemény megindította be-
szédje malmát ós darált a homokbányáról, haióról, Szepi-
ről, Teriről, Nagyscrkára íedczte csak fol, hogy közönségé-
nck,máshol jár áz esze" Gondterhelt sóhajjal íejeate be hát
az ecvoldalú társa]sást.1 H.j, hej, cfa nyár is jól kezdódik. , .
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Az öreg Szabó mogorván logadta a kis csrrportot, Még
a fejét sern biccentette köszönósükre. Vastag nádrágszíjiat
lóbálva, várakozón meredt a városháza kiskapujára.

--'Hát kezdte lassan Gyuszi. j-* " Elhoztuk
Jancsi ruháiát.

Szabó bácsi erre sem mukkant nleg. Lerakták tehát
a holmi| a íolyosó korlátjára és eloldalogtak. Alig tettek
nóhánv lépést kifolé, nyflt a kapu. Jancsi botladozott be.
KépérÜl, inar rigy-ahogy, levakarta a kálrányt. Át senr
Iépte a küszöböt, már íelhangzott az udvar mélyén apja
vészterhes hívogatása._ Gyere csak ide, te jómadár l . . . Gyere csak íde l...

Jarrcsj az eleven kétségbeesés szobrának tetszctt,
amínt mellére kókadt homlokkal elvánszorgott a gyerekek
meüet[. Közvetlen közelből látták, hogy jobb arcáú össze-
fúccó fehér foltok vannak. Egy jókora tenyór helye. Szabó
mÖÖkapta valakitől a rnagáét l- köllemetlen érzésektől telve iszko]tak ki az uccára.
Gvula most már bizonyossággal tudta, hogy helyesen cse-
leÍ<,edett. Feri csak menjen a maga útján. Ha aztán úgy
iár mint Jancsi, az egyesületet nem terheli felelősség.
§zabó nem Klan-t,ag. ncm vett részt Hauer nóni bosszai-
tásában s mégis kihúzta a lutrit a legénykedésért. A közülök
valót Boross bácsi _veró§en felül valószínűlcg ítjból becsu-
katná. Otttron azonban őket is szemrehányás várta. Yalaki

Aztinbatl anrikrrr Aprószenl véltltlerrül összeútközött a kapu-
ból kiírrtti Trltival, sípjába íújt.

Tizenegyes l - jelentette ki rid,egen.
A liitörő viharos tiltakozásra megi§mételte ítéIetét :* 'Lizenegyes ! Aki ellenkezik, azt kiállítom l
Lacibarr forrt a düh és látva, hogy Mozola rúgásh<lz

Hyürkőzil<. ki is robbant belőle a harag:
-- Pártoskodó bíróra nincs szükség, menl haza l *--

süvítette. esvrlttal ellökte Mozolát a labda mellől.
-* Áiti 

*t<i t --- rendelkezett Ferí habozás uélkül.
*- Abból ugyan nem eszel l e
Lipták vésztjóslóan lópett feléje. A hajbakapás a leve-

gőben lógott. A nehéz belyzetet Rózsi oldotta meg.
Azonnal kiállsz l -- parancsolt Lacira.

Azt hitték, hogy rosszui hallaaak, de Rózsi kézmgz-
dulata meggyőzte őket fülük épségéről. A tréfamester meg-
bántottan-iárkasszemet nézett a parancsoló kislánnyal és
esak a megismételt rendelkezésre hagyta ott a játékot.
Elkeseredetien ereszkedett egy kődarabra, azzal a kemény
clhat,ározással, hogy kilép az egyesületből.

Rózsi peitig Úárta á hatást. Várta, hogy a többiek
védelnrére keljenek Lacinak. Saját csapatából fel is hang-
zott néhány bátortatan szó, de a többiek hallgattak, vag1
ami rnég rósszabbo hangoskodva adtak igazat Ferinek.

I-teri büszkén inteft, hogy rughatják a tizenegyest.

l

már hírül vitte va-
dászvtrénak, hogy
csemetéi is a lapáton
lovacoltak. Nagyon
szívükre vették akor-
holást és olyan arc-
kifejezéssel térríereg-
tek ide-oda az udva_
ron. nrinlha az orruk
véró íolvna. Rózsi ké-
sőbb komoran leüIt a
küszöbre. Gyula pe-
ög bánatában fcl,
teleperlett a pince-
*ádör árnyékába.
Nvúlainak friss füvet
kólett volna szednie.
az apróía hasogatás
is reá várt, de sehogy

bálására, peüg futballozni hívta a hegyre. Hagl,ta ltózsit.
hocv nélküle meníen el és rendületlcnüI fol_\,tatta ntllna
hinTázását. pertie - sokkal helyesebben cseledcdett volna,
hocv nélkale meníen el és rendületlcnüI fol_\,tatta nrllna
hinTázását. Pertig 

- sokkal helyesebben cseledcdett volna,
hg félreteszl rosszkedvét és a labdázólrkal tart.

,se fűllött a foga a
munkálroz. Most, xi
ho.gy e§yg4l{ maradt, , í,
qajta is kitört az.el-
btisultság és ligy
gunnyasztott a ruha-
ózárító kötélre akasz-
tott seprünyélcn,
akár..egyázott macs-, ; ..
ka. Lígyet sem vetett
Kovásznay Laci kia-

--- Szabadrúgás l
Toti kiáltott közbe. Szerinte Lusi vétett. Lusi társai:

Aprószent, Laci, Roross Pista és Rózsi azt vitatták, hogy
ném történt szabálytalauság, míg a másik csapat kötötte
az ebet a karóhoz. A megegyezés sehogysem akarl me&
születni és a torzsalkodás már majdnem íelborította a játé-
kot, amikor megjeleut a mentőangyal: Lipták F'eri. Feledve
a délutáni palofáforradalmat, örönrrivalgással veLték körül.-- F'erikém, légy bíró l * kérlelték l{ózsi kivételével
valamennvien.

Rózsí leplezetlen nemtetszéssel fogadta a jelenetet.
Valaml olyasmit rlünnyögött, hogy ő nem akar játékrotttó
lenní, hát-csak legyen-Feri bíró, ha jólesik neki.

Liptáknak migütötte fülét a hangos véleménynyilvá-
nítás éi most már dacból is elfogadta a, felkínált tisztséget.

- No, vfuj csak l - sziszegte Rózsí ellenségeskedésére
viszonzásul és árgus szemmcl figyelte a fiavezért. Ltlstc az
alkalmat. hosv bírói hatalmát Rózsí clleu fortlíthassa.

Lusit el-gáncsolta Mozola Pista. Nem vtltte észre !

Azt sem várta meg.
hogy Rózsi beálljon
az üresen hagyott ka-
ouba. Míre bárki is
inoccanhatott volna
aa ellenfél jáiékosai
közül, a labda át-
gurult a kapuvona-
lon. Felhangzott a
füttyszó : Gól l

Ezze| betelt a
pohár. Rózsi Lipták
elé ugrott, kicsapta a
kezéből a íütyülőt,
hogy messzerepült és
íelháborodva támadt
rá.

Axt mered
brondani, hogy gól ?!

- lüegte. *- Miért
inűtottad meg a já-
tékot, amikor senki
sem volt a kapuban,
mi ?... Mi ?...

Ferí ügyet senr
vetett a felelősségre-
voná§ra.

" ' ",'."-:J..-, Toti csapata
han{oskodva ünne-

pclt,e rr §zerzctt etőnyt és ez erőt adott ieki.* Gól ! -"- mondta urásotlszrrr is Leplezetlen kárörörn-
rrrel.

I{ózsi tetőtől talpig végigmórte ós az arcába fujl,
-- Te... te lázarló... pártoskodó csibész!... Szó-

gyenkezz l . . . Ti senr vagytok trrásrlk l "- fordull, utána
a rnásik csapathoz. --Lázadő csíbészekl... Kipróbálta-
lak benneteket !.,. Gyertek fiúk l

Aztán felszegett fejjel elrobogott, híveivel együtt.
Engesztelően magyarázva karolt Laciba.

- Ne haragudj, kotnám t Láttam, nrit akar Liptáli !

l.áthat,ta mintlenki, ak,inek ép a szcme. A,zért szóltanr rád,
hogy állj ki, mert szeretlem volrra tudni, van-e benrrüli
beó§ület. I)e nincs ablran a bandában fikarcnvi sem t --
fejezte be keserűen. -- Nrr, de rrrajtl Gyula ellátja-a balukat...

Lipták pedig kihasznáIta ltózsi birtelenkcdése n.yomán
támadt zegernyés hangulatcrt.* Hát ehhez mit szóltok ? -- fonloskodott nagyképűerr.
--- Ti engeditek, hogy ü.yeueket mondjon nektek egy leány ?
Nem ís csaltunk.

Csaltál bizony l ** szólt köáe csendesen Toti. "..-

Én is csaltam. Sajnálom és bocsánatot kérek Rózsitól.
Ezzel e.levenjére ta.pintott Liptáknak. Feri fenyegetó

mozdulatot, tett, mire Toti harciasarr felvonta szemöldkét.
Verekc<lní akarsz talán ? *. kérderte mózédesen.
Lípták közben meggondolta. l'oti volt olyan erős, rnint

ő, ha nent erőseblr, Hátralépcltt tehát, kezét zsebrevágta
és mert tudta, hogy ellenfele trem kcz<l verekedést, hacsak
meg nem, üt.ik, ráförmed,t. (Folytntjuk}

t
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ba félreteszi rosszkedvét és a

belőliiLk két ötös csapat, de bíróra ncm futotta
Tízen gyűltek össze a játszani akarók.
íik két'ötös csaoat. de bíróra uem

al tart.
,k. Tlppen kitellett
n futotta. vártak

néháuy percet, háthabdásodor a véletlen valaki.t. Azonbau
tiáifr "rőri'otŐít iif 

"i* vlsEl- íJ 
- 
vezii8- 

-i-,-err.tf 
iriouri--rir ó g a

mérkőzés. Alie rúrtak kettőt-hármat a labdáIla, már fel-mérkőzés, Alig rúgl
hangzott a kiáltés:
mérkőzés, Alig rúgtak kettőt-hármat a labdába, már
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lIár tste}edett volna a vilginiaí hegyck
kiizött és a nap piros íényt borít aZ
erdőkre, ]ra törtónetesen előkandikálhat
a vastag fclilőIéteg rnögúl. Azonban a vaskos
szürke fcllrőgorrrolyagok köröskörül elborí-
tották a szűk szetnhatárt és hamuszínú,
tömegükból csorntis rragy pclylrekben sűríln
szitált a hó. Jó kétarasznl,i vasta51oIl ftldtt:
már a talajt, elhatrtolva a zsendiilő fűszáIa-
kat és a keskelty erdei út némaságát felveró
léptek úgy csikorogtak a hótakarón, akár a
legszigrirrlbb téivíz idején.

Négy viharkabátos, cserkészkalapos alak
ig_vekezett felíelé a meredeken ívelő ósvé-
nJ,en, a Blue Ridge-beli cserkészcsapat egyik
kís létszámrl őrsc. Gydnyörú áprilisi reggel
irrdultak el a heg_vek lába tövén megbujó
városkából, hog_v teljesitsék a télen megszer-
zett próba utolsó feltételét, a huszonnégy-
ólás őrsi cserkészést. kora délután csapott
le reájuk ez a tavaszi tél. Hirtelen elborult
az égbolL és mire feleszmóltek, a lehúló
levegőból már pelyhedzett a hó.

Jimmy Cates, a ,,Pelikátrok" őrsvezetóje
a netrr várt időr,áltozásra a hegyek csúcsa
felé sandított. Felhóköd ölelte körül vala-
mennyit,

- Persze ! - bökte ki sajátmagát kor-
holó véleményét íenhangon. - Nem hall-
gattam meg a hajnali idójárásjelentést. De
bonnan is sejtse a szegény ernber, hogy
április végén a hegyek között, csakúgy
kurtán-íurcsárt havazni íog. Én egy§zer sem
Iáttary az elmult tizenhét év alatt ilyesínit l...

- aztán hátrasandított követóire. - Vissza-
forduljunk?!...

- A világért sem l * tiltakozott Steve
Gildea, az egyik beosztottja. * Csak nenr
megyürrk haza ennyi tit után dolgunk vége-
zetlenü], l\íajd megszűnik a havazás és
különben is, véleményem szerint, odabenn
a fenyvesben pompásan íelverhetjük a sát-
tat. Innen is látni, hogy a íák alatt, oly szá-
raz a fenyér, akár a tenyerünk. A hó nem
tud áthatolni a fenyők lombozatán.

Ennyiben maradtak és frissen. indultak
tovább. Eey jó íélóra mulva azonban a
hóesés még inkáhb megsürűsödött és észak
felől lassan dudáIni kezdett a szél. A kis
{soport éppen néhány perces pihenót tar-
tott. Jimmy most mfu aggodal4asan kém-
leltc az eget és Gildea is kglletlenüI hümmö-
gölt. Csupán az őrs két íiatalja, Stubby
Gairres meg a kenyerespajtása, Henry Car-
rington nem v€tt tudomást a mindinkábtr
kellemetlenné váló időjárásróI. Tizerrnégy
.eszterrdejük hevével merültek bele hosszrlra
4yúló vit{jukba.

- Ugyan, Stubby -* hadonászott Car_

ringtotl lrarátja orrzr alatt, - nrár sokszor
Inotttltant nekcd, lrtrgy egyedül anrrak a
mutrkának vatr órtelme, amitrek a gyakor-
lati életbel állandóarr hasznát vehetjük.
Nincs teteje, hogy olyan különpróbákat
gyüjtsúnk rakásra, amelycknek csak papíron
varr értélrük.., A villanyszerelő, a rádiós"
nreg a lakatos küIönpróba, az igerr ! r\linden-
hol, nrindig hitsznát velreted ! ligészség-
védelenr. betegápoló külöltpróba ! - lre tre-
vettesd ki magad. llagad sem hiszed, hogy'
valaha is olyan hell,zetbe kerülsz, amikor
tőled íügghet egy beteg állapota. }Iarrapság
a legeldugottabb tanyára is retrdszeresen
jár az orvos ! Igy hát csupa haszrrntalarr
elnrélettel tömöd a fejed l...

Stubby, felnevctett l

-- Az elsősególyrrvujtást kifelejtetted a
felsorolásbói . . . Nern gond<lltld, hogy he-
lyette irrká_bb a szakszerű lilpatkolást kel-
lene megtanulrrom? l - irrgerliedett Car-
ringtonnal, majd hirteierr kornolyra fordi-
totta a sz6t. * Nézd, Henry, nékem p: a
meggyőződésemt És akármennyit is korholsz,
én bizony tovább is eljárok Brainard doktor-
htlz, hogy letehessern ezeket, az ,relméleti"
különpróbákat. Különben is a harmadik
törvény , . .

Henry fellortyanva közbevágott :

- Ne oktass ! }1ár hallottarn egyszet,a
magyarázatod, hogy csupán te értelmezecl
helycsen, mit is jelent ,,a cserkész, ahol
tud, segít".

Erre már Stubby szeme is felvillánr]ott és
talán el is mérgesedik a vita, ha őrsvezető-
jük hangja ósendet nem terernt.

* A sátorozásnak befellegzett! A szúl
még vihart hozlrat. Ben Mclrrisék-nál tölt-
jük el az éjszakát.

Áttalános helyeslés követte kijelentését
és az órs letórve az ösvénl,ról, toron},irányt
vágott a rengelegnek Morrisék tanyája felé.

* Ugysern jártunk náluk az ősz óta -bizonygatta Gildea, - Yajjon mekkorát
nőtt azóta a Nagy Vadász ?...

Kérdésére jókedv hutlámzott végig vala-
mennyiünkön és lclki szeínük elótt íeltűlrl
George I!{orris ötesztendós lénye,, piros-
pozsgá§ arca, álombeli vadászatai, anrelye-
ket oly szivesen meséigetett pösze kiejtéssel
kedves cserké§zbarátainak.

- Fogadjurrk, hogy grizzly-medvevadá-
szatról regél najd t -- íuldokolta Carringtou,
aztán Jimnry rosszaló fejcsóválására ijedten
hrlzta vállai közé a nyalrát... Persze, el-
íeledte, a íogadás nenr cserkészszerű valami
s az ilyosmiórt ro§sz pont já,r,.,.

És körúlbolül egy órán ltereszlül csupárr
a lihcgé§ük hangzott, atnint a csúszós hó}rarr

felkapattak a mirrd rnercdekebb lre6yolda}ou.
ho§y eiérjék a Molri§-t€st}éruk biztorrságot
nyujtó fedelét.

A kicsiny faliáz l,ámpafélryes ablaka eg;.-re
nagyobbra növeke<lett a íák között és a
négy fiú hahózására kil"ál,ult_ az ajtó. Ben
]\lorris arcán mtrstrl.r, ragyogolt íel, nrihcl_r,t
felismerte a közcledőket :

-,- I{ozott Isten bennetcket ! -- szakadt
fel a mellébői méIy hangja és lrosszasan rázo-
8atták eg}"ínás kezét a küszöbön"

§íár két e§ztcndeje tartott a barátságuk.
Eg1, nyári csatangolás során vetődtek fe]
a fiútk irte, ebbe a rejtett kis hegykat}ariba,
hol a lrálulr kétJtárom évvel idősebb testvér-
pár küzdött a lnindennapi ketryérért, nevei-
getve alig totyogó öccsül<ct, akit megíoszt]ott.
szüleilől _egt- /rossz irart5,ba d{ilő, kivágott
faóriás. Es azóta neln lnulu|t cl kar,ácsuny,
hogy lVIorrisékat a !}lue Ridg-e-i cserkész-
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c§apat meg ne lepte volna egy kiadós kará-
csonyi csomaggal.

-* No, örült a Nagy Vadász az ólom-
katonáknak ? *- íirtatgatta Stubby kíván-
csian, amint beíordultak a szobáha. -* Re-
nrélem, már kellő módon órtókeli, hogy ő az
órs gyámfia ? ! --- s egyszerre íelszisszcnve
clhallgatott.

Tekintete ide-oda vándorolt Ben és az
ág1, mellett álló leánytestvére, Lou között,
akl gondos kézzel borogatá§t egyengetett a
nyöszörgó George homlokára.

- Beteg l - bólintott bátyja szárazon, de
közbetr meg-megrándult szájaszéle. - Délben
még semmi baja sem volt, de most este.
milior hazakeveredtem, már így találtam.
A gyomrát fájlalja, lázas. tigy látszik
összecvett valamit a kis betyár.

Suttogá§ára George feltekintett ós a íiítk
láttán kigytilt szeméberr az öröm, lrogy
uyomban el is törólje a testecskéjén vógig-
fr-rtó rángásokozta kin :

* Jaj . . , nagyon fáJ l *- n_vögddcselte
hüppögve. - Pedlg a NaÉy_ \-adlrsz lgazlrn
nern etett semmi rosszat l En tttdom, Ben,
rrem evett l... ügy-e, Stubby, elhiszed ? !

-* faggatta könyörgóen a bátyjátó1 leg-
kerlveltebb barátja felé fordulva, miközben
a petróleunrlámpa enyhe, sárgás fénye meg-
csillatrt verejtékes bőrén.

Stubby nem hallotta Lou tessékelését,
sem Ben morgolódását, amivel a kisgyere-
ket c§itítgatta, hogy aludjók, majd elmúlik
a fájdalom. Nézte, nézte gyötrődő pajtáská-
jukat és keze önkéntelenül, babu§gatva
végig§iklott a takarón. Éppen hog3, csak
ránehezedett, de George ettól a lebbenésn_vi
éríntéstől is felsikoltott :

* ott, ott fáj ! Ne bántsd !. . .

Stubby hirtelen ijedtséggel kapta fel a
fejét :

- Hír,tatok orvost ? * csattant kl belóle
a kérdés és hangsúlyán érzódött, hog1,, aggo-
.dalom feszegeti,
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§ett feleietét a víhar zrígása festette alá:* Csak nem gondolod, hogy egy kis
gyomorgörcsért másfólórás útra kénysze-
ritem a doktort ebben az' ítéletidóben !
}íajd legfeljebb, ha elmírlik a vihar l ilon-
dom, gyomorrontás, nem veszélyes !

-- Az ám l Gyomorrontás l -_ süvített
Stubby. - A nyakam teszem rá... Ne
vigyorogj, Henry . .. Azt hiszem . . . nem,
tudom ! Biáosan tudom ! Vakbélgvulla-
dás l

Kijelentését döbbent csend foga<ita. Lou
rémülten kapta ajl<a eié a kezét, az órs
tagjai is szinte megdermedve ragadtak
helyükre és a némaságba belekongott Stubby
újabb, megfellebbezhetetlenül ható rendel-
kezése :

- Orvost kell hoznunk t Azonnal !

A hívas nem htvás közőtt ingadozók
állásíoglalását Jimmy Cates döntötte el :

- Stubbynak igaza van ! Ha valóban
ez a baj, akkor a <loktor jövetele élet-halál
kérdés !

A legidósebb !íorris elfehéredett:

- Nyolc méríöld rlt, le a völg3,be l -mormolta tikkadtan. - 
pokoli út ebben a

lötgetegt en. És nem is biztos, hogy otthon
leljük. A másik tloktor pedtg még messzebb
lakik !

C§üggedt beszéde reménfielenséggel íel-
hózte teli a szobát, de kóeberr már öltözkö-
dótt ís.

Jimmy Cate§ megfogta a karját :

- Egy pillanatra, I]en t _ mondta csen-
desen. -- Akassza csak vissza a kabátját.
Magának most itthon a helye. NIi ls ismerjük
az rrtat * és a legény tiltakozó moz<lulatára
kurta letorkolással felelt :

-- Nem ázunk el. Egylkünk sincs cukor-
ból - s azzal rendelkezett is: ._ Steve, te
ís maradsz. le].zítuzet gyujtassz odakünn.

Gildea engedelmesen bólintott és elfordult"
hogy nc is lássa, mint késziil fel az rltra két
másik pajtása. Viharkabátot hrlztak, zse-
bükbe tömték a vlllanylámpát, az elsósegéIy-
c§omagot és övükre csatoltált a vadászkésü-
ket, artán Jimmy magtlhoz hívta óket. illeg-
nézték még egy§zer az ísmert térep térkép-
vonalkált, utána kiló<lultak az üvöltő széllel
bélclt éjszakába. , .

§tubby a küszóbről visszaszólt:

- Fel a fejjel, Nagy Vadász ! Hadi-
ösvétryre lépnek érted a híveid ! '- buzdi-
dította a kínból ismét e§zmélni kezdő kis-
gyereket tetetett vídámsággat, ilíg torkát
marták a könnyek s rrdakünn lrijva tagolta
órsvezetője fülébe, végsőre szánt elkeseredés-
sel : - És ha az a doktor kellem.etlenl<eclne,
üsrl Ie és a hátadon hozd eI.

'- Szamár ! --, íelelt nyersen Jimmy. :
Segítséget megtagadó crrvo§t nem t'alátsz l-* Könn^v-etlh volt a lellremnek, hogv

minden e§hetó§égre gondolhattam ! - szag-
gatta el a szél a választ, amint két külön-
bözó iráIryban eltúntek a hófüggönyök mö-
gött. Stubby'Henry társaságában nekiira-
modott áz úttalan hegyoldalnak, míg Jimmy
a távolabbi városkához vezető ö§vényen
tünt el futólépésben. A házikó feletti szikla-
háton pedig vörösen lángolt föl a máglya.
Steve táplálta, és nag5lokat nyelve, hősiesen
kiiztlőtte le vágyakozását, amely _!árom
társa után csalogatta a kalandra,

A fények, a lámpa és a tűz fénye meg-
megreszketett, táncolt a vihar korbácsa
alatt, akár a hullámokon bukdácsoló, súly-
Iyedő hajó jelzővilágai, amelyek tétova
hunyorgással, riadtan kérik a segítséget.
Azt a segítséget, amely áradó hegyipatako-
kon, szakadókos vízmosásokon, metsző för-
getegen túl egy kicsiny váro§ utcáiból móg,
csak ezután ha elindul. , .

Éjfélre jáJt az idő, mikor a két vékorr1,,
zuzmarává íagyott, hóval behintett, ronggyá
tépődött ruhájtl gyerek végigbotladozott a
hillsboroi főutcán, a.házak névtábláit kém-
lelve. Végtelenségnek tűnó percek teltek
el, míg ráleltek a doktori réztáblára. líég a
csengőt sem keresték. Ökóllel verték meg
az altót.

- Hallo, í)octor Coffey ! . . .
Szüntelen dörömbölésükrc megtl;,,ílt az

ajtó :

- R| az ördög ? és a sováuy,
középkorú férfi elharapta a. t,os§zú§ fel-
kiáltást: - l(egvesz benneteket az Isten
hidege l Gyorsatr be, gyerekek !...

Stubby lélegzetért kapkodva intett nemet
és szinte nekitámadt a doktornak:

- Nincs idónk l A kis George tlorris
vakbélgyuüadással fekszik ott fenn a hegyek
közótt ! Önért jöttünk.

Coffey doktrrr íelvonta szemöldökét.._ Ebben a viharban sportszerr1 teljesít-
mény. De a vakbelet azt nem hiszem.

Stubby szédűlten támaszkodott az aitó-
fóifának s mintha leckét ismételne, halkan
elsorlota a tüneteket. Az orvos ráncbaszala-
dó homlokkal flgyelte ós egyszerre a mű-
§zert,áskáiért kapott :

- Apolónót ós műtőasztalt, sajnos, ncnt
adhatok l ._ mondta még mindig íéltréfá-
san, de arckifejezése már komoly volt, és
néhány porc rnulva rekedt tüIköIéssel íor-
dult ki gépkocsija a hóval lepett útra.
Háromnegyed órával késóbb pedig Henry
megcsóválhatta villanylámpáját, fel a nyug,
talanul lobogó jelzótűz le|é, amely ki-
kivillant a íák fölött, ha néha alábbhagyott
a förgeteg kavargása.

A nyomokat már régen elftijta a szél,
Térdig. derékig hótorlaszokba süppedve,
emberfelctti erófeszítéssel gltzoltak ösVónlt
magrtknnl< s ha szó]tak is, l<eveset m<rtrd-

I
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t'szó szállorlánk váratlanrrl ellndrrl ^-

Nng1, izlitltltak *- lllllden ióra fotrlrrl -!toíortrs hárkárul a?, Észnkl Jeges
tOngerfrt

- F{alloct ?
.-- lí]rzerl ?
-.- lgen. a hajógé1l r[olgozik.

A víz cstlbogását is }rallonr,
-,- },Ii ez ? ,Hová trregr,ünk 'l
Ilvt,n és hasr"rnló kiál|ások vertek fel

li l t n t l rrr bril. Fl s t t l cg na g_vobti lelkin.v u ga-
ltrttttttal l'eliíirltiinl< lrl, tl ,Líinahanrari lii-
ltiitii,jtilrt,rl lrtlrgottvzó sr,érl hajri szalón-
ft:}ilrt.lltirr. a,kis. kerck ablaktrkat, jól
l;ef tiggiinl,iizl ült. hogi, az é jfóti rrap
llt, Zavarja álmunkat s tl1(]st arra
óbl,ctltinli, lrog_v a liiköti'tt hajó el-
irlrltrlt veltink. halljrrk a hajógé1l zaka-
tolrislit tis órezzűli a hullámok verésél.

}íi triúétlt veliink ? Eszünkbe jut-
ltalt gr,erttre,kliortlnk regén.ves kaland-
,iai. izgalntas lrénthistóriák. lraj<iszökte-
ttistlli. Azután rénrülten 8ondolulllrarra, lrogy nil_ven soli kornpliliáció

Fenn azután kitárult elóttünk au
egész öböl. Horgonyzóhelyünk már
aIig látszott,, tényleg kifelé megyünk a
{iordból, az Északi Jeges tenserre, isme-
retlen jéghegyek és rejtélyes oro§z
kikötők felé.

-* Sanyi bá, eredj a kapitányhoz -hangzott a közóhaj.
S míg Sanyi bá mendegélt 8 pa-

rancsnoki h{d felé, csoda történt.
A hajó fordulni kezdett § egy-kettőre
isnrét part felé haladunk.

Hamar tisztázódott a titokzatos és
rétnülctes hajótit oka. Csak helyet csi-
náltunk egy szenet felvevő svéd cet-
vatlászhaiónak. körutazásunk alatt az
kikötött i most odakanyarodunk mel-
léje s hozzákötözzük magunkat. Sze-
rencsés megmeneküIésünk örömére rö-
ti<l mosdást és hosszti reggelit csap-
tunk. A finn ételremekek mellett elö-
kerül a jó rnagyar szalámi § a Gye§za
bá felesége sütötte időtálló hazai édes
tészták tÖmkelege, Mondanom sem kell,
lrogy a hangulát hamarosan rózsássá
vá l1ozik.

A délelőtt folyamán a Főnök
hosszasart tárgyal a- szálloda irodájá-
ban s szájról-s7ájra repül az tirömhír :

délben halászbárkán kirárululunk a
nyílt tengerre s meglátogatjuk a
híres világítótornyos madárszigetet : a
,Heinesaarit.

A. hátralóvő órák nézelődéssel és
levelezőlapírással hamar eltelnek, a
nrCltoros hajó előáIl s tni néhány
nérrrc|, svéd, angol és finn túristával
hatnarosan mcgtöltjük a kis halász-
ha.iót. Az ola.inrótor pöfögni kezd, a
kijtelcket leernclik a l<ikiitőbakró] s
meginclu]unk a nyílt tetrger felé.

De metrnyivel rnás utazás ez, mint
a reggeli voft. Akkor rérnülten tekin-
gettünk szerteszéjjel, most peclig a
várakcrzás izgalrna mind.ent megszépí-
te tl.. ,.Látni fogjuk a nyílt tcngert" *-
ismételgetjük nagunkban.

- Látunk-e fókát ? - Lesz-e uagy
hullámverés ? -- Hogyan bírja ez a
dióhéj a nvílt tcItgert ? - Miért van
csak olyan kis tnentőcsónak, hogy az
utasok egyharmada senr fér bele ? *
ilyen és lrasonló kérdósek tolultak
ajkunkra.

A kérrlésekre egyelőre netn kapunk
választ, lllerl jó télóráig a nraga§
szikláktól határolt fjordban haladunk,
a víz egésztln c§cnd€§, a hajó §uántja
a vizet.

AZ,'EZER TÓoo oRSZÁcÁnAi§
Fl\\ íisB}tDEl EXPEDICIÓJÁrrÓL

tálrrarl. ha tenllcg ttiveclés folytán a
ha.iri t,Ivisz beItlliittket pénz és útlevél
nélltiil. irlegerl országha. esetleg ()rosz-
országbrr. }rovti legkcr,ésbbé vágvturrk,
ttlt,lv lzotlbatt a lcgkiizelellb esett
h ozzárr]t.

}liIrrlann.,ian Sanvi bara támadrrnk,
íi a ltvelvf r,lretség. 

' az írtimarsall. ('
iiit,gvir'lt a l<apil ánn5,al szállásunk
iigltillen,

.\Iit mondott a kapitány ?

- Azt, hog5, csak holnalttttán intlttl
a lrajó,* De ma csak holnap van. lrolnap
lt,sz. csal< holnaptttán l

,- Riztos, hogv nem aludtuk át
a napol. § llla l]cll1 lroinapután van ?

Zscbóránk.iárt. tr:hát nem volt
valószíttií, hog1, cg5- telies naprrt át-
alucltttnk voitra. I)c a hajó Lagaclha-
tatIanrrl nrt rl[. nrég l)e(lig. mirrl a
fé]rehitzot,t függi'nyók tanusították. ki-
felé a n,vilt terrger f elé,

- l.'sszutrk 1lartra. itt ntég lehct -.iavasrllta valalti.
I.'el a tedélzetre -* adta ki a

li'őrrök a jelszót,

..;,i;}i*ydriiqrlit ]liiiii:iri{;ir;,i:l",,,
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A íttld g6nrbtilyü. de ttont §zllárd -
Hogyun - lobct rr hortzoulol tórrlelnli
k{lzó tognl - A pntrrtszítllós hon1o-

rlalrnal --- A rrradárszlueten

Hamnrosgn kitárul a t.engeröböl és
előttünk van a nyílt tengcr,

-* Oda megyünk .*- tnonrlja a kor-
mányos és elóre mrrtat a jelzetl iránl,-
ban, semmit sem látunk, <,sak a hori-
zotrtot. A, szi8tlt dontbjai, a világítri-
torony és a rengeteg madár még nrélyen
lent van a szemhat,ár alatt. Nagl-szerű
aIkalom, nrert gyakorlatilag ntutatja
bc nekiink, hogy a fölrl tónylcg giint-
bölyű.

-. Gömbiilyű, dc, sajnos.'nem szi-
lárd l *- sóhajL íel valaki. Ebben
igazn van, merL a szól egyre,erősödik,
a nóttlros lratalnras d{tléseket végez.
Olttalt kupjuk a hullámokat, a, hajó
jobbra-balra, himbálótlzik. Olyan cz,
mintha a látóhatár mozogna,

- Csak mindig a horizontra nézni
s térdckkel egyenesen tart-ani a hori-
zontot t --- vezényel mtllettetn egy
német úr. Tanárember, főigazgató és
nagy vlzszaliértŐ. Iiietben l,el§eny-
vltrrrlása van s igy jól ismcri a t,enseri
halózús szabályait,

S nri rneg1llribáljtrk utasitásáhrrz
ltíveln ,,térdünkkel cgyenescn tartani a
horizontot." Ezt tigy kell csinálni.
hogy az ember a ha;Ö'kozépvllnalábari

sztllcs tcr;lt,szbett rltegáll, megfogja a
vil orlrrlttrlat §ág} ct{}, leIógó kötelct.
ttttrikor a lra,ió balra t]öI. akkor az enr-
llcr jtlblrttlrdét hajlít.ia be. amikrrr

_i--:_-4> *_* _j.3 -2 _€'

llt:sz;i l l iisIla l tl í{\, il l l (,sa k ritl ga Iták a h ttIllitnok
rr kis ttrctttőt,sritrakrlt

.irrllhra rlől. ak kor a balt. A térclet
irrindig annvira kelt behajlítani, hogy
a szeirrhatáj, mindig cg.velresnek lát-

Ftatcrcula a lel,cgííbctt

* Irötd ! --. kiáltja valaki.
-- Sziget ! - javítja a korntátlyos.
A tál,olban valami kéklő kiemelkcclés

I}izon1,, jóirleig tart, amíg odaóriink.
de a stl-taragdzöld színii tenger, o
fehértarajú hullámok. a valószhtiil-
lenül kék ég és a ponrpás felhózet
minrlen percct felejthctctIenné lesz.

Szó1 alait közelítjiik nleg a szigetct.
hogy hullátttoktól védctt hell,en hor-
gorrÍozhassunk. Hanlarosan lelrorgrl-
iryrrzva rirrgatózunk a nradárszigct,
sziklás partjaitól néhány ködoltásllvira.

A kéttagú legénység vízrc ereszti a
kís mentőcsónakot, Ezzel fognak ben-
nürrket a partra Szállítani. ligvszerre
csak négy ember fér bele. A legtreht-
zebb természetesen a beszállás. A }rul-
lámzó víz a csónakot gyorsabban
emeli, mint a mótoro§ hajót. A mentő-
c§ónak széle egyik pillanatban a ha-
lászhajó párkányával van egy maga§-
ságban, á másik pillanatban leesík a
hullámvölgy mélyére, másíél métcrrel
a hajó széle alá, Aki ügyetlen tag],
lassú, az ottmarad a levegőben. A
párkányon állva kinyujtott lábbat
várjuk, mikor erneli fel a hullám a
kis dióhéjat, amint lábunkhoz ért,
azonnal belépiink. Azután már süly-
lve<lhcL velünk, nincsen semmi baj.- A sziklás partotl jól kiépített ki-
kötőlépcső fogad. Itt kiit ki a szigetőrt
két lretenként leváltó hajó. Mindent
beborít és csriszóssá tcsz egy zöldszínű
vízin(ivény. A partra jött szigetőr
seglt a kiszállásnál, azután a csónak
azónnal fordul vissza, a többi tttasért.

A szigetőr egyszer{1 kis faházban
lákik. Reírjuk nevünket a hatalmas
emlékkönyvbe. Büszkén állapítjuk nrcg,
lrogy ilyen északra jutott a Magyar
Cserkész expedíciója. Vezetése mel'lt,tt
körüljárjuk a §zigetet. Első útunk az
önmtiködő világltóLoronyhoz veze[.
mely éjjelente a lrajóknak jclzi a szi-
get'vcsiélyes szikláit. A buja növén1,-
iet között kesheny gyalogutak vezet-
nek. Letérni nem is §zabad, hogy tltl
zavarjuk a fészkelő ma<larakat. Ilyen
,pcclig rengeteg van. Számos sirályfóle
mcllett külíin szenzáció a papagá j-
csőrű és szélsebes raiptű |ratertula
arclicu. Olyatr gyorsan repülnek, hogl,
felette nehéz azokat lrl{énvképezni.

szórl,iék,
Igy tpszünk s ak-

kor látiltl(, hogy
rtrill,etr jó mód-
szcr. Lényegében
egy lrelyben mara-
dunk. A íolyt,onos
t(,rdhajlítgatással

teljesen közöntbö-
sítiük a hajó düliin-
gése it. Neln is lett
t,engeri beteg közü-
lünÉ se)rki. Míg a
többi utas köziil,
kik hényeluresen
leültek s hagyl,ák
rázatni,mágrrkat és
se tórrlilkl<el, §e a
lrorizonttal nem
törődtek, a tengeri
Lletcgség ugyan-
t,sak . . .

i§n.ffi;,d§§;

§, fffi$,W
§*l#:+ t l; ; ii* ii§ 

jit} [i.r

nrirtli'rlszigcl r:ilágitril rrrrtla

A viltarrrs ten€etcll a hullrinrrlk tillanilóan íclc\.Lpl.ilk a feriólzt,trt,
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Kis lyukakban íészkelnek , ha al. cmber
lncgközellti őkc,t, azortnal bcbujnak
vérlctt íöldalatti járataikba.

I.'ejilnk íölött állandóan a martarak
§zázÉti kcriIlgenek. Kiizeler.ltünkre fel-
t,eppenntlk. utána nrrlgint leereszked_
nck a fiil<lrc.

I)ornpás másfélórát töltünk el a szi-
gcttn. Gycsza bá rekordot jaűt, meg-
f{trdík a.Icges tengerben, I\{ás nern kó-
vcti pól<láját. lj fürdéshez ktilönben is
kétfóle rekorcl íűzőclik. Gyesza bának
ez vtllt a legószakibb és egyúttal a
legrövirtebb fürtlőjc is. Rezzeg, nem
sletett volna itgy, ha tudta volrla,
rni vár ránk az cgyre viharosabll tenge.
ren }raza,íeléttrcnlütrkben.

xXvlII. ttIJJEZET
.ilfil.von vlh&ros rr tQIrgOr * A lrullfr-
nrok vóglgseprlk a feilélzotrrt ---
Kll< tortarrak kt ? --- A hnlf,szhnjó
krírházhatóvá ttlnkul *- Kilion nem

log n hullálrr ertle

Szerettiink volna nrég a szigeten
lnaratlni, rlc a liorlnányo§ nag_yon
sokat rttrrtogat()tt a íe)hőkre s holmi
,r§1.ortn"-ol<at ctnlegete,tt. Tehát metr-
niink kellctt. A tnentőtlseinak isnlét
álftrvarozott a tttótorelsra. a csótraliot
ítllrúzt.uk. Iidtlig nem lett, vcllna setttnti
gvanús. Csupán az tíírrl íel. hog1, a

c:sónakot mo§t nern a ícrlélzctre, hanem
Inagasan a feclélzet íölé t,rősítették
meg. L)z már gyan{ts vol|. !{ikor azutátr
a heil,ettes kortnírnyos vágigjárt, hogy
tnost már fizcssük ki a megalkutlott
összeget, a vósznradarak rosszat jósol-
tak. Na, de nem maradtunk soká
bizonytalanságllan. Arnint kiérünl< a
szigetképezte szélárny(,kból s a szó]
igazában belénk kapaszko<lik, olyalr
táncolás kezdőrlik, hogy cmbcr legyen
az, aki a ,,horizontot térde között
bírja tartani." Bizony, a horizont
kicsúszik, a víz pedig ícl-fclcsap a
ígdélzctre s végigtnossa a hajópadlót.
l,)s persze azt a lábaL is, amelyik ott
állt.' I\íi netliq valalnennt,ien őtt att-
{.urrk. 1\Ie'gkeáoa.itt a bdkaíürdő, ké-
sőbb ]ábfürdő lctt belőle, sőt voltak
egyesek, kiknél ez ülőfür<lővé foko-
zódott.

Az utasok ijedősei bemásztak a lc-
génységi ltajütbe. 'líz perc mulva azon-
barr {elette sápadt arccal jöttek ki.
ott lent nem volt lrorizont s bizony
halnarosan tengeri betegelt lett ck.

Níi nragyarok, élíinkíin Gl,csza bával,
a szakavatott vízicserkósszel oLt áll-
t.unk a lrajó előrészén s t,cmek vízhatlan
vjharkabátainkbatr, mch,ek mosI
ugyancsak tlícsősógct szereztel< a Cser-
készboltnak, tlacolttrlrk a viharral.

Szálnolgattttk, hog1, tén1,leg nritrclttn
hetetlik hullárlr-c a lt,gnag_vobb. lllőre

tIYÁRI REPÜIŐ_KIIGPZŐtÁgoR *":i::l:rH:lí: 
j,1|11á"-,,,;iá.?iT#;:Ií:x,.:-:jüíJülillí;,l;l:

ttrgoltíban. A |rlliusi taníolyamon esetleg crerkészek is résztvehetnek. A kiképzés.l1gyenes..Élefiezésl költségé8yhónapra40pengő.
Résiletes tudnlvalókat a kóvetkező számban közlünk. Falvilágosítást adnak a CSERKÉSZREPÜLŐK Budapert,V, Nagy.§ándor u.ó"

Érdr,mórcrn, zóld szalu,{,,n. 7E. B'l;ir'z Yiréz-
séei Értm.79. Kt-rrolrás Vas Érrletnkcreszt a
Vitée§éci Éiem szalarjin, 80. Kr>rclttlls Vas
Érdcmkcreszt, pirtls szala'gon. 81. Vas Érdcrn-
kercszt J Viiézsési Ércm szala§ján. 82. Vas
Érdet,lkcrcszt, Lriros szalagon. 83. Károly
Csl!ratJ<ereszt.84, lV. rrszt. polx. Hadi Ér-
demkereszt. 85. Il. oszt. Ferenc Józsel Ern-
lékjelvény. 86. Sebesültek Ér,rne. 87. flá,brrrús
Emlékérem a piros-feh,ér-zölrl szí,nű hadiére,m
szala§jánr a kardokkal és sisa,kkal díszitvq. 88.
tláborús E,mlékérem a piros-feüér-zöld sze-
gély{i szalagoíl, kardok és sisak rrélkül. 89.
lladiérem. 90. l. oszt. 'l'iszti Katonai Szolgá-.laii Jel. 9l, I)íszé.rem 40 évi hii szolgála-
tokért. 92. Díszértrm 35 évi hű,szolgálhtokért.
93. lI. oszt. Tiszti Katouai §zolgálati Jel. 94.
Ill. os,zt. Tiszti Katonei Szalrsálati Jel. 95,
Vöröskereszt I. oszt. díszje}vény€. 96, Vörös.
kereszt tiszti díszielvónye. 97. vöröskereszt
ll. oszt. díszlelvénye. 98. l. <lszt, Lesénvsósi
Katon,ai §zolsálatí Jet, 99, ll. r:,szt,. l00, lll.
oszt. Lesénységi Katonai §zol,§álati Jel. l0t,
Vöröskereszt ezüst díszér,me.t L02. Vörös-
kereszt ,bronz díszérme. l03. Jutlileurni, Ud-
vari Érem. 104. Jubileu.mi ErnlókérEm a fegy-
veres erő számára. l05. J,rr ileurti E,nrlókérem
pol,s. á1,1. alka,lmazotta.k szárnára. 10ó. Jubi-
,!eumi Udvari Kereszt. l07. Katonai Jubi.leumi
Kereszt. 108. JubileumI Kereszt, polsári al-
kalmazottak szánaóta. 109. Bosnyák_tlerce-
rovin,ai Emlókérom. 110. 191?*19t3. E,rnlék-
üce,resat. 11l, Tílzoltó Érem.

112, Külióld,i reradjele*: elv, hogy fi ma§a-
sabb fokozatú ,rnegolőzi az alacsonyobb |oktt.
zatút. Egylorrma fokozatúakn,ál ,a sorrend rr

következő: pápai rendjelek, azután a lla*y-
hatalmaké az illetó orszá,g francín nevének
a-b-c sorrendióben. Külföldi á}lamfók, va,.y
konmány,fök látosatÁsával kap§solatban rtn_
dezott ünnepséseknél. au>k tartamára, a7
lll,etó *ülföldi álla,mrírl, váltlr |q1161inrlő orszli-
rának rendJele elsil helyen víselend{1 a bel-
földi rend- és díszjclvónyck uttin. l937, szclp.
lgtnbcr l-tól ktlzdvtl a í§ntebb k{lzölt §()Trend
nz iránl,ndó,

Rendielek, érdemjelek, dísz- és emlékjelek
viselésének úi §orrendie

Maryarrrrsrá§ kormírrtyrr'lj,a u m, kir. krrt-
'rnllny eIíJtc,ricsztésérc ir rendíclek, órdant-
jclek, d,lsz- s crnlékjciuk sorrrn,djét ltz itIiih,
hiakban állaplttltta mr:§:

1. Mária Teréz.ia Rend nagykeresztje.2.
Márit Terézia Rend középkeresztjc. 3. Mária'I'crézia Rend lrrva,{kcrgsztjt..l. A Szettt Ist-
ván Rend nirg!,kercsztje.5, Mr*r,ar Érdem-
rend na§y,keresztie. 6, l. osz!. kat. érdenl-
koreszt, 7, Lipót Rend na§ykere§ztJe. E. l.
oszt. Katon,ni Étdemkereszt, 9. l. oszt, Lipót
Rgttd. 10, l. oszt. Vagkorona Ren,d. 11. Tel-
les. ill,etve Kül,önös Díosérö Elis,nrerés Koro-
nói Ata;ny Érdemérme. l?. Ni§y Katonai Ér-
demérem. t3, Ferenc Józseí Rerrd nary-
keíe§ztjc. l4. l. oszt, pofg. Hadi Érdem-
kercszt, t5, Magyar Vóröskereszt Érderncsil-
laBa. 16. Vör8§kereszt Érdgnrcsillaga. l7,
Suent l§tvá1 Rend középkeresztíe. l8. ,,Pro
Littetis ct Artlbus" o§ztrák-Ela.Eyar dí§zjel-
vény. t9. Corvin Lánc. 20. Magyat Érdern-
rend középkere,sztle, a csill,aggal. 2L, Li-
pót Rend KözépkeresztJe, 22, ll, osztályó
Katonai Erdennkereszt. 23. Magyar Érdem-
restd középkcré,szllc, 24, lI. oszt. Vnskorona
§end. ?§. Fere,nc Jóaseí Re.Ild középkcresztje
a csillasgal. 2ó. Szen,t lstváu Rend kis.
ketesztje. 27, Ma§yar Erde,mre,nd 1i§zti-
n(ere§rtie. 28. Llpót Rend lirvagkere9?"lle, ?9,
Ferenc József Reud középkeresztle. 30. Cor-
vin Koszotú, 3t, Il. oszt. polg. Fladi Etdem-
kereszt. '&?. Ferenc Józseí Rcnd li§ztikeresztje,
33, líI. oszt. Vaskoronarend. á4. Ma,gyar Er-
demrend }ova8keresztie" 36. Ferenc Józsel
Rend lovagkeresztle, 36. Arany Vitézsési
Ércm tlsztek számára. 37. IlI. o§zt. polg,
[índi Érden,kereszt. 38, I. oszt. Ezüst Vitéz-
sful Érom tisztek szírnÁra. 39. Ferenc Józscí
Ke,}eszt, 40. IlI. b§zt. Katonaí Érderrtkereszt.
4l. I oszi. Brdctnkeíeszt lelké§2ek számára.

'eúér-ptrog 
szalagon. 4?. lI. oszt. Érdern-

kereszt lelkészek számárn, fehér-pitos szala-

son. 43. l. tlszt. Érdemkereszt leikészck szá-
trrára, íehér szalttí{on. 44. II. oszt. Érdem-
kereszt lcl,készek szánrára. fehér szallcon. 45,
Ezüst Kalotrai Érdoméretn a Katonai Érdeln-
kcreszt szltIagjálr. 46. Brrlnz Katonai Erdem-
érenr a Katottai Érdctnkcreszt szalngián.47.
Kormányzói dicsérő t,lismcrés Koronás Bronz
Érdemérme szalagjárr az elmuradt háborús
kitünteté§ek kiseb,bltett alakjávaL 48. Kor-
n.llnyzói dícséró elis,merés koronás Ezüst
Br,demérme, piros-lehór keskenyszegélyű sö-
tétzöld szala,gon (katonai). 49. Kormányzói
elismerés koronás Ezüst Erdemérme,,sötétzöld
szalagon (ptllsári). 57. Magyar Vöröskcreszt
Érdemkeresztje. 5l. Ezü,st Katond Etdcmére,m
piros szalagon. 52. Kormányzói dícs,éró ellsme,
rés Koronás Bronz Erdemrénme, piros-fehér
keskenyszegély{i sötétzöld szalagon (katonai).
53. Kormányzót elismerés Koronás Bronz
Érdemérme. söfétzöld szalagon (pol,góri). 54,
Alaw, Tolü Miklfu Erdemérem. 55, Ezüst
Toldi Miklós Éróe,mérern. 56. Brona Toldi
Miklírs Érde,mérem. 57. Bronz Kgtoar,ai Érdem-
érom piros szalagon. 58. I. o§a.t. Fergnc Jó-
zsef Emlé,kje.ívény. 59. Erzsébet Terézin ka-
tonai alapítvány díszítrménye.60. Aranv Vi-
tézséri, Erem, 6t. Bátorsáci Erem,. 62. Koronás
Arony Érdemkcreszt a vit. ére,m szalagján,
ó3. Macyar Arany Érdemkete§zt. 64. Koronós
Ararry Brdemkerc§zt, piíos szalagocr. ó5. Arany
Erdetnkereszt. a vit. érem szalagjáí. 66.
Arany Erdernkereszt, piro§ szalagon. 67. L
o§zt. Er.üst Vítézsési Erem. 68. Ma§y,ar Vö-
töskereszt Érde,mérme. 69, Ma*yar Ezüst
Érdernkereszt. 70. lI. oszt. Ezüst Vitézsési
Érem. 71. Magyar Ezüs,t Érdemérem, zöld
szalagon. 72. KÓronás Ezüst Erdenkereszt, a
vitézséxi érem szalagján. 73. KoronÁs Ezüst
Erdetrt,kereszt, piros szala§on. 74, Ezüst Er.
dcmkereszt, a Vi,tézségi Eretn szalagJán.76,
Ezüsl Érdernkcre9zt, piros sz'alngon. 76. Ma-
§yar Brotrz Érde,mketcszt, 77. Mtrsyar lJronz

betnont,ltuk, rnelyik lrullám tririk meg a
hu]lárntörőkön, rrrelyik, örrt el tér<lig,
nrclyik fog az arcutrkba lrecskcrldeztri,

Arvalánvhajas kalapunkat a vihar-
z§illórrál erőscn mcgliötiittük. M"8-
n!u,t,atiuk, nrilyen íából faragták a
nragyar vízicserkészeket.

Alig rnásfttlóra s fe]tűnI a tengcr-
öblütrkcL ielző szenrafórrcntlszcr. AnlinL
a sziklák'Tclfogjál< a szelel. rnegsziínik
a lrullánrzás s haiórrk ez előbbi viharus
tengerbtil sírna "olajtóra jut. í(örü1-
nézi,ink. Csak mi. meg a ntimet íőigaz-
galó van a fedélzclen. Á többick a
kajiitben fetrengeneli, Lassan előjön-
nek. §ápadt arcuk után aZ eml)er azt.
hinné, hogy egy kórlrázhajón rrtazik.

I(ikiitünk. I{ata]mas vaslétrán kcll
felntásztli ott, alrol induláslior csak
rál(,pttink a ft:délzetre, }iiizllcrr ugyanis
apály lett s vagy négy lnéterre süllycdt
a víz szintjc. tsüszl<én lépünk a partra.
f)e nevctnúnk kell, olyan turcsa, iozzant
léptekkel járurrk,'niintha csak itt is
állandóan fogni l<ellene a horizontot.
Iráradta'lt vagyunk, <ltl a délu[án él-
trrénl,eit, a tellgcri rrtal, csodás madár-
szigetet scnrttri póhzért, nem atlrráttk.

Éjjel megiut a ivért hajó a szá]Iásrrttk.
Kissé szorongva ha:itjuk nyrtgovóra

fejünkct, ntcrt lroltrap reggel térrylcg
elinrltrl a hajó s renréljük, a. rcgÉeli
lialanrl nem fog lnegismétlődlri.

(Folytatjuk.}
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Mcgttrkczds
Iirlrkkílll:rr.

kctl részesítt:tliink. anlel!, mtiltó a két nagy üelnzet párat-
tantrl álló harírl,ságának, eg!,ll1ás irtinl.i érzúletének a ki-
íejczósére. . .

Bc.fejezósül kii,zlök egy Lengyelországban sziiltltctt és

orrnan hozott nÓtát magyar forclításban, melyet a lengyel
katonák a ,,32-es baka vag1,ok én" dallamára énekeltek
honvédeink tiszteletérc, arnidőn a közijs határt elérték.
l{i is megtelretjiik majd ezt, ug5.,anott, neldig bizonyára
nrindenki mcgtanulja :

M(lrcíusban Iíúrpútuk |elelt :
Örökös híi barútiúgra jugolt oll ltezel
Ilagyar teslu(r, Itlí,g a hű lengyel.,
,Lldrl nrcg1 Islett ezl a hal(ltt solt szertncséuel. !
Verecltéttél megszóIal a tromllittt,
trIagllarok nleg |elkitillanak : niech zg je Polska !
Lenggel-ntagyar mirulig ió barúL,
Ila prlhtirl lart a ke:éhen, ha szabll1til,

I)óró ()t1bor.

Tisztelgö c§erké§zkü ldött§ég
A l(ét
líag1,,ar-
Lgrrgycl
L]izrr t isli l
rlltriikr,.

repiilt Papp Antal orsz. elnök és vitéz Scllie_v Oszkár
tb, társelnök vezetésével Varsóba. hogy a kiiziis, ősi
magyar-lengyel határ elérése alkalmából tisztelegjen l
testvér lengyel rremzet vezetőszemélyiségei előtt, és a (:§er-

készet vezetőlvel nregbe§zélje az eg_vütte§elr rendezerrrlij
vereckei testvéri tábortűz részleteit, valamint a két cser-
készet gyakorlati egyúttműködésének továblti lehetőségcit,

Álomszerű repülés a Kárpátok még havas bért:ei fölött.
szívélyes, meleg logadások Lengyelhonban,. errrelkedeiI
szellemű megbeszélések a két vezetöség közt s a ltiktt,tő
lengyel nemzeti életbe való gyors bepillantás ncmcsak
jellcmzői e korszerű cserkészutazásnak, cle valóbalr elfeleit-
hetetlcn élmónyekkel gazdagítottírk anna li szcrencsés ré-szt-
vevőit.

Moscíckí lgndc. a lengyel köztársaság népszerű elnökr:
a nemzetről beszélt, amelynek rnindig íiatalnak kell meg-
maradnia és a fürge, képzett, szolgálatkész cserké§zekről.
gkik nélkiil hlányos lenne a lengyel nemzeti, élet"

Radr Smiglg, a bálványozásig szeretett rnarsali pedig
a vérünkbe oltott és a szívünkben élő testvériségről szólt,
amely értékesebb és maradanrlóbb nrinrlen papírszerzőtlés-
nél. Ugyanesak páratlan melegséggel emlékezett vissza
€gy magyar huszártiszttel a világháború vérzivatarában
kötött gyors és a §zívében mégis kitörülhetet].en frisseséggcl
ólő barátságára.

A küldöttsóg tisztelgett még a lengyel kultuszminisz-
ternél, Grazinskí vajda föcserkésznél és Berbeckí tábornok-
nál, a polgári repülőllga elnökénél. Utóbbinak külön is
megkÖszönve, hogy lehetővé tette a magyal cserkész-
repülőknek a lengyel kiképzőtáborok látogatását.

A rnagyar vezetők jelenlétében alakult meg a varsói
Központí Lengyel-Magyar Cserké§zbizottság, melynek leg-
főbb íeladata lesz a két té§tvéri cserkészet szoros együtt-
,működésének az elmélyítése s a cseretáborok és levelezós
nagyszabásrl kifejlesztése. A kárpáti közös tábortíizhöz
márís mlndkét ország nagyszámrl résztvevővel fog fel-
vonulni.

E gyors beszámoló meg§zabott kereteivel nem engedi
meg a részletekre való kitérést és azoknak a rrtegfigyelések,
nek a kifejtósét, amelyek a lengyelországi látóútra készíilö
magyar cserkészeket külijnösebben érdekelhetnók. De m.ég

vlsszatérünk reájuk l

Ellenben már most bejelentem, hog_v a látogatást
viszonzó lengyel cserkészvezérek jrlnius elején érkeznek
hozzánk § a mag,var cserkészet vendégeit olyan togadásban

l-telI,jrr k
tlc§ii l1lÍ(,t
ltz etlt[ék -

kiinvvht,
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&érdinft,!"
AMIT MlNDENK!§EK TUDNIA KELL
* rtltanől - Hocytlhl rÉszül a
Flltrt * lÁrocarÁs n MAGyAR

FILM lRoDA rsl;rÉx
.\ film sohasern volt nlyan jelentős és

fejlődésképes, nrint na,pjainkban. Az
igaz. 1rog1, u(rhány külftjltlí, 1iileg angol
ds amerikai ttagyvállalat anl:agi ba-
jokkal liiizcl, de eunek oka áhbatr kert-
sendő, hog_v szcrttl a vi.lágrrn Ias§an
tnindjollban előtirbe n1,ornnl a nerrrz§üi
ftlptgy{l1trs. 1la már alig van orslág*
ahol i]em volna hazai filmgyártás ós e.z
t errnészetszerííleg a kiilf öl rlrlíl lrehozo tt
íilrrrek clhelyezési lehetóró§énrk a rová-
sára nregy.

A ,tilnr elterjeclóséi: a rátlirléval mér-
lretjiik össze, lrisztln manapsítg a kise bh
,ftrlvakbaIr is talíllrtnlt ntírr .lrangos-
rnoait, Ktrlturális jelentőségc és szel)eni
irányítóképessége vitárr íeliil áll, ilin-
rjen ltúvtllt ember tudja azt is, hog1, a
fi]nr netrr lriikk" ncru vásári komédia,
halttlttt cgy ir"i, kti}ötrleges művészet,
nrcl1, lassan íelemelketiik testvórei
rrrellé, a zerréhezo a ltépzlírnű"":észetek-
hez és az irodalonhcrz. Ils nrint a
huszadik százart elnbere sajátos lelki-
ségétrek végzetszerit testetiiltése, éllpen
ntalsága miatt s<rkban túlszárnl,alja
Őket. }íint minden művészet, a lilrrr is
egészen l<tilönleges, egyéni kifejezési
rnóclokkal ós eszkiiziikkel renctelkezik"
A kép alkotója a festő, a, zeuerlarabó a,

szerző tn{ívész, a rt,gérr_vé az {ró. A lilm-
.i rit ék ezzel s zetntlen k Llllelit ír nrű r,észet.
ahol nagl,jából cg.vclrratrgti szere1llrez
.itrt, a renrlező, az író ós a szírldsz, F]s
éppen p2 teszi a filmet a többi művé_
szettel szcnrben annyira ktilönlegessé
ós r,otlzóvá.

liz a fjlnr lón.rlege, természetesen
csak n:ng;,oróhÉ.ibatr,

Lássuk tehát nrrrst, ltogyan itrclttl
me§ a filnr, kísórjük r,égig születése
mlnclcn e§ye§ §zal(a§zán.

A filnrvállalat ruegvásárcllja az ötle-
iet vagy nregveszi a regény- vagy
színdarabsikernek a filmjogát, Az öt]et-
ből, itletve a regénybiíl vagy a szín-
tlarabból forgatókönyvet iralnak. A
íorgatókön_vy az á vezérlotlal, ntel_v
§zerint a filnr felvótele történik: telrát,
a nregszületésre váró filmjáték papíron,
u sokkal szűke}rtr korlátok kiizirtl
mozgó nyelvi kifejezések által meg-
kiizelítőeu érzékeltetve, A forgatókörryv
egy lapJát köeéperr függőleges vonallal
két részrc osztják, a baloldali oszlopba
kerül mindaz, atnit látni, a joblroldaliba
perlig az, anit hallani fogunk. Tcrrnó*
szetesen &z Rgye§ soroknak ndtliméter
pont,O§$íl§gal egyezniök liell. Köríil-
tlclül így l

Mtllttúr Gúspúr
hankígazgeió

sztlhriia.

,I Premíer-ptan
eg5, asztali hamu_
tartóról. .A hamu-
tartóban :füstölgő

cigaretta.

IIgy kéz benyr1l a
kópbe, felveszi a
cigaretbát és leve_
ri ró]a a hamut.

A gíp hiltriI.
Iróasztal látszilr,
mcllette a cigarct,*
tázil Molnár §ás-
pár. ':\ hírt,lórlr*n
ajtt5, melr, a liő_
vctkező 1rillalrat-
ban ruegnyilik,

Sonda főpénztá-
ro* jön be. fólón_
ken. a krrzóben
akták. Az iróasz_

tal etú lép.

§lőbb csend,

majd lassan erő-
sörlve egy bécsi
keringö hangjai

hal]at,szanak.

;\ zene hirt,r,lj.ctt cl-
hirllgat.

Gnnd,tt: ,\ nrrrlt
óvi krilt-
sfgvetés,
igazgató
úr.Az aktáttat |6|gszi

az asztaba,

körülbe]úl ígl, fe§t a filmjáték papí-
ron. (Ez per§zc csak apró töredéke
az e§Ó§znek, hiszert, ha vógig le akar-
nánk írni, legalább háronr-négy Ma§.yar
{]serkész-t. löltctt* tneg tcljtrsctl.) .§Iivel
1lcrlig elllrerr a legaprólrtr rószlettlt is
gonrlos figl,elemnre1, filrrrszerűtln li,ell
kirlolgozni, éppen ez.étL a íorgató-
kön_vvet legtöbbször a rendező segít-
ségével vagy utasításai szerint frják.
Az ideális elgondolás §zerint a forgató-
kiirryvet, tnint, a kószülő mű papíron
valrl rrrtlgriigzitéstii, tulajdonképpen
}r1!1É{áüak az alkotti míivószttek, a r'en-
rlezőneli iitrá,llrian kellerre trrcgírnin, l4z
a?ottl>att -,. fiilcg hirziiulitlatt ,.. srllt,

{öbbó-kcvésbé klküszöböIhetó
tniatt nc}rézségekbe ütközik.

Ha a íorgaLókönyv késren van,,
kerül'sor a szereplö színészek, á műr
vészi ós a technikai szeméIyzet szerző&i
Lctésére. Mütermet bérelnek és mikora,
ilíszlettervező elgondolásal alapján
mcgépítették a díszleteket, a film be-
vonu] a ,műterembe.

}íagyarországon jelenleg két működó ,

filtttgyár van : a Magyar Fílm lrnda l

és a Hunnia filmgyár. Az elöbbi (me}jlv
éppen az idén ünnepli fennállásának
tizenijt éves juhileumát) adja kl a köz,:
ketlvelt Magyar \tilághíradót, gyáft
ismerettcrjesztö kultúrfi}meket, készíti,
az ,iskolai VKM és fővárosi oktató .

keskeuyfilrnckcl, feliratoz idegen orszá-
gokban gyártott filmjátékokat, fotó-
szolgálatot tcljesit ós ellátja a külföldet
megyer lrírarlóanyaggal. A Hunnia
filmgyár hárotn nagy műteremben és a
itlcpett a legnrcrclerrtebb eszközökkel'
írrlsztlrclt laboratóriumban dolgozik. A
gl,ár néhány év óta rnár filmkereske-
delnri válla]at ís. Mind, a }.íagyar Fílm
Irrrda műtermét, mind a Hunnia film-
gyár műtermeit hossza}b-rQvidebb
i<leig egyes prorlukclók bérlik. Ilyenkor
z§oug a g5,ár környéke, folyik a munka.. '

.}lost a Magyar Fllm lroela Könyves
Káltuán körúti tetepén vagyunk; atig
két perce, hogy a sarkon lsszálltunk
az 52-es villamosról.

Idöttkint furcsa búgás hangzik fel a
kijrrt.véktxt és ezzeI egyidőben az ajtók
,telett, a folyosókon, rneggyulnak a
vörös láltlpák, Jeizik, lrog_r, a nr{lterem-
ben felvétel kezrlödik és ilyerrkor min_
den zajtól tártózkodrri kell.

Míg a fitrr nérna vcrlt, adctig a műter-
rrrekben aklrora volt a z{írzavar és a
látrrra, lrtrgy az ctttber a saját szavát
sem értette. Az egyik sarokban a tizen_
k et lerlik, a nrá si kb arr a 1r uszorrlratodik j e_
lettetet lorgattáti. rt harntaclikbau éppen
ii 11agy jelenct lrtílllít,írsa ftrlyt, a negye-

ok"
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,\ ,,llrlr. lsIr,iin" egy-ik liülsir fel\,ótelcnél ill,crt ,.kocsilrir', rir.Jtettek :l sztrre}.llökgt. -\ kocsi
r;izásrit ;rz alul lévti'heszkák mozgatására] irtrinorte*. t Inkeu-.M. F, I. leloétele)

Rögtön meglátjttk á rendezőt i§-
lngujjban van és l<ék pu]lóverben.
Most meg{ordul és int.

"* Próba l Bekap l (.Hz a:zt jelenti,
hogy ,,bekapcsolni'" és erre a vszény*
szóra valóban kapcsolók kezdenek hat-
logni, egymás után gyúlnak m98 s
f{rryszórók, á rrchatlie"-k é§ a ,spot"-ok"
mind több és több fény ömlik szét
körülöttiink, s díszletek €gy§zerre ra-
gyogni, ólni. kezdenek. Nem szegényes
m,ár setnmi, csillog-villog minelen. A
sok }ámpa hirtelen olyan meleget fej-
leszt. hogy verejtékgyöngyök szökken-
nek a homlokunkra.)

Folyik a jelenet. Többször íélbe_
szakítják őket. .Iavítás, utasításrrk.
Yalakinek hosszri mondanivalója'vatr
és nrinrluntalan belezavarodik. 0yor-
san fekete spanyoüalfélét hoznak elő
(ú8y hívják, hogy ,,négeC') és krétával
ráírják a néhány mondatot. r\ztán az:
egészet odaállitJák a felvevőgép mögé.
Most már könnyen megy a dolog:
csak vigyázva, leltünés nétkül le liell
olvasni a szöveget a ,,néger"-ről. És a
közönség nem is fogja sejteni a csalást.

Yégül annyira jutnak, hogy a ron-
dezö rászánJa magát ;

-.Felvesszük. Dutla l
§rre szólal meg az a jólismert búgás.

(Oilakint mo§t gyrllnak meg a vörös
lánrpák,)

A gép elé a jelenet számával ellátott
kis táblát (klappo) tartanak, melyre
csattanó ]éceeskét szereltek. Ez acl
majd jelt a hangfelvétel kezdésére.

Valahonnan mórd hang hallatszik.* Felvétel l Vig_vázz l Inrlít l KIap-
pel

A kis tábla összecsapódik, bekiáltják
a jelenet számát; a játék megkezelő-
dött. A felvevögép halkan zúg. Az
operatör minden figyelmét a képre
összpontosítja, Es tart mindez actdig,
míg a rendezö azl nem rnon<lja, ho§}
.,fftl§" vagy ,,ió". Erre jön egy ,,klkap"
vezényszó és a tsrenrre t'rjra homály
borul,

Az e§},e§ képeket nem a frrrgató-
kölryvben jclzett sorrend szerint \,§§uik
fel. hanem e§yéb gyak(rrlati §zcn}ron.
tok szem előtt tartásával. A huszon-
öttidik kép esetleg ugynnabban a §zín-
ben játszódik, ahol a kllencedlk és a
tizenkettedik. A tlíszleteket ,tehát nem
szctlik szét adtlig, míg az üsszes abban
lejátszóeló jelenetck fforta nem kerültelc.

A délelőtti felvételeket, tlélrrtánra. a
délutánlakat pedig már tnásnapra eló-' hívják, hogy az esetleges hibás Jelene-
tsk§t a kullsszák szótszedése előtt úira
lelvehessék.

A kép_ irs a han§felvétel nem ugyan-
arra a filmszalagrn történtk. A gumi-
kerekű kocsira szerelt, kamara c§ak a
képet veszl fel, a hangot e gém€§krl,t-
állványrót gurnikábelen továbhítják a
lrangsaoirálra, ahol különleges erősíté-
sek, illetőleg lágyítások után az elek-
trortro§ Tez§é§eket fényrezgésekké ala-
liítják át ós cz.ehet dgyanúgy éreékcny
íilmsznlagra exponÁlják, mint a képet.

ílíolylfil$§fi o 2?" oldnlolt)

i|iliben pcdig üszleteket építettek.
}ííóta aaonben a film beszé]nl kez-

delt, a fe]vételek alatt olyatr a rníf-
tergnl, mint a temetó. Legíeljebb a
szertlplő seínószek hangját halljrrkn azt
ís halJrarr. §zért lehet aeóta csak eg:y
jelenr:tet készíteni egy§zerte ugyan-
abbnn a műteremben.

Belépünk az aJlón. mely fél méter
va§tag a többféle hangszigeteléstő}.
Mlntha színpadon lennénk. Kulisszákat
látunk hátulról" piszkos vásznat és
deszkákat. Gerendák között, vil]amos
kábelekben ]rotladozva bukdácsolunk

nyes. Alig ég egy-két lámpa. Az tgyik
sarokban nagy csomó embert, tátunk.
Ahogy közelebb megyünk, észre:vesszük,
hogy.mlndegyikőjük arct sárgán fény-
lik a esírou okkerfestéktől, a,nő}i száját
tötnör kármirtra nlázoltáh, Kis gumi-
kertlkű kncsira szerelt állrányon íekete
szekrtln;,ke á1l. ez a felvevőgép. Mel-
let|e frtrcsa alkotmány. Minüa egp
gérneskutat hárornméteres rúddal r,qs-
ból készítetl-ek volna el ós gumlkere-
kekre szereltek volna. Csakhogy a
vödör helyén itt fínonr" órzékeny mű-
szer 1óg l a mikrofórr. Azért gurul ke-
lekcken, hog1., bárntikor kör,etni lehes-
st"n veJe az esetleg mozÉó színészeket.
Á rirtlról íg1: éppen a fejük íelett csüng
és tttirrden legkistblr }rnngot íelfog.

,\ geir ete lr jelenet s/.rilrtá§ill r:llrrtc}t.t lii.:1rihlrit llilo1lpe,t ti]r[lln:rli. , ., ._ l

l'lnA,ep .Il . F. l,I|hrélík|)
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LÉGOLTALM l E LSÓSEG ÉlYNYUJTÁS
r. vÉnes sÉnülÉser

Ledonlosabb teendó a vérzés c5illapítá .. (Fedók tés, n/omókt tés, é.leszorítókaités, ujial _valo__érleíotír.) 
vérzés.5_1llaPÍtá5sal. e8yldei -

le!, valy az-után t rténik a scb bek té e. nrzt* terr"t ne nyullunk a sebhez. A sebct kimosni, kitiiriilni tiloc. A eb k mrékét ken;ük be

iái.inrL.a"l, a é.iilr résrr fediíik b steril gézzel, erre tegyiink vattár é5 az e8észel karsstik be pólyával, vagy háromszóglet kendóvel-

tl, csolrr, nÉsEK, FlcAMoK, nÁrourÁsox

i 9]9

Csak a sértilt végtag
azután szabad a tgrésí végeket

Égési sebre tegyrink lenolajos' kcitést
nárriumbikarbonát oldattal <jblítsiik le.

fiuháját lazítsuk meg, arét
mesterséges légzést.

nyugalombahelyezése. sínezése uén szabad szállítani. Nyílt t rés esetén el sz<ir a sebet kell bekcitnl és csak

sínezéssel rcigzíteni.
lll- ÉGÉsl sÉnülÉsrn

vagy 5o/o-o. c ersavoldaros párak<itést. Foszfor okozm égési sebeket a bekcités el tt 3-5o/"-os

lv" Á|ULT EMBER
locsoljuk le hideg vizzel; szagoltassunk vele ecetet, cormát, vagy ammónrát, ha nem lélegzik, végezztink nála

y. HAnccÁzor oKozTA sÉnÜlÉsEK É BETEGsÉGEK

A harcgázok felosztása Felisrnerés Tiinetek Els segél;lnyuitás és 8yó8ykezelés

i _ [Brómacetonl '9 !Brómmetiletil-
I H I kuton

I 3 !g.ó-b..,zilcia-
1,3inid

- l .l 
iKlór"."rofenon.nl i

-| lKlarkl"
; l | (difenitarzinklorid

*l Te lKlart<ll.
. i ry't l (difenila.zincianid
-i F IAdamzit

i . } | (diíenilaminklór,

i .,"3 |arzin)
lA |Metildirlrarzia
i " lo:.r
i i (etildiklórarzin)

irlor
l

i Foszgén
i {karbonilklorid)

Azonnal k<innyezés,
nagy toménység
esetén ezenkívül
éget viszketés a
vékonyabb b rfe-
Iiileteken (arc,
hónali)

Jellemzó patíka-
zag,

Néhány perc mulva
éget , kaparó ér-
zés a garatban,
orrban.
ttisszentés

Rothadó almára,
korhadó falevélre
emlékeztet szag.
l(riháoá< lrAnnva,-

| Éget fáldalom a szemben. B séges

I kiinnyezés, orrfolyás, nyáladzás.
l

I Cseppfolyós szennyezéskor órák
l muíva lobos pír, maid hólyagos

I sértilés
I

i
l
1

i Eget<í, kaparó érzés a garatban,

i orrban, Ttisszentés, mellkasi fá;-

I dalom, szorongó érzés, szédtilés,
l relfalas, nyáladzás, hányínger, eset-
I leg hányás. Nagytt<iménység ese-

I tén éget fájdalom a szemben,
l konnyezés, kés bb esetleg ideg-

i izgalmi és bénuíásos ielenségek.
i Szilárd és folyékony állapot-
i ban a b rfeliileten srilyos gyulla-
i aart okozhat.
{-
I Konnyezés, habos. kés bb véres-
I habos nyáladzás, kcihogési roha-

I mok, fokozódó légszomi (tiid -
l vizpnvti\ me|lkasi-fáidalom_ n29v_

A tiinetek az. elgázosított tertiIet elhagyása után maguk,
tól elm lnak. A zemet, a szái, és orriireget, eset,

i lus 2a/o-os nátriumbikarbonát oldattal vagy }of,os
. b rvízzel iiblítiük ki.
I B rsértilés alkalmával a kezelés azono a mustárgázos
,

i sérülések kezelésével.

iA ,."*ut diirzsiilni nern szabad !

lA t netek az elgázosított teriilet elhagyása után l$*l5
I percig még fokózódnak, azután lassan maguktól e!lri,t-
l i,,ar.. ] Kbi*erzet sza8oltatunk" -A szemet, a szái, f,s
l orrürepet ZoÁ_os nát-riurrrbikarbonát oldattal iiblíte
l iUt ki.-A k<;Éágés csillapítására kodeint, fáidalom ellen

I i'yramidont, hányinger ellen konyakot kapjon a |9teg,
l Á pszichikus izgalJm' megsztintetésére alkohol-kloro-
l ro.*-e.".-"r,noii" kever ket szagoltassunk. Yíz, és

l él"l*lrr."rmérgezéskor jó hatásriak a gyomorrnosás*.és
I n'asr,aitOt<. B isérülés esetén a kezelés azonos a mustár-

i gázos b rsértilés kezelésével.
j

l A .é.*"rettet szállítva kell az elgázosított tertiletr l

l eltávoTítani" Menete|tetés szígorrían tilos. A felszere_
l te, e, a sázsza* ruha eltávolítása után a beteget iól be kell
l t"Lrr.r; -Ml'loi r*l.>ráb.l F,lltátlan nvrrrralrrrtr !' zír,-



Foitók

t4ustárgáz
{diklórdietilszu l-
fid}

Hólyag-

h zók

Levizit
{klórvinildiklór-
arzín)

érrilt és beteg embert
vérzéscsillapítás urán. A szállítás

rgrallYat
idifoszgén, klórhan-
gya avas triklórmetil-
eszrer}

Klórpikrin
{triklórn itrometán,
nitrokloroform}

zés, é-melygér. '
Nagy tciménység
e etén azonnal
fuldokló, nehéz
légzés

fok nyugtalanság.

Peranyag, de f |eg klórpikrin mér-
gezéskor a fentiek mellett még
émelygés, hányinger, esetleg
hányás is van.

A} Csepphatás esetén ;
A br feltiíetén a szennyezés
he|yén 2*ó óra mulva lobos pír,
majd 18*24 óra mulva hólyag.
Napok mulva a hólyag helyén
lassan gyógyuló-fekély keletkezi k.

B} G zhatás eseténl
Kon n yezés, idegentest érzés, férry -
iszony, A szemrésnek megfelel en
a szemgolyó kot hártyáia lobo_
san vérb " A szemhéjak megduz-
zad nak-

A nyirkos és vékonyabb b rfeltile-
teken gyulladásos pír, viszkecés.
Selélegzés esetén kcihcigés, re-
kedtség, esetleg teljes hangtalan-
ság. Srllyos mérgezéskor nehéz
légzés, szívgyengeség (gócos ttjd -
gyulladás, ttid vizeny<í).

er sít k még a ,"[eiiigiá;;í-8 rfu 

'if;i 
Je;-

el tt, (Feketekávé, tea, szíver sít iniekciók*}. Yérvétel
{600-800 cm*). Oxigénbelélegezfetés"* K<ihcigés-
csillapításra kodein, fájdalom ellen Pyramidon, hányinger
eílen konyak. A pszichikus izgalom rnegsztintetésére
ebben az esetben legjobb hatás az oxigénbelélegeztetés,

, a,

Fokhag7maszag,

lvluskátliszag

Yl. A EBESÜLTEK É
csak akkor szabad szállítani, ha el bb
legyen gyor , de egyben kíméletes is

Az elgázosícott terrilet elhagyása. A felszerelés és a gázzal
zenn)rezett ruha Óvatos eltávolítása.

A} Csepphatás esetén:
A séríilé* megel zésére felitatás és klórrnészpépes
bekenés, azután zappano lemosás.

B rsériiléskor a hólyag megjelenése eí tt Burow-oldatos kenócstir kó,_
tés. Kifeií d<itt hólyagnála hólyag faíának megtartása mellett a hólyag_
tarralom kiengedése*, azután ismét Burow,oldatos ken csos kiirés"
Fekély esetén k tésváításkor 3{'lo-os hidrogénhíperoxidos tjblítér
vag)í t io'i jnn-es káliumpermanganáios fiird , azután meleg {nap
kályha}, végül Burow-oldatos ken cs<is kcités, vagy ha a kcirülmé_
nyek me5engedik ifekv beteg}, 1.i6{,joo-es káliumpermanganátos
nedves kcités,

3} G zhatáskor:
A szem kiciblítése 2|"-os nátriumbikarbonát oldattai, azután
alkaíikus ken cs, scitét szemüveg- A lobos b rfeltiletre
1Áí'',x,-es káliumpermanganátos f rd vagy szappanos le*
mosás után Burow-oldatos ken csos bekenés. lnhalációs
mérgezés esetén nyugalom, alkalikus és olajos inhaláció"
vitaminos ételek. A ttid gyulladást, ttid vizeny t a
szokásos módon gyógykezelirik.

Friss leveg, oxígénbelélegeztetés,*
EszméIetlenség esetén ecet, torma, aínmonia szagol_
tatá a, hidegvizes pacskolás, a talp csiklandozása kefével,
mestersé3es légzés, e etleg egyidejii oxigénadással ;*,a
lég központ tzgat ására íobe l i n, icoral, szívgyengeség el len
szíver sít injekciók.* Lehijlés e|len rneleg takarók-

* A csillaggal ieliilt ténykedéieket orvo végezze !

BETEGEK EL ZÁLL|TÁSA
,;

szállításra alkalmassá tetttjk; { onttórés esetén
!

sínezés után, yérzéskor

Dr, Ritlop Béla
rn, kir. ezredorvos.

zénmonoxid

lsetleg kábultság,
szédtjlés"

{Pzeket alig veszik
észre az emberek.
az ájulás, hányás
legtobbszcir hir-
telen lepi meg

ket.}

Mandulaszag

Feifájás, szédtjlés, a halántékok
ltiktetése, bágyadtság, izomgyen-
3eség, szorongó érzés, szívdobo-
gás, ájulás, hányás, idegizgalmi és
bénu|ásos 1eíenségek. A légzés
hórg , a pulzus alig rapintható.
Az arc duzzadt, vcircisfoltos, a
{átható nyálkahártyák élénk pir<l-
sak. N"gy toménység esetén
azonnal izombénulás, eszmélet-
lenség és légzési bénulás.

Ciánhidrogén
{kéksav}



Közlemények a Budapest §zékesfővárosi Köuségí Takarékpénztár Rt.
a ,,Magyar Cserkész" 19§8. évi október havi számaiban meghirdetett
TAKARÉro§§ÁGI PÁLY ÁzaT DI]NY§RT§§ pÁtYÁMÜvEIBŐL:

,,ÁdüucÁi wíík0afuí a,ta|l,íl"
IRTA: KLAUBER 6yÖRGy,
le/'lű ker. írlt. íanuld. Jvperíf a IL, attlüt,a

ill
*- lirr kcttőt ! Én hármat t -*. ordították a firlk össze-

vissza és e§y§zerre olyan lármás hangzavar támadt, hogy
cgl,nás hangját sem órtettók meg. Még a tízperc végét jetző
cscngtrtésre sem flgyeltek.

**- Micsoda lárma van ltt ? Nem hallottát.ok a c§enge-
té§t ? -"-, szólalt rneg hátttk mögiltt egy kemény férfihang:

A. íiírk hirteleu elrrémultak ós ljedteir látták a szi6orú_
ságáróI lrírcs algebratanárukat, aki még lrozzá osztály-
fiíniikűk is volt.

- Mit cslnálnak itt ? - hangzott tovább a kérdőre-
vonás. .-*. Azotrnal taknrodjanak be az osztályba.

hz iljít vúllalatalapltók kipirult arccal követték
<lsztál_víiönökiiket az osztálylra és a katedra előtt megáJltak.
Sejtették, hogy rzárazon nem viszik el irhájukat- és nagy
elszáutsággal várták a szigor{r verdikt.unrot, amel1, már csak
pillarratig késhet. rle el tren: maratlhatott.

.* Hogy nráskor elvegl,em kedviiket hasonló renrletlen-
§ógtőI *- lrezdte az osztály{őnök úr zorr1 rnélttisággal az
ítólet kihirrletését, miután az osztá1_1kiinyvbeírássa] el-
készüIt, ,-- ahogy a kis elemista tacskókat szokás, ma
háronr <iráig bezárom magukat, Most pedig menjenek
helyre.

A fiúk nreghajtották magukal és az osztályíőnök kár-
örvenrlő pillantásaítól kísérle íoglaltálr el hely§ket.

A rnennykőcsapáscln ígv szerencsésen túlestek, jól
érezték azonban, hogy Damokles kardjakéttt ott lebeg
íejiik íelett a felelés veszélye, amely ilyen puskaporos leve-
gőben nagyon könnyen egy-egy sekundát is vonhatott volna
maga után. De, tígy látszik, az osztályfőnök rlr a péIdátlan
büntetést elegendőnek találta arra, hogy a rentlzavarással
megsértett erkölcsl vllágrend lelbillent egyenstllya helyre*
átljon. CsodáIatosképperr ezúttal nem ls feleltetett. Az egész
órát a gyökvonás lnagyarázatával töltötte el. A négy ifjt'l
3ondterhes arca tehát lassanként kideriilt és még alra §em
gondoltak, hogy odahaza is várhatja őket lelelősségrevonás,
amiért idöre nem téúek haza. Nílnden gondolatukat a
létesül6 vállalat foglalkoztatta. Söt örültek is a büntetésnek,
legalább négyesben, egyedül, senkltól §öm zavartatva,
tövlről-hegylre nyugodtan megtárgyalhatják az ügyet,

A hátralévö órák hamar elteltek.
Megszólalt az egy órát jelző csengetés. Az osztály

felállt és,imádkozott. Azután a fiúk vették a kebátjukat é§
könyveiket s indultak haza. Néhányan részvéttel búcsítz-
tak el bajba Jutott paJtásaiktól. Többen, gúnyos megjegyzé-
seket kiabáltak feléJük. ők azonban pem töródtek velük.
Elóvettók uzsonnájukat és éppen íarkásétvággyal falatozni
kezdték megmaradt vajaszsemlyéjüket, amikrrr az ajtóban
megjelent az osztályfőnök rettegett alakja.

A négy elítélt felál}t.* Aztán ne halljak további panaszt. Kttlönben meg-
bíztam a pedellüst, hogy ügyeljen magukra -*- szólt, aztán
végignézett a fitlkon és elment.

Kis ídő mulva az lskolaszolga dugta be fejót az ajtón"* János bácsl l János bácsi l *" üclvőztilték a fiúk.
* Ejnye, úrflak l Mit csináltak, hogy tlyen csúfság

esett magukon ? * kérdezte tésztvevóen. "--- No, oszt ne
csináljanak újabb galtbát, mert baj lesz l

-* Nem lesz,semrnl baJ, János 55".i. 1Tgyis fontos meg*
beszélnivalónk van. !{yugo<ltan elnrehet.

tA szabó D. Béla, Bácsalmás I. díJat nyert komoly pÉlyanlűvét,
9Dnal( nHg]/ teriedelme mlntt, hasábJalnkon nem kozöUük. ezt * művet
o Btld0pest székesfővátosl Községí TakarékJx{nztát ílt. tnÁs móílon l8t,ek-
szlk az-iíJrlságt{lll meBl§menel ní."

János bácsi fejét csóválva valanrit nrorgott móg, aztán
behrlzta az ajtót. Az iskolaépülel lrrssanként elcsenrleseclttt.
csak az utcárdl hallatszott a lrazatérő éhes nebulók és a
többi járókelők zaJa.

Végre hozzáfoghattak az érdemleges tárgyaláslroz.
Karesi, mint elnök felült a katedrára. Peti, Pali ós u

Bandí az etötte való első parlban ftrglaltak helyet.
_- Ftúk ! - kezdte Karcsi elnöki megnyítóját. **

Ma dólelőtt igen fegyelmezetleniil viselkedtiink. Szerencse,
hogy ilyen stmán úsztuk meg. Még kotnolyabb következ-
nréiiye ls lehetett volna. Vonjrrk le tehát a tanulságot :

legyünk fegyelmezettek. A rendelkezésünkre álló kót. óra
alatt mindent letárgyalhatunk. A tárgyhoz mindenki hozzá-
szólhat, de egyszerre csak egy beszé§en" Most pedig meg-
nyitom az alakuló közgytilést és íelkérem Peti barátunkal
az iilés jegyzókönyvének vezetésóre.

- T. Közgyülós l -_ folytatta azután tinnepélyes
hangon, -* A tízpercben megtartott összejöveteleinkelr
elhatároztuk, hogy ,.Diák Takarékpénztár ltft." rréven
egy vállalatot" al,apítunk. (t-tgy van l} Megválasztottuk a
vóietőséget és most hátra ,}an. hogy a toválUi foritos kór-
déseket elintézzük. Átadom a szót Palí r:égvezctő barátrrnk-
trak, aki a vállalat nevét in<lokolja rneg és ezzel kapeso-
latbarr a takarékosságról fog szólani"

-- Halljuk l Halljuk t *-. hangzott a fitik bíztatrj
helyeslése.

-.* T. Közgy{ilés l * kezdte Pali beszédét, -- Karcsi
elnökbarátunk szép elgorrdolását ós helycs tervét lna§anl
részéről helyesnek tartom és ítgy véleur, hogy mint cserkeisz,
jó munkát fog végeznt, És mi ebben szívesen segltsógóre
akarunk lenni. Mindazonáltal bátor 'vagyok szíves figycl-
meteket felhír,nl arrao hogy munkánk csak akkr-rr lesz igari
cserkészmunka. ha azt a cserkésztörvényeink szel]emébrln
hajtjuk végre. (LTgy van l) Azt tanácsolom tehát, cél-
kltűzésünket a I X. cserkészrövónnyel kapcsoljuk össze,
(Helyes l) Mit is mond ez a törvénypont ?

-- A cserkész takarékos l - hangzott a firik kórusa.
-* Igen, a cserkész takarékos l Nekünk cscrkészeknek

kell elsósorban takarékosoknak lennünk, Aztán meg arra
kell törekednünk, hogy jó példaadásunkkal másokat is
azzá tegyünk. Forró tanár úr előattásábrtl hal,lottuk, }togy
a Hazánk tőkeszegénv ország, {Folvtaljuk)
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l l a l91, 1rohit t, llcltlsztrt,ttl zl tttii-
sik}lrr. tcg}:tili az alsót, nlcltg 1'ííbt"
ir lt:lsJillt, l)i(l(,gct iirrtsiirrk. tgr

h tittttt,r,n szlil r,;ilaszI ltltl rik.

§ZERM§§T§R

l lir it rillits,Itlíi(i (s((,hlilllltilkti i'lllili sr.t;[,iill-
llnk. lalx)sfl}í{rivrrl Írq}, szrrríl.|ttli iis§ze azrr_
krt|, hrrgl tl villlt litlt szárit kírz11 a liiiz(,1rre
cgr vriliirtrl,alrll sziigt,t rlttgrrnk. lg_r a s)ti-
t"itli rlotrrltttrtiak. telrát rugr-izóaIi lc_szrrek tls

§ío|í)silll illt,rzktrlnt:k tlrl a hclviilrtrc.

t"vcg,,|; r,itttktiil t'lg\, \.es§zük lt,
liii11111,,,,. llil lt cílIllitit (,líihl,} mcg-
trt,tlvlsítjirk" rrra.irl lllilttlsitl| |n(,lcg

*\ 1lalack uyakába §zorult üvtlg<lr,rgt'll l(cntirrr,ít.t:tL felr(lrncmű,n §ok§?Or nc_
!J ftrszege,ssiik,_ kónrryerr _cltöilrst-ik. lrez.en ir(iszakollrató keresztü] az in1-
Tla a palack ds rtugó lt_\,áka ka'zó ()Iajat gonlb. lla, az()nbán a gornbokat kísió
l'intÍilrk, az nzonllal trleglazítja az üvi,g- mcgrredvcsítjiik. körrn\:crt lrtizlrat,irrk

fó§zek iileszlrcd,t(sóL át.

\itlcs ktlz.ttcl tlugirltirzr) ] l,:gr kiss,;
Iueggiil,J)ítetl §ziig ú§ {,8}, darahka z§i-llcg tiilitllelesett hclvettesíti.,I1ecle

piicrr h,í)ntt.ven jöi, ki a du8ó.'-

k.etíues cserkészíestaéreim !
Á ,,l\íag"var Clerkésu" mái saánrátran

közli Rttlop Béla dr m. kir. erredorvos
t'sszertllításÁt a léEoltalotrr elsősesélvnvuitás-sal kallcsolat<ls ttttlttlvrrlr'l]iról. 

t'

Az összeállítás lrülörrös figyelmet szerrtel
a légítámadlrsok alkalrnával elóforduló séril-
lóselt keztllésérrckn ezért a légoltalml cgó§z§é§-
üg5,i nrcntószolgátátba beo§ztottek ktképzc-
sdnól értékes §egédlctiil szolgállrat.

Flasznliljátolc fel rr közölteket olyan jó
szír,vel, nrint arnilyetttrel az ezredorvo§ úr.*
aki a harcgázsórlilések gyógvítrisánalr egyik
legclst1 lrlrgyar sznkórtőJe -*" részünkre fel-
aj/trrlotta.

lludapn-rt, 1í}3íl jrirrirrs hti.

:Lrtdy IstLl(tn
orszílg<ls lógoltnlrni vcztrtőtlszl,.

Üzenet az érett§égiző *serkészeknek

Kedtles Fít:k !
1'eglrap nrdg diáktlli 1,oltatok, míl Llc(tiÁnxlr lti,léptclt az é]etbe . , . N.l-rrlc ér,vel

eaolött ..- nrin,tha esak tegnap lcft volrra *-,
nrint téIénk l<istlíákok lélrtdl,ik ó[ uz islrola
kilszöbét. tnost pcdig min,t koll1ol§ óre{t-
ségiző fial:alernbtircl< hagrlátolt el áz isko-
lát. l'ár, hél ruulva saámoi atlt,rlk e nvtrlt:
év murrkájár,1l és nztátt hivatalosali is
éreItneh n;,ilr,ánílarrak. Kcrlr,us }iúk, nc
goncloljátok. hog1, ez lrsz nz igazl ttrettségl.
'fítl,rllró] §cllt. ,\z ignzi ércltségi hizrlrlvÍt-
vátl5,t, majd rtz élct ltrgin lti;illítani rrilut-rlk.
Mert trz élet,ben ncrn rr t.udon}ányokban v*rlri
járlasság lasz al, igazi értóklnórő, h3netn az.
hrtg1, trtillert l lrclsó, n lclkil:,lrt,alom és ]rogy
ttlttttIt,irtl tud,ia rrleglillrri ;r ht;]r'ttl lz cí|tll
lra rca i lrir tl,

. Ti cserkészek vaÁytok. Elhasviátoli az_
isktrlírt, clbagyjátok -a 

cserkésziii_si,r,drekr:t.
Az éIet ntásfclé szólít bcnneteket. ljlfeluit-
hetitek az iskolát, a c§erkésztestvóteket. ile
egyet sohasem íeleithettck cl. azt. hoev
cscrklíszek vagytok i llost, miriórr kiléptEii
az dletbe, most vállk cl, hogv ki g tálDlg
cscrkész. A csetlrésztöriénl:Ókre szükségi
van ü },}áptrak, a katonánal, a tanárna},
bírrhtnk, nldrrrökltek, tnilrdcrlkitrek, l\{ert
becsülctesség, köte]es§igtc]i(lsítés. lisztaság.
fcgyelnrezettsé8 nélkül serrkí senr álIhatjá
meg a hclyét az ólctberr ! I{ag5,og.ion 

-a

cserki,szliliom mrlst sokkal féúycsibherr,
horrlját,oh most sokkal l"rüszkóbllirr. mint
1lár t{vvcl czelőlt avalástrrk napjún. l)e ne
csak hrrrrljítril<, hltlletn tcgyciék minrtic
tnéllrjk u liIirltrthrrz. [.tgtr:tcli iglzi llliornoi
lrltognk, I

fiilri l:rrl_irll;.
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1

l il1 
,,;

T*, s1 r, r,1l rI] eí T},./,t,,,7

íl 7,QL tek.
F<rrrong a világ. l,ázas szágr:1,1ássirl kcr-

grtrk cgt,nriit.t az tscmónvtk. ,,\ nlagil-
rrtl§ 57igpl(k kiirtil z,irg. ta itókzik a tcn-
g(l l,.gvr:<liil ::rllunk. testvór nólkiil sri5ct_
kí,ni !)trrri;la szívóbtn. -I'rstv(:rtink ícrllr
i,szakotl i,lrrck a szltiv ils gcrnrírn l;rj{ák
kiizó t:kclvc. F,gvik tcstvi^l,iinkhöz. az t7ert,':
hilorlalnr;ihan. a zúg,ó l'envvcsck. rtr}ran/,
ielliik vil;igiihan éló l'innckhcz. rntir clki-
.i,rtiik rllvasriirrkat. nlost ószt tcstvi,r,r:ink
rirlviizle t(.t tolmácstrlhatjtrk , , .

,\ tnina1. vastag boritékOt h(r7,ott a [)(,stJ
l ;rllinh,il, .\z í;szl í.rcrkriszsziil,t,lsóg rit

iiin tnllilri i,szt fiúk nla8yaí lcvrlezókt,t
ktrcsrrck rrórn<,tn9eIvű lcvrlrz(,src (cserki,
rztk. llcm i:scrki,sze k, íiúk. sór liinv,lk ir
!ehctnck) s <,zzcl a kórósscl kltllcscl:rtHrt,
: iit,i,1,,,, istrrtrtrtik hazir iukat,

\ll,glr.rtriarr kt,11r,t * tttt,ttrlírtial kt,z,l,irlik
,, l,,i r;i .

.,\ ttt;lgt,llt ltt,lttzcti iitrllellcl (lrrlirrr,itl"

l i-i,t l l)il§\, l,:lkt,.<,r1.1..cl szrrkltrli n](,§

rjlrri . ' - \{atd i{r l,,lvtat ilik -- rl,i
(,szl t;st]t ki,szt:k azt szcrt tníik. Ila i,sszt
k iittlti,siirrk tcsll,i:rtreItrzctcinkkt,l rnilrrl jtrb,
tlatt rlrtii:l1,iilIrc. ;\hban ir rcnti,lrr"htn,
!trrlr, tt,str,l,rt,irlk ugvatrczt,ihajtják. rilvi
rlr.,lt isrrrcrtt,i.iiik lrazztnk;rt, lrtrgl tzá|tal ki;
zt,Ichlr kcriil jiink mítgl,itl lcstvi,rcirrkht z

l\z |l.sz,t szabirtlállanr l l.t,sti. l,stlanrl: a

Kt,le ti rcrr8e r. kr:le ti 1lar r járr tcriil cl i,s-

!,t,,li8 :r [:irln- i,s a Rigai iihiil kiiziitt. Au
,:rsz;ig határ,a ószako,r ;r Firln-iilri]l. kcl,.,
tln ()roszttrszlig i's a Pcjhusz tlr, rltilt,tt ll

l.r tt .zalr;rrlirl|írnl. llvuHilt(,11 ,t t iglr t, 1,!]. ,

,]hiil ós a Kclcti tclrgcr
,\z trrsz:ig. it,riilclc .l7 tttttt p,ur. tch;it lih

1, Ir triartrlni lstttrklr-hirziirrk tcriilclt,rrek,
.\z l1):1.1 t,r nt':1;sz;iml;i|;]s aclirl;ri rzcrint

Í: slltlt,sl.aa lirkrrsslig;'lrlak .z;itrta k.:rektrl
i | ]l) ll()íl. .\ rri.ilcssi,t \s,2'i _a (!§zt. 1]11}\7

: )' , i(ntcl l .i|lq .

,\z 11]szt szabadállamot ós a nr:nlzcti li',-
rllrrr51 ('|'x||ilrt) l3-ik és l1.ik sz:izalllrarl
i,.:lv lt,,ssziltt t,lrrt,írlri lrlibrltti ttt:'ttt a ttvu
!;rlt,,l llcItvrlnttllri klrr li_tr.s l,ittlzr k r.t ,la
ttok nrt,ghr!ditrrttiik. lisztrrrsziix tnitllt.gr:
ilt1l i,,,..r, kr:r,csztiil a sztltttszi.<l1.1s tragr.lt;l-
!rlnltrklrak. Svt,rlorsziigtrak. Nt':rrrrttlrszlig-
,i;tk ()trlszrlrszátttitk lrlrrctt.rcki.rrt c. l;ri.
it,tlt.irtv;tk(,ol szcrtltclt. Llltlls,j trriti :tz,rr,,.
szrlk r,,rllak l i l(}-tíil l1)l§.il].

l'll§ lt,llru;rr ]-l t J/ .l l]it}}. ,llttclt
lttintlt,tt i,szt lr;tzal'i szi"r:bt v;rtr l,t:svt,,,\z
,rrrz:iggrii1,1rrrr rik,,riilt :r kttttn,'ttlvz;ttrt;rk
llrztrllsz;ir,,l rrrirrt,irtá||,r rlt,rrr,,krala l,i,u
t;irs;r.;ig,,t kikr iltirrri;r ,\ rztltttll,atl,i tTcnl
lct1 ( f,i vtlglt t liitiirl,c ,li;rtlrlrlra.ktlrlik
I)r ;tz,]r,,,t, k,rt:rt,, 1-'.7r,1,.zrq,lt n,:rr ,r

kiivclkt:ző l]a})t!ll lnc(\1;tlijik,l rtimct r,.a

ílatrrk, ,lc hat,llrt.atl tllr,ritl, \; rtlsu t .l|,
,r t,k _

Az i,szt tiirtótrclcnr legclicsóbb l e jczr,t,
kiivclkt z jk, ;l ,z;rtla,ls:igltal,,, Kclr tcrt .l,,
tl,ttlszrtk. rlólr"rl 1lr,,lig a rtr':tnel kat<lrliik cl-
l t,tt.

.\z t r:lrlili 1rt,liri!;1i ir.l;i ;rlrií !'i,]szirh;rtluIt
,trszl'tg q;tz,ll.;jli ,. 't,r]ltll !]!. !i,l(,ll ,llcg-
l r;iriir]ik.

,\z .rlIarrr Iii1,;illr.;1 
-[lilrlr, 

\,,rrzr_,tt rtlr|,
r itrtlriti pcriig; 'lartrr. Párvlt tis N:trva.
Iisztorsz:igrrak ícjlctt nrczligazdasaga vat],
,\z orlz;ig tcriiletirrck j§ rzázalóka tcrtlli,-
kcttt, . lt lilklrss;ig, 3íl szl'tz;rli.ka a fiildmii-
velórscl lrlglalk,rrlk, |:iitt,rnttjrrl,t:i: ljszi
f(r7s zAll_ :irtrit. l,ihr r, l,,tt t,rtlv;t Fl jlctt
5llll \';t\íl].trl]i} i,. l,,rr rrl rl,ztCst ta!:ilrrllk_ \,
|'\/' Ji}.ll i. sl;'trt,rir: ,, L,,,,laj |;. ll \i:l.
.t|,

\ tir,

l. August Silvcr.
] \larnb,lIa \iillir l
l [{u§o \1rllt,,,
l (]lo Ktrll
, Wtllrlclrl:rl \c,l.,lr

ri.;\líonr §trrrs.
] E,lrrrar \/iicl.
r. Karl 0isputr
ti b,rlclt:I Soonhr r.u

l ít- [:]nrlc| \lelsirl
il, !.trgr:n .]cht:
l -]. \i rllc]cnlar I)allii,i l

l ,i Hrreo l],lInl
i ]. Rir,-lr:rr,:i -l'iltlrlrlu

l rr. }lr,:Jrlirrí \4ultr l

Ir;. llo l, _\!itt

li. ,|rlh ]i:iur,r

; t1, [|21.1|,1| Sr.rcrr
.]!l, i;|'g,rri .;\il,,r,-,

.\z (,s7t r.crkt,szCk \l(,t \ c2(,!(,| ()ttrtir1,1tlr;

,\rrtal nrtlg a szaharlsiglr;il-rrtrír irlc.i(,l;t,r,
illíl,,rt;r lt l. Malq;r ;tr al;tllit,ri {)tL,,t1,,,,,
lttitrt iqazi r scrktlsz kiitr:lt .sriglit tclj, srl, t

Id,szt !-ctt a szabatlsiighalt:trklritrt. Fiiisi h;r-

lá|t halt, Az Iszt cst,t,kí:suszi,r,t:tsílg ilisz-
clnökt Észtország állanr.!rriik,, K_ l)lit*,\
.21ir'ltrl:g vczctiijc ptr]rír l,ai,lorrí. l [;ll].lt ,

,,,l k.
Az észt r:serkósz fiúk igcn szcp. t,lc,,

,,crt tnutrkát r,(,grztrek. Á lcgki'il,irrhiiriibtl
Lt:li kilrépzísck trt:in jiirr a n1,;il i ilct lre
jll,r_ ós lrlrlz-glit:i}rrrrtrk Ós 1ror tviztat;rsok
villtpa. §-cnrcsak szárazíöldi í,s tengr:ri,,
harrr:nr rcpiilő ósz,4 cserkészck r" r,iltrttak

Á kcrlvcs kis isncrtcti;s igr, "tlgzliilik,.L,drlig rrlin<Lelt világrósz Iirnthtrrt,cilt
rtiszt uettiink i,. .okszrlr-srlksztlr g,lttr1oltttlk
1 i§\7i1 irl ra a sziviIvcs f,rtladtirtá., a- nrr:l! .,

l;tu (]iirIrilllirr r,,ll1 r,í,szúnk,' '
Isniétcltcrl. ]litgví)l] lzerrtrríik l\4agvarn,.

szág ifjúságár,al ka}rr,s,rlatainkat illriiitar;i
r:l r:zérl lcvcleziiket kórrrrrk,

Á kiivctkczii roví:r-cserkószck szt,rctrró-
nr,k lcvelczlli akárnelvik It}i!§viI,it,'rsiJai
.rrl:ll,tzctht, t?lttoztr nrag!..!l liilr:ri .,'1lgV

:1 ,1;:::r ll ttóntr l nt,rlvi,:l

\r:lli
i .,, lr. I

{:1111

Kilti l,i-- t"l'ailictl i;.1,1",t
Hohusc lrr.- -l.

kanarhikrr ] i l

Krrrrgla i-,-, lt;
:i: [_] Kalamala

,,l- l 
,,.

l'ikk :\-- l
Kopli 12 x.
Asutr,llrst. ] --{Ven. 1-1{.
Vcrtt, l :]- i.
Párnu 5tt-- {

. Prccsi l 4 -- ]
Kit,imurrrr :li- l.

Raurltcc l'].
l.- ö nl ttre

§rnr,!4*-^,{.
l allrtllr

i,]],,l k(}|

l§
l?
17
1s

l8,]i
2í|
2i
llt
18
lN
l1|
l1}

q ,a]]jIi

.l s
\ r*r:zk.

:1
!1!

l ilttstni lt.

Vent, 26. ralí,
Sk \'Ia lcva

Vi! ianrli i- l_

l_.jiva!aia l|1l_ lii

2a



HlREK
ljnllóliítilllril :lóí,l}'|'ih{rru6,rntlk

Szet'litlsztíísógti|rkl)c l(t. l)_its adrrmárl},
tlrlit,zclt ilzzill 1l cólIrrl. lro91, a }'lárshegl,i
( |st,t,li ttszlrarklllt u ttliivttszi t ri lrlával (iriil<ítsiik
rltcg'l'rit lt'|'íltittrttlr trlttli,l<ti(.

,\ rl.tiijtÓ.t rrtr.l1rrlltjrrk s lt Irt,|'rll.r,tj i'rsszcg_
lrill ltt(ivriszí {,llll(ili(.( l'rllíl rrrrli llz il',jírság
ll1lrrstrll:tltltk itztltt ;l ltcll'r^ll, h(]l §zi'lllt()s sZent-
lrr.sztitlt,t és ír;isrti( rltrlgtrzlil ki.

.\ }lrrglltr (]stu,ktisz li(tszrtrtit,itI lrrii,stiz,otí
i,í '|'r1l h 'l'ilrlttrttlrl ril.

,\ -ll tt g_t ar ( )scrkósz
riix,ilis 15-i szrinránal<
hzitlapjti n a (]scrl<ósz-
ttolt Sz,iivctkezct pá-
lyitzatot lrjrde,t,ett az
ott líithat(i tennisz-
játékos felisnrerttsC-
rc. A páI}*ázat í]gy
szrill. ,,Talál<l ki, ki
0z a játókos ?!! r\
pályázatokat április
28-ig kellctt a Cser-
kcszttoltba bekü1<le-
íli. A pályázatuak
priratlarr sil<ere volt"
A 28-ig beórkezetl
pilly/lzatok száma
;t39 rtrb. A 339 pá,
l.vlrzri köziil 260-an
találtálr ki az isme-
letlen tcnlniszjátékos
nevét, aki ugyalr rnár
rtem isnlerctletr. ,{
rlese : DonaIrI Butloe,
a l avalJ ttiilrtnlr is
§relepclL alllclikai
tentliszjlrtékrls. r\
\largitszigctcn part-
nele a lllilg},aI szár-
tttazósti (it:tttl llal<ri
vrill, A lrirtletósben
köziilt fónvkúp e91,
Lrerlitri §zcreplése
alatt késziilt, .\ pri-
Ivázrrto1 rre rn t a]lill ik
c| 7!)-elr. Sok:llt 1,ol-
tak ol1,tlrrrlk, akilt a
lrlttcia tertrrisz,.iátt{,
krlst, ()ochet-ct tip-
1lclték, \'oltak. akik
óppcrr llurlgc parlnc-
rt'lt,, }tirlr<'lt vólttlk fel-
istltt,rni. ljzekcn Ití-
\,ül azoubillt számO-
san ktiliinbtizií mrt-
§l'ar {iS liiilfiiIdj tcn-
triszjiittí}tt>stlkat. stit
filrnszírtiszcktt is-
rtrt,rtek fcl bctrne.

(.s(,1,1(ész(|k ítltloz;isa llZ l1};ll. ór,i klrtolilirrs
rrlll gl ii ltiscit,

IIlriklevcltlzós. t'j korszak flvrlt íl íliák-
lcl,t,lt,zdr úgl,óben^ Iizenttil nlitrrltln rIiá]i-
levt,ltzetsi iigylrcn a kiitetliczó cj,nrlrcz kcll
fllrdtllni i (). I(. |t- F). I)idltlct1,/í:(ísi Bi.
:tlllsúqn, I}trlttlltst, |' l I l. (.srllnllltu-tt, .l.
t,\z (). Ii. 't'. l.], rtz ( )t'sz;igll l(i'zólrirko]ai'|'itttlircgltrsúIr: t t,(il, ir] it tisr,), .\ ]c i,c Iczir i tilraj _

t rilt ;r l<tivct licztí adltt itiliul ir.ilili tlreg-;
trcr,(i}l. tlr:ttt{ili. ltoruk. r,itllrisuli. foglnlko-
zItsttl<,'l;tlilistlk. lll)illk foglnlkoztislt. kti]tilliis
(i|'Il('|iIil(|(í§i |iirriili, rrri ltrri ttlpl velt iihai i nrrnk
lcr,eiczlli.

I :lIJskolel Ileforru{lll§ .Koreszty(rn Iliú_
§{í|l ní|y(l§iiloí hat szettttll1,es ifjilsrili szrilitil
lcltdfzet t lrc. (lsnkis § l)(i, Iiie-t auoh tts
t,s(ll,k(i§zek szrillhlrtrrak nleg. (Nllpi ii()'fi}ldr ])
í.ittrt. : ltisl<rilt,. .],iiilli tl,,ll. {'I'ctt.rrlvIir.}.

.t pirt:ri rtlrki"tzck jrilsilicriilt ltrtrli.llittihrlt
lt,trrleztel<,.\,krlt k(p lt gviilekezdst tís a
rlitliris krrcsit rilrráz.rl'l itt.

( I)r íltt1l1> ,\nktl ltlItulkllei.1

.1z ()rrzrigos Intózííbízrltlsri1; 1!)iJ9 május
20.iki tildse jegr,.zőliörr5,r-i köSzönetet szava-
zott a Nag}, i;'őnökrrek, aki a Vad uizeken
1vízbőlnrcrrlds) könlvalakban törLénó mcg-
jelerrise alkalInáhól a szerzői jogbóI részére
biztosít'ott 25(l. - P összeAet fe]ajánlotta
a I{árpátokhatl létesitendő o}J,atI cselkész-
jntézttrértv §lr95, telep részére, mely a cser-
l<észlrlutlka tijliéletcsítését §zolgálja.

.\ lIllnl l 16. sz. Hór,nl c§. e§. fogadalom-
[étcli iirrrreoólvt rcndezett. Az a§at(ibcszédel
IIirri I.uciriir. i ról,-kortrárotrri ,Iókai cserkés7-
f§itl)itt |}al,tincsnokn motrdta.

. ,t t,ilrlg leggl,rlrstthll t.nlllt.rtl. .\ r,illig g5rrr_
snslrqi rel<ordiát I|'entlel rrémet pilóta taftia.
Rk i eg}, J/esspr.sc/rlrridí egl,ferlelű gi.póel
rirlinl<titll 755.11 ltnr sehessii§el ttrt ei. ''

Cserké§z-
táborozá§ra

íonlos a ió élelmezés !

Meinl Gyula
káuébehozatali í.,t,

elsőrendű minőségű áruval
szolgál

Budapesten 4l, vidéken 22 fiók

.\ pálr,áztrtban köziilt .tnlijtts _. 1-étt
lt (;§erkés;bolt közporrti ilotlrijlibrrrt a }lltg;,lrr
Cserkószször,etsóg' ki ktildiit l eirrck,jelenlét tí

belr. valalnitrt á .,l{agl,ar Cscrkész" szcr-
l<esztősóí{i |<ikiiltlirttrtIrck közremr|lködósc
tncllctl it Cs. l}, tcllrrisztilót a lte)l,csen nrcg-
fcilők közi)l Jiijr|ís SúIldóí liaposvár. Petőfi
Slitrrlor rr.6, sz. a]ntti páll,rizónal< ítdltiik
orln..\ l,arlottntúj, hrirozott (ls. R. iltíit
Kiirtés SIirrdor cílitttre tntig az nap posllitt
elküldtiik. I(ellerrtcs sztirrli<oziist kitírrttllk
tleki.

,\ }'ürós Kiir prill,ázatta'l. illetve a [.átlc,-
rerseIttttel kapcsolatlllttt: Harlrir .}ettri,
Ókornrirbnr ({i(i. z. t \), I.ocsl Isttiirt. l'ócs
({9, t.. I:}. l l7. [' r,ng1, (t l X-es, i,iít-a,
c§{ipfltb(il). l-t6. P. \.-cs (13-as csnpalhtil).
l7:t. I', \',-ös 1l3-as csapíltl)(il), 222, l].
íl-es l [iu<llrtlest (.íl-es csallallrril). 226. íi.
\'.-('§ (l{-es' csalrathril} r,al11 prilváztiittkol
lttit..jült. hrlgt l]olrtos cím(ik(,t rrriclrjlrh I urlltc
rrilt veltink.

l16l§ol|í|§ilItiík l l;eloszlntrlíl !0.000 tlurrr,
lon ir.ljlil illágglílltonrí,lr.t,r,rtthííl ."{ rt!tí|§
h(.lyoglrrr(rrlóklttil rzrip (,tsorltil!||lh ós rúlasz-
llrkirk Julrirt1,osntt kuplrrrlrik: f)tgcnhnrdí
lílkl(lsnirl. }iórorr. K(lrrloziislriirlí,sokbliz lti
lrrszbólyeg t:srttolantló.

űstrkí,szolíínrlá§ tl §zont Inrc Kollóglunr-_
hrru. }lírjus l7-én vittlz llcrkri Istvátr vezér-
kari százaclrrs ós dr Sztriliclr Ilál, tlgyetenri
t.tt1.1t.§cít(id, lalrutrk s4r,t.l<cszt,ője jril sll(cl'tilt
clíiarlllst tar1,ot tak. ,\clárn tlőljárti vczeté
rt!scl az el/íadúst }irdős, Csrinvl, vittiz }rapJ,l.
§chrrrirtt, 1(ozle, },Ierceg ós llakai segérl,
(isztek lrallgattlrk vtlgig.

§zülők l111llrrrót ír,llrír,Juk, hogy ilzr,.
Klllozsttiry lIilrrilylró 1llurlnpest. §r,
tlrlesknl,rit li3 lll. l.) lioltlzsvtiry llóltt
or§z. Ir, rt.zrliíííszl, {vlosrtnyjn kí.l kiiz(,p.
lskolrls diúkrlrrk szrillrisl é{ olltitíHl il(lnll.
Íirrloktiirliík fortlrrltunttk a ltloílllllol' (íril-

hoz.
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í]sorkérzvltorlrizó repÜlőg6pavntá§ srontÉen
Nagyszabásrl repítlónap keretében május

2l-ótr avatták fcl a szentesi c§erkészrepülők
hat tij vitorlázógépét, Az ünlrepségelr meg-
jelent Teleki Pál sróf miniszterelnök és
felesége, Papp Ántal dr, a Magyar Cserkdsz
§zövetség or§zágos elnök_e, Ronczos Miklós
dr. belügyl államtltkár, Álgya-Papp Hubert
kcresk. államtitkár, Ricsói-Uhlarlk Béla
fóispán § §zámos közélett elókelöség. Hatal-
rrras közönség gyüll össze a város határá-
ban fekvó 86 hold kiterJedésű szép repülő-
t éren.

.{ Szentesl Cserkész Repül6egyesület által
rendczett rcpüIőnap alkalrnával a szelttesi
nr. kir. prrstahivatal,,Cserkész Repülórrap '.
Szentes, .| 939. v. 21." feliratrl kltlönliges
keletbélyegzőt haszná lt.

,\z orosházl;ififi. l)órnl er, P§. l(árl)ál
cserkészraja anyák napja olóestójérl (,l]},-eg§
labtlavlrág csokrot külrlött a raitaBok étles-
arlyjalnak.

,l konrúronrI Banrér glmnrlzlunl lt$. §z.
Jóknl r.lerk6sz o§üpIrtu június l0 tt. nap-
ialtl íltIrre1lli fcnIrálllisáfiak 25 évcs jubilcu-
rrriit. .lúlIitts 1t)-élr rl. u" tábornvtlírs. esl e 0-krlr
;r Klapka téren tálrorttiz. .]rlnius ll-én zerrés
étrreszt6, lelvorrulás, íinlrepi sz. nlise. rl. c,
|2-kor (nrire a nem kat. cserkészek i§tell-
tiszteletének is vége1 Klapka téren tlisz-
sz.emle. rl. u. 2-kor táborn.vitás a közönséA
I,tiszére, 5-kor műsoros cserkószünnepéli,
7-kor vacsora, tt-tól a komárorni öregcser-
készek juniáli§a a táborban.

E történeti nevezetessépű linnepünkön
rószt veszrrck a §zövet§égi orsz. vezetők, s
rrelrik ez.ió alkalonr lc§z egytitt látrti a visz-
§zac§at ol t cserkészeket a ftdszaba<l l trj orszlr g-
rtirz t,scrkószeivel, .Itlr tehát Ii<tmárotrrba
tis tlnits ntjnket lelkesiilni !

.\ Przlmysl-híil orosz lrlgsúgbrr Jütott
hndlíoglyrlk bajtársi, köre kirándulást ren.
llp7, Przetnvsl-be. Erdek|ődók for<luljanak
tr kör,etl<elzó címhez: Engel Gvula. lipest-
Yl. ['utllír}, .I]de utca 16.

üserólnl szrretném o ktlvcíkerő llngyrrr
(].lerkósz §zánroknl : tliánvzik ; IlI. évf.
szitrnai, \'. és l,\. él,fol1,ain §zánlai. \'tI.
dlf. 11. l2. llt, l9. számai, XI\'. évf.2,
l, 5. át és a _\t. évf. 9, 1í}, szt'rmai, ]izzel
szembcn íelkitrálrrárrk : \:I. éyf. 11, 13--14,
l9, számalt, YlI. évf. 2, 3, 4,5, 6, 16'_17.
2l, 23, 24,25, VIII. évf. 20, 21, X. évf.
l*-1l, 19, 23-24. számait. Xl, éví, {-11,
l.t. 15.**16. 17,--.1,g, 23-24. §zámalt, XIII.
ttl,í. 1- .l l és 20.-23, számait, XV. éví.
lB, 21, 22 --2J. számalt, XVI. éví. 10-- 13.
lö, 17, 18. gzámalt, XVII. évf. 1*20. szá-
mait, XlX. éví. 1._20. számalt. Dr Klcmpa
Károly 73. c§. cs, parancsrtoli. Ke§zt,hely.

_-lz eszpernntó nyelflenulásl és levelezósl
r,úü{loralí| páIyrizaton résztvenni nkartik kii-
zölJék t:lmüket és csapatszámukat a Cserkósz
.Eszperantó Kör-rel, (Bpe§t" Y, l§agy Sán,-
dor u. 6).l

,\ rrRrszawnl oterkéíizlányok |ólotle. (HÁP'
,{ ,t7. §z. tvarszawai Ieányóserkószcsapat 220
zlotr értékben lénvédelmi kölcsönt jegyzett.
íibh'ő.l az összepból 19í] zl.-t elózetesen több
ér,en át előaáások és kézimunka róvén
Byültött össze csapatzászlóra.

,lI maovar-lenovel csetkészkör tlsztelet-
bpll rotlái. íHÁF) A cserkészek fónöke
Trylski'Zbig,iiew Írérnök és a cserkészfó-
oaiancsnoksáq íónöke : Borowieczkl Tadeusz
i Marrar öserkészszövetséntól értesítést
kaptak]' melv szerlnt a magrarJengyel _ba,
ráÍság terén'klfejtett munkisságukért 6ket
a lI. Cs, Sz. orsz. lnt. biz. a magyar,leng},el
cserkészkiir ti§zteletbell tagjaivá megvála§z-
totta.

...!--vllt szenr" különpróbn. (HÁP) Á KüI-
földi Lencvet tíltlsác iI. cvűlésén résztvevó
külföldt iónweí csörkészöIr részére külön-
leges,,Nyílti'szem" különpróbát átlította]t
re] aáót-a c§erkészek, alrlk ezt a kQlörrpró-
bát me8 akarlák szereznl, köte]esek bizo,
nyos mennylsdgű tudást és Üg}-es§éget §ze,
rezni Leligyelországban.

VásrirotlriíoL o ..}loqyor a ülnoyerórt"
prrstabéll,ilgeket. E§sen-kÉnt is kaphatók !

Á Berllnl }tagynr Ler.onlo-í,snpnt zászlÓ-
atatásl ünnepélyt taftott.

ünrrenólros tsetkészzászlílszentelés és fo-
gadalonitéfel t(eszthell,en. a községi elemi
iskola 1]SO sz. és a Szent Imre herceg kis-
cserl<észcsapata és a 3i9. sz, Feltámadás
iparoscserkisz csapatok keretében. .{ zászl§
szetltelrist szelltnfise elózte meg, amelyen
Stefaits .{ladár apátblébános egy magasan
szárnvaló beszód'kíséretében szentelte fel
a záizlót herceg Festetich Gl-örglrré óíó,
rnéll,ósága zászliiarrl,rr szemól},es r,órlnök-
iéie ataTi..leterr v.li i'npp Ant,ál, a (]scrkósz-
sziivctsttg orsz. elItiikr, ii. A hirrrrrusz elének-
lése utriir I)crgolics I)ezső kiscscrkész a
(]serkdszlillrttr c. ki'ltenldnvt adta elő, Ez-
utáll kii§ctkezett az egl,e,s csapatok fn{a-
dalrrlrt tis igérettétele, imelyerr ,dr kJempa
Kiirrrlv premontrei kannnok. Sulvok József.
Kal,a'Jrizscf tisztel< r,etieli részt. .\ foga-
dalorntét,el után Gáta.v Szilárd őrnagy,.a
szülők rter,ébett mottdritt kószönetet" nrajd
Papp Antal szöl,. cln(ik hesztílt, rtgül
t{lórirpa Ktirol1, dr kiisziittettlt tttotrtlot1 a
sziiteistig clrrökcrrek sztrtttill,es rrte9,itlcné"
.ttért. A Ittájusla-táne utáll az örszes kcszt-
ht,l1,i cserkeizek a cserkészindulót órrekelték.
majd a leventezeltekar harrgjai rnellett dísz-
menetben yonuItak el. [-g)-anaznap d. u.
félhatkor zsúftrlrisi§ rneg[elt legónyegyIcti
hell,isdghen eserliész-rlíszlran gverseny folyt le,
a főrnd,ltóságti ht,reegné. az {)rsz.. tlnök és a
r,órrrs ttutahilitásltinnk jelcltlét(,hcn.

A Szarvnsl !il. kll. Kilzépíok{r {inzdusógl
'l]rrnlutózot a m, kir. földmivelé§ügyj nrilrisz-
ti,rjunr közénfokú cazdasági sza,kiskolája.
F-azdák. birtókosok'és bérlők nég1, közép-
iskolát r,égzett g!,crlnekei és általáhan az
önál!ú gar,dútkodúira kés=üIő i|juk s:ámdra.
,\ tanintézet -l87 kat. hrrldas tangazdaságá-
nak közel harmadrésze öntözött, a ldn-
iníézetnek hdrom ön!özőtelepe oan, í2 kat.
holdas bolgár kertje és dntözött gyümö!-
csöse, t0,| kirt, trolaás mezógazdasági öntöző-
telcpe és tl lrat. holdas kísér|cti rizstelepe,
a tánintézet elvéAzése leíalkalmasbb mód
az orszáqszerte mecvalósuló öntözéses gaz-
dálkorláshoz szükséies különleges ismeretek
megszerzésére. Modern taniutdzet, konvlk-
tu§ial.,Koíonal szolgálatnál karpaszamdtrygs
loíl. A vdgiett növenddkek beiratkozhatnak
!r 

-kertészeti tanitttézethe. a gazdasági aka-
tlémiára. a Músznki és Gazdaságtudományi
E§}etem mezógazdaságl és §azrlasági tanárl
oszi áIl-ára, j es!,zót, szá mvevősógi pál.1-ára is
tnehetnek, DlJtnlun felr,étell tájékoztatót
és ielerrtkezó 

- ivet levelezólaporr történó
kéréire küld a TanlnItl:el -Iga:gatósógn.

Lengyelorazógl cseretáboroud& A MagyaT-
Lengyel Cserkészkör a közös hatir meg-
valói'ulása íölött éruett nagy öröméitek a
f. évben többek közt egy nagyobb csere-
táborl csapat klküIdésével szeretne klíele-
zést adnl.- Ezért cserkészszeretettel felkéri
mlndazokat, aklknek ehhe,z aa olcsó és
ngíy§zerü utazáshoz kedvük, módluk és
ide:lük van, sürgősen kérjenek jelentkezési
lapót n kör titkársá8átó1 (tsudapest, V,,
Alkotmány u. 6). Á Jelentkeüs uégs6 határ-
iileie: iuiius 

'd. 
összköltség 3 hétre 10O

peng6. A c§apatot vltéz Vlncze Lalos vk.
órnacv. a Ludovika Akadémia tanára ve-
zell."'Áz ltazÁs a2 rll határokon keresztül
történik. Lengyelországot megiárlli 1gazi
cserkészöröm, iendklvoll élmény és nemzet-
er6§ít6 tevék€nység !

,ffi|.}_§í\l@

KULUGY| H|REK
Hollarrdlnl, ulreelrtl a§ofké§za§npnt néhúny

tafiia, kik külötröselt érdeklődnek a bélyeg-
{fiiités iránt. levclezIri §zeretnónek nrag]iar
Íirttrt<al német nl,elr,en. Címeket küldJétek
be a külüg1,1 hivatalba (fogadás: pártek
d, u, 1,15--7 óráig).

lúerv §outh Wales-l au§zt!állat c§orkórr,
nemzetközi c§erké§zíényképg."-üjteménye szá-
mára ma§_var c§erkészeket ábrázoló amatór-
képeket kért kulügyi hivatalunktól; küldje-
teli be llyeneket, <ie lrjátok reá neve-teket is.

.in1ol aserk6sz, akl résztvett "'a gödöllói
Jarnboreetr, elvesztett itt be§zerzett Jam-
boree szövetjelvényét, nagy hálával ventlé,
ha ,küldhetrrérlk egyet nékl. Az ingjelvényt
szintén a külügyl vezetónek küldJük be.

Atrqol cscrk6szklrlllitásra szük§éges vo]na
kütüí{r,l hlvata]unkrrak olyan fén},képíelvé-
telekie. ntelvek szövószékeket ábrázo]nak
ós álta|ában'rrctpi lellegűeknél (nóprtselet}
rirtleklódésre taithatnak §zámot külföldön.

\§olcai|lkos glnrnazlstn cs+rkéez, aki képes
lcnni két l{ ér,es fiut nyárl §zünet alatt
fratrcióra elókészíteni és eg§ben nérnetül
is tud társalogni,ihut héterr keresZttlI telies
ellát ás és ziehpénz mellett nl,rralhat rra
l(trtnáronrban,kismartoni Anker sándor
szrizados családjában, ahol alltalonr n5'llna
sziilniira sportolásra is (terrnisz). parancs-
rroki aiárrlássnl ellótott rószletes adatokat
tarta]ynazó szetnélvlelrást sürgősel kér a
külüg\'i hivatal,

UZEN Az M. cs.
ll{,r(l lll0íl. ttttm 'töhh-e húsz. grnrrrmttál a

,|evelctl ! .,\ szállítási dij csak htlsz grattrtnig
líl. illetve 2(, íillér.

|'rbrtrtrlr lslvúrr. .Levelerlet továtlbítottuk
a rcIlül15csopnrlhoz. l<ik kd,rttsednek le8in-
kábtl'turlnrri elegcl tcntti. K. J. JóSt rnu-
Iathatsz ('ndi lmre tij kön1,l,én, lnel}-et a szer-
zónél (IJudapest, l. \'áralja u. 15) P 2,60-ért
káphatsz lneg,

,,Felndílt" mindig iri leveleidre l

Trrlnbór Gyula. Lnpodat áttettük a fádló-
csoportltoz.

Lovél ment l(örmendy Sán<lor, Antalífy
István. Stutnnt Játros. Dönrösi János.
Szücs }.]ndre, É'ehór Ottó LászIó, t{arsányi
Péter, Vántus t}crtalan. ifJ. Lnltos György,
Kislralmi .Iózsef részére.

§filnszll6lyolot mlndlg mellékelt. ha a
szerkesztóség[ól kérdezel valamít l

KöNYvl§MERTETÉ§
Túrogatóhnngok. A gödóllói 44. Rákóczi

cs. c§. -cserkésiei kis füzetben ktadtók írá-
saikat.

Föllöldv §ánilor dr ! nab vailllba me§ól.
A könyv'búlos leírása 9 vadlibák életének,
örömelilck é3 baiainak. A természetszeretó
cserkész és vadáiz szerencsés együttnlúkö-
désének eredmétrve az érdekes élettörténet.
Ajánljuk eserkéizesapatok könl,v[áral ré-
slére. Ára P 1,-- Tlz példány utálr l lttgyen-
példány jár. l\legrendelhető a szcrzól!él,-Dehree-etltren. Hulivadí u. 2, 1I. 21.

,t C§§nKÉSzREPth,őK
fir*AKOnLoTT {L§EnKÉ§z
,\ LjTÓ§z§nnt ö- §oFrírnr
,KnR§§§nK

Iiepülópép szcrelől mrrn-
tet is .lieú végezrrile
Jelcrltkexi{s i

FIjnApE§T. v, NA§Y-§,lNnOn il" ít

ROs€h gyertyák ccónnkBríltorokhoz. sogód-
mótrrrog kerókpilro}lroz minrlen autószák-
üzletben kaphatók, Lerrdkeréknrágnesek
alkatrészei, má gne§f;!-{irúk delejezése, lentl-
kerékmá gnesek tel<ercselése és javíttlsa szak-
iizemílnkben n legolcstibb l llosch Rírbarr
KíT., 11urlupest., VI" Vrlci-irt 22-"."21"
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(-$_ la,qmadtk törvény.. c. cikk fotytutása a

9. oldalról.)
_ Gyorsabban, doktor úr l...
Gyorsabban... még... még gyor§ab-

ban t... A fennslkon faradtságtól kihagyó
szlweré§§el, fulladozva rohantak vé8i8,
lrgalmatlanul vonszolva a mardnem tán-
torgó orvost" §tubby mlntegy káprázatban
látta csak, bogy Ben Morrls eIéJük fut,
bogy túl a nyitott, altón Lou kétségbeesett
moudulattal hajlik Georgo ágya íölé. Egyet
érzett csupán; azt, hogy a halállal íutottak
ver§eDyt és Ók nyerték me8. Mert tudts,
bogy megnyerték l

A meleg kályhasarokban lassan kienge-
dett tagjaiból a fagy és egymá§t támogatva
Henryvel, valahogy felálttak. Coííey dok-
tor ls éppen akkor égycnesedett fel George
meUÓl. Gémberedett ujjait n},uitóztatval
§zemuve8e fölött a két íiúra pislogott és
minden gúnyo§ él nélltüt §tubby_ra bic_
centett :

-_ §tubby kartárt a megállapltá§a h€lye§
volt l . . . Ha tehetl, kérem, segítsen. Azt
biszem, ön is úgy véIl, hogy má§ híiáR ez
sz a§ztal ts megfelel l - mutatott az ütött-
kopott, de ti§ztára sírrolt deszkatákolmányra,
és a lámpa alá rángatva feltlobta iá a nagy
táskáJából elókerüló habti§zta vásznat.

§tubby mo§tmár egé§zen álonrvilágban
Járt. Mintegy révületben rakta íorró vízbe
sterillzáIásra az eszközöket, gépiesen dör-
zsölte le a kezébe nyomott keíével, §zappan-
nal karját, önkéntelerrül bPlintott, mikor
távolról, nagyon távolról íeléje szállt Coíley
,doktor kérdése :* Ismeri a Bü§zercket?... * és vala-
hogy már természetesnek találta, hogy fehé.r
kópeny-kötény kerül a ruháJára védóálarc
a §zájára és hogy az ó gumike§ztyús keze
rakja ki szabályos sorba a íényesen esillogó,
íorróra gózölt késeket, csipeszeket, rigy
ahogy kirakta már néhányszor Brainard
doktor íelügyelete mellett, egy-egy csendes
délután, a Blue Ridge-e kórházban, csupa
,szórakozÁsból.

És Henryn, a csupa-technlka, rádló-
különpróbás Henryn is álarc volt. Az e§ztaha
nyujtóztatott Nagy Yadász lábát fogta,
tnlg a í€hér vászonnál ls sápadtabb Lou
tartotta öccse íejót.

Ekkor a süppedó, feszült csen<lbe belevá-
8ott a doktor parancsa:

_ világos§ágot l
A zseblámpák sugara odaömlött George

,testére és az éles fényózönben villanva sza-
ladt a gyermek bóre alá a fecskendó tűh€gye.
Aztán borszegz illata párázott a fülledt
levegóben, ds a íénykörból parancsoló moz-

VERKLI§Zó Az UDVARoN,
avagyl

íüzíapoézis a reklámban

-. . Jók le-gye-tek gye-re-kek:
Franckot, Knei-ppet ve-gye-tek:
§o-ha mást ne e-gye-tek:
Te-le lesz a be-6ye-tek! .,.

§,íaatplnrfu!.

dulattat kinyüt C.oííey keze a mútókésért,
hogy percenve,nyí|Jon meg a penge nyomán
az első, rózsaszín vágás.

A lámpákon túü lélhomályban halványan
látszott, mint vonaglanak Ben arcán az
iznrok és hogy Steve csuklója meg-meg-
tezzctt néha, és látszott, amlnt Henry szeme
kerekre nyílik a bámulattól az álare széIe
fölött. , . És aztán mogínt csak a doktor
hideg, szenltelen hangia kötötte magához:
törlést... kend6t... a póIyÁtl - patto-
gott a követelés, mlkor már halomban hever-
tek a vér€§ múszerek és Georgeon máris
ott §zínesedett a tapaszcsíko§ §ebköté§. . .

aztán Coífey kacagó teklntettel Stubby
íelé bókolt:

._ Köszönöm, e§szi§zten§ úr t
Henry csak tátogatott eddig, s halánté-

káról patakokban folyt a veríték, § most,
hogy beíeJezódött a műtét, hídegvére íel-
mondta a §zolgálatot. Kltárt karral, szé-
dülve imbolygott az ajtóhoz, friss levegórc
vágyakozva. §tubby odaugrott és elózéke,
nyen felnyitotta elötte. Az ajtókeret vilá-
gosságában sötét alakok tfuitek elő. Jinrmy
érkeiett meg a máslk orvossal és egy ápoló-
nóvérrel.

Coffey doktor mentegetőzóelr íelhúzta a
vállát :

-. Ne haragudJék, karÜrs ! - kérlelte
a későn érkezőt - Stubby kollégával már
elvégeztük 8 munkát l Valóban §ttrgó§ volt.

Az elkésett kutatva körülnézett:
* I{o1 hát ez a dr §tubby ? ._ kérdezte,

FtzE§§ Er.Ő A MAGYAR (§ERKÉ§ZRE!
Az évfolyam végefelé. közeleclik. Sz'eptemberben új óvfolyam kezttődik,
Hatszáz olrlal érdeke§ olva§nivalót kapsz a §zerén.v előfizetési dtjért.

Fizcss rrrár rno§r elő a MAGYAR CSER.rÉSÍnnt

_ 
::,]Ét

mikor a saját nregítóIé§e §zeri}rt sebol scnt
lelte.

- íme l - ölelte magához Stubblt
Coffey. - Tanult a St. Andrews-kórházbau
és ma viüsgázott mint gyakorlóorvos. Ne
vessük szemére a fíatalságát. Idóvel majd
pótolnl fogja ezt a hiányt l - mondta
kacagva.

A kövér, öreg doktor bácsi két telryert
közé fogta a lázas, kipirult íirlarcot. l{élyerr
a szemébe fürkészctt:

- Látom, cserkész vag1, ! .* dörmögte
mély torokhdrrgjáu - Níi vitt arra, hogy
kórházban dolgozzál ?

Stubby nagyot lélegzctt :

-- A harmadlk törvóny ! * felclte egé-
szen halkan.

- A ... hannadik ? !... §{elyik azl ...
Stubby huncutul csippentett oda Carring-

ton felé:

- Henry barátom majd megmagyarázza.
Ez az ő kedvenc tárgya l S mial,att lefőziitt
paJtása íintort vágott az aJánlásra, oda-
osont Cofíeyhez:

" -- Doktor úr ? Hát valótran elindulhatok
ezen az rltotr ? --- nutatott Georgcra. A fórli
elértettc a kérdést; s tlíztatóan rntrgszori-
totta a r.álaszt sóvárarr váró katját:

- Az €mbernek hinnie kell ablran, hog1,
odafennról elvezérlik az útját ! - intetl
az égre. *- |ieked már fogJa valaki a kezt,tl.
Menj hát tor,ább l

Éls barátságosalr §zeretcttel hátbadómöc-
költe a felújongó flítt,.

I

Painiger Károly ötvösmester úi cime l Budapest Y, Yilmos c§á§zár.út 72. 23



lD}t§l{.-la^i\
RoVATVnZrTs: FoDon ÁRpÁn

Az angoranyúlról
[:lgvik l'clarlrrl rrnli, lrrlgv ol1,xrr lrirziállrttrrli gtltrrlozírsát

isltttlrlt:s§iil<, trtr:lyc]it,l. lfl tltrlr:}- (,s r:sclliószi[.iriságtrltk is el
lttrl Iril,ni, 'l'iiirlrszr'ir ilttlrrli t,nir n lrírzirr.l,úl kczclttsér(íl. íg"v
l1l:i? jtillilt§ li-i szritrrutrkllnn l;t:nrrr,t-at.i-uk ktipd<b*n 

' js"a
tiilill lajták*t, [.lgl,arlez úr, rlny" l-dn ttlelttttrz(lsíikről ír,trtnk,
tz, rjl, fr:lrruár 't;*l-iin a ltírzinvtrlakról szr'liti szaltü.orialrrurró}
szrilir.rttil. írprilis 1il-tirr pctlig ril.jul<nt. ír.tttli lis ritjzllltuli Irl"

1lrlst irrró.l tt lrázirrvrllfajtilról beszóliirrk. alll(1l\" lltltll :t

lrr'lsltval. hanern a gyapiáva'| teszi nragrit tt:n.r,észtiíj szátltítrlt
rirléktlti§t1 ; t,t az angorarryúl.

Szítrt" tagl,tlbbríszt hrifelrór, ritkrilrbarr szürke vagy,,
l't,ltrtc, rltl rrriirrlii{ r.:s;rk cgvszírrű, sohasetrl trrrka, }iisIes{(i,
2.,-r i{ lig stilvti ílllit[, tltl 1ji., 20 cttr. htlsszil szűr.c tt,szi
rlllggr l't, \-art rlrtrvliltllsziirii l'rr.jla is. t]tl órttikcse lrtr * ki)nrt.vú,
1ltrlra- scll,r,tltszr'íríi attgirt,artltil, ()l1-irrr r,z- rrrirrtlta tisztit
1rt,ltIl§ltt, \'ilí{\, \,illtl'tblt \.tllltlt lrttt,krllva ,\ l't,lltirtrcJt rzttttIi
r,iil,ilst,k. it lclit,ttiltr:}t llat^ttriii. ljítrrlitt gvalr.jrrli liiittttr-cn
lilziittlilltlrt tltltt,nrl. g.vi,lIrgtitl lólrtlsiik !)(,I]l {}kl}z lrekili fr'rj,lnl-

tttir{, llttgis tnliilllr kr:l'(,l iiik lagr,tt5írjttli t:s íg}, |'t_lsszt,rk
l]lr,8 íiktt llrrrirljrjnlitó|. nrcl.vt,t. fínortr rttlriiznIl t,ililit:k
lIrtrlirr,r|r,|i, rlalrku. lieszllíi) kriszílisí,rr hasztrálnak,

l,]z ll l<tittlts szíirözcl Itag}:{}tl íiszta gttl<lozás1 ltilvelnl,
r]r, r§,\,éblillttt is liag3 gottrldal ris l;ílrtélcltlsl,tr ,litill rzze7 *
g.l.iitrrliirií, líltonr iillall nl trátrnurrk" liag"r- ,lt"lr e<lés. lrrr91"
iiiliikn(:l fogvn kcll l]t:lctrrtr.lrtiinli ; ezrirlt.tl" it*t tt*trt is kiált.
,uirillpll g5ct ttl sztlnvtd Ss líttont. gyiinge rlrtrzetéhetl kiinll},{,ln
t.shct,ik rottt:sol:is" §zcrclei.|ll, gl"iingdrlen logllrl1<nzzunk
,",tliik, rrkkrrr *zel{iltrk. hctlvcsek" ktrzesck leszrtl:ir, I}cszril-
glllíi, ll*rózii, hivti szflvurtlcril kélesóggcl lrrlzzítnli" jiinnck
tis ttc!r! ktril /ili+rt lttiszrlIttrtnk. (il,cnuelirItnr"k. ldt,gtlntkneli
nt tltr$tlr,ljrii}i }n{.í{. h{!g} rlk rrélkíil zaklassílk ijkct és liábor-
gli§§í!li rr.tttgaltnrrlil:latr, §ii]örriiserr rt szlrptatós anl,aá,llaLoliat
lil;t liir:si!t.t,rktl{. r'lv,jri|i ttttlg rrritr<lr,ln hiállavaló za,var;.1sl.ril.

Az rttt.ylrnvítl- attl,ilvcll .llókésnrü látszik, olr,r]n vcre*

krrlii tclnlriszr:(.ii. azór{ ntintllgvikr:t kiilört r*l<eszllrltl kdlí
t_a rl,rrni.

,\]ii ktrtrro1llrtt akar loglallitrrni az llr}gora ten_vósztésé*
!el, arrrrak a gvakorlatllarr kr:ll clsnjál.itatria az isnerctekpt ;

tzctrliír,iil rl]vaslria kr:ll lza,kkiilr"vvcIiel és Áz an1loranyúl
círrtíi szirklallril.

§zt:r,kcszl.ő.ie t,. l.,a,iÍa \rilntr,ts, Rudalresten, lX. t(r,ns-
1lér rllca li-, 8, l, 'l 9,'l'anilesos érinLkezóslic lóprri az Arrgora_
gyapiasn._vtil 1ictty(,szllih Or§zágo§ §ziivetségrivel is {Burla-
J]c§t', \/, []l'r1.1rrrl,r-rrlt:a 24\. l:,z írz es§f§,iilet lriírllltásnklrl. ris
l lnltllr littttrlial rettrlez.

\ag1, szcrepet, játszili a tcn§észtésnól n nyulak sr:kféle
bcti,gsége. íjzelirrelk és az clienii]i való óvrjitrtri,zltetlósckntlk
isnrerete is szükségcs a tenytlsztórrek, h(_lgv itlejí{, vtlgye
il rlagyobb bnjrrkrrali" ltt meg kell jegyezniink. hrrgv íejiilc-
rtek g}akori joblrra-balra való tnozgalása nertl lrtd,egsóg.
T:iz az úH.r,,nevr.,zttl srilúlúx az §ngoralr_vrllaklrali iiriiktilt
szoliít_sa. tttclv íajtlljellcgiilr]riiz tatltrzi]r, Ll:)r|erri kcll a
tpttl,tisz1_1ítteli :,t glapiír elr.ételtilrtlz, felrloIgrrztisálrr,rz is,
\lii l,sa]i rigl valttitllarr log bele a Ienl:ti57|1!3bc, t tllaga
|i/rt,titl tlttrlrl. rlt, i szrlgí,itv rillatkáli is ,nregszcttleliill iáral lirn-
t,'r S'i l .

I]cíciczésiiJ nr(lg egl,szer íígyclnleztetjiik az érdelilórlii-
krlt. l-tog_l, lcgel§ő kel]rlk a jó }rírrrirsrnórl és a tisztaság,

A puszta siratói *
lrta: Gyökörry Bndre

tJorbrlla r\nt]r;!s juhász volt hajtlanta a kunsági pusztán,
Ugl, rrtlarriitt már az li szír,e a liildíiivcs, belátbatatlan legelöhöz_
,11in1 ;1 11rillt a furtrlyl'rh,,2. Hátar szamarát Fiilesnek. prrli kutyá-
i;it i:ürgi,trck sz<ilította. Flzel a ki,t értclmeq jószággal beszélge-
it;tt csak Borbo|a Alrdrás néha napokig is! Estelente peclig Íu-
rul.:li.i/rval 57rilítgatta az ógte a csil!agnkat s ígv rnrrlattllla l}1a

9:rr is. Fülesi is, }'ürgí,r is,
l'.gvszer a mezőkpriilö í.,ejlnván Birrlr,lla Ánr:!,r;lrs n_vija í'eli:

lil,r.:ttitl:
* Jti ertót" r\nrlrás l
.* Adiorr lsten!

- Mi rrjsag crrcl'

- Esót várnánk, szárarl a legelő,
* Minek itt rnl,ir az eső, András. nem maracl meg ílgysc rz

trnlszta? !* Nern marad? Ncrn,órtcm, mit mold kelmed?
-_ Hát rna a virosban voltam, ott hallottam, íelszántják *zt.

ltgelót"

- Ntrn lchet a! * hitetlenke<]ctt Borbola :\utlrás.
Ncnr iri hiit iikigye}nre egy árva szót sc az tgész bcszi,clhő}"

Hírí akkor lni lrsz vele. ,,reg Fiilrsse l. Fürgévcl! Hová rnegy ő.
ha itt l"cltiirik a prrsztlrt? Ntrn lrhet a! Varr még az uraknalr is
rl ívr:.

l)c bczzeg nag"vOt ili]zeti Bortrola András. rnikor a nyár ut(ll-
ilrrr a r,;'rrlll kocsi.ia hátrrm urat vitt ki a pusztára. Áz egyik a
polg/rrrrtcstcr volt" Őt isnrcrie jól Borbola Arrr]rás. A polgiirmes-
|ir a kr:1 ttrnt l'nlytor:osan mérrrők úrnak szriliíqatta.

.* .\,ti!.nri:rhetnck rzck itt? *.kérrlr:zt* n:aAábao az örcg

i Jlrlitatvátr,v Kis krrtya. napy kuti,,a " , . rírnii clbeszól{:sekhól

24 Peiniger Károly ötyö§me§ter úi cirrre : Budapest Y, Vilmos *sárzár-rit 72,
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juhász s köztlebb ku1lorodott hoz.zá a Fúrgt, ökcgyclnrc pedig a
Füles nyakát simogatta nyu5talernu[.

Két városi hajdú hártlmlábú szerszámokat szedett 1e a ko-
<siról. Azt fclállították a mérnókök, valami csővet íektettek rá
és azon kukucskáltak bele a végtelen pusztába"

Nem álllratta szó nólkül tovribb ezt a dolgot Borbola András,
tisztclettel a polgármester mellé húzódoti,

- Miben fáradoznak ezek az urak, polgárrnester úr?

- Hát nem tudja még, András?

- Nem ép. Nem voltam már iöbb, mint e6y fél esztendeje
a városban,* Ezt a pusztát felosztja a város. Ot holdanként kiosztjuk
a szegény emberek kózött szántóföldnek. Kevés árendát fizetnek
érte és ha jól megmunkálják: jobban élhetnek, migt mpst, Kel-
med nem is iratott magának földet, András?

"_ Nem tudtarn, hát nem írhattam.* }víés jut. Irjak öi holdat?

- Nem kell.* Nem? Miért* Nekem csak a puszta Lell, a legeió hetl, a nyáj kell, oenr
az eke, Dem az ökör, nem a szágtóiöld.

- Jó, jó András. De sok szegény embcrt juttatrrnk fóldhöz.
ha felszántjuk ezt a nagy pusztát, Ngm lcsz olyan nagy szomo-
rrlság, Már az ósszci szántja is mindenki a nraga részét.* Már az ősszel?

- Usy bizony" András.
Es mikor a város eladta Bcrrbola András juhászra bizr:ti

rryáját, akkor hőkkent meg csak igazáa az ötcg.
Kampósbotját lefektette kutyhója tlé, nraga is rnellé heve-

redett ós könnyes szemmel nézett a város felé kanyargó úton
porző nyáj után, mikor elhajtották,

Arra senki se bírta rfiszoríiali,, lrr:gy ó is se6ítsen a városba
terelni a mészárosoknak eladott, bégető fehér bárányokat. Fürge
kutyája is mellette szűkölt, Füles szamara pedig iszonyatosan
iákolt a nyáj után.

És mig 'él nem szántrrtták az őteg §orbola András a|óL az
utolsó talpalatrryi legelőt is a boldr-rg szcgóny emberek: ő trem
mozdult kunyhója mellól a Fűlessel s a Fürgével, l{iába hívták
atyaÍiai a faluba az öreg julrászt: két jószágával cgyütt siratta a
felszántott pusztát.

Ezután ment csak haza kis falujába, kózel a város alá.

Ekkor tőrtént
§ülest az uclvar<in az eptrla mellú áliitoit jászolhoz kijtöttc

az elsó este Borbola juhász. Fűrge kutya a jászol alá hasalt. A;i
öreg pe4ig beballagott a házba, hol nénje puha á5yat vetett neki,

- Feküdjék le, András! Meglátja, milyeu jól aiszik ebben
a puha nyoszolyában.* Köszönöm, édes néném. Mégis csak jobban szeretek én a
kunyhóbau álmodni éjszaka is.

És nern jött álom Borbola Ándrás szemére. §orgoló<loit e
tollas ágyban s csak nem találta helyét. A késő őszi ójszaka szi:-
líd csillagai bekanóikáltak a házba és szinte csalogatták a sza-
badba az örcg juhászt.

Éjfél is lehetett már. Borbola András felkelt, Csörrdbcn fel-
óltözött. Kiosont az udvarra, A pitvarajtóbarr motmogott:* Fclülök a Fülesre és kimegyek a pusztára. Hajnalra visz-
szajövök. Észre se veszi néném, hogy holJártam. Csali szétnézek.
Ugysc tudok aludni!

Ballagoit is Borbola András az eperfához. Ott nézett csak
nagyot. Nem látta sehol Fülest, A jászol gyönge kötelét elszakí-
totta, Az öreg csöndesen megvakarta a fejét és ffrttycntett:

- Fürge, gyere ide!
Dc Fürge sem került elő a jászol alól, Nem is r.olt már se-

lro1 az udvaron. Áz öreg csak bámull. A kapu tárva-oyitva nó-
zett rá.

- Mcgyek utánuk! - mormogta a juhász.
És nekivágott a nagykunsági pusziá,nak. Hamarosalr clirti, a

szélit, l!íindcnüti u8ar fekctóllett fclójc. A régi lcgclő új szárrtó-
föld most már széItében, hosszában" Áz öreg törte előre magál
az u8aíon.

Megtalálja-c az ökunyhója lrelyét? Egyszer csak egyre eró*
sebben, erósebben sivít íeléje a kutya szúköíése és a szamlr keser-
ves iázása.

Nini! Fürge vonit crtt gazdáju rógi kunyhója helyórr nagy
nekibrisúltan, mellette meg Füles kaparja a fiilszántott lűvet han*
gos ordítással.

Es mikor megpillantották szonr.lrú gazdájukat; rnóg rragl.ubL
.iajvcszékelóssel siratták a 1rttsztát s hamaroian vclük sirt Bor.
bola András is egész kóső hajnalig.

Nem hiába nem igen sírt addigvaló óletóLcn.
Most belcsírta magát a halálba.
Az ógi mczőknek se igen lehetett nála ir{rségeselrb julrárza.

1
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A ma$yrr,r eserk6szeú és au
á,llaúvédelem

Győr város fölevéltárosa, dr. Bay Ferenc, 18 éwel
eze\őLt még cserkészlit1 volt. I!íint ilyen, CserkészéIet cím
alatt cikket írt_az ,,Allatvédelem" lapba, mely a mi Magyar
cserkészünk Áuatvédelem című részénet 

-etorle 
volf 

- 
az

Országos Áttatveaő EgyesüIet szolgálatában ugyanazon
szerkesztő alatt. Maga a magyar cserkészet is fialal volt
még akkor, de az állatvédelml hajlandóság és tevékenység
már akkor is virágzott berkeiben. Kitűnik ez az emllLett
1921, évi cikkből. Kedvesen írja le, hogyan vonutnak ki
darumadaras zászlójuk alatt szünidei táborozásra, hogy
szabad idejüket a szép természetben töltsék, hasznos ügyes-
ségeket sajátítsanak el és neme§ erényeket gyakoroljanak.
Csapatjuknak madárnevet adnak, van Fecske, Sirály,
Pacsirta és más madárnevű csapat. A cserkészet meg-
ismerteti a fiúkkal a szép természetet, füt, fát, virágot,
állatot és megtalálják bennük és magasztalják mindezek
alkotóját, a jó Istent. Az együttélés folytán kiíejlődik
le]kükben ae lgazi emberszeretet. De a cserkész az állatok-
nak ís barátja és az állatvédelem els6rendü kötelessége
a cserkészeknek annyira, hogy tlz törvényüknek 6. pontja
így szól: n,A cserké§z nem kínoz és nem öl meg szükség
telenül állatokat s másokat is meggátol tebetsége szerint
az állatkínzásban." Igy idézi Bay a 6. törvényt, de most
így szól ez i ,rA cserkész szercti a természetet, jö az állatok-
hoz ós kíméli a növényeket". Egyébiránt közvetve erre
utalja a cserkészt többi törvénye és egész szelleme is. Köte-
lessége másokon segíteni, kötolessége naponként legalább
egy jótettet vógrehaJtani, kötelessége a gyengébbeket ön-
zetlen§l, lovagiasan segíteni. Es gyakorolták is ezt a szép
kötelességet a magyar cserkészek, erről tanuskodott aa
1933. évben Gödötlőn tartott Vtlágtábor sikerült állatvédelmi
kiállltása,

§z a lelkület és ter,ékenység csak fokozódott az Orszá-
gos ÁIatvédö Egyesütetnek a Magyar Cserkészszövetségbe
törtónt beolvasztásával. 1935 január hava óta a Magyar
Cserkés2szövetség utóda lett az Országos Állatr,édő Egy-esti-
letnek és átvette annak kötelességeit és jogait, §bből kí-
folyólag a Cserkészszövetség állatvédelmi megbízottja, e
sorok .írója engedólyt kapott a va]lás- és közoktatásügyi
miniszteriumtól, hogy az iskolák állatvédelmi működésé",
ről a tanügyi hatóságtrktóI a minisztériumba érkezö jelen.
téseket minden tanév végén megtekinthesse ós feldÓ16oz-
hassa. Ez meg ís történik és ennek alapján statisztikai ki-
mutatással jelentést küId a Cserkészszövetség a mlniszter
rlrnak minden évben. Ezekben a jelentésekben a cserkészek
csak itt-ott szerepelnek küIön, mert általába§ együtt mű-
ködnek a tőbbi tanulóval, de több értesítés kíemeli, hogy
segítő szellemükkel serényen müködtek közte.

Ilyenek : a budapesti VII. ker. áll. Madách Imre,
debreceni r. k., hatvani á1l., nezőkövesdi kir. kat., szegedi
Klauzál áll. gimnázium, a buda"pesti VII. és XI. ker, női,
veszprémi áll., pécsi városi felsőkereskedelrni iskola ; a
lepgyeltóti közs,, pécs! közs., motrácsi átl., kaposvári közs,
fiú, bajai áll. leány, mátószalkai ál1. fiú polgári iskola,

A hatrtani áll. gimnázíum értesítőjéből vesszük a
követkcző sorokat :

,,Természetvéd.elem, Intézetünk számos tanulója cser-
'ké§z vagy legalább is cserkészlelkű. A termé§zet törvénye
(VI. cs. t.) így sokakban talált követőre. A l{agyalCserkész
természetvédelmi rovata 150 példárryszámán'keresztül
tt_rborozta híveit a természetbarátok táborába. Diákjaink
minteg1, 25o/o-a állított télen madáretetőt, gsaknem az
őlo/o-a gondozott otthon állatot és 70o/o-a rendszeresen
belekapcsolódott valamilyen módon az á||at- és növény-
védelmi munkába (virágöntözés. famet§zés stb.)".

A mez6kövesdi kir. kat. girnnáziumtran a cserlrészek
106 pétdányban járatták a Magyar Cserkészt. Itt külön
ifjúsági növény_ és á]latr,édőegyesiilet műkötlik. A sátor-
aljaujhell,i kegyestanítórendi r. k, gimnázium cserkészei
egy árokba fordutt szekeret, segített'ek ki, a lovakat meg-
íékezték és a sebesülteket segélyben részesltették.

Pécs szab. kir. város íiú felsőker-esk, iskolájában a
természetvédelni munkásság nagyrészt a cserkészcsapat
kebelén belül folyt le. Kirándulások a]kalmával mlndig
felhívták a tanulók figyelmét az okozható károk hatására
és kötelességükké tették, hogy tél idején gondozzák'az arra
rászoruló állatokat. A Mecsekhegyen új madárodut állítot-
tak fel, mely az intézet nevót hirdeti. Cserkésztáborukban
előadásokat tartanak a szomszéd községekben az állatok
és növények kínrélése ós védelmezése érdekében.

A mohácsi áll. polg. iskola igazgatója írja l n,Az állat*
védelmet cserkészeink gyakorolták dícséretreméltóan. .A
lélek nemességének nagyon szép rnognyilvánulása az állat-
és növényvédelem. Az órákon mirrden alkalonrmal ki-
emeltük ennek hasznát és szépségét, de arra is törekerlüünk,
hogy a növendékek megtanulják és megismerjék az álLat-
és növényvédelem gyakorlati módját".

A mátészalkai áll. polg, iskola értesítőjében is olvas-
ható, hogy különösen a cserkészek lgyekeztek jó példát
mutatni a természet- ós állatvédelemben. Egyik_másik
egész kis fatskolát készített kertjóben. A tanárok felhívták
figyelmüket a Mindentrató remek, teremtményeire, melyek
az ő dicsőségét €s a világ kifürkészhetetleu céljait szolgál-
ják s ezzel is igyekeztek ifjtiságuk lelkében a neme§ ösztönö-
ket ápolni.

Mindezekből láthatjuk, hogy e ,törekvések nemesek
és bizonyára a legszebb gyümölcsöket hozzák rlgy a köz-
gazdaság, mint a közmúvelödés és közerkölcsiség terén.
Csakhogy valamivel szélesebb körben és végeredménybcn
az iskolák egész területén száz százalékig el kell terjednie
e munkásságnak. E célból csakugyan üdvös volna, ha a
Magyar Cserkész minden iskolába eljuthatna rltmutatásai
val és a cserkészek mindenütt elóljárnának e téren. A vezetók
feladata, tehát, hogy gyakorlati útmutatásokat adJanak
ebben az irányban a cserkészifjrlságnak.

Fod,or Árpád.
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A lrang ós a kép csak a máso]ás után
Jierül ugyanarra a szalagra.

}tirrdezekről pedlg Kereszti Ervin
hangmérnök úr világosít fe] bennün-
ket, aki két felvétel szünetében, íél
kézzel tltakzatos műszereket igazgatve
magyaráz. Büszkék lehptünk, hogy a
hangíelvétel egy zseniáIir magyar talál-
mánnyal, Pulvárl Károly mérnök hang_
felvevő gépével történlk. A Hunniában
Tobis-Klang rendszerrel dolgoznak és
szakemberek szerint a pulvári-rend_
szer minden tekintetben íelveszi a ver_
senyt a nrilliós tőkével külföldön kl
kísérletezett Tobis-Klang-hanggal.

Ezután következik a íilm születésé-
nek második szakasza: a vágás, Itt
varázsolnak a kevésbé sikeriilt játé-
kokból esetleg igen jó darabokat. §zak-
emberek szerint a műterem és a rendező
után a vágószobától és a vágótól függ
a film sikere. Vágónak (angolul cutter_
nek) hívják a film összeállítóját. A
íílm készítésénélaz eddig teljesen külön
utakon haladó rnűvészet és technika
a vágószobában találkozik egymás-
sal. A vágóasztalra tulajdonképpen kis
vetítőkészülók van felszerelve. A még
különálló Jeleneteket és képeket itt
pergetik ]e, itt szabJák meg azok
hossztiságát és az itt kiadott utasítások
§zerlnt készíti el a laboratórium a képek
íolytatólagos ogymásutánját, a közöt-
tük levő esetleges lassrl áttünésekkel,
egymásramásolásokkal, montázsokkal
e8yütt a teljes negatív filmszalagot,
melyről azután szükség szerint pozitív
másolatot készítenek.

A tekercseket ezutá4 bádogdobo-
zokba rakják. It{éhány nap, esetleg hét
mulva pedlg minden dólután három_
szor-négyszer rljraéIed a mozik vásznán
rnlndaz, amit az író elgondolt és amit a
rendező a színészek közremúködésével
egy-két hónap leíorgása alatt többé-

kevésbé művészi íormában negvaló-
sított.

Végtelen számát sorolhatnánk íel
azoknak a fogásoknak, nrelyekkel a
felvéteIek elkészítését megkönnyítik
és az esetleges lehetetleneket is lehet-
ségessé teszik. Mindenki emlékszik még
az ElcseréIt ember_ból arra a jelenetre,
amikor Kiss Ferenc kezetíogott saját
magával és kósóbb önmagával beszél_
3etést fol_vtatott. Fekete háttér elótt
fe]vették Kiss Ferencet jobbfelé for-
dulva, aztán visszaforgatták a teker-
cset és a kép másik oldalára (mely a
íekete háttér miatt az előző felvéte]nél
nem kapott fényt, a fényképészettel
foglalkozók jól tudják ezt) telvették
balfelé nézve. A bátteret később má-
solták hozzá.

Sokan csodálkoznak azon is, hogy a
filmekben az énekesek a legmagasabb
hangot is minden erőlködés nélkül
tuttják kiadni, arcuk nem torzul el és
ének közben játszani is tudnak. Aa
ilyen felvótelnél pár nappal előbb fel-
veszik a hangot és később, mikor a
kópíelvételt készítik, a közben hang-
szórón közvetített multkori hangfel-
vétel}rez az ónekes csak a száját táto-
gatja. Per§ze, arra vigyázni kell, hogy
a kép a hanggal szinkron legyen,
vagyis egy§zerre történjék a száj nyi-
tása és a hang hallása. Ezteszl ]ehetővé
azt ls, hogy egy énekszámot soronkint,
széjjelbonthassanak és a jelenet válto-
zatosabbá való tétele cé§ábóI esetleg
közben tárgyakat vagy néma szemé_
lyeket szorepeltessenek. Ha pedig a
szereplőnek nincs jó hallása vagy ének_
hangja, ezen ls segíteni lehet: a dal-
hoz, melyet néhány nappal előbb nem
szép, de Jóhangri ónekes mikrofónba,
illetőleg fllmszalagra énekelt, houzá-
fényképezik a hangtalanul éneklő szí-
nész arcát. A íilmen tígy fog hatni,
mintha a szlnésa ma8a énekelrié a dalt.
Az ilyen előre felvett hanghoz a kép

bozzáléayképezését szaknyelVen play
back-nek nevezik.

Az egyes, zenével a]áíestett jelene-
teknél pedig a már elkészített film-
szalagot levetítik és a vászon előtt
belyet foglaló zenekar egyidejűleg a
kísérőzenét szolgáltatja. A karmpster
látja a képet és így könnyen diktáI-
batja a helyes ütemet. Ezt a hangot
külön felveszik és később másolják a
megíelelő képhez. Ugyanígy kószítik
az esetleges utószinkronizálásokat is.
Ha a hangga] közben valami ziiLr (baj,
a filmgyarban született új szó) volt és a
hangszalag hasznavehetetlen, a leper_
getett néma képekhez a színészek még-
egyszer hozzámondják a szöveget.

Sokszor látunk döcögő kocslt, eset-
leg száguldó vonatot, a háttérben vagy
az ablak előtt e]suhanó tájakkal,
Ilyenkor a felvételt sohasem mozgó
kocsin vagy vonaton készítik. A szük-
séges hintót felállítják a müteremben,
a vonatíü]két megépítik vászonbó] és
fából és a háttérben kifeszített se-
lyemre vagy homá}yos üveglapTa egy
már előre elkészített íilmszalagról ve_
títik az elsuhanó tájakat és a teleíón-
póznákat.

Mindezek a film ellesett műlrely-
tttkai, apró íogásolt, melyek természe-
tesen igen érdek]ik a laikus közönsé-
get is. Pedig talán jobb volna, ha nem
tudnának róla és megelégednének azzal
az illuzióval, amit a íehér vászonra
klvetített, már elkészített film nyujt.

Riportunk végetért. Elhagyjuk a
mútermet. Mögöttünk becsukódik a
va§tag, tömör ajtó, elnyeli a műterem
zsongását és elzár annak titokzatos
ülágátót.

Ahogy kifelé megyünk, újra halljuk
a felbúgó dudát és látjuk az ajtók
íelett megvillanó vörös lámpákat.

Odabent új felvétel kezdödik.
uitéz Szegedi Ldszló
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'I uauLy nlrir jártunh ezen u tújttn,
A tü§hés, brlzótos hegyoldulon.
S núnL rru. uhhol, i,s éPoly uígan szúllt.
csulőn és tüske hijzt uiclám dulum.

En kuzrltem a dalt s ti utánarn
Fújtútoh, htlgv az út t.etőre ai.sz...
I'cdig t'űjt ruehiinh u csaPkod,(l gally,
A csulűn, bozót, u szúrós töuis.

S néha szisszent egy röuitlke jaj is,
hlihor a csalán u bőrünhbe mrlrt,
De mi csah tapodtuh egy,re t'eljebb
A zörgő, Pattogó, ba,rna avarl.
Ntház urllt uhhtlr u ht,gyrt julttutth.
,1 bórcrc érnünh, ltl tl tetőre;
Ftljulottunh, nterl nem csüggedtünh 7,1,
Á szíuünk zúgta fcllyaóst: Előre! . . ,

Mtlst nem sebez uéresen a tüshe
És a csalán se téPi a lábunh,
szelítlebbé uálih u csulánus
LlL i'' u*r"cru egl^ze'mi 

oi,?r:;:;: ,r,uboda Bél,a

Az oroszldny -uaddszdsrú
:;u,,;,i::;,;::

,l,:zuu h,rzdett ee ktztlődtti tt dtllog, httgy untikó tttttittttt Ll

lt;zltlitttl, ggütt tt sürgiingös, oz! htni egg siirgőnyt. Én rúpeslutt-
luttuttt ttz süt9löngre. r|zott röguesí megiunerlent u.z írúsúrú,
hUglJ (z! u sürgött11l cgtlsz leejts hizttlttstiggaa u konuim : a tu311tts
(,sti.szúr irlu. Rihlig tigg is uól. Mer amikó az iikröltet nilrt
be]cötöltem az isl(tllóba, elóuaslam uz sürgiht11l, ttkibe az uót bcl,e
!úreenvzLle, hogy ígg ktlm(tm, úllg krlm(un, |enekelleníi ntg-
Lisztőue éreztúm magam, ha lúnap délutún egg kis oroszlúng-
uudúszúsr u eeg g iinné lozzúm.

Lldt, lttlglg az illemraruleekczéseket nleg ne sértegessttn,
músnup reggee lea}casztotlam az oroszltittyokra lüuődöző mu.skl-
lúmal, ozl lementem a huióúllomúsra. Ipeg jókó érk:eztcm.
,| pirus supkús ten9leri kulttttz mún emeele a ződ léggcsttlút..
lrugg asatltli : inlulús / Neln uót idlJtn u gtlndókodúsru.
hugy ntell1ik t'Ioltúra szú.jiak |ő, tr'öszáttlttt az cesöte, miueehrlgg
uz tlkadt a lúbam üggébe, Minggún öszue is öleelceztütút az
Jlottássaa, núuel mer kisűt - mún umenngbe abba a hideg
lengeri uízbe kisűhet ,* mondok : kisűl, hogy ttti hihetetlen jó
komák uaggunk. Aszontlok u |lottás komtimttak, hagg ipar-
koggyon, mer én mán tLlluttitt u négus Csúszúrttú akarok lenni.
Eire rúkupcsót olgatt sebesra, hog111 csak tigg repűtek ee mellet-
!ünk a süigönyltarölt. I)e nem sokúi11 öriíheltüttlt ,u ruryg selles-
ségnek. Fél:ezní köUötl, miuel mcr a tenger olyan tészihó értünk,
ufi tele uót hullúmokkael IIún perlig ," antin.l azt a lertttészet-

taizos köngubű tugggúlrlk ,-. tt httjóttctk tt uttttallú tlltirőlegesen
ttittts rugunga. Igg tlzt c méngkű ttully sebesség kirúzt.a uónu a
lecltünkel is. De ttzér íglg is kt:rtlközött egg kis uígasztalús, Mer
a /assrl halutLtistti jobbtttl ttteglúllt"rltlult, hogg minő sok szrlrdínia
hal uszkti a tetryerbe. Persze a huluk meg tt tlobozok itt tnég
ltülön uszkrjnak. Alig hogg sztmléni kezdtern a szardínia halak

M,
,§.
:=
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ll1í.:§ íi ,Jl),l)0l,ül; í.i:li/,$ l.rtll.sc(t§_ci, rylJ5:..t,iht ki.911uyItt í{:iit €lJlj
:;ziit ttlltlségesen .nr:.g.lJ Lúln hal, **iyújtuguti ái ŐWi,iÍ. t,,,"g'iJ
ttrclgik, elnberl. hupjy P u |lolla tríeiiiü- I4er ez u Íumyu úIÍŐt
|őleg etnbereuéssee |ogluaAuzik- De'amiló Dérengző, ip{g utgau
meg§orLdola.tlqn. Inel az erős napsütésbe nem. iett tt'siente'elé
semmit. Atni4ek ozt az lett u'köuelkezése. hoqu e{ll) naoul,!
trüsszentett. É s pedig ol g an t:sudúlatLls ruli u ot," á,, iÍÍa'i-áLÍti,'t
talan ncm is lehet. b'éloduuru düt tüle illottu. Szalutll-ánt
hozz(un_ u |Iollús, ozl aszlndi: ,,Juj, ketlőes J<lttos konuint,
csináii ttttn u?latniL nrcr még egg illjen trüsszentés, tlzl a !lttl!.uegészen |ő|urdú." Én ozt az! csinátatt, htrga beugntl|átn a
tenger u_lzibe, _lltugg_ észrcuctl u cdpa hal, r:ö§uest g'yütt 1"tt,.,nnagq sebbee-Iubbaa, No, de én se matudtant rcst. Eeliezdiem a
két lúbamat kőrbe-kőrbe |orgatni, mint a hajó ru htitttsó kerekit.
Hasítottum is a uiret clg,at bolund sebeseá, hogg nem guöziitt
utdnq.m öszuecsu.pódni, Tgű, megmérgesedett eiii: u ctliiá lrut.
míDeehog!] mindíg meg köIlölt uúrnia, lwg11 a uiz ösziecsapó*
g_gék. Mer bíz a tengcr szitraz |enekin nem lehel úm úszi.i :
Q§."k \cv íoporzékól.- szörngű iagg nÉrgibe, Egllszeribe csal;
Iőborzóta a szőrit, lőltunkorítoltu a |arkút, ozt ódaauúst eekulllla-
rodolt, Gondótam': haza megu. Oz:t mdn kezdlem is lassí/rrii.
De ualahogg nem uiggdzíantl ozt ztitongru |ufullant. Recme-
regtem, k(tszáIódtatn. de csak nem tudtam leA,erűni a zúklnurú.A cdpa hal pedig észreuetle, ozt ggütt is mún |et(tn, tniiií u
ueszedelent. Mi léuő leggek? nú téuő legaek'/ Előhúztuttt o Drt,.s-
kdmatrozteekezdletn íqragni magam alatt a zútottul. A t,úllu hut
pedig ggült, ggütt,csuktl7g dűt rulu tt uerlték a nugy Ígueke-
zeítü. Mán-ntán arrú uót szó, hogg rulam többó soie trcni les;
s,zÓ, atnikó uégezetü ís sikerűl-ma-glám atatt ee|aragni a zútan§!-
Igg ozt, mire a cdpa hal oda éit,mdn és ís ú§zúsbu uótam.
(J tnán kiakosodolt az előbbi históriitbt1, ozt mdn nem hdtúrú.
hanern ódaarú akart bekapní. Na háí ipeg ez lett u ueszte.
A |ödeemes úllat nent szúnútolt arra, hugg uz étt ggurs sebes-
ségemlű a uiE .lt szokolt lüzesedni. U csak gaütt, gllütt , . . Dt
ahogg ggütl, úgy meg is |őt a szegéttg púra. Én úrtatlan uaggok
a dologban. Mér nem uigaúlotí jobban magdra, *- Ilóttom alú
kupt-am a szeftncséllen iószágol, ozt íttdútan ujssea o tlotkthó,
aki bízung jó lenrutadl. Ahogg hasogatom, lnsogalont uisszu.-
|elé a tenger uizil, htlt trcm elibém senderedik egy irgwtnrulltttt
nagg :tEúz lribtl uizi pók? Kicsit,nlndak, vót az ukklra fiúnt egy
tó teleies szénaboglaa, a lábai pedig küIön-külón ega-egrl
mér|őd hosszúak. Erős udt, bika erős ! Amí abbú is kítűnik,
hogg bízong magamnak i,s uagg öt percig köIlölt aele birkóznom,
anúg |ődhő ludtatn vágní, De még alkó se ngugodott. .Mire én
Ietepertem, a mellíre térbetyütem, ozt tlgy öszuecsontóztam
egamúsraa a lúbait, mítú az asszongok a batgu uégít.

Yót ís nagg ünneplés a |lottdn, amikó |őkapaszkodtaln.
Csak úgg szórták elíbém u sok uirdgot ! Ki szakaitóuaa, ki
laligáuaa, ki meg szekérree, Térdig júrtam u sok uírúgba, |öIeg
az ibolytl uirágba. Naggon belehatódtam u ú,Iogba. Hunnan a
csudúbtl íudlák nwg. hogy étt ar ibolaq aititgot szeretetn a
legerőstlbbetű !

§yerencséltt uól, hugg a ILaga ünneplésbe a tíggetttttttt
a*ér éles maladt" nvr eggszeribe csak észreueszettt únt, hullg u
lenger uize eekezd |ekele leruú, Mondok: ehutl. uatt rnútt u
Irciule letwcr ! Alig monLlort ki, mdn meg pirosodni kezddl.
ltotultllt: ehun a Pírus lenget ! AIig mottdom ki, ttttitL h<ill,,ttt
is. afulg11 kaiabáiúk a parti uitlélerű: ,,Jtittos blltsi ! ,Ititttls
búcsi !" )da nézek: hút csok tlgy lengeti a kalapjúl u lönv3tt11-
lelcn sak négus enúer. .Ltttottt (un, hogg az eggik aruttykorotult
Iengel. Mitzggltn rdísmertem, hogp ez lehet u. négus csriszú.r :
az én ösrégí kottutnt. R.öguest a nllaltúba ugtctllant. uzt tlgg
összeuisszaijleekezllinli. A rezes banda szól, a bu.ndérium saru,
kozalt, mt besl.útunk a csószáli hínióbtt, azt mún indrllttn&, l,s tl
palotúba. Anrcrre eementünk, rnítfi".níele nrcg(jjlnezlek ttlllenl ,

dubúttík a süttegiükel, clihénk teregetlék a szűrjliltcl, l.tllttt11lolltl|
a ltendőjüket Nem is tttdtolt lí atra rúgundólti. hog11 tttittö
szörnyÜséges llag!] Dót. u négus etnbcrek lerktstldísr irúnyt,ttthn.
Pédának okáú eguszerifu csak oda nllmrumk a hinlóttllhó, trl
nagu éjienzes lííu:oette |őemtlile louasl.ti. Iis ez núg l,sal
ha.igaún'Ietl uóna. De ozt uzokat, ukik a hittl(lttkat |őetneeíék,
azókitt is íőemeelék. Ozl, akík mosl uólttlt alú, acokol i.s tfutnee,
#k. ail azukat is íöenvelék, QzL azokat is !őenteetik, Ozt ilzt,kut
is |öemceték. De nem trom tobdbb, mer l(ttom, hugy ntnt biritil.nl,
nún loudbb képzelőtlésste. (h'ol11l. l;i)u.)

Pórull&rt pllttOr
Nózd Pcmzli Pált, mily aagy

múvélz!
Házipaeska egy-kettö késa.

A kós, ttudúrí oreretettcl
T*pótára akalztja ícl.
A Bodrit ic ,,felkópeli".
Jól siker§lt. Nem szégyenli,

Hogy lrandúr ne unatkozzóL.
Metlé ktrül a lrutyár kép.

Baj lett cbból miurlenképpcn.
Amint látiuk itt a képen,
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?ío yag, ! igazán nem kell §okat mosdani ?

lskolálran. utazás krlizlrcrtto liirán^
dulásotr nincs alkalmunk kezetrnosni,
,Aklror mégis csak egyíink. elveink
ellenóre, mosat"lan, sőt láthatólag is jó
piszk<ls kézze| '' -- Lehet ám a tízórait.
útravalót úgy megíogni és kienni a cso_
magolópapirosból, hogy kézzel nem
nyúlunk 1lozzá, A papiros nagy részét
letóphetjük, ha már egyik kezünkkel
a papiroson keresztül jól megfogtuk
az ennivalót.

3íjíÁí U míqmúű eök,!

Az igaz, hog_v
a nosrlásból, für-
désből is megárt-
hat a srrk. Ezt
azóta tucljuk, mi-
óta az .,iisszkonr-
íortos, rneleg-
vizes" lakások bo1-
dog bérlői ,,úgyis
meg van fizetve l"

Igy védekezünk a betegségcsirák megevése ellen. Másik
szemponi: mérgező vegyi anyagokat ne vigyünk a szá-
junkba ! A mosatlan kézzel a szájba kertilő vegyí anyag
nenr halálos mérgezést okoz, de a ,,sok kicsí sokra megy"
alapon, rnégis lassanként komolyan l,eszélyezteti az egész-
séget, Nyomdászok a betűk ólomtartalmával. d<l,hánygyári
munkások a levegővel is belehelt és a kezükön is megtapadó
nikotinos portól, kertészek az atzén- és nikotintartalmú
növényvédelmi szerektől stb. mérgeződhetnek. De szám-
talan anyag káros lehet más módon ís. }íég a *- cukor is !

Igaz. hogy nem megevés útján. Igy nem szokobt a cukrá-
szoknak megártani. Nlógis fontos, hogy ők is alaposan
kezel tnossanak rntrnka után, s czzel eltávolítsák a kezük
bőrén, kúlönösen a kcirörn mellett.i barázdában lerakódotí
cukrrrport. Ha ez ott marad, makacs köröm melletti geny€-
tlés| 6[67, ami persze munkaképtel,enné teszi a cukrászt.

Szóval: ha móg a cukol sem való a kézre, mossunk
csak szópen a,laposnrr minden evés előtt kezet l

2. Kezet kell nrosni minden piszlros |oglalkozds után,
Ezt a jó ízlés is megkívánja. Rendes munkás kezén, munka
után, nem lehet rögtön ruegi§merni messziről, hogy földdel,
festékkel, vagy kátránnyal dolgozott-e ? A szorgalmas
diáknak senr a tintától-tustól íekete kéz az isnrertető jele.

§íinrlig meg koll m<rsni a kezünket, }ra klozeten voltunk.
Iizt a jó ízlés és az egószség egyaránt, szigorúan megkívánja,

Ezek után befejezésül arra lyukadunk ki l és mégsem
kell ,,íolyton" mo§ui a kezünket,

Először megmo§§uk reggel, miután már voltunk kint
és befűztük a eipőnket. (Tízóraizás előtt nem lehet: kiesz-
szük a papírból.) Másodszor megmossrtk ebéd előtt.

Uzsonua és vacsora előtt l 3., 4. ,,Elpiszktrlódás" címén
még 2._3-szor összesfn ?.--8-szor napjában. Ezt csak ki
lehet birni rlgy-e ? Csak aztán az a kéztnosás leg;ven rende§
munka, akkor Anyuka sem fog háromszor visszaküldeni
a fürdőszobába,

A kezünk bőre jobban bírja a g}akori §zappano§ mosást,
mint a testünk egyéb részein levő bőr. Azért nyugodtan
megmoshatjuk a kezünket * nemcsak hetenként kótszer,
Ha mégis szárau. a bőrünk, olcsó és igen jó kézápolószer a
közönséges, kiolvasztott, sótlan disznózsir. I]oltban kapható
kézkenőcsök anyagául csak azért nem ha§ználják, mert
itlővel megavasodik. Otthon azonban kaptok egy kanál
íriss zsírt, az elég.lesz két hétre, azalatt nem avasodik meg.
Csak este kenjétek meg nagyon vékonyan a lrőrt t ele.

,,Tisztasúg |éI egésrség!', megrlnásig ismert mondás,
úgy-e ? De igaz. Igaz az is, hogy ,,szomorú vlga§z a bajban
társat találrri", }Iá a piszltos kezeddcl valanri bajt szerzel
magadnak, grttól nerrr fog elmúlni, hogy más is pírrul járt.
mert nenr mo§ta meg idejében a kezét.

ltt ijsszetalálkozili a két cserkószttirvén1, :

A r:serkész testben és lálelúen tiszl.a.
A cserkész mellgondalt. blót:sg I,L tlr.,

le{Rto}*..

mclcg vizben türödl.ck. srrk u*n..o*t 
j"Jjít1';irit#J'X

bőre, }irepcdczett, Jlattanásokat, tlíílbajokat kapott, . .

pedig_ igazán ápotta rragát l

, _Fppun ez volt a baj : a túlgvakori melegvizes, §zappano§
íürdő egészen kiáztatja, zsírtalanítja a bőrt, kihozza a ter-
mészet_es állapotából. Ami pedig rrem tertnészetes. az meg-
bosszulja magát.

Akinet*.'áltandó melegvizes íürdőszobája van, annak is
elóg hetenkónt kétszer fürdeni. (A,zt kéidezlreti valaki:
hát"a pólyásbabák hogy bírják a rraponkénti fürösztésL ?

!.lgy, h_ogy azokat enytrébb szappannál mosrlatják és ntm
hagyják a vízben ázni. A fetnőttek egyik lribája az is, hogy
kelleténél tovább áztrak a kárlban.-A kisbabákat fürtlé-s
után olajjal vagy kenőccsel megkenik, a fetnőtteknél ez nem
szokás, de nem is szükséges. Célszerűbb nem annyit fürcleni,
h9sv a bőr elveszítse természetes zsírját. A nyári, szabad-
hitlegvizes fürdőknek níncs cllyan erős zsirtalaúító'hatásuk,
mint a meleg káclfürdőnek")
, Ezeket tulajrlonképpen a középen akartam elmondani,
de ha már igy van, legalább a kedétyeket szeretném meg-
n5,ugtatni.

Ha a túlsok fürdés káros, nem árt-e meg a sok kézmosás
is ? Anyuka olyan sokszor mosat kezet vólem és a tanár
urak is rendszeretet osztályzat címén a körmünket is nézik.
Hányszor \ell egy nap kezet nro§ni, hogy meg ne ártson ?
. _Kezet kell ryosni l 1. Minden étkezls etöít, 2, minden

piszkos foglatkozás uídn.
7, Minden étkezés előtt. Miért ? §zérL, nehogy megegyiik

a kézzel szájunkba rakrrtt ételre (kenyórre, sajtiá, gyiiirűtcs-
1e,. s.t}.) az ujjainkról rátaparló betegségcsiiákai:és vegyi
tulajdonságuk miatt mérgező anyago[atl

Betegségcsirákal szedünk tiiszó a kézfogással. villa-
ao9_o! a kapaszkodó-szíjról, a lépcső karfájáról, a cipö-
fűző_nk meglgazltásakor a rákerült ulcaí porból stb. A kezúnk
esetleg egé§z€n tisztárrak látszík, nrógis gümőkór. intluenza,
skar]át és mÁs fertőző betegség csirája várja rajta, hogy a
piszkos ernber megegye t

l]tkezés elő|t tehát kezet mosunk eluböI és ncm ,,szük-ség szerirtt".
Persze, kózmosás szappannal, vlzzel, alaposan !

Nerucsak a kéz nregnedvesítése j -
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ÉRvELÉ§
Torlatanárt Nem is gondolhatjá-

tok fiúlr, hogy miiycn cgéozréger a tor-
nászás.

Lajhár Laiclil Áz órcim coha§em
tornárztak.

Tornalanár: Dc mcg ir haltalr
mind.

NEM TEHET MÁST
Fóhadnagy: Mondd meg nekcm infan-

teriszt Csülök, mit csinálsz, ha őrségen
vagy és a puskaporos toronyba be üt a
mcnnykó?

Inf. Ccülöl: .|elentern aláson, a leve-
góbe repülök!

ÁLLÁTKERTBEN
Tücrök Pityú: Mondd anyukám,

nem sz€dül a zriráí, mikor olyan mags§-
ból oéz le?

c§AK ANNYIT TUD...
, Koldul (énekló hangon): Lönyörütjt-
nek rzegény nómán c5y pár fillérrcl!

Bsy járókclő: De hiszen magaaem
néma, maga berzéI.

K o l d u r: Na éc ba ennyit sem íudnéL
bcrzélni, akkor bogy mondanám m€§,
hogy néma vagyolr.

atí.-G!t*t-lrt@

1an*

BEMAGOLTA
Verkli Mirka (az iskolában hadarj:r r

lcckót) : Istvánthasonnevfifiakövctteatt,ónorr.
aki...

Tanár: Lassabban hékás! Tehát helgy is
hívták az új uralkodót?

Verkll Miska: Hason!

KA§ZÁRNYA UDvAnÁN
órmcrtcr (a sősú önkénteshez):

Hallja ma5a Mancrctta, úsy léplred itt,
mintha a tyúkszemón ic monoklii viselnc.

&?N-W
MEGNYUGTATÁ§

Kiefiú (a házmesterhez): Azt iizeni édes-
apám, hogy a háztetón becsorog a víz. És
kórdezteti, bogy mindig így szokott ez
lenni?

Házmcctert Mtlndd meg apádnak, hogy
nem mindig, csak akkor. ha az csii esik,

,%r

MEGMONDTA
A tanteremben valaki óraközben elröf,

- Ki röfög? - kérdi a tanító,
Csend.

- Ki röfög? _ kórdczi mégegyszer.

- Én tudom - válaszolja Cinege._ Nos ki rófög?

- A disznó - feleli a csibész.

F§svÉNYsÉG
Fukar Fcrir Nc rlrnogacd máí aqy-

nrit a kutyáD8t.
f,cf e Fcri: Miérl ae?
Fukar Feri: Mert elhopllr bete.

KÉ§ö MEGBÁNÁ§
Falánl Gyurka (bőgve) : Édesanyárr,.

igen megbántam, hogy elloptam az éretlcn
almákat.

Mama: Látod te haszontalan. Most fáj
ugye a lelkiismereted.

Falánh Gyurka: Nem a lelkiismeretenr,
Inkább a hasam.

{a'*tzfr",

Légy bítr.rr ós rner(,"z, --
vidám és tettrekész, -igyál sok Frauckkueipet,
erós leszcl, - mint
Popcye a tcngerész!...

KINEK §ZüKSÉGE§?
Egy nraszatos gyerek jegyet kór a fürdő

pénztáránál.

- Nem mósz irrnen! - förmed rá a
pónztáros. Itt csak tiszta emberek füröd-
hetnek!

- .Ió vicc! Ázoknak urinck fürrlől -*
nyelvel a lurkó.

BoLoND E§ET
Az ércttoégi bankettrc kéczüló iíjri el-

kérte baráija íekete ruháját. Miutón fel_
vette, a barát egy darabon eltícértc. Az
ifjú, hoty, hogy ucm, clcgúczott éa a sza-
lónnadrág végigrepedt.

- Hú a rézLakarát - klált fel ijcd-
ten a barát, - tc erel cl ég az én uadró-
gom reped cl.

A l\tagyar Cserkészrzövetség Hlvatalos l,apJa, Előílzeté§l ára ogiy óvre 2 pengő 80 íiüór, amély egyszorro küldendó be. E8ye, rám ára 28 tttlér.
CsekkiáBla 31,4?8. SzerkesztÓ§ég é§ kladóhivatal3 Budap§st. 

üe T.frr"is#3l#í?l"g.lTi§$:htí,z. 
§zerkesztésért és kladárért-íelelór: Ko§tt Béla dr.

Nrqmatott Tolnal Nyomdal Mllintézet ér Kladóvátlalat R..T. mólynyomó köríorgó8épcln, Budepert, Vll, Dohóny tt1ce 12.
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