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Átlandóan magadnáí hordhatod, ; hönyualahban

Szeretnéd, alaposan eí-
saiátítani a uízbőI uaíó
mentés roppant Íoníos.
scígri tudamánydt?

ís megietení Nogy Fönöh

VA, I} vIZEKEnr
című cÍhhsorozata. Bőuebb mínt a Ma§ya? Cse rhészben megielent
ÍolyfcÍrÍsos sorazat! Tanuld mlg a uizből ualó mentés nehéz
m€§íerségét! Nehogy emberéIet sz ár adion íeIheden!
Kapható c Cserkészboltban! Ára csah P I-§O

aNRIt(}.NAI{
a kitün6 szomj esillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szalrad hiánvoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egészséges ital,
mely kü}önösen
hosszabb tírráknál
nagy ellenállóké-
pességet kölcsönöz.

*
Kízárólagosan honi nyers-
anyagokbó} 6,ártia a

raAilCIí iln,ilnil{ FIAI nl.
nag_vkanlzsal és mo§on,
szent ján osi hazai gyáraib an
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g*!$dp.za úűftan
* Itt aaakáció, éIien azmaagszabadsdg ! * |elkídltússal

haggod el megkönnyebbülten az iskola kapuját. Isten veletek,
szép |alak, engem sem ldthattok egghamar ! * teszí hozzú
Pista barátad, de csak |éIhangosan, mert még nem kerüItetek
ki egészen ar iskola lőtúuolsógóból.

* Nincs jobb d,olog, mínt a szabadsúg l * szűri Ie magúbun
éIetének legfőbb tapasztalatút Dundí Péter és megerősttésüI
naggot ástt hozzá. - Az embet igazón rdszatul a §ihenésre,
csak ag a kdr, hogg mdr augusztusra iár ar idő és most kezdek
lgazán ki|áradni, no nem a megeröItető munkútól uagg a
pótaizsgdra tlaló tragikus készütettől,- tesszük hozzá mtiiljdtt
megngugtatasul olaasóink szómdra. Bizong a semmitteuésben
is ki lehet mcrülni, amint ezt Dundi Péter barátunk életbőI
oett klqsszikus péId,dia bízongítja.

- J_gi de kat, hogg oége már a vakúciönak ! - sóhalt |eITunga Karcsi, - pedíg még nem csináItam semmit és'mbst
akanék ualamihez kezdení. A szúrngas idö hírtelen elrepüIt *
áIlapttia meg pesszímisztíkusan koszorús köItőnkkel, á aégzet
hatalma újra elhozta a szeptembert és oége a aakációiak.

Órlllsz a szabad,ságnak ? _ én is és solrase éreztem
magam anngira szabadnak és softase tudtam örüIni aruryíru
a uak(lciónak, mint míkor kinn iárhaitam a szabadban Óaggtli aídéket, ú! életet mehettem megismerni. Mílgen szép'á
ngári napngugta uagg harmatos reggel és a lrísi levegőiet a
szabadsúg |elemelő érzcsét is magunkba sztuiuk. Ki merne
unatkozní _ilgenkor, mikor tudja, hogv szabad és menngí
szépség ds lcíncs uár reó? De a cserkész nem ér rú dbrdndozní
sem: megáll egg időre, ggöngörködik a szépségben, Ielke feszülaz örömtől, éluezi a szabadsúgot, de tudia azl.ís, hogg az idö
mulik é_s még nagg út aan előtte. A c.setkész mínatg ngitott

1sl9mry! jórja a aílágot, kincseket ggíiit, meg|iggel,-poítgázó
:, űon jár akár egged,ül, akdt őrséuel, csapatóaá{ aai egadtt.
: á cserkész soltc sincs |eladat nélküt: a szabad.sóg ís csak
!-azt jelenti, hogg most alkaláa uan arra, hogg szamaoi artttlOÁ,
, lússolz, 

_a..u ilág szép_ság eit I elf edezze, rai zb ai uagg íénykéib ei
..megörőkttse és közben mindig újabb kincseket gaüit§ön.'

,, , _ !g9n csetkésztlt előtt dllsz te is mostan, szabad vagg és
,. |etP_a7zőtit1g _indulsz. ,Becsukódík mögötted az ískola'Őagg, műhelg gi|üq, szabad aagg, de cserkész is oagg és tud"ŐŐ,

, h9W _mínden lépés, amit a világban teszel, 
-iincsggültés.

, A oakáció sem lustáIkod.ás, hanem lse*ész|elabat, poű aias :
;: kí oan szabua az időd és áost rajtad mulíi, nogi Átt tíld.sz ez
\:dú az idő alatt látni és ggüiteni.
',: 

_ Prorya uagg, otthaggod régi víIágod,at, az ískolapad.ot,' a^köngoek_et,_a műhelgt, szerszámot és-most' índul! eI' u ü
oíIúgat |el|edezní. A uakdcióban csináld, azt, amihez tíúueá
aan és atnire mdskor nem tut ídöd. Szabad. uagg és ezt a szabad-

i,,sógot hasznáId kí ara, hogg tli |el|ed.ezéseúet teggél. Rosszul
i ftI!"ry a oak_ációt az a iliú*, aki mtís elhatdrozdői nem tenne,' tl1iltthogg g ldin ngclotant oagg q, rendhaggó igéket ísmételné,

Yiszotlí aki egész éoen át munkát végez, iemlehet akosabbaí,
mltűogg a szabadban pihetwe, eloluas egg jó könguet, amiböi
sokal tarruIhat.

. _ 
nrlujsdg vár reáil a oakúcióban, meni és fedezd |el őket.A legtöbben nem tudnak elmenni utazní, de mig tgg is a leg-

szebb uakációí erogramm a táborozós mellett egg szép nagy
ggalogtura aagg bicíklikiránduld.s, ha pedig csóiakot is turisg
szerezni, akkor úggsem keII megmondanaa4 hogg mit csindt!.

íIa az egész idő alatt otthon kellene maradnod, a&/cor ís
i,ndulj el |el|e§ezöútra. Ilíenngí történelmí ncuezetessége uagg
lermészeti szépségeo érdekessége uan lakóhelgeane\- am{ib
eddig még nem í$ gandoltúL Mdskar mindig sialad,sz és csalc
gzt nézed, hogy el'ne késséI az iskolúból uagg műhelgbőI, de
hogg kik éltek ottan, mílgen nagg eseménged ia1'szóa{ak'te a
multban, an:rq nem gondolsz és mast lesz íd,öd innek is utána-
nézni. Éuközben aztán még az útszéli |dkat sem aeszed. észre és
az ugrándozó uerebeket sem ldtad meg * most arra is iut időd,
hogg kirdndulósra induli akörngéked dllat- és nöuéngiildgába',
gvüitllelsz és ha megismerted a természetet, akkor még is jogad"
szeretni.

Ui pil,1s9! qkarsz fel|edezni? * uan még mris lehetőség
ís, Ott uár rád egg érd.ekes és szép könyu, s nrosí lesz ídőd. eÍ-
oluasni, egg érdekes étetralz uagg izgalmas útletrás ismét elpisz
egg _mós _aild,gba, amit kdr uolna ismeretlenüI haggni. Id.egen
laela9n lassabban me§y az oluasús, de most böségesen lut árreís idő és menngire hasznos, ha ebben ís ggakotoltad magad..

Ilem akarsz lútni sem könguet ? "* akkar ggakorold maga-
dat _aalamilgen iiggességben, A technika oiizúgúnak egész
birodalma ud,r, csak el ne aeszítsd. közben a tütettnedet és ő|szre
boldogun mutathatod, meg barátaidnak, hogg mit tudsz. Közben
azonban ne kerüId eI az uszoddt, spartpdlgút, euezést sem, ha
uan tú alkalam., éuközben úggís káués- ídő jut erre,

Ne |elejtsd el, hogg ngdron sem Dagg eggedüI ! Az őrsböI
a_agg csapatbóI maradt otthon egg-két íiú, hetenkint egvsEer-
kétszer közös taláIkozót beszéltek meg az uszodában uagg-kozas
s.étar_a mentek, míndiúrt mdsképpen telík el tgg a nyór l Még
éMekesebb lesz, h,u idegen helgen taláIkozol- mús- csapatból
aaló cserkészekkel és tőlük is tanulsz ualqmit. Ősszel'aztún
et]_v 

_ 
úi nóláual, b emutatússal oagg ügg esség g el kdpr óztathatod.

el őrsöd többi tagját.
A régiek még nem ismerték a cserkészetet és ezért mondülk

azt, !?sc uotium pulainu d,iaboli'' - tétlenség az ördög
pdrndia. A cserkészre ez sohase állhat, mert a uakációbai
sincs egg pillanata semn arnikar tétlen lenne és unatkozássa,t
|ecserélné aa időt. A uakóció, pihenés íde!ét is cserkészmódra
töIti eI, cserkészszemmel kercsi az alkalmakat, hogg hol |ed"ezhet
|el aalami újat és közben ggült tli tapasztalatokát, kincseket,

Az idő mulík a vakációban ís és te tudod, hogy az idő
péltz és minden egges piltanata drdga kíncs' ua.f,fr stllgos
qdó_sság, amirőI szdmot kell adnod. Ezért az eggttc Újnagyóbb
és,Iegszebb csetkész|eladat úgg eltöIteni a uakáciőt, hog|g aűgén
aisszatekintve elmondhassad:,,ez ió mulatsóg, 1UiltmuiXapalt !" Mert esak az tud őrülní a uakúciónak, aií jÓI iasznáIta
fel az esztendőnek mínden egges napjdt és szepteáberben majd,
y íog ölüIni a uakáció végének, aki,a ngdrnák minden periét
klhasznóIua elmondhatia, hogg a píhenés, szórakazós, Údarcs
csak arra ualt alkalom, hogg üggesebb, cgészségesebb, uidámabb,
jobb cserkész lehessen,

Jó mutl/rdt ! Jó uakációt !
Dr. Póterííy Gedeon
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, |" ToBoRzÓ
Mint ahogy egykor a strázsamester toborzó"

tltra indult a katonának való legények meg-
nyerésére, én is toborzót hirdetek a cserké-
szetben, a M. Cs. hasábjain, a legények eteié-
nek.

,,Csapj íel, Öcsém !" mondom én is a ver-
bunkos őrmester módjára s első dolgom nekem
is közhírré tenni, hogy vitézí feladatra hivoga-
tok s válogatott legényekr§ van szükségem.

Kl AKAR REGö§ LENN| l

Felteszem a kérdést, d€ mielőtt vílxzt vár-
.nék reá, elmondom, mi is az a rególés.

Ma a cserkész€tben régölésen főleg a {alu
,népével való banítkozást értjük, tábortűz és
gyerekekkel való íoglalkozás keretében. Nénri
§zerepet kap a regölésben a falu megismeré.
sére való törekvés.

§z nagyon helyes és fontos törekvés, csak-
hogy még eddig nem lett álta|ánossá a magyar
cserkészetben s nincs eléggé m€g§zervezve,

Van már regös-különpróbánk is, mely szin-
tén népünk megisrnerésének s a népi értékek
terie§:tésének szolgálatában áll, azonban, saj-
no§, kevés a regös-különpróbás cserkészünk,
míy€l a próba nern elég gyakorlati.

A regös gondolattal kapcsolatba hozhatók
azok a törekvések is, melyek az ősi magyar nép-
dalok s az i3azl magyar táncok népszerűsítésére
€s elterjesztésére irányultak cserkészetünk-
ben. Amit ezen a t€ren yégzett a magyar c§er-
készet, az nagy értékű nemzeti szolgálat, mely-
ről a jövő művelődéstörténetírója is meg fog
emlékezni. Éppen ezért van szükség ennek a
tevékenységnek még öntudato§abb és még
erőtelie§€bb folytrtására,

A íenti törekvésekben megtalálható célki-
tűzéseket rendszerbe íoglalva és kiegészltve,
mondjuk meg.

Ml A REGöL*§ cÉt A I

l. f,tegismerni" megszeretni és
ósszegyüjteni 4 rnagyar népnek azo-
kat az életmódbeli és művelődési
kincseit, amelyek az egész megyar
műveltségnek értékei s melyeket a
cserkészetben is hasznosítani lehet.
(llyenek a,,tábori mesterség"-nek
azok a fogásai és eszköze!, melyeket
a magyar nép, különösen a halásrok,
vadásrok és pásztorok, a szabadban
való élete során kialakított; ilyenek
a magyar nép díszítő mívészetének
a cserkészetben is felhasználható ér-
tékei; ílyenek a népdalok, a népköl_
té§z€t íémekei s a népi táncok; ilye-
nek a népl 8yermekjátékok stb.)

2. Terjeszteni a magyar népi és nem-
z€ti művelt§ég értékeít a falusiak"
€l§ő§orban a íalusl fiatalság között.

3, Népszerűsíteni és terjeszteni a
népi műveltség értékeit a serkészet-
ben és a társadalomban.

A toborzó strázsamester egy íényes tallért
nyomott Íoglalónak a katonának ielentkezó
legény markába. Én a fenti célokat csillogta-
tom meg elóttetek foglaló helyett. Oíyan célok,
ezek, amelyeknek nemzetí jelentősége a leg-
jobb magyar cserkészszíveket meg kell hogy
dobogtassa,

HOGYAN LEHET A CÉLT MEGVALÓ-
§lTANl ?

A M. Cs. hasábjain meghirdetett új Regös
Rend-ben, regös-cserkészek és regös hadak
{csoportok) által, melyek felkészülnek a fenti
céíok rne3valósítására.

A regös-cserkészeknek meg kell ismerked-
niök a magyar népi műveltség éxékeivel, Meg
kell tanulniok ezeknek az értékeknek a gyüi-
té§ét é§ megőrökítését, Gyakorlatot kell sze-

rezniök az értékek népszerűsítésében és ter-
iesztésében.

Kl L§HET RE§ö§ l

Fíinden tizenöt évet betöltött magyar cser-
kész, aki íelismeri a regölés nernzeti jelentó-
ségét s csatlakozik a Regö§ Rendhez.

A jelentkezők akkor lehetnek a rend tagiai,
ha a ,,regős-próbá"-t megállották, A próba
pontjai a célkitűzés pontiaiból következnek.
A próba megállását a regös-központ irmeri el,
Fontos szerep jut a próbázásnál a csatlakozott
cserkészek regös-naplójának, melyben re6ós-
8yüitó tltiukról számolnak be.

Azok, al<ik a rendhez csatlakoztak, regös-
cserkészeknek nevezhetik magukat. Akik a
regös-próbát megállották, a regöléssel kap-
*olatban {ha p| regös-ügyben írnak levelet
vagy cikker a M. Cs.-nek) a ,,regös" elönevet
használhatják.

Áz egy helyütt lakó cs€rké§zeknek együtt
kel! dolgozniok. Az ilyen együtt lakó c§oportot
re3ös*had-nak nevezzük. (Er a rend harcos
iellegére s a regösők vérszerinti összetartozá-
sára emlékeztet, A régi nyelv s a népnyelv a
nemzet§é8eket, nagy családokat nevezi had-
nak.) A had tagiai között munkamego§ztás
van. Vannak közöttük ió énekesek, táncosok,
mesélők, szavalók, játékvezotők stb.

A Regós Rend, ha maid kialaku|, a róver-
cserkészkedésnek (regös íeladat lenne a rover
szó helyett is megíelelő magyar szót keresni)
ú| munkaága lehet.

c§APl FÉL, ÖcsÉl"t t
l. Jelentsd be egy levelezőlapon a M.

Cs.-nek c§atlakozá§odat a Regös Rend
munkájához.

2. lrd meg, ha valamílyen jó gondolatod
van a regös-munkára vagy a regös-próbára
vonátkozóan.

2
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3. Tanuld meg a regös-indulót.
A M. Cs. következő cikkében további rést.

letsket közlök a regös-íeladatokról.
A katonának állott legénynek {eiébe nyomták

a huszárcsákót. En ehelyett a szívetekbe sze.
retném vésni a regös,munka íontosságát,

Haj regö, raita.!

lt. uTRAVALÓ
REGÖ§_c§ERKÉsZ§KN§K

A regös-cserkésrnek me6 kell
tanulnía a népi múveltség kincsei-
nek gyüjtését és megórökítését,

A ,,toborzó".ban már megjelöltem a regő.
|és célját s megírtam, hogyan lehet' ezr a célt
elérni.

Host meg kellene várnom, nríg a csatlakozó
ielentkezések beérkeznek. Azután pedig a
rendszeres és alapos íelk6szülésnek kellene
következnie, mind a M, Cs. hasábjaín, mind a
regösnek íelcsapott cserkészek berkeiben.

Nem várom be azonban jelentkezésteket,
hanem már mo§t ö§§zeíróm az útravaló tudni-
valókat azok számárl, akik maid beielentik
csatlakozásukat a Regös Rendhez. Nehogy *
regöJes fő ideie, a táboroás és a nyári szünidő
káröa vesszen"

A tüzetes megismerkedést a magyar népi
műveltség értékeivel őszre hagyjuk. Most csak
a regös-munka egyik legfontosabb feladatához,
a gyüjtéshez adom meg az ,,útravaló"-t.

MIÉRT Fo§To§ a cvülrÉst
Gyüitenünk kelt a népi értékeket, i. mert

ezáltal gazdagabbá t*hetjük a táborozáshoz
szükséges ismereteinket, az ú, n. ,,tábori mes-
terué8'í-€t ; 2. mert magyarabbátehetiük velük
cserkészetünket ; 3, rnert a regös-munka másik
íő íeladatát, a népi értékek továbbadását, a
tulaidonképeni regölést, nem tudjuk elvégezní,
ha nincs mit toyábbadnunk ; 4, és mert össze.
gyÜitÖtt adatainkat a magyarságtudomány ís Íel
tudja használni, így munkánk által a cserké-
szet a tudománynak is szolgálatot tehet.

MlT GYÜJTSÜNrt
Már a ,,toborzó"-ban, a regölés céljának

megielölésénél érintettem, hogy mit kell gyiii-
tenünk, Csak olyat, amit a táborozáson, illetve
a cserkészmunkában íeí lehet használni.

A) A szabadban yaló élett€l kapcsolatös é§
inkább tárgyi jellegű népi alkotások és műve-
|etek közül számba !öhetnek a tábori életben
veremnek, őrkunyhónak felhasználható pász-
torkunyhók, csöszkunyhók s az ezek építesé-
ből eltanulható vessző- és nádmunkák.

Másik gyüitési csoport a kéregmunkák, fa.
hragások, szalma- stb. fonások gyüjtése, meg-
tanulása.

A szépen faragott vagy Íestett régi bútoro-
kat is meg kéll őrökíteni.

A következő c§oportot a kötélmunkák, cso-
mók gyüitése alkotia. Halászoktól, pásztorok-
tól, kötélverőktől, takácsoktól 8yüithetünk
ilyeneket.

Á vízicserkészek a lralászoktól" vízimolná*
roktól, hajósoktól, gátőröktől tanulhatnak
értékes ismereteket a yízenjání§ íortélyaira
vonatkozólag,

Főkép pásztoroktóí, vadászoktól, erdészek-
tól, halászoktól lehet a táborl konyhán iól íel,
használható ételrecepteket gyüit€ni.

§zámba jöhet még a gyógynövénygyüjtés is,
a gyógyító eljánísok s a népi növénynevek
gyüité§éYel együtt,

B} A népi művel*ég szellemi kincsein*k

§slzegyüitésénél első frelyet kapnak a nép"
dalok.

Az ősí népi iátékok {szabadtériek és tábor.
tűrnél iátszhatók) gyüjté§e szintén hálás íel-
adat.

Népi táncok rnegta.nulására is adódhatik
alkalom.

A mesék és mondák közül íőleg a tábor*
helyre és környékére vonatkozókat gyüjrsük.

A népnyeIv terül*téről a helynévgyüjtést
lehet.gyakorolni, a térkép|avítással kapcsolat-
ban. Erdekes az úgynevezett falucsúíolók, össze.
8yüjté§e i§,

HOGYAN GYÜJTSÜNK ?

A gyüjtés nem könnyű mesterség. Heg kell
tanulni a módiát. Ezért kíván.juk rneg a regös-
cserkésztől, hogy megállia a regös-próbát

Azok segítségével, akikkel a táborozás íolya-
mán már közelebbí kapcsolatba kerültünk,
eloszlathatiuk á többi íalusiak e§etlege§ bizaí-
matlansá8át. Ugyancsak ezektől az ismerősein k-
tól tudakolhatjuk meg a íalu szépen mesélő-
jó dalos, jó táncos embereinek, íróasszonyának
(írní a népnyelvben azt ielenti, ho8I festeni,
rajzolni}, íaragóemberének. nevét.

Tartózkodiunk a birálattól, hisz most nem
tanítani, hanem tanulmi akarunk,

A Piarlsta c§erkész kiskátéjában olvasható
a következő kérdés: MiveÍ tisztítja a cserkész
a csajkáját l ,d íelelet nem az, hogy _ mivel
piszkos, hanern ez: szeretettel. Csaikát is lehet
szeretettel mosogatni, de rnég könnyebb sze-
retettel, megbecsüléssel végezni a népi kincsek
gyüitéset. És ez nagyon fontos is, mert a nép*
rajztudomány munkásai csak akkor tudják fel-
használni eredményeínket, ha lelkiismeretes
munkát végzünk.

Á) A ,,gyü!tötí'" íár1yakal (pi egy halász-
kunyhót} nem mindig hozhatluk haza. De erre
nincs is szükség, Elég, ha leraizoíjuk vagy le"
íényképezzük a táfgrat.

__ Fontos, hogy íeljeg7erzük a tárgy lelőhelyét.
Ossze kell írnunk a árgy egyes részeínek ne-
vét. {Ugy, ahogy a bemutatott gémeskrlt tar-
tozékainak a szlavóniai magyarok közt haszná-
latos neveit ö§sz€8yüjtötte egy néprajzi ku-
tató.) Fel kell iegyezni a táfl,í méreteit; le
kell írni készítésének és használatának mód-
ját; iel kell tünt§tni, hogy milyen anyagokból
és milyen eszközők segítségével késrült.

B) A népdalok gyüjté§éhez bizonyos elő-
képzettség szükséges. Meg kell hogy tudjr:k
különböztetni az igazi népdalt a &űnépdaltól,
Külónösen öregektő! tanulhatunk ősi dalla-
mokat, de tanulhatunk gyerekektől is. Á közös
tábortüzí éneklós a leglobb alkalom a nóta-
tanulásra. Ha értékesnekl látszó dallamokra
bukkanunk, íe| íogjuk hívni a Népra.izi Múzeum
hivatott népzenekutatóinak figyeímét a íel.
kutatott lelőhelyekre s ők a valóban értékes
dallamokat fonográífal vagy hanglemezen meg-
örókitik_

Játékokat íegiobban a íatusi ííúkkat való
iáték közben lehet tanulni.

Táncot csak ar tud gyüjteni, aki maga is el
tudja iární a népi táncokat (pl a jamboreek
táncos ra|ának tagjai). Ákinek van érzéke a
táncoláshoz, próbáíja meg eltanulni a népi
táncot. ltt is íontos az llletékes néprajzi kuta-
tók íigyelmének felhívása az értékes ,,lelet"-re.
§nnól jó szolgálatot teljesítenek n tánc eg[es
mozzanatairól készített íényképek"

A mesék ég mondáí< leiegyzésénél a szó,
§zerinti húség a íontos.

A helynév-gyüjtésnél a táb,or közelébe eső
község és határ minden helynevét {íalurészek,
utcanevek, tereptárgyak" vizek, domborzat,
dűlők nevei) őssze kell gyüjteni s a térképen
meg kell helyüket jelölní" Az egyes határrészek
talaiát, növén}.zetét § a rájuk vonatkozó hagyo-
mányokat is le kell írni. Fontos, trogy a neve-
ket az ottanl tájkieités szerínt íriuk le. (Pl, ha
egy dúlőt Tölös-nek neveznek, azt ne írjuk
Tölgyes.nek.}

Az egyes községekre vonatkózó falucstiío-
lókat i pl, hogy keresztben vitték a lótrár az
erdőben) legkönnyebben a szomszéd közsé-
gek lakóitól lehet megtudni.

Á gydgynövények népi neveínek gyiiitésé_
nél azokat a neveket is íel keíl |egyezní, ame-
lyek egyeznek az irodalomban használt névvel.
A népl neveket elsősorban ídősebb asszonyok.
tól és emberektől kell megkérdezni. Ha níncs
közöttünk hozzáértő, aki a növény tudomá-
nyos nevét a helyszínen meg tudia állapítani,
el kell tenni magát a növényt s mellé kell írni
a népi nevet, a lelőhelyet és a gyüitő nevét. A
8yüitött növényeket (szárat, virágot, levelet,
termést) összeha.itott ujságpapir között kell
megszárítani s két keményebb papír közé cso-
magolva el kell küldení közvetlenül Beke

3



Ödön dr címére (Br:dapest, Vll, Rózsa utca 8*).

aki a népí növényeket az örszágos Néptanul-
mányi Egyesület é§ folyóirata, a Magyar Nyelv-
őr rnegb,ízásából íeldolgozza,

Er tehát a gyüjtés munkája. §bbe kell bele-
tanulnod. Ha belekóstolsz, maid meglátod,
hogy nemcsak hasznos munka. hanem pompás
szórakozás is,

No gondold azonban, hogyazösszes, itt íet-
sorolt csoportok anyagából feltétlenül gyüjte-
ned kell. Nem. Némelyik csoport gyüitésé-
.lrez még nem ís értesz s egyébként sem
valószínű, ho§)t egy helyen mindegyiket
megtalálod.

Az a fontos, hogy mindezek után kutass,
amit íeíleltél, azt alaposan figyeld meg s
azonnal gondosan őrökítsd meg regös-naplód-
§an.

Ha valamilyen népraizí tárgyat meg§z€rez-
üetsz, ne íogadd el minden ellenszolgáltatás
nélkül, Legkedvesebb viszonzás, ha egy íény-
képet készítesz érte az ajándékozó családtag-
iairól. (A megígért fényképet azonban ltpo§ti*
fordultával" meg kell küldened !)

§l Á LE§KöZELÉB§| TEÉNpől
l. Ha van a városotokban népraizi múzeum,

miel6bb keresd íel. A budapesti Néprajzi
Múreumban fókép a halászat, vadásrat, pász-

torkodás termeit tanulmányozd.

2" lgyekezz minél többet megtudni annak a

vidéknek népéról és életéről, ahova táborozni
készültök.

3. Ha hozxájutsz, nézegesd a Magyarság Nép,
raiza. Malonyaí l A magyar aép mívészete,
Féia Géza: Mesélő íalu *} és Herman Ottó :

A magyar haliászat könyve köteteít.

Szerezd meg és tarulmányozd át a Karácsony
Sándor által szerkesztett Regös kátét**) és a

l0l magyar népdalt.
ní. A Regös Rendhez csatlakozó bejelenté-

seddel együtt írj regós-terveidról s arról is,

hogy vannak.e csapatodban vagy városodban
olyan cserkészek, akikkel együtt majd regös-
hadat alakíthattok.

Hai regö, rajta !

Regós Morvay Péter l, BK|E

*) Sainos el már nem kapható. Ezuton i§

kérjük az §gyetemi Nyomdát. hogy készítsen
belőle második kiadást.

;*) (6phrtó a Cserkészboltban. Ára !! fillér.

NvÁRI R§püLŐ_KIKÉrzŐrÁgoR §i::Nri:!:li: i'Ji§.'a1',;á,§TJT:íí:,j*-:#iJ,ili:ü;,*:1-
ter8omban, A jríliusi 

""f"|#űiíá§ül;,.ff,iTt"§§-É§li*tiibá §íá:;iJ:fl,e"j;:s"Jffi;í:,.t'"" 
egy hónapra 40 pe*gó,

Ujra itt a nyár, a nagy vakáció ós véle együt.t beköszönt
a §árkányelegetés ideje. Azt hiszem senki sem tagadja, aki
valaba rnegpróbálta, hogy a sárkányozás pompás szóra-
kozás, kicsirrek-nagyrrak. De aztán meg sarkány és sárkány
között különbség i§ van, akkora különbség akfu egy papír-
ból hajtogatott ,,repiilőgép", az amol1,,an kisgyerek játék és a

komol}, munkáyaI megépített sikló-nrodell között, Sárká-
nyozni is csak rendes sárkánnyal érderrres s nem holmi
átabotán összeútött sárkánynak csfiíolt tákolrnántl5,al, mert
csupán így sportszerű.

A nagyteljesítményű, jól tnegépített sárkány való-
ban sporteszköz! I{ülföldön, különösen Iiranciaországban

és Ámerikában ezer és
J ezer híve van a sár-

kánysportnak. Egyesú-
letekbe, klubokba tömö-

_ rülttek, t-ersenyekel ren-
P dezrre( és pontos mér-

nöki nrunkával szerkesz-
tik meg az úiíibb és

_á újabb sárkányíajtákat.
ocPOt" Éidemes megÜmÖrni ésv elkészíteni ezekct a

miénktől elütő, sokszo-
ro§an kipróbált típuso-
kat. Méltán oda§orakoz-
hatnak a nálunk- ismert
rombu§z, körte, hatszög-
letű és dobozsfukányok
mellé. A legelütőbb sa.
játságuk, hogy az egyen-
súlyt nem fúIezéssel ós
a farok rövidebbre vagy
hosszabbra szabásával
biztosítják, hanem jól
kiszámított stllyeloszt ás-
sal. Ezért telrát senki
se vakarja a fejót közü-
letek, ha a képekre te-
kintve nem lírtja odaraj-
zolva a §zcmnek §zép,

' és kígyózva lebegő papír-
csomókat l

s:

_
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kereszt.rrl,cl ftd*tt cg}, h artrtínc tentiméter széles papírcsíkkal
burkoljttk lre a vázat, a következő harrnínc centitnétere§
sávot szabadon hagyjuk, az rr{sd keresztrúd mögötti részre
pedig egy 35 crn-es papírsávot ragasztunk. *d pontos méret
nasyon íontos, mcr[ e zzel biztosltjuk a §árkány egyensúlyát !

A lcél esrlntrr.szárrylra s zéles lrehajtással bodtjr,rk a papírt, és a
|első ke,resz{rúd végéné l erősítésül még kúlön le is ragasztjuk l
A fedőpapírt selrol se vcrtrjuk túlságosan feszesre. Stlkkal jobb
ha egy kicsit laza és vitorla módján megduzzadva engerlei-
meske<lik a saél:ryorrrásáuak. A kantárt a gerin,cléc 1. és I1.
jelzésű ponljára kötjük. rlgy hogy a két szálat a vezetö-
zsinórral összellőtő c§omó kcirülbelül tízenöt cm,távolságban
le5;en az I. ponttó}.

Á sárltány kész és ha van kót-háromszáz métet hosszir
spárgád, méghazxá jó erős, hajrá, ki a levegőre és indulás l ..,

A 2. ábrán látlrató sárkány egé§zen egyszerű, volta-
képpen a mi rom.buszsárkányunknak a körtesárkánnyal
kevert íormája" Kót egyenként egymét§r hosszrl t x /2 cm-es
léc ke}l ltazzá. A kéi lécet keresztforrnán egynrásra erősítjük
(2. ábra), rnógpe<lig tigy, hogy a kereszt ága a szár íelső
végétííl 23 cerrtirnilterre legyerr, A lreresztágat ívszerűen

A §orban az első az úgynevezett ,,h(lrom,szögletű
clonkaszúrngas dobozsdrkcíng". No, ne ijedjetek nreg ettől a
cifra névtől, rövidebbel is szolgálhatu.nk. Nevezzük csak
egy§zerűen ,rfrancia hadisdrkóng!'-nok, A háború alatt jelző-
sárkányul használták a nyugati fronton. Meteorológiai
szolgálatot teljesített, éjszaka időzlLeíL, szállóernyős vilá-
gítóbombákat dobált le, sőt óriáspéldányait a magasba
repítve léggömbgát helyett is alkalmazták, tehát légvtldelmi
eszközként is bevált. Ha méreteit arányo§an növeljük, bár-
mekkora nagyságban elkészíthetjük és ezért vegyük a leg-
kisebb formáját. (1. ábra.)

Szerezzünk három egyenként 92 centiméler, egy 90
centiméter és öt 30 cm hosszri 1 x /2 méretű lécet. per§ze
könnyú faanyagból. A legmegfelelőbb a fenyő* vagy kőrisfa.
A három hossztl lécszal mindkét végé| vagy negyedcenti-
méter mélyen óvatosan berovátkoljuk és ha ezzel végeztiink,
a két leghosszabb lécet, az alapléeekeí párhuzamo§an, egJ*-
mástól 30 cm-re az asztalra fektetjük, ós az alapléc végétől
számítva poutosan, ugyancsak 30 centiméter távolságba,n,
finoman c§apozva (csapozás, 2. ábra) enyvvel orlaragaszt.iuk
a felső keresztlécet, míg az alsó keresztléc ettől szintén harminc
centiméter távolságban köti össze az alapléceket. §zzel hál.
megvolnánk t A négy barddt az alaplócek végétől számítva
nyolc centiméteres távolságban erősítjük fel (1" ábra) ós
i-llesztjük össze a geríncléccel. Ha az enyvezós már jCll rneg-
száradt, akkor a vázat eltátjuk merevltő-kiitésekkel, az,az a
lécek között, átlós irányban zsinórokat íeszitünk kí, majd
az ABCDfi F-nidvégeken keresztül húzrrrrk zsinórt, beíejezve
a váz készítését. Fedőanyagul pergamentet, vékony c§örna*
golópapírt, vagy éppen celofánt ís használ}ratunk, §löször
Tacál a ,,d,obozt" ragasztjuk be a fedőpapírral, mégp*<tig
ugy, hogy a közepe, valamint a sárkány hároniszögletű
végei nyitottan maradnak. A sárkány íeje fslől, azaz a-Íehíí

Drrbozsá.rkány

'-J L\
§s-

meghaj}ítjuk, annyila, ilog1, a hét végét összetartó spárga-
hítr a v/rz szárát a íelső végtöl számíiott tizenölödik-ceriti
nréter távolságnál keresztezze. }tost aztán akár a rorttbusz-
sítrkáuy-nál, a vázra erősítjük a keretzsinórtn beíedjük
pllítl"l", jól megnézzük az úilaiía kantdrt (2. ábra), a sárkány
íejóről levezető szál 23 centiméter hosszú, *'és ezzel is
nregvohránk.

, A 3-.1. képen tátható dobozsúrkáng csupán a, kantálo-
zásában különbözik a magyar dtlbozsárkár:yiOt. e 3. ábrárrjól megligl-elhető a móclja._A nyolc kantáiszál míndegyike
körúlbelirl 25 cm hosszú. Építéséhez szükségünk vanliegy
95 cm-es gerincrúclra, négy 35 cm-es és negy Z6 cm hossiil
keresztlécre. Ebből kiviláglik, hogy a sárlány hossza g5,
széiessége 3ó, magassága pedig 26 centiméter.-Á vázat két
oltlalon 35-35 centiméter széles papírcsíkkal íedjük be, a
középső rész nyitott maratl. &vázat, mielőtt még báíednénk,
merevítő húrozással erősítjúk meg. Hogy miképpen kell a
merevítőzsinórclkat átlós irányban kiíeszítcni, az a 4. ábra
nrindkét rajzán jól megfigyelhető.

Andrástrrlri Ánrlrás
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]tűenelíürés a.
aillamok előI

{riincsen oiyan nyári trónap, amelyben a villám Magyar*
orszqgon ne okozna néhány halalos balesetet" A villám-
sujtás á]dozatai majdnem rnindig szegény, tanrrlat,lan

tölműves emberek, akik sokat vannak kint a szabadbarr és

nem tuclnak arról, hogyan lelhet a vi]lámveszély elől }rizton-

ságba hclyezkedni.
A cserkész is sokat van kint a szabadban, ezért szük-

séges, hogy a villám elő} való menr:küés titkát ismerje
A villámcsapástól nincs o]<a félni annak, aki betartja a
következő szabályokat ;

1. Kiránriulásokon állandóarr íigyeld a íelhőket; vedd
tudomásul a gyenge távoli mennyrlörgést. Kivált meleg.

f§lledt időben kémteld az égberlt nyugati részét, nrert
onnan szoktak jőnni a hirtelen érkeeő zivataroli.

2. Ha távoli gtenny dörgést hallasz vagy villámfónyt
látsz, akkor nagyon figyelj arra, millre1 iráuyba lralacl a
zivatar: közeledilr-e hazzád, vagy oldalt elvonul. A §zer§-

füles cserkészl a ziva!.ar netn ,,lepbel,i meg", mert legalább
fél órával korábban már tudnia kell róla.

3" Zivatar közeledéselror a tábcrt ne hagyd trl" Ha út-
közben ér a zivatar, igyekezz rilyan lrázba, julni. amelyen
villámhárítóL látsz.

4. Ha villámlráritóval vódelt épülctbe már rrenr tutlsl:
eljutni, akkor igyekezz okosan megválogatni. miiyen ltlás

házba meneftü}sa bi: l a rxagxslatokorl áltó házatiban nagyolt}l
a vill árnveszól3., nrél_veb lr err é p iilt- a l ncstny lráz akb a tr liis cbb,

5. Az irja}rb }rázak és vilták tlgy varrnal* ópllve, hogy
a villám lrenrrúk rrenr sok baji crkoz}rat. Job}: új viltrába
tuene.külni, rnint régi 1rarasz1.1rázl"ra"

ti. Ha sem§rifélc épúle l ni:rtls a kiízcllren. akkrrr igyekeze
ercl,ó}re lrrlzódrrí. Egyíorma mágá§ lákból írlió seép szál-
erclőberr a vi}lámcsapás valtiszínűsóge egésztn olerryósző.

?. Ha erclő nincs a közelben, csak fasor, akkor arra kell
vigyáznod, hogy a íasorbarr iehetíileg a kisebb ták alá állj,

&. Magúngas fa aíú semmíesetre se dílj. ;\ lralálos vi]lám-
csapások legnagyoblr rósze ol_yarr crubereket ől meg, aliik
magárros nagy fák alatt kerestek zivalar elől rnenedóket !

9. Ha a zirratar már kitilú és sem ház, sem erclíí, sem
megfelelő íasor nincs a lrözelben, ak]tor liizony arr* k*ll,

magad elszánnod, hogy a föltliin guggrilr,a várod be a villám*
lások végót. Á magános fírk ugyan csábítanalt, hogy ott
nem ázol rneg. De t* rnógne á}ij alájuk- r*ert lrisebll baj,
}ra mcgázol, minthir a villám g1,,ilkos tiize sujt le reá,d"

10. l!íagárros fenyőfán;r}i rni:g a kijzelúbe se urcrrj, rnerl
a ferryőíárrak az a kúlönös lrrlajrlonsága van. hogy a villárn
valósággal szótz&zna. §gycl tlaralrjai 50-1Uü nréter távol_
ságra is elrepülnek és alri| eitalálnak, azt inegillik vagy
srilyosarr nregsebesf{,ik.

1. l\ villánr legszívesebben sujt,le a hegl,gerincekrtl és

csrrcsokr*, továbbá a mélyedésok rrag5ron nedves részérc,

I]rősen netlves agyagtaiajorr husronkélszer naggabb a villám-
csapás valószíníisége, nrint száraz rrrészkővön I A heggek

tegíetső és a uölggek legatsó részt úlíulában ueszéIges, nwguk a

hegyoldalak víszant b iztosabb hetyelc-

72. Zivat"ar közeledésekor gyorsított iépésben, vagy
futva mehetsz viltámbiztos lrelyre, l)e ha a zivatar rnát:

kit.ört, akkrrr többel íutnr:cl nem. szabad. Á g1-orsau íutri
ember számára a villámveszedelern megrrövekedik, l{ost a
villám eltíl már rlgysem futlr,atsz el, ezerrkívúl {utás közbcn
sokkal erősebben meg is áznál"

13. Yillanypóznákat jó időben sem tarrácsos fogdosni,
bár olyankor rrregtorte"lretik, hog)l a szigeteltls jó1 műkö_

<lik és nem történik nagyobb bajunk- Zivatarkor azonban

az esővíz nagyön kétessé taszi a szigetelést, közeli villám-
láskor pedig az áram a szigetciőn is játszva átugorlrat,

14" Yonaton és gépkocsírr a vi]]árn nem szokott bajt
okozni, Viszorrt a lrajó, a lovaskocsi és a ki,rékpárosembcr
veszedelerrrben torognak.

Ha ezeliet a seabályolcat nregjegl-zed. akkor a viliátrt
elől minr}ig oitalmat togsz találni,

I)e egyet móg tudnia kel] a cserkésznek l lrogy mít
tegyen, há azt látja, hogy eg3-- lig;-ázatlan emiret,társát a

tűtUen villámcsapás órte. Lelret-e azon xrég segíteni ?

Nagyon sok esetben igerr. _\ villárrrsujtotta ember legtőbb-

szöi elveszti az eszméletét tls ol1-zut. rniatha azon,nal meghalt,

volna. De ez l.egtöbbször csa_}i tetszhalcil, amirr mestersóges

télegzés rltján még segíteni lehet. Ha azorrban a szerencsét-

len embert magára hagl-ják, akkor bizcnyos idő mulva
csalirrgyan meglral, mert a téiegzési id,egei m,egbérru}tak,

Nem szabad tehílt belengugarlní abba, hogg a uíl'{"úmsui,

íalt ernber riigíön meghalí. Ha halottnak látszik is, nreg kell
kísérelni a mesterséges lélegeztetést és amily gyorsan csak

lehet, orvosl ke1l hívni, hogy az alélt enrbert életre térítse,

A iegtöbb vi_iiánrsujtotta eruber azért hal rrcg, tnert

eg_verliil vair, \,agv tnert a tudrrt],an falusi ernbereli kcllí"i

időben nem segitenek rajta. .A selgélyrrl,ujLásra kiliépzetl
csr,lrkészek ilyenkor igazi életmentők lehetnek !

I)r^ Att.ieszlt11 l..,(tszlti

§i[tat'os trlc a Jitntlrtlrt,t,tt.

ő



l, TÁBüRm_rÍr§§ §fr ffY§§f, ffiT"m
A cserkésttú}or ; robitlzr:ni tábrlr.
Á tállor minden kón_ve}mét. miudtn tziíkstigcs ds csintl-

sitást §zolgáló rnnnkáját * t:serkész maga r:siuálja meg két
}ieze muttklrjával.

Á eserkósztábar : ironalapitá*, tvtin,t*rr szépéri:. rr:índ*n
jóért, anii a {.írllortratr taiálha,ló, krrrrroly" férlia§ nrttnkával
kell megd,algozn,ia a tábortrzó cserkésznek.

A cserltésztábor : cserkészegl,én,íségek aikti{ó mun,ká-
jának szírrhely"e. Épptrrr a,zért" mir"el eg5,érriségek sajáttls
egl,étti trrunkájának erednténl,éltő} aiakul ki a tnbor képe.
rrritrcletr iábr:rnak más ós rnás az eg5,éttisége. ]íitrtlen tábor*
nak más és rrrá*, de nógir az{:no§ alapon meglelhető a {:§er-
készleike.

A szóp tábor rnegépítése nrűvészet" Cserkészlólek,
csetkószturlás és biíséges cserkészismeret kell ab,hoz" h<l6y
a köruyezellrc beieillő, á csapat cserkészéletéhte leginliálrll
alkalnazltotlir t,ábr:r művészi képét kialalrithassuli.

A táborépítés nrill,enségefügg: l. atábor céljátói. 2,tt
tábor körn_v(zetétől és 3. a táborozó c§ápatl,ól. Más lesz *
hazai csapattábor képe tls megint má* eg5 r,ilágjamlioreett
résztvevti rnagy*r csapat táborá:rak a fcléllítés*,

A táborkép kialaliltását a tá}retr *g_vr:s épííirrÉtrr,ei" *
sátrak el}relyezÉse. a kapu, kerítés, árbor:, díszítések, krinylra,
kényelmi berendezések stb. juttatják kifejezésre. §eekrrek:
összhangban kell lttrniök egyru,ássnl §s kapcsr:llódrriolt ke}i
a tábor célkitíiaéséhez és a körn__vezet hangtrlatához.

Á magyar gondolatotu aa tlgé§z tnag_yaf cserlrészetet
képl,iselő jam}:oree-csapat, tábtlra nem lras*nlítható össze
az itthrrni csapattábor képévcl. I)e igenis iehet kö,l,etkez*
tetni a jamlroree képéből és n csapat fegyeimére. cserkésa_
szellemérr: és rninden értékére.

}lazai ós kiilföldi táborr:k épitményein. berenclezési
tárgyain át vizsgáljuk a cserkésztábor építésének művó-
szetét. Aa egyes építnrénl,ek, alkotások mögött lássuk mtg
mintlig az azt létrehozó lelket. \regyük figvelemtrc a külön-
leges ad.ottságokat, így tudunk ósszehasonlításokat tenni
a küIrinböeő tátlorok között, így tudjuk nregtalálui azt,

auril *. *zép magyar csapattá}rr:r megépít*s$rrdl drttlkes
tapmetdatként felhasználhatu§k,

Más és rnás orszápi c§erké§z§iutk rtagyan htilönbözök
*z él,e1.1rőrűltnén3,*ík. §nnek msgf§l§lő{in a táll*ri *irtiik,
tálrori munkíijrrk sem arünű§. Aí életkörülnrény§k, fi tfr*
mészeti atlottságok kúlön}:öző voltt * iáborépíté§ ttll:ivt!-
sze!óntri* sak irányú Bltéré§ót ereilmónyezi,

Minden táhori építrrróryt, arnit k§líöldi {:§erkészek
t,állorábarr iáítunk, nag5 távlatokbrt nézö szenrnlel ketrl
figyelnürik. §lőbb nrcg kell állapíianunk: milycnek is ire
ő r.iszotryaik, terméseeti adottságaik ? Csak ezehnek fig,**tl*

letnber,éte}e nrellett alkothatunk igazi képet, egy-egy táborí
építnrérry értékéről, hasznosságáról, Yalarni tábari tszköz,
anri nálrrrik l,uxusszáurba mefi,lte} rráluk esetleg sziikség}e1.l
tár6,- lelret, .Jó pé}da erre a }eng},*l tálrornliba* a r*itlr*lcba
építet"t ágv,

A giidötíőí jxuttlotqe tlkalnr*val rt lerrgyelek tíibrtr*ibnn
a f apriecseket. iágrltkat) nteg**eidált uk és nrr:gri tlapíltrti,tt§ :

*" §z trtár ,luxus. llyennck trin*s lrr:lyt a,e igitzi r:sr:r-
késztr1.1rrrlb*n.

Ii* n gödi)llői s általáti*rr e 1nag.vfiroísz"{gi liz.ár;lz:
ny*rí nápokban tényltg nirit:s is rá sziikségürrk" Dc l$ilii-llen.
árnikor rtrsztriettiink a spalai leng","e} n,enrzeti itntbclre*rt ,
és a szakatló esőtdl megáradt sátorárkok vir,g a sátor lrel* 

'

r*jét is gyakran árlerületnek t,ekinl.ette, vagy 1Sli7-br:n.
a lrollandiai jamborcen az ottflni itlőjárási vévrl lllallirl-
ncg ket}ett válteizl.atnurrk crldigi állásprrntrrnkllt. }írlrt-
bizorry a lengyel táborrrkban a deszkátrril kósziilt, ág"_l,

nern luxus, hanem szükségleti cikk" Az esős ltrrgyel ég rtlní.l
uem lenne jó minden nyárcn ezek n,élkiil tálrrirozni"

Fig_velő szemmel nézvc stlk má§yár lábor, két, r,ilág*
jamhoree és a trengyel jarnboree szebbní:l szelrll kiilföldi
és mag3,ar táborait, ve§J-ük sorjábtl * tábor€pitris nriivi_
szctében ö§§zes}rüjttitt tapasztatatokat. §zeket, rövirlen
összefoglalva" a táborépítós művészetének eltxrreit ar aláb_
biak,adják l

l. üéIszerüség a túbcr építósében, A hctyi viszon"ytrkat :

ivóvíz. fürdő helye, áll,anctó szóljárás irírn,t,át elsőholyen

Mür"ószi órsi
állnt
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kell fig_velextro ven-
nünk, Vigyáznunkkell
Erra. hog1., a tábor_
lroz tartozó ópítrné_
n_vek: kony}ra" szemét-
göd.ör, latrina, stb. az
rillandó szól irányá_
llak uregfelelően a
szükséges lrclyre és
Bl€gfelelő távolságra
kerüljenek a tábortól.

2, Terusrerűség atd-
bor |elépítésé}en. Egy-
séges elgondolá§, gon_
drrsan elkószített terv
alapján kezdjünk hoz-
zá a táborépltés gya-
korlati keresztülvite-
léhez. Itt jut kifeje-
z{sre a tátlor külön-
}ege s céljának m€g-
valósítása: pl, tör-
térreitrri tábor, jam-
lroree tábtlr f elépítése,

3. Alkalma:kodús
a kőrngerethez is g.

helgí uiszory1olt,ltog. "d

,\z .1934. évi iglói tábor

ezt a munkát közelről
rüegfigyelni ós $:akor-
latilag is elsatítani.

Nenl íölösleges te-
hát a táborépítés el_
l,eit leszögeznünk:

1. A táborópítés
munkájához csak ak-
kor kezdünk |tozzá,
amikor a táborbaérke_
zóskor kijavított és
véglegesnek elfoga-
dott tábortervünk már
teljesen elkészült.

2. Áz elkészltett tá_
borterv alapján oszt-
jttk szét az őrsök közt
a táborépítés mun-
káit, íigyelembevóve
azegyes őrsök teljesí*
töképességét (első tá_
borozók, kisfitik stb.).

3. }Iindegyik őrs*
rtek ol;,an munkát
adunk, amit az előző
táborban más őrs vég-

tálror építósének nrrivószetét a környezethez ós a lrclyi
1,iszo.tty_t,khttz 1*aió legteljesebb alka]nrazkodás clomborítja
leginkább ki, §rclei táborunkbarr faga}lyak, mohás sziklái<,
lrövok, páfrány a}kothatják a tábortlíszíté§ alapallyasát.
Yiz partján kavicsbtil, iromokbó}, kag_\rlóból készúit táÜor-
rliszít{ssel lehet, a környezet}rez illö táborképet a leginkább
kialakíta:ní.

,t szép tábor rnegépítése rnűvészet l
A Lábor tervét nem csinálja maga a táborparancsnok.

§bbe a murrkába belevonja az idősebb, többször táboro-
zott őr,svezetőket is. Ig_v a,z iirsvezetőknek a}kalmrrk van

zett. Ig1- a táborépítés,
nrunlráját nrindegyik őrs végigcsirrálja néhán1, tábor 

'latt.4. A kiosztott :lunka befejezésót mindig jeientik az
őrsvezetők.

. 5, A lehetőséghez mérlen a legnagyobb önállósággal
§égez,r,e el az őrs a neki kbsztott munkát.

A tervszerűen íelépített tábor, a táborozók odaadó
munkájával tökéletessé épített tábor az igazi cserkész-
tábor !

Az ígazi cserkésztábor megépítése művészet. Ezt a
művészc|et minden igazi cserkésznek rnagáévá kell tentrie.

Ba]la I}ezsö

"{rGy K/s TÉvEDÉs
Fulátk Feri: -4,nuukúm, uan lúba a

rillizlinek ? "
}{arua ; Nincs. Miérí kérded ?
ts. Fcri z .lzér!, ntert az elöbh akkur

Katicabogaral ett.em,

§ri§ZLHT
.l d i álr: ruhát vás§rol"
l}iák l l{ibe kerüI ez ir rtrbt,
ír er e s k,e d ő : Ötvtrr penítő.
D i á li l .És rí,szlc{re '.)

K orsskerlíi:' §zírr plxgő"
megjegyzem, a íelól, rö"r;litn ki
íize{,ni"

' öe
€#1nen e -ryíhnáffil

§LőnnLÁTÁ§
*-- Ártyrrkárn, ne íelejtsen eI tukorkát

lrozui lragárrtl. }Iátha biigni ítrgok
uz útorr.

J
'*íl",

\ EGEREIiN EL
..§í;ge1 lltartta fa iiúhoz) : -|Iit csinúl-

lul, le has:onlalan köIgök'? fltir mesinl
liszla Iehér uag!] a piszoktól.

KIy ;LGr; bIAG ÁT
Örsl {a bútg!úItoz): :\Ii az, hogg

K.olibri ?
§áty (bizonytalanul): Az egg meg-

balondult hat.
Ötls: Dp. ugg otuastam, hogg agróI-

tigra szúll.
Báty : "N'a, éppen ebben reilili a bolorul-

sdga,

CSALÁDI SZoIiiS
_ Kardlyelő : }lár megint nem talá_
]otn 

_a_ bicskámat, 1triálioz. gl.anakorl-
va,).Nenr te nl,cltcd le rnegiii, mint a
Irrrtltkor a ltürülnr,ágóo11ot]

A KIs rr*r..ruu*
P 1p a,.: Ha jó.t riieler] magad, kapsz

|,{l§ ul, Ien},os ílzíüerest.
Peti: Jobhan szeretnéur. her cov

llaszrrrtlt. kr.rpott peugőst adnhl.

!*,*,
r' , tL-'

tgl

,-rÉ

ry)

(

l}e
kel}

v EnEKEZÉS
.{ csós: két csibészt uesz é,szre az alma-

iún. Természetesen rúiuk förmed._- f,Iit csinúItak ott |enn, komiss
i;öIuL,ók,

-^ Lehullt, lérges almrit "keresünlc .-*
péde]iezílt szepegve a két lurkó,

aU

*yaá,
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XxlX F,{,l§zliT
A modern ..Noá bárkája" * §záguldás hazafeló *" §anyi bá' és

a nóta *. A nóláuás, mint tcn§.ri betegs€g ellepi csodaszer
lsmót autrihxszcl iiliink. ]srnót cliittünk a feladai: 5í{} kilo-

méteres rrlazás aul,ribu;zrrn.
Olyan ez a társasgópkrrcsi. mint cgy mrrtlern Nóé-bárka, Mirr-

deníólc tlcrnzctisígii ember akad, bcnnc. Elíittünk rvédck. és lin-
nck iilnck llc!lttriilrk cgv világotjírri 3."rlko' diákkisasszonl'.
aki rnár második óve utazik s tapasztalatairól könyvet ír. Ni,-
hiiny angol ós egy n(.met házaspár egészíti ki a, ir,ég hiányzó
nenrzctisi,gekct. A núrret házaspár alról nevezetes, hogy igeo
kötlnycn tr:ngerihctcgck lesznek. Ha az utasrrk közül v*láki ciak
lrango,sabtlan bcszél is. mindjárt rrrcgkórik, legyen csen<Jesebb.
mtrt hogy ók rnin<ljárt rosszul lesznek. Ez pe<iig r:lyan erólyes
itnl,cgctis. hogy az trnbcr ki.nytclcn cngedelmcskcclni. Mit ér a
lt,líivetú Parabel]um piszbly a hátiesák§ao, a tengeli beteg úti-
lárssai szt'nrht:n tehctctlcnck vagyunk.
. Már ismc11 tájon száguld az autrlbusz, Félórákig nenr talá[-
kozunk senkivcl {,s scmnrivel, [,ovaskocsit rlgyse 11Ú az embcr"
rrrinclcn szállitirst arrtókon bon1,olitanak le, 'Gyakori az olyan
aul/llrusz, nrelynck clcic szcnri.}fkocsi. háta teherÉocsi. Ilycncn mi
is utaztunk már. f)c vannak attán íénvűző autóbuszok,' az űgy-
ncvcz.tt báltlkocsiautók. A háttiimlát éi fejtartrit, mint *gy áá-
de.rn fogorvosi széken. mtgdönthetjük s kónyclmcs félig iilB; íélig
{ekvő hclyzetbcn szemlélhetjiik a vidéket.

Árnint száguldoztrnk, az autribuszon. Sanvi bá'kiböki;
- Mi lcnnc, ha danálnánk cgy kicsit? '

* De mit szól bozzá a tengeribeteg házaspár?

- Hátha mcggyógyulnak tóle?_ Akkerr hát raita!
Sanl,i bá' is Gvcsza bá' clkezrlcnck magyar nótákat dudolrri.

Nóha a F'óntik is hcle-bclekapcsol. Az utasok egyre nagyobb ér"
deklíltléssel figyelik. Amint e§y óncket befejeznÖ'k, tapűhar ka-
szöni rrrcg. - .,Mée, még|" - hallatszik a biztatás.

San.vi bá'-llak scm kellett több. Móg biztatják is! A múvész-
vér ícllúngol bennc s egymásután gyujt rá mele6 hangján az
cg},cs ne ír}zetek ismert rlalaira. Az angolokat az ,,ít is long way.
to T;-perary". az amelikai diákkisasszónyt a ,,John §rown-'body"
nótákkai bűvöli el. A náInet házaspát,pedig mikor Sanyi bá.'oda-
órt. }rogy .,Dic Viigiein inr Waldc. sie singen so wunderschön".
nem állhatták toviibb s bclekezdtek ók is az énkelósbe, Hát móg
a firinek! Mikor Sanyi bá' ráecnclítctt a finn dalra, hogy: ,,§ír á
kislánv a.szajmeni tii partján". lett nagy óröm. Az örÓ§ ,"i*pa-
tikus._autó.vezető. maga is beleénekelt és taktusiitőnek bekapcsolta
a sz{,ll.édóiivegtisztitószerkezctct.

Kósőbh társasját{kot játszottunk- Sanyi bá'énckelt egy nótátis az utasoknak ii kellcit találni, milycn nemzetisó8ű á'ál.'rö-
rök. francia. olasz. brlr. hollanrl, bolgár, leugyet nóták egyforma
k(inr:r,erlséggel ömlöttek Sanyi bá' jjká r,il -No 

és pcrszé' közbca szcbbnél szcbb ma8var nriták, Las.anként i, köz.önrúg olyarr
kedvet kapott az éncklcsre, lrrl6v az alvó finn hivatásos- zenész.
aki egy r,ragy harmonikával utáiott. felébre<lt és e}ővette hang-
szerét, Perszc ismerte min<letr ntmzct sok nótáját, Olyan vid;rrn
nótiizás támaclt, ht,g.,- az aut(i csak úgv falta a. kilométereket. S
sz_emmelláthatrilag a strfórrlek is jr!ttctt a zene frissítö halirsa,
Mert ,m_íg odal'cló kocsink kétszei majclnem karambtllt csinált,
visszaícló senrmi zavarri csei scm törté;t.

XXX. FEJEZET
Kölcsöuös beszámolók 

;JHff*, 
lápban - Az utolsó

Ismét együtt van a tábor. Tábortüz körül ülünk megint s ío-
lyik a beszámoló.

A jegesteIlgeriek mesélnek a csodálatos utazásról, az itthon-
maradtak a rcjtó}r,es ósert{ri cscrkészésrói. Az óriás halakról,
melyck leszakacltak a horogrói s a csodálatos madarakról, amik
nem kcrültek lövisre.

A tábortűznél min<lcn résztvevónek el kell mesélnie egy érde-
kes élmónyét, Áta<ljuk a szót most Bélának, expedíciónk legfia-
talabb tagjának;

Tegnapelótt" mikor rii hlorgászhelyet kerestem, letértem az
útról Eióször süpped(i mohaszónyegen jártam. később csak zsom_
bi,król zsombókra ugorhattam. Köztük zöl<les 1é csillogotl, bent
voltant a lápbarr, Ncm messze. kisebb emelkedést láttám, arra-
feli, tartoitam és szcrencst(stn el is órtcm, vésrc szilárd föld volt
lábaal alatt, Nenr meliettem azonban tovább", nrert hatalmas tó
eárta e} az utat, Nem volt más hátra, mint az előbbi úton vissza-
té,rrri.

óvatcrran..tett!fi. 98y-}ót lépést, Dc az egyik zsombék egy-
szctrt, csak süllyetlni kezdctt alattam. nrár téidig vízben átltim,A hcll,zct kcllcrnctlcrr volt. dc ncm akartam'mégsc kiáltozni,
inkább rnágam pr/lbálranr meg a kijutá*t" Uiorai"Íli.ri. 

-iál."r

nagvcr|,b zsombók volt, Azt kelleti volna elérnetn. Nagvot ugrot-
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tam § a z§ombék, melyen álltam, végkép eltünt, de az ugrás is csak
féiig sikerült" Félmóterre kerültenr a szilárdnak látszó nagy
zsombéktól, a láptakaró átszakadt alattam és már derékig kerűl-
tem a híg iszapba. Gyorsarr elórevágtam magarn, hogy a süllye-
dés megálljon. A zsombékot kezemmel kelleti eiérnem és lassan-
ként üggyel s bajjal kitornásztarn belóle.

A ruhám alaposan csatakos leti, de azóta tudom, mit jelent
a láp ..csalékorrvsága".

S utána felhangzottak a szép kurucnóták, ,.FütyüI a szél
Késmárk fe]ett... Krasznahorka 6üszke vára..."

Meghatottan gondoltunk arra, hogy ez utolsó őserdei tábor*
tüzünk, _ Holnap induluqk hazafelé!

A iábcrtüz végén feiáll a Főnök s azt mondja:

- keclvcs pajtásaim. őserdei cinlboráim. válogatott halász-
és vadászlegónyek! óserdei expedíciónk sikercsen befejeződött.
Dicsóségesen horeloltuk meg a magyar zászlót a finn óserdöberr
is. Kitúzött cóijainkat clértük, Beszámolunk majd lapunk olvasói-
nak a pompás élményekről, melyekben részünk volt, Ápoljuk
maj<l tovább a szeretet és barátság szálait a finn testvérnemzet-
tel. akik oiyan bönsőséggel fogadtak minket, De a legfontosat,-
trat el ne felejtsétek! Á rni expedíciónk feladata az őstermészet
sz-eretetének és aa abban fakadó férfias erényeknek ápolása volt.

Ma csak énekelni lchet Késmárkról és Krasznahorkáról. A
Kárpátok rengetege, pisztrángos patakjaival, bavasaival § embeí
még alig háboritotta őserdójével, tilos terület nekünk magyarok-
nak.

Most a finn testvérnemzet óserdejében gyakoroltuk azokat az
erérryeket, hogy ha. rnint a mi énekünk mondja: ,,Kószen legyünk,
ha mozdul a Kárpát!"

Adja a Jóisten, hogy a }egközelebb már a Kárpátokban ren-
dezhessen expediciót a Magyar Cserkész.

Meghatottarr álltunk lel a Főnök szavai után. A zászlór(l,d-
ról lassan lecsúszott a masyar és finn zászló s a himnusz meg*

ható hangjai belevesztek a íinn fák lombjaiba. Álltunk a kis
táborunk közepón némán, mcgilletódvc:

Vége az őserdei expedíciórrak.

XXXL FEJEZET
Uúban hazafelé - Látogatás cgy íinn cserkésztábarban * §inn-

magyat baráíság * Éjjel 12 órakor
Utban vagyunk hbzafeló. A b{rcsrlzás az őscrelótól, Rova-

niemitől. _a vendésszerető Peurakoskiéktól rnár csak emlék. §gy
ójszakán keresztül utaztunk és uludtunk a finn hálókocsiban" DCl*
felé megérkeztünk Dél-Finnország hatalmas ipari városába, Tam-
pere-be. Innen auióbuszon utaztunk 40 kilonrétert, ho6y meglá-
togathassunk egy valódi fino cserkésztábort,

zöldelö vctések, kis dombok, erdőcskék között haladuuk a
tábor felé. Pirpsló szamóca iqteget az rit mellett, Mi bizony nenr
mondatjuk kétszcr magunknak, -szamócázva érkezünk me§ a tá-
borba. Nagy tó melletl szép kis tisztáson áll a hatalmal tábor.
A sátrak fák között vannak- elhelyezve.

A fiúk többsége nincsen otthon. éppen e6yéni akadál,vver-
senyt taítanak, Mindegyik íiír térképet kap kezébe s a kijelölt
}rtat cserkészmenetben (negyven lépés futva.-negyven lépés ménve)
kell megtennie. Az elbújtatott döntőbírók elle'nőrzik á táiókozó-
dást. Az nyer, aki az utat a lcgpontosabban és leggyoisabban
teszi mcg.

Arníg a firik visszaérkeznek. alaposan megnézzük sátraikat.A sátrak kettóstetős trázal,ak|J sátrak. 
-Mesfelelnik a masvar órsi

sátrak alakjának. Berendezése azonban iényeg..en másl'§zalma
Finnországban kevés,van. A szalmazsák is ennlk megíeielöen k!
sebb, mint a nálunk használatosak. lgaz, fiúk alszana-k raita. nem
felnóttek. Az aivás azonban nem a íöldön történik. hanem saiát-
készítette faemelvényeken, úgynevezett priccseken. Finnorúás
földje nedves, sok az csö. viiiont a fabóség miatt nincsen ne_
hézség a tábori ópítmények elkészítósénéI.

§aját hészítette
ág}-ak

A tábori ebédló

Ntiki bá' íurull-ájá,n íelsírtrak a bús magl,ar
nóták

Magyar-finlr
barátkozás
az árbocnál
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!'linn p*raszt}ráz
belsele

Lappföldi
rsalád

Az öserdei
táborban

utoljára tisz-
telgünk a

magyar és
íintr zászló

előtt

il{int nálunk is sok cserkósztáborban, külön polcon tartják a
cipóket r egyéb rsomagokat. Az ágyak szépen beágyazva várják
az estét.

Á táborhely maga gyönyörű helyen van. Á sziklák között
mindenünúen elókandikál a piros saamóca, Nem régóta lehetnek
itt. hogy még ncm kopasztották le a környéket,

A kóvekből és túzhelylapokból épített konyha nagyon ha*
soniít a ma§yar cserkésztáborokban használtakhoz. A mellette
fe}vcrt ebódlősátor padjai és asztalai szintén cserkészkezek mun.
ká |a.

Míg a tábor tagjai hazaérkeznek, fürdóst renrlezünk. A tó
vize sokkal, melegebb. mint eddigi fürdőhelyeinké. §z termósze-
tes, mcrt Déi-Finnorszá5ban vagyunk. A víz tiszta, kóróskörül
apró szigetek. A part lassarr mélyül" Nagyszabású vizicsatákat
relrdezünk. Egy csónak is e]ókerül. A szép kók" fehérfelhős íinn
ég ismét ránk mosoll,og. Felejthetetlen óra telik így el.

A fürdés végeztér,el éppen megérkeztek a versenyzók. A gyü-
lekcző beiyerr áfiunk fel. Á ranai Poju tolmácsoláiával nóÜány
szóval üdviizli a tcstvérnemzet fiait s árvaleánycsokrot és ma§yar
cscrkészjelvényt nyujt át,.{ finnek köszönetül elének|ik 

"rn"pat.irl,1ulójukat, A magyarok viszonzásul a finn himnlszra zendíte-
nek rá.. { nlgy barátkozást betetózi- mikor a Főnök egy rejtett
csoma5hó1 elóvesz rré|iány pirc,s-fehér-zöld keresztbumcrangot,
bemüatja tlobási mód,ját s átaflja a tábornak ajándékba,

Á finn cserkészek oit akarnák tartani étkezésre is. Mi azorr-
}ran, va8yunk annyira udvariasak. hogy azt mondjuk, nem va-
3runk óhcsck. !-8y-.8), szódás limonádét felhajtunk s elindulunk
lntgint az autóbuszállomás fele. hogv visszaménjünk Talnperébe.
s onnan a vasúton ismét Helsinkibe. Hazafelé. egyre közelebb Ma-
*1,arország feló,

Kőzei kilencven kilomótert utaztunk. bogy eg.v igazi finn
cserkésztábort iá,ssunk, de ncm sa.ináltuk. a)' oti'töliött órák
íelejthetetlenek maradtak.

. Tamperg-i ruha{á,rban ismét kiváitottuk expediciónk csomag_
.!ait s íeiszálltunk a }Ielsinki_i vonatra. Ezúital'nem hálókocsiban
utaetunk, Flelsinkiben és a kétnapos hajóutazásom, ugl,anis haza-
íelé. a hosszabb tcngcri utat váÍasztottuk, majd kipÍÉenjűk ma-
{unkai.' Éjjel tizenkettókor szomorú szertartás iátszódott le. Búcsúz-
tunI hűséges toimácsunktól, Poiutól. 1.appÖnranta útr.onalunkba
esik. a krjvetkezó állomáson leizáil, ho§y a csatlakozó számy-
vooalon .hazatérjen. Nagyon hálás az ritf'rt. a Magyar Cserké'sz
cxpediciójának fellrótt iagjai látták vendégül az igés" köruta-
zásra. .{ finn c,erlr$57]-4p pályázat útján válásztotta ii s a pályá-
zatoo _ö tudott a i gtöbbet Magyarországról, azi.rt lctt a nyeries.

Meghaf,a búcsúzunk irr Éii totmá&unÍ<tól, aki jílbanlrossz,

ban egyformán vclünk' volt, aki órómünkben-bánatunkban egy-
íormán osztozott. Gyesza bá' hátizsákja ferrekéból elóveszi leg-
nagyobb kincsét, a tábori magyar zászlót és egy zacskó magyar
földet s azt nyujtja át tolmácsunknak. Mindenki összeszedi,
arnije van, cserkészkönyvek, levelezölapok, egy szép magyar ke-
resztbumeráng és sok kis apróság vánclorol, Poju feneketlen nagy
hátizsákj á ba,

Mikor leszállás előtt utoljára öleljük meg Pojut, úgy érez-
zük, mintha ténylcg ódestestvértől búcsúznánk.

A vonatból még soká integetünk. Isten veled, Kalervo Ohéla,
kedves Pojurlk, hüséges tolmácsunk.

A vooat a mcgfogyatkozott lét§zámú expedícióval robog a
sőtét éjszakában, De expedíciórrk már ne4n teljes, a hét tag kö-
zii} egy már elvált tőlünk.

Ezután még csorlálatos lapok köyetkeztek, Élveztük a már
ismerős Helsinkit, fürödtünk a nyilt tengerben, két napig hajó-
káztunk az északi teilgeren, láttuk a német hadiílotta legérdeke-
sebb hajóit. Azután álutaztunk Németországol, Berlinben az
Ismcretlen Katona emlókéhez odaiettük szerény árvalányhajain-
kat. anriket az északi Jeges tenger szele ritkiíott meg, me§né"-
tük múzeunrjait. végigélveztük a sarki állatokat a hírneves Zoo-
ban s azután nrég egv na5y rugaszkodás és itthon Voltunk.

Sokat lehetne minderről irni, de expediciónk igazában ott fe*
jezódótt be, a róbogó vonaton,
mikor a linn*magyar cserkész-
testvériségben összeforrt expe-
díció három hét után széjjel-
váIt"

A robogó vottat hamarosan
álomba ringatott. S álrnodtunk
bajtársiasságról, finn-mpgyar
rokonnemzeti szeretetről,' vad
vizekról, lórfias helytállásról,
nagy he5yekról és z{rgó vizek_
röl, melyek ma nincsenek, de
melyeknek szeretetót §zoIBálta
egész expedíciónk.

Finnország, drága testvér-
nemzet" igazi rokon voltál!

ősett]'ő, Te ezerarcú íérf i-
próba, megedzettól bennűnket.

Északi vad vizek. me8tan{_
tottatok, hogy kcll majd a Kár-
pátok patakjait és folyóit iga-
zán szeretni.

( Yége}Ist.elr velod Finnország !
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.. {lilaghalcl-rú legmagasabb ütegállása a 39()ö m magas ortler csticsánvolt. Többszáz főnvi legénység nnpnfig iartá munrtajába kcrült, míg a kétágyut szánakon erre á. 1nag!rPt1" t.nr"ipuiror. Innen az ellenfét állásaitsakkban lehetett tartani és.j.árőreinket pintos, biztos lövésekkel sokszormegmcntctték, Az olaszok, ttjbbször or.gt ire."íter. u ta*"Jaril-iu .r"*-füles katonáink mindig i<lejében visszaí.ertet 
"rrio.i.i'ű. ir'ö.i,ter-alasegyóbként nevezetes tátványosság is volt a nanort alatt. Előszeretettelmutogatt,ák előkelőségeknek, ul§agíróknak. Tiszta iaónen szinü voges-végig látni tehetett a dóli irontoi u..rr"-*essze velence felett kötöttléggömbök úszkáltak., A támarlásrrk heI}ei ágyuk ru-lj"l.r"ri." A dör-gést, morajlást is e]hozl,a.a szél minden viralta3roÍ,"i-r.r.irá'*,i oiJiiit.r.tiotilyenkor a napra és nézte a íelrér rctrrőfo§zian1,ok vonulását. Itien ritka-szóp napok nyujtottak kárpóttást hosszt1 rronap,ji emn";;;ü;";üdéséért.

A meredek sziklafalakon a szállítás 1egbiztosabb, sokszor egyetlenlehetséges" eszköze a kötélpálya volt. A te§tolr u-".,i sr"-rúretet csati
Ll,í:1;:,ry;ii_-*i,T::::,,9,YJ_r_"llT:N-gif "8".iill-;-tia;íÜ;-ÖÍ;

Drótkötétpályák

lassarr halarlt felfeló a kis láda. iVrert lizonliaz volt, a csille, 
"nn" 

*j§trlii
egy darab deszka.
Ahhoz kötötték a
lőszert és ételmet,
Bar a személy-
szálütást tiltot-
ták, minduntalan
akadt egy-egy bá-
tor legény, aki a
szellős utat szédl-
tő magasságok-
ban inkább vá-
lasztotta, mínt a
hosszú gyaloglást.
Jó fej kellett az
ilyen úthoz t

Óriási hógörgeíeg
maradványai.

l)l,ritk(itél|lúlra rr 1L.,_ \ . ,-.,
flar,rrtolarla r.icltíktírt 

ftÉ.f""." 
*"i

Ágyúk a

ff;"':ll,*u"iff*- ; i _,**Wsffiiijt"i.''* J;il: H' ;E :".i á*Whogy a szikla- *" "**,m^T
világban komoly "da& ;Y-.

ffi.[,-ii,l;* ffiffijárőrök, majd ki-
épí{ctt írJlások lielcíkcztek. gtpl'.91.""..k ro.1log.lak az ijesztő nrélységekfclett, \rógül 1lctlig a_knavető"k, ;,;;r;;;;k, 

+.nrr* .riirii"a.á"n és ethelve_zesél,e ke]le'l gon- rlolni. Az"ota.rot--i,rdig kivaió mórnökök vo]tak.tjgl,cse n kjeszelt csigasorol< ,.giti*gJr"l".ge.á.n rr,rrtáii" r.,i"aiyuitat asziklafa]ak olrlalába.*.\z ,igyrir<'- az-riún'epp." olyan jót vegeztei< köteles-ségükct otlafcnn. nrint.leiiir ;.íffi;;":"A mieink jór,a} klcvesebb tech-
:j|:],,fji'kí.""u|tséggel inkírbb J";;;"li;'.zétsze,lv. szállitották íel a fel-szerelóst és fenn raktá|< össze az aÁ{vukat_-

KéLsógkivül a Nreilspiire;39T;'-;"gas csúcsa volt a legnehezetrbilyen ágyúszáIlítás szírrte|i. .r" ;;y;;;;;áar<l laion triziail i"i. xepr"r-jünk el egy 60 fokos lejtési;l.aJes]éu.ripl"i*rii; ffiffi eirlleriaaigfel ncm hal.olt, EIső megmá.rO;a] aila". rri"ssztit<, akár nem, egy ágyri volt.A íaI tövcis szánakon, 
-emberi ;ú".ih;;;;k 

3-z.. 
ag.vonrepedezetl gleccserhóhídjain áí, Innen kötélen .;.i;jk; iffi* Közben egyaránylag§zeren-csés kimenetelü baleset is tti.te"i.*ir."ior vógét * nehogy elakadjonvalahol -- kót hesviv.czető eo*n;iiitáit*lo u 

".u...ól, Egymáshoz kötvclassan lépegettek Üágóva;ik't.;;'í;gí"iá"',.t"re. Alig 50 nr_re] a csúcsalatt az cg.yik rucu'csúszolt cs rna§aval- rántotta 'a ira.i'*ut"'i.. srgyletrdülellcl, számos Éukfence| ,.ti;.-?.'i"tior"n összegubancolódva gurul-tak és rcpültek lefelc a ,,rély;ú;;,-ioö"-et..t .rt8t ö-rro*i,'ölyögteke.'ymáshoz, kiitve, ,í9 n,gl".;.*-.?;'viiie'megatlaporltak. Csooit< csodá-Jára egy lábtiiréssel. zú,:lt fcjsebekkei,?t'e-annal több ütődésse] és horzso-lással megris zták. az éktetcn p"!ii;;il;b;i jr" *,,tu^ a völgybcn fekvö kór-házban, négy hónap rrlrrlva il;iÉ;;i"i;forr".eg...n ismót a frontolt voltak,

1:i].

,|'
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Akadtak azutá,rr kornol,,y, nag},, felvolí;k is. Ezek mtlzgását az ellcnség
is itikább figyelemmel kísérhette. Arliint észreveitók. goly"ók fütyöré§z-
ték körül a lebegő szállíLmányl," Ha pertig a gép fclrrron<lta a szolgá-
latot - alni bizony sokszcr előfr:rtlrr}t, -*. ég és fiilcl kiizötl lebegtek a do-
bozba zátt. utasok. §{ég jó volt lra az iizt:mzavar pár óra rrtárr vóget ért,
annál kényelmettenebb volt a váraktlzás 1-2 napig. Íit!t:n, szomjan sit}ni
a napon, ójjel vacogtti a hirl,egberr és lrtjzben r,árnio hogy az ellenség melyik
gol1,,ója találja el a fü]két, llizon1. nehéz várakozást jelentett, míg a csiga
egvszercsak újra negcsikorrlult és lassan rncgindultak a cél felé.

A kötélpályák egy részének tartói, állonrásai, hossztl huzaldarabok
még ma is láthatók, scrk lrelyen egészen jó áltapothatt,

csendólet a lrarelórgn

Áz állások liözelsóge sokszor fr:rcsa heiyzclekct tcrtlnitett. filöíorrlu}t,
hog1, az elien,sóges árkcllt mindössze 5-*-7 rr-re feiktir;ltck egymáslól. Ilyen-
kor vigyílzni lic]lett tnintlerl harlgra" I)ár sultogltsnál virlamivel hangosabb
szdr ós trtár irtrelriilt az iidvözlet kézigránátok. alakjában. A drótaliatlály
cgvszeríien kiizl)s volt.. ]linek szerelje fcl nrindkót. fél ? A bakák mrl_
1atságos szririll<ozirsokat, is kics;rlltek. I{ajt$l végére ltarnpót szer:eltek és
át<lolrtáh ál

iLilrllr]alra. }{a
nlt,gakaci,l, r,a-
1ltnribcn. *lz1.
átlrirzt*ili,Ocla-
át scnr vclltir]i
restck ,tzotl-
ban. Belecsint*
paszliod.tak a
nrásik r,égóbc
és szabályszel-
rű kötélltíizás
fejlöclöll ki a
két elienfól kii-
ztitt, rníg az-
utáir J<orno-
l.y*abb c§zlii'-
zöli igínybe-
vét.tllc sz(lt

[{librirúbnn szé1.-
lütI menrciék}rirz

rornjei.

íigl,ik legtnaga_
sab]l áliás: a
3B{}[t m magas

KönigspiLze,

nem riasztotta
őkeL. Ig_v igtltt
sok áltlozata
vrrlt a háború
vége felé meg-
jelenő láng_
sz'róknak,

Az állásol<
selkszor a szik_
la falakban
össze-vissza

húzódt.ak füg-
gőlegesen eg_v-
más alatt és
felett is. Ma-
gasabbau fek-
r,ő állásolrból

,,gurigáztak" a lefr:ló fekvőbe. Készítettek minrlenióle szclletnes bcrnúrákat
ós kettő itliizí|óssel átgörgctié.k az r,lltnfél árkaiba, hrr§y ott az,ulán robban-
janai<. Az alsrik viszonl *lknálckal t,árlradtak. Igy 1l!. a Toíana oldalában
katonáink egy szóp napon valatlti edttig ismcrctlen nyíiási. íerieztelr fe|, a
falr"lrr. ,,Vajjon rni lelret bcttne ?" kérrlezte az ogyik }egóny és kísórletként
eg3, ki:zigránátot beir*rjitott. A gráttát a lyukból szentpillantás a]att vissza-
repült ós még szcrenrlsc, hogy kissé távolabb esve robbatrt. A titokzatos
nyílítst mírsnap }riálra keresték. N_vonr nólki,i] eltiínt : lrebetónozták a
{urkáló lálrlgatók.

L:ryináli

A tóli háborúban álla,nrl1l kiizrlt*rnet kcllett íolztalní a lcgalattonlo-
sabb ellenséggel : a hógiirgetegclrke}. A lavjrra nagyszámir áltlozatot kö-
retc]t, főkólrt az. első évben. t1}16*-":' 7 teJén a {agvás, kinrerültsóg" lavina
rtír]urrkl]5.00l}, az olaszokttál 2CI0,000álrlozatot vi|t el. § számot a kósőbbi
tapasztalatok alapján igerr jcl*ntíísen sikerülL csökkenteni" de a veszél.v|
tcljest:lt stlhasent lc}rel,ctí kikiiszii}ltilni, FIogy frrgahrrat *lilio§§unli a móre-
tekről, ní}rári;v est,lc| tnorrd,unk ci"

7-rr.$tti-ztál" egl.ellerr nap{,rt ?2 lavirra zúrlrrlt a viilg1 re.

.,\ :1írtrmoJallc oirlalírbatt 1!}tr{i (1fc" ]li-án t.iirtólt óriási tnérel.ű ka-
tasztrrjfirrril ntár ;t rnultkor olvastrtnli, f:)g;,tlraga ij{]0 éielet prrsztított t}.

i}-üi},1írt,i§rt üz ?:i. l}l(lí}l(}n,}

K ir teljcríl-rrrirt_l,ii kÜttilp;ilr il l)l(i] IlIal,i]d t titttlsza.

t,;ól)fq *!,1,er-
ln;lratlván1,ok
;lii(ti] llrdltr
rrta§asrá§lran.
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§Lrér]_ után szalrad volt kiruennünk
a faluba ; gyor§an rtregcselekeliik.

A füszerúzlet előtt egy fiíl Öcsinok
meghírzta a fülií:.

Ez okból összemértem vele az erőmet
és a föld}töz vágtam, aminek a követ-
kezmónye az lett, hogy igen jó bará_
t,ok lett.tink.

El is lrívott rögtön hozzájuk. Van az
udvar végében egy gémeskútjuk, ümin
nagyon jól tehet hintázní. Igen kel}enes
szórakozás volt, csak akí a vetlerben
ült az Löbbször a vízbe merült.

Másnap nem ryehettiink ki, mert
slónika néni a verekedés által kelet-
ker.ett nadrághiányt foltozta"

Flogy ne unatkozzunk" hasznos
ellvasmányokat nyomott a kezúrrkbe,

§Iónika néni arról nevezete§, hogy tanítónó falún és
rnint nagynóném, egyszer nálrrnk volt. Akkor én ebéd után
n széken lrintázás közben hanyattestem és ijedtemben
az asztaltedtőbe kapaszkodtam. Az eképpen keletkezett
csaláclí vi§zály után Mónika néni felhívta a papa figyelmét
arra a körülményre, hogy küldjön egy§zer engenr hozzá
íalura, majd ő .* mondá ** megnevel.

Ilyen előzritények után töltöttem én ez idén a hrisvéti
§zünetet Nógrádveröcén.

A mamám mákospatkót, kolbász{: és főtt tojást csoma_
golto a papám pedig eg_v táblát akasztott a nyakamtra,
amire ezt írta : ,,IJz a gyerek Cinege Lásztó. }Iógrádverócére
.ütazik. Kórem, szíves utbaigazításukat t..

Hogy ne unatkozzamo Öcsi is velem jött, mint utitárs.
sziileim, utasitása szerint nekenr kellett őt védenem és
gyánrolítanclm.

A vtlnaton ncm történt §emmi különös, c§ak az, hogy
a csomagot lramar megettük, no meg az, hogy Öcsi bele-
kapaszkodr:tt egy valamibe, amire az volt ráírva, hogy
,,Vószfók." Nem letl belöle semmi baj, mert a vonat hamar
megállt. A kalauz fel is írta a nevünket és mondá :

_* No majd. az édesapád elintézi !
Aa állomáson egy sovány 1ó vfut bennünket, ami után

egy kocsi,következett. A kocsin elól ült egy nagybajuszrl
kocsis és hátul Mónika néni.

l{ónika néni nagyon szigorúan nézett ránk, de azért
mindkettőnket arcon csókolt.

._ Na, hogy utaztatok ? - kérdezte.

- Köszönjük keclves kérdését, igen jól t - mondtam
ilyen szépen és udvariasan.

Amint mcgérkeztünk tojásrántottát kaptunk, meg
piros vizet, abogy Öcsi nevezi a málnaszörpöt.

Étkezés után Mónika néni megmutatott mind€nt, ami
egy lakásban látni,való, Nekem a papagáj tetszett leg-
jobban.

- Jónapot * mondta és barátságosan ránkhunyorí-
tott.

Monika néni nem nézett oda: el is tettem tóle egy
Éollat emlékül a farkából.

A papagáj sikítozcrtt és azt kiabálta l
* Fogják meg t Tolvai !

Minthogy a toll mfu régen a zsebemben volt, hát
Mónika nóni nem vett észre §emmit. Lám, milyen okos
állat a papagáj l

Öcsinek a hintázó szók tettszett nagyon. Mindjárt ki-
próbáJ,ta, de rögtön kiborult belőle. IJgyanis Mónika néni
későn figyelmeztettett bennünket, hogy ne üljünk bele, mert
.az egyik talpa törött.

Az ebéd igen jó volt, csak _- sajnos - nem volt szabatl
.a §zóken hintáznunk és a marhahrls a kés alatt igen ugrált, a
paradicsoms zősz meg folyton fröcskölt.

miIrt ,,Urí firl a társaságban,,' ,,Hogyan együnk ?', stb,
azonkíviil hosszú beszédet intézett hozrám * jónevelt-
ségról. Én olhatároztam, h,Ogy mint jól nevelt fir1 figyel-
me§en ha}lgalonr lilónika nérri fejtegetéseit, kár hogy köz-
ben elalurltam,

A rrevclő rrap után újra kímebettünk. A falusi fiír
lrarátorn lnár várt bcnnünlcet.

--* Yan pipadohányod ? -* kérdezte.
* Nirrcs. Minek ?

-* Hát csak ha a kanásznak adunk, akkor engerli a
malacokat hajtanunk.

Minthogy bélyegre és hasznos dolgokra kaptunk nénri
zsebpénzt, hát hamarosan vettünk pipadohánlt.

A kanásztól aztán megtanultuk, hog,van kell az ember-
nek mozgatnia a fülét. (Társaságban majt-l jól érvényesít-
hetjük.) Még viccekre is tanitott bennünket ; igen mulat-
ságos volt, esak sajnos nem órtettük egyiket sem.

Délben a malacok nem akartak a poesolyából kijönni,
rlgy hogy nekiink kellett azokat kihajtanunk. Az egyik
disznó, ahogy feltápászkodatt a sárból, tigy megrázta magát,
hogy utána alíg ismertünk egymásra. I,Iindhkman igen
szeplősök lettünk egy§z€rre, amin a kanász annl,ira nevetett,
hogy beleejtette a kürtjét ő is a pocsolyába.

Szóval a délelőtt igen vidáman telt el,

Mónika néní nem volt szigorú, amint a felrér ruhánkat
sártól becsapva rneglátta, csak hirtelen leült egy székre ós
ltzet kért.

Hlvégre nem mi voltunk az oka.
Nem igaz ?

,,,"\, {,.,;-
'\*].:_-.

hanem a malac.

"&h...
l(1{cxi

-<= \'\ \*
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Estefelé, mialatt Mónika néni a boltban járt, sikerült
kimásznunk az ablakon.

A templom íelé mentünk, újra találkoztrrnk falusi
barátunkkal, meg több más fiúr,al.
_ .A.zt mondták, menjünk velük go-
lyózni,

* Nincs golyóm * mondtam"
*- Adok iízert hrlsz darabot -- mond-

ta az egyik fitl..
Minlhogy móg volt bélyegpénzem,

hamarosan közéjük keveredtem, Kár,
hogy a játéknak verekedés lett a vége,
amiben * miután Öcsit biztonságba
helyeztem * én is lésztvettem, mert
nem a]<artam, hogy a városi firlt gyává-
nak tartsák.

Verekedós után a toronyba szöktünk
fel és ott denevórekre vadásztunk
Hogy Mónika nénit kiengeszteljük.
vittünk baza 2 darabot, csak nem iud]
tuk neki átadni, mert kíre püIt a kezlink -
óől és fel-alá repkedett a lakásban.

Ezért vacsora után én ismét ki -
szöktem ,ij denevérvadászatra. A

a lépcsőn megcsrisztam és le is estem
nem kapaszkodon gyor§an a harang

következtében a harang szópen
tnegszólalt.

Az emberek vedrekkel kiszaladtak
az utcára és kiabálták.

* Tíln van ! Tűz van t

Minthogy a tűzre én is kíváncsí vol- '
[anr, hát kihajoltam a toror§rablakon.
Ámint keresem a tüzetn vataki hátu-
lról ga}léron kap és a bentlevő testr
részemet. haragosan ütögeti.

A harangozó volt. Tettét nem helye_
selteml hogyan jön ahhoz valaki, hdgyaz Isten házában verekedjen. Nem
igaz ?

§ajnos, másnap mfu haza keltett
rttaznunk, pedig tnég sok érdekes _do-
log történt volna velünk. EllelÜen
Mónika nérú ezt a táviratot adta fet
keclvgs §ziileimnek.

,,,Gyerekeket küldöm l Stopp. Én
idegszanat,ór,iurnba megyek l Stopp !'..

Tamás Laios"

sötétben azonban
volna, ha bele
kötelébe. minek

}

)
: *:űlas

A tlenevér kiszökött a kezemból

§ H"§DSEREGnŐL
Haidan, ha ellenség állott a haáron: a király íutárja körülhordozta

az országban a véres kardot és minden magyar'nemes hadbaszállott.
,N" j. F' m9ndiy\, hogy,,mozgósítunk.'.- Az,,állam polgárok'. portan

megkapják az értesítést, hogy szükség van ráiuk: vonuilrúk be Jsapai-jukhoz,
§ otthagynak családot, otthont, hivatalt:

a Haza hív !

,. A tetnlp ás ma : ugyanegy. Csupán a kiíejezések változtak met -a lényeg változatlan ' ,," Haza hív 1..

A_magyar nép míndig katonanemz$ volt, az is és lesz is.
,,szép,a:rt mondani _ gondolod magadban,* de amikor minden

nemzet a.földkerekségén ezi mondia magimagárOl,..
Mond|ák, Lehet .. .

Meddő vitatkozás helyett, jöjj, idézzünk szellemet. Csapjuk fela világtörténelmet s lapozgassuni."

__ _..|_14_3_. _!é|., 
király. ekkor .e., jrrr" a kipusaított országba, hogyma8yarorszíg alapiát újra megvesse.

,_,_|é_T:1o..ágban a csás,ári hatalom fénykorát élte, a lovagok vé-
delme..alatt a Paraszt nyugodtan szánthatoti és élvezhette a b'cl*t *es gyüJthetett a jöv6nek.

Nálunk -- az ekevas elesett vitézek csontjait fordította ki a íóldből.

, , 
'J929, Az olasz Cinquecento-kora- Csak néhány művésznevet soro-lok lel : Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tizian; Raíael. Ezek nem

egyes""emberek nevei, hanem jelentík iz Cr"ztaaos békés fejlődés ál;llehetóvé tett olxz Trecento, Quatrocento *t"esi"tene[' i*op"iit:
iát és beteljesedését.

_ . Nálunk * á szultán ekkor vitette el azokat az utolsó műkincseket
Budavárából, melyeket t526-ban meg melta!yoti.-Míi az ;i;r;;;;
tyüithetett - nálunk:

,, . . . be sok vad s madár 8yomra
Lett temetője
vitézül holt testeknek !..

1700. Rákóczi mondja, 
*

,,... és gyűlt a népem, a rontyo§ hadsereg.
jött felém tlr és tépett para§zt,
Reszkető öreg és suhanc gyerek !

§lőre, raica !

... Vá§ik a gúnyád ?
Maid kerül rii rád !

... Törik a lábadl' Sohase bánjad !

öreg ulpasom,
Elől a he|yed,
Vágjad a rendet,
Ugy csinálj helyet :

Előre, rajta !..

S míg a kuruc harcolt l

. i \.lt i.l1y udvarában selyemruhás lovagok suttogtak édes apró-
ságokat hölgyük fülecskéjébe - s loptak csókokat a légyező mOiül.

Nálunk _ nálunk a karóbahúzott kuruc utolsó pipadohányát
szívta a karó tetején.

,*
, li55: Kufsteinban,magyar rabok faragták unaloműző íaíaragványai_
kat. Menj el a hadimúzeumba, nézd meg ereket a íafaragván/okat -s.megtudod, mi az: hősl küzdelem négy fal között, láncial a lábadon
ülni, amikor odahaza minden féríjkarra szüksér yln * ugylnlkk61
Anglia, a nagy_liberális állam, üj korszakoi nyit a icirténei"mb-á s meg-
koronáza a Cromwell által megkezdett országépületet.

'*
Más nemzetnek is voltak háborúi" de azokban többnyire hűbóres,

rsoldos seregek harcoltak - a mi harcaínk nem államí6k háborúi, ha-
nem a nemuet létküzdelmei voltak. Őseink nem !j területért, nem hata-
lomért, hanem azért a földért harcoltak, melyet Áipád feiedeiem hagyott
örőkre minden magyarnak.

. Látod, ez csak egy_pár évszárn volt. Töltsd ki magad azt az idót,
ami ezok között az évszámok között van, akkor meg fogád találni László
király tiszta, szent harcos lelkét, zrinyi vitézségét, i kurucok halál-
megvetését s így_meg íogod érteni, hogy miért áondiuk ezi; katone-
nemret vatyun.kJ Apáink értünk kiontott vére követéli ezt, hogy ön-
magunkat odadobjuk, ha Magyarország kívánja.

És mindenki katona. Gondolj csak édesapádra, ha a_ ,,véres kar-
dot körülhordozák':. ő is elmegy, hogy megvédis Édesanyátokat,
Benneteket, 1,ogy "ri a miénk, még az legyen az unokáinké Ír, hoe/
harcolion a Hazánkért.

Jg .nedis: ugyanígy íogsz cselekedni. Ha karodra nincs czükség,
eszeddel szolgálsz Hazádnak és ha a kürt rivall, ugyanrigy fogsz a halll
szemébe nérni, mlnt valamikor az az ismeretlen honvó<i, aki a hósök
terén nyugszik.

Érted már, hogy mi az: katonanemzet ííának lenni l
Eszte|neky Béla

|,
tr
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_l,; y€l, fuIr. uanOlden-
:.. üorgh-gal beszél_

getni és megkér-
. te§l, hogy a rrMa-

gyar Cserkész" ol-
.: vasói számára ma-

")'. gyarázza el a ro_
:: bot_pilóta műkö-
,:, dési elvét :

-j 
:*#*§;

ti!:,]ji.i::]:ii:tí::4]lii{:i:i:ili,|1,1, rész áll egy víz-

kitéríteni forgási
síkjából, ahová

lelszerlésének, a pilóta rr_vr,rgodtan crtthag_vhatja he}yét, mert
most már az automala-pilóla vezel továbtr . " .

i\lhalmam r;o]t a KL§, társasiig liurtapesti kepviselőjd-

',,,,:,,,"|,..' ',.,'' .,..}j$ _,*tffi;*.,. 
' ködése igen egy-
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;$§{i*l*§ffi
i, "_j^.ri:Y,:l,, szeTu. Az elsö xet
,,, '] l' ,, ir,,: , ,,, ;i, rész áll egy víz-

'' i_ ",:'i;',';*1,,. szintesésegyfüg_

-, ' , ' .,1:. . ,i ,: gőleges csigdbdl.
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Ag" I§EJ§€3F€A§A.§pE§,{B§A ;:t1Í,§í1:.
_ A vízszintes

FIata}mas góprnadarunk alig észrevehetően rövid percek csiga arra szolgál, ho$, a gépet otyan behatások ellen védje,
a]att ezer nróter rnagasra enrelkedett, már me§§ze mÖ§öt- arnel_Yek vlzszintes hel3;zetét befolyásolják,plrl,haagóp orra
tünk maradt a Berlin-TemPeitrofi rePüliítér, amelYet rnóg elsi,illyer1, vagy egy szólroham lenyomja egyik szárnyát. A
csali az inrént lragl,tutrk ei. }Íost eg}, kis időre esőfellrőkben ftiggőleges csiga pedig nregaliadályo zza a gép függőleges sík_járunk, ile hirt,elen megint kisüt a nap ós nregint a leg- ból való elurozrlu]ását.hapld. a gép kitérne az eredetibelyesg-yönyörűbb iiék égerr és v*akitó napsütósben folytatjuk irárryból, Tehát ezeket az irán.v_ és trelyzetváltoztatás javítá-utunl*at Dánia felé, I{öl'etkezili i,rtrrrrk Berlin--Stocklrolm-i *or.*i * * ,rni .rúl" ."ri*r, ilgy, amint az ábrán látható.leszáliás rré}kÜ}i, ,onon-§toP" része, § góP nYÍlegYen.es. ilánr; 

1l-ásci 1. és 2" ábrát.) A csiga ugyanis fel van függe§ztve ésbarr rePül' A két egYenként 10t-jt] ]óerős motor }<iÍogástalanul ,rr"go n.r,' rnozdrr} el. csak a, vele összekötött lernez, amely vi_Llolgozili. Egl-szerre csak n;-ílik a pilótafülke ajtaia, kiiiin a ^:_:,
trlíkitúnk és leül veiünk beszélgetni. o ls ei,ezrríai;i;';;,-: :1::l'-*rU-alakitdssiirÍtetI 

levegőve}telt cső mindkétvégét
godtair az alattunk elteriilő dán tengerpar, 

"r"ua-lari*r*,. ;]zarja 
*"" nYugalnri heiYzetben. Ha már most valamelY oknál

Hála amerikai ,,Douglas,, gépünk tökéletes é, k";;;;ű {(lgva a csiga, ill. a jetnez elfordul- akkor az eg-vik nyílást

t
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'í.áU.". A {ójx§leg.§ {§(ía(qroszrJp;.
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befedi, míg a másikon kiáramlik a levegő és ezt a mozgást
viszi azután át egy szerkezet a megfelelő oldal- vagy csürő-
kormányra, amely azután a repülőgépet ismét a helyes
vízszilrtes helyaetbe és irányba hozza. A készü}ék még a
legcsekélyebb kimozdulást is azonnal ellensúlyozza.

A harmadik rósze a robotpüótának az állandó magasság
megtartására szolgáló elmés kis szerkezet, amelynek segít-
ségérlel a pilóta pld. akfu órák hosszat is folyton ugyanabban
a magasságban repülhet. Ez a szerkezet áll egy dobozból,
amelyei igen érzékeny membr.án oszt két részre. Az egyik
fele záíi és ebben egy állandó atmoszférájri nyomás van, pld.
az, ami l§nn, a fö]d íelszínén van. Ez tehát rrem változik,
mert le van zárva. Fennt a membrán vá}asztja e] a másik
résztő}, arnely ezzel szemben kinyitható. Mármost tegyük
fel, hogy a pitóta áliandóan 2500 méteren akar maradni,
mert alatta naga§ he5*ek vannak. F]kkor 2500 méteren
kirryitja a doboz felső részét, ahová betór]ul az ezen magas-
ságnak megfe}elő atmoszféra rryomású levegő, A membrán
most az ábrán Qásd 3. ábrán) a §zagga,tott vonallal jelzett.
helyei fogja felvenni, tneri hiszen minél magasabbra me*
gyünk, anná] kisebb a nyomás ós igy a membrán kj iog
dudorodni a felső rész ielé. Mármost ítt kapcsolja be a pilóta
a gépezetet, Ha most a gép birte}en plcl, pár métert lsik.

sági-kormán3;rao amelyik azután istnét §elkorm ány azza a gé*
pet a kivánt 2500 méter tnaga§Ia.

Ujabb kérdésemre elmonrlja Mr. van )Id,enbargh, ttagy
az automatapilóta költsége eg_velöre rnég elég nagy, kb,
36.000 pengö, d,e ez a nagy köttség elenyészik rendkívii]i
fontossága me]lett,

§zen az e}mós kis szerkezeien alapul lebáL az automata-
pilóta, amely nemcsak lrogy 100o/o-os biztonsággal vezeti a
rábízotl repülőgépet, de eg.vszersmínd alkalmat ad a gép
nagvíelelősségű pilótájának egy kis pihenésre is, auri ilyen
}rosszt1 távoiságokon elengerl.hetetlenüi szüksóges.

Fiala-Dőrí I.clrls
akkor a felső do-
bozban már na-
gyobb lesz a nyo-
más, ennek megfe-
lelően a mernbrán
kimozdul helyze-
tébőt és ezl a
ltim.azd.ulútt ázu*
tán megfeielő szer-
kezet átviszi fele-
t"ősítve á rn&ga§-

24 személyes
,,Douglas DQ$..

modern amerikai
utasgép

(üopyr{ght KLM)
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Lobet a napozás kfuos ?

L,ehet biztlnyl Belebctege<lhetünk,
nemcsak a tírlsok gyümölcsevésbe, de
a túlzoti sózásba yagy a nagy lármáb*
ós a ttllzott n*pozásba is. A nap : fény*
és hőforrás. Ttllzott igénybevótele : égés.

Nem természetes, bogy a ny§r otején
telóg a }átnm ?

Nem. Az elsó héten mérsékelni kell
magunkat. Elsó nap öt percl nrásodi]r
nap tlz és így napi öt perccel lehet
emelni azL az adagot, amennyi ideig az
egyébként rubával fedett b6rfelületün-
ket a napsugfunak kitesszük" (Nemcsak
fényképet lehet ,,trilexponáIni l") Yisz-

,,. . " Mikor a le}ratt.yatló nap bíborpiros §ugara az
oltárt órinte{te, az inkák főpapja aranykósét a remegő
fogoly nrellébe merítette és a r,érző szívet kitépve, hódo-
lattal emelto a l€nyugvó Nap feló . . ."

O]vastatok bizonyára ilyesmit az irrdiánregények-
ben ? Micsoda eltérrelyedésre vezetott Qgy hely€§ meg-
isryerés.

A helyes megi§meré§ volt: nap nélkül nincs élet a
íöldön, elsenyvednénk, nregfag_vnánk _- eltévelyedés, hog_y
emberi élet feláldozásával akarta Istenrrek tisetelni azt a
nagy fóny- és hőíorrást, amelyet értiink ter€$rtett, a Tcremtő
és nern az enrbereket a napért.

Minden pogány val}ásban rósz jutott a napkultusznak.
Később a vallásos tisztelet iassankónt. helyet adott

annak az elismer4snek, amit ez a kr'izruorr<lás fejez ki:
,,Abova nem mehet be a nap, bemegy a cloktor."
A napfórry nrinden élethez sziikséges" ]tiélirüle a növé-

nyekhől lralvátty n,krumplicsira", az emberekből angolkóros,
tüdőbajos, satnya nernzedék fejlődik.

]]zt nra már nrindenki tndja:
Annyira tudja, hogy trllzásba is viszi"

, Az egészsóges, pirosbarnára sült szln divat lett és akí
a nap§ugártól meg nem kapja, az pótolja barna olajjal"
barna púderrel.

Stlkan meg. arníkor alkalmuk van rá, szinte modern
emberá}tlozatot nrutatnak be a napnak. Áranykésúk ugyan
nincs. no nle§ remegő foglyuk sem, hát így estefelé saját
vérvörösre pirult hátukat mutatják a búcstizó nap felé. . .

Mlórt egószs6ges a napozás ?

A napíény ibotyántúli sugarai kellenek ahhozn hogy a
fejlőttő c§ontok h táplálókból meszet tudjanak magukba
íelvenni s ezáltal elérjék a szükséges keménysógüket. A
nap§ugár hatására megiavul a vér összetétele, megszaporod-
nak a vörös vérsejtek ós a vérfesték, vagyis eltűnik a télen,
* szobalevegtín és a vitamiuszegény táplálékon kifejlődött
vérszegénység" Aki napon van, annak a saját bőrében kép_
ződik az a vitamin, amiért a csukamájolaj olyan gyógyító-
}ratásir. A nap fertőtlenítő hatásri is. Nyáron kevesebb a
pattanás. Eltűnnek á torokgyulladás, kanyaró után a
nyakon tapintható mirigyek stb. Ellenben vannak beteg-
ségek, ahol árt a napozás: vórzésekre hajlamosak, bőr- és
tüdőbajosok stb. esak orvosuk előírása szerínt napozhatnak.

Meunytt sütkórezzünk, hoüy esak &nsználton, de ne ártson ?

§gyétti. Yilágosbőrűek {szőkék) kevesebb napot bír-
nak, hamapabb leégnek és nyár végén mégsem lesznek
olyan barnák, mint akinek a bőre, haja sötétebb. A napfény
hatására a b6r azért barnul, mert megsaaporodik a barna
bőrfestók, a pigment. A lesülós egyrészt jele, hogy §zerveze-
tünk reagál az ibolyántúli sugarakra, másrószt védekezés,
a túlsok a jótrót ellen. Aki nem barnul meg, az ne is eről-
tesse. Arnyékban, íal tövében is kapunk sok visszavert
nep§ugarat. Ezek is barnítanak és gyógyítanak; kevésbé
hatásosak ugyan, mint a közvetlen napsütés, de kevésbó
kártékonyak is.

ketés, hrlzó-fájó érzés már figyelmeztetés, hogy no, mtrst
elég iegyen ám a napfúrdőből t Napozás etött a bőr be-
kenóse vazelinnal, vajjal vagy disznózsírral: jó, de rrem
óv meg a felégés ellen. Nem sokat ér a drága kenőcs és
az olaj sern, Első héten vigyáeni kell.

Ha mégis megtörtént a baj, a felégés, akkor a fájdal-
mas trört meg k§ll nyugtatni. Ámíg a pirosság, forróság,
érintésre való érzékenység el nem m{rlik teljesen, n*m §za-
bad a bőrt napnak érnie ! Az égő-hrizó íájdalnrakat csi}la-
pltja a zsírral, vazelirrnaln vajjal, tejföllel r.aló óvatos be-
vonás. Nem is mondom, hogy bekenó§, mert a hozzáérés is
nagyon fájdalmas, Legjobb mellózni, ejkerülni - és lehet
is.

}Itkor knp r,alakl napszür6st ?

Láttatok képet. filmet az idtgerrlógióról ? }línek tesz-
nek a sapkájnk alá eg1. szalvétanagyságrl sűrű fát1,lat. arrri
az arcukat kihag,"ja, de a hátukon lelóg ? Azért, mert, 1,
a nyakszirtjtiket védik vele a napsiités ellen; 2. lovaglás
körberr a lebegó fátyol legyezve trrlsíti ő§et.

r\ fej és a nyakszirt áthevül,óse oikozza" a bágyadtsággal-
fejfájással, ónrelygéssel ktzriődő állnpotot, ami eszrnéletien-
ségig fokozód}rat. Bzt aa áUapotot hívják napszúrásnak.
Teendő: el a napról l Árnyékba, hűsre ! Fejre hidegvizes
borogatás, esetleg pár korty hideg vizet itatni.

Hőgutának netezzük a test t,úlmelegedését. Á}kor
keletkezik, ha a körn_vezet forrósága és nagy páratartalma
miatt a test lröleadása. kipárolgása meg ván nehezítve"
Ez nenr a strandokon, hanem fűtöházakban vagy seabad-
ban nehóz ruhában erős munkát végzó embereknél -aratók, menetelö katonaság, felszerelést vivő eserkészek -fordu}hat elő. Magas láz,' eszméletlerrség jár a kifejlödótt
kórképpel. Komoly dologo orvost kell hívrri. Addig ís:
mint a napszúrásnál és lragyjuk békében, kényel,rnes ü16-
helyzetben feküdni, a sok mozgatás árthat.

Pótotja-e a z&tt uszoiln a sznbadhant lünlést ?
Fedett - még ha üveg is a teteje ._ useodába a uap-

sugár legíeljebb erősen szűrve jut lre s így már a napozás
az uszodában elmarad. Az rrseoda előnye, hog_v szeles idő-
ben is inkább használható, nagyobb a kényelem, a feltigyelet,
lehet írszni tanulni
stb. Viszont gondolni
kell rá, hogy a soha ki
nem száradó futósző*
nyegről a lábunkon
bőrbajt kaphatunk.
A nemállandóancse-
rélődő vizű uszcdák-
ban pedig ígen csúnya
szemgyulladást lehet
kapni. A bőrbajt für-
dócipővel, a §uem-
gyulladástpedigazzaJ
védjük ki, hogy csak
tisztavizű uszodában
bukunk a víz al&.

Mócsg M. dt.
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!??§íe §áa {eáie §í!${*gárl§i
Kedoes |iúlestué.reinl, u nlAí szcnl. na-

pott tiibll ftcsencls dolgot. ftlgok beltöblö-
gclni aggak:k kilóba. EIső sorbun is az
elemí higyiéniúról szóIok. Bölcse.k szerint
.ug!}an ezl a szót hllgién.i(tnak k:ellene
dancluní, de szerintem a higgi érdekesebh.
Szőval, letíel és szó néIküI a h.igyíhtía
aem eggéb, tnint a szal:szerű mosakodús
.tllna. Kellenletlen eset, merí az em.ber
i,fitií sorban a uizet nem igen szeretí báios
,arcuott.tisttihtlz érinteni, nrcrí uatt egtr1 igen
|urcsa sajútsrigct : ugyanis naglJon ned-
les. Nem is tudott"t, hogg miérl nem ted|z-
l.ék még |eI a szóraz uizeí. A mosakodús-
nak két fő|aja aan: Mosaliodús mí/tor.
lát!úk és ttlclsakadris, rnikar nem ldtjúk.
Ennek megínt löbb faia uan, úggmint
nlosakotlds ttégtlszem kö:ijtí. mosakodtis

ltiborban, rnasa.kutltis a: iskolúbatt, Eze-
ket rnind, szépen sorjriban {ogom érinteni.

Illőszöt ís lríssulr a mosakoddst, mikor
nem ldtiúlt. A xordon szülők |ősaititsúga,
hogg nem sgereliit a tisztaságot és mégis
azl mtlndjúk, hogg szeretik. Ha az i|iú
.nem tíszta, szeretík, ha pettig a törüIkö:ő

§'.liszta, netn szeretilt. Pecli11 mi szép, míkor
a ggolcs olgan, mínt a pa\grllat, IvIi szép
e szó is ! Patgalat ! Az embernelc csendes
kis szoba ielenik |neg a szeme előtt, ahol
az ember titkosan ngaldossa a lekuáros
üueg alsóhú.ngadún leledző hecsed,IiúIla-
got, miközben engedcltnes szolgúla ide-oda
pat.gol a uízben,, A zord alya és a htzelgő,
de nem lceuésbbé zord aryla uz ajtó etöI
megngttitott |üUeI haűgatiák a patgolást
s elilszílc, hogy az ifiú csemele saját-
mag(tt patyolatazza.

De ea csak asendes áIom, Most azonban
ld"s.suk a ualót és lép jünk az elméIet moscló-
láIIal, zuhanngaI, szappannal, köröm-
ke|íuel és t'ogke|éuel szeoélqezett teúre.

A tlosdtis az a rnűuelel, melg alkalmá-
ual az emberi tésl kilútszó részeire lapad{,
szürkés-barnús-|tketés úrnllaIatu mole^
kttlúkat folgékong te,st segítségéuel eltíin-
tetiük, ílletue ellüntetní szeretnók, á ntos-
tlús eszközei a, köuetkezők : .Etlén.y, melg*
ben uíz l,aggan. Szappan, nulgnek szaga
tttttt 4s habia a |ülbe megg. Ke|e, mclg
égel, mint az ütőhelyüI llaszn.áIl sün-
disznó felső |elülete. tríosd.ókesrlyűnek
neuezett körópkori alkotmúny, ezt azonban
nem mintl,ig alkalmazztik, mert netn sza-
batl az. i|it.lstiggal kesztgűs ké"zzd brirutí.
Itle tartozhaí a nadrúgszíj, uag17 porola
is. m.ell1et uztlnban nem tltjrzsiilnek, hunem
arta hasznűtnak, httllg az i|izlsdg uúglJdl
|elkelts(:lt a uiz irdnt.,Esetleg ndguon
has:núlulos az algai kéz is, melg á uíz
felé uald terelóssel keduet ad az i|iúság-
nuk. 'hogg arca égő |elülelót enyhítse.

Mrrsrlrí.s, anlikar nem ldíiák, Ez a
mosdtis legkellemesebb fajtála. Az ember
adaiútulhat a mosdóltilh,oz, melgel. maguQ-
rul lauornak í,s neueznek és saiúl kénue-
kedue szerintlubiekalhaí, Csak az abai,
hagg mtg az etnber anngira bizalmal
gerieszl maga it(tttt, hogg cgpedül engedi,k
nlosdani, több ízben ualóban meg is keII
nnsdani. Vógre az enúer e,ogedüI uatt rt

tnosdóItillaI. Lassú .Iéptckke.l, min! aki-
nek teliesen. mindegg, odasétdl a. uíz!rcz
és huaamasabban lúzi. Maid. lrissé, bíza-
koduu magn:cl;értlz:a c balkeze kisttjjút.
hútha a aíz a srlk n.éséslőI megnlelege,rlelt.
Ezutún a hidegrúzús lelrűzdése s a !éggé-
tlermedl ktsuji hultukolása lröoetL:ezili.

^ A naitl i|iú ezekukin a uizet is huh.ukrllla,
hátha nrcpmel.egszi.It. A ketlésbbó nrlío
i[jú nem törődik a vtzzel, hiszen hulud"n_g
szúnrli:kúbtm sincs megmrlsctkodníu. Á
huhttkoíús ulún |el kell (tltíozni eggik
l;íziitútet. Ez azérl is aiánlalos, mert a
nlailvt su.jnálatas ielszttua : Mu.l.ttsda
ltiinniidkísfiam!, melgnek elhongaisa,
ul.ún bizalmaskatlua tekinti meg az ember
telső tlóglngioinak uégsö |eltagia.in el-
helyerkmclt szarusnerü csökevényt, vaih.
rkm {eketelretetes-e . l}edig a m&ma
sze,ntüueltre fekúekeretes, de még srlhasem
lóttam ualnu, htlgy a papa olg keggett.en.üI.
nekiesett uolna, nlint az i|jt1 körmeinek^
0h, telnőltek, de tursu gonrlolkotld.súalc
uagylok !

A mcgreckhozalt uégtagot az i|jú bele-
meríti a fol1traúékb.a. Kissé kellemetlen
érzés, rle neg lehel szakni, Igen kellemes
dolog iött eztztán, Ar ifit1 uijainak mozla-
túsútlttl külön.|éle ielenetelcel iútszik le .a
uíz alatt s ezeltnek szenlléletélel megínt
ellelik néhúnll perc. Ezutún köuetkezík a
|őszúm : uiha.r tl'uBctlatonan. Ez rninil-
adrlig tart, mí.g a hallgalózó sziilő be nem
szól : Kisf iatn, e!ég ís lesz m(tr, megfúzol,
ha anngíra locsipocsiloi, l.)rre az iIiti :
igenispapa !elszóuttl míla somo!ggússal
betejezi a locsipclcsízú,st és elkezdi az eiibi
igazolúsút., ElsősorDan is a ketét pár.sztlr
uégíghtlz,za a masdóíúI sréIétt. A taszogó
hang a körtimpucalúst ut(tnclzza. A. szap-
pant betehrljitio. a |olyadókbu és íde-arla.

las;igt?_Ija, mí.gnem a tlíz elfultlúlyrlsul.
§kk*t tl törü.lközőí. kissé belemúrtja a.

uízbe, kiuóuén az arceihrlz értctí, ma.jd
letürülí uele. a cípöjé(., miúItal a tijrü|.\ttjrő
irrsonlclos lesz ahhoz az úIlttpottihoz, mel"t1-
bett leledzene, lm uz iJjtL nem t*nuk n,ólltiil
mosdana,

Xíosl a |agkele atibiiguzal&sa jön. Az
cmber k4í rcntí |aglcrémet belengorn ct

cipőiébe, aúúllal, a keílő mennyisfu
eltünt s ü srall is megmarad, Hangosun.
meglöltí tl ptlhuruí, utzzet, azutdn halkan
kiönti belőIe, A |ogkefét uggancsak
t.légighuzagatia a mosrlótdl szélén, mrlitl
tlgg csínúi, mintha pökne.

Ekkor kőoelkezne a gtzrgultizús" Az
i_|jú lúbujjheggen odalopakodik a szek-
rónl1hcz, |elueszi a kúuét, iót húz belöle,
maid gurgulúzni keul. Lenyeli a meg-
g u r 11 u l t|l z otl lt úuét, mai d u g 17 ancs ak p öké s t

uttin.az- [izl kilszer, vagy húrantszor meg-
ismétlí. !íajd. megissza ngugadtan &
íiibhi l,:titlél, lelőltiiztk és eltúvazik, Naggrn.
nent iftnce g, ltclgg meg ne nózzék a nyakúl,
csak szerénuetl és íIlerlclm-esen kimegy és
engedi. hagg elismerő plillanfds.sal mériék
uégig tt megliszt.ult i|iúsúgot.

Á m mast lekíntsü/t nrcg azt üz e§etel.
amiJtot ttz i|itlslig kéngl.elen músak ielen-
léltiben híggiéniúrni, trlgenktlt a lerem
húlteróben ott reilezketlík a zart|, atya és
borotváLkoz(ts uuallglan ujsú11oluasús
übimbaia, illelue íirügye alalt leseíkerlik tl
|ererlőző i|itt*(tg |eIé. Az í|jú beaonul c
ltígyénikus k:rembe , merész léptekkrl
orltlmegg a llize{ rejt*gető edénglwz, fóIí je
haial. A ioblt ltal7iln67 a uízben ta|algaíni
kezd, míglen c balik hónúnak ur alja
ctl cít tl r u u l v i s s z al,ek i nt, h a g g me g ng er le - e
a zordon,atlta kedtlét. Ha la|atgatásdt a
nel,ezett csa.Iútli fő kárórwndő mosallgal
kísérí, az ifju fr:kozottabbqn'nzímeli a
la|ctyalúst, hadd szerezzen a mai csúf
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ui,ldgbun, még nugyabh őrómel" AntBnnyí-
betz a: aítr1a |eie a; üstö/rös csóadiakénl
inag, és szemének gyilolta, ukaram mon-
daaí öldölee tlésrtethes Iellegek és lel.egek*
kéní és gganílnt összeuonódik, mint timsó
hatúsúra az ortlul becsapott ll(tg§rnamü
kúulra utiró srúia, a lalalyalús sürgősert
abbahugganeló, mert a zord atpla uész-
terh.e,s leI- és lelegei közül a lecsapús
u eszé I11 e. I eng eg ethet.

Ilgenkor az ifitl elszúnia magdt és
mindlcét kutiriuul tickándoztti kerd.. Fic-
liúnd.ozúsa kőzben néh(lrtg o{rcseppet szót-
jon rd u. [elsö kariúrc is, hogg leggen míí
lettiröln.i (uúlagussatok a kit'eierések kő-
rött: tiiröIní, türülni, törülni és türölni).
MajcI }tét kerének mutatóujiát emelie
szemeihcz és gyengéd kenegető mazdtlla-

lelkkat í,meljt és (lm.olia a mosttkrrl.úsi,
míglen azanbun ne lel.ejtsen. et uurl.gagnt.,
b ur ttltqalni mlltlnl és 7:rüslk titni, mi.ntfut
I ste tt l"tttl i ct, mek kar a u í zmenn"g isé.ueket
htirituntt tt !tlgoittuk ,lduus rekcs:t: rlöl.

§zutún aruuL töriilit: me91 kelél nadrúg*
iában. é.s sztiraz tengerépel tlörQölaesse
ntellé!. hón.uttljtil. s hu ludíu. tltég hitLtt

kőze1.lét ís. Eze}t utárt" 'htt tt zord atga
Ielkerekedne a L,í§ hütú§úL tltenőrt:ni..
ttilkimgyorsan ragad,ia fe.I ct ttt,ülkiizőt *
tlgy működiék. minlha pillonalok alatl
megtörütközőlt valna, Ha errr ni.n-cs ítlő,
mert messre lelerl-zilt a tl.örzsudszat7, ulllg
tiirgyolcs, uáglrtsson. ki eg11 músik helyi-
ségbe, mintha ualamít kerese-ndti ltnne.

atdna mdr senmú teenelii nincs. A
fagmosús{ elinti:zhetí ualóban is, mert

ü!tltc17 lpp kell ztl-z, a fogpctszlúl, kiöbíii-
ylethr:li utóuégre kóuéuaí,, ucg17 kae.aóua! is,

Eltttyit akarlum. a higgiéntúróI íl.tti.
,1 borot- és stiriittlúlktirúst e.glle{öre nent
érintem, mert, a.z én a,reponalairrul.n még
annui, pehelg scnt serketr (ah, nú srép ís a
setken.és! ,i, amen.nyil smbgliuel" v.1.1}§
rarlírrul. lehttn.e el.i.rúéztti, De ha tet-
rrdpöA, s uz est.i, sz{I szctktillam indáit
f ogla iuíltigúltyi., arrót is fuak.

líttsl_ pedíg 'búcstirom tűIetelt testuérek,
ie!ézw }ti. t,abella köztísztasúgí- ás
higgéniaí köItő örijkértlényű költemóngót :

Ó, miktlr les: t'ettalúlua olgas/éIc uegaszer,
M.ilől neut keII mosckadni, éueníe csa.k

egyszer !

** zsofka *,

I}Ax ''ír§Gl
A Cs§RKÉ§zL;l§ío§ I,ILÁG-

TÁBoRA
.§z 1933-iki Jamboree után liat

esztenrlőr,el istnét, teli ],esz a göatöltői
Erzstibet park cserkészekkel, csakhogy
nern fiúlika,l, hatrem cserkészleányok_
kal. :\ világ cserkészleányai itt adtak
e]ső aliralornmal egymásnak ta,lál-
kcrzót,

Miut.án bizonyára a o,§{agyar Cser-
kósz" olvasótáborát is érdekli a c§er-
kószleárryoknak ez a nagy erőpróbája,
eihatároztuk, hogy, megtudakoljuk, mi
is lcsz a nyáron Göclöilőn^

,1 l.sr.rliószteán1,ok központi irodáia
Be is iiopogtattunk az egyik májrrsi

dólután a cserkészleányok práterutcai
központjába. Persze, a legnagyobb
mun]iában találon a tábor előkészí-
í:őit. A Pax Ting vezérkara élén Linden-
meyer Antónia túborparancsnolt,A,al és
Zimmermann Rózsi tdbaruezetövel éppen
az a}táborvezetőkkel beszéli meg az
ttlrlig végzett mrrnkálatolcat.

tjg}. rragytlbb terembe kerülünli
azrttán, Ilt látjuk c§ak, hog}" railyen
strólry munlra folyik, Szorgalmasan
kattognak az írógépek. Az egyik asz-
talnál a beérkező leve}ek hatalrnas
tiimegét ilrtatják" A másik asztalrrál
a jelcntkezők kartotékjait rendczge-
tili, a harmadikrrál pedig a csapatok
körlevele it postázzák. }Iegtudom "ít"
TYod.etzltg Máritttü, a Központi Iroda
uezetőiétől., hogy edclig belföldre 28
ktlrlevelet, külföldre 15 körlevelet és
ll nyomtatott Lájékoztatót kúldtek.

]ilénk ttletet találok a többi hellri-
ségben is, ahol a gazdasági és külügyi
csoport tagjai tanácskoznak. A szálii-
tás, az idegenvezeté§, az egész§égügy,
az ólelmezés stb, megszervezése mind
itt történik egy cs<rmóban. Mintha a
nti 1933-iki Jamboree-irodánkat lát-
rrám"

lIít ielent & .,Pex Ting ?'o

De miórt is hívják a világtábort
.Pax Tingrrek ?

Zimmermann l{ózsi t,áborvezető meg
is adja a válaszl.

A Pax Titrg jelentése : békeg3,űlés.
Ting ; ógertnán erettetíi szó. arirrvit
je}cnt, mint gl,űlés és ebben az érte-
lemberr még lrla is használatos a
skarrclináv rrépekné}. A cserkészleányok
világg_viiióse adta ezt a nevet hosszas
taná,cskozástrlc után. §z a szó kedvesen,
c$eng a cserkészíülrrek azért is, mert
Lord é-s Latl1, Baden_powell angliai
ottlronának a neve : Pax-Hi]I íRéke_
cl<ltrrh}.

}{áiásatt köszönörrr, Azortban §zeret-
né}Tt, ha a Pax Ting legíonttlsabb
adatait is továbbithatnánr a ,,Mag"yar
Cserkész" §zámára.

A tábor iilőpontiai
A táborvezető kószségesen válaszol

és megtudom, hog_v maga a tábor
1939 jttlins 26-től auguszla.s ?-lg kerúl
megrendezósre a gódöIlöi Erzsébet park-
ban, A megrryitó tábortüzet július
2?-étt fogják megtartarli. Jirlius 30-án

és augusztus 5-én ünnepól.v-es íelr,onu_
lás és bemutató lesz a sportpíriyán.
Á.ugttsztus 12-én kerúl sor a. záró-
bemutatásokra és a nag1, búcstitáhot,-
tüzre,

klli leszuek a táborb$n ?

A Pax Ting 7 altáborra oszljk tls a
törzsc§apat tábrrrára. atnell,nek lagjai
látják el többek között a tábori rentlőri,
a tűzoltóí és az egészségügvi sz<llgá-
latot. Áz altáborok egl,enként 2*-il
csoportból álInak, nrell,ek 40 {irből
álló egységekre oszlatrak,

§ uúrh,aíó létsztitn |őOt) löre tehető.
abbŐI külldldl : 3i0f,t, mag!]ar 1{llrt|.
Nagyrrblr létszámrnal jelentkeztek zrz

angolok, esztek, lettek. ausztráliaiak,
§védek, dánok, romátrclk. hollar:dok,"
lengyelek, íranciák. finnek. nclrr,ógrlk
ós az írek. §]zeken kívül még száinos
ország képviseiteti nlagát 1--:2 vezetó-
vel. N[inden külföldi kontingens nrcilé
magyar ,,nővért" tsister,l osztanak lre.
aki mint tolmács és mint összekötő
szerepel.

Milyen a tábor herendezése ?

A tábor berendezése teljesen tiiké-
letes lesz. anélkúl, hogy ez a tábori
jelleg rovásara lenne. Lesz a tábornak,
saját moziia cserkésztárgyt1 filmckkel.
A kiállítás a cserkészleánymrrzgalorrr
jelentőségét fogja bemutatni. A köze]-
ben tdbori kórhózat fógnak felállílani.
Bizon1-:ira jó szolgálatot fog lenrri az-

úIlandó títiékoztató iroda is. A Pax 1'ing
esetnénl-eit egy, naponta megjelenő
négl-nl-elvű cserkészleanguisúg, ltlgja
megürökítenr. 

*

}íég csak május van, de a tábor rrrár
elő r,atr készftve a legapróbb részletig.
Ig1- bizonyo§, hogy az első Pax Ting,
süeres és cserkészeredményekbel gaz*
dag lesz, antil a ,,}íagyar Cserkész"
szívbőt kíván a testvér cserkészleány
mozgalornnak,

Dr G. lí"
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KÖzle_ménYek _a B3$ary.est 
^Székesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt.a ,,lVlagryar Cserkészi' 1938. évi október havi §r*máilán if;drúrdetett

TAKARÉKoSsÁGI pÁlyÁ zAT DI]NyERTEs pÁtyAMüvEIBőt:

,,í(ainái úIhhíar ala$,íl"
IRTA: KLAIJBER cyÖney,

(3) |ekő ket. Í§ft. í4íuld. Nyelte d. 1I. díld.a

Külföldről nem igen várhatunk segítséget, tehát a ma_
g_unk erejébőt kell a g.azdasági termeléshez szükséges tőkét
előteremtenünk. A tőkegyüjtós legcé|ravezetóbb inOala a
takarékossá_g, ennélfcgvi 

-takarékoíságra 
kell az *ml*rui<ei

szoktatni. Es az erre irányuló tevékenységből nekünk cser_
készeknek is ki kell vennünk a részünÜet*és jO perOánr<rtar
kell clóljárnunk.* A mi pár pengőnkkel akarod ae országot tőkeerőssé
tenni ? * szólt közbe Bandi.* Kedves Bandi barátom l * folytatta Pali. * l*{e
becsüld le annyira a"mi néhány szerény pengőnket. Igaa,
ezek nem sokat nyomnak a latban, de gondolj arra, hog}ha
mi cserkészdiálrok elvetjük a takarékosság gondolatáirak
a magját és szerte az országban a jó magvetés nyomán.
ezrek és százezrék íogják megtakarított pengőiket á ,tat<a-
rékba vinnin micsoda nagy összeggé hatalmasod,nak azok
majd. A Dunát is sok kicsi erecskék teszik bővízű folyóvá t
Mennyi iparí és }ereskedelmi vállalat jut majd így alápítás_
hoz szükséges tőkéhez.

- Má§ vállalat gazdagodjon megtakadtott pénzemen ?._ vetette közbe Bandi.

- Azt nem veszed figyelembe * vágott vissza Pali. :-
hogy hány ezer szorgalmas munkáskéznek nyujtanáuak
ezek a létesülő vállalatok munkát és vele együtt Úgyanannyi
családnak rendes megélhetést. De végeredménybóir az semjár rosszul, aki a takarékba tesai a pénzét, hisz-tőkéje után,
3mellyel _egymaga rlgysem tüdna mit csinálni, tisziességes
klmlt9t },ap. És ha történetesen véletlenül szüksége voína
reá, bármikor rendelkezósére álI. A takarékosságnali egyéb_
ként felbecsülhetetlen erkölcsi haszna is van, mert lózanelőre]átásra nevel. Az emberek többsége rlgyis abban a
hibában szenved, hogy a jövőjéről nem gonáóskodík.* Miből takarékoskodjon á szegény, La semmije nincs.* tüzelte tovább Bandi.

- Nem azokról van szó, akiknek már semmiiük sincs-
hanem aeokról, akiknek módjuk vau rá. És itt"nemcsak
a tehetősökre gondolok, akiknek sok van, hanem az át|as-
emberekre, akik utóvégre mégis csak többségben vanna-k
és.többé-kevésbé rendes keresóttel bírnak. A iakarét<ossás
_m_ódos és nem módos embereknek egyaránt jó szorgalaÜkaT
tehet, persze csak akkor, ha észszeiúen aLkalmazíák. Ú;"ahelytelen takarékosságn*§ 9p,isy nincs gazdasaei na§zna,mint a tékozlásnak. Ha á arlsg;;dag tak"arékossásMi r;;]gyo§an jár és pónzét halomra iakja, abból se ,r"É, ."m 

"köznek gazdasági haszna nincs. Viszont a szegény emberís takarékoskodhatik filléreivel, ha nem költí-el"rraszón_
talanságokra. Yonatkozik ez különösen azokra a diák;kr;
is, akik zsebpénzüket csak nyalánkságokra és mozíra ktlltik.

..*_A zsebpénz a diák \öltópénze, tebát azt csinál vele,amit akar * szótt ismét közbó Bandi.
- _|gazad van. De ha azt csinálhat vele, amit akar,

nem, okosabb, ha észszerűen használja fel olyan céirai
amelynek gazdasági haszna van ?

--* rronnan veszi ez a gyerk6c ezt a rengeteg sok böl-,csességet ? _. ingerkedett ióvább Bandi.* Ne törődj azzat * replikázott Pali, - hogy honnan
ve§zem, hanem azL nézd,: igaz-e, amit mondok. 

-Még 
sok

mást tudnék a takarékossáágal kapcsolatban elmotidani,
de felszólalásommal csak rá ákartam mutatni a_ takarékos-

*e srrto _D. _Bóta, Bác§altnás I. díjat nyert komoly DálvAmüvótannar< nagy terJedetme mtatt, !,asdlrjaínkon uem közötjük, e-zt 
-a műve{a Budápe§t Széü,esfór-árosi 4o7sPn raiiareipOÚtar Rt. ;ÜÍ 

";Őár; 
'lÖ;Ü:

szík az iíjrl§ágsal rne8ismertetnl.-

ság fontrrsságára ós meg akarlam indokolni, miért kívántam
a takarékosság eszméjét magában a vállalatunk nevébenis érvényre juttatni. §lgontlolásaim gyakorlati kivitelét,
amennyíhen azzal megblztok, hajlan<ló vagyok rószletesen
kidolgozni.

-* Llgy vélem, a t. Közgyúlós megadja ehhez a |tozzá-
járulását * hangzott el Karcsi elnöki kijelentése, miután
Pali beszóttét befejezte. -" Átadom a szót Peti barátunknak.* T. Közgyűlés ! * kezdte Peti pónztáros. * Az
előttem szóló Pali barátunknak, a takarékosságról etmondott
szavaihoz nincs mit hozzátennem. Ugy hiszem, mindnyájan
elfogadhatjuk indítványát, hogy üzletkörünkbe a takarik-
betétek gyüjtésót is felvegyük és meg fogjuk a módját
találni annak, hogy a takarókosság gondolatát a firtk kozátt
terjesszük és ennek a nemes eszmének minél több telkes
hívet szerezzünk. Nekem, mint a vállalat pénztfuosa, az a
legelső feladatom, hogy a vál]alat alaptőkéje a tegrövidebb
idő alatt egybegyűljön. Már a tízpércben Karcsi elnök-
barátunk erre vonatkozólag tett előterjesztést, a közbejött
sajnálatos_ esemény megakadályozott abban, hogy vOg-
legesen döntsünk. Mindennek ellenére megbeszelésekÖt
folytattunk erre vonatkozólag és így módomúan van a t.
Kö€yíílós elé. terjeszteni a következőket. A vállalat atap_
tókéjét 

_ 
eg_yelőre 10 pengőben állapítottuk meg" Ugyan arűl

volt saó, hogy ezt az összeget'mi négyen re;endent Z.S0
pengő befizetésével hozzak össze, tekintette} ázonban Pali
barátunk szűkös anyagi viszonyaira. .,.

- Miért nem takaíékoskodik ? * csipkelődött Bandi.
Nonóo csak ne füstölögj, Bandi t - folytatta Peti,*

Neked csak a szád jfu, d,e azétt jó firi vagy. MÓgmondhatom
_most már, lrogy Bandi volt az, akí ajánlotta, hogy Pali
helyet1 mi íizessünk be többet és így ázt índítván§ozom,
hogy Bandi és én 3*3 pengőt, Karcsi 2.50 pengöt, Páh meg
1._50 pengőt fizessen be.és így együtt lesz á 10 pengő alapl
tőke,*- Szavazásra teszem fel a kérdést * szólt Karcsi,
megkopogtatván ceruzájával az elnökí asztalt.* Megszavazzak I, * hangzott a íirlk egyhangú
szavazata,

"* Most, hog_v a vállalat alaptőkéjét megállapítottuk -folytatta Karcsi elnöki kijelentósét. * megbízom Peti
pénztárnok barátunkat,, hogy a pénzt holnap nyugta elle-
nében szedje össze" Ezekután a válla}at többi ügyeit ketl

Tíb ha.ui mükötlés után mdr igen srép tőkére tettek szer!
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ti,sztáznunk. Ugy láto:n, Bandi trarátu,nk kívíltt szrilrri.
Átadom neki a sztlt,

.* Halljuk l]andit ! Halljuk l *- kiáltott;ák a íiúk.
*-_ 'risztelt Fiúk l Azaz akarotn mondani, t, Köz-

gyűlés l Érr, ha alkalom van reá, viccelek, mert azt tattrrnt,
hogy hurnor az élet ízesítője. Kőzbeszírlásainrnak is volt a
cóljulc, lrr:gy a tárgyalás{. derültebbé tegyern, másrészl,
hogy új szercpontok felvetésével a riolgok visszájára is
rávilágltsak. Minclazonáltal ismerhettek engem artó1 a.z

olclalrói is, hogy a doigokat a kornolyalrb oldaláról is nicg
szoktam n§,zni, §zt abból }áthattátrrk, hogy lr,trzzáttlk csal-
Iakoztani és szavazatorrrmal hozzájárult.am. lrog.v a terv
nregvatósuljon. Elfogadtam az alaptőltére rtnatkozó ittdit-
r,átryt ós hrlzzájárulok pali nemes törekvésé}rtlz ós azon,

leszek, lrogy kis vátlalatunk kcretébe hei]l,esszük. Ámi engem
Karcsi trarátunk tervóből kütönösen rnegkapott és hozzá-
vonzott, az v{tlt, hogy alkalmarrr n_vllott eg1, r,állalat nreg*

szert,eztrsóben résztvenn*rn" Ismeril.eli nag"y-* vonzitlttiarnat
a kereskedelmi iiáll,ához"" Tucljírtok, lrogy crt,vosrrak a fia
vag_vok tls citgeltt is ,annak akartak net,tl}tti. I)e ón lrcm
ahaiok orvos lcntti, ]irr a, kereskeclői pályát. válasz|o[tarn,
Ettől mincicn esz]riizzel iparkottt-ali clriasztani, \'olt. aki
azt nronclotla. lrogy rnagasabb int.elligellciájir iíjíl ncm m.egv
cl ktlreskerliinek, a rnásik azza| aliart lebcszólni, h<tg;, az
rlr\l0§ yag.ry rnérrriik társadalmilag felette álJ a kcreskedőnclt,
a harmarjik azzal ijeszte.tt, Irogy a kereskedőnek rrin,r:s

nyrrgcltja és ha ilegóregszik. éherrhal és azza1 bíztaltlt,t.
hilgy lla orvos leszek, betesz valarrril_vcn nyusrlíjas áilási;a,
v,liL aki azzal érvello hogy rlgyis hiába rrreg.r,ck keresltctiíii
pályára, }riába tgrenrrek ott clsőrarrgíit, nem íogotrr ludni
magamat önállósítani és így tol,ább. lsnrercnr tlze]iet, a
tlevetséges és ós<li íelfogásokat, de cngem ncm btlfoiyásol-
iratnak. }in nreg vagvok gl,őziídve, hogy él:JltlIr az intclligens
íialaloknalr van a iegtöbb értóke a keresketlői p:il"ylin és ittt
is r,ár, rájuli tliyan szi,lr és változalos szellerni munka" nlirit
akát az orvosi t,ag)" a rnérnöki. Sőt óppen hilzánlt szertlpont-
jából ta,rtom fontosnak, lrogy minél több nrtive]t iljú tórjen
gazdasírgi, pályára,. . 

"

--- Norle" irogy a tárgyra térjek, aut aiárrlom, hogy a
beíizetett tőkét adctig is, amíg rnás iizleti lelretőség n,vílík,
lrel_ve zzük el valatrielv pérrzirrtézetnél. Legjobb lcrrne a
Xöz-qógi Takarékpórrztírrnál, ancly eg!,ik legelőkeliíbb pénz-
intézeiiink. Legutóbb emelte fel alaptőkéjét 20 rnillióra.

A fiíváros is általa bonyerl,ítja le tranzakcióit és tg5l jottb
lrel_vet senr lehetne pénzúnk számára találni. Vélemóryent
szerint legj<lbb lesz, ha vál]a|atunk neve alat{. }relyezzüli
el. Kérenr az elnök rtrat, btrcsás$a §zavazá§ alá az indítvá-
nyornat,*, Hazzájárultok l3aridí i,rrdítványáhaz 2 "^ kórdezte
Kalcsi.

- Igerr ! Igen l --, lrarrgzott Peti és trali válasza.

-. }'elkércrrr l.ehát. Peti pénztáros lrarátunkal; hög}*
a befizel-rlrrciő alaptőkét Diák T'akaldkpénztár kft" névrt
szrilti bctétkiin1.,vr§ a Kőzségi Takaréhpónztátnál 1]iresse
be, §,íost periig " . , *- akalta íolytai-ni eltröki lrejelentését,
rle e pillarra{}:an lrinyílt, az ajtó tis Játros bácsi clugta }:e

rezes orrtlt és fejót csóválva ig1- szólt,;
*" Hát az úrí]iak rnég mindig itl; r,annak ? H,isz rnár

négy, óra felé jár. }tégen hazaIrreircttck vo]rra.
--- Ncrrr baj, .Iános bác-si, 1,1egnrontlhrrt..ia az_ osztály

fiinök úrrrali, lrogy a bürrtctésiirrkét becsiilctltt letöltótlíi}l
** mrrncltlrli a fiilli.

--. Jó, .iri, rricgnronrlonl treki. de tltrrsl aztárr rrlevanrli,
iszkiri. rnert l<isiitrlrönr magttkal.

'|iili},r i_árg1, nem lóvón, az chrijk az alakuló kiizg5,űltist
lrere]ic-szictl.t,, i jó}végzetl. nrunka után ir ní:grl életrevaló
ifjú vet,t* a ltabátját ós 1.áskáját s boltlrlgan elhág}tt,a áz
iskrlia ripiilctét"

,\.z utcasarokig eg.vütt nrentek és ott clválva. mind-
egyiii rnent, a maga rltján hazafelé.

A négy íiatal vá]lallrozó oly iigyesen szersezte meg fi
kis vállalairrt, hogy tíz}rrrvi nriikörlése utárr nrár igerr szép
tőkére tcttelr szeit. Pati a diákok takarékossági mbzgai_
mával mrrtat<ltt íel szép ertdrrr,érrl,t. Karcsi és L3ar:di pedig
élelnies üzletliötéseikkel szereztek érderneket- Az egész
válialaL adnrinisztratív ós pénzügl,eit Peti intézte cl pfu:at-
}an pontossírggal és üg_v§2erctei.tc].

A.z. clső iizletriv haszrrából tartalékaJapot létesítetlel<.
Jelentős ö§§zeget jull.altak jótékonl-célokra, N'ern feletlkez_
tek trreg a ,,Hort}r_v }Iiklós Repülőalap"-ról §em, ncüt-
kúlönberr álcloztak a ..}íagl,ar a l,Iag_varért" mrrzgalolnnitli
is. Emellett maratlt lnég néhán5, pengő a lelkes ifjaknak
is és a takarókbet,er-ók is rnegkapták az ő1**t megiliet{i
hasznol . . ,

§uo B o tt AtI ATÁ s
Május 14_e itnnepe volt a }1. kir. Lutlovika akad,énriának. De_iinnep.e volt az

akadórnirii <.:serkószek k'özvetítésével a cserkészetnek is, Á Ludovika Akadérnia szolror-
avatásának sok köze van a cserkészethez. A szobrclk között ott §an Szent Gl,örg1,
szobra, aki a lovitsság, és a katolikus cserkészek l,érlőszcntjr, is. -\ szobrokat régi

cserkészvezető, vitéz Iiisbarnaki Farkas Fererrt: vk,
ezredes, a Ludovika Akadénria parancsnoka, a Cserkész-
szövetség orsz. tfuselrröke és a Nemzetr,éclelnri Főbizo|t*
sáA elnöÉc ayatta fel. Es az avatóünnepségen a szobro-
kai, avató Akadémiaparancsnokon kívül nemcsak a tanári
kar cserkésztiszt tagj ai. hanem az Akadérnia,vezetőlrépzlí
cserkészcsapatának-i60 cserkésze is jelen volt.

A móst leleplezett lrárom szobor Szent Lászlót, a
ÉvalogsírÉ. Szent 

- Gvörgrot mint a lovasság és Seent
Horbá"lát"'mint a tÜzéiség védőszentjét ábrázolja. Az
utóbbit, §zent Borbála szóbrát, ismert mag_yar szobrász-
miivész, Da.bóczi Miháty készítette A másik két szobor
Oláh Sándor magvar őste}retség alkotása.

Olálr Sándói éIete a rnag!,ar kitartás és céltudatos
etőretörés igazi póldája. Oláh Sántlor a nép fia. A nreg-
szállott Eróély§ől, a román hadseregből merrekült át a!r gvrJ &vrl
Nagy-Alíiiklre. Itt 

_ 
a mágyar tradsereg. sorjri}rarr, fedeztékNaAr,-Alliilrlre. ltt a lnagyar hadsereg §oraü)a]t íeüezteK

fel rirűvészc[ét, ősi mág],ar tchetségét. Százarlparancs-
noka ós solt más jóakaióia tárnogatásával jutott el odanoka és sok más jóakaióia tárnogatásával jutott el oda
hogl- nlOst a Kórlzdrnűvósz.eti Főiskola I§. ór,íolvamának
iirfiári?iiá ós N;iiaiuai-Stiont Zsismond tanítr,áirva. És r
hogv ntost a kér,,zölnűvészeti Főiskola ly. évtotyamánali
il;ná;i?,j; Ós N;iiaiuai-Stiont Zsigmon_d tanítr,áirl-a. És most ennek a május 1,{-én fe],avattltt
iioi"Eiö,iy"iii *;i, ;;"áÉ ;,ág yt . t,5t, e gű al kotó ja.'-"-Nasv írt voll" amíe Olálr §ándor a Lrrdor
--'-'"i;i" niiii,i. amts Öiel, §ánÖor a Lrráovika Akadémiábari negtarl.f}tt szaborlele,p-
lezésig .ijÍ,tótt. Élete a"törhetetlen lnag!ar akarás, a_mag_yárr éleFrő, ,á mlcy?r s§""t1l..lezésig .ijÍ,tót1 . Élbt. áio.tlclellen lnag},ar akarás, a. mag_},,ar élet.crő, _a nra
rnúl,édz, ir so]rat lrányatott, tie kitartó--'munkával _célhoz kö_zelodő enrbtr é

hatlgatója

agyar alkotó-
é]ef-e, Minclenlnúvé§z, a soJtal, nan},aíott, oe Kltarto munKalat (-]ellloz t\urcltj

§lag_yar iiú tarrrrl}rat t?ile kitaltást és célratörő óntudatos,mrrnkát"



A VILLAMOS HŰtŐ SZEKRÉNY
A LEGIDEÁL|§ABB HÁZTARTÁ§| KÉszüLÉl(

önműködő hőíokszabátyozója van és így a szek-
rény belsejének hőmérsékleíe mindenkor a be-
állításnak m e 9 íe l e l ő e n e g ye n l eles

90 lileres (kompresszoros) hű|őszekrény napi fo-
gyasztása áílag 16 íillér. Akinek villamos íűzhelye
van, a húíőszekrényhez .íőzési áramoí használhal.
A napi íógyasztás ára ezeselben 1ó liltérrol

10 íillérre esökkenl
VlLLAMOS HŰTÓSZEKRÉruY KAPHATÓ: BUDAPEST
SZÉKESFÓVÁROS ELEKTROMOS tVŰVel BEMUTATÓ|BAN
ll, MARG|T rönur l5., V, nONVÉP IJ.?2., Vlll, BARossrÉn2., tX, FERENC KöRUT 9.

,§tlágháború a hegyek között.. c. clkk fo$atása a 13. oldalróI)

A Castabell(l-n a lavina elkapott egy- őrt és 300 méterenütte magával. Csodák csodájárá nég_iórai keserves mászás
után épen_ és _egészségesen tért vissza áz áilásba. trgyanaz alavina a drótkötéIpálya íelső á]lomását mindenestüiiesOptlr_
t9:_ A_ 300 kg srllyri lendítőkereket pehelyként zridítotia a
vöIgybe.

Pellegrino vötgy fölött rlj állások épültek. A lemenő
lavina 3 emberünket magával.vitte a heg;,:oldalbór és egye_
:ejen 31 ellenséges álás közepén rakta Ie. 

-rgy 
egészen nTÉá-jukon kívül kerültek olasz fo§ságba,

Az elemi crővel lezúd,uló hótömegek nem egy§zer eüeled,-tették az emberi ellenséget és kihajtották-'mindkét fél
katonáit állásaikbót. A völgy közepén iíadtan bujtak össze
különbség nólkül olasz ós magyai katonák és porfeltrőbe
temetve, küszködve nézték az elemek tombolását.

A lavinák a közlekedést, híradást is lehetetlenné tették.
Magasabb áüások sokszor, hetekig el vqttak vasvá 

' 
küi-

vílágtól ós élelem, lőszer nélkül küzdöttek. Telefónvezetékek
rendbehozása állandó feladat volt.
. . A_téli maga§ hó előnyeit ís ki lehetett aaérL használni,

S^_1_"_ T T?s."..réteg alat_t éptigy kényeÚ.r, *"r"g ilJ-
Daflangok, Iakások, folyosók épültek, mint amílyenek-ről amultkor a Marmolada_ gleccsereinél megemték""Íü"r._ Úeg
íq_{".k hjdegben is sikérült a hó alatt i'rrOmerset<t*t*t .g§kis íűtéssel *10 fok körül tartani. n rrOlr"iángok számtaláir
emberéletet.mentettek mog a prrsztulástól.

Kunfalvl lt*zsíí

n C§Ent(É§znrPüLÜr cYAilOnLOTt §ERfiÉ§z
EtlI ü §zr n l ] í.§0 riú i' fiERt§llEí
Repiilőgép szerelői munkát is kgtt vógezxie.
Jelenkezós:
BIJ-DAPE§T, 'R NAGY-§ÁlTnOn ü" 6 §Z"
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Légoltalum.,1 Btrdirpcsti Cserkészkerülei

l nyúri szíirtid(ibeir is I]cgtartjx i!a{rltaltni tá-
l}or.ljt. Légtli|;rlrni tiibortrk id(ipoutja jírlius
l --2_án, lil§ti§ztll§ 5- 6-áu, és szeptctnber
?-3-itll, A ]é§Oltalitli 1á,lrorszombatoil e-\tt 18
rirakr_lr hezdődik és mír.lttap, }a§iínlrp.14 ó§
l'J óra kiizött vósz(idik. A részl.étcli díj 1.---,
pt.ttgű, A btrdailcsti cserkószck rés;zvóteli dí-
.jribtil a ,kerület 6{l iillért mest€rít. te}tát az
l. Cserkószkerület csurkészei csak 40 fillért
iizetnek. A Iégoltglrni táborban vacsorára és
rcscclire cukor nélki:ii teát kep mindenki,
éle|me z,é"s hátizsálibrj1 történi!:. A lésoltalmi
tábor paratlcsnoks:lga az cgyszerú tiízoltás,
kötözós, hordágy blsználat, gázkamra gya,
kcrrlat stlt. eszkiizeit az idejélrcrr jcIcntkezők
íészóí€,bizto§ítia. Fclivőlrel1, ]csz (saa]ma-
zsák, sáror). tak:rí/)t ínitldettki hozzcn magá-
val, Jelentkezés irírsbal vagy szóban (iclc-
iórron) a i]udapesii {)scrkészkerűietnél (IX.,
Srjház-uicrr l1.), a tábort melaelőzij keddi§
törtónhetik. Wcber ,ltizscí, a M. Cs. §z.
brtdapesti kcrülele lósoltalrni elöirdój;l.

Ar. l. cserkészkeriilet cscrkésznapji,n ír!_
§ító§átret ítliitott a cserkészbttit.

Fiük, ligyele.m! §lcpterrr,berherr !rályázatrrl
iogttn,k hirdclrti a 1letll]reti,ag}.táboí hírad(i
szciigálatárrak IebOn§lolilására. A uyáron sze-
íarlz,.t.k tapasztalatokat fényjelzés. iátjejzé-
sekről, távbeszélőről és rádióról. üogy a szer-
Zelt tapa§Zlitl§tok a]apján a páiyízaira trrinél
.ic;bb beadván1,okira] itlcntkozhe§§€tek.

A nyátí tábor tnincen tudnivalóját mes-
találod a SztriIicti Táborozási Könyvben.
J'áirarbaindulás eiött nriuden őr,svezetőnek ok-
l,etienül ílt kcll tanulrrrán!-oznia a kőnyv 54,.
6S. és 209. iaplai kezdíidő iejezeteit"

Kerékpárgondczás. A kerékpárnak tnindel
iL,rgó rószút í]landólrn rcndos.ttt kcil o]a;oznl
e., kctttti. Ígl,könlrycbbcr, jlir és jriva! les-
sabhall ltopik. A hátsó torpedrlag1, és a
l;inc kivételévc1 rnirrden forgó részt vókoni,
cslrpá§yl§íílal lehet megkenní. A torpedót,
r- láncot és a féket,pedíg olajozzuk" Az olajo-
zirskor vigt,úznunk kell arra. hogl, a gumira
lc kerüljfu olai, mgri arulak árt.

}.rássuk,
jó megfigyelő vagy-e ?
Az őrsvezetóí tábrrr pályázatíruak ,második

résae rrehezebb voit az elsőnél, dt azért
derekasan rnegállottirk helyüket a páiyázók"

Az e!ső díja1, az Amatőr Ki,no Service cér
(Budapest, VlIl, Rákticzi-írt l9) iiItll íel-
a jánloit kes&enyíilm,íelvevőgé.pet morvaf
Zoltán 1. sz. Bkie. őrsvezető nyerte,

Juialmat nyertek a következök: a): Né-
rnt,tlt Ferettc 92. cscs.,0örrcr, Árpid 7, cscs..
Winkelhoiier Emil 92. escs,, Zsolnai Kálnián
§8. cscs.; b) l Bánhidai Imre íJ89, cscs.,
l-cs,kó Bóla l21. cscs., Kiss Zoltán 9?, cscs.,
Mikolás 'fibor 1?6. c§c§., Mocker Tibor
i 15, c§cs", Nacsá,dy István 12ó. cscs.. Wink-
ler Lászlí; 85. cscs.l c); ,Debrődy István
1zti, cscs., Füiörr János 35. cscs., oyar.m.athy
íjvula 85, cscs., Leskó Béla l2l, cscs., Pass
Miklós 1?3. cscs., §ándorfy Aladár 126. cscs,.
Sz"iillősy Fcrenc l2ö, cscs,

Díc§cretben íé§ze§iilnek a következők dol-
gozatai: Bán Tatnás 26, cscs,, Grátzl Ödön
126 cscs., Héjj tluba 35. cscs^, Jáki László
35. cscs., Káimán László 149. cscs., Komá-
rotni János 9?. cscs., Magyar LLiszló 55?.
cscs,. Zulka F'erert,c 35. gscs.

Nagyszalrású modcll-f esiiltiver§eny volt .r

budapcsti ll;irnaslratárhe§ycil. (SOeíínl}2 l].
íelv.)

Az örsvezetőí Dróba iinyrga és a prtjba
ntegszerzósóltck módozatai llegt;rl;'r!lratr)h
Balla: ,,A; őrsvczetii" c, kiinyv 7, lapiín.

A komáfomi ll3, sz. ,,Jókaí" cscs. ?5 ér,es.
J{tnius lt)-ón lta§í,-szabá-sú jubiltumi ütrncp-
§égeket tartott.

A. ealántal l013. sz. Ezermesler c§c§, tíz-
éves. Júniu-s ?4*?5-én iubileLrmi ünrrepélyt
relndez.

tlogyan lehetek segéd{lszt? tía elmúlOttái
L7 éves, vcn örr-vezetói próbírd, cserkész-
.Segédtiszti tanf ol},anron kell e re d,nÉnye_scn
részt venued ahlroz, hogt, segédti§zti képOsí-
tést §zerezhg§s. §egédti§z!i tanirl]l,amot töbll
c§apat s7ámára €.q},üttc§cíl rendtz.nek olyan
városokban, a.hol több cserkészcslrpat m.i.iki)"
dik. Áhlll csak egl, csapat \.att, ott a c§apat
keretén be}ül rendezik mcg az ősztő} kezdve:
a st,gédtiszti tanlolyamokat a Cserkószszö-
vetséc áltaI meíaküidött prügíitl]l,i}l szetint,
(fgyéb "észlctr:k rnegtaliiilratók a .,C-serkész-
l,ezciők képesítési. nregbizatírsi és isazolási
szahá}vzltlinak'" c hó f tllyanrírn rnegjciellt
kiad ásii ha n" )

§Á"&(, őiln ű,,1lí)í,el"tat?u, , ,

köröskörül erdő
öleli át sziilőfiildenr"
kicsi az a mező.

b
AméIyen íö]ner.elltcdtenr.

[smercnt nagyon jól
l'ájunknak minden zegzv,gáI
S a kék eget szárrtó
\Iíg, dalrrs pa§§írtáját.

Zöld erdő közepén
Zsindell,es, szép kicsi ház ;

Itten nőttem {el én,
Benne nel"e.l.t édesanyám.

Ezt horrlotn szíyemben,
Mint. emléket, fénysugárt,
flog_vha rne§sze meutem,
Nfert nyugtatni hazavár.

Követ, mint csende§ árny,
Ha tőle távol élek
S szívenrben a honvágy
Mély álmából felébred.

Irta: Yörös §ánilor
. Eaz,dalegény, Ispánk,

A §udape§ti §serkészkeriilet a ,nyáro,n töb'b
kerékpáros kirá,ndu]ást ren,dez szombat dél-
utántól hétíő, reggclig. A ,kerékpáros ,kirán.
dulások a Drrnát, Velencei tavat és a Bala-
tont keresik íei. É.rdekiódótt köze]e,bbi fel-
vilásosításért iordu[janak a Budapesti Qser-
}részkerülethez (1X., Sóház-u, 11.)

.{.-al-É-

KöNYvlsMERTET§§
_ §zent_,György c§odá§aíl szép legeídáta.
Japues Michel szép kis §zent Oyörgy-könl,ie'I'eleki Pál elűszavával jelent meg a Sza)ézt
Művek ,kiadásába,n. A cserkészet védőszenl-jének történetót ,mindnyájan örömmel vesz-
szük. érdekesen megírt, vaiószerüvé lett itt
a ,legenda, az il,lusztrációk is jók lrozzá. Ka-
tolikus csapatoknak, katcrlikus cserkészeknek
m,elet:en aiánljuk.

Volly Islván: Népi játékok. tíáro,m kötet. A
szerző lkiadása, kapható a cserkószboliba,n,
Kötete 2.- pengő. Ma aiig akad magya,
ernbOr, aki ,nem tudná a fontos§ágát az-'Őre-
deti_népi dalok. népi játékok terjesztésének,
tanulásárrak, A cserkészet volt az. akí n ma*gyar népi dai ügyének a felkarolásávai fel-
m,érhetetlen szoigáiatot ieti az egyetemc§
rnagyarságnak. Volly J,stván füzetein,ek rrem
.szabad biányozlliá egyetien c§apat könyr,-
tárából sem. llasznos, értékes munka: ,a falu-járásbatr és a tábortűznél né}külözhetetlerr.

Föliö|dy Sándor: ,,Rab vadllba mesél... Ked-
ves kis cserkés7,pajtásairnna'k! 0lvassátok olyan
§zereteiiel a levegö örök vándorainak ólel-
sorát, amils,en igazi cserkész§zívvel ]meg-
irtam. . ." : írja ajánlásában a szerzli. Fo-
cadjuk meg tanácsát, olvassuk, teriesszrík
könl-vét.

A ,,,l}lagyar Kultúrszemle" út száma. A
mult évben ,,Magyar Kultúrszernle" címen új,
régi hiánI,t pótoló folyóinat indult. A meg-
jelenő összes ér.tékes könyveket, iolyóirato-
kat. napi}apokat. továb,bá a bemutatásra ke-
rü]ö színdarabokat ,és filmeket, vósüi pedig
a ké,pzómúvészeti aikotásokat. a kiállítások
anya§át, új épü,leteket, stb. ismerteti. lVlutat-
ványszánot díjtal,arrul,küld: Budapest, }V.,
Kecskem,éti-írt l3., fé}ernelet.
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Június hó 2l.én kerül lorgalomba az tll
bélyegsorozat. A bólyegeket Légrády §ándor
cseritésztiszt raizoite" A bélyecek színe: l f.
borvórös, 2 f,,kékeszöld, 4 i. sársírsbarna,
.5 i. :zürkésibirll,x, U f. r,i!ágoszöld, 1{_} f.
barna, l6 i. ibolyrr, ?í_} 

'. 
íljvólös, ?5 i. kékes-

-szürkc, 30 f. vörösiblll_r.a. 3? i. barna. 40 l.
kékeszö}d. 50 í. o1ajzöld. 70 i, rozsdavörös.

A .Magyar a ,magyaréft" bélyegek soroz-a-
ton kír,ül is kaphatílk a po§tahivntalokban. E
bélyegek a legújabb ren,delkezós szerint
ogész év r,égéig felhaszrrálhatók levelek bér-
fi}ente§í!éséIe. dc a postalrivatalokban csak
jú,nirrs 3t]-ig kaphaiók, .\z ezután nregmaradó
mennyiséset a ,m. kir. posta ffe§se,mmisíti.

Á^ m. kir. posta bélyegmúzeuma f. évi íú-
nius hó 7_tö} további intézkedésig a .múzeum
átkóltözkódése és újrarendez&si nrrrnkáiatai
mialt záívfl valt.

Bélyegsyüitökt Feloszlatoti 20.000 dara.
bon lelüll vilásgyültemónyemből és nagy
bélyegtartalókból szén csomagok és vátasz-
tékok iutányosan kaphatók: Degenhardt
l}liklósnál, .illóron. Kérdezösködésekhez vá.
laszbé|yec c§atolandó.
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Vízi és egyéh táborozásna]
mindi g csak Indanthren-íesiésű
ruhadarabokat viseljunk, Ezek
ugyanis felülmulhatatlanul mos-
hatók, színtartók, időjarasnak

e}lentállók
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és bút:sitt utls: löleíek, kíc.sf testuérkéim. a trI.a,gtr1ar liis-
t:serkész tt iiiuő tuttéu ltezdetét11. Taaaty uzt kértcm. íóIeldt,

hag§ lutsatiliútok t'eI a ntlarut okpsűlt, cserl;észiesen "..
:Ygtiran se t'eleitséíek el, hogg malllytr, ltísrscrftls;cl; uagytak :

tanttlirtto\t nyilrun i.r sokcrí ! De ne iied.ietek meg, a nyűri
írln.ulniutlló ntm ltőnlltteltben uan megírua,,. Járiatok szele-

leííel és tsidilttttttt a teuruiszelben, ísmeriéteít meg a luggelret,

u uírágolttll, a 1ana4 u: állaltlkut s múris naggolt. sokti
tarnllklk. . . § trlíltar srt:ptembcrht:n iljru kezeíeltha kerül
uistillrllr;It, talúll.ak nzaid banne solc*sok maggar rnr:sét, ücrsel,
jatéltot, dall,.. Jók leszttl:" tigy-e?

{slert ulleta}:. testuét,kéirrt ! Jti nyu.rat kíuún mindnpúiu-
tolin.ulr aéh bát:si
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lrtatt órr jómagarrl:

Ehun a íolylatás:
Hát anikó beért,únk a csírszári utlvarl_ra, a Cs:iszár

att.yjuk ja ú,gy, ahogy vót, ktití:n1,,estű. iőzíj}iatralasLú ki-
szalaill" clibónk, l-eparoláztunk" Oszt. lrtán tesséliec:t is bej-
jebb. l{rit csak clát á §r]cnlí,nl meg a szám : abbri a palotába
tuinrlen, ttran;;}rú r,ót. Mittdert, cle rrrintlcn ! ,\1ég a rézl<ilirrcs
rn.]g a vasszögck is arany}lír l:dltak, Ol,.yan ann5,ira ararrJ.trir
vtii rrtL rrrilrrlen. lrogy kótlus-$zemiivegct köllött főralrni,
ne}rcrgy nteg tarrájali vakitni az nagy rag_vogástú. Az, egyik
sztlliál:a yg6ig vót nrán telítve, .\blralrilgytult a po'litizálást,
uszL ltozzá lítttunlr az cllétl iőctrigozÁsáltó. }rain ebérl vót !

Anri alll.rti is kit,űrrik, }tog;, 161-,irl.a eltiik rriagunkat. }ls
rninő érrlekes : neln nri haattrnk rrrcg a csurlálatrrs jólakásiri,
hntlenr. a* a két császíiri ló, aki tl(:Iul/rrr be vót fogva kettőrrli
irin{.ajáJra. 13eleszaka<ltak szegéit1, jószágok az intlításiia.
},Iondtulr is ming1 árr; cnn,\,ire tnátl rrrógsc ltl,[l vóna sza-
bari jírlalrrrunk. De akliri nrán kóső vót. }Iií. vól, nrit teri-
nilnk : zaut,óvaa vittl{.t.iik ki nragurrkat a határba, ahun
nrr:gl:eszétük, htigy rrroszlányr:k leszneli. }Iivee lrogy
nrán liéstlrc járt az idő. ráparancsrjtrrnk a sróíiűr.re, lrog_v r:sak
gyo!:§an, g.vof§an ! íIít,| szala,<j,tuttk is olyalr l,rolond gyor,
satt, lttlgy tigy köllótt nrintlig len_vomrri a inasirrát, lrogy
r,alalrogy érje a kcr:erkc a í'iirlct" És nreglátsztllt raj|a, hogy
császitrj n!a§iná, tncr anrik(l ntcgértztc, hogy ka,nyarhó
érűnk, nrán el.őre a kút r'lrlaa.só li.rlrtliirc tlű[, ozt íig5, szalacll
raj|a ktlresetű. Ki tugg_va, hrrn :i|unk l,<itra ttteg, ha cgy
ntagös hegy el.ihéttk ncrrr keriikfizili. l1og.v az igazsirgra

vitóz ltÁftt JíNO§
sz.rrrítkozzak, az a heg1 olyan sziirn.viiségesen magas vót,
hclg;, lajtorja nékú rretn is igett 1ehetel,t, rá főmászni, A
Csilszár aszonta, hogy van vagy 1ü00 mtite1 66*ou, Mondok:
beleeg1.,ezck. de azót én megmászonr, A Császár hitetlen-
kerlve rázta a íejit. Éu meg bizaiioclássaa ráztam a lábarnat,
hog1, }cgrüjjön rrrla a csizma. },1ihe};-st lent vót, máir kezrl,
tenr is a kapaszk<relást íőlelé. Roiond fejemmee aaonban
majdncm bajt csinátaffi lllagarnnak. A nagy mászásba
kirázódott. az cszembű, hogy a lreg1, csak 1000 méter rnago§,
ós mán vagy 2000 rrrétcr magosba jártam, amikó eszembe
zötl3r911 a rentles magosság. Szég;*en-szemre vissza köllött
curultkónom vagy 1000 nélert, hogy elérjem a hegy tetejit.
nbbű ti is kikaparhatjátok magatolinak az igazságot :

Csa.k az m{issllll hegllre,
Ált,i islneri azt tűre, h,eggre ! !

Alnirrl- kijrűnéZtetí. láttam, heigy otl lent a hegy }:l<iká-
jáná eg1. oroszlánv-guil,a legelészik. Ipeg meg akartam
valrarni a íe.ietrr, hog1, trti lesz nirrst veltlrn, amikir látorn ám,
lrogy, altánl,an csak vannak, sőt móg töb}:en is, kapaszkod-
n*k fíjl|elé, A rnrrskéta nr:m vó| ná}am. Az oroszlányok Jledig,
trrivee többen vótak, erősebbelr vótak náiam. Igy ozt kén;--
lelen vótam az eszeemet ha§znáni, És ipeg ez vót a2 üro§z-
iáltyoh vesztc. Atig kezcltem belc az eszcnt iraszná}ásába.
mán r.ltl is l,óta]t a bcstiák. I{órűfogtak. I{itáLották a szti-
jtrkal., N,v*aatitk a szájtrli szólit," i{indegvik eckópzeete, hogl,
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mald ű log engcnr egészllt eerrl,eeni,
Persze ebbü kifol1,ólag egl,szerre ug-
rol|alr rám. Dc rrcrrr szálrrította}i arra,
hrrgy sokatr vannak, Ennek okábit
úgy ősszeszorútak körülötteru, ntint
a dézsadongók a fenék körű. Hasamat
íogtairr nevettenrbe. likkó megmérge-
sedtek, risszahúzódtak, ozt még na*
gyobb ugrássaa ugrottali rám. Perszeo
hog1., rnég jobban összeszorút.ak. Alig
tudtak szétváni, Anúkó visszahúzód,
tak, eekezdtem rágorrdóní, hogy az
oroszláLrr;-ok az állatok királyainak
tartjá]i magukat, ozt rögvest eelrezdtem
kajabáni: ,,É;;en a köztársaság ! Éjjen
a proletfu diktatúra t" §rre ozt olyan
Bag_yon megsértődtek, h{,gy a náluk
levő összes erejükkee rám ugrottak.
}iohát eITe ozt rlgy összeszorútak,
hog1., nem tudtak többé szétváni. I]n
kiugrottam a körbű, kijrűszaladtam.
ozt tnindegyiknek levágtam a farkát.
Gondótam, jók }esznek a fiamnak
libát őriani, ürtlítottalr a fenevadak,
bánták a dógot, cle én azzaa mán
nem törőtltenr : úgy liiillött nekik, mi_
nek gyüttek egyre ol1-arr sokan. *.*

Másztarn lefeló. Szegén_v Császár komá*
ínat így is elégségesen negvárakoz-
tattam. Ilónom alatt fitl,egett a sok
oroszlánvfíuok. Jó kedvem vót. Danó-
,tam. ÉÍ minő érdekes, mentű szebben
íezegtet.tem a lrangomat, antú több
madár hul]ott le dögöve a fákrú. Innót
győződtem bele az igazságba, hogy a
dalos madarakat az irígység is meg
tuggya őni. Mán-mán megérkeztem a
komámlró, amikó esmeg megtámadott

§"ioateíátsí.

őr?&lgáÍ,eű,űü!

két valódi oroszlán1-. Bárcsak többerr lettek vóna ! Igy
mingyán ne.hezebb vót a dógorn. A rayasz besiiák tudták
márr, hogy mi szógátatja a legnagyobb veszedeetnei szá*
mukra. Azér osrt nem hagl,tak gondókodni, hanem egyre
erősebben támadtak. É,s furton_furt támadtaii,, t;n ozt
nem sokat vacakótam: eekaptam mindlrettőnek a tarkát.

ozl iisszelktitöt.tcm" §rrc eekezdttrm kiiriiliili kiirbe-krjrlle
szaladni. Iispedíg olyan boiond §ebescn, lrrigy minel a kctl.ő
Írgy l,átta, rnintlra ű clőtte lettern vóna. Persze ur,intl a
kettő rírtrr akart. ugrani, de. áz iisszecsr:mózotl l]ark-rik nct:r
engedte üket. Én meg csak azér is fol_vtatla*r a körlle-
körbe sza]adást. Igy ozt nenr is csrttla, hogy, az lctt a

§z€gény€k rége, lrogy éhen pusztútak. Ilzeknek
utána végre rnegilrkcztern a komárnlró. ípeg
jókor, nrer rrrán javába aggódott.. Öszveöleelrez_
tünk. Láttatn, lrog1, nagv kő esett le a szivirű,
És ipeg ez vót a szetencsétn, hogy láttam, tner
így a lábamat még idejébe eekaptain"

I]zeknek utána főIrúztam a csierrrámat,
vállamra kanyarítottam a muskótátnat, tlnt
márr intlÚt.urrk is eg5, olyan nagyobbíajta szaha,
rába. }Ier ősidőktű íogva nckenl áz al, eegün-
dolásom, hogy csupán csalr az az igaei zsítlt-
máiry, akit az ember muElrólávaa líí le, A}ig
értiink be az egyik szalraráha, mrirr is rán}
támadt egy oroszlírrry. Orjási trgrássaa repűt
felém. l)e nikó látt.a, bogy rá cé]o]ok a mu§-
kétávaa, még a levcgiibe meggon<lóta a dógr,rt,
íébe hagyta az ugrást, visszaítlrtlút, ozt otl ért
fődet, alronlrét elugrott. Nrr ozt amikír iszkóni
kezdett. akkó látiam lneg, hogy e.z az az ltas?.
lány, aki a cseh cínrerri1 megszökött, ruert
mivee két farolt fityegett utána. ** F'olyta[tuk
utunliat. }"ltigy az igazságra sztsrítkazya'l* : e.r,

a foiytatás cgy kicsít nehczen merrt. Mer az a
nagv sár bizclnv igen csak mara*ztaata az ern-
ber csiznrájál,. No nreg <>zL az a nagy nreleg,
aki rnég a kányikuláná is mclegebb vót ! 

^{oozt az kibabrát veliink ! A csizrnámtú a patkó,
az ujjarrrrú a gyűrű, a ciórnárryornrír a rózgom^
bok mirrd le,óvadtak. Á muskólám csóvit pedig
uem győztetn fujrri, hogy ec ne hajójon. A
Császár kcrrnánr fejin is a kortinát vasy öt néglt§
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telen vótam rnárr kettesivee, ötösivec, tízesivee, §záza§ávaáliini a besliákat. .l'udtam, hogy ez |gv ".* ,r"rraryoi. rlykicsit _tlgy röstőködtern is miatta. Őá niana, a sziiltsOg "á
szükség l Sok min<tenre ráveszi az emreri. aogy az oiosz-lányokná maradjunk, akkora ha]onr atigáio.orlÚny hevert
lldl!"..T:_ 

h""q a lcgíeesőt mán hó noitiotta. rp*s i;"aruee.votam l()glaavá a gy_önyörködéssee, amikó elyi"zer csakbelenyillat,.a fájás i'togánrla. Tudíam- mí"ái*";- ;-u;valaminő íélc huzatrr1 van szó. korülnéztem os arciro rít-tam, }ogy a Császár komámat meg a többi négus 
"*rr""tnem lelret mán látni. _Egy_ícrre naly élő ÓroszÜny at tti-tátott szájja a helyiiktin. }.{em atÖr< tOOitani, aó vOt a"axxora, milrt egy kisebbfajta, marabú. Ipeg a Császár kora-nlját 

_ 
prótrágatta" amifO meglátta,' h-ogy nregláttam,eekezdett a farkávaa fenyegetőirri. ntOizái csat<-aUna áhitbo hintáztattam magam, Üogy 

".rrpár, 
csak incseekeclik

_v.e|em. De,ozt, amíkó mán beleiőgott 'J *ngurn- való ecn}e_
f:|.,, én is komolyra íogtam a atgot. eácliptem a farkit,uzt ahogj/ nyeet, úgy hriztam magam után. Én bent vótama gyomrába, a farka bent vót a szájába, a két hátrlsó lába
p:,qic,qil kalimpát_ az orra előtt. Mikó izt észrevette, trir-t,elen klrántotta a farkát s a íarkávaa engem. No ozt, hogy
lJ_'i*" 1,s1.ott, nyakig 

_ 
eevörösötlött, oZt- olyan *Ó.;gfrigyüLü,,hogy nenl gonrlót a ]<övetkczdsckre, lianem esriegeenyeet. No de akkó mán én is kezdt,eű mérgeskedni

5,,.j._.^T:*":.1:á]ta.T,atüvinéf_getanr*.srt".kriiilíúÜn_uztanr magam után a gyomrába. Márr valamenrr;iri rratrisi;Iába bent ,vót a saját sálala. De ón ,ruÜ- to"Oai.m §em-lnlv€e,.c§ak }úztam, htiztam, bcjjebb. Mán a íél lrasa is
::!l "9!.a 

saját_gyomrába , . . És akkó eekezdte saját magátennj....Ette, íaata, csátncsogta, majszóta, ropogtatta saját
Tacá.t:... Még csak nézni ii szrirnyű vOÍt §em is tudtárnen soBálg nézni. ott hagytam az egészet, ozL rraza gyÜttem.
jllj]tn ort, nem. is igen izoktam oiorrra"vÜ vadáÜiri, mermlvce azér mégse vesz be minclerrt a} ember gyómra.

eruber fujla, rrelrogy az ábtázalába tanájon folyni. Anrint
íg;y tapostuk a szaharát, cgy§zer csak u.ibú keztlett moco-rogni a muskóta a vál]alnon. ÉrezLe, hogy orosztányok
közelednrlk. Gondótam, hogy még egy piridurt<ár teke-
lóriázok. De a t,óríára mán nem jutott iilő,-mer mivee nrán
syiittek is az oroszlányok. Csak úgy dübörgött a főd alábuli alatt. Ozt akkoia porfeehőt-vertek fB, rrog5, m6;
<törgött ós villámlott is, A Császár komátn otyan áinyirá
megijetlt, hogy nyaiiig sűllyedt a sárba, Én lekanyarítotiam
vállamrú a muskétámat, célótarn, lűtem, ozt igy orosz_lány.megdiigőt. Megest 9éló!am, megest"lűtenr,""tlzt egy
oroszlány meg_est megdiigőt. Esmeg célótam, esrneg lűtefi,
9,1,! 

*sl, oroszlány esmeg _megclögőt. Ltjbú célótanr, ujbr1
1t}j.9m, ozt eg}--(,g}- oroszlány ujbú megdögőt. Ezerszer
celótam, ezerszey lűtem, ozt egy oroszlány ezer§zer meg-

l3gyszer csa]i azt vettem észre, lrogy fogytán i-an igo§O-
biscrm. Az oroszlá,r:yrrk pedig csak rl§y tOátitat< terem. Í<ei}_

KEcsKE-B§csKE
§zeged-Felsőtanyán gyüjtött népiiáték.

Résztvovők l Több őrs.
Kellék : Csomórakötött cserkésznyakkendó.

Hely l §zabadban.

,, .n.játffo.;ok.egy {<ecskét és egy pásztort választanak. Ezután
keao8assal kort alkotnak. A játék a következő párbeszéddel kezdődik:

- Kecske-becske, mit keresel a szőlóben'?

- Szőlőt ennék,'ha volna._ Te kapáltad ?

- En.* lj"* íélsz, ho6y mindjárt megverlek l* Nem"
Ezzel már kergeti is a pásztor a csomórakötött kendővel a kecs-

l(ét. A iáték csak a kör kö_rül.és.a körben Íolyhat. Ha a pásztor meg-ütötte a kecskét a kendővel, rlj kecskét és'pásztort választanak. -
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;l tiba €s :r kaesa
,.." lt{ár, a rógi irlmo.kiin},r.e kbtrr is benrle van. l,údhúst cnni; .jó.
|-íát, ;rzu,tllr a puha p.irrr.,korr pih_crtni rrerri _iri? P*Jig a-.]ini.uririís duriyhák fínom. nrclcs. kőnir,vű pcll,hét is ennek 

-az áidotl ál-
1atrrak,'kiiszönhetjúk. nrtg u ..,(unáool. o ku.ralruk. a*;;k-',Ú1atrrak kiiszönhetjúk. nrtg a rc,iunár.ai!. a kacsálrak. Dnntk nróg
pompásabb a _pccs(n\,ójc. mint a liblilrak. ..\ nragvar íaita ka.r),
húr.a a világ lcgjobb pecscnt.cjc. f)c ha r,oj,ist aiirunk.'sukat (,s
naAYokat. akkor indiai, vapr. lilraki cem,rÉ"ll trer.,il,.l tl.nlrz',tz_

rbb_ pecscnvcjc. Dc ha 1,oj,i5t akJrunk. sukat (,s
tndiai. va6y klraki campbc]] kacslikat teny{§z-
nes faiták a ockinsi ói roncr,i karlák is' A

nagyokar.na8y_oxat. a§tor rndlal, _va€.y kha_ki camphell kacslrkat l,enyi:sz"
_szt]n\. , .Jók ós nemes f ajtáli'a pe kingi ós ronerri kacsáh is. A'ludak [ijzött pedig az enrdeni a'lcgnágyobb. És mifóle máiuk ó.s

,

, ?., lncnnyire,mtg.kcli_ n szegónyeknck saenr.cdniiik, htlgy
.benrrünktt kiszolgáljanak. Mert a liopasztás és a tömós az álliÍ-
kínzások közé tartoznak

§zercti a kacsa és lúd a vizet- de azért ott is lehet nevelni
ezeket a basznos háei szárnyasokat, alrol nincs tó vagy loiyó. Csakjó lr.r egö és ivóviziik le gycn.

, ,,Nagiob}al<a|.|o.j.rraki'mint a tyúk ós pulyka, de tojásaikal
kotlrival szokták kiköltctni, mel! ülni n.rn rie.Ótr,.k. Haneit.aztán
órdekes. árrr az, arnikot a tyúkan,vó nern tutl a vizbe menni úiiJ
gyermckeí után.
, A, kicsinl,ckrc vigyázni kcll. hogy mcg ne hüljcnck, t_-4
hctcs korrrliig szárar. mcltg ólban kc'lj tarÜnunk őkrt ús tiszta

zsirjuk un6 eitknék.
a legnagyobb. És mifóle májuk ó.s

k:rcsa

NE LÉGY KÖNYÖRTELEN !

__r_9 ;9d. ne l)erd, ne rugd, ne kínuzcl_-kaplaltrlsrt,
fr ínel, sorsa. léle ti.gy is ggöngőttelen;
-1: iga: emher a barm,út is szerel.í,

CsaÁ, a; !.sientelen s:íue könyörtelen ! I}áthor1, Gáhrrr

szolgál
Budapesten 4l, vidéken ?2 fiók

Mocsári fiilesbagoly
^ 

A mcrcsári, Iulrsba5o\ íí,szkit i§err ritkán lrlrcr rnt ptaiilnr.
( }urtdrlsatt rcjti cl a í'iiltlölr lűr íi f üvcli. bokrok .ls keka, *l1s, nari
kiizil11 5",n igtn cr,liis siksálron {észkr:l és renclctlen vackái má-jus h,ir:al>barr {,-llI tis7ta l'chúr ttrjissal tölti mcg. Ftiszkentk ké.
pú.t Sptrnann Ttt,tnc*zclnaptúrab,!l vcttük A rnoisári íülcsbagoly
§(]k !8!ret é. rrlrart 1,,,*ziít, ,\ l;iltliin }allulr,3 szerkott í.kütlr:i,
kiizclrc r áI ja az {,mblrl ft,lktrtkt,rlik, ijr,ünvúrűerr riipúl. ncsz-
telenii1 í:s hamar lcszii][ rltt;irrt, Krtaiiurkiroknak ácgszoktrti
zsáknr;i.nya. pcdig nagyon haszlllls marlár.

táborozá§r§
lontos a ió élelmezég !

Meinl §yula
kárébcholatnli f..i.
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elsőrendű minőségü' áruval

alnrot adjunk alájuk. A kikelés után faszén ciarát cs línom ka-
vicsos homokot adjunk nekik. azután neclves" darás kevcrókcl
aprtira vag<{alt zölddcl és 2_3'i4, takarmánymi.sszcl. (i*S Irctcs
korukig kapnak iIycn csecsemóeIedelt. azután már írlkozatoiarl
:.zlemes. takarmányhoz szoktatják és a nagvokkal cgl,iitt ctct.iirk
ókct. A szaporitásra _szánt kacsákat ne engedjiik műl,izni, az.úrr
télen tegyünk kevcrókükbc minél több azútoit luceÜár. lrihcrrit.
bükkönyt, akác, vagy csalán szénalevelet. Á mc,hón evá kacsák-
nak mindig adiunk vizet is.

Ha már okvetlenűl kopasztani_és tőmni kell őket, tegyük azt
a ,legnagyot,b kímólettel és gonddal. Október a, -áj"r"t á",Xti
hónapokban, nem szabad.kop*asztani. A farok- a, ."Ó"atoti*ui.s a. szárnyuk alatti iollakat-meg kell hagyni. Tómésre használ,'junk tömógópet és túlságosan 

*n" 
tömjÜÉ tele u, áll"tot. Ápomerániai tömésnéi metéltet használnaÉ kukorica helyeti, iot<o,

zato5an szapurítva, Olyan.liba. mely a tömés elején 7'kg, öt hét
pri:3, 

^, 
tomas vega,n.l1 kg-oi nyom- ebből 3-3/, kg á zsír ós|-L Y , 

kg a. nráj. A_ kövérsóge t a jólét jelének szokt'uk tartani,a szegénv tömött állatoknál ez valódi betegség és kin, Dc az
ember nem.bánja, csak ő hízzék tőlc. Neki éjve7etére ,r"rgaLoka szegénv áldozatok.

(;§rké§t.

lizrn lJliiilltl;l kezdirrltn áltrlli édrlüi közl.rü{nyck. Ilot nl,yozotő Fril{rr ri.,rtí}r|,



Az ál}atvédelem magyar irodalma
r\ lilüdaráknak neru a le§jolrb a véIcmil

nl,irli az orrti,iholo6usoktől, azaz a rnadár-
túrlrls*ku'rl. Azt csevegik, ho§y nrennrjl
rit,l<áb}r a nt*tlrlrn anná.l szívcsebbcn lepns-
katzh.k. .t,,]zt a lralvélcrnún_vt al*pos§]:t t]lcg-
<,llirl.iit ;rz a tóny, }togy rtcttrc,sltk n tltldár-
vtirle iettrtt,ck, hattt,tlt az úllalrlrros állat vtttlc-
ltlrrrnck is kezdernényezői" ferrrrtartói é§ t.er-
itszt(ii trrni[hrrI(uusok l,crltnk ós ntost is azrlk.- l)etértt,i Salafrron, i} nli.lg],irr ma(lárl iln
rncglrlrrpittijH, már t8J4-bcn áIIatkírtzns
clleni t:svcsülctck alnkítását siirgcti. Cltrr,-
rrricz.y-Njg} Józscf tlr l8Gt}-ball ,i_{ mitrlírr''
<,ínríi ri\,ölitörű kölr.yr,ében ralóságos rlics-
lrinrlrrriZtll<át zettg a nlndarakrril Cs a kártó-
klrtrtrrklL is r,ó<lóIrrrtíbe veszi. Ezzcl a fcl-
ítrr:rissal iúvul tneuclőzlc korá1 és az írllat-
viittcttnr őr.rrik llaotszrrréjúl_ fcjczle ki. Lázár
lililrrrárr A"nifrrak'A lég urui i,ítnű ndpszcrű
nrfil,e öt 1r,vcl krtsőbb jtIt,ltt mcg. Ilcrntlrn
Olló. ;r .\í. kir. Orrrilhologíai KözponL. nlil
líurlír,t.ani Intézet mcgalulli[ójlr hozta létre
az Országt}s Áuarr,é.ló ljgycsíileIct t{s 'ó
kczdcnrónvczic a ma<laralt és fák tlairját ls.
§ítrrrklttririai (,s utódli a ]\íadártani lntózct
i*rrz(:rtói szólttíbcn Cherrrel Islván, Csörgey
tit-úsz i,s Schcrrk Jaltab szintén rrelncsak
mntlártudr'tsrlh. hanem madárr,édók,_ sót
álllttr,ódők is. Ifzelrkívúl az ()rszágos Allat-
vétló l,]rrvcsűlet lánglelkű clnöke, líáday
lzirltlr ií'rn:rrlárvétltJIr:lnmcl kcz<lte lrrűkö-
<lését a J3udapcsterr 18sl-ben tariott nemzet-
közi rlrrrílhr,rlÚIiai kotrgresszusott, A nlilg§ar
lskolai állatr,éd,j-llap rnóg ltra is a nratlarak
ós fík natlia rrevot viscli, dt az ,Országos
lli risárri _\Íatt:'rrscrlő I.iCirlrril már Ál]llr,érlő
LÍgu iótt. Az első \,tdiki állat,yórlő cgyesü-
let'cli is kez<lctberr lőIcg gT,akorlaLi ntadár-
1,ódclttnlrrcl foillalkoztak, a'|'iszánl"ítli }ía-
<]ártérló 1,]gvcsülct, a }lag5,ar ()rlrithologu-
solr Szörct.lóge llcdig ttetncsak nradár,t,édő,
lrancnt íllrrtvédő is,

A ltIiíltlral( rls fák nlrpjn ltiiró t,sopr,rrtosul
az iíit'rsrlg cíósz álla[- rts lriivóttyrédelnri
ter-ékctrl-sóue i,s ennck irodaltlla is. Ez azrrn_
ban neri jelcrrl.i azt, hogy csirk a madaraklll
és lírl;uL \;ódiük. Arnerikai millláfa ncvcztúlr
cl íg.r, czt nz"á]latrédő napot ós igaz, hog5, a
tnlrtlarak ós fák az összes állat- ós tlór,én1,-
r,ílri{lrnk ]ogkedvescbb kópvisclói.

Nózzüli t.chát,, mc,l5ek azok n kiarlváttyok,
kíinyvtrlr ós füzetek, nelyek ezt a tcvékeuy-
sttget, l,ttnrogn[ják.-t'ittiiíti -\iÍuitonnatc Kubinyi Ágoston
tlálr,ázutárt rlvct,Lc§ nrúve l8"l{-ben a llaq},arjt'crjnrlszcl 

vizigállil< és Orvosok ]tunkálátai-
rll k \-. kötcl"ébórr je lcnt meg" 18+5-ben, ugJ,ane
íoll,riit,nttruii, \:l. kötclólrcrt Zipser :lnrlrás
laliárnirli órtekezése jelcnt me} e tárg),fljl.

I](rnurn Otlr' állalvédő munkái : Yédjük
áz állatoknl 1882, A madara}< haszrráról és
kltr,árrll 190í. A, m,adarak ds fák rrapja tría-
g_varországotl 1906, Röpirat a gálamblövé-
,szcl, c]l.el}..

ticrikgyúrtó Árpárl dr eg3cterri tanár:
Az állat vtlt^telrrri ügy mul( ja !\ílgyarorszá-

gtltt 1tlJt}_ig is eg_t. érlekezés az jillatvérlclem
l,ttdrrrttiiltlos rncglrkrt'lírsár,Ól. lícgjelcntck az
,\llrilbat,ál,hctl .(1ltlJl , t{(i). lntlyct, eEl idcig
lit,r,4kg.r,ártó At,llát| dr sz.crkeszlt.lt.

;1,Ianúslori .Kúralg" rrz á]lalol1.osi {őisk,ola
t_ltltára l §!}2-bcII n|{,i{nV(,rtc lz ()rszligrr*
.\llatr,órí/í F]gtcsiilct pál.triz:ttát. szcrkcsz-
{ctt,c az (). ,\, \'. S. kiatlr,álrririt is sok
r'rllartorvosi ó§ álláí.\,ddő mrl!ef írt, így &
..Lrigortdtlzás i'5 I |áziállal.ainh cgószstigúrtck
fcrlnlartrisilrr't|" c{mű füzcttrktlt. (lgíll).

S:ulL,u1; Guttlu, dr főrcálisknlai tanllr szcr-
l<cszlcltc az ().,\. \". l,). L dvkíirrl,r,ért t8{i7-
betr, az Állat<lk Óre c. íolyóiratot tt]gt*
l{l§{i, a XII. nemzetközi álln_ivtlrlclttti
kongt,trsszus jtIcnltísót l8C6 és cz,(llattéd6
Napíárt 1B!l2 ,1Sít|i. lliipiratoJ<aL is írt.

I(. }iugt1 .§úrrdrrr íl,él<ltáblai 1lír,i írtl Ne
}}ántsd a;"áüatot !§§B, au ÁllatYédők '.lör*
ténykönyvét, 18!}§, Az em,ber és a kutya
1911" Á ma{árblrák 19ü8 címii kön_vrtket.

Rttfulljeuic .Ió:seI dr glrzd. ukaddmili l cnár
lrla Kőszcgcrl "\Id8\,ílr,)r§ziif; rncdárr.éd,el-
nrének törtérlctót lí}O§,,-1$t}7. §ok ál!at-
orvosi. állategészségt,uni és állatvédclmi kóny-
ve és cililie jelent lneg fs a .[!ag5,a1 6591_
készszövctsignil kirrrlá sra vrir a z álIatr,édelnri
törvótt5cs iniózkerlilt.liríit lrutt lnű\,e.

Chcrncl lstodn llag1- miive : trtag.varorszáf,
mllrllrai, l<ülönös [eltilltct Le! gazdIűági iclcnl
tő§éí{iikre 1.899. 

"öbbi 
közi\Lt'az oksz"ÓrÍi ma_

d:irvédelcrrr eszközeiról 1908 és Társadaluii
ntarlárvédelnrünkró} is írt könvvet 1"911.

CsijrlelJ ?'ílus U,tmutaiót íit a rnadár-
t,édelenrhez 19{]ö és Madárvddelent a kert-
bclr cínrű ftizet€t. Az Aguilában töb}r ér,i
jelentéssol száruolt be hazánk madárvédel-
méről. Kjadll I'ctón5,i Salamon nagy ruű-
véntlk törc,dékeit.

tr!óclag lzkior az o, Á. \i. §. etnöke írta
meg az eg!,e§ület 25 cvcs tiirténetét í9t}7*
ben. lizenkísül il{rrdár:védelmi törekvések
Magyarországon l§t, l, eis A maclárvétlelc:rl
ícjlesztésc társadalrrii útgn cím,etn írt tra-
gyard és németül. Az 0. Á. Y. IJ. évkiinyveit
§zerkc§zLette 1S_iJ8----1913. Tájókoztrrtir és
nrit akar az O, Á. Y: ,}l. cínű íiizetakat és
1,1iktílrt, ütrnepeljiik a Inarlalllk és ílrk nult-
jiit ? clnten ttig1 sortrzathan &(I{}lt ki lrrirrtu-
cliíatíásokat t90ti- -1 915.

F] surtrk ír,ója mtlg SzenL$rltthril,d()tl szer-
kcsztcttc az rlttani f!l},esü]ct dYkÖrrl-r,eit.
íizckllcn is l<iilölr is mugJclcIrlck : A mncia-
rak és f;ik llapja l9{)7, 'ljcr-ezet,ús az ál}nt-
vttdclembe l90,\ tls'l'iirsndulnrrtnk nlarlát,-
tódclrng lt]Ot). ]l{int" az o. Á, 1i. §. alr:lniike,
szeritesztettc 19lt} lita a madaralt és {ák
nalljlirr'r} szlilri ltrtt él kiitr.r,vct, rrr*lrl az .1llat-
l,écjelcm c. lltlrlrI t',s , tt (j},cl,rncl()IapLiirt.
lrtrr ,t ití s.'1tl )rr,tlr,/lsr: r:intti"kölrlvet.' llJ35rjtu ir,írÁ.vítjrr d lljl{},aI Csgiii,sz §lla|-
r,úrlc]ettL cílrr(i lrrvatát.

Itlc sr;rozz§k mri* a 1iör,t,tkczókei:
Frolllnl (idza rir Maüírrr-édelnrót I.-_.I1I.,
Varlay, Jtizsef tlcrsejt és nrrrndókíiil a tnatla_
llrk is fiil< ltalrjár,a, llclez})a},.. \'adar, : _\l-
l<illrrri dalIüzrirót. li;irl,riti l:.trdrt,. íitrckt,s

Magyar gyártmány l

VERKLI§Zó Áz U§VAR(}N,
aYa§y:

íiizfapoózi* a fek.lámban
., ,Jók le-gyc*tek gye-rc-kck:

!'rarlckcrt, Krrri-ppet ve-gye-tek;
Srr-ha mást n( c-Bvc-tck:
l't,-it, lrsz a hc-gyt-tr:k|,.

.Jrizsel, Kcrónyi-*Kóczárr mldárr,údclmi fii-
zclt,iL, Kt,t(csv l,}éla rlr: A íák d.s ttIadaruk
ttalrja uz iskolálratr, I)ákrlzdv l.riszlri : .-\
szeltlcl|eltző c. ííizcté[ ós \ag1 .lerrő rlt:
Az erdíj madárviiága c. kölyvót, lskoiai
ól,tesíl.őkbcrr jclentck mcg : llor\,átlt Caesár
dr: A madarak nltllja. ['ápai kat. girrrn,
1.9ll6. ['í{\anírttlil: A fák rrapjn. ('g.r,irlott
1$07. Itóna Jt:rrő : }lasalos nradarainl< vé-
delnrérő|, Pécsi á1l. fórcálisk. 1.§08, Wuts_
kits ti5,örg5, dr:: Háziállatairrkró} és vétlel-
müliről. Iieszthcll,i kat. fógimn. 1ín7.
Szolga l.ercttc dr: }íadarak ós frik napja.
Székel5,kcrcsztúri unit,. g,ilnn. 19t|7.'funtler
Károl5' dr : \'údjük a terlnCszetcl. Szttkes-
fehért,ári áü. fóreál 1ü09. Pum Károly: Á
tanltóság szerepe a nrtldarak és íák védel-
móben. Szentgotthárü r. k. elcnti jsk. 19t'i9.
R,csch lgnác dr : A mádlüak és fáb napjárril.
Kalocsai egl,házmeg5-ci tanítriegylct 19()9.

Vógre a -\ladártani Intézet mostani igaz-
gatójának, Schénk Jakabnult A madarak c.
kar!}]-§c 1931. és összcíoglrüja e ltvékcny-
ségct, .Vdgy Jenő drnak .{z ercló madárvilága
c. kiinyvc 1936 pedig megismerteti a külöu-
íéle madarakat.

Az állatorvosi és állattenvésztósi szak-
kön3"r,eket, valamjnt az állatoÍ< életóből vett
clbeszólrlseket, regénl,eket és ifj úsá gi mü.r,r:ket
itt ncm sorolhatom fel, pedig ezek is szük-
§ége§rlk az állatr,édelrrri nevelőoktatáshoz,

Á íelsorolt állatvédelmi kön1.,vek és füze-
tek bjzonv máT nem igen kapbatók. legfel-jebb iskolai és egl,esüeti körrl-r,tára_kban
találhatók meg. I-odor .lrpdd

Burlapest székesííír-úros erdő- ós mezőgazda-
súgl hivatula ([., Olasz íasor 8; kövel}cző
lelent6st külilXg be hozainli. Az 1938. év
folyamán az á}latvédclemre, de különö§en a
hasznos madarak védclrnére, azok szaporo-
dására, kedvező életkörülménl,ek létesítésóre
nagy gondüt forditottunk. .{'z éneklő mad*_
rakat, természetes ellcrrségeiktól és a mada-
rászó kihágóktól is igyckeztűnk megvddcni.

Bár az elmult tól igen enl,he volt. nrégis
etettük a hasznos madarakat és e célból
320 kg kukoricadarát és 120 kg rrapra_
forgómagot használtunk íel etetés céljára.

§zemélyzetünk a mult évben is irtotta
a kártókony és ragadozó madarakat, Az
1938. évben 4305 <irb kártékony állatot
lóttek le, s ezórt rószükle 1-t{5 pengőt fizet-
tiiIrk ki lődíj címén, On,vadászók ós mada-
rászok ellen 14 feljelentést továbbitottunk
az illetókes hatóságokhoz ol1,an kihágások-
ról, ahol tettenérés esete forgott fenn.
Á bűntetés egy esetben sem maradt el.

A nyár fol,yatnán retldszeresen vízzel láttuk
el az iíatókat, és azokat a meleg napokon
nagyon §ok madár kereste fel.

Beosztott személl-zctünk az állatkinzást
is ell,errőriztc, és minden esetben, ,rmikor
az előíorduit, azonnai közbelépésével nreg*
akadályrrzta.

:l, madarak ctetéstlre az erdö különbözó
h*lyciir felállitcil 6 darlib nladáret*l,ő §zol*
giil, * trLidltrak íé;zkeiésttnek és czúltal szapo-
rodii§t, nak elt'rsegítése r t pcdig ;líl0 daratl
nlcstl,,.(i|e§ fészekodur tarlottunl( tiszlárr.
A íészekodu}iat az idén tavasszal fogjuk
szalrorítani, }i]inthogy aztk nagl,tln l}cvliltak
és a hasznos nradarak szlvcsclt fészkclrrck
bennük. A fészekoduk sza,pr:rítására annril
itikábh szúkség van, nrcrt i.l lltll,esen is
tervszerüen §ezetctt cl,tlőgazdálkrrtllrs nriatt
kénrte]errek tagl,urrk a bc.tcg, rldras fáktt
kivágni É, ígl,a fészlitl,ésre a]klrlmas fa-
odvak >záItra mitrdig kevcsebb lcsz.

Budapest §zókeslővriros Kcrló§z+l,t (VI,
1'ágáng ueca l0; köveíkező jelrrntést küldre
he bozzánk. A szélresfóváros licrtészelc az
elau]| télen a sétárrvokon és kcrtészeti
telepeken felállított mádáretetókben őssze-
sen 130t] kg vegyes nradáíele§égct, 400 kg
burgottJ,át. 22 kg ,lómájat és 3(} kg faggtrlt
etel,ett meg a mallarakkal"

_A.z ór§zcmólvzait ütá§ítá§ szerint rrlindrrrt
elköyetett rr rnr:i<larak rlérlelrno tcrórr, a kribtii
macskákat is távrrltartva a sétárrvokirj'|.

Átlaívédeinri íeljelentést a SzéÍi*sfrlr.áros
í(ertí.szetérlck kiizegei ltcm tt,Ltek, lttert
u[así|ásuk szerint a nlezőrcttrlőri törstittl ttek
csak a nösúlrl,zct védt,lIrtúr(, \,o,|ítlknZti'rcn-
dejkezései alupján járnah cl.
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Box
2 tekercs

24 az olcsó, iő gép,
lsochrom-íilmme| együtl P 1O._

BOX 45 a tökéleles box,
beépíteít szűrő, íolórefesz, állvány-
csavarok, brilliánskereső, íémváz P 13,50

lsochrom 18fi0o Din.
lsopan 17 lrco Din. íinomszemcsés
egyréíegű vagy

lsopan lS§ 2!lgo Din. legmaga-
sabb érzékenységű }ilmet hozzá |

És mindig csak :

?rn

Kiröpüü! Elaeszett! N apokig kerestük.,
Vátíuk, uisszauórtuk, de hítiba testü.k.
Szomarúan meredt rúnk, ajtócskúja ngitua,
Mint egg üres böttön, a keskeng kalitka,

Szé"p maddr volt. Ámbór rubsdgban születue,
Nem hagllta eI soha köruryű, idtszi ked"ue..

Eggszetre ébredt |il a kelő hajnallal,
S költögetelt mirűet meg ftem szűnő dallal.

Rdpdó'sdíí szobdnkbatt.' BujkúIt, szökd"elt csucskdn
Iltrint egg jútszó pajtas, ha űzte |iacskúm,

.Ilituesem kis uiiátt ért a hajsza uéget.

És hdrom nap m1llua uégre megtatldlkik
Szomszédunk kertiében a szökött madórkát.
Feie holtan csílngött egg |ekete kőre,
Heruadt levelekllől uolt a szem|edője.

Ó lútom, mi történt! Örömében sziate
Itlasan csapongott, Iengett eleinte . . .
De rablelke megtört bággadían, iledten
Az éhség kinjúban, az éii hid.egben.

.?uha tollaeskáit megtépte a szellő,
Rideg 6sz tttnalma, heraaddst teheüő.
Szdraz, |aggc,s ágról többé el se szúllua:
Tehetetlen, némdn omlott a halúIbal

Es ígg, ami leg|őbb, legszebb udgga másnak,
Ami céIt és Mt úd a szíad.obogásnak,
Ami nélküI csak nyűg, teher az egész Iét:
Éppen a szabadsdg ötte meg szegéngkét!

Nem! Ne ldssak többé rab-madarat núIam!
A madót marad"ian az ég magasóban,
Ydndoroljon szerte, szállion dgról-úgra. . ,

Nem tq.t"títom többé hítaáng szolgasdgra!

Eggpdr kedves |üttgért nem csukom be rabn.ak!
Szab adnak szüIetett, matadi o n szab ad,nak,
Biir éhség ggőtőrje, uihaíok rugadjdkl . . .

Mert te oagg % éIet, az ető: * szabad,súg!

Áhrányt Enril

,

ll tOl'lfi§ll 0t
- a cserk&ztáborokban nélkülözhetetíen, a

legideállsabb, biztos hatásri, nem mérgezó

FERTŐTLENITŐSZER
Forgalomban : l0 és 30 tabtetias üvegekben

cHlNolN R. T., ulpEsT
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§l-

A CSERKÉSZTÁBOR HUMORA
,\ "10 Jit]rc sziinct" fo\iatv(]7,0tÍ)it az itl kijzöIt krnikalúrráklroz most,nem kültliitf. §uöYeget. No n*m esúnkazert kétséqhe, F]zen az r:ie]alon már annYi viccet oivastatok, ltog-y 

"ió"l rl tuJiot egy párat a rajzokhoz szerkesz_ttni' Eli; hát a Plajbászt, kis komám. és töItstl ki nemtls brlsszurlat a rovatvezetőn azzal, hogv te johhat írszo ,minlr'], Ha sikeriil, még kÖn.vYju{.alom}lan is részr:sülhetsz, Persztl a szöveg csak vicctcrjerie}mű, tehát igen röl.irJ legyen.Lehet 2-, r'ag-r- l-soros ver,s is, A szÖveget a-rajzoknak rxegfelclő sorszámmal lássátr:}iei. F{enr fiittétienszükséges nrindll li r;ljzhrrz ször'eg-et bcliiilrleni, csak arrrel-vikircz kedverl oi ottetea tan. A szöveg h;;á;;;;';"r;;';';-*.késztábirri
- tleÍhíil ktis211{,-"il'i" A szerkesztőség címóre lrekiilclölt pír}yázat fölé írjátok : A r,sii*p.sztrlbor hu,ntatu ptitqriaut.l{tttáridő= 1it,ilr rrkli,ltt,r l, K(,llcmcs irlőtiilti,st kír,án a

l0 yN:rt sziinet muutueze.tőie
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Nyofistott Tolnai Nyomdai Xfiintéret é* Kiadóvátlalat R.-T, rnétynyomó körfcrg6gépein, Bud*pe*t, Vtl, DoMny utca ll.




