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Fellrírrás rroíoros pllóíatstlrépzésre
A Horthy líiklós Nemzeti Repüó Alap áltet biztosított anyagi 3, nklk gépészmérnökl oklevéllel rendelkeznek és az 1. pont

tedezet r{ból módot nyult arra, hogy a Magyar Aerrr Szövetség 19.1tl alatt jclzett ldóponlbnn 2ti évnól még ncm idóselrbck.
nyaránl§métrelentó!srámúlíJút dljtalanul elsóíoktl mótorost pllóta Arészletcspólyázattteltételcketazecélbólósszeállított,,tátékoz-
tiképzésbcnrégzetítrentsudapesten,Dcbrecenben,Szogeden, Kassán és tató" tartalntozza, amelytrek l---l példónyát az érdekeltek a Mngyar
Pécsatt rrrüködó tagegye§üetck, illetve klképzö kereiek kötelékében. Aero §zövetséplól hözvetlellül yagy pedlg 40 íllléres postabélyeggel el-

A kiképrés tehát díJtalan. A növcnddkek a kiképzés cgész láiott és megclnrzett nagy lrorlték csatolAsa meüett írásban igónyelhe-
lddtartama alatt állandó szakavatott felüg1,,elet alatl állarrak és tlk.A}ln$yarAeroSzövetségclnrc: l}udapest,V, Yt8adó rttca2. sz,
eüátAsuk költségelt a Horthy l!ílklós Nemzeti llepüló Alap fedezi, Csakazok aíelvétellkérvényekvehetókíigyelembe, antclyek leg-

A klkópzésro áltaübgn csak olyan nraxyer álIampolgórok kósóbb l940 frbruár 2.'l-ig lred,rkezrrek. A,,tújékoztató"-balr foglaltíel-
pályázhatnak, aklk nóllenek, te§tlleg, szellenrileg és erkölctl vonat- tételek mlrrden jelerrtkcz6re lldzve kólelezóek. kivételnek hcl5c nint:s.
kozásban lt a megáüapltott íeltételeknek mlndenben meglelelnck. A rnagyar lljúsÁg nagyszárrrír jclentkezése egyelemes mag}-Rr

Fenti álta]ános íeltételek mellett pályázlutnali azok: nemzeti érdek. A repülrri vágl,ó líjakkal együtt a mag)ar szülókrrek
1. akik valamely középíoktl lskola IV. osztályát eredményesen is meg kell drteni a mnl válságos lrlók 1rarancsszavát és ezért eló tell

clvégeíték, 1940 októbor hó l-én lE. életévüket már hetöltötték. seglteniök flalk nerrres elhatározásának rnegvHlósllását, nrert, csak
de í0 évnél még nom idósebbek; lgy érhetó el az a til, bogy a magyní reptilés ügyét a magynr iíjítság

2. aklk valamely_ !öaépíokü lskota YIIl otztÁlyát, vagy vala_ legjobbJal szolgáljÁk, Ez pedlg a repülés eróteljes íejlesztósónck egyik
mely ezzol egyenértékíl lskola legíelsó osrtályát eredményescn el. sarkolatos elóíbltétele.
végezték, vagy lolyó iskolaévben végzlk és az elóbb említetl idó- Fenti íeltételeknek megfelel6 magyar tfjak kérJetek a llugyar
poniban lE. óletévüket mfu betöltötték, de 22 évrrél még rrem idó- Áero Szövetségtól tlljtalan,,tÁJékoztató"-t. IstnétclJlik ciInét: lluda-
tebbek éx végül pest, Y, Yigadó utca 2. szím l Muggar Aero §zöletlég

Hózinyulúeny6szt6s
Az l959. évi ószi baromfikiállításaal kapcsolatos hÁzinyrll-

kiáltltáson 25l bázinyul került bírálat atá. (Ai elözö évben t'9l.)
§a a rtatitztika a lcgrzemléltetóbb nódon mutatja házinyul_
tenyérztérünk örvendcter fcjlódérét. Mindkét faja, a [ázinyul ép-
úgy, mint a prémnyű, megfelcl6 haszonnal kecregtet. Már tóbb-
szór lrtunk a bclga óriálról, a bécsi kékról, bécsi fehérról, a
francia kosotrúróll ezckct hrirsukért tenyécatik, az ezúst, az orosr.
a }lavanna, a criacrilla ca§torrex ncvú fajtákról: czekct píém-
jükért tcoyésztik.

A bázinyulak kczeléséuél elsó kcllék a gyengérlré3. Ha sze,
lldek a nyulak, akkor ncm kell 6ket hajrzolni. hanem mindtnkor
kétzek megfogatni nagutat. Ncm szabad 6ket ffrlüknél fogva
cmelni. Lcghelyesebb hátuk bórénél fclfogni, r nyomban tenyérbe
vagy ölbc veuni. Egérzségi állapotukat állandóan figyelemmcl kell
tísérnünk. Az egészségec nyul szóre sima, fényes, bóre tiszta, a
rzcmck kót6hártyája halványrózraszín, orra rzáraz, Beteggyanris
n}rülat ne tegyünk a többi közé. A nyulak,sokféle betefsógét lc-
lrja dr. Feketc László könyvc. Címc: ,,A nyultcnyésztés egész-
ségtana."



J

MAGYAR c§ERKE§z
xxt, ÉvFotYAM, l0. §uÁM

ítóFl7ÉTÉ§l DlJ: E§É§z ÉvRE l P
E§yE§ §zÁM Áne il rll*l

§ZERKE§ZTI:

DR. §uTRltlcH PÁL
lrao. rEBnuÁnlus l.

MEGrELENlK 
^ 

Hó l,ÉN És ls-ÉN
csrrrszÁxtlt 3l..í29

Az, életrevált regény
Kevéssel Karácsony után a kanrdal Hallfax.ból Llverpool felé lndult az ,,Arlintton Court" postahaJó az Atlantl óceánon

keresztül. Feleuton aknára futott és legén;rÉgének Jó részével elsüllyedt.
U|óv ha|nalán az Anglláhoztartoző cornwalll West Polnt vll{gítótorony őie kls ccónakot vett élzre. A benne ülő hat

klmarült tengerész és egy allg tlzenhat e§ztendő§ flrí klJelentették, hogy ők az olsüllyedt postaha|ó menekült;el. Közel eg;,

írétlg bolyongtakaz óceánon és mcgmenckülérüket klzárőlag aflatal Malcolm Morrlson csodálatos lélektelenlétónek
{s vgzpíérre termett egyénlségének köszönhették.

A fltl magr szabadította el a kls mentőcoónakot a rüllyedő haJóról. Az utolaó percek feJvesztettoége közepette élclml-
rzoreket, konzervcket, lvóvizet kapkodott ösrze. Ő regítette a csónakba férfl-ba|társalt és csüggedésük láttára 6 vetüe át
a kormónyos szerepét. Nrponta nyolc.tíz órán keresztül ült a kormánypadon és blztos szemmel kereste eiz utat a vlharzó
tQnterqn az angol szl8ctek felé. Amlkor kar|a már meggémberedett, derekához kötözte a kormányrudat.

Az élelmlszert ér lvóvlzet srlgorűan adrgolta, nehogy ld6 elótt elfogy|on a csekély készlet. Crak a ha|ó lzakácsának, t
fietven évcs Cokney.nek edqtg mlnden alkalommrl, amlkor crrk ennl vagy lnnl kért.

A híredás nem körll, va||on Morrl§on nem trfiozott.e ialamllor i rr§€l-§Gout"-ok, a tengerérz-cserkégzek közé. De
el|áráúból crre kell követkcztetnünk.

Mert mlndenekel6tt ,,ré§en volt", tudtt, ml B tccnd§|e a rá|uk szrkadt voszedelemben. Scgített, ahol csak tudott,
Magávrl szemben rzlgorrí volt, márokkal rzemben gyöngéd. Testvérként gondozte baltárralt, de értett a|6zan takrrékossághoz...

l

Mrgyar crerkórz l Bád egycl6re nom vár tengerl veszedelem. De talplg férflakra, dolgát |ól értő flatalemberekre, tllzta-
fe|0, kemélymarkrl [caényekro, több munkát, vezetósze rcpet, felel6séget vállalókra mlndcn percben szüksége lehet a Hazánrk.

K6rzen yt!/.$ ha hív r Kárpát, a Harglta ? Talán nem éppcn fsgyveres harcra, dc a mrgyar érdekek ügyer mca-
véd{góre l

Az óccánon élctrevílt l ,,Tlzenötévcs kaplt6ny" regénye. Flagyar cserkész ! RaJtad áll, hogy te ls re8ényhős lehccg

* mlndgnngpos kötelcrrégtslJelítés küzdőtcrén l
Kólzül| komolyrn t És ló3y réren ! -y,

ü JVap, llhíft,!
GYAR IFJUSÁGNAR

gtíI
AMA

Fltlk, hallali,
C,ddaan, |éngl6n, zengőn kel a Nap l
§Ies szekorcékl Qranlos bóttlok
4 napaugarak l
Flt* l
Érrltclc ? Fut a eötét l
Az ét barna ídll döngetik már a
Fén*szckercék !

HaIIalt, auoé l
Eg a plúadat l
Zsondul a tdton, az alad íúkonA világmozd,ltó őa-Akatal l
Moat még hó taku
Erdőket, utakat, mezőt, calrál,
Fehér szemledő alatt
Szandereg illdg e atrúg l

De IIoInap, de Holtup
szólnak a rla(rk
S dermesztő iéInek, |ekete étnek
Fulnak lakarodól l
De Holnap, de Holnap
Elolvad a hd
s ezet hóvírdgtól
Leez lgl;/r'a a hótakaró.

Fll[k l HalIaIí l
Maat azüIe,lnek a csddák l
Most kell,az ember, mosí kell a |é$l,Hasokagútl , ,

Férít a gdlra l
Qaülökre maggar l
Most keII az lzmod, moat kell az etőd,
Most ke|I qz gguar l
Most kell a lelked,
Islen-uókolla azüzl kehclu,
Most kcll az Akaral, mosl kaII a szúmtló
Józan, okos |eJ l

Féríí a odtra !
Mo'st keü ar Erő !
Bennetek azunngad, bennelek érik
A maggar Jöuő t

Fér|t a gdtra !
Leggetek készen !
Széthtlzús, alku, osloba d.ac ls
FaggJon a téIben l
Kel a Nap ! Fítlk !
szdrla a dlnamitot !
Titelcet néznek, mtndent remélnek
Yilághdborús kalonaslrok t

KeI a Nap l Fttlk l
Tüzes pirosan l Puszlul az él l
S a Hargitdn szabadon, őst daccal
Kurlant íel a széI / po.rt, §óudor



M(lDnRil Ep{)§Z _ íiJ I{ALITALA...

Opetiaja Saimi I\Iahoncn, a
Ievéllró íinn cserkészlány n€m-. zeti vlseletben

Aharctérijelent&
sekben oly sokat
szorepló határ-
menti Tolvajárvi

tó nyáron

*
Pufios középkorl

tornya télen

IRTA: KÉKEDI §ÁNTaA JÁNo§
§gy levél fekszik előt-

tem. Fenn a balsarokban
egy takarodót fuvó cserkész-
lány sötétkék árnyképe, jobb-
ról pedig a keltezés. . .

Elomáki iskolában, 28.VIII.
939... Lejjebb, a halvány-
kék papiron fínomvonalú
betűkkel, szabályos, szép
sorok:

,r. , . Drága maggar Ba-
rdtom l

Naggon köszönök a szép
és szlnes leaelet, amelg nekem
Gödöllőbd, ., MuIt héten töt-
tek haza. Mi |innek uoltunk
(tz napok Németorszógöan. §olc-
szor gondolok, hogv Magyar
orszdgban éInek legkedvesebb

és legsztaesebb emberek t - Te ís J _ Fdjó sztwel gondolok
a |eledhetetlen ggöngörü Maggatorszdg, Szeretném oda víssza-
iönni, még úlra lótni szép Balaton és
.Duna. Szeretek olgan sok (naggon) q.

IVíaggarország és a, magaü nép, Szeret-
ném a mdggqí nyelvet tanulnl, d.e nekem
n,lncs l)q.n se német-maggar, se f ínn-
magaar szótúr, csak maggar-|inn és én
nem tudom magaor ngelvtanat, Itt aan sok
hiba a leoelemben, d.e bocsátutra kérem !
Én nekeil küldení néhóng képet Finnor-
szdgróI, Te 's tuds, hogg Finnországban
aan nincs esalx ezer, de lIzezer tó. Én Ia-
kásom a Keleti Finnorszógban, Kattala-
ban. Itt aan sok hegg; mtnt Maggar
országban Balaton és Duna mellett. Én
oaggok tanttónő a néplskolaban és nekem
I)an negauenhdrom ggerekek. A ggerekek
tudnak Magyar Eymnus magyarul, Hgm-
nus uan nagaon szép ! Az én tivérem van
egg |tnn köItő: Totvo Lyg, Az ón édes
Bátguskám bt sokat, Ő |arittt aok nagg
maguu verseket, most ,,Az ember tragé-
dldlát", Nagg |ottlttó köIt6 oan. (Nte-
belungenlied, amar Khailam, Alskhglos u.
s, w,). MuIt hónapban oloastam nagaon
solcaí MaggarorszdgróI ... Jókai: ,,Az
lÍt |öIdesúf' és ,,Maggar Núbob", Min-
dent |innüI. Sok tlnnepélgesen csendüI a
mqggaí ngelu az én |ülemben, A , fe au-
sed ,,Köszöntő" aégtelen szép. $okszot

oluasok ezt (u illető hű olaasóia a Maggar Qserkésztwk . , .

Szerk ),
SzeretnéI,ek sokat, sokat trní, de eE nagvon nehér, Mult

télen tanultqm csak keveset magaqrul ., . egyedüI ! . . . Kcd-
aes Batdlom ! Ha trtúI nekem sokszor, tanulni |ogomkönngen
a szép magaar ngelvet, . ,

Rokoni szeretettel üduözlöm a magvqí 
'rrrunrr#!;r;,:

Eddig az egyik levél. . . ezt ryég békében írta a Pax
Ting után Opettaja Saimí Mahonen finn tanítónö, aki
bámulatos akaraterővel tanulta 4z idegen számfua oly
pehéz anyanyelvünket, csak azért, nrert a tábort rádió-
közvetítésen magyar nyelven akaFta üdvözölni szerotett
magyar testvérelt. Felfigyelt rá minden hallgató, amlkor
hibáttan magyarsággal köszöptött, mindannyiunkat a kls
finn leánytestvér. Hazatérve, írta a fenti levelet, mald még
kettőt . . , aztán már nem írt többet . . . nem írhatot't töb,
bet. Odafenn Északon nregdördülte§ az ágytlk s a pokol
kutyáinak ugatása ria§zt8atla ,a béke galambját. . . Én
azért még minüg írogatok nekl .. . választ nem váró . .,
együttórzö sorokat. Tudom, hogy neki nincs érkezóse,
hogy tanulni vágyó szöszke íejecskójót szótá,r fölé bajtva
keresse a nehéz magyarszavqkat... hogyháti ,,...llo-
kem van negyvenhárom gyorekek" ... tudom, hogy
most nem teheti. . . mert bizto§ vagyok benne, hogy

§aimi, a kis íinn testvérke ott küzd a Lotta §várd
Gárda elsó soraiban. . . Tudom, lrogy a magyar Hymnus
kis tanítónóje kiveszi a részét s n4gy küzdelembül,
mely hősökké avatja a finnek asszonyait. Féríiakkal
egyenrangrl, férfisorban küzdó nemzeti hősökkó, egy
Ui Kalevala amazonjalvá. Ésaak leányai, kikben
Rozgonyi Cicelle, Dobó Katica s Zdpyi Ilona lelke új életre
kelt s vérük hullásával pecsételték meg a szabad haza
iránti szeretetüket.

Hatalmas, mennybe nyriló ráQióantenna ma a ílnn
testvérek ügye, amely üzeni, szórja szerte a világba a
lélek hutlámhosszán a segélytkérő szava§at : ,, . . , §. O.
S.... §ave our soulsl... Mentsétek meg lelkeinket...
s lelkeitekst... Mentsétek meg a kultúrát.., a val-
lást... a szópet... a jelen eredményét.., § a jövó re,
ményét . . . S. O. S. . . . Segítsetek, rrlert elvesztek velünk l

. . . trl"* ha Suomi elveszett, a müvglt Észak is el-

veszett s ki tudja, mi minden jönne még uténa, ha egyszer

íinn íöldön az örök rossz, Kaln maradékei vetnék mog
lábukat , . .



sorolni nem
bácsi ntind.ertüll ott üan és az ő böIcs iránu

meri hiszen Ántt

_ * Olqk nyilván §zéchenyi IstvánróI bcszélnek... Széchenyi
István gróf pedig én vagyók. ..

A báró az oíía hegyéig elvörösódött, Ment volna n4gyorr
gyof§an, legalább rréhány lópéssel odébb, de a helyzet kelleúct-
len súlya fogva tartotta.

- §gyóbkérlt. .. * mondta §zéchenyi nyugodtao, - ha
volna a báró urnak valami mondanivalója szárnómra, §!ívesen
meghallgatom..._ ó, semmi, semmi.. , - dadogta Sackmaíln. - Különbep
is sietnem kell...

Megemelte a kalapját s elszaladt. Á hídtól 4em me§sze c§ó-
nakba szállt. Szóchenyi mosolyogva nézte a furcsa jelenetct.

- Isteneml... _ sóhajtott a legnagyobb magyar, - de jó,
hogy nem mindenki báró Magyaror§záBon, . . Jöjjön, bankór rlr,
nézze meg a középsó láncokat,.. Szép séta lesz az rij hídon át
Budára. , . Més csak nébány embert éfi ez a kitüntetés.

Azután elindult a bankárral.,. a.hídon át. Sétálva nézték a
csónakot s benne ar átta! küszködó két evezöst,

- Ezek az urak nem tuclják megérteni, hogyba 6k nem
fizetnek majd hídpénzt, aminek ezerszeresét kidobják €gy-e8y
szeszélyes estén egyetlen eltörött pezsgöspohárért, rosrz krltjaink
§zennye§ vizét ivó szegényeinknek a hídpénz is drágább lerz. Vagy
azt hiszik talán, hogy magától épült eddig is a híd? Ingyen tap-
tuk a vasat és ingyen dolgoztak a munkások. ..? Higyje el, rók
oktalan ember él a mi szcgény országunkbau. . .

A bankár érezte, hogy neki is rnondani kell valamit._ Valóban. . . 'a közteherviselés méltányor követelménye a
megifjodó államoknak, . . A báró urnak ninós igaza . , ,

Széchenyi közbevágott:
::. ,Nézle, milyen erós lesz ez a hídt Lassaaként teljesco el_

készúl és elindulhát tajla az új magyar világ!
:],D9 a gróJ ú1 r,emes lelke a legerósebb o§zlopa a hidnakl

- vélekedett a bankár,

aníí fuíco,t
Dt Papp Antalt, a ]|I. Cs. Sz.

orszúgos elnökét, uz edínbrughí
aserkészktlt$ erenc ia meguálasztolta a
ki lenctagu,,cserkt|szkomilé" lag j úttl.

A n7ugaar cserkészek ,,Attlibllcsi"-ia a cserkészet delélt, a
ddniai jatnboree idején ismerhette
csak meg a mozgalmal, de a:onnal
a leglelkesebb híue és aktíu kato-
nája lell. A megyeri első Nemzeti
I.,{a9ylQboybutt mint a gazdaságt
ügyek leg lelsőbb irúnyíIóju- uetl résit.
Késóbb mint tdrsclnök uz orszdgos
clnök első munkatársaként a cíer-
kószel gazdusdgi hdllerél alapozta
meg nagu szíuóssággal. 1932-benmeg nagll szlDóssággal. 193Z-ben
Ddlaszlotta meg a közguűlés orszá-qos elnökké. Eoou míI kösztJnhe,t
Dalaszloua meg a I
gos elnökké. Hogy
neki_ a maggar óslrk4szct, azt |el-sorolni nem lehel, merl hiszen Ánlloacsl nllndenült olt üan {s az ő böIcs irdnltíldsa telte csak lehetőué

azt, hoga a cserkészet szekere odakerült, ahol- most uan.

- Minden magyar
álljon!

csendesen §étáltak
chenyi a bankár karját,

- Nem oktalaoság ez a csónakázás? A csónakért nem kell
fizetni? Az evezósök két garasért húznak?

Már majdnem Budán voltak, amikor Wiener rémülten fel-
kiáltott:

- Nézze, gróf rlr, felborul a csónak! ... §zentséges Istenl
§zéchenyi a vízíe pillantott. A csónak valóban félrebillent

s három utasa a vízbe pottyant. Tüstént a bankár köaelébe dobta
kalapját, gallérját s futni kezdett. A part mentén is szaladt jó
darabot, mert a víz sodra messze vitte a csónakot a bídtól. pilla-
natok alatt a vizbe robant § a segítségért kiabálók felé rlrzott.. .

A két evezós a $aga életét- mentette, a bfuóé §zécbenyire
maíadt. . .

Az ijedt Sackmann csakhamar magához tért a parton. Ami-
kor látta a grőí, hogy a báró túl van mindeu veszélyen, a2 €v€-
zósökhöz fordult, akik dideregve álltak mellette:

- Yigyék hazaabáró urat.., De a hídon keresztül ... Én
rrajd szólok a hídörnek.

Azaal faképnél hagyta a hajótörötteket._ Köszönöm, , . k{iszönöm,.. - mondta a bát6 akadolva.* I6en, a hídon megyek haza... A hídon át.., t*.., oem ülök
többé csónakba. , , Mindrlend 8rroboile Bólr

lélcknek alá kell állania, hogy örökké

a bídon. Egyszer csak megragadta §zé-

A HIDPEI§Z
(Eltesz6lós n Láuelríd óplíésóuek trloJóbőt a rzabadeűghurc el6tí)

ünnepnap volt s szünetelt a munka a hídon. Csak az órök
vigyáztak a majdnem kész mű két úésén: Budán és pesten.

,A, víz bámuldozva folydogált az-új híd alatt. Bécstól Pestig
nem látott ilyen csodát.
_ A novemberi délután már tercgette szürke terítóit a budai
hegyekre, amikor Sackmann báró úi és Wiener bankár rir össze-
találkoztak a pesti hídfő közelében. Illendóen köszöntötte a baakár
a bárót, _majd egymás egészsége felól érdeklódtek,

- És most hová, báró úr?

- Budára mcgyek - felelte Sackmann, - de més nem iötta csónakom. Azért sétálsatok itt a parton s csodálcitom ai úi
hidat, amely Magyarorsiágot örök idóre a múvclt- Nyugaüoi
kapcsolja, különösen azáltal, hogy a magyar nemes is liét-kraj-
cárt fog íizetni, ha átmegy rajtá'.,. Nem'gondolja, baakár úr?..,

És kacagott a báró. Wiener hosszú arccal szóltl
- Csónakkal... Budára?.. . A báró úr csónakkal megy Bu_

dára.. .? Hiszen itt a bajóhíd! . Azon meg ingyen átmelet az
ember... Ha meg a vashíd elkészül ...

A báró összehúzta a kabátját, tenyerét a mellére tapasztotta,
szemöldökét összevonta, hogy ezáltal is nagyobb nyomalékot ad-
jon szótagolt szavainak. Magyarázoít.

- ó, bankár írr, nem pénzről van §zó, hanem a jogról... Érti,
bankár rir? A jogról! A hajóhidra sem teszem a lábam, Már ott
is tartják az órök a tenyerüket, mintha szoktatni akarnának ben_
niinket a bekövetkczó jogtalanságlroz. ., Én nemesember va-
gyok! En báró Sackmann vagyok! ,. . Nem, a világ még sem for-
,dulhat fel fenekestőlt Nagyon tetszetős eszmének túnhet fel a
nem ncínesemberek előtt a közteherviselés gondolata, de a gya-
korlatban sohasem fog megvalósulni! . . . Ne feledje el, amit
mondtam ., ., A parton jöttek-mentek az emberek s a báró eközben észre
sem vette, hogy szakállas. nagykalapos férfi lépett délcegen a
hídórhöz s beszélgctésbe elegyedett vele, Fekete kabátgallérját a
karján tartotta s mosolyogva nézte a hí<l oszlopait, a budai partot,
majd Sackmann báró harrgos beszédére lett figyelmes. A báró
éooen nasv léleszetct vett s mondta:" 

-VÖÍt,kérÖm bankár úr, a nemesi jogok s kiváltságokkét-
ségbevonása, higyje el, csak múló divat lebet,.. A nemesség kö-
telességei közé sohasem tartozhat az adózás, va1y a... bídpénz-
íizetés , . .

- §zéchenyi gróf másként vélekedik, báró úr. .. - mondta
komolyan a bankár.' 

Ja, hogy Széchenyi Stefi mit gondol, az az ő dolga! -váíott [özbe a báró. - Elvésre ő azt tesz, amit akar,.. Szé-
chÖnyi egyedül még nem az eg{sz magyar nemesség! Az ó angolos
fetfogásá nem fog talajra találni ebben a honban. . .

- A bíd is az ó műve, báró úr. . .

A báró egyre ingerlékenyebb lett s pipiskedve magyarázott
tovább:

- A hid széo leszt Ezt nem tagadom... De én ncm teszem
rá a lábam. Ha ialálkozom Széchen-yi Stefivel, meg is mondom
neki, hogy...

A siákállas férfi most. a beszélgetó urakhoz lépett:

- Bocsánat uíaim, de.:. íel kell világosítanom önóket, bogy
Széchenyi §tefi nem él.,.

a 6á10 tettetett meglepcté§sel nézett a férfira:

- Meghalt a stefi,.,?
A férfi mo§olygott.

köszönhet

,
r..



§za8ú hírlapot dugott félig l
alvó, ídlig óber barátja orra alá.* ltlexüss" pupák l *- hajto-

Idcsüss l Tudod, mi van

** Ncnr órdekel, engedj aludní t -hanyatlol.t vissza párrrájára bosszrlsan Gyula.
.{ hangos szóváltásra Rr'lzsi bedugta borzas

koba§ját a szomszétl szobábírl, Ó is méigescn íörner]t
Laclra.

** §lit zav^fogsz kora bajnalban ?
I.qci nem eróltette tovább hangszálait. Néma vigyorgással

c§apta au ujságrrt Rrizsi kezébe. Á kislány éppeu hogy rálézeít,
azzal í§lragadta a divárrpárnát és a bátyjához csapta.

*-. Hít ez ntógis csak szemtelenség- ! * dühöngött ismét íel-
liadva Cyula, de Rrizsi köáen már hangosan olva§ta az ujságot
és ea klugrasztotta Gyuszit az ágyból.

,,Órült cigÁny Szentandráson." ,,A szentandrási hós lirtk meg-
m$ntoltók társukat !"

Kttdptc huga kezéból a papíít és ó esett ncki, Gyönyörűen
klciíráava, íolsallarrgozva, srrját históriájukat látta viszont a hasá.
bokon.* I{ü, az árgyéIusát ! ilíi mindent irtak rólunk ? l * hüle-
d§?et|, §2l olvasva, hogy mekkora haláltmegvet6 bátorsággal ejtet-
ték ók íoglyul a borotvaéles késsel hadonászó Zsigát -. de honnan
tudták meg ilyen hamar ?

La§i közömbösen fintorgott :* Kinek mi gondja rá l Ez mfu csak nem érdekes ? Hanem
mozagjatok. Ápa küldött, hogy kilencre gyertek a lakt,anyába,
Kihqügatnak betrnürrket Zsiga miatt. Á többiekért János ment el . . .

"Az uJságot különt}en úgy vettem az ütcán . . . Az l{ságos Gabi
ordttott& ,,tzenzáció l" Kihallgatás után pedig azt hiszem, mindjári
kimegyünk Ambróhoz. Le kell vernünk néhány rij szőlókarót.

* De mennyire kimegyünk l * tóditotta Gyuszi. * Még
neín i§ mondtam, Antival tegnap megtaláltuk az lmakónyvet.* GatAd íráter vagy ! * csattant lel Laci. * Ilyosmit eltit-
}olni, No do megállj l Én is találtam valamit, de ha megleszülsz,
§§n mondom el most, hogy micsodát.* Pedig csuda érdekes, mondbatom.* Tartsd meg magadnak l * ingerkodetl vele §yula. - Nem
YaByunk rá klváncsiak.

Ragyogó Jókedwel ballagtak íel a csondórségre. A kihaltgatáe
elhúródott a délí lrarangszóig. Vallomásukat jegyzókönyvbe vettdk
é§ Bláireiták velük. Künn a laktanya elótt egész gyü]ekezet le§t€
Ókgt &íváncsial. Amint kiíordultak a laktauya kapuJán, valnki
ráluk kláltott.

Ujságírók roheme
Ösztönösgn engedelmeskedtek a íelszóütásnak és mozdulat-

lanul türték, hogy letérryképezzék óket.
A két tényképenő térti hozaájuk cratlakozott.* Ujságbók vagyunk - mutatkoztak be. * Mondjátok el,

íhík, a kalandot l
Határozatlanul mórlcskélték az uJsógírótat. Yégre is Gál Jenct

,oldalba bökte.{ntit.

- Meséld ol nekik _ §utto8ta. - Máí rlgy ts leíénykópeztok
bonnünkot.

- Ugyan, akkor sohasem érünk ti a §trázsa-völgybe - ellen-
}aaett Antl, és csak akkor tanyalodott rá a bo§zédre, amikor a két
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uIságiró
kijelentette,

mpsélhet menet*
közbpn is, sztveson' elkísérik óket.

Velük tartottak egész Ámb-
ró bácsilg ds tübb anyaghoz Ju-

tottak, mlnt sm§nrrylt yalaha i§
remélteB. §zemíllleten trlhánozták

Ambró bócsi történetót is, nyakra.íórtr
fényképeztek r késó délután volt, mire

egyetlül hagyták a tÁr;aságot,
* IJzekkel megiártuk - sóhaJtott íel Ánti. * Ha

jól sejtem, holnap meglnt az uJságba kerlllünk. Hát
kellett ez nekünk ?

Ambró bácsi csak csendesen ingatta a feJót.
"* Ezt scm hittenr volna t Kiírnak enÉenr $a ur§ágbe .-.- mon-

dogatta úgy, mintha nagy szégyen lenne. * iltit meg nem drek én
még öregségcmre l?

Gyulának végre megint eszébe jutott az lmakönyv. Boldogan
elvigyorodott,

- 8,zt, Ambró bácsi ! .- nyujtotta odn a m§gtalált drá6a
bolmit.

Az fteg megdörz§ölte a szemét s amikor nem tltnt cl el6le az
imakönyv, kétkézze| kapott utána,* Gondolhattam volna, hogy utána mennek * dadogta. *
Maguknak aranyszívet teremtett az ltten ! - és slrva, nevotve, a
kiéhezett ember moltóságával lapozgatta át a tenyérnyi, vaskos
könyvet.

Á gyerekek mozdulatlanul nézték túláradó örvendezését, Va§y
nogyedóra mulva Ambró a meglratott§ógtól rokedtcn odalordutt
hozzáJuk l* Itt vannak-e mindnyájalr ? ,-- kórdezto számbavevóerr.* Itt, itt t * hangzott a bizonysóg.* líát akkor... mondanék valami rottenetes nagy titkot...
hálából, mert ennyire istápolnak. Ha rám hallgatnak, talán maguknak
sikeriil a dolog és olyan gazdagok lesznek, minl a mesebgli bárom-
királyok. Mert ón már többet nem koresem a kincsot. }Iegadtqm az
árát.

A körülótte üldögélók csodálkozva hallgetták..* Miíéle kincs ? * vstette közbe Laci íesz§lton"* Majd megmondom l *. htlzta e s!ót Ámbró, -- Dp elébb
bozzák lde azt a ciíralakatos ládát.

Teljesttették klvánságát és kiclptlték pa ormótlan lószágot,
sokszor kísérleteztek kinyltásával eddi8 is, azonban olyan kutcs-
nélküli lakat lógott rajta, hogy }rggz..telan íirtatták * uy,itJót. Ambró
bácst alig ért hozzá, máris kitárult. Odon, pendszes könyvek rojtóztok
a láda mélyén. Érthetetlon hlorogliíák, ó-eztáv betüs ákom-bó}omok
tarkították íedelükot..- Látják-e ? * sóhajtott ápoltJuk. * §z mind azé volt, aklé
az ímakönyv is. Irástudó ember volt, valaml papi szorzet, Igy mesélte
a nagyapám. O még tudta olya§Ri ez§kst & könyvoket, Ázt mondta
nekotn, amlkor mé§ €§ak akkora yoltam, mlnt maguk, vagy mdg
klsebb, hogy kürcsról is van bennük sró, amit valamilror róger-régen
a tatárpu§ztításkor idedugtak a környékcn lakók egy lrarlangbn.
§zontigaz €z l Kere§tom ls én egéra életembsn, do n6m találtqm mp§,
Akkor ts ezután jártam, amikor valarnl to§§z léIok, oti a §dkták
tözöl,t elgÉncsolta a lábam ds lelökött a mélységbo. IVíaguk szodtok
össze, hát tuüák, hogy nen mondok vqlótlant.

- Mort lldércek, }rincsórzóh vigyázzák az ilyen aranyholrnit,
és a magamfajta öregnek már nincs elóg eroje, hogy,olhcssegpsso óke|,
Az ilyen öregember mogy utánuk akkor ls, ba kelepcóbo viszi lde.od*
íut*osó lidércviláguk. Engom is az a üdérc csalt oda a sziklákrs *
c§ikorogta gz öre§r hangja ú8y mogtelt, borzalommal, hqgy hqll§Btói-
nak ltbabórös lptt a hátuk.
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Autl lelkében trllcsordult n szánakozás. §zeltemelt, kincsórzók,
iidércek l Most már tüdta, mit talált oty íurcsának azeldtt ls Ambró
bácsüt. Ar óreg belebódult az elásott klncs rögeszméjébe, mlnden
tettdt a,babona voaette, szaladt a völgyi posván}okbótíelimbolygó,
meggyúlt mocsdrgáa után, a ltdérc után és ez lett a ve§zte.

Mlntogy fdlálomban hallgatta tovább Ámbró bácsi vallomását :* líát mondom. . . Én tOblet trem keresem t Keressék maguk,
.mort maguknak nem árthat a vész, lelkük tiszta és eró§ . . . 

'Ezt
,akflrtaín mondánl.

Altg hallgatott el, Lacl lelrlkkarrtott.

- Pef§zer lrogy keressük, Ámbró bácsl t

Álmorloznak
Anti Lacira kapta tektntetót.* Itfegkergültél ? * kórdezte olyan halkan,' hogy csak ó

hallhatta.* Nom dn l - hangeott a válasz és Laci személren ugyanaz a
.furcoa láng gyult ki, árni Ambró bácsiéban égett, mialatt a-kincsról
regélt.

Átrtlt szorongás íogta el. Tán csak rrem betegedett meg ez a fiú ?* Gyere hátta t * szólt oda Lacinak aggodalrnasan.* No fé{, nem bolondultam me8 - kezdte egész józanul Lacl,
mthelyt a ház mögó értek. * De a barlang, az 7gaz t Á"mbró azért
nem találta meg, mert

tadlkot. A klncsról közéjük órkezó htr még crak íolcoatn n háborÚ.
ságot. §zemére vetették Skrobárnak, ltogyha nein csábltJa el ólrct t
nagyképú igéretekkel, akkor visszamentek volna régl barátaikhor
és akkor most ók is részesednének a kincsben. Így azonban §em pén ,
sem posztó 1 sem csónak, §em klnc§.

Skrobár, a Vérestór Kapltány, fólényesen a h&borgás fólé
e|rlelkedett.* ll{amlaszok vagytok _ fejtette kt nézetét. * Csak árgák ltt
ók a kincset, majd mi megkaparintjuk. Hát nem tudjAtok, hogy e
kalózok a ló szerencse lovagJai. MaJd lesben áUunk és elrnbd{u},
tóIük. Ez á beszéd l Alrkor azutÁn haróra szállunk, valúdt nagy
haJóra és elvitclrl6zunk a Csendes óceánra. Ott elloglalunk egy
szlgetet, rabszolgákat tartunk és ktrályok leszütrk. . . Fefielehtenek
bennünket ? Dehogy l Ti nem ismerltek a tnódtát a dolo5rrnL.
Térden állva megesketjük óket, hogy némúk lesanek mlilt e §lr.
Különben nem kegyetnrezünk nekik. Amióta világ a vllá§, ,e, e
kalózok szokása.

Ámde hasztalan hivatkozott példaképetre, Kld kapltányra,
meg a R6tszakállrl Lovagra ; véres bosszrlra, ha cserlren hagyták,
falra hánvt borsó volt szava.

- ÁtU tótágast, ha jólesik, ml megyünk Gytrtáékhoa * vl§zo-
nozták a levitézlett kalózok tömören a lélórár buzdltó bosaédet.

volt, fölónyes maradt, abban n
hltbeil, hogy fenyegt-

ffi ll'f't- 1-#",ili,$l't
íekete lobogó alá. Arbí-
ban a szölrevéíyoknok
ez eszük ágában rern
volt. Rendületlenül bn
sltották a hullámokut a
Duna kózepoíeld. §kkor
§krobár ls sutba crnptn
elvelt, meg a fa-ábrÁra.
tot. Rernek leJexel utA"
nuk er€dt.

.d ttkoltorva kóre"
ledóket Gö,nböc ledeáte
fel a rötétségben. Öu-
tön§zef§en telmnrkolta
a kezeügyébe esó saóld.
kafót é§ vdrzüvöltéssel
fegyverbe ceólttottá tát-
salt.

_ A kelóaok l.,.
.d kalózok l... * rla-
dóeott éc ptllanatnyt
hósl lelburdulásdbnn
meglsmételte s §zl§et
vári kirohanást. }lóna
al{ szorltotta a karót,
miként a lándztát szo-
kás és íékt§rslsdt ál

estl sötétnek. Csak akkor hókkent meg saJát merésasdgdtól, rmlfoor a
kalózok közvetlen közelébe ért. De lelke mélydn még ákkor l§ reínélto,
hogy eJszánt rohanra a támatlókat ls meglJesrtl & megh&trAlmk
haláltmegvetó hőslessége elól.

Csakhogy ljedezés helyett nevetéssel fogadták s er eldg volt
ahhoz, hogy íelbuzdulása lelohadjon. Harcl tüze utolró lobbanára-
kélrt ellenfeleire haJltotta a lándzsát, azzal vlsszavönult. A vöíös
kendósök éldrrk lÁrníával loholtak nyomábf, és háborítatlatrul eldrték
volna a keritóst helyettesitó kőtorlasatl ha §zepl lÁrmáJára botrn-
karóra kapott védóhad nem foglal fonyegetó dllást E ,,lráctyáit."

Erre megtorpantak.
A két csapat tanácstalanul nézett farkarszemet, matd tttts, otttr

suttogva hajoltak össze a íeJek, keeek tnotoztak valarnlt és egyseerre
gallyta kötözött íebér zsebkendó ornelkedett a szlkrázóan crlllagor
ég felé mlndkét olrlalon, s a kglózoktól követ tndult GyulAdkhoz.

- Yísszajönnénk l -. mondta tömören.

- Gyertek t * válaszolta Gyula t otyan tókedve kerckedett
egyszerlben, hogy madarat lehetett volna vole logalnt. Most rrrdr
ogytttt volt meglnt a rég1 Klan § gz töltötte el tnéftéktelen mogeld-
gedéssel.

* De Skrobár ls utánunk tött -_ fontoskodott a k§ldött.
.* Ellér közöttünk l - szólalt meg ezúttal Atrtl.
§aroktiporva egyesült a két csoport, örvetrdeeó üvóltdrrtel

pülölték egymást háiúa.g gyerekek. C§upfut Gömbóc maradt tAvol a
vigadozóktól. tlomlokráncolva íordult Ántthoa.

_ És a kincs ?l
Atrti íclneyetett.
* Köeös t * harrgeott ingorkodó felelete ér §ómböc lógó orrat

állt odébb, hogy tmc, lgy megkevesbedik Éz ö résre. (r§btdt uh

már a vízból.
§krobár, míg csak reményo

a bokrolt betemették a
bejáratút. Amlkor Zslga
a bokrok közó vágott,
dn egyenesen odapoty-
tyantam a lyukba. Hát,
ha már megvan, akkor
csak nyerhetünk vele,
ía ktkutatjuk.

Mtalatt beszélt, oda-
satvárogtak a többiek is
s még be sem fejezte
moildanlvalóJát, Apró_
tzent mámorosan közbe-
rlkoltott.

-. Hát, ha barlang
van1 akkor klncs is l...
1(l ne hallott volna llyes-
tntról ?l * és röptében
lelrorolta, tnennyl llyen
eldugott klncsról olva-
sott ó maga.

Áradozása felgyuJ-
totta a többség képze-
letét, és a Józan elern:
Lugi, a Vadászy-test-
vérek hasztalan igyekez-
tek lehütorrt botor lelke-
sedésüket, Egymást ttll-
v€r§engvo színezgették,
talál8atták, hogy mi rnlndent lelhetnek a barlangban.

És annyira fírrta olttalukat a kírtcshistória, hogy egynrásután
elszálltrrgóztak, be a városba, hogy mély titoktartás terhe mellett
almondják egy-két ismerósüknek, mlcsoda káprázatos vagyonhoz

'títnak 

ók nemsokára.
Ántl kelletlenül ült össze tanácskozásra a komolyakkal,
* }tüh l - íujt nagyokat. - Egészen megkótyagosodott €u a

burda. Legjolrb lesz mennél hamarább elmenní velük a barlanghoz
é§ m€!{mut,atnl nekik, hogy nincs ott semmi. A,kkor majd rögtön
észretérnek.* Persze l - helyeselt Rózsl. - Tegyttk meg hotnap. Mentül
elóbb, annál Jobb. Nemsokára szedn! kell a szólót és ha így tart,
nem fog dolgoznl egyik sem, hanem hanyatt lekszlk a füvön és a
klncsról ábrÁndozva íogja néznl az egel, A,mbró bácsi is okosabban
tétte volna, ha hallgat erról a szamárságról.

Uira egylltt n Klan
Azonban ezzel az elhatározással nem akadályozhatták meg,

hogy a klncsben hívók kórkedésükkel ne kürtöljék tele a várost.
Gál-Jenct ds Krammer, mlro estefelé talÁlkozott két Kalózzal, már
kocslszÁmra hordta a gyémántot, afanyat.

Nagyaolásukkal valóságos íorradalmat idéztek tel a vezér nélkül
maradt'kalózhadbaíl. Mert Lipták végre valóra váltott{ elhatáro,
ását dt elüzent nekik, hogy nlncs többó köaük e8ymáshoz. Kalóz,
kodás helyett ott ültlögélt Vad{szyék udvarán, várva Gyulát, ho8y
rrregkérJe, ássák el a csatabárdot és legyen úgy megint mindenr
rnht régen volt.

Mitsom töródött a szigeten veszekedó kalózokkal, akik állandóan
lradakoztak §krobárral, mert mlrrden igórgetése ellenére sem szerzett

i)
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Az §LMULT Év Tl}Kna

A magpt cserkészmozgolom leg|őbb uezetőínek természetesen polgúrí |oglalkozdsuk ís ucn. Azonban mi őkel esak
Mtlíbának uag{"Yezetötiszt tlriak,szólííjuk és ggakran |ogalmunk sÍnc§ anől,-hogy mit csinólnak ők ,,ciuilbei". I|Iégis
mast szeretnénliröaiden beszamolni arról,hoglt a.z-eimul.t éuben milaen ktneoezésben, elísm,eftsben sth. résresttetlék őket. ?esz-
szük ezt azért, hogu lcissuk., a mi uőzetői"nk músutt is, a polgőri éIetben is mégúllidk a helgfuket és leljesltik a mdsodik
cserkésztöruéngi. T'éímészelesen teliesen kimerttő telsorolúst ném"adhatunk, hanem csdk azokról beszéIünk, akik a cserkószet
kahójdnak első |ütúi közé tartoznak.

ki ne tárnogatná a cserkészctet, aki isrneri
azt. De ki-ismerné jobban a cserkészetet,
mint az, aki maga is hosszrl ideig mint
csapatparancsnok mtiködótt.

Dr Fdí Fág Istttdnta vallás- és közok-
tatásügyi miniszté-
rium állanttitkárává
nevezték kl.

Ó nem olyanrégen
kapcsolódol,t bele a
mozíalomba, de k§-
lönöien mlnt a vIIl.
cserkészke.rület el-
nöke, mindig nagy
szeretettel és érté-
kes eredmÉnnyel tá-

Dr Márkus Mlklós
a kereskedelmi Bank
Gömbös Gyula rlti

fiókJának íótröke
Iett.

1\íár ktsdiák ko-
rában elkezdte a
cserkészmunkát. A
világháború ütÁn &
7. sz, Verbóczy G.
esapatának alapltó
parancsnoha, de kl_
váló vezetói tudását
az újjáalnkuló Szö-
vctség már akkor
igénybe vette: ó lett
a Szövetség egyik
elsó szetvezó f6tit-

I gödölIói világjambo-l ree vczórkari fónöke
l tirökre beírta nevétl a cserkészet történe-
l tere. i\{int a Ludo_
I vika Akadénrla pa-
I rancsnoka. meglndi-
] totta az akadérniku-

sok cserkésztisztkép-
zó rnunkáját. Jelen-
leg a Cscrkészszövet-
sé§ országos társel-
nöke és a Nemzet-
védelmi F6btzottság
elnöke. Ebben a mi-
nóségében ó iránylt-
ja és ellenórzi a moz-

nrrrnkáját.

Éru EmíIt a buda_
pesti Zrlnyl I\ltklós
gimnázlum lgazgatá-
sával bízták meg.

Még Jóval a háború
kltörése elótt, egye-
teml hall8ató korá-
ban meg§refvezte a
szekszárdi glmnázi_
udrban, az ország
legrégibb vidéki cser-
készcsapatát. lliután
a háborút végigküz.
dötte, SzelrszArdon,
maid Pesten foly-
tatta a munkát mint

kára. Késóbb elsósorban gazdaságt kérdé-
sekben állt a mozgalonr rendelkezésére.
Vezetóje volt a gödöllői világjamboree pénz-
ügvi osztálvának.'Iöbb kulföldi vállalkozás
giÉdasáei fregszervezése az ö érdenre. Elóbb
á Szövefség oiszágos ellenóre lett,most pedlg
mint orszáÉo§ gazdasági és pénzügyi vezeló
tarl,ja kózben a cserkészet lélének anyagi
bizl osltásdt.

mága utan, amerre Jart. l,aranc§nox§áía alatt
|8en sok tlsztképzö tábor került lebonvolí_
tüsra. orszáí{os 

-h. vezetótiszti minőségében
évekiq ltáttvitotta a táborozásokat. "trtatd

nettlo'h kozqvülés orszápos íisvvezet6 elnnkté
évekig ttátrfitotta a táborozásokat. --Ma

pedtg a közgyülés országos ttgyvezetó elnök
válnsztotta. r\z ó kezében fut össze a cs,

tanár. Mélyen járó
,cserk(,szlclktllete mindenütt nyomoi halúotthagyott

§a alattmgga utárr, amerte Járt. Parancsnoksáía
lnen sok tlsztkénzö tábor került lebor

legelsó véncserkészcsapat, a kecskentéti
,,Petur bán" c.sapat életrehívásában. Itt
áktív csapatmunkdt is folytatott. Diszelnöke
a YIlI. kecskenéti cserkészkerüetnek.

Dt Fod"or Fennceí
a péc§i tankerületkir. fóigazgatójává
nev€zték ki.

Á cserkészet legré-
glbb munkásai közé
tartozik. Mint aktív
c§apatparánc§nok az
újpesti szociálpolitl-
kai intézet 33. sz.
,,Széchenyi" csapa-
tát, majd a Köz-
gazdasági Egyetem
330.. sz. .,Széchenyi"m.]i],t csapatát ver€tts. A

anegy9li elsó Nernr.gti Nalytáborban mint
h. táborpal2n65pok embéríeletti munkát
véÉzett. Ó alapitotta és szerkesztette évekiÉvégzett. ó alapltotta és szerkesztette évekig
a Fiatal Maílvarsá{ot, az öregcserkészek,a Fiatal Magyarságot, az öregcserkészek,
majd a Fiatal Ma§yarság §zövetség lapját.
Jelent6s srereD iutott rreki az F. M. §zövet-
majd a Fiatal Magyarság §zövetség lapját.
Jelentős szerep jutott neki az F. M. §zövet-
sée létrehlvásában. lvíost mint a cscrkész-ség létrehl
szövetséa 1szővetség társelnöke és Életrnentést Kitün-
tetési Bfuottságának elnöke mllködik.

tott ncki még fóispán korábóI .,az egyik

Most mint a Cserkész-

Yitéz Fraknőg Jó-
zse|el a budapesti
tankerület kir. íó-
igazgatrijává lrevez-
ték ki.

l\íint tanát több
éven át parancsnoka
volt a l}tatkó utcai
gimnázium c§apatá-
nak. Itt §riyv€l-
lélokkel olkötelezte
mügát a cserkószet-
nek. Késóbb a csa-
patmun kától kény-
tglen volt megválni,
mert hivatása más,

§ü @ i,f,$$i?*3","#$iii

kés*tnrregalorn minden kérdése.

tt4nyí!óla: of§aá8o§ veaetótiszt lett. Az

vítéz Fdragó Edét
országgyülési képvi-
sel6vé választotta a
gödöllói kerület.

A cserkészet 6sko_
rában Léván kezdte
a munkát. A hÁbo-
rlít a harctéren töl_
tötte, utána pedig
mint a Szövetsóg
cgylk legelsó mun-
kása, véglgjárván az
országot, seervezl
úJra á ma§yar csetr-
lrdszetet. Orsz. üov_lré§zetet. orsz. üf,y-

v{rzct6 elnöke. lrrajrl a gyakorlatl munka léÉ_
f6hh lránvlttile: orszápos vérptóli§zt, lell- Áz
,ó nevéhei füródik a vezelókéozés kifellesz-
fésel a, örcgeserkészet m'cpindításá, a
tRnonccserkészcl elóbbrevltele, á falusi cser-
készel, a refiösmunka éIetrehivása és a cser-
késeaprótlmózgalont megsztrvezóse. A cser-
késrlrodalom sok értékes művet köszönhet
,ttelrl. Jelenleg mlrtt a Kiscsetkész Fóbleott-
,súg elnöke végez Jelentós munkát.

ytldt fi'lsbamaki Farkas Ferenc vezét-
korl rllredert XlI. Pius pápa n ,,Plus-rend"-
del t0ntette ki az eucherlsitiktrs kon§resszus
rfiB8§zervezésévcl kapcsolatos érdemei elisme-
rdséü.

Mitrt a 48. 8r, ,,Rákóczi" cserkész-
cinpát vezetóje §zombathelyen kezdte a
muirkát. Az angllal lemboreen a vezeté§i c§o-
port, lónökekéít vétt részt, maJd mint a

ő

Dr Buczkó Emilt
a visszatdrt kassán
a pfemontfei glmná-
zium igazgatójává
nevezték ki.

ltt kagsán kezdte
el a cserkészetet még
a vllágháború alatt.
Azután pedi§ Gödöl-
lőre került, ahonnét
mint csapatparancs-
nok, nraid mint a
I X. pestvldéki ke-
rület egylk vezetóje.
késóbb pedlg mint
a cserkészszövetséq

c§apatok és táborok ellenórzésének tovább_
lellesztésében lelentós eredményeket ért
el. Cserkésztörvény-nragyarázata közkézen
forog. Md§t választotta meg ü§§vezető-
.clrrökdvd a XI. kasgai cserkés7kerület.

;;aIorrt gyal<orlati

br po[l §dndor
Kassa város polgár-
mestere lett.

I{ossz{t íd6n ke-
resztül a cserkészet
csendes munkása-
ként dolgozott mint
gödöllői tb. íó*zolga-
bíró. MuJd a lX.
pestvidékl kerület-
ben vállalt vezetói
tiszt,séget. A gödöll{li
világjamboree ót is
az elsó vonalba szó-
|ította, aho! mint a

Gróf Telckí Páll a
Kormányzó tlr Ma-
gyarország mlnisz-
terelnökévé trevezle
ki akkor, amikoT a,
ország a legnelrezcbb
óráit élte {t.

1922-ben 6 lett
a cserkésznrozgalom
e|s6 fócserkésze. 1$23
óta tb. íócseilrdsz.
Azdrta nitrcs olyan
fotrtosabh c§erkó§z-
vállalkozás, amely-
nck szcllemi irányitá-

hova szólította, dc most mint a budapesti
tankerület í6iÉazgatója már ez alatt a rövid
idó alatt is a cierkószét legmegértóbb munká-
sának és barátjának mutatkozott. Hiszen



A KASSAI HAV^§'.SoKBAN
A főutcán lóvő Andrássy-kávóháztól in_

dul autóbrrszunk a .fahodnáta, a kassa-
környóki túrák kiindutópontjára. Tömött
heringeshordóként gurulunk tclva a Bulrics
Zsigrnonrl_utcában, majd a Barrkó ós a
Hradova között a Csermelyvölgyben.

Eleinte a patak mtllctt vezct az út. <le

néhány kilométer után felkapaszkodunk a
hegyoldalba. Kigyózó szerpcntinekcn me-
gyünk vógi5, s észre sc vesszük, máris
felibc cmelkedtünk a környezó hegyek-
nek.

Itt vagyunk a .|ahodnatetórr, Nincg itt
semmi ú^ n, .,kultúra", sportszállr'l, szóp
parkok, stb. Csak egy pásztorkalyiba az
rltmentón. meg a csodás fcnyves, Ncm is
illerre ide más.

Kiszállunk a hcringeshordllból s bakan-
csaink irányba veszik kirándulírsunk cól-
ját, a Lajos-menedékházat, Egyelóre az
otszágúton baktatunk. É,szak felé mélyen
alattunk. lenn a völ5yben. a kacskaringós
országrit végén Kassabóla húzódik mcg
,lzerényen; már szlovirk teriile t. Nyugat
fclé elóttünk mcre<leznek a kassai havasok.

Rálépiink a tírristaútra. Keskeny iisvóny,
,szinte alagrit, annyira ráborulnak a fák.
Jódarabot megyünk, míg vógeszakad a
,,zöld alagút"-nak. Az ,,alagfit" végón az
ottilia-menedékház van, a kuriskrrva ol-
dalában, (Csehek építették l932-ben.) Ha-
talmas szálfcnyók alatt, havasi legeló szó-
lén, kiváló siterepek középpontjában áll
az enreleteg menedékház. Ilyenkor vasírr_
nap na6y itt a zsibongás. A termószct-
járók kényelmesebb csoportjának itt van
a végállomása.

Dc mi tovább megyünk. Meredek, vagy
40/a-os cmelkedön kaparzkodunk íelfelé.
(A számórt nem állok jót. én annyinak
éreztcm). Hatalmas ugrósánc épült rajta.
A sánc felső része fenyiicrdöbe vósz. f)c
nem ám olyan parkban nevclt csenevégz
íenyócskék ezek, hanem sudár, búszke szá-
luk az Északi Kárpátok legdélibb clóvédjei,
A lejtó tetején visszanézünk az Ottilia-
rétre, Micsoda síterep lcsz itt télenl

Róvid fujtató utárr tovább megyünk.
Nemsokára azonban mcgálllt az Ottilia.
kilátó, Tetejéből mé5 végiglátjuk ae írt
még hátralévi]i részót, s jó nresszc, egy

hegycsrlcs alatt a Lajos-mcncdókház apró,
fehér foltját,

A nagy távolság buzdítóarr hatna láb_
izmainkra, cle mógis csak lassan haladunk
elöre. Két súlyos okunk van rá. A málna
ós az áforrya. Tengernyi van belítlük az
út melrtén. Dgyszerírerr bcleiilünk egy nagy
bokorba ós .;kiiriillcgeljiik" magunkat.
Árnyas utakon itt-ott ,,málnát böngószve"
bandukolunk mind feljebb ós feljebb.
Végre elóvillan a mcnedékház. Mcgórkcr-
tiink.

;\ (lscrtrtcll viilgvc

Á Lajos-rncncdékház a Kassai hirvas
cgyik lcgszebb pontján épült 95l móter
magasságban (rno§t itt halad el a szlovák-
magyar határ). A menházat Konrárly
Lajos kassai prépostról ncv_ezték el. A ház-
zaí szemben ltis ratepoliá áll. Minden
évben misét mondanak benne ,,Lajos bácii"
lelkiüdvéért.

(Nemrég olvashattuk az ujsá6okban,
hogy 4000 pengóvel nagy sípályát építtet
kassa városa a kassai havasokban. Ez in-
nen ío8 kiindulni).

Pihenő, ebérl és némi ,,saieszta" után
kötülnózünk. A fagerenclákból összcrótt,
részben cmcletes menház felett kilátó van.
Tetejón kissé ,,szellós" a leveg6, dc a ki-
látás mindcnt megér. Látni az egó§z Fel_
vitléket. Igaz, ószak felé hatalmas zivatar-
felhó függönye afu:a el a kilátást, de ez
csak érdekesebbé teszi a képet, Északnyugat
íeló folytatólagosan tovább emelkedrrek a
hegyek, hogy a kopár havasokban elérjék
csúcspontjukat, Dól felé a messzi hegyek
lankás clomboknak tünnek fel, mögöttük
szürkéskók, vékony csík, az Alföld. Dél-
keleten a s,:.ktornyú Kassa látszik | 3 az
tperjes-tokaji vulkánsor különálló krripjai.

Visszaereszkeclünk a Lajor-menedékház-
hoz, legtöbben nadrá6fékkel, annyira
csúszós a fű. Még egy nagyot iszunk a
fr:rráshól, aztirn visszaindulurrk. Az áfonya
és málna mcgint nagy akadály, de mógis
sikerül elérni az utolsó autóbuszt. Már
erósen szürkül, mikor megindulunk, Utolsó
izgalomkúnt súrú kö<l lepi el a Csermely_
völgyet s hatalmas jégesó kopogtatja a
kocsi tctcjót,

Az otlaát maradt Fclvidék küldött móg
e8y utol§Ó Üzenetet.

Ureg Ba;oly

csAPAToK l
c§EhKÉszEK t

FlGYELEMl
.Fövédnökünk a Kormányró Ur tlrztrr-

lctérc, az immár rzokácor márclur l5J
díszelőadárt, a M. klr. Operaházben er
|dén lr mGtrcídezrük. §zínrc kcr0l
Érkcl l Bánk Bán c. operáia rl| betenu-
|ásban ór rcndczélben.

Már mort kgll örszeállítanunk rzoknek a rz0-
lóknek, jóbarátoknrk, csapetiótov6knek nóvrorát,
aklket februárlur kózepetál{n mBhlvunk. A cse-
prtoknak e meghívóval e8yütt l8énylérl hpot kül,
dünk, melycn a névror könnyebben beküldhct6.

A Metrer Grrrkérzövrtrl1.
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Az Ural köecpctrtján az Oka, Volga, Káma ús Biclaia fo-
lyók vidékén volt valószlnüler őseink kőzös bölcsőie. a-finn-ucor
korszakban, K. e. 8500-250Ó táián. Sok évszázádos ecvütt§lé:
után elóbb a magyarok szakadnaÉ ki; késóbb a finnek EÍ észtek
{l^9| in19_n nyugatoak, majd északnak vándorolhattak, a finn öböl
déli területeire. Az észtek-naEyréezt itt maradtak. a finnek. helve-
sebben a suomi törzsbeliek áthajóztak a mai Finnor:zág'déli'és
nyugati partjaita s ott terjeszke<Ítek szét kelet felé is, aÉol a ha_
marabb északnak vándorolt kariala törzsbeliekkel rlira találkoz-
tak (K. e. t00). A finnek mai hazájukban való leteiepedér után
szomszédaikkal cserekereskedést úzték nyucat és ltelit felé is.
de nem voltak mentcsek a vikinrek és nóvöorodiak rabló hadiá-
rataitól sem, amit a finnek bizóny olykor]olykor visszafizetták.
K. u, a 12. szlzadbal a svédek kezilték'mer a'térítést. méc oedic
fegyverrell A rvéd.uralom végeredménybér, nem jelenteit'nag}
elnyomatást a finnekre, sőt so[,rzor kivhltsácog heivzetbe is k"e'-
rültek, s az ó uralkodásuk alatt ecyesültek a f"inn törisek elvséser
nemzetté. A l6. század ele,ién ViJa Gusztáv eryséresen körerz"tül
vitte a hitújítált, A :védeknek sokat rerltett.[, kÜtírráli, ér ku-
tonai téren a finnek. A .10 éves háború- ideién a svéd hadseres
egyharmadát alkották és a finn lovasezredek'híre félelmetes voli
l9_e9:b_",t. Turkuban (lvédül Abo) alapítotia meg Per Brahc a
jólelkü finnországi rvéd kormányi6 az'első esyete;et. A l8. szá-
zad elején a svédek kezdik hataimukat vesztűi; kelettól az oío§2
nyomás mind erösebb lesz s bár a finnek elkesetedetten harcol-
tak az ororz ellen, elöbb elverztik Kelet-Finnorszásot. (t74l.
Turki-i béke), majd l809-ben a gvédek kénytelcnek Öqélzen át-
engedni Oroszorszá5nak az egérz Finn terüljtet. (HamÜai béke,)
Ezzel a 600 éves svéd uralom vécet ért. Eleinte L §árrdor cár ipeá
megértó volt, de utóda I. Miklói már el akarta törölni az orsiág

atkotmányát. A müvelt osztályok érezték a nagy verzedelmet r nagy
lclki rzívóssággal finn ncmzeti kultrlrát és az egést orosz uralom
alatt lévő Finnország finnesítését tűzték ki célul-. Lönnrot lllés, a
na5y költő ekkor adja ki a Kalevalát, a finn nemzeti époszt és
Runeberg hazafias költeményei is nagy hatással voltak a nemzeti
lélek fejlerztésére. lE50-ben azonban az otoszok minden saitó-
terméket betiltottak, crak vallásoc és gazdasági könyvek jelenÍet-
tek meg. De a finnek hittek és cröndésen, de- elkesÉtedet'ten küz-
döttek az alkotmányért és a szabadgágért. Vé3re l863-ban a svéd
és az orogz nyelv mellett a finn ir hivatalos létt; a kereskedelem,
ipar nagyot íejlödött; az önálló finn iskolák ozáma megrzaporo-
dott, az anyagi jólét emelkedett, IL Miklóe cir önkényei rendele-
tekkel akarta Finnorrzágot véglegesen az oloEt bitodalomba be.
olvasztani. De ez már.nem sikerült, mert a világháborúba heve-
redett Oroszorszá5nak súlyosabb gondjai voltak. Az évszándos
finn kitartásnak és nemeeti törekvérnek mé5is me6 lett az ered-
ménye. Mlg az ugyRrrcsak orosz uralom alatt éló ószt testvér-
nemzetnek otosz katonai pafahcs alatt kellett harcolni a vilá6-
háborrlban, az oroszok a linneket nem merték besoroani. Azoi-
ban a finn fiatalság nagyrésze, mintegy 2000, átsaökött a n€-
metekhez és Kelet-Porolzorrzágban a legendáshírü n6. vadágz-
earedet alkotva, hósiesen harcolt a2 ofo§i ellen. 1917. ősnén az
otorz fotradalom következtébcn a finnek rok ezer nemes hórük
önfeláldozása eredményéül elérték hón vágyott szabadlágukat és
kikiáltották december 6-án a független köatórsarágot. A kom-
munisták azouban l91E januárjában erre proletá}diktatúrával
feleltek. De a finn önkéntis védósereg Mannirheim Gusatáv tá-
bornok vezetésével és a segítségül hlvoit német csapatokkal hat hét
alatt 60,000 orogz kommunistát vert ki az orszácból. A mai Ororz-
otszág a tartaui békében (l920.) elismerte véglÖg Finnorlzág füg-
getlenrégét, de sajnos. Kelet-Suomi e8y nagy iésie, az úgynevezett
Kelet-Karjala ér Inkeri földek, erdók és vizek a ke3yetlen
rrovjeturalom alatt maradtak még ma is. Irány1-lrtvln

0nst TAt{Ác§[llzú
ltt órrvczct6k berzélnek. Ké.

rünk Bcnnrtcket, de mindannyió-
tokat, ho8y, ha bármilyen kérdé-
setek, vagy a közölt kérdésekre
(amelyeket más órsvczetök küld-
tek be) íeleletetek yanl mondanl.
valótok yen, ne menjetek kéz.
legylntérsol tovább, hanem küld.
|étek be e Ma!}rer Csgrkésznek.
}1lnden 1.1 rzámban találkoznl
akarunk ár tanulnl akarunk egy.
mfutól. Közös céljalnk, de közös
kérdóselnk ll vannak. Dugiuk
östzg a íc|ünket, és bestéltük
me1 ezcklt. (Több íej többet
gondol.)

rÉnoÉstx:
Hogyan valóríthatom mc8,

mlnt őr.voz§tő áu €mbéíobb
€mb€r, mt8ynrabb magyar célo-
mat : hogyan válhatok mlnd|g
t<ülönb órrvezetóvé |

Mlt to3yck, ha az órröm egyikl
ta8ián e többlek állandóan neY.tnl
§zer€tnén€k1 kifl8urálzák,
bosrzant|ák l

Hogyan kedvclterrcm meg
olyan 6rstel a nótázást, amelylk
nem l8on 6z€ret énekolnl ?

Mlt to3yrk arzal a íiúval, akl
a többl órsbcll firihoz képest kora-
érett, nem §r€ret.|át§zanl, ér sok
mlndon munkát gyerekesnek tart !

Ho3yen ,egl$ék azon e flún,
aklt allg engodnek el otthonról
€ttl ő§rz€|öyetolre, meg kllán-
du|{srr l 

'2; 
HöK.

tllt crlntl|ek, he az órröm
cgylk tag|Ának némct támrlgásre
és rzámtankülönórára kgll iárnla,
podl3 ez nékl uük§éEt§len é§
nlncr lg kadvc hortá l
_ Blztoran v.n mfu órrben ls lgy.
Érdcklöd me8 a többl 6rrvezeiÓ.

8

tól. Aztán íriátok össze czcket a
panarrokrt ór kérjétek meg a
parancsnok urat, hogy tartson
szülői értekezletet a csapat pa-
rancsnoksága és azon hívja föl a
sz0lók flgyelmét a ílúk túlterhe-
lécének a kérdésére. Abban az
elóadásban aztán a parancrnok
úrék, akik tapasrtalt, ré8l v6rGt6kl
ílgyelmeztotnl tud|ák taplntato§an
a szülóket az llyen 

"ru..*rili."r.

Hogy érhetcm el, hogy az
őrsl tag|alm nekem adják a biral.
mukat ?

Testvérn az egylk c§apatös§te.
|övetclen megkérdetük a flrlktól
többek költ alt ls, hogy ,,mlt
várrz a csrpattól l" A ílrlk írásban
fcleltek, névtelenül. A hatvanból
|ó negyven kívánúgal közt állan-
dóan l*métlódött ar, hogy x§t§f§.
tGtet é3 megértést", me8,,na8yon
ha8}, §zcret€t€t", meg ,,mlnd18
megértést várok a csapattól".
(Mlndez a ílúk legórzlntébb mc6.
nyllatkozára volt, mert elóttc
3emml{élc tJtbelgazítást, m*8)n.
rázatot ncm kaptek.) - Látod,
ezt kell megadnod neklk. U$/,
ahogy az egylk íltt írta: ,rmln.
dlg t"l ha cserkészletlenül vlrel"
kedett, akkor lr ! llyen lélekkel
kell velük beszólgetnod, mlnd.en
kérdésükrg válarzolnod. Ehhor a
legfontosabb e& ho8y meglegyen' Benned az, amlt ar 5. törvényünk
mr3yarázata mond;,,lgyakrzlk

magát bclrélnl mások lclklvllá.
gábe." - Hr czt soha mat ném
akrdva, kövctkezctes t0relemmcl
ég állandó íokozással (- állandó
k(llönbbé-vdllrral) negterzod,
megkapod e flúk blzalmát. Azt pe-
di3 a legnegyobb tisztclcttel és
hallgatnl-tudárcal kcll kczclned t

Olvasd el art, rmlt Grról . kérdát-
ról a Gyakorlatl órty.t.tóbon
találsz. 277,ol.

1.ilt tegyek aizrl a flrlval, ekl
állandóan tréíál, favlccckot mond,
nem lohet vele komolyan beszélni
és veszélyeztetl az 6rs fegyelmét I

Ennek az oka - valórzín0leg -annak a ÍlrJnak ar ötlotességc,
naty |ókcdyt, m€8 st, ho3y azt e
flr]t nem v.llit.k, vagy otthon
n.m veszlk elég komolyan éc tgy
nlnc§ értolm€, hogy komoly lc.
ty€n.

Nylss teret ar ötlete§§é8énok,
ad| módot, ho6y klmularsa magát.
(Teadélutánon, olyan ötsze|öv€-
tclen, ahol csak trófálgattok, álta-
lában a sok-rok |átékban,) Berzél.
3csr vele négyrzemközt, de na-
gyon komolyan. Mé3 ha ó tréfál lc,
vedd mlnden szavát komolyrn.
Végül ir zavarba |ön, rneggondol-
tabben boszél, l rkkor meg kell
velr értetned, mllyen órlácl |elcn.
tórégo yan a komolyrágnak, Egyaz-
zetek me3, ho3y ezután ügyel
ma|d ér ncm akadályozzr az 6rt
munká|át. Kécőbb hlvrtkorz, ha

t2ükté8 16rz rá, 6rté 1 hatot)r..
zéstekre. Blzz r! komoly fclrda.
tokat, amalyokért felclór. Szépcn
helyt áll hr|d, dC rzután n. fukrl-
kod|ál e dlcrér€$el. Ha pedlj
ol7an könnyelmü volnr, hogy oz
tém höznál, akkor leghelyerobb,
ha megtréíál|átok'. í'llnden lzrvlt
rígy vcszítrk, mlnthr komolyrn
gondolta volnr; ne nryes§atak
ralta. Dc alt óvatosrn é§ n!
bántóan tegyétck.

Ha rzt látla, hogy nckl lr slkr-
rülnélt a pr6bálkozáral, ílgyelem-
bcvgsrlk e rtavát, mcg6ondol.- -

tebb lesr. .rl2. Plcllrta."
Hógy iuthatok el odll3, hogy

er órsi te8ltlm 3gymát barát|el
legyének l

sok.rok körös élménnyol l:
§ok-sok közören tétt ió klÉn.
dulásgal, örszeiövetellel, táborral,
De még az lr kcll, hogy r négy.
llcthkóttl brrzélgctéreltekbln
métpróbíld a ílúkat caymár felé
lrányítanl, Kérdezd meg tólük,
hogy mllycnnck látják a többlekGt
é3 áltán i3yekezz óket rávczetnl
er/á, hoty megértsék é8/mátt.
elnéeógk lrgyenek egymás hlbál.
yal §zembón és gokat segítrenck
q$,m&oh. Ha Jóskát ráY§tt.d.
hogy Plrtának regltren valrmlbu,
Plsta kózelobb érzl ma|d magáhor
Jóskát. lgy véglg. - Me3 olvard el
újra, mcg ú|ra a Gyakorlatl örr.
v.i6tÚn€k rz órrl örrretrrt{rnl
íollrlkotó l&t.lt. l77.er.

,Ó HANG§ZERT oLc§ÓN
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A kllpokol
Llhenve törtetünk elóre. Hátra-hátta

nézek,'hogy jörrrrek-o ? Jönnek. Szótlan
nnlndenkl.

Vélre l F€nnt vaíyuuk a tetejérr. §óhaltva
nézürik vlssza. Alattunk klgyózlk az ország_
írt s messzc baltól látsztk-'rr tenger s mög
mlntha szusakot is ott seitenénk valahol á
mosrzcséEben. Több miirt mAsíól óráls
toltuk hógynek íöl a kerékpárokat, na dé
most azrrtón cufulunk l,ígarr l Nevettük az
iméntl szomorú íúradtsócot. l-

csurqott rólurrk a ylr. E§yre kevesebb
gúnya mqradt raJtunk. csak hunyorogtunk.
A Kis-Knpela kopaszodott előttünk szegé-
n.ve§cnl tzürkén s verte vlssza a napíényt,
bóteasztó ro§§z volt. kápráztutott.

KerékpArra kaptunlc -s vígun baJtottunk
nekl az lsmeretlenttek. A ví§asság csak-
harnar abba marad!. A jó út }ifutótt alú-
lunk. a hÁznk elmaradluk, fák, cmber sehol,
a teriqer is elszükötI a tzetnirtrk clöl. Egyedül
voltuik. A régen várt lejtó nem'akgrt
eló iönnl, pcdlg már megszolgólttrrrk érte.
U]ra tolnt kellett ds újra fellelé és mlndlg
ce]ak felfelé. Blíáraaltunk. ltlunk, de csak
íorralL vizct (kulacsalnk alján lötyögótt
tlatrvon bleorrytglanul). Nlncs |tt vlz sehol,
ttt'"csak lélelirg nehezcdó kopár szürkeség
van é§ tnéí meÉmásznttnn nreredek. EIeJt-
ben méc fo-lvt a tréfÁs blztatás, azután már
ctak a ierllék csuríott és l mellek ztháltak.- Á kerékuátokgt -flekltámílsutottuk az rlt
kerékve!óinek és behírzódtunk a caonragok
árnvélrában. A szép eperlombog tanyai
utaL lutottak eszembe. A nyelvem íelszá-
radt már a száJpsdlásomre, rettenete§en
kívántam á vuet i-láttam a fiúk szeméból i!
ahocv xür0n elymásra és méEtöbbet rám
Dflloatak. Ahorfbtt 0,ldöÉélek, szemem elka-
landÖzott a köáélt §ziklaomlÁdékokon, qltÁ4
isak narvhtrtelen felu§rottam - és a íl{tk
lcgna§yoTb csodálkoiÁsára -_ tovább,
fuidulást vezénycltem.

Ecv csomó 
-vipera sUtkérezett a nnpon.

uTia fel ér ecvre csak fol. A ten§ert már
el Ü feleitett0tiblyan tégen láttukl mersze
bent iáriunk a heiyek kózt. Néha, fennt a
hegvoidal meredekétr, e8y,egy kls házat
nlÜántottunk meE, elérhetetlerr magasság_
ban és lelrhatat-lan mugánybnn. Ember
gehol. csak lélekre rálekt,ó csend. Ilyen
..emberlakta" vidékeken néha kecskéket
ii tattuntr. amlnt iiedt bégetéssel szaladtak
nekl a mdrcdeknek-ós vaktnerő ügyességgel
rzökeltek eívlk c§úc§ról a máslkra, Nctn
lrlrrvcltük óLőt. Valahol a távolbart .- Irósó
aoTütan volt már * eív falucska ldtszott
beékelódve a hegyoldnlba, de odáig lnég
sokat kellett mennl.

Három fa is vo'lt a faluban. Egy a kút
lölött. valaml mecmaqvarázhatatlan erő öm-
lött ol hennünk aría a ÍÚrtatra, rrrlkor jóelóbb
me§láttuk a falut, hofiy ott a fák ulatt mcg-
plhénünk és... inni-fogurrk !... innil...
ló. büs vizet t vad lrambatt törtettünk előíc.
fuirrden tíJrlságt regénv t,szcmlle Julott, rnlt

KnnúnrlrÁnnAL
A nALil(ÁnON
(5) Ií|ü i Bozó GYLíí,A

valaha otrustam, Iloí{y nrit ls cslnáltrrk, órez,
tck a szahara vándoral az oázls leltünésekor.

Mlre n 20 méter mély kutból mln-
dcnki lvott a nedüböl, olyatt íáradtak
lcttünk. hoav allc Alltunk a lábunkon.
Leültü,ik u 'iiut métld s elltéztük a klszlk-
kadt arcrl faluslakat.

Beszédbe clcgycdtek velünk. A ítúk
mindenekclótt ai{ tudakolták, hogy lnllyen
lesz az rlt. ,lesz-e sok emelkedó. van-g lalu
írtközben,'ha van, mcnnylre vaÚ, hogy hív-
lAk. mt a nevezetessdge.- Elnéztem a barótoáglalan arcokat, negyon
szegény ruháiukat és az e§ymásba és egy-
mÁ§lölé éoltelt házakal. Lépcsósen éDtlltelt
a házak ri hegyoldrrlra lr és csak a léglelsó
hóznak van téteic. Azután a kút régl szóp,
séÉében györriorkOatem. TulaJdonkép-
pen clsztertta is, mert a ktlt mélyébe kó-
isatornák vezclnek, a házak tetcjéról és a
henvoldatból, Itt nincsen íorrás és vlzíaka-
dá§, rtey kell összegyüjterrl a vizet esózéskor.

Ettól a naptól kezdve me{mutatta ne-
künk lcazl arcát a Balkán s kégyctlen klsé-
rőnkkélzeqódött. Ecv óra nrulv* már meílnt
úov vonsz-óltuk máirurrkat. mtnt délelítt.
sÜinn meg kellett áÍlnl. A'hegyre íül ds te
nleídoboAtatta az alíöldlek szivét. plhenní
kelIett. Térképllnk mlndenütt elsórangrt
útként je.lezte a iárhatatlnn tttat.

Azt hittük, sohasem lesz vége a görbe
orszúgnak. Az utolsó írtszakasz 20 km-es
aszfallrit edvszerre csak belutott clrkvenl-
cába. a horiiit Abbáztába. Aá emeletes lsko-
lában szállunk mel. Az ablakunk alatt
uálmák állnak sorfn]lat. A város ícléled a'nralesokozta kóbulatból. Este 7 óra van.
Rereidczkcdünk a szálában, vacsorÁt íó-
zünk, az alrlakurtk alatti korzón már egymást
tasztgúlJák az emberek.

Esie kimcntünk É tcngcrpartra. A fárndt-
sáÉtól csak rlgy rogyadozott a lúbunk, do
aeért mentünk mlndenhova. Megbámulták
a tnrkahlmzésü fehérlnges dalmátokat puha,
hef,yes bocskorukban.-A tzíttes, szljlonás
valósáHos rerneke. Plros mcllényük van &
férftgkilak- szóu szál emberek.

A sütéllsóí{bÜ meftilt tengerelr hatalmas
hadihnl5k sötétlcrrek. mellettük hátom da-
rab tehgcralattjárú. 

'A parton lamplonok,
zene. kacaJ.

A zajos éjszaka fÁradttA tett mtndenktt.
Tegnap az egész teljesltmény 28 km. Ma
többet szerettünk volna megtenhl. Szclcólg
azonban meg kelletl, tennl méE ? km-t.
íötfeló kapaszkodva a Kopela egylk 887
m-es csúcsára ls. Ez azután eléE l§ lett volilÉ
máta. lllíAradtunk netncgak testben, hanem
lélekben ls. A seürke, azIktází nagy lalek,
a szembolondltó vörö§ írt. az erós íétrvokozta
karikák könnybclábbasztották a §remeket,
pedlg uz úton kellett, lennl a szemnek, mert
veszdlyeo volt a lefelémenet. Valórágos kó-
zuhatá§ szakadt helvenként az rltra. sehol
cqy híi, cmber, vagy állat. A kopúr szlklák
közt cgy-egy clszátadt íüszál, ez nz összes
nÖvényret. Csend van, rettcnetes llagy crehd.
Néhol egészen s tenger mellé szuladunk.
GyötryörÜ a tcnger. Llhegve gyönyöfködünk,
benne. Többszál métet mélysdghen hullám-
zlk alattunk, morallását rrém'halljuk csak
a hullúmokat látjuk, amlnt fchérl.ajtókosan
zuhannak vlssza e szlklafalról.

Már több mtnt két órála trem ültünk a
8épcn. Felfelé tolnl kell, lefelé me6 nenr.
lehet lönnl a kavlcstenger miatt. Nlncs egy
han{ sem, csak a mellek zlhúlnnk; csodálom
ezt -a h6sl vlrelkedért. Rettenetes meleg
van é§ §zomj(rsúg kírroz mindegythünket.
de nlncs hnng. Nem beszél senkl . A vcrlték
patakzlk rólÜrrk és beceorof; a §zánkbrl íle
inc*yünk. Fogcelkorgatva ii, de megyünk.
ltt nem marailhatunk. Többet blrunlr, mltrt
az ál|at. Gverünk. meít itt v€szunk ebbeír
a k6pokolbán l A'szomjírság nngyon klnoz.

Belotaposunk a kerékbe, én abban n pllla-
natban l-e is lofdulok 8 gépr6l, a ílúk azt
hitték, bal van és elfeledve íáradtsúgot,
odaslettek.-Kttört beldlem a ktáltás s ktt&ft
karokkal ordltottam a llúk íclé. . . vlz t

Ténylcg ott volt tólünk nem mel§ze e8y
kóoszlop, rézcsapJán me6vltlant a ítapíény.
Alatta kóválvt3.

A félnanl ttllesít,ménv 7 km vott. Az elsó
helység Sienj '- e ré-gl nevéfi, ?,eng *
lde mindössze ,,csak" 28 km. Hogyan te§§zük
mef; ? Hát, mlnt ahogy kósóbb hisült,
allg-"11o. Az elsó kapaszkodónál tlJra a ré-
§iek vóltunk. Már csak tzokásból lépeget_
tünk, kapaszkodtunk. Folyton azon Jáft
az eszem. hoqvha délelótt ? km-t {cttünk
meg, mli<or 'ÓrUnk be §zenJbe ? Gyilkos
erövel morzsoltuk a ktlomótereket. Ahol
lehetctt, lelelé ls mentüllk a kcrékpáron.
Ez volt a ve§ztünk. Sarryi barátulrk lccsett
a gépról és annak ellenérc, hogy az egdsz
tábori gyógyszertár rajta volt múr, crunyán
meAsebezte magát. Azul.ált már ü §íma liton
l§ ilbukott. Á kerckoúria tönkre ment.
Ettört a kormánya, áyajog kcllett nekl-
vágnia az rlünak. Az e§tc meg rémcse n
közeledott. ílgymásután potyogtunk le a
pépekról a íordúllrkbun. A sulnlk kiszakadl ak
ös cqvrnásutánban kaptuk' a durrdefektekel.
§záliáscstuálók trrentÖk elóre Szcnjbe, a
tliblllek meg újre toválrb. Az egylk krrnyar-
nál azután én is kiterüllem s lgy telies lett
a nap. Egto 9-re drlünk be SzetrJbe. Az útra
nem-emlékszcm, a városról kapott elsó kdp-
re senl, csak arfa, hogy valahol, hctr[ a
városban, valaml teremben, ml nngyon
hasonlltott valanrl tnlrteremhez, lefeküdtünk,
nem ls vrrcsordltttnk -_ nnEy szó l lrájt
nagyon mlndegyikürrknek, hogy az clsó
rohanr u §alkún cllctr ncm slketült.
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Wakámpkellín!
(8. lolytatás)

V. Eouy vlrdk a kómek |olent6sotkgü mtr6l lehetr öket ígllsmernl
A k{mek arról, amiü láttsk é§ hallottak, ritkán cslnálnak lel-

,tegyaéseket, mert könnyen elArulhattrák óket. Megblzójuknak lgye-
kerrrek lehetóleg mlndent szóbellleg elóadni. Ha mdgls íelegyzóseket
kell ctlnálntok, tlgy azokat tltkos íráusal, vagy mAsok által nem ért-
,hetó Jelekkel késrttlk.

Jelentéretket cromagoló paplrra, üzletl levelekro lrják, rendes
levglek sorEl között láthatatlqn vegyttntával lrott siövegrészek
hrleódnak me!i, de n§m e§y§zer teljesen tisztának látszó paplrlapok ls
vegyttntával vannak teleltva. FelJegyzésekre felhasználtrak ruha-
,ilarabokat, vászondarabokat ruhába bevarrva. Nem egy esetben
fogtak el olyan kémet, ktnek jelentése meztelen hátára, kopaaz íeJére
volt vegytlntával fellrva, amellyet úgy kellett elóhlvatnl, vagy pedtg
tojúshdjára lAtlratatlalr terrtával írták lel feljegyzésetket, mely a íórós
nlatt a to|ás hétán átsrtvárogva a rrregíótt to|ás íehérJén vált olvas-
hatóvá.

A kémjelentések elrejtósónek ls ezer és ezcr mód|a van. Igen
sokszor szerepel a kettóslalu utazótáska vegy láda, óra, gyürü,
clgarettatírca, töltótoll, zsobkés, ruhanenrün cipd, kalap stb. sib. De
találtak már kémJelerrtéseket cipóba, kalácsba stb. beléiUtve.

Napoleou egytk legtlresebb
buJtatott plncslkutyával
Járkált, amely aa uszkár-
bőf a]att vltto a kémjelen.

matd a hatóságt közegek, a kémelhárító szervek fogják végeznt s ezek
döntenek a megítgyeléselk, nyomozásaik alapján, hogy aa illetó
kém-e vagy tlem.

Hogy a kémek munkájAt megakadályozzuk, de legalább ts
megnehezltsük, tudnunk kell, hogy hogyan védekeazünk a kérnek
ellen.

A nagy harc kettős i tlarcol a kém, a hírszerző, hogy íeladatát
megoldta, a kltüzött céti elérje s a Irástyatallal körülvett és hét
lalrat alatt órzött tltkokat mcg§zérezze. Az eszközök alkalmazásá-
ban nem nagyon válogatuak. Találkozurrk itt, a íurfanggal, be-
ugratással, rábeszéléssel, kényszerltésseln megvesz|egetdssel. De
a legelvotemedettebb cselekedetektól sem rladnak vissza, mlnt
ármány, cselszóvés, betörés, gyllok, tór, revolvef, bomba alkalma-
zása, csak arért, hogy áz ütjukban lévó akadályt elgördítsék r hrt
kell, gyilkosság titlán ts elérjék azt, amlre neklk szüksdgílk van.

tIarcol a kémelhárltó, hogy a felderltést, o kémkedést, ha lehet,
már eleve cslrájában elfojtsa, ha pedig a kém a bástyafalakat már
áttörte vagy arrna'k kapuit döngetl, tlgy megakadályonaa Ót abban,
hogy támadásalnak célpontJát, a lorrást eléihesse § végeredmdny-
ben a kémet ellogla és ártalmatlautrá tegye.

§ogy aztán kt log gyózni, az termCszete§ áttól függ, hogy kí
az ügyesebb.

.d kémEk ellen való hatc, tlédekezés kett4s telailatol ú taánk:
a| általában megakaddlgozní a kémkedést atzal, hogg a kém ne

|érkőzhessen a tilkokhoz, tehdt óuórendszabdtgokat a,lkalmazni, ami a
megelőzí (preuenliu) kémelhdtttásban ngiloánul meg ;

b) íudomdsunkm |uló
kémkeddsi esetekben el|árnl,
unit mb a hatásdgi közc-
gek, a kémelhárító szetatk
|ognak uégezni, ez pedlg a
megtorlásban ércztet í haldsál.

Megel6z6 (preventlv) k6m_
elhdtlt{s l

Nltrcs a íöldkercksé-
gen €gy§tlcn egy állam sem,
mely tnár pénzügyl slem-
pontból ls akkora szakkép-
zett kémelháritó §rerye-
zetet tarthasson íenn, ho8í
a hírszerzésnek saéles nla-
pon moágó rendszere ellen
önmagában is harcolni tud-
Jon és minden €gye§ meg_
védendó tárgyhoz, területre
egy-egy hivatásos kdme}há-
ritó egyént, szervezetet
állíthassorr be. íJzért a
kémek ellerri védekezésben
a megelózó kémelhárítás
kerül előtdrbe.

A nregelózd kémelhárl
tás nem egyób, mint íél-

tett titkainkat oly bástyaíallal körülvenul, hogy a kémek rohama
a bástyafalnál megakadJon. Egész országra kiterjedó íntózkeddsek,
óvórendszabályok megtótelében rryllvAnul, megnehezitjük mulr_
kájukat, megvédJük, hozzáíérhetetlenné tesszük a hírforrásokat,
gyanu§ körülményekre íelligyelünk s azt a hivatásos kémelhárttó
szerveknck, csendórségnek vagy rendórségnek azonnal jelenttük.

Ez a megelózó kémelhárítás különösen a parancsnokokra, veze*
tókre, de tovább menvo, a hazátilL szeretó minden egyes derék
állampolgárra leladatokat ró.

A tapa§ztala! azt mutatie, hogy a kémkedések legalább 50
százalóka az óvórondszabályok be nem tartásából eredt.

§aJnos, ttt tórtdnnek a legnagyobb hibák.
Nézzük tehát sorra e?.eket an óvórendseabályokat.
Tttoktattás l Ne |ecsegtünk l
§zándókosan ve§zem legelsónek, mert itt tgazÁn nagy hlbák

történnek.
Átkozott bete6ség. Beszdlünk, mlnden felelósségdrzés nólküI,

nyllvános helyoken, vendóglóben, étteremben, yonatoll, villamoson,
ldegenek Jelenlétébon suolgálatl dolgokról, §ót titkokról, anélkül,
ltogy tudnánk, kl hallgatJa le azt.

ídegenekkel összeJóve, sokszof legíéltettebb tltkalnkat iocseg-
|Uk k1, gyakran c§ak azért, hogy a jóliníormáltsÁg látszatát keltsük.

Rossz természetünk híro el ls van terJedve ez ldeg€n hlrszerzók
között, Jól tudlák s erre sokat épltenek. §rról már végr€ le kellgng

l.éseket. VaJJon, kl gondolt
volna arra, hogy az uszkáít
me§ kellenB nyrlznll lrogy
bórs alatt a kémJelentds
megtalálható legyen.

A jelentések elreJtéaé-
ben oly leleményesek a ké-
mek, hogy még az lgen ,i
gyakorlott vlzsgáló ls sok_
§zor nagyon alapos és hosz-
szadalmas vizsgálat után
tud reáakadnl.

A beszerzett hirJelen_
téseket, a kdmek gondosan
összegyüjtik s tdónként a
náluk jelerrtkezó futárok
tltjátt továbbítják, vasy
maguk viszlk. Az llyen uta-
zásokat a legnagyobb titok-
ban tesalk meg.

HtÉovábbításru a kd_
mek lgerr gyakran felhacz-
náliák a postagalambo-
knt, távlrót, távbeszél$t,
rádiót.

kéme állandóan egy uszkárbórbe

§, i.:r
Anrrak a m€gállapítá§a, hogy valaki kém nagy körü}tekintést és

szakismeretet tgényló tevékenysé§. Bár nagyoíl nehéa óket lelepleení,
mert lgen óveto§ak, mégis vannak cebezhetí olilalatk, vannak olyan
körtllmóngek, amelyek kémgganura enpednek köoetkezteln!, ilyenek l

akt |eltünőcn keresl olgan eguének ismeretségét, bardtsúgát, akik
blralmas lcatonaí tratoltat kerelnek, kalonai cétokat szolgdló s nem nullt
tdrggakat ggfutanak, iríznek uagg íIgenek hallétérőI tuilnak;

akl katonat céIokat szolgdtó épületekről, tárgyakróI betenderésekrüI
stb. enged ély nélkül f ényké p| eluéleleket, tai zokat, oázlatohat készít ;

akl katonai épüIelekbe, lrodákba, llzemekbe stb. mínd,enóron be
szerelne tutni, oda engedéIy néIkül aagy tilalom ellenére be|érk6ztk;

akí el|ogad.ható tnd.ok néIküI ggaktan katonai tdbarokat, ggakotló-
és lőtereket |elkeres, oagg kalonaí eélokat szolgóIó betenilezéiek körül
ólóIkotlik;
_ akt |aglalkozdsátiltúuol dtló katonat uonatkozústl űgpekbe lggckszík
betektntést snreznl, vagg tlgenek lránt álltndó &dekl6d{st muláI;

akl |eltülúen duatos, a ngíluánolr'dgot került s titokzatos re|tetl
utakon tfu;

akl tdaedelméael ard^ngban nem áIló móilan köllekezlk, tsmeretlen és
tndakolaltan mód,on nagyobb péruőss*ghaz |ut;

akt bünöró, ppanus egpénekkel ggalttan érlntkezlk, kü§ökldel
g|anue lewlezéat |olptat, halatt az Eem hlodlásúoal, aem |ogta.lkozá,sáual
nem dll össze| üggésben;

akt |eltünö wktlr,r lépt ál at orszóghatárt, anélküI, hogg aet hioalása
a ag g I og lalkozáea me gktu dnná ;

akl külön|éIc más-múl néure ezóIó olandnyakkal ftndelkezlk;
, ú|, mlnt küI|öld,t hamts uagg hamisttott okmángokkal aka$a a
hdtdlt átlépnI, sokal utazgal lde-oda, a halóúgoknóI ncá iclerükeztk,

Eaek a Jelenségek eronbán mé8 nem telentlk aut, hogy eklre
valamelyik rálllik, aa kém, erek csak gyanus körltlmények s amellett
érvelnek, ho§y az tlletót jó lenno megfigyelni. Ezt a me8figy€t6gt
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HAJREGÖ, RAJT^&I
szÁn,tnoÁs

1i41 ríuli zíroolt em.lrí lől.
Ántoll 1111 lzzó qoruIulut
S kihítzla kunlJúl hüurludből
Ezrr ébredl elznte-louag.

( Adu : A }It.ulak ítl ja,)

Tavaly nyáron, a M. Cs. jriniur l5-1ki szá-
mában hangzott cl a rcaör munka toborrója.
l"la már mogállapíthatjuk, ho3y a felhív{s
nem marádt pu3ltába kiáltó §zÓ. A ,,le8énrek
eleje" íelcsapott a toborló hívására. Egyrc
szaporodlk a sáma azoknak, aklk fellsmerték
ósi nópl müvelódésklncsünk meglsmerérének
ér teriesztésének Jclentólégét a crerkést-
rnunk{ban s beillottak a ré8ö§ eszme lovrgjal
*özé.

A mai napig l09-en |olentkeztck regör.
nek. Huszonegy helységben vannak már
rcgiia cserkészek s tíz városban - Btlda-
posten, Debrecenben, HaidubösrörménybeÉ,
Hatvanban, Hódmezóvásárhelyen, Losoncon,
Miskolcon, Pápán, Pécsett és §árorpatakon _
már a regölés munkacaoFortlal, a regör
hadak lr msgalakultak.

A hrdakban íolyik a kérzülődés a regö§
nunkára. De nemcsak a kérzülódér, hanem a
regötés magr ls meglndult nár. A sárorpatakl
7ó4iö. Tlmothéus cs. c§. ro8ö5 hadli íolytatták
már higyomány_ossá vált ré8ö§ v{nd§rldtalkat
.s az orságos proté§tán§ nipokon rendelctt
<§erké§ztlszti gyűlésen lr népsrerúsítették a
regölés gondolatát. A pécsi 673. Plus cr. cs.
regós hrda c§apatünnepély§n mutatko2ott be.
A pápal 227. Tisra lstván cs. ct. nat}rtlabárú nép-
dalest rendezésével szolgáltr a rcgös-esrmét.
Ezln a népdalelten több mlnt márfélczren vet.
tek rérzt. Az l. BK|E cs. cr. Kárpátal|án rendc-
zett ré8ö§ télitábort. Ezen a tábororáson a hód.
mezóvásárholyl lll. Eró cr. c§. ré8ör hadának
három tagja is résztyett. A losoncl l37. Ma-
dách lmr* cs. cs. regösei Bolyk köxégbe ren.
.deztek regös utat. (Erról alább bosrámolót is
.közlünk.),Hás tervek, készülódések bíre l§ €liutott
ihoztánk (a gödöllói 44. Rákócrl cr. c§. rGtö3
|ellcgű karácsonyi ünnepélye, r miskolcl 775.
Thököly lmre cs. ct. regöselnok dlór3yörl
népdalestie, e pécsi regösök Hosrzuheténybc
teryezctt re3ös rltia stb.), de még nem tud|uk,
lrogy mennyl valósult mlg belőlük.

A másik fontor regös tevékenyrég, a 3y{iJtés
tcrületén is vannak már slkeres kezdeménye-
zések. Haidubösrörményből egy szép betlehe_-
m€§ iátékot, népdalokat és körröntőket kap-
tunk. Máshonnan (Sárvárról. Mezókeresztes.
ról) is érkozett.be néprairi érdekasségű gyüj.
tött any.8.

A M. Cs. regös pályázatára halználhrtó
anyag érkezett be. Reméljük, ho8}. a me8.
hosrzabbított pílyázatra beküldött pálya-
m0vek nagy választékot hoznak a r38öE tábor.
tüzek rnya3ához.

Az ltt leírt tényQk mutatlák, ho8y s te8ö.
lés munkáJa meglndult, alrkul, terJed. De
ar még crak a kezdet, A terveknek, a kitartó
készülödésnek l a rlkeres me;valósltdrnak
íolytatódnia kell.

Rovár
!. A }.l. Gr. rcgör pály{reta fcbruár

l3-én iár le. Egyónllcg vegy tertülctlls3
vcgyctek rérzt ra|ta mlnél tübban.

í. lrj{tok m§i, fto3! mlkor, hovr, ml"

l;cn tnü3orrst káilültök rajör útrr.
Ha mrlr mcavalólítottátok e regör utet,
küld|ctrk róla tárrletcr bcrrámolót.

3. A hurv€tl rrünldóben ne3yrrbblzeMrú
rétüt v{hdorlrlrt tcrvrzünk a Dunóntúl
ér a P*lócí6ld kürrégllbln. lr|ítok rncg,
hojy mclylltan óheltotok rútrtycnnl §
rórtt v4llaltok g ar clókórrítéc munttrt"
|ából. Hai rogö ra|ta l

Regiis Horvay Péter l. BKIE.

Rrjölűs Bolykon
A re3ös rltra való kérzülésünk alapos ra|-

munka volt. A rsl ólttát erre építettük föl.
tlgyhogy larrankéni elé6 nagy rétö§ tlbortüí
anyag blrtokába |utottúnk, amólrból nemcrek
egy, hanem két, hírom m0sort lr össre tudunk
áÜitanl. lgy jelöltük kl mürorunltat a klválacr-
tott napi decombcr l0-1ke slótt pár napprl s
holy zókkend nélkül men|en, é8y§ler-ké$rcr
véglg lr próbAltuk.

A rcgölé* lddpont|ánek § tlókélzít&énrk
mcaberzélése r r íalusiak értc3ltérc úgy tör-
tént, hogy nyakunkba ycttük r lábunkrt,
bokálg é16 rárban hármrn lementünk
Bolykrr s mlndent mo3beszóltünk a plébá-
not úrral.

Elérkeratt t klválültott vasirnep reggcl s
vldáman monotelt lclr re regünk, llbxorban
haladvr a fagyor merel út két oldalán Bolyk
felé, Hét kllométer után egy domb tetcjér6l
megplllantottuk a íalu tornrát. Mcleg érrér
futott át ra|tunk, lzorongtunk, hogyrn íog|uk
megállanl helyünket.

A íalu ele|én fölrorakoztunk. Elrö rltunk
e losoncl Kármdn Jóteí önképzókör által
íelállltott Katona lstván (történotlró) emlék-
mühör yarctett. lnn€n a krtltrirhlrba §léttünk,
leraktuk fölszgrelérünkst 3 §lettünk a §.Ght-
mlrórr. Az lrtentlrztelet elött még ar.e3pefé§
rlrnál ls b€lelontéttük érkerérünket. Nyestc
§3p€ré! rir tudtunkra rdta, amlre nem voltunk
elkélzülve * aml bolykl klrlndulárunkat fele|t-
hctetlenné tctto, ho6y obédre e;ye; cral{-
dokhor vagyunk beorztvr. Éz volt a leg|obb
alkalom, hogy a íalu gardálval meglsrnerked-
|ünk, örszemeloged|ünk.

At elperes úr a rrentbeszéd' végén köz-
hírró tette lövetelünket s me6hlvta r írlu
népét nevünkben tábort{izünkro. Milc után
a templom elótt vártuk, hogy vendéglátó
gazdálnkkal,,hsur" meniünk.

Tábortüzünket lltlnla után altrrtuk meg-
krzdenl. Hirom óra felé kezdtek gyülekeznl.
Elóbb a ílatsl$3, ma|d az öro6ek, Negyed
né8yr6 arlntc tömye yolt a kultrlrhdr. Tábor-
tüzünk íócél|á az Yolt, hojy a falrt ílatals{át
vlsszatÉritsük l váror lratására már-már el-
íelcitött dalrihor, erért sokat énekeltünk r
énekelnket csoportokba §ledtük.

Műlorunk a küvotkeró volt. Élénekclt0k
c§aPatlnd uló n krt, ma|d, ra| parancrnokun k üd-
vözló szaval után kurucdllokat önekeltünk.
Utdna regör hadunk cgylk tag|r rövld eló-
rdd§t tartott a népdalok megbecsülécérül.
Mogt ú|abb ctoport népdal következett.
Katonadalokat én€kgltünk 6zután, majd tréíár
jelenetckkel szárakortattuk a íalu népét.
Utána regös hadunk mutatott be nÉgy erdél7l
ndpdalt, Ulból móktk kövatkoztak s mlelótt
me8kösröntük volna hall3rtóságu|rknak a meg-
|.lénétt, tréíás dalokrt énekeltünk, ma|d a
csorkérzlnduló 7. vtrrgrakdval befe|eztük
úboftütünkit., A tábortűl után ré!í Magyar
Crerkész, Tábortílr, ér Ml Lapunk példányokat
orztottunk srút.

A máríélór& mllsor alatt sokrt csatto3trk
a doljor kczek, aml á7,t tflutetia, hogy meg.
értettek bennünket & volünk €rrtnek. Még
egy kcvesot bé§lél8Bttünk a gardókkal, azután
íölkcrckedt0nk él nrklvágtunk at é|szikának,
hogy a rok rzép emlékct hara hozruk.
1-1ég ve*et6t lt kaptunk, ho37 a tárten-

gerból valrhojy |ó útr* tercl|en. Körrö-
nct értr"

Már ió lde|c, ho3y Bolykon |ártunk, dr
azok ar omlékek, emelyrk hozzá íürnck,
örökra mrgmrrrdnak bennünk. Nem tud|uk
ftlednl r rrívcs fogadtrá§t, ároklt a kedvcl
matrar arcokrt r azokat ü órt.lmes pfiralil-
3azdákat, rklk éppen ú3y lrmerlk e le3ú|ab}
rhrt}rrr írókrt, mlnt ml. Melrrőcli,dtünk lbb.n
a hlt0nkbrn, ho3y ar t nlmlrt várhat rokat r
löyötól, rmelynrk lyökrrc .r öntudrtoúl
movclt prrrrrtróte3brn vrn.

Ellöttünk Bolykról, ho3y rtin vltlzemcn|{ink
Nem vó3r*ünk nr3y munkát. d3 hatlnotat.
Nrm ty§|töttühk ttl hrlom rcgör tnri8ot,
dr r lcafontorrbbat méglr rlvé6cxük. Bari-
tunkká,tetttlk r bolykl lrkorró3ot s arzcl nej-
épltéttük tovóbbl munkánk alapiát.

Ha| rc5ö rr|ta ! §relecr{nyl Zoltán rt. l37.

R§cÖ§N;K |EtEN?XEZTEK
Ha|dubörzörm{nybölr A 95l. Bocrkry

cl. cr. rcalio hedr: 87. Cr. Verga Pál óv. 88,
Ha|du Endrc óy. 89. Rácr Tlbor 6v. 90. Ráct
Zrl3mond óv. 9l. Tarlrka Jenó óv. 92. Tham|sry
Géra óv. 93. Uzonyl §ándor.

Loroncrólt A l37. Madtch lmre ct. ct.
regör hada l 9.1. Bobka Tlvrdrr. 95. Erdódy
lmrl. 9ó. Kolozrváry Károly. 97. Kont Ja-
roszláv. 98. Lclcher Fcrcnc. l'i. l'lryer Lúrrló.
l@. Relprlch Forrnc. l0|. Szebcrényl lchcl.
l02, Srelecrényl Zoltán st. |03. T. Zrarno-
vlceky lstván.

Zalaegerrzo3rült l0,1. Klsr Fcrenc 6v.
72. cr. cs.

Hatvanbólr A 91. Prohászka O. cr. cs.
regös hada l t05. Kovócs Ptl 6v. l0ó. Ludvlg
Jánor óv. l07. Plrmann L{srló. t08. §zécrenyl
!fuzló.

|{rrkere|cnörőtr t09. Bcnalrn Ern6 877.
cl. cl.

A íelroroltek tehÉt rcaija cterkélrck. Hr r
rtgtts próbát mrgállotdk, a tégöt clönovrt lr
harrnAlhat|ák. Torrnérrotétcn crak regör vo.
natkorfuban. Pl. r craprtban; regög ü3ybrn
írt levél. |elentés vagy tlkk nlálrdránál.

A tll. rz. re3ör re|tvény mejfrjterc
A M. G. |rnuár l-| sz{mlban közölt re|z

ogylk népbrlledánkat ábrázol|a. §zövegc t
követkczó l

Megölték a Bara Plrtát.
Fe|edolem katoná|át.
utszélln holtan taláttdk
[án3yclorsr{gnak het§rdn.

Lengyelorsrá3nak hatlrán,
R{kóczlnak bu|dostdn ;

Basr Plrtát ott mr3fo3tlk,
Az élatát kloltott{k.

Oalllmát ér trl|cr §töy.3ét mrgtelálhet|uk r
l0l Mryyrr Népdal ó3. lrp!án.

Népbaltadánk hösénck cralád|r, a Zabolal
Barra-csalld, rful oklevelck tanurága lterlnt, t
XVl. rrázrd kórcpén blrtokor volt a háromcrlkl
Zrbola körsógbcn. A §rlád lqtelentókenycbb
ta3|a, Basra Tamág clókelö tlrztlégrkct töltött
bc. Többek kőzött ó voz.ttc ll. Rákóczl
György rrrrgncrétlen vé3d lcnlyelorrrágl hrd-
|árrtában a háromlrékl nomerrógct. Az erdólyl
hadat srövetcégesel cserbenhrgyták r rz e3érr
36rét vaty elveclett very t krlml tat{rok
íográgába kérült. Fo8ldtbe kGrült Barra Tamár
lr r crak na3y áldoratok árán szererhottc
vlrr2a szebrdságá1 Résztvett a hadjáratbrn íla,
Balrr lstván is. O rzonban nem láthatta rne3
többé rróp §rdélyorszájot. Elesett l657-ben
,rlongyelorrzágnak hat{rln", dc emléko, mr
293 év mulva ll él a nópballadában r a rsgör
crrrkérzcken mulik, hotl továbbri lr lenn-
marad|on. }lr| rr3ö ra|tr l

1I
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őn§vET,ETőKI
A hárshegyi Crerkészpark és a debteceni Crcrkészpark ötcg

fái mé5 téli álmukat alrrsszák a vastng hótakaró alatt.-De a tél
nyugodt csendjét mind sűrübben és sűrúbben zavatja meg fürgc
kalapácsok kopogása. Ágyakat rzögelnek, szatmazsákokat iömnek
azor5almas kezek.

A Cserkészparkok a lg. országor 6rsvezetöképzó táborta
készülnek.

A magyar és mag,yar-orosz órsvezetójclöltek ezrei izgatott
vátakozással tekintenek a.Cserkészparkok.felé, Hiszen.nóhiny. hét

* Testvér, jöjj! Szeretettel vírlak!

- Kezdó órsvezető vagy? Jöjj, bevezetlek a ren§eteg gya-
korlati és szellemi ismeret -üiroita-lirrába. Eléd tárom minilazt,
amire a kezdó örsveeetónek szüksége van.

_ Régi órsvezetó vagy? Akkor il jöjj el. Ismereteid fel-
írissülnek ós kiegészúlnek i cscrkészet új anyagával. A tábor rúj

leudületet, új munkakedvet ad a további munkádhoz.
A felhívírs elhangeott! Az otvág minden rérzón mcgdobban

2000 órsvezet6jelölt szíve. És gzívszoron8va, lelkes cserkészbuz-
galommal tekint a hárshegyi Cserkészpark és a dcbreceni Cser_
k6szpark felé!

- Fiúk, a tábor hív!

- A,tábor vár!

A 19. orsz. ótsvezetóitábor tudnivalóit február l_én a hiva-
talos körlevél útján és külön körlevélben is megküldtük minden
cserkészcsapatnak. Fiírkl A tábor tudnivalói felöl érdeklódjetek
a parancsnok uraknáll

ítycn llarnükokbnn szrillárolJák lo
& tábor tll8jslt

t.ó§rlltrrlnri lü2oltíl3

mulva kezdödik a nagy élmény. minden örsvezctójelölt álmáinak
beteljerülérel az orczágu őrsvezetóképzö tábor,beteljelülérel az otszá!,u őrsv-ezetóképzö tábor,

A tiszta fehér hótakaró alól e patk örelA tiszta íehér hótakaró alól a patk örer íáinak áxai hi-
nyÍrlnak. Hivogatólag integetnek északnak, dÓlnelr, keletirek és
nyugatnak. Hlvják al orczág legeldu6odtabb íaluiban lóvó 6rs-
vezetöjelölteket, s hívják a 

-na5yvároiok nagy csapatainak órs-
vezetójelöltjeit. Hlvják a magyar firit éppen ú5y, mint a magyaí-
orosz testvért.

Az ósi kiképzó park egyforma üaenetet küld mindcnkinek:
a dunántúli, az alföldi és a kárpátaljal órsvezetójelölteknek:

ú'*?

Ballyhoó l _,., . Hallqhoó.l,., .
Fehér a tál ,,. hull a hó,,.
Puha peheltl... égi párna
a sok cserkészlurkót l|áfJd,
Térdig tüpped benn a ldba,
s hógblllóznt laj ... de ló ! ...
Repüla sl ! ., . Szdnsttfiart / ...
Rorcsol11áznak boldogan l
Karcsí nag11 m.űpész tt légen
m!11ls becsttszoll a léken,
Ámde Ferke ott rolun. . .
l,asszó repül, Katcsl bömböl,
Rtlut nekt az ürömMI .. .
Nátha lesz az osztdlgrkzc,
d-e nézzünk e|u md§ilt képre ;

L2

TéIi örönn örí
Jobbra bíllcg Orsolgácska,
Ldbdn cstttos korcsolgócska. , ,

két laaag ts aezeti,
mégis kapkod |üItöz-|ához , , .
hol Pélethez, hol a PáIhoz,
s őket Ie ts üItetl,
lVini /. ,, Mít csináI a l'lsta?
§egll nekí Matai ,. . Migka . . .
Ügges lurkó er a háront.
( ilncsen pdrtuk hóthatdron )
AlIg kezdtek haual ggítrní,
Orrot, szemel, lzójal turni,
A hóember mdrta készcn . , ,
Fo*i ugat nagv meft§Ecn l , . ,

oly éIethü, malil megszólal . .

^* megdobálták hógolgóual *
Ni cgalc ! MaJilnem ptll1eteg l
Bjnge ! ItJnye,.. ggere*ek l ! l
Hagaiátak már azegén.pt btkdn,
L}gyts eloluad a uégénl
ha eli6 a ktkelet, ..

.Hdt ez ítl mt? Ilt kürépan?
,,Prisr a rdlll lök l Tessék klftm l
Patázs édes ! Va*tag, széler t l l
Olgan |tnam, mínl a iltec ! l !
Nem &ell |éInt, lól megmérem l"

§ akt testkel, aki íúzik,
az(E *. panlon, ,^ ,rcilerdzlk",
Jöjlön egg ktssé el6re,
s ülJön a ,,melegedőrr''.
De ha naggon lürelmcl,
(bár nem oluan kénplml,s),
,,úüon még egg pdr hetel,
S hoz mald zgdkban melegel :
Sándor, Józsc|, l}enedek ! ! !

A nap kacag mald az lgetr,
S óppen ttgg, mint a mull luben , . .* klzöldüI a |fi a rélen -szép lest úJra a uíIóg,
s iluitu a'hóuirdg. -' K. §. J.
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VEGUZIEI H,,gfiiih l},
roB.) Tol,: 185-567. Vétel. oladár. caoro.

'clüti.Dtí!lí-dium0l. 
xlthí-hltló!itlol trlólilprhrllll

f,arrlngl dólui{nt rendezett a kassai 219,
sz, Alvinczy csgs.

üzrN A MAcyAR c§ERKÉ§z
Kedv$,bontakozó czárnylsokt'l CspdnJas-
,san ltó,rnostanában a szárnyatokl Mís a gyi,
rak nagyszerűbbnél nasyszerübb gépmírda-
rakat indliana,k légi útjukra. addis a masyar
iíjúsási írók javarésze húsz évvel ezelött
divatban volt szóla,mJrredentán kórődzik,pedig ha csak egy kissé íigyelték volna n,közelmuli eseményeit és érdeklódtek volnn a
felszubadult területe* ixényci iránt. ószreve-
hették volna, hogy netn szavalókra. hanom
haszuá'lható, öníelílrlozó, cgés? etnberekrc
van ott szüksé§c n hazának. -- Erről énekel-
jetekl a hétköznnpok úttör{ljröl, a nagy l9l,
adatokra munkával készülökról, nem pedis
mcgtapo§ottln szenvedó magyar íiúkróll -Gorval 8ándor. Som a leveledre, sem a borí-
tékodra ,nem trtad a lakásod cknét. E}nyel
|v!Ondd, mi vott a célod a beküld§ti cikkel?
tlisz§n semmiben §em visz elöre ,a tlz tör-
vénv útjínl - T|borl oollórus, lróiánnk is
szói,a fónti üzenetnck a cíínre vonatkozó ré-
sze, Esyéb,ként üsyes versl KüIönösen a *ét
utolsó sóra megkapó. '_ Bronnor Kurt. Levclcd
syönyöíü, eltesszük, tlc közlése nem §z0l,
sátná q §élt. - Budapert. Jól van, köszön,
iük, - R. J, Mespróbíljuk, - R, oy, A "Leszmég lnasiar karácsony" 9ímü |rósod üneró
,íaniasztlkúm. llányszor ,meslrták mát ezl a
képet és az lúk ,nem veszik észre, ,nilyen
visszatetszó doloc a tétletlül szenvedó maxyar
liatalember. Testvérl crglekvö maEyarokró}
,trlunk, ne ágyban vacogókról. Elv{rre az..a
..,iit" 'telerrlef 24-Q5 üzlcndiis. hát talán
nem ü}'nz aúyta szokny4Jín örök,ké? §okkgl
szebb lett volna az esyébkónt ió tollal fleg-
írt novellád,' ,ha pl. vnla,mi reális. !rl§vq{
..cvözelemröl". akdr gszdasási téííogl8lá§ról
ö7.rirnóÍi vótna'bé a íiii édesanyjírrakl A Fel-
vidék és kárpítalja visszacsqtolása soíán
nlgnnyire híányoztak ezek a cselekv{.masva,
iótt, itosza, liókl segltsetek ezt a hi_{nyt a
jovóuen eliiintetnil szerelettel ölel a,,Magyar

K,,l
llltlldgnkl l|gytrlrnébc, ukikct errlokcl a ma-gy&r vagy küüöldi diákrrkka! való lcvclezés:

Forduljatok közveilenül dr. petrich aéza
tanár'úrhoz, Budapest, VIll, Tretort-u. 8.

A ,,lllagyar Tartalókos Tlcztek Laola.. a
tartalókos tisztek korszerű kalr.rrtai t-ovább-
képzésével loglalkozik, de ennek keretében
tartnlmas és órdekes táJékrrztttót nytüt a hon-
védglcm miIlden irányrl kérdóséröl. A ,,Masyar
csgrkész'Lre való hivatkozással,készséisel
*üld mtrtatványszá,mrrt a kiadó,hivatal (Buda-
pest, Vlll, Rcviczky-u, 4/b),

GoBÁT BÉtyncllnuú
országonként kapható és tökéletes :

BltOrl, Budrperl, lV, Vlrorbir rr. l{
An8otnyelvl tnnlolyim nyílik az V, ker.

J\tlorkó-u. l8-?0, alalt az óll. Bólyal-gimná-
zium épülelében, Beiratások mind kgzdöknek.
mind rési hallgatóknak és haladóknak január
,29-tó! íebruár a-ic d, u. 5_8 óra ücözött.
Tanító,si órák d. u, 4-9-ig. Beitatási díi az
egész íélé.vr? l0,; ,{r_iraT9íl nltJcs.l *_
tU DlP!tll l lrvrGlOl§D !
Y. Vllnror crÉrzór tlt 48. Telg!ónl 1t41-901.
HünyjegyzóLgk ömzoóllltára kgzdó ér közép-
8,aUtől. rérzéro l 3 8 o l c c ó b b á rb ab.

lzlóscg
asztall üvegtartályban

90 ítllér ée P 1.20
Dobozban 28 és 48 ítllér

kívánatra tsmertcí.ót küld l
IVotpr Msníród Konrervgyár Ri.
Budapeet, IX, itártAsry utpa 1

A ,§rongor 6r Tünde'| nómet boq§tatóla.
A glessgni Városi §zlnház rr mostanl idény
barmsdik bemutatóJaként vörösmarty Mihály
,,Csongor és Tünde" címü tnesejátókát hozza
szílre, lrodalmi,körökbon nasy órdeklődés-sol vár.iók, ,}togyan érvényesül a magyar
klasszikus remekműve az áhítstos gonddal
tészült német,fordítás köntö§ében.

Tólen óc tgvrrlzal különö§gn íontos a rzor.
vezet C vitamin igényót kieléglteni. Enncl
legkellemesebb és legolcsóbb íormíja olobus
Prilamin, a kedvelt viinminos lze§ttó lÁpguor,
molyet levosbo, tejbe kgverve, vagy húshoz,
vajaskenyérre távs, rok betegsés ellon mos-
véd és a testl és szell,emi triseséget tokozza.

Amíg'tn elsslb
r. Qrr_mol dolgorik, Nylnodt
llvaral n.m zavailr, móclr
Dlghorra rcagclrr rr rnyhról íálde lmatlrn klürülórt.

íj;lí.lliil'@wJőlzal Bélyeotlzlcí
Budapert, lV, Egkü üf6 rz.

Bélyog árJo§yzókot lngygn küld,

Cscrkész", -- Vlllánpilyázitol külr|tgll BaIla
Vencel, Biró József, Benkovics Fereng, Oaál
Endre. * Kurovsrly §ándor, örvszctö. Van
érzéked a üumrrr iránt, de ez. utég nom ltö-
álhetó. |cyekezz tövidebben lrni.

Napt lóterr
Télí táborban voltunk, a karácsonyi szünet p pihenés nyu-

gatmát borította ránk - a crerkész-pibcnését. Tábori élet és téIi
rport volt a napi munkáulr, í8y aztáir nem csoda, ha crte íárad-
tán ós álmosan-kerültünk ásiba. A kis menedékházban vidáman
patto8ott a rőzse lánsja ér 

-hamarosan álombp rin8atta a társa-
iágot. Pityu vidán hóikolásba kezdeti, Hód koma úsy a fejére
húzta a takarót, hogy csak Bz orra lőtszott ki bclöle, Jocó pedig

- régi szokósa szcfint - csak a ballába fejét dugta ki a pokróc
alól. Mooolyogva gondoltam Bría, hogy ez a azokáea milyen rok
cipöparztánkba került a négyhctes nyári táborozáson. Dani bá'
viirgarzemmel nézte vésig B íelgzerelécünket, olyan zajtalanul és
alaporan, hogy még cgy lapp Winnetounak ir becsületére vált
volna, Aztán ó ir lehevere.dett ér néhány perc mulva csak egyen-
tetes lélegzetünk és pity$ horholása árulta el, hogy élólények van.
nak a hóborította bázikóban...

Erór dörömbölésre riadtam. Dani bá' már az aitónál állott,
amelyen egy ziháló mellű, sápadt, tíruhás férfi botlott be;

- Segítrég. .. _ hörögte kihasyó lélegzcttel, _ a pajtásom
lecsúszott a szaLadékba, talán már meg ir íagyott, eltéVedtem,..
bat órója bolyongok a begyek között,,, a léCemet is elhagytam
valahol.., Könyörgöm, oegítsenek..,

Dani bá' lrÖrüInézett, a lzeme egyet villant és ezt mondtal

- Három önkéntes jelentkezót kérelr, Egy pillanatig
clend volt, aztán tizennégyen (ennyien voltunlr Dani bá'-val)
ug:yanBbbBn a raempillantárban ugrottunk ki pz ágyból. Dani bá'
vé3igpillantott rajtunk és már hangzott ir lz utarítás:

- Pityu, Olivér, Dönci, fclszerelui. Kötél, crálrány, mcntó-
tárlra, fcjlze, Tíz perc mulva indulunk. Ti, többicL, készítlctclí
fekv6bcllet a vendégünknek, lárgátok el mioden rzükrégessel.

Mi rnór villámrebesen öltöztünk ir. Dani bá' közben kikér-
dczte a jövevényt, hol éc mikor történt a balelet. Hamarosan
mcgállapította a helyet - a hírhedt Kék-vá5álról volt rzó - és
porrrolan két órakor kiléptünk a bavar éilzakába, olivér _ akit
iéha §zámkukacnak becézüok - már jeÉntettc ir:

- Ivíínusl 29 fok, Cplriurz §tcrint.,.
Esy óra mulva ziháló tüdóvel értük el a Havasorom tetején

lévö riágasráci pontot, A hold fényeren világított ér olyau csonti8-
ható szé-l vol-t, lrosy a2 etós munlra ellenéfe rnég a 

-csontvelönk

is íálott, Most leíeié vitt az rlt él a sebes lerilrlág csak íokozta
a hidcget: szemközt kaptuk érzak je8er lebelletét. Négy óra fclé
a kék-vácás közelébe iutottunL, A hold már lcbukott ér crak a
hó vilásít-otta mes cvércn a terepet. Óvatogao haladtunk clóre ée

nesyed"ötre elértÜk-i KéL-vágás'peremét. Jó oegyedórár lreresgé-
lés- után megtaláltulr a lécnyomokat: két párhuzwog láv, a2,1án
cgy rosszul ;ikerült Telemark DyomE, de ez már a vágár rzélén,
aáián ösrzeviseza túrl hó - és alatta a mélylég,

Kötét, csyik vége cgy iatőruere, a másik a pebelylúlyrl Pityú
derekára, aki mentótásláva| a nyakában legott nckilátott a le,
mágzásnak. Rövid várakozás után hallottuk Pityú kiáltását:

- Megtaláltam, nyakig íckrzilr a hóban, iem tqdom Lisra-
badítani, - Percck aictt -mellettc voltunk. A gíruhár férfinak-
crak feie látszott ki a magar hóból, kirlé arrébb a két lóc -szerencs'ére norvég katonai -köté§ü lécelr, esóg lrözben leoldódtak,
talán nem legz kúolyabb bai. - de a férfi egzméIetlen. kiáltuk,
lefelrtettük, aztán le'a rubái róla és clkczdtük hóval dörzlölni,
A kezünk pillanatok alatt érzéLetlenoé fagyott, hornlokunkról iz-
zadságcseppek hullottak, tüdónk íujtatómódra dol8ozott, de né-
hány peri mulva ma8ához létl az ,,esett"-ünk, aLi magar bóba
zuhánt-. ellrábult ég mosi ittcntelenül íőzolt uegéry. Fclöltöriettük.
ami persze nem sokat használt.

l Melecet. . . inni - moiyo8ta, Tanácsta|anul néztünk
Dani bá'-ra, 

-ó ig zavart volt kisgé, de a §zómkulrac diadalmssan
nyult a kenvérzcákióhozl' 

- Vgcűra utín mcgtöltöttem forró teával az Oriou h6palac-
}omat, ennek csak ll órája, itt a íorró ital - ér már nyujtotta it
a mcgmentett felé a párolgó teával teletöltött poharat, aki mo-
hón iita ki poharanként a bópalack tartalmát.

Fényes iappal, déletótt í?il to volt, rnire visrzaérlreztünlr a
házikóbá, Mi irv napi iótett boldoc emlékével. a mesmentcttünk
pedig azzal a üparzialáttal, hogy fkék-vásásban szerzett ütégek
iremöaak fájó, de- kélr nyomokai ir hagynak hátra, Flgutur

18
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A ItlÉllEK TELELTETÉ§E
A méhek tél vése leló csak a ,rneteg napo-

lron bújnak eló kasuktról .,tisztulás" céljából.
Nom alszalta,k téli áhnot. Táplá}kozniok ,kell
télen is. hiszen tulajdonképpen azért syüjtik
a mézet virágzá,s idején, hosy télen ne kell-
jen éhezniök és íázniok, tla p! is §zedik kin-
c§üket, snnyit hasyni kell ,számukra, hosy
éhen ne ve§szc.nek. Idónként meg kell nézni,
hogy van-e elegendő táptálékuk és ha nlncs,
póto}ni kell ,mézzel vacy cukorral. Ez meleset
felle§zt te§tükben. Más fütósük nincs is, nint
teutük tetrnószeics mclege. Nasy bidegben
azonban a kaptár e8yenletes ltőmérsékleté-
ról másként is gondoskodni kell, Az a lcg-
jobb, ha télen_nyáron egy helyen lehetnek a
kaptárak, § szoígo§ kis lakóit nem hábor-
satjuk helyváitoztatással. Mindazonáltal rend-
kíyüli nngy fasyok idején száraz pincében
bíztonságba kel} óket helyezni. A kamra
va8y pince ió levesőjü legyen, de nc huza-
tos. Ronsy- vagv szalmalrurokkal is védeni
lehet n kaptáit, kijáratukat íogas va§y sze-
co§ ellenzúkkel kell szükíteni, hogy Ók kijút.
bassanak, de eggrek, cickányok ne hatolhps-
sanak be. A ,kantár ahó és fel,ső üres részeit
paptrróte§cel. vagy más ro§§z hővezetó
anyag8al kitölthetiük, de,rni,ndenkor tapa*z-
talt sza.kmóhész tqnácsa és útbai.gizítása sze-
rint Járiunk cl.

l§KoLAl PÁLyÁzAT
Ax, l939l4D, talévre a Icövetkező pályázato-

kat hitdetjük.
l. Állatvédelmi tételek: 1. A 8_10 éves

ta,nulók számíra: Miért §zeretem a kis, íia-
tal úllatkákat? 2. A 10-14 éves tanulók szá-
,mára: Milyen állatokat tartüat a tanuló? 3.
A 14-19 éves tanu!óknak: Miféle hasznoi
vannak az állatvédolernnek?

II. Alkoholellenes tétel: Milyen a részeg
Ernber?

A dolcozatokat rrévaláírással és az iskol4
jelzésével 1940 máju§ elsejéis ke}l szerkesz"
tóségtlnkbg beküldeni. A legjobb dolgozatokat
közöljük lapunkban és jutalmazzuk is.

Mlt tegyün[ veszetts00 eset0n?
Jrlár két ltözleményben ismertettük Buda-

pest székesíőváros új ebtartísi szabálytcn-
rtcIetét. Ámbár az országosan kötejczö eb-
védöoltás iolytán már úgyszólván csak kül-
löldról ide menekült veszettkutya lordul eló
hazínkban, mégi§ i§meítetiük a ve§z€tt§éc
esptÉben kötelezó ieendöket, nrár csllk a tel-
lessés kedvéért is. A szabályrendelet az l9?8.
óvi xlx, törvénycikkre és ennek uta§itá§i
rendeletére ,hivatkozik, telrát annak erí€ vo-
natkozó íészeit i§ elö kell adnunk. yeszett
vagy íertőzésre gyanús állatot aztrnnal be
kell jelenteni és leölni, vagy biztos belyre el-
zárpi, olyan kutyát vagy nacskát azonban,
amely eíírbert mart, ha csak ]ehel, életben
ltell taítarli és 15 napi megíigyelés alá
vétetni. A hatósási dnecrigyelés díja ?
pengö, a sazda házíLnál, 5 pcngő. Ellátásért
íizetni keu. veszettsés e§otén a ható-
§ác köteles ebzárlirtot elrendelni, sőt ha
a ve§zettség nagyobb méttékben elterjedt,
a ltözség valamennyi kutyáját kiirtat,hatja.
Ebzárlat ahtt 90 napig minden kutyát biz-
tosau elzárva vasy ,megkötve kell tartani,
házori kivül perlig pórázon ós szájkosárrill
kell vezetni, kivéve a csendör- és rendör-
kutyákat. A tolrerhúzó kutyák is szái-
kosar,at kapnak, a va.dászkutyák azonba,n a
vadászat alatt ne1$ viseIhetnek szájkosarat,
Az ebzát|at alatt levő területröl csak
hatósági engedéllyel szabad ebet kivinni.
A oegöIt állatért ilem lehet ,kártalaní-
tást követelni. A veszett vagy veszettségre
gyanús állatot leheióles feriőzés nélkül
kell megölni, lesbiztosabb a le|övés, Rendes.
körülmények között Budapestsn csak az
állategószségüsyi telepen (lx. lllatos-út
9.ó37. hrsz. és az á,llatorvosi klinihín (VIL,
Rottenbiller u, 23l25,' szilbad kutyát mes-
ölni.

§L§ŐnDNDÜ rÉn§tnüttÁlÉ.
ílti íorma- él sportruhák nagy választékban az
orszú8orhlrüNEuMAN§ il. cé8nól, m. Llr. udv. ós
kam. rzóll., Budapest, lv, Múzoum, körút 1.

il*';t*öá]]]{jJ.,ffxifi
tít, mst'*:"#,{t§öi*l*t$
§ffi§ilnnffi,*eta":x
3JÍjf ie*o,n"

'fill§h.l*
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i"i$t'|t§t{
Koesutrilrttr cgy ctttlrcr o<laszól a ntótoros-

újonchoz : Képzelje vitóz úr, vettern a
hentesüzletenr saánrára cgy olyan autót,
mint a maguké. Azt mondták, hogy klfut
90 km átlagot országúton, oszl kéJrzelje,
allg viszi az átlag hetvenat ! Ilyen a magukd
is?

- A csudát í Yan a mi osztályunkon 20
€utó, de az mlnd kifutja móg a 120-at ls l

_. Ne mondja, csakugyan ?

- Ugy ám, ha mondom l N. . . . .-n
van ndgy rnótorrrs tlsztály, do annak mindon
autóJa kivágja..,

- Hát látja, én m€g. . .
Bultay Árpórt pályózata
Jutalorn 10.* pongő

Kónl volt
Az egyik hítl elótt sétált egy hölgy a kutyá-

l{val. §zembe jön egy rlr, kézéberr íónyképe-
zo§ePp§t :

,,Kezét csókolom l Jaj, de kedves a kutyá-
Ja, engedje tneg, hogy leíényképezzem ntagu-
kat tgy együtt l"

A híd lábához álltak, a kép elkészült.
Egy_rendór gyanut fogott, n kabilányságon
elóhívták a tekercset.

Ugyanígy a hölggyel és a kutyával le
volt íónyképezve a vasúti híd, a víztororty,
a hadtestparancsnokság és az állomás. . .

Ftatal Jegyespár Intnden délután a ki-
kötóparton sétálgatott. A munkások nrár
m.cg..is lsmertók óket, szinte dtídelgetve
nézték,,a íiatalolrat".

Félév mulva kiderült. hogv a lánv kém
volt és a ,,séták" alati nriívszcrűcir meE
tudta íigyelnl, hogy mennyi-gabonál hozl
tak naponta a katonai raktárbá ds honlran.

Egg ember: Az oláhok olyarr várakat épí-
tenek, amikből egy-keltóre rommálóhefik
,§zegedet . . .

Cserkész: Hát arra emlékszik-e bácel,
hogy a csehek milyeh várakat épItettek ?

Gondolatok
Az lehet, hogy aki valami katonai dolgot

kórdez, ncm kém i dc az, hogy tólem scnttnit
sem tud meg, ha kitérő választ adok *-- biz-
tos.

?'e lb ártalnratlatrnak mutatnád magad,
ha kém lennél.

A jutalom és a fenyegetés Nelrl ugyanaz:
eszköz.

Mennyivel Jobb az éhsóg a lelkiisrncrot-
furdalásos jóllakottsógnál l

Bgy máslk eset l
Délután hallgatjuk a budapesti rádió

hírelt. I{öztünk vatr a szomszddasszony ls.
'I'öbbek között a rádió bemondja a követ-
kezó hirt: Az esetlcges határincidensek el-
kerillése végett orosz részról pontosan ki-
jelölték a határt.

Kis idó nrulva a szomszédasszony eltá-
vozik. Az utcán ta]álkozik Juli nétrivel, a
hlres rémhírterjesztóvel..- Képzcljc, Juli nóni, az imónt hallottam
a rádióból : hogy halárirrcidens volt (micsoda
íerdítés) és ezétt megerósítették a határt,

Másnap délelótt az iskolából Jövet, meg-
szólit egy öreg néni: ,,Mondja már, íiatal
úr, tényleg a rádió mondtu maguknál, hogy
az oroszok bctörtek, sok kárt rrkoztak, 13
halott és sok a sebesült ?

,,Biztos a Juli rrérri boszorkánykonyhájá-
ban ícllrllított rádióJeadó közvetitette ezt
a rómhlrt", Mondom én.

I]rre az öregasszony nagy szégyenkozvg
odább állt.

Eolwr §úuilor

J[Hff*i o 
"

Egy Lóril6s, kót lolgloú

Monrld íitrcskám, hol van itt a kerületben
anyagraktár vagy kaszárnya ? Kovács szó-
zados urat keresern.

I}uta I'ól., Nem tudom, hogy Kovács
százados úr hol van, de azt tudom, hogy itt
az utca végén mótorosok vannak, a .....
utcában a ... szám alatt légvédelml tüzé-
rek, A tisztek különben mínd itt laknak
ebben a szá|lóban.

Ügges Peli., Nem [udom, de tessók iönnl,
maJd megkérdezzik a rendórtól a satkon . . .

Egg ember: llát at már úgy van, hogy
a . . , . .k rádiója mondja az lgazat, rrem
a magyar I

Cserkész: Én meg azt hi§zem, ha ilyet

lngyen küldjük a ü.

Téli
áriegyzékeí

Csak kérni kell,

.l ilkalml vótclck llrtí|ível l

HAT§§HEK
És rlnrls

Fotó-Optlkr;_K|no rreküzlot
Ametór kldol3orár

Fóüzlct: tv, KÁRpLY KÖRuT 28 §z.
Flókok: Yl. ANDRÁ§§Y uT tt §z.

vtí, RÁKóczl uT 80 szÁ}r

P'ÁfYÁX Tl::,i;'
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A aserk6su, ohol úrrd, §egíú
Kedves F'ítlk t
Közlünk egy szép levelet, Magyarázatot nem fűzünk

hozzá. A leleményes cserkósz fog még ilyen és hasonló
alkalmakat taláIni, hrrgy szereleÍével "és -a magyar szó,
3 pa_g.yar betű erejével szívóre vonja €8é§z Mag3iárország-
beli kis testvéreit.

Ime a levél:

,,kedve§ szerkesztő ur l
Ki sem mondhatom azt, hogy milyen nagy öIöm töl-

tötte el a §zivem akkor. amikor nagy§. Fószerkesztó ur
levelét, amelyiknck mináen sora rnig'yar szeretettől duz-
zad, megkaptam. }{ogyne l Húsz esztcndő alatt én, magyar
tanitó ltiába íorrlultam akárhová bármilycn kérésscl, min-
dig, mindenben és mindenünuét elutasífottak.

Iskolám, rnert. mindig kimondott magyar volt, minden-
ben mellőzték. §zép kis magyar, iíjúság1 könyvtárunkat
a c§ehek egy szálig elvittók. Azórt, hogy a ryagyat haza-
szeretetet nehogy megísmcrjék a tanulók. En élőszóval
tanltottam 20 évig a magyar történelmet, a magyal hősök
vitózi tetteit titokban riev. trtint az őskere§Zténvek a
krisztusi tarlítást hajdan,"á' katakombá!<ban. }Iála'Isten-
nek, ez az iúő elnrult. Most nagllu köngveket * koldulak,
mgggar trúst azoknak a kis lelkeknek, akik eddig ettil el uol,-
tak tiltua. Kis falum a magyarság végvára it,i. I{örülöttem
mindenütt orosz falvak vannak.

Nagyon, de nagyorr köszönöm azt, hogy olyan gyönyörű

mond, lrogy msga a...,kenyeréból él,
nem a maÉyarbóll...

Mólorosok gyakorlatoznak az útszólen.
Kót lréni megy arra : Szegóny lelkecskéim,
nózd micsorla kopott-foltos ruhájuk van !
Pcrsze, az államnak nem íontos, hogy mllyon
ruhába járatja óket l...

Tizcdes; Ugye, nénl, maga a Jó ruhálában
szokott mo§ogatui l ?...

VILLÁMPÁLYÁZAT ÜZDNÜT§K
fi. László, lludapett, ,,Az alezrodes nadróg-

Jához" hasonló lelrástl és íelépllésü pályó_
zatot múr közöltünk; A leírt Kossuth ldó-
zet a maga ideJéberr ezerszer időszorűbb volt,
mlni ma, H. Istr,án, Budopost. Szollemes
leszereló viccecske, A mostani íordulóra be-
küldött értékes anyag mlatt azontran ki-
szorult a közlendók közül. M. lmro, Bude-
posú. PajtÁs, sajnos, a pílyÁzat nem üti mog
a mértéket. Gy. Iuue, Iludupost. Köszöngttel
vettük a tónyleg megtörtént esetet. SaJnos,,
nlncs különöscbb telentósdge. Il. László,
Csurgó. A rémhírrrek, mollékvágányon, &
tcrjesztőjénck klpellengérezésével, valamlnt
a rémhlrnek a terjcsztó szernólyl körülmd-
nyei alapján való tnegcáfolása pályázatun-
kon már töblrszöröscn előlordult. G. Imre,
Nagyatáil.' Komolyabb jelentósógű esetot-
kel íoglalkozó pályázatot kérllnk. M. Lósdó
ór ülklós, Budapest. A beküldött vlccgt,
saltros, már eléggó közismertek.

és olyan igazi magyar ajándékkal ajándékozta meg klcsi
tanulóimat, amelyik lapnak nenrzetnevelő hatása itt, a
szomjas kis magyar lelkekben hatványozottan nagyobb
lesz, mint az óhazában, amit §zegény§égük mlatt meg-
szerezni amúgy sem tudnának. Az Isten áldja mog a Fó-
szcrkesztő Urát azért, amiért tanítót munkámban nevelni
§cgít.

Kutlán István ig.-tanító. F'ancslka (Berog-Ugocsa)."

Magyer fíúk, biiszkék yagyunk rátok t

Egyszerű ruhás, gondbarázdálta arcrl ember keresett,
fel a szerkesztóségben.

Lengyel menekült.
Rizonyosan kérni jött * suhant át olöttem & §zo-

kott gyanu.
S nem kért. nem vitt el §emmit. Hanom hozott.
Önbizalmat'és büszkeségeü.
Azt az érzést, azt a tudatot, ho8y bízhatunk bennetek,

}rogy szabad rátok igazán büszkéknek lennünk.
Elmondta, hogy a hontalanság keser{l kenyerét hogyan

tudtátok mindig, de különüscn karácsonykor édpssó t.e_nnt.
Beszélt a §ok lsmeretlen csomagot küIdő cserkószröl, n
lengyel cserkészmenekültek táborát m€glátogató pápai
cseikészfiúk kedvességéról, a mintlen alkalontmal kiütközó
őszinte, baráti cserkésztestvériségről.

Jól van, firlk, büszkók vugyunk útok l (ch)

1ő



Paprilra társaí
Gyerekok, holnap bÁbszlnházpl6adás lgsz l - szólt ünnepélyes

harrgon a tanító úr, Aki megakarj* [ézniaz horzon 2 krajcárt, vngy
ogy tojóst.

És ki ng akartp volna magnéznt ?
A tojásboz könnyebben hozzájutottunk. Vagy kikunyeráltuk

ddesanyÁnktól, vngy kölcsönkórtük a bubostól, móg azon melogében.
Ilyenkor szegdny Bodri húzta volna a rövldobbot, ha el nom iramo.
dtk, ttogy hát moghlt mog€tte az a bagzontalan a i.oJáat. Az ártatlan
h,ünbakot aztán obddünk ogy rószével kárpótoltuk.

Az a ravasz Boncsik még nagylolkúen két darabot is hozott,
csak bogy kl ne maradton a nagy rnulatságból. No perszo qzL a|at-
tomoran §lballgatta, hogyimlndkettót a nagyanyta vatte kl reggol a
kotlós alól, mint rápultakat. Nem is lgtt yolna tanácsos ré§ut.
vounlg a rántotta *ütósbsn.

§gyraóval mlnilen lrórds, k§nyörgés, ravaszrág, orószab mog-
rnozdult bonnük a bábláték érdekóben,

Amlt aztán a kótarasznyl paprika Jnncsl ép társat olkövettek a
lfeketg tábla íelett, az mlndpn pónzt, toJóst megórt,

llÁt amüor Jancsi barótunk nekiosett e6y kiszolgált vigyort
ördögnek lll Üvöltvo bíztattuk a vitéz Paprikht, közben egyóást
püíöltük a na8iy gyönyörüsdgberr,

Hogy tto8yan mozogíak auok au apró emberkék, akkor még nom
tudtult, Azt hiszom mindannyiatr eleveruroB }tittük s í*lankókat,

kdsóbb ltgatott a titok. Lobotóleg az glsósorba íurakodtam, sót
*gy nyaklovos árán még a táb}a mögé ls leskelődtem,

Lassanként a báb|átók mlndon tudomónyát ollostern.

_ .{'babaleJgkhez olotute mtndontóle pópekot kotyvasztottam
{desanyám nagy riadalmára,

_ Komáry papírokat.reezoltom poryá és pzt tozs- és gosztonyo.
,ltszttol íóstem összo" Az tgy létosült tósda gyrtrható, íormálható vólt,
csak bát e8y pár porc mulva rljrn viseza}rrlzódott, yegy megnytílt a
íol minden része, rlgy hogy ttgy nóaetl.kl, a li6ur*, mlnt akiü a dara.
arak alaposan ötszocsíptek.

_ _ _ 
Aa agya8 per§ze íormálbntó, de persze, törékeny, mtért tr Játék

}özben már egy onyhébb csetopaté alka]mávsl ls koroshptto i,otua
Paprlkn Jaucsi vagy olloníole g tzerrehullt ítlllt, orrát, ctb.

, VéÉül ho51zt1 kororés és íárqdhatatlan kutatás után |öitern rál
bogy 1 bábíeJok kószítéeóhez lo6alakalmasabb a bársía, nioly Böny.
nycn íaragható ds nem reped, Elóször papírra klrajaoltam az'glkórzí-
tendó íotekoi plólról ég oldalt, aztán a mlnta sogttoégóvel honuálogtam
a íoJek klíaragásához.

_ Ma már Jótdkboltokbnn le árulnak bá,boknt. Per§zo, hogy az nom
olyan }edver, mlnt amii rrrt íaragunk uJlaiuk ópsógérrek Tockázta-
tásóval.

Á bábok íglöltöztetéso nűvérkénk íoladata,

1B

Janegí ós

bgl

A bábok Játdka kótíéle;
1. Kozünkre brlaya moz-

gatJuk" Ez esatben a bnba íe|e
a nyakánál lyukas, amibo a
muta[óuJjunkat du§luk, m|g a
közép- éo hüvelykuJtunk a baba
kót knrját ezolgálja, Euzol a
játékmóddal változglot mou§á-
sokat léteglthotünk,

?. Selőlról ltinegoken mqz-
gatluk a bábokat, Zsinór tartjq
a íeJgt, két asinór a két hpzet,
kottő pedig a hót lÁbat mpz-
gatla. Elsó e§ptb€§ a sz|npad
alatt btlvunk lrr§8 § olrnflu r§oz-
gatJuk a bqbáka|.l míg a zsi.
nóron rángatottslrnál n srín-
pad íölött.

k§t,

Ivíllyon legyen a *zlnpatl ?

Mint íenntebb emlltottem
vándor bábJátókosok l*kolatábln
íelett. tátszottak, Otthon me§old.
bal.Juk a tzlnpad kórdését tlgy ts,
bogy az ajtónylláeü féllg lopedóvel
eltakarJuk § mögötte megbuJva
nyúitiuk tel a kgzünkíe búrott
babókat, Tormdezetosen ozek crak
az alulról mozgatott bábiótéknál
lobetségesok, Á íelülról mopgatott
báboknál a srlnpnd mogoldása már
nagyobb gondot klván- Ilyen mog-
oldásí tervezetot mutat a mellékelt
rajz. A bÁbJáték }ehet lögtönzött,
vagy elóre moglrt szerep utárr,

Láttap már olyan bábJátékot,
abol csak boszélgettok a babák.
Lohet gz b drdokos, azonban a
Játék különlegerségét dppen a moz-
§6s, azp'z a bábok csolokvéro adJn.
Pld. Táblára ratzol, lekváro* ko.
nyoret eszilí, üvogból lszlk stb.
TohÁt minél több a mozgá§, s c§?-
lekvós, annál olevengbb e játók,

§alndarabokaü magunk is
lrbatunk, .d Magyar Crerkész ré-
gebbt pámalban ts tslálhatók, Ha
oByütt a tár§ulat ég ké*z a gzín-
pad, kozdödhet az olóadár, mely_
hez Jó mulatást klván Tnmás,

.A. maglyar íalrr izer§íl a l.aionát
n{ tiszta, csondes magy§r lglu mogólgd a katonák töttón. .{kl

csak tud, klÁll a kapnbq és a leÁnyok télénkon yiupt ktnÁIgatnak
rózsás bögróJükból. A aorból ltilópttt nom tzabad, pedi§ piros almn
kandikál crábítóan e kitett kosgrakból, Dgy ktcstt ószeshajri gazdn
bamiskác mooollyal ar ajkán, bótratoti kóapol mellotiünk lön és
velünk e6yütt lép, Do egyszer osek, amint n s*ózados rlt olórp ugrat,
hÉtre tartotl keréból almák ke,rülnek pló 6o aa örog osrtogatnt Bezü
n bakú} lrörött. lt szánad vdgül ta a íaluban malad, n szÁllás*
cslnálók már Javában végzlk dolgukai: elvgrptik a c§apntokat *
körletekbs. A hÁzlak már lnduluónak kikt n dolgára, do elóbb vtg
bpcgéd között mggigrperkednok vglünk, Kírrálgntna}r is ;nlndoníélévol"
.{ nagy lsmorkodds, toreíoro megrzakad e ílapo§ harsány kiáltá.
sára: ,,Gy6rblró kqfp, tlz. parancsnok§ága $l*tt Bord4s ór Ctbolya
gyalogorok külcó szállásórs a íelp rzególyén * a belyet, mald. mpg-
mutatam * íl8yelik az orozáguiat ét e vgsútmsntót. utánam l"
§zó nélkül tndulunk ée elíogla{uk n íolállítást hplyünket. Alíg
érünk kl, ogy anyóka jön üozzánk i ,,Jsí, lel§om, ló dolguk
vfln-o ?" TovÁbbömllk a szó t,elólo, hlsz az ó íis ie katonn, csak
messzg túl a Dunán, jól vqn, cgak a üdék idegen, Mogorv*
arccal még yltot i§ rosszalógn adnaB. Ha tönaek, beíordulnak a
bázakbs.* Nom úgy van az, nónóm, Akad arra olyan i§, de rttka,

Tttnó{vo hnllgatnak., " MaJd sokára löldopül a nóno aren.
,,Do ogyonok m& * motrd|a, * mhttha n ílgmnnk adnóm." §aóló,
motolygó nlma kor§l oló és gz örökké dhm bnke megomlogetl n nóne

*.

'ii,]

vondóggaoretpiét. tr, F,
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nÉrdl, htpy ua|jon
tanúr úr pedig |dylalla :

. IIirutenhl neurletl.csak l,, csak lc netn, otni cléggl! beszédcs tloíog
nrca ir tudakolhalnúm. hoou ki lwzatt

--- |olplattn a lanúr ftr, - - nvrt úg11 ísnletent az ítt_ driJlalútu
csenleléimel, ntínl a l(tlilrrcmel, Iltit u lrllkk ió uil. de a kipt-rsenleléímet, níttd a lutgercntel. lltit u trllA,k Jó txtll, rlaa kírrt-
lele un*z, A lellex padig t\lljan íeL., úilí lel, kedaes l'istúartt*,a.r"r.B. á lellex yadig tilljan|eL., úlli lel,-keduis (lsutar**,

csulorós ,lanasí rémüll képpel enwlkedetl íel é* srerte-Csuklrús ,lanasí rémüll képpel entelkedett |el é* srerte-
l, hogy ua|jon ki lehclell az diuló,
-l tanúr úr nedio lliulalta :

eslntlkll . ttllonglnk tt kólték, sől l)ahoe.slk 
^oo'i,!r'ili"fr:gyezle : , Mtl szóllok. mlrsoda ió yl|n ez o (lsulorús?

Crutor(ls tlggutló mellel élvezlc a népsurftslgel,
Xotttlcs eléle t1lll :
. , F:s nú ierurc ut, a kitünő heet,, ,Ianesi?
_^ .lltegmondon, - -- tlüüillillt egp lntéssel mé,g közelebb

mcgúhoz a lúrsautgol, *-. De ha ualalii eldrul, jat ninak!
- - tlotri gundolsz? - ztlgoll u kís tömcg, - llalllttk hdt ,.,
Sutlogaa kezdle a mondókújúl Csulorús ./onc,si..* A_z escl a köoclkcző, JóI lud|úlok, hogg a legulolsó órdn

mtről besrill l(alttyzt] Iarulr úr, A.- ktsórlelefikel lícpesolatban
azt hangsúIgozla . .. .

^- IIog1l.gtllulus megligyelőknek kell lennünk -- nyuilo-
galla a tryakúl Rabu,sik.

(Jgg tlan. No/rrií irle |lggeltclek, édes komóínt. ftn ma
liziraira lektttinls kengeret kaptruatt . . .*- Ahtl - uJ|ongotl az clólW|ülll Kollftr, -- ahú . , .* Na. lltit_ebbúI cgy |óaskúngí darabol a lanúr úr szé.kére
leszck, értitek? Ó aeftni-Űa se iéz, a székét kihtlzzt és . , ,
hót majd nvglúttuk, hogg núlyen jó nleg|iggelő.

Ar eset puszta elképlelésfre irtó neaelés tőzla meg a
lúrsaságttt,

-- De eI ne úruljatok aztán, belgúrok! -^ htlzla elíí mdrís
a zsebéből a becsomagolt ltkvúrosktngeret ()sutorús és hemcnl
a tcrembe.

A tókora lekuúroskenyérdarah pedig oll píhenl a tanúri
széken.
, Csengctés tttún,npomban az egész tlsztóly helgére indulí és
le|ojtotl kuncogtissal uárldk a

Iialriszi tanúr út oedio i
'otl kuncogtissttl uárldk a |eileméngeket.
Kalriszi tanúr úr pedig lötl a |olgosón a szerlúrlcrem |cIé,
Belépell az atlón, intelt a |elúIlóknak, a dobogóra lépett,Belépett az atlón, intelt a |elúIlóknak, a dobogóra lépett,

kezéael, mint mindig szoktt, kihtlzla a szék tdmlájű-hanem
erúáal nery ült le, Mosolgryva szllalt meg:* Édes |iaím, a székVmen egg datőb* Édes |iaím, a székémen egg daűb lekaúroskengér van,

Az oszlúlg mdr nem dllhatta a dolgot és a lürk széIes
mosotlyal eluiggorodtak.

- N g il vún a meg | íggclő képességemet akarlátak k ípróbdlnt

q xzúnwmfa,
le

enséggel nrcg ir tudakolhalnúm, htlgu ki
ile egpszerűt$ oktiWl ttyi.Ilttklnz, lca., l.r l.y!ro.í]l ..(,l !, f^r...l.

e.trlrlotl egyel ftmülelében,
oktiMl ttytlntklnz,- lc letted?
elében-, oztón nulWe ki :

{]sutorás Jencsi íalrc^sali képet vágott, de nrégit
csak al üvegbe dugt§ e, ujjÁt és lenyelta

C*ttlorús
Jeirtcsi IuIn
lertúl ro*szul,
dc lrklztaló
nagu alÉenb
bet u.llt.

lgu húl
Rfan ctlxlo,
hng11 ueglslutt-
óra elail lg11
szóll a Ilúkhtu
a |olyosón:

-* íiyere-
kek mlt szól-
tttllok, ha eg11

tenwk hccnl
rgínáltték a
ntlii órón?

tiOr, *t,t,Ol eg.1, Jrit.tkÁtr.vl darahlt tt lrrttúr rlr szd-
kére larlck

Kakl*zl tan.úr úr sr*lId cmber tolt, czéil csuk enngtt
nmrfulalt:

- (jsínnr, Most pcdlg ggere ki a lúblíthttz.
tl lekautnr nwrhtglő klbttllagott a klsbleli ké.*rüld}cJrlcrl

telenúoll asrtal núgött |ckelcclő lúblúhoz és megúlll,
-* Á. mu/.d órún olt haggtuk el - szóll a kuulr úr, * hogg

a kísérlcteknél ébercn kell |tgglelntbút. Csutorás |lam, h úti
akqrtz lenni?

"--O...ollro8.
-^ Oruos? Akkor még az alatrms meg|lggeléscn túl mald

arra íg ügl1elned kell, hogls semnlil,őt ne un.dorodl. IIa egllszer
uruos akarsz lnnni . . . I)e fuit |iggeli csak íde., mindJórt
segílsígedre is lcseelc. Nézz lde - emelt |eI a lanúr úr egg szélcs^
npaktí üucgesél.. -ebben sztlmiúkszesz uan, Nem éppen a lcg-
kellemesehh |olgadék, de húI sebaj. Itipp-lwpp, ldtoű? I}ele-
duglant az ujiamat ée mindiúrl le is ngallam.

Al osztál11 |eszülten íigucll,-- §o -- |ol11talla a tanór dr,_- /ttií esin.ólll czt urúnam,
Caúorús.

Csuktús Jancsi tantsali képel odgoll, de mégls csak oz
aueghc dugta az uij(tt és lengalla.

Kalűszí tanúi úr erre elmosolgodltt :-,. fuIost pedlg megiúrtad, |iam. Még horzá a meg|tggelés*
sel. Ilíert a
szalmiúkosui-
tadal ug!}an
hősiesen meg-
szopogallad,
de trcm|ígge[^
lél arra, lwgg
én a mulaló-
uijamat dug-
lant ur üuegbt
és u ggtlrűs-
uijamat érin-
tellem a ngel-
ve.mhez, ..

De efte
mór megre-
megell a szer-
lúrlerem |ala,
akkordl neac-
lelt az osztúIg
csulorúson.

l,indl lrnrc

PÁLYÁz^Tl FELHlVÁ
A ,.Matrar Crcrklsr" drcrmbcr l5-1 ér ienuár 1-1 ralmelben íolpetól4oe clkk
|clcnt mca; ,rlrllt }Gll tudnl e gcrk&znok e blrtorítálról". A clktckkcl kepcrolet.
brn rz llló{_-ban,,tchát 7§ c*tcndóvcl rzclótt alekuh saínmagyer blrtoslt&lnrdt.
Foncl}rc Áttel{nor Bl*ot[tó lnt6zct r követke6 Sl7tzrtot hlrdatl mcg:

A cserké§zek nemzetfelvilágosító munkájában milyen eszközöket és utakat tar.
tanak megfelelönek arn, hoty ézen feladatuknak biztosítási vonatkozásban e

legeredményesebben megfol€lhessenek ?

A ícntl kórdésrc bcÉrkezett váleszoklt érdcnGlk r:arlnt orrtályone
érrzoknek Iutalmarásárr 20 pályadíiattűzkl: ldrb olúdí|
50* prniő, .( drb márodlk {rü t 20.- P : S.- pcn8ó, § drb hrrmedlk
díi á l0.- P : 50.- p.ngöl l0 drb ncjyodlk dl| á §- P : 50.- peng6.
A pályázeton csak e ,,Ml;yar Crcr|árr" dófizctól vchctnck rlczt. A pálylzatokrt
l9{0 márcíur l-ig e Fomllrc Altel{nor Blrtorltó lnt6rct tltldrráiához.
ludegcrt, Y, §er utcr l0 rzím, ,,lő m u n k." |rlijérc kcll brküldanl.

A Ma8i},ar crerkérzszövetróg htvatalos lnpla" l
€Í:r óvrü 3 pcngó (€y örrzeBbgD *üdondó be

do&trzámln rzóme : 31ő8. A sz€rke§uti

szövets6!. A rrer}cúrtftétt ér a kladúÉrt Kogch BSIB d. 16lol. Elóffretéll ára
mólv€knök esy évre 25 pengó. Iigyer rám ára 30 ttllér. A poltatakarókpónztád
: Búdapoat, li. Nagrr-Síirdor utca 6. Cr€rkérzMr; toleíonreáma: t18-726.

Klrdót{llelrt R.;T, mólpyomó küríorgólűpcln, Budeport, Vll, Dohlny ütc. 11
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,rűű:Kctáa
xÉnp pAR^[Nc§NoKonrór, Az ITT lÁ*rnró vÁsÁnlÁst utnr,vÁrrrt

Á legrfontosabb cserkészruhadarabokat

kedvezményes (cserkész) aron vásarolha-

tod. Kedvezményes vásarlásra csak az itt
látható és a csapatparancsnokságnal igé-
nyelhető sárgaszínű vásárlási utalvány
jogosít ! Minden cserkés zigazalvánnyal
rendelkező cserkész, vagy fogadalomtétel

előtt alló ujonc igényelheti parancsnokától

az utalványt ! - Tavalyi utalványok nem

érvényesek !
?*'t .,

l li "'


