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A Magyar Cserkész Szövetség I. és IX . kerülete április 28-án megkapó 
ünnepség keretében hódolt a cserkészek védőszentje, Szent György szellemé
nek, a lovagi eszmék maradéknélküli megtestesítőjének, akinek emlékét az 
egész világon ünnepük.

Verőfényes vasárnapra ébredt Budapest. Korán reggel cserkészcsapatok 
vonultak fel az utcákon, kis zöldsapkás farkaskölykök, darutollas kiscserké
szek, majd árvalányhajas kalapu cserkészek, szebbnél szebb csapatzászlók alatt 
Sok csapatnak van zenekara, ezek zeneszóval menetelnek a Szent György 
ünnepség színhelyére, a Szent István Bazilikához. Frissen, délcegen lépkednek 
„Magyarország kicsiny katonái” . Budapest környékéről is jönnek csapatok 
Esztergomból 25 tagú kerékpáros díszküldöttség érkezett, hogy koszorút helyez
zen Szent György szobrára.

A hatalmas méretű Szent István Bazilika körüli utcákban gyülekeznek a 
cserkészcsapatok, ahonnan hatos so
rokból álló menetoszlopokba fejlődve 
érkeznek a Bazilika előtti térségre, 
ahol Nemere János kér. vezetőtiszt 
veszi át a vezényszót s mintaszerű 
pontossággal irányítja az ünnepség 
rendezését.

A Bazilika feljáratának lépcsőiről 
nézve színpompás kép fogadja a szem
lélőt ; boldogan nézzük a nyílegyenes 
sorokban felállott csapatokat, az árva
lányhajas mezőket s a lépcső két olda
lán felsorakozott zászlóvivőket, ame
lyek mint tavaszi virágfüzér veszik 
közre a középen felállított tábori oltárt.

Az óra 8-at mutat s a hatalmas 
téren 6000 cserkészt kapcsol össze a 
Szent György lovag iránti tisztelet s 
hódolat. Ott van gróf Teleki Pál mi-

Teleki Pál gróf miniszterelnök, tb. főcserkész 
tiszteleg a csapatok zászlóinak, mellette 

Witz Béla prépost, tb. elnök

niszterelnök is a magyar cserkészet 
többi vezetőjével együtt, akik az oltár 
előtt foglalnak helyet. A misét Witz 
Béla prépost, tb. elnök mondja fényes 
segédlettel. „Vigyázz" ! kürtszó jelzi 
a szertartás kezdetét és a végtelen 
boltívek — az Isten szabad ege .— 
alatt ezrek és ezrek ajkán felcsendül 
az ének, a legszebb imádság „Ah, hol 
vagy Magyarok tündöklő csillaga . . 
Első királyunkat, Szent Istvánt dicsőít
jük ebben az énekben és így az ünne
pély át van szőve a szent király dicső 
emlékével is. Lenyűgöző látvány, 
amint Urfelmutatáshoz egyszerre eresz
kedik térdre a liliomos Szent György 
lovagok ifjú serege. Ez a cserkész 
fegyelmezettség. A mise végén mind
nyájan áldásban részesülnek.

Amint befejeződött a Bazilika 
, ,,,... , , előtti szertartás, a legnagyobb rendben

megkezdődik a budapesti cserkészek felvonulása a szabadság-téri országzászló
hoz, a Szent György ünnepség további részének megtartására.
, V. hatalmas menetet a cserkészcsapatzászlók sora nyitja meg, amelyet 
követnek a kerékpárosok, majd a csapatok, közben egy-egy tengerészsapkás 
,Vi i « v ? l l , eef r e^  indulókat és dallamos cserkésznótákat

P. Brisits Frigyes az országzászló talapzatá
ról a Szent György nap ünnepi beszédét 

mondja



vette a Szent György ünnepség. A Himnusz fenkolt hang
jai zárták be az őrségváltást. Ilyen nagyméretű cserkész- 
őrség még nem állt őrt az ország félárbocra engedett zász
lajánál, hogy hitet tehessen a nemzetépítő jómunkára és 
a jövendő Nagymagyarország mellett. A cserkészindulótól 
visszhangzott az óriási Szabadság tér. Az ünnepi beszédet 
P. dr. Brisits Frigyes ciszterci gimn. igazgató, tanügyi 
főtanácsos mondotta:

Minden magyar fájdalom és az egyetlen magyar remény szent 
helyéről köszöntelek, édes Cserkész Testvéreim 1 Megremeg a lelkem, 
ha arra gondolok, hogy idejöttetek, ahol a magyar zászló verőfénye e 
szobrok néma kínján vívódik s ti, akik az élet májusi igézetében álltok, 
itt, a történelem őszének megtorpant léthangulalával találkoztok össze.

De ebben az ellentétben mégis van valami fájdalmasan gyönyörű, 
és nagyszerűen magyar.

Fiatalnak lenni mindig azt jelentette s ma inkább, mint valaha, 
hogy kigyulladni, mint a napsugár az égen, új keletié válni s újra értel
mezni és kifejezni a világot.

A  régi magyar nemzedékeknek öröm volt a világosság olaja. A  
Tiédnek a fájdalom halk és magányos könnycseppje. A  régi idők ifjú
ságának egy útja volt: a mindig teljesebben megjövő holnap. A  Te utad 
kettős: Egy, amely vérből, rögből, hagyományból, szellemből való, azért, 
hogy ne tudj felejteni, mert emlékezet tartja össze a világot s egy másik, 
amely küzdésből, homályból, a történelem éjszakájából, fényevesztett 
napokból és bujdosó fájdalomból való, hogy egyszerre tudj lenn i: múlt 
és jövő, bölcsődal és feltámadási himnusz, egy darab szenvedő, de meleg, 
szent föld, ahová a történelem bujdosó, de kiengesztelt géniusza magára 
talált pihenéssel te tudjon szállani.

. . .  Megérted-e azt, hogy mit tesz ma és hogyan kell magyarnak 
lenned. Neked ma egyetlen és minden kötelességed az, hogy megmélyülj 
a nemzet szenvedésében és ebből a legdrágább anyagból építsd fel az 
életedet. Ne légy a magyar történelmi lét Hamletje, ne pusztítsd szél a 
cselekvés erejét magadban terméketlen kérdéseken. A ki van, az legyen. 
ATd él, az cselekedjék. Akinek itt kell lennie, az alázatos öntudattal 
vezesse a történelmet és dolgozzék rajta. Mérhetetlen szakadékokba zuhan
tunk, ahol szinte irracionális örvényviharok sodornak magunk 
körül mindent. Nekünk innen, ebből a mélységből csak egy világtájunk 
van : főijeié. Cserkészek, halljátok ajkatoknak sorsszerű értelmét: 
Fiúk, fel a fe jje l!

. . . Megértitek-e, drága fiaim, hogyan kell szépséggel meglellteni 
a történelem intő szavát 1 összeborulni és mindörökké egynek lenni és 
soha, soha szét nem szakadni és szétlazulni. .

. . . Hasonlíts a magyar fákhoz: a fák hűséges ősök. Hasonlíts 
a magyar vizekhez: nem felejtik el és nem tévesztik el útjukat. Ha
sonlíts a magyar földhöz: a történelem szétdúlni nem, csak láthatatlan 
mélységbe tudja tiporni a szivét és termékenységét. Hasonlíts a magyar 
hequekhez: igaz, sok rajtuk a rom, de tudnak hallgatni és nem vesztik 
el magasságukat és mindig messzi lehet róluk látni. Hasonlíts a magyar 
harangokhoz: Istentől Istenig lengenek, a földön végigszántanak, de 
nem maradnak lenn, nem válnak porrá, sárrá, iszappá, szárnyalás 
az örömük.

Fiúk, izmos karotokban és dalos szivetekben megértitek-e ezt a 
legszentebb feladatot ?

Az ünnepi beszéd után a cserkészek elénekelték nemzeti 
imánkat, a Szózatot. Nemzeti imánk mintegy előkészület 
volt az ünnepség legmeghatottabb részéhez, amikor is 
Privoszky Lajos, a budapesti cserkészkerület elnöke az 
Országzászló talapzatáról megindítja kegyeletteljes szavak 
kíséretében az esztergomi kerékpáros cserkészkuldottséget 
a budavári Szent György szoborhoz. Harsány kürtszó hang
jára „Vigyázz” -ba merevedik az ifjú Szent György lovagok 
óriási serege, felvonulnak a derék esztergomiak s a kerekpar- 
sort hatalmas babérkoszorút vivő kerékpáros cserkész nyitja 
meg, elindulnak, hogy letehessék a szobor talapzatara a 
magyar cserkészet hódolatát.

Díszmenet zárja le az ünnepséget. Feszes díszlépésben 
vonulnak el a csapatok zászlaik alatt az országzászló előtt 
felsorakozott tb. főcserkész, Teleki Pál gróf, a Cserkész- 
szövetség és budapesti cserkészkerület vezetői előtt.

A cserkészek egy felejthetetlen ünnepség emlékével 
hagyták el az ünnepség színhelyét s a Szabadság teret s tértek 
otthonaikba, de a kis cserkészlelkekben mindenütt kigyul
ladtak a tiszteletnek, emlékezésnek lángjai, hogy ennél a 
lángnál legyen izzó lelkűk és acélos izmuk a jövő kis Szent 
György lovagjainak !

A cserkészzenekarok szebbnél szebb cser 
késznótákat és indulókat játszottak

Az esztergomi cserkészek kerékpáron jöt
tek fel városukból, hogy koszorút helyez

zenek Szent György szobrára
(Kántor Géza felvételei)



l t a g T i z á t ó l  C a t t a r ó i s :
/,n ' (KERÉKPÁRRAL a  BALKÁNON)

Jobbról már elhagytuk a kis Lokrum 
szigetet, elsőrangú úton megyünk Kupari 
fele. Pazar gazdagsággal szórja elénk kin
cseit a természet. Jobbkéz felől mindenütt 
a tenger mosolyog fel reánk, balról meg a 
narancserdők, gránátalmák pirosló gyü
mölcse, virága. Könnyen megy az utazás, 
bár nagy a meleg. Jó aszfaltutunk van és 
ahol csak megállunk, mindenütt van vagy 
füge, vagy narancs; a sokféle dinnye és 
szőlő igen jó üdítőnek bizonyult. Sok a cékla
répa és a hal.

Cavtat, Csilipi a következő állomásunk- 
Csilipinél szűk völgy előtt állunk. Búcsút 
mondunk a tengernek és bekanyarodunk 
a hegyek közé. Az út elromlott és beköszön
tőnek egy leégett hegyoldal meredt elénk 
az égés rozsdaszínű maradványaival.

Felfelé kellett menni s mindenütt a le
égett erdő mellett.

Csilipinél, ahogy mosakodunk a kútnál, 
egyszerre csak mindannyian felfigyelünk . . ' .  
Éles fütty ! . . .  vonat 1 Az ám ! Vonat, 
de nem akármilyen, hanem olyan, hogy lát
tára elmosolyodtunk valamennyien. Apró, 
kis játékszer az egész, az utasok feje biztosan 
a kocsi tetejéig ér még ülve is. Olyan az 
egész, mint nálunk a kisvasút, csak sokkal 
humorosabb formában. Két mozdony húzta 
elől a három kocsiból álló szerelvényt, egy 
meg tolta. A vonat zsúfolva volt utasokkal s 
minden kocsiablak fel volt húzva. Izzadtak 
is odabent nagyon !

Bosznia és Hercegovina között járunk. 
Ez a nagy, széles völgy a Gradina planina 
1500 m-es sorozatának lábánál húzódik 
Cattaro felé. Télen, őszön rengeteg rajta a 
víz, valóságos tó és ez termékenyíti meg a 
völgyet, mert a víz tavasszal csodálatos
képpen eltűnik —  biztosan a láthatatlan 
mészkőbarlangok szívják be a vizet —  és 
most a legüdébben zöldéi, minden, a do
hánytáblák milliónyi virága kábító illatot 
küld mindenfelé. Pörköl a meleg s itt való
ságos paradicsom van. Az emberek kint 
dolgoznak a mezőn, az úton is közlekednek 
emberek, ez igazán felemlítendő valami, 
mert nem igen szoktunk napközben emberek
kel találkozni. Sokan azonban nem lovon, 
hanem szamáron közlekednek és bizony 
míg meg nem szoktuk a szamarak időnkinti 
gyalázatos felüvöltését a legváratlanabb 
pillanatokban, bizony nézegettünk minden
felé, hogy mi lehet az és honnan jön ?

Szikár, csunyaarcú és végtelen tomposak 
az emberek, jellegzetes fekete vászon
nadrágjuk összevissza van csavargatva 
a lábukon s térdig ér és ott buggyban 
végződik. Ezt a nadrágot belegyűrik vala
milyen vastag gyapjúharisnyába, fekete 
bocskort húznak a lábakra. Ingük már 
csak éppen hogy rajtuk van, a vastag sál 
a derekuk körül és abban a hosszúszárú pipa 
és tőr. A fejükön már fez van, nagy fekete 
bojttal. Az itteni mohamedánok a bogumi- 
lek utódai, akiket a XV. században a római 
katolikus egyházból kirekesztettek s tiz- 
ezerszámra vándoroltak ót a Balkánra és 
felvették az izlám hitét. Vakbuzgó emberek. 
Szabályos mecsetjeik vannak, köröttük bó
biskoló mohamedán papokkal, a temetőjük 
is nagyon érdekes. Ami az első meglepetést 
illeti, mór az is elég. Olyan kopár, száraz a 
temetőkert, mint az emberek házatája. A 
mohamedán, ha egyszer elhantolta halott
ját, már nem törődik vele, itt nincsen 
Halottak napja 1 Érdekesek a fejfák, ha 
virágcsokor van rajta, vagy háromszög, 
akkor nő fekszik a síremlék alatt; ha zöld 
csík van keresztülhúzva a fejfán, akkor az 
illető rangos valaki, hadzsi, mert már Mek
kában járt; amelyik íejfán meg turbán van, 
az bizonyosan férfi volt életében, még pedig 
a bátrabbakból való, mert az a jelvény csak 
a házasoknak járt ki, a nőtlen emberek sírján 
fez van kifaragva.

Az igazi benszülöttek nem mohamedán 
valló súak és ez a 
különbség min
denen meglát
szik.

Grudában nem 
sok időt töltöt
tünk, mert szeret
tünk volna este 
előtt kijutni a 
völgyből, de nem 
tudtunk, mert a 
völgy vége felé 
járván, egyre 
emelkedni kez
dett az út, me
gint nagyon rossz 
lett, felfelé tolni 
kellett, lefelé meg 
nem lehetett jön
ni a gödrök és a 
rengeteg kavics 
miatt. Elnéztük 
pihengetés köz
ben a dolgozó 
asszonyokat. Em
bert itt nem lát
tunk dolgozni.
Azok is kint vol
tak a földön, de 
egy fa alatt hű- 
söltek.

Egy ilyen pihe
nő férfihoz oda
mentünk. Valami 
35— 40 év körüli 
lehetett. Felesége 
és lányai amott 
szántottak vala
mi pihent földet.
Őmaga csendesen 
kártyázgatott.

Tőle nem mesz- 
sze egy bölcső 
volt, annak egyik 
lábán kötél, az át 
volt vetve a férfi 
feje fölött lévő 
ágon, onnan leve
zették a férfi lá
bához, odakötöt
ték és a férfi így 
hevert, a lábát 
néha megmozdí
totta és a bölcső 
ilyenkor elkez
dett ringani.
Azért nem a ke

zével ringatta az ember, mert az egyik
ben kártya volt, a másikkal meg a kávét 
kortyolgatta. Először azt hittük, hogy 
beteg kigyelme, de bizony az ilyen beteg
séggel lépten-nyonion találkoztunk. Itt ez 
a szokás.

Vége van a völgynek. Ercegnoviba értünk. 
Újra látjuk magunk alatt a tengert és a 
Cattarói öböl első öblét.

Sok magyar munkással találkozunk Erceg- 
noviban. Bácskai magyarok. Van öröm, 
mikor megismerjük egymást és talán még 
ma is beszélnénk, ha nem sürgetne az idő. 
Szeretnénk átjutni az öböl túlsó felére, 
mert a Cattarói öböl akkorát kanyarodik, 
hogy ha itt át tudunk valami alkalmatosság
gal vágni a vízen, egy fél napi kerékpárutat 
takarítunk meg. Csoda kanyargós az ország
út, lépten-nyomon katonákkal találkozunk. 
Jugoszlávia legjobban védett öble ez a Boka 
Kotorska, a Cattarói öböl. Nézzétek csak 
meg a térképet 1 Micsoda hármas zárt lehet 
ott csinálni, de van is I Az utak mentén tank
csapdák és hatalmas, csuklós vaskapuk, 
őrtornyok, tele katonákkal, számtalanszor 
igazolni kell magunkat — olaszoknak néz
nek bennünket, —  de hogy azt mondjuk, 
magyarok vagyunk, sem javul a helyzet, sőt. 
Úgy látszik, még nem felejtették el az itte
niek a Lovcsen ostromát. Ez a nagy hegy 
mindenütt előttünk van, bármerre is ka
nyarog az utunk. Veszedelmesen magas és 
meredek ez a hegy, hogy is lehetett azt meg
mászni ? És mégis megmászta a magyar 
hősiesség. Alig várjuk már, hogy alatta 
legyünk a híres hegyóriásnak és meglássuk 
az öböl legszebb városát, Cattarót.

Hozó Gyula

A Cattarói öböl látképe
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Az őszi arkangyal-ünnepen
Alig kezdtem hozzá a naplóíráshoz, csengett a telefón. 

A titkár adta ki a délutánra szóló rendelkezést. „Nagy kocsi 
kettőre. Rádión rövidhullámon a kelta főváros beállítandó. 
Útirány : a hideg kúton és Keszin át Örsre, vissza a kiomló 
vér mezejére. Repülőverseny után haza.”  — Megnéztem a 
térképet, megvizsgáltam a musztángot, a beszerelt nagyszerű 
rádiókészüléket rövidhullámra állítottam és behangoltam a 
kelta főváros nagy adóját és pontosan kettőkor ott áll
tam az üvegtetős bejárócsarnokban. Két óra és harminc 
másodperckor nesztelenül kinyílt az emeletre vezető ajtó és 
megjelent a gazdám. Jött, mint egy élő szobor ; a szeme 
üresen nézett a semmibe. Reszállt, szokása szerint behúzó
dott a jobbsarokba és szótlan tűrte, hogy a könnyű indus 
takarót a lábára terítsem. Ringva, nesztelen járással gördült 
ki a kapun a hatalmas kocsi. Néhány gyors kanyarodó után 
leértünk a dombról és a hegyek felé vezető betónúton 
siettünk északnyugatnak.

Rövidesen két meglepetés ért.
Az egyik az volt, hogy a cserkészek parkja közelében 

egyszerre 'megszólalt a fejem fölé szerelt kis hangszóró, 
amelynek gazdám parancsait kell hozzám közvetítenie és 
álljt vezényelt. Ebben a pillanatban balról a fák alól magas 
termetű cserkészruhás férfi lépett elő, kinyitotta a kocsi 
ajtaját, a gazdámat felemelt három ujjal üdvözölve beszállt 
és melléje telepedett az ülésre. Soha eddig nem fordult még 
elő, hogy autózás közben bárkivel is szóba álltunk volna. 
Kíváncsi voltam, mi beszélnivalója lehet a cserkésznek 
Semproniussal és kinyitottam a magam szerelte titkos ki
hallgató hangszóróját'. És itt ért a második meglepetés : a 
szerkezet nem működött. Két napon át dolgoztam vele, 
hogy a gazdám feje felett úgy elrejtsem az én kis mikrofó- 
nomat, hogy senki fel ne fedezhesse, és a vezetékeket át
hozzam az én ülésem mögé, ahová a nagyon halkan, de 
tisztán beszélő leadót rejtettem el. Egy soffőrtől ugyan nagy 
szemtelenség, ha ki akarja hallgatni a gazdája kocsijában 
folyó beszélgetést, viszont a hírszerző esetleg nagyon érdekes 
adatokat kaphat. Én a házban is mindenfelé elhelyeztem a 
magam „elektromos füleit”  : a szalónban, az ebédlőben, a 
dolgozószobában, a titkárnál, még az inasszobában is, de 
eddig nem sikerült semmi érdekeset hallanom. Az autóba 
szerelt elektromos fülnek ma lett volna a főpróbája, és lám, 
mindjárt az első alkalommal nem működik. Ugylátszik, 
valahol nem volt jó a kapcsolásom. Kár. Pedig a gazdám és a 
cserkész az egész úton beszélgettek. Láttam a tükörből.

A kiomló vér mezején nagy embercsomó nyüzsgött. 
Mellettük fékeztem le a musztángot s a gazdám a cserkésszel 
együtt kiszállt. Most láttam, hogy alig egy-két felnőtt áll 
csak ott, a többi mind diák : rövidnadrágos pöttönök és 
hosszú nyurga legények, serkedező bajuszkával. Mindegyik
nek a kezében repü'lőgépmodell, olyiknak kettő-három is. 
A beszédükből kivettem, hogy a két nagy ogur ifjúsági lap : 
a Zászlónk és a cserkészek lapja együtt rendezett a fiúk 
számára egy nagy repülőmodellversenyt.

A következő másfél órában egészen rendkívüli élmény
ben volt részem. Azok a gumimotoros kis játékszerek úgy 
forogtak, szálltak, loopingoztak, hogy öröm volt nézni. 
Volt, aki elektromos kis motort szerelt a gépébe és körül- 
repültette vele az óriási mezőt. Az egyik rövidnadrágosnak 
különösen nagy sikere v o lt : villamos telepet cipelt le egy 
kétkerekű cserkészkocsiról és a kis játékgépét rövidhullám
mal irányította a levegőben. Majd szétszedték a többiek 1 
Persze ő lett a nyertes. A gazdám ott ült egy tábori széken 
és hideg szemmel nézte a kísérleteket; egy szava sem volt 
a kis győzteshez. Én titokban lefényképeztem a gyereket 
(a sofförkabátom második gombjában van elrejtve az 1.9 
fényerős kis filmes gépem) és egyik pajtásától megtudtam a

nevét meg a címét is. Még ma elmegyek a szüleihez. Ilyen 
zseniális kölykökre az én hazámnak nagy szüksége van, itt 
pedig, úgy látom, nem veszik komolyan a gyerekekben 
mutatkozó tehetséget.

Amint a versenynek vége volt, gazdám beszállt a 
kocsiba és haza indultunk. Míg a géppel az útra kanyarod
tam, láttam, hogy a tér sarkában áll a mi kisebbik kocsink, a 
diákok csoportjában pedig ott áll Sempronius titkára és 
nagy nevetve beszélget a nap hősével, a rövidnadrágos kis
fiúval. Hát ez meg mit keres itt ?

Hazaérve a garázsba vittem a kocsit és a fotocellás 
gördülő ajtót jól bezárva gondosan megvizsgáltam a csődöt 
mondott kihallgatókészülékemet. Mikrofón rendben . .. 
Leadó rendben . . .  A vezeték . . .  a vezeték a közepetáján 
gyanúsan könnyen hajlott. Kibontottam a szigetelést. 
Valaki jó félméteres darabon kihúzta az ügyesen elvágott 
drótot és selyemfonalat csempészett a helyére. Megdöbbentő! 
Valaki gyanakszik rám és igyekszik meghiúsítani a kuta
tásomat 1 Ha ez igaz, akkor itt életre-halálra megy a játszma. 
Nagyon kell vigyáznom ! De hát én sem ijedek meg a magam 
árnyékától ! Uj vezetéket szedtem elő és gondosan vissza
szereltem a kocsiba az elektromos fület. Lássuk, mit tud 
az ellenfél 1

Őrangyalok napján
Az én őrangyalom mintha cserben hagyott volna 

engem.
Ma délelőtt volt néhány szabad órám. Felkerestem az 

omló vér mezején győztes fiú szüleit. Tekintélyes összeget 
ajánlottam volna azért, ha egyik etelevárai honfitársam 
rádiógyárába szegődtetek laboránsnak. Nagyon udvariasan 
fogadtak, de sajnálják, elkéstem, mert osztályfőnöke és 
cserkészparancsnoka tanácsára egy vidéki nevelőintézetbe 
küldték a fiút ma reggel. Valaki megelőzött ! Csak nem a 
kiismerhetetlen titkár ? Lehetetlen. Hiszen semmi köze a 
dologhoz. Talán a markománok vagy a gallok kémszerve
zete ? De ezek nem vidéki intézetbe vitték volna. És a 
cserkésztiszttel ezek nem találhattak kapcsolatot, mert az 
ogur cserkésztisztek lelkes nacionalisták és félelmetesen 
intelligensek. Lehet, hogy véletlen találkozásról van szó 
csupán. Nyitott szemmel figyelek ; meg kell találnom a 
gyereket. Ulissest, a segédemet, aki az utóbbi két hétben 
perecet árult a gót követség előtt, megbíztam a ház megfi
gyelésével. Ha a fiú levelet ír a szüleinek, a posta elárul 
mindent, amit tudni akarok.

Este megvizsgáltam a musztángot. A titkos kihall
gatómnak a mikrofónja is, a beszélője is el volt rontva. 
Izgat az ügy . . .  Uj mikrofont és új leadót szereltem. Rajtam 
ki nem fognak.

Szöllőszüret kezdete
Ma ifjúsági sportversenyen voltunk az Ister tündér

szigetén. Itt voltak az egész ország diák- és levente atlétái. 
Nagyszerű kölykök, pompás eredmények, nagyértékű díjak. 
Érdekes, hogy az ogurok mennyit költenek az ifjúság egész
ségére ! Csak a díjakból emeletes bérházat lehetett volna 
építeni a belső városban. A soffőrkollegák azt beszélték, 
hogy valamennyi díj egy gazdag úr zsebéből került. Én ezt 
nem hiszem. Az ogurok gazdagjait nem látom olyan igen 
áldozatkészeknek.

A sportpályán Ulissest láttam rikkancsnak öltözve. 
Tizenhat éves sihedernek látszott, alig ismertem meg. Tele 
torokkal üvöltötte egy délutáni lapnak a címét és az orrom 
előtt rázta a legújabb számot. Közben odasúgta, hogy a 
nagy szláv birodalomnak háborúja lesz a kainu néppel. 
A kainuk az oguroknak egyetlen rokona a mi földrészünkön. 
Lesz itt izgalom !
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Az én mindennapi izgalmamról ma is gondoskodott 
titokzatos ellenfelem. Mikor a sportpályáról estefelé haza
vittem Semproniust, aki mozdulatlan unalommal ülte végig 
az izgalmas versenyeket (miért megy el, ha nem érdekli 
semmi ?!), az asztalomon express csomagot találtam. Rosszat 
sejtve bontottam fel. Benne volt a musztángból gondosan 
kibontott teljes elektromos fü l: még a kis csavarok is, 
amelyekkel a vezetéket felerősítettem. Elöntött a harag, 
pedig nem szabad mérgelődnöm, mert akkor hamarosan 
elveszítem a biztonságomat. De úgy látom, nem lesz jó 
folytatnom a játékot, hiszen sokkal fontosabb célokért 
vagyok itt, hogysem egy unalmas és érdektelen ember 
beszélgetésének kihallgatása kedvéért kockára tehetném a 
jó állásomat. Ma éjszaka azonban lesbe állok a garázsban. 
Látni szeretném, ki jár a nyomomban I

Fekete zászlós pénteken
Etelevára ma fekete zászlók tengerében ébredt. Valami 

száz esztendővel ezelőtt az ogurok nagyarányú nemzeti 
felkelését a viennai császár a nagyszláv hadsereg segítségé
vel leverte és több nemzeti hősüket gyalázatos halállal 
végeztette ki. A tizenhárom hős halálát még ma is meggyá
szolják az ogurok, akiknek történelmi érzékével és hagyo
mány-tiszteletével 
csak a keltáké ve
tekszik.

Ma avatták 
fel az Ister de
rékszögű kanya
rulatában fekvő 
nagy hegyek kö
zött a fiúk váro
sát. Semproniust 
a kis kocsival vit
tem ki, mert ez 
jobban mássza a 
hegyeket, mint a 
musztáng. A fel
avatási ünnepség 
után, amelyen a 
kormány feje cser
készruhában je
lent meg és nagy 
beszédet mondott, 
a társaság autókra 
szállt és végigjár
ta a telepet. Sem- 
pronius mellé egy 
magasrangú fiatal 
katona ült be a 
kocsiba, akiről az 
ogurok közül ke
vesen tudják, de 
én jól tudom, hogy 
mozgósítás esetén 
széleskörű felha
talmazással egy jelentős hadseregcsoport feje lesz s ágyúi 
a legendás hun királyfi mesebeli birodalma felé néznek. 
Ez a katona magyarázta a gazdámnak a fiúk városa ren
deltetését. Meleg lett a szívem attól, amit mondott (a kis 
kocsi titkos kihallgatóját nem rontotta el az ismeretlen 
sötétbenjáró !) ; az a jégcsapember pedig szótlanul hall
gatott végig mindent, még csak a szemével sem intett 
hozzá helyeslést. Harag forrt bennem a gazdám érzéketlen
sége miatt !

Az ogur ifjúság egy ismeretlen jóbarátja megvásárolt 
titokban nyolcszáz holdnyi erdőt, hegyet, patakmedret, 
felépített benne harminc pavillont, felszerelte az egyiket 
fizikai, a másikat kémiai laboratóriumnak, a harmadikat 
műhelynek, negyediket könyvtárnak ; az ötödik nagyszerű 
sportpalota, a legmodernebb, álomszerűén tökéletes beren
dezéssel ; van repülőgépgyár ; külön épülete az elektromos 
kísérleteknek; és a mai tudomány minden ága megtalálja 
a telepen a maga ideális, tökéletes kísérleti műhelyét. (A 
pavillonok legnagyobb része föld alá, a hegyek belsejébe 
mélyítve épült, úgy hogy nincs az a repülőgépbomba, amely 
csak egy karcolással is ártani tudna nekik). A műhelyekbe 
óriási fizetéssel beállította a legnevesebb ogur tudósokat, 
egyetemi tanárokat, feltalálókat. Épített melléje kint az 
Ister partján gyönyörűen kiképzett kollégiumvárost ötszáz 
fiú számára; nevelőkul meghívta a cserkészet legkiválóbb 
pedagógusait. S amikor mindez készen volt, akkor össze
tépett és elégetett minden számlát, számadást és költség- 
vetést, hogy senki meg ne tudja, micsoda vagyont Ölt bele 
ebbe a világraszóló intézménybe, és egy névjegyre írt néhány

szóval, amelyet postán, tízfilléres bélyeggel küldött el az 
ország miniszterelnökének, felajánlotta a telepet az ogur 
ifjúság számára. Az egész országból ide gyűjtik össze a 
tehetséges fiúkat, külön lélektani laboratóriumban vizsgálják 
meg kinek-kinek a képességeit és aztán rendelkezésére 
bocsátanak mindent: műhelyt, könyvtárt, kísérleti anya
got, tudós vezetőt és korlátlan lehetőségeket minden téren : 
fejlessze ki a képességeit és Istentől kapott tehetségének 
superlativusával szolgálja hazáját és nemzetét. Szédüle
tes gondolat ! Nincs sehol a világon párja ennek a „fiúk 
városáénak.

Amint az elektromos kísérletek műhelye mellett gördült 
el lassan a kocsink, a kapun vidám zsivajjal tódult ki néhány 
kacagó kisfiú. Élükön.sapkáját lengetve, ott haladt a múlt
kori repülőgépmodellverseny győztese; ő volt a leg- 
lármásabb közöttük. Itt volt "hát az a vidéki intézet, ahová a 
cserkészvezetője irányította I

Hazafelé száguldva, borús gondolatokon töprengtem. 
Ha az én hazám az ogur népet le akarja győzni, akkor 
nagyon kell sietnie, mert ha megérik az új vetés, akkor ez a 
kis "nép lesz a világ mestere !

Úgy elgondolkoztam, hogy hajszál hijján beleszalad
tam egy dübörgő nagy autóbuszba; igazán az utolsó pil

lanatban sikerült 
elsiklanom mel
lette. Felpillantot
tam a tükörbe. 
Sempronius moz
dulatlan nyuga
lommal ült a he
lyén, a szeme 
sem rebbent. Ki 
lehet ez az ember, 
vagy csak felhú
zott gép, idegek 
nélkül, szív és lé
lek nélkül ?

Éjjel négy és 
fél órán á t ' ültem 
a rövidhullámú le
adom előtt. Rész
letes jelentést ad
tam megbízóim
nak az utóbbi két 
hét összegyűjtött 
anyagáról. Csak 
'a fiúk városának 
alapítójáról nem 
tudtam jelenteni 
semmit. A titok
zatos adakozó ne
vét egyedül a mi
niszterelnök tud
ja, ő pedig el nem 
árulja senkinek.

2. Kukac megjelenik a színen
Ujhold napján

Ma érdekes kalandunk esett.
A titkár fél háromra rendelt a musztánggal a kapu elé. 

A pontosan előírt útirány ma a nagy pályaudvartól balra 
vezetett e l ; néhány kisebb nyaralótelepen áthaladva, 
messze keleten kell majd rátérnem az autóstradára, amely az 
ogur királyok pihenő rezidenciáján keresztül fut a Tigas, a 
szőke folyó felé. Elmaradtak mellettünk a paloták, aztán a 
kertes nyaralók ; balra hagytuk a filmgyárat is és a kül
város kopott kis házai között sikolottunk tova.

Erősen lassítanom kellett, mert az utcákon nyüzsgütt 
a sok mezítlábas gyerek. Érdekes, ha a világváros utcáin 
jár az ember, véletlenül sem lát gyermeket; a palotasorok 
gazdag emberei nem adják a házaséletüket az emberte- 
teremtő Isten szolgálatára, hanem a maguk örömei után 
hajigálják a pénzüket; minél inkább kifelé haladunk a 
városból, annál kisebbek a házak, kopottabbak az utcák, 
kevesebb az autó, de annál több a gyerek. A szegény 
munkás- és parasztcsaládokban mindenütt 6—8 gyerek 
játszik a szűk kis lakásban; ezek az ogur nép fenntartói, 
nem a fényes paloták önző gazdagjai. (Folytatjuk.)

A  R E G É N Y Ö T L E T -P Á L Y Á Z A T  M ÉG TART*Tessék megfejteni a kém titkos szavait, jelzéseit. Pl. dátumokat (pontosan naptár szerint megy a történet), helyneveket, népneveket.
Első dij ! 10 pengő, második dij : 5 pengő.

A sportpályán Ulissest láttam rikkancsnak öltözve
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Ismert tétel, hogy a háború a politika folytatása más 
eszközökkel, nemcsak a szárazföldre, hanem a vízre is 
mérvadó. Viszont a biztos győzelem eléréséhez egyetlen 
mód sem lehet elég költséges ahhoz, hogy a bekövetkező 
győzelem esetében ki ne fizetődjék. Akaratunkat az ellen
ségre rákényszeríteni, ez itt a vezérelv. Míg azonban a 
szárazföldön a győzelmen kívül az elfoglalt területeknek 
megtartására, berendezésére és kihasználására is gondolni 
kell, addig tengeren az egyedüli és legfontosabb cél a saját 
kereskedelmi hajózás egyidejű fenntartása mellett az ellen
ség közlekedésének megbénítása. Az itt elért győzelem 
nemcsak az ellenséges hajózást és hajóhadat semmisíti meg, 
hanem rajtuk keresztül ennek gazdasági életét, tehát a 
hadi utánpótlást támadja meg alapjaiban. Ez a tengeri 
körülzárás képezi a gazdasági háború alapgondolatát. Ennek a 
célnak eléréséhez még a legfényesebb tengeri csata is csak egy 
eszköz, bár a döntés kicsikarásának ezen kívül ezer és egy 
módja van. A főcél azonban minden körülmények között is 
a harc és az ellenség fölötti teljes győzelem marad, aki 
erről valaha is lemondott, az a vesztes szerepét vállalta 
magára.

Ez az elv észszerűen következik a hajónak mint fegyver
nek alaptulajdonságaiból, amelyek kimondottan támadó 
fegyver jellegűek. Még az esetleg adódó védelmi feladatait 
is csak ezen az úton képes megoldani.

Valamely hajóhad számerejét, hajóinak fajtáját és 
minőségét, valamint a kiképzés irányát egyedül a várható 
ellenség vagy ellenségek ereje és alaptulajdonságai, ezzel 
együtt pedig a rendelkezésre álló anyag és ember használ
hatósága szabja meg. Egy hajóhad fejlesztésének és ütő
képességének alapjai tehát sokkal mélyebbre nyúlnak le, 
semmint gondolnánk. Mindent áttekintő, mérlegelő és 
összefogó alapos békemunka végeredménye. Szükséges még 
az ellenfélnek állandó megfigyelése és a legapróbb részle
tekig való ismerete, mert az első összecsapásból eredő siker 
vagy balsiker a harc további menetére döntő fontosságú 
lehet.

A főtörekvés, hogy az ellenséget amilyen gyorsan csak 
lehet, térdre kényszerítsük. E cél eléréséhez azonban nemcsak 
az anyag, hanem a megfelelő személyzet megválasztása, 
kiképzése, nevelése és begyakorlása is nélkülözhetetlen. 
Tulajdonképpen ezen keresztül kapnak az úszóegységek 
lelket és harcértéket, amely sokszor hosszú évek munkájá
nak a végeredménye. Rögtönzés fegyverben, de különösen 
legénységben egyformán teljesen ki van zárva. Az alap itt a 
mindent átfogó, alapos tudással párosult akarat és férfias 
jellem. Ennél a mozzanatnál nyomul előtérbe az ember, 
akinek egyénisége döntő befolyással van a várható harc 
sorsára.

Ennek figyelmen kívül hagyásával sohasem tudnánk 
megérteni azt, hogyan veri meg a gyengébb az erő
sebbet, mint éri utói a lassúbb a gyorsabbat és az összetalál
kozást az óceán nyomtalan országútján.

A siker vagy balsiker szálai mindég az admirálishoz 
vezetnek. Származásához, neveléséhez, tudásához, haza
szeretetéhez, legfőképpen pedig jellemének alakulásához, 
ő  képezi ki a hajóhadat békében, hogy háborúban diadalra 
vezethesse. Az államfő helyettese a vízen, amivel a legszebb 
példát választotta maga elé.

A harc titkos rugói ezek, rajtuk keresztül elevenednek 
meg az eddig élettelen hajótestek.

Ha a főcél elérése az ellenséges hajóhadnak küzdelem 
árán való megsemmisítését kívánja meg, akkor ellnek nagy
jában körvonalazott lefolyása a következő :

Az ellenség kezdeményező mozdulatairól rendszerint a 
kémek, repülőjelentések, tengeralattjárók, felderítésre 
kiküldött kisebb egységek és végül lehallgatott és megfejtett 
rádiójelentések adnak hírt. A kapott értesülések alapján 
történik meg az első saját ellenintézkedés, a hajóhad útba- 
indítása a megjelölt hely felé. Az egységek biztosított menet
ben haladnak. Középen a csatahajók és a nehéz cirkálók, 
mint zöm egymás mögött, nyomdokvonalban. Előttük 
gyorsan mozgó egységekből álló elővéd halad legyező alak
ban. Az oldalakon és a vég mögött ugyancsak vannak 
biztosító részek meglepetések, különösen tengeralattjárók
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A torpedóvető repülőgép a torpedóvetés után azonnal igyekszik
menekülni

ellen. Ha most az elővéd az ellenséggel az érintkezést fel
vette, az elől visszavonulva őt a saját zömre csalja. Ekkor 
kezdődik meg a tulajdonképpeni harc. A hajóhad továbbra 
is megtartja alakzatát,- elől a csatahajók, mögötte a nehéz 
cirkálók és végül a torpedórombolók következnek.

Az ellenséges hajók nagyjában ugyanebben a csata
rendben, de szembe futnak. Amint a hajóhadak egymás 
lőtávolába érnek, ami kb. 12—25 km, megkezdődik a 
tüzérségi harc, amelybe a távolság csökkenésével párhuza
mosan valamennyi hajóágyú bekapcsolódik.

Ilyen módon az ellenfelek aránylag gyorsan elhaladnak 
egymás mellett, tehát a harc, még ha bármilyen heves is, nem 
hozhatja meg a kellő sikert. Ezért vagy megfordulnak és az 
egész műveletezést elölről kezdik, vagy pedig mindketten 
azonos irány felé kanyarodva, párhuzamosan haladva küz
denek tovább. Ez a szaladóharc. Gyakran megesik, hogy a 
fordulatozásokkal egymás követésébe mennek át. Ekkor 
körharc a neve.

Ha az egyik fél sebesség dolgában gyengébben áll, vagy 
erre őt hajósérülései kényszerítik, akkor a gyorsabb őt u. n. 
„T"-formációba szorítja, tehát eléje keresztbe kanyarodik. 
Ennek a helyzetnek az előnye az, hogy ő valamennyi ágyúját 
tudja használni, mert oldalba mindnek van kilövése, míg az 
ellenfélnek az éllövegek kivételével, a többi fegyvere tétlen
ségre van kárhoztatva. Szakszempontból pedig a hosszúsági 
szórásba beleeső lövedékek ugyancsak találatot jelentenek, 
ha nem is a célba, de az utána futó hajóba mindenesetre.

Természetesen az ellenség sem nézi a „manővert" tét
lenül, hanem igyekszik belőle kibújni. Ezt úgy éri el a leg
gyorsabban, hogy valamennyi hajójával egyszerre elfordul 
90 fokkal az ellenségtől, tehát arcvonalba megy át.

Kétségtelen azonban az, hogy a tengeri csaták alatt a 
hajók egy része jelentékenyen megsérülve mozgásképtelenné 
válik. Ennek következtében a harcegységek végül is össze
gabalyodva párharcot vívnak egymással. Ez az u. n. „meleé". 
A súlyosan sérült, mozgásképtelen egységek kivégzésére a 
torpedórombolók vállalkoznak jólirányzott torpedóveté
sekkel.

A tengeri csata eredményesen csak az egyik fél letöré
sével és teljes megsemmisítésével végződhet. A sok mozdula
tozás és a helyzet adta lehetőségek kihasználásánál első
rangúan fontos a pontos és minden körülmények közt 
működő hajónként! összeköttetés.

Természetesen ugyancsak lényegesen fontos a meg
világítás, fény és árnyékhatás, csillogás, sekély víz és a 
mesterséges köd kihasználása is. Általában a hajók mene
tükkel mindig az ellenséges tüzérségi tűz becsapódásai felé 
tolódnak el. Ennek oka az, hogy lövésszaki szempontból a 
„belövés”  legtöbbször hosszú és rövid lövések alapján 
történik.

A jelenkor műszaki alkotásai a tengeri hadviselésben is 
egész sor, a múltban ismeretlen fegyvert vonultattak fel a 
siker érdekében. Annak eldöntésére, hogy közülük melyik a 
legfélelmetesebb vagy hatalmasabb erejű, csak a velük elért 
eredmények tudnak bizonyságot adni. Vannak akik azt 
állítják, hogy az akna, tengeralattjáró, vagy a jelenkor nagv 
ismeretlenje, a repülőgép. Mások ismét egyes műszaki rész
leteket tartanak fontosnak: építési rendszereket, sebes
séget, páncélzatot. Végzetes lenne azonban a fegyverek közt 
ilyen különbséget tenni, mindegyik jó és döntőerejű, ha 
kellő időben és módon használják fel, mert csak az őket 
összefogó tudás és céltudatos vezetés lehet a biztos alapja 
annak a sikernek, amelyért alkalmazták.

A hatalmas ágyüszörnycket. hordozó acélváraknak nagysikerű ellen
fele támadt a repülőgépben

Az első táborom
A húsvéti szünidőben a 271. sz. cs. cs. ruszin raja kétnapos 

táborozást rendezett Ungvártól északkeletnek, a nevickei vár alatt. 
Kora délután indultunk a gimnázium udvaráról. Amint megérkez
tünk, mint a hangyák munkához láttunk. Szólt a nóta ; rövid időn 
belül már álltak a sátrak. A fiatal cserkészek az éjjeli szállást készí
tették elő, az idősebbek ftieg a tábortüzet. Hamarosan leszállt az este 
s fellobbant a tábortűz rőt fénye ; felcsendült a dal s szikrázott a 
jókedv . . .  Hamarosan aludni tértünk, s a rejtélyekkel teli sötétségben 
most álltam először éjjeli őrséget. Szép holdvilágos éjjel volt s az 
égboltozatot milliónyi ezüstösen vibráló csillag vonta b e ; a hideg 
szellő végigborzongatta a fáradt izmokat.

Az árbócon ott lengett a két nemzeti lobogó, a magyar és a 
magyarorosz. A közelben levél susogás törte meg a csendet. Végig
futott a hideg a hátamon —  tolvaj —  rabló közeledik ? Hopp, 
bokorból egy fiatal őzikének a feje jelenik meg. De nem csak az őzike 
ijedt meg, mi is.

A hold csendesen mosolygott le ránk és a mi kis sátorváros
kánkra. Talán szólni akart, mindenesetre ezüstös fénnyel borította 
be a tisztást. Az egész természet ünnepi hangulatban álmodott.

Eljött a reggel. A frissen nőt füvön, a szivárvány színeiben 
csillogott a harmat.

Nincs szebb, mint a tábori élet 1
Hladonik Pál VIII. o. t. 

ruszin gimn. tan. a 271. sz. 
„Csodaszarvas”  cs. cs. ruszin 

rajának rajvezetője.
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özei id gesztenyefa a Zugligetben

Friss, meleg a gesztenye — hangzott az 
utcakon még nem is olyan régen. A der
mesztő tél után itt a tavasz simogató me
lege s a gesztenyések eltűntek.

SZELÍD GESZTENYÉK BUDÁN
Mi is termelünk gesztenyét? Igen, főle? 

a nyugati megyékben. Sok van Vas és 
Zala megyeben. Híresek a kőszegi, pécsi 
nagymarosi és visegrádi gesztenyefák’
tK°S7on Ctt í'-a,n például eSy hatalmas, kb 700 eves szehdgesztenyefa, melyet több 
ember sem er körül. Sőt nem is kell olyan 
messzn-e mennünk, gondoljunk csak a 
budai szelidgesztényékre.

Őszi kirándulásaink során egyszer a 
Disznófohoz is ellátogattunk. Nem messze 
egy kis tisztáson két élesen elkülönült fa 
otiott szemünkbe. Szelídgesztenyék

A haragoszöld lombokból fél ökölnyi 
nagyságú világosabb, tüskés termések tűn- 
5 -  , A  “ ° vid törzsön hatalmas korona. 
Közelebbről is szemügyre vesszük. Levelei 
hatalmasak, hasonlók a bálványfa levelei
hez, de csak alakban, mert kétszer akko
rák, melyen fűrészesek, bőrneműek és nem 
összetettek.
. Ma ezen a helyen két fa van. Egy nagy 
f f  ef>K kisebb. Régebben, amint a hangyák 
áltál lukasnak használt tönkök mutatják, 
több, jóval nagyobb fa állhatott itt. EŽekl 
uek a termeséből kelt ki a mai nagyobb 
fa míg a kisebbik, a régi sarjhajtása lehet.

Mint régibb maradványokból kitűnik, a 
szel.dgesztenye valaha hatalmas erdőket 
alkotott hazank területén, de a hozzá meg
jelenésében hasonló rokona, a tölgy csak
nem teljesen kiszorította.

Levele bőrnemű s ez arra mutat, hogy

a kiszorulás a hűvösebb éghajlat miatt 
következett be. A  növényföldrajz meg- 
allapitasa szerint: bőrnemű levéllel ren- 
delíSez,.°L/ ak csak délebbi vidékeken élnek.

Később azután találtunk még a környé
ken egy kettős fát. Az erdészektől hal- 
lottuk, van meg néhány darab ezeken ki- 
vul is.

E fákkal szemben is kötelez a VI cser- 
kesztorveny: Ne bántsuk, védjük és min
dig tisztelettel nézzünk fel rá, mint egy 

k?r »»maradt utolsó emlékeire a 
toldkozitengeri növényzet őrszemeire, me- 
y.ek- vlc » rra ’ faSSyal dacolva állják a 

vártát. s °t, ha észrevesszük, hogy valaki 
bántani akarja, menjünk oda és magya
rázzuk meg ezeknek a fáknak ritka ér- 
teket.

A  magyar gesztenye minőségben nem
r ^ U\ v aZo 0,asz marómnak. Apróbb, de édesebb. Sajnos, a hideg miatt 

nem mindig érik be rendesen és ezwt csak 
másodrendű áru marad.

Nemrégiben megindult egy mozgalom a 
szel.dgesztenye érdekében. Országsainkra, 
utcainkra igen gyakran idegenből hozott, 
semmi hasznot nem hajtó fákat ültetnek. 
Miért ne lehetne ezekre a helyekre olyan 
hasznos, amellett igénytelen és elsősorban 
ősi magyar fát ültetni, mint a szelídgesz- 
tenye. Adja Isten, hogy ennek a mozga- 

mnak minél nagyobb eredménye legyen.
Márkus György

Néhány levél A szelíd gesztenye törzse Egy ág a jól ismert bozontos evümölrr«*! 1. „
hasonlít a vadgesztenyéhez, egyébként nem is rokonok)

& it& a ő ÍH Ú ó  u í z z e í

Évtizedek óta fáradoznak már azon, 
hogy olyan tintát állítsanak elő, amely 
lathatatlanul ir s amely melegítésre vagy 
kémiai behatásra láthatóvá válik. Igen 
elterjedt a különféle kobaltok használata 
amelyeknek alig látható halványrózsaszín
irasa melegítéssel erősen megkékül s a ki
hűlés után ismét eltűnik.

A kémia fejlődésével a titkosírású tin- 
tak szama megszaporodott. A  különféle 
lathatatlan vagy alig látható nedvek írá- 
sat (pl tej, citromnedv írásait) kémiai be
hatással ma mar minden esetben láthatóvá 
lehet tenni.

Mind a mai napig azonban desztillált 
vízzel történt írást sem kémiai, sem fizikai 
utón nem sikerült elővarázsolni. Érdekes 
cikket olvasunk erről a kérdésről a német 
„Umschau -bán Professzor Plotnikow szá
molt be kísérleteiről és reánk magyarokra

különösen értékes, hogy az új felfedezést
P ag:yar Fekete és a nemet Kichl segítségével érte el.

Ha száraz papírlapot helyezünk egy ned
vesre, s valami tompa heggyel írjuk 
a szöveget, az a papír megszáradása után 
teljesen eltűnik. H a a víz egészen tiszta, 
desztillált volt (a vízvezetéki víz mindig 
tartalmaz különféle oldott ásványi sókat),

efiLás ííáSt,AK dÍff- SCm fizikai> sem kémíaieljárással előhívni nem tudták.
Ma már az előhívásnak két módja is 

ismeretes: az egyik szerint a papírlapot 
ismetelten benedvesítjük s így az írás is 
m t láthatóvá válik, Ja la p ^ s z á r a d á s t  
val pedig megint eltűnik.

perint a száraz papírlapot fes- 
tekoldatba áztatjuk. Az írás helyén a fes
tékanyag erősebben lerakódik. Mcgszára- 
das után az írás rögzítve marad. Legalkal
masabbak erre a különböző kék (1 az
f i n l ’ iMmC ^ x , ntén kék sínnel, pala- tinechtblau GGN rögzített) zöld, illetve 
karmin színek.

A papírfajtát is gondosan kell megválo
gatnunk. A  vastag minőségűek, mint a 
rajz- vagy konceptpapír nem alkalmasak.fPi s ur,í'
f „ , f . 7 ÍZf el *ő.rtént titkosírás előhívásának

" " a t u-
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. ..  ,” A  Vf-‘n Dörmögő mcgránditotta a vál 
lát és a magasba kémlelt. Bob a 0013” -at
ségbernWakefieíriShUHa ,ecsúszU,ttí'' a mélv- 
a |obbsX?nyra . ” agy pedi«  klm*‘ *>tt

ségét^ M tám  ̂ M e r k e a r t ^  1 na®ys.Zerd"
tavaszi ökörnyál ott lá t ó i t  i , Az lz8aIom mint a 
* «  t»v»szi

“ e^ t v t « i «  lé g k ö r t M

S f i e S r .  .'28a,0ra to ta » “ ,  » ‘ l a P o n X C

megjelent a szerkeszt«, Polisi’  i>á: ’  pattant az aitó s

? * ■ « ! “ ' 8 y  * » •  U « *  “

M i
sarat s fejemet rá, n 2  Í S S S S t  to® ™ * ’ ' " ' 8á,ljllk *
Piros 2 g S T t ó 3 r„l--",k,r C' Z,,t iriiríllottem a világ,

'  mát kiverte az S i d L g  * “ emem «“ “ • Homloké

sem S á t i k S S ' m ^ S T  ™ a |kr áSba 
bravart, mint v é g ^ J  ™ W »-

s 'Z 'tíZ t'B M a X Z lT L U F  ,ar,S a * "  * '* " * « * -
«ZZ

harc folyt °az ^m obusthi' . J á n ^ T i ’ 1J?!ösá80s Oet-halál- 
15,Iliink fel e r r e * S , í “ L “ >ka"  ■>**•

De aztán k é s ő b ^ r á jö lte m  tu T o k ra ^ A z"1 . akadi 0|r-
bek szeretnének Jenni m int v.niniái em]3erek értékeseb- 
balesetbiztosítása fe je n k é n tu H v a n is ^ n  nnn M llh'.r t  üzem lszőrű turiof n** -u  ̂ . ©ynnis o0*000 pcnöo . N affv-
fillért ér A „ l ;  í f j , . vaIaki haj*zálanként legalább íö  
felszállással 1400-an* lettek^ rl Ív i d* 'm a C S 3 k, egy naP°n 87

s ™ : S 5 ^ = B 2 v S
o  u f n n n ü t d E k "  M á Ü £ f i a,k« ,a“ k^ e k

A repni«,ér szilén jártunk már.

T ^ ~ j r ^ % a r  *  z t :  1
kJ & t& s s  r x i  s s l t „;»8 kr m"‘ ’

Jól megnézték, minden rendben ?

LÉGIBETEGEKNEK —  FÜR LUFTKRANKE

Megmozduld a ^ S a ^ a l a Í T 8 f ŐVel kezdtck dörögni, 
repülőgép a,ól ' S ^ v étle n ü l süllyedt a

o ld a £ ‘ b l S S 0h í v ^ f c e^ “ « ® ;^  hatan: , Az ü^sek
tilos. Mondanom semkell  h™ menetközben kinyitni 
leugrálni se tanlsos. Még ’ a T e Z r é T T ^  ^  és 
felugrás kissé nehezebb lehet ,pmépzdem> de a
vezetőt nem látjuk 2~ 2 "»■*• A

váratlanul és reSsTcrtdenai'fe’ l - S l S m ? ím h 1' ”  ' 8y

£ £ f t s * r .
billenti szívünket és gyomrunkat. d<?S ismét helyére

Megkapóan gyönyörű innen felülről a viláo a n mmt valami csillogó szikrád , a vlIa8- A Duna,
apró kis paloták a®hullámos írnállstszala«y ° «  kígyózik az 
között. A hidak’keskeny Dántól í ”  P? T áZÓ ^ h a j la t o k  
Vár felett járuttk *  S S S t e t  S é í  ^  A klr4lyi
felfelé. Mintha zabszemek S z n t a á f ,C« “ k°k hÜZ" ak
sorakoznak k> S n z ^ g f ' Jie. k« l  merev.giédában 
ebben a nagy kírengetegbeí atramé|l5 rendszeresség

fe la d S ^ lS T ly a n ' bZ S i” ' ? b'Z° n.y kk' ‘  k™"P«
A Városliget főié S ^ A ^ L ^ " ^ ?  !“  ml” d«»- 

villannak a fák zöldiéből \ f SárHornyai, épületei elő
fodrozzák.!. J <1- A vár“ sligeti tavat csónakok

Hiába keresem a részlet”  ot ■ »
parkokat, tereket... Hatalmában Ért “ teákat,
hegyek kúpja felett é g ő T n  « f ?  í art az ” egész”  A 
fojtogatóan egymás nvabtSrcPV f  táyolbavesző horizont, a 
a villanegyedek színes k én e  n ^ ‘“Pedett bérpalotarengeteg, 
redőzése, “a pályaudvarok j W M ^ d f f i S £ a hu,,ámos

pest, te !üstg!úró°£rm fsTőr!nU0 ! agy 'gy felülröl> Buda- 
becs dini és S . r e ^ T Í  ^ S G S a ^ V S  ' C "

v«gyF°épUü í í f l ^ 0e f  ̂“i S í o S 'Í S  " ] “ ha a híradókban 
Az egyik ablakon keresztül az azn rk l é,mém,yé.
vitorlázó fehér felhőbolyLk úsS^k t0Vább'

Tájékozódási k T p S ^ S i . ^ X S t e ^ !  £  ^

vittem véghez az nmen-boi 6 -^1j ard ta laJ°n állni I Nem
nagvához hasonló hőstettet mécis°hrVeli!a W.akefie,d had
repültem életemben ! s h S ?  baSZke vo!lam. Először

Repülés, te könnyed^tovaszálM ^ T ’ nem utolJára 1 szerettelek, ~ vaszalló élmény, örökre meg-
Jákó.
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Hol találok régebbi M. Cs.-ek- 
ben törvénymagyarázathoz jó 
cserkészelbesxéléseket?Nagyon sok van. (Csak a kilencedikhez és a tizedikhez nem igen van.) — Itt közlünk egy csomót a M. Cs. X .—X X . évfolyamaiból.I. törvény: Györki Laci bánata (X . évf. 23—24. szám). A  gróf úrfi (XI. 9.) Falusi tüzek (XII. 7.). A  kis Ficér bűne (XVII. 4.).II. Válaszúton (XI. 5.). Cserkészetéietre-halálra (XI. 17.). Viharban (XII. 6.). Azok az apró szamárságok (XII. 8.). Az utolsó tüzér (XVII. 5.) . A  magyar kötelességtudás (X X . 6.). Az örök törvény (X X . 13.). Csapdák között (X X . 21.). .III. A bűvös sóskifli (X . 20.). Édes nemes gesztenyét (XI. 24.). A  fecskék tavasza (XII. 7.). Akik virrasztottak (XII. 9.). Muskátli Miska (XIII. 10.). A  liliom tündére (XVII. 8—9.).IV. Testvérek (XI. 2.). Gyurka és a birkenheadi suszter (XI. 4.). Este a város fölött (XII. 6.). Pista megérti a művészet lelkét (XIV. 17.). Christian Knudsen (XVII. 8—9.).V. Csfk Laci, a pedagógus (X . 23—24.). Idegen zászló miatt (XI. 5.). Egy jól végzett megfigyelés (XII. 21.). Múlt és jövő (XIII. 8.). Karácsonyest a kőrengetegben (XIV. 23—24.). Dávid és Góliát (XVII. 18.).VI. Az én barátaim (XII. 17.). Bogyi és a fecskék (XII. 19.). Eldo- rádó (XIV. 5.). Az Isten hárfása (XV. 22.). Az Úristen csúzlisainak társasága (XVI. 13.).VII. A  mosolygó ember (XI. 6.). Az intőcédula (XIII. II.). A  motívum (XIII. 20.). Hát „ezekkel”  nem lehet együttdolgozni (XV. 7.).Vili. A  fakutya (X . 3.). A  mosolygó ember (XI. 6.). Azok az apró szamárságok (XII. 8.). Huszárcsfny (XVII. II.) . Az utolsó roham! (X IX . 20.).IX . Nézem a pengőt (XIV. 22.). Hogyan segített a selyemkukac a jamboreera (XVI. 15.).X .  Szabó Ferke visszatalál (XIII. 19.). Tuki a nyakmosásról (XIV. 19.).

A  92-es őrsvezetők.

Mentőcsónakbaemelésnél a fuldoklót a csó
nak éles pereme igen gyakran megsérti. Nem
csak a bőrt horzsolhatja le, hanem igen köny- 
nyen izómszakadást és bordatörést idézhet 
elő.

Áz amerikai cserkészek az alábbi kis talál
mánnyal könnyítik meg a kiemelést.

A csónak hátulsó részére gördítő faszerke
zetet készítenek. Két nagyjából félköralafcú 
deszkalap közé sima. lecsiszolt rudakat erő
sítenek. Még pedig úgy, hogy a rudak köny- 
Tiyedén forogjanak.

A faszerkezet szélessége nagyjából meg- 
egyezik a csónak hátulsó részének szélessé
gével (tehát kb. 50 cm.). Minél szélesebb, an- 
nál jobb. A testnek kizárólag a rudakon sza
bad gördülnie. Tehát a legcélszerűbb megoldás

az, ha a forgórudak a perem fölé emelked
nek. Így ugyanis még a szerkezet pereme 
(amit ajánlatos gömbölyűre lcráspolyozni) 
sem okozhat horzsolást. ,

A szerkezet gyorsan felszerelhető kell hogy 
legyen.

Ne beszélj folyékonyan !
Nem is tudjuk, hogy beszéd, vagy tüsz- 

szentés közben mennyi sok apró finom nyál- 
cseppet köpünk ki! Ezek a cseppecskék sok
szor nem láthatók, mint ahogyan a sok ezer 
porszemet sem látjuk a levegőben. De ha 
látni akarod, megláthatod őket! Megszámlál- 
hatatlan tömegben kergetőznek a porszemek 
a homályos szobába behulló fénycsóvában. 
Ugyanilyen kísérlettel láthatóvá válik előt
tünk a freccsenve repülő nyálcseppek útja 
is. Köhögi bele ilyen homályos szobába futó 
fénykévébe s szabad szemmel is sokat látsz. 
Hát még ha ügyesen le is fényképeznénk eze
ket a nyálcseppeket. Különösen a kemény 
mássalhangzók (p, t, k) kimondásánál repí
tünk számtalan nyálcseppet a levegőbe, vagy 
esetleg szemben üiő társunk arcára, szájába!

Pedig ez nemcsak illetlenség, hanem káros 
felületesség is lehet. Mert a nyálcseppek út
ján könnyen megfertőzheti a beteg ember a 
másik embert. Különösen az influenzás, skar- 
Iátos. diftériás és orbáncos beteg nyála be
tegségokozó.

A „folyékony”  beszédről tehát még akkor 
is le kell szoknunk, ha valami fejlődési rend
ellenesség miatt könnyebben beszélünk úgy, 
hogy a nyálunk kifröccsen a szánkból. Leg
jobb, ha a tükör előtt gyakoroljuk a szép be
szédei, amely a magyar embernek egyébként 
is sajátossága. Köhögni, tüsszenteni pedig 
csak zsebkendőnkbe szabad.
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ÜZEN AZ M. CS.
Llpták Sándor 836. Leveleden se keltezés, 

se postacím! Ha versedet figyelmesen elolva
sod, magad is belátod, hogy nem közölhető. 
Hemzsegnek benne a helyesírási és szerke
zeti hibák. Előbb írjunk helyesen magyarul, 
azután próbálkozzunk verseléssel. — Marto- 
nyik László 256. Leveledre te sem írtál posta
címet! Amennyit megírtál a Nagyságos Feje
delemről, annyit minden magyar cserkésznek 
tudnia kell róla. — Isépy Tamás 36. Kraszna- 
horkai cikkedet egy-két jó fényképpel, eset
leg rajzzal szívesen hoznám. Kár. hogy túl
sók benne a poétikával foglalkozó, diákember
nél érthető idézet. — Szamos Gy. Köszönet 
a versért, 2 sort közlünk: ,,Sok szegény gye
rek hajléktalan, Segítsen, kinek otthona van." 
A cserkészek bizonyára mind segíteni fognak. 
— Kerekes Béla közölje velünk címét, hogy 
tábori naplóját visszaküldhessük. — O. J. 
Jóska fiam, a leveleden nincs postacím! 
„Baja" talán mégsem elegendői A versedért 
kettős barackot nyomok a fejedre. Az elsőt 
azért, mert_ majd minden sorban helyesírási 
hibát hagytál. Illik ez a magyar cserkészhez? 
Es illik-e verset írni az iskolát, tanulást nem 
szerető diákokról annak, aki híven akarja tel
jesíteni kötelességét, amellyel hazájának tar
tozik?! A nemtanuló diák nem lehet cserkész! 
Mindkét vonalon alapos javulást kíván és a 
közelgő Szent György ünnepen egy kis lelki- 
ismeretvizsgálatot ajánl szeretettel a Magyar 
Cserkész. U. i. Az „Elhagyott szereletn“ -re 
nem találok szavakat. A Csibi kutyámra a 
6, törvény mond ítéletet.

Mit itassunk mérgezettel ?
A tankönyvekben többnyire a vízzel való 

hánytatás szerepel. Pedig hódító mérgezések 
esetében helyesebb volna tiszta víz helyett 
olyan keserüviz itatása, amelybe előzetesen 
szénport is kevertünk. Erre azért van szük
ség mert esetleg a beteg elalszik, mielőtt si
került volna a meghánytatása. Erre való te
kintettel mérgezéseknél a laikus elsősegítség
nyújtók által nyújtandó elsősegély kivitelét a 
kopenhágai nemzetközi mentőkongresszuson a 
Budapesti önkéntes Mentőegyesüiet kiváló 
igazgatója, dr. Ruszwurm Rezső a következő
képpen ajánlotta: „Minden nem maró mérge
zésnél, ha eszméletnél van a mérgezett, itas
sunk haladék nélkül 1 pohár keserűvízben, 
vagy ennek hiányában tiszta vízben jól elke
vert 2 evőkanálnyi szénport. Erre azért van 
szükség, mert a hánytatás nem mindenkor 
sikerül és az eredménytelen hánytatási kísér
letek alatt akadálytalanul szívódhatik fel a 
méreg, ha nincs a gyomorban aktív szén. 
Amikor a mérgezett a szénkeveréket megitta, 
hozzáfogunk a hánytatáshoz olymódon, hogy 
ujjunkkal, kanál nyelével, vagy más tárgy- 
gyal a garat hátsó falát ingereljük. Akár si
kerül a hánytatás, akár nem, 3—4 perc múlva 
újból két evőkanálnyi szénkeveréket adunk a 
mérgezettnek. Bódltó mérgezéseknél különö
sen fontos az elsősegélynyújtás gyors üteme, 
mert különben elalszik a beteg, amikor aztán 
a laikus elsősegélynyújtónak nem áll többé 
módjában a méreg eltávolítása, vagy megkö
tése. (Mentők Lapja.)

A köszürűlés csődje
Döme, mint az őrs ezermestere, megtanított 

bennünket a pohárban való ollóélesítésre. Most 
én következnék, az őrs mágusa. Mit tehetek?

Nehéz, nagyon nehéz. Mert mit kezdjek egy 
olyan ollóval, amely még a Csubi sörtéit is 
könnyedséggel metéli darabokra. Nem. nem is 
tudom, megtarthatom-e a mai bemutatót. 
Hopp, de mit látok! Egy szalmaszál a sarok
ban. Nagyszerű! Ha megengeditek, kiviszem 
egy pillanatra s lemosom. . .

Úgy, már itt is vagyok. Tessék, itt a 
szalma. Vékony kis cérnaszálat húztam ke
resztül rajta. Nem csalás . . .  ! Tessék, ide- 
oda lehet húzni a cérnát. Na most figyelem! 
Derékba töröm a szalmaszálat. Csubi, elő az 
ollóval, úgy, szépen vágd ketté.

íme a kettévágott szalma! Na és a cérna...?

Teljesen ép és egész
séges 1 Döm e, úgy
látszik, mégis csak 
csődbejutottál az 
ollóélesítéssel.*

Csöpi mint eddig, 
m ost is elárulta a 
„trü k k öt” . A  szal- 
maszál hátoldalán 
keskeny kis nyí
lást vág. Mikor félbetöri a szalmaszálat, 
a cérnaszálat kezével ügyesen megfeszíti. A 
cérna megfeszftve kihúzódik a nyílásból s így 
az ollóval csak az üres szalmarészt vág
ják át. A megfeszülve kihúzódó szál nem látszik.

E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R  
Budapest, II, Lánchíd ucca 5 ,

Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzési 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás —  vétel —  csere.

Egy kézzel fogjuk a szalmaszálat, így a fe
szülő cérnarészlet éppen ujjaink közé kerül.

Egyszerű, de hatásos! Arra kell csak 
ügyelni, hogy a szalma felhasftott oldalát a 
nézők ne láthassák.

*
Próba szerencse! Nem minden olló éles, 

még ha egyenesen a köszörűstől jönne is.

A z  árvízkárosultak javára
„Erezze minden bajbajutott a megértő 

magyar szívek támogatását."
(A Kormányzó Ür felhívásából.)

2.—
3.—

10.80
15.—

Uj. találmány 
eí&ülyedt hajók hiemeCéáéxe

Most folynak a kísérletek olyan nagytelje
sítményéi fagyasztógéppel, amely a vízbe s ü l 
lyesztve a gép körüli víztömeget hamarosan jéggé 
szilárdítja. Nemcsak rianások, jégrepedések 
befagyasztását teszi lehetővé ez a találmány, 
hanem lehetőséget nyújt arra is, hogy az el
süllyedt hajókban és hajók körül lévő vizet 
jéggé szilárdítva a hajó a felszínre emelked- 
]ék.

(L helyet hehayét niiuié&zete
A  köhögés tulajdonképpen rejlexmozgás. 

Ennek ellenére nem a legcélszerűbb. ‘
„ A z  emberek helytelenül köhögnek” , álla

pította meg dr. H . H enrid. A  köhögés előtt 
az ember rendszerint nyitott szájjal gyorsan 
és hevesen szívja be a levegőt. A  köhögés cél
ja viszont az, hogy a légutakbw (torokba, hör
gőkbe) került nyálkát vagy idegen testet eltá
volítsa. A  gyors belélegzés az • eltávolttandó 
testet még mélyebbre süllyeszti, csúsztatja úgy, 
hogy a kiköhögés rendszerint mát nem tudja 
elvégezni jeladatát.

Ha ezzel szemben lassan és nyugodtan az 
orron keresztül szívjuk be a levegőt s a tüdőt 
sikerült bő levegőmennyiséggel megtölteni, úgy 
a gyors levegőkiszorítás, a köhögés célját éri.

Dr. H . Henridnek egyetlen egy köhögéssel 
ilyen módon sikerült egy olyan, borsószemet 
kiköhögnie, amely már majdnem a tüdejébe 
került.

A  helyes köhögési módszernek egy további 
előnye az, hogy az orron keresztül a tüdőbe 
került levegő már átmelegitctt és párás, így 
nem idéz elő köhögési ingert.

Magyan xa&dan a gxánáí?
A  háborús festők ecsetje úgy rögzíti a gránát 

robbanást, hogy a repeszdarabok rendszertele
nül szerteszét freccsennek a levegőben.

Ezzel szemben a repeszdarabok a mechanika 
törvényei szerint meghatározott rendszerben 
írják le pályájukat. A  mechanika egyik tör
vényé az, hogy a test súlypontját minden kö
rülmények között megtartja. A  kilőtt vagy el
hajított s felrobbant gránát súlypontjd (a szerte
repülő repeszek összsúlypontja) továbbra is a 
gránát röppályáján mozog. Tehát —  hacsak 
különös körülmények nem bejolyásolják a 
robbanást —  a repeszek arányosan repülnek 
szét. Nem fordulhat elő az, hogy az egyik 
oldalon sok nagy repesz süvít, a másik oldalon 
kevés, kicsi.

A  Newton-féle törvény szerint s nem a fes
tők elképzelése szerint repülnek szét a gránát
szilánkok.

U hdámú újadé taídimánga: 
hancoíái hanggal

A /randa vezérkar foglalkozik azzal a talál
mánnyal, hogy hang erősítőkkel, illetve hangszó
rókkal saját tüzérségének hangerejét megté
vesztés céljából növelje. Ugyanilyen módon 
repülőgépek motorzúgása is jelerősíthető, utá
nozható. Elektromechanikai berendezéssel és 
hangszórókkal tüzérségi tűz vagy gépfegyver- 
tüz hangját utánozhatják ott, ahol nincs is 
tüzérség vagy gépfegyver. 300 méter magasra 
felengedett, hangszóróval jelszereit s cellofán- 
burkolattal láthatatlanná telt sárkánnyal az a 
hanghatás érhető el, mintha bombázó repülő
gépek közelednének. Egyetlen egy hangszóró
val felszerelt repülőgép is azt a hatást kelt
heti, mintha egy egész repülőszázad közeled
nék.

Ilyen akusztikai megtévesztésre szolgál a 
esatakiáltás is.
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Cserkészek!
KÖZELEDIK A M AGIAK K Ö M  VVAI" 

Ismerjük meg értékeinket!
A FINN NÉP

ma a nemzeti életét, szabadságát féltő és vé
delmező emberiség rokonszenvének és méltó 
csodálatának középpontjában áll.

Finnország maroknyi népe megannyi hős
ként szállt szembe a kultűraromboló, pusztító 
bolsevizmus halálos Ítéletével, s vitézi tet
tekre csodákat halmozva, mutatta meg az 
igazi szabadság és hazaszeretet, a tisztes
ség és erkölcs minden ostromot kiálló, túlélő 
hatalmát.

Minden igaz magyar a jó testvér féltő ag
godalmával tekint a közeli rokon, de szá
munkra mégis oly távoli, idegen nemzet felé, 
amelyet alig-alig ismerünk.

A Finnország birtokáért folytatott egyen
lőtlen küzdelem bámulatos harcosai hazájának, 
kultúrájának, lelki világának, ezernyi egyéni 
sajátosságának megismertetését szolgálja vitéz 
dr. Nagy István szerkesztésében és a Ma
gyar-Finn Társaság kiadásában megjelenő

„FINNORSZÁG 1940“
című gyűjteményes munka.

A terjedelmes mű — a kérdés aktualitása 
nyomán felburjánzott, számos megtévesztő 
célú, névtelen alkalmi szerzőnek kizárólag 
üzleti érdekű kiadványaival szemben — leg
kiválóbb államférfiaink, tudósaink és szak
íróink munkáit öleli fel.

A mű szerzői és cikkírói :
Dr, gróf Teleki Pál, ,m. kir. titkos tanácsos, 

m. kir. miniszterelnök; dr. Karafiáth Jenő, m. 
kir. titkos tanácsos, Budapest Székesfőváros 
főpolgármestere; Tasnádi Nagy András, m. 
kir, titkos tanácsos, a képviselőház elnöke; 
dr. Nagy Emil, ny. miniszter, a Magyar-Finn 
Iarsaság elnöke; Thuróczy Zoltán evangélikus 
püspök; Jalsoviczky Károly ny. államtitkár; 
dr. Eyssen Tibor miniszteri tanácsos; Csekey 
István egyetemi tanár; Kogutowicz Károly 
egyetemi tanár; Zsirai Miklós egyetemi tanár; 
Kodolányi János fró; dr. Bán Aladár m. kir. 
kormanyíőtanácsos; Nemes Erdeős László szá
zados, katonai író; dr, Weörös Gyula, a hel- 
smkii magyar int. igazgatója; dr. vitéz Nagy 
Iván miniszteri osztálytanácsos, a Magyar- 
Finn Társaság alelnöke; dr. Gaskó Dezső or- 
vos, a Magyar-Finn Társaság ügyvezető al- 
elnoke; Kovács László tanár, a Néprajzi 
Múzeum tisztviselője; dr. Sztriiich Pál egye
temi tanársegéd, a Magyar Cserkész főszer
kesztője; Misángyi Ottó.

A „Finnország 1940“ számos képpel tarkított, 
vaskos kötete valóságos lexikona a ma lég- 
érdekesebb kérdésnek, amely nemcsak hason- 
lat nélkül álló szerzői együttesével, de ugyan
úgy kiállítás tekintetében is fölötte ál! min
den eddig megjelent e tárgyú könyvnek.

A „Finnország 1940“  a tudomány és irodalom 
minden barátjának, a finn-magyar testvériség 
minden ápolójának és a kérdés iránt érdek
lődő minden kultúrembernek komoly, igaz ér
téket jelent.

A Magyar-Finn Társaság, amely az egyet
len hivatalos elismert finnbarát egyesület —
? mint ilyen — egyedüli engedélyese a finnek 
javara indított gyűjtésnek, e munkát is a 
„I  estvér a Testvérért" akció szolgálatába 
állította.

A mű — első kiadásként — csupán a meg
rendelés szerinti példányszámban jelenik meg.

A lélek erősebb. „Ma annyi a szenvedés 
a világban; íme egy élet, amelv jóformán 
másból sem állott, mint szenvedésből és 
mégis szép volt, alkotó volt, érdemes volt. 
Ma annyira hajiunk rá. hogy testi-lelki adott
ságainkkal mentegessük hibáinkat: íme egy 
lélek, akitől a természet mindent megtaga
dott, amit fizikumban, idegekben adhatott és 
mégsem tört le: mégis egész ember tudott 
lenni. . Ezekkel a szavakkal ajánlja Sik 
Sándor Harangi László kiadásra kerülő napló- 
részleteit előszavában.

A magyar Fehér Szarvas (Sachem O-mis- 
tai-po-kah) a schaghticoke indiánok törvénye
sen megválasztott törzsi aifőnöke, kinek in
dián könyve az ezidei könyvnap nagy meg
lepetése lesz.

*
Honpolgári, honvédelmi ismeretek

A JVlagyar Cserkészszövetség kiadásában 
most jelent meg ez a páratlanul érdekes tar
talmú könyv. Gyönyörű színes képek, nagy
szerű rajzok és ábrák díszítik,

A magyar ifjúság számára készült. Célja 
az, hogy összefoglalja a legfontosabb honpol
gári és honvédelmi ismereteket. írója: Szur- 
may I ibor vezérkari százados, munkatársai
val; Arady István. Deméndy (Kteineisel) Mik
lós, Nemere János és dr. Csicseri Ormos Zsig- 
mond cserkésztörzstisztekkei együtt úttörő és 
hézagpótló munkát végzett.

Nincs Magyarországon még egy ehhez ha
sonló, a honpolgári és honvédelmi ismereteket 
ilyen érdekes és élvezetes formában felölelő 
munka.

A könyv vitéz Stagnagorai Solymossy 
UlasZió és vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc ve
zérkari ezredes urak irányelvei alapján ké
szült és azt a honvédelmi miniszter úr rende
letével jóvá is hagyta.

Cserkészeknek és leventéknek egyaránt nél
külözhetetlen. A cserkészpróba anyagát tar-

Kerékpározók figyelmébe! A Bosch-dinamó 
alni acélmágnessel, 6 V 3 W teljesítményt ad. 
A mostani WMA típust megelőzően azonban 
kisebb teljesítményű 6 Voltos, sőt 4 Voit fe
szültségű Bosch-dinamók is forgalomba kerül- 
tek. Aki tehát meg akarja magát attól ki
múlni. hogy izzólámpája a túlfeszültségtől ki
égjen, vagy esetleg gyengén világítson az a 
kerékpárüzletben, égő vásárlásakor összeha
sonlítja a dinamón lévő elektromos adatokat 
(pl. 6 V 3 W) az izzólámpa foglalatán lévő 
felírassa!.

talmazza, de minden sora a cserkészkereteken 
túl az egész magyar ifjúsághoz szól.

A könyv fejezetei:
Nemzeti jelvények, imádságok és azok- 

uak járó tisztelet. — Az ősi magyar ka- 
tonaeszmény. A hon- és nemzetvédelem lé
nyege. —  A cserkészet és leventeintézmény 
katona eredete, nemzetvédelmi kötelessé
geink. — Katonai erények. — Katonai rend
fokozatok. — Legfontosabb fegyverek és 
harcgépek lényege. — Fegyvernemek, szol
gálati agak. — Kémelháritás. — Magyar- 
ország közigazgatási felosztása. A honvéd
ség és közrendészeti szervek általános szer
vezete. — A honvédség belső élete. — A 
repülésről és légi erőkről. — A légi és gáz- 
haborúrói. — Honi légvédelem. — A hon
védség nemzetvédelmi feladatai. A cserké- 
szét bekapcsolódása a honvédség feladataiba. 
— A kozkötelességek és az állampolgárok 
alapjogai.
A könyv ára: 2.60 pengő. Kapható a könyv- 

kereskedésekben és Cserkészboltban.
Cserkészek, leventék, a könyv más formá

ban nem pótolható értéket jelent.

Társasjáték a fontosabb térképjelek elsajá
tításához. A térképen felhalmozott jelanyagot 
megérteni csak az tudja jól, aki ismeri 
azokat a jeleket, módokat, amelyek segítségé
vel a rejtélyesnek látszó jelzések ismertté 
beszédessé válnak.

A m. kir. Honvéd Térképészeti Intézet most 
Kmaött jarorjatéknak nevezett csinos kivitelű 
társasjátékot, melynek segítségével egyszerre 
többen is igazán játszva tanulhatják meg a 
legfontosabb térképjeleket éspedig úgy, hogy 
a jelnek térbeli valódi képét is szemlélheti. 
Ezzel a játékkal egyúttal a katonai járőr 
magatartásával is megismerkednek a játszók. 
Minthogy a játékosok harcászati helyzetben 
vannak, kénytelenek néhány csapatjelzést is 
elsajátítani. Mindezek mellett megismeri mi- 

a *a*ona által künn a terepen jelentés 
céljából gyorsan elkészített tájképvázlat, mi
ként kell azt helyesen és gyorsan térképváz
lattá átalakítani, hogy jelentése jól felhasz
nálható legyen.

A csinos, sokszínű, művészi kivitelű játék 
ára 2 pengő. Kapható: Kókai Lajos könyv- 
kereskedésében, Budapest, IV, Kammermayer- 
utca 3.

*

Uj földrajzi faliképek Magyarországról.
Magyar városok, magyar tájak. Kókai Lajos 
kiadása.

A 20 képből álló sorozatban Budapest 
5. Esztergom, Székesfehérvár, Debrecen, 
Kassa és Szeged 1— 1 felvétellel szerepel 
Gyönyörű légifelvételek vannak Győr, Hévfz- 
furdó és Szombathely városáról, meg a bala
toni fennsíkról. Cserkészotthonoknak különösen 
szép díszei lehetnek a tisztán földrajzi táj
képek; a Balaton nyugati része a Badacsony
iival, a Duna völgye Visegrádnál, a fertő
rákos! kőbánya és a két igen jól sikerült 
kárpataijai kép: a borkúti völgy és a Tuta- 
josok című. A képek nagysága 50X70 cm, a 
széles szegélyen szakszerű magyarázó szöveg 
van. Egy kép ára P 2.40, egy sorozaté P 36.—. 
erős lemezre vonva képenkint 2 pengővel 
drágább.

% i
Megjelent a Kárpátalja új turistatérképe 

t g y  lapon megtaláljuk 1:200.000 méretben az 
egész Kárpátalját. Határok, tilosterületek és 
a természetjárás szempontjából egyéb fontos 
részleteket külön feltüntették. Ára: 2,— p !

Tűbefűzés papír segítségével
Végy egy fehér pa

pír-, vagy kartonla
pot s hajtsd félbe az 
ábra szerint. Szúrd 
keresztül a hajtáson 
a varrótűt s húzd le 
annyira, hogy éppen 
csak a feje maradjon 
kint. A tű sötét nyí
lása a papir hátteré
ből élesen kitűnik s 
a cérnaszál a paplr- 

vályun keresztül átsétál a tű fokán.
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SZÍNES FÉNYKÉPEZÉSHEZ:

Jíwiat ftii&ép,filme* gép « „ ? 7 5 .-

Ogfacolm, a/Une&fi£m 12 feCvéteí ki-
daCgaxáőAxd.................... ÍP 6.—

d p t i c i l ó  vetítőgép,_ _ 5 9 . ”

H Í R E K
A május 15-én lejáró „Cserkészek a szö

vetkezeti eszme szolgálatában" című pályáza
tot közkívánatra június (VI. hó) 1-ig a Cser
készbolt meghosszabbította.

Maturavonat indul Olaszországba. Részlete
ket MEFHOSz Travel, Budapest, IX, Ferenc- 
körút 38. szám közöl.

A tatai kegyestanitórendi gróf Esterházy 
Miklós gimnázium 146. sz. „Révai" cserkész- 
csapata 1940 május 5-én ünnepélyes fogada
lomtételt tartott. Az avatóbeszédet Mrenna 
József gimnáziumi igazgató úr (Érsekújvár), 
a X. cserkészkerület elnöke mondotta.

Külügyi hivatalunkban több külföldi leve
lezési cím áll rendelkezésre az érdeklődők
nek. A levelezésre ajánlkozó külföldiek között 
(cserkészek, vezetők) vannak, akik különös 
érdeklődéssel viseltetnek a bélyeggyűjtés és 
fényképezés iránt. A levelezési elméket kérő 
budapesti és környéki cserkészek keressék fel 
személyesen a külügyi hivatalt (péntek d. u. 
5—7), a vidékiek írásban jeleneikezhetnek, 
de mindkét esetben parancsnoki ajánlásra van 
szükség.

Cserkészek a rádió eszperantóelöadásában.
A budapesti rádióban Baghy Gyulának a 
külföld részére tartott „Magyar tavasz" című 
eszperantónyelvű előadása keretében mint 
első hangkép, menetelő, éneklő cserkészcsa
pat jelképezte a tavaszt jelentő magyar ifjú
ságot, a magyar erőt és a magyar élniaka- 
rást.

A Fonclére biztosítóintézet pályázati felhí
vását augusztus hó 1-ig meghosszabbította.

Az Eszperantó Kör a linnekért. A Cser
kész Eszperantó Kör a Kér. Ligával együtt 
a pozsonyiúti egyház tanácstermében sikerült 
Finn-estet rendezett.

A Budapesti Cserkész Kör vlzitelepén (Nép
sziget) levő kápolnában május hó folyamán 
minden vasárnap és ünnepnap d. e. fél 9 óra
kor. június hó 1-től pedig fél 7 és 9 órakor 
tartanak szent misét.

A Budapesti Cserkész Kör 60 férőhelyes 
csónakház és 25 öltözőfülke létesítését hatá
rozta el. A két épület május hó folyamán el
készül. Felhívjuk az öregcserkészeket és ve
zetőket, akik csőnakbelyre, vagy öltözőfül
kére igényt tartanak, ezt május 15-ig írásban 
címük és csapatuk megjelölésével — jelent
sék a B. Cs. K. vezetőségének (Budapest, XIII, 
Népsziget). Ez ügyben érdeklődni a helyszí- 
nen és telefónon (29-52-56) is lehet. Aki a 
fenti időpontig igényét bejelenti és egyúttal 
a megszabott díjakat befizeti, annak a veze
tőség 20% engedményt ad.

A Kormányzó űr Légrády Sándor iparmű
vésznek, a m. kir. állami nyomda tervezőraj
zolójának a m. kir. posta által az utóbbi évek
ben kiadott levélbélyegek rajzainak művészies 
előkészítésével szerzett érdemeiért elismeré
sét tudtuf adatta.

Külföldön történt, de nálunk se ártana. A 
Hitler Jugend vezetői önként lemondottak a 
dohányzásról, hogy e példa is hasson. Ná
lunk hányszor látunk őrsvezető „urakat" pöfé
kelni.

A budapesti VIII. cserkészkörzet őrsvezetői
tanfolyama véget ért. Az 1. sz. BKIE cs. cs. 
rendezte. A tanfolyamon kilenc csapatból 92 
őrsvezető vett rész. Az őrsvezetői tanfolyam 
résztvevői április 14-én jól sikerült körzeti 
tábortüzet rendeztek a németutcai polgári 
iskola tornatermében. A tábortűzön Schrauk 
Endre, az I. kerület ti, v. elnöke is megje
lent. Az igazolványokat és a naplópályázat 
díjait Benzsay Gyula körzetparancsnok nyúj
totta át a fiúknak.

A fenti csapatokból mintegy 150 cserkész 
és nagyszámú közönség vett részt a tábor- 
tűzön. A bemutatott számok felejthetetlen él
ményt jelentettek minden ottlevő számára.

Különösen említésre méltók: A 12. csapat 
mókái, a 314. csapat kórusa, a 132. csapat 
nagyszerű szavalata, a 308. csapat tréfái, a 
József nádor csapat bohóca. Nagy tetszést 
arattak a tanfolyam hallgatói által előadott 
népdalok és népballadák. Az 1. sz. BKIE cs. 
cs. regősei a sapka, a kanász, a juhász és a

seprűtáncot mutatták be és bábjátékkal arat
tak nagy sikert.

A tanfolyam és a tábortűz sikerét és hasz
nát az is fokozta, hogy a VIII. körzeti csa
patok megismerték egymást és jó barátok 
lettek.

Az 5. sz. KEG. és a 160. sz. Mátyás király 
cserkészcsapat jelöltjei április utolsó vasár
napján tettek ünnepélyes cserkészfogadalmat. 
Az ünnepség szónoka Jandik József érseki ta
nácsos úr volt.

Az Országos Közegészségi Egyesület nagy
szerűen sikerült balesetelleni Ifjúsági rajz
kiállítást rendezett. Az elemi- és középiskolai 
tanulóknak a baleseti veszélyekre és meg
előzésükre figyelmeztető rajzai kerültek be
mutatásra. A megnyitó beszédet dr. Koszter- 
sziíz József, a Magyar Gyermektanulmányi 
társaság elnöke tartotta.

Fényképezik a molekulákat. Az elektron- 
mikroszkóp az élettan szolgálatában. Az új
universal-elektron-mikroszkóp segítségével 
amelyet két német kutató, Borries és E. 
Ruska szerkesztett és az ismert fizikus. Man
fred von Ardenne tökéletesített, nemrég el
készültek a molekulákról a legelső felvételek. 
Olyasmi sikerült, amit a természettudomány 
sokáig lehetetlennek tartott: láthatóvá lettek 
az anyag legkisebb részecskéi, Manfred von 
Ardenne 75.000-szeres nagyítással fényképezte 
a hamocyanín-molekulákat, a fehérje legki
sebb egységeit. Ilyen óriási nagyításra van 
szükség, a molekulák átmérője ugyanis mind
össze! 0.00002 mm. Ugyanezzel a mikroszkóp- 
pal a dohánymozaik és a paradicsommozaik 
vírusáról is készítettek felvételeket, két, ed
dig láthatatlannak tartott kórokozóról. Rend- 
i ÍV^L, ^ ^ e s e k  a különféle baktériumokról 
készült felvételek. A hihetetlen nagyítás ré
vén belső felépítésű részletei is feltárulnak 
a kutatás előtt. Beigazolódott, hogy még a 
legapróbb véglénynek is van sajátosan külön 
élete. A német elektronmikroszkóp sok, eddig 
lathatatlannak vélt jelenség tüzetes ismerte
tésével valószínűleg felbecsülhetetlen értékű 
szolgalatot tesz még az élettani kutatásnak.
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Lovasrendőrük is ellenőrzik az állatvédelmi 
lendeletek megtartását Budapesten. A buda
pesti főkapitány rendeletére dr. Török János 
rendörfőparancsnok napiparancsot adott ki, 
hogy a lovasrendőr őrjáratok is vizsgálják 
meg a, iófogatokat, nem taiálnak-e rajtuk ál
latvédelmi tekintetben valami kifogást. A vá- 
tos különböző pontjain, de különösen a híd
főknél és a környékbeli falvakba vezető út
vonalakon lelkiismeretesen ellenőrzik a lova
ikat és felszerelésüket, valamint a rakomány 
súlyát. Az utasítás értelmében elsősorban a 
tulajdonos felelős az állatok egészségi álla
potáért és megterheléséért, a kocsist csak ak
kor büntetik meg, ha ok nékül kínozza az ál
latokat.

A szentgotthárdi állatvédő egyesület ápr. 
7-én választmányi ülést tartott Kiss Elemér dr. 
nyug. főszolgabíró elnöklete alatt. Előkészül
tek a ,közgyűlésre és elbírálták a pályázatra 
beérkezett műveket. A pályatétel volt: „Ho
gyan szolgáljam az állatvédelmet?11

A pozsonyi állatvédő egyesület Bátorffy 
Sándor bankigazgató vezetése alatt élénk mű
ködést fejt ki. A tagok száma már 862-re 
emelkedett. Összeköttetésben vannak a rokon
egyesületekkel. Nyitrán Turcsek Ferenc fő
erdész állatyédelmi előadást tartott a vadász
egyletben. £ németországi állatvédő filmet 
előadják Pozsonyban. Több irányban lépése
ket tesznek az ellen, hogy flóber- és szél

puskákkal ne lövöldözzenek az erdőkben. Az 
árvíz-üldözte erdei vadakat védelmezték.

Nemzetközi állatsegélynyujtó szervezet fel
állítását kezdeményezte a Magyar Állatvédők 
Országos Egyesülete. E tárgyban emlékiratot 
intézett az egyesület Werth Henrik vezér
kari főnökhöz, mert az intézmény elsősorban 
a sebesült és beteg hadilovak megmentését 
célozza. E célból nemzetközi kongresszust is 
terveznek Budapesten. A világháború alatt 
volt már egy ilyen intézmény és a Vörös- 
kereszt mintájára Vöröscsillag nevet és jel
vényt viselt. Ennek a szervezetnek Kékcsillag 
volna a címe. Egy amerikai lapban jelent már 
meg közlemény a tervről, nálunk a Pest c. 
napilapban Szentiványi Jenő ismertette. Nem 
volna ennél kisebb jelentőségű hatósági állat
mentő állomások létesítése, melyek minden 
időben és az ország minden részében, főleg 
pedig a nagy városokban elszállítanák és 
szakszerűen gyógykezelnék a szerencsétlenül 
járt és kimerült, beteg igavonó állatokat. Az 
állattenyésztési törvényjavaslat tárgyalásánál 
föltárják, hogy állatállományunk mint meny- 
nyiségileg, mint minőségileg hanyatlóban van. 
E bajok orvoslásához nagyban hozzájárulna az 
állatvédelem komoly állaim fekarolása.

Itt a tavaszi Talán sohasem okozott a ki
kelet akkora örömöt, mint az idén a bor
zasztó kegyetlen tél után. A természet na
gyon megtépázva került ki a dermesztő fagy, 
hatalmas, magas hó és a rákövetkező pusz- 
tftó árvizek karmai közül. Annál nagyobb 
ápolást követel most állat és növény a ter
mészetbarátoktól és állatvédőktől. A tavaszi

A  Púi babát

állatvédelemnek is megvannak a maga fel
adatai.

Most hálálják meg a kedves madarak éne
kükkel a téli etetést, most raknak fészket és 
gondoskodnak családalapításról. Mi is segít
sünk nekik. Hagyjuk meg az ő búvó- és fész
kelőhelyeiket. Sőt magunk is ültessünk bok
rokat, fákat és azokon készítsünk odúk ki
akasztása és nyesése által jő madárotthono
kat. Ha megérkeznek a fecskék, ne verjük 
le fészküket ereszünkről, hanem szegezzünk 
alája deszkát. Békét, boldogságot hoznak a 
házba, mert a jó szív hirdetői.

A költés idején ne engedjünk macskákat a 
kertben kószálni és a fákra mászni. Ha télen 
befogadtatok meleg szobátokba dermedt ma
darat, most adjátok vissza szabadságát.

A kanárimadarak kalitkáját a napszak és 
időjárás szerint helyezzétek mindig alkalmas 
helyre és őrizzétek meg a túlságos erős nap
tól és a léghuzattól. A ketrecek és ólak he
lyét is jól válasszátok meg, hogy verőfényt 
is. árnyékot is kapjanak állataink. A gazdasági 
udvarokba és kifutókba is ültessünk fákat, 
bokrokat.

Vessünk napraforgó- és törpetökmagot, így 
gondoskodjunk előre a téli madáreleségről.

Ne tartsunk láncon kutyát. Ha mégis tar
tunk, úgy legyen a lánc elég hosszú, ne sértse 
a kutya nyakát, pontosan adjunk neki enni- 
inni és nyújtson ólja oltalmat a nap tűző 
heve és a tavaszi viharok ellen.

Magyar kísérletezések a madároduk tökélete
sítésére. Mióta Berlegsch báró feltalálta a 
fatörzsbőt készített mesterséges fészkelő odút, 
ez a hasznos szerkezet már magyar földün
kön is több újításon ment át. Legújabban dr. 
Korompai Viktor honvéd törzsállatorvos kísér
letezik a békéscsabai méntelep nagy kertjében 
és Gyula város két erdejében olyan odúkkal, 
melyekbe a cinege ellenségei (a menyét, pele, 
veréb, nyaktekercs) nem tudnak behatolni. 
Először hosszú bádogcsövet tett az odú röp- 
lyuka elé, azután fedelet is alkalmazott a 
csőre úgy, hogy más állat nem tud a cső 
ferde hosszúkás nyílásához hozzáférni, csak 
az ügyes cinege. Ezt a ládikó-odut oldalt fe
lül üvegablakkal is ellátta, hogy az anyamadár 
lásson az odúban. Másik kísérlete egy bádog- 
lappal történik, melyen a röplyukkon meg
felelő luk van. E bádoglap szélesebb és jó
val hosszabb, mint az odú. A lapelőtétet meg 
kell hajlítani és az odúra rászegezni úgy, 
hogy a nyílása a röplyukra essék és a bá- 
dogtap onnan ívalakban hajoljon fölfelé a fö
dél alatt és lefelé az odú fala mellett. Ez a 
csúszós bádoglap állatokat megakadályoz ab
ban, hogy az odú nyílásához tudjanak kapasz
kodni. E találmányokat dr. Korompai Viktor a 
soproni Természet és Állatvédelem legújabb 
számában ismerteti képekkel.

A  M A D A R A K  É S  F Á K  N A P J A *
Itt az ideje, hogy a madarak és iák napjára készüljünk, hogy 

minél szebben megünnepelhessük a tavasz áldott pompájában és 
vidámságában. A múlt tanévben is sikerült az örömnap. Sajnos azon
ban, olyan haladásról, mint az előbbi években, nem számolhatunk 
be. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a közép- és középfokú iskolák 
már nem küldenek be jelentéseket, nyomtatott évvégi értesítőiknek 
pedig csak -20.6 %-a érkezett be hozzánk. így ezeknek alapján nem is 
lehet összefoglalást szerkeszteni. A jelentésekkel együtt apránkint a 
jelenteni valók is elmaradoznak és ez visszahatással van az elemi 
iskolásokra is. Ha a tíz éven felüli tanulók nem védik az állatokat és 
növényeket, ez mindenesetre a tíz éven aluliakra is kihat.

Statisztikai kimutatásunk szerint 6841 elemi iskolánkból az 
1938/9. tanévben 4643 (67.9 %, tavaly 70 %) tartotta meg a madarak 
és fák napját 589.744 tanulóval és 76.950 vendéggel; 2614 iskolában 
(38.2 %, tavaly 37.8 %) 226.090 tanuló tette le az Országos Ifjúsági 
Állatvédő Liga fogadalmát; 2875 iskolában helyeztek ki fészek- 
odúkat, 3012-ben állítottak madáretetőket, 3614-ben etették a mada
rakat és 3482 iskolában 171.138 tanuló 356.529 fát ültetett. Ezek az 
adatok körülbelül 1 %-os visszaesést mutatnak, bár az ügyszeretet a 
Jelentések szerint nem hanyatlott. Több lehetne a jelentés. A feleke
zeti iskolák még mindig nem küldenek be jelentéseket mindenütt.

Legjobb eredményeket a következő kir. taníelügyelöségek 
mutatták fö l : Baranya vármegye mind a négy tevékenységben 
(madarak és fák napja, az Országos Ifjúsági Állatvédő Liga fogadalma, 
madárvédelem és faültetés); Csongrád vármegye három működési 
ágon, Bács-Bodrog-Szatmár-Ugocsa, Bereg, Vas és Zemplén vár
megyék két irányban ; Békés, Budapest, Csanád-Arad-Torontál, 
Esztergom, Fejér, Győr, Hajdú, Komárom, Nógrád, Sopron és Tolna

1— 1 ágon értek el igen szép eredményt. A kiváló tanerők számára a 
minisztériumtól, a tanulók részére a kir. tanfelügyelőségektől kértünk 
elismerést és jutalmat.

A madárvédelem körébe tartozott: fészekodvak és etetők 
készítése, madáreleség termelése és gyűjtése, fészekből kivett madarak 
gondozása, fészekrablások megakadályozása, parittyák és madárfogó 
szerszámok elkobzása, madárpusztító káros állatok pusztítása. 
A növényvédelmet szolgálta cserebogarak és férgek irtása. De az 
említett működési ágakon kívül másféle állatvédelemmel is foglal
koztak elemi iskoláink. Háziállatokat gondoztak ; ebben segítettek 
a felnőtteknek és kíméletes bánásmódra kérték őket. Galambokat, 
házinyulakat, baromfiakat tenyésztettek, néhol méhészkedtek és 
selyemhernyókat tenyésztettek. Igavonó állatok kínzását gátolták 
tapintatos közbelépésükkel. Kóbor, gazdátlan, beteg, sérült és 
fagyos állatokat gondoztak. Hasznos vadakat etettek, különösen 
őzeket, foglyokat, fácánokat. A házkörüli hasznos állatokat védel
mezték, aminő a denevér, vakondok, sündisznó, bagoly, gyik.

Külön ifjúsági egyesületeket alakítottak Pest megyében.
A javaslatok nagyobbrészt a fásítás nehézségeire vonatkoznak. 

Területük nincs, facsemetéket kérnek ; azt kívánják, hogy az elöl
járóságok vonják bele a tanulókat a községi fák ültetésébe és gondo
zásába. Kívánják a Gyermeknaptár és a Magyar Cserkész ingyenes 
vagy még olcsóbb osztogatását, állat- és növényvédelmi kiadvá
nyokat és előadásokat, ily tárgyú színdarabot és színes fali képe
ket. És kívánják az e téren kiváló tanítók és tanulók jutalmazását.

Reméljük, hogy az idei jelentések ismét haladásról fognak 
bizonyságot tenni. Kérjük a madarak és fák napjának illő, ünne
pélyes megtartását.
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Lenn valahol délen, kék Isonzo partján, sok horpadt sírhatom, sok korhadt jakereszt, 
Fenn Volhyniában s szerte a világban ezrével elszórva, íme, nézzük em ezt. . .
„Itt nyugszik Nagy Péter, mellette meg Kiss P á l . . . Jánosok . . .  Ferencek . . . 
Kis dombok, nagy dombok, •névtelen gyászhalmok . . , tízezrek . . . százezrek . . .
A  Fekvő Regiment porladó vitézi mind feszes vigyázzban . . .  az Örök haptákban 
csendesen pihennek. . .
. .  . Csendesen pihennek ékes sírkő alatt. . .  s jeltelen gödörbe’ . . .
Emberek ! . . .  Ti élők ! . . .  Álmot ne zavarjunk . .  .
Emlékezés földjén, Szent helyeken járunk. Katonasírok közt, hősi temetőkbe’ I”

Mert hős mind egy szálig e strok lakója. S nem álom a Múltnak szörnyű Víziója,
. . .  mert e sok Nagy János . . . K iss Péter, ha élne,
Pokolbeli rémről, doberdói éjről, szuronycsattogásról. . . 
szemrebbenés nélkül tüzberohanásról. . .  mind erről mesélne.

De ez nem is mese ! Itt rohannak ! Látom ! Piros vér ömlik el a rongyos dolmányon, 
Hogy fújja a kürtös . . .  Előre ! Legények 1 . .  . De. szurony, puskacső feszül a 
mellének . . .  Golyótépte nyílás . . ,  parányi kis ajtó . . .
Ép elég, hogy rajta kiszökjön a lélek . . .
Roham! Tűz! Á radat! S amerre elhalad Muzsikáló Halál csoniujjai alatt 
elpattan, megszakad sok-sok élet húrja.
Vgy fekszik az ember, mint a kalásztenger, .  . dús aratás után a földre borulva ! 
Zúg, bömböl az ágyú ! Kartács tüze lobban ! A jk  utolsót sóhajt! Szív utolsót dobban 
S véres ronggyá gyúrva omlik szerteszéjjel a pirosló é le t. . .
Amíg élt, ,neve vo lt. . .  most az sincs szegénynek !

S amikor egy asszony kicsiny tanyaházban magzatát ringatva párjátvárón sóhajt: 
„  . . .  Szerelmes Istenem ! . . .  tán hazajön őszre ! . . . ”
Ki tu d ja ... tán ép ptn ' akkor fektetik a párját katonapajtási 
jrissen nyílt gödörbe . . .  csöndes pihenőre . . .  örök pihenőre !

Viharos éjeken éjfélt kong az óra . . .  Lidércek imbolygó, villogó tábora kél ki a 
sírokból és repül szerteszét. . .
Pokol táncát járva üvöltő szélvészbe’ síró kacagással vijjogták az éjbe1
„M ért e sok sirhalom ?... Mért e gyász ! Siralom !... M iért ?... M iért ?... Miért ?...”

Örök igazsággal felelhetünk rá ja : „  Vérbe gyökeredzik a Szabadság Fája l”
S azért az az ország, melynek szomjas földje issza a honfivért, fennmarad örökre !

Oh, hány drága élet hullt el, Hazám, érted 'I Szomjas-e még földed 1 . . .
Fogadd el vér helyett a sok-sok kiöntött. .  . áldozatul ejtett özvegy s árva könnyet !

S ahova nem ér el könnypatak árja . . .  hova nem hallik el ajkak zqglozsmája . . . 
Kék Isonzo partján s fenn Volhyniába’ . . .
Harsogd el ott vihar, hogy mi nem felejtünk . . .  nem is feledhetünk !
Emléketek él ő. . .  érző koporsóba . . .  szívünkbe temettük !
Szálljatok el, felhők zúgó szelek szárnyán . .  .
Virrasszaiok, őrködjetek Holt Regiment álmán . . .

Jeltelen sírjukra májusi langy eső könnyharmalot hintsen . ,  .
Sírja el Északnak . . . Keletnek és Délnek . . .
Névtelen Szent Hősök ! . .  . Glóriás Vitézek ! . . .
Haló pontokban is . .  . még az emléktek is áldja meg az Isten ! .  . .

M I T  K E L L  T U Ü N I  N O R V É G I Á R Ó L ?
AZT HOG Y :

területe kereken 323.000 km8, tehát vala
mivel kisebb, mint Nagymagyarország terü
lete... .
lakosainak száma 2.9 millió. Jóval keve
sebb Berlin lakosságánál. . .
a lakosság halászatból és hajózásból é l . . .
a világ egyik legmodernebb kereskedelmi 
flottája felett rendelkezik . .  .
Norvégia főkincse a fa és a vasérc. . .

a norvégek híres bálnavadászok. A norvégek 
a világ bálnazsírlermelésének majdnem a 
felét szolgáltatják . . .
Víziereje az első Európában . . .  
a híres norvég szardíniát a kis „Harengula 
sprattus”  nevű hering szolgáltatja. Van 
úgy, hogy 70.000 norvég halász is járja a 
tengert s zsákmányukat már feldolgozni sem 
tudják. A halak aprajával sokszor a háziálla
tokat etetik.

Delejessége a legnagyobb, ta r
tóssága felülm úlhatatlan. Ezzel 
készül a szép külsejű, am ellett  
esőben, sárban, nagy és kis 
sebesség m ellett is változatlanul 

fényerős, m egbízható

BOSCH
DINAMÓ

Tekintse m eg a könnyű kivitelű 
és m égis 6 V o lt  3 W a tt  te lje 

sítm ényű W M A -típ u so k a t

kerékpárkereskedőjénél

VILLÁMPÁLYÁZAT
A német katonák nem vezethetnek hábo

rús naplót. Személyes élményeikről készült 
jegyzeteiket sem vihetik magukkal táma
dásnál, hanem azokat szálláshelyükön el
zárva kell tartaniok. *

Az ellenség a kezébe jutott háborús naplók
ból, levelezésekből igen gyakran fontos adato
kat tud meg, ezért kell különös elővigyázatos
sággal kezelni minden sor írást.

*

Kémek működnek mindenütt. Gyakran 
méo a hátországban folyó magánlevelezésből 
is megkaparintanak egy-cgy csomót, hogy 
fontos adatokhoz jussanak.

*

Az angolok titkos kémszolgálata az „In- 
telligence Service” , a franciáké a „Deuxléme 
Bureau” . *

A magyar törvények szerint a kémkedés 
(hűtlenség) bűntettét követi el az is : „a k i. . .  
tudomásáru jutó olynn titkokat, melyeknek 
nyilvánosságra hozása az állam érdekeit 
veszélyezteti, illetéktelenül közöl, kifcesepl, 
avagy azokhoz a hozzáférhetőséget —  akár 
gondatlanságból is —  lehetővé teszi” .

Német hirdetmény. 
Felírása: Vigyázat, kémek ! 
Légy óvatos a beszélgetésnél!
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Tengerailafijárót játszottunk
Szombat délután volt és Csutka Miska 

úszott a boldogságban.
Ennek a boldogságnak többrendbeli oka 

volt. Először nem kellett tanulnia, másod
szor, születésnapja lévén, négy legked
veltebb osztálytársát láthatta vendégül 
az ozsonnaasztaluknál, harmadszor és nem 
utolsó rendben, a finom ozsonnával a po
cakjában éppen a legremekebb játékot ké
szült indítványozni meghitt barátainak.

— Fiúk — szólalt meg ünnepélyesen, — 
most pedig valami remek játékhoz fog
hatnánk.

Pala Tóni lelkendezve mondta:
— Gyerünk focizni!
— Áhh — legyintett Miska, — ennél 

sokkal jobbat fundáltam ki. Olyat, ami
től a fületek is kétfelé áll, ha meghall
játok.

A kövér Kovács mé [̂ egy póttortát te
metett magába és úgy kérdezte tele 
szájjal:

szék. No de nem kell sokat magyarázkod
nom: kezdjük a játékot.

Kerekes máris rákapcsolt:
— Én leszek a kapitány, légy te a fő

gépész.
— Fordítva, édes pupákom, fordítva — 

szólt Miska, — a hajóberendezést csak én 
ismerem teljesen.

— Hát az meg miből áll? — jelentke
zett a kövér Kovács. — Konyha van?

— Lásd, erre ugyan nem gondoltom, de 
mindenesetre te leszel az élelmezési főfel
ügyelő. A  búvárhajó legfontosabb kelléke 
azonban nem a menázsi, hanem a perisz
kóp.

Ezzel Csutka Miska, mint aki már gon
dosan elkészült erre a búvárharcra, a 
pinceablak alá tolt egy hosszú szárral fel
nyúló, S alakú kályhacsövet úgy, hogy a 
cső felső nyílása kikukucskált a pincéből.

— Molnár Laci! Te leszel a megfigyelő 
tiszt. Gyere ide és nézz a periszkópba.

— Befélj már, Mifka!
És Miska beszélt:
— Ugyebár a háború titeket is érdekel?
— Mi az, hogy — jegyezte meg Ke

rekes.
— És mi a legérdekesebb a háborúban, 

a legizgalmasabb, a legnagyszerűbb? A 
búvárhajó-harcászat. Fiúk, búvárhajósdit 
fogunk játszani. . .

— Hurrá!
— Remek! — zúgták a vendégek.
— Még pedig — fűzte hozzá Miska, — 

nem ám az asztalon, valami kis vacakkal, 
hanem igazi búvárhajó életet fogunk élni. 
Gyertek utánam . . .

Az öt főnyi csapat megindult az ebédlőn, 
előszobán át ki a folyosóra. Miska ment 
elől és vezette az örömmámorban zsongó 
társaságot. Lekocogtak a lépcsőházon, sőt 
még a kapualjnál is lejjebb kanyarodtak.

Egy perc múlva lent voltak a pincében. 
Csutkáék fáskamrájában.

Miska most már bővebb magyarázatba 
fogott:

— Itt vagyunk. Ez a kamra a búvár
naszád. Csaknem egészen sötét van, mint 
a tenger mélyén és épolyan szűkiben va
gyunk a helynek, mint az igazi tengeré

Az ellenség belefújt a csőbe

Molnár a cső alsó végéhez hajolt és 
izgatottan kiáltotta:

— Kilátok az utcára! Lábakat látok a 
járdán . . .

— Meghiszem azt! — húzta ki a mellét 
Csutka Miska, a kapitány. — A  két kö
nyökcsőbe tükröket illesztettem. Kerekes 
alparancsnok, milyen sebességgel hala
dunk?

— Tizenkét és fél másli — vágta ki 
Kerekes bizonytalanul.

— Talán csomót méltóztatik gondolni 
— szólt a kapitány. — Ügy van. Hát ez 
szép sebesség. Mindenesetre, ha ellenség 
jön, ezt a halom brikettet itten mint löve
déket nem kell sajnálnunk.

Kovács fújtatva lehajolt egy brikettért;
— Lehetek én a főtüzér?
— Hogyne, főtüzér úr. Az élelmezéssel 

úgyis kevés gondunk lesz, lévén itt a pin
cében, akarom mondani, a naszádban, 
mindössze néhány elvermelt leveszöldség...

— Vétkes gondatlanság — fancsalodott 
el Kovács. — Legalább néhány szalámis 
zsemlyét. ..

— Csendet és fegyelmet kérek — har- 
sant fel a kapitány hangja.

A  fiúk feszes vigyázzba merevedtek, 
majd Molnár kisvártatva jelentést tett:

— A  járdán egy guggoló suszterinast 
látok, parancsnok úr!

Miska arca elkomorodott:
— Ez ellenség! Ha nem okvetlenül szük

séges, ne vegyük fel a küzdelmet.
— Az ellenség belenéz a csőbe — adta 

az újabb hírt Molnár.
— No, majd segítek a baján — tolta 

félre a parancsnok Molnárt és szemé
lyesen belekiáltott a csőbe:
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— öcsém, eredj a csudába.
— M eee. . .  — hangzott belülről egy 

bizonytalan hang.
— Nem mész innen?
— Meee . . .
A kapitány visszaszólt:
— Muníciót előkészíteni. Ha a csövet 

elrántom, sózzatok oda az ablaknyílásra.
— M eee. . .  — hangzott felülről, majd 

továbbilag egy ilyen hang: — phúú .. .
Az ellenség belefujt a csőbe.
Ebben a pillanatban a periszkópba kan

dikáló Miska parancsnok képe úgy tele 
lett korommal, mint egy krampusznak.

A  búvárnaszád személyzete egyszeribe 
nagy nevetésben tört ki, de egyben jólesőn 
hallották a járdán elkopogó futó lépteket: 
az ellenség mégis csak eliramlott..  .

Undi Imre

TÍZ PERC SZÜNET
Ism ertctőjel

Egy csizmadia meszeli a házát, de 
előbb leveszi a cégtáblát. Kis fia egy 
darabig nézi, aztán ijedten megkérdezi:

— Jedes apám, most hogyan találnak 
haza a malacok meg a Miska tehén?

*

Tanító : Mire való a szappan ?
Mocskos Palkó: Azt én is szeret

ném tudni.
Lehetetlen

O r v o s :  Ajánlom magának, barátom, 
hogy mindig csak híg ételeket egyék. Rántott 
levest, híg főzelékei. . .

M o z g ó p o s t á s :  Az lehetetlen, doktor 
ur I

O r v o s :  M iért ?
M o z g ó p o s t á s :  Mert kilötyög a tányér

ból ! . . .

Szállodai inas lidéreálma
—  Jaj, azt álmodtam az éjszaka, hogy 

fekete krémmel tisztítottam egy pár sárga 
cipőt.

Bula Béla: De szép ez a naple
mente ! Elnézném reggelig !



)7Lé£a Ki&ta j fe/ide $e£§agáá,ai
Kedves fiútestvéreim, a mai nevezetes napon igen érdekes 

élményt fogok (igyatok letevénytuta/úba hinteni, még pedig azt, 
hogy miben áll egy igazi, vérbeli cserkészjáték. Mert igenis, 
cserkészjátékot villánk a múlt napokban. Két napon át folyt a 
harc, de hogy hova folyt, nem tudom, mert mire vége lett, 
egészén elfolyt.

Elsősorban is úgy kezdődött, hogy már egy hónappal 
ezelőtt bejelentették, hogy a maharagudzsa megtámadta a próféta 
szakállát és három szálat kitépett belőle s ezért nagy háború lesz 
a környező völgyhálokon és hegyhajtatokban, azaz /ordítva, 
hegyhajlatokban és völgy hátakon. Kaptunk sokféle, levelet, el
mondtak bennünket nagyszakúllú hitehagyolt bülbülteoéknrk és 
azt kívánták, hogy a szentelt bivaly nyalia körül a jobbszemün

ket. Erre mi nagyon megharagudtunk, hát még amikor ellopták 
a Cirmost. Zord elleneink rajtaütöttek mikor vacsorautáni 
gazemberségén törte a fejét és elszálltak vele, mint a dal, hegyen
völgyön át. A sok hurca-herce után kivonultunk a hadszíntérre. 
Hogy milyen a hadnak a színe, nem tudom, mert nem volt 
szabad érdeklődni. Elsősorban is adtak akkora számokat, 
hogy amikor fel kellett tenni a kalapunkra, olyanok voltunk 
benne, mint valami mityimatyikai példatár. Madzaggal jól 
oda is erősítettük, hogy a lélegzetünk bele ne akadjon és egy 
darabig lükön ülve járkáltunk ide-oda az iskola udvarán. 
Igen érdekes látvány leheteti, amikor ülve sétáltunk, de sebaj- 
vesebaj, mint a körmondás mondja, úgy szép az élet, ha zajlik, 
milyen lik ? zajlik.

Egyszerre csak odajött egy szúrósszemű bácsi és azt 
mondta, hogy nogyerökök. most kössük föl a nyakkendőnket, 
mert kimegyünk előőrsbe. Mi igen helyeseltünk, bár nem tudtuk, 
hogy mi az az előőrs, eszik vagy isszák. Hát ki is menjünk. 
Mire elindultunk, repedt a szürkület. Igen helyesen mondtam 
ezt, mert ha a hajnal hasadhat, a szürkület is repedhet. Fel 
kellett mennünk egy igen meredek hegyre. Nagyon körülmé

nyes volt. mert először beraktuk a vacsoránkat a bőrünk alatti 
tarisznyába és hiába mondja a bölcs, hogy has alkoss, gyaraplls, 
a mi hasunk nem alkotott és nem gyarapítóit, csak igen húzta 
lejeié a súlypontunkat a zenit és a radír irányába.

A : ellenség vagy két órányira lehetett, de mikor'a hegyen 
jobblagtunk telteié, a parnok úr mindig azt mondta, hogy no, 
gyerekek, kémlelődjünk egy kicsit. Kémlelődtünk is, hason 
fekve, de nem láttunk semmit, mert a nagy hegy előttünk volt. 
Már egészen sötét volt, mikor felérkeztünk a hegy csigolyájára, 
akarom mondani gerincére. Akkor elindultunk jobb felé, hogy 
leváltsuk az előző őrsöt. Igen nagy dolog volt felmenni a hegyre. 
Ha én nagy teszek, jel fogok találni egy olyant, amitől mindig 
akkor van a hegyen lefelé, amikor nekünk felfelé kell men
nünk.

Szóval, mentünk előre. A Hentes nekiment egy fának és 
olyat szikrázott a szeme, hogy mindjárt fényjelzésnek látta. 
Mi csak mentünk előre, a Csűrni úgu lógott ida-oda, mint ki- 
akosztott fehérnemű a szélben, az Ebihalnak pedig a csontjai 
is zörögtek félelmében. Egyszer csak szembejött vagy öt, valaki. 
Mi mindjárt lefeküdtünk valami kellemesen csípős közegre, 
amiről csak pillanatokkal utóbb derült ki, hogy serdülő csalán, 
de akkor már kár lett volna üvölteni, mert úgyis fájt. Az ellen
ség pedig jött felénk. Amikor egészen közel ért, a Meredt 
rákiáltott, mire az ellenség beledül az önnön dugójába. Sister
gés nélkül búr, de kisült, hogy nem elleniét forog fenn, hanem 
a másik őrs, amelyik véletlenül szembetalálkozott velünk.

A Doktorúrnak ekkor már lógott a feje, hun előre, hun meg 
hátra, mert a szám nagyon húzta. Már nem az én szám, hanem 
a játékszám. Végre megérkeztünk a helyünkre. Mindjárt 
nagy taktikai megbeszélést tartottunk, ami abban állt, hogy 
összebújunk egy fa alatt és a fogunk úgy csinált, hogy taktik, 
taktik. Végre megállapodtunk abban, hogy elindulunk kelten 
őrjáratba. A Fuji őrállatba indult, a többiek pedig leterítették 
a pokrócukat és őrületbe indultak. Fekvelbe nem lehetett, mert 
rövid volt a pokróc.

Amikor hun bal-, hun pedig jobblagtunk, véletlenül rá
léptünk valakinek a fejére, amitől az illető nyüszíteni kezdeti. 
Rá is világítottam a lámpámmal, de amikor megláttam, hogy 
ellenséges színű száma van. úgy megijedtem, hogy a kezemben 
tartott lapda helyett a lámpát vágtam a fejéhez. Egészen szép 
elsötétítést gyakorlat volt, mert a lámpám minden kén és 
foszfor nélkül elaludt, és éppen, hogy nem hortyogott. Az ellen
ség előbb csapongóit egy kicsit a tengelye körül, majd elsuhant 
a sötét éjszakába, mint a denevér. Én sodorván, de a Pufi 
nem ereszt, Így nem lehetett elmondani, hogy csapong a dene
vér az ereszt, sodorván.

Végre leváltottak bennünket és hazameneteltünk egy kicsit 
aludni. De nem lett belőle alvás, mert rémhíreket hallottunk 
és egész éjszaka hun fölszaladtunk a hegyre, hun meg te, olya
nok voltunk, mint egy megbolondult hőmérnökben a higany. 
Egyszer azután mégis lefeküdtünk. Most azonban, míg alszom, 
elmondom, hogy mik a hadijáték szabályai.

Ja igaz, a Szerkesztő bácsi azt mondta, hogy rövid legyek. 
A hadijáték szabályait majd akkor mondom el, ha felébredtem. 
Most jön a vers a köszörűs kalló, akarom mondani, koszorús 
költő szerint:

Éjtszaka van, minden alszik, még a hal is horkol,
Én is elhallgatok, mert a Szerkesztő letorkol.

— Zsofka —

_______PÁLYÁZATI  F E L HÍ V Á S _______
A „Magyar Cserkész" december 15-1 és Január l-i számaiban folytatólagos cikk jelent 
m eg: „ M it  kell tudni • cserkésznek ■ b iz to sítá sró l". A  cikkekkel kapcsolat
ban az 1864-ben, tehát 75 esztendővel ezelőtt alakult szlnmagyar biztosítótársaság 
Fonciére Általános B iztositó Intézet a kővetkező pályázatot hirdeti m eg:

A  cserkészek nemzetfelviiágosftó munkájában milyen eszközöket és utakat tar
tanak megfelelőnek arra, hogy ezen feladatuknak biztosítási vonatkozásban a

legeredményesebben megfelelhessenek ?
A fenti kérdésre b e é r k e z e t t  v á l a s z o k a t  érdemeik szerint osztályozza 
és a z o k n a k  j u t a l m a z á s á r a  20 p á l y a d i j a t  tűz ki :  f drb első díj 
50.—  pengő, 4 drb m ásodik dfj á 20.—  P =  80.—  pengő, S drb harmadik  
dij á 10,—  P — 50.—  pengő, 10 drb negyedik dfj i  5 ,—  P =  50.—  pengő.

A pályázaton csak a „Magyar Cserkész" előfizetői vehetnek részt. A pályázatokat 1940 
augusztus I -lg (meghosszabbított pályázati idő) a Fonciére Általános Biztosító Intézet 
titkárságához, Budapest, V , Sas utca 10 az., „J ó  m ű n k  a“  jeligére kell beküldeni.

A Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapja. Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. A szerkesztésért és a kiadásért Koseb Méla dr telet. Előfizetést Ara 
egy évre d pengő (egy összegben küldendő bei). Vállalatoknak, jogi személyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér. A  postatakarékpénztár) 

csekkszámla száma: 31.128. A szerkesztőség és kiadóhivatal elm e: Budapest, V, Nagy-Sándor utca 0. Cserkészház: telefonszáma: 116—726.Készüli u kön) vii) mutatás trtlaláliisánuk Ő0U, esztendejében.
N yom atott Tolna) Nyom dai M űintézet és Kiadóvállalat R .-T . m élynyom ó körforgógépein, Budapest, V II, Dohány utca 12




