


IVíARTü}{ MH§TER
uj, múvésxi, guín*s lrúsv*ti
levelezőiaBjai darabon-
kent i S fillérért kaplratók a

-&ata

Bábszínház ! *- Játékok !

Cserkósx- és 1*vente-
irodalom!

Nyomdában a

HoNPotGÁRI,
HONVÉD§tMI
I§M§RET§K

ésa

l0l ilI§YIR llfP[fit
új, korszerű kiadásai !

LoNGAM*TA
A lorlgamrt;t, vil§} a trag1. ltti.ta rígi rtru,

xyar labda i.'rtók \ labtliin {stukklabtlu:
kivűl szúksises lrozzá cgy mótaüró kcmin1 ,

f ábril: az ürii végirl valamivel vastagalrh.
kissi lapos.rlakír riirl. melynck ht,*qea r]l},an
legycn. hog1, ha ki.zbt vcsszűk. vúgc a fö!-
dct ne súrol.1a, azaz 3t1_6i.| crn. A jiitszók.
rendcsetl kivevós útj;n, kit 1rártt,t álrkíta_
nak és lulshúzásl;rl döntik cl. lrogy mtlyik
párt lesz be rrt a mótóbarr, aza'z a betrt-
lóró párt. s mclyik maratl k in t A btnt.
levés nagv eliiny, nrrrt játóltot (pontot)
csupán a bcntlévók csinállralrrak, c;ért a
kintlivilk azon iparkodnnk, hog1, ök kr:r,iil-
.icnek bc. ami mcgltirténik nkkur. ha, cgy
tlentlúvót megdobnak.

,{ játélthoz a pályát úgy készitiük r!.
horyy lehctólcg sík ttrcpen lri,t cserki:szbotot
lerzúrunk egynrástól JU lópésrt:, cz a bc|rí,
rni.ta. A kir bot áItal btr;irr vonatIal pár-
htlzamosan. rijra kút bottaI mt:&határozunk
egy 

. 
vonalat. ettól mintcg;, .rt)_?tr lépé,

tJvOlcágra.
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,\ bentlévőh tgv játékt,t n.vertek, ha va_
Isnretrnyien ítírrtottah a kiilsó mt':túhtrz tls
visszafritottak a irelsó rni:tára anótki!l, hog.y
rrrcgclobták voln:r valarnel""-ikiikct. Futni
csak anirak szabarl. ati az ellcnpárt a,Jo-
gatójárrek lahdiijúra ütött a rnólaütovcl.
lla trcln tirlílt.i el a lahdát. a belsii m4ta-
vor:al szólére helyezkcrlik s v{rja, tnig va-
laki oly jól kiúiiitt( a labdát. hogv ii a
lncgtlabár vcsrólyt. nólkűl átfuthat a kiilső
mí:tátra, Ha találr s nz iités jr!. rögtön ki
is sr,alat]hal. s velt tartanak, ahálryan akar-
nak, rl*, csak olyanok, akik grir ú!ö!ttk.
Az utr:lsóclótti irtó a segitlmáior. ahi kÉt-
szer iithet. az utolsó a rnátor, akinck háro,n
ütí:sre van joga. Persze caek lchetólcg a
ltgjobh iitílk s az ó magas ós htlsrzú iitó-
icikrc iparkorlik nlin<lcnki ki[utni. illctiilc*
a kúlsó métán váralrozók befutni. A má-
tor: utotsó ütós(,re raIta kíviil ienki senr ma-
rarlhat a rnótában s ha az ütós jti. ó is ki-
í'ui. llyr;nkor mo§t pcrszc rrnár löbbcn
virszaíutoitak. lehetólcg nóhány jó ütó is,
akikntk cgy-c8y mcntóűtésre van joguk.
anrt:ly a j;itókban nem számlt. lgy iparkod-
nak lehetjiví, tr:nni. hogy- ,r ntálor ós a mÉg

csetl*g kirrtrekedtek btfus;anak. ..1hi h..
f uiott" az szirrlérr iithet mrritöi!ti,;t. igv :,

legérmlitor krttót, a rnátor hárrnat. dl i,:.
{'utoi nem srabad. }la a kiilsir mitár,il rrrirl
rlenki nregrtob;i, nílkül visrzatért, egr j,i:,.-
kot lnegnr,crtck a heni!écók. tt'bit l :,,.
újr;r kcztltitlik az ütés ót a futás a ttt;istl<l.i.
p*rtiért, Hn a nrátor utolsó iitórc nem .rikr
rü1, mentóüt{:sre futhat ki. Ha nincl mcrr|,i
ütir. kockáztntni kell iités nólkül átíutni, ki:-
löulrcn a bcntli,viik rlvesetetti,k a iáti,k,,'
hla a kintlrviiknek sikrrii!t vit!ahit rn.l
rloby:i. ők rnenirtk tre. llytnkor a játók rn{;l
{1 ; {!, Frrtni esak akkor sralrarl. ha a tirbrl;t
..kirrt" van.

A Jtirri,lévók feladata. hog1, a k{:t met;,
vonal kiizti teírpctr olv úgycst:n heiyez&t,i
jcnek el. hogy a múiaütóvel kiü{ótr labri.,:
azcnnal azoknak dobják. akik ott jltn;rk
amerrt a bentlevílk futnak, s akiknek j*
guk van dztlkat rneg<lobni. A ltintlévíi p;irl
|iól ugyanis rsak háromnak. akikci a játc&,
clején nrrgneveznelt. van joguk megrlobni
a többi crak .,kutva", továbbltja a lahrl:i'

, a dobóhoz. A tlobók a labdóval csak .,

pálya keresztirányában futhatnak. hosrirjl,
han csak hórom lópést. kúliinben nfm tr ;r

dobás. A bclsö métánál áll az adogató l,
aki a labdát, miután aa ütó a métaütóvti
mcgérintette, ..puszit adolt". mintcryy íc.j
mag;isságnyira fclrtobja s hátrarrgrik. htr:l
az ütés valahogy őt ne érje . Ha az ütó rre ,r:

talált. ft,lvesei a labdát s most a kóvetlr,cri;
úiörrek adja íel, A kutyák kifutásrrát a lat,
rlát hálradobiák a külső mótavonal kózcli
|.,tn állri dohónak. bcfutasnál lz adogar,',,
dobónah.

A métaütövel htlyescn úgy kcll iitr,:
hogy nyujtott karral alulr,il kell a lcndii
lt.'it "cnni ór a lendület tcljcs t,rcjúvcl ki
ctalrtli (Játékolköryv l.i
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vn Ácnnszót ó oyőzrlnnn
Az Evangélium híradója büszkén és boldogan tudatja

a méreteiben és hatásában egészen páratlan, viiágraszóló
győzelmet, amelyet az égi Vezér, Jézus Krisztus, húsvét
hajnalán Jeruzsálemben a Haiál felett aratott.

A küzdelem nehéz és kemény volt. A Vezér szörnyű
szenvedése és kiontott drága vére volt az ár! Az eredmény
azonban a Halál sötét birodalmának telies és megsemmi-
sítő veresége. A Vezér végleg és egészen kivívta és meg-
szer§zte népel számára a tökéletes szabadságot !

Most már jöhetnek a megpróbáltatások, szenvedések,
jöhet akár maga a halál: a Vezér népei tudják, ho6y egyik
sem tart örökké. A megpróbáltatásnak, szenvedésnek uty-
szer csak vége lesz és a halál után mindig és biztosan fel-
támadás következik. Aki a vezérben bízik, nem csalatkozlk.

A nagy győzelem napJán örömünnepet ül a földkerek-
ség minden hivő nemzete. Közöttük a legnagyobb hittel
ünnepelhet éppen a mag},ar, aki a maga történelmén lát_
hatja legjobban beteljesülni a nag/ lgazságot, hogy nincs
az a mély és sötét sírgödör, amelyből ne volna dladalmas
feltámadás!

UlJongó, allelujás lélekkel köszöntjük és ünnepeljük
a vllágraszóló húsvéti győzelem dicsőséges Vezérét! Éllen
a Vezér! Eljen Krisztus király!

lDtt,LÉnrnuÉs GnÓr, TreLnIír PÁLnA
A. magyar cser_

készek szorrrorú
saívvel gyászolják
gróf Teleki Pált,
a legnagyobb ma-
§yar cserkészt, aki

gyermekkorában
nem volt cserkész.
Nem is lehetett,
mert amikor a2,

l 908-ban. alapított
mozgalom Ma-
gyarországon el-
terjedt, ö már
meglett férfi volt,
De megszerette a
cserkévetet, mert
maga is cserkész-
lélek vo[t, Ami_
kor a tnoagalomba

bekapcsolódott, Magyarorság főcserkésze le,tt, amikor pedig
erről a tisztségéröl lemondott, a tb. föcserkész címet kapta.
ö a címmel nem sokat törődött, hanem, ha szüksége volt rir
a magyar cserkéseetnek, mindig a legnagyobb munkát vál-
lalta. l926-ban a Nemzeti Nagytábrrr rlíszelnöke, l933-ban,

a gödöllői világtáborban pedig a tálror parancsnoka vol,t,
A komáromi bevonuláskor miniszter l&ére-cserkészruhát vi-
selt, mert ö ,akarta'az ottani cserk&zck elsó mawar fopa-
dalrnát kivenni. Minden cse rkész_megmozdulásüín réslt-
vett, mé5 pedig szívveI-Iélokkel. A- világhírü tudós, a
miniszterelnök mindig szakított magának id6t arra, hogy a
cserkészck közé mehessen, mert ai számára, mint ö Óisa
is többszfu.mondta, pihenést jelentett. Néhány éve még"a
tb, fócserkész_címről -is lemonáott, mert ,ararla a cím" és
nem akart'm,ás lenni. rnint lelkes ma§yar cserkéoztiszt.

+

Mi magyar cserkészek benne az eszményképünket }át-
tuk, a tíz cserkészüirvény legtökéletesebb emberi megvaló-
sulását. Már mint ujoncok ,tánultunk róla, raionEtunk- é.tc.
de látásból csak a bűdapesti fiúk ismerték,'mi"vid'ékiek csak
képröl. Amikor elsőhetés egyet'emi hallgató koromban elő-
ször láttam őt szemt6l-szembe a közgáadasági epíyetcmen.
elbűvölten meredtem rá es a meghatóáottsástől szl;te moz-
dulni sem tudtam. Amikor ő ész-revett *sd* ós a kabáto-
lnon,a cserkészjelvényt, szelíden elmosolyódott ós cserkósz-
tisztelgessel rámköszönt:

- Jó munkát! *

A hárshegyi cserkészparkban minden örsvezető-tábort
rneglátogatott még miniseterclnök korában is, de nern nrúl-

l911. útl,ilil 2-iill, tt cscrLtiszfarlink h,lkit4Jukur-
trrtótr Teleki Pál is ri,sztrr.lt, (j|Iúllurl laizu)



hatott el :r budapesti cselkészek nagy harli.iátéka sem az íi
látogatása nélkiil, Egy izben a sárgá íél tórképésze voltam,
Kis zászlókkal tüzdeltem a tórképre a ,,hadi héIyzetet". I.e-
fuváskor az egelz seregnek várnia ketlett jó f{,lórát, rníg a
beküldött jelentesek es térképek alapján a masas döntő-
bírói kar a végleges eredményt megállapítja éi kihirdeti,
A várakozólc közt volt a {őcserk&z úr is, de amikor me5-
látta, hogy én olyan térképet ,böngészgetek, amelyen már
megvan az eredmény, odasietett hozzám és élénken érdek-
lődni kezdett. Bl kellett mondanom minden ,,hadászati
porit': elfoglalásának törtónetét, ő pe dig lelkesen figyel,te
es átélte az e5ésa nap nagy ,,harcát". Amikor pedig vllsza-
men-t társaságához, büszkén ujságolta, hugy ő már tudja az
eredményt.

Egy izben kivittem " .runl,u' a bud.ai hegyekbe egy
kisebb próba-hadijátékra, A,.halottaknak" a játékterület
mellett az útmenti árokbarr kellett rnegpihenniök. Az első
,,halott" egy kis ujonc volt. akinek a száÁát hamar leolvas_
ták az idősebll rókák s ő onnan figyelte egymagában, nagy
búsan a további játékot. Egyszer csak egy úr szólította meg,
megkérdezte, hogy melyik csapat játszik i,tt. aztán leült az
én ujonconr mellé,és figyelte a játékot, Közben beszélgetett

a ,,halott" ujonccal ;r j;iték titkairól és menetéről. Kis idii
mrilva cserkészköszőntéssel elbúcsírzott tőle.

Amikor hazaíelé tartottunk, találkoztunk a íőcserké.sz
úrral. Egy másik úr társaságában volt és lassan kísérte a
gépkocsij"á is, Én fővetést vézenyeltem. Az elsó pihenőnél
aztán iierlten roharr hozzám az én ujonctlrn:

--Parancsnok 
úr kérem, ki volt az a bácsi, akinek f(i-

ve,tést tetszett vezényelni?

- Az fiam a tb. főcserkész úr, Magyarország minisz-
tcrelnókc.

Az én cserkészem ijedten kapott a fejéhez,

- Juj fu én még vitatkoztam is vele.

Élete utolsó napjaiban is felkereste a cserkészeket.
Résztveti a cserkesztisztek közös lelkigyakclrlatán és a
cserkésztiszti ruhája volt az, amelyet utoljára készíttetett
magának. Azóta már e6y éve ott pihen a cserkészek árva-
lán}hajkoszorúja alatt a temetőben, De csak a teste. A,
lellie, á szelleme köztünk él és biztat bennünket a nagy
munkára azokkal a szavakkal, amelyekkel utócla búcsuzoit
el töle a ravatalnál:

Jó munkát _ mindhalálig!
I'itrliits Zollátl 357-r,s csrt.
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U EGr§ a BIzoNyT aC.aN§,a GNaIs!
Iíonnúnyzó (,:ruttk, ninl mozgalntunk |őuédniike, vi!óz n.emes kisbnrnaki b'arkus b'erenc

uezér1rnagg,,iserkésítiirísli,slte! arszdglos |őcserkésszé neuezle ki. .Altlkrulk oolt lehúl igauk, ukik
rendütetliiil turltak bízni és hitttti mozgalmunk iöuőiében és hiuatásóban és kmúnyqn, dolgozttlk
toudbb tt so/c suííogrls ás ,,ré,mhír" ellenére il, alcik érezték, ltogg motgalmunk 30 éo alatí olyan
ttttgg és értékes szolgúlatot tctt tt nemzelnekJ ltogg nen lehet ás netn szabarl rsak Úgg tgYszerűett
Ieradíroznt q nemleí artu.Iatdról ,,.

/"dcserkds:fin/c *,* akí eggábként a nagghírű Ludouiku Aktttlélniu paratu:sttclka -- eglgdltulá,

ban nen1 ítj emtter a cseriésr*unk.ibdn, {.Ijabb !öríénetmünlt legszomorúbb éuében, 1919,ben
Szombalhelgen mint százados ismerkedett meg a cserkészettet., helépett az otlatti tl8qs Rákóczi
tuttottccseriészcsapalb,n, mald annak paruncsnoka letl. Csdpütáual sok úlló és mozgÓíúbort esi,
ndtt lrégig, ?'apotl:a körngékén 30 ngqlatnmgyurorszdgi ealpal együttes tdborozását szeilreztc me!
ls uezette.

Állandoan |efleszietle és karszerűsíletk a közketluel! őrsi ukadálguersengekel és a eserkész,
jtltékot (hadi!útékot),1924-bcn készltette és cldkt. ki tt ,,Hu!-ltui-hairá !" cserkész-Iúrsasidtékat,
amil bizonyárt sokan jsmeríelr.

Rudapestre helyezve, a ]3, Ilzermesler uupatbttn íolgklttü u cserkészmunkát,
Résztuelt a .hirkenheadi, spalai, kopen!úgtli, lngaröi, kJess}raiml, uogelennngi iamboreekaft

is, amell1elrrő! parancsrnkaitoktól, itlősebb cscrkészbátgáiloktól utllószínűleg hallottalok egget,

^d't l,aut t pát gró| !őcserkész oklallin, min! pezérkari |őnök, szeruezle _núg a mallllar nentzeltte,k

uitdgraszóIó dksőséget és megbecsüllst szerzelt 11öd.öltői Jamboreet 1933-bun, Mindenütl oü uolt.

uhoí dotgozni keltcti és miniig hiángzott, amikar iinnepelték uotna, Majcl1938-ban (uggancsak
cserkésEiömegek közreműködéséoel) a llatalmas méretű és |eleflheleílcn Eubharisztikus Vitróg,

*ongressausí szerueate meg l}udapeslen,
" utnt Szöuetségünk Úemzetuéitelmt tlőbizoltsógdnak elnöke éueken út irát,tgíloílu rr cserlcdsz-'

csapatok honuédelűi és nem*tvédelmi munkuúgainak ktképzésé.t (leuenlemunka, rePülés, Dtzi-

<,seikészet, rádió, cétlöuészet, !égoltalom stb.), tígghagg mo4tralmunk e tereken mirulenütt kiuÍuta
u lnzzdértők oszlatlan elismerését.

Mint a Ludouika parancsnoka uz akadhnidft is összeíogta azokat, akik cserkészekkétú kerÜl,
lck a keze atd. A cserkészakadémikusnak nem uolí szabad szégyent hoznia cserkészcsaPÚára,

tserkészpurantsttokáttl ! Minden rserkészakadénúkus ludta, hogy parancsnoka cserkészszeínrn€l i§ figYeli a munkájál !
Soicat írhatnánk nég. .Ázt lrr',*szűlc, a |enlíekbőt is mal sŐlÍiti*, milgen |ér|ira esatt K9tlldlalÓ l.írunk oÓIasztúsu,

Most pedlg tiszteleíle! kérlitk, hogg Ő mago szóIjon hoziótok, Figietemm,el halt,glatJuk és késren áIlttnk arra, hog11 nez.etéséuel ió nlu.nkát

oá.gerzünk hazdnk szolgdlatúban, mozgalmunk dicső*éuére !

kedves §iúk !
A tör,ténelem kohójában

késziti elő az ízzó és kavargó
díszes, megtisztelő, da nagy
me8kezdem.

Első szavam termeszetesen Hozzátok szól.
A magyar c§erké§zmozgalom, amelynek keretében

,,emberebb emberek és magyarabb magyafok" akartok
lenni, irnmár lrárom évtized óta éli a maga sajátos nagy-
szerú magyar életét és végzi a maga valójában jó munkáját
az egyet€mes mag"yarság boldogabb jövőjének kiépíteséért.

Legyetek büszkék arra! hog,y errrnek a szép magyar
mougalomnak a tagjai lehettek, mert a magyar cserkészet
az elmult 30 év alatt, m€§§ze trll a szó átrtalános fogalmi
tartalmári; csol,bítatlan ,megbecsiilést és tiszteletet vivott ki
magának.

Hazánk,legnehezebb és legszomorúbb időszakában,
Trianon gyászában otthona,ink, összeiöveteleink, de kiilönö-
sen küIföiái és belföIdi táboráink uL, épita akarat, az erős
nernzeti érz{s, a kemény katonás és mélyen val}asos élet-
ftlrrna megtestesítöi voltak. §zekben a tábo,rokban * miríd
megannyi külön kis Nagy-Magyaror§zágon - élte a ma-
gl,ar cserkesz a maga sájátosan nemzcti életét. Nem egy-
izer áskáIódások és 

-el,vetemü}t propaganda közepette bizo-
nyította be az egész világ ifjúsága előtt, hogy a _ma§yar
cierkész hitben, akaratban, tudrirbárr és hazaszeretetben kü-
lönb bárnely nép fiánál

E rrehéi évek során c§endben, kitartóan végeztük mun-
kánkat és büszkén vallhatiuk a súlyos fogadalom igéretcs
szavaival: meetettük köüélessésünket" amellyel Istennek.
hazánknak és ÖmbertársainknaÉ taltoztunk. Minden jelen-
tős hazafias mesmozdulásban tevékeny€n ré§ztvettünk, ed-
zettük masunkai, dolgoztunk, nélküloitiink, minden nemes
magyar goindolatnak Ónzetlenül saolgálatíba szegődtünk és

egi'pilljnatra sern feledkeztünk rnég a szégyeirhatárokon
tŰÍ küszködő testvér,einkről, akikkel a legnehezebb helyz,et-
ben is szellemi kapcsolatot tartottunk.

Amit pedig Tetvidéki és erdélyi cserké§zte§,tvéreink
tettek ezekb'en á szomorrt eml,ékü évókben, aa mát a hősi
életforma hatórán jár; hisaen nem eg,y§zer az éle,tüket kel-
lett kockára tónniöfr, hogy magukat Űagyarnak vallhassák,

Ugyanekkor mi e szúk hazában néha egy,esek gúnykac_aj_a
elienére is tervszerúen vógeztük az önkcnt magunkra vállalt
munka minden terhét. ÁlItuk helyünket büszkén, kernényen,
hisz mindvégig velúnk volt a magunk becsületes, jó lelkiis-
merete.

Erre a maqvaf lelkiismeretre kérlek Benneteket to*
vábbra is. I-egye"tik hűséges őrző\ a magyar cserkészhagyo-
mánvoknak éi büszke 

- zászlóvivői a cserkészeszmének,
*elvre hitet tettetek

'Folytassátok továbbra is sajátos é}e,tformátokat, berrső
nemzetnevelő munkátokat és kéresgetek azokat a, ínagyaf
kötelességeket, mellyel hazánknak leginkább hasznára lehe-
tünk.

Elsősorb,an önzetlen és példaadó munkátokkal szolgál-
játok a minden magyar ifjúra egyformán kiterjedö leverrte-
intézrnényt.

,}
d]

rij, szebb világ kialakítását
idő, amikor múködésemet e
felelősséget jelentő helyen

leventemunicát szolgália hittel, lélekkelleventemunicát szolgálja hittel, lélekkel és minden erejév_e1.
Nektek is át kell eini es munkáIni ennek a honvédelmi elő,

A magyar cserkészmozgalom is - úsy aho_gy van * a
ltemuiÍ<át szoleália hitlel. lélekkel éi minden ereióveln erejóvel.

készitést ielentő szervezetnek kemény belső tartalmát, de
kiilső keréteit is, A cserkész tehát le§yen a legkiválóbb le-
vente, az örsvezetó a legnagyszerübb levente-ifjúxígi vezető
és örömmel vállalja azt a határozott mag"yar elszántságtlt,
am'ely a jó honp,clgár és az eszményi. katona alakjának
diadalmas kiteliesedese.

C,sak aki télies lélekkel tud rnegfelelni ézeknek a kö-
vetelményeknek, iudia azt is, hogy ebben az életösszefonó-
r]ásban Úennyi'1O Óltőzit, érz!,"'h,ogy a cserkesz. _qki .\,.
váló levente,' e!,yben a legjobb diák, a leghasználhatóbb
munkás, a szül6i'ház büszkén emlegetett syerln€ke és egy-
házának leghúségesebb tagja - aa,t bizalommal visszük to-
vább szeplötlen zászlónk alatt.

R,aiiatok áll. hoe.v télovízva és íEv a cserkészet szá-
*ar. .Íui.rr., uigy-É.^ény,. magabíró' lépt.kkel menetel-
tek,e tovább a cseiicószet rögös útjain a szebb magyar jövő
fel é.

,,Legyetek büszkék, arra, trcsy magyar cserkésrek
vagytok,.-áe igazán büszkék csak ak-iior lahlitek, ha iskolá-
to§'munkahe§etek és a nemzet büvkélkedhetik veletek,"

Jó munkát!
I"}itéz nemes hisbarnaki" I'arkas I'ert:ruc' 

országos főcserkesz, .

,,,
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\ranltak crnbcrek, kikre crnlókeztetrri kcll,
Valrrrak emberek, kiket fcledni nem lehet; il.r,on a nri

Vczórlő }bjerlolmiink: II. Rákóczi Ferenc.
'l'anultatok, olvastttok róla,. 0zórt ftlgtok igázat a<lni, hrl

trzl irorrr korár,ól, hogy az e magyÉir ti.irtónclcnr magvgt,ő kor_
szaka. §zabadságharca & rnagyar szabadságharcok apol,hco-
zisa, gyiinyörii törtónati, politikai, költői, zenei clr:áma; sze}rb,
rttirlt a némot §chillor Trrll Vilmoea; szcbb, nrint a göraig
Aischilos Perzsó},ja. Hósc a magyar lovtgkor itleális szii-
lötte: Ilákóczi; tragikrrnra Bócs alávalótríga; kora a 1t]. gz,ázarl
lordulrija; sziivege tr kuruc kö}tószet tztimrrzsikája; ztlrrdlje rr
rnligya,r íiild kescrgője, hallgatója. arrdalgrija; induliljrl rzebb,
mint a franciitk Murseílltt,ise, kiiliinb, rltirrt & nérnetek ll'u<:Itt tl,nt
Rheinje, kiilönb, mint a2 olasz Giolinfuzfi,. glóriás n}agya,r
AIlclnja!!

Dc mi az oka?
Az, lrogy I. Lipót uralnra a magyírr kormán!,forrnákal:

clóviilósre szánta, pedig'akkor azokban a formókbarr nrozgotta magyar ólct; ha nrrrglralnak, rr rrernzeti ilrzós clhamvad,
{7,, lrogy katorrai és adótcherrel a mag:yar jobbágyságot testi-
lclki nyomorba taszította. Az, lrogy a magyar próiestántizmus
iiltlözósóvel e magyar rnúvcltgég ogyik eleven forrását akaTta
bodugaszohri. Az, hogy abszolrrtizÁu§a, eltórócn a nyugati
ncmzctekétőI, Iretn erögyarapodást jelontett, hanem a iómzetiólot gyökerét_ irtogatta. Az, hogy az idegonek nagymórvúlhonositása, telopítése, & ma§y&I birtrlk<lsok elkergetéio meg-
lrontolta a m&gyar hegemóniát.

}lárki Sóndor 2354 oldalon irogat erról. §lmondja a ma-
ryr kálváriajárás e stációjának minden nrozzarratáil
_7 Nekü_nk ológ l;,dni, hogy_Bethlehene a Beszkidekcn, Tó}rol-hegye Nqsv§zomb&tbarr_, KalváriajárásR a trencsilni,' zsibói,
nagyszombati, romhányi csatatcroken, Glrll í{otája a narryma.itó,nyi sikort volt. Nem a részletek a fonlosák ilyonkorl'haricrrra törtónelmi rofloxek. Engour Dem a latin Horatirrs'tariított
rneg,,,noll omni§ morl&r" gz&v&inak órtékolésére. Rákóczi óle-
tóből látom, hogy varr _benniink valami, mit ncill l;lrct i,őfiol,kilóyal, móterrol.m.órni, amit som a rothasztri mikrobák, seni
a _modcrtr gmbcrevök eltüntotni nem birnakl mcly mint cgy
foleó.ges,_ hathatatlan kórus kíÉJór bcnnürrkei i' r8tÓ§atOi-ii- *irii
ó*. elnye}_ ql!!d9n cáfolat,ot, mint a tensei inórtreioli;,i- d;;Í:tiikre a belédobott követ, 

'mort hirdeti*a gionlüos--ierófiio
e|ojót: 

_ 
hird,eti a kálváriajáróg húevótjat, rr FettóJztiotiet-iet-tómatló embor, nomzqt örök óletót.

,..Az 1715. orszéggyűlés 4_9. !.-c, 2. §-a rrzt ntonrlja Rákóczitót:
lMInt.+_ha,zánsk ollonsógét óg mint árult'lt írs az iírrizsárr fcl-
{olgqtgj.át..a_ jelen határozat erejtinól íogva száiniiziiitnlt<Jalontjük ki é§ s törvónyes biintotíls kiszrrliáriu vóserr ,nii|ái,-nütt üldiizerrrlő".

z, s_lí. 
1906. országgyűlós XX. t.-c.2. §-a oltiirli uz 1715:19. t,.,rl.

_Kormányzó ürunk .1985-bon nemzeti oltárrá cmellc ntcg-gyalázott $zabadeáshősiinkct.

" liory_oly_aq_ez a iörtónelmi gzínjátók. mirrt egyik-lnásikltogyi i.olyól Erysz.gq_ ol_tűnik _a sziklák hagadilkáíilali ix 
-az

egyiigyúok azt mesúlik, hogy lomont e Dokol fcttcki,ro. ltilav
soheso _kerüljön a szomünk eló; pedíg esy-kOt mCrrtitártnr',liiriili,
megnyílnak a kövek _ós a folyó újból-'napftnl..n fi t ii-.r.triiiDanr hetBlm&c{lbaL hogy.zúgó árral vigyo ólctót az iiriikktivaló. toD8or feló. Ilyon zúgó íolyam Rdkócz;i a mag.l-ar tiir
titttelembeIr,

C'lak 2(i óvtls.
,,1l{egból_yegzct{ enrber & bócsi állarnlórfiak szeltr!óbrrll,

y,Iqlt .e \ivógzett Zrinyi_ Póter urrokája, a lzámüzotórrÜ,i 
-nicll'i

Zrinyi,Ilona fia" a _Habgb.utgok ]esiyanariiititl i.Úci,ti,tlili,Í,
,r"l .l1159o?l u{Or.cy.n9k,.l9§zárn_l{rzottJa, rrz orszúK ki rál yú vú k ililáltott Bocskai íejodelem.rrck, .a_ lcngyel trriir rnugils,st{ljáiscljutott, .ősi biiszkesésú Báthori Istvá;inak ,itnau. T n,."i"rl'imo[|nlozdlIlá§nak törtóneti adottságai miatt egl.crrc§(ttt prc.tlcsztinált embcro. Kövotőjo, sőt hatTónvo;ÓÍ; .aÜ';;r,,ii á"i,
i]!}; L§l't9,.Zrinyinck, aEi szintón 

" ttitióiái*úr,"lüü ;;ga§.lataról_ clóged_etlerrkcdott a magyar életottel, ani,lkiil.'lrorrt,\llJJog() filt{olt&§alr}&k vissz}tangja lott volna. }Íindkcttólr eiíifrrtárai §zí.chanyirrek.
, Cgak_2ö óvos, tlg mivel _van notnueti öntudata, bclekiáltja
l_alaposott nemzete ólctóbe: Cum Deo pro Patiía,1'1i6rrfqle:,,
.Islellitel a flaáérl és a.Szabatlsagérit § á raviti&-fi;;i"lii,rr.
l70;l qn_rilisóban 70, mójrrslan ?0d, júniusúar, ZOOÓ, 

-;iŐ;miie;:
hcn. 70,000 _entbc.r állol 1 z.ászlaja alat i. Któiiiránr;-iui li;;;i";r.
rrrirírpoi rrrlvarokat,,,A rrragyár n*rnzct.,t út"eitói.retiiiilfi"-i'
uióltós{góból; hatá_rozrtak rolrrrrk rrólkíiliirik;- aa,ii i,eiiiŰ- Xirlrszággyűlós nólkiil. IsmelJe meg_ hát a keresztóny i;iiá,. 

-;i
megy&r nemzet igazságos fogyveiót''.

}íegmozgatta .ezzol nemosak őkct, hartorrr a kiilfiilrll rrra-
!r},aro!s_t is. Anrint 18!8-b_an,Larrkcy, Dtsrowfiy'-ÓGfi;;;Já;ból, Galiciából }raza;zii,kt9k, úsr: jiiiick haz.u-Ótu*io"*'Ó§3r
Ilr,ók !ál .hrrszórai; a Rajrru nróllíil ubcrgi,niji t,,"*Ll.'Tiia,rásty }liklris feron<,rettdi s.7.t,rzetcs p()ílig (,,{i,{it|(ir.,u xriirl'úiir ;;:,]i;'i,:iisictott.hazn,.tle .ltern (í.§}'cdiil, ltan1,1tl'tatiiroli-lirrl. lttlg1. x sz.r,trt iiiii;rrir,i*,uerrrzcti ü§yórt hlreolhtrsstllt, |;1siilrn

,1

IVíindonki órezte, tudta, hcrgy a. szabadsá§hur:r: kiitttltllir-
porrtja eszményi; célja a haza szabatlságának vódcltne, a l}ótls-
től függ:otlcn Magyarország ícrrntartága. Itákócz;i a hazlr i.z:t
barlsága a,latt nem a Mariana, ogyoldalú rrópfelsílg elrnólolttt
órtctte, rnely visszaélós esetén szabad kczet arl a rrépnok lr
királygyilkossági§, hanem a királyt és a nemzcte,t cgó§z*,l
m{rgában foglaló §zentkorona felsógjogát, mely csak akkrlr
iirlvög a köajóra" ha nrindkót fól hatalmi ogiyon§írlyban v&tl
egyrná§§al.

Ezórt szabad§ághaTc Rákóezi kiizdelme.
Nem forradalom!
A forratlalom a törvónyes rcnrl fclforgalását cólozza, holott

llákóezi ilppen a folforgatott rerrd vlsszaállitását, akarja.
Nenr is lázadá_s, mert a király a móltósását 18 beeikkelyc

uott fe-ltétcl mellett kapta, anrelyeket egytől-cgyig sáibrr
taposott,

Ez azl etszményi kiindulás ós szántlékainak tisztasá§a segi,
tette át hclyzetónck Tettonete§ nehézségeirr. Álrlott §zeionc§Öjc
volt, }rogy nenr nőtt belo Worbőczy llármaskönyvórrek a §zeí)
léletóbe. !'ehór lap, mclyre tapasztalatai a jobbágyvódelenr
fogalmát felróttók. frzért ő a Mátyás király, Dózsa Gyiirgl,
yonnlának folytatója; ozóri sikerült neki a nemzcti iísy iráü,l i
.í,rrlcklódésrc hangolni a werbőczy-vonta korlátokon kiviil állri'nópeL1' ezzc\ sz;abatlságharca korsi előképe az 1848-as szabatlgág
lrarcnak.

Kriszl,usi, állaníórfiúi" fajvódetmi mogmozdrrlásónak tiir-
tónelrnl sikere abban jelentkezett, hogy a jobbáeísás §ororlt-
póba állításával rrenlzbti mozgalommá avatta a kátyúba jrrtott
főúri iisszccskiivtisí óe rálóphetett a Nagyalíiildre kijnyiiklii
Kárpólokra. A magyar ntágrrás szólt a magyar proletárllak,
az 1.2([,ffi0 holdax fiildbirtokos a nirrestclcncknek, a:200,000 jol,
bágT, fölrlosur* a, röghöz kötötteknck (ls trrdott úgy belzólIri,
mint rrtána <lsak kogsrrth llajos.

Ezért sikeriilt neki megiteremtenie a nemzeti hatlsereglt.
mclyről Zrinyi csak átmodni mort; ezért sikcr.iilt rrrogter,clrlie}li
a_krrruc ,pou}pát, moly kílsőlrb a bócsi rtdvtlr dísze le!t; czilr:{
kisórtc el, mlndenüvó a kuruc melódia. A dalban a7,, órzclerl}
ól ós az nom hazuük századokon át. flálás &. m&gyar & ncr)l.
zeti hadsr:rtlgórt, a nragyar vezónyszóórt, a rna,gya,r rrrhúilrl.
az tlső nagiyar katonatiszti ós első nr&gyal diplomáciai iskrl,
|áétt: az ő alkotásai,

Kiizdolme ercdmóltyes volt.
Meggzercztc a lelkelíls közjogi ósrrlip'lomácriai szttnkcirtil a

rra§yszombati tárg.salásokon, ahol & Iómai csógzálral i,s giigiis
miniszteroivel mirrt egyenrangír 1ól alkrrd<lzrrtt ltnnlzrrtkiizi.
angol-belíra asrrzisztencia rrcllrltt. rrt<izatos arculesapásír cz a
Lipílt-*Kollonieg-fóle politikának! Kón.vtclenck vrrltak ők
magrrk az ált,aluk addig forradalnrórttak kikiírltrltt, Rákriezihoz
,,lcet,r,szktrllti". ől, egycnr&nFli tárgyálri lillrrek clisntcrtti, ii



l,ilikrir:z,i l]crr.ltc cnrltilitil r}iszcs tlotttbrtrnríi i,s í(,lirirt, iirilt(iti nrc€i ir kassai
rltinr falrin, irurelynck hrltrtújábtrn *lrrssza örök rllrnát ;r *ffiríij§i:}ilj

iiákóczit,ril, kijvcteit kiiIföltlct segit§í}giil hivni és így belső
gyengesrigiiltet ópúgy fell;árni a kiilföltt előtt, minl, A,z l)to§in
iJc§it§í}§iii hivásával ].84í'-bón.

Rákírezi és krrrucainab érdenre, hogy a bócrri pollt,ika rá-jött ar:ra, }rrrgy a ki rrenr eléEí,tett }íagyarországgal. nom lelrct
rragytratalrr:i politikát csinálrti Nytrgaton. liz volt kiildetósF
nek legfontorralrb eredmérrye, óletének legna§yobb tolje§it-
nrérryc tr Huriyadi Mátyás óta nélkiiliizött önálló, nra&ryar nern-
zeli lr:rdsereg megteromtí}§órr kiviil,.

A scrnmiből teremtette elő.
}íyrrmában elrak Horth}, Mjktós ós (iiirgc"v halarlt, a sza,-

ba<lg.ágharc legerrtlás óriása, ki a forradalmi qrrotllibetbőt t;o-
remt$ttc lneg & győzelrnes htrrrl,órls(lget. de a forradalmi qrrod-
lihtltct elrihír,t6 ncki az Alftiltl homokjából Kossuth, míg
akkol, +,zt a mrrnkáí is ltákóczi végczte el. Mintha esrrk úrezte
volrta, hrrgy, kiizdolrne kezdettől fogva c§ak katonai problónra.
Bóc* eleirrte ].l)0,0{l0 cmbert állitott }iákóczi ós a szövettégcs
frarr*i:l kirái1, 229,000 emb€róvel szemben. Kósőbb ?0.000 kurrrc
állott í0,000 rrémettel szemben; akkor, nrrikor az an§oi-nólnet
szti\lltsóg leycrte Xl§, lí,ajos seregoiÍ.

lüz döntödte.el }iákílczi §or§áí i§,
Rákóczi azonban, kit hitónek tlognrái az abszoltrl. igazsás

magaslatára emgl|,ek, megfeledkezett arról, hogy a politiká-
ban ni,ncserrek abszolút igaaságok. Jóindrrlatú, tigzta. lelke
rniatt a rliplomáciába;t mindig c§ak tanuló mafadt.

.§z ourópai állanrrezont vizggálta. Oorrdolatai kiirrdrrlti-
pontjukban helyesek voltak, de kora nern bjrta el íiket. A
ftarrciával akart bókót köz,vetitteini &z olo§z irs a siróíl kti-
uött, hogy e -§vód lióen ellen fortlulhasson és bajor iilhesgerr
a lnagyar trónra, A diplomáoiai helyzetot akarta me§érl€lni
a háborri elnyújtásával, dc gyengelelkű tárrai elailták a
máérl. a, holnapot, 1?l1. ápri}is i]O-árr 149 kurrrc zágzlót leszúr-
tak a fiildbc a nagymajtérryi síkon, letették az cskiit a pol-
gári nyugaloInírrt.

1. Józseí királyunk óvekea át közelból szenrlólhette t
lipóti abnzolutizmus robellisrrevelő hatását tis két rrtílda kéd
nerrrzedókcn át óvaktltlott is a Lipót-íóle rrródgzerektő}, de
Rákóczinak cz kevés vcrlt.

Hiába ígórtek neki rrómctbirodalmi hercog8óE6t, areny-
gyapjasrcnílet, rógi jómódot ós va§},rrnt. ,,Előre láttanr, hog1-
lrár szemólyemet biztosították. lrecsületcmet nem." Igaza volt,I

}íert ha letgszi az esküt a császárnak, aki egygzgmóly-
ben magyar király is: ismét beóll alattvalónak ós ezáltal
elismeri, hogy hosszú küzdelme nem alkotmányvódclem, he-
rtem bukolt lázaclás. ,,Nem t&rgyaltam. mert, akivel tárgyal,
nom kellett yolna! magyar ember volt, do a nómetnek "qzol-cája." Vórdtjat tüzött ki a fejére éppen az, akinok a gzobra
n"róg: most is a királyi palota kertjóböl rizgatja magyar lcl-
kiinket, §zavojéri Jenö,

Tudta ezt Bákóczi isl trrtlott egyebet is. ,,1{a mogölnok
vagy elfognak, a nemzeti ügirnek vegy reménynek vége
§za,kad, Míg ha számkivetésbe megyek, akkor nré§ jrrbbarr
rnegmarad a Temény, mort utol§ó lohelletemig megőrzörn a
nóp szerctetét, mely a nép szil,ében iirökké élni fos irántam"'

,,Eleget teendő hazárn iránt kötelegsógomnek. kezenltre
Yettsm a vándorbotot.". &ttőI {ólt Bées.

Dániában, Longyolországban, í'ranciaorrrzáglran meróny-
letet követ el ellene. Rákóczi hall ég tutl róluk. .,Az rsten
gonilviselése meg tóg vódeni vng;p át fog vezetni Órök vóg-
zóseinek útain."

Isy árja le zaklatott óletének mindennapját.
Nokiink" o§erkó§zeknek Ilákóezi harea egy na§ry szellerni

mozgalom tlinamikája, ő maga peili§ egyetemes magyar ér-
tók, kit nem lehet klsajátitani. Min,denki annyire val,lhatja
ma,gáór}ak, amennyire rhegérti ég annyira követelheti, §meny-
nyire tartozik neki.

Már pedig rofi§$te§lrel tartozunk noki.
Iíalálu utÁn 5 óvvol bgállott az a politikai, trclyzet, rnelyt_,llátnoki lólokket megjórrolt. §irjában-nem tetálúk áranvat.

mindösszc nyole forintot, do rnogt,alálták a rózeafüzérjót. icak
tormész;etos ez, ha mogemlítom, }roerY m6g bujtlosásdban semíolodkezett meg a mindennapi gzentmiséjóiől. Nóvnapjárr
n€ún_ íogltdott eenkit som egyeTlcn rrendégei" kivüt. És ei rr
v.gndég_Krisztus volt" Azzal'olvonult laká.*a mólyórc Cs btii-
töll, egósz. n_apon át. A lelki olvasmány és elmóli<edég benncsolt a..mindo_nnapjában. rstonben. Istennel, retenórt ólt; cztmutatjók Yallomá;ai, e n{rp megszenteléióra irt imái: át-
dozatkés,zsége,_ g" _Krisz.t.rrs olőtíi ogyenlóségért kilejtett mun-
FaJg, az adóz,ás, katonágl(odás, az árr,ók, özvegyok gortdozísa
terón.

Nom tartoznm Brreklc iskolájába. me|y a zsldó krrltúrát
a_ fokhagymából, a tót törtólrelmót a krumptiból, az oláh iör-
tónolmet a mamaligÁból, az'olasz multat -a 

makaróniból. az
az angol! a rvhys}iből, a skótol a kisszoknyából, az orosál nkanctlukából, e ma§yart a kuruc mólebdból bkarja me!a-
magyar&znr,
. .. I{iq.z6ín, _lrirdctem,_ ,hogy a nemzet eeak öriik gondolatok-tól molegedik föl. Akik ezt nem órtlk, olyanok, inint a ho.
mor:ú ós rlomború tükör: a világot eltorziti,a lát3ák. §ze-irtit<-ben rnóg a.,remokm{ívok is eltúzítva vigyorogúk tóriÉ;-Ü-c&gnat saiót órtóktel,ensíigükö4. Ezek ái eöberek .seülriitsem 1,isztelnek és a le§szentebbet is elkinozzák. Múvószek,tle karikatúrát festonek, Nem tudják, úósi'-"z óiot úti;ikurták, de a lólek útj&i \.-ógiótunók".' i,íarn -iudiák. hosrv- illóleknok.itleális. valóságok, róólis idoátok ke1lonek. Idd;ilok;mint a harmónia, erő, fejlődós, küzdolem a sötót hatalmatiellen, melyeknek berrniinl( ic rósze valr; melyeket lorÍőzhc-tiink.,de melyektííl bókét sohasem élvezhetiinÚ, *-itv"xiategycnDen, ncmzetben az egósz vonalon mósis fellendül, azólet; ez ar egyóni nomzeti renaisgance alapgÖndol,ata. Bn á,
? nap, ryelytől az ember_ kitlötzsöLi szemé6öi az ólmot" morl,úgí rirzi, hogy a jobb ólet váÉlya átbizsereE raita. ho'erv ia-lentkezik az alakitó Gónirrgz §zenvedólye. 'meli bolaöiaütl,
sze,bb világo,t,lát. meTt a látnzaton túl'keresi ii teitói.-Tllrrtolik el a világ szem]életónek örörnétől.

. .Ily harmortikrts lólekkel kolt minden ma.gyar eserkógzrrek
tekinton_i a maE}-ar nru,ltbal Nines leverőbb.-i nemzet ólet,ri-
ben, . mint a szcllcmi-erkíilesi fónnyel szcmben mutatkozilvakság, kapcsolabtan, a holt anyagbirn vato riir,ict.
, Jlvgo larmoliku,s lólekkel kgll tekinteni t .r,ilágtörtólrr-
lembe ós akkor Rákóczi nem lesz múmia, úáneiir l§iű--;ö;iá-lato*.,ereje, mel§ átsziivődik millió í,§-iniliia sziveli, Ázáz.rrdokrol-szazadokra. Akkor Rákóezi nem legz norbahullott bál-
r,ány, hanen mag}-ar igazság ós magyar élól.

. Halálod napján megidóz a ,,Magyar Cserkósz.. TóÉied: ót,,százatlos, forró, .teljesülótlen áimaint< csodahősc, i.i§aÜial,;,
s?.cqlcF..e§ a_ran1.1egenrlánk. csüggedósünk felbátoritÖja, r,,i,riinkbíjl sarjadt, hőssé rnaga§ztrl§irlt lí.agyar " " .

Csaba lcnő dr. cstl"

Sja &rc llá.(a,a.4raífuíl e0nnftfté
aníí aánő,ü!

Másoknak dr, Papp An-
tai ny, államtitkár. ,rekün}
egyszerűen és röviden Anti.
bácsi. Ennél szebb és meg-
tisztelőbb címet fiír nem. ru-
házhat §enkire. 1932 tava-
szán választotta egyhangúlag
or§zágos elnökké a MCsSz
közgyűIése. Elnöksége ide-
iére esila a gödöllói világ-
jamboree, a cserke§amunka
különböző ágainak megindu*
lása és kifejliídése (vizicser-
készet, repülés. rádiózás eriis
fejlődése. regö§munka. gaz^
dasági vállalkozások stb.). a
sorjában visszatérő országré-
szek cserkészetének bekap-
c§olá§a, beszervezése a ma-

gyaf moz§aiom vérkeringésébe, Teleki Pál gróf főcserkó-
szünk váratlan elhunyta és jóformán a na,§y femetés napja
óta moegalmunk nem egyszer bizonytalan §orsa é§ jövője.
Elnöknek lenni nagy dolog. szép dolog. de bizony nén,
mindi5 a legnagyobb gyönyörtrrég! A. tíz év elmultával kii-
szönjük a sok szeretetet, sok munkát, sok fáradozást és kér-
iük a jó Istent, áldja meg Anti bácsit mind a két kezével!

§



MAGYAB c§ERKÉ§z
A lnutT TüKnÉnrn

.,Csak ltétíéI( rn.aglJíll, ltlltt,l ltttl: tthi
h.isz a Iel,ttittttl,r]úsban és tlki lr:ytl ltisz,
Áz tttóbbiakai szd,niuk ét nti llitteI hi-
seii,ttk,,nt.r.rs csuk az értlem.el ftll!.ánut,tltísí. tlk,.i llisz, M.tl.!1.vln cserkész, tt la
szítetl tlollb{ltttistt, magu o. llit, az I1r Jé-
zus dru.sztja,,redrl mola*ztjún<lk suglttttil,
I.e }Ia,gyarcrsztig tagy és hitad, szerill
I t:sz : l' cl.t dntaelu,nl!"

Sdrgl,uki lupú,,tr,Ltlg;yur (_|serkész"'el;
ta.nna.k a ltezem,ben, F(n.t 0.z é psztitlt,:
1!22, 'I'eh.il lltisz ét: ttítla,trib<il farga|.otlttl lltttLt lopiait, |'aluhogg titl:u líiltik írl
tt,z eglése, minlltu, ltem is olpa.n réacn
tclttlt. Á tezén,ikk i.s tig.t/ szól lt.t,tzztittt,
rninthl, ttttl, íl.ót],otl t,tlltttt: .,ltl M.tt1lttlar-
tlt,szti11 t,ttgt1 és n, hi.tall szcrint klsz Irl-
tdm.arlris". Le iilöli az uszlalottltoz és íor-
11tllont. lortibb tt ll1nA,al: ltisz'itl 1nt-lt:pla órl(!;t,|,. t,tlnntli:i Htt ltúnuk is rilirr-
runl; tilni, isttrrlrjl'iA ltt11 ttzórl n mullalis, lIl,gltíl.idloL, ótllcmls is ért!lA,t,s.
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ban. csak hul:tltlttl eg.|)$ler jd.cttt. ,ltetg,

szeptem.ber 7-,i szdm első oltktkit. tr]z till. tltl: " l-i sztÍnban az akkor ol11 nnglljeletttőségíi hírl.: trÍttggttt,1l,szlilJ
cscrA,észci a l,;opcltltdgai itttltborer:-tt tt részt.t:t:t:ő 1.í nemzet hij-
zött u 3. ltclylzésl. érték tlL, }Iirtdiissztl Anteriku. ós Áttglia tllíi,

és irányitására főcserkósszt! kinevezni mélttiztalott. t]rrijl tn.tty ltalris! a battnszii,löt.t cltinoí:irt,
Nag1,6611ir*U§otiat örvendetes t,udomárrlrl vóte'| r,ógclt valt szc-

Mikor Teleki pált főc§erkésszé nevezték ki
Á ttgúri nagllttiboro}t. ninl lteglttttyi. etn,lél;e xlla.litlzilt Icl

aa o'Ltlti,letko,n, l lt.ird.etést:lt 7tctli,g lt.ul.tll.nt.l,s lí,t,u.kat kia,l;tiltttlh,,
íclénk: sixl úru,:16 lttIa,no., r,scrkdseA,lrr 6(J ha|Oil.u. s,|pzsinór
25 horon.u. Á ,,tr,Ittguur Cserkész" t:gyes sztima 1922-bctl 2l !;o-
rono,, 7921-belt, 7ltltlig ltldr 5000 korona ,r<lll. Áz oldttlszúnt. azoit.-
ban ,t,dltoza,tlttttu,I matrld 2á. Tehát tt ,,Mtt.g]Jar Cserkész" húsz
éu.tel ezelíít,l l:ttsltlgabb tolt. tnint nunl . I !1qz, ltoilt1 uh,kori^

rencsílm órtesíttni. Klelnlsbcrg, s. k,"

A soroh, mellclt ped.i{t r)|ól '[clehi Púl trIagqarorszúg örök-
emlékeacIű elsö íőcscrkészétlch arc]tépc úIl. Álatlu oltlttstlttt
a ,"fuIa,gyur Cserkész" m,eleg iidt,iizl,ő sorttil. Á tttrisi.k olcla.lrln,
a aégzet csod,cílalos tttkilltozústt folut,dn egu cikl,:,: ,,I}tlcsiilotttlt
a hauí,ért" a,ímrnetr. $z aolt a.z ő életeéIjtl, ez jc|,Ianezte min-
den cseltzkedelét: be<:siilettel a haadért!

Mlt i&olt 20 éwel ezelőtt az örogc§erkész !
Tauúbb íord.ítok. ]lídr a,z ttjstill blritóla.pjtitt is isrrtci,ljs

n.euek t,íinnek szemiink cIé. ,,7'isztil,irsgdt tettek" <,,ín akll ill
ldtjttlt t:. ?aragó Etle, Silt Sáttdor, Er.u En-lil, Sztril.i<:!t I'úI.
Karúcsotlg Sárulor és a mosttttli secrk,esztötllt, I-t:lőtlt l}élu
neuét, Előre léptek tt. solból, hogg tl t:st.t,készrí. l:t,zrtiii, peililtt.-
mutatói és írárt,!ít(li legycttek. ,4. tih:kclt ulatt is il11t:n nerthtlt
tal.dltttlk: Batiz Déncs, Gaököss.u Ettdre , Szlrilich I'úl., |'alős,11
Béla.

Á.lliunk asa,k tteg egg 1lilltttttttt.a. és olutt,ssult <,l, tnil jixu|l
Ittisz éa.oeL ezelőtt a mindentturló öleguerltész, l.-gy l.úíon,
sok bekilt: mdr üaló!,a, tlcilt, tl, l.iibbi tlctlitl, rt:méljiil;, iz' cikijrp! -

hezendó htisz cszten,dő le|orgtísa alct.t tel.iesulilt br.

Megópitik bizolry a, cserkósztik }rázát,
Faragják trz ácsok, krlszitik * vázátl
Na§.v lcsz a cscrk(lszok ifjú nrzijvetstlge.
Eg}, h.ázba kiiltöz;ik minrlan ró^szecgkí,jc.
kétemeletes lesz a cgerkí,szok háza.
Szerkeszt(i úrnak is lcsz,, kiiliirr r*zobája.
Cscrkógzek új bolí.ia, pineójo, padlásrr"
Elnöknek, titkárnak tág*g irrrrlój*.
Olyarr jíll megy azt,án a c§orkó$zek b()ltjlr,
Ilogy lr fclszerelóst csak úgy ingycn trn,t.ilr.
Minderr cserkésznck lcsz új fiilszerelrllsc,
l}akarrcsn, hátzsákja, *ípja. botju. késc.
A ,,Magyar Cserkósz" is fellrrndül, ár.n gzóllcrr.
§záz ol,rlalban jön ki, kétsz.tr minden hrlttlrr:

rre m-io]6ii

i\ pcsli rlst,rkiszrttlk ttctn kis iir.iirrrí.rt,.
Villalrros szabadjcg1, jár az t,g(,sz. órrt,,
.Tr'l ].íjváros báosi rrrajd c§ak rntg<lsilf1].j;1;
Irtgytrrt jrir a c-qcrkrisz, liit,tl(ibrl. szinlrázlli.
Anrit nrég nt<rst nrtlttdok. 1ogyiik zátrijclbo,
(}1eg lrlsz az is talórr jövő tlt*crrrberr.e)
!Jgyft>l,ma cscrkószc1. egy szir. tis r.gy lí,lek
(]ssc kíí *- vállalorn ri lelelősstll!.lct,

Nagy slker a dániai jamboree-n

Iltit,iIúgíí €Tt,( u nag!} si/,.crrl, trz ul.dbbi btszümóló ril;l;,
nItttl czl ol nuItul,juli:

,,Rl:tanulris K<l1lcttlttigtí,ba. ]}íi,kor rúzt:n,tlitel.! Q zelxcliorurlli
u .,K,tlttg Christiart'-ru, (namze li. daluh), a. dd,ttohtltlk lceset l.

az lilltllt. Nern.,t:drkilt, hagll l- maJ7yo,rok ilut.n Iíg:tJcltnt,seh:
leszlek, trLiltor a főutctitl t,l:tte nttes tömcg tetelI.c tttttgtit l.t!ú.
nu,nk, rőzenditettiittk a Rdh,.óczitu, nintljárl: zlttina. meg fu!ó-
lépesl t.;t,zénuel.tiinlt, hogg ltl rrc há.ssr?k a. tanotot. Ez 1,oll tl
ta,lu,,m,i! l'eIiinlt §zukrdl, i,íiú és ugg, csu.kó§7 ás l,étttt§*ztltt!,
cilindt:rcs és munkús, d,e ut].u, ltoJl;t1 tt rán.lttlobtill 1ri,rd{ltlkílt !ll,
értiink rri elka1lkotltti. §z(lp l:olt!"

Sztr1l 1,oll tis lttt,l1htttó 1.oll az u. jtlc.itt:l i.r, lllil,.oi.tt !tibtlt,,
líizrlél (|gll tlútt,tit,tt cukorkoúrtt.sl.til ,ttttll1t,tistirrlllo ltultlllszún
a tstlA,oltidét éx hioszíutla. a. ittIoló t)l(lll!!(It fitik tlii:iill,

Hi olcsóbb ? A Magyar Csórkész yagy a iillamosjegy ?

S:íntr hihclt,tlett a nti szaniink,bt,n (|tdilt ttln is stll;ttl
pnnaszh,oclttlli), ]l0ltu ttti.lyt:tl tttértíi t,lol|, u-e ah,l:ori rltú.gulús.
l92{-ben, u hÍ,rtli kiigii|.1. ígu ,putltlszkotl.ilt tt ,,!!.ullyttt (l,sll,A.tjs;",,
duillíltlttk, d,rd§ilu,ti,k,, nrüdjllh,llli é§ sz{:1,1l.|lhdnldstr'll ftrli.inh.,
pctíi1l " ,tx,tli! ált,sóbbotlunl;, l)zt akh.or Idt j1t,, lttt t,tlklui lx,-
szerzisrijl he1.I ltonclosltotlnuttl:. Átlli.litt tt l:i1.1uinosit,l!.il ! lto
l-(ttttt l,t>Il, lapun.k 3-1ll kt tii.ll ejs t oltlnl.tltt j,,lInl )n|lJ. i|I.1.L|
li.(ltu.tplxtn u. tillttttlosjt:r,u 2000 ltaronu t:ol,1 tis tt 20 cllllllus
ltt7ttttt,lt tt!l!!tlttcttttt.ui, ,!Josi a l:ilttl,nos jt:gll !li!00 hotttlttt, tlc ltott:
,lt.tt,tt t.:l,,11giil; a lxílorságot ttllyunennyitl, t,tt,telní u ltryt árú.t ?
:i{)00,nél nuttttlllultk és u .t.:ill,unosjt:g11 ttliillött í,!.ütaftld!.urlk.''

IIt:lt,it,lt!!t'zltt:tjíilt,: tl ht:l11zct megisn.éll.őclijtt, lllrrt u til-
Ianosjc!J!t tnu mcgi,ttt tlrdgtibtl, lni,nt a ,,IIetg.qa.r (]rrr/r:/se". ..í.:
{.t!:uili 3l tillér, a. mdsilt 1xllig !l(t f,ill.ér,

S<lkl lteltézséllht, h,erüIt a lup előúilítúsu, drúgc in, tloll.
7Iét]i§ 1,1e! j(le?ll sz0!,ga,lrnll§iln és mindig tll,itltlt,tt §z(t,ilQ nlal il-
llétetulLnul el is íog.tlolt. l}s ulost, hogll tl muls. tt,t,ktkibóI pil -

Itrtt/ult.l; uissztl t-ti. bdtra.,n megdlkl7l,ílhl1,Ijtlk, ho1111 tt szép. gaz-
tlag lt,iti|.Iítdsit ós lurtalmtl Ig42-es,,MtlI!}ur Cstlrltész" biiszktl
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kel végzik
máshol
a száulást.

A rrtclt,,g ta,vrr,szi ttalrsug:át:. s a ltttlgy lri)jti sz,clnk felszik
krrsztotlák nrár a t1,1li tlsaparlókttil a!{yollra clírzrrlt fiilrleket. A
hólakarti a!ól . nrt,gszabarlull. vetósck lriss hajt,ássrrl irrrlrrlrlak
az írj rilptnck, a rnezők füszálai szinttl szerrtlátr>rtásl szöknck
fllfcló , , "

A lóli világllrur kihalt prtszla,sírgon nro$rintlttl az, íllct, A
lrrlvaktlri| t fílrlirr(lp, kglu,l1rggclt(il kóső est,ig nrár kiilrrl vrrtt

a határ,balr í:s vrigzi u tavaszi n,rozci tnttnkákat. 1,r,gt,iibb hel.r,err

ruítr szántatrak. Nrizziik rrrcg közclcllbr,(íl a szántást. rnilyerr is
az a ,,kcrr}:t.rrágy"-csinálás (ahog_v rrz cgyik t,rctól_vi irónk nt,-
T,czi)"]A közclllcrr. szírrrt cgy ptrrirszte,tltbct,. urcrrjiirrk oda s rtriz-

r.iik nrtlg kiizelobllröl. Csorlrila(,1al sztrnl(llhtltjiik, lttil}:cn szópett
hasítjlr ó* tortl,ítju Inti!i az gIprlas a barázdábírl azi rt 20---2;-l

centi;n(it()r,lzrilcs fiiltlsár,ot. A trti ctnlleriitrk ttyt,tgotlíalt, tz,
t:kcr,as rnrrnkájlrt figt,clva lílpkerl rrz okc trtá,tr, § ntihtr otlaszíll
ir ltrvakllak, nieg a fiána-k. aki hajtja rr lovakat. ()ll-kor hol
jollbrrr' hol balla billcrrtvc az ekcsz:lrvárl --- korltrárt_vol,L,\ ax,l,

ila rrgyarris a lovak tttlrú egycttlctcscrr hírzrrak. lrol kt,sktrnyeblr,
hol nreg szóltlsr-,lrb sírtrlt ftlg ttz <lkc. !]zcrl az.tátrt arlrrak ktll
gogilerrie, aki az r-,keszrrrvát tarljrr. íIrr ki:skcnyct, frlg az rlkc,
kigsó jobbra billent,l,c *, cllenk(tzij esothctr pcdig }ra[rU, - "

tllrit.i azt, hogy kivrirrt sz(llessóFii fijldsár-ot r,ágjon Itz 6[g1:11s.

A forditá§§el cgyitlt:jíitcr rliigy()t is kiált:
Iiesel.u- ne!

Arrrclyi1 lri ttr<lrriillik clharly.rgol.ia a lrírzást. trzt lliz,l,atlli
ktl].l, lrrctt csak ig1' dolgozik tlgytlltlct,esl,tt irz ckc,

Nólrg rncg ilytln kióltáiiokat lrallurrk: ,,tiilt,r,l" rllc!{ ,,hozzírd",
llz inkább a 1óhajtón,ak szól. s oE},szcríi llalasztkifejeztiso
rrttttak, hÜgy kisgó jrrbbra yagy ba.trrt kell ir,árryitarri a 1rr1,ai,

A,.tiilerl" a tőlc<l sz<ibói r.rccl, sr azt jeienti. lrogy tölrld elfeltt
ti.ritstl a 1oval,. ]!íivol a tílliajtír min.rióg a tralolrlalon ha]arl
-- igy tcrmó§zotc§ctl jolrbra lesz rr ,,tiilcrl". }lrr ..hozzátl" van.
akkor rrteg nraga fol,ó kell húzni a lovat ,- t.chrit }ralra.

Aki az rlkcszarr,át lart.irr, rrztriir kiinll5,i,ílrct is a lovakn.aii
a lrúzáson, &z eke§rary könrryctl nroz§atásírval, onetleí{ az ontrl-
lósóvcl. Ilhhcz mírr ílraí.k kell. ttehóz., r,ol.ntr rnegrrragyarázfii,

}íóg emlilkszcilt, mik{}l, a nagyapánt tailitott:
,-,Os2tárL nxlzgasd trz ckót! (jsak há1 -- folyttt,ta, * srlrja

vttt annak is, tttctt lehet írgy is tllozgatrri, hog}, tte}rr.lzebtl le-
gytn, rritl§ rigy is, }iogy könnychb. Szilr-al rr]ismcrhctitek, ho§y
thltt,z is kcll trg1, kis trrdclmáir}", ttonrcstrk az egyarlletek rnap,
tlI rltisálrrlz.

A., szántás bizorr}, lÁr:atls/r$rls tlttrrrkir is. llgysztlr rtg.ytrlt
valuki a fiilrlrrríír,cscrrtber tnrrtlkrii rrchózségciríil brlszi,,lvc. az;l,

rrrorrdta, hog}, a szárrtás rrent lehet olyan kiiliirriis ncliilz tnunktr,
liiszerr <ll.t lreni kell nrást r:silrálni. lninl: mt'nrti nz ckc után.
üll azílit kirizdrnitrlltrrnr, hrrgy eg.v katllsztrrilis holrl fiilti ki,
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szárrtírsánál t gycs trk{lvcl klt. 25*.30 kilonról,crl, gr*l-rlogrrI irz
crnllcr. mtig pcdig sokszor: nchóz göriingyök kiizijtt, nóha az
átázott ragrtdtis tala.ion, \:aí,y it kcskcny baráztlábarr, ahol iisz.
szeakatlolik:r ]átra, És ha jó| húznak a ]ovak, másfél htltd;rl
is ki lchet (,g}, n&p szánlarr.i. Mikor ennek a mrrrrkának aT.
ir-ltl,ic r-att. kót-hárorrr hótig rnirrdrrrrnap mc§nsinálrri' ozt ,- azt
hiszt,rtr. rlctu is rr'lyan kiirrnyíi fclatlat.

A szorirszórl fiiltliirr vclrri tarrilja az itpa rr fiát ,* nózziik
Int,x trz1 is.

'., l,{rpjlil ki rrr!g_v,iit, lópóst a fíírl sztllitól -- nrontlja a g},t,
rckttck, "- uzl,titt a barírzrlárr halatlj og},encscn, oszt egytltt.
ltltcscIt szrir.iarl ir tna§ol. }l.irrrlon kót kis 1ópó.g rrtín eccc"r
jobbra, oc(,cr rnc* balra vrrsserl. Nl,isd ki a markot}, jril, hogy
t,gyenlelescll tlzór<jggyon a mag^ Ha sz(ll fú, akkol szelnbc ltt,
rncrrj r.olc, rtrolt_ r,isrrzaírijja a ntr4lol.

Í,js az itjú crnbcrke, aki trrlárr rnó8 l6 rlr,cs sincs, brrktl:itlsol
az egyc,rlcllcrr szántásorr, rll,irkírllau a 2á--30 kilogramynnyi
r,ctíjnrarlgal tis szlrrja az .,ólrrl,tlt". }íikor kót-lrírr:ortrsztll, vílgig
rntgy {t fö'ldön, nrár llclc.iiin a vc,tí.sbo. IJgy hónap n-ltll\.ír rtleg
cstrrlálattal §z§tnl,óli, lrogx, rnil_vctr szópcrr kikelt a vetós s brtl-
rlrrgan nózi, hogy tlzt mílr (i vctttttt.

fis íg_v folyik rr rntrnka rnindcrriitt a htl;rirban. Árpát. tl
vaszi búzát vtllcgct,nek, sok }rolyen 3 rilllát is ültetik. \Iatt,
a.ki a lrre.errtaföltleket. kaszáli>kat bororrálja (fogasolja), hog5,
ftissebb íejlódósrc i.nditsa a rriir,órryzetot..' A szor:galrrras nrunka kiiz;bcrr gyor§arr el,jörr az e§lo. l(rp-
lorncnl.e táján kitognak, rncgvírják, mig lrara,pnak a lovrrk,.
s irzu.t,ál lassan hazainrlulrra,k a szekorok.'!]§yig-núsikról jókctlvű dalfoszlányt kap ftll rrz csti lzellii.
Az ogilszséges munkás riletiirörrrc rryilatkozik ntcg rr patasztfitik
rríltáibarr. l,assarr }romálytra tűrrnek a szekcrck. elhalkttl at

n,tila ris tlsiintl brrr:lrl a tílli álclrnbril fe}ribrcdl, plrnztri-r,a.

Kot:títl* Kán.ll

A §[AGY. KIR. DOHÁI\YJö
kitiinő gyiirtnrilirvai1., t,l f*ik vódcllrr(:re szrllgiil(t anyagtlkltt válogateilt

rninós(lghtrI ll,|lzl,a frlrgalrrnrba a }l.trzílgar.dasálli Kíállítírsott. Nézze uieg !
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Kilóptltt a grú:rátrcposzdaraboktrjl riicskiisrc vt,rt falrt
paraszthózból ils a kiiszöbiirr önkóntcleniil felncvett,t,t, anriktlr
ójtszakai álmára gondolt. Érettsdlgirr izzatlt, rctterttő szurktl-
lással, már-már bolesiilt a lat,in tótelbe s tlrdta. helsy elbukik.,.
Bettcntően r:o*sz órzés volt, inkább tíz alttrsonyan vóEr{,haj-
tott bombatámadás erős ellcnsóges olhárító tíízben, nrint az
ilyen lidórcnyomásos álomeml(lk. Móg szcrenosc. bogy az óh-
resztőóra kellő idöben, a brrkás clőtt telriasztotta...

Újra nevetett és a zsákmírnyo'lt szor,,iet gí:ppisztolyí, a.rrrc-
lyet hetok óta iirlvijskekólt hrrrcolt nagár,al, a hóna alá ziik-
kcnl.ve olindrrlt a repülőtór feló. Az ,.iizem" már javáharr
lnűkiidőtl. A bombázószázatl kiinrr állt a nlezíj lekrrpott Eyep(lrr
í,s a prribót járó motorok tizentt.volcezer lóerc.ie rnegbőgettrl
a levegőt, rniközbon a szerolők az trtolsir §zernl(it tartolták a
lávoli harci cél fclé induló gópóriások fiilött.

Gál harlnagy fiityiir:ószve c§&tolt& iissze bőrxapkája szrrlag-
ját az ál'la alatt ós c§atlakozott a század tagjairrak lleszólgctö
osoportjírhoz. Az eligazítást e9tc rlregkaplírk, nrintlerrki turIta
a íelarla,lát ós rnost trófár,ar] iitvtl cl a camrnogó időt. várták
a parancsnokot. Hirtclcn vtrtral}la igazodtak a feltíinő repüI(i-
százados előtt, feszes vígyázzüarr ha'llgatták végig nrégegyszer
az rrtagitásokát é§ egy pero mlllva §zólugr()tt&k gópeik feló"
,A íclhágílnái rnogtorprrlrtak mirril a,rrilgyorr. Sztlberórryi hird-
]lag.v, a pilóta, oldalba lijkte Gált.

*- Tietl az el§őíjóg, te zápt<ljásktlrcsktl<iő ! --, rnorrdta ;ió-
kedvvej, bajtársa bombázótiszti rnivoltára tlllt)zva ós Eyor:s
noudulattal \,aló§ággal feitaszí.totta á kc§ken.\, ajt,ílbrr.

üál ha<lnagy eifogali,a helyót a góp orl,áitan, pillantása
§{zekértolcmmel simogat,ta vógig a gílpplrskót, rníiszereit ris
közben, bár a motorok zúgásától trcm hal}otttr, de ideí{eibcn
órezte, hogy füIkójében ül már & rádiós ós a gópptrskaliivész
is. Bekapcsolta ir nyakán 1ógó t,elefonzsinórt a vczetékbe ós
hal].otta is mindeniinrren a jelentkezó§t: -- Kósz, kósz, kész!

Odakürrn íelvillantak a fényszórók, r,ilágossággal lerítve
bo a kiftrtót ós az clső góp feldörögve rohanni kozdett, Éppcn-
hogy eltűnt a mezőt határoló sötótsógber_r, indnltak ők is. A
világosság hátracsapódott mellettük, móí hís sötótsógben
risztak s mor:zsolták felfeló az ezermótoreke t. Iláromezor
móteren gyúlekeztek, valahol fölöttük a kísórő vadász,ok búg-
tak s a század felsorakozva indrrlt meg kcletn.ek.

Jír neg:yedóráig semnri sem szákílotta meg a góp alatt
lrtrhanó éjtszakát, aztán hirtclen fónyek villódzíak fel a mél.y-
s(,gből. .&ry,it torkolattúzei és szapora puskalángok. Azután
az is elfrrara<lt mijsöttiik g benn relliiltek az eúensí,ges lc-
vegől crrgPrben.

A rádiós tompa hrrrgja megszólalt a hallgatóbatr:
-* A rtatlászrrk jeleztek. Visszafordulnak. Behírzom &7, laíl-

1,ennát.
§á1 hadnagy nraga o1ó bólintott, majrl kinreredt a siitilt-

s(l§be. ilíost már csak gaját erejükre támaszko<lhatrrak, nincs
- ki vódelmezően körülröpdösge a bombózó hatalmas acóltcstót.
A góp gyenge himbálásáról órezte, hogy órmestere kiereszl.i
az, a}só gépptrskaállás gonrIoláját § tudte a4t i§, lrtrgy velrl
együtt móg háronr szempár kémleli a rejtelmcs eget.

De nem tiirtónt §emmi. A vastag felhőrétcg írvó palástju,
vógelátbatat].anrrl húzódott alattuk s ritka hasatlékairr cgyet-
len-egyszer c.sillant lel egy lónyszóró tótován tapogató srrgá.r-
rryalábja. , Máltféltirai ropülöút volt; mögiöttiik. §zebcrilnyi
nyugodt beszéde abban a pillanatban hangzott fe}. anrikor ii
is mogszólalí volnrt.

' - Úer"r, szómitom, helyberr vagyunk! - " t'.s a gtlp prrhá,rr
íl;siklol,t a felhőrótegen.

A mólysí,gből ttllcsillant egy folyíl 1ijl,szzrka is tiikliizijrlíí
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vizszalagja. (iri] lrrrtlrragy ltlkilrl.tltc nroltr'ln krttaltlr rr l<irki,ll
rőt isnterős tírjat. ()t1. .llrrll,a 

;r iolyó karr_varrrlalátlil kell lcgl,ctt
a r:tlpiilőtól,, Rirl,elerr a sztlrelókfalh<>z nyúlt s a:fclviiliislii

. kicsir11, lántpa rrtáris ltttltrttta. lrog], rr},itla a llrlrnllareklsz
csapórrjtajrrl villant tr tná§ik lárrrJ-ra is s rrjjahog},í,n ólezlrr ll
bombákat ólesre állitil rnotor gyOrlgc tlttl,rtzstllásír1,.

"* Elay kicsit balra, í"iú! * llta.§itot,tll Szebelrittyit. tr cólzrj-
kósziilók föIó bajrllva. ()rla]enlr clszrrbarlrrlt a poktll" .Jttllllrir
tő}iik hitíelcrr yakító lólrycsór,rr r,ágfirl<ll;t frtl, r,iil,iis látlg
bokrrrba terebólycsedvc ós a ktit rntilor <liibiirgóslirr sztiz ritai
háborri zaja har,-sogott át,

* A lőgz,trrakl,ár! , . . H rrlr,á! -- iiviill,iitt Szchctónl,i r"s :r

góp rnegboklosodolt scbr:sstiggcl kcztlett szágttltlatli u ft;ttJ"
ctrikokka] megtel(i honrár]},llarr a kijrr,<rtta}rrsirn kiq,ujzolritl11
repiilőtór íelé.

Az olháritóágyrik grárrá,l jai rag),oírri tr,tat. szántva rtlll
barrtrrk kirrülöttük s Gál lrrlrlrlag1, fc]ntlveíett, lllcrt, jclzí'
fények gyullarlíak ki a rcpiilőtrlrcn, lrogy utat, mut,&§§artak ,i
falriatlli szovjet varlászokIral:. ,\z intlulír gripek közr', erc§ztctit]
a kót clső bombát, a. többit, r,áiirít,ette a íJzi}}te tolrrkvílutt tltl-
jiik n},ornuló nagy hangárla.

§zeberényi illczve a gti1l trrcgki)rrlrycblliilósót, nrcrctlek ir--
berr r.itte fel rljra a bonrbázót. Otlalentr a t:aj sorózato§át,lt rtllr-
banó ",c§Omagjai" nyomán gigász.i láklr.akónt 1obogtak a
tijnkrez.úzott cllerrs(lges vatlászok ó.s a }rarrgá,rok tet(jzcte il
lángötvónybe roskadt.

._ íIaza! ... §ikeriilt| *- cikákolta n l(,grr1,omásvá|tozíls,
tól cl-clfullatlva (iál, hadrrtrgy piltitájánuk. tle már lrcrlt fc-
jczhetl,e he a megkczdett r\ronrlatrrt,. Inkílbb csak iisztiiriszeltiírrlr.
scrnrnint tudatosan, góppuskáinak feszült ós ráertlsztcttc rrz
olsó tárat a, fouál,keresztba riipkc rövid pillanatra bc]ekctiilrj
tömiit götót álnyékr:a. Az alsír lijvószállásbírI Szalrri (it,ltrcstrlt,
mortlult lel:

._ Y'adászok! ... Alulról is! -, s szal,rrit, Inírl cl is nycltrr
Tegyvero fopogá§a.

Gá1 hadnsgg},al §zcrnboIl ,tróg.r. reszkctő t.íizoslor: vrlgrrtl
v(lgig a leve.gön s hallot,{a, lrogy rncllctttl fopoí{r.a szakad .fcl
a gortdo}a üveí{eztistl. Irorrír sztil csirpta rneg rtlcát, dtl nti rt:
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1,tlrltr!t1-1riiszi,ihóig (lrt lnlrta a §o,1ílolrrt. htrg.v tlrlálat i:ri,c őktlt,
már lgyiitr drrlga t\atl,t, A lizoyjot v*,rlász ali,g rróhány móNer-
rcl í,liitl,iik k&trta fcl gílpót, *zirrtll rlz iisgz*iitki}zós másorl-
ptrtlólretr 5 1g"v till lélekzcl.rryi irlííre cé}pontul, trár{rr, {idá. eg{iliz
n.lsó sikját. Gíl harina§y fouzforgrrlyói cgyt,li*tr ijsilzefiiggij
*sikkr',rt1 1rrrsiiolliak a sziir:kiilö gópttis{,ig s rigy tctszett, beltt-
ntrrr,ótlrrak, rnint yajba rr kús. j\,lirrl t.ijliónsi áritt escróit, §zxl-
irtrilrrx,i, diiunyögtc a turli,rrllátt:

- ilblitalálatt ... ,Í)gvlt atrlran!
A }ra,rc szágultl6sa kijzberr t iirnglraltrllnrit hurrg§rok ór a,

}őxzcrrtrktárak tiizoi rrrily.ro süllycrll,ek az ógh*jiatb*lr. {iál
harlnagy rllölí rrcr* mlrtlrtk()zö{,t eó}ponl, íle §rabó gúpprr*krr.il
az ;rlsli gtlrrrlcrlából kal*pácsiiiéssz*riierr r.opogott íel újtról
tne§ lijbíli § a. hát§ó liivészáI,lírs kiirii1 i.s íorr:ó volt &, leyo§ő,
nlert ír lrcscrrryós lőporlüsi ll keskcn.v folyo*ón benz,iváir§ott
a, gr!p belsejébe. A brrmbázó {rgr táneolt §aebsr:én1i lr,eze
nlalt, nrirrlha rnúropiilí:sre gerkorrlettók vphta, s pilótájrrk ti-
hegósrl, rrrirrt a mozrlorry rlugattyútokjátrei} kipöíl*nö gíiz sis-
1er§óstl. szakarlatlanlr} tloboit a ieletonlrailcatóten.

A, rijtót földrii1 fcl.riyriló fényujjnk míndinkíbb rryugatra
lrttjrl]r,a íapogal,iák a siitótsógr,t s a gópágyúk sorrrxatori, szik-
l,ázó liivetltlkrózsái röpkón kirajzolták a hazaleló §zágul,d{i
hnrn}lázílszázarl ftlmmndaxainak alakját. -A. kötelilk a íelhőkbe
hírzva gyillckr:zctl,;. A barc h*vi,ben a]aposan eltár,olorltak
bajiársalktr1] s ,í§zebcrórrl,i nlost nrindptr ügl,essógét iisgre-
sz,*dvi: ig.vek*zoi;t kíjál.szani a garkuktla ra.gatlt'r o;1engiríae§
vatlárrr,okat, }rogy űk ma§rrk is fclzárktinhes§alt.ik.

Jlsr- jótrlkony, l,:rslag fc,}h?jpá*ztzrl vótlő t§megóvol el-
rtyr,.}tr,. g tnagára ntal&dt, bonrb/rzót. Á gópprr*kakattogás e§}'
ttiolsti pukkanással e]ha]t" A cil).t tóvtrrztett foszforlövedókek
ltalr,íl"n.r, izzása is kilrrr-rryt s igrrrót osupán motorok jól iorrrgrt.
lnlgnyltgtató tltrruzsolá.ln 1iil,iiitic }ic a fütkét.

§zat_rír őrrn.ester ae e]gt'i zar"arítr]rrn pcrc tikk*rrltsását ie-
1,lizvir. jclcnikozetí :

--- IJaÉzakadtak rr5lunk!

A ro§§z §zájsza§
visszataszító, sárgult, fagak elcstlfitJá.k a
legszebb arcot is. Mindkét szépséghibát
gyakran már elsö használatra kikü§zöbötí
a p§mpá§, üditö lzü Chlorodont fogpaszta.
A fogaknak ragyogó elefántcsontfényt kö}-

c§önöz és nem rongálja a fogek zofiáncát.

Tehát ne feledje el:

Mély hangja kissé nylkorgott.* Baj varr! * hőkött fe} {iál hrrdna,gy.
-* §emmi kiiliinöa, hadnagy úr:| ficy

balkaromb*r, <le rriár n r,órzxls is clá'lit.
rrrirrderr rend.berr!

§olyri belecsipett lr
Aaórt a ferlólzetolt

(Foh,tltljttk

\rÍTÉu KI§BÁRN^§KI F§RKÁS FERENC onszágos főcserkész

kegyelemteljes húsvéti iinnepeket és botrdog magyar feltáma-
dast kíván minden magyar cserké§ái§ztnek és cserkésznek.
'Az a kérése, hogy a külön üdvözléstől - a mai viszonyok között * t€kint§en el mind*nki.
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tr,t2. márciu*
i§-é,n a Hagyar
€;erkégr §zö-
vetség lc8íőbb
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rnányró Ur
ti3ztél*tére
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Operaházban,
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felkelés után és lefekvós elött



REND HADSEREGE
A rendőrről nyugo_dian eimondhatiuk, hogy

ő az utca katonája. O vigyáz, őrködik az utca
rendie és közbiztonsága ftilött. És láthatatlan
elIenséggel küzd : azokkal, akik orozva, reitve,
iól ltplezve, úgyszólván láthatatlanul törnek a
mások vagyonára, testi épségére, olykor az
.életére, Ott látiuk őt csikorgó hidegben, hó-
viharban, forró nyárban, felhószakadásban az
őrhelyén. Hozzá íordulunk útbaigazításért és
őt hívjuk, ha baj van, ha valakit €lgázolt a
villamos, elütött a gépkocsi, ha valaki össze-
esett az utcán, vagy ha r zsebünkben ideten
kéz kotorász. " . A rendór az a biztos támasz-
pont, ahova minden ügyes*bajos dolgunkban
nyugodtan mehetünk, mert ő mindig, minden
körülmények között segítségünkre lesz, Olyan
ó, mint a jó cserkész : mindlg, minden pilla-
natban készen áll arra, hogy segítsen, bárho| és
bármikor, ahol szükség van a segítségére.

A rendőr sem volt ám mindig rendőr.
Annakidején, l872-ben, mikor Pestból, Budá-
ból és Óbuda mezóvárosból megalkották
Budapest székesíóvárost, az e városokban
addig működött váro§i rendórséget államí
rendőrséggé szervezték át. Abból az idóből
származik a rendőr elnevezés is.

Azóta bizony nagyon sokat íeilődött a rend-
őrség is. Ha valaki fellapozza a 70.es, 80-as
évek újságjait s véglgnézi az akkori képeket,
csodálkozva látia, milyen más volt akkor még
a rendóri egyenruha is. A rendőr balkarián
nemzetiszínű szalagot viselt l mellén félhold
alakú, íelfelé lvelő számtáblát viselt. Fejét
lószőrforgós kalpag ékesltette, melyet díszes
zsínórzat vett körül. Nem is. volt ám akkor
annyiíéle rendór, amennyit ma láthatunk,
A rendőrök zöme akkor is gyalogrendór volt ;

ők látták el az őrszern- és őriáratszolgálatot. A
rendöri létszámnak egy klsebb hányadát alkot"
ták a lovisrendórök, Mlnthogy akkor még
nem voltak gépkocsik, a fontosabb és Íorgal-
masabb pontokon egy-eg}. lovasrendőr irányí-
totta a közlekedési íorgalmat s ugyancsak
lovasrendórök őrjáratoztak a főváros, külterü -
letein. .

Azóta azonban negyot íordult a világ s ha
egy akkori rendór ma kimenne az utcára.
talán ó csodálná a legiobban, mekkorát válto-
zott azóta a rendőrség.
|. Fentebb azt mondtuk: a rendór az utca
katoná|a, Valóban az is. Csak katonai szolgála-
tának eleget tett, testileg-lelkileg erös, egész-
sétes, a nehéz szolgálatra nítermett, minden
tekintetben kiíogástalan fiatalember lehet
rendőr, akl egyévi rendőri kiképzés után a
rendőrképesítő vizsgát is sikeresen letette.

Nagyon sokat kell tanulnla a rendőrúionc-
nak a kiképzés alatt, hiszen ha riem ismcrné

la

a töryényeket, kormányrendeleteket, srabály-
rendeleteket. szolgálati utasítísokat, a büntetó
és a kihágísi törvénykönyvet, hogy csak a
nagyiát említsük, bármilyen igyekezettel is
akarná betölteni nehéz hivatá§át, azt se tudná
mihez kezdien, mikor valamilyen bonyolult
é§ethez intézkednl híViák. Amellett testi
ereiét, ügyességét is állandóan feilesztenie
kell, Megismerkedik a rendőr§ét részére rend.
sleresített íegyverek működésével és kezelé-
sével. Megtanulia, hogyan kell megbilincselni az
elíogott bűnözót, de megtanulja azt is, hogyan

kell elol.tani a hirtelen keletkezett szobatüzet.
vagy miképpen segíthet azon, aki a sikos iárdán
elesett és lábát törte, Bizony sokszor megesik,
hogy mire a mentők, va8}, a tűzoltók kiérkez-
nek a helyszínre, akkorra a reridőr mindent
€lintézett a szakértő tűzoltó ya8), mentb szak-
tudásával s ezeknek már alig akad más dolguk,
minthogy megdícsériék a rend derék örét.

A rendörnek erősnek, bátornak, biztos
fellépésű embernek kell lennie, aki pártatlan
créllyel, de emberszerető kimélettel
intézkedik; nem iied meg a saját árnyékától
s akkor se riad meg, ha duhai. italos, mindenre
elszánt falurosszák íegyverrel támadnak reá.
Amint a ió és rossz örök küzdelmében mindig
a jónak, igaznak kell győzedelmeskednie,
ugyanúgy a közéndet és közbiztonságot v€-
szélyeztető elemek és rendórök szüntelen
küzdelmében ii mindig a rendórnek kell felül-
kerekadníe. Ez a küzdelem természetesen n€m
megy mindig könnyen. Megesik, §őt - sai-
nos - a multban elég gyakran megtörtént,
hogy a rendőr hivatásának hűséges teliesítése
közben a kötelességteljesítés áldozatául esett
s mlg odahaza felesége és gyermekei várták,
helyette csak a l€suitó hír érkezett, hogy a

szeret€tt Íéri és apa már soha se tér vissza
övéi közé. Hósök ők, talpig emberek, akik a
szolgálatteljesítésben vértanukká ma8aszto-
sulva, nem rettentik ittmaradt ba|társaikat,
hanem halálukkal is példát mutatnak arra,
hogy a becsülettel yállalt nehéz hivatást mind-
halálig becsülettel teljesíteni kell, akár a hon-
védnek a harctéren.

Gyakran látni az utcán, hogy idősebb, ta-
pasztaltabb rendőrórszem mellett egy-egy
fiatal rendór is áll, aki zubbonya haitókáián
még egyetlen rózsácskát sem visel. Ez még
kiképzés alatt ál|ó rendőr, aki szombat déltól
vasárnap délig idősebb baitársítól a helyszínen
tanulia meg a gyakorlati őrszemsrolgálatot.
ltt látia meg, hogyan érvényesül a gyakorlatban
mindaz, amit a rendőrképesitő taníolyamon
tanul. Akárcsak a ió diáknál: csak az lehet ió
rendór, aki elméletileg is kiíogástalanul tudia
mindrzt, amit meg kelI tanulnia. Minél iobban
elsaiátította az elméleti tudnivalókat, annál
biztosabb lehet a dolgában, hogy a legválsá-
gosabb helyzetekben és a legbonyolultabb
ügyekben is megállia a helyét.

A tapasztalat azt mutatia, hogy azokból
a rendórúioncokból, akik íiatalabb éveikben
cserkészek yoltak, az átlagnát sokkal jobb és
sokkal több mindenhez értö rendőrök vilnak.

A gyákorlati szolgálatra kikerülő rend6röket
egyes őrszobákra osztiák be. A rendőrőrszoba
az őrszemhálózatnak egy-eg7 kis egysége.
Az 6rszoba parancsnoka e8y-é8y rendőrtisrt-\ í|\l)I(\;{itit5 f,\r,l\ l'cl}rl()l'ii



helyetres, aki beosztia a szoi3álatot, ellen-
őrzi, h<rgy minden szolgálatba lépő rendőr
szabályszerűen óltözött-e és nála van-e mindaz,
ámire a szolgálat ellátása során szüksége lehet.
Fegyverrete rendben van-e I Nála yan-e a
rendőrségi zsebkönyv, az ellenőrzó könyvecske,
iegyzetfűzet, írószerszám, zseblámpa, bilincs,
rendőrbot. (A gumibotot ugyanis a íegyver-
használati törvény rendőrbotrtak nevezi.)

Az őrszemszolgálat egyíolyjában négy óra
hosszat tart, majd négy órai pihenő követ-
kezlk utána, aztán úira örszemszolgálat, úgy,
hogy a szolgálatban álló rendór a nap huszon-
négy óráiából négy-négy órai
megszakítással összesen ti-
zenkét órát tölt az 6rhelyén,
ugyanannyit az őr§uobán. §b-
ből azonban rnég le kell szá-
rnítani azt az időt, amíg ör-
szobáiából őrhelyére,_vag7
onnan őrszobájára ér. Orhe-
lyén ai őrszobaparancsnoka,
valamlnt e lőljáró ti§zti pa-
rancsnokai is ellenőrzik.

§8y-egy őrhelyen két.két
rendőr váltako:ik egyik na-
pon, a másikon a következő
kettő, majd tlira kezdödik
ez a körforgás. Ahhoz tehát,
hogy *gy órhelyen rnindig
ott l€8yen az Örszem, Őr-
helyenkint négy-négy rend-
őrre van szükség.

Érdekes megemliteni. hogy
az ország különbózö városai-
ban működő rendőrképesító
tanfolyarnokon, mintegy tiz
hclyen, a Luttor-féle zsinór-
írást tanítiák.Hogy mennyi ra
sikeres ez az lrásoktatás. arra

minden iránt, amit a szolgálat érdeke nlegki-
ván. Játszi könnyedséggel tanulnak meg. úsrni,
eyezní, gépkocsit vezetni, keré kpúrozn i, rád iót
kezelni és szerelni, motorkerékpározni, fény-
képezni, gépen írni. tzekre is szúkség van
ugyanis manapság, arnikor eg},re több követel.
ményt támaszt ar élet a rendőrre| szemben is.

Van, aki a lé3oltalmi tudnivalókat úgy tudia,
hoty akár felnótteket oktathatna belöle, s

van. aki * rendöri szolgálata alatt - idegen
nyelveket tanul. Láthatiuk tavasszal, a nemzet-
közi vásár ideién a karszalagos rendóröket,
kiknek az a külónleges íeladatuk, hogy a hozzá-

( i_r ;tlrl!tr; t'elri]iit,iik tliszililtt

iuk forduló idegennyelvű külíöldieknek felvi-
lágositással, útbaigazitással §zol8álianak. Nagy-
részük rendórkorában tanulta tneg azt a nyel-
vet, amelyet a íehér karszalagra kék betükkei
felvarrt §röveg muta!. Tudnak németül, ango-
lul, franciául, tótul, szerbül, románul, öszinte
örömöt keltve azokban az idegennyelvű kül-
földiekben, akik ügyes-bajos dolgaikban ugyan-
csak a,rendőrhöz fordulnak ritbaigazításért.

A lovasrendőrök azok közül kerülnek ki,
akik katonai szolgálati ideiúk alatt is a lovasságnál
szolgáltak. Ezek a rendőr§égnél továbbí
lovaskiképzésben részesülnek. Lov*ikat ök
maguk ápoliák. De szépek is ezek a lovak, csak
úgy ragyognak a tí§u&§ágtól" A rendőrlónak ir
meg kell szoknla, különösen a íővárosban, a
nyugalmat, Egyszerűen tanítják őket, Körbe

lovagolnak * lo"*u."ndő.ök egy nagy udvarsn.
§zembe velük, külsó nagyobb körben góp*
kocsik iárnak ugyancsak körben, Közben
pöfögnek,.dudálnak, szirénáenak. A trornbitás
is beíll, a kör közepére s tele torokból {tli!a.
§dretr íül legyen, amelyik kibírla ert a hang-
ver§en},t" A fiatal rendórlovak elóbb ide5en-
kedve kapkodják a íeiüket, azonba.n a zabrrs
taii§rnFa kedvóért álliák az éktelen lármát i§.

AatÁn lövéseket hallanak, kutyaugatást, csatto-
gást, berregést, szóval minden zajt, minden
elképzelhetó lármát, amivel egy fövárosi rend,
őrló az rrtcán találkozhatik. A zabostarisznya

meg t garda §imogatá§a meg-
nyu8tatia Óket" Rájőnnek,
hogy nem érdemes félni
ezektől a hangoktól. lgy tór-

" ténik m€g aztán, hogy a pesti
rendőrlovak nyu8ödtabbak,
mint a vidékröl íelkerült
lovak, amelyek olykor agy-
e8y villamoscsengerésre is
úgy kapiák íel a íeiüket.
mintha küszöbön állna az
égszakadás, fö}dindulfu 

"

A vizs8ázott rendór két
rózsácskát visel a haitókáián.
Szolgálatának harmadik évé-
ben, illetve mikor ezt betöl-
tőtte, állásában véglegesitik s

ekkor felvarria a harmadik
rózsácskát, Ekkor már rendór
a neve" Amíg nem viselt rang-
jelzést, vagy csak két rózsics-
kát viselt, addig próbarend-
őrnek hívták. A rendór ké,
sőbb elóri a rendőrőirrresteri
fokozatot : ezüstszínü paszo^
mányt és egy rózsíeskát,
ma|d törz§őrmestef lese,
amikor kót rózsácskít

visel az ezüstpaszományon. Akinek három
rózsácskáia van, azt fótörzsórmesternek hlvjuk.
Ezek közül a leg|obbak, l*grátermettebbek
bekerülnek az alti§ztképrő tanfolyamra. §nnek
sikeres elvégzésé után rend6rtiszthelyettesek,
sőt egyesek rendőralhadnagyok is 1ehetnek.

A r"endörtiszthelyetteseket és alhadnagyokat
alti§rt 8yüitőnóven emlegetiük. Ezek közúl
kerülnek ki az őrszobaparancsnokok, a szolgá-
larveeetők, Az őrszobaparancsnok olyan ae
őrsrobán, mint a családban az apa. Törődik a
gyermekeivel, oktatia, neveli, irányítja, támo-
gxtia, hogy idővel ezek vehessék át az ő helyét,
amikor majd ő nyugállományba kerül.

Legkörelebb nrajd a különleges kiképzésű
rendórökról számolunk be. ,{ddig is l ió mun-

vitéz Béhedek Géea

iellemző többek között az á

iélda, amikor egy erdélyi iiút íelvettek rend-
órnek s kiképzésre egyik Jelvidéki városunkban
müködő rendórképesító ianfolyamra osztót-
ták,.be. A fiú szorgalmasan tanult s min.
den visárnap íevelet írt örvegy' édesanyiának.
A ióasszony €gy§zer kétségbeesett levélben
arra kérte a tanfolyam Paranc§nökat, Íria meg
már, mi történr az ó Gyurka fiával, nagyon
beteg lett-e, yagy talán eltörte a kezét, mert
egy idő óta folyton mássál iratja a leveleit.
Pedig dehogy is iratta mással. Ö írta ekkor is,
de most már szép, egyanletes xinórírással,
arqelyben aggódó édesanyia bizony nem i§r6er,
hetett'r§ a régi ákombákomokra"

Magyar íaitánk nagy dícséretéré állapít-
hatiuk meg, hogy az egyszerü íöldmfives.iíiak,
ból kikerült rendőrök mennyire fogékonyak

lvlessze kclet_§aliciiiban
Beszélget két hajdri-baka;
,,\zt nrondia a fiataiabbik:
Megint sturm lesz ma éceaka.
l{égen iigvellek, rég csodáloü,
l}átyánr, a bátor,ságodat,
Hogy minden ízedrrek pitt,.rncsolsz
F,s nrinclert ized sztit[oged.

!{onnét van az, hrl5y engem olykrrr
valami orvul vi§§z&ránt
Én nem tudok rohanni többet,
Mint kéne. félisten gyarráni?
Miért vagyok fáradt, töriidött,
Hazavágyő és csü5geteg?
lledig nem volnók 5yáva emll*r,
Se kishitű nem, vagy betcg.

Azt mondja rá a nagybajuszú:
Sajnálnak-e otthon nagyon?* Hát per§ze. hogyne, sír az asszr;ny
S a gvermek. hog,vha trtthag,vonr.

}lár mlvólünü: ms§,y ]e g$[§§., .
l;§likiB.lt §*fid{lí

í., l.'elklrvlrrt f(rÉl !t§!lr" 
_f 

. §cr§ttküt cl lrlilil. }

\leg aztirrr. lútlrl. kiitrIly,crt tneg,rshct
Hrlgy htllnep már itt hcvclek,
Siratnak, - üs hánvan sit,atnak.'
*- Az assztlny, rr.reg & két gyerek,

-_ Nékem kilerrc van atthrrn éppin.
Fiú kiizüli,ik öt tlarab,
De egy sincs a kilenc gyerek közt,
Ki ne vón nálarn rnagyarabtr,
Nincs tüz hián az én szemem se,
l)e az iivékó hogy ragycg!
Nenr gonderl egy se muszkll vi,szt,t.
Mirita én itiferrn vagyok.

Eliönnck mind álnro,rrba rrálurl.
I\{egláiogatjak apjokat.
Ne fél |, hl visszajössz, mcsélik,
()tihtln a régi rend fogatl

'I'ír gviir:gc kóz cliis karorl hcly{,
l]}e lrlrt a lrtrttrk;t csak hirlatl !'l'c kiii'al vagy hazilrrk hatlir;in,
Nli rrregtárnasrtjuk ;r falat.

íis hrigyha nappal lrriu kirliilnók
S a csüggerl{s is nrtglepett,
iigyszer c§ák itt érzem kiiriilcm
Á.z ón bátrrr kis népemet.
Az rrrind a győzelrrrünlt akarja,
r\z mind az igazunkba hisz"
llgy nagy lőkós rrnnút hazulrtil
tls az rnegint elíirevisz.

lztnrl nreg az tlttlronvalr'lklrak,
Ho5y bízzan,ak s nenr lr:se ba.iuk,
tJcsém, ,akkor téged sc ráng:rt
Hritrálni vissza sóhajuk.
lla harcolunk, ir félntagy;ilsi{.
Otthrrn maradt rnásik f*lünk
Hittel hi§ei és úgy akarja:
scnki íia nenr bír velűnkl

í{
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etrgedi lneg a teljes tcrjeclt,|errrlrcrt r.itlri trtc§.
Jeletrést a Mllgyar Cserkdszttek ós a huzzri,
hasonló fol.r,óiratokrrak. ltclnéliiih. nrirrdl
cIóbb cljörr Rz idó, alrrikor a 

-tllróJrlriá,,r,
ltotáslr itrkábh a 1lritrl,r.irirrrdalotn'korlútrt
zásáhan íog .rnul,atkozni !

.\ JOü, ,,Szent ;ldnllrcrl" cs. es, anrrldraitt
ntárcius 15-órr zászlóar.a[ússul cHl,betötüit
Irazaíias ünrrepdll,t rendczctt. A lirÜsor kerc
_tébelr §izkc,le t5 J.ászlri scgidtiszt. lteszdrlú
berr örötnnrel jclcrrtct[c bc a lraH}szlintri kii,
zölrsógttek, hog1 a ln3í{.},ar c.serkészcl rii
fócserkdszt kapott vitdz kisbarnal<i Far}iai
}erenc vezérórnagy szcrnélvólrcn. A hallqrr,
tóság tit'iási tapssal ds ntgy lelkcserlósscl
logadta a b§jelenté§t.

Szélküldtük a Magyar íjserkósz hirdot
nrónynll tnirlden csapainak. Kórürrk bcttltc
tcket, segítsetek a 1raratltsntlk tirnitk ahbatt,
lrogy ozck a kctlúes hirdetnr(invek ol§allhcl}ckrc kcrüljenek, ahol sokárr látiák,
olvassák. (CsapaIotthon, iskolaíol5,osó, kul^
trirház, étkezdc, iizlet stb., stb.) l IacJrt
ttiirckedjék az előfizetrjk tábora !

§ §zírtnrárrtómeíi /t4B. §z. ,,Betlrlen §ábor"
lparos eserkószcsapat nemróg i.inttetreltc
fennállásánrrk l0, évfordulóját. -]\té§ a rrirnálr
tnegszállás icieje aIatt alaliult ó§ r.égeztc
íOntos nelnzetmentó murlkáját rnég akkór is,
antikor a romátr hattisltgoli nl{ikÖdésót l)e-
tiltottáI<, majdttern böitörrbe juttatta ?t
csapat pafancstrokát. A csapat rnűkörlise a
betiltás €llenére is ttlvrllrtl'foiyt, lrol rnirrt
.tornászcsapat, hol rrtint serdülő ifiúsísi
biblíaköri nrozgalorlr. Az 1940 szcpteribcri-
ben bckövetkezctt fe]szabadulírs rnár ismét
együtt üalálje a esapatot, alBint e bevonulási
ünnepCly rendezé§ébeIr hathatósarr működik
közre. Bár a c§apat jellege kirnortdottaIt
iparos, mégis vantrak diáktagjai is, akik a
legtestvériesebb viszortylla rr iíinek az ipar<rs
íiükkal. A jubileunri'ünnepély nag],izcfű
müsor keretébcn folyt le. A ciapat hőskorártil
hangzott el előadás; magyar-nóták ; szírr-
darab; tábortüzi jelcrrct, stb. cnrelték a
hangulatot. Az ürrnepély ti§zta jövcdeltnét
a szo\jet-harctérerr küztló honr,é<leink ré-
§zére adtuk át a hclyi Vöröskcreszt rltjárr.

A budníokt g0&. sz. §zont Józsoí 0§8rkú§z-
e§epat üa$y§zabású műsoros dólutánt reri-
<lezett, tnelyre oIy nagy§zánlú közörrség
jelcnt meg, hog_v a terem kicsinek bizonl,ult.
Volt vidámság, jókectv, lrangulat, de a jú
nrun,kítttak volt is eredménye. A közönség
meleg ünneplésberr részesítctte a kis csapatot
a szép, mulattató, értékes músorért, mcllyel
a fronton harcoló parattcstrokuknak és veze-
tóiknek áldoetak, míg a t'isuta bevételt a
Yöröskeresztnek ajánlótták íel"

A 339. §z. Kont e§oíké§zoBapít rnárc.
15-én jól sikerült műsorrrs ünnepélyt ren-
dczctt. A Infl§or főpolrtja Zempiénl,iné
Starka t]lla ,,Álomorszlig" c. színdarabja
vo]t. sok szcreplőve}. A szavalatokl;ól, vi-
rlátlt jelerretckből áiló nrilsort,,tlrbortűz"
fejezte be.

Az újposti lrórryrts hrilrtrrilt gllrrttázlttrtt
l17. sz. JJrrxls \'ilóz cscrktiszcsitl}utátrak
rt,göslrnc[a nlgv silierrcl szcrcpelt az iskollt
tltűsrltos rltllrttárt.i;lrl. 1)t rrópi t,átlt,ot j.lrt el:
lt sallka-, §cl,ró , ,)rnlálr},súgi dohrrgris",
kat,csni ds krrpltilttyszlittlrii kltriisztátrcrlt.
r\z e lóadásrltt :iz iinki,pzókör ifj. r,lnökinck
regiis-szellt,rrrű elgotrtlolása tírvrltrJ,csiilt, nip,
rlaIok, trólrllallada, tról}lr}Os{r el6adásállatt is,

.\ l!i7. sz. lIurrrj;rlrlrlr r.s.r,s. (lilljlt. t'isz[i,rci
gitn;t.) tItárc. 1-ótr iilte lilekctttelri üItlIcpi,lr,
kerelólrelr fennállásíutak 20 óves fordulóját.

^z 
tillncpsdg clsó rószét a húsz cszt0lld6

munliájáról szóIó beszintolr'l, fogarlalotntéteI
és újítás töllötte ki, a músodik ttlüsoros r(tsz
pcdig a nrag.},ar nópi lólek kitneritltetetletr
gazdagságábúl ttrcrí[ette szátrtait ; íurttl_r,a-
icnckar, izes ltéllntcse, szebbrról-szebb uép-
dalrrk, festói nrag}rar tálrc szerepeltek rl
müsoron. Eblle a gyükeresen ltél;i hangu'latba
trag5szerűen belcillett Orbók Attila i A küpu
elótt c. könrryekig megható székely legen-
díja, ltlelyet naglj színiátszó készs(,ggel ele-
venitettek meg a cserkészfitlk. Az tljhattgú
irnnepélr* tragv clistrrerést váltott ki a kóziitl,
ség kórében.

§, 42Ó. sz,,,líortlry §zabo}es" cscrkészcsrrpní
f. évi tnárcius hó 8-árr tartotta 10 éves fetrn,
áIlásának évfordulóját, A csapatünnepóll'elt
minlcgy 300 főnyi szül6 és hallgatóság vcl.t
rdszt, Az ünllepi'műsor kcretében az aprridok
tették le igóretüket, majd több zette- és
érrekszátn éi tidám táborl{izi nlű§or szóra-
koztatta a jclenlévőkct.

A blboros-lrereelnrimás az eszterÉrrtrri f6-
eqvházme§},c kötÖiékében a papi pálydra
léóni szándékozó ifíak felvétele üg5'éIlen a
k6vetkezőkép rendeikezett: A pálfázó iíjak
félévi értesítőikct va§v alrtlak hitel€§ máso-
latát í. évi április veiéig kútajek hc ,reres;l_
Ieueliik. bérmaleuelük' 

-ds s:üleiÁ, egyházi
házassáoleoele kisérctében a §zemlnáriuln
korrnáIivzósáBa címére Esztergonrba. Ile-
kttldelldó mÉa közvetlerriil áz. illctóke:
olóbárros vasv fiil,tallltr útján ezck ajáttlóIeoele
is. Az orvosi'i,izsgr'tlatra áz iratok bcérkozése

után, később fog-

Túíjft *títfitá * llíáll_tlíltl * ti
§{tll,tkrrriban a kiiv*ikozii l.cvclt,l lruzl;t

fl $z$rke§ztö§ógbrl a pr)§tá§ bác§i:
7igyelemmel all*asLaa, a nuirdus 1.-i.

§zdnlot. Aa eg,l1ik cikktlél mclluktlllt u
slt:nlert," rla.t,t ,Lehcrrl Wm§a,h ű slílll, -
x,o,fua,lű,k, h.ttntnt a }Ií.orsc is nu,{],.t!ol nehll .

zerL nlegll tLf ejern.h(|. IJ!ryttttis u ln,Óbúkt,<t
kés*iiliik és agéta rlélutó nokat ijli)lt tt
MOrsc t,anul,tittira, de aredméngíelr,nül,.'
Ha ,nuí.r a2 e!}yrlr be.t,íít +negtctrtu,l|.1lltt tis
t:lórkezcm a mdsi,klLaz, uddi!]rQ u.z i,l*lj
l;intc17.y u, Ie.jctnbűl. .Áa ish:ol,ábatl ió la,
?t,Llló ta.!t!!alr é* czt nzégsem lildoltl. ,tlP!l-
l:anu'lni, ]]tllit, rttt.titlnem az ,:gész uróba-
qro?Ltol lu:d.Orn, (:rak czl, nem," Tahd.t l,tt-
knni tulúc*Qt szere:t,nél; kérni, ha{]!J í.,ttíl-
tttíttl éll czl 'b(ló!]lli. ,, .

$drtis a leví,,]. És rDil,ei az ír. gy&nírt}k.
hogy all crrszághatr neíl. a lovó]ir<i az
eíJ},cdiili, .tkiück a Mor§e §olldot okoz,
rReíakí§óroljiik néhány tanáccsal segiierli
a llajhan szenyediikctl

Leefiihb ta.rrács: Ne bízzalok. §ernmi-
fíllc olvarr<itáblábatt, }lor:se-kósbcn va§t,
cgJ..(}b ,,$e§óde§zköz"-ben, tne}t ezck el-
veszlrel.trek, otthrltrrnaradiratnak ós akktlr
mcgáll a. trrrlomány. }ía azoubarr cg"v-
szer liszícssl 

"(tllsefu ,negtn,lltll,tltk a, jelc-
ket, nerrr szrrrulunk rá senkiril ós setn-
mire. Ha petlig lutíjtllt a jelekot, glako-
roJjrrk minól több.lziir, mcrt kiizberi e$ol,
}cg egyik-rrrásik fclctlt,sbc megy!

A bc{,iik íanulásárrak egy ruúdju:, rsrl-
porlosí,tsttk, u jel?It?l. vg}amilyen T.]r}d.
§zer §zerjllt! Póldátll:

6ír]r pontbóI, állrrakl e, i, §.
csílk ,rro,niísból állrrak: t, rn.
eg,!! ,ponltnl kczdÖdnek: a,

,l, lP,
hét pott,ltrll kezdőrlrrek: é, f,
luírarn, potttlal kezdődik: r,,
c.gg ooir.dssal keztlőtlnek: b.

x, y,
két t:olttissal keztlórlnek: g,
hdrom tonríssql kcztlőtlik:

q, 2,
ő.

Más rendszer: betúcsoportokat alkotIri
póldául aszgrint, hogy egyponlvonág tr.
kótpontvoná,s il, hárornpontvonás rr, rnajd
meg egyYonáspont rt. egyv()rlá§kÓtpor11
d. aryvoháshárompont D ris így loválllr.

Mcgint jó nródszer megjogyezni, rnel.\"
belűk eg3lm.dsn.alN torclí|toítjoi? l'óldárr-l :

&-*rt. b**r,, á*c, r1**rr. f*-l, g*"w, j*"íi.
ii-z,, slb.

Az sern rrtolsri tlolog, hogy nrirrdt,ll
betűhiir ol,!!an §aót tal,álunk ki irx jtlEy-
zünk rneg, amrrly ez illető tletúr,el koz-
dódj,k ós hossari Cs röairl szótagiai 1ron.-
tosan mcgegyeznek a betü h,ossztr és rö-tid jel,eít:el. Póldáu1: a*&p6m, b:trri-
kotrab*, c: céklarópa, d: í)árirrs. e *
sb, f: feketóre, g: gógószet, h: hc-
lyetgket, l :Imi, jx japáncsászár óstgy tovább. Ktsóreljétek mO§ mindcn
bctíihóz eí.},-c§y mcgfclelő szó' mcgjegy.
zósót! (v-r,elpkcdós! .Tó lcsz?)l]gr is künrrycbb a bctűkct mcgjc,
gyezrri, hn a rör,it] Jclnt (pontot) ti-r,e|.
a lro§szíl jolet (r,orrágt) /rí-val helycite,
síljiik. ísi aztáir pólrlárrl a t. hetíi neln
torrásponír.onás, hanonr títitá. az r htiti:i
nem pontvonáspont, hanenr tittíti sIIt.
rltlr.

Azza,l ig kiirrnyebhó óg kellomesclrliíl
tehcíjiik a tanulást ós Eyakorlást" ha
nlindig ,rnós-m,tís csrközztll adjuk le a
J\íolsrr-jclckcl. Lehct, certrzával papíron,
lehet síppai, zümniügővel, óbl,e'szióórá.
val, _zászlóval. lámpával. kopogtatással
stb. lgy azlál} lnin(lig mclxi.an az ú.idolr
ság ingerr: . .,

Újabban - egészen korszerűeti -* rnár
gta,rnmofonorr l.ejátszható Morse-oktatrj
ha.nglemel,ek ig vannak, alnclyek eztátl
akár:hánysaor ismótelhetők, sót a ,,le,
arlári" Rgbessóge is ráltoztatható. í]zek-
ről is lesz ma.id e§ynzcr szir a ,,Magyar
Cserkószi' hasábjain.

Ad,dts ig basználjátok fe] a felsorrllt
módszer:eket, így talán nrógis kiinnyoll-
llen fo!a'nrertrri a, doloq! §ok sikert kivárr

,*,§.

h,
,rr, .ch.a,, J, o, 1),

n, ű,

c, tl, k, lr.

rrak a jelöltek be-
lrivatnl.

}'elvételrc r:sak
olyaIr egyhá,zila g tör-
vénJ'es szarnlazasul
éptestű és egészséges
if lak számílhat rrirI(,
a*ik a kör,ctkező is;
kolai évben a gitnná-
zirrm 5_ik vaÉy ma-
qasabb osztáIyába
léprrek, vagy pedlg tr
teótógia első évíol3,a-
mára kérik felvéte-
lüket. A püspöki kar
lratározata alapjálr
mitrden papnöven-
dék rreveltetési járu-
lékot tartozik fizetni,
melynek összege a
teológián_ évi ,6fi P,
a gimna2isták szá-
máia évi 

' 
60 P, mcly

alól íelmenté; ttntrt
adhatri.
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oTTHoN, KlRÁNnuLÁ§oN,
rÁgoRBAN A c§EnKÉsz

o,BÉBÉ"
mert l0 perc alatt
megfőzi, §emmi
nem kell hozzá,
c§ak vÍz. Legelsö-
rendű magyar
nyercanyagokból

készült mind a9-íóle

,,BÉBÉ" lever.

LEVE§T FoGYA§ZT,

1"2



lgy dol3ozik a mó8rirr tccrk$cz . . .

!ubileumot ünnepeltek a bajai l57-es cser-
készek. Csapatuk íennálllsának húsz éver évíor-
dulóiát ünnepelték. Szépen, nagyon szépen. Ugy
ahogy ma minden magyar embernek kellene
évfordulóját ünnepelni. Az évforduló eml{kére
nagyobb ö§§zeget küldtek relepító rnunkánk
céliaira.

Cserkésztestvérek ! Köszöniük a pénzt és kö-
§zóniük a gondolatot, !mel, n!8yon seép, nagyon
nemes. Lehetett volna ma szebben megünnepelni
kir közösségrek, ctapatotok hrjsr éves fennállá-
sát, minthog}r áldozatos lélekket gondoltaiok a
Ti nagyobb közósségtek. a magyar nép {ennmara-
dásának az elősegítésére l Nem ! Ez a jubileum
volt méltó igazán csapatotokhoz.

A pécri ú73. gz. Plur cserkéezctapat féríi-
cserkésrei munkánk támogetásár. teát rendeztek
s annak ti§ztl iövédelmét (2rl0.- P) már be is
íizették csekkszámlánkrr. Kö§zöniük a pénzt s a
gondoskodást ! Meghozni ez lldozltot, itati
cserkészmunka, íérfimunka volt !

^ 
42ó. sz.,G§ap.t c§erké§:el a március l§-iki

ünl9péíyükön sem íeledkeztek meg a telepítő
íilléiek örszegyüité3éről. A persely körbeiárt
s pár perc alatt kb. 16 P 3yűlt össze, A pénzt
megkaptuk,

A 3l9, rz. csapat íersanti ünnepélyt tartott.
Az ott ós§zeiyüitött honíoglaló íílléreket is
rendben megkaptuk.

A {3t. rz. €3.pat kicainy íarkaskölykei is
pónto§an s állandóan tyüitik a honíoglaló íillére-

ket. Legutóbb kíildött filléreiket ez úton is meg-
köszön|ük. Kériük őket, |egyenek mindig ilyen
törqkvó, lelks munkásai r naty magyar körös-
§é8nek !

lme l Pár példa arra, hogy ah'ol van srív, vrn
akarat, oct nem nehéz az évi és íejenkéntt 72*75
íillért össze3yüiteni.

Legutolló kimutatásunk óta (február 22.)
a mai napit (márciur l8,) a követkerő csapatok
teljesítettek beíizetést :

l, ó, 13, 18,27, 35, 4l (2r,44,47 (z',, s7,67,
70,82(3),94,96,97,99, l0ó, ll3, ll5, l2l, l3l,
l37, l47, l50, l55, l57, l58, l59, í70, l7z, l82,
l90, l97, 20l, 209, zlo,275,230, 235, 240,26l,
264, 266, 269, 288, 29l, 308, 319, 326, 332, 354.
359, 36,í, 40l, .íl2, 426 ízr, 433, ,í.í2, .t8l, .t90,

5l0, 519, 528, 534, 552, 553, 568, ó29, 637, 638,
, 6v3, 694, 707, 713, 777, 75a, 765, 797, 803, 8l5,
8§6, 903, 905, 950,95l, 952, l0l3; 1917.

Felkériük azokat a carpatokat, melyek
már több mint két hónepja nem küldték
be gyüjté;ük *redményét, hojy e perselye-
ket áprills. l4.én feltétlcnül ürltrék ki ér al
örszc8yűlt íillércket áprllir l5-én mindon
körülmónrek t<özött küldiék be t

Csekkszámlánk száma: 34,755. sz, Mlgyar
, Cserkészszövet§ég.,,Telepító munka." Budapest,

cserkésztestvér ! Tudsl áldozni havonta hat
fillért a nyomorgó ma3yar craládok megrogítésércl

Akló a föld, ezé az ország ! Egy íillért ké-
rünk mlnden munkátok kezdetén a nincltelen
magyar családok letelepítésére !

üzrN Az M. c§.
A. (iy. lirrs*lr.70l. Á bckiiltli|tt leilrir

stilusa tís hatrgttl:tta ttettr firiknak ralri. Sok rr

k(ilt<iics lrírlis ttr tttrtj tl tlettt sctllIlli .l t ürttill tis,
ljiúktr:rli itrklibll ítlrtlitrltt aritttvlr:rtt kell
kevcrtri. Sokszorosíttisríl llllgyol) tlles lt,l-
r,étel ós ltlhctőlcg ítitt.y-cs tnásblat §ziik§ti!{r'§,
A tlllirot llcnt létl_t,ci.ics. -, tíj. §. l,. lrislx:rl.
fldr,üz|otctlel szcrutttlr,l viszotlzöill l Ytr;crl
alukjn ós ritrre|ésc, ütcllle cí{észetl jri, .\ lroj lrz,
hog5,, a rtég1, r,crsszak jrifortrriin ugr iritezl
isIttótli, kicsit tnás szavakkal. 'l'ijreketlj art,ir.
hogy ltasonlti jó alakri verssel cgyritta] sokat
is tudj nttrItdaIri t .-- l}. Zs. líarosr,úsúrlrel;-.
lrásodat lfttrtltuk ;\[or§i}\, l)éter regiis-
vczclótiszIttr:k tis figl,ellrrébe ajrirrlottrrll
dszrcvtitclet|et, lrlisot,l jti, stllusorl ligl,cs.
azottban dppett kútl3,cs tart:rlrna lllintt a ]:u)-
balt ttem közölhetó. --- lt. X. lllnrrrszorullnl.
'I'örtónetcirl ttilságosart hllsszilstltt írják lc a
llelll ttilsr'tgosatl közt{rdckú esetrrétIyeket.
Il1,ett terttrószetű islt<llai türtóttctekrc nrt,g
eg!-általábau rrincs sziiksége a }l. Cs,-rrek.
Irj riividebben, küzérdckÍr és cselkészit,.
tárgl,ról ! -- llcnulur. lilóg llaj, ha ü$}
rr.r.olcadíkos firi költiszctc boroIrgós és ltrr-
nror. l(i lt:g}ert akkrrr bizakorló, Virlám, <lc-
rüs ? Jó t;olna az <lkát rnt,gkercslti ds uz
okorr segítelti l A ,,l tajrit.örött" ttctrt sikr-
íiilt, a,,}..},uÉaltrrtt" ltag.v"trtr fítt<rttt és licrl-
vt,s, dc trcIn idószcrűr. §lost a tal,asz rliibii-
rög, n fag1'os tttli ttjlsz.lrkÍlkhtil tiibll lrllt :r

kelletétrttl . . .

rONvvl;ERTETÉs
A sportrqlülő kölryvrr: Iiailctrbach }[crr-

rik, rr Magyar Aero Sziilctiég felügyelójc,,
l)00 ol<lalas 1rornpírs körrl,r,. igcn §ok szilh-
szerű, viltt*o§ és jól t(rthetó ábrírtal. l.)g.r
szerű szavakkul ntagl,arázza ttrcg 11 relrülri,
lcgelvolttnbb kórtlóstrit is. XliIrcleIrt lllilgilhilll
foglnl. ltnrit a reptllósról rt tltai irlőkbrllr tutltti
illik. 'l'atrkörlvv azok szritrtúru, akik rtllülrri
akarIrak, A kón5,v 51tgitsógóvel rnár a reilüló-
kikópzésro val,i jeletttkczt(s előil bírrki tl-
sajátíthatju a kcllő alalristttelettrket. §alri
szítrűleg trtitt<letl fiu drdcklótlússel íogjlr
íanulnutllyozlli :

§"r.u 
'ü.rórrolc 

ós urűomlékci: Dr. \Yjck
Bóla. Kiadtn l(assa thj. sz. kir. város közön-
sóge, I)lókeló és nrúvószi kiállításír, 448 olda-
las kiitct. I(assa cserkósz-J:olgárlnestere, dr.
Polrl Sándor, clószavrlban a körryv célját
abbatl jelöli nleg, ho8y a \,áros látogattiirrnk-
szeretete tttaradandó lcgyctt ús ntúló ismcrt,l-

Acél, kouo', lapló
Tucltok_e ezze| a hárommal tüzet gyuj-

tani? Ha nerú, hát kíséreljétck rncg az itt
lelrt módon, Nem ;irt, ha a cserkész ehhez
is ért. A dolog lénycge; az acéIlal megütött
kovakő szikrájától tüzet fog a tapló,
amellyel az^n - mirrt a gvuíilval - tüzet
lchet gyujtani. Nc higgl,ctek. hog;; csak
óseink csihtlltak igy tüeei! Vidékcn Dagyon
sok helycrr találkozni még a tűzgyujtásnak
ezze| a módjával. Ismcrkedjiiuk m<:g teháJ
sorban a hárorn kellékkel!

Ácól. Bárnril.vcrr
acéldarab jó, tlr lcg-
célszerúbb a ía)z
szerint íormált acél-
darab, amelynck két
gyürűjóbe helyezvc
jobbkezünk mutató_
és középujját, leg-
kérryclmescbben tud-
j"k a balkézbcn
tartott kovírt meg-
ütrri.

A jófajta kövek annakiclr:jén a ,,piac" ór-
tékcs portókái voltak. A tűzcsiholáshoz
3X4 cm méretű darabkjrk felelnek rrlcg.

Tapló. Fák törzsi,rr tcrmó gombafajta,
amely kelló kikószítés után gyúlékonnyír
válik, (A fáról leszedett taplt'l lnílg trem
gyulékony!) A taplót bükkfahamuval víz-
ben !{ óriig ft'tzik (kilrigozzák). rnajd tel_
jcsen kiszárítják. Ezutárr kalapáccsal. su-
lvokkal jó erósen rnegverve. megpuhitjik.
iigy készítik ki a taplót a különféle tár-
gvak kószitéséhez is; táskák, sapkák stb.),
Igy a tapló már a legkisebb szikrától is
tüzet }'og. A tüzgyujtáshoz 9 perr§ó§ mé-
retú, l cm_nél'keskenyebb taplódarabok
alkalmasak,

Hogy történik már most a tüzgyujtás?
Balkezünk mutató- ós hüvelykujja közé fog_
juk a kovát a taplóval cgyűtt, úgyhogy a
jobbkúzbcn tartott acéllaI Inegütött kova
izikrájától a tapló tűzct foghasson. A ke-
lctkezett tüzecskét fújással élénkíthctjük,
szclcs idóben azonban erre sincs sziiksóg.
M'nt mindenben. itt is gyakorlat teszi a
me§te rt! _y,
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T§LEPITÉ§I MuNKA BABl§TA
FÉNYKÉPÉszETl KFT.

BlIn[P[§I, Ul, fiilDnÁ§§Y-fi $
Telcfon l l2r9-78 * Őskererztény cég

FoTószAKo§zrÁLY
AMATŐRO§ZTÁLY
FoTómŰH§LY
MŰTEREM

ség helyett slrigtartó llarátsággá nctneserljrik,
Az író nug}* lryuqalotrllnal. hozzáértóssel (.s

Kova. Általában kvarc-kózctek (szilikát,
kózetek) darabkáit használják, Ezck_ lehct-
nek tiszta kvarcos kőzetek (pl. a cukorboz
hasonló ,,békasó"), vü§y e kózetek tompa,
zsírosférryír, különfóle színú vóltozatai,.az
ú, n. ,,tüikövek" (piros, sárga. barna, feke-
iés). Mészkőrétcsek közt egycs §ávokbart,
IencsÉkhen fordui elő. íMaEvar közóohesy-

közt egyes sávokban,
lencsékben f
*g, líq$.\, Biharban*gész n;grg|,

ető. (Magyar közóphegy-
,ha- egész,hepvck- a bu-

Az író nagy rryugalolntnal, hozzáértóssel ós
llagyorl fínonr lzlésscl tárjh fel a hirer r,/rrllsllaÉyorl fínont lzléssel tárju fel a hlrcs viirrls
ntultját ós ntíielnlékeit. A terjedeleltr kél-
harrriad rúszét a törtóuelenr,lrartttad rúszét u törtótteIent, egyharnllt(l
részét u tnücrtllékek leír:isa íoglalja el. A,
szótl fóttykóuek ds ruüvészi iIriciáltlk - - lrlr

da'i Gellérthcgyelrt a Firkusréti bányállan
í.s körnvékén'ótb.1 ,t kökorszakbeli embe-
rck ilván köből készítettók szcrszámaikat.

szép fónykópek ós ruűvészi iltkiiáldk -- htlszcl) lcll),riepeK cs tlluve§zl illi(.lal(ik
!r,lrrt - , Irtttg íokrlzz:lk a lrrri úrtttkét.

frrngrtoprrzrzm ?iln ilnunJg.aftft,al!



ROVATVEZETŐ : FODOR ÁnPAD

g.öftuWin& aleab fu niiugqaédelme
Hoí{yan lohet ál,tcliirr.ltlrti r:gr- , cgósz orszfrgol ? llctliilij-

g(lpcn! Mó8 tigy scm. (]strk kril, crszkíjz nyuj,l: tuirni nogkiizc-
lítő krirlct t§y ilyr:rr rrrrgy teriilotrőll cgyik rr. t(lrktip, rrrírsik
a statilzl.ikrr. Á tórkép azolrbatt csak az aláttyokrrt nlutatja,
csak a tórbeli íájókoztatást nyujija. Dc egy l,írrr>s csak cgy
pont vag.v cg.v kis kör lcsz í$jta, A ltatisztikribarr pedig rr

tér- ós időbeli tárgYak csuk szánrok lesznek. az cntler perlig
csak cgy egysóggó zsrrgorotlik iisszc.

A Magyar Cserkószszövetsóg az itlórr is lrat ilyen statisz,.
tikai t&blárr mutatja be az eg(lsz ország iskoláinak mult talr,
óvi állai- ós növónyviltlelrrrót, Ezckei a kirnrrl.atásokat azon-
lratt nom kiizijlhetjiik laprtIrkbarr, csak az ct,edmílnyeket tllvas-
suk le róluk,

Örömrnel adhatjuk híriil, hogy az idiln is haladás mrrtti.
kozik iskoláinknál c tórcn.'Az 

1939/10. óvi 8?55"to1 szcnrben a hazatért Kárpátaljn,
§zat,rnárrrónlcti, Kolozsvár ós Mar:olvá,sár}rely fóigazgatrix{gai-
val 9399-re ernelkedett iskoláink száma. t)z lrz új 6il{ iskolrr
termószeteserr rnóE nonr keriilt bolc cgó§zon a kerókvágósba,
ennélfog1,6 rlom javíthatta rr százatókot. Á száza]rók mirtatja
rL haludást az előbbi óvokkel ós a küliirrfóle iskolafajokkal.
mcg rníiködósi ágakkal való összehasonlitóenál, tekintet nól-
kül az iskolák számárrak változásaira,

Legszcbb oredményt mutatnak nrindeu óvben az clenri tlsa polgári iskolák, nrert ezck gyakorol,jÁk legróí{ebben (1906
óta) a?, állat- óg növónyviltlelmet. A ta;fcliisyetősílget(
lriiz,iitt, hova az olemi inkolák tartoznak. loskiválóbbak i(,l-takl, Ba,r.arrya ós Csongrád rninrl a nógy fd nrüködírsi írgtln(madarak ós fák napja, fogatlalom, rnaii"árvórlclern óg faüitc-
!Ér); V*r- ós Nyitra-*Poz§Oit]i hírrom tevílkonys(lgbcn; I3als.-
Hont,_ Bilkós, Borsod, (]sanád,*-Atarl-Tor:olriál,-- Esztergtllrr,
Jász-{ag,y-Krrlr-Sztrlttok, I(ccrrkemót ós Nógród kót iránrÖarl;Bács-Bodrog, Gyór-..\íoson,-Pozsorry, T{"ja,i, _tIevos, Éorná.ronr ó§ Tolua egyfóle nrűkörlósben.

_ A 855 közópfokú ós kiizópiskola 669 ilvkiinyvct kiilriöti bl
(78.2%), kílt százalókka.l többot, mint megelőzölcg. Ezek kii-
zött állatr,ódő szakosztályukkal kitiint: Zalaegerszcg áll. giui-
náziurna, lk. leánygimrr. ós rk. polg. leán},iskoúja, Mező.
kövestl kir. kat., Debreceu reí., 'Hajdúböszörmóny inf., u*"_
tergorn-Vizivóros közs. leónygimnáziuma, Budapóst IX. ker,
Mester-uteai és Kaposvár köza. polg. iskolája.- §tlk helyrrnvezetik a nrozgalnrat a cserkószok, nóhot a vöriickcreizt éi aDíákkaptár.

kiiriilllcliil iríl iskrrla válik ki, tlo czek kiizül is kl kr:}l
t:rrrclrriink a brrrlaposli J§. kcr. ]\lilstcr-r-rlcai mirria ptllgári
iskolát,

§oh hclyorr rrraguk a tanrrlók kószitctti,k a fr!szckrrtlúktl
ós cttrlőktlt, irtották a káros ál}atokat, kii}öniiscn & t:strt:clloglt,
rakat ils hernyókat. Az által,árros állatvódclnret is gyrtktrrl,1
ták,.isy gonrlrrztúk n háziállatokat., védelntaztrik (lkrlt u killzjrl
i.s tírlterlrel,ils c'llorr, ctcttók az crrlei vad&kat, tis óvt,ák a pll§z-
trrlástól & h&ttzn()s rnczei állttokat, rninők a siirl, dtlrtevlit,
vaktlndok. gyík, bóka" Nilrrrely hcl_volr tlolgozattrkztt is il,iak
c tár:gyr:ól. A }íagt,ar L']scrkészszijvetsóg pályázatárr J5 trillltitj,
rr},er:t könyvjutalnrat. \rirágokat, gtrnrloztak, kertokbcrr óri ki-.
rárrdulásokon folytatták c nrrrrlkát. ]tl-ott rrkr,írriumokal ils
tr''rrárirlrtrokat is íartottak. Több lrelycrr t.enyílsztettc,k b:lrrlIll-
fiakat, galarrrbolr,at, hózinyu,la.kat, rnr1l}rekltn §clyemhcrrryíjk&í.
sijt, móg §€rtó§oket is tartol,tak. Osak cgy kifogtísurrk vrrtr:
ltrinicly iskola mtig rnindig nregteszi azt, lrogy vágóhidrtr v<lz,ct

tarrrtlrnártyi kiránrlulást.
l)e gyönyörúsóggel töltik oI a rrzivct-le],kct a költiiit,s.

iigylluzgó je]entégek. §zek kiiziil píridaadásul, és buzrlitásttl
irtózz,iik a. battollyai rk. polg. lcárryiskola óT.könyr,óből a kii-
vctkezó szép §orokatl ,,A to::nrószcl, ós a gyelmck iisxz,ctttr-
trlznak. f,rzlk is czt rrövtlnrlókeink. yir:á§, állatka ntilkiil 4r.rrl
is lehet őkct, olkópzelni. }üzórt olyan kctlves trrntárgyrrF u
l,c,rmószcl,r:ajz. Ültctrrek, }oesolnak, nre§beszéló§eket tattarrrrk.
lrtrgyan (ls milyen virágokat ncvcljonck. Aggórlva lesik, ll}i
lesz a lriszkóből kie§ett madárkáv2rl, vtr§}, & táLra szcrr:lt elclii
kap-e óhes ,t,cn<lrigeket. ,,Olyarr a mi iskolánk, rnint cgy para-
dicsonr!" --- Iebbent el cgy kis ajakríll az öriinr ós c§odálk<lzás
hangja, }ítlgfigyclik a kis bogóikál. nregcsrlrlál.iírk a frik vi,
rágrtthir,ját (ls rnig szeurük §írnogatjlr a döngicsólö rnílhocskrit.
sziviik rs{ennek kiiszöni meg, htlgy brrrrrriinkot tOfon|,€1.1, í.s
annyi szópsót{gel 1,ett körü1."

_, !'{dékt rrJsúgok állütvédő közltmólval.
illasl{or Is olvasurtk itt-ott clszrirva laoiai]rk-
ban. állatr.édel rrr i f cl lríl,á sokui e.,, iitii'kti.' á"a.Ket utols(i llólrapball szittte harsonázta*, lz
l1Jságok tl;,ett jajkiáltásoktól, annak ieléiii.nogJ. \,anllak nlég éIzó szlvek, de vánnak
t,rzexetlenek is, Haltpot adnak a itözlenrórlveka résztvevő, állatr.édók kéretnrcinek. isIr'ier-tellK a _lratóságok retrdeleteit. nanas2oliák rl.(iveTt kutyák szenvedéseit.-hlrt aunák ailr.galnl{tlan állatklnzásokról, de itt-ott a
Jolejl(ü etnberek tillatvédő eséteiról is. Ilvelrxozlemelryek jelentek rncg HódmezOváiár-
l_ej)l l;n8v?!, Kószeg, Debrecen, Székes-1enel_várt Nagyvárad, SeDsiszentgvörpv.
t(ccsl(enrét, Orosháza, SzatmárnéIneii. IÜáj

l3i}i'iiiii|;"NagYkanizsa, §zekszár<l, uj_
Á káronrkodós ellen naEv orszáÉo§ moz-g.alom indult meg. Külörrö§ái, rtiíet'Óiesüii'.eillcz nekünk, állatr,édőknek csatlnkozliunk,

I(_lktrek alrnyí bajuk akad a részep^ durva.áIlatkinzó kocsisokkal. A részecséi.' károrrr-
l<odá§ é§ tettlegesség, egy skatÜivi'Éan r'an-nal{. Azért közbelépéJünknél ós fölielerr-tésünkrrél ntindlg Iegyünk kütönös Íekin-
}e.rJet e körüIményre. 1lílnden aIkalomntal
Patjln, de szelírlen figyelmeztessük a károm-
{ogot a cselekedetének oktalan. botránvos
és Düntetendó r,oltára. A relrdórsóg már tó]rtl
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kárornkodri kocsisi lncgbüntetett, még pedig
sítl§osatr. az utóbbi időben. Az Actio Catho-
lica hatásos röpiratot adott ki és terjeszt a
ltrozgaIont támogatrlsára. Budapesten I\'.,
Ferencitk-tcre 7, sz. a. íII. enr, lehet llye-
nckct kapní, 1ttO példányt 1 pengóért.
Tcrjesszüli mi is a jót, legyuírk segítségÖre az
üd\,ös lnozgalomnak tremzetünk javára.

Ne hllytzzük a koesl hÁísó rongolye löló
a lcgnagyobb stllyt, tnert ez sokkal naflyobb
vonóerót kíván. Iizt aiáirtia Hairral Mihálv
oktevclcs gazda és hItaiveaO" a Nragyai
Nenzetbetl. Ijzenkivtil arra hívja íel a íigyel-
tnet, htlgl, az istrángok ne legyenek túlsá-
gosan hosszúak ós a szerszámok teherállóak
legyenek, rrrert különberr sérüléseket okoznak,

Szerbiúbnn nlegtiltották a bika- és kakas-
viadalokat. IJulgárilrban a 3 }/2 milliónyi
kutyaátlolnárryt *feléie 

csOkkentiX. hody
lrőrükct felhaszrrálhassák ós nc fogyasszál
az élelmiszereket.

A klsíuvarosok pánasznl. A Friss t]iság
íebruár 5-iki szánra cínrlapián kénoel k6zöl
hosszú tudósítást a íuvaiósok éi'a teher-
htizó állatok baiairól. A klsíuvarosok írÉr,
nyilatkoztak a tudósítí) elótt, hogy ők sá-
retlk a lovat és már csak érdekbői is kímé-
Iik n lchelóség hetáráig, rnerl a lóval keresik
a kenyerüket. Ha az az e8}, vag}- két lovuk

tönkre n)egy, koldüsokká lesznek, De leg-
jobb akaratuk nrellctt sem tudják lovaikit
kellóképpen ellátni, nrert nincs elég takaí"
mány, a lószerszánr, szekér és minden meg.
íizethetetIen drága. I(ivánsá{uk az, hog3:
a korlátozott sörgyártásból megmaradt ár-
pát bocsássák a lótartók rendeikezésére ér
tiltsák el, hogy a fuvaroskocsik a kocsmák
clótt álIdogáljanak, Csak olcsóbb, gyengc
lovakat vehetnek ós ezekkcl kénytelenek
a rossz, hav&s utakon a teherlorgalmal
lebonyolitani. Iizenkívül még éles sarkokat
§em lelret kapni a patkókra.

A lrclctl brúczintér lóLórházáról közólt
színes iemertetóst & Pesti Uiedg dec. 30-i
száma. Külön pavillonokban vannak g
küIöníéIe betegek. \'an ágyasosztaly is.
Az á.gy a ló haea alá alkalmazott tügső
hinta. Mindon lovet fertőtlenítonok az
elhelyozós előtt. A gobesültokon kíviil
lestöbb a mirigykóros, rühes ós lábíájós
ló. Va.nnak intluenaísok is. A rühese,
ket gáakamrába teszik, melyből jó} gzi-
getelő gumilőkötőben kidugják a líl
fejót. Dry óróig van benne a 1ó ós a
hatás biztos, A lovakat móg a mai eió-pe§ített háborúban sem tudják nélkü-
lözni és leghasználhatóbbak s 12&-150
om mages lovacgkák: kitart,ók, igénytc-
lanok ós a legjobb hegymászók.
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A ZENESZERZŐ MADARAK
A termószetjóró cgerkéezek sokszor g:rönyörköiltek már az

er4ö csen<Uóben felhangz,o madárcsicsorgósben, do talán ke,
veserr goudoltak a csiesergós ila,llamá,ra ós annek zeneileg tö-
kólgtes összetételére. Dr. §. Knocht bóesi egygtemi tanár gok
időt gzontglve tanulményozta a madara.k ónekót ós rlególla-
pitotta, hogy nomcsak ösztön, hanom különös, alaceonyabb
vagv m&gia§&bb kópessegű zenei,tehetség rejlik a madarakban.
ki hitte volna, hogr a kis rigó egószen tökéletesen lelépített
zoriomúvot liityiil ós € .,zonoi munkójóban" alkalmezza a zonei
szabályokat, sőt még a harrg:színezést is. Igazán míivészí mun-
k6t végea a serególy, ezürke papasály ós a kis cinege is,
rnikor egy olőfiityült dallamot mós hansból kiindulva utána
lütyüt. rgaz, mogtörtóni\, ha kis§é magasan kezdi, nem tudja
mirrden eeetben a legmagasabb hangot kitütyülni. hanem kény-
telen előlről kezdenl zBnoi tónykedését és alacsonyabb hang-
ból indrrl kl, ozúttal már sikerül és íg5, türelme szóp ttallamod
toremt. Az e8yes, zeneilog érzékeny madarak különböző hang-
nemekbon ,,dolgoznak", pl. a rigónak az A ós ,T) dur a ksdvene
műköilóel tore, míg a karróri ór a stl8lic a C ée G dur szorel-
megei, de az A ós D durral-azemben érzó}etlenek. Meg kell
omlltenem, hog:y Budapeston egy rózsadombl vllla kertjóbon
a nyár végón a kis rtsó a villa lskójától kedveli 6s o nyáron
át sokszor játszott Beethoven-szonóta mellóktémóJót lütyütte
múvószi elóadásban.

rme ogy kevósbbé ismert ok, hogy na§y gonddul védjük,
óvjnk é1, móg Jobban szeressiik kis ,,zenomüvészelr"iiro|r,rno.

$t

4 nopsrolcon ót tortjo

frissen ór forrón vogy
hide9en or itolt o

48 ólós

0Rl01{
f,ophotó::*:1}6i*-ll0pRIREK

Olyan időben éliinh, amihor mindnyójunhnak az asz-
talra kell csaPni, hogy ,,most Ped,íg összefogunh".

Gróf Teleki Pál
Mind,en nernzetneh elsősorban magában kell bíznia ás

egyed,űl csak a2 erős ,nemzetehnek vannah 
'oT!!ff.r.ru*, *un

Uesse latba mindenki a nur7a kéPességeír és d.ulgoz-
zunk, mert csak a megfeszített mu.nka az, mely clőbbrr
togja aónni az orszógot, ,Gróí Tel,eki pól

Csak azt kérem, hogy mind,enki teljesítse az ország
iránt a maga kötelességét, Gróí Teleki pál
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Je ffiY&& ffi#§§G Fffi§YVffiKffiffi Y§*
Gyakran olva*}rtt"

i*k ar ilyen hirek*t
a: újsá3okbarr:

*,..al*llensóg
támadása c§ap§tnini.r.
*nnrükődő í*gyv*r*r-
r:r*k türéi:*n bssr,:,
r:rnl§tg . " ,

i"l*iyek er*k er
*nműkd,dő {e6yvl:r*L.
,h<lgy;ln mükcidnck '
^* kitáneritk rj s*-
k;ln "

Á gy;:logrig nr
tn*r n§il alyan i*gr,
v§lnen,}. nely csupil:
puskijáv;tl i:s stur,:,
ai,áv*i harco|. lr.rn*r.
ren{ist{g *gyib f+gv
vcrrel i* *|látoit. {t:;.
i"qy birr*:irlrati;ik rr:.t

h,:íí eióre iudl:ai{
!j]ilji, §],}ii :a *ilelt"
rág ,::t aa elór*;rrtas..
sriarárr sok íegyvei,rci
:Ey*tr:iil --. m*gái!i"
r,rl;i 1 §:eknek a íegy,
,*t,*knr:k iavaré*:e
onmí.iködó, izJ: !*{-
pes rtlbb lövóst i; le.
a;l n i egyrnásutá* *né|,
kül. hogy újra ke llen* r§lt€ili, l{i]iy}n 1ei:*tlég*ii *t i

Á::ii :r fegyve ;-hól kir*pűl ; í*v*s piiirnliii:rrr, ;: ; jr:v**Ö];. §:t r
jöledóket rend§?eiin! rérir*l kér:.lil htiv+iyb+t k;rr;ik ; k;r*r;ili.
A húvei7 niló vé§án roblran<rany;rg v:rn, eíoict: pu§k+9ól l'1i rdr:*ljl
, :ovés p.il:natiban i

Flikor rntghrirzik * bilientyűt *_ ítóp§}*rai nr:vei:;;.,l<:rkas''-t,.1,6y
í].§ *r98. az úgynever*ri iirósróg rác§ar, jt í*nyv*rbeh*iy*I*§{ hi:velyrf,.
Áz;; annn&: alsó rést** lúvó robbrnó anylgr:l i §; i*lro}rbrrr, rireggllit!r
i Pu5k;lp{)f l, ilt}*iy e!é8 e, §á?r í€'i§§zt" §: :: gai sa.riladr,lll_.i igytkui!i,
de a h§v*ly aír!5 i3!4 n*rrr engedi rTlásír:iá. rsak +lőr,e ! Arr,:, ime;,rc ;}

]ov*<Já!. van l {gy a gi;*k ir;ir*pitik a löved*ker. a c*őból" §e *enr nrinrjen
§il iiy{}zik álll a lovedók *tin i {§ábő! i §rtker. t virsl;lt;radr ál l.:,ltr;,
ir:ii *ramió €á?óknt hrsrníllák íei al inrnü!+Cá íegyrgl9!1c1. Hogyl,iil i

Á vissaaáramle 8á?ek,l€kiürkörntk egy szclk*:*tnti:, *rr:iy*t
*rö:el i,litraleló löknek. fr t*nyleg hárra{elé is rr:c:":4, Jt .o:bert,,;i
íóiréfiya hú: magával hátra ;r íegyverre §zerell <iobbó}. v:rg;, i;*.;ed*rbiíl.
*1ikelr. fiibgn vnn a tóilóny, *g1 rr!6ót is niegfeszit hárrrrl;or53sáv:ri,
ij]tiy ,* ha már a gírok *reje l*gy*ngúl ,* yissleltí;k erericli Ia:ly*re^
§e közban magivai vi*ai illt n s!e|kete{§l" ,:irri eiöbb: i,:lrrin7t iliir:,
irilxra, rj* § töitéíry{ is i |gy keriii ir, úiább rólt§ny a {róbe ! tr§íl ni!v,:l.
rdk:rr i}yen íegyv*rl ..6nrniikbri6ntk'",,l}*!,! ijnlrlJ§3 v*g;ri ;r ujbÓ:i
ioiiett'

í; p*rs;e fiein jlyc!: ho:sra*a]mas -* jeióbtr:. -..- *rinr aho3y- glmo;r4-
lu!, har*rn :r*ív*sr gyors I P*lctául i! €&ppilski e§_y pi!.f :iltt ,:lrl;rta!
rl ]<i 1 Á reailíögép g*nBurkáia rnó6 röbbet 1

Soi. rrrír íeglv*l, is.rar:;r gyllogság*il, maly*l 1l,t*tt roy;.l*: Xln:u,
i,:} |r] R it

*yál§B§iB lagll*r,e:.:t -

i9)b í98y7eí€. ?'írladisban. yódel*;,nben e§ynfjnt k'val' ? §9niikiíl,
ily,-1.§a. ls o,:ntosltn ió |

A nehrzp*;il,r náncéleitrárirás{"J 3:§l§á|. rtóbbánó !ovi:dikr, itir".,
:; ellen:*i+s pii;eilmi)v*t e$ har{kóptfienná tssri }la. |)ti,iü;i}.ie,l,]
|0 icvc;: ; j ie.

A grrilárvet,i í*l*imetes íegyv*r, kiilónören *rődot< *ll*n l Ki:
t:v*!sáBc;n ie!*i igen nreredek ívb** lé! A domb mögi búit *litr_rl;gi
rlicl valo:

Á p:rnclit+rő.l_gyü a r;incóieihírirá* íóf*gyv*re. Ponto::.tt ió,;::.
hl *lerást eí]li}er€k k*;elik, al *iler;só6es y'íncélolok nort rcrhetil ;l
:i ve<je!em vonaiát, Perrrenk§lt ?0 !övést, lő !

A: rkn;vetó l§ m€r§dek röppályájú íegyver, íederékb*r: lóvi
ciiok eiicn h::ználják. A iöv*dék mír 4*5 kiío5remn: súlyú |

Fellotiírbetii.ll( fi*§ 3 kézi8rinátot, nrely jó dobó k*róbel fóle1,1t,
tcs íegyver ) Ne6yedkiló :úlyúak" e6y ernber l0*i5 dargbot ij viJr
bei<jiük. Vannak olyan kózigrinátok, amelyek hl c*lbat;rliln:rk. ;rkkcr
r*5brnnak, vannak oiyanok, nr*lyek dr}rz*lappal ,/aló Eyuiti5 ljtáo ,--
4--5 rralodpercr* robbannak. A kórígránár 5-10 nrért*r*t belrtl haiá!*:
:.§*i *it, de d:lrlbkái nr*g i00 nlét€f&n b*lűl is sebeztek'

l_ittrrcl,"rk. hogy :l gy*|trgsiig m*nnyi íegyverrel J-eftdel{derii{ ,i4hi,r
hr.cii}.!,. A tiszt*knek ás * fegyverkezelőknek pisztolya vrn. de ha kcii.
birc*;r ök is prtskiit l,ilg§{'nó,k. roefl ax r gyalogság egyáni {e6yver*:

j'.lenl hiába *rordiák, hogy a gyalogság a ,,íegyvcrnemek királynöle''
a;l: iegeltli íegyv*rnem, n,}ert móltán ríszolgáltak err* t díet*r*rrt
íli*i*e;e: íeg7v*reil.. nagyban előregitik . vd§§ő gfő.ei§et ! - . .

T,L

,q i!ljírkií_ ]cil\l.:
tnnyi;rr jl*:si]i:,q, i:;
ln!rlfi;l gvliirg*1 i*i
szer*!asibe:t x]r:!:r/Jf|
*z a leghivebi., *:,
rátlr l llakor l}lxi
nerrki n*n tr:d1l r"lt,

ni{r§átni hl:dibln,,r
p*ík2 nrindá§ +!l v;}r-l

K,:l*ih:rebr* a ..b*j-
dti§abb" v*§ór has:_,
n:lva; lá|*irlletcl ieH, "

verl Percerrkórrr lt3--_
l § íóvé*t kóp*: }*,
adni !

A géppill,t*iy itl
ie5 :rz rtcrr ltJ rcb.l:,
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