
frd\
§

á
"'+

*,;'



pdÉóffi §Ér €§cs§ §

_]

á lcís Ócsi szörngelt,Qd",z,
BőOésétil hangos a hdz.
Dmtszőr Floki íó kutlJdia
dtiailtan néz |rI reáia"

!'alútt csörgő't ! 1!lő uete !

S ulgan zeng a csörgő rene.
Nínás eredmény, csak uonítús
S még hangosabb a dudótás,

,áhcs s*egdny, *rtil ;nflntíila
§ íe.l'es üuel1gel kínúlia,
Öcsí tefre rrí se pípiíl
Á .iírrisa ilrrg .*ll dll,

(iai te ,,cotó", sról mamdla
Perslc ,,cO{ó", ma*t papúja.
ámrní ltitiuk ez sem haszttút,
Tooabb bömböI Őcsi lruszdr,

í{ulydí iátstik a papdia
Drótszőr §Iaki morag rá!a.
óesi líjuet mosí sem szümtet
Tt:uúbb rladdí, tauúbb bögel.

l'üpa, mamd liprlőtln"l.",
|'ai!an. mi baia öcsínek ?
Hogg ne leggen aggod,alorn,
Meamondom. de mds aldalon.

(Forytetlut q ?9:_9!qg9!)
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nilRI[(}*o*
a kitünó szonrjcsillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiányoznía.

*

".Tól cukrozrra üditő
és egé§z§ó§es ital,
mely különösen
hosszabb trlráknál
na§y ellenállóké-
pe§§ég§t kölcsönöz.
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rnAilCilHnNnIil FIAInl.
nagykaniesai ós lno§on-
szentjánosi hazai gyáraiban
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Kizárólagosan honi nyers-
anyagokbót gyártja a
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ui eV x új örömök
A bankok év végén megállapítják a ueszteséget és a

ngereséget: mérleget készítenek. Mi, cserkészek szintón
készitsünk multévi munkánk ereclményéről mérleget, Mivel
azonban, sajnos, többnyire csak fillérek vag} pengők
felett rendelkezünk, Ielkünknek, rnint a tegértékesebb
takarékpénztárnak kimeríthetetlen kincseivel valO gazdal_
kodásról készüljön a mérleg. Ezek a kincsek a hajhmok,
a képességek Tekirrtsük át: mit tettünk az év folyatnán
fejlesztésükre, tnit mulasztottunk, rnit órtünk el, miíéle
Iehetőségek nyiltak számunkra.

Ez a visszatekintés azután kiváIó segítséget fog nyuj_
tani arra, hogy kincseink kibányászására és hasznosítására
ezóvi tervünket elkészitsük.

A legnagyobb öröm az ifjír férfi életében, ha egy-egy
képességét bizonyos komoly mértékig kifejlesztve, ;or"rou"tapasztalja, mily érték az e!éú tudás önma gára, hozaá-
tartozóira, cserkésztársaira. MegvizsgáIva azért hajtanrló-
ságainkat, testi, lelkí értékeínk fokozására keszítstik elterveinket : olaasási progratnmatrrnely tudásunkat is bővíti,
de lelktinket is nemesíti, valamely éIő ngela tanuldsút, tesíicrőink |eilesztését, alapjaként a mindennapos, Tenclszeres
tornát, ggakorlati l}ggességek elsaiátttdsát, napirend, élet-rend allroldsdí, valamely hibdnk kíggomláldsdi az átlanclri
lelkiisrneretvizsgálat segítségével, valarnely jó rüafd,onság
elsajátítását állandó gyakorlatokkal, testvireinktrez, nara-
tainkhoz való viszonyunk javítását.

_ Ezen trllmenőleg is íel kell készíteni magunkat arra,
hogy szebb és gazdagabb életet élhessünk. Ha észrevesszük,
hogy nem tudjuk értelmesen kifejezni gonctotatainkat:
tanuljuk meg szóról-szóra a magy&r szépptőza r.grr*;l
alkotásait. Ha neyn elég jó az írásunk, ,or., 

" 
tnorlorurrk;

trásgyakorlatokat, hatlgatásí gyakorlatokat határozzunk el
és vigyük keresztiil. Ha gyengék ae ízmaink, könnyen kí_
fulladunk, nem tuetunk jól futni: kezdjünk erőteljes torna-gyakorlatokat és rendszeres, minden n_apra kiterjedő munká-val gyönyörű eredrnényeket fogunk eúrni. Ha megállaptt-juk magunkról: nem tudunk zenélni, nern értürlk a rádió-
hoz, nem tudunk evezni, fényképezni, illóen étkezni, tár_saságban helyeson viselkedui, a hiányok pótlásában rnitynagyszerű prograrnmlehetőségeket találunk a következő
esetendőkre.

De nagyszerű programm ez is: rendet teremteni otthon,
összeírni ismerőseink címét, megállapítani könyveínk jegy*
zékét, teStünk nréreteit; rendszeres testápolást, toeapo_
lást kezdeni, kiadásaínkat és bevételeinket,,szabályosan''
könyvelni, a nyfui tábor költségeire gyüjtést kezdái, stb.
NaplóIráshoz ís ilyenkor, év elején célszerű fogni. Az olvas_
mányok megválogatására is olyiránybanr lrogy azokkat
€gy-egy képességünket kilejlesszük, ilyenkor kell tervet
készíteni (jó, ha eat hazzáértővel rnegbíráltatjuk), az olvas-
mányokból pedig ügyes, rövid jegyzeteket is csinálni és
azokat gyüjtve félretenni. A cserkészpróbákat tudni (amik-böI gyengék vagyunk, átísmételni), zenélni; gyorsírni,
írszni, síelní, célbalőni : rnind oly tudáskío"r, am"tyrr"t
€gyikót-ná§ikát cserkész ncnr nélkülözheti ahhoz, hogy
talpig férfí legyen, hogy adandó alkalmakkor tudjon gy*ö-
nyörködtetni, vegy tutljon segíterri.

Míly szép volt a karácsony, azért, mert örömben volt
részünk - még inkább azért, mert örömet szerezheitünk.
És mégis, mily kevesen szereztünk valódí örölnet. Mílyen
rnűvészet * egész éven át kej.l erre is készülnünk * igazánpénz nélkül szerezni öröllet, apró, sajátkezű munkákkal,
ügyességekkel. A }Iagyar Cserkész eddig is rengeteg apró
ügyességet ismertetett, rnár most togunlc hozzá ezek e!-sajátításához és gyújtsük azokat a kicsiny, kedves, ügyes
tárgy,akat, amelyekkel majd örömet szerzünk. De a kará_csonyi örömszerzésre való felkészülés tnellett arra is készüt-jÜnk, hogY míndenrqp keltsünk örörnet valakinek, vag},valakiknek a lelkében: legyenek azok szülők, tarsafi.
elhagyottak. . .

Bizonyára mindannyian a legnagyobb ércleklődéssel
olvassátok Fulgut-t, Koszter Atya potnpás regényét. Ne-
künk, öregebb cserkészeknek aa az erzesünk, lrogy a magyarcserkészek sorából valóban fog Fulgur kikerüIni és hozzá-
rnéltó társak is. Talán épperr a Te hivatásod, hogy az egyik
belső munkatársa légy t Tudsz-e már eleget erre a nagy
feladatra ? Éles szemmel nézz be lelkecl tnól}ére es na;taná'i-
ságaidat megvizsgálva, állapíts neg egy nagy éIetcólt ;
hogy jó ínunkás, iparos, jó kereskedó, rnérnök, jó orvos,jó szervező leszel és alkosd o..eg hozzá az ezévi részlet-
tervet : hogyan lehetsz azzá, mit kell elrhez tenned, tanu]-
nod, dolgoznod a következő évben, Mulot Dezső d,r.
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ALBloNBAN

Anglia leghatalmasabb képtárai vannak itt,
a festmények millióival, lretekig kellene itt járrri.
Azonban a képtárak hatalmas arányai rnég nenr
is olyan nagyok, ha a nr{rzeuntok iszonyatos mé-
reteihez viszonyitjuk. A British üíírseum a viiág
legnagyobb és legértékesebb nrírzeutna, Kodex,
arrtogratn, pecsét, kézirat, nyomclatermék, bélyeg,
porcellángyüjtemények, sttr., stb. vanna'k fellralmr:zva.
Négy és félmillió kötetnól többet számlál a körryvtár. A
technikai résznek is elképesztőek az arányai. Foucolt eredeti
ingája van itt, James Watt műlrelye, mozdonyoli, hajók,
repülőgépek, a legmorlerrretrlr rádió, villanosság. fiirn,
graínofónfelszerelések, Legértlekesebb azonban az, hogy a
gépek legtöbbje gombnyonásra lneginclrrl és íg_v nrűlcódé_
siiket minclenki szemlóllreti, f)e ezeknek a nagyszerű iátrri_
valóknak legnagyoblr rószét rretn tuclják értékelni, gl,erekek-
nek csak Játélc a nlodellek f<lrgatása és a felnőttek is csalt
élvezetből nézik, netn nágyon érLenek bazzá. \égy napig
néztem ezt a gigantikus múzeurnot, cle íg1, se tudtam olyan
alaposail, mint szerettem volna.

Pedig ez nem az egy*etlen múzeum, Á Yictor and Ál|rert
Museunr is utcákra terjed ki, elképesztő anyaggal, antík
butclrokkal, ölvösművekkel; aztán ilt vannak az lrnperial
Institut gyarrnati gyültemónyei, az lrnperial \Yar !íuseuln
t háborúk fegyvereivel, a 1lermószetrajzi &(izeum vége-
láthatatlan terrnei. Megfoghatatlan, hogyan tudtak ilyen
kollekció*monstrutnokal összehozni.

A Zoo, vagyis áliatkert is óriási területen van, de kissó
már régi a bereridezése.

§gyáltatán rengeteg érrlekes dolgot l,ehet rnegfigyelni
I-ondonban, Pélriául, hog_v az autóknak sárgafényű köd-
lárnpája van" A vonatokon nines tnásodik, csak első és har_
madik osztály, de a harmadik is tllyan, mint, nálunk a rná§o-
dik osztály. A kirándulólrelyeket összeköiő utakon rninde-
nütt,,trollybusok", azaz sínnélküli villanrosok járnak.
Villamos egyáltalán csak a küivárosok felé van még, mert
rrehézkessége mialt akadályozná a forgalmat, Csodálkr:zva
akad tneg,az etnbet §zerrle a gőztrilrerautókon. Egy tuásik
furcsaság a taxik, régí típusu, Inagas bejáraluak, állítólag
azért, hogy be}nebessenck anélkül, hogy a cilindert
leütné fejükről. Ja, konzcrvatív nép.

§ok park van, gyerekjátszóhelyek.
A vízeUátás az összes angol helységekben nresterséges

tavakból, vlztartókból történik, Londonban kevés a fürdő,
többnyire feclett úszodák ezek is, csak egy szabadfürdő van
es néhány gyógyfürdő.

}{atalrnas áruházak vannak" Anglia össaes városaiban,
sót falvakban is tnogtalálható a'W'oolwortlr vitágtlég áraháza,
ahol minden tárgy 6 pence.

A ml kávélrázunknak rnegfelelő nem igen van ilt,
inkább teaházak, bárok és alkoholfogyasztó helyek"

Do legpompásabbak.,a mozik" A legragyogóbb beren-
,dezés, mindenütt zenekar-orgona játszik a szünetekbcn,
A helyárak nem magasak.

Érdekes 4nglia vallásos é.leíe. Rengeleg templom van"

llJ9},ul, crc1,1iúsztlli ílz, t}trsr,lI piulalllet1,1 tlí}t t.

Kevés kivétellcl prottistánsrrk. !íinden crnbernek van, ti-
vál,asztrrtt templotna, alrová vasárnap eljár. Az istentisztcdct
legtöbbször vasárnap délután van. Igen fontos rtap életiik*
ben a vasárnap, Nagyon, komolyan veszik, hogy nenr sz,abad
dolgozni, sőt a szóraktrzás bizonyos fajtáii. se űzik. Mcrzilra,
színházba nem mennek, sporlme ccseket is ltéiköznap
tartanak. Ehell,etl weekendeznek. Vagy saját autójukorr.
vagy kerét<pároir mennck. §zróvel lelret látni a kifelé tar|ó-
kat, vasárnap este pedig rajzanak haza.

Anglia nem engedi be az idegeneket. Csak lrárotrl
hónapra, illetőieg egy étre kaphatnak otü iartózkoclási,
engedélyt, kivétel csak a háztartási alkalmazott. Más fize-
téses állást csak angol ember vállallrat.

Iclőszámításuk egy órával jár a rni középeurópai itlőnk
mögött, de nyáron egy órával előbbre teszik, így akkor
egyült lralad vele. P. §.

Az igen szép kúlsr:jű űserkészszövetség a Buckinghan
Palace Road-on van. Először bementünk az óriási (hat, londoni
fiókkal rendelkező) cserkészboltba, rnajd a szép tllőesarnokon
át az International Bureauba. A falon cstrpa kép, köztük
Mr Martin magyar díszoklevele. A lámpa körül mindeil
nemzetiségű zászLók, Á }rivatalnokok cserkószruhában dol-
goznak és délben bent is étkeznek, Az étteremben a hivatal-
ban levő fiűk szolgálnak ki, szintén cserkészruhában,

Londonban megnéztük még a 'fowert, most tn{tzeunt
van benne, itt őrzik az angol királyi kincseket, látlratat}an
sugarak és rengeteg vészcsengő van fe]szerelve, Aután óriási
mennyiségű fegyver- és páncélgyújtemény, kivégzési esz-
közök vannak itt felha}mozva.

*

Lonrlont otthagyva, most rnár
vendégei lettiink.

*

n. r.

meg}rivó Uarátaií

Angliában szirrte inkább utaznak az emberek autó-
buszon, mint vasütorr. Egyenesen luxus kocsilr ezek és
olcsók. Nagyszerű az űLháIózat" A legtöbb príma aszfalt és
20 méternél is seélesebb. Tökóletes óvóberentlezésekkel
vannak ellátva, trtjelaések, sorompók vannak, az utak
mentén garáz§ok, benzinkutak, javitóműhelyek" Sokszor az
ilyen irtrnerrti állotnások egész kis teleppé fejlődnek, szálló-
val a defektet kapott utasok §zámála.

A vidék hullámos, róvid dombokból áll, mindenütt
mezők. Bevetett terület kevés, az is inkább ipari nővények-
kel' 

(}-oJytatjuk)
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India ilszaknyugali lratárLarlonránya, ós a, szo&széclos
{Afganisztán) közötti vad, sziklás lregyláncoiat lakói még
ma is független törzsek, A ,,palan"-ok különbözö tőtzscí
,óvszázadok óta tartják rettegósben a környező békésebb
tcrmószetíi vidékeket. Önáltóságukat és függetlensógüket
ttibbre becsüiik hríntlen más lö]<li jónái. Áe angolok ismé-
tr:lter, *u**ísérelték, }iog1., észhez térítsék őket, de soha
setnmiféle kézzeltogható sikert n,ern értek e}, Tirloldali
lszrrurszétlaik és fajrokonaik, az afgánok peeli§ egyáltalán
rrerx törődtek velük, illetve serntniíóle békós, vagy erő-
.szakos beavatkozást belső ügyeikbe msg nem kisérettek.

r\éhány óvtizecle Anglia is a be ncllt avalkozás politi_
káját űzi. A gyakorlati olda]áról íogták azonban ]neg a
kúrdést. Á tiirzsfőnökijk kezéhez évenkint mtghatározott
,1;352ggel fizctnek le avval a feltótellel, hógy béke§§ógben
nraratlnak" Ámel,yik törzs ennek rl feltételnek nenr ftlel
iil*g, arra birságot vetnek ki. Összegít a kór,el,kclzö évi
j ár*ttttilslrgból cgyszeriíerr, ievonj ált.
K,iizberr perlig csetről-esctre rnegálla-
podnak utak ópitdsében, táviróvezeté-
kcli lefcktt,t.éséberr stb., antelvck révén
trassan_lassarr. de nrégis csak krizelc,bli
kerti}rrtk a civilizáciit}roz.

Feshawari t,art(lzkodástrrrk egyik
tcgiőbb 1l<ltrtja volt az az autókirán_
tlulás. amelvet a terü}ctet, átszelő l{hy-
b*r-}r;igóra t,crveztiink" Már rrrcg is
klrptuli az alrgol határőrvidék katonai
pararicstrokságának errgeclélyeit erre ít
kirárltlulásra, mikoy ejóző este lávlr*-
széliin értesítettek, lrogy, sajnálatukra
netn iárulhatnak hozzá a kirátrdulág*
.ltoz, lner[ a nalr lolyanán a K}ryber-
hágóban felépített {rj iskolát folgyrrj_
tották ós vad lör,öldözós íolyik a hírgri
kőrrrr:ékén. l3enrriin}cet. rrgyan tz a kri-
rúlnrérry rrtrrthogy visszatarLotl volna,
de egyencsen ér<leke]t, Az angol lialo*a.i
ir atri sá gr:k f eltlóssógúk lrrdat á barl s enurrilóle
viiatkozás].ra rrcnr bocsálkoztak és egyszc-

Á viiág lcgkü-
lörrósell}r i}i-
jelző tátllája

Vigasztal,ó ]:arátunk aeonbarr rőglön szo}gáIt felvilágo*
sítással is.

.* Ezekben a sziklás terméketlen hegyekben a:z
emberek legtőbli kereseti foruása a íegyvergyártás. Ne
felejtsók el, hogy ezek a törzsek jóformán áIlandó lradi
állaprrtban vannak egymá§sal és az angolokkal, Minden
felnőtt patán crlyan természetességgel viseli az állandóan
töltött legyverót, mint Önök otthon az esernyójiiket, }ra
kimennek a házból. A fegyver a patán legtóltettetrb kincse.
Fegyverl szorezni vagJ" úgy lehet, }rogy az embeT az angrrl
hadseregtői lotrlja *- ami fe}ette nagy kockázattal jár,
mert az angülok eblren nent ismerik a trófát - vagy mega
késziti, i]letve a törzsének ehlrez órtő ernbereivel készítteti.
}{iután ilyen módon á}landó kereslet van, órelemes az
állandó fegyvergyártással foglalkozrri. Némelyik t<irzs fő
kelreseii {orrása ez a gyáriárs, Persze rrcrrr űzhetik nyiltan,
tte mindenki tttc.l róla. Etrrópai. illetve fe}rér ember csak

nagJ-ritkán látliatja ezeket a mű-
hel_v*eket, nlert nagyon bizalmatlanok.
De történetescn a Kohat-hágó egyik
fatujának a főnökéhez tutlok szerezni
ajánlólevelet és ennek folytárr talán
nreglátogathatják a kohati titkos
legyvergyárat l

Másnap korán reggel repüliígóp*
motqrok zitgására ébredt.iink. I(issó ve*
gyes érzelmekkel fogadtuk a felvilá,go*
sitást, amcly szBritrt eze}r a lrricli rcpiilő-
gópek a tegnapi gytrjtogatírs ós lövi}l*
tlözés rrrcgtorlá,sára lriktildött bíint*|ij-
expedició. K<jzbcn már kideriilt, lir:6"y,
nrel_vik íalu lakosgírga volt, iutlas al

ríien eitiltottak az írttól"
Yigaszrrl eirrrdletlürrk a liohat-hágilra. Mi §gyan ntin

ltrcltuk, lrr;gy n-ri az, dc peslrawari barál.aink avval vigasz-
taliak :

-,- \os, ott- lcg:rláb}i, h:t sztrcntlséjük varr, nie§iáli,-
§;ilhatnali cgy ti|kos fesyver§yár&l l

Mi kissil ér[tlrnetleniil l,iánrtrllr,rnk. Á rnai vilr|tglitrr*
xrikor ann"vi sztj osik a leíegyverzósríil, rie}n írrrltuk r:!-
k$;izelni a tiikos ícgyv*rg.yírr tótjrigosultságát. Küliini,iserr
tlcni a, liujl at-irá gíl lstcrrtiil elrrrgaszk rr il ott szi khi r* \,ü}gy ób§n "
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,e§é§zben és az angol, légi ha<ler{i néhány liomllavelő repüló-
gi:pe rnost rltra kerekedett efelé a falu felti, anely {olrltl.
néhány kiseblr nréretű bombát szárrtiókoznalr elejtcni fi.
gyelmer,tetésül arra, hogy .lohn }_:}rrl1 rrem szereti a csipt-
ke<tést. Ez a kis incítlons azon}ran 01yan narrrO*nnapo§
,jelenségnek szárnított, hogy még csak" meg sem emlí-
tették nz irrtliai napilapokban,

Az e|őzö napi tájékoztatás és a reggeli tnagyarázatok
,után kissé felcsigázott }rangulatban szálltunk arrtónkba,
,atilely a kolrat hágóra vinni volt hiva,tott. valahogyan
kúlönösen jól szemüg;*re vettük sötétbőrű, turbános,
rnezítlábas sofőriirrket, akinek a rnegbizlratósága esetleg
igen fontos lehetett. Az előző este még kérdéseirr}ire kiegó_
szítőleg katrlott tájékoztatás §zerint ugyanis a türzsek
azétL a fegyvergyártáson kívúl más keresettel is rentlelkez*
tek. }íag_v passzióval jártak le éjjelenkint a völgyekbe-
elraboltak, vagy elfogtak valakit és csak váltságclíj ellenó-
ben szolgáitatták vissza. §z a Chicagoval valb közeli lelki-
kapcsolaL örrkénytelenül rnegórlelte bennünk aet a kórdést,
vajjon netrt lesznek_e hajlandók velünk kivételt tcnni ds
fényes nappal rabolni el ? Lelki szemcink előtt tnegjelent
,a Masyaí Neurzeti Rank és ama vaiutaigénylósi lap, arnelyen
keclves hazzátaftozóink szerelrn*tes cse}netéik váltságtllj-
áttrtalása cé}jából kérnek nagyolrb arányu valutakiutalást t

A hegylánc lá-
bánál kisebb erőtl
tlrmótlankocl<ltt a2
országút ,' melletti
drótakatláll"mező kö-
zepón. Aeon tírl sze-
nrünkbe ótlött egy
batalmas táblrr ,.Tri-
bat Territory" íel*
írással ég kisebb be-
Lűs megj*gyzéssel-
arnely §zeíint ezen a
táblán túl rnintlcrrki
saját felclősségére
utar,ik. Na6lv kanyar-
gással enelliedett az
,országút. Eleinte alig
találltcztunk ember*
rel. Iigyszerre azon-
ban megjelent az
országrltorr két pus*
káthcrrdó rrlak. §gyre
tiihbei és többel ta-
lálkoztunl<, úgr,.

*rd"

,\, Iegjobb kivánságokklrl

,i:,;:,,,.r.r.....- Kabulbót
ióttek. hogi-

első kézből sze-
rezzók be fegyver*

§zük§ó€letilkot

hogy nrár esyene§€n
feltiint, miktrr ncm_
sokára két fegyveres
klséretében kót fegy*
vertelent lát|unk *z
országütou barrrtu-
kolní. Ann.l,ira f elkel-
tették ae érdeklőclé-
sünket. hog1" megál-
lítottuk az autil,í és
értleklődLürrk kilétiik
felől.

válaszukból ki-
eleriilt, hctgy jó n_vo-
molion járunk. Ka-
}ttttltót (Áfganisztán1
jöttek íel gya-
logoscrn pár száz kilo-,,
nlétert, lrog_v ezcn ir
vidékcn tllső kézből
szerezzék be feg}.-

verszükségletüket ! A kéü fegyveres benrrszüiött ]rlsérlc
És útbaigazította őket a legelőnyösclrlr beszerzési forrásokhoz.

Netnsokára elérkeztünk á}t}roz a faluhrrz, a}rova ajánló-
levelünk_ szólt, ügyano)yarr volt, mint a tőbbi falrr,'rrrelyet
rltközben láttunk. }Iintegy nógy méteres hőfal vetle körü].
A falbót itt-ott kisebb őrt"ornyolc emelkedtek kí. Lőré*ek
mindenfeló. A kapuk va§tas 5erendákból, jó erősen össze-
ácsolva. vaspánt.okkal tnegcrősitve. A fah,ak körrryúkén
levő szegény§§ földeken főként asszotr3,ok dolgoztak.
A férfiak az őrtcrnyokból lestók a vidóket, vagy val,ame}_y
más férfias*bb fogla}kozás után jártak,

Erdeklíjdósünkre sajnos kiderült, hogy a törzs fiínöke
nincsen ittlron. Nenr nagyon mertük mcgkérdezrri, lrog1,
merre jár, Fivére, aki távollétében he}yettesítetle, nasy gO§*
dosan elolva§ta aJánlólevelünket. aztán jól megvizsgált
előlről-ltátulról, alaposan kikérdezte kísérőnket mibenjár_
iunk felől és aztán nagy kegyesen hozzájárult ahbozn hcrgy
a lalu terúletérc tépjünk. A falon kis sikátorok törnkete-
gében ö§§ze-vissza hemzsegtek a terhet cipelií asszonyok,
a sivalkotló, tőblrnyire meztelen gyerrneksereg, a mélárr
bámészkodó szalnarak, egy pár kutya ós né}rány korrrot;,
arcú szakállas fórfi, akik leplezetlerr csor]álkozá§§al néaték
érkezéstinket" A bennünlret kísérő íőnöklrelyettes megjele-

(Füiytátás& t 2itr. o]dfil§n.}

*.

kell_ililk utra
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* §gy kis meglepetés van itt a szánrárg, uram *-
folytatta. * Egy kis idegen keveredett közénk * hehehe l **
Lij vendég és lakótfus uram, eleven és fürge jószág, mint a
gyík. Ugly aludt, mínt a bunda, úgy bizony. Itt John oldatrán,

- egész é}fel egymásnak dűltünk.
boXtói liiÖsey tá"l*n átjött a keritésen és közdl volt

a szakácshoz; hallottam, hog_v megváltozott a hangja,
mikor megszőlalt:* Csak nern Jim ?

--'De bízony Jim, teljes életnagyságban * mcndta §ílver,
Az orvos msgtorpant és bár nem szólt egy szót sem"

rnégis n6hány rnádsodpercig tartot:,, amíg meg tttdott
mozdulni.

-* Ugy,ú§y * szólt végüt,-- előbb a kötelességés aztán
a mulatság, amint maga szokta mondani, Silver" Tartsuk
meg e betegvizsgálatot.

§gy pillanattal utána belépett a gererdaerődbe ée egy
bideg fejbóIintással felém, hozzálátott a betegek ellátásához.
Nerrr látszott rajta aggodalom, noha tudnia kellett, hrrg.v
hajszálon fiigg az élete ezek között az áruló szörnl:ek kö-
zött. Ugy társalgott cr betegével, miniha rendcs orl"asi kjjr-
rltján volna és egy bókés angol csaiádot lá.togatna mtg.
A modora, arnint láttarn, visszalratott az embereltrt:. {"ig.l,

viselkedtek" min,tha semmi sem történt volna -- mini;lrrt
még hajóorvos ]enne és ők még triiséges nratrózok.

* \{aga kezd rendbejönrri, barátom * motrdt* *

trekötöttftljű fickónak, pedig.
ha valakinek alaposatr meg-
csiklandozták a fejét, hát ma-
gával ez történt. A koponyája
Ólyan kemény, mínt az acdl,
Nos György, hogy van'} "}ú
színe§err, annyi bizonyos, há!,
a mája nem jól viselk*.tlik, jó
ember" Btlyett* az crvossá-
got ? §zedett ez orvosságrrl.
emberek ?

-.* Igen, úgy van, uram,
bevette, bizonyosan bevette **,

válaszolta Morgan,

--- Mert nézzétek, miótn
lázadók orvo§a lettem. vagy
tegyházorvos, joblran monclva
-* íejtegette rloktor Livere3,
legn5,ájasabb lrangián * u

becsületem kérdésóvé tettem,
ho,gy egy embert se veseítsek
György király (Isten áldása
rajta} és az akasztófa számára"

A gaz népsóg egymásra
rrézettn de szó nélkül lcnyeit*
a kedélyeskettóst.

t€

8y permlssion ot .l|ír.
I-loytl í)sbourne,

Sokáig nern turltam lehunyni a §ze3nem és Isten á t&num,
hogy vott min gondolkozuom, arról az emberről, akit ma
elélután megöltem, a saját veszélyes helyzetemről, és min-
denekfölött arról az órdekes játékról, arn€lyet Silver most
nregjátszcrtt -* egyik kezével a kalózokat fogva össze-és a
másikkat t{iaön-víaen át minden lehetséges és lehetetlen szál
után kapriosv*. hogy a nrega számára békét köthessen és
m€grn€nt§e á rnaga nyornorult életét. ö maga békósen aludt
€s hangasan lrortyelgott, de ón szívemból szánakoztam rajta,
alrármil.1err gazenrber volt, ha a sok sötét- veszélyre gon<lol-
tam, amejyik fen_vegette és a szégyerrleíes akasztdfa-befe-
Jezésre, amel.yik rá várt.

XXX. FEJEZET
A becsületszó

Tiszta, csengő hang óbresztett fel ** valamennyiünket
tz a hang ébreszte[t fel, mert láttám, hogy az őrszenr is úgy
riarl fel, amint ott az, ajtófélfánál elszundított, .* amely az
erdő saéldről hangzoLt fel:

* Halló, erőd t ** }tarsogott -* itt az orvos l
Yalóban az orvo§ vt-lit. Boldog \,oltam nagyon, hogy

hallottam ezt a hangot, de a bol<togságom kissé meg volt
zavarva. Yeg},es órzdssel goncloltam fegyelemsér,tésemre és
alattomo§ elj árásornra, nrost már láttam, hogy milyen sorsra
juttatott * htlgy tniféle társaságba kerültem és nilyen
veszélyek íenyegettek * és a
szégyenkezés miatt, tlem, lner-
dem a szetnébe nézni.

Ugy ],átszik, rnég sötéttel
kelt, mert még atig pirkadt,
mikor a lóréshez rohantam
és kítekin,tettern, irgy láttarn
állni a téreligórő, gomolygó
kódben. mint rnrrltkoribarr
Silvert.

- Ön az orvos rlr? .Ióreg-
gelt. kívánok önnek, uran ! *-"
t<iáltotta Silver és egy pilla-
nat alatt teljesen felébredve
ragyogott a jókedvtől, *
Hazta Isten frissen és korárr.
Koránkelő madár előbtr csi-
peg€t, tartja a liózmondás,
Szedetőzködj Győrgy íiam és
vezesd át Livesey urat a hajó-
korláton, A betegeli nind jól
vannak -* jóI és vígan,

Igy feesegett a dombte-
tőn állva, marrkójával a hóna
alatt és félkézze| a ház falá-
nak támaszkodva *. hangban,
modorban és beszétlben egé-
szen úgy, mint a régi John. Maga kezd rendbejönni (}'otytatjuk)
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rn*r *iórrkk* {.i:&*l,i *r kip*l. 1l* nria* rril:l** nt*,gunk tsirlá*
lunk né}rlrn_1* sír;yar*r:l.'Vígy*.zzuntrr nrtlnbil*, hrerl hirlelen,
értclern n*ltrril tncgszakacitl, váliy a képhőt kir,*zető, egynásl
fi},u§lüii§§i .liercszi*zij rlyrrnrok Lláittóan jrqt.nak.

tj" Ar cliittttt grlnrl*sllx vólasrd rriegl Behavazrrtt, f*, ktrí*
lés, síelií al*k, ztlztnarás ág és sok más, igen alkallnas kere*
t;*t alllrtt képiinlihtiz.

7" Kercss nwzgúst j N*mr:sak a tóti tájak szópek, ilan*nr
a §piirt,íclrlóteleli is. §ok vitl{rrr jelenet akad síelÉs, liorcs*-
lyázás, szánkázás, hó<lsatt közbeu és a téti ólet cgy*bütt
is bőven nyujt tótuát, Persee alakra biivex liell cxporrálrri,
rncrt kitlönben csak leketc krantlruszokat kapsz íeliór
ntczőbon ! Ilye*lior ne a tájon legyeu a hangsítly. Téli
lelvóteleknél legtöbbször kórlelhetetlenúl el ke]l r,áiasz-
tani ! Vagy a szenrélyek kópezik a iijténlá| vag_v a táj !

8. A géllet bizlos helyen l.artsd ! Sielés, karcsolyázás kóe-
bctl ntlul jó ráúlni l }{ó, ncdvesség a gép fém ós bőrrészeil,
,ueglámárlj:r és * filmet,, a kósz felvételekkc} tőnkreteszi,
liis gépeket a kabát feiső zsebeiben }rclyez}ietiink et jól.
Sielésnól ilz övre ügycscn esatolt oldalzsák legalk;rlnrasalrh,
Fontos" h,ogy a góp ki nc cssek tis rnégis mindi§ kéznél
leg},en :

9. Htlszttátj ió fílrnet l § rnin{tig tlrvényes szabál_v kúlö-
nöscn áll a kényes téli fe}véteicknól. Áz olcsó lilniet v$g-
erectnénylien igerr rlrágán ve§zed, hisz 8-*10 felváte} ktizölt
alig lesz eg}, jó képetl, A jti fitrn t'érryudvarmentcs ós íínom-
szemcsés. A kirtotgozásL, ha nem magad végzeel. csak lc}ki,,
isnterettls férryképészre bizcl. kinél á],landóan vásáro}ni
is szoklál.

10. Xtúsolaíoí még jó negatlvról §€m mindig könnyii
,ám készíteni ! Szert:z,z be többféle papírt, ós próbáid ki
gorrdosan nrelyik fajta ús milyen fokozat ftlel meg leginkálrtt
képtirlnek. §leirr.te ncn' kis tiirelernre és ni:rni áltlozatokra
lesz szükség. }iavas tjrjakhoz irgy ftlgotl találni, ltttgy kemóny
lokoztrtü papírok leg!öb}rször jól használlratók.

Ázután eg_v tanács tnég, rintit nem lehet *lógszer el-,

tnondani: nézz és figlJelj meg sok jó léli képtí, keresrl rneg tni
a szép benrrük. próbálti clőször uLánozn| ós tnajrl azután
jönnek az. tljszeríi, örrállti gondolat.ok is j Kw|nlui.

1, J(crc.rrl ü.z tllcltltlllll j § téli kóptlk tárg; a : hó, jóg,

zuzmara. Plinrlcz Íehér fc}rércrr ! Részleteket a hóban,
árnyék<rl csillogó zllztnarát csak írg;,* kapunk a képen, ha
a nap trőserr oltlalrtil, v4gy e§yene§en szembe süt. l{avas
íelvéielt soha se csinálj nappal a hátad mögött !

2. Easzntlli sz.inszűről l Az árnyékok hóban ugyatris
rrem feketék, hanern kékesek" A kék szín a lemezre pcelig
óp trgy lrat, mint a legfehérebb {e}rér. A sínyomok. terep*
rrunaúot gyengén, vagy- egyáltalában netn mutatkoznak á
felvételen. Ha tetrát azt akarod, hogy a képen a hóban szép
rószletek legyenek, az ég a hótól különbözzék: a kék színt
sárga szúrővel elnyonrotl. A szűrő az objektív clé kerül"
PilIanatfelvételnél akár kézze| is tarthatod, tlgyólritónt
megfelelő foglala[ kctl. tlóba le ne ejtsd, nrert egyrészt
neh-éz'nregtalilni, másrószt nedvesség a szűrőt tönkreteszi.
Ujabb íilmanyagokról reklámokban gyakran fogod olvasni,
hógy a szűrőt íeleslegessé teszik. Nyrrgortü lehetsz, hogy ez

rOO Ö7o-ig §ohasem igaz l Jó téii felvéteth ez a szűtő igen forrtos"'á. brpontili röuiden, de netn ttiltöuidett / A hó a n*pfényt
(főkérrt ha frissón esett tró l) majdner§ teljes egószébtln viswa-
veri. A nap télen igen alacsonyan jár, mégis rengeteg fény
áltlrat renáelkezésúnkre, Napsütésberr bátran csinálhatunk
a kis 1r * 11 fényerejű Eox-gépekket is pillanatképet,
akárcsak nyáron.

4, Yédd a lencsét a kútos léngtiíl / }Ia a n&p *,- kütönő-
sen jobb obje}<Lívcknél, - á lencsére süt, az iissze-vissza
tükr"üződő fóny kiilönös karikákat, soksz{igeket rajzoi a

filmre, sőL az- egész felvótel homál_vos lcsz" lgy legszeb}t
felvétóltink is t.oikre meheL Hasonló halással lehet a hóml
yi§§zavert fény is. Legtöbb gép lencséje elé kis tölcsér-
,szerű fekete r,éilő helyezhető" Talán láttatoli már képen
lrosszír távcsővel Jetsierelt mozigépet ? A védö ezeknél
nélra 60*-80 crn hos§zú is lehet és így ninclen káros fényt,
ami a lencsét elvakilaná, visszatart. Nekünk legtöbbsz&"
elég, ha kezünket, vagy saplránkat tartjuk a lencse fiilé,
vig}ázva, hogy azért a kópbe bele ne kerüljiin, Készit"-

heTÍink fókete papirból ltis tölcsórszerű véríőt is, melyet a

.felvételnól a lónCsE eló illesztünk. A képek tisztábbak ós

gebbek le§znek, mint védó nó]kül, főkép, ha nappal szcm-
ben <lolgozunk.

l. Friss hőesés tttan ióI haszndld ki az időt / l,egszebb
témákat ilyenkor találotl. I)e nenr eióg órclekes átn a vég-
telen kiterjedósű febór havas mező ! Á képbcrr fehtir és fekete,
fény és áinyék ellenLéte szóp és órdckr:s" Néhány rryom



Ml A §LALü
_ Áki ya§árl}ap cléleliii.t, a tlágy *ívcrsenyek idejébcrr ;r
§váb}regyen jár, 1átlratia, hrrg1 ;.í{\,-kér. si,rrhás űr szines
zászlócskákkttl tiizi tete a lregl,Óldaii ; lra t.ürclenrtrrcl vára.-
§9r91l, azl, is megláf}ratta, trrrgy kósőtitren a, zászl*párokkiizött sorszán-tmal ellálott 

t'sív*r*enyzők 
cikáztrik lr:

boszorkán1,,os üg;.cssépge}, Nos tz az ú. :t, ..slaltrnl''> (.rr|;i
akartlk néhárry érdekes dolgot elm.r"lndani.

§ig:, régen ;r norvégiai Tclc&ark famrrnkásai napi
munkírjuk végeztóvel hrrzafelé tartr:llak s játókos jókc<tl.úk-
ben a neJréz fás tereper e§yrná§t íízték^ bajtottlrk. Iizáital
síe]rlsiik sporltá le{t. }izt a vatl bajszál nevezték el slalonr-
nak, mert a lcjtő norvógül slad, a fl_vonr, air-ii a lesíklá.s
utárr tnaraclt a ltljtiílr, laarn (olv. lont). ígr- ke]ttkczctt a
slalrl}T1, aza.z ,,|ejl,ős-lvorn" c}nrvczós" '- ""

_ A vcrseny-slalorrr a mai í$r}r}ájábán az ang<iloknak
ktisziinhe ti cre cletét" A régi norvóg sl*lornot, m*ly a t"elemarki
famunlrílsok nehóz kenyérk*reső :rnunkájrrkal.megód.esíti_i
ját.ók vc,lt. elevenítet|ók fel s tetlék a rnodern sisllclit kör.e*
tclmónyeinek rntlgfelelíí versenvszá,;rl}rr. A tno{leJn slalom
* síelő technikai tudásárrak, g__vors *lhatároeókópességórrek,
állókész.ségének ae igazi próbája. }íag_v iramsíkláiokból
végrchqitott hirtelcn, éles lianyarulat{r lentlületek, ma,itl
na§Ji sugerúi ívek sth. 6;yors cgymásutánja váltogatja egy:-
rná§t a vcrsenypít}yán, ríie}_vrrcli 1ribátian vógrelraitására
a vcrsenyző rnirrdcn t,*chniliai 1rrdáslira. iriegerejének nóhány
percig kieririli;rg * versenyre r.aló tisszpontosilására van
sziikségtl.

Á rnorlern §lalomversenyeket ma trrár fa,rnentes lrelven
tartják és a tcrrnészetes akadzilyok hclyett mcsierséges
akadályok vannak a terepen. Régelrbcn, a slalom íiskoráhán,
egy-egy zászlót lűztek le § a versenyuőknok ezeket kei]ett
mcgkerülgetve zcg-zírgos vonalbarr lesíkiani" Terfitószetcsen
tgy a vcrsenyző a neki legjobbarr tetsző helyrln fcrrdrrihai-ott
s így a §erserly irreálissá vált, Igazi slalomról ázól,a be§?ól-
hetünk, mióta a versen_ypályát zászlílpárokkal jclölik ki
,és a vcrsenyzőknck a zászlópárokat összekötó vorralon kell
keresztülsíkl,anicrk. Iirre a céIra még lna is rugós zászlókat-
használnak sokfeló, rle rniután a rúgós zászló akkor is meg-
bajlik, ha a bottal rnegütjük, annak a megállapítiisa, lrog1:
vajjon a versenyző áthalarlt-e a kapun, vagli -§em, na§yon
sok nehózséget okozott, újabban a nag)r versenyeken }iaró-
kat tűznek kaptlfélfakónt, rnelynek elütóse nenr hagy kdt-
séget tnaga rrtán. Ezeket a, rtrclakat cliszítik aztán {el kütón-
fóle színű zászlókkal és prtlig piros, sárga ós kék színnel.
arninelr elsiisorban az ar, akil, lrcrgy az c§ylir.ó tar[,r;zó

.,}iy,om a lej-
t ón. (, ( §lat1_
laam). Ig.r rsi_
trál hat t rili il
telenarki fa-

vágrik is l * ff__+§
zászlópárokat lnitrdetr kétsóge1. kiziirírlrtt
pítani.

Ír1e§ lehcs§clr á|la-

Nózzük mosl már, hog_van kcll c$y korszeríi slalorn-
pályát kitiízni" Mintlenesr:trt) ligy, hrrgy* azorr kitíinjék,
ki az e]sőrcndű és ki a máso{rentlű kópossógű síel{i. A ver-
senypálya kitűzóse tehát gyakorlatol, é]es szenet és el-
képzelő tehotsóget klván,, mert nincscn nagyobb b<rssz{r,ság.
milrt amikor egy látszrilag ravaszu.I kilűriitt slrrlrrmpályán
a versenyziík *- a kittiző legnagyobb bossz,úságára, -* egy-
nrásutátr strsszolnak keresziül. A slalompálya }egyen a síelíj
képcsségeirrek, akarlál5ok kijzt is rrag1- sebességgcl síklani
turlásának kemón1, próbája. ]1ásik ki_ivetelménl,e a helyesen
kitúziitl slaltlmpálvának az. hogy az a ros§z slelö, aki sokat
bukik. óriási hátránl-ban_ legl-en a §zép stílussal, kifogás-
ta]anul síelő versen3-zővel szemben. Az a versenyeő ug;ranis,
aki megtanulta a hel_v"es btrkás,,művészetét", (rgy esik,
hog1, bukása közben már fel is vette a továbbha]adásnak
iránl-át s pillanatok alatt felugorvá már száguld is toválrb.
Pl, a 2, ábrrin lirtható kapúkitűzés mellett a jó síelő a va§-

tagon kih{tzott vonalon fog haladni és va-
.i- lóra váltja a pályakitűzö el§crndolását. Egy

l<evésbé jó síelő már kdzbeikl.at néIrány
scbessógcsökkentő ívet i§, lnig az egé§zen
1,ossz síelő, cte ügyesen bukó versenyzó
óriási iranban ftlg ,,F"-i§ rolranni, ott
bukik, rögtön irányba fordul és szágulcl to-
vább, időben jól ruegelőz,ve esetleg min<t-
két eliíbb említett versenyzőt, tle feltét*
lcnül a ntásclrlikat, Terrnószetes, lrogy az
credrnóny nem reális, mert az előbbi kettó
jó síelő, míg az ulóblr említett harmadik
rrem tud sielni.

Az e]tihtr crnlített pályán a kaprlk ki
tiizése tr. n. ,,nyilt" volt. Nyitottnak ne-
vczziik a slaloml<ap{rt akkor, ha az előlte
való kapútóL feléje bizott legrövirlebb vo-
nalra köliilbclől merőlegesen fekszik, zát!"-
rtak pcdig azt, amely ezze| a v<rnallal kii..
l,iilbcli'rl párhrrzamos

, , ,. .,.,,,:,]..li]::':li:,,.l!i].::]i:§lii§,i&,r§li}l*::lli;;li:!§§§*a§,]ü§:
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;1z innsbrucki ,,F l§" slalomról. liitűtró,,frrrla9ér,al" a kapu elótt,

Á. it, §z. álrrán tninden kapir zátL, azaz a kapúfélfákat.
összekiii:ii vonal körütbelől párhueanros ,lz e}fítte lóvíí
kapühtlz vezetií legrtividebb vonallal. Az előbbi póldában
ernlitett iráronr l,ersettyző közül a legjobb a legrn*rerlckebb
esésvrltral rnentén menllc vógig (vastag vonal}, az rttána
kiivetkező gyengébll síelii trag_vobb ívekben, kevésbó tnere_
deken, ele egl,folytá}:an (r,ékorry vonat), mí8 az ,,iirók brrkó",
az öt kap{tn négy bukással jtttna kereszt,iil, atní lénytr6cs
lrátrányt jelent mirrden egyfolytában l,égíglralaclóvrrj sat n-
ben. A zárt kapúk rendszere tehát a legjobb büntetóse a
bukásnali,

A helyesen nlegrentlezett slalom próbára teszi a síclii*
nek a 1egkülönböziibb ftrrdulásokbalr való jírrtasságírt.
nritrt a nagysrrg&r(t, rövitl keskenyivű, harán,l.siklílsból vag"v
iramsíklásból való fordulások, stb.

A következő ábránkott egy modcrll sla|oln kitűzósrií,
rnutatjuk be. Áz egy sorbarr elhelyezett zászlosort telegráf-
nak lrirjuk. A BüD tslegráf§or {t. n. lrossz{r teiegrál, mert a
zászlók eléggé tnessee vanrrak egl,mástól. A telcgráfot ltthel
ferdén és az esésvorral irányá}ran ellrelyezni. §z ut,óbbi,
ha nég rövitl is, mint a PQR zászlósor, akkor igen nelróz,
bár tren kevéstré nelréz a JKLM rövid megszakított telegráf
§enl a nag_.,, sebesség miatt" A G}II zászlópárokttál látunk
e g"v hajtűkanyart, míg az N-zászlópároknál. e8y ú. n,
terlreszfolyosí:t. mely után egy lrajtűkanl,ar kiivelkezik,
nrajd egy nagyon nehéz telegráf.

A slalomversenyzésnek a titka, hogy a versetryró
jól rá tudjon dűlni a léceire, azaz műnyelven ,,Forlágéia"
legyen, ha ez nintlserr, akkor az eÉé§z slaloni keserves buk-
clácsolások §orozata lesz. Különösen lehetetlen a telegráf-
rudak nagysugarír dls óriási sebe ssógb{il végrehajtható,
de egyrnásután hirtelen következő lendületelt forlágé nól-
kiil végrehajtani, Á roisz sielő ae elsó telegráíkapitbau hátra
viszi a testsirlyát és a hrásorlik kalr{rban már kicsítszott
alóla a léc és -- rnint, rnondani seokiák *- önön sírgödrébe
temetkezik. a gl,ózelmét azonban otlatcmette.

A terpeszfolyosókat úgy lrcl.vezik el, hogy utána jo}rlrra
vagy balra jól kihelyezye egy kapír következzék, helybt:
bukással sehogy §em lehet lrejut,ni (lástl ,,O" zászlópárt),
aki tehát nem turl hóekéve] fékezni, az etrbe a kapúba csak
bukás árán jrrt be (esetleg nagy ternpóval tülszalad l) és
óriási időt veszít.

Még néhány saöt az eltrírálásról. A slalonban az iclő
számít, cle büntetík a zászlók érintését és pedig egyszerű
hibának számít az. ha valaki a sije orrával (kötéstől csőrig
terjedő rész) érinti l kapúzászlót, de nrindkét síjével át-
megry a két. zászlót összeköt6 eg},,ene§eR, kétszeres bibának
szánrit az, tta valaki csqk az e6yik sljévei megy keresztül
a kapu vonalán, a2a2 a zászlót,,meglovagolja". Aki kapút
kihag1,, vagy visszajön és átmegy rajta, kizárják a
versenyból, Aki a zászlót a léce hátuljával érinti, netn hihá-
zott l A kap{rknál pályabtrák állanak, altik, ha a versenyző
hibátlanul }nent át, vagy egy§zerü, vagy kettős hibát-
csinált, azt kiáltja ,,tovább" * t. i. így nem zavarja a ver-
senyzót. ha a kapírt a ver§enyző kihagyta, azt kiáltja a
bíró ; ,,vissza", tnást a pályabíró működése alatt nern beszél-
het, minden egyéb csak zavarná a versenyzőket.

Végezetúl még annyit, hogy a slalornot rendszerint
kenrény havon t,artják, Lgy az egymá§után indulók esélyei
egyenlőbbek, r§ndszerint két futamban reudezik rneg, for-
ditott startsorrencldel, tgy a pálya romlásából folyó különb,
ségek kiegyenlttik egytná§t. Terlnészetesen következik
albOt, hog} a slalomot kernény lravon ren<lezik az,. ltogy
slalomversenyen eredmérrye§en csak acél élvédős sível lehet
elindulni.

A slalotn az aránylag nagyon rövid szabarl lejtőink
miatt igazi ma§yal sísportnem, melyben máris számottevőek
vagyrrnk, ezéri.' vettg fel a magyar cserkészszövetsóg is a
legiáősebb korosztálya versenyszámai közé a slalohtot,
mély a síelés igazi próbája és magyar terepeink igazi ver-
senyszáma. Az idei má§odik cserkészslalom vef§enyerr
reniélhetóleg sok olyan cserkészt fogunk látni, aki már
számottevően slalomozik 
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Azok szárnára, akik netn akatrrak rcpülőgépre,
iilni, rnegtartottuk a rdgirnódi vasutat, tJe termé-
§zetescn neln lt mtizeumba való gőzrrroztlrrtrl.t a rnaga 100- -
120 kilotnéteres óránkórrti scbességóvel és rrem íöltliin ftrt_
tatjuk többé őket, rnert rninden talpalatnyi helyet órtékc-
seb}ren lii tudnak használni. §Iinden vonatunk nraga§
oszlopoko* kiíeszített gaborit-trrrzalon fut. j\Iéltóztassanak
rnegtekinteni. . .

(Yalamit igazitott az asztalán álló kis gópen és az
ttjságíró köaönség most tanuja lelretett hasorrló jelcnetnek.
rnint tíz óvvel ezelő'tt azolr a törtórrelmi nevczeitlsségű nagy_
,szövetségi gyűlésen : hogyan hozzák lre Fulgur gépei az élő
kiilső világot a tárgyalóterem}re. Áz emelrrén}"rrrögötti falon
fénykör csillant, benne távoli vidók képc. ;\nrint §tubi
ujjai tovább játszottak a kis fcketc doboxorro a gép roharr-
vást nagyobboelott s végre rnegállt a §zemiik előtt, *g1,
óriási fehór ember-oszlop, rajl-a vékony felrér huzal. Az
oszlop olyarr lapos, kesktny emberalak. mint amilyenl. a
cserkészfiúk lombfűrészból szoktak klvágni és kis taiporr
,az asztalra állítani. csakhogy ez legalább ötverr nrétcr nlaga§.
Két karja testével eg_v sikban kitárva, .rnirrt az egyiptonri
festtnényeken látni. Ezen a kitárt két karon feszül át
a lassó},<ötól vastagságil fehér veleeték. A kóp lrátterében.
j9 1- -5 kilotndter tírvolságban látszik a. követkcző oszlop.
Eppetr nost, amlg tágranyilt szcínnrel bátrttrlta trrindenki,
rohant át az oszlop fülött, a vona{.: hosszír felrór lrernyó-'test, amtlly kapaszkotlóin lel]elé t:siing a r.ezetékrőt. Ol_v
.gyor§áll halatlt, hogy a meglepetés sóhaját tnóg be §em
fejczték a nézők, már túljárt a rnási}i o§zlopon ó_s eltiínt
,a szetnelt elől.)

Stutri kőzben tnagyarázott l
-.-* Oszlop, vezetók, vonat, nrinden gaboritból kószült.'Ez gyakorlatilag vógtelen ellenáltás{r anyag. arnelynek

gyártása titkát lrulgur műhelyei őrzik, Il{éttóztatnak emlé-
kezni a tíz év előt-ti háborriból a Magyarország<lt körülvevó
,egyszerű fehér gaborit-spárgára, amelyen a legerősebtr óriás-
tankok sem tudtak keresztültörni. Az arryag szír,óssága
teszi lehetővé, hcrgy egy centiméter vastagságú gaborit-
oszlop tlz-tizerrkét kilornéteres vezetéket tartson és a vonat
sitlyát is biztosan cipetje; ópilgy a kötélvastag vezeték
a legnagyobb terheléssel rnenő vtrnatot is kitartja anélkül,
hogy rneghqjlanék a s{rlya alatt. A vonat háromezcr kilo-
métere§ óránkénti stl-
bessége pedig azonnal
nregérthető, ha nleg-
gonrloljttk, hogy srirló-
dása alig van, hajtóereje
pedig sok ezerszer na-
gyobb tertnészeti erő,
rnint akár a 8őz, akár
a gáz, akár aa elektro-
mosság. . .

--* !íivel hajtják"
kérern, a gépeiket ?

A világürből
nyert kozmikus §uga_
rakkal. Ezeknek szét-
bontása és az egyes su-
gáríajták rnunkába álIí-
tása ítjból felfedhetetlen

titka a Frrtgur-mű*relJieknek. Én senr tudorn. AzL hiszem,
ketten vannak mindössze, akik ezt az erőcsodát isme-
rik. Mi csak alkalmazzuk ós bámuljuk.

Asztmás, köhócselö tiregűr szólalt meg a negyedik
padsorban.

* Hát azok a... öhö... öhö... bogaracskák"..
öhö. . . az utcán'? . . . Hehehe, . .

-* Aztlk a váro§i közlekedőeszközeink. Fulgur számára
az ilyeneknek elgondolása és megteremté§e csak olyan
,,§pare time actlvities" ; szabad óráikban, pihenósképpen
ülnek össze Komáromyval, Bocla Péterrel tneg Integrállaln
Kottával és cslnálnak ill,en mosolygós kis gépeket. Másutt
ezek világszenzációk volnának, elkÉpesztő csotlák. A bogarali
póldául föIdön gyorsablran futnak rninrlen kerekes gépnét)
vizen {rsznak, viz alatt oly ügyesen mozognak, mint a
ha]sk s kisebb távolságra mint a kis rnadarak, rlgy repülnek.
}-ulgur mindenútt a stllszerűséget keresi: a földön járó
gépei bogarak, a vizen csupa halak és vízipókok meg vízi-
madarak járnak, a. levegőben g1,orsröptii ragadozók vagy
kérryelrnes nagy madarak.

--. Aaok a kicsi gépek, amelyek {rtközben fel-feltűntek
a rnienk rnellett és aztán úgy eltűntek, mint a varázs-
lat']...

-* Gaboritgépek, zunelyek tlzezer kilométeres óránkénti
sebcssóggel járnak fent a sztratoszférában. Ma szerte járrrak
a világban. Köriilbelúl nyolcszázezer gép kapott engedétyt
rá, hogy a korlát megszünte után egy kissé az ország-
határon kiviil elcsavaroghasson,

-.'-.Tlzezerkilo...,.
-- Igetl, Lízezer kilométer, óránként. Ezért nem is

látták ijltet senr érkezni, sem távozni, mert ekkora sebes-
sógel etnberi szem nern tud követni.

- N1,olcszázez,et gép a világ fölött ? dörínögte
aggódva a fehérhaju celt miniszter, aki álnéven, hatni.s
igazolvánnyal állt be az ujságirók közé, cle akinek in-
kognitóját Stubi az első félpercben kacagva leplezte le. -*
Nyolcszázezer gép ? Mit csinálnak azok odakünn ?

-_ Hát világot láttrak, rnegnézik a nagy váro§okat,
a híres, nagy lregyekel, tengereket, amelyeket eddig csak
az iskolátról, a perceptor képei alapján ismertek. Egy csomó
közülük a Fair_v Gardenbe ment, másik rószük a Jéilvilágba,

rokon<lkat látogatni.
És öÁök nem

félnek nyolcszázezer em,-
bert csak úgf nekien-
gedni a világnak tízévi
teljes elzáratás után ?

* ó netn. Tíz év
atatt mi nerncsak her-

r nyó,t/asutat, repülógépe-
ket, {tj házskat és bo-
gár_kocsikat épltettünk.
E,z, a tlz év Fulgurnak

, eli; volt arra, hogy lel-
' kileg egé§zen átgyúrja

a magyar népet. Nem_
csak technikallag tart-
juk őket e86§z€n a ke-
zünkben, hiszen a fűtést,Stubi kózben magyarázott
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világítást, Éépeik hqitóerejét, minden mótórhoz a szüksé-
ges'lmozgatóerőtn rnlnd a mi köepotjainktól kapják...

-- Ahá, ezért nem láttuttk fústöt, korínot a város
íelett t Níncsenek gőzgfpeik l

*-; Nirtcsenek. Csak a m(rzeulítokban és az iskolák
íizikai laboratóriumaiban. .Magyarországon tna egyetlen
mozgató órő van: Fulgur kozrhikus sugarai. De éppen úgy
csak-egyetlen szellem és vílágnézet van a huszonhatmillió
magyar kőzött i az, a krisztrisi szelleln, amelyet Fulg'ur
tlz év alatt egészen belegy{rrt a lelkekbe.

* Ez az, amire nagyon, de nagyon kiváncsiak vagyunk"
§rről mesélien, kérem; íni§tsr Stjttbi l

* Well, rnesélek róla.
(Gyors lnozgá§, készülődés. Mínden diktofon munkára

beáltitva, jegyzókönyvek nyitva, filmgépek üzernben. Micsoda
fuadata fog születni az ujságclkkeknek abból a pár szóból,
árrrelyet ez a nevetőszernt1 fiatalember mond el ínajd most
att az etrrelvényen l)

- Anikor tíz éwel eze|őLt befejeztük a honfoglalást,
s a ré§i határok köaötl fiignk volt (tjból a törtónelmi
Magyarország, akkor a magyar parlament két háza egy-
szaliászos törvényben felfüggesztette az egész magyar töT-
vénytárt. Tatlula rasat csináltak: átadtak mindent Fulgur
kezébe azlal: csinálj új vilá§ot, mintha eddlg nem lett volna
semml. És Fulgur kiadta az d tiirvónykönyvét. Ott volt ae
,előkészítve évek óta a htzzáf.éthetetlen sziklavár gaborit-
szekrényben. . .

*-F;2, ez t A Ful6ur törvényei l Halljuk t Haüjuk l
* A Fulgur-fóle törvónytár elt6 lnondata azt állapitja

meg, hogy au embsrnek legelsőiendű célja, 9 földön: meg-
valósttani a tererntő I§ten álmát, amelyet Isten az emberről
ós ninden egyes emberről álmodott, vagyis rlgy,élni a föl-

.dön, ahogyai' I§ten akarja, llogy éljünk. Másodrendű célia,
hogy az ólet és az életnelt minden értéke megsoksz<lrozva
toűlr adassék. Az államnak és rninden közösségnek pedlg
elsőrendű feladata, hogy az egye§ ömbert, minden egye§
embert ennek a kettős célnak elérésében százszázalékos
melléállással támogassa.

* Ez vallásfilozófia. Vatlási rajongók tí,llzotL és elfer-
dített életlátása. (Ezt a kövér hollandus morogta félhalkan ;

Sttrbinhk aionban jó füle volt, megballotta. Nem is hagyta
*U 

YO§:}", tnr Green. Ez az eínberi élet ugr"rr"r, helyes
és aa emberhez méltó el$oudolása. Önök ott a gyémántok
városában, t{tlságosan kőhöz, földlröz kötötten gondolkoznak.
Én önt azonnal a Jégvtlágba küldeném hároín évi tartóz-
kodásra, hogy az élete[ hel}es rnegvilágításban látni tanulja.

(Mr Green rérnülten húzta be nyakát és szíve mélyén
szent fogadást tett, hogy ezéntúl a seáját sem nyitja ki,
nehogy {rjra olyat mondjon, amiennek ,q haragos,fiatal-
ernbórnek nem tet§zik. Hárorn év a Jégvtlágban t No még
csak at kellenet...)* Eszerint rossz mlnden állami intézmény, amely
az lsteni törvénnyel ellenkezik. Meg kell szüntetni minden
tlyet. Az állami törvényhozás alapja az Isten töfvóíty€.
Az állam seígor(r szemmol ellenőrzi polgárai erkölcsiségét
és büntet mindent, ami bún. Az ember, aki bűnös szen-
vedóly rabja vagy bármlkép erkölcsileg rnegbízhatatlan,
tehertétet a közö§§ég számáta, hlszen ha Isten törvényét
nern tudiá vagy nem akarJa tisztelni, bogyan vfuhatnók
tőle, hogy a mi íendeleteinket §zlve§ akarattal teljesítse ?

l, (Mr Green itt össZenózett Rosenthal {trraln a tengeren-
títli germán lapkonszern kiküldött tüdó§ttojával, 4j *ilt
nagy§ang{r istentaga<ló volt }r{res az irodalrni k_örökben és

a sibmével feléje hunyorított. Rosenthál gúnyo§ ajkbiggyesz-
téssel válaszalt, de ugyanakkof észrovevón, hogy Stubi
§reme néma fenyegetéssel villan feléje, hódoló, alázatosan
ftgyeló kifejezést erőszakolt az arcára és igyekezett,m!él
3oúban eliejtőzni atr előtte álló terjedelmes diktofón
mtigiitt. Mr Funny rnegfigyelte a háttérből ezt a kis arc_

iátókót és huncutul megcsillanó szemmel hajolt a papírosa
iOte, hogy pár szóval lejegyezze a két pillanat alatt tovatűnt
jellemző éiményt.)

stubi tovább beszélt,

Fulgur törvértytárának alapja Mózes két kőtátttás
törvénye : Iiten tíz páiancsa és Kriiztusnak a heiryi b9slé,t1,1

ben elrnondott fölséges keresztén} óletregulája- tta órdekli
az urakat, eltnondom nólrány para,grafusát ennek az egésaerr
egyetlülálló törvényrendszernek s megjegyeem iii-ott azt
is]'hogyan vontuk le egy-egy paragrafus gyakorlati követ_
kezményeit.
1- §. T]radat. Istenedet imddiad és csuk neki szolgóli !

íMóssziínt a felekez'etnéIküliség íogalrna ; megszűn[
az isieníasadás. akár valódi hitetlenség, akár frivol
Úreslelkesű-g diktálta is azt. Mag_var po.Jgár c.s_ak lélek-
ben valláso-§ és Évakorlati keresztény élc|et élő ember
lehet. Vallásossá§jelent : hitet, erkölcsöt, világnózetet.}

2. &. Istennek neuét hiúba ne uegged." (Sírlvos bűntett az istenkáromlás.. Az állarn órde_
t<ét sirti, aki az Ur ellen emeli szavát, \,a9y köszörüli
tollát. S2ent az eskü, tnert Isterrt hívja tanuságra.
Az esküszegőt klveti a társadalorn.)

3. S. Meoemlékezzél róla, hog!! az Ur napidt megszenteljed-
"íKötclező vasárnap-i-szentrníse, ill, az egyéb vatlá-

sok iinnepnapjain az istentisztelet, Kötelező munka-
szünet,)

4- 8. Atuddat és anuádat lisztclietl.' "(Szent a sz-Ulők kötclcssége a gyerrnekükkel szcm-
ben. 'épüsy a gyermek kötelésségé szülőível §zornbon.
t erórnftt ánemiót, ha jó szüIők n-ern nevelnek nekünk
értékes {rj magyaí nefilzedéket. Az államnak alapjan 

,

seitie a Ósalád]'A csatádi éIet viszonylatainak hetyc/
vág} rossz megoldásával áll vagy bukik a, nép- A fiúka1
öníÜdatosan ieveljük édesapákká, a leányokat öntu-
datosan édesanyákká, Bizalmi állásokat, maga§abt|
tisztséseket csali azok nyerhetnek, akik jó családapák
s deréli werekeket neveltek. A társadalrni osztály-
különbséÖ'megszűnt ; a nemzetnek nincsenek kedvencei
es mostóagy'ermekéi. Mindenki dolgozik _é9_ rytn_é!
magasabban*- áll, annál tO.Pb_e! dolgózik. ]vIindenki
ann-vit ér. amennvi vórt és erőt jelent munkája a nemzet
testében. 

-Fél muÁkmm mttnka; a kötelességmulasztó,
a naplopó. a bliccelő rosszabb, mint a külső ellenség
s ezdrt á nemzettestből kivettetik. Minden munkát
iól íizetünk; rrrindenki felel érte, hogy a fizetését mire
használta fel. Önzetlenség, áldoiátkészség, segí{ő
szeretet embernek erényeÍ, a nernzetnek kincsei.
Megbecsüljük őket.)

5. §. Ne öUl" (Sient az élet l Nem ura lnás, mint csak az I§t€n.
A syilkos a maga életét is eljátszotta. Az öngyilkos
gyá§a, aki megfu1 nehézség vagy felelősség elől. Nevén
&alázat, ernlékén szégyen. I]űn a háboru is, ország,
iásyok 'rrehéz búnel- S{rlyosan lakol a verekedő,
akái virtusból, akár bosszírbói, alrár hirtelen indulatból
sértett, A részeAséA minden esetben sútyosbító körül-
mény; az ernber legyen mindig ura önmagának !

Ninclén önbíráskodá§; polgárai }ölött a közösség ór-
ködik. Megszűnt az önöknél még dívó párbajmánia.
Aki sért és nincs bátorsága hozzá, hogy bocsánatot
kérjen, hitvány ember, nem érdemli a magyar nevet.
Az áLllam őrködik polgárai lelki épségén is. A mi
saitótörvénvünk az önökéhez viszonyítva kegyetlenül
szígor{r. Va-skezű ellenőrzés alatt áll áz egész iibdalorn,
mívészet. Hiszen gondolják el, hogy otthon önöknél
€gy-egy divatos íió többet rornboT lelkiekben,.rnint
ét-ételiben a tömeggyilkos. Nálunk az író felel minclen
soráért, minden sááváért. Nincs is ponyvairodalqunlr-
A mi ifjriságunk lelkét nem mérgezik magazinok,
ponwafüietek. Színházunk, mozgószinházaink ép{tgy,
inint a mutató- és szórakozóhelyeink tiszta, nemes élve,
zetet nyujtanak, soha bűnt vagy bartni rosszat l}

6. §. Ne pardználkodjdl !- (A nemzet seitje(Á nerrlzet sejtje a tiszta család. Csalátlban és csa*
:it nevelünk. Nincsen nemi élet a házasságon kiviil ;ládéit nevetünk. i,iincsen netni élet a házasságon kiviil ;

a házasság pedig sz'e,ntség, pap eJőtt_ §öt_letik és íel-a házasság pedig szentség, pap előtt köttetik ós fel-
bonthatatÍari, arn*int l(risztiis}endelte. Minden szexuális
bűíl nemzetét romboló és káryosító gaztett. Az ifi{t-
ságot kenténv" tiszta kaínaszkoron áíneveli a cserké-
sze-i és az ,,alkotók"-nak nevezett leánymozgalorn.
Megszűnt bűnpártolás: bűntanvák, csábítás, bűn-
alkáhnak. A házasságtörő hazaáiuló ; aki a tisztaság
törvényét sérti, a némzet erejét pazarolja s elveszi
büntetését. Agglegény munkát-nern kap ; sokgycrrne,
kes családok nagy' elönyöket élveznek. A gyermek
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büszkesés : a iól nevelt gvermek a szülei öröme és teg- viasz a férfiujjak nyomása alatt, Az embqrek látták, hogy az
nágyonu-íit<eie. A sexú-alitás nálunk nem köz_ponti {rj törvény erősebb, rninL a régi szokások, kiutat nem talál-
goíÖolat, rnint önöknéJ; ott_minden Tes.qly, színdarab, tát setrot, tehát beadták a dórekukat. Az éveken át való
iajz, ének .ezt nyegteti, a_társaságnák. áUandó téT,aJ1. rendszeres és céltrrdatos nevelés aztán világnézeLté, második

t'rtflT"},TÍí"fjlTfi]lÍi,?i'YJHlt.'"r'rti,f-1 §3fi.:3l"{€ természetté gyürta u9."n_".x azt, atni eleinté csak okos alkal-

sanctutn canibu§ i"'Á7';;éU':"&úiil"ti"iü".'.""aiili mazkodás volt az erősebb tön'énYéhez.

ir"rir?áii'lJióniói 
'emnerteremtő gondolata- áii. Á, ml eng]|}á} papk{lp,.].ékon;r ember szólalt__meg,

iió&'tink mai meed;iilü-i,;ő;-;" Ertit á-éo"$]9ja19]o!t - Minclez, amint_ ]átom, még 19m emetkeclett kí az
iiiiaaíág;; atáiáTtatés tíszteTóttel álljon^ s-bclőle bűnö,s ószövetség kereteiből, hiszen,amit eddigelmondott, az egy-
élvezetöt, üzletet, tréfát senki ne'csinálj_on. A._.VÍ. szerűen liten tíz parancsának gyakorlati alkalmazása volt.
paranc§ btintizői és kírffuai hosszan nyögik ?4 +ll?!\ Az úiszövetséqet hem ölclte fel az önök törvénykönyve ?
büntetőökleérintését.Nincserkölcstelenbeszéd,tréfa'
film, színház, könyv, ujság. Nincscn^vérbaj és bűnös l_!__
élet okozta betegségek. Igaz, }rogy ,ri"J.'"fiiaÜi"Í]iil képpen csalt előkészítése a krisztusinak, amelyen egész

többé és semmiféte járvány. o, rni nag§o;iü;íá"ilil t<utturant és életünk alapszik. Níncs keresztény törvény-

rninden ugy.s ro"gyái test,veruirtc egesá§'elé.;'ri;;'T; hozás, arnely rneg lehetne !Íáté evangéliumának 5-7. feje-

ör:i,"n [.rfiÉ"v, ti.?ía'e, "ooilt:t.aái"n, 
tíogy az önö! zetei néIkül, ahol Krisztus a lregl'i beszédben_az igazi {'let-

irÉrrii,'i-rii'ÉiÁ"rhi-iós- á- siÓnvijrts& ől,' ha"meglátják nek fenséges himnuszát adja. A mi törvénykönyvünknek
otrót-t ez önök ösízes iitagiet<oralai nálunk mind a ez a részJszentírási i<lézetek gyüjteménye. Ilyen paragra-
multó; sz_emük-száju!..et{t|. majd,.}a megTut_at1li fusaink vannak például: Légy békülékeny ellenfeled iránt.
a fiaink rekorrltáblázatát. Mi már t{tl ]lqyll*.^,l :Y. _ Aki tnegüti iónb orcádat, fordítsd oda lekl a tnásikat is.

ffiff "ö:L{q:§!!í*,á;-*ffi 
"*,,TÍ;'t,;l;*.*.ffi §h"r"x-t*x"*#iT,399j;i"ff q!!:ö

é!ryetlen nép sem volt a történelmen },

?. §. t{e lopi l mazóitoÉért, * Keressétek először.az 
§l;t, "Yuurfil"f"ff

büszkeséc : a iól nevelt qvermek a szülei öröme és leg-
naEvobb-sikeie. A sexÚ-alitás nálunk nem központi
poióolat. rnint önöknél ; ott minden regény, színdarab,
Íaiz. énei< ezt nvesteti.'a társasáAnak állándó térnája,
mínáen tréfa csáttánóia. Nálunk 1zent és nagy dolog
Isten condolata. amelvről nem beszélünk. Nolite dare
sanctuin canibus l Ai egész szexuális életberendezés
möcött Istennek embertéremtő gondolata áll, A mi
néoank ínár mestanulta. hosy ez élőtt a gondotat előtt
im'ádságos alázaTtal és tiszte]Óttel álljon s !,clőle bűnös
élvezetÖt, üzletet, tréfát senki ne 

'csináljon. A ví.
paranc§ btintizői és k{rffuai hosszan nyögik az ál|am
btintető ökle érintését. Nincs erkölcstelen beszéd, tréfa,
film. színház. könvv. ujság. Nincscn vérbaj és bűnös
élet'okozta Úetcgségek. 

-Igáz, 
}rogy nincs tüdőbaj setn

többé és semrnirételarváíy.'ó, nií nagy-on vigy,ázunk
minden eqve§ Tnagyar testvérünk egészségére ! \'an is
Ótian t<erfiénv. tisZ[a és erős ifi{rságúnk, }iogy az önök
szórne szikraiiri tog a gyönyórűségtől, l_ra meglátják
őket t Az önök összes világrekordjai nálunk mind a
multé: szemük-szájuk eláli majd, ha megmutatoln
a fiainÍr rekorrttábláZatát. Mi már t{rl vag,yunk a 20.
saázad, min<]en betegséqén és letörtségén; erősek va-
cvunk és testiles, leTkiles egészségesek-, amilyen eddig
Öbyetlen nép sefr vott a tOiténelmen keresztúl.)

8. §" .ttamis lanuságat ne ,,*L, amit akartok, hogy nektek
" szótj ... /{^ cselekedjenek az ernberek,

,.."Átí,,"tilo*'T:: ra 6 W 1,b.:"Tl,ö:ti1,i t""TT;
csÜletét mi nag'on 

'*ilffili::áffi11;lsokra tartjuk. Becsü-
lete az ember legfél-
tettebb kincse. No
persze, 

^z 
önök el-

ávult, hazug becsület_avult' nazu* o'"'"' -, 

W ffi t*"iíi,"T.ffi tíffi,§
fogalmait régen elfe-
ledtük ; mi csak egy
mértékkel mérünk: anagylstenmértékével, 

lli§,,"{;t tf,,*x
aki előtt becsületéért
íelel az ember. szenl
arnás tulaidona. Szenl
az adott saó. §zent azreer1,ng{,,Y{:-",§y 

iffiember; minden ki_
rnondott szaváért egész
becsületével áll jót az
etnber. Nálunk nincs \ 9' vagy bűnesetek mellé oda_
haz_ug, _Tincs,__tolvaj, fekútik az isteni tör.r,,énytcs_dóIiabló,szélhámos, Eilrve M. Lecoque, hát vademberchek tart belrniinket ?

;i[ür;tó.""iááí, r.osv {llJv rt,. Lecoque, hát vademDe,r",fie* tan'L lvllll.*^vu 
;:.o;*J.#"..jbumcg 

az em-

nincsenek rnlnden ké-
nvelemrnel t"t."""áii pompás börtönpalotáink §em. - De hiszen akkor ott egyéni rnagYarázatnak, jÓ- és

Á'r.i-á- iiÖi,itir"iÖi-iűil"i.k iársadalmának nyúge, neln rosszindulatnak tág tere nyilik és égbekiáltó igazságtalan-
iáiátia helyét közöttút, vagy nem hajlandó .Il.!u1!9.T; ságok történhetnek t

vényc szciint élni a közösségben, 1? e{y .órán ,b.elúl _ A mi btráink minct cserkészférfiak és mind lelki
me§érkezett_a. Tündérk"+,"ncy^i|___9lll§l9l,t_lTlj,lt életet élő, komoly vallásos embcr, aki Isten előtti felelős_

tfi,j"i:,;:;i:{ltlit,á":"fáf 
sámliffi-p1"**tir ;;l;.*:*t*;,"*n"iilöf-",i1;t"i?,$;.ff"T§áí,i1

a kereskedőt, aki rossz árut ad, vasy_neÖiapi;;:,."iq! Úavarták a paragrafusokat és nem az igazság gYŐzőlt,

"ai' a"a-sítjááz áüúát,-á szoígátfáki.nenibecsülettel Lranem az ügyesebb_fiskális"
iáiÉaü-'i,íát;-; tia;iességéf_n'em teljesítő tisztvi- * És hogyan büntetnek önök, ha nirrcsenek börtö-
selőÍ; 'a sztrájkoló munkást. _.§_q!Él_ vezeklés vá,r a neik ? Ákármilyen kis hibáórt száműzik az emtlereket ?
rágalmazóra, áiulkodóra, a,,gyűlölkÖdqi9l,??.Y^.o,1nYl" * Ejnye,'M. Lecoque, hát ilyen varlembereknek tart
épúgy, mint a könnvelmű adÓsra' ".rnxtr:i?.f;á$ be_nnünkei i Mi ,rum büntetünk, Íranem bánatra vezetjük
jük"á'hazug kamaszt;fr§},;r',T.í:lytaib .rena.sá,ry 1.1trnost $ e|{stf!_er! adatunk.'o.t.. rgytanu]tuk Kriszius
és nem cgy §ava:
iá+ll"q,;§""."",áil3["il":y"iíi_i#'f,í;"i i,ilöffii hx1:§"itl,*:ii',1Xx§ií],iffifr,ffii#Tff*$:3j§.ffittféfát, ha a becsü_ Ha iól értetteiri_-;z;il-kb;beperegrínus,-_önök, közösségét, a 1emzetnek íieessen önként vállalt rnunkáva}

mr Stjuby, egyszerűen".ráíri"k; q"portaítat< áindenXit, vagy átáozatt3t. $t<i. erre nem hajlandÓ, vagY aki s{rlYosabb

aki az Isten törvény.i"ii* vei*ti. oó n9."harqeudjék meg b,űnt követett el, {r8yhogy nem rrréltó arra,lrogY magYar

a nyilt kérdésért -- ;;.;ii ;k[;"'még élő em6er bunen i földön, ma€yar közösségben éljen, azt azonnal a ,,Névtelen
tnegrcformált orseágban, vezeklők tanyájá"-raküldjük, a}rol vezeklés, munká, §zen-

Stubi elnevette na*át. vedós töri és csinál belöle irjra 191d_es emb_ert.

_ No egy páran ."8Jmaraatunk,_ Huszonhatmillióan. * Nagyon köszönjük, mr Stjuby, ezeket a csodálatos

A számüzöttek 1étszáil" "-iiii"ri több, mint fél mitlíó" felvitágosítai9kat_.,U.sq.l.{tom, önök itt a mesebelí,,Boldo-

És csak az első 
".zt"r,á}üer, 

",uortux tömeeies számkivetések. gok saigeté"-t valósítottáLk lneg, ahol a JÓság az (tr. Ehhez

Az ember végtelenül ir*li"riirár 
-""üxi 

es"tra eios kéz hailí- íermészitesen e§y Fulgur kell ós egÍ lreme§ verettl néP,

ani tudja, akkor haiiff-es aiaaur hamarosan trgy, mint a amelyet tln évte elzárnak a világtÓl Ós mintegY szerzetesi
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c€llában, óriási, több százezer négyszögkilomóteres cellá ban
megnevelnek. Elképzelem, hogy a magyar nép olyan erkölcsi
tnagaslatra jutott cl, amely tnás népek §zátnáre el nem
képzelhetö; elkópzelem, kemény jóságukban igazán bol-
<togabbak, mint a föId bárrnely tnás népe ; aet is elképzelern,
hogy a nemzetüknek eat a krisztusi nernességót a na3y világ-
gal való állandó érintkeeés dacfua ezután is meg tudjárk
tnajd órizni. Azonban ezek olyan dolgok, amelyeket rni,
külfölrliek, csodálnl tudunk csak, követni nem. Most
arra kérem * és azt hiszen, ezt a kérést valamennyl kollé-
gárn nevében monrlom, * nuta§§on kóeuel íoghatóbb dol-
gokat, arnelyeket rni is megtanulhatunk az önök rnesteré-
től. Mert azt látotn, hogy míndenben csodálatosan me§§ze
rnie}őttünk járnak.

*. Hlrr. Hát niről meséljok ? Megváltozott nálunk
minden s akárrnit mutatnék, önök mindent írjszerünek
,ós különösnek találnának. Talán lege5yszerűbb lesz, ha tneg-
nyitom a perceptor szemét és végigiáratom ez or§zágon,
közben magyarázva mindaztn amit a kép mutat. Kéreín,
figyeljenek a falra, a felvevőgép saene nyitva s róla €gyene-
sen a falra vetítsrn a kópeket... Igy... Most előttünk
van Budapest, a főváros. Nem a régi, szép fekvésü, de rideg
kőváros többé, óriási bérpalotákkal, kevés napfénnyel ós
sok-sok nyornortanyával. Fehór gaboritházakban laknak rna
nálunk az emberek, mlnden ház külön áll, kis kert köeepún.
Minden családnali maga <rtthona van. Igy terhészetesen több
hely ketl a város szárnára. Budapest leh(teódik egészen
Kecskernét- Hatvan-- Balassagyarmat*Esztergom- Szé-
kesíehérvárig. A pornpás kertvárosrészeket mlndenütt nagy
sportpályák, u§zodák, játszóterek szakítják neg ; az tskolák
kis, szigetek ebben a kertóceánban. A töblri városaink is
elképzelhetetlenül megn6ttek, {rgyhogy a régi b{tzaföl-
dek és kukoricatáblák legnagyobbrészt eltrlntek egészen.
NeIn baj, hiszen a Tündórkert és a Jégvilág mindent szállít
nekünk, amlre c§ak szüksógtink van. Az északi sarkon
kitünő b{rza terem, a régi §zahara egykor terméketlen hornok-
ján pedig olyan gyürnólcskultrtrát és olyan állattenyésztést
teremtett Fulgur akarata, amilyenről az önök nenzetgaz-
dászai nem i§ álrnodnak. A felbontott kozrnikus sugár-
nyaláb heth-sugara leolvasztotta a sarkvidék jegét, fel-
puhította a íöldet és rnlnt €8y burok, ráborul az egész
.Jésvflágrq; kint dernesztő, íagyos hideg, de aheth-hurokalatt
olyan a hömérséklet, anilyant a 6azdasági kormányzó előír.
Magán az északl sarkon gyönyörü pálrnaligetünk van;
száz kilométerrel tovább acélos báeskai b{tzát terem a föld.
A Szaharában ugyanakkor a teth-sug*r mérsékll az cgyen-
ütői nap ereiót; mióta csatornálnkba bevezettük az őceánt
és 420 tnétyf{rrásír kutat nyitottunk, az6ta, emberileg szólva,

csodákat tett a slvár homoktenger; a földkereksó§ leg§zebb
tündérkertjét ott fogiák megtalálni, tíézzék ezeket az órlási
műveket l F;zt a 5yönyörű kertvárost, Álmos vezér városát
külön figyelrnükbe ajánlom. Ebben a mesébe iltő kis liget"
ben tegnap délután §étáltaín éppen Fulgrtrral 1 nézzék
ezeket a fákat: ki gondolná, hogy csak hat éve ültetlük
őket ? Ez a fehór hueal ?. . . A fák íölött és között és
helyenként a Ják alatt rohan a világ legromantikusabb
vasírtja, a Tündórkert gaborit-rnagasvas{rtja. A szebb
helyeken lelassít, s6t itt-ott meg is állhat, ha az rrtasok
a hat év alatt kétszáz évessé növekedett dzsungel szép-
ségelt élvezni akarják. No, de most menjünk vlssza
Nagy-Magyarországra, hiszen a Jégvilágot és a Szaharát
majd íne8nézik önök egy külön klránduláson. Csak arra
vigyázzanak majd, hogy mind a két gyarmaton van tnég
egy hely, atnelyet a rógi áthághatatlan nagy Korlát kerít :
ahol a vezeklóink élnek és formáIódnak íit rendes ernberekké.
Nos, íölösleges, hogy ide belépési engedélyt kérjenek, mert
ez a két terület a világ végéig zárva marad minden ldegen
számára.) Most egy pillanatnyi tiirelem.. . Ugy. Ujra
ltthon vagyunk. I}udapest szélén járunk, a Nagy Atföld
tengelyében. Aa, hogy q városok egész vármegyényi terü-
leten fekszenek és hogy akárhány gyerek száe kilométer
távolságból jár iskolába, míg éclesapja a hivatalátg talán
kétszáz kilométert is rnegtesz, nem nehózség a tízezer-
kilométeres sebességgel szálló Fulgur-gépek és a háromezer
km. sebességgel száguldó gaboritvasút korában. Szeretnó}n,
ha egy ilyen iskolát látnának. rstenem, a maguk §zegóny,
csenevész gyerekei dehogy is sejtik, hogy mit tdpz a magyar
gyereknek ez a szó: iskolq. Megváltozott a thnanyagunk
egészen. Főtárgyak: a hlttan, a történelem, a magyar
nyelv, irodalom és a világnéeeti kérdésoket összefogó filo-
zófia. A gyerekek mindent a mage velóságában tanulnak.
Földrajznál a perceptor odaviszi szemük olé az illető földet :

látiák mozogni, harlják beszélni az embereket, körüljárják,
iól rnegnézik a világhtrű épületeket, bejárjátc a nagy m{rzeu-
mokat, tárlatokat -- és közben kedélyesen heverósznek
a szabad erdó métyén berendezett ,,előadóterem" puha
pázsitján. A természetrajz tanltása a helyszínen történik,
hiszen a perceptor elvisz oda, ahová élő ember el nem
jutná. A mi fiaink látják az óceánok mélyét, a Yezuv
belsejét ; bent iárnak a grizzli barlangjában, a §a§ fészkóbe
belenéznek és egy furcsa kis masina segítségével látják,
hogyan nő a fü, hogyan táplalkozik a növény, hogy rnozog
az élet a rügyben és hogyan érik a dió, az alma. Cserkéseeink
a legíantasztikusabb helyeken táboroznako itt van póldául
egy öregcserkésztábor Lhassza mellől .., ex itt egy jávaí
inastábor , , . ez.. . de várjunk, inkább mást mutatok. . .

6

1
n

$
§
q

i

* t a r Y t y v r t Y ! Y v y .'ít t ltl a tí!| tT| a í ú , *

A C§ERKÉSZ ÜL kát, ahol a kémgyanus embernek fel kellett bukkannia. A
kém ismeretlensége miatt 20-an bizony tóves nyotnon inclu}-
tak et. Peüg nem egy§zer egé§zen a kém közelében, sőt firle
}rallatára gyanakodtak, hogy nua lesz az l" A másik
cserkészdetektlv azonban leintette a gyanakodót: ,,Ez nem
Iehet, ezt jól ismerern t Ez a városi főlevéltáros úr l" Pedí6

l{o§szu tvlÉH CSENDBEN. ..
Kémet íogtakl a cserkégzek Kecskeméten

Érdekes cserkészügyességí próbára vállalkoztak a
napokban a kecskeméti ref. reálgimnázium 121-es csapatá-
nak [agjaí. Kémkereső verseny| rendeztek, még pedig
olyanfortnán, ho§y a versenyben résztvevó őrsöknek {rgy-
szólván ínindent maguktól kellett kita]álniok. A verseny
elindítása elótt mindössze annyit közöltek a résztvevőkkel,
hogy bizonyos idópontban a város valamelyik rószéról egy
kém lndul {ttnak. Hogy ki az illető, milyen ruhában lesz és
hogy egyáltalán milyen §zehélyleríású urat, vagy egyszerűbb
eínbert lehet gyanúba fogniok, azt mind a felfedezett kém
,§yanu§ cselekmónyetböl kellett kitalálnlok.

}{eín volt könnyü a feladat, A versenyben résztvevő
28 cserkész azonban több kevesebb sikerrel ínegoldotta.
A reJtéIy klbogozása közben természetesen bőségesen adód-
tak izgahas, de tréfás mozzanatok is. Mingyárt nem lehe-
tett legalom nélküli a meglndulá§ §em, mikor a 28 cserkész
lehetüleg feltünós nélkül megszállta a városnak azt a tájó-
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itt_van az 1000-e§ ,,§ólym<lk'' tábora a Tűzfötd tegdétibb
1ar.§á". Most várjanak csak, beállítok rnás válamít, ami,iinöket, azt. hiszem, na8yon fogia érdekelní . . . A soproni
Fáber_réten állnak ezek a íurc§a gépok: egy... kettb...lrá,rom...nógy... öt... hat, latjax tőiiilottut azt a
sürgést-f_orgást ? Ott a kép balsarkán jönnek nóhányan . , .
Le a lalap_pqt, u_raim l Fulgur Jön. jobbra hellette- Kund,a vadász, balra Komárorny é§ Bodá rnérnökök. Két peró
rn9\a 3 óra; akkor indul {rtnak az első hat vítágür-gépiink,
rnínd_9gyi\ben öt-öt rnaga akaratából jetentkÖzó inérntik
és csillagász. Nc nézzenek, kérem, ú8y iám, mtntha óriilt-nek gondolnának. Ne fetejtsék el, Iiogy a mi gépeinket
nern benzin hajtja és nem föltthöz kötbtt etektófoossás,
hg*u_* a_ világürbőlfelénk áradó kozmikus sugarak. A Futgui-
sépsl nincsenek lógkörhőz kötve, nem kelí sztikségkffien
a föld körzetében megínaradniok. Mi a világiirben efoilenúgy rnegtaláljuk a hqitóerőnk kiapadhataitan forúiát,
rnint itt a fóldközelben. Ez a hat gép párosával indui
három különböző bolygó felé. Azt niszeÚ, nóm térnek vissza
eredrnénytelenül. Most brlcs{rznak . . . Fulgur kezet fog a
veeetökkel " ^ . A.z, a maga§ alak ott mefette a Fatfrer,
látják ? Most megáldja őliet. . . Letérdelnek rnind. . . Mosí
!9zárják a gépeket. . . Méglrtrsz másodperc. . . lr{o most... t

Ft$"tu}r: A soproni Kárciyvár harnaroian olyan ujságokat
tud m4jd rnondani a tudornányos világnak, ainttőt-az-öniit
tudósainak leesik a2 álluk t .-. .

Multak az órák. A ntrnzetközi ujságlrótársaság léteg-
zetét^rrisszafojtva már hat és fól órá óla hailgatjl eg}-
,folytában ezt a csodavitágról rnesélö varázslómóteit, riOzi
1z egyrnást követő képeket és (ez talán a teren csoriáihoz
tartozik, hogy itt nern fáradnak el az ernberek ?) senkinek
cszébe .nem _jut, hogy ő fáradt, hogy rnozogúi kellene,
vagy_pihenni _egy kissé. Ugy halgatták a küúgyi propa-
:$andával rnegblzott fulgenst, mini a kis gyereÉ- a'rnese-
n9n9ó _ 

nagymarnát. És anikor éjtéltájban bódult fejjelkibotorkáltak a teremből 9 a rajÜX kacagó csttlagos 
-ij

alatt rohant velük a hat futrinká-gép visíza a refrtUOtei
íelé, mind írgy érezték, mintha csoáálatos álmon r:nentek
volna át és nem tudták megrnonclani, meddig tartott azálorn és hol kezdőclött újra -a valóság,

Be|eiezés.

._tglg_ut krónikása ítt leteszi a totlat, Hiszen rni$dazt,
,amit itt leírtarn, éIitek ós élvezitek ti, boldog tnat rnagya;íiük ós mindent olyan természetesnek iatettoÉ. ezért íilarn
íueg §zámotokra a Fulgur történetét, hogy lássátok azokat
a gonddal tefhes, nehéz éveket, amikor a §yönyörú Magyar-

ország, a világ.fejedelemas§zonya, mó8 a trianonl béke-
paranc§ átka alatt nyögött és a mai édesapák, még míntjátszó kisfí(tk, letették a játékszerelket, hogy egf csodflatos
ember vezetése alatt írj világot teremtsenek á réginek helyén;
Azt akartam, hogy lássátok, rnilyen közel van meg boziant
az a korózak, amikor még nagyarnak lenni szé_foen vott.
a_ magy_ ar kenyér a _nyomorlság kenyere. emiXor móg
idegen kézen volt Arad, SzabaOk& Kassá, Pozsony. Arntkoi
Gené_veöen.idegenek parancsoltak nekúnk. Amlkor 96z-nrozdony húzta a ,vonatot, hossz{r áramseeddvel eiláíott
villahrosok másztak sineken a pesti utcán, ötven család
la{_o!t egy_ bérkaszárnyában, olyan zsrlfoltságban, mlnt a
méhkaso,k lépén a kis sejtek. Amikor Budapesinek a natíos-pstaknál ós a Jánoshegynél vége volt. Ámikor külföldre
csak hét pecséttel ellátott arcképós írtlevéllet lehetett tnenni
§9 ryinden {rj hatfuon váurvizsgálat volt és rnindenütt
liíaita pénet kellett vá]tani. .emikor a magyar cserkész-
fi{tk egyötöde mehetett csak táborba, a t-Obtit otthon-
ragasztotta a _szegénység; és a táborok a Balaton partján,
a Yértesben, Bakonyban, kicsi pusáákon búJtak meg-s á
programjuk csak: csomóköté§, {rtjelek, próbápontok gya-
korlása" Amlkor csacsi gyerekek Úég !ár fittéi:es pon}ia-
lrodalmat _olvastak 1 nocskos tréfákít mondtak seíirpadon,
utcán, szalórlokban; kárornkodó emberek girhes lÖvakai
vertek; rablások estek és az ujságok tele-voltak frjabb
lopások, csalások, panamák híreivel.-Amikor tnég Krisátustis hanggs szóval büntetlen szidaltnaz}ratták 

* 
utcán ls,

egyetemi katedrán is. Arnikor sok szomorír gyerek járú
a városban, mert szétbomlott lrázasságok, megziúit családok
kis áldozataival senki sem töródött .-. . AmiÍ,or . . . amikor
Tíg.m{_§. világ volt: bűnös, nyonorult, szbmor{r, Fulgur
elötti világ.

B:,t_{qq {la§yar fiírk, akiknek azért olyan gondtalan,
nagy látókörű, szép az éIetetek, mert Fulcúr átúent előt-
tetek a _magyar történelmen, álljatok meg egy pillanatra
és_ mondjatok csendes köszönetét a nagÍ Űerinek, aki
minden neínzet §zámára elküldi a sziikség Íáején azt a nagy-
stílű ernbert,_ aki a nemzete számára tr; atÖtet hoz és"irJ
távlatokat. És mindenekfólött szívből 

- 
köszönjétek rnei

azt, hogy milden iclők tegnagyobb emberóriáJa, Fulgui
- rnagyar volt.

Itt élnek közöttetek mind rna is. }íeg nem rokkantak,
meg nern öregedtek és el nern fáradtak. § tra Fulgur ma;O
!sy:?9r rne8engedi, újra leülök az íróasztal mette, nogy
!q"{P! meséljem a legszebb, legigazabb magyar mósét ]lúj élet mesteréről és az {rj rrá§arokról.

Addig Isten veleter, nragyái titt t Koszter alga.
(Yége)

akátmilyen jól is merte, mégis csak ez az úrlember, akitn€lle§leg ínegjegyezve vénCserkész, volt a keiesett
kén.

.l.{yotc cserkészt azonban sem az előkeló állással, sem.egyé! gyanut e,lhárító körülménnyel nem lehetett fótre-
vezetni,_Nem engedték ki a karmailibóir az egyszet üldőzőbe
íogott !§*ut: _Megfigyelték gyanu§ szemÍdtO<leseit, méggyanusabb elt{lnéseít és hoss}abb_rövidebb bentidbzéseii
egyes házakban. A ké§őbb elkészített írásbeli jelentésekben
pontosan leírták a kémet, ruházatát, felírták a meglátoga-
tott_házak pontos címeit,_még azután is érdeklődt&, tÖsy
ki lakik azokban a házakbai, amelyekben a ketn m-fr-íordult.

. Rgyetlen €gy§zer ú6y látszott, hogy slkerül a kémnek
1g{lutat \aplía, Egy mellékutcában]'közel mástél órai
üldözé§ után eltűnt az üldözői szeme el6l. De csak egy pilla-nalla, ínert a következó pilranainan-rnei'er voh zárva a
rxrellékutea mlnden kijáraia. A kéín nem kerülhetie eí akínos leleplezést.

,. De az egész kémhi!!ória.szereplői mind etérték megér-demell sorsukat. A keriilet művesziőtitkára, Mátls KábÚ;,
min! a mellékelt ábra,mutatja, észrevétlenUt mósOröi;Íiiii"

. Ooe Holm-oL, a Dqnske Speiderkorps elnökót, akit,mi"l3, _1924_iki kopenhágai jambriree réndezójét mag}ai
cserkészek is jól ismernek, a dán cserkészet feúnáilásáiak
25 éves jubileunia alkatmából x. keresztély ktrály a Danne-
brog_e_rend lovagkeresztjévet tüntette ki. bve riolm magais 25 éve cserkész.

_ 4 1oraég cserkészszöoetség 26 éves fennállása alkaltná-
ból 

. Oslo rnellett jülius 6*15 közt nenzeti nagytáiórt
rendez § arra 25 magyar cserkészt meghív.
_ .. !_írancia protes(dns cserkészszövetség hasorrló qlkalorn-
ból Colrnar mellett augusetus 7*77 kö;t rendez nemzeti
nagytábort és szlvesen látja r4ita a Inagyar cserkésaeket"A zwardoni stoersengt a lengyel cserÍészek ezévben is
megrendeeik február 1-3 közt és saeretettel neghívjákreá a magyar cserkész-slelóket. Budapesttől ZwűaoriUa
t8en gyor§ vasúti összekötteüés van. Az egész tlt szernélyen-
ként_rnintegy hetven pengö, esetleg otCiOnl. ÉraettOaOl
rnielóbb forduljanak szöveiségtink hivatalához.

Cosla Ríca cserkészszövótségót 1 nernzetközi iroda
elismerte és nyilvántartásba vette.

A Nouvelle Reaue de Hongrie januári száma t{enri Joubre}
tollábót igen-tanulságos cikkei közöl a eserkósaet és afrancia közvélemény viszonyáról.

az üldözés egyik remek Jelenetét. (i, t.)
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Nürnbergi olló
Azt hiszem, sokan ismerltek, hiszen faluhelyen a

betlehemesek a csillagot erősitik a végére s azt énekszó
közben elóre-hátra moagatva keltik a csodálatot a kis
gyermekekben. Könnyű elkészíteni, ha megfigyetitek a

leírását. veszünk
14*16 darab 12
cm. hossztl és 1
cm. §zé]e§, 6*8
mm. vastag desz-
kát. Ezek közül
kettőt a rajz sze-
rint vágunk ki
lombfűrésszel. A
deszkákat a két
l,égiikön és a kö-
zépen átf{trjuk ó*
összeszegecseljük.
Az Ö§sze§zegec§e*

lésnél arra vigyázzunk, lrogy lazárl szegecseljünk, mert
máskép nem fog működni az olló. Ha készen van, a r,égére
]\{ikulást, krampuszt vag5, más tréfás figurát erősítünk.
Ázután az olló két karikáját a mutato- és hür,elykujjunkra,
mint a rendes ollót, fölhrizzuk. Ha az ujjunkat összehrlzzuk,
az olló kiugrik, ha szétnyitjuk, az olló l,isszah{rzódik. Szó.;a=_
koztatÓ, érdemes megcsinálni.

öumihenger l inoleum-hetszetekhez
Linoleum-met_

szetek nyomásá-
: nál vagy tnás nycr_

rnóeljár{soknál jó
hasznát vesszük

l a gumihengernek,
Házilag is csinál-

: hatunk ilyet, egy
darabka gurnícső-
ből. A csődarabot
fanldra hlúzzuk,
ha nem áll elég
feszesen, néhány
réteg papírt Ia-
gasztunk arudacs-
kára. Most jobb_
ról, balról ponto-
san a henger ten-
gelyének irányá-

ban eg}-egy csavart srófolunk bele. Egy darab erős clrótot
n}óllé csavarunk össze, a.ztán kellőkóppen megfortnálva
két végét a két c§avar közó Lekerjük. Ha a végeket hosszabb*
ra hagyjttk, úgy azok mint kiálló támaszok szerepelnek,
amikre letámaszthatjuk a hengert, ha festékes. Piktor"

Füstöl a lámpa
A nyugalom és lrídegvér egyik fokmérője rendszerint

az szokott lenni, ki mennyi idoig tudja csavargatni a lárnpa_
belet. Ha tírl lecsavatja, nincs világosság, ha feljebb csa_
varjan füstöl . . . De hogy világos legyen és ne fiistöIjön,

ez szinte a lehetetlenség határán mozog. Ne bosszantson
íninket ezentril a petróleurnlámpa, ne járkáljunk a túrel-
münk végső határain l Vegyük ki a lámpabelet ós tegyük
egy pefcre jó erős ecetbe. Ha megseárítottuk, nem lesz
kedve többet füstölni. Vagy pedig egy hagyma nedvét
csavarjuk a petróleurntartóba és erre öntsük a petróleurlot.
Eddig fü§tölt a betyár, de ezentirl nem fog l {Iti. Boras J,)

Fő a takarékosság !

(It7, Boros Júnos öttete)
A háztartás

berkeiben mindig
probléma yolt a
fogpaszta tubus
teljes kihaszná-
lása. Tudniillik,
mikor már tigy
végefelé járt a
paszta, megkezdő-
dött a nagy küz*
delem a tubus
nyomkodá§ával,
ide-oda csavargatásávai. A ht,ves erőlkö<tés crcdrnérryc
legtóbbször az lett, hogy megjelent a nyílásban egy kis
p_asztaréteg, arnit seínmikép sem lehetett kíjebb csalogatni.
Érezni lehet, hog_v van a iubusban annyi, hogy még Jönni
kellene, de hiába, netn jön . . " Még pedig azért netn jön,
mert nem takarékosan nyomtuk a pasztát . . . Hát takaréko-
san is lehet nyomni ? Igen, móg pedig a kóvetkezőképpen :

Kerítúnk egy szardiniáskulcsot és a ttlbus végót szé-
pen bedugjuk a kulcs résébe. Ha t(rlszéles lenne a tubus
vége, akkor ügyesen kétoldalt behajlítjuk a szétét s így
cstisztatjuk a szardiniáskulcsba. Most tnár csak forgatni
kell a kulcsot s a tubus szépen a kulcsra csavarorlik. Yaló*
ságos é|vezet lesz ilyen c§a\,aró eljárással eg_vbekötöt{,
fogpasztahasználat s arni a fontosabb, rrtolsó csöppig
ki lehet préselni a tubus lelkét.

Hogyan készíthetünk spirálrugót esztergapad nélkül !
A rugófuót végét és egy §zeg hegyét együrt fogclm be

a mellf{rró szaútó csavarjába. A szegnek olyan vastagnalt
kell lenni. rnint amilyen mí:retíire a rrrgút kttszíteni nkat.oln.

A rugótlróLot- cgy íapofával búlell sattllrrr szt-rriLr_ltrr i,s rrrikor
a mellfúrót és vele együtt a szeget közvetlenül a satura
fektetve csavarom, a §zegrc feltekcrerlő drót a satu pofái
közí1l lt{lzza keresztül a felcsévélendő drótot. Minél sioro-
sabban megy a drót a pofák között keresztül, arrnál fesze*
sebb lesz a rugónk.

,rMesterséges.' rajzolás
Egr, ügyes fogással könnyűszerrel rajzolhatunk le

akármit. Különösen azok alkalmazhatják ezt a fogá§t,
akiknek fényképrragyítógépúli van. }íindössze csak azí
kell tennünk, hrrgy a lerajzolandó személ_vről készült letnezt
vagy fílmet nagyítógépünkke] rávetítjük e5y rajzpaplrra
és azután ceruzával írgy feketttjúk be a rajzpapírf, hog1.
az egyenletes feketeséget részint a vetített kép fekete
részei, részint a ceruzan},omok adják. Ezen a rnöclon rlg3-*
szólván minclen rajzképesség nélkúl készíthetünk élethű
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Vll. A hinár
I(erlves l,-ehérarcfi Testvérem !

Az örvóny, a hittár és a górr:s az a hárotrr rétrr, rrrcllyei
nfnclen vlzretnenőt ijesztget,nek.

Áz iirvónyről és az tirvényből való szabadulásról írtam
neke<1 a mlrltkor, §{ost beszélgessünk a hirrárveszedelcmről.

Hinárnak rrcvezilnk általában mirrden olyan yfzi-
rtövényt, nel1, az úszásban akaclályoz. Nem tartozik icte
a sás, tnel1, nenr vizben.
}ranetn csak vizen_vős he_
lyen nő. Ritkán okoz ko-
ntol3. kellernetlenséget a
nád. }Iár igazi hinárnak
számít a békaszőlő, a süIlő-
hinúr, az érdes tócsagaz és
a sulyom. Néha okoz csak
zavart a gyókóny, rnel},
valamivel mélyebbről nő,
mint a nád.

Áz ember mindig azt
hallja. hogy a gyanutlanul
úszót a hinár rnegragadja
és leh{tzza a víz alá.

Itát ebből egy §zó §eín
igaz, á legueszéIgesebbnek
Iútszó hindr sem okoz bajt,
ha iól ludunk rtszní ás ís-
meriük a uédekezést uelük Q vira&irnerü{.,ós g1altará3e, Cánc-siltgaí

A NA§Y rőNöx
(\:. §öROZAI,)

Az úsznil.udónak neln lieli setnmi mást csinálni, rnin{
lrbban a pillanatban, anti,kor észrevette, hogy a hinár lábár;r,
csavarodott s enrrek következtében §z arca víz a}á keríii,
kézzel visszafcló keil ienrrie €g}, vagy ltél tempót, arrrirt
feje azonnal a víz fel§zínére kerül"

A megsz.abadulás nódja aránylag egyszerű. }{a ugyani*
visszaereszkedtünk krizvetlen a hinár fólé, az tnár ilinc§e*
lnegfeszülve, }írbtttlkon lazábban fekszilr. kis mester"k*dós*
sel -.- tnikőz}ren egy-eg}, szálat hátonlekve }tézee] is le-
fejthetünk * szépett kiszalradulhaturrk" Fontcls ilyenkor
a nyugalom és a lábakka}_ a felesleges nrozciu}atok, rugcla}.ó-
zás elkeri.ilóse.

§gy nrásik il.verr hinárfajta a süIlőhínúr (My-riophíilum
verticiilatrrm) és a tó<:sagaz (Ceratopir1,11unt rlernersu}n}.
Ide tartozik rnég a r,ízben niiv(i srrlgom ((,Tarpa} is. m.el;vn,e'l;
termései szúrósak.

A felsorrrlt nógy hinár{éleség közírl legkeiletnt:t,Len*b!,"
a tóc§agaz, urelyct órelts tócsaEla:rra& is szoktak neveztii"
Ennek, Ievelei ugl,anis szúrósa-k § íríg a békaszőlő sinrárt,

különösebtr kelletnetlerl-cé§
nétkü} csavaroclik az 8It1*
ber lá,bára, addig az érdes
tócsagaz kaparja ós szúrja
az ember bőrót s ezá}tai
kapkodásra ós ídegességr*
ösztönzi.

í{rigyarr kell tehát vé*
dekeznirnk lrinár eJlen ? -**

tolut a kcrclés az ember aj-
kára. A váiasz részberi i6on
egl.szerűnek iátszik: ncnl
megl,ek. nem {r§zom olyan
hell,re. alrol a r,íz lrináros"
Ez elméletben igen egy-
szerű, azorrban a tóc§a§az
ós a süllőhinár rlseik a vi-
zerr s így a §zél 1,agy a vjz
sodra oda}ajthatja, ahül
legkevésbé szárnítunk rá,"

sáák-

szemben, Első helyen elulitetten a tökéletes rlsznitudást, §íert
tegyük fel, hogy valaki maga§ra emelt fejjel, a leggyönyö-
rűbb hattyúriszással ternpózik a Batatonban. Uszás közlren
az ember lábaival félköröket ír le ós így igen körrnyen
lábára tekerődhetik a tralatoni hinár, az ártatlan békaszőlő
(I]otamogeton perfoliatus). Az {rszó kezeivel és részben
lábaival hatalmas tempót csinál előre, az eredmény az lesz,
hogy a hinár ,,hegragadja és a víz alá ltizza". Llgyanis
testünket karjaink}ial elöre hajtjuk, a lábunkra csavarodott
hinár peetig lábunkat helybentartalii igyekszik. Közismert
fizikai tétel, hogy íninden hatás az el]enhatással egyenlő,
amilyen erővel húzza a karom a te§temet a víz felszínérr.
ug_vanolyan erővel kapaszkodik, illetve látszólag }r{rzza
visszafeló testemet a békaszőlő. A kétirány{r hírzás ereel-
mérrye egy harrnadik irányban ható erő lesz, a két hrizási
erőnek úgynevezett eredője irányában. Ez pedig aet jelenti,
hogy írszás következtóben arcom irányában lefeló süllyedek.
MinóI jobban ígyekszern előre {rszni-*- }racsak a hinár el
neln szakarl, vagy lábaímrólle nem jön, * annál mólyebbre
kerúlök a r,ízben. A nemtökéletesen {rsznitudír ilyenkor
elveszítí nyugalrnát, vizet nyel, kö}rögni kezrl, egyie erii-
seJrben kapkod és megtörténik a bqi.

A Nagy Főnöknek móg rua is emlókezetóberr van egyik
binárkalandja, melyből a§ak azérl szabadui{ óp lrőrre},
mert megtanu}t a r,íz alatt nyitott. szetnnre} lartózkotlr.tí,

hányadmagarn-
mal csónakróI nre-
rúlési gyakorlatrr-
kat tartolturrk" A
csónak végtrn öt-
métere§ vaslán*
voltn a sorrakerülő

brlvár a vógét
megfogva. a lánc
szetncit két kózzel
tnelléhezszoríttltta
§ a c§ónak orrá-
ról talpast ugrott
a vízbe. A lánc:

s{rlya iitmóter
nyire vitte le nyíl-
egyene§en a mé!1"-

1?
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be s ott mind_
egyikiinknek egy
Jél percig }noz-
clulatlanul kellett
figyelni a vízalati
életet,
.q Amini lerrt te-
begek ör &éter
mélyen a vlz fel-
színe alatt, e§y*
saerfe csak árnyék
bolul fölérn, minl-

ha a napo| sűrű, sölét íelhők födlék volna el" Tudtam,
hogy valami baj van, ílozrá még felhangzott a láncon a
háromkopogáso a rnegbeszélt vészjel. Rögtörr hinárra gon_
rloltam, tle tisztában voltam azzál i§, hogy ha alulrólf el-
feló úszva keeeitnmel, fejemrnel beiekerülök a hinárba,
ee végzetes lehet, Ezórt jó mélyen, állanrlóan tartvq az
ötrnéleres rnélységet, oldalt kezdteln {rszni, míg egyszerre
csak eltünt felettem az árnyék, feltrukva tiszta víetlen szív_
hattam be a friss levegöt.

A csónaktrn levő társairn kétségbeesve tanakodtak,
hogy mit is csináljanak. KöröskörüI a csónak {rszó hinárral
volt körülvéve, mely a leb<lcsátott láncon rnegakatlt § nem
tudtttt tovább{rszni.

nálni *-- kiáltottam, csak odalnegyek hozeátok. *- Ne gyere,
mert vesztedbe reihansz, körülvett a hinár "_ kiáltották
vislz1. A Nagy FŐnök mégis odajutott minden nehézség
nélkiil és perlig azzal az egyszerü lnödszerrel, melyet Fehér-
arc{r Testvéreínek is ajánl, ha hínáros részen keü áthatad-
niuk. A mód pedig az volt, hogy hátára íeküdt s nyujtott
lábbal elterülve a vizen, csak karjaival végzett állánctóan
kis ternpókat. Igy a hinár kezeibe n§m kapaszkodott bele
s ítszó testét kellemetlerrül csiklanclozva, utat engedett a
Nagy Főnöknek. A csónakhoz órve feü{rztuk a láncot,
a hinár továbbírszott, mi pedig egy tapasztatattat gaedagab-
banfolytattuk búvárkorlási g.vakorlatainkat. Jeg}eztl rneg
Fehérarc{r Testvé-
rem, hogy a hinár {),,

* Majd mindjárt megmulatcm, ho§y rnit ketl csi-

nem víz alá húzó {t ,i}. ' ,''
rém, hanem ártat-
lan vlzi növóny,
rnely a jó {tszóra
és a vizi növények
termószetót isme-
rő emb€rre ve-
széIl4elen.

szeretettel ölel
Nagg Fónók.

LÉGY RÉSEN I
A fagyásról

Zuzmara van a fákon, a }regyet és völgyet belepte az,első hótakaró, kopogósra fagyott a síma 
-Úíztükör- 

és a
lucsktts-körliis klő után a sok szobálra zár1 cserkészfiir mind
siet,_hosy gyalog, sível, szánk.iln, vasy korcsolyán élllezze
á tél gyönyörűséges csotláit.

_ "Iól van fi{rk, élveezétek, ez a csodavilág a .l.i világ
tok. Haszrros is a sok szép téli sport-, rltl minf minderuról,
a cserkész ennél is körültekintő. 'l'udja. hog1, hol benne {l
veszed_elem és hogtr, kell azt elkerülni. A téli izabadbanjfuás
leggyakrabban fenyegető veszedelme a fa5-ás.

A fagyásnah legegyszerűbtr foka a dermerlés. A tler-
medt testrész kissé halvány és érzéketlen. Ha az ilycn
tlermedt helyet jó erősen ttörzsöljiik és meleglren tartj-trli,

dult elő és a fagyás áItal elbalt tagot míitéttel kellett el-
távolitani. Sportéletünknek leggyakoribb veszélyc afagyás.
Fagyás pedig ott jön létre, ahol az emberi testrése legjobban
lehül. A test tnelegítését a vérktringés végzi, amelyik
a sok hőt tarl,almazó vérfolyadék nelegét a hüvösebb kör-
nyezetnek leadja. Az a rész fog tehát legkönnye,bben m§8-
fagyni, arnelyik legtöbb hőt veszlt ós a legkevesobb hóután_
pótlást kapja, Ilyenek a kiál]ó részek: fülkagylók, az ál1-
cs{rcs, az orrhegy, az ujjak vége.

Legveszedelmesebb a lábujjak helyzete a srük cipőben,
rnert a szűk eipó a bőrfelületb6l kin1,omja a vért és a hö*
szolgáltatás ilyen rnódon megszűnik. Ezért van az, hogy a
lábujjakon és a sarkon a leggyakoribb a fagyás. }:iozeájárul
ehhez rnég a r:ipíí áíáiása. mert a cipőbe jutotí nedvosség

párolgása is }rőt von el a láb-
tól s így a megfagyá§ ve§zélye
móg c§ak fokozódik.

különösen akkor kelet_
kezik maradandó fasyás, ha a
fagyott tagot hirtelen rnelegt e
visszük, ha fagyott keeünket
kálylrához vesy tüz föté
tartjuk, mielőtt a vérkeringés
tnegindrrlásával egybekötött
hangyarnászás éreése ínegkez-
dődött volna. Igy a tél ábrá-
zolása:. a tűz körül tnelegedő
dermedt kezű emlrerek, a tél-
nek képe, tle nem helyes metc-
gedési mód, mert a, dermedt
és fag;vott tagokat elsősorban-
tlörzsölni kell éscsak azután
melegíteni. Dt Pukg PdL

csak}ramar magához jön, a ből
kipirosodik é§ az órzékeny-
sége csípő-sz{rró' hangyanrá-
szás érzóse közben visszatér"
A derrnedés semmíféle mara-
dandó elváltoeást nem hagy
hátra. Ha a hideg hosszabb
ideig hat s a dermedés nem o1-
dódik meg, akkor rnaradandó
nyomot lragy hátra, ez a Ia-
syá§.

Még évekhosszú sora után
ls rnegjeleník néha vörös visz-
kető tüktetó duzzanat alakjá-
ban, különösen aa őszi és tava-
§zi átndn€tl időben. Ha a hlcleg
igen nagy ós az ember védtelen
ellene, akkor egyes tagok le-
fagyhatnak, ez a harctéren for*

UlLtfiil tfiátolrleroii , lUTRLl{[Ií:
l. díj: Díszkötésű, Rákosi Víktor:
Korhadt fakeresztek; ll. dí: Her-
cre3 F.: A hét sváb; lll.díi: ,í4 nap
alatt aföld körül; lV. díj: Babry:
Ml huszonketten; V. díj: Byri_
del a déli sarkon és esotleg rok
más ió könyv

ffi

pá[yíuRTI
ffi

illrínD0 ;ilnüln §. 1,1 i n d § n n i D á I J á zh a t I

ho3y a Magyar Cgerkész karácsonyl számához mellékelt ajándéklátekoktal
|. mllysn |átékoket lehrt játszani;
2. mlk er é!yG. játékok ponto. srábályai;
3. hogyan kcll játszanl erokót.
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Tréfás monológ.
E !mond-! a: cine8e Laci.
SzínlrcIp: Tábort{iz, vas_y szlnped.

Cine8e L*ci (rY. elemlsta, Jó íiu,
aki, h8, égno az lskola, benzlnnel ol-
taná. Nem csorkész. §§okornyakken-
dö§, jótöltözött flrl, vorelredó§re és
taDulá§ h9lyetti Játékra mindlg kész.
Térde bekötve, zsebéből csűzli lóg.
lllikor bejön a szinte, kicslt riadtan
né, körül, de hamár íeltalália magát.)

*

és kevés a rozmár * tnondja fotnpn. Sztlvirl tiúi tészrőlki volt választva a vendég§ereg. Iréltsrn, hogy a Málika
majd sok lányt íog meghívni és akkor 

^2 
Ű ólelmezósi

leépítésern kárba vész. De _nem. ilíost az egy§zer dühöngött
benne a testvéri §zeretet. Ő csak két baráÜójét híl,ta Űeg.

Öt Erakor volt a gyiilekező. Engem szülői felügyelettet
gondosan lelöltöztettek. Málikának még a haját i§ lii§ütöt_
ték. Sok mindent el kell viselni az ernÜernek a Jó uzsonna
reményében.

_ A Muki jött legharnarább. Ugy beszéltük meg,
ho_gy a §zínpadot segíti összeállítani. Á fiírk már ót óű
91ő!! eljöttek 

_ 
Pufíanecsal a rnahája is hegérkezett.

§9lt91.}_épeeték a nézötéren a íná§oáik sort. Aitán tneg-jött Málika két barátnóje. Nagyot lólegzettqm. Vékonya'k
voltak, mint a sétabot, de sz6rnyen t<inyalV.q

Na legalább a táplálkozási köbtartalmuk csekélv
gondoltqrn lnagamban boldogan. Természetesen árnahájuk ís velük tartott. Mindkettő pukkedlizott a be-

mutatkozásnál és csak éppen hogy etnyatogtaX a nevüket.Az egyiknél kivettem, hogy cinikénei< rrtv;at.
_ No várj csak l - gondoltarn magarnban t De nern

vágok az események elé. A titokban öíszeállított műsortaáán Málika Métosáotta. Igy festett:
*. _ 

I.--A víg_ trornbitás. Négykezes zongorán eldadják l
Pintyóke és Cinege László.

rI. ,,Mesebeli kiskirályhoz.'' SzavalJa : Puskás Cinike.III. ÁIathangok. Utánozza: Dudás Dénes.
. . _ IY_Tlndérleány dala. Énekli: Cinege Máli; zongorán
klséri; Pintyőke.
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üózerövol robant l művószrrek

- Tudnlillik a Cinege Laci én vagyok. De hiszen
felesleges betnutatkoznoh" Engeta miná-Önti ismer. Én
vagyok az, akit az angol-magyar írrtballmérkózésen {rgy
{"pí" talált a foci, hogy a meniOt szállítottak el (büszkéii.
A Nemzetl Sport-ban is benne volt a nevem. De irem errót
akarok most itt beszélni, hanetn a születésnapomról. Olyanjó muri_volt, h_og:y még most is íáj a (keze dnadrágia ielé
indul, de feltaláIja_ rnasát és hasára dett kézzel tella ne)
lrasan a nevetéstől. Anyukám (ha a nézők ktiztilt van,
kedélyesen intg§et felé) megengedie, hogy születésnapomon
meghívjam a jóbará$ipat.-Málika, t<is-Úug<rm pediá meg-bívta a barátn6it. Műsoros délutánt terieztühk, i,agvis
mindenki adJa elő, atnit tud. A számokat titokban tar{Ót-
tuk,_.hogy a ,sziilők meglepetése annál nagyobb legyen.
Ez alkalommal az osztály kiválOságait hívtamfreg. ADutásq' aki nagyszerüén ulánozza a dar?zsdöngést, a-réín ktivJi '
Puffancsot, ea a, csfrfneve Mák Péternen Éetert azért }rlvtam
€t,^,p9t nagyszerrlen tud röhögni. Mindenen röhög. trgyszer
31ó}3.tegn9n nyakon ütöttem. Azon is röhögöt-t és-'csak
később jutott e§uébe, bogy azon netn kell -röhögni, de
már akkor engern hiába keiesett. Aztán elhívtarn a-OÚcsai
Pistát, a Mukit. Ez.az én legiobb barátom, Egész évben
vele csak ötször verekedtetn. Á tttut<i rnindenheztft. Aztán
{rgy. banzsalít, hogy €gysz€r diüében Dudást nyakon akartaütni és engem talált el. (Amerikai rno§yorói szed elő a
zsebéből és azt végig ropogtatja.)

Többet nem híytaml írrett tudtam, hogy jó uz§onna
lesz. Minek annyi srác ? Nern igaz ? Mórt sói< áz eszkirnó áz igazi gyertyát nyelte el
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V. Bűvészet. Előattja: Ducsai Pista.
Műsor útán tánc és evés.
Amint látható, az első szám én' voltam. Ahogy Pin-

tyőkével kézenfogva előjöttünk, Puffancs elröhintette
rrragát. Dühösen intettetn le, mire Pintyőke elnyikkant,
mert mérgemben az 6 kezél §zodtoitaín meg véletlenül,
de aztán mindketten mosolyogtunk és hajlongtunk.

Ez a szárn nagyon jól sikerült. Én azonban jobban
ját§zottam, rnert harnarább készen lettern, mint Pintyöke.
Csak az zavalt, hogy Puffancs egész játék alatt az orrát
ítrjta, hogy elpatástolja vele vihogását. Anyukája hátba-
bökte.

-- Mi vá§y te, vlg trombltás ? * szólt rá.
Most Cinike következett. Nern sokáig mondta a verset,

ínert egy§zer csak elsápadt és síkoltva íutott anyukájához.
Pedig nem volt semrni baj, csak Öcsing.k a kis kerekes
szürke egerét bocsátottam a színpadra, En nem is értem,
}rogy lehet egy kis egértől megijedni ? A Pufíanesot ki-
vitték, úgy röhögött. ,,:

Nekünk is tetszett a :

móka. A marnák
azonban haragudtak.

Mikor elesendc-
,sedctt a vihar, f)u-
dás jelent meg a
szlnpadon. Először a
darázsdöngést utá-
lozLa. Ez minden- '

kinek tctszett. Tap-
soltak neki. Azután
irtózatos macska*
nyávogásba kezdett.
Itt kitört a grirnbusz, ,

Frici, az angóramacs-
kánk ijedtében Máli-
ka frissen ondolált
bajába kapaszkodott,
Floki, a drótszőrű
foxink pedig olyan
gőzerőuel rohant a mű-
aésznek, hogy a pe-
pitanadrágom kellett
ncki kölcsönadnom.

A 4-ik számtnal
nagyon vigyáztunk,
hogy baj ne legycn.
Hogy Pintyőke bele-
sült az énekszárnba,
az nem a renrlező_
ség hibája volt. Sőt,
Mukí, hogy a ,,rnű-
vésznő" pityergését a

értóen mosolyogtam, ellenben Muki kidülledt szemekkel
nyeIdeklett.

* Mi baj * kiáltottam és rémülten szaladtarn hozzá,
hogy"9135 §egélyt nyujtsak.

- Az igazí gyertgót ngeltem le, nyögte keservesen,
T. i. a bűvészgyertya ahából és dióbélből volt ós szegény
elfelejtette kicserélní.

- Sebaj l * szólt hősiesen, következzék a következő.
Poharat vett elő, vlzzel zneglöltötte, papirral befedte és
kijelentette, hogy ha lnegíordttia a poharat, a ví2 nem
fog kifolyni belőle. Lássuk, biztatták a mamák. Muki
fordított és a szobalányi kellett behívni, aki a vizet fel-
törülte és az üvegdarabokat összeszedte.

Mivel a pohár metszett velencei üveg volt és mivel
a bűvészszerek között édesanyám a kinai virágvázát is
észrevette * a többi száínot betiltotta, hiába mondtuk
neki, hogy pedig rnost jött volna a legérdekesebb.

Igy aztán oszlásnak indultunk. A mamák a szalónba,
mi pedig a gyerek-
szobába, abol }nár
terltve volt a sok

, fínom táplálék. Az
, ajtóná1 egy kis tor*
lódás keletkezett, t,
i. mlndenki első
akart lenni. Aztán
rendet csináltam,
Ugiyanis előre men-
tem és mondtam,
hogy most már ti
is jöhettek. Én evés
közben nagyon jó
viccet csináltarn.
Titokban a kakaós.
kanna csövére húz-
tarn öcsi kis locsoló-
jának a rőzsájál"
Ennek következté-
ben acinikéta für_
dószobába kellett
vinni, hogy az ilj
selyetnruhájárói le-
mossák a kakaót, de
a puffancsot is be_
vitték,
rosszul
géstől.

A Muki viszont
jó társasjátékot ta-
láltki. A tátba darab
süteményt tettünk,

tnelt. ő meg
lett a röhö*

Légelhárító háborút játszottunk

közönsóg ne lássa, hirtelen leenge<lte a füg6önyt. Az se
hiba, hogy a függönyzsinórt a lrirtelen rántás leszakította
és pintyőkót alig találták tneg a függönyök között. Minek
állt alá ? Részünkről meg volt a jóakárai és ez a tő l

Az utolsó szám igen ,nizgi" volt. A szinpadon fel volt
halmozvá a sok bűvószszer. Muki előmórolt ós hajlongott.
Fején a papája cilindere. Felgyűrte a kabátujját és mutátta,
hogy a kezében nincs semtni, sőt az én fejemre is rámutatott,
hogy abban sincs setntni. Hát nem szellemes fi{r ? Aztán
9Tí syertyát vett elŐ, megmutatta a_közönségnek és ki_'
jelentette, hogy ő azt meg fogia enni. Én eá a irutatványt
már olvastam a Magyar Cscrkészben, dc bölcsen hallgattam.
Muki lnost rneggyujtotta a gyertyát és hókusz-pókusz,
ínár el is t{ínt az a szájában. A közönség tapsolt, én meg-

körülüttük és ínín-
denkinek villa volt a kezében. Nan most leoltottuk a vil-
lanyt és az volt a cél, hogy ki sz{rrja íel a sötétben először
a §ütit. Nagyon mulatságos játók, csak sorba be kel}ett
kötözai a kezünket a szurkálás miatt.

Utoljára légelhárító húborúl !ótszottunk. Én Qsoki-
tortából bombákat 6,ír4am. A fiílk <lerekaínnál fogva a
csillárláncra kötöttek. ök engem alulról lövöldöztek, én
pedig felülről bombáztam őket. A l\[uki pralinét tett a
csuzliba és azza|. lövöldözótt. Hát nern jó pofa ? ? ?

Anyuci mlkor bejött, nem szólt seínmit, csak utáma
félórán keresztül ecetet szagoltaitak vele. Apukám §€}n
kifogásolta a játékot, csak tapintatosan figyelmeztetett
egyre-íná§ra. Azóta már óvatosan le tudok ülni. (Le akar
úlni, de sziszegve felugrik és elfut,) Tamd.s Laias.

íímlappálráral }'ényképpályázaíot lrirdetünk
heímlapképeiukre. Lehetőleg

éles, klfe|ezö, eserkósztémí|rl legyen. Túlságosarr apró r6sz-
Ietíől urontosek előnyben. I{atáridö; Március .11. Jutaloml

I. díi 30.- P, lL díi S0.* P, III., Ilr., V. és t/l. alíi t0*r0.* }'.
Legkisebb m6ret 13 x l8 (esetleg 9 x 12) nagyság. Fónyoso
fekete nagyltás. Kópeken fel kell tüntettrlo hogy tímlap-
pályázat.
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Hl*§K, i**,

Karácsonyi, _csapatünnepőlyt tar-
tottak a következő ciapit*k l

.^,\__trurJlpr:.i 
jsohljttc-ulcr i JílJ, sz. ,,Erke!!-erenc" es. ;. d;cernber ?g-Llt. t5l. sz,.,Turu|"_q5. ii, r.tirrnkdtt: taít1,1t t aOttuiini.

in_ui. 'ru. sz. ..Somogy'' cs. (.§. Jcccfihe:

"_A 
íákospalotai 93.§" sz. Szen. l_ász|ó cscs.

;;iu.f;".I. 
]l-en tíiriotiJ kalicst,rl.. ü,r,ic.

Á, kőrmenrll .i5. sz. Batthvány cscs. tlr.ccmht,r 26-án jól sikcrült tca.sIúl\.i ,.nJ.

|"1í.i:'::r§."i§l,u§u',X,,il1o"i'u,*..1j1;,,T,§zeízett ke{llemes karácsonyt.
_ | budapestl Csobánc.utcal elentl iskola
iíJ; .1. Erkel . Ferenc cru.r,eszciaÖatu'-áic,.,-ÉlI KcOVe§ Kf,rxcsonvi ünncpó)r í txrirt:.

*.ra.ronrnnffizereztek aszegényeknek és inségeseknek a
következő c§apaiok:

r.r_:l:I **i,:.{I. §,zerrtetc}omrgor is krp,iIl
113ít3lm.l : / .kl, bur{on] l. ? kis c;p,). u.ib{. |,§zt. .7.§ir. \zf,;ílnna. kolhárz, móze.Kí).i.lc§. 

. l Irka. l rr)ll.zir). A iiis óv,,J,i.,. ii*- a .járékokon kívüi _-, ó: rend úi,;r. ";;rpár .cipőt kápink. 2-2 lii;tet Politrz'Űi*i iÖr.jltrlh, fil.t(r,nr t]scrké, zt kapi,rk , ' 
ti"i.-. ]

K('s7|t, -. 
^_ 

t,\aualnai; r nruIik.rjít a §iiri){,§Oíc:ztc\('íi ts scgít.tlék.
, A. bácsalnrási .§7q. sz. Tomori Pál cscs, :,Kariic,sllllv i j,jl{tl lti.llci k:ipcsn::lthd11 f}n(l l,erleNtl íj(|onl{ln},! (,sr:IoIi \lét.

A esepregl s$" §z. Náde§di cscs. meieg l;an-grrirt,.i_ .karics()l)vi3iilinypélt. t-li-tet*"- 
"i,t,ttta ki ;rjíndókait :rz insé{cseknck (D 1r.i,ílj cipől, 2 darah nadrágot, ]l ruhanoe viii,ánya§Ot és l1 darab haszná!t rulrát},A miskqlci 36. se, Szt. lmre cscs. a ki-

o§ztott élclmi§ze rep kívül iJ0 kr,. ruir*nelniír0§ztoii ,(2€t itis,kolc _rze;ényei között,
, A békéscsabai 239, sz. üunkácsi cscs. ka-rácsony a,lkalnlábói hat csalárlot üiir "-";

éielernmel. ruhávaj és túzelór,el.
, Á. kaplvári 3S?. sz. Rábaközi cscs, a k;-

náeson1,1 a következókkel ünntpelte rn§s:
élc,lerlr, ruha, szá!]ás n:.ejtása. ürüln ,lkn-
zlisa. mldárvédelcrn s niil- szi.xén^, csalitj-
nak a karácsoll§,i me§secítésc,
, á cegl€dbereell 896. sz-. Szi. Flófláil §§e§,kilenc szegény, tőbbgyermekes csat;rlrii"iil-
tott el rufiával és é'icleirrmel,
_ A mezöiúrl 2lS. sz. Szittya cses, t8 csalá-
Cot láiotl el él*lemmei. ruliáva,l és tiize]őv*l.
Az 

. 
r:dlmányhcz ;t c\3-i}a! minden t*gjg hoz,

zaJ,.rtu1.í.

.,A nyiregyházi 9'i6. sz. Szondv Cyörgr
lílsc§erkész§sapai a }1i..zió'flrsrl!atnirk sii.gedKc/ett. l0tt r},erc\nek atjn:k r lzcldnrkí,llyhán cbédcl.

,d,z esztcrgoml ql. §z. szi, Adalbert öreg-cserkészcsaoat a k,jveikvz,ikkel Jrn.p.itl
mint_ cstrkész, ;1 karlicsony1; §eséd4iezötl ,lpiébániának a 40 sze{énr- csaiáa resietc
meg.rcndczett k:rrácsonl.csr lebrrny,liítási|ii,r
§s. hedvcssé téte]éber. rc,,.ábbá J t3nullirttli196,;2 lakíljáva1 e,]\.i]ií ülte m"g a kar.i-
csonyestét.

A. budapesti Laios.utcai elemi lskola kis-cscrKeszc§apata aZ i§kUIa szcgén]. trnlJl(ii
segélyezésére cyüílört adománi,bkát. 

--""--"-'

,,A.szegedi t3{. rl,Pá|ly Dániet §§c§. ilja:l\enel az adakozás. mert iIincs miből ..,
mogláto_gattunk cg}. hat;saiádrrs srLii;t,'ut.Kls. s2iii( szobdbcn i;rklk, Nés!'en rlszrnrk
u.gy :ixt.ban. a takaró.;uii 

" ,rhijuk.., -;;Ű-
tulli(. ,anni!k. . Ilo§y eI}- nilunk szeqént-ebhcsaladon segithettünk...
, A,győrl .l79. sz. Szőgl.i László cscs. kétXoc§l 

, 
teimésZr:tbeni adománt.t s l,)rl pcn*,j

KesZpénZt adutt jt : r.jrosi SZe{ényson_
dozónak.

A dombóvári óó§, sz. Turán cscs, minder:
!1fj.l .t.xutii,t, _két játékol k-Jiri,.t;. E;;i;;K)allllasOn §lidták: l63.66 pengö foll.t be,Az. e pénzen szerzctlek(n'rir.iii mt"g's"rrullílnemút é§ élelmiszert is kiosztotia'lr as7exally gJ,ermekck között.
Á rniszería-bányatelepi 81{. sz. c§c§. iií-

|í,,, -- u .Darancsnoksá3 iránr.ításár.at _ ön_illi()a,u vegezték karácsont.i szegénygontlr,-
zas[.lkat.
.._Á budapesti .?. sz, Yerbőcz}, c§c§. néE},()rsc lnadiirOtetöket és itatóhclyeker léteíi-tett..a..c§crkészparkban. Nesv óiii,' r,]ii".res Játéksucrlcl láttrtr el szi:Aóny gycrmckc_

^..A,dellreccni. 23. sz. ,,Egyetéítés.. má\. cs.cr-. karacsonyi űnnepélyen cxy szecénr.tiúimcxvendú§c]t. - Á nagykaniz.iI ii.'*l ..ii]pád" c,r. cs. szcretetdólut,irrjin csakncl;' ,1:íi;-tncnrtvi,cserkesznek v,rlt .:*"-rrli r.:*r,ii,u,
tt l5, vcttdéHr, szeq én!. gyerrk i"oirerl tiJ,"ir.i.retctcsomag_gai is mcqaííndék,,zták,iker.
,1 .sar,kadi 559. sz. ,,Fudrusz .lano.'.'ii.'...orsjnként ruházotr tct . teinrr""i'-olanO?rrr.ii
{gy-e.g], .sok§yermch-íi szegén}, c.;l,id;i: -_"ADuoápcsli ficstcrutcai gimnázitrm l8. .".,_,Fő9rv La|os" cs. .s. ii oói.iiisn,, 'íiu"ií"
i9§let a nyomorcnyhitó akciokban r.aló sc-gédkezésből. Ezen kir.üi " rrou.itÉr,;t-'is ii-v.assttk lcvelükhiil eg}..-cgy er.. 

"lÁii).ii.rr'oI.i§l"l Cserkész.re _isy nyom,Jrék, sze*dnr,-s.{)ísü, cscrkésznek és hét jóteherségíi -j;ili§i
üJünaK- A.pécsí 669, sz. ia;üi-§ii"ri'.i,"ics. cs.,cserkCszci nagymeritivl.esíi-jjai,.1é"ki,|
l\1( §§ax.ug5-tudták széthordani. hogy mun.
I1:.,í.aAJü,i az esti ntunka"tlrri iO.iil[ii rir.)-níI_llalí lel crru. *_ A polsírdi 4§i: ;;. R;;-
l1i:11,1, ";.:, 

cs. 
. 
többek között nr,.áli ilirio,jilclle^sell lelclís7ítcti karácson}.fávat Iíroti- j.

- A szegcdi 592. sz. ,,paiúinv'pet!;:: .'J.cs.. le.vc.lé.b.ől: ,. . . . c ve Zeté.tiri ,i"ii ,iiiis2ívgárdákban. ruhafélét, i,iÉi,iIit j.;':"r;,ir:KeP9k9t_.adtttnk a szegélt1, sv.rók.[;"k'.-.',i,
-,Á 280. sz. .,Szt. lmre cs, cs. pásztorjaie-Kot..reltdczctL_-. A szigervári'6á.-;;, .:;;i-ítyl" És..cs. .55 ks. ruhát és áoó-.i.ri"iniii.ii

',il;:i!ü,1, 

-í§: 
Tí,*,.i:í;'lm ::iililliol osztott ki az insége.sek gyermekei Éoiji,l

,._A._Dutnokl 7ó9. sz. Gról Serényi Bél.;;";.Karacsoni-i ünnepélye aIkalmávai *i-"l,,ii].i]{yermcket ü.Itetett asztalhor.'ilr.'i "íiria"..;].
pO§,acsa. mákos-. tlióspa tkó 

",i 
ri" ot.il'Ti.]t,l.sz.t,tttak. kö2öttük 47 ö|úzet ;i,r,ai' l ii,

::]]9i, 6. ingct. 6 kütött rt:tast, I? pár melct
|allsny.a!. ll darab sapkit, i'*l,ii)o',1"",]J,]l úJ ruhár, 6 pár cipű ala tatnat,'}'i,;íit'".|1J,til. l dirr3h nylkher.et,i'-li.."iril, ' "'Mi;;"J;

- 

a f l r.%é
jle1. Xe.t ijrs9 a Karitász munkájába t uprs,i-lílriutt be,ie. Egy őrse nyonroriqiepet líiri.li-.ott me§ &arácsi-ltty *'lkalr:riiból,--'"

|' egr'Ík csapal írja; .. . . , ] c§aliilt lnJJlJ ,llultJ 3 t31,.tly; _krrácsoltr.r 11aryar e §erai§/.lrIn :núqlelcnt bL thlehenre: j,itdh,,t és ;,r;.,,solla jálta a szülőket és a izer",ez,i-;"i;;;itagjajt. Yárakozáson ieiú]i l.,i i ]aied",:ö-
1:l} :: . mindtnki bor.e1 x61,11 . i*r -',t ,i,:.)\,aDhilhalIunk mi is e szcgé,rt}.eknei,..A Desterzsébeti 8. sz. ru.ui' 

"i.ixór."*o_pal_ december 7-én me sharó-;r;ö;;;i;;';;i:_(9LL.. lslenrl§zí(let után fogrdalomtétel r 1,1ttnajd :r csapat r,íziraja .ái]iOiii'"riilil-i.i_
ff, c§apat vlzI[qlit voit vezető.iéról, a k,,mm,,.nlzmus, aiatt vértanLrhclált t,.ir nnir"o üitriis'tuzerzaszló§ról uevezte el, n .i-rr,iolir:.,tlsilct. Dübsa Miklós ódusanyi,, ,irlart, '.l, "

y {itr! 1 
" 

ót 

9 f r., #i f, ' i'oru. 
a 
ii; 

- 

;'r;,'..i ;i ;:j,-en.,.9.c. Ié} l1 órlkor Picscti, r t]clr-,ir,,;.]
í,1]1,IiIt. Rőr _díszterméb;. tl;t;";;";r;;.tlll_o kíjz§},úlé§ért" TÍrgystrruzat: t. Ilnökmesnyitó" 2.. Főtiszrviselőlr iclcnrese. j"' i:.,íJen7tfflí)s _leleltésd. és a zárszárn;rdis Lt.illulf, lilsa. .{. 5z{imvizsgá},lbizrlttsLig jt,lentósr.i. Az l936. il.i köliségeiiíirányzit;;;;;;_
]::l: |,,l iszírijltás es i,iieroÜi,iiiirás;' ii;;ivalisztasa. 7_. lnditványok. ,qz cs"ti"rei 

-;n.

y]lulnl]?K a ki)zgl,iilés elótr legaiább ktt-J,erIeí,.lr&§baIl nyújtJndók nc r kerriteti ijinok
;'*|:'-. A._csaparok az alapszabáli.ok 

-;: 
i

j::,_,^i,L§, rb. pontjil szcrint küldik lnc{hiZól
ldINdl. Lln(}K§el.

,_A városmaiotucal_e|erni iskola Jl6, sz, S;t,,ulc_ 15. cs, ue§cmber J?_étt trrtutta a,nril,-j.av.alisat _és karÍcson],.i ünrrcpélt,ét.
,lo:l Jjno§,.a M, Cs, mtItt,katársa j;rnul,
í_tsn meseket olvasoít feI a rádióhan,
. .,Lengyel. Iöldön.. című. Xep.*oiÜu*. *.rl -ben,l]tt ülda.!nn tIevcncdi,k mcs:r so.1lai .lei
ts},et nemzctl táh91. u napokbon mcgjtlurrii.rebrtti.r l-is nrÉx etforaáják ,, .l8iil.ier,(i.sn P, bolti árl Z.-. P "iáizr,-rüfi;;tú."l,,
a 

_ $ 9_r_v 
a 1_ C se rk é s l kla aótri va t ate ti ;; 

"Ó;;ik'
:.,il;4i8 .,Tuxvur Cserkész. U;;;il;i,.'"iF:;],tüütctel!d;; a7 ö*sze§ rendeltetés".i'

Á debrcceni 
_23. §z. ,.tigyetértóí.. _\íÁ\.cserkész.csapat k arácsonyi ünncpél!;e.

(iyóg vszert;i rakbart kaplrató

*f f,!i??;:".-"1'!J".1il§#f, .,i)"íJ,-Ji:§u5it,,l,iP,:
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Építsünlr iskoláü
't'utlud-t, ltogy nom minden masyar §§,*rekjár oIyaIl vi]ágtls, e§észséges iskolába, mint

anrilytntrcn "l'e ülsz. tse rkésztestvóreru.
(Valld nrcg őszintén, nem mindi$jr'lkedvvel!}
f s tudt,il-e 'I'e is, iúró. farag<i. mesterkedö
cseíkészteslvérem, hogy meg n 'l'e mühe.iyed
is világosabb. eÉ4szségessbi}, rnint bakházai
magyar testvércink elemí isk<llílja. Egv kis
atrlaka vart ;rz ő iskolájuknak és clönsült íöld
$ pedlója s r.ltt szoronglrak az eH§szséfiielen
levegóben egész télen át, hoc}, lesalább írfii,
olvasni tudó magyarokká vriljana,k. Ők szcrr,,lednek, harcolnak a míil,elt§ér{ért, nli pcdig
SOkkal jobh viszontok közöit hány§zor pa-
laszk<rdunk néha kissé nehezelrb sorsunk
miatt. lsiálló van az isko]ájrrk rnellett, csak
csy vékony fal választja ul attól. Ezért el-
határoztuk. hogy összeadjuk fi}léreinkel és
viláso*, barálságos i§kolát építünk a ha,kházi
ma§yaí gyermekeknek. Oti a jugoszlriv hatá-
,on szellemi világos.ságot ketl gt,újtatunk
nekünk m69_r,6r cserkésze.knek.

A cserkészek önkéntes adakozásábt)l i:ddit
beíolyl összegck:

750. sz, Nagy Lnjos cs. cs" 5,-.* Ij
145. sz. Sirály cs. cs. 20.--- .,
264. sz, tlunt"adi cs. cs. 1.1l) ,,
Jútett levelezőlap t08.* .,
5ó3. sz" l)amjanich cs. cs. 2.31. ,,
Adományi jelentettek be;
a kaposvúli cserkészek
t t00. ó, cserkésze,k
888. sz" Vasvári cs, cs.
a budapesii belvárosi körzet
mor körzet) csapalai.

A X. or§lágo§ c§§rké§r§íyer§eny kiírása

A versenyek az alábbiak larznek:

l4i}.-.,,* P
)(
13.30 ,.

(Szo-. A vetseriy! 1936 február 2-án larljuk meg. A ver§enyen a }íagyar Siszövel-
§é8 ver§enyszabályai az irányadók. Á versenJ,,en ré§ztvehet mínden eserkész.
akit a paranc§noka kellő rnódon ós irlőben benevezett, aki az egye§ vefserrvekrléi
kürt kiilönös ftrltételeknek nregfel€l és akí irrdulás elÓtt szabá§:os cserkési iga-
?o_iváqyá!_ f_elmutatja, ahelyt}ől kitűnik, lrogy legalább hat bónapja, a 18. éien
feliilieknél legalább egy éve. tette le a íogadalmat.

A versenyzök hároln liorosetáll,ban irrdulnak,L őregek, akik 18. éIetévúket betöltötték.
. lI. !lve!el!, akik a 16. életévüket a versenl, napjáig már betöltötték, de trrég

ninc§enek l8 évesek.
_ ,{Il. eserkészek, akik 16. éietér,üket nlég a ver§eny napján nem töltötték be,
dc 13 évesek már elmu.ltak.

Az első korosztál_v keretében kerül eldöntésre a családdpák r.ersenye is.A Il. éS III. koiosztályban kezdők és haladók.;erieilret rendez)ük mes.
Kezdőnek számít mindenki-, akí az 1935-36. évben kezrjltt síelni, mindenfii
más halatlónak. Ezt 6 n_gyp.iési lapon fel kell tüntetni. Akinél ninc§en feltüntetve,
hogy kezdő, azt haladónak vesszük.

licvezés az Ös§zes vergenyekre ef,y§zerre eszközölhetö: nevezési díiat minden
három cserké§z után c§ak egyszer kéIl fizetni. },ievezési átj harrnas járőrönként
1*.1 P..Csonka járőröktt is léhet n_ev,gzli, cle.a nevezósi díjáit minden "megkezdett
járőr után teljes egészében meg kell fizetni,

Raiiunk múlik, magyar cserkészeken,
bogy a jövij telet már rre kelljen a rési istál-
irilran tólte*iök magyar testvéreinknek §
hoxy a tavassaal me§indulhasson az épitke-
zés. A malayar c§erké§zet 2§. évének emló,
kére -_ a Jótett h,ét a'lkalm,ábili _* §zsr§tuónk
íelél)iteni az isko,1át.

0. v, t.

Az ingarői svéd emlékalbum ne§ielent.
könyvkereskedés útján mechozatható.

Á DRÉHER <roLoládégyár
képeskön}r,elben hirdetett pályázatra beér-
keze tt 198ó deoerrb€ll leÉjobb pályamurr_
kák a]apián egllesy dolroz csokoládét 8, köYet-

kezők nyerlók l

1. A}ért Annuska, Kószeg.
2. Ádor Lenke, Siklóg"
3. §mássy Lajos, Na8ykdrös.
4. ;§asi Áumon Béla, Budape§t, II. ker.,

Genu u.12.
5. Brém Ms8da, Burlalxst. IX, Knézits u.15.
0. Cs€h BóIs, tlüdrzentmilrál},.
7. czelvickgr Glzel|a, I íL pol gári§ta,líi§kolc,
8. Erdődi ÉYike. trIótlíőcsanak.
9. Ifj. I.arkas József, Tiszadob.

10. Fehi,r Anna, Budqpest. Lövölde tér 3.
11" f. Feiér ltárte, Budapest, IX. Ferenc

tér 12,
12. Hoílmann 0szkár, Sz€ntgottráfd.
13, Kolek Józseí, Budalre§t, Francia rit 42.
14, Koc.zka Lá*zló, Budape$t, SzilágTi Dee§ő

tér 4.
1§. Köíméndy Károly, §rór.
16, Lengyel }t§rgit, Ctnkota.
1?. Lengyel Béla, §imóngát.
18" Lerner Gizelln, Budape§t, Kálvá.fiA téF 11.
19. Mé§zárlcs Jen6, Győr.
20. Moharos József, Budapest, Dombóváifl

u, 2.
21. Molnár Mlklós, Rrikosszentmlhály
22. Nemecsgk Ádoü, Budsp€st,}Luányl u. t7,
23. Piszkor síndor, Kelznyét, u. p. Giriuc§.
24. Radnay Erzsébet, §zékesíehérvár.
25. Ifj. Semecl §ándor, Já§árokrzóüá§.
26. Schweltzer Mlklót, Etztergom.
2?. l'óth Anna. Ifszt€rlom.
28. Ublyóntt< vittortai Budgpost, Bakatof

u. 20.
29. Vlda iíarglt, Kunhegyes
30. Pikó llonkg, Turkeve,

A pályamunkik minden hó 20-i§ küldondók be

a DnEHEll clololádógyár
Budapest, X. portaílók 22. cimre.

uiléz Faragó .Ede s. k. Kolozsuárg Béla s, k.
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KI K/C§O.DA?
Karácsony és ujév alkalmából vala-mennyi cserké,szszövetség üdvözölte

4 rnagyar cserkészeket, -Ezenkívül a
!övetkezó érdekesebb üdvöz]etek tar_kították gazdag karácsonvi nostánkát:B. P. és csa[ddia érdekés thristrnas-
card-ot küIdött, nrely az . osztrák-
ma8yar honarchiát idézi emlékünkbe:a kép az ujzélandi Ferene József
8lecc§ert ábrázotia _a közeli temnlom
ablakából nézve. En]ék a ürief taiatyi
világkörüli útjáról.
_ A kültöldi előkelőségelc sorában ottlátjuk GuszIau Adotí -svéd kírafui- h;;:
cegnek, az ingaröi'öregcserkés?tábor
parancsnokának sajátkezű tevelét kis-
Ieányának művészi fényképe mellett lEmánuel liechtensteíni- h6rceoét. akí
e§yílttal _ szövetségének ktiHgyi fő-titkára és kitürrőön beszél máövarul_
valamint .[saccs, ausztráliai főkorhanv-
zónak, Lord Glentanar-nak (aki -a
birkenheadi Jarnboreen 1929-ben at-
táborparancsnokunk vo\t\. Lord Wa-
ríng kenti főcserkésznek''az üdvözlő-
lapját, Renalo Ricci alasz testnevelési
áIlamtitkár táviratát és kann észt
kö4okt. min.(aktív cserkész, résztvett a

ÁVÁGY;
Jo i<rvlrvs ÁGoK AVILÁGMINDEN TÁJÁRóL

külföldi cserkésze_
ket, akik az idén
jóktvánságaikkal
szövetségiinket

fölkeresték,hanem
igyekszünk mind-
egyikről ar,t ís
tnegrnorrdani,hogy
kicsoda. Most már
azt is tudjátok,
tniért adtunk ilven
különös círnet en-
nek {z irásunknak.
Tehát kezdjük be_
tűrendben :

Akerman finn
Gilwell-vezető, a
gödöllői finn kon-
tingens parane§-
noka 1 Bartolo,fia-
tal cserkésztiszt, a
Malta szigetére ve-
tődő magyar c§er-
készek jó szelle-
íne; Antong E.
Benaki, volt §örög
főcserkész; -Glad
Bincham, kenti

dés nemzetközi lntózeténeÉ diákleve*
lezési albizottsága, a belga, finn. fran-cia, holland, német és olasz diák-
levelezési iroda. a Gilwell-nark oa-
rancsnoksága, a'cserkész-alpinista kiub
és a nizzai neínzetközi csefkészotthon.
_ E _sorok írójához írjabban sokan
fordulnak írtmuiatásért-olyanok, akika cserkészdiplomáeia íném]elvek'oláne:a fira§a§abb diplomácia) r{esrer'seqet,szeretnék elsaiátítani. Hopvan fod-a-nak hozzá ? -Sok fejtöréit okozffak
nekünk, ínert bízonv irrí sem tudiuk :
mi teszi a jó diplotnátát ? Ecvet azon-
ban tudunk; fiyelveket keil-[udnia és
,lehetőleg rnindeirkit istnernie ke]I. En-
nek a korántsem tudománvos követel-
ménynek ellenére láthatÓ. hoqv a
diplomácia nehezen elsajátíihatÓ-ines-
terség, ahol a logika ndrn §eÉít és az
inaséveket nem lÖhet megröviáiteni.

Mintegy vála§zul több hazzánk érke-
zett érdeklődésre, az alábbiakban nem_csak felsorrjljuk azokat az isrnertebb

gödöllői Jarnboreen) néviecvét.
, Kiilfölqi intézménilek kiizÜÍ megemlé-Kiilf ölü i nt ézmé ni1 ek kiizÜÍ mesenlé-

zett rólunk a szellerni együttműkö-

titkár, akinek a táborhelyét rninden
évben felkeresi e5.-két m-agyar cser_
kész ; Bonsletten, volt svájci ítcserkész,a nemzetközi bizottsál vott tapia i
Slanley Brown, kenti palancsnok Öír]
kenhead után Londo-nban vezetie a
qagyarokat): Hugo Cedergrén, a svédKIE cserké§zek íőnöke : deoróe Cáítds-
ír_ rrjságíró, Magyarország fragy ba]
rátja, aki nernrégen tartott előadást
a Külügd Társaságban i Daia román
delegátus volt Gödölt6n : Dunsdorí.lett főtitkár, gödöll6i istrierős a Ek:e:
rollt, svéd főtltk-ár, kétszer járt Magvar-
országon i Fens, holland katoli_kus-ve-
zető;,Dgmoke Grecn, az angol szövet-
ség f6titkára ; God|reg-Fausie/í tábor_
nok, a gödöllői brit kontincen§ pa-
rancsnoka ; Michal Grazgnskí sziléiiat
nagyvaJda, a lengyel szöúetsép elnöke:
F. Hauet, a nlzzaí nemzetközi Öserkészj
gltho_n igazgatóje; gfóí Herberstein
(O. P. B.) fócserké§: 'Oue Holm. adán cserkészek elnöke, akít a Óánkirály cserkészmunkájáért lovan§á
avatott; tTl. S. Hooker, gödöIlői ismÓ_
rős ; Jens iluoss, dán' iezetó z Jolut-
slone-Hogg őrnagy, Gödöll6n' otyankis egyiptomi csapattal jelent men.
amelyiknek csaknem minden tariá
lnás nemzetiségü volt i Harru C. ru-lian, e ,,Big Chief" néveú ísmert
óriás skót ; Ukko Kiuistö. a ..Vitéz_
ségi érem" finn szerzői e'l KŐobloch^
osztrák vezető (ö. P. íi.'t i Kau Lau!
rilzen, dán külüi{ri titkár ;' De'Leonu
Riuero, manilai lápkiadó, Budapesteí
tanuló filippino cserkésztestvériink
apja ; Ljubouíc, volt jugoszláv kül-
ügyér; Louhíouori, fiún- föcserkész ;
Maclntgre, skót fótitkát : IVlichelson.
észt vezetó ; Mukerjíe, hindu vezető.
aki civilben egy rádzsa személyekörüIi
tninlsztere : Nagarkat, volt hinóu cser-
kész 1934 ószén járt Budapesten:
Mahmoud, Onsu. ecyintorni v€zatö eaú
ídőben igen súiűn-ínégfordult a Naffi
Sándor_utca környékén ; Hugo PaaI-
mann, észt delegátus ; §cáíel tl, Prean-

ho|, oszttdk (Ö. P. B.) vezető : E, E.Prior, íettetünk volt Birkenheád-ben :
Rambonnet hollantli admirális. a t<ti""i]
kező Jarnboree szervezőie :'Rautsmá,
9:qt klilügyér ; , Wan hobtanÚ, -Ű
roen Járt, angol csapattal Solnocv-
országban ; §anders áusztrátiai főíil-
tár Victoria államból I De Satait,
Gödöllőn a ceyloniak veietőie : Scűil
mQnga, volt_ görög külügyér ;' Sed.la-
|zek,. _P8J* ^lengyel cserkészlap sz€r-
kesztóje ;. Símboteanu ezredes] a ro-
mán_ szövetség igazgatója I Spencer
bác§i, kenti íőtitkár, aki- Bírkehhead
_ulán a magJi{rr cserkészek londoni
Iátogatá§át bonyolltotta le. Gödöllőnpedig a Magyar Cserkésznek sesített :
!9r!nan Spencer, az előbbi iia éí
Párizsba.n lakik; Leonard. Spiller, az
angol rnélyvízi cserkészet mecálaoíÍóia:az 1928_iki tl,hanyi vízitá6orbán "aá
an8olok vezetője ; Strumillo. lenpvelproíes§zor, a nemzetközi 'bizotí§áq

Las.i3 i Tepser százados, osztrák (Ö]
|. ry.) ü. v. elnök; Thiel, svéd kü-
ltgyq! ; .Tod eztedes, szintén birken-headi fetterünk; Ernst Trachsel. a
nép§zefú Etra, a gödöltői sváici líon-tilgen§ vezetője, a kanderstepi csaoe-tok házgondnoka ; Walton -ezredes-

H 
*hffi *Tfitái,jf iH:lxi,,,J ! tr :

malasekare, _Gödöllőn a ce_vloni tancoX
dobosa -volt; Zimmermdnn, osztrák(O._P. B.) vezető, Gödöll6i1 szintóna iltagyar Cserkésznek sesédkezett-
_ .E, ?,zel könqyltettünk esy= kicsit álelkiismeretünltön és mosü-már kívá_
nunk mi is jó munkát az írj esztendő-ben minden titko§ díploinatatehet-

kezett rólunk a

ttloki csuhol, derüI Öcsi,
,rMaguu Cserkész" kellett neki.
Naggszetfr^, szőI a papáia,
S ggorsan előfízet rát'a- - más.
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UcIl lllltluen IrIKO§ OlDlomatatehet.ségnek. Átángi isliáÁ.

ttlúrton lalos lublleunl alDumn
közhJött techntkat ak8dályok &latt c§§k
|erllr hó vó3úo |clodl rr3.

I MártoD rnüterom.
Mar8tt körüt 31*-js. si.
.664, sz.

Ára r

Már a gyermekek-
nek is ODOL fog-
péppel kell fogaikat
ápolní. Az ODOL
fogpép megörzi a
fogak szépségét és

egószségét.

Kis tubus P -_.7O
Oriás tubus P l.*

Pcng6
2.50
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§z§N Ae M, c§-
R. Jr, §zeged, A f élyképllályáz:rirt min-

den kíilón§se§b íelióte.l n{!kiil 1r*ki:iidhcterl
képcirlcr, Jtlctrlcg küli}n|*rr.r idlrr,h{1,1l,ilr.a,
zat nincs, de jó lénykór:eket mi*dig ,§zi1".rijl;
látunlk,

21.807 ,, VeszDrém. Szirqs*,:r !l:lrlk },j:-
ltirll'ft ", irisjt u .,Buni.rkrlr,', s./,;jr,,\.,l ('.-hJl:
Ls. Taián a 'fe ir;isaid. i§ l:l].sárt!,k :. ü!jol?-
,dafestékte.

T. K. * Krdves Pajiis ! ]{dyte icn ievelc-ket liem iliik rim írni. lrd mtr n9vcdci i
címedet, s akkor válasz,*iunl-;i,,.l1i órde,
ke lhez" kiildött kórd.óse dre. {Vii }aszhdlv*E*;
kiríink!)

§ndreyf, és másoh is! A posia csak?ü t.*it'
szállíria a llvc]tket ]rr ii)l, p,rrúór|. ,\ iil.í.
res M,, Cs. rrent en{edheli n]eg azi ;:r póuzú§yl
,fónyűzés,l, bugy mások lreh.ett lrünirr{s*ki;l
fizesscn. -- Cstlrba .lózsei, Tapolca. .-zír,i.
§cn közöljü}r bár.kine,k a murr'ká.iít. h* a rrr!r,
tékCt mc{ütt : épntn szükstixiin|i r..,,,
Várjrrk gunil,,sJn me(ííl cixkcititi. Id..
Tóth Józset, §zomharhel1,, f i:tr c, P rjt rn. tlr
lUrl'ld. hl,..I}- .rrrlct llell} rzll1.1.1 nr,1.1ilri
váil},kónt feladni? Ucy a leqolc:óbl-:, iirr Jrri--
lee,j!:rpolr küldöd a nre gi*jiést l ÍMcxjlgy-"atm, ha ószrer.t.szik lt:v*icclei .{,lt P"'tliil-
tetesi íizettünk volne !)

A *U§AP§§?i c§§RKÉszK§Rüt§T Kftl§zTlNAYÁx§§l KöRZ§T3
navarnbel a4*27,*, kÖzÖtt rencie:te t. Toldy f*ranc*reálgknná*ium dfsztermébcn alsó íény&§B,kii|lhását. A kiálftrii§sn 9 csapat 27 cserk4*ekiilííeOi* 

"*tl rátzt legiobb k*peivel, A kiálli*át* viadx§:*gh:ő $éia k*r, elnök úr.nyitol,t_1 .meg, r*aid Jor került * i.]il;iilrrJ'r.uiloia.lun ,nna***itfén7káppá|láaa.*on győztes kép_ek dílainak-&iosziására. A d{jazatc ÜJ;"k-F;.";;-Üimo* l4s, t{r,ú*ri§rig7er .l87. Bal*glr Ailtaí l{8, Rajor Gyule 304, tloór §y*!a 33'a" *i ilŐ; Áadrá* 3o{. r,rv*t*,voirak, A köt.r€t á,-ióké§ í§nyképészeti yánd§r.Jjiáe a334. Ápácai Cu*iillno""*r*JÚá§íc§ap** §y*l.:+.

l\ Rejtvényr§yat üzen:
}t. C, l. Ejnyr-cjnyc" ll:rrrnadik pOiiáIi)tji_

nak m,ár lc ke!i iurjnj:r. irtii R:'ikócr,i nr.r,d:
Néld mcr a] ur.'i]l,:l:)lii1, r,ir t izu',r.:i'lr hu
l1,csuti r.in. Bugyi B., Rakamaz. Ürü!ijl;il.
{trlr1 lr1l1p1;. ;r ]lri, clijijz;ról löló, H,,(i
nyea§u-a tört ? [.chc!, eg:v-slöre aztlnbln cslriipénz is silii-sok óriékes kijnyv l.air elő;r;-
llir{i:.v3. ()lyasd *l a lalll_1an it pt)nileitdszCít
és ha szOIgil]rnasa* iejie§etsz. iriztosan fe ;s
í!]{s7 n\ C::]i. - R. János, Mór. Re,;r i:l.rkY':l :.lllllú] i,:r a<ni tttrn s.{;]bJd. mÉ.: ('.i;iiJ,
ln€gc_!|rnkjiod 9z egd§z §záínot. Áz ilr.en ki_
1,ágoi! s hozz;ink b,ekíildört mesfeitéseket
nemcsak, hogr- lem pontoz,zuk, d9 a röbbipontszámbói is ]cvtrtlunk 2ui 0-or. -- Többek-
nek. Nc irjltok í].v-en círneket:,\1rg1-1r Cscr_
kds;5lllt, {rerkészttislr{. Cserkósziip. A iru-lycs cim: _ Magyar Cserkész IJrtdapest, \'..
Na<5, Sítrdrrr-utcl 6. Ll:hutöjvg Ier.clczíiIapúri

kiilCjélck be a megolíiirst. ítv rl]csrib]:. §
5ud;lt,r.tit,h hr i: iti,u lrlrtr,lk i (,.,_ ri.lr;],,l .,
1!.. ]\i}§\ :itl!d"úI-ul-,i í]}.

A karác.sonyi §z.i,i* megr*i1*9eii le}r,uá.f i-aizi|nh:t* kirr,iiljaik.

3eküldött könyvek;
Palóczi fdgár huszonö! éyes irorlalmi rnurr-

kássága. Atrasyar i:}ibliosráii* kiarlílsr., [3r;rj;l ,

pest. 19J5. 4li rrldal. Are ,] pcígij. -'. Pohór"
nok Jenő; A verhetellen tirrene{y. S;lcit1 írl_tirn ]'ársltlat.

}í- c§. GÁRDÁ*r.a
Létszánrcrn felül fizctnek *lti ífrilv_
tatás; : $rn gil§, Pít.9 és §79 'tsii-

kószcsapattlk"MAGYAR GYÁXTMÁNYt

*,:!Ti tko;§ fegyverg5,árhanl' cíttrit cik lr heli.jezós1,.
.l;leje az 5.-fi" oldalrrn_

né§e azonblrn megnyugtatótag lratcrtt a k*délyekre. Tolmácn
{rtján l*özvetített bes*óigeté§tink fcllyamán végre anulirajutottunk, trogy a fegyvergyártás iránt órrlet<ldattnk.'

.Nalry- kö_rültnérryességgel bevezel,tek esl, tuiíhctybe,
amciy.lénl,egileg _e8}- u(lvarból állott, rrrelyiiik ugy ,'O*zátető alaLt volt, Itt nem csekély meglepetó§iinkre ktízzethajtott acélfiirókat tatáltunk tizcrntlen. i{intlen, íúróba,
pu§kacsŐ_volt beftlgva és neln győztiink ázon csodálkozni"hogl ezekkcl a kezdetlege§ §zer§zánlokkal mil.verr ponto;
furatokat f§iná}nak. Tjgyanez yolt az eset azoknál ai{rrók-
náln a}nelyek a vájatokat vésték a csövekbe.

Kórésúnkre mutettak kész fegl.vert is, amel1, itt kószült
ós arnely*n nagy c§Odálkozásunkiá rrtt láttuk nenrcsak az
angr:l király rnono§ramját, a G. R, V,-t, hanern a B. S. A.*jel:rést is, arnely a birmin§bami feg;vveigyár jelzése, a sor-§zámmal ós rninden egyó}.r az áng;t háil§eróg feg;,verérejellegzetes isme*tetőjellili t Kezdtiili megórteni; hoff mieri
3.o1,1.ott.1. eg},ik ang01 aktív tiszt ismerösüirk" iogy uzitt készüIt fegyvereket móg ők is csak abban nz .Öb*r,tudják a sajátjuktól mfgkütönböztetni, ha rlarabokra
§l9dil és apróra negviz§gflják rninden ftszéL, Pcrsze lrasz-
náiatban miharnar kit{ínik a kettő közri kütömbsóg, rnert izitl készült feglverek c§ak 8{:} lövésig hordarrak }orto."n,Innen szárrnazik a kettő közti órték[ülöfiüözr:t is. nris Űitl készült legyver piaei órtéke 25-*40 r§pifi, azaz 50:80pengő között rnozog a kereslethez mórtert, artrtig az igazi
flnÉol fesyver zírgforgalmi ártékjegyeége titi rufra l

Ekiirirra már olyan jrilra ltevorerlt iinlt v+lrel$g!;ií.íritl k. t

kal, hogy kirukkoilratt unk fén},képczris irántí k{rr:lÁ tink}ili"
Rövid t.arrácskozás uián szL ís nrtgerr{ed{ók. Mikiizirr:r:
lázasatr c§attogiattlrk gépeinl<et. észrcr-ell.üii" lrr:lg1" ll tu.ult-
kások nag1,obbik része tnindi§ gonclo§an ílg3, trii;,ezkedilr
a lenc§e láttára, hog_v arca nc lássék, Hz végiit f.i i5 {iirrl
ós rrregkérdcztiik okát. A l*gtölrb inelusrrak irgr-anir t1l1,,,,.
ellenliezőleg az a hátránya a, tényképezósn,él, ll*g_v ncni icir*i
arra rárentti, hogy ne })ánluljolr a gópllc l

Ertleklőclósünkre nyqrl. felvilágosítá§ l*ljt§fl! slii.-
§zerű volt. lfiszliréten, közöItók yelünk, htigy az ilt rilkal-
mazott urak na8,Y rÓ§Ze nenl tartja felette §Ziik§i.gcsllek,
hogy ittartózkrrdásáról a nasyyilágot tájékoetassa. Feltúi.tl,
leehető u§yanis, IrOé§: bizonyos irrriiai rr:nriiirlratilságc;]<
igen tnelegen érdeklődnének tartózltortási ]relr.ij k te]e l.
Miután pedig mégsenr tudhattált biztosan. hog}- az álta*
lunk készített felvételek nern, keriilnek*e mégis valam.l;.y
rendőrközeg kezóbc, a bietonság keclvdért inkább kisró ei_f*r.
rlították a fejüket l

Távozásunkkrrr külön biztoxílottuk íiket dj,szkróciónk-
róI és a lcgjobb kíválrságokkal keltünk ú|ra. }3út,:irzá,srrl
házigazdánk búsan rázta meg a fejót:

-_ Ránk fér * jókívátl§ág, urak l SzornorLr irl,őket óliink 1

Pang az ipar ! Mintlra már §enkínek sem kejlene a mi kltün,ii
fegyverünk t Igazán elktlne már es},- kis háborri !

Gondolattran negvígq§ztaltuk : méItó társa Armstrring.
§korla, Schneider**Creuzot ,"lraknak és társai.krrak. esak ir
a baja, hogy nincsen annyi §zava a tonrloni és egyált ,,l*-
§zeTcló§i konfertn<;iákon !'' K. Malrtór ffríg.r7es dr"
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SZ§RK§§ZT|: FODOR

é,. Egges,sre§#x§aágÉ áBEe,Ésré€e§*pge
a briisszcli 1935" eoi ,,,"*,"iJ":il:,:::;XT::-j-",#":il:TJ'1;',#; most inár a Magyar űserkése-

rexxzushoz jelentést küldőtt a magyaror§zági állatvéitelem- szövetség felrlolgozva kőzzéteszi.
rő1, § jelentésből a következöket liöziiljük : 5. Az élőállatokon való kisérleLekei ós bcrricrrlásl kót

§{irgyarorszá§on a,z állatvétleltni üg_vet állaláliarr a kö- min. rendeltrt liorlátozza. 1888-ban a vallás- tts köeoktatás-
vetkező törvérryes intézktdéseli szabályozzák_: üg_vi miniszter az orvtlsi eg},et€ln ós a íöldniívelósügyi

1, Az 1879. ór,i XL. sz, kilrágási büntetőtörvóny 56. miniszter az állator:vosi főiskola számára egyfortna rcndelc*
§-a: ,,A,ki nyilvánosan botrálryt oktlzó trródan áltatrrt kluoz, tet adott ki, tnely az élvebr:nc<tlást.csakis szigorírarr tudrr-
v:rgy rlurván bántalnaz, rlgyszintón, aki erz állatklnzás rnányos célból ez intézetek tanárainak engeeli meg azza,X
*l]err kiatlott rerrtleletet vagy §zabályrentleletet rnegszegi: a kikötéssel, hogy ha alacsonya}:b renrlii áilaton is vógre-
nyolc napig ter.iedhető cJzárással és száz íorintig terjettlrető hajtják a kisérletekct, akkor w: áltlozzanak fei magasabb*
nlérrzbüntetóssel tüntctendő," rendűt. Yolt kiiliirrben eg; kiilön egyesülct is az élvebonco}ás

2. A tn, kir, fölttműr,e]ésüg!,i mirriszle.r 1901, óvi ellenzésére ,
2;t.655l\:íI. tc. renclelete a lnezőgazilaságról és mező- 6. G,alarnbtijvő verserrl'ek és hajtóvadászatoli - §,rj-
rendőrségrői szóló 189,1, évi XII. Lc, |s7. és 58. §-a alapjárr no§ -,*, nróg mindig törtérrnek tiltakozásaink ellenére.
a mezőgazdaságra haszrros emlősök ós lrrarlarak nóvsorát 7" Á prónek állatkinzó tcrntelése nálunk nern fordui
adja éslazokat védettekrrek n;-itvánltja. elő, a tárr_vérvas és más állatkínzó csal:tla ellcn nincs ren-

3."iAz áliategészségügl-ről szóló 1928, dvi XIX. tc.
ós a végrehajtására votiatkozó rendelet, nrelyeL a rn. kir,
íöidműr,elósügyi miniszter 100.0000. sz, a. 11.932 tlecelnber
31-én adott tii. nz a törvényes irrtózkedés revidcáljri az összc§
eddigi állatvódeltni rendeleteket.

Á kongre§§zus kórdőporrtj aira a kövelkező táj ékoztatást
nyujtjulr üfagyarrrrszág állatvéclelméről,

1. Á vágóhídi eljárás állatrlédellrri szernprrrrtjairól az
á}lategészségüg"vi törvény végrehajlási rendeletónek 1}0.

§*a rcrrelelkezilr. Hszerint á nagy állatokat clr,éreztetésük
előtt -- a sürgős kényszervágások és a zsidó ritus szerint
történő vágások kivételér,el a],kallnas rnó,-lon el iteti kábítani.
§ rendellcezóst ei kisál_iaiokra is alkalrnazni kell, ha azakat
köz- vagy magánhírlon vílgjílk le. Ezenkívül átlatvédő intéz-
kedóse}ret tartalnrilz ez a § a zsidó ritus szerint t.iirtónő
vágásokra is.

A 27.43$11931. sz. íöldtxűvelésúgyi nrin. rend. az (r, rr.
sertéscsapda }rasználatát teszi kötelezővé. A kábítást
azelött a Rapirl készii}ékkcl, piszttlllyal, vag}i az egykezes
kézitaglóval végezték. 1934 jttliusában a földtuttvelésügyi
min. á villamos kátrítóltészüléket tette kötelezővé.

2. }1agyarországorr a kutyákat nem ha$znál,!ák tclier-
hirzásra.

3. }lányálrban, ertlőkben és }rajóvontatásrir nálunk
yilkán lrasználnak lovakat, akkor is vágányok könnyltik
rrrirnkájukat. Külön törvényes intézkedésre e tekiutetben
rrincs sz(iI<ség,

4" Á nraclárvédelehu,ő] az említelt 1894. évi tc, és az
crre vorratkozó 19ü1. évi min. rendelet gontloskodik. A nra-
rlárvédelem gyakorlatát a tn. kir. Madártani Intézet a Mag,yar
Orrrit}rológusok Ször,etsége, a vicléki állatvéclő egyesülctek,
az iskolák és a halóságok intézik. Fészekorlúgyára van
Külmel llártonnak Rarauyakárászotr.

Az iskolákban !1 madarak és iáit napját. 190ö-ban és
az Országos lfjúsági Níadárvédii l.igát 1908-ban rendelte
ei a vallás- és közoktatásügyi minisztcr. §bbö1 az 19i}iJ.
évben Orsz. Ifjirsági Átiatvétlő Liga lett. Az islrolai hatósá-
gok évenként 12 kérdőpontra, jelentést kül<lenek az isktllák
áilat, madár- és favéclelrnóről' és ezeket az Orsz. Áttar-

deletünk.
§zekon kiviil neg kell emlitenünk rnóg nóhány törvó-

nyes vívírránynnkat.
Áz 1$32-*33" évben Pest vnr" 26 kiizsógében kísérlet*

képpen kötelező cbuétlőol.ttis polí" 1.9it4 január 1?-tő1 kezdve
a lölelmíívelésügyi rriirriszLer 11.§üt}-*,1§3J. sz" a. elrcneleltr:
az állatok őrzésénéj használt kut__vák kötclezii, nregelőző
beoltását az egész országban. 1]z év tavaszán pcdig Budapest
és nás városok és községek összes kutváira kiterjesztették
a köteiező oitást. Reméthető. hog1- a legközelebbi 7épés az
áItalánosarr kötelezó ebvédijottás eire,ntlelése lesz. E téran
Anjeszkv Aladár tlr. egl,etetrti tanár és Kertrler Nándor
dr. nrűki'itésének köszötüret-iük az erednényt, tnert ők álli-
tották elő az új oltóanyagot, eleitrte házinyülak, kósőbb
juhok agyvelejéböt.

A íöldtnűvelésügyi migisz,ter 1.931 noveínberóIrcn eltil,-
totta az állatoknali tűzcs bélgeggel aató megjelölését, 193t
ntárciusában a barorufiak tiinrósónél előford.tlló kinzásolcat"
1917-ben a fcjősteherrek tőgyeinek trtesterséges felduzzasz*
tásái, 1928-ban pedig elrentlelte a baromfi typhus és gümő-
kór elleni véclekrizés rnegszervezósót, 1935-ben tervbevette
természetvé<lerltni terület létesítósét a kócsagok }negrncnL€-
sérc a l{isbalatcrn<rn.

Brrdapest szókesfőváros l93{ őszén me6lnyitotta állat*
mentőállotnását ae állategészségügyi telepel! egy új lnodern
mentőkoc§ival. Azeltitt ezt a szrrlgálatrri az ürszágos Á}lal"*
l,étlő llgyesiilet vógezte.

Az üj 1928. ér,i állatc§észségügyi t"örvény szerint nent
szaba<l rnár kóborhrrlyíik szírrltára írlla|rnerredék}ázal, icnn-
tartani, az Orsz. §l:rtvédő Egytlsiiletrreii ezt irz intézrnényéN
tehát végleg meg kellelt szüntetni,

áz állatvódelmi esznré1. }rirtletjúlr kiaiiványainkkai
(Magyar Cserlrész, G_yernttlktral:tár), a Népművelési T]izcltt-
ság előa.dásail,al, a Rárlió {rtján. Y§ritrak rrlt:$,a iwiittr gzak-
lapjaink és a napilapok is sz{vcserr szotgáiják ügyiinket,

Az új keretek között iparkorlurrk a rógi tevókenységc{;
nemcsak frr}ytatni, hanenl kiszéieslteni ós az állatvédelr:m
esztrrójól és gya}iorlatát }iiiiönösen az ífjtlság körében
ierj eszterri.
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kri,stóí rnisszionárius ;tfrika lieloti réseében akart'
híveket szerezni az evangéliumnak, s márr két, óvc, hogy a
'Tanganyika és a Viktória tó közötti vidéken, 1!íagaditake
kőrnyókén élt missziós társaival,

Bizony, nem entele,tes háztran laktak, hanem a kisuahéli
törzs íeketóí segítettek nekík egy kalyibát összetákolni
batnbuszpóznákból, banánágakból, mimózabozótbói. Mikor
a má§odik óvben a kalyi}ra falát vesszövel befonták, sárral
,lrtltapasztották, egész*n trarátságos zsellérház formája lett.
§ hogy az európai otthonosság annál tcljesebb legyen, az
esős idó beálltávat érkező fecskék közúl egy pár fészket
ragasztott a bejárat fölé.

Egyetlen háziátlatuk Rolf volt, a szép, símaszőrű,
német vízsla"

A háztól nem me§§ze a négerek kunyhói. odább buja
legclők, kukoricaföldek, erdős dornbok; a iátóhatát szé-
lén pedig a Kilimandsáró csücsa fénylett.

Kétévi tartózkoclásuk atatt sok seépre, jóra tanították,
szoktatták a feketéket, akik bizonyos áhítatos félelemmel
víselkedtek velúk szen:ben. §éhányan már a rrl,eh,üket is
megtanulták és rendesetr résztvettek a mindennapi ájta!os_
;ságban, Egy árva, 12 év körü]i néger litrt peüg egészen ma-
,gukhoz vettek, miután apját egy összecsapáskor a §zom,
,szédos masai vadak feldarabolták, anyját meg foglyul
.hurcolták, aztrtán a diadal mámorában felfalták.

Bottoló, a kis néger legörömestebb Krístóf atya körúl
volt, akínck nyájas, őszinte, neleg szeretete nag*v hatással
volt rá. A kis íekete csernetében is érző szír, laliott s igye-
kezett pártfogója kedvében járni. Segített a főzésnél, taka,
fitásrrál ; vizet, hordott, fát szedett és délben olyan étvágy-
,§yal ette a fótt kukoricát, mint egy pávián.

Hossz{t, vékony, fekete ujjaír,al csettintgetett, amikar
ebédhez készültek és örömébcn &uzzadLn piros ajkát nyalo-
satta.

l{a a vacsorához lrüst aprítottak, néha megfeledkezve
az i}lenrrőln jótalésről, I}yer§en kapott be egy-egy falatot.

§zért szigorüan rnegdorgálták.
Ősi, varl saokásait íeledrrie kellett.
Roppantul szeretett fürödrri. Napkőzben tízszer is

beleugróit a házikó sarkához állított na51,, víztartóba.
nrelyben a mosáshoz szükséges esövizet gyüjtötték. Azon
nagyon csudálkoeott, hogy Rolf miért nem mer utána
ugrani a vízbe is ; mikor még az oroszlánt is kilármázza
Az átjárhatatlan folyondfural beszőtt, §á§os bozótból.

§gyszer, {rgy a délutání fürdés után, még napnyugta
előtt ae udvaron iilte.k nrindnyájan, a hatalrnas barnbusz-
csoport árnyékában s a fecskék aggódó visongással c§apon§-
tak a víztartó körül. Le-lrlesaptak ulerész íveléssel tgé§z€n

Az állaíok öszlöne
a kövekig, melyeken a víztartó állott, azután mint
a nyíl, surrantak fel isnét a szürkülő estí levegőbe.

Ez a szátntalanszor megismétlődő fecskeaggó-
dás végre feltűnt Kristóf atyánalr" Rolf is órdek_
lödve kerülgette a nagy, déesaszerű alkotmányt s
néha be-beseagolt a kövek közé, majd meg tú§z_
§zögve ugrott, tovább. Amikor Bottoló látta, hogy
a hárotr íehér ember figyelme a fecskék s az okos
kutya felé fordul, az ó ltíváncsisága is felébredt:

_ Miről beszéltek, Kristóf ? * kérdi a saját
nyelvén.* Netn tudjuk mi lelte a fecskéinket.

*- Pörijlnek a kutyával * mondják arra
fordulva a többiek is.

*" Az nem lehet '_ íolytatta Kristóf megíott-
tolva, * hiseen azza| má,skr r .is békében vannak, enrtek a
nyugtalanságnak más az oka.

Ebben a pillanatban a kutya a vlztartó melletti kőnél
hangos vakkantással tátnadó állásba helyezkedik. :

Amint odanóznek, Rolf orra előtt egy ugrásra készülő
kigyó nyugtalan fejét látják mozosni, helyben a környék
egyik legveszedelmesebb férgét ismerték tel.

A tfusaság széjjelugrik s egyikük a víztartó másik
oldaláról egy fejszével igyekszik ésarevétlenül a kígyó
köeelébe és annak fejét * amíg az a csaholó kutyát leste *
egy csapásra levágta. A veszély elmultával nyugoeltan
ültek vacsorátroz, A fecskék s Rolf ébersége egyikúket a
biztos traláttól mentette meg. Bottolót Kristóf atya kór-
dése ébresztette fel a rémülettől:

* Tudod-e, miért csicsereglek, miért nyugtalankod-
tak ezek az okos állatok ? A jó Isten, akiről én nektek oly
sokat beszélek, ezek által figyelmeztetett bennünket a lralá-
]os veszede]emre.
t", Bottoló tudta, hog} kígyó marása ellen nem lett volna

on,osság s arnikor este eg;ütt tnondták a Miatyánkot;
. . . ,,de szabaüts meg a gonosztól . . ." mindig könyörülő
szeretettel gondolt Rolfra s az ajtó felett íészkelő fecslre-
párra. Orbán Kúrolg.

Alti érdeklődik az osztrák cserkészek
élete iránt és

AId német nyelvismeretét tökélete§íteni
akarja, fizessen elő és olvassa a

,,Lff§ffiffillIR"
című lapot, mely az
osztrák Szent György cserkészek lapja

Címük: Wien, l, Ebendorferstrasse ó.

Évente 12 füzet. Élőfizetési díj P 3.50

Díiralan muíalvány§zám.
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ín Orsz. Közegészségl Egy6§ü|ct. ,,Amit ;r

kutyú,król tudni 'ke!l" {::ínre n falitáblát adoti
ki, ,me,lyet Vezényi Elemér festett. A hirde-
iés képei azokra a verizólyekre íigyelntezte-
tik a közönséget. melyek § ktttyákk*l 1.1ló
íölösleges és ieíéstelen érintkezésekből szár-
maznak. A töldmúvelésiigyi miniszterajánlotta
rr frilitábla beszerzését és a hatóságok vesz-

nek is be!őle kelló saámban. Debrecen l5
példányt vett {5 P-éít,

Adók*dveznény l la|tl*zta magyar kutya-
lalták szánára. A székestöváros terülctén
azclk gI ebtulajdonosok, akiknek kutyii
néeyncmzedékes peiliEréveí, azaz nemcsi !e-
véllel rendelkeznek, évi 15 pensó ebadót
iizeinek. * többiek pedis 30 P-t. A Magyar-

iajta kutyákai'Lenyésztők Esyesülctének
(Vll,, lsiván-úi 2) kérelméte azrrnban a po!
Bárrnester mesengedte, hogy a komondor.
kuvase, puli, pumi és a sár8a mtgyar vizstn
íajtisziaságának megállapításához elég legyen
azoknak iörz§könyvezett volta a négynenve-
dékes nenesség igazolása né!kii;l, §ze0c tehát [5
P.t lizetnek akkor is, ha nincs ,,,ku{yabőrük".
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Az an8ol királyl átlatvédő társaság kilerrc
törvényjávaslatot teric§ziett az ország§yílés
elé, Ezek" az áilatikíinzással járó lilmelóadá-
sok, a tenger beolaiozása, az állatkínzó csap-
dák, a bányaiovak kínzása, a kutyák ólve,
boncolása, az állatok cirkuszi idomíiása. az
eliogott és újra szabadonbocsátoit vadakra
való vadászás, a kutyákkal való vadászás
és az éleimezésre szánt lovak kivitele ellen
szólnak. Az angol állatvédö egyesület azt is
kóveteli, hocy a Népszövetség alapok,má-
nyába éppen írcy vegyék lel az állatvédel-
met, mint a gyermekvéd€lmet.

Lovak ftalucsntban. New-York városi ható-
sága az utcai lárma csókkeniésére elrendelte,
hciy a lovak ,patóit *urrrival voniák be. tia
beválik. el iog teriedni az új divat mindenütt.

Állatmeíiő e€pkocsl a lövárosban. Az Ot-
szágos Állatvéód Esyesület hiába kért a kor_
tnánytól és a fóvárostól segélyt a gya'korlati
állatvédelem céljaira, nem kapott sehonnan
sem és mO§t ható§ágilag kénytelenek rend-
szeresíteni az utcán elesett lovak elszáliítá-
sát. Dr" Ferenczy Tibor fókapitány átiíatot
intélrett a fővárrrshoz és kérte, hogy a szé-
kesiőváros gyepme§tEri hivatala tészéte &llat,
mentö sópkocsit szerezzenek be, mert az
üteán meb,sérült é§ ele§ett állato&, lovak
elszállítása körül eddig a közlekedést zavaró
rendetlenség uralkodott. 1934 ószén Étvette
ug!,an a székesföváros gyepmesteri hivatala
az országos Állatvédó Esyesülettól az állat-
mentő állomást, de az elesett lovakat csak
abban az esetb§n ,szállította et, ha azokat
tulajdonosuk ingyen átengedte a gyepmesteri
hivatalnak. flmiatt gyakran elóíordult, hocy
egy-egy elesett állat órákig feküdt élve va§y
óletteleniil az ítttesien, Most tehát a rend-
órség, hogy a gyakori közlekedési akadályi
e}hárítsa, arra Jtérte a főváros vezetőségét,
hogy az állategészsésügyi telepen léte§lt§en
ecy mentőgépkucsival és emelövel felszerclt
állomást, mely ,,esetleges díjazás" mellett
szállítsa el . az elesett lovakat, .Mi ehh,ez
hozzáíüzük azt a kérelmünket, hogy a léte-
sítendő intézkedés állatvédelmi szempontból
is feteljen meg céljának. Ez pedig csak ,úgy

rképzelhetó el, hogy mindene'kelótt a bete§
vagy meg§éfüit állatot szállítúk el haza,
vagy a2 egy§temi állatklinikára, va§y ha
már kimúli. a §yepme§terhez, és csdk azután
alkudozzanak a gazdával az anyagi ügyek-
ben. kívánatos pedis, hogy a vagyontalan
tulajdonostól ne követeljenek szállítási díjat,
Az állatmerltésnól ugyanaz az emberi érzés
érvényesüljön, mint az embermeniésnél.

naptárt a nép_, középiokú és középiskcllák
tanulói részére beszerzésre ajánlotta. A nap-
tár íta 24 fillér, beszerezhető a Magyar
Cserkészszövetségnét, Budapesten, V., Nagy
Sándor-utca 6.

(utyapark Lon{onban. Az angol iőváros
egylk-legelőkelőblr nesyedében vaí ecy b€:
róiitett Óark, hol a kqtyákat lehet elhelyezni
íelüsyeletre. Ez a kutyaszílló a Berkeley
§quaren van. .Egy napi ellátá§ ? shillins és
6 perny.

it.ooo p eb8dóbátralél vrn Budap3§teú. A
székesíővárosban 2 p-t iizetnek évenként a
hirzőrzők, 15 P-t vadá§z- és iaikutyá]k és
35 P-t a lukszuskutyák után. 19l2-ben 95ő9,
!922-ben 2E.000, 1935óen 22.377 kutyát szám-
láltak meg Budapesten, de bizonyára több
volt enné!. A mult esztendóben a kivetett
kutyaadó fele sem iolyt be és a hátralék
91.000 P, Pedig szigorú adóintés jelent meg,
mely azerint azoknak, akik március 3l,ig
ne,nr fizetnek, a kedves iószác,ítt elviszi a
sintér, Ezért sokan eladják kutyáiukat, bár-
mily nehéz szívvel válnak is mec töiük, Jó
volna. ha nálunk is volna olyan áldozaikész
írrnó, mint Zürichben, aki 300 szegény .eb-
,tulajdonos hely€tt íizette ki az adót. sokan
egyszerüen elkergetik szerencsétlen állatu-
kat; ez a legembertelenebb eljáras. Konsten-
tinápolyban 50 piasztert kap az. aki egy
kutyaiarkot beszolgáltai. A munkanélküliek
tehát ecy hónap alatt 843 sazdátlan kutyát
öltek meg. lla mi ilyen éhezö, gazdátlan
kutyát látunk, vegyük oltalmunkba és helyez-
zük el. A lölösleges kis kutyákat és macs-
kákat pedig egészen kiskorukban, lehetóleg
srcnvt:dós nélkíi] rrrrsziítsuk e,l"

őnslÁ1-1_ATJAlNK
,I
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A §ZlRTl §A§ (Aquil. chrysaetus)

Rcnd : m*darak. Cerlád: rrgadozómadarlk.
§zép, méltótá3teliG§ mrdór, e ra;edozók

klrálye. Neryrága k8rülbelül ety móter, Tollazate
rczsiásberni,, nyaka kissé aranyos csillo8{rú,
Gvilkoló íeriverii: éles sasorra és hegyes, t6r,
hób.hrsonldirgs, 3örbe karmei. Hatalmec, íeilett
lroilrete mellett ezonbrn hihetetlen mcstere l
repülérnck, Vakmcró" csodálatos íordulatokkel
keicng a leve!6ben vagy ezéles szárnyait széc-
ttrve hozdulailanul vitorlázik a ma5esben, Najy,
vérztiórló plllanésú szcmeí rendkívül élgrek,
ZslkhÍnyái észrcvévc, eleinte clevervonalban
oreszkcdik leícló, maid sárnyeit hirtelen ösczs-
ltapve, ícrdán ruhan a kiszemelt áldoretra, kar,
milvel harcképtclenná tlsti, szétmercrn5olia.
Érért6l e 3yen8o szarvasboriúis eiyaránt tizedcli
az illltokat. A madarak sem érezhetik mltuklt
biztonrágben tőlc. A ,ünt, a tekn6rbékát rem
rcrtclli me3t{medni. He éhsé8 kínorza, a párz,
torok mindin óbersége mellett is mctdézsm{|je
r báányoket, kecrkéket. Elhullott álht tetc,
méből lr tyakmn lakmározlk. Félzkét va,8y l
mcrközclíthetetlcn s:iklebércck re|tekén veri
frl,-ve3y hatelmr íák koron{ín. Mlndkét erct,
bcn íagelyekkel, 3crcndúkkel elapoz:e m.!, meid
vókonje5b á3ekkal, mohával tcszi puhíví. Ezy:?st
í&zck kOruÉelul 1.30-2 méter itmérő|6. Vár,
atomir3, kejyctlen, nvasz és mcgközclíthctetlon.
Folrljben mi3rzelídül, r6t a mc;rzokott t.tdat
öFömklíl tássrl ir üdvörli. sutár cvGzótoll.it
szíye!.n tette risekián, kllpejiára e me8yenáE.
Rákócri idciébcn rcndíokozeti |cl volt; a koro,
neórsó; rireklón ér hedrrrr3ünk krlpryjain podlg

'noat 
lr dí5zllk.

Hln3ie: éler vlliotál.

:}

*

Reni!őrkütyák (llpsien. Csodadolsokat
visznek végbe a pe§lköínyéki rendórkutyák,
meiyek nétrküt nem is lehetne ezeken a ve-
szcdelmes torepeken {ékentartani a Buda-
pestről kitiltott elemeket. Az Ujság decem-
ber l-i száma érdekes tudósítást közöl egy
kispesti éjleli órjáratról. A kispesti Őrszem
család egyik tagja Édes. még fiatal, de azért
köszönrti, vigyázz és pihenó állásba helyez-
kedni, rendőriesen viselkedni már tud. §as-
hesyi §átánnal indulnak őriáratra, a lendör
iobbján a hirlapiró, balján a kutya, Baloldalt
csak letart(rztatott esyéí mehet. A kütya
íüleI és íutásnak ,ered. Kocsmához érnek,
melyben ve rekednek. Már bictkához nyíll-
nak, ,rnidörr §átán egymásutórt leiegy-
verezi öket jobbkezükbe harapva. Másik ór-
járstra r)ugóval mennek. Ez mesíllít egy
megugrani akaró kocsit. A lovak mellett fel-
usrik. elkapja a gyeplőt és erősen iartia,
mtg a'rendör oda nem ér.pl.cl álhtklízá§. Elég állatkínzirs f ordul
elő més mindis a piacokon ós vásárokon,
llódmezövásárhelyen az eladásra kerülő lib,á-,kat íyílt §zínerr tömték' és itatták tele töl-
cséren kEresztül, hocy nagyobb tegyen a sír-
lyuk. Az állatklnzó kuíárokat lrevitiék a
rendórségrE.

öszvérek az abesszlnlal hábortlban. Az ola-
szok 20,000 ószvéren szállítják az, élelmisze-
raket aa abesszln hatctérre. Ezek a szívós
és kisisényú állatok olyan utakat me§mász-
nak; amelyeket eépkocsikkal mc§ se lehet
közelíteni. A lecyek klnzó taiál is jotrban ki-
átuák, mint a lovak, de van ogy mérges
rovar, melynek matásai alatt elhullanak és
ezréve! hevErne,k az utak mentén a vadálla-
tok marialákául.

§yermetnaptárun|r mlnltzteri atánlása. A
Néptanítók Lapjának és a flivatalos köz-
lönynek decembelelseji számában 0yermek-
naptárunk követ&ezij minisztori ajánlása je-
lgnt mE{: A m. ,kir. valtás- és közoktatás-
ii,gyi ,miniszter 9§.766/1935. Vll. 2, szám atatt
]kelt íendeletével a Magyar §se rkészszövet-
ség kiadásában megjelent 1936. évi 0yermek-

Das l'iermagazin. A7, au§Zlriiii iiliatvérlö
egyesületnek ez a lapja november és dpcem-
ber hóra €Bye§íteti §zámot adoit. cyönyörű
kérlekksl ékes a kiadmány és a képek na-
cyobbíé§zi kutyákai és macskákat ábrázol,
nak" Dóry Jáno§ elnök bevezető cikke után
,,Lz állatok télen", ,,Kutya é§ rnarska",
,,Medvesors", ,,A zergeanya" cimii cikkek
következnek. Értesülünk a lapból, hosy a
Magyarországtól elszakltott részeken mö§t
medvetáncoltatás folyik, hololt tilos volt ott
ez az á||alkínzás, mikor Magyarországhoz
tartozott ez az orsz&grész, Romániába,n ép-
pen mo§t tiltották eil a medvetóneoltatást,
képen látjuk a lainzi új templom oltára íölé
álll,tott nagyszerü szobtot, mply Assisi
szent Ferencet állatokkal ábrázolia.,,Sitályok
a városban" címen aiánlja a lap, hogy a,

bécsi Dqqa-csatorna környékén telepit§ók
meg a sirályo,lrat. fllrt kapunk még a §ráci
macskabarát esyesülotről és egy nernzetközi
áltatvéde!mi lapról, mely Edinbursban jelent
meg anEill és irancia nyelven a brüsszeli
kongtesszus mesblzásából. (Ivlr. L. 0. Latrg-
will, l9. ,MetviIle Street, Edinbuts §.)
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§zíüü,lE§.ur,§§KO&
Irí c :,, üt Z,§.§-.ry'YOrCá§"

üeszíendő, uéft §n!}óliű, §n lennék a líi§,§ e§§teftílő,
Arctt csuptl-t§üpl: l,úne? .K'aramban d.uzzad. ütr trő,
l{t:e , lábtt görtstől re§íksr| n l{arisrngtlntbansak iól bttztcnz,
}firrl olijt a hírleg r*. Kendnel: ezzel,btlcs{t{ szóItanl,,

Ott üldögéIt * tűz nwtletí, Haggi még kit:sit pihengetrwm,
SzéI iüttyszauún összeruzetzt, Édes |iam, szí:p öcsám !
\'úrta-udrtaroskatltsztltt, Meg|úradlam asolrntunli;in,
ili hirt mond ar éííétőra'l Meg|{trcdklm, meg bíz én !

Eggszer aztún ngílilc uiki, A Szítuesr.ter fe,t'et ingat,
l3etoppan úm a: ili lűkó, Purdant bixany d nun ttdkttt"
Atlion lsten iireganylim íIarmincötnek bttellqlt.,
Lelkem,kés:ült'öttháímente:l! .., Meruú* kel| ** izibe !

rtA§YÁR HI§rlü

Eltlúnszarog a vén nnyó,
Lúban1lomút b*lelli hó.
Csak varit| kárag utúnu,
e ! éu uirradt a uilcigra.

Tűttt tsztcndőt nincs ki búnitt,

Karáe§ony Finnországban
A kará,csou1, szeti ürrnepét rremcsak nálunk tartják

&z év lt)g}rag},obb únnepenek, }tanetn Íinn testr,éreinknél is.
lgy azután nem csoda, hog1- valanínt nálunk, úgy a finnek_
néI is számos érdekes karácsonyi szokást őrzött meg 4
nép. Hfrzzuk tehát rno§t fel lrétmérfőldes csodacsizmáin-
kat és nienjúnk el a karácsonyt ünneplő finn testvé,
reink közé, négpedig menjünk e§yene§en Kalevala hazá-
jába, Kurjalátra, hol talán legérdekesebbek a nép kará*
csonyi szokásai.

I{elsinkitől több száz kilolnóterre, egé§zen az {Jlosz
}ratár feló, cseades fenyöerrlőtr mé}yén, tüköriéggel fectetl
tavak mentdn hrlzódík ms§ a kis faluo hová látogatásurrkat
tesszük, §ererttaháza]rat }átunk :negunk előtt, nrintlegyiken
§-*6 ablak. Mlndeg;,ikben vált egy nagy 8*10 néieres
szolra* In€g egy kisebb szrrlra. A nagyobban a fal mellett
köröskörüt padok, 3**4 ágy, Iiatalmas ketnence és egy-két
í4lméter hr"isszá ikszláir{r asztal. A ház körül &i§deuütt
1ró ós jég,fenyőfák és cserrdesség, Pár hét mulva jön a kará-
csony ünnepe. Nagy a sürgés-forgás a bázban, Legelíiszór
ig háronr zsák árpát }tészit elő a háziasszon_v, kétzsáknyi
áryából malátát készítenek, hogy legyen bőven sör és
pálinka kará,csonyra. Egy* zsárk árpát pedig kenyérsütésr*
trasználnak" A karácsony közeled,tét tehát itt mindig az
árpa beáztatás* jclzí. Két héttel az ünnepek elótt eljön a
saatró is a sztlmszéd falutról, mert karác§ony előtt minclen
émbeín€k {tj tráránylrőrbekecset kell varrnia. A szabó
tevékenységót nagy figyelemmel kísérik a gyerekek. köréje
,gyű}nek és ha}tgatják a szabó íneséit, taláIós kérdéseii és
énekeit. A szabó után jön e, c§izffiedia. Neki is bőven kijut
g rnunkábót, }n€rt az {rj csizmát, cipöt. papucsot minden
kurjalai karácsorryra ó szerzi be. Mikor a he§ye§orríl, egy
bőrbő! varrott" cipöt átadja a rnenyecskéknek, azt mondja:
,,No, ba a jövő év}ren el nem ye§anek feleségül, visszajövök
és kótszer ilyen szép cipőt varrok nekerl. Áz ünnepek előttí
b*t*n általános hajvágást rendez a esalát! feje. Ennél a
műveletnél az a szokás, ho§y a fiúk hqiát szétszórják a
szó}lren, a lányokét pedi6 *légetik.

Karácsony előtt termószetesen nrinclent rendbehoznak

a lráz kórúl. ,{ férf inép fát vág, hog5, x. sautrát l*gyei:, xrive}
fúterri. Iiarát-son!, előtti napon prrdig a gaedasszon,y keny***
ret süt. A finn kenverek nenr olyanok, rnint, nálunk" §ze}t
iapos, tányérnagyságú barnakenyerek, melyek ktizepéti
kerek lyuk van. hog1, a szobában kiakasztgtt rúdakra rá
lehessen lr{rzni. Ánnál nag1,obb a }ráz becsülete, minél töb}r
rrld van tele rozskenyérrel. A finn logak a meg§záredt
barnakenyerekkel is könn;,en megbírkóznak. Á kenyórsütés
eseménye { nq§y karáesonyi keuyerek sülése. Minthogy
errefelé a btlzakenyér ismeretlen, így rozsbó} és árpából nem
lehet olyan nagy kenyereket sütniök nrint nálunk az Álíöldön,
De karácsrinykor mínden házllarr sütnek 2*lt óriás kenyertt,
tnel.vek néha oly*n n,agyrrk és nehezek, hogy a gaedasszony
csak több Jérficró ig*nybevételével tudja betenni a kemen-
cébe. E nagy kenyereket azután elteszlk pár hónr,pra olyan
trelyre, hol nem romlik neg Ss csak az őszi munkák kezdé-
sénél veszik elő és íogyasztják el. Karácsony előestéjón,

Finnországi iparvidék.
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mikor már mirrdenki megfürdött & s&unában, az tgész
csalá<l bevonul a szobába. A bár, gazdája felveszi új be§e-
.ciei, st g valamit az egyik fiának, az_után együtt kimennek a
csűr'be. itt rninOketten vesznek egy ölnyi szalrnát. Á szalma*
coomó €gyik yégét csomőba kötözik, azután a fejükre veszi§"
rneapecliÍ-{rsy, hogy a csor§óeott végét a kalapjukra erő-
sítif. a 

-rnaiik vé§e pedig lefelé csüngve betakarja egése

felső testüket. Maj<l mindketten egy-egy szalmaköteget
vJsznek kezükbe és bemennek a szobába: Jó estét t
mondiák a belépésnél. ,,Ádjon l§ten l" feleli az öregapó,
_^iiat-masut miféle szerzeLbez Lattozttak, }togy ilyen furcsa
iiatanot Üsehek ? teszi hgzzá. ,,Mi vagyunk a karácsony-
rrÜ&- e. az örömhír jelentői. Befogadják-e ebbe a bázba
á- iáa".onlt és a karácsonyi venclégeket." ,,Kedvesek
.iaru"X az iiyen vendégek; de meddig tart a kendek kará-

"*o""a 
?" .,i(omlófőzéi napjáig" mondja a szalmakalapos,

_-N"iOr van. adják csak ide ákarácsonyi jeleket" (joulurnerk,)
r.r*" u áazda' leveszi fejéről a szalmakalapot, és á${ja

" "*svpuianak, 
aki köszönetet mondva, az aszlal sarkára

ii"lvíii]'Azután'egy másik férfi átveszi a má§ik szalmakala-

"oÍ O, azt u aÚlal másik végére helyezi, A karácsony
tórOi ...u a földre dobják a kezükben tartott szalmát és

ili monOiak: No, ebből meg csináthatnak kendtek kará,
csonyi szalmabábukat.

§rre aa ott levó íérfiak baltával elvágják a {ötge
abroncsÉt. A tegöregebb férfi aaután egy maréknyi §_ulryqát

Oir^"iorrrOa az*egyitr vé§én, az egyik mestergerendafé_lére
teUráitqa, ahol azTiiggve marad. D9!ás közben azt mondja:
3;zt \ baUut a tóparti földért dobtam. Ezután az összes
i"ió"iá"o ucvaní§i csinál és a szalmaköteg feldobásakor
-megnevezi Vatariótyilc helyet, a}rol a mult évben roz§ot
teráeltek. A fiatal gyerekek, kik nern érnek fel elóg magasra
a dobásnál, padraálanak és {rgy_ dobáljáIc fel a szalmát,
A megmarátit szalmát szétszórják,a padlón. Ezután az
aiztatfroz ülnek. A gazdasszonf bohozz§, vagy behozatja
a nagy kenyereket, Ózeket egymas tetejére,rakják, rááJlí-
tanaÜ- egy iasgyertyatartót -és meggyújtják a gyertyáL
A fiatal-iányok-azulán behozzák a vacsorát. Evés előtt
lcözösen egy-hálaadó zsoltárt énekelnek. Azután előveszi
a gazda a 

-páltnkásüveget és sorra adja _a 
jelenlevőklek,

kili megkóstolj ák. Vacso}a után tnég énekelnek zsoltárokat,
majd pedtg leíekszenek.

*észeges Miska nem íud hazamcnni
§zobajáték sok nevetériel

Ej-ej Miska l Már megínt a kocstnában iszol. Nem
sajnalod a pénzt az italra ? Abelyett, hogy a gazdaságodat
gyarapítanád vele, borj{rra, disznóra raknád Sélre, ínkább
a torkodon ereszted le. Elóg lesz mfu az ivásból l Jó lesz

rnár hazanrenni.
És tnost kezdódik a játók l

Nézzük rreg a játékhoz mellékelt raizot. Az x-szel

letzett alak Részeges Miska. A kocsmában az asztal mellett
ül. A kocstnából haza kell vezetni. kí vállalkozik a haza,
vezetésére ? A jelentkezőnek irónt adunk a kezóbe és

felsaólltjukn hogy az irónt a kocsmaasztaltól vezesse végig
qz (rton, Miska udvarán, verandán, konyhán keresztiil
egész az ágyig. Yagyis az irón vonalán jön haza Részeges
Miska. Oh hísz ez semml t Gyerekjáték az egész t Jelenü
tl a vállalkozó saeüem.

Hohó t Yárj csak l Yan azonban egy feltétole. ügyants
a rajz elé egy tükröt állítunk és a kezet egy kemény fed6-
lappat eltakarjuk. A vállalkozónak csak a tükörból szabad
a kezét irányítania.

És rneglátiátok, hogy bizony nem olyan könnyü, mert
a tükör becsapja ez eínbert. Nagyon mulat§ó§o§ és nsvet_

§ddig tohát láthatjuk, hogy * finneknél eredetüeg
nem volt karácson$a, legdább is Kurjalában ma sincs.
Manapság aaonban a karácsonyfa itt ís elterjedt, ,azzal a
különbsé§gel, hogy 4jándékokat, cukorkákat nem aggatnak
rá, csak eyertyát. Kulai Sfudan

' gtttt't - yú YY|rt.trtt' rlltítítlll

tető játék. Téü estéken zörgő dió mellett jól elszórakoe-
tathatjuk vele vendégeinket.

Lehet büntetéseket is kiszabni. pl. ha az íüetö Miskát
fának, falnak vezeti, koppintsunk az orrfua, ha vizesfuokba
esik, vizet itassunk, ha közel megy Mari néni kutyájáhoa
csípjünk belé. Csak verekedés ne legyen belőle, Inkább
játszunk dióra, mogyoróra, va§y más zálogtárgyra.

Kellemes farsangi szórakozást kíván: Tam&s"

Mi nden c§erké§zn§k érdeke
édcsanyiáü íigyelmezteíni, hogv
ma§yaro§ Íormar§háiáí c§ak a

$ycrlnghruhn 0ltllufi.bnn
rendelie meg, mert minden intézet
formaruhá;a más, vigyázzon tehát
a rendelésnél !
lntézeti ruháink 4-féle min6ségben,
garantált anyagból és saiát műhe-
lyünkben, iparművészelnk eredeti,
az egyes lntézetek lgazgatóságától
elfogadott tervei szerint készülnek.
Minden ruhát testre szabunk. Min-
den egyes öltönyt klválé zsinóro-
zással látunk el"
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REJTvÉrqy§K NAGyol(NAK És Klc§lNyEKNEK
A 2jl3-as c§.pat üdvözöl benneteket !

Átvesszük a iap rejtvényrovatának vezetósét. Köszöntjúk a kicsiket és a nagyokat, a régi rnegfejtöket, de

azokat is, akik csak nost f<lgnak bekapcstl}óclni. Yárjuk megfejtéseitek áradatát, de várunk '[őletek új, ötletes ós

főleg cserkésztárgyrl rejtvéuyeliet. Szeínélyesen is szeretnénk Yeletek talá}koani, hogy tnég meghittebb legyen a kapcso-
tat a rejtvónyrovat és a tnegfejtők köziitt, ezért, ha telretitek és van lnegbesaétnivalótok, gyertek el a Cserkészltázba

bármelyik hétíő tiélutár*l*-7 óra között,
Mi, a tnagunk ri:széről igyekezni fogtrnk olyan rejtvényeket közölni, melyek mindnyájatokat érclekelnek, tehát

dlgy a kisfiükat, mirrt a nagycserkóseeket, Cétunk az, hogy nrinél több szórakozást nyujtson a rovat, Emellett gon-

dosko.1ni fogunk mirrél értékesebb tlíjakról is, hogy a szorgalmas me§fejtők iltő jutalmazásban részesüljerrek"

Fel tehát a kiiztjelemre és rohatnozzáttik tneg a szerkesztősóget a megfejtéseitekkel.
A 223, sz. P. L. Sz. csapat

Tudnivalók a rejtvények megfei-
téséhez :

l. Minden helyesen merlfejtctt rqitvéttyt
,az azxk alart lalálható pontszámnral ptrnto-
zunk. A prrntszámokat,minderrkinól szlirnrói-
szítmra összeatljtrk s ícy idővEt mindenki
ikapüat jutalmat. A jutalma,kat a le§magasabb
pontszámot eléíők kózött o§ztjuk ki, (Aki
jutalmat kaptrtt,, az eléri prrntsziimát el-
ves2ti s ismét megkezdi ;r pontxyüitést!)

2. A megfeitések olvasható aláirással és
pontos cimmel küldenatők be a ktivetkező

cínrre:,,Magyar Cserkész rejtvénye, }3uda-
pe§t, V., Nagy Sándcrr-utca 6," A budapes-
tiek a postaköltség nregtakaíírása végett á
Csgrkészházban e có}ra elhelyezett lel,él,
sze*rénybe dobhatjá,k be.

3. A mesfejtóseket a ,könnyebb átlekinlhe-
{őséc céljából a lapnak mindig csak az egyik
oldalára írjíüok!

4. A rejtvényrovat vezetói szemé1},esert is
rende}kezésére állnak a megieitőknek rnrn-
den hétión déiután 4-7 óráig a Cserkész-
házban l. cmelet Z0. alatt.

5" A jutalmakat a vidókieknek postán
ki.ildjük el, a budapesliek azükai §z€mélye*
sen tartoanak átvenni a rejtvényrovat hiva-
taios órái alatt a ,,lllagyar Cserkész" szer-
kesztöségében. Budapest, V., Nasy Sándor,
útca. A jutalonrra való ,igónyjogosultsás
egy hónap elmultával megszűnik.

6. A 'kiscserkószek a ,megfejtést taítal-
mazó levelük jobb felsó sarkára nagy be-
tíikkel lrják rá, hr;sy ",K. Cs."

7. A szorgalmas megiejtőket a rendes ju-
talmakon kívül bizonyos idő,közökben külött
is jutatmazni iogjuk,

l. párizsban
(3 pont)

"favaly rryáron egyik cserkészúnk, annak
e,lienóre, hogy irarciául §emmit se tudott,
párizsban járt, Á cserkészszövetsóse,n lévii
lakhelyérói ggy kis sétár;r indult. azonban
az először látott terek, utcák tömkelegében
n§m tüdolt visszataláIni a szövetsélabe, flir-
telerr eszébe jutott valami és 10 perc mulva
máí ott is volt a cser&észszövetséóen *,
anélkül. hogy valakit is megkérdezett yolna.

Hosy jutott haza?

3. Eszközök nélkül
(8 pont)

l^.9},:#i l"^ íf\ -(i-* i &', ./.'' .éa*, z § l. (5:3 l*6 /.§
5.

=, ,J tL{. ' ,u =JJ ,j

,\'§ lt\ f;J-:-. 
- 

iu'\l L' \ \ ,.ír*)r l

$ § íá*- "ír"§ i
1^ (t) í 7{r\\
iA J"l -}),

Helvszini fclvé[el az addiszalrebai crórlbőJ,.' Vagy talán tévedtünk ? (5 pont)

Milyen szabálytalanságtlt
cserkészen ?

találtok ezel a
{3 pont)

o

Mit csinálna,k ezen a két]en az emberek és
mi a íoglalkozásuk?

4. Kérdések innen.onnan
(5 pont)

1. Ho[ voli tanár Arany János?,
?. Mi volt Mór,sg keresztneve ?
J, Ki építette a Ferenc-csatornát?
4. Ki iervezte a burlai ,,ilalászbástyái?"
5. Kinek írta levelét Szilásyi Erzsétret ?
6, London legnagyotrb parkja?
7. Ki volt a *örö*ök legnagyobb szó-

ntrd<a?
8. Ki voit ]l1átyás király nasybirtyja?
9. Melyik zongoranüvész volt a lengyel

köztár§e§ág elnöke?
l0. Á. hétnek melyik n,apján volt a m{}-

hácsi vész?"

A karácsonyi szám jutalmazottjai ;

5 pengöt kapott: Oombay Tibor, Kiskun-
halas"

4 pengöt kapott: Józsel László, Bonyhád.
3 pengőt kapott: Róczel Ttbor, Veszprém,
Balray J.: .,Ml huszonketlen' c, könyvéi

kapia: §zekeres Jáncls. Kalocsa.
C§erké§z§ípot (Cserkészbolt .ajándé'ka!:

Orói Sándor, Debrecen,
t.-l Harangl L.:,,Robinzon unokál" c.

müvét; Dine Sándor Kisvárda. Cse}kó Béla
Jászárokszállás és Szentpétery Elemér Ka-
loc,; l.

l*l ,,Famun!rák" §. kö§yv€t: Bdler
Oyula Sárrótudvari, Deák Mik|ós Verseg,
szilva fféza tlatvan és Hellmann Róbert
Bud,aoest,

l--l könyvcsomagot, mely áll: Robinzon(I., lt.), Kerékpározís szabályai és Francia
beszélgstések c. íltönyve'kbö}: Gátay Sz,iIírrd
Szornbathely; Jolsvai István §ser; Pálfy
Józse,í Budapest; Polányi Laios §átotaljaúi-
hely és Péchy István Kalocsa.

A |utalnakat a vldékleknek pogtán kiildliik
el. e budapesíiek pedis l Reltvényrovrt hl-
vrtalo§ órál alatt (hétlött 4-7-1g) vehetik
az,ohat át.
A mostani számban közölt rejtvétyek

negiejtési határideje:,lebruár 1,

A Magyar^Cserkés_zszöv_etség,H.lvatalos Lapjq. E]őlizetóp! qla.*l. évre 2 pcngő, amely es!,szerre külrlendó be. Egyes sám ára 20 íillér, Csetrksiamta
31.4?8. §zerkesztöség ós kladóhivatnl: Budapest, V, Nasy Sándor ulca 6. Cscrkószház, Szerkesztésdrt é§ kid-dá3ért íelelős: Kosch Béla dr,

I(iadja a l!íagyur Cserkészszöveteég.

3O
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A cowboy kisfia bAborusdlt játszik

pajtásaivat. A tó hátán ftlrdítva helyez-
kcdík el. Az apja megkérdi:

*"- Miért ülsa fordítva a nyeregben ?

-- Maid bolond leszek megmutatni
az ellonségnek, hogy rnerre megyek.

il,

§kótok b€§zólgotnok,
-- Mnga hrtsz pongőt adott nokgm

köle'nön álrromban.
* Ngm aühatn& t{ssza ?

Párbeszéd a repülőtéren :

* Haüom, hogy mar repülőgépet
is lehot részletre vásárolni.* §alnos, a gyáros csak az utols6
részlet fiaetése után engedi a vevőL a
gépbe ülni.* Miért ?

* Mert a gyáros szereti látni a
részleteket. De nem szereti látni rCsg-
Ietekben a vevőt.

rr

Cserkészek beszélgetnek :

- Csak a japán cserkészekkel netn
vagyok kibókülve.* Mi bajod veltik ?

* Nekem semmi. De ők mindig
ferdc szemrnel néznek. . .

l,

A vfuószobábaa a ktsítú esodálkozva
íorilul npiáhttz.* Apa, hlszou te azt monrlttd, httgy
a toghúás nom lái.

- fio éízó§tgt€nítü, persze, hogy
nem tá|.* Akkor m6rt hallaLczik át a rendelő-
ből az a nnsy ordítozás ?

- §*z orvosbácsl kigbál, mgrt e
púotens nom akar lizetnl-

Alkolmas piUanaí
*- Fel a kezekkel.

*

Púrbeszéd a Sudbhegyert :

- Jóssz a Norma|dlwz ?* §ípei és télekkel.
*

szinte hüetetlen.
Eg_v drlsgazdag skót a templomban

50 pónnvsf dobott a perselybe. Mise
vecén tüirdették az eredmén5rt:
, ,-,tsten segítségével összejött 2 penny.
Azónkívül van itt egy ö0 pennys is,
rmádkozzunk az Urhoz, hogy ne le-
gyen bamis." 

*
Nyoralóbatr.

:- Anyrrk{n, vrlmt oríp.
U li, i*öoiiiii.r tóvoiló; lolct

íim§ü *éfillÉrher

i}

q

}

I
l
t

áyermek a rúdiókészülék előtt:

- Madarat fogtwn édesapdm !

- Csak nem?

- De igen. Hallomarádióban, Olgart
szépen íütaŰJ.

plsttke (a hozzájuk belépó nagy szemól,
dökii bácsihoz):
* Nézd Anyuka, ennek a bácsinak az orta

fölött van a baiusza.
*

A tanttó a nöuendékhez:

- Meg tudnúd neltem nundani ml
ar a tengerí betegség ?

- A- tengert betegség dailogla
IéIénken a ggerek, uztún elakad..

- §g5, mitől kapní a tengeri beteg,

séget ?
,*fr'llt "'*fi%,'lÍ 

n#i,i,* valamt té-
- Ugyen m
Kls ílú egy l

?

i,I

i-J
c
t
-"!

a leglíeállralb gn]3lrülé§ tr

Mozgá;ban nem gátol l
Flár §0 fillértől kezdve kapható l

Skót mama íria:
- Itt küldőnt az ikrelm féngképét.

Csak az egglk aan rajtan a mdslk éppen
ilgen,

*
§rif,r k6ső"

A kls John rfuos nadr{ggat jön hary.

- lragzontalau - szól rú n üo!Lú|$ *
u úJ nadrágorldal belgg§tot n sr{rba. Item
tutlsz vlgyóznl ! ?

- NÓ'haragudi anyrrkám. Atnlkor esui
kedtem. már nónr \,€hettéB le.

Festő a tanltványáhoa:

- Látja eá a festói ban6rrlatot itt,
az ebéüőasztalon ? Dúrs, aamatos kör-
ték, inatos szőlök ós eg:yéb ínycsíklan-
dozO tatatoX. Most iit hagyom ma8át.
Félóra alatt legyerr kész vele.

- Kö§uönörn mester. Soha jobbkor
nem kínálhatott meg. Dgmi.

Yl
RÁLY U. $REMEN

|.|AíI|C§ZEBT;LEPE BUPAPE§T, Vl, Kl

lorlobb
lcro lclóbb

-

bcrlcrz{rl€ZENEKAROK
Tolnel.nyomdl máynycm{l*1 Budrp*t"
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§tl*.éezteír*ls,íelr*§cn felszerelrre
ooP&rk". Kőrisfalécek, §zablány-

poía, krómbőrkötés tonkinnád
botokka}, 150*170 cm. ... " " ". P !P.SO

or§omáil 1936'. Yálogatott kőrisfa*
lécek rugós kötéssel, tonkinnád-
botokkaI ., P t9.S0

,rJamboree 1936'o. Különleges lé-
cek modern fémkötéssel, csillag-
tányéros nádbotokkal......,.. P P9.Sü

§ícípőls, teljesen vizhatlan, vé-
. gis bőrrel béIelve. IVíinden egyes

pár a Nomád Norma szabvány
§zerint kószült.

,rKöntös" a népszertl a§e}kósz-
P 2l.s0
P es.60

MÖg akarsz ismerks&ri többi r€mok té|isportcilr
vagy levolez6lapon kópes téli

g§.*_től

ő.,4&

P tg.5$
P ls.§ü
a.eo-tot &§§illl;,

7,?l,
7.$5

B.70
18.76

P
P

P
P
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