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Á föcserkész irr őtnéltósága 1935 clecenrlrer ti-án élet-
rnbntósért a kövctkezóket jutalmazta ,,jó tnunkáórt" élet-
mentő kitüntetósscl :

Cserbu Guörga 5ö0. sz, csapatbeli bajai segédli§ztet
úszva végzett nrentésérl.

Herskó LúszIó 307. sz, csapatbeli budapesti cserkószt
{rsava végzett mentósórt,

Réd,li Yiktor 560, sz. csapatbeli baiai c*erkésztisztet
vonat elól való mentósórt.

Szomaldngi Sandor X. cserkészkerületi, butlapesti
cserktlszcsapattisztet ttszva végzctt mentósért,

Cserba Ggörgg eseíe. A bajai ingyensLranclon több tár-
sával beszólgetve egy§zerrre csak étzrevetttr, hogy tőle }ib.
30 móterre egy nő fuliloklik. Gyors ellratározással segít-
ségére sietett, A fuldoklólroz közel érve. az megragadta
őt, azorrban ölelóséből sikerült kifejterrie magát, naJd
hónaljfogással a már eszmóletlen nőt a partra vitte. Cserba
azután a tnogm€ntettet elsősególynyujtásban részesítette.
Cserba Gylirgy már negyerlsaer kapja nreg bátor ólet-
nrentésért a cscrkószóletrnentil kitüntetést.

.Ilerskó Lítszló c.reíe, A brrdal Dutrapartorr sétálva íel-

tűnt neki egy idegesert viselkedő nő, áki &z al§ó rakpar[orl
fel-alá sótáIgatott. §éta közben hátra-hátrt nézegetvc,
egysz€rre csak látta, hogy a nő beleveti ínagát a DunáLra.
Herskó erre felsőruháit leoldva a fuldokló nő után u§rott.
Sikerúlt is a tnár e§zméletét vesztctt nőt utolsó pillanatbarr,
megragadnia és a paltra vonszolnia, ahol élesztgetní kezdte.
Körben megérkezett" a másik partról a rendórmotoros ég
gondozásába vetLe aa öngyilkost.

Rédlt Yiktar esete. H'azafelé tartott, ailrikor észrevcl-tp,
hogy a leeresztett vasúti sorompók között a sinBktn kir,
lány játszadozik. Ftgyelmeatette a kislányt, hogy vlgyáa-
zon, mert a vonat mindjárt odaérkezik. A kislány azonbÉn
nern íigyelt rá és a rná§ik írárryban lovő állomás felé néar*
getve, tovább játszott, Erre Ródli Viktor gyors olhatáro-
iással átbujt a sorompó alatt, a kislányt megragadta és
az egy-kót móterre lévő vonat elől a töltésre rántotta.

§zomolángi Sdndor esele. § soroksári Dunaágban lévő
egyik csónakház clőtt tartózkorlott több társával. A tár,
sáiág egyik tagja egyszerre csak e§y kótségbeesetten ka,
pálőz,b, fuldokló nőre lrivta fcl a társaság íigyelmét. §zolno-
Iányi azonnal a vízbe veltetle tnaf;át és rrólrány karcsapás
után elérte a parttól mintegy 10 r:réítlrre a tnár-már elalélt,
rriit, tnajri úszva a 1larlra vonszolta.,

' Ó, csalc ezer emberre tudnék ntutalni, akikkel jól leltrm.
Az ilgen tudallal itiró érzé.st nen mulhal. feIüI seutttti földi
öröm. *

A lustasdg kingítia az ajlót és belép raita: az ttttulom.

, .. Jobban kludnom rakétifusen ismerní tt srontslétl |alul,
mínt hasgon nélkül kóborolni a nagg uiltigbatt.

íIa ualulli elnt'.z |ölölted, ne bosszanlktldi, han.em ilJyr.kezz
úgg élní és ol11ttn err:dmónlleket elénü, ltogg az illető kérglek:tl
l.egyen |elniztú rútl. *

A szt:rdel pótolllul mindenl, a szeretelet nem póta|.|wtt'tl
sentni. *

LIíndenkitől la.ttúcsol lrérni ép alg helglelett, mint sen-
kitrck landcsál el nem |ogadni,

-l

INRlt().NAI{
a kitünö szomj csillapitó-
nak, cgyetlen kulacsból
sem szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üdítő
és egészséges ital,
mely különö§en
hosszabb t{rráknát
nagy ellenállóké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kieárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

FnAilCI{H[Nnilí FlÁlnl,
tragykanizsai ós mo§Orl-
szentJátlosi hazai gyáraiban

Ctmlapunk képe Kuníalúl R. íelvótele.
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MEGHALT h7 ANGOL Kl RALY
Meghalt V. György angol király ós trónra lépett a7 eddigi

walesi herceg Vlll. Edward néven.

A világ részére ez történelmi esemény, árdekes ujsághír, vagy

váratlan szenzáció. Az angol cserkészek részére azonban mélységes

gyászt jelent királyuk elhaiálozása, aki nemcsak papíron volt a7

angol bírodalom cserkészetének védnöke, hanem uralkodásának egész

ideje alatt a legmelegebb rokonszenvvel és érdeklődéssel kísérte

birodalma ifjúságának eme sokat jelentő szervezkedését és mozgalmát.

A magyar cserkészek, akiket annyi rokonszenv fűz angol

cserkésztestvérei khez, mélysége§ tisztelettel hajtják meg zászlój u kat

az elhúnyt cserkészbarát angol király emléke előtt. Osztoznak a

veszteség felett érzett fájdalomban.

Kiveszik részüket egyl.,en az úi király iidvözlésénél, aki eddig
t walesi í,'icserkész szr:repét töltötte lre. Az l929-i angliai Jam-
boreen rósztvevők büszkón em|ékeznek vissza a magyar táborban
tett lárogatására és azokt,a az elismerő szavak ra, amelyekkel a

ma3yar.,§§*rkéqíetet nréltattr.l

V. Ga"i-'rgy

Vlll.. J:jdta,rd ü lrlnlji.vill l:rlrtiI,blttt uz angliai Jíürborscrr Vílt, Etlwlrrd

.Z

")



!:rii

i
I

I

1

lI
t

i-

' Mutat\,ány a rzgrrónpk (alri a II. _cser!ész§otüet q8véSre) 2 úA 
'ÖI+lewcdéi. úlia -- az önnevetéi 8yakorlati kézlkönyve" clmü na8y§z,6ru

könyvóból.

tlolgozni § rrc legyou kérrytclen a §zórakozás liözlren §ze}zeLí
sebóXet gyógyíiani. Ilyenek lehetnek a §zabadban yaló
játék, séíá, trlrisztika, §port, zene, jó színház, jó mozí,
kellemes és jó társaság §tb.

A leghasznosabb éi igen kellemes szórakozás a szabad
természeíben való iárás, t(rrisztika, séta. A megfontoltság
azonban itt se hagyjon el bennünket és sernmit ne vigyünk
tírlzásba, erónket-iiljesen kimerltő feladatokra_ne_ ragad_
tassuk magunkat mások kedvéért se, Rirdndulaiainkra
ne atggün{ atkohott és gramo|óní. Ezekre _igazál sommi
sztksÖ§ sincs. Ha megizomjazunk,_ lgygnX csak üdttő
forrásúzet és ne elbágva§ztó, gyöngító alkoholt.

Igen sok erő és viaamsag rran a dalban, a jó nóta
elűzi á rossz hangulatot. Igen neme§ §zórakozá§ a nótázás,
ele csak ha szépen csinátják é§ maga a nóta is szép._ A _dal_
lama is, meg a-szövege is. Sajnos, nanapság i3en sok olyan
etalt lg}ret h.altani, aúinek a daüama is, meg a szövege is
ro§§z. A népszerű ,,népdalok" egyáltalán nem magyar
népi eredetűi*r. e divatos slágerek a falvakban is mil§
|oÜlan kiszodtják a szép mlgyar nótákat,_pedíg a,legulűbi,-éuek 

ggültése á maggai népdalnatc e$odálatas gazdagsúgát
tcirta 

-iet.' Ezeknek ái énektése nemcsak azért kívánatos,
mert igaz gyönyörűséggel tölti meg, magyar lelkü.nket,
hanem*azOrt-is, 

-mert Úa küIönösen kötelességtlnk köngör,
telettüI kítafiant a hamisttatlan maggarcúg mellett. EnekelJük
trát az eredeti szép magyar népdalokat, anyegot ,bőven
találunk tóleg Bartók és Kodály művolben, a,,10t $ryyar
népdalbaníf iib., nem szorulunk rá, hogy az idegen kultÉra
söprűjéból kölcsönözzünk.' Ámelyik moziban 1- írja Vidov§z,ky Kálmán * olyan
film pele§, arnely bántl a az én Jó ízlésemet, az én tiszta
felfogásoÓ*t, az'én erköIcsi érzókemet, oda semmiképpeu
nem-megyek el; amelyik színházban nem ti§zta művészet
az rlr, hiiem ahol a róssz ízlésű közönséghez és az erkölcs-
telenséggel határos színpadi fogásokhoz 1tac§onyodtek ]e,
ott nek-Cin nincs helyem ; amelyik társaságban §em e modor
nem uri, §€m 4 közönség nem móItó hazzám, onnan én ,
elmaradók, ha még olyan szívesen hlvtak is, mert nekem
életcélom a fol},tonos tökétetesbülés, aki emelkední akarok
a szórakozás idején is, aki nem vagyok haJlandó leala-
csonyodni móg a legcsábítóbb hívásra sem.jó szóraIiozást nyujthat..még, kinek-kinek a hajlama
szerint, valami kézügyességi foglalkozás, mint a rajzolás,
fényképezés, faragás stb.- nólytelenil á vidámság íorrásának szokták tartaní
a szesze§ italok élvezését és a dohányzást is. Azt el fogom
mondani, hogy mit tart ezekról a világ íócserkésze, lord
Baden Powelt. ,,A boldogulás ösvényein'í c. munkájában
ezeket olvashatjuk: ,,Szíves€n iszom egy pohár jó borl,
szeretem az iilátát, ízét, felfrissító hatását. §zívesen fö]_

hajtok egy pohár sört is vagy almabort, ha éppen sor kerül
rá. Pe már á másoOik pohár valahogy ritkán ízlik {rgy, mint
az elsó, mert az illata már nem kap me8 ú§y az ujság inge-
rével s a kívánság első mohósága ls elmult.

A harmadlk pohárról pedig minden okos em}rer tudja,
hosy méreg van az alján. Az a bizonyos barmadik p_ohár

raíisz a n{gyedik, me1 az ötödik pobárra, meg a hatodikra
s ázzal meli<ezaödilc a nyomorúság. Fóképpen az az ita|
árt, amit ótkezésen kívül iszik az ornbeT.

Azt hiszem, aaokat az embereket, aki\ rákapn_ak _{
italra, felerészen a társaság rántja be elsósorban. A .barát,
ságnak nevezett cimboraság hasonszőrü fickókkal. Mikor

"fi, 
tin kkerül a világba, úgy érzl, hogy nekl is azt kell

tÖnnie, amtt a többiek tesznek, ltogy ez?el _ls klmutassa
azt, hbgy ó ir a bandából való. Tíz közüt kilenc íiú ezért
tez'O tii§iOmi b. Leginlrább azért, hogy ,,íeszít§en".

A rlohányzásri vonatkozólag azt mondJa Baden
Powoll, hogy Üolond §mber az, aki o],vat gstnál, ami árt
neki. Á csdrkészek között van egy haltgatólggga rye8e8y9-
zés, hogy a cserkész nom bolond, RtráIy Istafu dr

, j )
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Derülthedél
,,A c§erkész vlclám és ryeggondolt," A vidámság az

a taiiianapot, mely az ember nyugalmát, ólet. ós munka_
kedvét mtnden köiülmények }özött megőrzi. Ez a vidám_
ság azonban meggondoltsággal párgsuljon, tehát ne legyen
múden komoly§ágot nélkülöző fé'ktelen jó kedv, tréfa;
nevetés, haneni az egészséges télek tiszta derűjének meg-
nyllvánulÉsa. Olyan áüapota legyen ez a léleknek, amely
niettett meg tud]uk látni az élet minden apró szépségét,
élvezni tudfuk a-tiszta örömöket, amely derűt, mosolygást
varázsot mindenüvé. Az ilyen derüs lólek tud kicsiségok-
nok ls örülni és mér-üéket is tud tartani a vidámságban,
Mindenben korüli a túleást, tud az örömben is komoly
maradnl ha kell s a mulatságban, a vidámságban sokszor
csak a lélek derüje, nem is az aíc mosolya. Nem mindig
íolharsanó kacagás, hanem ntndi6 vilá_gnózet.

A kacagás, a novetés |degek játéka; az élet kincse
a mosoly, a terű. Ártatlan gyermekek egészséges kacagása
lehet léiekvtdámltó, cle tehet kacagnl hisztérikusan, köny-
nyek belyett; Iehet nevet4i a fáJdalomtól is. De moso-
lvocni csak akkor lehet, ha a lélokben öröm lakik.' - Örömre, üdámságra szükség van, mert a tiszta öröm
hatalmas tenütO;e az életnek, mely leküzdi, elhárttja mind_
azt, aml óIet- é§ munkake{vünket le_rontbatla é9 

"rő.! .19
lelkünknok flhhoz, hogy minden körülmények \O1ötL
Jókedvűen végozeük munk{nkat, ami már maga_ félsiker.
iTa lolkünk vidámsággal, tiszta örömökkel van tele, akkor
nom kgressük a bünfrs örömöket, amilyenek aa 4'r:zéklség,

nok a megnyilvánulásai, amelyek az ember testének és

lelkdnek a romlÁsára vezetnek.- ,,Örömre van sziikség az életben, még, pedig.TlsyoT
sok örömre, mer! az eme|l magasba, az teszI vidámmá
a lolket, a iriaOm lélek ruganyos energiái pedig könnyedén
lendítik tovább a2 életet."

A tiszta öröm ekaraterósltö eszköz is. Goethe monclta,
how az erqbereket le$obb*n a víg társaságb9 lehe! ki-
tslfrórni. Báimllyen jó -kedvünk 

legyen is, mindig u_r{ko{,
iék bennünk a-művelt, fegyelTezett lélek. ,,..: aliil_ már
irinőtt a kapkodó gyermekkorból, legyen higgad,t goldq}o3á1
sában, akkirr az éiet ismeretlen toüetein, §ok,§ok ttj be-
nyomásai között, egymással küzdő_ világnéaetek szemléle,
tjben mtndig el fogja találni a helyes választást. I.eg;pn
megfontott s al*or nem íog elhjrtelenkedve helytelen
ítéútet atkotni másról. Ákl í5y uralkodik indulatain, meg-
Jegyzéseln, ttóleteiben, az nem _íogj,a_ megsérteni_ 9mbe.1-
ieiiait. Tud parancsol$ nyelvének; ínkább kevoset beszél,
<le okosat, mlnt sokat és üreset. Itéletel nyu§odt, helyes,
moglontolt beszédébee igaaodnak. § ia mégis megtörténxe
akíratlauul a gértés, bocsánatot kérnl nem gyávaság,
hanem az igazság szeretete, ami ha sérelem e99t! raJt_a,

reparációt liiván.-Az ilyen íiatalembert mindenki komoly
íérfínak teklntt és íogadja el.

A megfontoltságtroz tartozik az i§, lto_§y _tugi$l.
]ratárt szaÜni muht§ágainknak, szórakozásainknak. Külö-
]rö§en nagy óvatosságra van szükség ott, ahol nemes §zóra-
kozásohróí van szó s [ülönösen ma, &mikor a §zórakozási vágy
ós szórakozást lehetőségek száma annyira megnövekedett.
Ilyenek a sport, a r{dió, a |ó mozi(expe_díctPs filmek), a tech-
ntta vívm?rnyai. Az iskolában a küönböző körök, zene stb,

Az ólet úrósorban munka s csak a munka után szóra-
kozás. Csak az érdemli me8 a szórakozást, aki munkájÁt
elvóf,ezte, kötelességét teljesítette.-amityen helytelin csak a szórakozással töródni, épp
oty holytáen voúa mindig csak dolgoznl. szórakozósrn is
ván sziitsegünk, a helyes-szórakozás - a maga_idejében
nom ldőpo;§ékolás. Szórakozásunk azonban_ Tind$.plyan
leíyen, Iiosy a test vtsszalyerje bonne üdeségét, rugéklly,
sa!it,'a lötit pedig nyugodt legyen, hogy tovább tudjon
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A flantlriai lapályra,
táíekúdt a fülledt nyári
djszaka és a menn.ybolt
lárnpásaival versenyre kélt
csillogásbat a szerteszót
éeő tüztrk hossz{r §ore.
lVíarchienne falrrjában esti
táborra szálltak a császár-
huszárok. Ü]tek, hevertek
a lobogó rőzseláng lnellett,
halk beszéct közben kara-
bély[, szablyát pucováltak
ós telíigyeltek, lra az északi
ég alján, a láthatfu alatt

nreg-hnegrliirrentek ax
ág,vrrk, A írancíák lóttók
otl Charleroi várát. A ea-
bot ropogtató lenyergelt
lovak neseezósét hirtelen

fi:t

,,líá'3a(n§j

IBTA l §zElvrlyÁJvYr JEilÓ

lekintettel a mit sttm seitő
francia lol.askornpániát"
Mictőn közelükbe órtek,
harsanó szisszenéssel §za-
larlt ki lrüvelyéből széles
kardja ós felszakatlt nrel*
léből az etldig kapicányon
tartott ősí virtus:

najráa t

§arkát ágaskotló pari-
pája szügyébe vág$a és sea-
bactjára eresztette a kan_
tárt... huj... huj.,.
dübörgött nyomán, mczíto-
len pengével, tizenhat kt-
mónykötésti huszár.

...Huj...huj .". a
szódltő vágta huUó levót-

/":

ry;I,bT,a,,,,&ll

tülharrogta "d:z egJ*ik faluszéü őrszem kiáltása:* Áttj l Ki vagy ?
_* titat. . . Utat l Hadifutár t . . . aztán patkórobd

.dübörgött végig a föutcán.
-- Yajh' mi hírt hozhatott ? - dörmögte nagysokára

.egy huszár, cle mietőtt bárki találgatásra nyithatta volna
szálát, megj€lent a tőz fénykörében n€mes Föltlbuzay
kapitány.

*- Httl van őrtnester Mihók Tóth Miháry ? * recsegte
ketlvetlenül, Tnint akinek valarni nagyon megúlte a máját.

* Jelen l --- pattant íel a harmadik kapítulációt
szolgálón öklelő bajusztl vén harctrs.* Pitymallatkor az ezred hátrább vonul, hallja-e
kend,, Tóth Milrály ? l Kendtck lesznek az trtóvétl, lrát
válogasson ki tieenhat }ruszárt l . . . azzaL csörömpölőt rántva
kar<ljátr, vissza,forrlult a íalu sötétjóbe.

Mikor }nár e}tűnt, ör,nestere földhözr,ágta ke clves
pipáját és keservesen felíobászkorlott.*. I,lej, az árgyélrrsát l ilíindig csak hátra, hátra ? t

Nem futoltam ennyit surgyárr legénykorom óta, pedig
harminclrárom esztendeje e§zeín a császár-király prófuntját t

Azt mondták először, hogy Párizsig me§ sem állunk s
még a gránicla §em órtünk, rnaris csak, hátrálunk, trátrálunk l
Féléve, lrogy hadbaálltunk, de alig kóstolt még ellenséget
a fringiárn, Am parancs, paíanc§l Nohátí... * fitjta
tri haragját *-. hol az a tizenhat legény ?

És mire szeme isnét rebbent, előszedelőzköriött az
utóvó<t.

Flajnalhasacltán rnegkapták az ordrét. Délig a falu
körül portyáznak, ha ellenségre akadnak, kijzibük vágnak,
aztán retirádát csinálnak és az ezred után lovagolnak"
Irány: Louviére.

Mire felkelt a nap, már a por is elü}t a tovaűgető
Csáseár-ltrtszaíok mögött és őrnester Mihók Tóth MütáJy
is kiatlta a pararrcsot, ugorjon nyeregbe a tizen}rat huszár.
]§ónrán poroszkáltirk a rétséget iilő reggeli ködben, rnég
pillasl:óra se}rr vol[ kedvük a visszavorrulás rnián. Lassan
szakadozott a honÉly és egyszerre lórryihorászás veródött
clő a ködbijl. Kisvártatva perlig lényes lrolrnikon csillant
meg a napsugár * Marclriennenek tartott egy franeia
vértes-osztály. Gyan{ttlanul rugtattak, azt lritték, iires a
környék.

Tóth Miháty kis füzcs oltalma alól leste felvillanó

ként szórta szét aa ellenséges lovasok szélsó sorát és a tétova
kavarodásbaíÉ recc§enve repedtek be a zrlgó kardcsapásolt
alatt a vértes-koponyák. Felbukó lovak hengeredttk
fájdalrnas nyeútéesel a földön, lövés dörrent szaporán ós az
esztelen hangzavaron át egyre kihall<ttt a legsűrűbb tönre§*
ből őrmester {rr Mihók Tóth Mihály : . " . vágtl.* nom apád !

§zavalroz híven vágta az ernberbírzírt rnagyarárr.
Eléje kcrtilt egy dítlt arcít főtiszt. Szikracsókol hányt a
két kard, azután:* Nessze neked is kotnám t * meste képen a kiáltozó
franciát.

Ánr megugrott atatta a paripa, a nrásoctik csapás fer_
clén a mellvértre csírszott, penge pattant és markában cson*
kán rnaratlt a szablya. A kápábót pisztolyt rántott hanar-
jában, hogy áttörjön a körülötte gyűrűző vértesekcn, de
ekkor bénító ütés érte a tarkóját. Még eseébe jutrrtt az ordré,
arnit katriitánya aclott ós rekedten elsiivithette az utasítást:

-- RetiráIj l ,. .

Aztátr lova nyakára bukott. Fcketébe borrrlt előtte
a világ.

Mire felesztnélt, íná§ elült a fegyverzaj ós látta, hogy
huszárjai parancsához híven, vilrarzó felhő gyanánt vág-
tatnak a rót nesseeségében. Önkérrtclen rnoetlrrlattai foi-
drrlt vohra csapata után s ekkor tlöbbent rá, hogy lrezót
zsineg szorítja egymá§ra a hátán s lovát két frtncia száron
vezeti" F'ogságba esett,huszárlétére cs{rnyán és vitte, soriorta
magával köerefogva a rnegabajgatott franciák csoporlj*.

EUtullott közülük a tusában jónéhány, de fel senr vet_
ték, kiegyenlíteltnek vélték a rnarkukba került eleven
huszárral. Nagy dolog volt, tni tagadás, lrisz az egész. lratl_
járat során nen akaclt eladtlig ily Lrecses zsáknrány l Müók
Tóth Mihály tnellre szegte deres tejét. tehetetlensége nreg*
csikortlította fogát. Bánta is ő, hogy kulacsából a vértesek
ktrrlyolgatják jólzí1 borát. Átlandóan, }ráborgatta, mit sz,ól
majd szégyenébez Földbuzay uran, * vitéz kapitáty ?
ilíit szól rnajd alrhoz, lrog_r" a sereg egyik lcgvónebb katonáj*,
az arany órclernpénzes Miltály csúful rnegfogatta tnagát ? t

Mardosta az önvád, atniért engedett a lrarc-i ]révneh. Ha bqi-
társai élén lTt&rad, bizonyára nenr keriil rá sor, hogy hátul*
ról kólintsa főbe a galád karabólyasy ós ncnr harap a rab-
ság keserű kenycrébe.* }Iej, dehát ebgondolat a kóső bánat t * mormogl.a
magamagának vógsö elszánással. -* Níost már minrlegy, mi
vár rám l
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hátára s már a pisztolyokat ..,. ::,:) ::, :,; Nyomába l ... nyo-trqlql4 § ra\gl q lr.§&LvrJ uB.rL .,, :: ) .:.:,:: :l;

rakja a káPába. I"}tána SÓ- .,,.{:.iji;j,:1,i{::d:l]iii1l;],tlxl:l,§ii:;i,;"ffi*i"ijÉ;l'ri..l,]],,.,.1 l mába l

hajtott bangtalanul i ,*;*i]j:;il,§,grl,: ;' íi;§ái*l{ffi§ipffi§íe§,..i;ill;],| '.,,.,,,, . De Vi,llám patkójarnár
*- Isten veled, Villáml i"fr]il§flffi&}&El$§,ffiffir1}.ry;:$]+ ;)..i'ifi,|1.':i,:,. a nyárfaszegélyes rrrszág-
§zabadclá tettéh csuk_ ;$ffigi]_ffi1§,9]i il írton hányta a szikrát és

lólát, hál ti§zteleltrrelóau ,;ri}S.Éffiffifi,lftii| ,li;' ::,"'. ,l ,,.,,,,'',, őrmester I\tihók Tólh Mi-
csákóJáhoa oynelte kezét, ',::,il,i;li:l,ifi ffi;.#. {§, í],.., ', 

' :;:, "::.,1::"l ' , hály öbtös nevetósscl hii-

'És felszegte állát kivtlrt }rikásarr. mikor rléltájt Clrar-
leroi alá értelr a francía hadisaá]l]ásra. Keskenyre seorí{ott
szájjal nézeí,t el dacosan, ae álrnélkotlva ö§§zgszaladó kék-
tnundéros katonarrépség fölött, tán netn i* hallcltta nreg,
nrint fut 'végig emberről*erntrerrc a kiáltás l* Fogoly huszár t.. " Fogoly huszár l

Kísérői ílgy törtck trlat a vezéri tanya elé, Az éktelen
zsivaj a íötclszíntes ház elötti tórre csalogatta a sok arany-
galléros tisztet. Kót őre lerán,cigálta a nyeregből ós buzgón
,a tisztek csoporljo felé taszigálta. Megállt előttük 1rccke-
senn oda §em íülelt a vértesek izgatott karattyolására, csak
fájó szívvol figyelte, nrinü vezelik, cl. karc:sú láb{t pcJkóját.
Láita, hogy eg7 lovastiszl,, a sajál. i:ifra rryergél, szljjazza

korclont vont a gyalogság.
Beljebb rántotta a hcvedert, azzal könnyedérr kerrgyel-

be hágott, mikiizben zord nrrrsrrly ,villant rncg bajusza
tövén. Megórett benne a nagy elhatározás,

Kényes ügetésre nógalta Villáínot, körbe-ltörlre az
embergyürű mentórr. hz ügetós lassan-lassan vágtába
csapott. Mlkor már íi,'llébe fütyült, a rnentójét lobeigtató
szét s Yillám elnyrllt teste szinte {rszott a levegőben, s gyor-
saságtól perlig valósággal összefolyt szemc előtt a nózdegé-
lők hada, akkor térdnyornással a törzstisztek ókcs csoport-
jának kormányozta bvát. f)ühöngíí orkánként robbant el
mcrllcí.tiik s nyergóből karvaly ntódra az cgyik tisztre csapotl.

Bizüos íogírssal ragarlla meg vágla hözlrtltr az idegen lrard
markolatát és nrielőlt bárki otsurlhatott volna. már rnarká*
ban villogot.t a szablya. Yol[ rnár íeglrvere, súlyos, nohóz,
lovassági karcl, kígyózot-t rajta a napfény, arnint mc§íof*
gatla a feje körül. I_Tjjongóan bíztatta lovál:

** Hajta, rajta Yillám ! .. . ós rövidrc fogott kantárral
e_gyenc§en a mcnckülós {ttját eleáró szurrrnyoknak ugratott.
Atsttlrant fölöttük, az óles penge nóhány francia üstökől
vércsre borotvált, nég egy-két ösvénytörő kardcsapás,
jobbra-balra hulltak a levágott íranciák, azután feltáru}t
előtl,e a szabadság.

A tóren <lühötltcn z(tgoLL fel ae ezerhangú harsogás,
rlurrogott az őrsetmck puskáJa, rendelkeeósek röpködtek.

solynyiladozással aranyínedáliás Mihály.
-:* Hm'l l A!"án hánynak köszönte ntcg szívessÉ,gril,,

mondja csak Mihály ?
-- Htlgy mennyit vágtam Ic közülük, lriz érr azt rretrt

tuclom vltéz kapitányom, dc megfízr:ttem l.;cliik gavallé-
rosan l Nem tartja szárnrrrr az tl.yen {:sekól5l5fgg1 ,t }[ag\.rl.f
huszár l

* §mber kentl a talpán, fiatn, iirtnester Mihók Tritlr
Mihály. ..

Tórtónt pedig minctez a flan<lriai csat.at.órr:n l794 iírrrirls
26_án.

mi(tőú a csrrpafényessóg ].,,].;ir:i]1:.a;:::"ffi ff] ' ,*,'t , , , ', ,,,,,,: ,' szöntötte az, utánuk sü-
brigadéros megyfir szór,al ,1' i1,:;.1 ,1,.;i -1'F*' 

.i,li ': völtő ólomdarazsakat,
fortlult ltazzá. Nem csodirl- . .,.:". " nü,, ?-:,i',;. ,j§.' .. ,, * Kár a prrskaporért,
kozott, hiseerr szorsalt*'.) . ", '.á l ]&* , . usv §efr"iá*Ír"i.:ii, tiii-
időberr óden hazájabéli lZ*W , I',,.lif,§,:á;ll1l,.,. tái'l * kíáltott hátra vi-
§urópa, §tinclen ánrrádi- .ffiffii§ ;'T"ffi+:;,,',,.l, gan, azután pejkója nya_,ájában. ,;e*frHffi!ffilF'. O.:,,. .{§- kára hajolt.*"Mia neve kenelnek? _ffiffiffiffi § ffiÉl**; _ -},ío, 

szorítscl kerl_

-.IelenÍ-emT]:::.'€.."...T,i.]'j'1ilr]ciqtova.o}.'fóth Mihály.-*.HátőrmesterTÓthj:dtr.1t$ffiji]'ül<lözésre,kaptatiak,rnár
Miltály'}negmutat}ratná.e^;1ffiffiffi7A.körvonalukat.ise}nye1l.eatá}rornoknak,tniként,lo.ffiu*.ff,BilEl.§!li.irutuo'8*ofátyolospor.
vagol a magyar huszár ? f§gÁ r *,{J '" EDP' '" it§,;'}'í tutaro.* kérdezte a brÍgacléro' o".. d {,jleű 

"i'b:,'ji;'';':?l,j Lankadattanváqll!ái_kurtán.

arr,, a'
,;.'il, r'11,,,

A fogoly tekintete.lel /,ffi l ',l,Iylarr, ,,, ilL.iilT!,*Ít :'jijÍil:lángoltegYszeriben,'\11.1? d(§ffl|, TF.''''uiÍ'',:" ''," ,j,, Jelentkezósekor rá.rnordultoroszláné, ha a csapdá}tól
kiu,tat talál. ,,ll;í,i}§Tffi&ffiH} " 

. ::,í"t+*|l*,*,W." vitóa F'ölrlbuzay kapitány:
*Megónbrigacléror,3,,,,ű.}w.§:,Jf,.§','".1.''.mHátkencIél,mi.

uranr, csak*adják átárn a , .:J Jtp|;/Í, .','§'í'__\iá#S i#1. lraszna.. vén,_}tuszáLr, az|paripánr. .t _ ,§ . r\*,V{íí,!.Jő,*# iffi,.P3rYíl5i;,i§i t9n3t_tk:lánr, /,x§..ffi"ff_* §ll"ÉTi ",l1ltflrll,iii:s amit hinni semmeré-
szelt, megtörtént üiben. 'f,ff.#,*?: 

_ jE §r',,t?:-;&§§*§fií^1*.llffi§t} torgott mostanáig ?

Egyetlen paranc§ra *i'fi: 
"..űo,',?fi^TT rijiiiít:került Villám. Fürkész,

lantásR vógigröppeu, iii: / *ilTÍ3fxtd'ii"x,,ljj;;-ségen, §gymás hegyót
tánheiuzsegtekakíván-+-tam.I{átútraengtltl.tek"íj^_.,^lU rnxi-_ 

^, ^duil, 
+l-,}i^ ^.^h^l+csiskorlók, §lálltak mintlen r\4l YqtJ U§J'E 9§&lrv ernléket is adt.ak, két tzüs1.

talpalatnyi helyet és bámószan várták, nri készül ? Áz rrtr:tt- tcl rakolt csör,ű pisztolyt és ékkiives narkolatú frirrgjál,,
torkolatoknál, ugy&ncsak parancsra, feltűzött szuronny{l mert az enyém a tusa helyén törve rnaraclt*-beseélt,rrtrr_

MÁ§oxKAt cyöNfiÉn, MAcÁvá,[ §zrconfl "..
Érdekcs rendszer c trappista sterzete,sek kalastnrdban, Imgy az étkezésheg ggülekezőlr lrs;lollr&rrn tnindcnt et.kéx:í!ur" t*kií-

nalc s lta valami hiáttyz.ik, trémiök nem szabad. {.4" trappi§túk dllalábtttt, nagvan szigortlan íartidk a ltallgaíúsl.) Á s;,:rll-
szédja lrclgelt azonban kérhel az etnber. Itmcn szúrmali,k qr a scolccís, hogy asztulí áltl$s ultit,t minden s;el:eles öir/elerl,
pillanlúst oet a szam.szédja ttrtíélctrc. hag11 helyette kárlpssc a hiúngzó tuőeszközt aagy egpeb+:l,

Illíí{ordulhat, haga embertrirsunknak, cserkészlesluérlinknek ttala,mí okbóI haias /t,draí. §egtísiinÁ, raln d.,; /r;Jrliin/c
hell1etl* uagg saerezzük meg nekí, umíre szüksé.ge aan, lapí.ntata,*, szatgúIalra ltésr s*reteíte,!"
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l,akóltírzaik nagy cl-
térést mutatnak a fiieink-
től, Kivétel nélkül cgye-
meletesek. Föltlszinten van
a lakö- és étkezőszoba, az
errreleterr a hálószobák.
Vagy összefüggő sorháaa-
kat építenek, vagy elkü-
lönített magános lrázakat,,
Az utóbbiakban két lakás
van, tle teljesen külön be-
járattal. Aházakk6ből vagytéglálról *pülnok, de nincscttek
bevakolva. Utlvar trincs a }ráaakbatr, csak néha egy szolrátryi,
alronnan a mellékhelyisógek nyílnak. Fla van pgy kis
helyük, szt kertnek használják. A házakon rnegtaláljuk
a hagyotnányos ,knockert", azaz kopogtatót c§engő he-
lyett. Mindenütt kandalló van, do sokszor gázkályhát
tesenek bgle és csak utánzata a kandallónak. A villamos-
és gázórák automaták, a pónzt beledobJák.

Csotlálatos, hogy város és falu közt altg van különbség,
csrrk uagystlgban, az rrtcák, házak egyformák.

A lakosság legnagyobb része ínunkás, kereskedelmi
vagy gyári alkalrnazott, szellemi munkás kevesebb van.
Kevés állami hivatal ós üzern van a sok tnagánvállalathoz
viszonyítva. A vasutak, bányák, iskolák, mind magán-
kézen vannak. A flzetések tnagasak, átlagban Peti 3 íont-
ná] ritkán kevesebbek, arni havi 250 peng6nek felel meg.
Szertntük mégis sok a munkanéIküü. De szociális viszonyaik
elsőrangúak, munkanélküli segélyzők, munkáspénztárak
vannak. §zornbat délben rnindenütt beíejeztk a nunkát,

Az angol nép igazi sportnernzet. Nencsak egyes kiváló
sportolóik vannak, haneln maga a nép sportol. A kricket,
,íutball, tenisz nemzeti játékaik. Az ítszósport is íejlett.

Megfigyeltern az étkezést is. "t rni három fő étkezésünk
hetyett nógy van. A reg6elt is bősóges, sültn sonka, hrls
szerepel rajta. Délben van a rövid lunch, délután tea és
este főétkeeés. A főzés egyáltalán nen művé§zet és ntncs
benne változatosság. A középosztályban ritkán tartanak
cselédot, de sok háztartási 6ép könnyíti mes a rnunkát.
Az élelem átlag igen drága, úgyltogy egy hfuomta§ú csa-
lád közepes étkezéae belekorül havi 160 pengőbc. Viszont
iparcikkekben nagiy az olcsóság. A kéz munkáJa meg drága.
Például a kitünő angol szövet olcsó, de a rubacslnáltatás
sokba kerúI.

Nagyon érdekes az iskolarendszerük. A tegtöbb ember
5*14 éves korig jfu iskolába, azután munkába áll. 11 éves
korpkban aeok, qkik bizonyos vizsgát letettek, mehetnek
a mi középiskolánknak 'megfelelő Hlghschoolba vasy
Gramrner-schoolba. De sem itt, seín a felsóbb iskolában
nom kívánnak tírlsokat az elvont tudományokból, a sporD
egyenrangír fokon van vele. A tanulók délben nem mennek

"haza, délután is vannak órálk, de viszont otthoni késziilés
nem igen van. Nyári vakációjuk csak hat hét ós ezt jírlius
végén kapják \i, viszont karácsonykor is egy hónapi
szabad§ág van. Altalában nagyolrb a hangsúly az erkölcsi
neyelésen, mint a szellBrni kiltépzésen.

Ezévt az iskolából kíkerülő angol ember hatá-
rozott, korrekt jelleín, de viszont még az olyan egyszerű
tárgyakban is, mint a íöldrajz, járatlan. Volt alkalmam
résetvenni egy cserkésztáborban. Minden ceremóniát mollőz-
nek, nincs zászlóíelvonás, sőt ima sem, kiki azt teszl,
a§ti jólesik. Saórakozni mennek a táborba, fegyelelr nincs,
,csak valami tekintéIye a nagyobbaknak a kisebbek elött.
A sátrak rendetlenek, későn kelnek, későn feküsznek, dohá-

oNBAN

nyoznak. I6az, ttogy egy
tábor után nem lehet
ítélni. Késóbb egy londoni
cs*patnál a legteljesebb
cserkészszerűséget tapasz-
taltarn. Érdekes különben,
hogy a táborozás mennyire
riltalánog, A civil táborok
mé8 elterjedtebbek, mint
ir cserkésztáborok; ínin-
tlen ember, mtndgn család

tnegy láborozrri. A táborok kórryeltnesen vannak felszerelve.
A gyakori esóket pedig eltűrik.

!t

P. F.

A Gilvrell parkot is volt alkalmunk me$átogatni.
MindJárt elsó este tábortüzl programot kellett adnu§k
hártnunknak, ami igen Jól sikerült. Dörgő taps, ordltás
és sok kézfogás volt a jutalmunk. A tábortűz után pedig
igen kedvesen elbeszélgettünk. §kkor történt meg, hogy
valaki megkórdezte, milyen madfu az árvalányhqi.
A táborban nemzetközi társaság volt e8yütt, még litvánok,
söt egy palesztinai hóber is akadt.

Másnap délután teázás után rnosogattunk ggyütt,
mikor megszólalt a ,rkübn", előactásra híva. Mindenkí
elrohant, én pedig, más dolgom nern lévóu, szép csendesen
elrrrosogattarn. Igen rnegörültek, mikor vt§§zatértek és ott
tartottak vacsorára.

A Gilwellparkban vasárnaponként 100-150 sátor áll
és igen mozgalmas az éIeL. Roggel 8-kor barangszó. /210-kor
zászlóíelvonás. 10 órakor sátorszemle. Bste 7-kor aászlő-
levonás és t0.30_kor sllencp. Minden moazanatot a nagy
árboc melletti Code-zászlókkal íoleenek. Fenn van á nem-
zeti és a parkzászló. Melléje pl., ha a bolt kinytltk, felhrlzzák
a Code ABC P betűjét: providere. FIa szemle vann melyet
harangszó is jelez, felhüzeák az I betűt: inspection. A B
és O egyrnás alatt szabad időt jelent; Poys own.

Egy házicsapatbelí fi{r elveaetett 4 nyitott és a eárt
m{reeunrba. Mind cserkésaekcsinálta remek munkák van-
nak itt. Modell tábortűzhely, tüzrakások, matracké§zít6gép,
esztergapacl, konyhák stb., stb. Eredetl ötlet a postaláda
íatönkből.

A közelben egy igen kedves vadásalakszerű ház van,
ez az olvasó, kaudallóval, a falakon fegyverek, a polcokon
sok könyv.

A belső ín{rz€um a F'ehér Házban yan. Itt tnég sszo-
tikus gyüjternény i§ van, bizor}yosan Bi-Pitől,
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A Gilwell után a tengerpartra vittek ki vendégtátóim.
Láttuk a világ leggyorsabb haűbajóiát, a H. M. S. Hood-ot.
Beynásztarn egy ágyírszerk ezetbe, megnéztem a teleszkópot.
Olyan tisztán lehet látnt, hogy még az eüenséges kapttány
fél saenót is be lehet állítani és kllőní. }.{om rnessze a vtlá6
legrégibb száraz dokkjában áll a §. M, S. Yictory, Nelson
admirális bajóJa, szépen karban tartva.

De a Iegérdekesebbek voltak a torpedónaszádok. Meg-
vártuk, amíg kilótte}:, egy torpedót, per§ze, csóuakkál
utána men-tek ós visszahozták, mert órarnű nern volt benne.
Ugyanls egy torpedó óriási érték, 1500 font, így hát ért-
hető, hogy spórolnak vele. Lemontünk egy tengeralatt*
;áróba is. §zűk, alacsony ftelyo nagy Diesel-ínotorokkal,
c§upa fogantyít, teleszkópok, motorok, a haió vógén a
rnenokülésre való nyilások,

Megnéztük még a fl. M. §. Nelsont, mely 1925_ben
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épült a lráború tanulságai alapján, Rengeteg óriás ágyt1
v-an rajta. De érdekes, hogy mennyi kényelemmel van be-
rendozve: a fedétzeten leáuő- és tánchelyiség, borbétyüzlet,
rádió- és gramofónkabín, azián óriás ruhaszárító terem,
ahol forró gőzze| seárltJák anruhát" E" b'-

A külsósógek megtigyelése utálr érrlekes volt egyet_
mást megtudní az angol véleményről. Elvezettel hal}gat-
tam politizátásukat. A nénetektől, írgylátszik, tartanak,
A ,,názi" és ,,}Ierr Hitler" gyakori beszédtérna. Igaz, hogy
ilyen büszke kijelentést is hallottatn; hog.y_ Ánglia _dicső,
séges harlerejével könnyen legázolhatná a militadsta Német_
országot, de nern teszi, mert humánus állam ós ftinden
népet ogyíorrnán szeret. Mussolini (akkor még U nagy
divatban volt, diákfitlk, lányok vallották magukat tekcte-
ingeseknek. A franciák egyóniségét nem na€iyon kedvolilc,
bár a francia az egyetlen nyelv, amit a sajátjuli rttárr, figy,
ahogy, rnegtanulnak.

§okathallotta,m arról,hogy az angol nemzet nrennyirenem
akar háborút, békós nemzet, tle viszont a világhatalmat se
akarja senkivel megosztani.Ázsiától és lőleg Japántól tartanak

De a véleményeknél solikal érdekesebb megfigyelni
az angol jellemet. A legszembetiinőbb krenne a nyugalom.
Modorulr egyene§, ritkán mondanak valamit kerül,ő ítttrn.
írlgylésreméltó egészséges kecléIyük. Igen jellenzíi ntég

egész rnegfelelő lenne a fűtéshez, cte a kanelallót rtenr eng*"
dik el, imitálják tehát," * 

o. o.

Részt ve]rettünk egy {rszóversenyen is, ahol masyarok
vör§enyeztek. Gyönyörú, óriási íedett uszoda van, reflok-
torok vilá8ltják meg a vizet, Mikor aa angol és a magyar
csapat felált, eljátsszák az angol hirnnuszt és kezdődi,k a
verieny. Seegény bemondónak elég gondja volt a sok cifra
magyar néwel. Tíz írszóseáín közül hatot a nragyarok
nydrtek. Kitünő időket {rsztak. Remek volt, a toronyugrá.s,
a-staféta él végül a vízipóló, de itt nün<lkét fél etég durt,án
iátszott, kiállítás is v-olt l fé}időben (a vas{ttinclulás
mi{tt) el kellctt jönnünk.

1934 auguselus 29, d. u. /2il órakor gyülekeztünlr
ö§§z§ a Victoria pályaurtvaron mi Elagyarok, hazatérésre,

rsterr veletek, angolok, Isten veled Lr.lndon. . . Es
lassan, de dörgő Huj-huj-hajrá közt gördült ki a vonat *e
állomásról . . .

t-Iazaértünk. Itten ltazasegített. Neki tartozunk köszö-
neliel azért, amit láttunk, kaptunk. Iis most máI jó ittlron,
hirtelenébe vissza se mennénk, pedig nehezen jöttünk el,
de hiába, a magyar íöld vissza}r{rzza tiaíL- Mert szép a ,,God
save t}re King-'- melótliája, cle bizrrrry nekiink mégis csak
szebb, sokkal szebb az

,,ísten áldrl meg rr rrrlgyatt !" E. b',

rájuk nózve a zavartalanság. Sehol és senki
kedvéórt nem válnalt feszessé.

§okszor csodáltam az angol dolgozó enl-
bereket. Napközberr a legrosszabb gépészru-
hátran olajosarr, piszkosan, de ha r,ége a mtln-
kának, tnosclqnak, lelöltöznekn borotválkoznak.
mintha akkor lenne reggel. És a nők ugyan-
lgy tesznek.

Két ellentét nyilvánul meg berrnük: a
praklikum ós a konzervatír,izmrts. Keresik min-
derrben a legkényelnresebbet, tle viseont raga§z-
kodnak egészen fölöslogessé vált hagyományok-
hoz. Pélttául, mint emlitettem, a gázkályha

,\ .l'iúli tálrurhcIlr: rr L]illrr*Il par"kllltt

Erdélyi Ferenc éc Papp Ferenc
be;zámolója vóget ért

A vezetők (ti§ztek) tábcrr:helyc a Gillrvcll parkkan

Az őrsvozeüő és §r könyv
A ió őrcveretó'a ma3a örrnevelését, továbbképrését §oha§em

íeiozi'bé. Tudia, hoty me6állár az önnevelés terén nincs, ott csak előre
lehct haladni, vagy iisr*aeint" Tisztában van aztal, hogy az ember tudása
soha§em lorr annyire tökéletes, hogy azt ne lchetne továbbfeileszteni,
tovább müvclni.

^ 
Éppen azért E ió órsvezető megie8yri.magának a következőket:- t.'lz önntvelés, önképés egylk-leghatalmasabb eszköze a ió

könyv."2. A müvelt embor ió barátja a könyvnek, mindig használja art.
3. A ió könyv tanlt, ismereteket ad és tudást bóvít.
{. A jó könyv nevol, a ro§§z könyv aláássa a iellemet.

5. Nem minden igaz, ami nyomtatásban megielenik. Az ügye*
őrsvezető meg tudia válasrtani olvatmányait.

ó. *z igaii _órjvezető nem csak a mata művelésére és szórakoz,
tatására. olvas. Ö olvas az őrse számárr is !

?. Figyelemme] kíséri és irányítia órsi tagjainak olva§mányait.
S. lgyekszík a ínaga számára megvenni azokat a könyveket, amc,

lyekre rz órs vezetésénél állandóan szüksége van.' 9, Lehetőséget talá| arra, hogy kis órsi könyvtár állion őni ngiri,
nak rendelkerésére,

l 0. Könyvek elbírálása ügyében parancsnokáho, 
"l11|...3tjfi.

8
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By pertnl*sion of lír.
Lloyd Osbourne.

Mlr6l volt sró eddlfi ? Történetünlt lróscJlnr Hawkin§, r lrajóinns,
akl krtlózok tttko9 lratírinak jut birtokába. Felnött lrarátail Livesey
orvoa. Trelawncy íöldcsill segltsóÉével a klncs felkeresésére indtllnak.
Mesvcszllr a Hlspnntola vitorlást, stnollctt kapltányt s?er7.ődtetik,
le!.(éuvséset íogrrdnak. Jim bizalmába Jut §Ilvernck, u íéüábu hajó-
szákáisnák. EgyszerJlrn *a KincsesszlBct felé r,aló lraJózásuk r,é-
qén 

- kthalt,ra{jn be§zólseté§üket s borznlmes ósszeesküvésnek Jön
iiyomára: aEuiócsnkneár egészlesénysé8,e kalóz. Silvcr a Tezórük.
Me*érkeztek a szigetre, kikötnek. - Jinr a tuatrózokkal klsáu a
Düúra. §llnenekül'tólük. - silver nlegöl oBy matrózt - Jitn talál-
kozik ecv lurcsa l<ülsejű emberrel, akl nrár,három ér,e ól a lakatlan szi-
geten. a'kalózok lrosszrlMl kirakták. . . All a harc a kalózokkal ! -Ncm vQlt könnyű dol8uk n kinc§ker€§óknck ínival a kalózók min,
<lcnre eiszánt erirl*reF - nem íltltltok meg a nráguk árnyékától. A
kapttány s a vele tartók a szlgeten talált gerenda r,árba menekülnek,
alnelyet rr kalózok kemórry o§trom alá vos?n€k.". .4, lázadókat
vlsszávorik. Öt kalóz a íúbe harup, egy messebcsül, Hunter és
§mollett kítpttány is sobet kap.. . Jinl iláwkins titokban a tengeí-
lrgz oson, k[s tólékvesztőn mcgközelíti a Hi§paniolát, felmászik reá,
clrágla t kíilcleit. A szél a lengorre sorlorja óket, 6 pctltg felveszi a
Irareól a hnjórr lerőkkel, kik azonban lxru$ott állapotban a tengerbe
zuhRrrnak, Jiln Q puftra kormárryozza n hüjót, májd felkeresi bará-
lait ír ,rcercndavár"-brn. Szererrcsótlensé8ére azonbarr míf a kaló-
zokat találja ott. akik * túszként * íOg§ágba eitik.

** Dick n§nl érzi jói magát, uram * nlondta esyikük.
-.* Csak nem ? * vála§zolt az oryos, * No§, emelked-

jék fel, Dick és nluta§§a meg a nyelvét. No, nem csotlálom,
hogy nincs rendbell I Olyan a nyelve, hogy a francia is
me§ijedne tőle. lVlegkapta a maláriát l

* Bízonyosan attól van -- mondta Morgan, -*- hogy
elsz"akította a bibliáját.* Ez attól rlan, hogy ír maga kifejezésével éljek, hogy
yalamenn}den c§apnlvaló szamarak * vágott közbe az
orvo§, ** hogy nincs elég érzékük ml,gkiilönl]Öztetni a
tiszta levegőt az ártalmastól ós a §záraz helyet a romlott,
járl,ányhorclozó fertőtől. Azt lriszenl, való§zínű * bár ez
c§ak yél€kedés, -* lrogy valamennyien fúbe haraptok, mi-
olőtt ezt a maláriát ki lehetne űzni a szervez§tetekból. A
íertőben tábort verni, kí hallott ilyet ? Silver, c§odálkoznom
ketl magán. Níaga kevésbó bolondo mint egyttóhányan itt
köröslrörül, de ttgy látszik, lrogy fogalma §inc§ az cgé§zség
szabályainak alapjaíról.

- l{os lrát *' fúzte hozzá, miután valam,ennyinek
beadta az oryo§§ágot és azok mirrtlnyájan {rgy szót fogad-
tak, valóban nevetnivaló alázattal, mintha ncm is véres-
kezíí zendülők és kalózok, lrancm árvaházi gycrekek len-
nónek * no§ hát, mára lenclben vagyunk. És most §zeret-
nék egy-két szót szólni azzal a.iiítval, kórern.

Azzal könnyedén felóm intett a fejérlel.
George Merry épp az ajtóban állt, valami keserűízű

orvo§§ágtól köpködve és krákogva, de áz orvos kívánságá-
nak sl§ő §zavára vérvörö§ képpel fordult meg. nagyot kiál-
tott-: ,,Neín !" és káromkoclott hozzá,-silr:er rragyot csapott tenyerével a hordóra,

"* Csend legyen l * üvöltötte ds olyan vaelu] tekin_
tett körül, mint az oroszlán. * Doktor {rr ** folytatta ren-
cles hangján,*már sondolkoztam ezen, tudván, hogy kecl-
veli azt a fiirt. Mi valamennyien alázatosan köszönjül< a
kedvességét és amitrt látja, úgy megbízunk önben, hogy a
orvo§§á§ot is szedjtik, mintha pálinka lenrre. Azt hiszem,
megtaláltam a módját, atni mindenkit kietégítlret; Iíaw-
kins, at{d rá becsiiletszal,a,dat * ntert ifiü trr vagy, ha sze_
gényen szül,ettél is, * aclrl rlri becsületszavedat, hog_v nem
.qldasz kereket.

Készségesen mogtettem et kívánt,ígéretet.

IRTA: a. L. §TEVE§§ON * FOnI}ITOTTA: vltéz TEM§§Y cYOzfi

* Akkor, orvo§ {tr - mondta Silver, _" legyen szíves
átmenni a kerítésen és ha a t{rlsó oltlalra ért, odahozom a
fiút az innenső oldalhoz és {rgy vélem, beszélgethetnek az
ré§eken keresztiil. Jó napot kívánok, uraln é§ elázato§
tiszteletemet a földesúrnak és §mollett kapitány írrnak.

A ttemtetszés kirobbanása, melyet addig csak Sllver
fenyegető tekintete tartott vi§§za, azonnal megtörtént,
amintr az orvos kilépett a házból. Mindenki vádolta Silvert,
hogy kétszínű * hogy kiilönbékét akar a maga Javára,
hogy íelálrlozza b{lntársainak ós álrlozatalnalc órdekét,
egyszóval ponto§an azzal václolták, amiben ludas volt.
Előttem is annyira átlátszónak tetszett az egósz eset, hogy
el nem trrdtam képzelni, mint csillapítja le a haragiukat.
De nem hiába ér| kétsaer annyit, rhint az összes töhbiek.
Azonkívül az éjjel nyert diadal is lratalmas föléttyt llietosl-
tott §zánára. Yalamennyit bolondnak és zölclfiil{inek
nevezte, képzelhetitek l Kljelentette, ho§í §iíímuklrr fon-
tos, hogy én beszéljek az orvo§§al, felhánytorgatta q tér-
képet és feltette a kérd,ést, lrogy vajjon éppen azon a napon
akarják-e ntegszegni az egyezséget, arnelyik€n a klnc§-
keresésre indulnak ?

- Ezt nem. a nrennykóbe is l * kiáltotta, --- maid
megszegjük az egyezséget, amikor itt az l<teje. Addtg be-
c§apom az orvo§t, ha addig pálinkával kell is kenegetnem
a csizrnáját.

Aztáir megparanc§olta" hogy rakjanak tüzet és rnankó-
ján meginrlrrlt, kezét vállamra téve, amazokat kellemetlen
hangrrlatukban faképnél ha§yva, hiszen a szóözönnel inkább
csak elnémította, mint§em me§győzte óket.

* Lassan, pajtás, lassan -* mondta. * Ha ésereveszik,
hogy sietünk, egy szernpillantás alatt a nyakunkon vannak.

Ezért nagyon kimérten lépkedtünk a bomokon, afilefle
áz orvo§ ki kívülról ránk várt és amint könnyen hallbató
közelségbe értünk, §ilver megáltt.

* Kegyeskedjék megjegyezni ezt a szolgálatot, orvos
rlr "-. monrlotta - és ez a fiü is elbeszélheti, hogyan men-
tettem nre§ az életét és lrogy csaptak el miatta, bizony,
ezt elhiheti nekem. Orvos {tr, hogy ha az ember olyan közel
kormányoz a szé|ltez, mint én _- ós fogócskát játszik az
utolsó lelrelletóig, * talán nem veszi ro§sznéven tó]em, ha
egy ió szóórt könyörgök ? Ne felejtse el, hogy most nern-
esalt az ón óletem forog kockán, lranerl ezé a fi{té ls, Kérem,
irja ezt a javalnra, orvos úr és nynjtson egy kis remény-
§tlgalat arra, }rogy kegyelmet kapok.

§ilver egész más ember volt, amlnt ktlépett a házból
és hátat fordított a barátainak. Arca beesett, hangja reme-
gett, ,sohasem láttam ilyen haiálo§ §zorongá§ban.

-* Ugyan. John, csak nenr fél ? * kérdezte rlr. Livesey.
*, Doktor {tr, én nem vagyok gyáva l nem * még

ennyire sem l ._ és csettintett az ujjaival. * Ha az voinék,
nern beszélnók íey. De iiszintén bevallom, ráz a hitleg, ha
a bitófára gonclolcrk, Ön jó és igaz ember ! Sohasem láttam
önnél derekablr embert ós azért nem fogja elfelejteni a
jót, amit tettcm, aninthogy tudom, netn felejti el a rosszat
scm. Most félreállok, látja és .Iimmel magára hagyom.
És ezt, remélem, a javanra írja, mert nagy munka volt,
az bizony.

Igy szólva kissé lrátralópett, amlg hallótávolsá.gon t{rl
jutott, leült egy fatörzsre és fiityörészni kezrlett. L]ltében

- ^Ffa{őzre?én?.
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néha körültekintétt, {tgy, hogy gzemtnel tartott betfiünket,
hol az orvost ét engemet ílélvé, hol lázadozó bltan6ait,
amint lde_oda iáftek a ház és a tűzhely köriil. Mert a tüzet
megrakták és a házltól szalonnát ós kétszersültet hoztak,
hogy elkészítsék a reggeltt.

* Hát, Jltn _ rttondtd az orvo§ szomorúah, _ lde
keriiltél l Megebetod, amlt fóztél. Isten tudja, nern vagyok
képes tzemrehárlyá§t tennt, de azt megmonclom, akór jól_
esik, akfu nom 1 ha Smollett egészséges lett volna, nern
mertél volna még§zökni. Akkor megugrani, mlkor beteg
volt és t§het§tleh, komolyan mondom, ez az eltárá§ gyá_
vaság l

Bevallom, hogy ttt kltört belólem & sírá§,* Doktor ür-j- mondtam, -- ",.,,1,7
ne tessék így beszélnt. Hegge nant §okt{io§
az egé82 en8emet, az életemet í8y
ls eljAtszottam és íég balótt vol- ,;

és, doktor {rr, hlgyje meg, én meg-
halhatok - mernóm monclanl, rá
is szolgáttam, - d6 félek a kínzás-
tól. Ha ezek kínpadra feszítenek . . .* Jlm * szakítötta félbe az
orvos és nan3{a egészen má§ voit,_ Jitn, ezt nem bírom. Vesd át
magad a kerltésen és tohanjunk el.

*- Doktor írr -_ mondottam,_ én szavamat adtam.
-- Tudotn, tudoín .- ktáltotta.* §zen már ú§ysern te8íthetünk,

Jim. Ma6amra Üáttatom a} egészet, ,';
a hókuszpókuszt és szégyengyalá-
zatot is, ílam; de nem hagyhatlak
tovább czekkőzt, tlgori csak ! E8y
ugrás, és klvül vagy és nekiiramo-
dunk, mint az antllópok.* Ngm - feleltem,* ná§yon
Jól tudja, hogy ezt saJátrnaga sem
tenné meg t §ém ön, sem a földes(tr,
§em & kapitáhy, tehát én sern te-
hetem me5. Sllver megbízott ben-
nem, szavarrlgt adtam és vlssza-
megyek. De doktot írr, ön nem
etrgedte befeJeznem a mondatot.
}ía azok kínPadra feszítétrek, lehet,
hogy eláruloln,.}rogy ltol van a
hajó. Mert én vltsaasrereztem a
hajót. Egy kis saerencsével és egy
kls kockázattal. ott fekszik az
északi torkolatban, annak a déli
kikötőhetyén, a dagátykor sekélyen
elöntött parton. Mfu fótapálykor
ls mag&sen és *zárazgn kelt leunie._ A haJó l _. ktáltott fel az orvos.

*. Uram * mondotta §ilver, -. férflek közt reólva,
ez sok ls, meg kevés is. §ogymitrrdltottaarra,hogy elhagyja
s házat és mlért adta át a térképet, azt nem tudom, hem is
sejtem és ctukott szemmel tettem meg, arnlt kívánt, egyet-
len bírtató szó nélkü l De ez most több a soknál. lla netn
akarja fettfuni elóttem a hetyzotet, csak szóljon és éü sz+
bad lolyást engedek aa eseményeknek,

* Mncs iogom többet mondani - mon<lta a, oTvos
elgondolkotvfu * ilBrlcsak az én tltkom ez, Sllvef, rnert
lássa, különben eltnondgnám, §zavanra mondoh. De
e'me§yek addig, arneddlg merek és még egy lépéssel tovább,
a kapttány ítgyfu megrázza érLe a palókámat, ha nelfl csaló-
clom t, nló§uör egy c§epp reménlrt nyujtok: §llvgt, ha

mind a ketten élve kerülülk ki
ebból a farkasverembőln a hamis
esküt kivéve, mlndent megteszek,
hogy megment§dm magát.

§ilver arca §ugárzott. ,,tudom,
többet nem mondhatna, rnég ha
anyám volna i§" - kláltotta.* No§, ez áz elsö engedmény -, tette hozzá az oTvo§. * A rnáso-
<lik tanácsféle ; tartsa a fl{tt maga
mellett és ha segítségre lesz seük-
sége, kiáltson érte, rqita leszek,
hogy kéznél legyen és akkor meg-
vállk, hogy vaktában beszélek-e.

i Doktor Livesey kezet szorltott
velem a palánkon kereszttlJ, bólln-
tott Silver felé és rugan}o§ léptek_
kel eltúnt az érdöbeí. 

i
xxxf. rn.lnznt

A' klncgkercség * Fllnt út glrö§6

- Jim -- mondta Silver, mi-
kor rnagunkra mararltttnk, *,na én
megmentettem a te é|etedet, te vi-
szont megmentetted az enyémet l
Ezt nern fogom elfelejteni. Láttam,
mikor az orvo§ buzdított, hogy fuss
el, láttam a §z€melr szögletéból t

Láttam, mlkor me.gtagadtad, mintba
csak hallottam volna. Jlm, ezt a
javafua írom. Ilfost kaptam az elsó
remónysugarat, mióta a rohem nem

, sikerült és ezt neked köszöntretem.
És most eúndulunk, .íim, megke-
,resnl azt a klncset, hozzá ,,lepe-ll'csételt pafanccsal". Ezt í€m szere-
tem, nekünk össze keil tAftanunk,
vállvetve hatadnunk és akkor meg-
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Hamarlában elmondtarn kalahdjaimat ó§ ó csendben
végighallgatott.

* Vart ebben valaml végzetszerú - jegyezte meg,
mlkor vógeztern, * lépten-nyomon mogmented az életün-
ket. Most csak netn gondolod, bogy megengediük, hogy te

. elveszítsrl a tledet ? Ez nem volna szép vlszonzáe fiam ;
klderítetterl az összeesküvést, megtaláltad Ben Gunnt,
ez volt a legJobb cselekedeted és az marad ls kilencven
óves korodig. Juplterre mondom. ha már erról a Ben Gutrn-
ról beszélünk, a, ma6a az ördög, személyesen. §ilver l
ktáltotta * Sllver ! FlÉyelrneztetem valünlfe * íoly-
tatta, amlnt a szakácg írjiá rözel lött, - rle rtagyorr törle
magát a klncskeresés után"

- Hdt, urarh, én tnegteszek mindent, amlt tehetek *
de ea lehetetlen. - Bocsánatot kórek, de a rrtagam életétés
ezéí a ítírét csak az,f'al u klncskereséssel tudom negnrenteni,
ezt elhiheti nekem.

Akkor hát, Sllver * felelte az orvo§, - ha így áll
a dolog, egy lépéssel tovább rnegyek:, számoljon a csaló,
dással, ha rátalál.

netttjúk a nyakrrnkat sorscsapás és balszerencse elle-
nére is,

Ekkor az egytk ember odakláltott a tűz mellől, hogy
a reggeli elkészüIt és nerhsokfua valamennyien letelepedtüúit
a homokra, a sült szalonnával ós a kélszeysülttel. Azok
akkora tüzet raktalc, }rogy ökröt lehetett volna sütni rqita.
Olyan forróság volt, hogy csak a szól trányából ieheiett
tnegközeüteni és úgyts csak óvatosan, azonkívül olyan
tékozlással sütöttek, gondolom, háromszor annyit, mint
amennyit megehettünk ós egylkük bamba röhögéssel tűzbe
dobta, aml megmaradt, (rg}, hogy a t{lz a szoliattan fútó-
anya§tól még Jobban fellobogott és pattogott. Soha életetn-
ben nem ráttártr iryen gonrlatian em§ereket. Csak a kezüktól
a szájuklg terjedó távolságra néztek. Atni az elpocsólrolt
élelmet és az alvó órseemef ílletin lehet, hogy a veiekedésre
eléggé elszántak voltak, de láttarh, hogy hosszabb vállal.
kozá§fa teljesen alkalrnatrsnok. §llver maga lr nckltátott
az evésnek, Ftint kapltánnyal a vállán, de egy szóval sem
rótta meg gondatlanságukat. Ez annál inká}b rrteglepett,
ínert úgy ítéltem meg, hogy sohasem volt alakoskortóbb,
mint most.
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A NAGY pőNör LEVELE|
{vI §o§oZ.{T)

végtagot uszírsra tovább nem használhatjuk, §őt
rende§en olyan állapotba kerül, hogy az {tszásban
is akadályoz,

Legeiső teendónk tehát ae, hogy keaünk, lábunk
belrajlítását lnegakadályor,z|Jk.

Ha egy kétszer olyafi eró§ €mber áll velern
§zenben, az se tudja nyujtott karolnat behaJlítani,

*q*
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Vlll. A görcs
kedt es Fchérarcú Tcstvérern t
Bizorryára sokszor ha1lottad, hogy ez irneg az vízbe

fulladt. Az ujságok a belulladások nagy részéért a görc§öt
és a rejtélye§ örvényt okolják.

Tény az, Irog:y az örvény, binár és görcs hármas-
szövetségében a görc§ a legveszélyesebb, ínert ez a jó {rszót
ís elfogia néha.

l'évetlés azonban azt hinni, hogy a görcsöt kapott
eínber okvetlenül elveszett. Kellő elókésziilettel, önura]om-
mal és óvatossággal mepifelelően védekezhet ellene.

Legelőször is tisztáznunk kell, hogy mi is az a görcs ?
Yalószínűleg már minden olvasó érezte tnegerőltető gyalog-
trás után combjában, lábszárában azt a lrirtclen támadó,
€fŐ§ fájdalrnat, aínikor e8y izornc§oport kőkernón3"re húzó-
dik össze s alapos fájást okoz. §z a fájdalom felette erős,
az ember kiabálni szeretne kínjában.

Ugy kell a dolgot elgondolnunk, ltogy izmaink egy köz-
ponti,,távitóvezetóken", melyet idegrenrlszernek nevezünk,
parancsokat kaprtak, most lrírzódj össze, rnost ernyedjél el.
íenaink utasítás szerint vógzik rnunkájukat. Ha agyunk
€gy kic§it kiált az izomra, akkor az kevésbé hrlzórllk össee,
ha nagyot kiált, magasabb hangon parancsol, akkor erő-
cebben h{rzódik össze.

Mi hát mo§t a görcs ? .d görcs olyan állapot, mikor
az ízmok valamllyen okból olya,n parancsot kapnak, ami-
lyent a központl agy már nem i§ tuti arlní. Olyan ez, nrintha
beszélgető cmberek kőzött hirteler. nikít valaki.

Sikítani pedig az szokott, alr.,. valatni nagy, váratlan
baj ér. Ilyen váratlan, nagy baj é;.i az izmat, lra görcoöt
kap: kőkernényte húzódik össze és olyan erőt fcjt ki,
aínilycnre má§kor sohasetn volt képes, Az okát nem tud-
juk pontosan, bizonyos, ltogy a fáracltság és a hideg elő-
segítik s tény az is, hogy bizonyos €mbereknek lraJlamuk
van rá.

A görcsös állapotba keriilő izoln szokott működését
fokozott erővel fejti ki. Igy pélclául, ha a kar hajlltását
végző lenromba, az úgynevezett békámba kapok görcsöt,
az karomat bchajlttJa és pectig olyan erővel, hogy a külön-
ben máskor vele egyforma erős feszítő iernairn nenr bírnak
megküzdeni. A karom behajtított állapotban }narad, akár-
rnennyire küldi aa agyam a többi izotnnak a parancsot,
hogy feszítsdtek kt.

Ebból a példábót látjuk a gőrcsnek §gyik nagy
ve§uélyét. },la végtagizmainkba kapjuk, {r6y azt a

hacsak kezemet foghatja. De mihelyt lraromat csak
kicsit belrailítom, érvónyesülni fog er6többlete és
lassanként ő győz" tJgyanígy kelt felfogni a görcsöt

is, rnint a nátam sokkal erősebb valakit, akit csak
akként trrrtok legyőznl, ha rögtön a kezdetén §ern §n-
gedek nekl egy centiínéteú scm. Telrát ha azt éreern,
hogy a íetső karom békájába áll be a görc§l karomat azon,
na] kifeszltcm § akármennyire fáj és igyekszik a görc§ ö§§ue-
hrlzni, centitnétert se engetlek. Ha cornbom hailító izmaiban
kezdőtlik, nem engerlem, hogy 4 térdeínet behajlítsa, hanern
teljesen kinyujtom; {rgy tartom, mí8 c§ak a görc§ el nem
múlik.

Ha lábikrámban __ ez különösen gyakori -- kezdődik,
}ábarnat teljesen kinyrrjlom s lábfejernet fölfeló Jeszítem,
azaz sarkamat magarntól eltolonr s lábujjatmat mlnél
inkább közetítetn íeiern felé. Ugyanccak tzt csináloh, h*
a talpizmairrrban keletkezik görcs.

A görcs ez&Ital nem núlik el, csupán azt akadályoazulr
yneg, hogy véglagjaínkat olyan állapotba ltouaa, amely az
{rszásbarr hennünket akadályoz. t-Ia egyik karomba kapok
görcsöt, ítszorn kót lábbal és egy karral, ha két karonrba
kapok görc§öt, ú§zoln csak két lábbal, lehetőleg hátonfekve,
ha egy vagy két lábamba kaprrk görcsöt, akkor csak keze§n-
tnel tlszonl. A nyujtott kar és nyujtott láb az úszátban
nem akadályoz.

Tertuészetesen, erös akarat kell ahhoe, hoíJy az,
€mber ne engedjen a görcs szór]ítő fáj,lalntán*ir §

megállja pillanatnyi trehajlítás nélkül. A Nagy lrdnüli cgy
alkalommal a ti Dunátokhoz hasonló folyón rlszott íit'
és fele úton görcs állott a cotnbjába.

Á r,ódekezést azonnal tudtatn, I.ábamat legnagyobb
erővel kinyujtottanto lábfejenet íölfeló ícszítottem éi;
állanclóan feszesen tartva" fisztanr tor,á}rb két kézrcl €r cgy
lábbal. Mellettcm {rszri l lirsnitrr í,szrt §0 vettck l;c}/,lr:
semmit, lrisren
csak vala,mivc] }tl-
ladtarn lassabbarr,
mint különben.
Hiszen csak kar-
ral is egészen

gyorsan lelret
{rszni, éppen a ti
országotok a pél-
da, arnelyből csak
kózuelttszí világre-
korder, Halmai,
került ki, ezelőtt
30-40 esztendíível. Lrllrlej*nri:t. lr,lic]i feszitetl.eln,
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Mi történlk akkor, kérdez.}reted, há egyszerre három
régtagomba kapok görcsöt ?

Hosszit ideig azt hittem, hogy ilyen esetben idegen
segitség nélkül nincsen mentség, mJg csak egy kedves bará-
totn, kineJr c§bntjai azóta Marrnolata sziklái között porlad-
nak, példát nem mutatott arra, lrogy a kernény akarat
,,diadalt arat." Lipcrsey §ándor barái;orn Göd kbzelében,
a Puná közepén, görcsőt kapott. Blőször egyik kezét nem
tudta hasenálni. Ijszott tovább. Azután a 

-másik 
kezébe

áüt ne a görcs. Hátrafeküdt és hatalmas lábtempóúkal
igyekezett a Pa}t fclé. Már úgy órezte, Irogy nerri lehet
me§§ze, atnikgr az egyik lábába is görcsöt kapott. Nem
tudott tovább tempózni, lestillyedt a vlz alá.

Természetesen erós akarat ketl.ahho.z,_ho§y az ember ne engeclten
a görcs szédltó fájdalmAnak

leghatásosabb eszköze az önfegyelmezö akaratcrő, afiely
a fájdalmat legyőzi.

Könnyebben elm{rlik, ha az illetó izmot vagy lzom-
csoportot ma§§zírozzuk. Ez a vízbetr nenr kötrnyű dolog,
csak kivótelesen képes az ember saját rnagán elvégezrri.

§záz esetben kilencvenkilencszer a fent teírt fuódon
védekeznl tudunk a görcsokozta vízbefulladástól, szüksó-
gos ehlrez azonban, hogy: 1. Hideg időben, fárarltan és
soká ne fürödjünk. 2. Isrnerjük a teenrlóket görc§ e§etén.
3. Tanuljuk m€s a vízben §zállítá§i fogásokat, melyekre a
Nagy Főnök alkalmtlag rnegtanít. 4. Legyünk képesek
csak kézzel és csak Iábbal írszni. §. Ha csak lehet, kettesé-
vel mcrrjünk móly vízre, hogy bqi esetén társunk se$ít-

" he§sen. Azt írtatn felül,
bogy ezeknek a szabá-
lyoknak 8 megtaúá§e é§
a kívánalrnaknak rneg*

1 felelés szaz eset köziil
: kilencvenkilencszer §e-

l,. glt. Mi au a századik
eset, a|nlkor ez miild, neln elég? Megmonelom:

', Ha a görc§ netn a vég_,, ta6okba, banetn a tnell-
izmokba áJl be. Az It-
mok összehúzódnak, a
levegö selnte íütyülve
árad kt a tüd6ból, q
rnellet páncólos szorl-
tással egyre sz{lkebbre
szoiltja a,görc§, az etn-

,' ber ktabálni nern tud §
e§yre hélyebben süIlyed,
Hiába akarja tempókkal
rnagát fentartani, a tii-
d6ból kinyomott levegő
olyan súlyossá teszl,
hogy menthetetlenül el-
sülyod.. Ezek azok az,

Nag:yon érdekes
volt, amit utólag ezek-
ről a percekról elmesélt.
KörüIölelte e hornok-
szín{l Duna. Egyre mó-
lyebben süllyodt a vlz-
ben. A világo§§ágot adó
.napot egyre jobban el-
nyelték a víztörnegek:
,egyre sötétebb lett körü-
Iötte. ,,Itt a vég" gon-
,dolta s aeután eszébe
jutott, hogy mllyen szo-
ínorú vége lesz. Két hét
mulva kellene bevonulní
katonának. Mennyivel
,inás lenne, ha kttÜn-
tetésekkel a ínellón ha-
zája védelrnében halna
Ineg. ,Mindenkl megsi-
íatná, rnlndenki kegye-
lettel őrizné emlékót.
lgy pedig hetek rnulva
kifogiák valahol a halá-
szok s a szánakoeókae-
zal eínlékeznek róla:
,,Szeg_ény, ügyetlen és tírlvakrnerő volt.'.

Eppen edclig jutott gondolataiban, - halálos vesaede-
]etnben az ._entber pillanatok alatt egy egész életet tüd át-
élni, mikor'-a Duna fenekébe ütközött, ,,Azétt sem fogok
$9shatni !" rnondta rnagában s elkezdett a fenéken a iaítlelé rnászni, Csigalassírsággat hatadt előre, de haladt. igen
.ám, de a vít alatt kezdett fogyni a levegője. Épen rnatáat
lábát naga alá húeva, hatalmas lökésset iellökle magát a
l,íz felszlnóre, A lendület következtében a feje kienrielke-
dett a hullárnok fölé, hataltnas lélegzeteí vett s uténa ne§int
{sszasüllyedt a fenókre ós fotytaita a mászást á part Íelé.

Hat§zor i§mét€lte rireg egyrnásután ezt a m{lveletet és
{rgy érezte, hogy nincs már sok ereJe. Legfe{ebb mé8
€*y§zer vagy kétszer bírja rnegcslnálni, halálos, rnély bódult-
ság vett rajta erőt, szeme elótt piroslila karikák cikáz-
tak, a füIe zírgott, szíve kalirnpált s amikor rneglnt fel-
bukott, akkor lába a földet érte. Nyakig érő vízbetr dllt,
,ílo§t már egy lábon ugrálva, nem okozott a partrajutás
nagyobb nehézséget.*-Erős 

akaratá ínegmentette és néhány hónapra rá
na5y_ és kisezüst vitézségi órerünel a mellén halhatott rneg

" nt?TTrltta 
mutatja, hoTy a görc§ elleni védek"re.rrut

esetek, amlt írgy beszélnek el: ,,Nem értlük, id tör-
tént. Azt hittük, hogy tréfa az €gé§z § egyszerre csak
azt láttuk, hogy lesüllyed a vlz alá. Azt gondottuk, hogy
tninden rendben van, hiszen a kezét rnég egy darabig
láttuk a víz íelszínén."

Psrsze, netn tudták, ho§y ezek a jelek egy végveszóly-
ben l_evó segélykérő jelei voltak.

Erdekes találkozása a véletlennek, hogy a Nagy Fönök
Indiánlskolájában rnegbeszéltük, trosy e§f [iilönlÖies jetlet
fogunk ilyenkor jelt adni. Kiáltani nem lehet, rnert a tüdót
összeszoritja a görc§} de a legtovább lrlnmaradó kéznek
lehetne olyan íormát adni, aniból a többi tnegÉudja, hogy
itt nen tréfáról vagy játékról, hanem életveszedeletnról
van szÓ.

Ez a jel pedíg az volt, hogy a hüvelyk- és kisülunkat
behajlítva, hárorn uJjunk}al tnutatunk az ég felé. Ugyanaz.a trlód, ahogy ti cserkészek köszöntök egyxná§nak, ínikor
azt mondjátok, hogy ,,Jó ínunkát t"

Milyen szép lenne, ha ez nálatok is renclszerré válna
s baj esetén minden vízból kinyírló és vészjelet lea<ló kéz
láttára azonnat ott teremne közületek valaki elvégezni
azt a "ió munkát", n"o 

u*itili*i-fi"f*J §ü}-ií.i.f*:

" sTEMpLl MUKI pÁlvÁzAToT }llRDET! 'IGYELEM 
t

Mglyik b6tyes tetszlk nekoÜ a leg|obban? Vátasszál egy masyil v_aüy sgy k{llfölttt b6tyggot és trd meg, mlért tartod e
legszebbnek l --

TERJEDELE.II: l90toUebb_300 szó. ry,4T{ntl)_Ő_: márclus 1. JUTALLIAK: b6tyegek, albumok. kaíalóflusok, gyüjtő íell
szerelés, dtc§6ret. Az elsö és a má§odtk d[ a *"n{á:#,*1"ffiill|ilrfnyes{lleteÉ §zOÚetiOgOnet' 30 pónÍ6i éj "á0 pengős

Neverl mellé Írrl m€g, hány különíóIe b6lyegb6l áll a gyülteményod. A postat olmedex ne fele|tsd el oilnblggyesztent.

MuNKÁRA BÉLyEGGyŰITŐr t
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§*AMERlcAN vlAToR Nl\PLÓrA

I. r.,E.lIiZET

A Rivorside drlvc-en,
{lttagg hogy iut az embe.r pénzher AmerÍkúban, ha ttéIetlenül

kiloggotl a zsebéből

- " . a c§omágomat szállá§Omon hagytatn. Fogalmam se
yolt árró1, lrrrgy mikrrr utazhatotn tovább vag1" hogy egyrilta_
lán tovább utazhatoln-&. Nelv-York lánnája, aranyai és
arányai, nyugtalan§ága rettentó nyomá§t gyakoroltak
idegeitnre, melyek már kózel voltak hozzá, hogy felmond-
ják a seolgálatot. Pedig csa]r egy hete tartózko-
dorn itt l

A 77-ik utcálran vrrlt g szállásorn egy öreg skót kor_
rnányosnál, aki kót szobáját, kiarita, rníg ő lrraga a konyhában
húzóttott rrreg. Esténként régi tengerésztörténeteket mestit
el nekern. régi kalandokat a flibustick idejéből, Ha ezt
elhagyta. szenzációs haI-fogásaiva] szórakoztatrrt.t. Il1.,en-
kor leh(rzta balkarjaról az irrgtrjját ós valarui sebhctyet
mutatott : . . . §ee. old man t'utr.ts u. tlalh ! Lelret. hog5,
csakugyan a cápa lrarapta nreg. Azonbírn a §zonl§zétl, aki
esküdt ellensége volt a vón skótnak, elárulta, lrog3- az öreg
évtizedckig dolgoeott a b]_atlkrvell*islandi dologház fűrész-
telepén, Igy aztím valószílrri volt, hogy a cápa a telep
nagy körfilrésze lehetett, atncl}, azotrban az eset veszélyes-
ségeből nem von le semmít, §gy vas-cápa !

Idötnilliomos voltam, telrát sótáltarn, Hírse tlollár
volt mé8 a zsetrernben. Ez. elég szép iisszeg volt egy nem
trllságosan jólszituált embefnek, arniiyen akkoriban vo]tarn.
Két hdti§ mindene§etre eltart, Acltlig majel csalr történik
valami. . .

Katkuttából, Ázsiából érkeztenr Amerikába a ,,Bang-
kok"-on, ami annyit, jelentett, bogy egy icleig az tmber
egy darab Azsiát még ma§ával cipel, auíg le nern vetkezi.
Áz arnerikai levegő hegszédített, De hát nem í§ volt célom,
hogy itt tnaradjak. Ázsía jobhan tetszett Amerikánál,
noha nem volt szándékomban vi§§zarrtazni, A japánok
és egynémely kínai különb legényeknek látszottak a yenkik-
nól, de azokból is épperr írgy, mint másbólo szintón híány-
zik valaíni, hogy egész emberek legyenek.

No, de hát ez tnindenkinél htányzik l Nálam is.
Yilágos. Nekem már pélclául javában Buenos-Ayresben

lrellene csücsülnöm, azaz, bogy váltott parlpákon robog-
no}n a Gran Chaco felé, amelyről csak alig sejtettern vala-
mit. Azt t. i., hogy a ,,Gran" szó valószínűleg ,,Grand"-ot
jelent, anit az angol ,rgrend"-rr8kl az amerikai ,rbig"-nek
,ejt ki, lévén a yenki an.tipoétikus nép. A ,,grand" szó halla-
tfua vakaródzik,

Hogy kerültem N€w_ Yorkba ? Eretletlleg nem ide
akartan jönni, A ,,Bangkok"-tln ugyanis tüz ütött ki.
Otthagytuk rnindenestől az óceánon. A halak bizonyára
sokái6 élvezhettók a kivilágitást. Jómagarn a végszóra
.érkező,,'Westbourne"_ra szálltam át, melynek kapitánya
,először az utasok pénzügyi helyzete iránt ércleklődött,
azLán egy fél óráig káromkodott.

New- york érdekes váro§ t

Ha a 77-1k utcábóL az öreg skóttól eljöttemn választ-
hattam, hogy merre forduljak : a Central Park-West vagy

a líadson feló. Á Central Parkban tegnap voltatrr. M'cg-
héztenr a két Crolon-peseruoírt, m,elyek kózül a nagyobbikba
éppen akkor esett be két autó. Htilgyelr, Mentés. Az eset
öt tlollárt jövedelmezeLt. Ez elég rendes dolognak tíírrt
fel elíjtíetn.

Tudatom alatt homályosan dolgozott valanri, Itogy
talán rna is történik hasorrló rlolog, atui egy§uerue lehctővé
teszi a dóli utazást. }íert hogy a társaság engerrr innen
ingyen Buenosba szállít, arról lenrorrdlrattatn.

Ez egyszer tl Hudson íelé mentem, Keresztülbaktalta}n
a Btoadruag-buluúron, anely nyüz§gött a tetrrérdek embertől.
A gyengébbek kedvóórt meg kell j€gyezuem, hogy a Broad,
aag-buluór íolytatása a nagy Broadwag-n.ek, de nem azono§
azza!, Merészen furót]ík keresztül a 7-ik utca és az dmster,
dam-auenue közöiti háztömbökön, hogy egé§zen céltalanul
egy elhagyotto poros parkbarr kössön ki, alrol kevés embernek
van keresnívalója. Azazhogy :

Tegnap gondolatban megveregettenr a Kolunbus-
szobor vállát az öt clollár kererel után. Most ísrnót, fól-
kerestem gcndolatommal az öreget, aki elóg mórge§en néz
le a yenkikre, nelu tudni, tniúrt. t"Igy látszik, az európaiakat
jobban kedveli.

Bementem egy ,,bacco"-ba s szántban egy óriási,
ötcentes szlvarral jöttent kí orrnan, Lzzttl ki a Riuenid*
dríue-te ! Akkoriban keztltek ott építkezní a milllárrlosok.
Később igen kedvelt lrely lett.

Yolt egy jó tulajrlonságom. Nem féltem §emmi eshető-
ségtől, Egy japán barátom l§agasakíbarr betrenírozott erre
az ő speciális módszerével. Olyan próbáknak vetett alá,
amelyeknél mások or<lítva nyavalyogtak volna a róniitettől.
Netn tnondoln, eleinte. . . de később egyre jobban meg_
edződtetn. Az ólet pedig megtanított, hogy ne féljek semmi-
féle helyzetben. Egy jó magyar közmondással vlgasztaltarn
magam rninclíg a nehéz órákbarr: ,,ílgy még sose volt,
hogy selrogyse lett volna l"

Egyelőre hu§zonöt dollár. Ezzel rrgyan nern lehet
utazní, legfetjebb Piripócsra, ami amedkai értelemben
Passaic-ot jelentl. De koplalni még nern kell s ez fontos
ténykörülmény. Mindenfele járnak itt jó rrewyorki szokás
szerínt Meal-vagónok s ezekben elés jól és olcsón lehet
étkezni.

Éppen itt gurul egy. Nagy, piros betűkkel van felírva
az ótlap. A tulajdonos a csirkéjét dícséri : ,,, . . chicken. , .
oh, uhat a chicken. ,. best chickens ot the world !"

Nem voltam éhes. I{ütöntren se rajongok az amerikai
rnódon elkészített cslrkéért és így nyugodtan hagytam
elmenni a kocsit. yalaki menetközben lesza]lt róla.

Elöttem hent el. Jól tnegnéztem, mert elég különös
jelenség volt" Mexikói nagycstlcstl kalap volt a fején, ami
nagyvárosban, rnint New_ York, feltíínó. Csiztna, puha
ing, szürke zubbony. Kövér, puííadt arca, meglehetősen
antlpátikus benyomást tett. Rendszerint vicléki emberek
járnak lgy, bányászok vagy farmerek. Ez a figura azonbart
karrikaturája volt a nyugati entbernck.* Hallo, bog . . . mi ujság ?

Már megszoktam, hogy házigazrtánr is állandóan
ezekkel a szavakkal fogad, mintha r,-alanri telefonkagyló
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volnék. A közvetlenség se lepett meg, mert ttt mlrndenki
ínlndenkit megszólítbat a2 utcán.

Már i§mertem a mód§z€rt.

- IIatIoa bog ... tuegrántult a saürke csikó !
Ez népies nyelven anlryit jelent, bogy az embernek

nincs munkája.* Tudnék szárnodra á közelben egy jó dzsábot (mun-
kát)... gyer€ velem t

Kíváncsi voltatn á ílgurára, vele tnent€rn. Tényleg,
n§m mentünk tovább az elsó utcánál. ott betértünk az első
koc§lnába rtt ,rbar" a fleve, de azért c§ak koc§tna btl, az l

Valalri rnéla sejt& éIt belnern, hogy a puffadtkép{í
rnexlkói whlskyvel fog mégklnálni, ami a fontosabb űzlét-
köté§eknél elrraradhatatlan. Máf hozták is a poharakat.
Aaonban sör volt bednük. Még hozzá elég jó.

Kocclntottunk. Amlg ittam, kötbejfutattan tekin-
tet8met a helyiségetr. Jobb hely lebetett. Euü§ttükrö§ fa_
berakás, ltt-ott c§illa§albkú tötésekkel. Azonnal tudtaín,
hoÉv eeek csak revolver co-hogP ezek csak revolver 8o-
lyóktól eredhetnek. sró ilétk§l
ittunk.

Már a hatodik pohfunát
tartottunk, atnikor istrlerósöm
felállt és vette a kaldpját. Ft_
zettem és én ls vetteh akala-
pomet.

- Valarni dzsábot emlí_
tettél, boy * fordultam hoazá
az utcán.

.-. Hát nem volt ez Jó
dzsáb számodra. . .? én ittah
ós te fizettél.

Keedett a guta kerül_
3€tnl. * Akkor._ Papperlapap...mdd
legközelebb are uou
angry ?

Az ilyesrniért netn szokás
haragudni Én se baragudtam,
bár. . . tlgy kellett lefojtanom
,a mérget.

Indulni készült. Mielótt
azortban elment volna, oda-
súgta nekem, nágg me§lepe-
tésemre:* Tudod-e, hol v§n a
Vasaló ?_ A Madlson-squale és
:a Fí|th-alenue §afkán . . .* Helyes látom,

, lsmerós va§v ltt.. . léw

tlzezet. Aütók és kocslk, zaj, szirénazítgá§, l4ffia, fétly-
reklámok. Flaí-Iron, Yasaló l* HaIIo, dhap l .,,' Ismét ez É ,,Halló l" ílogy az ördög vinné eI l A
rnexlkói_kalapo§ l

I'm uerg glad to see gou. . . hogy vagy, |ellou -kérdezte.* Nem olyan jól, mlnt te. ..* Ezek itt testvéreim. . . ** ynutatott hátra két
barnaképű, époly gyanus képú gentlemanre, fitínt ő maga.

- Szeretném tudnl a hevedet. . .
Megmondtatn neki. Nem akartam kicslnyec sltát

kezdeni azzal, hogy az ő nevét kérdezem.

- Istvan ?... fip l a uerg shart natne l Ttp t tlogy
vagy, Tip ?* A te neved, boy ?

- Az, enyém? bahaha... Blackeagle... (Fekete sas) l51en...
mr. Blackeagle... ezek ltt testvérelm...

Ezt már nagyon is elhlt-
tem trekl.

- A neved után ítélve...* Indtártus vagyok. . .
redman t

- Most van gaefencsém
elóször egy indlánushoz. Ha
ezt tudtátn volna. . .

- Ha ezt tudod ?. . .* Nem. hüztam volna
íeI az öklőzőkesztyilket..

-Leteheted...nlótaya§y Aherikában ?

- Egy hete.* §zetencséd, }to§y tuég
,,greenhorn" Vá§},

mert .

- Norto, bec§apíll ez6rt
eílgem se lehet . . voltam
éil már itt. . .

- Azéft rnégt§ meglát-
salk, hogy,groenhotn" vágy.
H&t nem tudod, hogy egész
Amefikábán csak ar indiáhu-
sok becsületesek ? t

Lelret, hogy t6y volt va-
.l latnlkor, de mtótn a lehérek

,,:i, elfoglalták Arnerlkát, ez r be-
csületesség lényegesen veszí.
tett értékéből.

LetLe bozzá az egyik testvén
_ T rretye§ lámm, A kapitány egy íélóráig káromkorlott Istnét bementÜnk egy
hogy lsmeró§ va§iy.ltt . . . léw _ közell vendéglóbe. Ez nőr
hát ott m& e§t§ tlzenegy_ és egynegyodttzenkettő között a tisztességesebb helyíek látszott. Most rnáiJobbatr vlgyáz-
Vasalónál.^_ottllédy sutelgl tam. Halat rendeltem. Társalm valarni -olajos, gfiatas

_ _^ -:_ All_!ghtl_- ínondtan zavaromban. Ez a ítekó vacakot ettek kenyérrel és sörrel. Már attóf tirtottern,
kífogott rajtarü. Ki lehetett ez ? Yalarnl lndlánus ? Yagy hogy hasonló dzsáb lesz, mtnt a délel6ttt (és e$e az eshetó_
rnongol, beoltva egy yenkibe ? 

_ 
§zlvarr_a gyujtottam és ségre elkészüItem), amikor Blackeagle az elsö pohar után

gondolkoztam. Lehúáarn kezemról az öklözö félkeztyüket, rnÓgszótalt:
Tnelyeket benn_tdőközben felhírztah s arnelyek,kttünó -- Fig:yelj ide, boy... eltnondom trelted röviden,
fegy_y9lc! várdtlah tátnadás esetén. Jót lehe_t velük ütnl, miről van-izó. E;g§ feúér gazember bec§apott.,. azoÁ
{r9|!<qr, hogy y embernek uj,jai.megrérülnének, arni _puseta íog|uk elvertri a p-Órt l M§CÓtték a menyasizonyt t
ököüel való harcnál elkerillhetetlert. Ahogy ernlékszem, ,- Ejtra t Ez ghán regén}esen.trangzoti t
egypárezor ravaszul vlllant föl a szefle. És nehez lett volná A-beszélgetés további toiiarnan uíútt, hogy a ,,bflde,,ktütni kezéből sat, 

^z 
ötktlós revolveft, amlt a hátsó zsebé- (meíyasszonú .sy bánya neie, amelynek'áfitűlag'Áz oreg

ben hordott. l§ssé seégyenkeáetn, Hogy lgy becsapott, de illacÉeagle vótt Ü tulaidonosa.
hát {tgy_}_etlet! neketn, tntért átltam v,ele szóba l * ttltlyen bánya áz?-- kérdeztem.

Az id6t sétálással ütöttem agygn. Még visszarnentem - Aránybányá. . . de ezüst i§ van benne.
,a central patkba, ahol a crotonnál pég ott találtan aa .- Egy - ilyei bányára sürgósen szükségem lennb.
ősszetört autókat. Egy tucat anerikai gyerek ugrált & * NÓirem ls t Á ,,rnenyassziny" már neni az enyéth.rohcsokon. A ,rVőlegétry" tárüa és az rrApós" még kezemben vannai<, de
_ Termégzetesen, nem szándékodtam élmenni a talál- az a gazember ne néve§§err a matká§a, hogy tngyen jutott
kozór1. Valarnl azonban méglt odahaJtott. New-York a Menyasrzonyhoz t

éjiel_ts New.fork, s6t, akkorn9g_ink4bb._Egttk frakk a A rnexikótlól nem látszott ki valaml nagy gazdag-
rtásik után,,estélyl öltözékek, dlndémok, dámák, dandyk, ság, árnbár láttaín, hogy ezerdollárosok voltali a tarca_
rrracsok, csalók a fols6 és a nem egésaen biztos középsó Já6an. (Folytqtiuk.)
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l)eccmlrer 26-án, rriilror a iröldkózi tctrgcri melcg fóu,
éppen elérte tsuclapestet is, kis csapat gl,iilekezett a kelen-
földi pályautlvaron, Néhány elszánt 15-ös Btrth|en-cserkész,
kik a Magyar Cserkészszövetség rnegbízásából Ausztriába
indrrltak, ltogy egy elózetes edzés után résztvegyenek az
Osztrák Cserkészszövetség altal Mariazellben rendezel.1
I. Nemzetközi Cserkészslbajnokságokon.

A Planner ltütte 1600 ínéteres ma,gasságában_ már jr)

egyméternyi a hó, de blzony a Rtelegtől és az esőtől át-
firnesedett. Mlután az angol közmondás azt ntontlja, hrrg1,
& lo§§z hórrak csak egy fajtája van, &z, antilior nincsen lrri,
,mi is rnegvigasztaló<lturrk.

A plannerh§ttei 7 nap szorgalntas tréninggel telt el,
Hatalmas szlrrtkülönbségű, nagyiranú lesiklásokkal, ra-
vaszul kitiizött slalonrokkal készültiink a lcsíkló- és slaloni-
Ter§ellyre, futóirrk szorgalmasan futrtl.tak 4*5 km"-es
távolságokat" Közben a nrereorológiai lntézet baljós jelen-
téseket aclcrtt, azl tnonclja : hogy ; ,,Garmiscirlrartettkir-
<:lrenben plusz 27 fok mcleg van, Linzllen pluse 18 lok
meleg van" s itt fenn 1600 trréteren ís felnent a itigan1,
az árnyékbarr plusz 6*7 fokig.

A mariazelli állomáson gr. Herberstein főcserkész és
Toffler főtitkár fogacl, hatalmas neruzttiszín záseló leng a
pályaudvaron, Első szavurrk, mí varr a lróyal ós a verser-
rryekkel ? Megnyugtatnak. Hó van, csak tnesszebb és a
versonyeket az ugróversen1, és a róltavadászat kivételével
mcgtartják.

I(orán reggel ködre, fagyra és némi kis íriss hóra
ébrerlünk. Nagy autóbuszokkal visznelt fel a hegyek közé
bennünket lróországba. Kíszállunk a buszokból ós tényleg
6yönyöríl, fehér vllág fogacl és rettentő hicleg van. Kezclődik
vakszolás, melyik lesz jobb, vógül rnegállapodunk egy
kemény viaszbán, begyujtom a benzinlámpámat s a nép
r iaszkol,

A köd is kezcl klssé oszlani, jajn csak az ne lenne, mert
a köcl megölője min<len magyarnak a lesiklóvsrsenyeken.
}ííg ae osztrákok ugyanfrgy rnernek száguldani a ködós
pályán is, a magyar versenyzők a ködöt nem blrják.

A start jól sikerült, dc a csírnya köd beborított min-

r]errt. l(_) lll(il(,rrcl n rtjt rrlírlr tttill netn lát,rrtlr űktlt s {gy csirlr
retrtrinl,kc,t-ltlrrr.,,\ vú64órr nl.rgnn! is vilgigfutorri a pátyát.
^\ kijiülmén3-ekht z litilrcst satlp pálya í]§ nftn veszólyes.
Lenn nrár sr:jtiii az tretlnt(xryt, A lengyel ZajaÜ nyerte a
versenl,t, az bizLos. Irli setn vagytrnk aztrrtban nngyon hát-ul.
Aztárr kiclerül : elsó kettő lengyel, harnadik salzburgi,
negl,edik lcngycl. iitíjdik, hatorlik, tizetlik és tizencgl"etlik
magyár, a tcgjobb lrt{t§yar irlőt Stikla Pliter futot,f a.

Lllílna jön a ftrtilverserty. Izgatottan várjult a rajl.ot,
Ez a verscny t lcngyelek és rr ma8yáfn}i lrijzö{t tlijl tl"
Izgatottan piObálgatjuk a viaszolást,,,tölrbltzör írjlakcnjiilr
a ltlc.eket nti is, a lengytrlek is, rntlg lábon is javítgatunk
rajta. AztÁn jörr az indit,ás. Koyátrl Zsott cliitt inrlttl g ltin-
g;,el, majtl Zsolt. következik, lraJszotja Zsoll a, ltrngye}1.,
majd lleórl, }{áth* ! [Jlatrr segítstl t *.. |'o}rálzlrotlulrk. Tén.y-
leg Zsolt jön elsőnek, I}efrrt, rragy dlváció fogaclja" Tlitkon
megkórdezziik : ,,Nem vá6J[ál le ?"' .*-- ,,Ntrltl, nrintl nleg-
elíjztetrr l" --- Kezdiink r:errrtlnykerlni.

'fdnyleg, Kovírts Zst..lt an r:lsű, rrtánit három oszlrák
következlk, nraj<1 0tiidik helycn Szikla Pó[cr, lieterlik hclyen
Zólyomy §ántlor"

Kót óra pilren,ő utlin kczdiitlik a slalotrrvtlrseny. Pont-
pásan kit{izött és n,agyszerűert nrcgdringölt píllyáu m§gy {r

verseny. Nagy Lere.phullámokon, cllentcjtőkön vannak a
kapuk, negy,,§u§§zkapuk".,,telegráfok",,,lrajtűktrnyarok"
válttlgatják egyrrrást. §gyntásutárr bulinak a versenyzők.
Elsó, aki nem bukilt, a lcngyrrl Zajac, Potrrpásan {uttltt.
lratalnras tapsot kap a cólban"

.A sportversenyek ezzel befcjczőtltek, nz összetett ver*
senyben, nrely a lesiklás. slalom ús fulás pontereclrn(lnyei-
nek összesltéséből áll, clső Neulratrqr }Ians §alzburgból,
278,21 ponttal, másot]lk Iior,áts Zsolt, 2§3,1l8 porrttal,
lrarmarlik §zikl:l l)titcr, 261 ,72 ponttal, hat{idik Zólyortl
§ántlor, 1,99,73 pontt-al.

MÁsnap az alpi,rr-aktr dáll,y6,1*gtlv kelült, lellonyolil..isra.
Itt tulajclorrképpen esak azért indultunlr, lrogy tanu1"
hassunk. fil serrr tudtuk ltépzelní, hogy rní lesz a feladat.
A versen_y szép és nehéz vrllt. Marirrzell főtcréről indultak
az őrsök. Kinrentek a Seervirthez gyalrrg ós akkor a nlcgtett

,, ;}i:

F.:,i],:_
"- ,*á.]_i:_-.r^. i, l,

9*i','-áÉ.

l ]ii.:i+ i;

15



ltal le kellett térképezni emlékezetből" Utána jött a tutaj-donképpeni akocláIyversetry" I{óvihar ellerr'meneclékÖt
kellett 

_ 
c,píteni, _,lnaga§an lekvő alpinterepen tábtörést

szenvedettet kellett eltátni és leszálítani, nehéz alpin
t9rrep9n lesiklanl, hóban tüzet gyujtani, köt{ben tájékozóitnistb. A versetrybetr határtalarr balszerencse kísórt. A soha
nenr látott alpiIrfcladatokat kitünően negtrl<lották a fi{rk,
tÍe a ver§en^y elején a tűzgyujtásnál idegességükben mintl a
|al9tr gyufát cltörttlk s 1gy 40 pontoí vesiítettek, s ezzei]öttidik, h9tyre kerültek. Á-leng}etek versenyőrse'nerrarty
ponttal előttünk a negyedik hólyen végzett.
..._ .A y9rsepyek után az credményhiicletés és a gazdag
<lljkiosztás következett, tnajd a kölisönös Xtisziinetr-ryilvi'
nltások s azzal szétoszlottunii agy nagyon keclves, cseíké*"-
entlékkel gazclagabban tls azzal a szcrií ehatározíissal, hogy

A, gyr3*tcs íiovuts Zsoit bcfut t cijllrrr,

Alpin akattá,lyvcr§en},. Itrtlttl it .,lretcs'. it siszátlott.

a következö óvben ism6t találkozunk, A versenyek cscrkész-
szerű lebrrnyolít.ása, szakszerű m€grendezé§e, a verscnyzők
emelkedett r:scrkószszelleme.példát mrrtathat rnintlen ha_
sonló vállalkozás megrenclezésóre a felnőtteknek is.

A versenyck nagyon sok hasznos tanulságot nyujtol-
tak. Gazctagorltunk tudásban, tapasztalatokban és c§erké§z-
isnreretekben. Az alpin-akadályverseny nagyon tanulságos
volt, háüásak vagyunk érte az osztrák rentlezőségnek.

Nem uiolsó sorban kedves cmlékünk az a meleg barát-
ság, mely a ve,rscnyeken jelenlévő cserkészeket összefűzte.
Mint idegenek jöttünk össze s mint testvérek váttunk széí,
a mielóbbi viszontlátás óhajával.

Kolozsuitrg Bélu.

Ml ÉRorrnr
Kl a munkaiársunk'i Mun,katársunk min-

denki, akinek írásai a Ma§yar Cscrkész ha-
s;'lbtlin mc§jeiettnek. A bcisíi (rillandó} nrurIka-
tlir.saitrk aztlk, lrkik cgy-egy fOvatol v§zcl-
nck. vlrg1, :űrűn írriak laptlttkban.

A ,,Bóyár" hirvon,ként me*jelenii változaios
és seínvotiirlas kiizlóny. Eiőlizeiési ára egész
tvrg 9.60 P, f,§yes szám íra 90 fillér. Sier-
kcsztőség és kiadíllrivatal: Budapesi, IV,,
li{ygtem"utcit 4. Tclcfrin: 85-*6*_17. Mileqen.,i..,i ,

lllagyartrt iir§í§ar(,k.,tr rrr:rgyaros julle§íi
őrsisarok leirása htlyett egy képet ínuta,tunk
be. (A 29E..sz. Lehel §§. cs. otthona, Ké,kkói
László ,felv.) A lképről ,minrlenki ,maga is le_
olvashatja, minden ,magyaráza,t nélkül, a ma-
gyaros órsisarok betendezési ós díszítésí tír-
gyainaik milyenségét és használhatósását.

Cserkészielvény vlsrlése. A cscrkészjelölt,
mint a nuvéből is kilíin:ik, még ne,m cserkdsz-
§crn cserkészruhát, §enl cserkészjelvéttllt
nern vise|het. A jclvénv ós cser,kész egyeui
ruln viselésónek elöfeltélcle, ,hosy az illető,
ez évre sz<jló bélyeggel eilátott cserkészisa-
zolvánny,al rendelkező (.iosadalmat tett!) c§eí-
kész legyen.

Villámgyorsan - február S-ig-küldd bl
pályázacodat a

Villám pálvázalra!
Éőkérdés : 1.1i mlndent lehet iátszani a sa.kk-
táblán - a sakkon kivül, Feltételek és iutal_
mak rószletes íelsorolála a ianuár l§-iki- szám 20_ik oldalán !

Levél lelbélyegzése, tla levelEmeí véletle-
ttü,l bélyeg nélkíil dobta,m a levél-szekrénytre,
rnulasztásontat,kiiavíthatonr azzal, hog}, e§i
darab papirosra csak a sarkávaj lelra§asztom
a szükséges ;bélyeget, a papirosra íelírom a
bélyeg nétrkül iel,;rdott ievél címzetijének ne-
vél. Ell, a megcÍmzett ó§ a §züik§éges bélye-get tartalmazli papirlapot, ,més mielótt a !e-
vélszekrényt kiüríteuék, bedóom a szek-
rénybe a bélye8 nélkü,l ieladott levél rrtán.

örsl örszetövotelek. Ölsi összejövete'le,k
rendezésére vonatkozó adatokat taláihatun,ka kövgrkező;könyvekjben: Major Dezső; Azőrs élete, §ztriliclr páll A syakorlati órs-
vezető, Ba}la Dezsó: Ör.svezetöi notesz. Va[a-
rnint a Magyar Cserkész régebbi évfolyamai-
ban az,.()rsvezetti,i rov,a§ban".

Őre téll programia. A télvégi olvadásos,
usős, kirándulásokra kevésbé alkalmas időt
íelhasználhat,|,a az őrs'lalkó}lelyóndk (vártls
nevezete_sségeinek) nregismerésére. llyen idő-
ben lehet meglaítani a ,múzeumlátosató. vá-
rosi séta összeiöveteleket. Ugyszintán ez az
idószdk alkalnas a városban (közséslben)
taítható vcrsenyek; őrsi jótettver,§env.,itiro-
kat megiigyelésck, kémkercsés stb. mesrcn-
dezésére.

ctpő vizhallanltása. Téli kirándulások előtt
cipőnket vizttllóvit tkell tennünk. tlázila,g lgx,
egyszerübben úsy tehqtjük meg, ha sürii
olaijal. vagy sárga vazelinnel. va5y sótalarr
zsírral bedöfz,sölji!k. tr a cipó rletrső részét
puhírvá, ,hailékonnyá ,és vízálllóvá terszi.

Címek legyzéke. Vá.rosí cégek, vállalaiok,
üze-tnek mirldgnikének varr telefónja. l§y
Cimük legkönnyebtre,n hoazáriérhe,tő hclyen :r
tElefón,könyv,bern található ínec. Budapestc,n
kívúl na$yobb városainkban i§ yahnak miir
htc,ri automnta telefó,n,füI,Ie€k, ahol a teleiún-
trrlljtlrrnr,rsok cimói i§ lncg 1e'hct t,alálui.

ttlare,y Íla rrví
egg ler"?ü leÍ7e-

(ör ralzolág. Ha tátrlún kell kört húzlttrrrk,
tlldalt állunk a tábla elé s mereven kimyúj-
tott ,karunkat használiu,k körzószárnak. Esy
lendülentel olyan pompás kört kany,aríthatufri,
hogy a gyanútlan szemlélő bosior,kányság-
nak vélné. Kisebb körnél ,közslebb állu-nk 

-'a

táblához, a rlagyobbaál távolabb. próbáljátok
meg.

1§
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A DFEKETE-BOC§KOR.,
Épperr nyolc órát mutatott a sarki villanvóra. midőn

§omaházy pista sietséEtől kipirult arccal beford-ult a Gvufa-
utcai gimnázium kapúján. §ebes irambirn loholt vésie a
kap{rcsarnokon, ]épcsőre fordultában nreclencette Xaláűat
1_& mindnyájuk Szabó bácsija, ._- az"ör{g iskolaszóiga
felé, aztán hármasával véve a-lépcsöfokokatl továbbrobÓ-
gott. Ha nctn serkent s követelő}ően berregő csenlő, hát
talán szóba crcszketlik az öreÉÉel és meqfiérdezi i ini a
csuda történt, hogy annyira kjÉelt nyugoittalmalól.

Dehát a csenplő buzgón jelezte a munkakezdetet és
Csoma tRnár Úr, a hetcdik ,,Á" osztályfőnöke maga volt a
megtestesüIt poirtosság. AUá halt cl a"Irarmadik c"sengetés,
már betoppant az osztályba és az alána, érkező alapos fej-
mosást liripott. Ezért igyekezett lóhalálában Soirraházy
Pista. Utlözben levetkc?-ett, kabátiát a foAasra doblá.
majd valósággal tlebukott az osztály küszöbén.-Az elkéséssei
íutott versenvt ő nverte rneg. Még gazda nélkül volt a
katedra.

hz osztály zsibongott, akár a megzavart nréhkas.A p_aclokon áthajolva frusdroglak a fiűk" valamin. Pista
me8könnyebbültett ereszkedett helvÉre és meclEazította
a kiskabátja hajtókáján a tótágast álló cserkészTli*i,omot.

* Hallottad ? * támadt rá nyomban padtársa Vas-
tag Berci.

-- Mit?
.- Ujje l Hát megint tele vo]t az iskolaudvar mefi az

osztályok röpcérlulával, Most Tupira htrzták rá a vizes-
lepedőt csudamód! Neszet Én megtártottam egyet .- nyomta
Pista markába a zsebszótár nalyságír sárgá"papíro§t.

lVíiközben pajtása a cédulát betűzte, Berci folytatta
a sugdosást

* Persze Őrült . ,,zrlr. kerekedett ismét. A ,,diri..azonnal elrendelte a kóbozást, de akkorra már az ei3Ostlt<is betéve tudták az egészet. §zabó bácsi esküdözik, ho§y
fogalma sincs mi módon keriilhettek ide a cédulaÉ. Htt
órakor v.égigiárta az osztáIyokat és még nyomát §em
láLta az ilyeslninek . . ;

- Gyalázat -. dobta féIre Pista undorkodva a röo-lapot. _- Kinek érdeke. hoqv ennvi szemenszedett aiz-
,ságot írjon Tupiról ? Farkas iialóság-os sáncs nétküli loiag
és becsi.iletes a vé§leteki(l Az csak=neű hiba. hocv szigol
rrlan veszi a fraúcia igeragozást? De külöiüen"-is sÖr-
rendben ő már a harmadik.-Tegnapelött Mátyás tanár úr
volt a.céltáblájuk, _nggyed_napjalpedig Krassay. Va3;|on t<i
rendezi ezL a galádsagbtrt--

c§apta a naplót az, a§2-
talra, aztán a padsorok
elé rontott.

-_ I.'iúkl -* re-
csegte s hangja rezgetta felháborodástól.
Mondanom §em ksll,hogy minöslthetetlen
lretyárság az, ami tör-
tént, immár harmad-
szor. Bárki legyen is ez
a .. rágalmazó hitvány,
elöbb-utóbb rajtavesát
és elveszi méltó bünte-
tését. Ánr remélem,
hogy nem közülünk való
-_ mondta megenyhül-
ten és más tárgyra tért.* No Kádár, me-
séIjen valamit nekünk
Pázmán.y Péter irodalmi
munkásságáiól. . .

Kádár Sanyi lelállt,
hátraslmította láng-
vörös haját és ftlJta a
leckét, akár a vízfolyás.
,Az osztály közömbösetl

gondolniok a levezetést.
Persze, ,rnem gondol-
kozunk", meTt az tá-
rasztó és ezért nenr si_
került kett6jükön lrívül
senkinek a megoldás...
No, felesleges megijed-
niök, az általános ku-
darcra való tekintettel
nem osztályoztam ezt. a
példát. §tajd rögtön ki-
tlolgozom itt a táblán,
hogy lássák, milyetr
semmiség az egész. Jő
lesz ?

-. Flnom lesz, ta-
nár írr *. harsogta har-
minchat torok vlgan.

Brlzást kedvelték a
tanári kar tagiai közül
a legjobban. Az igaz,
hogy. magn volt az ele-
ven Jo§ag.

Busa krétája hilte-
tetlenül gyorsan vetelte
a táblára a kérdéses
egyenleget,, Amikor a
kréta alól elfogyott a

lrallgatta, Ha története§€n,megakad mondókájában, sertki
§em. sietett volna stlgással segítsógére. Bár Kádár máso_dik esztendeje volt tanulótársuk, rnógis úgy bántak vele,
mint ma érkezett idegennel. pedil a hetedik epvik lepki_
titnőbb diákjának bizoiyult és min]denki tudta fÖÍ.íle, h6gv
apátlan-anyátlan árva és nagybátyjánál tengődik, aki szie-_
gény gyárirnunkás. ]Vlintlezek ellenére még sem szerették.
'falán azért, mert hízelgéssel próbált közeledni társaihoz és
nrég fizetsógért sem mondott volna ellent valamit. Azután
rneg ,,strébereskedett.. is, de nagyon csrlnyán, Szemtől_
szembe a legkészségesebb volt tanáiaikkal, vi-szont a hátuk
mögött meg kinevette őket. A VII/A nem taTtozott a
magaüseletükkel kiemelkedő mintaosztáIyok közé, de az
alattomosság harminchat fiú közül harmincötnek nem volt
kenyere. A maguk mórtján nagyra tartották tanáraikat és
így Kádár Sanyi nródszerc kedvezőtlen fogadtatásra taláIt.

T'alán ez az ellenszenv volt az oka annak, hogy mialatt
ár felelt, pistában önkéntelen gyánú ébredf. HáthaKádár felelt, Pistában önkéntelen gyanrl ébredi. Háttra

ez a kádár áll a rácalmazó röpcédulák hátterében. Azonbanez a Kádár áll a rá§alm?zó röpcé_dul
benső magapirong'alással, aeofr nal elvetotte abenső magapirongatással, aaonnal elvetette a gonrlolatot . . ,
Nem, ilyen elvetemültséget vétek még feltételezni is valaki_
ről. Elsósorban a sokszorosltás nehéz oénzbe keríil ésről. Eliősorban a sokszorosltás neüóz pénzbe kertil és
Kádár szegény, mint a templom egere. Eléggé ékesszólóan
tanuskodik róIa folt hátán folt ruháia. És ő ráadásul.

valaki_

ruhája. ő ráadásul,
mindent abból a szernszö6ból nézmindent abbóI a szemszögböl néz, hogy mi hasznot hrlzhat
belőle. Bbből pedig csak kára lehetne l

A magyaf órá a íelelés lázában gyorsan elrepúlt.
Tízpercben Pista az osztályban tnaradt, hogy átlsmételje
a fordítást és csak latin óra után"ment az udvarra. A diák-
nép a tilalom ellené,re széltóben-hosszában tárgyalta a
Tupira szórt rágalmakat.

Mond Pista, mi a véleményetl a dologról *- kér-
dezte fontoskodva egy hatodikos.

- Az ilyen szeméttel nem foglalkozik az ember l* torkolta le keményen a gyereket. ** Hat esztendő alatt
eléggé rnegismerhettétek volna }'arkast ós tudhatnátok l
kícsoda-rnicsocla ; hisz ap osztátyíónökötök. Nem szégyelled
magacl ?

A megpirongatott elóvakodott mellóle és az általános
beszélgetésnek is végét szakasztotta a c§§ngő. A betódrrló
hetedikesekkel együit lépett a terembe Btliás, az algebra
tanár. Magas, szikár testén hatalmas bo]tozatos koponya
üIt, ezért*is'ragadt rá a becencve: ,,Busa... Megilárfa,
míg csillapodott az elhelyezkedés zaja, azután vastag,
csontkeretes pápaszeme fölött tanítványaira mosolygott :-_ Hel fiúk, ugyancsak kudarcot vallottan rrtagukkal
a multkori dolgozatirásnál, Hiszen a ntásodik számú példa,
csupán az első szempillantásra tetszik nehéznek, volta-
képpen hihr,íetlenül könnvű a megoldása. Csak át kell
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hely, fcllÖkte a telerótt táblarészt, hogy előtűnjék a másik, részen. A Jfuászajra a tanári szoba aitalánal füleló alaktiszta tábla.

ffi1*t,ni*ffffitHffilffitfirpffi l*ru*nmffir*tm-.c§aPO[E PaPa§zenl tetózte be. b-enyomása.ösztönzésére viszTlósIóan a iiúia csapott:l|,Ieglepetésúk multán, akármennvire ís fékezték derfi- ---'-.Ü,r,.,igi i-:'i&ia'-aÉói,":- turráTri'ais"tózl,ál't ljÜket, kénielenek voltali 1negáÚ_a+i-káÜileJ néIriüi. ezu-fan Azonnal téri,vissza az osziaí!ódl". rnii,ii riöbll számo_hiitelen ,fudatára óbredtek tiótót 
"áetiuínötl.--á'n.v"t*i iuni r . . .síri csend váltotta fel. _niiidt megza.varta az igazgató tévedése és hökkentenAz alcebra tanár pedig- mer^even.nézte, nézte a karrl- tezate úeLeáiii]-frrs?-.-n a*,óEv ii átáid GiÉá,iáni, mukkotkatúrát,-aiulán az ositatfiroz toidút-t-.:--' sem hallott, a cipőfűzóje inondta tet a szotqij'átüi]if,ii

- F,zt nem tétcleáem fel magukróI ---. mondta nehéz iaet ,"il-rivbö"iit.üi*ütöiö"örei,.1,'*áT'í parancsolószomolÚsággal, azzal felkapta az os?iaTvtti"vÜi?i-t iiir"]ii]t- ft;üilnúi ,ítiái,iiÉúriiiil-K?vá]lió i;TieT-boiörkett vissza,.. At§ lépte át a küsz6böt, Klincselk Fi"éü; ú ó;;táti; 1-úI'íÁ:É;.--FaTt--i*"veo. eiÉ6ú"efl-o -irár'rÖiiőiÍ1
birkozóbajnoka a katedrára Úgrott i behát'talán csat-iúerut eloszlatni a félreértést. iffÜiidÓ;l:ara

- I\l c§eleKedte Bu§ával eá a szamár tréfát ? -- kérik tóle a dotsot - reménykedett.,u"Tiil 
ffít"::l,i,,1T&:rú*er*g;-f,l;*,;;;,",. 

tg:l;ilirf$*pái*lf6"r;;f;-:ií.#*i,í.l$fr3etve ketesték- a bűnt"--'*'iifr'i'br?Í"T'l,:rt is..a tltokzatos röpiratszóró.tette ? dést keltő motozáson. az tiiec §ialó a ttilliemdÍgjrXiltlfl:
*r..]i*-,3]J_"ilT;. 19gv Ö l * ordított Kozma Gábor. -_ ban forgatta Plsta lsebét, "trlrta fel táskáját, tniliözben

tért vlgíza."Az'osztál/ *kl.;Í"?T§*§moccálráo, pílszenés néti,l"tllt§,§iiií,ffi*§ , 
*.i*:;l,uf;ik,ff§#l

résiük a-padokban rúa_ ru lJá1t'Ő#rlofi:;,"-: ti-11l}. Köi:vetlen .csö

zotdonan" pi§logott rá.
Nem volt képes mire
vélni a motozást, ml-
ként a többlek sem.

gotés előtt eszmé* 
;1 ffii, l"11*lii,*i*§§há}lpistar hogy a kavar

r""f,*;ilii,"-;Llt*,r,{! 
§&11rkíiffil§,H

asztalfőn sziníe mac,ból kikelve beszélt*

$Ji##l$pffiffj fu§iü'$H-$g:;ffjábah Összecsaota és "' ,;- m:t,x;ttjl,F;*i#i;irodAba indult'vele.
* I§ffiT'.a érdekelte volúa a histó_

Eealatt a tánáfi fi*á..l* ht.}9*€T_*9n_ti§i

!vlAIÁclvsDe§zelLj'trJ\.Y-r§Tmintaze1őtt,pedigakÁt.

Íttffif#r"rjf"ff*í,l9{", Hlába védekczett kétségbeesettcn. . . mtnt ts i-oriátta, rigy ta_

ffi ÖiÉfiHá,F,fiff*,"ltnlok 
lrifelnzdst , ,íi,olnrrtlf y*qí**ltt_:*^t3llfg.o"ra,.". ri?ltf; 'ralll""§."i]an*rrU6Y lrYugalma rendltn§f,etlen. szolgáltatott efrÉ á pálfordulásra. Hiará íirtatta-áagábiT.- Kollégátm l Nem találok kifeiezést .a közelmult a áieiiitii, ;;ri-"irtT'á *ugoldá..".,eseményclre. §ajnálattal ketl_ bejelenténem, .t."s} "..iiá4 Harmadnap derült ";i6fr"1fij; rejtélyre. de tnllvenny_omozá§ mindezldelg eredménltelennek

í,,,,f"-.,ffif nlt lii|an,i.Tux?,".t|n#í,f:r,"h{f"{rlirrtr Y{j*ö':ilí%;i';;'ü#Íiil 
jil';::::i.'f::r; iii'i&ö

ságok segítségét, néhogy híre fusson * ur.tlffiTt"Xu§"'"t ],._,loCvest menjen az ifiúr az lrodába t -.. monata

Pltltmtá,grx'§"]nffi*,*iFil"g,frt#*lfir":fuh* ;I"*'üTfi"r;*",,#**#",?,utito3á.ltit*T.t,"Ts]

mn#,fgür"i{"$xb*ffi#i i,ffi;fftilfr*F*-,,ffifi:íí,H,ffif;fr**_ut^t_:§_s]i1ol|.qa jstco$r iegy.elem. §3pilen_qgniaifiafr Ft%íBí"'&."'"ríIIeJ€zesB€t 
loga(ltaK Ko§'one§ét, a

i:I9i,ii,%iffiilíil-it 
j,i"iul3*l',*?"i'íKTfá"tífláj §líJ* 

'"-'"]Trnncsol 
igazgató rtr ?. * törte mer a csendet.

efejta siórátoz6ileiv"'i."t llalőÉ"iii* E. i'vrii'}yune§en rohan_ Az lskola feie helyett osztályfónöke lelelt :
nak az .erkölcsl romlás felé. Énnek mlnáen-áron atiai-teit .- Flam, a saJát jól felíogott érdeked,ben motrdd eláItanunk. mindazt, amit csakludóz. Azaz*vald be. hocv te t€rla§rtei:* I(érem azonba
a_ ny_omozás érdeteb*,ní#a.Knl 

elhan8?ottakat- cnnen ted a rÖplratokat, valgmilyert gonosz célzatTil. Ha ftirúel-
trsztöif 

-ianáftaffiii"--:: i"i"i,ti-li ,;ffi[ii!i jÍg5lkü 
$;};r{3r-f,frit:Ílihffi"Y.lfr',tTHt#ig"#iJdr#$.altá.n a folyosóra nyíIó aJiónak tndult. 
tév€

A tanárl szoba és az tiazgattt iroda a glmnÁztum 
*Jlb,}lXiáfiJ: ;],:§j;*J l."lr#;i]'ndülotteí

utcára nézó horrtlokzatán fekEdt- az elsó 
"maetÖ 

i§illi _ _- Dq otztályfónök úr. . . en. . . én nem lg teJtemmellett. Plsta sietősen ugrátt le aiépcsőn a má§odik tr;Í§tÚ;- minm tetsztriÜiizilt;i]".]]- Jáoii i,"i,irti;. -- *"
ró1, IéPtel véglgkongtak- a szettárrikhoz viv6 üré§ iolyo3ó- ---_-í{cia-riiümir&,arazom i _-aoirenü közbe an lgan-

{o
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gató. -.- P3ye hal,Iottál a röplratokrót ? - kéf(tezte gúnyosan.--- Hogyne !

:l:9l,t_á#J*{if i!,llYi!iii,""-.9.tti.{BBi"-§HfitT,iT":
^"í_r_l 

i._ 
: L!*!ryz t a, t ó§é d tr art gat Ó". á s;,i Éii;' 

" 
É ?z ;.it óelo[I. rogalmam §inc§, tnennyit hallgattál ki a tanacsfió-zásb ól, azbnb an,az t én:y, tro-8y' ; r"öii??öii eredrn énv t el en-neF bizonyultak és az uton'Úi rra;Óil;Ö';iiÜ;;ii,.'"Ü;pa1 1§nira!. líárpedtg áí 

"tie"ir"jT 
iif,aszalalvokról atanári testületen H,til ósak t" tuaüi esyod;ijlTüíöii""i,at

ft frötlJli'tlr&;ixg;*mr;ll"ó;,liid,,-lu.,vifi;,l*ü;lá;;
.. _ Plsta íalfeíérré sápadt anzornv,i'ririd,in. Színte íél-
{íultan vette tudomaiű,' tiogv ;;f;"r;rnirj;
J§ Tör;d"i;*ioi rtiiióí vatamit. yalósággal rí*"',iTl'ff ÍflÍibelőle a védekeués:
,_, _::,Fa!§{.ÓPr.. ., Parancsnok uram t . . . Nenr tudorn

. Pista roskadozva ült padjában a ltazamerretelic. Ugvétezte, 
. 
mázsás szikla nyoú; a." Vátoiacili-' iii"u,iiilótt"""á

F_I3J^1.13:: n§::l, d§lut a.1 ázott veréb'fén t tiÖ"áffi ii" +iHlnre§erves, áIomtalan éJszakája volt.
. Re_gge| csomó osztát;itarsavat ecyförneeben sodródottbe az iskolakapún, Valamelyik atapÖi,á" 

-Ör'oaii;*-i*- 
l;ki;:H€r§ze..tsmct motozás volt. Nyugodtan tűrte János bácsivizsgálódását. A nagykabátja z:seÚ,ji tiÜtaltu 

'á}- 
o."i.alrora megnézett mindent. Egyszerre felrnorrlult, mint "á

sebzett oroszlán:

Itt 
" lrJ"é$itl 

Mogvagy fickó l * és galléron ragadta. *
Névjegyet mutogatott dladalmasan.

f l*"*l:,l_ "l 
rilp.f 1pta[. §;ii&:fi l;ffi .i;* . :':"il'#iii

tanátt szoba eióii^-ürzeriiiaf ' ;' íiÉ&Tfiö;ni]" örtrriB,rl§zavamra fnondom t. . .

r..§'{3FÉ!i,'Wü1l3f "t;",i.*'iTri'ffi",í,';"#.úi**TjT a, h*lrrr{, q*urytla;rt
Rőü,1;:^,ó-; +"ű'JrrL

iö:{]t",if*.?:X?"""/f 
nfi'érHtt".l,"#i",tit,'íÉl#:

1rrÍ4.r!qŐ§,4 h ó*llwifr{,.'
_ rarallc§rroKe meu€Je rcpett. tenv€fébe
l9!§_z,an . 

a §í9mé!9 nézett.- Níégd<;bbenést

re*úd&fr

riadalmat. rtéhrártv t<tlnnycsóppói i§, dé ;-h;;ÜgiáÖiix d;i8kát sem.
.-- Fíam l -- kondult ércesen a hangja. * Ertgem azért

HTt l*: i"irí §fl§ir f,í;i§P*,T.iígiml.T*i lll:
^*,_,r_llt_l^n9m^tudtl, 

h9sy.kelült ki az irodábó"l. erra áe§

irfr ffi rfufrili.;o'í3ff fiiiffix'#:t*fli:T,fiff#:í§l.-- iul báJod ! ? _ faííatta Bercl.
- Aat hiszik. hogy éÍ-vagy_ok a röpirat terjetztö *

nyö gte feldrlltan. Ázt fi ona; eü:Ú"sy a"firiö"vileiiiÉ "t 
or-z^rn vPaetnek és alighanem' r<ontóie'dcia 

"Íe 

- 

rié.ÚióÜ, 
^ ff ;viesgálat megerősítl "a vádat T 

- -- --

ny.r*Hf'§l*}f" erósíthetné meg ! Szamárság t - fölé,
A hátrtk mögötti_padban Kádff szájaszétén ravaszmosoly. villant el.- senkí i" vótö*eszre"trh ii -áiatt"i,ö;

mosolyt . . .

_ _. A Plsta kabátzsebé!ól került ető. Abból a kábátz§eb-
ből, 

. 
ahol S.gmaházy_,a zsebtenuojen- ttviií ioúa ;Ö.T ;;in

9ora.o_!!, Tán tl.z lépéss.el az t§kola elótt vette t<i zsót:
5e}.goJel é§ a név;egy 4k\or még nem volt ott. Ezt Pistanalalo§ Drzonyo§sá8gal tudta. . .

lqp,9".i"3,"uHtí+,'?i&*f#u,X'íníff ;íiffinl"te§§ilit|t
}.'jiÉ$::T"i#ii,}i*d.Jx,"#if§jf,l,ri[..§itgtT*Tillfr'l
-* Kicsapták. (P.Óiy-táíeia-rróvetd;tÚ;i

aíg éIö§tc.ng
(Gongütés utdn nYtlrk szér a függöng,': 

§#::r;!:",i;r#{:#űr,W:í;:;,ű,;::jtr,k mögüt hatalmas ugrással sükken

íeili{t.lil,,"ii?riTuHJfl*; "'"u' i"fir^*§§l;."",*líll.#, $_.ffiyff"íioaffnör,",(Most érkeztem rnése-h-o_nból) iietasol,uí, fi-fi;b;;;; . Hulljon szerte íntnden klncse,Üzenettel Fatsang írrtól). §;jil6é;.i;^iiJíjvpál""l Vtdáin Játék, furcsa mese t . . .

2. Kötzöntéssel kezdem tisetorn;
Szép jó estét, urarn, hölgyem !

§"|yqn hálás, hogy eljö[Íek
§ ittlétükkel me3tíszteltek.

{. V_ry nálan Jó b{rfelejtü,
Csáli nóta, nevettető ;
Gdhdüző ls a Javából,
Eldühet a kacagástól t

5. Csodazsákotn, im, megnyitom,
Tarka belét szertesz'Orori t-
Hadtl cstlloglon, hadd vlllogJon,
§zlvbe derűt hadd fakasszon t

7. FéIre hát a földt ronddal t
Lelkük te!ék vtgalornnral t
Farsang uram aet akatja. . .

Hlpp, hopp, a... vl§zoíttlátásrq i...
(KtszöMel)

ür_g*n.

t Efr§EívY ürÁil
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Ne ljedjetok meg, nem azl akaron beblzonyltani,
hogy Robinson raJztanfu volt. Annái kevésbé, mivel a
Magyat Cserkész íilléres Robinsonából halnarosan rácáfol-
nátok De hn raJzszerekre volt szüksége, biztos tu-
dott magán segíteni a kezeügyébe eső dolgokkal. Ez
a tatpraesett találékonyság a robinsoni szelletn
ani raJzszerek dolgában se megy a szomszédba köl-
csötrkórni.

tosabban s főleg nelíl ilyBn gyor§an. Ugyanúgy négyfelé
vagy próbál8atá§§ql háromfelé (körzővel is pröbálgattok l)

P*a",&**.r*

stb. oszthatok távolságokat.
3. Derékszőget (tgy kapok

papírból, ha egy találomra
összebajtott tap haJtásólét pon-
tosan visszahajtom önmagfua.
A kapott új hqitásél pontosabb
derékszög akárynelyik .vihar-
vert (belyesebben diákvert) fa-
vonalzónál.

Ha arról akarok meggyő-
zódni, hogy egy papírlap ólei
merölegesek-e egi]rrná§ra, s
könyvkötőktől ellesett fogással
két szemközti élt egyrnásra fek-
tetek (n€m kell összehajtani
te t), ha ugy,anakkor a lap
sarksi is egymásra e§nek, a
körülvágás pontosan derékszög
alatt történt (,,vinküben van", trrontlja szegény könyv-
köt6nk, hogy a hátam is borsódzik ,,jó" magyar§ágától)-

Yisszatérve az először lelrt derékszögre, mondanom
§em kell, hogy kettőbe bajtva 45 fokos szöget tudok vple
produkálni.

4. Körző kéne móg.
Biztosan láttátok már,
hogyan segít nragán a
kertész, rnikor egy kör*
alak{r virágáÉyat §ikedt.

Leüt a köeepére egy
karót. hurkot vet rá s a
zsineg títlsó vógén ha-
sonlóan tág lrurokba ka-
rót hílz. Ennek a he-
g_vével karcolia a földre

W,t{ í..i.avonolz.ó
1, Yanalzó kóne. Táborban vagyttnk $ a p&rürc§Ilok úr

egy kis táblázat megrajzolását bízta rárn. Paplr, coryua
yolna, de vonalzó is kéne. Nosza összehajtogatunk egy
darab papirt keskeny kemény csíkká - és nráris kész
a vonalzó. Ha tintával akarunk vonalazni, a körtilbelül
két ujjnyi cslkot {tgy hajtjuk össze hosszában, hogy az
egylk fele tútérJen a rnásikon. Ezt fordítva felíelé, a vonalzó
óle a paplr fölött áll s a tintavonal nem fullad gyászos
pacákba,

2, IIórtékre vrrlna sziiksógctn, hogy a rovattlk mérctcit
íenn_lcnn egyíormákra yegyem, Nosza levágok a vonalzóm_
ból egy szimpla paplrcsíkot, arra rárajeolonr a fenti mdre_
teket s tnost az alsó vonalba tévc játsava átmásolom.
Anyárn - akitől ezt tqnultam *- azL mondta, hogy ez
,a suszternérték s tényleg, rrrikor az öreg Mlhalik rnérté.ket
vett a lábunkról,egy pár cipő irányában lemetélte egy ujság-
lap szélét s a kívánt rnéreteket egymásután eredetiben
rájelezte. Pontosabb volt nrondhatom, rninthamiüiméterek
számával vesződött volna,

Távolságok felezósénél egyszerüen kettóhe hajtom
a paplrcsíkra átvitt távolságot. Köreővel §e me§y Fon-

Ctlszfq i"['li;,§,íl}f§^iffií*: ?*p G ud
bályozom á ktir sugarat. I

Kicsibe tút vagy rajzrizögct veseünk s azt szürjuk
a kör klvárrt közóppontjába. Most sugár távolságra hurkot
kötiink s ebbe & ceruza hegyét fűzve vígan körözhetünk.
Ennek az eljárásnak azonban meg vannak a hátulütői.
1. nehéz adott távolságban rögzíteni a hurkot, mert kis
eltérések (rgyszólván elkerülhetetlenek: 2. a fonál nyúlik
s az eredmény pontatlan ; §. ha a fonál megszorul a rajz-
szögöu, egyszeriben esígauanalat kapunk, ami igen szívet
vidámító (s köreóvel nem is utánozható), kivéve, ha pont
kört akarburtk htrzní. Jobb tehát papírból cslnálni a
köraőt. Papírcsíkot lrqjtunk össze két-trfuotnszorosan" rÁje*
|ezzitk a sÜgár hosszáí. Kifúfjuk gombostűvel az egytk
jelzés helyét anrryira, hogy beledughassuk n ceruza he*
gyét. Mtrst a máslk jelzésnél bclesz{rrjuk a gotnbostűt s
kész a körző. fdltr §dndor.
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A c§EnrÉsznT vnÁcrönrÉNnTr
HOLLANÜIA

A hollandi csertkÉszet meeindulását sokan
az an§ol cse.rkészek el§ö látogatá§ától szá-
mítlák. Mások a .,Nederlandsche Padvinders
orsanisatie" (NPo) l91l januáí 5-én történt
alakulását veszik kiindulópontul.

Mindenesetre tény, hogy grnirrt sok más
országban is tör.tónt, a ,,Sconthrg {ot Boys"
olvasása vitte tá ae e,lsó trollandia,kat a cser-
készetre é§ érthetö, hogy a liítk már kezdet-
ben tömege§en jelentkeztek.

Érdekes. hogy a németa}íöldi csenkészek
neve a ,,Padvi,nder", a német ,,Piadllnder"
e{nevezést ,követte, de egyébként koránt§em
ltánozták a némgieket. §őt, Jóval a háború
után, a nevüket is megváltoztatták ,,Ver-
kennet"-te,

Azonban már kezdetben jeleil,ikez,tejk ,a né-
zete,ltérések. A NPO üEya,ni§ telle§én átvette
]az an8ol íogadalom szövegét, Ezt sokan ki-
íosásolták.

Ilyen ós hasonló vitáhból támadt a ,máso-
,dik hollandi cserkészszövetség, a ,,Neder-
landsche Padvindens Bond" (NPB), ame.ly
azután ,nerncsak elvi, ,hanem gyakorlati dol-
gokban is eltétt az eredetitól,

Az utrechti cserkészek l9la-ben nagy uta-
zá§t tettelk. Fe}jegyzéseik szerint akkor még
senki sem tudott rközülük fözni, Dorrrnban
saállodában dtkeztek é§ ugyánott ,háltak a
vezelók, tnIg a ,iiúlrnak tornateremben adtak
szállíst. Mirrdez isen jellemző volt q korai
hollandi cserkészetre,

A ho.|landi oserkészek elsó nagy íüegmoz-
,du|ása az volt, amikor 19l2 augusztusárrak
;utolsó n,apján virágot árultak curacao szi8e-
tének nyomorgói iavára, Ezel a holIandi
.8ya,rmaton egy évig nem volt eső és éhinsés
,pu§?t|ított. íllaga a királynö ,kérte fel a c§er-
.készeket a jótékony csele*edetre.

ltollandlndiában, Batáviában már l9l2-ben
,tli,ndította a cser,loészmozqa|mat P. Joh.
:§mits, de rengeteg nehézséggel és sikerte-
tenségsel keltett rneg.küzdenie, Smnits, aki a
mozga,lmat tlollandiá,ban,tanulmányozta, elsó
fe}hívásra háromszáz ujoncot kapott Jáva fö-
városában. Mi,nthocy azonban vezetók ngrn
voltak. ez a szám hamatosan leapadt.

Mialatt ,tlo}landia gyarmatain lly,en szépen
mecindült a mozgalom, az anyaotszá§ cser-
készete is rohamosan fejlódött. ,,De Padvln-
der" c[mmel zöld,fedelet hetilapia jelent rneg
.Amsterdarnban,

A hollandi c§erké§zek íoslalátossá§a ifi,
kább a klubhúzban já,tszódott le, mint a
szabadbarr. I§en csinosa,k volts,k ezek a csa-
Patháea,k. Rendesen régibb, cse,ndes házakat
rendeztek be.

A nyári állótábort a hollandi cserkészek
tóbbnyire valami kis iennsíkon, dünárr épl-
tették,'ltogy az árapályna& ne legyen kitéve,
,flollandiában nincsenek,hegyok. változato§
tájak. Ezért a hollandi cser*észetben igen
kevés a túrisztikai elem. A gyaloglás.t §em
ltedvelték ,meg, inkább kerékpá,ron jíítálí
.mindenfelé. B. P,_nek is ,i€ltllnt, rnityen tiszták
,és kényel,mesek tábonailr és a iiük. mint ae
orszác la&ói általában, isen jólöltözöttek.

t1olla,ndia iengeri ország ós így 1913-ban
már,megi,ndult a tengericserkészet szélesebb
alapokon való lejtesztése is. A kormány, an-gol mi,ntá,ra. tengerésza,ltisztoket boosátott,rendelkezésre, hosy a kiképzést vezessék.
A hollandi tengeré§zc§erkészeknek, tekintvea tengerpart nagy ,klterjedését, számos al_
kaimuk nyilt isazi iótettekre.

A hadüzerret danjaiban a hollandi hadsere-,set i§ m0zgó,§ltották. Az ut,rechti c§efikészek.
mint a más városbeliek is, {Blajanlották
szolgála,taikat a városi hatóságoknak és a
mozgósítás§al kapesolatos,munikíkból dere-
kasan kivettók a íé§zü'kot

1915 december e,lseién jótt létre a NPo és
a ,NPB egyesüléséböl az erósnek, egységes-
nek látszó új szövetség, a ,,Vereenigin8 De
Nederlandsche Padvinders" röviden NPV,

A fírzió tétrejöttének fólgg ,az volt az oka,
hogy a királynó iétje. fle,lrdrik herceg c.sak

{rgy volt hailandó a hollandi qserkészet véd-
nökségét vállalni, ha az egysége§ §zetvezel-
ben tömöriil.

tlendri|k herceg az egyesül& uifut azonnal
elvállalta a NPV védrrökségét, Csekharnar te-
vékeny cserkészmu,nikába kezdet{ és a cser-
késztiszti ruhát i.§ felöltótte.

A masyar cserkészeJt első ,kapcscrlata t1,1l-
landiával, nem tekintve a hálborúelötti leve-
lezóst, a gyermekvonatok,megitttlulásával
kezdődött. 1920 elején Gabona külüsyi meg-
bizott angol és ,hollandi csettké§"kiadvány0-
kat ]kapott a hotlandi cse.l,trészszövetségiöl.
köztiik pallandt báró pompás képeslevelez(i-
lapjait és flendrik herceg c§eíkészruhá§
képót.

Failandt báró, mint ,külüsyi ,rnegblzott, már
19?0 ítiéve óta összeköttetésberr állt a ma-
gygr c§eíké§zElakel. A holIandi és a rna§yar
cserkészmozgalom közt az6ta a legmelegebb
trarátsá§ tejlödött ki, különö§en patla.ndt
báró,né 1920 máiusában tett budapesti láttl-
gatása után.

A hollandi cserkészek elóke,ló meablzoit-
iát a ma8yar cser,készkörö'k nagy ü,nlrepé-
lyességsel fosadták. Ennek e,lózménye a?,
volt, hogy a ,,De Padvindet" l9?0 márciusi
száma iethívást közölt,iAusztria-Magyar-
ország" cserkészei érdekében.

Az,arryaország cserkészetével esyidó,beil
szépEn iejlódött a cvarmatdké is. Batáviában
már hét csapat vlrult és mindegyiknek meg
volt ,a ünaga ,klu,bháza.

1920 vésén J, J. Rambonnot lett a §zövet-
ség elóke, (Van Meutz tábornok és Vaí Em-
den utóda.) Rarnbonnet !913 és 1918 közt
több§zöi állt a tensetészeti, a gyarmati és a
had§cymi,nl§atérium élén. ötven év körüli,
erőteljes. rokonszenves úr volt és mága§
tengerésztiszti r8ngot vi§elt.

Múködését azzal kezdte, hogy nagy pénz-
alap syütését indította meg tlollarrdia pénz-
ügyi, kereskedelmi, ipari és }raiózási &örEi-
ben. Az új elnök évi húszezer lorintot a;kart
szerezni. §zemélyes látogatásai során azon-
ban meggyóződött arról, hogy nem log si-keri e,lérni. Csupán a tlolla,nd*Ameriikai
haróstár§a§íg adott nagyobb összeset, két-
ezer íorintot.

l92t vésén Pallandt közölte a &ülfölddel,
hogy megváli{r a lcüIügyi megbízotti tiset-
séstól é§ masa öjánlotta utódjául dr. Th. F.
Ecidius utrechti vezetót. l922-ben mí,r §Ei-
dius vrrlt a Npv kütusyi megbízottja.

Egidirrs e{sö ténykedései köz,ül való volt
,an, hogy a .tlollandiában járó idegen cser-
készektól szigorúan megkívánta az illető or-
saág elismert cserkészszövetségének ajá.ató.
levelót. Erre szü,kség is volt, mert sehol nem
íordult ,mog annyi álcserkése, mint flolla,n-
diában. Viszont az is tény, hogy éppen llol-
landiából {eltúnö solr álcstlkész tnent k{,l-
földrt,

patlandt távozásával a magy§í cserké-
szek jó barátjukat veszítették el. Hiszen jó-
részt rreki köszönhettél< azt a tekintélyes
ö§szeget, amelyet 1,449,000 ünagyar koro-
nfrra beváltva, ikét részie bontotüak. A ,ki-
sebbik részóöl (609,000 K) ,.Prins tlendtitlt
der Nederlanden" néven alaplivány létesü,It,
amelynek,kamataiból szegénysorsú, jóvise-
letú cserkészeket jutalmaztak a ftövet,kezó
évek §zent György-napjain.

1932 április 23-áin keltezte He[drik herces
azt a csefkészruhás nagy iénykdp€t, ame-
lyet a Magyat Cserkészszövetségnek kiil-
dött. Április 30-án volt Budapesten az első
ünnepélyes díjtkiosztás. am§lyen a üo}tandi
követ is ré§ztvett. ilosszasabban beseé}t a
nag}rarJhollandi barátsásról.' a cserkészet
eszmónye,iról és az elapítványtól.

A ho}landi pé.nz többi részét ,rtás magy,ar
cserkészcélokr,a {ordltották. lgly a Magyar
Cserkészvezetók Könyvének,rhegielenését is
a ,hollandi forintok tettúk lehetóvé. Vés_
ered,mény,ben a magyar cse,rkészetn.ek így
ta;lán inkább :hasznár.a volt az adoínány. mifit
hogyha néhány száz irnaEy,aí cseíkész ven-
déseslkedett vOlt,íl.

{iyó6vszertá rakban kapható

1922 hítsvétján százötven irenti cserkész
járt tlo}landiába,n. Elsősorba,n a hilversutni
cserkészek vendégei voltak, de az egésa hol-
la,ndi sajtó mecemlékezett róluk. Már Rot-
terdambarr ,,c*etkészbandával" iogadta a Mr.
spencer vez§té§ével érkezö angol csenké-
szekete dr, Egidius külüsyi negbizotl ós ir
hölsy.bizottsás.

1922 yésén a NPV létszáma §256 cserkész,
335 öregcserikész és 5l9 larkas'kölyök volt.

Az év jelentös esemáryei közé taf,tozott
az is, hogy a legnagyobb gyaí,máti cserrkész,
szervezet e§f,(la|kozott a NPY:hez,,flollandia ázsiaí gyar,matain már huszon-
két cserkészc§apat millrödött,

A,ttolla,ndindiai benszülött csertkészeket ki-
oktatták a nrotofkez€lé§re úgy, lhocy közü-
lük sok .sofór, tnozdony- és villimoskoc.si-
vezetó került-ki. A fiújk érdcktddése onnan
§záítmazoit. ,hogy gyakran rnente[< kirámdu-
lásra autobuszon.

Talán épp€n a gyarmati éietre való eló-
készítés gondolata v§zette íá arra a ho|landi
cserikészszövetséget, hogy a2 atgol gyar-
matbirodalom cserkésztisztképzését utá,nozza.
1923 , július-augusztusóbafi ,iolyt le Ornmel
mellett az élső hollandi oilwelttáborozás,
Ez volt az év egyik nagy csenkészeseménye,
amellyel sokaknak régl vágya jutott köze-'le"bb a meEvalósuláshoz,

'lenmészetes, ,hosy az l924-es Jamboreen
llollandia csenkészei nagy,testvéri érzéssel
vettEk .részt. Nyolcvanöten ielentek ,meg Er-
melundenben. Le8e,mlékezeteseírb szereplésük
az a cirkuszi mltatvá{ty volt, amikor a tá-
bortűz};öz úsy iöttek be. hosy nrindesyiknek
á'larc volt a ,jeje ellenkező oldalán, komikus
tornrájuk közben a iélhomályban úgy lát-
szott, rnintha tasjaik ki lettek volna lica-
modva, mert a ruháikat is hátralordítva vet-
ték fel

Magyar cserkószeknek is alkalmuk nyílt
vésre flollandiába rnenni t925 nybrán. A
debreceni §azdasági al*adémia hat öregc§el-
késee járt ott.

(FoIytatjuk.)
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A c§érké§z E$zD§rlnti§ta L|ge 8, l|,lJó.

évl XlV. n9§r§tköul táboráa júliil§ 1E_29.i8
tartla & tengerhez köeel, llarwicü(ól 20
mét|öldrryire íekvó lpsrricb vátosban. A tá-
botbr a ftegysl c.qerk€seoket .is meshívták,
Részleteket szívesen közöl a tendezőség (§4.
Con§tab!e Road, tpswlch, Suffolk, Anslia).
Ar lgloo-hókunyhó épl{ésl pályázoiúnktr

ilar töbtt n8gysreíű Dályázlt belutott.
lú€l rt.n tóhetotlén,nátünk ,9n. Épltrétgt

Bét tl t9. Határldö! 19il6 rnárclur 1§l

,{ 8üd§e§t* kelerttüldl 281. 3r. ,Jll. §rl.la!!y Ahdír" cs cs. alakuló öresrala Jól
sikerült,,disznótoros" vacsorát rendezttt,
Eeen lelen yolt d §zeffezó te§tület Elnóke is,
aki bibllanagyarázatával tette emlékezete§sé
,elüó,,örese§tjük"-et.

Fényképező cserkére ,nagy üasznát veszi
aZoknak a füzetEknek, amelyeket a ,közi§mert
,,ttala" cég (tlatschek és Farkas, Budapest,
lV., Károly ütirály-út ?8.) ad ki sorozatosan:
,.Az ltlrr.vörös iénykópez& c§odllt" kü,lönö-
sen időszerű kétdésre ad leleletet: az ittfta-
vörös-lotnezanrlac lehetövé teszi ,a ,tél{ kö-
dön rkeresztül-való lényképezé!t is. Érdekes
vllós nyílik mes ezáltal előttü,nk. A ,,Vúto-
8ttott klpróbált teceptelr eredményes lotó-
fiilnkáíi" ál}arrak rendelkezésünkte a 2, sz.
íüzetbem. - A har,madik és negyedik íüzet
tii.1örrösen haszttos szotgálatot téiz a cser-
készeknek: 3, ,,Fónyképezés tllrán é§ ütrzá.
tdlt" § ,a 4. ,,A moz8áclényképezég tocbnl.
tdla". Ez utóbbi tanácsot ad a riport-, játdt-
ds sportielvétele,kre. Öt oldal,nyi. a mozgásak
,oxpozlcióia (közlekedési eszközök, utcai-,
trlunka- és Játék-. sport-, tornav€rseny. ter-
mészetl mozgások) táblázatai,hélkülözhetet_lenek. Res.

Kürtösökl már ilo3t lethlvtuk fl8yelin§te.
tet affa a pálytlzatra, rnelyet a szollálrtl
§rabályrattrl kapc§olrtos klirttelet stetzéöérelr kl a tözullbvőben a cscrléslszövetrén

itecilvó. A Magyar Csetkészseövetsés Il,
kedletének 1936. évt március hó l-étr, d. e,.

r&ll órakot Mislcolcon, a polgíri kaszinó
dí§Ztenmében t&ít4,ndó ti§z{úiltó közsyítlé,
sére. Társysofoza,t: l. Etnö{ci rne$ny}tó. 2.
Fótisztviselók ieleütése. 3. Fópéüztáro€ jelen-
té§e é§ ,a zá,rszómadás ,bernutatása. 4. §zám,
vizssálóbizottság jelentdse. 5. Az 1936. évi
köttsfu elöitáryznt bernutatása. 6. TisztíiJí,
tás és intézö bizottsási tagok válasz,tása, 7.
lrndítványok. Az esetleges indítvárnyok a köz,
gyúló§ előtt legalább két héttel lrá*,ban nyúj,
tandók be a kerületi elnökséghea. A c§o§a-
tok az atapszabályok ?, §. 7., 13, és 15, pontja
szeritrt kiildik mesbizottaikat. Elnöksés.

Fátdalnras vcsztgség értE a 1B7. sz, Zrinyi
cserrkészcsapatot. Hoisz Lajos, a c§apat se,
gédórsvezetóje, 15 éye§ korában, c§efké§z-
iétekkel türt hosszú szenvedés'ut&n decembet
29-én elkó}tözött §zerettei kötéből az örök
hazíba.

A, orrter8ofil l{. rz. llolló §§§r. .s k&l6!
csonyi jótetthét alkal.mával ré§ztvett a vá-
ío§ által a szegények íé§zéíe r§ndezétt
syüitésben. A ilúk pórosával jártá]k be a vá-
,§§t. A §yüjté§ igen §zép eredméflnyel vé§-
zódött. Ezerúrívüü a csapat urrinden órce egy
szegény családot ,aiándékoaott mes' ,kerá-
csony estéjén. A hét ór§ ggy kis lÉldíszített
ienyölával, ruüanemüvel, élelmiszerre} és a
gyerrne,kek részére játékokkal kopogott bs
e8y-egy sze8ény családrhoz §zeretet estéjén,
A szokásos tombolával egíbekapcsolt §§1-
patünnepélyt karácsony második ünnepén tat-
totiuk.

A lllagyrr külügyl Táfraríg kebeiében
rnűködö Angol-Magyar Társdlq,t és rz Ame-
tikai-Ivla8yar Társulqt védősége al8tt i€tl{l-
Stló angol,nyelvi tanlolyamok a ll. félév,ben
is V. ker., íltarkó_utca 1E_20, al§tt. a, áll.
Bólyal reáliskola épüIetében nyllmk rneg.
Belratások fiirrt kezdóknek, mint íé8i htllga-
tóknak és ,haladóknak Jaruár 30-tó1 íebtuár
5-is d. u. 5*8 óra között, a taniolyamok
megkezdése utátr pedis ,az elöadati órákban.
Első elóadási nli1 ,az úi c§s-portoknak feb-
ruár ó.. c§ütörtök. Tanltási órák d. u. ,l---9,
Beíratási dij az egész léléví§ 10 P,

A ó8§. rr. Krrmmof Jánot cr. §r. Január
12, vasárnap teázáosal egybekótö,tt, vctített-
képes tábori beszárnolót tü,ltott a szekszárdi
polgári iskola tornatermében. olya* nagy-
száanít közönsés jelent {neg, hogy a tolna-
terem kicshynek bizonyúlt, A vetlté§ után
teázás következett. A beszámoló másik ré-
szében esti tábottűz ke,retében a fiúk néhátty
iól sikerült mó&ával nevettetiék meg a §§eí-
készszülóket és a cserkésze{ barátait,

A szgsedl Tunyo8l Cgrpó János r. E. §l3.
0t. Tltza La|os cs. c§áÉrtot 1935 tovem-
betbem igazolták. Karácsonykot t,artotta az
elsó avatási ürlnepélyét róvid lábafillzzel
egybekötve. A csapat na§y ,lel,kesedéssel
dolsozik, egy Órs ,híradársal ioslnlkozilk,
Nyá,ron a lrarnninc létszálrrú c§apet luátrába
m€gy négyhetes táborba.
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MAGYAR GYÁRTli|Áxvt

rül Yr HIREK rÉnyKÉprzNlAKAR§z?
rélert§ztfálla állam _százéves fenná}lását a cserkészck

1936 dec. 26 és 1937 jan. 4. közt Adelaide mellett rendezendő
hetnzeti tragytáborral, úgynevezett Corroboree-val fogják
megünnepelnl s afra a mágyaf c§erké§zeket is meghívták.

I{l ldcsoda ? c. cikkütrkben szedési hiba volt. Etra a
kanclerstegl nernzetközi cserkészotthon gondnoka.

Borlor Tlbor sárospataki c§etké§z ezuton kérdi: nem
vett-e át valdki a spalal táborban egy l€ngyel katonatiszttól
egy neki sróló fénykéPet ? Címe : Sárospatak, Angol
Internátus.

Latn n. 0rcsth$atie losurgelesi farkaskölyökvezetó
bélyegcrere és,tapasztalatok klcserélése végett aktív magyar

' c§efkésrvezetővel angol nyelven §zeretne levelezni.
Tübb longyol dlákloflny (17-19 évesek) magyar diákok-

kal németül levelezne. A rerldelkezésünkre álló tizennégy
címet áz eisö tlzennégy megteleló jelentkezónek ktadjuli,
a többtnek nem tudu[k válaszolnl.

Algvelez6rlükolótláönt l I|j. Benkő Sóndor 8r8. Abból
a betga váiosból §€mmiképpen §em tudunk magyarnyelvű
leveleeót szererili. Mlórt kellene ? - Elkésett üdgg nem tel-
testthető a köuetkezők kérése:, Csere György, ifj. Csönrtör
József, Felber beza6, Horváth László 248., Kokavecz
Pál, Papp Jen6, Sommef Andrá§, Szigetvárl István, Szur-
may §áüdbr, 'Weisz Jdasef. * Ellntézésbe aettük a köaet-
kez$két; Bartha 1'ibof, Ecker 0yör8y, Gyura István, Pász-
tor Ferenc; Yfutetész Vllmos.

Clmtlnk ! Magyar Cserkészszövetség külügyi hivatala,
Budapest, V, Nagy Sándof utca 6.

Az ldgarül tábor emlékalburna §tockholmban me8-
Jetent. A Cserkészbolt nem tüdja megholatni. Megrendel-
hető bármely nagyobb könyvkereskedée ütJán, a ktadó
cínéilek tnegadása n€llett: Scout-centtün, Drottnln§-
gatan 00, Stockholtn.

|ön kczdók részér€t amlból aronban a már yakorlotak lt 9ök t
tanulhrtnak, Ha tohát szilleid névnapra, hrisvétrr vrgy ttborra gépat
ekarnrk vgnnl részcdrcl ni utárít§d vissza, ho3y chhcr te hem éfté§u !
Olvasd lzor3rlmarrn a Ha3yar Crerkérzt & tzül6ld.t mdr az clgó
ttk.r§ utáil r6mékb€ kérrOlt fclvétclekkel íqod m4lcpní.

Mlnden tudár alrp|r rzonban rzorgalom él rgy klr t0relem. §zor-
grlommal kcll átgyrlrnod néh{ny clmélctl dkkt" Enélkül clprrrrolt
íllmek {rán flzctnéd mat, rmit muokában clmulrsztottál. Arutln közelj
r tavrszl idó, több napfény, a íényképczés l3rrl ldc|c ér tno5kczd|ük r
1yakorlrtl munkát ls. Tehát itt a lcgfóbb ldr|r az clókórzülotcknck l
Figycld r Mrgyar Cserkész következó sámrlt !

lrnúl e íoto-üzletck
klrakatr előtt l

Me8mútlt|uk
izáftor példán, miro
tigyel| a felv&elnél.
A ió íélvétel titka:
elóbb tsnulnl, olvasni,
sokrt néznl és crak
azután fényképezni l

Floglrmcrtctünk
íglvételcld kidol3oá.
rának mód|ávil. A
Magyar Cstrkész időn-
klnt lrt m{r eddig ls
fényképcz&ról. Most
randrzc res cl kksoroz.t

Akrrod, högy töb-
bó rosgz íelvótelcd nc
lrgyen l Akkor olvrrd
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608. cs. 200,607. cs. 220,5ll8. c§.30O. B0$. cs, 200,
§Bt. cr. 500, B6E. cs. 550. ííB. cs. 2O0. B64. cs.2l}0.
üíií. cs. l50,55$. es. 300. íBll. cs. 630. 68il. cs. a160.
664. cs. 300, 686. cs, 350, úS7. cg.450. 6?0. cg.5E0,
57l. cs. 4il0, ffíl. cs, 300, É8ü cs. 200,6B8. cr. 360.
B02. cs. 360,693. cs, 300. úOli. cs. 200.596. cs, 350.
6S7. cs, 350. ú98. cs.4E0. í9$. cr. 280,

l0. sz. caerkészcsrroat 500 norrt. a7. cs. 480.
.l0. cs. 3E0, 47. cs. 380, t(r,t. c§.220: 106. cs. 150.
16ü cs.300. l51. cs. 3i'l0. 1ii6. c;. B30. t6ö. cs, 250.
l7S. cs. 550, llt6. cs, 360, !17. cr. 4jt0. !68. cs, 270.
P59. cs, 25O. PB0. cs, 250. 601. ce. 2í0. S0l. cs. 300.
6l}.L ce. 500. SOí. cs, 300, Ü06. cs. 380. BOB. cs. 5í0.
00s. cs, 100. Gl0. cs. 200, 654. ct. 260.001. cs. 380.
ú6& cs. 270, G63. ct. 430. 60.i. cs.250. 6Bú. cs. 400.
666. cs. 380,667. cs, z§0, 868. cs. 300. 060. co. 450'
07& ca.250 67§. cs.250. G?4. cs,2í0. ff7ii. cs.300.
676. cs. 250, 677, cs.230.885. cs. 650. SBB. cs. 330.
G87. cs. 450, 689. c§. 250, €D0. cs. 270, 691. c§. 320.
69l. cs. 270, G9,1. cs. 350, $95. cs. 40í), ll0?. cs. 3?0,
6ílD. es. 430.

Ar 193§. évl ,r|Óponl't-yet3€lly eredménye

Yl-Vll. k*ülct

vlll. kcrülot
csapatsinak pontszáruút technlkAi okok lniatt
a következő számban közöljük.

lX. kerület
28. sz. cserkészcsaDat 630 Dont. {8. cs. 480.

80. cs. 500, B0. cs. 25Ó. lss. cs:430. t30. cs. 600.
168. cs. 350, 16-|. cs.400. 166. cs.220. 167. cs. 430,
171. cs. 5O0, l8l. cs.400. l80. cs. 350, P03. ca. 330,
28E. cs. 300.285. cs. 550.287. cs. 250.668. cs. 300,
96t. cs. 550, 959. cs. 100, 9;ii}. ca.450, 954 cs.350.
Sií7. cs.330.0í8. c§.300, D.í9. cs. 400,000. cg.22O,
S6E. cs, 360. 0SS. cs, 330, 97l. cr. 400. $rt4. cs. 400.
977. cs. 500, 9B0. cs. 300, 08l. cs.380,98íl. cs.33o,
0ll4. cs,350, $85. cs.380, ED$. cs,430, $96. cs. 200,
907. cs. 300. sOB. cs, 250.

X. kerület

l. kerület
l. sz. cserkészcsaDat 550 Dont. ü. cs. 300.4. cs.

200, !i. cr. 450. 0. Ös. 350. ?. cs. 530, 0. ci. 450t
|ü. cs. 3E0, 16. cs. it50, l& cs. á30, Pl. cs. 480,
2.4. cr.350.85. cs. 500,26lö cs. 400, lG. cs.450,
27. cs. 380, ES. cs, 430, 30. cs. 330, 3l. cs. lt80,
J9. cs. 400, 38. ct. 500,4G. cs. 260,8.CL cs.330,
$ü cs. 170. l07. cs. 400. 13& cs,250, 186. cs.230,
14& cs. 2íJ0. 15& cs. 500, 160. cs, 330, l73, cs.
480, l74. cs.400, 187. cs.500, l97. cs.4ó0, l9ú. cr.
250,20E. cs. 480, 20B. cs. 550, !00. cs. 55{', 9l0. cs.
270. g!l0. cs. 400.3El. c§. 43O, lPü. cs. 350, E{l. cc.
580, Sí0. cs. 380. !lB4. cs, 25O, 367. cs. 250,
166. cs. íjílO. a0?. cs, 100. l8l. cs. 360. lB4. cs. 220.
,9s3. cs. 400, P97. cs, 450. l}0,{. cs. 200, 808. cs.
300. ll07. cB. 400. 800. cs. 4B0. 3l0. cs.350. $1l. cs.
330. Bl!. cs. 350. ál4. cs, 450. S16. c§. 100.
ill7. cs,250.8t& cs,370.3t0. cs.200.330. cs, 300.
Stl. cs,3E0,8!3. cs.350. S37. cs.480, 3PD. cs. 450,
380. cs. 40o. 3M. cs. í0o. Bltll. cs. 450. 338. cs. 200.
,Bíl9. es. S00.8,íS. cs. 330.8d7. cs. ,t30.40l. cs.250,
409. cs. 430. d05. cs. 200. {07. cs, 450. á10. c§. 100,
4ll. cs. 250. 418. cs, 300.4l§. cs. 330. -tl8. es. 530.
-tt0. cs.250, {90. cs, 480.49l. cs, 500,4!!L cs. 200,
"ti!tl. cs. 250. {il4. cs, 350,4t5. cs. 600. {É& cs. 400,
{27. c$.250,430. cs. 4í0,43l. cs, 4M,439. ce, 2OO,
d35. cs. 500.4S8. cs. 300.487. cs, 500.438. cs. 350,
4&0. cs.220,44l. cs. 220, {,{9. cs. 120, ,L{íL es. 120,
4dtl. cs" 12ü.

ll" kerület
l0. sz. cserkészc§apet 450 pont, 38. cs, 450,

.l5. co.300,09. cs.480, l0& cs.530,106. cs.500,
l27. cs.200, 1S4. ca.300. 16á. cg, 4O0, líB. cs, 4ú0,
l0d. cs.380, POt. cs.450,2|2. ca.430,2t8. cs.43O,
!8,S cs. 350.237, es.380. g38. c§. 4{n. l48. cs. 500.
POd. es. ö30.7út. cs. 350.7í2. cs.450. ?65. cs. 500,
766. cs. 4S0.7í?. cs. 450. 760. cs, 450, 7llg. cs, 450,
76?. cs. 400. 7úB. cs. 350, 77O. cs,3O0,773. c§. 100,
774 cs.3O0.7?7. cs. 250, 778. cs. 380, 77§. cs. 430.
70{). cs. 3ö0. 78l. cs. 230. ?84. ce. B00.7ür. cs. 250.
7S0. cs. 200,70l. cs. 150.79P. cs. 300, O70. cs. 3áO,

lll. kcfület.
áS. sz. cserk{szc§ap&t 4S0 pont, 49. cr. 450,

50. cs. 500, 61. cs. 300, í!. cs, 600. S!l. cs, 300.
5d. cs, 300, í6. cs. 330. 5{i. cs. 1}80. íB. cs, 600.
60. cs. 450. ü0. cs. 45O, Bl. cs. 630. liil. cs, {00.
0{. cs. 500, ll5. cs. 450.86. cs, 4á0.67, cs. 600.
Z0. cs, 550. 7l. cs. 300, 7P. cs. 3óO. 74. cs. 100,
70. cs, 430, 77. cs. 200. 79, cs, 550. 80. cs. 3E0.
360. cs, 300,864. cs,300. 35í. cs. 400. il3$. cs, 400.
957. cs.480,869. cs.4í0, 36.1. cs. 500. ü6ii. cs. 430.
SOü. cs.460, B67. cs,350,371. cs, 330. !l7,1. cs. 23O.
876. cs. 350,8lí0. cs. 280. á8P. cs. 330, SBl. cs. 30O,
304. cc. 400,88G. cs. 300, $B7. cs. 300,38B. cs. 380,
300. cs.350, SS!. cs. 450, 393. cs,450, i|{S. cs.200.
86l. cs. 200,35t. sc. 200,380. cs. 2fi), 8ll8. cs. 250,

lV. krrület
il5. sz. csgrkészc8apat 70o pont, s0. cs. 500,

{!!. cs. ,4§l0. $ií cs. 400. §8. c§, 350. llB. cs. 300r
148. cs. 430, lli9. cs, 580, l88. cs. 300. {0ll. cs. 60ú,
E0{. cs. 480, u|7. c§. 530, P,l0. cs. 300l PG!. cs. 250,
lBíl. cs. 330, !8B. cs. 550,460. es. 4á0, díl. cs. 430,
45E. cs.350. d67. cs. 250. 4őB, cs. t100l 4S9. cs. 38O,
{8q. c§. 350,4Bt. cs. 480,462. cs. 360.483. cs. 330,
40,L ca. 400, 486. cs. t§0, d6?. cs. 350. 488. cs. 150,
4BS. cs. 330,4?l. cs. 300,,,t?4. cs. 350, 47B. cs. 350,
47B. cs. 4O0,1I0. cs. 500, á80. ca. 200, 4B1. cs. 250,
4O!l. cs. 350.48.L cs. 330.48ö. cs, 200. {06. cs. 100,
á8?- m. 20O-

it

V. kerület
8g. §z. cserké§zc§apet 4S0 pont, 0l. cs. 280,

ll1. cs. 430, ltl. cr. 2BOl tP8. cs. 300, ll4. cs. 300.
180. cs,280, t67. cE, 600. l7ö. cs. 500. 180. cs. 550.
1&l. cs. 3E0. !0l. c!, 300, áil0. cs. 500. 136. cs. 400.
l75. c§. 150. g77. cs, 220, 28jL es. í30, E89. cs. 550,
900. cs, 550r P9l. c§.'300,29A cs. 500,608. cs, 2?0.

8. sz. cserkészcsapflt 250 Dont, 14. or. 5E0,
l4lü cs. 300, 17. cs.250. ts. c§, 400.4.L cs.65o,
88. cs, 500, B?. cs, 230, 9.í. cs. 300. 05. cs. 35O,
S6. cg.450. 108. cs. 55O. 10O. cs.250. lt,t c§. 5O0,
l16. cs.430, ll7. cs. 430, l8i. cs. 580. lS8. cs. 480,
l4í.cs.380, 168. cg.38O, lB5. cs. 380. 19P. cs, 6ö0,
l08. cs.300. !ll. cs,300. Pld. cs,550 E{5. cs.5oo
88l. cs. 480, fl6lr. cs. 300, 266. cs. 550,370. cs. 450,
9S6. cs. 530,800. c§.300, ü0l. cs.280, B01. cs.350,
E0l. cs, 350, B08. cs. 400,80d c§. 300.80B. cE. 30O,
800. cs, 1fi), Bll. cs. 300.8IP. cs, 280. 8lB. cs.450.
Ol4" cs. 400, St6. cs. 380, 8lS. cs. 500.890. cí. 280,
8ill. cs. 180. SPl. cs. 200.8g8. c§. 4O0,8P4. cs.280,
836. cs. 600, 89% cs. 3E0, 8P8. cs. 300, B80. cs. 150.
8tl0. cs.350, S3l. cs. 4B0,8ll& c§. 360.83{. cE. 4i}Ol
8S6. cs,550,8ü7. cs. tt00,84l. cr.150,8d6. cs.280,
840. c§.200.8{7. cs. 200.901. cs. 380,90P. cs. 330,
OO8. cs.330,006. cs. 450, 007. cs. 200. 910. cs. 150,
0lt. cs. 500, 91!. cs. 430,9l3. cs, 330. Sl6. cs.280.
816. cs.350, 0l7. cs. 300,9lB. cs. 4íl0, SEP. cs, 100,
0!8. cs.100, S1.4. cs,150, $16. cs. íl80,090. cs.380.
9Ps. cs. 250.934. cs. 500. 986. cs.300. 94{l. cs. 350,
0,til. cs. 400. e{0. cs. 550. 960. cs. 500,

Örömmel számolok be arról a mozgalornló|,
m,elye! mi, §56-os makói ötegcserkészek in-
dítotiunk meg a nyáí íolyamán,

ugyanis ínéc augü§ztu§ban összeköttetésbe
léptiink a mak6i hivatásos tüuoltópátnn§§-
nokkal, aki tá'ékoztátott bennünket az ön-
kéntes tüzoltóte§tület helyzetéíől é§ öröm-
fiel tette lehetóvé azon kéré$ünket, hogy
tÜzoltók lehessünk. göt lgéret€t tett, hogy
ha szépen haladunk, a közelgó vármEgyei ver-
§enyeil szerepeltetni is fos. Miután iclszere-
lést is kaptunk, bamarosan mesindult á ki-
tópzés. A kiképeóuk dr. §oós Antal szákasz.
paranc§nok volt, § ,nem egy§zer elólordult,
ho8y este 11 órakor is {olyt a gyakoílat,
,annyira,,benne voltunk."

§zeplember ?9-6n volt a vármegyei tü2.
oltóver§§ny Klszornborban, ahol mlnt a mí-
kói önkéntes Tüzoltó Te$tül€t leigazolt tagjai
§zeí9p9ltünk, § §sek a lesközelebbi fclette-
seink tudták, hogy csetkcse§,k Ya8yunk. Az
elsó nyilvános §zergptésünk várakozáson lelül
sikeíült, m€ít mozdonyiecskendő §zerelésben
ötös iskola, kilences iskola, kllgrrces syoí§ é§
a iámadási bemutatón nyeftünk értékes ser-
legeket. azonkívül az ötös gyorsszerelésben
oklevelet és az elméleti versenyen kettó
esyéni díjat nyettilnk. Miútán ni volluík a
legtöbb pontot §zerzett c§ap&t, mi kaptuk az
alispáni víndorserleget és vándorzászlót ls.

c§ERKÉ§ZTŰzöLTóK hevos iapssal adott kifejezé*t ttt§zó§én§k.
Az egyes mozdulatokról lényképfelvételt is
ké§zítettünk.

Öte8cserkész alakulatoknál gyakran tehct
píogramhiányról hallani, Ime egy ba§zno!
és jó gondolat, mely §s§rké3zmunka a kóz
érdekében, azinkívül gpoít§ueíú izgaImas ver_
seny is, ha a gyorsszerelés idöre mesy. Ná-
lunk a lesjobb ötös gyolsszeíelés 2J másod-
peíc! a visszaszerelés pedic ,;6 ínil§üdpeíc
volt mozdonytecskendóv:ll.

tít. Dlór Áurat
556-os cserkószlij:crttl. §. ti§zt.

Mondanom §em k€ll. hogy milyen öiömfiel
vették tudofiá§ul vez€tőink a §zép slkert, §
kitartó §rép munkánkat azzal jutalmazta,
ho§y ór§vezetökké léptette eló a ver§eny-
§§apát tlsjait.

Eze n a v€r§enyen mint önkénte§ tüz,lttók
szetcpeltünk s tnint c§erkésztílzoltók a no-
vefiber 3-iki csapatszemlén mutatkoztrrrrk be.
A szokásos §z§mle után ccerké§zruháblll
tűzoltósísakkal mütáttu,nk be iskola, és syors-
§zerelé§eket s e szemlélök ds a kózöttsós

A makút 536-os s?atlüráfy Púl c§. cs. tarzoltúrajá-
nák vers€nyc§apata. vozéüylö: dr. soó$ ADtel,

A,vers€nyc§apAt a Krszotlrboron nregrentlozelt
tüzoltóver3enyen nyert dilakkal.
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I-én és 16-én ietenik meg aC§erké§löolí §Oproni kírukaí(tbtttt. Á trriros i|iLiságu nugy
,érdeklődésselkísdri a plakáíuisúg műkiidásét. Az uiság nemcsak a főtitktirsúg híreit
,és a csapateseméngeket tcsrí közzé, hanem szdmtal,an aküúlis aprósdgot is tartalmaz.

*ch *ő.
,

Kedues Magyar Cserhész !

közérdekü kis htrúl számalunk be.

á .soproni cselkészek körkeduett plllkát-
,ujságot szerkesztenelt, A lap mindcn fuj

uzEN Az M. c§.
§rd*klödó. l}k: a papir l30/1-0s drii ulása.
.A le8közclgbbi rzánbat tessék ltözölni..,"

De ,kedves iiam, az te,ljességgel lehetetlen !

Nem tudod, hocy e8y-ecy szám artyagíval
15*.20 nappal a megjelenés clött elkészül
{nagyjából) a szerkeszlös6g? És sokszor
na§y, órtékes cikkek is kiszorulnak a lapból,
,mert 32 olda{on annyiíéle icényt kielégíteni
lehetetlerrséggel határös.

Tehát türe,lmet és bizalmat kérúnk, lta a
szerkesztői üzenel va,gy a vátva r,árt vers
közlése késilt.

K. Ervin, Brdapest, Fiacskám, nem sok jót
mond,hatok az írásaidról, Verseid gyönge kis
szárnypróbálgatások, prózádat pedis -. ameJy
nyomtatásban rregyed oldalt sem tenne }ti, -tlaicrsan neveehetjük novellárr,ak. Yalószínűt-
len mese ,az, a cselekmély afánytala,n ré-
szekböl áll. a történést nem indokolia semmi.

- K. Th. lü. lrásodnak éppcn ez a hibáia.
hogy * naplótöredék. Annyira m,agadnak
vlló lrás, lrocy m&s ant me* serrn érti, La-
punk olvasói közt sok a kis iiít is, akik eié
nern tárhatjuk s te élettel inktizó letkedet.
cikkedben esyé,bként igen kevés a iiúnak
való, kézzel ,fosható, gyakorlati Érték, §ze-
retnéfi, ha egyszer §szinie, kimerltő lcvelct
írnál ma§adról. Arra levélben virlaszoltiók.
** H. E., Sárváf. §íntikáló ve,rsike ez mirnd
s k$ttó, dejszen jobb ttgm is i§en telhet tőt
le d, íiacskám ! A verselésh,ez sokirt rlrell ta-
nulrri ,édes magyal nye lvünk kincseiröl, a
vcrselós sztbályairól, finotnságairól. olvas-
gass suk szóp köllerné.rryt. 6vek rrulvl mald
ös§zebarái,kozol a rotációsséppel. *-, F. T.,
§zeged. Miért vácjátok róstón a legkernó-
ttyebb ,fába a lei§z.,élcket? A llrai költésze,t
értékc uz elayéni §Oíndolatba.tt va,n, te pedis
kózLhelyeket hr,zol igEn gyónge rírnekkel. *"
§. A. Zoltán, §zeged. lgazad va,n: ez iró
képzelotében éló Fulgur idövel tcstet ölt,ltet.
csak a iiük doltaozzanak tomuly erófeszítés_
sel. Versed rnelleg, kedves irát, de mifit köl-
1ói mű, rnég nem üti mes a rnértéket. _- ll,
P.. §zókeslehórvár. Jól van, P,ali tiarn, rne-
sédeíha.marosanlehozztk. csak,kászítsd szép'lass*n. gcndosan rr többit Ls. A népies
nyelvre vigyízz:, h1 nem istnered biztosan a
tájszólást, irikább lrjril irodalmi nyelvem, *
Gáspár L.. Pécel. A tejtelme§ isaszegi histó-
riát kissé mesnyirháltilk, Fisye1.1 meg, mit
ha*yturd< ,ki, mit adtunk hozzÁ, Tötetkedj
élénksésre, mert a líúi< ezt szer*tik. *
Voszpréml lstvárr. Meles,han§ú versed netn
lért be}e a karácsornyi szám,um,kba. A nyilt
irrcdentát különbe,n ls inká,trb ma&ínk köziitt

lirtjuk szír,esen, mint a határutkon tü.|ra is
kikerüló iapun,kban. * W. László, Szókes-
iehérvár. A iőzóakndémia mint lrás sokkal
jobb, a lEírt íccsptekndl. tlasonló do.tsok (rö-
viddk és szelle,mesek!) jöhetrrek. Csak e8é-
szen vad do}soktí}l iartózkodjunk. * Farkas
Eruő, Szeged. Zamttos rnagyaí írás, máskor
i§ írj e íélét. Fl;1,!rrsi dr;lgckrlak úgyis ltijiával
va§yunk. .-. líl. Petheö Károly, Baklalóránt-
háza. Ügyes iritsodat örömmc| soroztuk a
kózö}hetök {tözé, lrj máskor is ilyesmi,t! A
többi is elintézés alait vcn. Gyors vátaszt gsak
sürgiis és iontos tsetbett küldü,nk ,lsvélben,
ha válaszbélytg vam. Száz és száz érdekló-
rlönek csak írxy lehet megleLlelni, ha sorren-
det tartutk. -* D. A., Eger, Szetetettel kö-
szöntelek újra a liliomos seregben. Yersedet
a}kalonradtán közöliíi,k, de a szak-apróságo-
kat més job,lrarr várjuk. _. S. J., ralvezető.
Cserkészedet semmiképen sem akarjtlk vers-
ításra bttzdítani, l,{trn csak azért, meít ver-
sei igen §yöngók, hanem mert tóbbnyire az
iskolában, 1lrák alatt íródtak. Egyébként is
jobban tenné, ha a kónyveit nézegetn€, nem
a kislirnyokat! A iiizetet a szerkesztóséBben
íltveheted. * Berto J., Kiskunlélegytáza. Ne-
héz dolos szép hazafias verset irni, azért
nent sikerült n most beküldött lrásod. Nittcs
benrne semmi e,syéni. Pedis az ér va,lamit! *.
K. J., Bonyhád. Meleg kis versedet ezúttal
a tközölhetök közé soroziuk, abban a íe-
mé,nyben, hogy lesz mds iobb is. Arra ügyelj,
hogy a ritmrrs és rlm kedvééri ne törd ke-
rÉkbe a szirrcndet, 'fe. Jancsi, mi az az
,,örömvér?" * l(ara Baglra. Látod, i*y iár,
aki egyszerre annyi lrást zítdít a szerkeszlő
fe,lére. Alis §yöztúk olvlsni! A versek kö-
zött akarlnak is€fi jó §orok, az, elbeszélések
alapgondolata is érdekes. De ah,hoz, hosy
közölhetót írj, valami hiányzik: at óletta-
paszlalat! ldóvel mesiön az is. * Oy. M.,
Esztergom. Kisiiam, még sokat ke],l íej,lód-
nöd. Az elözó üz§nctne,k az élettapa§zta,,latra
vonatkozó része neked is szól. A magad szó-
rakozásár,a azért iro§athatsz. Bogdány
Fetenc, Nylregyiáza. §zép condolataidat
üsyes ríme{§kel foglaltad vErsbe. §sak két
hibára rnutatok rál 1. "llizennésy sza,kasz
més a jóból is sok; 2. December 12-én már
réggir lecsúsztál a ,karácsonyi számból. Ak-
kor már javábanr dübörsöti a totációssép. --
Rtgó. Jeligéd §emtnikép sem egyezik lrásaid
borongós transjával. Píózád éíthetetlen: ki{r-
ról beszélsz vtrltaképen? Aztán mit gondolsz,
tiszta lélek és hit néikül mesál}hat_e magá-
ban a becsület? -* D. J., öre8cserkész.
Testvér. ezt a2 ükt{tó hangot a íiú nem
vcszi be. Pcdig maga a gondolat értékes és
hasz,tto§, És jír is vrrlna alkalrrmadtán írni

erról. L}e e*észerr nráské,p. §levenen, szug"
§*§ztív erövel| -*,tl. tl. L., Ráko§paloía.
versedet alkalonradtfur,lelközóliük. csak csi-
szrild és iejleszd rnagadat tovább: a,lapod
vatt h<lzr,á| --,, Vórt§§y Ldszló. Ezt a mesé-
det is a közlendök kozé soroltuk, Örven-
rlünk, hos},ilycn közvctlcn kapcsolatot ta-
láltál a mag!,ar mssekincse,t örző erByszerü
néppel! *-. Bognár Józset, Budapest. tlelyes
rnegiegyzés, alkalomadtán viszontlítod a lap-
ban. Elés szomorú, hogy e§y,esek önmaf;uk*
iól nem érzik me§ ennek a szokástak a
hglytelenséséi. * §asi §zabó László, §ylr-
€gyháza. Útleirásod idövel sorra kerül, D*
más,kor sokkal gondosabban fo§al,rnaze ílm !
Ez,úttal még igen sclk do],ga akadt a §zef -

kesztői fósúnek, - Lachata Oyörsy, Tót-
komlós. Lé,nye§esea jt,bh irás, mint a mult-
kori! ÉrdEkes benne. ht,E!,a két szereplii
iiúl a cserkész§ondoikodisnak mé§ a szelle
sem Érintette. Lehozztrk. Gyurkl! * Ov. J,(lttöíő. Félév kis idő a veiseléshez. komám!
ttriszen a legegyszerübb mester§éget i§ há-
tom.négy e-sete,ndeig tanulák. Már pedis:l
verselés §em ,ílem egyszerü, §em nefi ín€§-
lerség! A rímek kedvéért sclkszor err'iszako-
sa,n olya,n sz,avakat tángal§z a verslre, ame-
lyok seerrrnikép scm valók oda. Tanulni, prr'r-
bálkozni! * §. Károly, §zolnok. Jobbnírl
jobb sondolatok, de a vers...?! Nagyté-
szében se rlm. se rit,mus, Rövidebb mon-
datba tördelt mondó&ára pedig flés nem le-
het ráiogni, úogy vers! Yajjon milyeri kol-
tók verseit <llvastad? - Kornáíomi. lg§n
hosszú lére ereszted mirrden mondóllrádat és
körbejársz ugyanazzal a sondoiattal. lsyik
versedet azért a közlendök közé sorozt§k. *-
D. J., I(lavárda. ,,Rablótámadásod"-ban sok
a cserkészszerűt,len fiazz^flat, ril. c§apat-
z§nzl(l a trá§y.adom,bon, nyomozójáték a ta-
nulás rovására stb. Iskolai és - szsrelínes
verseidről u§yánezt kell monda,nunk. Nem n
mi levesőnk!-_. B. Ferenc, Rákospalota. Új-
évi jóklvánataidat köszönjük. A verseücne'k
més órniök kell vagy egy eszte,ndöt. amí8 n
nyilvárrosságra merészliedhetnek!

lla többléle dolgot kiildtök be, avagy több
dolsot kérdeztek, azt rkü,lön pa,pírosot küld-
jétek be, hogy az eliatézést ínegkönnyít§étek
ésmesxyorsltsátok. A nevetgket,rnindegyikre
írjátok rá! * Többen saiát írású névje§yet
és rajzot küldtak jóklvánságokkal, kószön-
.iük, de a posta 40 filtér büntetéssel sujtott,
|. i. e?, nem nyomtatvány. * 21.807. és
mások ls: Már többszór megirtuk, hogy g*r-
egy mürrek. cikknek az elblrálásíhrrz és a
sajtó alá rendez,éséhez 50-60 napra is szük-
ségünk van _ sót. ha valakinek a citke a
közlendók közé kerül, gsetle§ még akkor is
várakoznia &ell. a,mís a közlésre sor kerül-
het. Tlirele,m! -_ Budapestlek. l. A Buda-
pestre szóló leveletekre írjátok ki a rendel-
tetési helyet: Budapest. (Ne pedic pl, tíely-
ben). 2. Személyesen is behozhatjátok reit-
vényeiteket a §serkészházba. * Palkov|cr
Oyurl, klrcserkész. Rajzaidat köszihrjük.
Máskor azonban lig,vá:Lz a leveleid íelhé-
lyegzésére : Csak 2O § ,§úlyis í0 li,ll6r a hely-
beli ,portó. Büntetést kellett iizetnünk. -- B"
B,, Büdape§t. Miért csak a neved kezdő-
betúivel írtad alá a leve|et? A levelet tgljes
névvel illik aláírni! * tícgyl bá. karágsonyi
számunkban már majdnem közöltük, utolsti
pillanatban maradl ,*i. * Vlllányl §., §átor.
allaúlhely. Csak jó yerseket érdeme,s be_
küldeni. Rernéljük a tieid is ilyenek. A jó-
kíváoságokat köszönjük. * Endrey Aladár"
A pótlólas küldött bélyeget megkaptuk. Kíj-
szöniük. * R. J., §zeged. A íény,képpályá-
zatra mínden különösot"r0 íeltétel nélkü] bc-
küldheted képeidet" Jelenleg különleges iérry-
képpályázat nincs, de jó fényképeket min-
dis szívesen láiunk. * D. J., Sáío§patrk. A
,,llonvéd.utca" Budapeslen az V. kerüIetben
vail. - l(. lrontharcos. Névteleql ,levelekkei
elvben nem ioglalkozunk. A jeüzett ügy,ben
kivételesen eliárunk, de kózölje cí,mét. ho8y
az eredményt közölhessük. - Németh üy..
Oyör. Örü,}tünk lapodnak. várjuk tudósítí-
sodat. *'§cbmlckl Eídre, §_oprpn. K€dve§
pajtás. örömmel vettük kis cilrkedet. 2. és J.
számú játékodat közöljük. Az 1. és 4. szárnú
játékod szintén jó és érdekes. ellenben ré-
szi,nt ismertek. részint az egészségre. eset-
legesett kátosak.
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szERKEszTt : FoDoR ÁnpÁo

A csapaí állatvédő programmia januártól a íáborig
A csapat valamelyik őrsvezetője vállalkozzék arra,

hogy számontartsa az alábbiakból és a csapat elött íelmerülő
lehetóségekből, mikor mit lehet az áIlatvédelem órde-
kében tenni. Saiikség esetén felvsszi a kapcsolatot az állat-
védő bizottsággal s figyelemmel kísdri a Magyar Cserkész
álatvédö rovatát.

1. ÁlIítsunk fel madáretetót a Cserkészparkban, Yizi-
telepeken, esetleg a fekvésüknéI íogva erre alkalrnas csapat-
otthonok uclvarán, kertjében, ablakaiban, Minden csapat
Iegalállb egyet állítson fel könnyen negközellthető helyen
és gondoskodjunk arról, hogy az etetóben mfndig legyen
megfeleló rnadáreleség.

2. Gyüjtsünk zsiradékot, faggyút, bőrkét és zsinegre,
drótra akasztva, faágak közé helyezziik el a cinegék
számára.

3. A vándormadarak elhagyott íésakeit óvjulr meg az
időjárás viszontagságaí ellon.

4. Téli portyázások alkalmával keressünk megfelelő
állatetető helyeket és azokat lelretőleg rendsieresen lássulr
eI eleséggel.

5, Portyázás közben siessünk atúlterhelt vagy elakadt
szekere,t htlzó állatok segítségére.

6. A hi{eg időben pihenó lovak gazdáit a lohetóség
szeriut flgyelTneztessük az áIlatok betakarására.

?. Ügye[ünk arta, hogy síelés, róctlizás közben rre
használjuk a kocsiutakat, rre}rogy a lovak a síkosgá tett
úton elessenek.

8. Vídéki egyedülálló
kutyát tartani. Yeszettség

9. Kutyaólba tegyünk
doskodjunk.

10. A tavaszi rnadarak

otthonokban célszerü bázőrző
ellen fcltétlenül beoltandólt,

rongyot, hosszít pórázról gon-

és fák ünnepe a esapat rész-
vételével törtónjék.

17. Lz órdekesebb állatvéűelmi eseményeket írásban je-
lentsük, esetleg állatfényképeket küldjünk be a Magyar
cserkész állatvédelmi rovatába.

12, Gyüjtsünk madfuodvak készítésére rnegfelelő fa-
tönköket vagy késZitsünk ilyet deszkából. Tavasszal min*
den őrs legatább egyet készítsen és vigye et, állítsa,fela
csapat nyári nagytáborába, Dr, Gundrum Kdzmér.

Trrdnalí,-€ íóíél§ozódní a lsrrtyáI§"
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pedig bármilyen kutyával klsérletezni sem lehet : ide iskolá-
,zott kutyák kellenek.Annak a kutyának, a melyikkel kísérletet
végzünk, tníndenesetre meg kell áüapítani a származását,
viszottyát az idegenekhez és gazdájához, ragaszkodását a

, környezetéhez. Tudni kell a kutyfuól azt is, hogy rnennyi
ideje van gazdájánál, szelid, harapós vagy kóbór termé-
szetú-e, végül milyen távolságnyira volt nrár Lávol az ottlro-
nától kísérővel vagy anélkiil.

Á szabadjára eresztett kutya megfigyeléséhez a leg-* na5"obb elővigyázat szükséges, nehogy útjáról eltereljük,
A kutyának nem szabad észrevenni, hogy megfigyetés,alatt á]l. Itláig egy hírn farkaskutyával, egy nóstény és
'egy herélt kutyával végeztek kísérleteket. A nőstény városi,
a másik kettő falusi kutya volt, de egyik sern volt faj-
tiseta juhászkutya, Az első három rnegfigyelést a farkas-
kutyával végezték, A kutyát bor{rs, íelhős itlőben kerüló
trtakon otthonától távoleső helyre vitték. Miután szabad-

A közelmultban
dr. Schmid Bastián
tanár Münchenben
érdekes elöadást
tar[ott a kutyák tá-
jékozódási képes-
ségéról. Tudvalevő-
leg sok kutya, an_
nak ellenére hogy
nagy távolságra elt
viszik, visszatér régi
otthonába, Ezzel a
kórclésael azonban
tudományos §z€m_
pontbó} eddig nern
foglalkoztak, hrár
csak azért §€m, mert

a megfígyelések
megtétele sok ne-
hézségbe ütközik.

* E6y megfigyelő
ugyanis nem eltlg a vizsgálat pontos vógrehajtására, másrészt

jfua eresztettók ezen az ismeretlen terepen, a kutya elointe
félénken és bizonytalanul nózett körül, ide-oda szaladgált és
szaglászott, majd kb. 30 perc mulva a helyes iránybarr
hazaíelé indult. A járnüveket és embereket elkerülte,
inkább a falvakat és udvarokat ejtette útba. Amikor azután
olyan utcába érkezett, am€lyet ismert, hamar haza futott.
Ezt a kisérletet 18 nap mulva megismtéelték: a kutyának
ekkor már csak öt percre volt seüksége a tájókozódáshoz.
6 hónap mulva istnét megfigyelés alá vették a kutyát l
{rjra elvittók arra a helyre, ahova először és másodszor,
de ezalatt a gazdája is elköltözött rógi lakóhelyétől ttóg
távolra északnyugatnak. A kutya most 35 percíg nem
tudott tájékozódni és végül is ynásfelé inclult el, mint azelőtt.
Amikor azután az 6|La|a ismert utakra érkezott, gyor§an
a régi helyére tért vissza, bár a lrázban és az udvaron idegen
személyek tartózkodtak. Meg kell jegybzni, hogy a lrár§m
rnegíigyelés alatt a kutya nem sokat rzaglászott rltközben.

A másoclik megfigyelést egy városi nósténykrttyán
végezték. A városnak egy számára ismeretlen helyón eresz-
tették szabadorr, távol lakóhelyétől. Miután 25 percig keres-
gélt és tájékozódott, a legrövidebb úton indutt hazafelé.
40 nappal később tnegismételt kísérletnél már csak 5 percre
volt sziiksége az irány megtalálásához. A herélt kutyár,al
végzett nind a három kísérlet negativ erednrénnyel járt l
a kutya netu talált lraza.

A kttt.yák közül egyik sem ismerte azt a vidéket, alrova
vitték. A krttyáli cldavitelót a kutya előtt isnreretlen sze-
mély kocsin légezte. Bgyik kutyát §em lehetett elcsalo-
gatni, vagy útjáról eltériteni. Annak elleuére, hogy a ltót
kutya hazatórését sok ltörülmény 2gvatta és a helyes {rtrril
le-letértek, mógis tnindegyik újabb tájékozóclás után idón-
ként rátért a jó irányra és harnarosan haza ért. Minthogy
a szaglásukat nem ígen hasznáIhatták (hiszen kocsln vit-
ték el otthonukból az eo-eket), a látásuk §§m terjed nagy
határok közé, fet kell tételeznünk, hogy varr benrrük egy
eddig ismeretlen képesség, amelyet tájékozótló képességnek
lrívhatunk. Ez lrasonló ahlroz, amelyet lnár a vántlorrnatla*
raknál is rnegcsodáltunk.

Á Wi.ssen untl Farl,schritt. alupjútt.
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MesíerEégsr íérzekodvak olrszerű lrihelyezáre
azonban, hogy a madarak elfogla§ák az odvakat ós költ-
senek is, szükségos, hogy a fának odva teljesen a madár
tertnészetének megfcleló legyen, mert küIönben az,állat nom
toglalja el s nem érzi jól benne masát. Á fészekodítnak
belül rovátkásnak kell lenni, mert lra síma a fala, akkor a
fiókmadár nem tud belőle kikapaszkodni.

Legelsősorban arra ügyeljünk, hogy a fészkelókbe
fűrészport te8yünk, anri utánozza a fa korhatltságát, hisz
főleg korhadt fákban szoktuk a marlarak fészkelni. A másik
íontos kövotelmény, hogy az odu szilardan állion, azért
va§tag fatörzsre, karóra vagy legjobb vascsövekre rög-
zíteni {8y, hogy a röplyuk szabadon lpgyen, a tnaclár aka-
dálytalanul berepülhessen és 4élkelet felé nézve vagy rlélre,
hogy a zord északi szél de fujhasson bele. A fészekodúnak
tnkább előre kell dűlnie, tle sohasem hátra, mert így a hó,
eső s[b. bolefolyik. Fontos, hogy vagy ínagát a fészekoclut,
fatörzset, cölöpöt stb. tüskés clróttal vegyük körütl, hogy a
mac§kák és más ragadozók ne férlressenek hozzá. A fészek*
oc]vat is lehetöleg rejtett he}yre, fÁktól, bokortól takartan
helyezzúk el, de ttgy, hpgy a röplyuk szabadon maradjon,
a madár szabaclon közlekedhessék belóte, A fészekorlvakat
ne nagyon sűrűn helyezziiLk e}, mert akkor a madarak zavar-
Ják egymást. Leghelyesebb, ha 5 métBr távolságbap, 1*:2
tnéter magasságban helyezzük el qszerint, amllyen fajtájít
madár számára szolgál a íészekodír.

Itatókról is gondoskodjunk, küönösen fészekrakás,
költós idején. Tél közepén vagyunk, folytassuk tehát a
madarak etetését is, elő, fi{rk, azokkal az ava§, íérges diók-
kal, mandulákka], faggyüvát, zsiradókkal. Helyozzük ki
és kezdjúk meg megfigyelóseinket a meleg szoba ablakán
át és amint kiürültek az et,etők, pontosan töltsük meg őket.
A fészekodvakat is ítgyeljük íneg, de ne bolygassuk, mert
akkor a madár fél és nem fogja felkeresni. Mennél több
éneklőmadár megjövetelét, Jó munkát kívánok l Kuki búcsí.

-*UYY.vvV-,YíVff.-r-rtn;ní!r- ír|í| iíí!!lll!l.lliltlltlil|!!|ll|ll|ltfiltrrír-r.rútllvY'trtl'-V1-1Vú*

- A konyháb*n van €ty nar4ncsosláda, azt széjiclsrsdhetiÜk -aiánlottr édcclnyám.' 
Kimontct r'konyhába. Én, ki eddig cgak cssndcr szemlélője voltam

az crqmónycknek, lctettcm a könyvet s lázasrn gondolkoztam.

- §zógány kis egér ! Ugyan mi vár rád l. . . Egyszeribc erzembe
jutottak gyormekkori merélm caórhősel, mlk mindig a met§zabedító
izeropét tóttötték be. Egyrzcr a királyleányt vezették kí a tonorz
órllr'bönönéból, máskor-mc! r mcgkötözött kiníly'i köteleít rá3ták
el. Ér az cmbgrrk így hdláli{k-ma5,.. t,lert, rzcgény kis egórke,.mi ls
vár mott rád ? A Úlybátfm a8yonüt r szencclapáttal. Vagy vízbcío|,
tanrk. A lcglobb esiÖen kídobnak az abhkon. Nagyot puííansz,_ az
ltaz, mart háiom cmelct - al három cmelet, dc talán me3úr:od élve,
[ábttirérsel... Nem, €tt nem cngedcm !

Elszorult a szívem. Odaugrottam a könyvszekrényhcz s aládugtem
a plrzkaiasat Do hiába kapargattam, egér egy sel Hová lett l Talán nem
is vplt. Talán cgak képzslódött anyám,

visrzasiettrm a hélysmre. B€|öttek. körülépítétték e szekrényalját
desrkókkal § mo§t il nigybátyám kptort alá. Kárörvendve slemléltem,
mint erólködik hiába. 

-De cgytzcr caak me8ía8yott a vér ergimben,
Kót deszka között kirurrant Ü tildözotr,,. jll, ha észrcveszlk. (Oh én
üsygt|cn!) A vadászpár éppen a könyvszckréni túlsó oldalán cserkégctc-' BOviilg szemckkol niéredtem ri cgérkére, Rövld íutás utún a vitrin
alá érkczhet, .. onnan, r íllhqz lapuiva elospnhat a hátószoba küsrö,
bít ; akkor mcgmcnekütt. De a izerencgétlcn felült hátsó lábaíra s

biicg poíáiát tüiülgette, §zorongáromban vcreitékcseppeket érlztcm
homlokomon meg|elcnní .. .

Narybfuyámliba alatt m68r?cc§ent a prdló. s a kis srürke állat
erre íÜaladi a vitrin alá. S hog-y r gondo|atátvitel díadala tclies legycn,
onnrn boszökött a hálórzobába r eltűnt,

Megmenpkült l
Neir tudom, kedvcs olvacó, tapatztaltad,e már, hogy az llycn

kicslrégák lc milyen naty öriJínöt tudnik okozni l.Lítod, én csrk akartam
mrrme]ntenl r óermeiikolt. Crrk gzólnom kellett volna, hogy: ,,ott

""n'ni;; 
i mlr elvisrett egér |r!t volna. Tehát mégis én mentettlm

rneg 1zral, hryy nem szókim. , . Küscbrch lrtvln "f

A Magyar Cserkész egyík számábau rámutgttam,
hogyan kell mesterséges ,féseekodvakal készíteni, ho§y
ezzel ingyenes kerti napszátnosqinkat, állandóan itt tar-
tórkodó rovarplrsetító madarainkat elszaporitsuk, létüket,
megélhetésüket biztosítsuk ós igy elejót vegyük a gyür§öt-
csösökben a hernyók, rovarok, férgek kártételének.

Ingyones napszátnosalnk, &melyek csak avas zsírt,
szalonrrát, bórkét, tök-, kenrler-, len- és napraforgónragot
kórnek ós nemmérgezett,ragadozók httltátt. LIa szarkát vagy
más madárpusztítót olejtünk, megnyrlrva kell kiakasztani.
§okan vannak ám és hE egy§zer megkedvelték a helyet, há[
alaposan el is szaporodnak és pusztítják milliószánr a kártó-
kony lrernyókat, rovarokat stb. §őt llyenkor télen végigku-
tatiák a fákat ós a legkisebb elrejtett petót, álcát elpusztitják.

Ingyenes munkásaitrk táreaságát az általunk annyir& §z_e-

retett iinegék különböző fajtája, a íakílszók, íakopáncsolt,
nyaktekercoek, kerti rozsdaíarkuqk, öryös légykapók, csusz-
kák, barázdabi}legetőlc, szürka légykaFók, házi rozsdafarkírak
képezlk, nem i§ lreszélve a harkályokról, melyek olyan han-
gos kopácsolást végeznek a fatörzse\en, mint az ácsok.- I{az, hogy ezek a madarak mo§t nem fészkelnek, ilyen-
kor nem köItenek az odvakban, nem is ez a fontos, hanem
az, hogy tnár most odaszoLtasstrk kertjeinkbe, gyürnölcsös_e-
inkbe, házunk tájékára és orla, ahol tólük munkát várunk.

FIa mo§t nem is költenek, lrelyozzük ki csak számukra
a fészekodvakat, amelyekről már logutóbb beszéltem.
Különösen a negyon kíváncsi cinegék ,-, amelyek legna_
gyobb szátnban is vannak * fognak csakbamar belekukkan-
iani a fészekodvakba ós bizony-bizony, acldig fognak oda
e}iárogatni, rníg esetleg zimankós, havas időben benne
meg is hálnak és tavaszra loljeseu el is foglalják, Nem r4on,
doŰ, a verebek §em le§znek testek, azok is felkeresik maJtl
az odvakat, ahonnan aztán emberségesen ki is lehet köl-
tésiiket (tojásukat) szední és így s.zámukat gyéríteni. Ahhoa

EGÉRKAtANp.
Édesanyám a kandalló mellett kázimunkázott s nagybátyárnmal ,.

b'eszélgeteti, Jómagam kissé ávolabb ültem tőlük c olv§tam. Vldáman
oattocótt a tűz. kint csendesen szállin8ózott a hó.' JJaj ! Juuut ... - kláltott fel édeianyím s liedten huzta fel lábait.

tligibniyám. akiról mét nem árultem cl, hogy gzenvcdé|yer

vadágz,,me8hökkenve kérdczte :

- !!1';, jli,,'lli e3ér !.,. - felelte anyám magából klkolve.
Narybátyámban íelébredt Nimród íia.

- Tlol i - kérdezte s szemében a vadrtr leső vrdárz mohó fánye
csillent meg.

- Ott, ott, a könyvszekrény alatt.. .

A nagyrzerü íaragáiokkal díslített briterdarab éty§Iarre az érdgk,
lódés középpontjába került,

- Mcsíosiuk ! - határorta ol nagybátyám. Közclrbb_ lépvén r
rrekrényhei, iérepsremlét tartott § kiarzclte a haditgrvet. Mlkor sacl
k*szon volt, megszólalt :

- Kcllene Ídl néhány deczk*. Körülkorítiüft s alt{n könnyú l0rr
megíognl.

zENEKAB§K ffi REMENYl
!*!::JlS HAN§§zEBTEI§?E BuDA?E§T, vl, KlRÁLy u. §8
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Az 8úsztrlrl állatvédó g8ymületot rzö.
vettége december közepén dr. Melkus ud,
vari tanácsos elnöklete alatt ülést tartott.
Az ülés elótt ünnepélyesen telállttoiták a
.mtdarak katágsonyfáját. Elbatározták, hosy
19i6 móiusban a szövetség ötvenéves íean,
állásit ünneplik. Ez atkalommal íosják a
kékkgreszt éremmet az érdemeseket kitün.
,fetni. Örömmet ielentotte az elnök, hogy a
rnintaszetú új osztfák állatvédö törvény ez
év e,lplén élptle lép.

op{lrzenaü lovalr. llallottunk mát kegyet-
lo$ül megvakltott fülemülékról és a huzás-
ban megva,kult lovakról, de készakarva meg.
vakttott lovlk talán csak lndiárban vannak.
November elején É,szak-|ndiában nagy lóver-
senyok voltak, amelveken mind összejöttek
az angol tisztek és gazdag indiai maharad-
asÉk. MAr stgrtra álltak a .lahorei vel§gnyenr
midón megérhezett a radzsputanri maüarad-.
zsa lia, Tlgrigvadászatról Jött ós nyomban
,kllelontotte, hogy bármelylk vadászlova mog-
nyeri a pandqsab nagydijat. Az angol urak
kivála§ztlíak 9rvet, mely nyugodian á,llt ecy
lélreesö helyon, Opálszemei vannat, rnert'kivett §zemei helyébe nagy opálköveket tet-
tek, .d ló táiszva gyózi le valamenrnyit és
vers§ny utón a gyóztos gazdája kijelonti,
hocy a dtiat átengedi a másodiknak, egy
ezredes lová,nak, mert nevezés nélkül indult,
.8 lovat pedig az ezredesnének ajándékoaza,

A ltarcag| gBlrnbokst kizavarták tél köze-
rlén a városháaa padlisóról. A meggémbere-
dett madarakrt az utcán kézzel lohet mes-
logni. A kegyetlen eljárás nagy megbotrán-
kozast keltett. A ló ernbetek lgyekeanek
.beíogadni a szegény hajléktalanoknt.

Londonból rzáu{izlt a lovrltt. London
belsö lolsalmából 1937 márciusótót kezdve
,egészen ki akariák tilteíi a lóíosatokat a
n4ppali órákra, mert a,kadályoezák a sép-
kocsik gyors küzlekedését, A tóiogatok tqlai_
donosai már ir tittakoznak e terv sllen,

Bócll iap mrgysí lltrtklnzásról. A bécsi
illa,tvédö ecye§ületek szövetségének Der'lierireund (Állatbarát) cínti lapja Der Pran-
Éeí| naa?. Petlgneér clrnü rovatába,n pana§zt
emel, hogy a Ba}atoni llajózási Társaság
személyszállító hajójába Tihanyöan €rtbgrte-
ie,n állatkíurzrissal dobá}tak bo egy csorda
disznót és a budaposti tanárral, a,kl ez sllen
fe}szólalt, ryrég ráadásul soío{tbá§kodtak i§.
ulrrnüller l§tván, a cikk lróia rnegemlékezilc,4 $agyír cser;késze,k áühtvédelíni tevékeny-
ségdről. A Magyar §senkészszövetsúg . áttrt
a Balatirni tlaiózási Társaáshoz, hogy a szé-
3yelnivltló állaiktrrzásoklt §zünú€§§e meg.

úl obt8rtfit rendclet lérzül e vároebózín.
Az új áll4tecészségügyi törvény úgy rondel-
kezik, hosy az egyes ,törvényhatósásglmü
ebtariási rendeletpt kstl kiadniok. Bmek
íoly,tán már a szé&es.iöváros ücyo§ztályai L§
,muríkába vették e kiadandó szabályrendelet
mesalkotását, sok anyag syúlt már be, arne,
ly,ek korszorü módosításolra íosnak indíté-
kot adni. lry az Ol.szágos Ebtanyéaaiésí Ta-
nács nogyvenoldalas javaslatot ddl8ozott ki
és nyújtott be a polgármester,hez. Potár
Gyrrla volt vallfu- és közobiatásügyi álla,m,
tiükár és miniszter, a úagy állatbarrát, azzal
a lcérelernmel íorduli a fdkapitányboz. hosy
azt a rendoletét, mellyel a ,kutyákat kiriltot{a
a kívéháza,kból és vendéglöküdl, vonja visz,
sza. Keribler Ná,ndor dr., az úJ oltószer fel-
fede zóje pedis a Masyar Qseritéazszövetség
Atlartvea0 Bizottsásának lesutób,bi,értekez,
letén kljole,ntett€, ilogy az úi e,bvédóoltásdk
mesi,ndttása ót8 €gyetlgn eset §em íordult
elő, ltosy a 'beoltott ó megveszett volna.
Ez az örvendetes ,körühnéuy, a rnagyar ál-
lalt- ós közegészségüsynek ez ,a vilógraszóló
süete, melybeü az átatvédöknek is npgy
r,észük van, szi,ntÉn dcul fog szolgálni a
kutyakfurzó úgi riniézkedéadk (ebzárlatok,
pórÁz- és száikosárkényszer s§.)enyhttésére.

Özlte e debrecehl r€ndörségett. Kóbot |ru,
tyák esy özikét üraiszoltak be az erdóról
Debrecen városálba. Az őzibe a rendórságre
került, ott jól tartottát és azutó,n tivitték
az ,erdöbe és szabadon eresztették.

Tlzennggyedlk lskoltl pályázat. Az elmfi,lt
t934i35. iskolai évben 16 iskola t28 dolgoza-
tot küldött tbe. A, pályázók tközül 66 tanuló
kapott köttyvjutaln}at, a többiok pedis oyer-
mo§naptárt iltaptak. fIJ Oyermoknaptárunk-
ban az 19a5/36. iskglai évre a ,&óvotkeaö lé-
teleket tüztilk ki: 1. A népigkolák I-!Y.
osztályai szlrnára: Mit t€fi,etüok tavassza,l?
?. A mépickolírjk fplsóöb osztálraai, ístnétló,
polgóri iskolák és ,középiskolák l*IV. osztá.
lyai számáral ltlit kívánunk a oyer,neknap-
tárba? 3. A középisltolák V-VlIl. osztályai,
képzölt és íElsö ,kere§kedekni iskolák szá-
máral A tnagyal álhtvédelem új ikorszaka a
cserkészetben; A dolsozatd§at'névalálrással
az iskolai igazgstótt í,tján ,1936. év márciu,s
hó 3l-ic looll a Magyar cserkészszóvotség
Állatvédó Bizottsásá,hoz (Budapesi, V,, Nacy
§4ndor-ut§{ 6. az.) bek0ldeni A lesiobb dol-
soaatokst közöliiü a Magyar Cserkész,ben.

Mndiriengvor!9ny Doblg§onb*n. Ritka él-
vezetben volt rr6sze a debrgceni tköz6nség-
nok, Dr, Nagy Jenó 9gyelefii magántanár a
debrecenl Nagyerdő ,és mós vidéksk mad,a-

rabatc éndkeit yoüte lö| rhang,leanezekro é.s
vetítettkópe§,ma gyarázato{< ikí^séretében Pgthő
József postaelleílór tközrom,lhödÉsével b§mu-
tatta íi debrecaúri ltözönség,ttpk. Az órdgkos
elóadást a Tiszántú,li Madárvédelmi Egyesü-
let közgyülése előzte neg, Az egypsület
tlazafi Ferenc rendörőrrnesteri áUat- ós nö-
vónyvédehni szolgálataiétt dlsze$ óbr,orztó-
ór4val tüntette kl és az ajándékot ünnepély
kerotébeer nyújtotta át a lriváló á1,1a,tvédórrek.

A itíqgyrt clerkórzszövetség Állrtvódő
Blzottsága ianuár l3-án Ulbríoh }lugó ekrök-
lete alatt érterltezletet taított, Eisler káíolyjelentést tett a bizottsás eddisi múködésé.
ról, Fodor Árpád ismertette a §ajió álhtvé.
delmi tevékenysését. Dr. Nagel Edsár a
brüsszeli kongr,gsszusról szá{nolt, be. Azután
íoslaikozott aa értekezlet raa állatv4dó vitác-
nap ,!!9ghonosltásáva,l októbet 4.én, Assisi
szent Ferenc napjá,n, Az elnök jslen!é§t tett
arról, ,hogy osy úi í,Uatvédó egyesület v*n
a}aú<ulóban Budapeste,n. Ennek szorvezói
ücy,baíáti viszony,ban kívá,nnak |earni az Ál-
latvédó Bizottsásgal. llajd letá,r8yaltók a
beérJrazott iava§lat§l§at, melyek köaóJt több
figyelomrem6ltó ,és életrevaló akadt. Yésreaz Álhtvédó Bizoti§á§ melegen üdvözölte
Te,leki Pál grdíot, a tiszterletbe,li magyir fó-
cserkészt, abból az al|tatornból, hogy a val-
lás_ és iBözoktatásüsyi rnbniszier az országos
(özoktatási Tanács elnökévé rnevezte |íi.

lntptlrllonrl Journrl ol Anlmal Protettlon.Ez a cí.me az Edinbur,grban mesietenő 4j
nemzeüközi á,l}atvédekmi ío|yóiratna{r. hz
elsó szótn noveanbeóen látott napvilágot ó4
oldail teriedelemben. clmlapján az óltalvódók
új vilásjelvényét, az ötágú kék keresztet és
Assirsi ,szent Forenc kápét visoli. arnht a
madaraknak prédikárl. Szövege angol, lrqncia
és német ny,elvü, Közli a brüsszeli ko4gresz-
szus mílsorát, híreket a vi,l4s mínd€m részé,
ből, jelentést a csapda kérdésérőt. Csehszlo-
vákia állatvédő törveilytervpzetét. lsmertoti
a spanyol emberies novelést és az állatvédő
eszme fejlódését az idök íorlyamán B mai
napig. Ez értekezések közül né,üányaf ie|ol-
vastak a brÉ,s§z€lt ,kongresszuson. A hírek
között lrlacyarorszóg ls szerepe:l uz Qrsní-
§os Átlatvédó Egyosületnek a M4gy,ar Cser-
kószszöve{ség,be való,beolvadásávst,

A budapesll vágóhldaB rémrogónys. Ezen
a clmsn Babay JózsEf három íolytaiÉsor cik-
ket közöh a ,,Magya!ság" cítnű la,phan. A
üagyar OserkészszüvEtség mes,lnalltottn a2
eljírÁst és annak sorÁn ki fog derülni, hpgy
a *özölt dolgok bílmtgtendö cselelim&rye&.e,
vasy pedis osa,ltugyalt rémregény-e a cilrk-
§Orozat.

r
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Gytísgol a T)*sun'ge.l -. -
(lűaug§ trő|úualn §arűIúta}

szomorú htrt
hozott a napolr,
btn a távíró. A
farkaskölykök hí-
res meséjének, a
Maugli mesének
lrója, Rudyarel
Kipting hetven
esztenclős korá-
ban rneglralt.

tegtöbben ta-
lán nem is tudtá-
tok, ki írta azokat
a csotlálatosau
szép történetekct
a titokzatos
dzsungelről, anuak
lakóiról, ki volt
az,'akinek seavá_
ra ezer meg ez§r
kisíitl némult eI
áhítattal és kitá-
rult sziwel, mí-
alatt hallgatták
Maugli izgalmas
kúzrlelmeit a §zör-
nyű orejű §ir Kán-
nal. Róla szeret*
nók nektek egy-
két szót rnondani.

18S5 dectlmber .30-án az indiai Bombayban sziilelett,
nrint J" Lockwood Kipling, angol gyarnrati tisztviselő fia.
Kópeeljétek el, me§§zc, a titokzatos Indiában, a vad. izgal-
mas kalaudokat igérő tlzsungel közvetlen közelében élte le
gyerekkorát. Híres rlesungelkrrtatók, tigrisvaclászok, indiaí
benszülöttek vrrltak első lrarátai, Esténként, ha összeiiltek
lneghitt családi ktirben. a kis Rurly tágult szemekkel és
rryított lélelikct lrallgatta öreg barátainak elbeszéléseit,

A dzsungelrőI, a titokzatosról, a rnegismer}retetlenről,
szóitak ezek a nresé.k. Évszázadok nronrlái, t.itlcai, varázslatai
keitck életre a langymeleg incliaí estéken. § Rudy }rallgatva,
rnétysóges csendlren szívta rnagálra a tlzsungel énektlt,

S aztán hazament Angtiába, Mert alrány angol li{r csak
van á gyarmatokon, legalább nélrány évre, nrig elvégei
1.anulmárr)rait, visszamegy a2 anyaországba, hogy egészen
megismrlrje, nrég jobban nr€§§zere§se hazáját.

Mikor 1? éves lett,. visszakerült lntliába s csakhamar
szerkesető. s mind jobban ós jobban keelvelt írójává lett
hazá játrak.

Nagyon sok könyvet, rcgényt, elbeszólést írt s ezeklrez
nagyrészt sajátmaga kószitette a rajzokai is.

Munkái közül mégis leglríresebb, számunkra legked-
vesebb a l\,Iaugli me§e, vagy alrogy a könyv ere<leti cínre
{rja :,,l)zsungel történetek."

Kipling ismerte a dzsungelt. Nem, gsak elbeszélésekből,
dle maga is gyakran bejárta annak környékét, behatolt a
titokzatos ismeretlenbe. l\{egismerte a dzsungel állatainak
,szalrásait, élelét, titkait, s csahkamar legjobb ísmerője lett a
tlzsttn gelnek.

De megismort Ktpling egy rnásik tlzsungelt, is. Azt a
<lzsungelt, mely itt van közöttünk, mellcttüok, néha-nóha
bizony bennünk is. Ez a dzsungel pedig nem más, mint az

élet. Ahol szirrtdn óriási küzdelem tt{tl jók és rosszak, üg}tesek
ós ügyetlenck, lanyhák és kitartók, de lőkép az eróny és a
bűn között.

És ekkor arfa a gorrclolatra jutott. hogy valamiképporr
összehasonlítsa a rlzsungelt az élettel.

Tanuljálok majrl nagyobb korotokban, }rogy minden,
nép, legrégibb ós legtökétetesebb meséi ae áIlatmesék voltak"
Igy volt ez a régi görögökrrél, rómaiaknáI, dc ilyeneket irtak
a francia, no meg természetesen a magyar meseírók is.
§rre gonclolt Kipling, míkor nregírta világhíressé vált
dzsungel törtóneteit,

,Tartalmát azt hiszem nrajrlnem nrindnyájan ismeritek.
Maugli, a kis embtrr, eltévedve a tizsungelbe kerül, ahol

Sir Kán a gono§z tigris üldözóse elól Farkas apó barlangjába
talál menedéket, Eli a tlzsungel csodálatos életót, megisnreri
a jó és golló§z állatokat, eltanulja a dzsungel ügyességelt,
éli annak igazságos törvényeit s lassan-lassan a dz§ungel
urává lesz. }Ii teszi azz& ? Talán bizony testi ereje ? Dehogy,
Hiszen ml az emberi erő a tigriséhez képest ? Valatni egészen
ntás az, ami térrlrekényszeríti előtte a legszörnytibb vadakat
is. Ez a lélek ercje, Vagy ahogy a me§e kifejezi : Pirasuirág,
a tűe. Nemcsak a rendes tűz, amit gyuíá,val vagy kovával.
gyujtunk, hanem a lélek, az isteni kegyelem tüze. Ember ó,
a dzsungel ezer veszélye között, €rnber ha ügyességről van
szó, ember ha te kell győznie a gonoszt.

Kipling előtt, mikor Maugliról irt, ott állt ezer meg ezer
nai kisfi{t, akik mind mind dzsunge,lben élrrel<. Á bűn, a
Gonosz Lélek, {§ir Kán) a ro§§z barátok (banelarlogok) az
álnok ellenség (Tabaki) de a jó testvérkék (Bagira), a jóra
oktató iclősebbek {Balu) és vezetóje (Akela) társaságában.
És Kipling mikor Maugii győzelméi eÜnt tarta, látta'azí a
sok-sok kisfiűt, akiket szintén el akarnak csábitani a bandar-
logok, akiket szintén lratalmába akar keríteni Sir Kán rr
gono§z lélekn de akik győznek, mert emberek, győznek mert
ott van lelkükben az Ur Jézus kegyelme és ereje , . .

Ezért választották a farkaskölykök az egése világon
főnteséjúkkó Mauglí történetét. Mert minden kis farkas-
köIyök &íaugli. aki győz a gono§z feletl és a telkóből feltörő
itnádsággal clícséri, szereti tninden gonosz, legyőzőj ét, Istent.

De ntegtanit a Maugli mese igaz hazaszeretetre is.
Mauglí tnegszcreti a dzsungelt. Megjavítja, felemeli, meg-
szabrrlítja az ollenségtől. S mikor távozni,a }<ell a tlrága
lrazától, ömlő könnyeivel szemén bücs{rzík'tőle, lrogy aztán
visszatérve újra nregcsókolia megseentelt fölcljét.

Keclves kis testvérkéim, farkasköIykök, ime, néhány
szó a f)zsrrngel írójáról. És még egy.

Kiplíng lretven éves volt mikor mcghalt, Nernzete, dc
a7, egé§z világ elhalmozta kitiintetósekkel. Megnyerte a
híres Nobel díjat, melyet csak a legnagyobb §mberck kapnak
meg. Diszdoktorrá választotta az oxfordi, cambrirlgei,
párisi ós strasszburgi*.egyetem, tagjává pedig a párisi
akadémia,

De ő nindezekre nem volt annyira büszke, mint ar.ra,
hogy megnyerte a lisfi{rk szeretetét. I1z volt szánrára a leg-
nagyobb jrrtalom. És az a tudat, hogy írásai ny-omán ezer és
ezer kisfi{r indult neki aa élet sz6rnyú dzsurrgelének s állta
nreg iigyes, Isten és hazaszerető Mauglíként helyét.

Gyászol a dzsungel, de a gyászt felr,áltja a hála és
ímá<tság §zava, Isten iránt, hogy nekünk íarkaskőiyköknek.
kiscserkészeknek adta. őt, Maugli könnye* szemekkel, tle
pirosvirággal a lglkében indut uj utakra, g;yőzni a G,onosa

2B

íöIött " . . Sándor Dénes.



r ő/s,r,
Régen volt, nagyotr régen. Akkor még a cserkészcL

ismeretlen fogalom voll. nagyon sok helyen. Vagy árya-
gyerekehnek, yagy román katonáknak nóztek bennünket.
Ázt a szót, lrog$-cserkó§z, nem isurerték a rlerék falusiak
.és vallluk meg, nri is nehezen tudluk teljesen meglnagyá,
ráeni.

Nn, de alrogy volt, {rgy volt. Á dolog pedig így törtóní,.
Egy kis báiatcrnpart,i falucska megcsodáltjai._voltunh

MegjeáYztrnr, akkor még nem volt a ,,Cserkészbolt" a maga
12-iéle 

- 
minőségíí és centiméterre beszabályozva előírt

,ruházat ós felszerelés tömegével sehol sem. A ruházatunk
és íelszerelésünk tehát olyan volt, lrogy ma magunk is
megcsodálnánk azt" Akinek egy iireg nag"yperernű kőműves-
kalápja kertilt, az viharszíjat yarrt rá, a négy oldalát be-
ütötió és máris felszerelt cserkész volt. Szlvben, lélek}en,
cserkésztörvényben azonban nem volt különbsóg. A JutX:-
seelés nern engedte, hogy a felszerelós hiányossága ktölje
a kicsiny vesszót, arnelybőt ma a mag:yar cserkészet hatalmas
és erős tölgyfája növekedett"

Iey hái róssz kalappal ió cserkészelc akartunk lenni
és afaiÜ szívébe fogadott. §{indennap kaptunk valami aján-
clékot. Öreg anyókák ós unokák azon ver§enyeztek, hogy_rnit
trrdnak aarii a,,csörkéseek"-nek, akik olyan szépen tudnak
astónként énekelni. Tónival is itt ismerkctttünk meg. Tóni a
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}relybéIi föltlbirto-
kos ogyetlen, de
ttz belyett ro§§z
fiacskája volt.

A 8 óves kis
ernberke a falu ró-
me volto de a cser* 

-k$szekei ő is nag}orr szerette. §zájtátva }rámutt végig mirr-
tlen játékot és végtelerr nagy volt &z örömo, alnikor neg-
válaiztottuk tiszteletbeli cserkésarrek. Háláját, kosárszátrt
hozott gyünrölecsel ínutfltta ki, amit rni jöízűon fogyasz-
t.ottunk-el és további jó nrunkára buztlltottuk Tónit.

Egy alkalorurnal kirándulásra inclultunk és természe-
tesen t-óni is velünk tartott. Tóni saülei, amint már talán
feliebb is említettem, gazdag földbirtokosok voltak és óppen
ezért helyestő z{rgással fogadtuk, ayníkor Tóní a nagy
melegberr-felajánlolta, hogy ráz a csapatnak egy kis finonr
körtót. Ő tudja, lrogy melylk fán terem a legjobb.

Javálran izedtuti a zatnato§ császárkörtót. A körte
leve éppen végigcsurran a segódtlszt írr nyak_{n, _amlkor
Tóni lekiáltott a fáról. ; P6 Ino§t már szaladjunk, rnert

Jön Pista bácsi és majd ad az noktink körtót, Mildnyájqlk-
nak a torkán akadt á falat ós egy§zerre knserű lett az ódes
körtelé. Mit tudtuk mi, hogy ki,nek a íáJát rázza Tóni.

A segédtiset {rr egy pillantással átlátta
a hadihelyzetet és az bizony 'igen fenye,

l $tr.
l / llil*L lsi/,6

gető volt.
Pista bácsi telies gözzel robogott felénk

és a hetyzet s{rlyos ós fenyegető voltát egy
nasyra méretezett, maga§an csóvált meggyía-
fiitykös mutatta,

Diplomácíai kimagyarázásról az egylk
fél lrevós magatartása tniatt láthatólag seó
sem lehetett, A segédtiszt {rr tehát kiadtn a
jelszót, az egyetlen lehetségeset. - Futnl l

És futottunk. Elől Tóni, aki idóközben
{rgy cs{rszott !e a íáról, mlnt m€gq§i§-
landozott villátn. Talán rnég most is futnánk,
ha azóta nreg nem álltunk volna.

A nelréz ügyet a parancsnok írr tapin-
tata simitotta el. Pista bácsi másnap már
nem haragndotL annyira, sőt, amint rneg-
ttrdta, hpgy a főbiinös Tóni volt, mg*bocsá-
tásképpen ureghívta az egé§z csapatot körte-
szüretre. A btintetés peclig az volt, hogy a
parancsnok {rr ezt nagyon szépen megkö-
szönte Pista, bácsinak, de minket, sajnos, ne§l
engeclett el a sziiretrc. Sz. ,B. 114,l'ista lrácsi tcljes gózztl robogott íelónk

Au árnyl§éIrl*trzág;á§
Hosszr1, téli estéken kellomes és szórakoztató itlötöll,!s

az árnykép (silhouette) kivágás. A kivágóművészetr: t-

,,Paligraphia"-nak is nevezlk.
Áz árnyképek elkészítése egyszerü ós emellett olcsó is,

Olló, sötét-,-fekitepapír, ragasztó ós fehér kartonpapír szük-
séges hozzá.- Az árnyképkívágás ínenete a következő : pesszüJc a |ekc,ít
paptrt es a ttfuant éIőténg, túrgg stb. körvonalait (esetleg protil
iád) ataposan rnegfigyelve, azt papírból kivágiuk- Azárnykép-
*ivága§nal főleg árrakell törekednünk, hogy_ az illető személy
vagy targy leűegzetes aonglait igyekezzünk tnegörökíteni.

-- Az lgy-nyert ,,képet" fehér kartondarabra ragasztjukr_sőt,
tra íól siíieriiit, ügyesÖn be is rárnázhatjuk és kész a7 árnykép.
i - 

Először csak egyszerűbb tárgyakat próbáljun! ínglc
kivágni, későtrb minó nehezebb és ne,hezebb alakok, táj-
képek, állatok é§ vógül emberi fejeknek élö modell után
való kivágására térjünk át. Hatfalusg 89on, s. ötrsv.

5. sz. K. F. G. cs, csapat.
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Rovtrtvez9tói i?J, PL§z, p.c, gs. Budapcst.
Boíküldésí határidő lobruár 15,

A megle|térskpt a kövgtkezö clmro küld:
illa8ynr 9sorkÉpz czcrhegztősé8e, Bildapest,

Y., Na*y §ándor-utca ó,

Budapestiek szeínélyesen i§ be,bouhqtják a
§serilrészhózbn

l. §z{mtrni rr|tvények
(4_4 pont)

l.
A ,mesebeli róka ngm csaik ravasz, de

ügyes szÁnoló is yolt, Mestöltént cgy§zeí,iocy a rók* ósszetalálkozott valaúelyik
hídíónél esy] vándorló szegénylesénnyel A
róka isy §zólott hozzd.; ,,Valahónyszot e

hldon ótmégz, a zsebodben lévő pénzedet
meg iogom ,kétszeyezni, ha te abból hídvám
lejében mindannyiszor ?4 íllért iogsz adni."
A szesénylegÉny erre &zt rnondta: .,Jól van,
áll az a[kú." A rosszul számoló legény icye-
kezeit rninél többszór átmg4ni a h|don, lrogy
pénzdt ezáltal megszaporítsa, ámde mikora harmadszori ítmenetelnéI kilizette a 24
!!l|Ér v$mot, ,n§m nÉfaqt se,mmi pénze.
Róka kona jót nevetett a ,mankába 

's 
azt

mondá az ügyeile.n iickóngkl ,,Minden diák
igy lár, ,ki az iskolát kerüli és a szlirntan.
tanulá§l semmibe veszi."

,
Nyelvtani, kérdés a számtanban. Ki mondi,a

íne.s, mglyik helyesebb. ha azt mondom: 7
meg 5 a2 ll, vagy 7 és 5 az 1l?

3.

Háias Péter úrnak volt hat szép leá.ny,ir,
Bizony büsz,kc is vtllt ókigyelme rá.ia.
Mindenik lány,nak vrrlt egy fitestvére,
Flájasra ily' ítldás szállt öregségére . . ,
Mondják fi,e§ Buokr kik saámolni jól tpdnak,
Hány gyelrneke v§li hói, tlájas Féter úrnak?

2. Beküldött hirek
(l0 pont)

.(Alant közöljuk a vilác minden ,tájáról boz-
zánk beküldött hírpket,,melyeknek-valódisá-
gát a lapzárta nriatt már nem sikerült e}len-
órizniin}. Allapltsátok mec tehát ti ezekröl,
hosy melyik a valódi és melyik az álhlr,)

1.

Dórecenböl jelentik: Egy crttarri cserkész-
ről _beszélik, hogy 12 éves korára rnár leteite
az_l..oszt, próbát, sót t3 éves kora előtt nát8 kii,lönpróbája is volt.

2,
Londonb-an Lord BadErr Powelnak, a vilás-

íőcsenkószÉvé v{lasz,tásának 20 óves évlor-
dutóia alkalmáyal az idén nagy ünnep§égehet
terveunek, melyen a magyar kiküldöttek is
megielennek.

3,
Doverból jolentik: Esy ottani an§ol 9§§r-

kész gyalogosan indult el. hosy meglátosas§a
IrorszáEban élö nagyszülpi,t. Szá,mításai sze-
rint az út legfeUebb 5 hótig fos c§ak tartnni.

i Két cserké§z be§zélget:

-,Eu a Feri igazi sporttéríiir. Még
Bz öltöagte is elárulja. Sportkalap á
fején, sportcipő a lábán, §uemén §port-
§zemüYog és a z§€bóben §portóra.._ Sportóra ? Hát az mllyen ?

- Negyven perc alatt tesz meg
egy órát. 

{.

Keresztre|tvónyícltós Fözbgu l

- Mondd, kórlets, kt volt ar, a
§§á§záf, ..ek| €gy lovat tstt me$ kon.
lullá ? Os§zoson nyolc b€tű.

..- Cnllgula.

- És mlórt tett konzullú egl, lovat ?* Mort oüyoílon konzult §em trbo.
lelt lóvá.

't
Fa|merek beezélgotnek l
* §zegény struccmadaram kim{rlt.

Kár érto, mert igeuán zeneéltö állat
volt.* Mtből gondolod, ho8y zenoértó
volt ?

.* l'izenkét kottát találtak g gyorn,
rában,

3. Melyik n€mz€t uir{gjalból valók ar .lanti r&ll§t.k l

Púrbeszéd" a udrosligetben :
* É$ most, hogg dltás néIktll uagy,

mit csinálsr ?

- Két nap óta a tollambóI étek,

- FelcsaptóI írónak ?

- Dehogy. Eladtam arang töItő-
tollumat.Autótulatdottos az a.iúnlkoró so|őrhöz :

* Én csuk olgan embelt alkalmql-
hatok, alcinek mfu a külseje ís elátulja,
hogu sokaI tapasztall, Hiszett alyan
íiatalnak tdtszík,..* Tessék elhinnl, azért én már sok
míndenen rrkereazlülmeí7tem",

Más sremébon e suátkül,
* Rém luata áIIat el a teknősbékű,

- Hogg-hogg ?

- fuIár md_s|él napja lesem és még
meg sem mozdlllt.

A *lorOu

- Miért olgan rövíil a macskátok
tarka ?

- Leuúgtuk, hogg amikot beengediük
a _§?,obdba, keuesebb 

- 

meleg menien- ki- az
aildn.

Hn ló nlnes, |ó n ,rszapór" ls
NsB tobottom m§§r. §n íellaltn p

lovalm$, h&na ő n koe§lt.

(ir. pont)

_ Kaip stovykios áe
skatttai pasirinko nuc
rq kar*yfíq epo elni
eities koiZiÉius vesd
Éartsírts petlZiokliq 

1vcl pasirodo istqbilsi
skauttls, tttos músq d
i§ visrt vóio krvoéiu
Gödöllö, ltad íib. rit
íikti Vengriios 'skaut
stov yklauiu ' 

ka ralisk
K+daise elnio na8ir(
zt,nklus i Éera" kaip
nia sveikinamasl ' Ti
t933 metq JamLoree r

tik nkarrtaals. bet ir
Faul G ra l

i| l'l)llí {' , 
I 
ll tl ll |,{'I

lrli rlrltlll1,1, lltI it§ll.|.l t,
,fs. rrirlrr T,lts 

|]í!i,{.l}ll§ j

tr:tg,.z,"lt,s ;lll lt,itr';ril
isr.z lt, 11,;1y;li|,,rlllr,,,l if rl,,
lrltrlIilttttlrlz ;ritrri,'r

rtI l l,, ltttlt, r,r | í,t,il,ttrr. lrr
itrli,t,il.ulr. 1rrrttt, l'ttlIl,itltl
rrlr:. l1rris 1|\"itlll l{rll|,
. 1llltlt.z t,1,1tl. t,íllllijll,
,\llij: rll. lIr si.t,i.rritíl

, \:t)tIs §l:|'rr z'|'ílttjtrrttr 1lrl\
ltt. s,rtlltiritr: 1rrrrtr l';ttlttt1

\\'. trri flrrslt tltrlir, (l

:tfll\1,etl, trílllu IllI
n lrielt irr lJrscl ccItlc llr

iertcll\,§ísillllIll}tttlt lilr. Sttl
ass d:ls -l'ijtigkLit§i]llr l
clts *iz, JtlxcttrlltcrhcrgcItrr

zielttrttg crírllt!rctctt lr-:tt
r,ltt{endlterhuridelt irl

'rrrjltltr,: |7ll) xl|(r:§taeí{cll.
icllc l}rllnitilt IJthtrnlr

zeiiHuntiissctc,
,ordcll sitlil, l}le lJcsucltí}r
§47 (4l,'l'l;t} an*cu,:t
r (Jehr:tultclítttu*etr

71,9íll}. Árrclt itl rIrr tv
t di() liclvt§illl* itlí7,1

s[, ilrrle;rr íiir dcrr §
lt hLlstttttleret' Afhúii§l(
:dün k()lltltr,, l;ill lvtilir

iir ílell kli,llorl íicttf itl (

rifícn, Nctl ilttil:cttoltrlrteil
r- ki'irzliclt (|llt§títl,d.,,lc

r.,§s |s |. l\ilu1+lcs. l]l}i\

rtl lrl 1hc :ttrl |,]xnttrtltll I

l. tltrl Srrrnt lJrrt, }larlxxll
irrrttlt' tttcnIl*ts \!r!r(} rJn.llí}, ltl(,llllx.rs \\cr(, l,r.

lI;trlr., tlrr lilutttlcr irrtrl,itlrll cr.r,ninq rtns slrnt. lt
í Ásstlciittirltr " frlr tlre
í.ltr:'l'rlxrlr in trlrtclr lriitlr

t'l'rrr4,, ;tnd tu.ilrfv 0u
,,rt,tl;r}, lifl.." lltt:tirrgs
l ;[r(, l)í|J[x,s(d, rvitlr an
lbel,S arc;rsktxl to conrtnL
J, lsloit, 5r §t. Entjrclv's

l'al}tlin Jt,t, tltc nlagazinr
§t,Itolrl '|'r<rop and ()lcl
rrd trí tht,ir- Rettrlion,

lttl strl$nttlr nrrrrrtlrs ítlr tltrl
, ir tlr.r.lt t.trtl cillnl), il ( l
;rrlt,, rrlItt.t,t9isu síl( iir| .,\,{,

rrtrg elt ínrmé jurqu'rru lrr



{. Vetülot
(ttl pont)

Az alábbi rajzban e mindennapi életben
hasz-rrálatos tárgyakai mutatu,nk'be,külön.
böző vetü,letekben. Visyázat, E, kicsittyítések
ará,nyiala,nok!

Nos, mik ezek?
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A december l. lzám me3íe|tései
t. Vlzsz|ntes §orok3 l, A sielö csenkész,rtek

mindig ió a havazás, 29, havazás, ó?, ked-
ves apu. Függöle8es sorotl 1. A nagy hava-
zástól elrekc11 a közlekedés, 2. sáros az írt
a szánkónak, 6. csapos. 9. Kevevára, 4?.
zsindely. 20. Ba{nka, 4?. termete§, 49. ródli.

2. Diófa, 3, A verseny leg.iobb cserkész-
csónakosának. 4. Megnézte a tclefónkönyv-
ben, 5, F'ranciaország. 6. Sikátor. 7. Debrc-
cern,8, Te,ne,§y.9. Néma. 10, A íüggiileges
vonal a kör középporttiáig * a két három-
§zög -- a függóleges volnal a középponttól a

kör kerületéic *, a kör - a hátramaradt
kis rész. t1. Királyság, köztársaság, király-
ság, kirílyság, köztársaság, ki,rályság, ki-
rúlysás, kóztársaság, császárság, császárság,
1?, A hatodik szár hiánya nem volt hátíány.
Isy is sikerült: Mignon. 13. a) Kéz kezet mos,
b) tlázunk előti mennek el a huszáro,k, c) A
cser'kész szereti az állatokat - vagy * Ha
ló ni,ncs, szamár is jó Űött icy is Boci, boci
tarka * szec.óny csacsi, valóban túlságosan
bocinak sikerült), d) Nem akar az ökörcsorda
legelni.

A január lS.i lzámban közölt rejt
vények helyes mctfeité§e :

l. Fe,lirta a címét és megmutatla egy bér-
kocsi vezetónek, aki aztán hazaszállította.

2, A kalapon nincs viharzsinór. jelvény és
szíj. A boglír jolrboldalon van. A hátiz§áú{
csonago!ása szabálytalan (láds, lábas), Nem
§§gnkész'harisny,a van a lábán.

ilozgásban nen gátol!.
ilár 50 fillértöl kezdvg kapható

3. l: kovács, 2l vadász, 3: hivatafinok,
4; hordár,5l kubikus,6: srllyemelö,7; ke-
rékpáros.

4. l, Nasykilrös. ?. §ánruel. 3. Kiss Jó-
zseí. 4. Schulek Frigyes. §. íiá,nak, Mátyás-
nak. 6, flyde park. 7. Demosthenés. 8. Szi-
lilgyi Mihály, 9. Paderevszki. lú. §zerdán.

5. Tévedés, mer,t a felvétel Budán, a Vár-
ban kószült a itadirnúzeum elótt,

A Reitvényroyat üzen€t€i !

§ágl, §zesed. A poíltozá§i sorrend ál}ásó-
nak ,lrözlés: sok helyet íogla}rra el. §aját
pont,számodat, mivel a .helyes meslejtést
állandóan közötljük, rynagad is elle,nőrizbeted,

K
k

tt.

iLr kRs
fsgíúA§uh
l{l§EBB §ÉPütÉ§HEzn
LEslDElusnBB Bv0ns-

5. Betürejtvények

lneg meg Z1 ?x"lvleg Az Az
Meg nreg

ilfiil 1

i.ieve}ő a tanítványához :

* Ide figyelj, Rancti. I-{a valaki
€gymaga játszik, az szóló. Ha ketten
játszanak, az duó. I{a hárman, az
trió. Mit gonclolsz, nti a nevt, ha
négyen játszanak T

*- Rrides !

Korrrrrrrlítsz n kutyrrk*resk*lrlöhöz ;

* És |ó szlnpta ven onp6k a vadász.
kutyának ?

Hogyne, csnk lüttyont*nl kell
ngkl ós &z oúbort azounffl elsazell
a logelső vadlrertskoilósbgz"

Nézz ide Pityu l A sok teJberizstől
ilyen iznros a karom,

Amerikai koldus a benzinkútnúl:
* Köngörhliön railam, az Isten áldia

meg.
* Sainálom, én csak benzínt adha-

tok. Eggebem nincs.
-* Jó lesz az is, khem.
* És mlhez kezd uele ? TaIún a

pecsétet ueszi ki a ronggos kabdtjdból ?

Dehogg, Beletöltöm az autóm
benzíníartáIgdba.

Tárcasvaesora
Egy angol, egy német és egy skót,

társasvacsorát rendez,* Én hozorn a húst * jelenti ki az
angol. _*- En hozom a sütenrénvt -_ szólt n
rrémet.* Én me1 az öeséryet *- mondia a
sl<ót, *

A kardnyelőt yiga§utalja a baráLlja :

- Te azért mindig tud§z segíteni
magadon. Akármilyen éhes vagy, nem
esel kétségbe. Legíeljebb lenyelod a
kardodat.* ttzL nem tehetem, merl ,az a
kenyerem. PYMI.
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Csalétek
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C.*.kés,zb.h?€
11,,2-34,ugy 18- 7 -61
Kére* kuld3enek a kisf iam számára egy
lOden cse.ké.zkorgalle* és egy pár magös-
szórú ,,Me.fOldlépó" cserkészcipót. Tarra.zru
ugyis szüksége lesz ró a ki.ór,d,,rlósoko.,.
Mie.t ne vise§e már mosl ezeken az esős lél-
utói nupokon?

'"#:§,§{#:i1q;F;ffi ,i:##ítkÉiíő:";;#:"kl

rűi#iT, hocu megtaÁáa -' núíiőő"fiűi

"fffi;.,í!!W ty :: . ::!:: :.,,:: : : :! : . ,$rif.$t

ő§fr ir,ifi!r||,*,n:;rui;!!!u,;íí;l*:..o!i;Yn,lő§tft melkedés mindbn mtnőségióí § 
- áiűmliii r"iti"r'p"§.]]

Grerlsészclpólq, u ég ig bőrrel bélelue, olg an börbő l szab u a,
rne l.u ne F a írhatlan sdg a - d leg egg szerűbb "kezelés' Árliiti 
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|entartható:

A Vilmos császfu ,ir at.


