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M§t§G NYÁnI NAp§KüN
yaló§á8o§ áldát a viüíxmos ve*tilátor, * till*m**
hfitöszekrény és a vitlamot rűzhety

YILLAMo§ xÉszÜr-Énrr vÁsdnlÁsa
§LŐTT h*grnos tanátcraí §zolgát
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HlV A FALU
§*i._i;r. ilkik csak k,ijn_vl.biii isi,lerik r,ag,v rri.óg c:*ii rlir:rtai,lól,

tii{.{,ák t l;iíiií" irgy lri.tzik, hog_r, liívás;r al<riclornb*k irtt,tgtiitlt, .ti.*r,
kátli§ ki,i abiakok barírlság*s mlrso]},a. szíilic irirzriláblák íiriijtl. hul-
lánizó ít,tt:s harrtngszó ía§}, á hajnal és, allr*nv kísdrri z.errdj*. ii lrr:*

iornp, iiangja. Atatók tialos kiirj;rntása. }lii-rzkc iill1.utiatt*l paltilgr':
ú§li,r. bátol kakaskukrrréko],ás és ria<il tibagílgtigirs. íizcr, szirt szi,
r,ár,láriros 1lorullája ós ezcr lr&ng* tarka nrrtzsikáj:t"

}Itssziriil ilyenrrek }átszik és }rallal.:;zili a hívírs. I}e ita k;,iztrtbl,
í}legl,. az akácokat, sziirkóknt:k S*c fára(llaknak lát,od, ruusiiát.lit. i-s tlsnl,
it,t-ott lát§z a liágyadlan rréző abiakokban. .A. brizatáiitá,k iilált.y-
szijkék, t'le a felettilk ringó lrarangszóban fiijríalorn rL,zt!4 s a kc,iitntil
halrgján is érzetl, a tonipa§ágot. Á kiizeletléssel észrc kcli vcnnetl e
szinporrip1l1g. pólihálosotiil prózai valóságnak kopoit szürlresóg*i. s u

liang_{azt}trgsirg tdréseit és rnellékzijngéit, m€lyeliel rn,ogseűrl a Lár,lilság"
]!íaradt nrég valanr! a deii}rábtrót, d* egyre lirkul, a }rang se némrii,| el
nrirtd. cle egvre szítrtel*rclilr ós i,isrzharrgtala*ablr.

1Ien1 csak kiizeiehb s nrtgllrt*tl az ólet rtozrltrlat,ait," i}e trtilycÉ
lnttzdulatok l §'an még kar:liiiis kiát}ás, tl* cgyre lijbb n rrlzz*nt váll ég

fáradt ritrek, akar1 még* rtöngü l€pés, de nril1,'crr sok a gortdterhclt jli-
rás és lcnlontló i*g.vint{s l '|alírlse rnég pitlekergető írlss ficánkalír*l,
rlt pillarrts be az ablak<ikorr és so.ksz<ir láthatod nrajrl, vézrra gyr:*,-

rriekkezek kenyérkérii rncztlu}atál -* ltiába.
}is igrv is,hív a lalu- Nerncsak az irrt lelt]tt, aniit túnclerszi:pnek iáttill lrelŐIr: rn*ssziri.Íl. lrtrrenr :;z is" alrr,i §a}hajtt?9

és clesettsdg lrennc. Talán kénytrlnlesehb ienne távrrlbarr tnaradni íi ,t í!]*§e fáll,tl'lán á-L szívlii rlragad}_la a rnagyal táj*li
szineit és hangjai,i. De a lr:rrangszóban panasz is s-ír es kijzeiel;lN:tl irír, s a rrreziík íöiiilt t*b*gij szomorüság Ír<szzá|

is szól. }íenj .liözelellb, nézz e bánat arr:ába. és haligirstl rrteg szavlit. 'Mcnj ós lttiztl rtteg azt a rriiisii, laltlt is, rnely*{,

taiálr cdrlig rnég nerrr lírtlál meg.
Es ha mcgislrtertr:d, aklror löbh t'elelősséget itztl lnaiil a tátroroeás

alatt, l{ert rlreg kell rnri[:atnod a. kiiszködő faiunak. lrog1, ntlncsirk
játszani, szórakozrri, nyaralni rnógy, a köztlébi:. Meg }<ell rnutatntrcl"
lrogy a laitval valír sorsközösségre akgrsz fellcószúl,rri. arnikrrr vál*
ialorl a tábor kénytlimctlc.nségei[, }ecsökkented igén;yeirlet, nenl fólsz a
test.i munkától, mely talán frlltöri tenyercdet s izzadtságot gvótt,
gyiiztct }romlokorlra.

Igy majcl iabbun megllecsíitód ts. ttcritékrsöppe*el" nelyek a paraszt
lromlokrirrril harmatoznak a kcnyerctle:t ailó i'dlclr* és tób}rre értékelcd
a falu izrnának szakaciásig leszülését, arrrel_v rrélkül, rretn, jutna óhes
szájattba ía}at. ,í.is s:eréiiiJebb,:n ií!k:d nug a tnagad srtllemi értékét, tll,ert
csak tevegőben 1ógó senrr:iiség anélkül a fenntartó alap nélkiJl, anrit a

1öIrl népe jelent a nemzet erőösszességében.

Nr: trlógetljét nrcg a ntesék iaiujával, eredj rls kcresd nteg az igazi
íaltrt, is, a, szenveríő faiut is. Ig3.' öntudatra ébred benned annak cr

íestuétisé.gn.elr órrése, rnely a világot átfogni akaró cstlrkésztestvériségnél
mélyeblren, eríjsebben és legelősz.ör is ehhez a föitlhöz, ennek íiaihoz,
a iegnehezebh sorssal bírkózó gl,errnckcihez. a magyar falrr nópéhtz ki5t.

Menj, nézrl és irttllgasd meg a szomorú falut is. De vígy rieki nra*
garldat mintlen[, anrit, c§ak vi}retsz_ l:ittd eI a srtvett melegét. hogy, ba.*

rátságos, érrlektődő szavatlclal felolvasszaci a bizalrnatlauság jegét, tnel_v

e}őször hideget, lt}rr:l ftllód, Akintk szíve van, annak van ideje é$ tii*
.relurc rrásrrk In,e§hell6atására is s arcára rrern ii]. tz ú,nás é,s köz(i§t,
bti§§ég kiábránrlító vi§§záüta§itása. \{crt a ,íalrr iri nregórzi r:ajtnrl *

,1
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*ziv§t és a közömbösséget. §zíved kisugárzása feléleszti_
veszni índuló hitét, hogy van rné§, aki meg akarja öt halt-
gatni, meg akarja érteni ós talán szeretni is tudja" Köaöm-
bösséged ökölbe szorítja kezét. }Ia szíved velerl lesz, meg
fogod érteni a falu gyöngeségeit és meg tudo<l tlocsátani
ltiltáit és íaluismeretecl nem a ,,büdös panaszt", ,,önző
paraszt"-féle fogalnrazásoktlan fcg kiteljesedni., A szived melege fog oda vezetni a falu gyerrnekeihez,
testvéreidhez, hogy kézen fogjad őket a ,,kiinn a bárány,
benn a farkas" nagy mulatságára és tündórmesét mesélj
szomjas lelküknek és vidám dalra szóIaltasd csengő hang_
jukat. Vidd eI a |aluba lelked derűiér, hogy mosolyt csalj
a nagyok arciára, felecltetve egy pillanatra sok nehóz gond-
jukat. És tanítscl meg a kicsinyeket kacagní.

Árasszad gazdagon, pazarlón mintl,azt a jót és szépet,
q;nit szíved és lelked adhat. De ha teheted, uígg magaddat
olyasmit ís, amit a kezed adhut, Fgy már sokszo.r olvasott
és nélküIiizhető könyved órtékesebb emlékedet őrei, mint
falusi kortársaitldal vívot| nyers labtlartrgómérkőzés. És
mennyi minden más is akad, ami nekecl már értéktelenség

vagy alig értók" de egy falusi testvérednek kincs. Á<ld a
szíverl melegéhez annak a libát őrző kisfiúnak, ebédet vivö
kisleánynak azt a szem cukrot, azt a lrarapás süteményt,
amit magadtól tagadtál meg.

Légg igg összekötíj kapocs ct uárcs ás |alu lelke közöí}.,
betöltője a nrélysógnek, mely a kettőt egymástót elváiasztja.
Minél jobban távolodnak egymástól, annál inkább tátottg
a szakaddkbán egy nemzet sírja és minél inkább közelednek
egymáshoz, annál biztosabb a magyar jövő alapja, a:r. e,gy-
séges társatlalom,

Ne ijedj m.eg hát, ha az akác intóse kőzelről szam*rrír,
ba kevés a muskátlis ablak és a harangszóban pxnasz csen-
dilt.

Legyen igazln hangos a ti vidám, dalotoktól erdő-mező
és szeretetet kongasson a tegsz.ebb harang, szivetek. a§t€rre
jártok és élessze fel a magyar íalvakban az apadó }ritet €s
a veszedelrnesen fogyó bizalmat.

Ezórt is hív a ialu.
Ezért is vár a falu. Janson Yilmas.

Ile ió falurr
bta: KiráIg|alui Kra|t Aladtlr

De jó falun uasúrnaB naggmisére
Tetnplomba menni" SzóI a kis harang.
Islen húzdba dltala kísérue,
Müdenkit cluezet az égi hang.
í'alun, .de ió ! mert otí az emberek
Tudiák aasárnap azt, hagy mind templomba me*ienek"

,,,íöii eí, szentlélek, . "" szíabőI zeng az ének
És nem keII hozzd búgó orgona,
Hogg Istenhez repüI!ön fel a lélek,
Eggszerű lelkek boldog kórusa.
Falun, de ió ! merí att a2 emberek
Azért júriak a templomot, hagv éne*elienek !

Es jő a qlap, katinge lófehér,
A szószékről szinte az égíg ér,
Hogy Istent megkeresse odadt.
És oluassa a srentelt biblídt.
Falun, de ió ! mert ott a: entberck
Azért uáriúk a szen! igét. hogg rligns"-l tzperienek !

A szettt núsén, ha feltartjók az ostytií
"' S arangkehelgben megcsillan et bor,

Mind térdre hullua a helget megosztitik
Nem nézelődnek vóruán, hogy míkor
Retl porba húIni. *Iett otí az emberek
Tudják, ha csengők csengenek, hogg térd,epetjenek !

Az dldcist a lelkükben elaiszik.
A két szemükben hit uan és erő,
tríeggyőződéssel tudjitk is ltiszík,
Hogg minden áldús égből jön ető.
Falun, de ió ! mert ott az entberek
Istent dícsérue boldogan munkúba kezdettek !

§edues cserlcésgrnarnla ég pgpc!
A ió cserkész mínd"ig kész mrisokon seqilení és elsősorban azokan, akik hazzrj leaközelebb dllanak, a: édes szülein.
Minden uakidfenntartőnak sok gandot"okozanthrizkodris megold"tisa" hogg szép,*larlóss t'őteg olc.só ruhákkattudltl

.csalriilidt elldtni.
Az elmulí ellben kisérletet íettiink, amefuik igen íől beudlt, Egészen könngű" diuatos ngriri tropical szötleleket,

U ':r szélcsségben, méterenként 6 P tírban biztősitoííunk' cserkészeinkts hazzdtartűi'k részére az"eggik le§naggabb ggdrtóí.
EgY iLgen szöu,etből készüIt |ér|iruhu rntlr 4O^*45 P-bőt elkészíthető, de i.Ien alkalmas nőí ruhti-kra,-kubdíckra tis.

. Az _ídé!t ugggl9zt a lehetőségel bizltlsitotíttk. A szöuelmintcik a csírkészcsapa! parancsnokstigdntil megkkinlhetők
es uggancsak olt rendelhetók meg, a uetelrir előzetes bet'i;etésiael, uagg aktir utrínuéliel is,

Miuttin az akció csupdn mtiius tí-íq tari, airinlatos a-"szilkségelt készlelet mielíjbb megrendelni, annát is í,n*
kdbb, mert a megrendelések sőrrent|ébén küld,íti'eI a Ősoáagoka,t.
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" § LEGN t$rER§NA YILAG LE§NA§YOBB REPü
A trómet biroelalorn fiivárírsálrarr, 13erlinberr vagyok,

§xobárrr ablakátról kitekintek a kék égrc. szinie percenkint,
}raiiatszik repütőgépzúgás és íejern íeleit lovasrrlran eg_v-

egy karcsú, de hatalmas gépmarlár.
Váratlanul kopognak tz ajtón, régerr lái<ill- Dicter

barát{}ín állít be" fcjén moloros sapka. kezén utoioros kesziyii,
** Mit- akarsz tátn! Berlinben. lent vár il m*Ltrün} -* ,

invitál szívgsen.
ijszirrtén rrregvallva enge}rl rr, repiiliigúpek érrl*te}-

nt:}< tegiobban. nrit lr:hetge ezekbíjl megnézni ?
*-. Serlnri §em eg)iszeriitrb, kiineg__vülrk a tentptl,hofi

repr!lőtérrc.

-- L)e bizonyosan nre§§ue val} * elletkezl.tln. :rrra

5onrlolva, h..;g1-- nekünk egész t-itazírs Budapeströ} Mály,á,,-
fiitrire kijutni.

--- §emmi az *gész, {éiíjra alüt.t. olt vagyirn}r, akár
viiiamossai, íiiltlalattivalo va§J autóbussztl is" }íotr:rommai
rneg éppen nenl távo}ság.-'S^idn;r}eg, 

rrem telt beie iéióra ós már ii_!érkclztüirk
a világ legrragyo}i}r repütilkikötiijébt,

**" l]eszállás f,ondon felé a riag_v g16-<,gépbe -, n"telln_\,-

cllirgi a hangszóró s a várt}teremberr egy csait/; e trtber
fetált. ilogy a .,perrón" feié tartson.

Mi a főépiilct t,etejére megy,iink fel, rntl1,- szintén iárir-
terexrnck és uzsonná,zó}re}ynek van bet,endezve.

Intlsri l,llom csak nleg a repi.ilőtér igazi rrag_l,ságát,

A :Ilesszt *}ny{rló zölcl pázsítot betonczott utak szciik jtiló-

szerűen keresztü!*kasul, hogy az állantiri starthel.veken ::

fii tl ne kopjék s nrintltrrféle szélirányrlál nrótijtik íc,gl-en
a gépekrrek szóJltl szetnben indulni,- A íi'iépúlettőJ fer]ett folyosó veeet a starllr*:l3,ig, ^\z

rr|as*ikat nri,rlegen !enrérik, csomagjaikat' kis vilianror-

siketitő zúgás s a repüiőgép nrár:is'enrcl]rerlik a l,evc§őbc.
Félkört {r lc a ri:piiltitét, fe!ct-t, iráu_vt vcsz : l,onclonnak i

A nagy géprnail;ir harrrarosarr eltiint s m,trst figyelmr-:t*l:l.
a startlreh, nle]lclt elttel_vezi:t1. :{}*";J0 gé;r vonta tna3'ára-

, - fii 9z, gépkiáliítás l,atl ? -,* kórrieztem l}ielt;i
baráton;at.

*-* De}iogy is, ezek. ctak az lndulásra kész gép*k.
*. §,íikrir inrlrilnalr, ma vag\r ltcilnap ?
,- t)ehogy "*.rrcvel-ett. kél órán b*liil egy sr: lcsr

r*ár il.t.
Csakugy;eu, már: hailal,szill is a lrangszórón : ,,Villlirrl,

re;lii}őgclp l{ölrr feló, bc-száilá* !"
§g_v perc mrr]v* ;nrár ,.iáttam" ós ,,}-rallottanr" is"

nrert a iiarcsir repülögéprrek csak egy,nrotorja van, rltl
az aztán pokoli zajt csap, niirint a főbejárat, clé giintiiill.
i ,-6 uLas fogl,att bertnc hel3,tlt,

l\ starlnál feltiínt, ,littg'y ;rrníg az ettjbhi h{rszszernéiyes,
iiár,;m rrrotoros gép szAz rrrólcr Jul.ás után nrá,r a levcE;őberl
voit. ez szaiaclt a, fiilrliin vr:szctt,üi, tic csak nem ilkirrt
ielemeiketlni,

--," ltt baj losz i
--, t}ehogy lesz, nyugtatr:l{i rtreg l}ieler.
Yégre lassax rnégis nragasba ir:ridii}t. Dieter oldalb*

bijköLt,
,---. \,ícrst fogsz valami,i. lli,,lyti"
]:Illt lá,lok is ! §gl"szerr," r-:sak fe}trajl,ii; tiótolrla|l íl

iLllúszerkezet és belefekszilr a szárxyalrba. Most igatált
oi,vax tt gép rrrint eg_v óriási triarlár, §ttői kezdve mirrtha
ki.§cfélték vei]na. szirrte kétszer oly,an gyorsan repiil"

,-- trfi törlénik. ha lr:szállásnái a pilóta ,*lfelejti [e-

treszteni a lutószerkczetet ?
"-" K,iiiön vörös lámptt cg a vezetií elii{ t. lia

ni,ncs letresztve a
lutószerkcztli
rnagyarázza i:ará-
tom, --.- de teleriil-
ken_y ern_ber nin,
denesei,re 11€ mctt.
jen el pilótának,"

Miaiatt, ilz§On_
náztunk egynrás-
után startrjltak sr

gépek. Dc majtl"
oern ugyanann}i
étkezctt, A be-
tutó góp mt-gáll a

tőbejárat e]őtt, az
rttasrrk kiszáilnak.
a villanlos-pog_y-
gvászatltó octaáll-
:r gép metlé s egy-
kettőre üres az
utaslülke is, a
poggyásztariil is"
mehet a góp ít
hangárha"

í,e3r*ratttrik viszik
a géphez. ; 1tlllü-
}iigép hasán ajtó
-:ryílili, icle rak-
;}írk be a csorrra-
gl kat. Az uiaso-
}r;at egyenruhá§
fiuk, -,i.ult F{ansa
btlytk" se§itik fel
:1 gépherr' toli lóp-
i:síln. rt pilótapró-
liaija i} nlotoro*
kat" r\z ajtókat
bezárják" Ktlrók-
páros krlldiinc szá-
g-*ltl a §éplr§z,
1ttad +gr,írást, ez
!,.?, itrciuiási pá-
rants. A lrrtitorok
ieibúgnak. a gilp
lassan nlegíor<iul,
rágördi:i a star,*
tül,ó bctonirtra,
pÁr pi}ianatig fiil-

í-*.-u-oT

éÉ-

liilirlás lr íóépttlci- 1ct,ejóriíl

t-,



+\..lllilt!iul'llltllil irtltuzlt::|ri; l,rrIrirszrlrktael.ű yilii,rnLrrl}li!ll!J;lt,

A tlíirt!i:t.,|,itf{.!;;;t;slt'' itill.{}tllllll!it.il.()! i]1.1*glilr;

ótycpsz+mélvs
l.,$91643rr'

§{l,gti(:zlltilii:l-rli ;r $r.l;;i:litli. lirizilicí,,Lrri. i.r ..

Ninc-r §,]r!iilli n{:hél§úg" ha lclerr;. vá§} , l;ili,;;ii;ll
i_i!*lil].

l,tlsrt-álurik !i séptii kr)zr!, Iigészerr. kicsixtk {i},i]]7l,r:li;
lrtiigamaL il? i';riáslnariarak köziill. Slartra krisz*ri
á1lott a .lü sztltóI.vrrs hollt;ld ul:lsszállító, rflelv, e_§a{: jn{i,ii,l,

ds világíiólorn!.ok uilin láiilkrlzirdik Oslti feld. í,&t{,tll* *
lrélntt, l,ul]tlraus:l hataltrias gt!pé1,. l-t. :J8-at. chi;e i;í'i ut*s
§zárnál,a van lrely, liiizbr:lt }lli|:(]eí| liz pert}ren irrtlultak
k0rrellíilésro gépek,,

l}ieter barátorr §i.ak§ztrűf n rrlag}iárázott, rrltl].ik_ glitr;,
iltlr lni az eliín_vtl" rrrelyiktt, }rajtj;r })icscl-nrritul . rneiyikti
nlég- berrzin.

,'.- To p*_lrsze repiilii !esz-*!, -.. ker.l(:Ztlin a_ r.tigtin,
-"" Ugyan htlvá gtrttltiltzu azrsk már §okán van}r&k.

,{ri tankos ltlszelr* pr lrarcilrrlt:si e§aprt,htrz r.otrrtlok }r*"

}1ár sijtól-r:r]ni k*zrlt:l.t, nti|lttr lJrrrlirpcsl l"r:liil d,rk.r:r:ii
gci;et jelezi.ek.

- , Ez1 nlóg nr*gvánrrir,

:i |!ir!l!iii,i'ik ti:ii;jrlt: ;t ttlt1,1rl!k pl}ll1.1}§ ,l}ii:i!lrr4t.i:í állalrdri*ll, ;.
li:!Nt!l í)r,r|.irit

\eiránr pi,l.t. trtitlr.;t ilrl{iirr!íil á há.i-alrn^",i§
11tr.si]ll ilt]Zi,}lr ar kiszálitj u1 asok.lt, l)i)il]. lalál{rk
§gl,szerrr li,cgle|)ttlrrt.r íclkiá}tr_itt:rrn :

.íé. trát {rz. hog}, lr}rrrtséges ?- .\íi iiirtérrt ? ktirrii i)ictrr.- Nizrl azL an rrl,alt. rr§ornag irótkirl
.- 1,átonr. síil ismcrcrn is, az }.al,kas (_i,r ui r 1,t,;ll:!zl:1,.i rlénlf:tül is ttrtlgjeienl. ,"}lorrringil {erlkr:k'' r:,.,l kris:rc;lélt_

§zLlrzőjp : 1,álrrrrtrzturr,t is cg3,iitt.
. N;l dr:há1, tln .rc*scl nróg ít.t btl_rz1116-,,, \ijlrj. ll!53t],lii a házigaztllrttr., _

Sztlrvusztok íi{ik,, rtrirr csrrdá_lkr;zt,l_ ? ki;;2rlí}li;'*
ránk a .,IJutlapcstriil d:,kcző'. utas.

_ f)e iiyuta trá.tyálll. hí§zt]r) filrjti ftggel tajálk*;ef"ar.:r
r t,lt,d ','

--- Nincs §emlrli c§odái.at{i§ benne. strrgós itúlgülii akadl
P*sterr", A reggeli géppel mcnleln, két irát. tirrgyalí.arm,
a tlrlluLirni gfppct p{dig, ímc rnég jclkor értcm. trr:g5i vrll*ttlt;
vi}c§orílzzam,

íjlitrdulunk hárrnasbart, iie rrrég látjuk, hú§}, á rcpiilŐ"tér llíllorba üll,özik : a il;tclbesüill-eszteti pÜ"cs táÜpáLgvul}adtak ki, }ir"lg.v az i)j§zakai ..pülért is leli*t.ővé tegy*lrl
i:fi.

saJ). t,i5,- !.

* i§lrrl,ii;si

§ ttr3-! r,-lll t l:lr:tt: liil,,. ., 1 l,ill l;r; ttl tt :
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Xlll. Mentés partról"

Kctlvts Fchérarcir 1'csIvórt:trr !

}iii_r,cn jó lcrrnrl sokszo.r, 11i1 37 tlmll*r kati:l hrrsszabtl
volrra ! Itliivesztcség nólkiil nyrrjtlratrr"irrr iri baj}irtki,t,iill
*mbertársatrr felé és siktlr :,ernényében ragadhal-nánr meg.

Soliszor gtlrrtlolkozoIt íg5, a Nagv }::iiniik g_vcrtntlk-

l*ririiban, S ezzel is úg_r., járt, mint. sok doltlgga,l ;lz illet,l;cn,
szirrtt észre se vettc, irogy az óhaj bcte}jcsiilt.

1,1egtarrult.arn, lro gyarr rr5,,uj t hatorrr,ki karti nr a í rk 1lr h il sz
rnéterr*. lrogyan segíti}ctek pillanatok alall. a vcszél5,bcn
]évőn.

}'lár crnlítettcnr nélrárl_vszor. 1rog5, az üszássa.} való
me,tttós tttíLéz és lrlekúzctlos dolog" lgazi íér,li nenr kockáz-
rrltjít t'|1(:tót, csak *kkor, }ra errc szükség vatl :t nernes cél
írrttké}rtln. Mál, J:edig bolorsúg a kodtt?zal., lttt ttlt:sle1l*ett
,Iött! ilcluts:t:l!]llr .'

}tirlrlerrki ternészet.csnek taláija, lrog_l, a 1lartról eitirhető
{rrltloiilónak karját nyujtsa s rre rigrírliorr a vízbt,, I{lr kezern-
}len yan rgy jil 2 tnéterels lreg.vmászílbot, mely :l zcrge-
,vitrlászoii irijái annyira, nregk(innyíti s anlit a cserlcészek
is olyan srik mirrdenre lrasználtlirlt, akkor kól-
}r/rrorrr rrlúiclcs kiirzt:!bcn frrl<ltlklónak {:T t.

rr.yujtorli_
I)c nrit- ielrtlck, lra rrresszeblr, 15-*20 mil-

lerre vatr tiiicrrr a i:ajba lierüit ? Scm karlal,
sern bottal rren értri:tetu cl.

F-iatai korában a §agy F'íjtlöl< is azl g;on-

tlolta, nríp| eg}, - sajnálatos *- cset tttcg lrct}l
győzte, tr*g_v igenis nregrll,ujtlratja kezót 1b ,^2{|

rnéteres tár,<ilságra is és í91, is stlgítsógct, nyrt.i|*
hat a l]ultloklónak.

I}iztrtrytlsan azt got-rdolotl eri,L,, ltcrg_r'., ;

-,kíirlrr,vii a Nagy Főrrr_jknek". meri tutlcrtl, }tog,t-

kitiobolt pányvírm csathahatatianul eltalrilja a

tólt,,
llészbcn igazari is r-an. \etrl tgl esellleti

í.lriilt ki a lriztosan, zár,u]r, lasszilhurrlk s fogta
lióriil a v{lgvcszélyberl ler-ő íuldokló kezét vagl:
i{tlrtká1..

Az1. is bev*llonr, Ilo§} a pátrrr,:trt,tús el-
;ajirtíl-ásLirrr tl*iisrirba,n az a gorrtl1-1la1 1,g2p{rltt,
it,lsv rlrások{r& §egítlre§§ek.

A pánl,vavet*st te i§ nlCgtanuiiratrrcl, l'tt-

iliárr Iskolájábarr xiszlr:tes rrtasítlist, iltlott trrt:
:i Nag_v triinök,

}Iost azrrnlran a kötriiiraszrrálai cgl,szeríiIll;,

"rri{lttját vessziik. rntllyel §t)rrrt.yctr r:iegnl,rrjthlr
ild }i*:zt:clct. iia násokcln scgíttni akarsz,

ll, NA§Y pőrtöx L§v§Lfil
íV" §ül]|{.iZ;\'|l

i\ tantrlságos t:stt, rutlytlt- einrontlok. lr í,}irl rltl l}iiili:l
izébcn lrirt,ént, A trrarl tr1l rrrinttgy,10 lttt:tcrrc 1ra[*lnras

vízalatti -szikla t(jrtc rteg varlril rrlhan<} vizét. A loivri rrr.lrii-
rrása rrl_van eriís, hogy :r lcgjtrllti ászól, is lcga}á}ib irnn.yirii
lrv,iszi ái.ú.sz,ás kt]z.}rtrr a sorlr:t. nrit!. a, rnccler;zélt,sstigl,,

'A Nagy íriiniik. a plrtt-rn ftlgial:ií-oslcrrrlct-|. inrlil'rrr tíir-
gl,Lrjtri ietlszítr!séhtz ktrcscl t 1,1isziiladt. laágaliat, -\hol í]gi,
ltlaga§ ,.itlcL:íl \,:tgy sziliát- látlt l, }iclilsel.t ra.iia eg1, clsr-ílrirtil ,

rit, rtem i<tirhaclt gall.vlit s lc-tztltltt:. i{crrr írgy ir.ur, hog;v fti-
nlírszott volna l lihnól sokji,tll jt;bb tnóclszcrl, i,stltrrrlt:li itl
itrtliririoli.. Összeki)t,ntk 2- ]j li,issziit. §znbályts tc}<crcsr:k,
l;trt lieziikllc vcszik, a lriitr]ll végr1l blrlkézatll ítlgv;r * |rliiel,cs"
leli rragvtlbbik íciéi jolillkóz.zt:l úgy rtot"lják ilt:i, }tcig5" a;l

ágat kiiriilölc}je. l,gy nr:m ltcll nrást csinjiltri. minthtrg"",, l;

lclririlott rrr/rsodik \,é€tct i§ megfog\::l, a gall;,at ltlti;ri_

--- Scgitsrig l -= lrallal,sz.trlt tgl,szerrc ;i vószkiíti1.lis l;

r,íz l'elr'il.
l_Jgy, aho91, vililant, az iissetktiliizi;t{

ben, a víz ;iiirtj/rra rtllr*itt*tn.
-- Segitség, nrirrtlktit lír};:itt:, gi)rtlsilt

l:rsszr)ki, ;il l,x trtlt ; -

i;airrr11. hilli*l-
:zrrt I it.irii.

,\. bajba k*riilt -,It is },lolia;szin " vit j i. rlki át-ít,sz*is

kiizbiln a iiol.yr) l,ii,zepúri {lissr] t:rctt<itlstbb viztlt ltizlasilrr
szikialncllel.t kallrt1l" lii}raib:r giircsöt.

Villálngvorsau átviliant e],őlterri a }ri:ly,ztl{ .kripc" \ilg5"-
ven mót.er át{rseásn l,egalír}:lb íól pcrr: . , . tJe a víz levisz; " . ,

tehát felteló kcll sza,lat[n$nl. . " igen, tlc kózben *.lveszter-l
-szern tllől - . . a, r,o}ranó vír}ren keltős icherrcl, ]*ssan ét*.li
partot, ;t sotlor n r,*saé!!,,es nagv sellőkig lr:l,isz . , . litl;lp 1

!neg,",xrr.
A, kczi:tlrbcn levr'j liöl.élr;sonlút. iól rricgnlarkoilanr,

,.f -

liaprl cl,,,l{j-. }lrlklsszírr' ii ;i liiilfi 1lrl]i'i\ :'ti,ú:!
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§ltx|i.iöv ki'tú.llcl Repül a mentóóv

most az előbbi dobásoktól eltérően, a nagyobbik ftlét tar-
tottam a nyitott bal tenyerenrben, bal jábamat előre tettenr,
,a jobbkózbe markolt tekercseket nekilerrdíteltem.

-,* Kapct el, Kis Mokasszirr * kiáltottam § a kötél
máris repült.

Mint óriási kinyirló kar repült a kötél a fuldoklíl felé,
Már-már féltemo hogy nem lese elég hosszü, tle mégis. A
}asszó vége éppen Kis Mokasszin karja közé csattant" Gyor-
;§an megra§adta. Én peclig }r{rzni kezdtem.

Fél perc mulva * ha {rszva akaronr megmenteni,
még el sem értem volna * rnár a parton gyömöszöltem Ki,s
Mokasszin görcsösen összehrlzódott izmait.

Aeóta sok embert tanítottam meg a kötéldobásra"
.Ptrsze, 40 rnéter t{rlságosan nagy távolság, ezt csak vékony

§öLclt: mentóü\,el: lolytiviz-
tren a fu]dukló föii (foli,ást
számltva) és rajta túl dobjuk,

il

Álló vízben a mentóö§et túl-
dobom és a parton olyan helyre
sza}adok, ahonnan a luiiokló-

hoz htizhatom,

és súly<ls bőrlasszókkal iehet átdolrri, Dt 20-*3{J íx"léieri]
a mind€nnapi kötelekket bárki elérhet,

A cólzáshoz kell némi gyakorlat, de legtőbb txnitvá-
nyorn két hét alatt elérte ezt az eredmdnyt, hogy 10 móter-
ről a kdz kinyujttltt két ujj közé beletalátt. 

^q, 
aÖias gyakor-

lásánál jól tesszük, }ra a kötét végét balcsuktórrlera kötjük
s a tekercset aa óramutató járásával ellenkeeő iránybari
{tgy tekercsetjük fel nyitott bal tenyerünkrr:, irogy §€m}ni
vetemedés vagy keresztezódés ne leg;ren rajta" A dobásnál
éppen úgy, mint a pányvavetésnél, bal tenyerünk nyilva,
legyen. Á- jabbkézzel kidobott kötél súiya magával viszi :r
balkézen levő kötelet is"

A kötólclobá§nak az a hillája. hog1, a k<itéi" különiisen
ba gyorsan szívja a vizet. nenr marad a felszínen. hanerrr
elsül}yed. Ezért csak egé§zeí ponto§aíi dobott krjtél ér cólt.

Részben segít ezen a iribálr a mentőöv. Ezt ,Iejrrt kötÉt
nélkül is és kötéllel, is dobni. A kötéllel való rlobámál, tt
víz sodrát véve irányul, a fuldokló főlé és rajta túl drrtrunk"
A víz így feléje hajtja, tehát könnyen eikaphatja. Sőt, rn,i
a kötél htlzásával a jól láttrató és elérhet(í mentőövet egé-
szen kezeügyébe trrizhatjuk. Áilóvíz}ren is éppen ez&t,
mindig tírldobuttk rajta, hog_v a kötéllel hozzá közelitlrtis*
sük. Részben {tgy is szabályozhatjuk ezt, hogy- a part<rn
a szükség szerint jobbra vagy baira szalatlunk, hogy a
mentőöv és köztem legyen a fuldokió. Igy bizon.1-osan keze-
ügl-ébe tudom juttatni.

A kötélnélküli dobásnál szabály, hogy- a fo}yór"iznél
a folyás irányába dobjuk a mentőövet, áilóvíznél pedíg iigy,
hogy meglássa.

Dobásnál l,igyázzunk, mert triába legkijnrr5;ebb fa a
parafa, a belőle készült mentőöv rnégis agyonütieti aa
em,bert.

}íentőöv sok helyen van, de áliandóan xenr hor,dhatsz
nragadnál. Yiszont mindig lehet a hálizsákodlian egy 2t'}

métere§ kötéI. mel1.- jól feltekercselve, pill,anatok alatt hasz_
nálatra kész s akkor nyujtja ,me§ karod hcrsszát, am.ikor tl
legnagyobb szükség van rá. Öl,el a. Nagg b'őnök,

!

í)
4i':

I{ötéi nélküli mentóö§et fol\,ó-
vízben a lutdokló fölé dobrj'm,
mert a r-iz sodra a mentóövet

a íuldoklóhoz liszi.

Köiét nétküti mentőüvlll ájló-
vizire* a íuldokló elé drlbjuk.

hogy megíássl,..
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Repül a mentóól

.líI^ÍElc MICYEN
Levél va§_l, kórvény írásakor gyakran a.iiadunk meg a

címzésnél. }ienr tndjuk: vajjOn az illető méltóságos_e vagy
.,,c§ak" nagyságr:s. Kónnyeir megsérthetürr}r valakit n22x1,
hogy méltóságos címzést írrrnk akkor, müor az illetö
na€yméltó§ágú. tle ép úgy lrelytelen az is, ba eg1,,,\.'itéz"-t
pI. tekintetes cínzéssel seól{tunk meg"

Kezdjii,k a legmagasabb rarrgun: a Kormányzó Ur
cimzése :,,Főrnéltóságu Vítéz }iagybányai Horth_v }íiklós
Mag;"ar<rrszág _Kormányzója". A királyi (régebben fő'
Jrercegeknek ,,O királyi fensége" cínzós jár. A hercegprimás :

o,0 Entinerrciája". }iagyméltósúgu.ak a kőoelkezők,, a minisz_
tsrelnők, a tniniszterek, a r.alóságos belső titkos tanácsosok
.(v, b. t, t.), Va|amint a felső}ráz és a képviselőház elnökei,
g kqlqnaíírök, az í. oszt. érdemkereszt tulajdono§ai, a róm,
kat. püspi)kiik és órsekek és a hercegek. Méttósdgos címzést
írunk; a grófoknak, báróknak és a íelsőház tagiainak,

CIMzÉs Já§3
tigl,szintén a II.*-Y. állanf íizet€si elsziálJ'bciieklrek. p-l,
ezrede§, a kormányfötaxácscsoknal és a íiiisp:inokn*k"
Nagyságos címzés illeti lneg l a Ví. lizetesi osziail,beli tilzí,-
viselőket, a kormánytanácsosokqt ó* általátan a magasa!:b
iokozatban nem álló főiskotát- végzettekct _t §L íiz. oizlály-
tól kezdve a címzé§ hifatalosarr tekiníetes, azonban a g_vakor_
latban ők is nagyságos címzést kapnaj<, A ..\'itéz''-ck ;
nemzelesek, feleségeik címzése petiig : nem:tles G.ss:rl?i/. Á
katolikus papok : főtisztelendtík, a protestáns lelkészr*,
pedig : nagytiszteletiiek.

Ügyeljünk még a címzóseknél, liúlönösen. ha rnagasabb
ranguaknak írrrnk, ne }rasználjurrk rór-iditést. Tehírt rre
írjuk: ,,Nagymélt." vagy: Vitéz hell-ett csak,,v.'"-t. lgert
nagy gondot fordítsunk az olvasható írásra, részirtt. ee az
illemhez is hozzátartclzik, másrészt a posta is könnyebben
tudja a levelünket kikézbesíteni, Bétdy I}.

8
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§zőlővenvige,kunyhó. |F'arkas J. 294" felv.}

KUNYHÓÉPrTÉS
A kiránduló. a portyázó őrsnek nem min_dis van mód-

jában rnegfelelő lakósátrat magáva] vinnie, Es hol var]_ az
*lőlrva, hogy a kirándrrló c§erké§znek okvetlenül sátorban
kell aludnia l l.ehetnek alkalmak, amikor. célszerűbb a
sátrat, ha van ilyen, otthon ha5yni ós a helyszínen készített
kis r,édett helyen tölteni egy-egy nyári éjseakát"

Nemcsa]< az elháfithatatlan akadályok (p}. ninc§ meg-
felelő sátrunk) Irírhatják a§a & cserkészt, hogy ne sátorban
háljon. Lehetnek ennek más okai is. P]. ha a kirándulásra
annyi felszerelést vagyok kénytelen magammal vinni. hog1,
a §átox (különösen, ha a csapatomna.k nincsenek kis könnyű
sátra,i, hauem csak őrsi sátrak állanak rendelkezésúnkre)
nagy trlls{rlyt, nagy t{rlterhelést jelentene.

Az ügyes cserkész nem esik ekkor sem kétségbe. Ha nincs
§átra, vagy ha sátrát válamilyen okból kifolyólag nem
vihette magával, keres magának más ltálóhelyet. § ha nem
talát ? -* Hát azért vagyunk cserkészek, hogy tudjunk
magunkon segíteni l Egy kis ügyességgel, kevés leleményes-
:§égget egyszerű móclcn, rövi<l idő alatt egészen jó éjjeli
szá}lás-helyet építhetünk. Ha kell, tartós építményt csinál-
hatunk, ami ho§§zabb időre (egy tábor idejére) is elegendő,
vagy hevenyészhetünk egy éjjeli szállás céljfua a magunk és
őrsünk számára csinosan épített vagy primitív módon heve-
nyészett kunyhókat. A célnak mindenik nagyszerűen
megfelel.

Ha olyan vidéken járunk, ahol zsupszalmát vagy nádat
tudunk szerezni, mi sern könnyebb, mint egy ía-vázra
.szalma, nád, vagy kukoricaszár kunyhót összeróni. Egyik
képii,rrköa olyan emelt falu hosszabb használatra épiilő
kunyhó készitését látjuk, amelynek váza és oldalfala dorong-
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fából épül. Ha a szüksége§ anyag a rendelkezósünkre áll, akár
a nyári nagytábort is végigélhetjük,egy ilyen ,,őrsi-kunyhó-
ban". A letőt zsupszalmával. nácldal vagy kukoricaszárral
fedhe§ük be. Ha nem tudjuk megszerezni a kunyhó
építéséhez szükséges, aránylag nagymennyiségű dorongfát,
erurek hiányában egyszerűbb kun_v}rót még könnyebhen és
gyorsabban tudunk készíteni, Néhány karvastagságíl taágból
háztető alakú favázaf rovunk ös§ze s erre erősítjük, ya§}"
egyszerűetr csak rátámasztjuk a zsup* illetve nádkötegeket.

Hasonlóan egysztrű módon készíthetó el másü képün-
kön látható szőlővenyigóből épitett, vagy kukorieaszárból
összerakott kunyhó, Mivel a venyige- vagy kukoricaszár-
kévék magukban is eléggé merev összetételűek, ezekből
készített kisebb kunl,hókat a fentebb említett faváz alkalma-
zása nélkül is meg lehct építeni,

F akéreg-kunyhú.

Ha erdőben akarunk magunknak kunyhót ópíteni, ahol,-
ta,lán fagalyazás folyik, vagy- engedólyt kapunk bokrok,
kiscbb ágak kivágásárai a legcélszerűbb lonrb-kunyhót
ópítenünk. A harmadik képünkön látható kunyhó íavázta,
fenyőfalombokból épúlt. Az eső, szél viszontagságai e}len a
jól épttett lomb-kunyhó éppen olyan jól megyéd, mint az ,

előbb leírt szalma, nád, vagy venyige-kunyhók, vagy akár
az őrsi sátor.

Az egyszerű módon elkészíthető kunyhófajtáknak nrég
egy fajtájá,t §emutatjuk a fakéreg-kunyhó alakjában. Ennek
elkészítésére a nri kis erdőségeinkben aránylag ritka esettlen
atlódik alkalom. De, mint lehetőséget és érclekességet ezt is
bemrrtatjuk. A lengyel cserkészek készítik ezeket nagy erdeik-
ben olyan vidékeken, ahol az előző téli erdőírtás maradványa-
ként aránylag na§y meanyiségú fakéreg all ilyen célra
rende]kezósünkre.

F'irlk ! Fla nincs sátratok, vagy valami okból kifolyólag
akirándulásra nem viszitek rnagatokkal, épitsetek kunyhót l
Ha valanú {rj módját, órdekes és használható megoldását .

találjátok a kunyhóépitósének, áruljátok azí el a }tagyar
Cserkész olvasóinak is" Balla Dgzsö.

11mellfrrlri zsupszalma
kunvhó.

F'cnyőlonrb-kunyhó. fPcpp Anlal dr lúa.l
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Á rirnaszonrbati gimnáziunr nyoleariik tlsz|átyábarr 1}ás}
nz izgalom, A cserkészpárt már rnegint kifőzOtt vatamii.

.,[{allottad" -_- fut Petár Krrkuhtz, az ellenpírrtnak.
azaz !,rothaclt saroknak" veuéTőhez, ,,Tóth §anyi a Kiráty-
hegyre akarja vinni a felsős cserkészeket, 

-}{áromrra!i

vakációt kapnak az öreg Loyschtól.''
_ ,,Nem tűrjük !" * vágja ki K,ukrr, ,,Enged,ienek milr*
ket is liirándtrlni."

Igy történt, hogy a megszátlás negyedik esztendejólren
kóí csapat irrdult egy szóp őszi napon ugyarrazün cél fe}é.

Míg a diákok vonattal keriiltek nágyot rcirlrty.tregv al.jáig,& cserkészek Muránytól gyalog baktattak, aiOtlrrletes
szempontjálról a sril_v"crs lrátizsákokat itt nrár kocsi hozta.
, Könnyű Iéptekket haladt a 2§ diák Marton paranrlsnok
úrtó}, Freny,o tanár úrtót és ínstitórisz bácsitbi (kéL fiaqtt veszekszik, a csapatban) kísérve a völgyben. }íegtorpan-
nak, Áz cgyik kanyarnál elénktoppan az Oreg Kiiál3,,tlegy-* vasy amint a jó garami hronyecek és }ronkák néveziic
* amint rni, felvid,ékiek, époly jogosnak és szépnek találunk**, a Kralová Hola.

,,lrel, fel, cserkész pajtás -_ fel a maga§ hegyre !'' *
zengjük a kóvetkező pitlanatban a méltóságtetlei. kopasz-
fejű óriás felé. (1935 m magas t)

_, Megérkeztünk Királyhegy aljára. Palika fogacl, akieiiirejött rnegszerezni a vaclászlráz kulcsát, meliette tót
ft.gvvcrlrordozója (nagy vaclász ánl Pálika, nem hiába
*rrlész a ilapája), aki most fegyver hijján ura hátizsákját
Ilozz,a, rn{g arnaz egy fokossal fiizít.
_ liírt }nondomo rni csak megérkeutünk, d,e bezzeg a
krrcsi csak kót óra mulva ért crrla *- patkó-ctefekt nriati -_s.felborjtott& peTd:r,s megszerkesztetf progralnmonat. Nc
hiseerr le is szecilern a ktlcsisról a kóres}tvízet, csak azhilli'tt le, mikor ncgtudtam, trogy a jámbor sziovák egy
szót, se ért rrz én lna§yar szi*almail-iból.
, D^"_T9.t - uFIe pupo§ -*- f,el azL a zsákot s oszt lássuk,
hogy feiériiink a r.ariáseházltaz az éj beállta előtt.

Az utat Palika se tudta, viszont a térképen se voltjell§lrle, nem csoda, }ra egyszer csak, pár órai liapaszkorlás
után, útlalan errlőben tatál|uk rnagrrnkat,
_ ,,Flallatian_izgalonr ve1 t eríjt a rrépen. Hogyisne l Aholcl már ott kantlilrátt a fenyők közt. Csak }fiitcn bácsivolt a megteslesült nyugalcm, Elvei azonban soh'sent
eng.-tltrik, hogy móg oly kritikus pillanatokban is kózbe
szóljon. ,,A cserkészct a firllr clolga'' *.* voll jelszava,

E]_őrekuldtük az iireg tótot. felderíteni. Ká,romkorlott
cjfrán az öreg -.' szerencsérc kevesen értettúk nyelvét, --.ele utat nem talált.
. ]a.lu lecsaptam én is a zsákotnat, szóltam a parxrcsnok
rirnak és visszafelé próbáltanr szerencsét. §rednrényt elcniil,
§zornor{ran bandukoliam vissza s r:gy§zer csak azt Útom, jó
úloir járok s netn találonr többé a csápatot,

§jha ! Elő a sípot. Tá-ti-tá-|ii.á í
Alattam ötven lépésre felel a csapat. ,,Gyertek ide fel,i|t az it l'" ** Kiáltottam. Továbl. rlrar óienevészeclnek á

fenyők, kortrmsöi,ót van, a hold fethők mögó bujt, a háznak
sentrni nyo§ra.

",liaiilia* l}aIikl lrtlvit t,tlzetsz minkct' ?''
,,L]izonl íglcn felvilztll,iek titeket a havasr* l'.' filz+n.r-

korlr"ilt a lTlaga kcrlvts {ol*s kiejtésóberr. ,,No akkor jó
lreiyr* yezert*z és niajd, rit,L alszunJi 28-an kdl kis liatrrrűi
sátor alat.t. ?" ,- vágtalrt l.issza.

Pilrenö. Vacsorázzrrnk, hiszen lsten lurlja rnctld.ig kell
móg mennünk ? ll

Palikát, azonbarr nem, lragv|a n_vugton :ralami,. íl.tltéczy-
val engetléiyt kórtek a keresésre s e§5. piltanat mrrlva Ó_ny*lte,őkct az éjszaka. A másik pittariatban iirlvrivalgássa!
jelezték :

,,ítt a !r^áz ! Itt a ház ! Gyertek !'.
.._ Ltra nem látjuk meg a verancia rácsáL a mögöt,tc fel-

villanó eseblárnpák fónyében, rrgralásnak vesszük aZ egéseeí_"

Jqv. a193rlr egy perc aiatt. rnegrohamoztrrk taiig fryitoit
hátizlákkal az épüietet. Igcn, ánl i Csakhogy be vút iálva.
Még hazzá nern is kulccsal, mert mi ur-ágy rábsicr:nak,
(r,arir,rr;:ót, hílják íg1, arraf<ltó), hanern eg5,, niéty.n az ajtó-
fólfába eresztett. sróffal, alnit csak egéii ktitönleges sióf_
kulcs nyit. Körülszaglászt.uttk. A fotios lrönnyen feifeszített
e5- ablakon a tleszka zsalut s azon tfrl üvegn illetve vasrács
nézeLt veiünk farkasszeruet. Szerencsére ivasrácsot eg_vílr
helyen más látogati,rk kifeszítettók s így ez etől kelleti-"az
ür,eget eltávolítani.

}íirr emeltem a fokost, lrogy beüssek, rle egy kéz csuklón
íagadott hátulról. },[artot bácsi voit. ,oCsak siiaa ti szépen
azt :1z iiveget" - rrrontlta.

Ez is rnegvolt s nosza rrrár liét kisebb kaliberű cserkész
be is bújt a nyíiásolr.

Leforrázva jelentettók : Nincs §egít§ég !tí
, ,,Engem ehessz, en8ern eiressz'' -* ktinyörgötü Insti-

tórisz Barrdi, ,,én vagyok ótom húgó, a csapat. mec}iarrikrrsa?''
A fiúk kórusban kiáltottálc: ,,Dugd be ólom a rrigót,

lássuk rnit tud !"
" ]lgr"r, ny,elve}< átlították egy§zer róla, hogy sza]<aciat-
lan kísérletezései közben feltalálta az ólo:n rtigOt *- s ez
rajt'maradt.)

Beclugtanr. Mit csináll, miL nern, máig sem tuclom, Tóny
az, lr_og1, az ajt.ót egy rnásodperc alatt kinyitotta.

Betódultunk s birtokba vettiil* a kéi szoba konvhábót
álló épületet

Aztán íolylattuk a vacsorát, § befíitöttúnk. A lrövet*
keztnén_vek rémesek lőnek :

Szetnfacsaró fiist és torokógctő szomjúság.
,,Paliká, lroi a, víz ?''
,,Yaláirol a vöIgyberr'' --* vetette vissza.
,,\il, ha ott van, eredj, ker.esd meg !'' -* hangzotí a

parancs s meginrlult Holéczyval, tótjával § a c§apat krrlacsai-
val Patiká a r,ölgybg. A kiirtös ültg az eresz alati aludáIgátott
időnkint. aniire ők síppal felelgeitel<, lrtlgy el ne vesiítsük
egYmás1.

.,Csapat sorba l - - Ferrl,őgall_vat- szerJrri !''
Széiszetltük azt a pár ágyat, ami az egyik szcrbában

i,ézengett s nraró fústberr, rnaró szornjúsaggií csináltuk a
fö.ltire a fen1,,ő-derékatjat. I(özben nrinrl nieiszebbről egész
elhalóan szólt a síp s Lajcsi kürtje szorgalmasan felclgeietl.

Fsik qz eső, beszüntetni a gallyszeáósl. kiosztoúanl a
}tell,eket.

Hrtrrá ! Itt a víz ! Örükkévaló§ágig tartott, nríg lelért
a gyéren csurgó kis fo.rrrisból, *- I-cfekúclni l

_" 4!ie helyezkecttünk et, beál}ít az a két licrűlő. aki\ct
felkütrltek,,fogadtatásrtnkra,.'' I{evéslibé utlr ariasan meg-
köszörrlcm szivességtiket s kiacltarn az útjukat. Persze nenr
vágtak,rreki az éjszakárnak, haneln bcszájjásrllták rnagrrkat
a kon,vireiha, ahol cszerint rnár csak ülve iehetett aiurlrri,,
annak aki így is tud.

Palik:i és }{oióczy int<enl fclmásztak a tetőre, ahová, rr,

párás levegőben kitiinően fethangzoti a Kiráiyhegyalján
mrrlató diákság danája. 'lehá1. azok is rrregjöttek.

Reggel ]rétkor lros§zan kigl-ózcrtt íelleté a c§apa! a
törpe fenyők közt. a csúcs felé, -\ vötgl-bőt köttositagok
rohamr:ztak trgyanocla, cle a gerincen iicsapó szét viss]za,
verte a vaktnerőket. Ugy festett ez a csodaszínjáték, rnint
a nap és a felhők harca a csúcs birttrkáért. Elhagytuk a

1r\
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liir;ltl lr:ll.viíkcl is, rrrár rls*k ira,vasi d*n.viilt kallaszk,orlta,k ;t

rnohrrs szikláli kiizt.
,,A c§dtcs |" rikkant*tt"a *l nr:rgát P*iila s 1cllrcrrrr}rltt

rninrlen rend. Minrlerrki e}sö akrrrt, lcn*i"
A szélcs ,lregy}rá{, btx:sap*lt,. Megttllle rnrlg eg5.,párszor,

míg eg_v rozzant hár,ornsz(igclési átlván1, ei nctrl ítrtllta- lrogv
szüttal tényleg nirrrs továbli,

§atryi érl fcl tllsőnclt. Fölrtbogyiikelezotl lálrakkal áltl ,

+le nri is sóbáivánnyá. válltrnk, lrrikor a túblrtalon tncgpillrrn-
tolt,rrk a vötgy kiidiengtlrélről lrajszáltilestn kierntlkctlr.;
Magas Tátrírt.

§gy szólvétlte zligban, szirraz felrérnernűt óltve, belc-
tnosr:lyogtrrr}r I,ar:i ttátyánr gépétre .. - mint festiii csoport-
kép"

Egy felvétclt, * {"ávoli G3,őnrbórriíI is csinált L,aci,
az Alac§olly 'I'átrr* legtrragasabb t-s[tl:sáról. de czen csak érl
állhattaul ijrt.

Áz a szenrlelen Pe pla mégis otlalrltporotlott tgy til,allan
pillanat,barr rt szik]ílk liijzé s a lelvi:tcl rírfl§l-örtórllc titán állt
cs*rk fcl nagvnevctve, Laci nem kis lrtrssz{rságár:r.

,,"Iiinrrek a diáliok !" liangzott kisvártatva. Tény}eg,
rnin[ a h*ntr;yák kallaszkoiitak fellelÉ kisr:bb-nagyobb cso-
port<lk s nrire az első feiért. cl-
i}oritotta a t:sűcsct a kötl. hogy'
azrttán rtrár csak röpke percekrc
tnuttrgltsslt l kilátást.

,,\Iizet vizet " kön3,tiriig-
tck a [t,lérkezők.

Fig5,elnreztettenr a fiúkat,
}ogy spóroljanak a sízzei. tríert
ezek tlélrrtán -,.isszamctrnek a
völgybe, cliittünk pcciig eg_v }rúsz
kilotnéteres gerincvánrlcrlás ái,
^loli, a víz nrittdetr t,erilén,ye uélkiil"

I}ehát a cserkesz. alrol trrr!,
§e§ít s lrizon},rremsokára mi iiez.d-
t.iink szcmj{rhozrri & gcrinccn.
Csúcsra fel, csíit:sról le tncn| a
c§a}i:tl-, tttig .icbbfelői a 1"isztuló
völgybiit lell.c,rnyosúlri Tátra rró-
zelt reánk. Délben senki se akart-
vízttélküii ebórlhez üirri. Etóg volt
r-egnaF a vízt*len vácsora. Patiká
tótja mint a kopó törtetr:lt előre,

,,Vízct szimrilol'' -- erósi-
tette gazilá.ia.

\osza utána a fiük. É]s lássa-
t.<rk csoilál ! A t*rmószet fia víz-
eret Iel| ir gerinccn, Alig-alig csö-
pógtitt, tle micsorla áldás voit l

A Yelká Yapenyicánál hagy_
tuk el késő tlélrrtán a szél*s
gerincet. Tóiok jöttek szetrrbe.
t}gy jóttek felfe.lé. mint légv az
üvegen, Ránk köszönnek, De.i-
szen megörült Paliká l ,.Azt
rillndjirk vílrnak nrár r.,'rrrk ]"

1,,rrllrtIl lr lrit,ál1,Itegycrt, Jobbríll harmariik: Martcur bát:si. Ilr.rk<tsstti,
I,aliká. Eliitt€ c t<Üitos" mellette ÓIom Rrlgó. Fennállók közt lrar-
nraclik Palikri tól,ja, második én vagvok. Köpenybe burkolva sztr-
k;isos kom*r pozával Pcpla. előtte Irrstitórisi hácsi. Szanaszél *

száradó át-izzadt irl§ek, !Tr.i!h I.liszló fe!1.1"}

Or|rrva (18,1i trli ós }tátul e !iirálvhegy 111}1ii Irr1. \'akllri
[.érlitip tlrli;vlr} Pa!iká hevcr a képen

,l'j',,1l,|l';i]l]"-::;::' tjgy is lett" Fól órán belül
. kunylról értúnk, rlliítte tűz. nrel_' lette tót, benne pompás felrvií-

ágy-
lJizony Lz csak amolyan

gerendálról rótt nyitott lrisk*l
volt, az ajtó\,al szenrbcn kővel
kirakotl helyen hasábfál< rigtek
a földön s a íúst a kivágotl patl-
lásnyíláson írt keresett r:tat. á
szinclelyek közt a szalrarlba. ].}e
körölköriil arasznyi ya§tag |iI}§ó.
illalos íenyő-ágy (n,em is tlyan
silány, utint, amilyca ,ni heve-
nyósztiinlr az s§te).

r\ külsii l"iiznól voll *r va*
§§ora. "I'ábortíízünkhtir Paliká
tótja nesóLl csorlálatos bistóriá-
kat Jantrsikrirl, a tót Rózs*
§ándorrtil, amil. gazrlája fordít_
gat,ctt nekünk.

Lajcsi ktirtj* beleharsogta
a vöigybc a takgrorlót-, lefekiid_
tünk"

Az iirriek az volt a f*ladata,
irogl,tajástáncot járva az alvrik
kiizt vigve a hasábfákal a {,íízre,
s vigl,írzzr;n, h*gy a pattogé
szikráktól senki mcg ntl g3-ú1-
latljon.

}íóg íE;y is kiégctteli r-.ehátrt
pokrricot a .Tancsi-bollrák,

Hajnalb*n újra Lrrlporr vol*
tr.rnk, hcigy azlán lrol hason, ho!

}rillrtlis lr {il iitttlrr!ri:l
a ltii,;il_vht:gvrií}

í'I <',i }t !,ti:;:iti ít l.tlt:lt!*i,)

egyebii11. szánkúzeunk ]e a sötétlrtn l,Ielpára a vasrithoz.
.A btfutó vorrat }rozta a clrákokat. Kóir:sönós ü<lvriv*lgás

rtl,án lrri is elhtl,r:ezkerltürrk s ősi szrlkás szerint mirrtlenkil:
i'elliúzlunk,. a_lri l,aialrtive1 ]titülrttile inagát. Hclgy milretl
álioi-t cz. a íe ll. úzá-s. arrir} csak anlil,ii, itogy Lajcs,i. kijrtilsitlrk-
nek kirtlledl a nadrágia bclé,

,Azl.án nóta rliriat kör-cttltt. IJreznóbányátírl a hires
tisztllci ftrg{askr:rekiin a prrstaklic,sit utalták ki rr*kiink, ami-
neli nagy, nyiiott kapujából ponrpás lriláttis 111,jJlrtt \agy-
}íagvarorszírg leghataiI}rasabb via{luktja,irá - amikerr
ílti;teniünk. ,- n,,ielőtt Rnt5li *jbírl k*:blóre ölelhette íiaii,"

Azóta i.) cserkószcsapal. van ;r lréí-czer jirkostr Rinravlkx
Sobtrtírvá ve(llFtt Batl"iban. 9 csapra!. 2.Xtl c5..1r6.rze1. f)e az
,ircg liirá.i1,1reg}-. a biiszk* Kralcvú Llllla lsak azt vária,
nrikor 3iirr tnár ltozzá az a lná§ik .1Ért]; salla!. lrogy ápolj*, azt
az ilvezrr:rles k a prcsot, Bmel}í ín ár-§lil.r g! : l: a,L: arlássa} ítln r t g el,
}íátvás királ5 begvt 1-i!.ek"r:l vírr. 76;1 q --711 !, ú' .



Egy alkalommal olthon a paran(:snokon őrsi-sarak
ver§erryt rendezett és rni ala,posan lemaratlt-urr}t Töbtrcii
ktizött azért is, mert a, falunkorr asztalos rrrunka is votl-"
§{ost éppen azt akarom megmutatni, brigy hogyan telrel
mindenféle pénz kizátásával c,serkészies, nagyon rnutatós
és használható keretel készíteni. Ternrészetesen iít is, rnint
más faragásnál, az ügyesség. leleményessóg, ;i, találókclnyság
a fontos.

_ Sötét képhez világos anyagot }rasenálunk, világos kóp-
hez sötétet. (Világos pélciául-a nyirfa, sötét. a tritgyi

Használhatunk a keret összeálíításához t*ljesen sírna
ágakat és bütykós érdes felületűeket, Erősíthtltünk össze
két-hárorn vagy több ágat egymás mellé (1" áhra). Hgy
vékonyat és egy ya§tagot. (2. ábra,) Trrtljrrk, }rogy őssael
a tölgyfa nem vetí le a sárga leveleit, csa,k az elíís tóli szól

Képkeretkészítós

A ladik

szctlcgeti le egyenkónl. }itrctünk ktiszit.tl-tónél fellras*nál-
ha,tjuk *zt is. Az ágat, tlr*l;,.r:Ir sűrűn vannak a levelok" r:sa&,
a belső oldalán tisztitirrk üieg :r leveli,ktől, alrol érintk,riailt
a kóppel. lgv rrlintha sárga L:oszclrír logná lie a kélliinktl1,.
}Iegteheljúk rrg;yantzl ienviiággal is. Ek}tor zi}ld koszgríli
kapunk, Ily keretek r*elletl &lkalnrezbatunk a talr:n toboa,
rrralrk rlíszítéselkcl ós nagyorl kedr.es. cserkészies §er.kot
kaptink, amel_rl. állanttóan err:lékez*,eI b*nnirriktt ketlvtlttrl
x_v"ári t*rtózkorlási helyünlire.

Az ágakat egymáshoa erősíthet,jiih, sl;ár€ávaí, rtrdtt.al,
err_vvvr:l, szöggel, *sak arra tre,li üg3lelni. hog5 az üssze*r#-
sít.és iz}óses, gorr*.os legyeu"

Fia kót, iláror* il_v*n k-eretet megfaragtaLok- rncg r.lrlt
olt{va az iirsi, salak eg.yik prclbléutílj*, a kép keretezése.

Irtserekazz,Ándrris" 227. tsap*l..

Ilz a csónakfajta megelégszik a legtürelmetlenebb és
a legmostohább bánásmód<Ial is.

Először is megtisztítjuk ós megvizsgáljuk a ladikol,
hogy mit is kell rajta javítani. Megnézzükvan-etörés, kor-
harlás, repeclós, valamint azto lrogy a csavarozások tarta-
nak-e és merevítése nem gyengült-e meg ? Ha korhadást
taláIunk, azt. ki kell emclni a csónaktestből olyanformán,
hogy kivéssük a, sérült részt és helyére átlapoltarr {rj rtara-
bot íllesztünk. Ügyeljen mindenki árra, hogy az átlápolást
borclától-bordáig kell vógezni ! Ha borcta vagy valámely
merevítő törött el, azt legcélszerűbb kicserélni, mert az
összeszögelés vagy c§avarozás csak ideig-óráig segít, A
repecléseket, valamint a tömítés hiányaít {rgy javítjrrk ki,
lrosy a repedós széleit késsel kicsit'lefaragvá megnyitjuk,
ide összesodort kócot vagy mohát tömüni. Ehhei ceúze-
rűbb kis tömőfát faragni, A betömött részt azután bosszan

''''l _,:' |'::-. j,ll|j:',l , ]l,].j ,..,rlj|]]i]i

hasíttltt, vékorry fenyőfalemezzel, befedjük (15 -,"20 mlí}
széles, 3 rntn va§tag) és eszkábával erösítjük a csónak-
testhez. Ha trjmítési és kictseréiési rnurrkákon tr1l vagyur"lk,
a }azull csavarokat meghiiztuk, a laclikot. bckátrányozzr"rk"
A kátrán_vozásnál a fenekét szurclkkal lcevert kátránnvai
(5 : 2 arárr_vban), az oldatát tiszta kátránnyal htlzzilk §c.
A behúzást adrlig ismételjúk, míg a fa a kátrányt .* amil
legjobtr forrón kenni --- beissza. Telrát kb" 2-szer, 3-szor
kell átfesteni. Az úlésdeszkákat ne kátrányozzál-ak be, meri
sokáig fog és piszkol'a kátrán,v, Ira nrinclenáron óvni akar-játok. úg1. fesséiek be r,ékon;ran olajfestókkel. Miután ;i
Iatlikot néhán_v napig szárítottuk, vízre tesszük. fíialatt.a ladik szárad, kijavitjuk a szerelvényét. A lapátokat,,
csáklyáiat lecsiszoljuk iivegpapírral, esetleg átfi:stjük. Áz
er:ezöknél a narko}atot, sotra§er§ §zabad festeni,

tr}alázsfalui Kiss Ftrerii: dt
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AM§fi"ícAN YlAToR NI\PLÓJA

A §z€rző elindril rr,,.Zöld Pokol".felé. 1l{ég tsak ílljil elejin v;,rí. ,", Mernók egy fogatlá.st ajánlani, }rog_v tls itt kivettt:mári§ tóbh ka,ltrndon esík át rZ indilinok kÖzÖtí, óráját, -- lrogy three o,elock-től, 7our'o,ctiőt.-ig öl,pil.rcenkónt,
A hatodik nap .eggeléír végre elórtiik az első ,,er<lő_ r'áltakozott szem,eink erdő felé iránYÍtása. Miut:'in én, az Ön

ket,,. §zek az eraot á vizek montén leüdauu fekszenek ajánlatára nringyártaz első öl percben kez.ltem eI szemeink
a íöl<lön, guebrulchok-nak hívják é§ nas; területeket váttott ]riélesÍtését, *- világos, hogy ez esetben ön valt- n,

töltenek meg. Ezeket a szegény fákat géppól nyírják le" soron !

.rnint az enrÜer haját. Eg_r, pe"Óig sem iait egy," rrátatmai *- Téved, ml" Cook !

da kifűrészelése. Egy rnásik lövós is eldördiilt, Ez, levittc a.z irnént,
Bzekbót a különös errlőkből, ._, tannínt {.ernrelnek r feltett kalapot.

Csak ezórt prrsztítanak ki ezer és e"Ór hektár területet, ,- Irogadást, ajánlok Íel. . . száz r]oll,ár. , "

Tannint, boiharnisítási és egyéb célokra ! Az északamerikai -_ Yes. . . rlc csak egY hónaPi elŐrcdatált határidiive}.
erdőkből ujságpapírt gyártának a hazugság céljaira. Vitat- -- Aoh.-"!}e§.".well ] YanegYPuskája?
kozni lehei rota. meüit a hasznosabü, il{in<lenkóppen 2z *-- Guggoljon le, mert lelövik . " . add oria a Wlncheslerl, '

*:r<lők húzzák a rövidóbbet l Estéban !
Mi, itt a Chaco-ban,nenrfedezhet|ünkfe]sernmit, _ az Estéban és José, a mozo, már ott fekÜdtek lefekteteLt

igazi úittlrők itt, a favágók. Minclen vasrltállomásnál ia Sa- muláik mÖgÖtt a naga§ fűb9n, hogY senr q§ §ern az ellenség
banáig.százezróiel}re""ita guebracho, várva az elszállításra. nem láthatták 9gYmást. Mi is }erfutcigáltuk a nrulákat,

§sti táborverésnél rendszerint t,üzet raktunk gally- miközlren Újabb két lövóst kaPturrk.
töreclókből, száraz alfalfából, arni nem egyéb, mint lucerna, Mit lehet itt tenni ? Cook végre hozzájutott a l,Vinches-
Hgy kis á§as_fára raktuk a teatőzöt. Éát u' s.ersaámot itt lelhez, meggYŐződÖtt rÓla, hogY tÖltve van-e, aztán felállt"
aűt%a-nal< hívják és a vacsoráz.ók száma szerint csövek Rövíd ideig keresgéll, az"tán elsü|ötte"
állrrali kí belőle, Mi, persze, csészéből ittuk a zöl<l teát, a Kiáltái felet iá az erdőből.
yerba,nalé-t közbe sz,aritott hüst rágcsáltunk némi sajt és Kihrlztan a nagY revolvert, felugrottam Ós Estébannal
[cn.vér_darabokkal, Ezt a yerbát az ri n" yerbaterók syÜjtik megroh&moztuk az erdőt. Gyorsan futva, nlinden iakarási
őssze f;rleveiekből, illetve egy-két bizonfos fa teviieibo1. felhasználva közelerltünk, míg az e}ső fákat elértÜk" MiigÖt-
Ezeket §zedni csak a yerbatóiok-nak szaúae| akik ezórt az tÜnk futottak Cook és a moza.
állarnnak adót fizetnek. Mások ellenben úgy lrasználják ki a l-Iallgatóztunk. Hátrafelé is cserrdet intettern" Senkise
helyzetet, hogy a gerbale idején gőzhajóvaimennek a partok rnozdult. Keresni keztltÜnk.
hosizában, a-trajó-nregb{rjik'egylggy óriás fa lomtrozaiában, Yégre az egyik vastag algarobanál ott feküdt a betyár
mialatt a iegények, a.Ío-tio"ugóttőÍ"láthatatlanul, leszedik á halva. Per§ze, hogy egy ,,criollo". Fiszkos, mocskos, borot-
yerbút. (Ezéít azonían.r.m áitol* ;irt,; válatlan. Öve kiirilt töltény-szalag, clíitte, a fííben, egy

Á fákat kivágj a ahaehador {ravagO;, a fatőkéket olasz és Ócska Remington,
span_vol kubikosoú-á§§ák, vagy iounanilat ki, a rájuk követ_ "', Már is itt a betl'ár, *- rrronclt-a Estéban ** rnintha
kező-íarmer, a bozótot'írLjá-, az urrgoi p"Úg vőt és arat. azt rnondta volna, ,,itt a rossz iclő".

"Iaj, arrrrak. akinek itt pérrz nélkül Ógy áaraú erdő jrrtott. __ Miért ,,már is" ?

]r,íem tud vele mit kezrleni, kénytelen óittragynl t * Mert még nem elég magas a bozót l
* !íondja kérem -* szólt egy meleg napon, meliettenr -* Well ! - monrlta tr{r. Cook, amikOr meglátta a

fultatva, mr. Cook, -- nem látja még az Arnazont ? halottat,- 
Körüljártattatn sas_szemeimet á láthatárono rle semmi - A'uerg line shot, PomPáslÖvés-*gratulált. Estéban

nyomát sű fedeztem lel. yalószíníiieg azért, mert ijtezer leoldotta a halott tÖltén;*-Övót- s a ReminglorrL hatalmába.
kilóméterre volt ide. kerítette"

- Nem 1átom, - nrondtam kissé csúggerlten, ,* móg ^*- I)ont mention it ! . . . a fogadással hogy áttynk ?

nem elég élesek szemeim . . . Ma már időszerű r'olt, hogy a Ria Bermelo-t elérjük"
-* Éérr.r, mindig az erdő fe]é . . , a zölti szín táplálja a Pi is értÜk estére. Azonban estig állanclÓan a fcgadá,s kÖrÜl

§zemot .* mondla n§godtan. folyt a vita,
-* Váltsuk fel egp,mást ebben . , . nem szeretnék A" Bermeio-nál ismét szarvasmarhák srrkaságával talál-

,,t*ltáplálkozni"t koztunk. Mr. Cook szóbaállt az egyik uaguero-rlal (nnri
*-" Well ! "*- mondta erre komol1,an, masyarul csavargót,itt azonban pásztort jelent) és rnegvett
Egy jó órája csavarogtunk már az erdő szélóhez közel" egv szép, n,agy állatot két dollárért. Apásztor tll.:it -,1oOor' 

",az algarol}a tönkijk közt, amikor az erdőből hirtelen sgl, á,llat lábai kiizé és összekötözve. otttragyla nekünk, -*-
lövés dörrlült el. csináljunk -.,ele amit aliarunk. Az ökriit :iztán Estéban

Mr. űook mrrlája felsóhajtott. bánatos §zemmel tekin-
tett föl gazdájára. Aztán összerog1,ott és nraga alii temette
C<rrrkr:t, hogy {tgy kellett. kikaparni alóla.

--' Iiin volt a sor, hog_v az erdő felé nézzerr ? **,kér-
dezte, nrikor felállt ós kaiapját a feiére tette.

-_(1nöni -feleltcnr"

leölte,
Mincljárt le is tábaroztunk a falvóparlon és felállítottrtk

a sátrakat, barha nagyon marhaszagú r,olt a környók. Az
állatok vonulésa még eltartott. egy "ió óra }rosszat" Aztán
elcsendesedetí a poros táj.

§ mo:o, aki a tíizgvujló szerepét töltötte bt ilyen
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alkalmakkor, §yar§:ln clőszedtr: .l nyár§r.t, nríg rlri §i:§ít,el-
t,iink a száraz {iivel iisszegyü.|t-eni, ltt. mrir iinrót rnesszc-
körbcn rrcrn volt ía. nlég csak egyctletr boktrr senr száz lri!ó-
mélcr tr*örzEt.btllr, A ]tiivór cornliból szcictek*í víigott le
Esl.éban,, nríg ón a zsir,án;ltecsenyíí készjtettem. rncgíelciíí
ntennyiségű szalonna-szcle{,ekkct. A hirs nagyszerií illat,.,t
árasztott s a mltté is forrni krzrlelt. ., lizt ez egl.szer lrorrai
§diszereztük.

I_Itána rragyszcrű alyás esett.
R,egget íürdés a Bermt!o^Llan, rnajcl felpa.kkolturrlr.

§stóban szakszeriíen vezctetl,

" alg_sy nreg t,udtam álla;líl-ani, tlél-nyugatnak tartottunlc,
Jtogy kikerüijük a t)haca boreal mocsaiaii. A" rrtrlák, anrini
edilig is tatrra,sztaltam, nem nagJ-orr lelkesecl*ek a groósárért.
}lészint a piór:ák miatl, Érthctő J

. Egy helyelr, r,árat,lanul indián gurry}róra bukkalrttrrrk.
A §.,."}:},,i előtt egy őreg incliánus iilt" Nyakárrál fogva odal ol{, köttizve egy ciilöphöz- tlzit r:z Jtli '.}

0t t ;il}i rrrrk t:sotláI kozr.a * iőt t.. list éban rrregszólítcltra.
,Az indiá,n iireg volt és sováu3,,-, tnint a hét szűk esztendő, Azt
feleltc }Jslóban szerint, lrog_v rn.ár egy }rét ót,a uetn evett.
Éh-hatálra íLélte, az át,tpűÍ** tiirzsi" arnel"vhez tartozolt.

§*télran kiszabadí*

Ae {)gyili vastag algnt.olr!}nái, ott fekútlt a }ralott betyár

Ví. lr§J§Z,üT
Á, Korrlillerákban

Általátian neln sok irrdiárr rnulatkozclt.t a környéken"
l.ehctőleg c}kerültüli tiket, ők is lrennünket. L3etegsdg ser*
vett elő sen'|eil és a szó szoros értelmóben vett ráráaÜag ts
<_lsak akkor rrrr"rtatliozott. L{zt- is tril,q|rtonképpon a se§*k_
oktztáii, aln,iket a szokatlan }iyereg icléietl ető. 

-

A gyér falvalc inclián lakossága olt <lrrlgozotL a r,áro.
sokbatr, rragv gyárakbarr. Otthon az asszernlik, öregek ósgl;ernelrtk nrararltak" Ezen a tájon íi:iírir k 'és 

*inlac*k
laltl ak.

fig.v haciendát kerestünk, amelvnek azorrllart semmi
nyomát_ n-em találtuk. A neve i Ltts intma-s, és -Las áxírrl*s
sehol !

Este fcló a fót^sijtétben kandtláber-kaktusz*k kdzi:
áiltunk meg. Balrril rragy zöId }reg_vck sötétlettr:k.

. -.__Arra eimegyürrk i ,*-, m.ondta Estéllgn. aki izza<l1,
minl a kurIa kigyri.

_ Miféle hegyek ezek ?

- Er, it[, amerre megyünkl *,- Rolivia ! A hegyekperlig a Des 1sablarlo előnyrrlványai, lr,ol:rapra nran-fian
lcszünk. . 

^ * Do, lriszen, rnég a
Pilcomaplótt, innen 1lá_-
gvunk !

-- Ugy van ! f)e iit
a halár €,pt,e, hír2Ár|ik ..,
most ilt áll a nag1" kér-
<lés,.. §snore§ €rri]
akarnak menni Boiiviá-
nak, mely járlratatlan,
vad ós |tlII ttsith indi*s
bruuos ? vagy pedig il
hegyek teló Coltcep*iort-
n*k"

-*- Á }regyek feté az
út rör,irtei:b és ismerte}:b* foiytaíta, ** a főrlrr*
]og, }rogy a I)es poblada*.
keresztül jusstrrrk és el*
órjíik a va§ulat, rnery
§rrcrd-biíl La 'Paz-bi
visz,..-*Arramegyünk.

Még eg.v* órát kap-
tattunk {őlfelé az u"dő-
vel boritott hegyen. A
hegyi erriiík, ilt, srrhascrr
oly siíríík és szövevénve-
sek, rnint a sikon levők.

tOl,ta az öreget. Enni-
valól adatturrk neki, Az
ilrcg nrohón r:vett.

*- }"{iórt ítéltek ha-
látr* ?

. *, Vert nagyon iireg
vo|t ós terhére voll a
liirzsnek. . . ,

Aritunk ncki més
vagy cgy hétre való
ólelmiszcrt, sa.ito!-. ke -
nyerct, hLrst. vízet. Meg-
adl,rrk nek.i az irrirryt is,
§lerrc men!*n, lra el
akar,ja (:rni a Bcrntefo-t,
*lrtely számirra & szclb;r-
duláslehet"..

Lilat ' nern láltunk
}rárom tlap rita. Estébarr
atlta nteg az irányt, A
iöbbiek hallgatagon lo-
vagoltak utárta. IIárom
}rosszú, víztelen nap voll.
az. (]ooJl r}j rnutája sok
gon,lot t arlol! gazrlájá-
nak, mcrt rillanrlóan bö-
gii]y9| trtrin kaprlosva, néha hajszálorr, m{rlott, lrogy le nernvetetttl ltrvasát' egy-c§y arroyla-ba. Estóban iiuát:sárapetroleurnrrtal kentük be a rnrllírt, A petrolerr&ot a lám-páukból szetltük ki. §nnek az vtllt a következnOrrv-, r.Gi
Co.ok petroleumbíizl rirasztott s ennelt kövctkcztóÚ.ri "nS*líire. vagy há_ira liiiltlt*rn őt szenrléiőrlni"

,,.. _ §6ry-szerre, vár,atlanul, valarni gorrrlozatlan kocsiúlfilórt j u tol"t rrnk ki,.Flpperr akkor nya.gnit 
^.rn 

icgy elilige n.tia,
:lho§\ itt,a íjy{,,§-kocsit hív.iák. }Jlőt nég1,. tó e§ymáinleiló
íogva, czek r.iiítL nrúg iráreinr pír ló, A továk olrlaiárr €gy-eg,}"
üagué|r(J lovagoll. A, kocsis i§y tulajdo[képpen csa:.< aá eiib
nég1. lovai rtiligátla, Nagy- cjgngetóísel és l§mával robtlgtak
egt,ik, esl.zlrtrúírit, .t: nraiikig. ázek az eslartcidk .gl.rrraltói
aIJagDall 1íl[l -t2{t kilónrótel távolságra vannak. §i clt,üní,
rógi kor ide lonuit vissza. l

I]zen az úion aztirrr gy$r§&u rabogtunk előre. }fég ö1.
lra.p tel1. el fárasltó !or-;1gt;i5l;g|, *ztán rijia erdők tüntek íel al,átbatáron. lfzek már lcjszdklől órinte;tlen ős-errlők voltak-

l{ rjzcliekrrek lát szr_lt t a k, L)okros, gomolygó f elirlct ek. Ea
*zrlnbltn, r:sak. látszat volt. ir c,salóka itita i*ineg*k nlég kót*api lobogásra lró"nyszerít ctt e k br:lrnünk"et.

l{arln.arini1.1i este értük e! az er<iti!.
Kereszlil| ".,:i§t,r;nk a Cha{,i-1l',

Azotrkir,ül ez az erd,ő, a szokotl, nrccsár-szag lrelye tt illatcrtlehclt, ami rendkir,ül feliillített. §itb-tróiku; e rrlő*ek
mondanánr, de rrrár itt-ott oly,an faalakz*tokat ]áttrrnk"
anrell,ek fantasztikusak voltak.

. Egl, hell,en megszakadt az erclő s eg;; kis, tiz-tizcnk§{,
nég_l.zetméteres fűvel borított kiugrá*hoi-drtiink.,\ mtrlák.
höra'gtek a fáradtságlót, Mi is na§.y§n *llrviitteknek érezliik
ntagunkat.

A tisztáson lenyergeltüuk. Az állatc,kat kiki-itöttiik, 
'íilriil,en volt. }Iatalmas tiizet rakl*l.lk és fntt,,11r-,!, 1,31;11i 31

szokásos nlrrílí"
Csillag_csrrrlák világa tárult fel l,r. lig,,:rl. iiilöttlink" It!:jtival tisztább vol1, a levcgö, miírr a pirr.,. rí].:s;!gcn s így;:csiIlagok fénlt,sllhbctl r agvogt ak,.

A tá.borlűz l|ényénél eiíívettem a térképtt és tanulná-
n1,oztam. 'Iuiajdonkóppen még *z a, gtl.:biór:il is a eha*a-
troz tartozol_t.

Néztem az útat, amely még reánk r,árt, Szálnít§atígyu
a térképerr. Nagycla-nagynak tün,t il]. \íÉg tsak mosi'r"lrker,-
tünk ei tulajdonképpetl az ílt 1,;ez, ji,-t1 rz. F1.1]i:,i*" !]razilixI
Retlentő (tt l

Nagycl si;hajt.rr;:, fekitlltm ll l:_c ai,liilal;;. :rli*t il

'aknnrlok' ,1,1i!\.1riir|i]
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A C§mmK§§x§T yfi-§§rönrÉ§§T§
I-El\üYf t,í.}fiszÁ0

A ]engyi:i *serkéseet elriszűr ar r;sztrák
császárs/ig t*riilcté!i, fialiciáb:irn verl cyi)-
,ker*i, Az elsíi lgnxyrinyelvű cikk, emcir* az
l;tll§oi s{ouij;]§rriI szilli, 19ti9 novenrber 1ó-irr
icle ní meg Cajicia iiivárr:sátran. Lemberg-
be;l (Lwow).

19it}-ben mv,qalakult Lernbergben *z elsl'i
lelgyel *serkdsecsapai" 19l l ttvlrszán mir
tiitlh kü}ünálló tiú- ós le án:*csapli múködóti,
l9i?-tren, az osztrák cserké.szniozgalr:m !&z-
ileti évél-.en. a l,jllg_vel csi]rkészek már négy-
*rren voltak.

A háirorú kjtOfé§éíta 1eeinkábi} a régi
Ausztria területén fejlíjdlrelett ki a 1eníyci
cserkész,et, mig ()rosz_ és Némelországbarr
a kormán§,z*1 cln!,or|1ott nincien iengyel tii
rekvést. fzek a törelivi lcj., 191l-bün. a ilá-
liciai cserkószet orszá.,lt:i kiaiaku]ásirnak
éví-hcn mi; ir:lcntkcztck. i: oro\7 és po-
i$§z uralom alatl azonbi; esek titokbtn
1appaltghatl.iik.

()rosu.- ós Prlrosztlr_szi§ 1en*l-el cserkó-
szeirő} kevés;r hite]cs ]dai. meit ott c§e,r-
készruhítt. je]vénvt senki sem viseihetetl a
,batilsiigrlk iiialna ioiytán. Aki cserkész

"-t,li, ki,kór;zósér ol},an jormában i9ert..
.r:iit rtcrn lchctrtt megtiltani.
A leng5,g1 cserkészei genezise a nemzeti

és kaicIi.kus iovagi szel]em újraéiedésérc ve-
zethetó vissz;r. A íüggetienség és egyesiilé-§
rrlín irhitozíl lengye,l nép ifjúsásába ezt .t

szellemei i§l ekezett beleneveini a7- elnyo-
:nós idején.

A lengyel cserkészek a világon elsiíkn*k
bey€zetlék:izt a szokást. hr:gy csapataikitt
11crnzeli hősökrűl nevezrek c!. A csaplt
rninden tagjlrnak kötelessége volt rnc5is-
;nerni a mitltaké!. él?ttairtdiretéi és kiivpri
annak íellcmúr l riia§a je 11cnte lriallkít jtsá-
ben.

Ántikor a nagy iráborír ],itort. \usztriában

\z ,9§{i§Z világrln Int.gentlékeznek ápri!r- ']l ell szcnl til,iiLg5,,
rüi, á lovngi tlrónyck c§zmón},képéról, .\ fenti ktíp u buda!
vár oldalálran ir}ló szobrot álrrázolja. elótte tisztelgő cser-
késszel. A kép frdeke§§ége, hogy iObb rnint husz áwel ez-
*ióli vette fel Gyertyánffy László, a királó cserkészfl:to-
grefus s tg5,ik tegelsó cserké§zleyclezótapon is ez a kép vtllt,
ünnél a sioborlr}l tisz.telegnek az iflei szent G5 iirgv llltp

fllka}mát}ól a hudcFesti katolikus cserkészcsanqIok

ntiir l:lcIcczer ienÉyei ,,§kaul" és tiyrl!cszá,:
*serktlszlítly volt, il f§loszt{.}ii l..*rr§yeir:r-
szírg ggyéb t*riil*t*irt pedi§, e§ymáslól el-
§zigeielvc, §zintón tiibbe?r:e n níiködteh ász-
re vátleuü l.

űaiiciábirrr ;r hadserexte!vonulásck anrryi
pu§ztít,!§t okoeillt, bogy csorkó_tzéi*t .t

békebet,i drtclernbet ggyiiltalában aern vrrii
]ehctsdgtls.1915-hen. anikcr az orrrszok ki-
nrít*tték Lcnsyelországot, a !cn$yei csef-
készel fellendü}t. §gysztrre tízeztrre bt,,csúl-
ték a cserkószek számát. A nómlt me§sziij-
]ás alá került yarsób*n nagy yirágzíisnak
indult mozgalrnuk. *qzemléket, !á,hl:rokat
szaN.radon rcldc2h€,tiek ann!-i szcrn*rr1 r:lijl--
mény után.

Á- hírborír kiizepén {jalicijtbtn miltd**ütl
}9hetelt lírtni ielhiljtr.ltt karimás ka}apú lc;;-
syel cs*rkészeket_ ichérs;rsos zirszliivli.
amelycn jeiszavuk dí,szlet|: ,,CeLrv;a j !" (Vi-
svAr,z|)

áz ijnátkj L.engyelors:zá3 szüksdgességé-
nek élzetc és l vilásháború ícrdulatai. a
lengyel lá§iók múkódése, e ien{}iei cserkd-
szcknél érthetíjen kiíel!rsztr:ttók a *aicinís
szellemet, amtly rnindvégig ieiierrizö r*aradt
a lcn§},el rnozgaiotnre.

Pilsrrdszki-lécióban az elsók kö:;l voltak a
cserkósze,k. A lwo,*i múegyetern e strkész-
}t:l1lg.rtói kültin brisádot alkottak a 1égiíltran.

A lclItrlrrni Jamtroreen egészen az rrtolsl'l
pii]anatiq ltiába várták a len{yei *serkds:rck
ötvcn{;}§{1 küldöttSégét. áfiel.,/ct dr. Stru_
millo krlkowi tanár akrrt eii-rozni. De mir-
gu,k hulyett csak tál,ira|oi küldhettek:

,,Lenxy-e'l cserkészek neln vchetnek rés2i
Jarulroreen. §egíaenek civilizáeiót mi§men-
ten i. "

Az egósz
rokonszetvben
arra gr.líd0Jt.
iOlytetnak iljukba betiirt

nümzetköZi g3/iilek,ezet szjye
dobbani össze ós fiindenki

nilyen e]kesereilett i(ü?dehret
lengl,el cserkészek a haz.,l-
lo1ser.ikokkal. Természetes,

hugv iilc;t melughangú sür.
gön!, !nent válaszill Var-
stib a.

Llaller tilrrrrnl'lk, a nern-
zeti hös, miilt a lengyei
cserkészszóvttség elnöke,
ievéjben is kimeniette a
len§:;el cserkészek táv+l_
nlaradásái.

A leng1,91 cseíkd§zek oti
harcoltak yarsó és posen
(Poz*an) körül, amikor a
nérnetetk*l íolyt a küzde-
iem. Krakóná!, amikor
osztriik csetepaté 1ámadt.
Vijnáníl {Wilno) a br.lse-
vikok és Lwounál az uk-
ránok ellen.

Tizenké!_tizenítároméve s
iiúk is kiórdtme iték 1
lrarctéren a vitézsógi ér-
meket, 19l9ócn, arnikor a
bolsevikok wilnot támad-
tírk. lengyel cserkészfiúk,
sőt cserkészlányok i§ tel-
jesítettek jeladíi* é§ kül_
ilöncsztllgálatot a harcban.

1920-ban a lengyel cser,
készek zöme résztvett 6
vörös veszedelem ,el]eni
barcban, nég a iiatalabbak
is. varsó megmenlésébcn
jclentös részük volt. Akadt
*lyan, ötven iiúból álíó
cs§rkészcsapat is. ameir*
vezetóíévcl, tiattl pa!rpa].
:r ieghevesebb tiizber, 3
i*sl,álráru*rOO pilianatb:lr
avatktlzott tle ir 'hsrcba,

.iú]ius í3-írn a cserkész-
kirzpont Iild11 3 pl,rl;.i-
:itist par;rncsi)t i} ö:,:]l,-
$al késribb a?. i)nkénies
!r;t rlcercÁ szutniéjétr nir
*zerkétszáz íegyveres cser-
k{sz r,irnllt fel. Za-in il
!rtyon::]: cserkószek szil_

fil uliir 1)nnek i5 kdtsz"ercsérc emelkfd{rt|.
§elt a itongresszusi Lengyelország távu-
labbi részeibiil i-s eljöttgk. 27-ón" tgyhcli ki-
kópzés trtát, mcgiildltltak a:r elsij cse;,k{s;,
aírszlóa!jak az c!len§ég €lé"

31-én a 2U. ezl*d, ame.ly túlnyomil rósl-
hen cserkószekböl áiit. nte§kapta a tűzkr-
íe§zisé§et d_r i§en heves közelhaícban e§y
írontsz,rk:tszoti visszavr;Ite, a?, oíosz(}k ii^
rnadását. Ez ;oit a Jengyel cserkészrlk r:1_1|]

oagy lraditette.
Csakhlrmar megíllapítOttilk, hogy a cser-

készek annyirn m§cielelii előké§zító§bcí ró-
szesülte,k €s erkiilcsi !ekirrtclllerr anrr_r.,ira i,;-
lettc álliak a nemrs,erkószeknck, hog:, iró-
hány n:ipi ícgyveres kiképzés ele*ertdii vrrli
s§ ki;ünően heviritak * tíizben.

A lensytl cserkószszövetsdg (zwial"ek
líarccrstwa Poiskiexo, ZHP) véglcsr§ szei-
vezetét ós a korrnány jór.,á.hagyást 19?0-1rarr,
a nagy itarcok ejótt ni,erte ar,z"al, hogy
azontui a nr!ndeokrrri ;1llamiií vódnilks*ge
;1á kerü1.

.{ Magyar Oserkészsziivetség lievéheri
niúr 192{]-bal: üdvözölte a lensye1 cselké§:]-
_szö\-eiségel dr, Borsiczky, aki akkrr Varsil-
ban járt. Ez voli az elsíi személycs kirpcso-
]at a magi,er és lengyel cserkészek kii:zt.

A iengyel cserkészet a kaionás íe§!.eien}
;r-rel]ett a cserkésztörvónyi is igen szi{rrrúan
i etie. A iizediK törvény kemént, érielmc-
zéséhez te!.je5 absztinencia járult, Ite1, do-
hán5.a ien*l,e} cs9rkésznck rné§ csak köze-
]ébe sem jöhetet!,

1923 n!,arlin el.sliizberl érkeztek ]llagyrr-
országra iertgyel cserkészek. líarminckéi
íönl,i csapal 1épie át jú]itrsban tlidasnórneti.
né] r határt és három hétig matadt az or-
sziigban. ahol mitidenütt szivélyes iogadta-
iásban részesültek,

A magl,ar viszontlátogatá§ c§upán lzéri
i"naradi e1. tnert a Csehszltrl,ákiiin vaii;!r-,lt;rzás akadályokba ütközött.

A szol,.iet vöíijs *ser.készeie Leng;,-elor-
szieba:t is próbtilt }tívi:kct szcreznl. Ez
azon5al, alig sikerült, ltis:;en a tömtgek a
b:lzgri katolicizrnus ós nircit:tl:il!umus hívoi
1,o i t ak,

A dániai Jamhoreen I.,cl::r-ejrlrszág száz-
iatr.ankét iővel veil lérr:.

A,lambor*c-iálr<lrba!l ] m;rsyarokon kívül
csLtpán ;r lengye}ck ill]ítoltak fa.keresztr:t,
sőt eríe iirtikmécset i_r tcttek, Miséjükön. Íi1-
tlozásukrrl a többi nenzetek katolikits cser.
kószei is r€§ztvetiek. l !erlg5,gle]l( tiintetttk

(Folyratjuk")
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rr,A F§NYKEPEZE§
Y. Első foto-sótánk

,{lt a tavaszi rrapsútés, íólre a sok elnrélettel ! }rénr.
kÉpezőgépiink régen vár már szabatlulásra, elő egy filrir-
tekerccsel l Úr"atosarr leszorítva, hogy felesleges f-ényt nc
kapjorr, belrel;--ezzük a gépbe, Jccsukjuk, az 1-trs szárniE;
.csavarrrnk ós inclrrlrrnk hódító kórírtra.
. Ileggel van, megyütrk az ,iskolába. A kertben gyanirkvri

,és zorcl tekintettei szernbe jön a cica, rnintlra rnár eliírr:
étezné: ő lesz az első álrlozat. Elő a gépet, ftrlhúzzuk a
zátal", a, távolságot egy méterre állítjuk, gyors piilarrtás

,a kercsőbe ós már el is sütjük. A cica ijedtóir trgrik el, clt,
rnár késő" Áz első fclvétel megtörtént. Azonnál tovább-
csavarJuk a filmet a 2-es számra és diadalrr:asan toválrb.

A híelon rnunkások cloIgoznak. Egyik érdekes helyzet-
ben ül egy pallóu és frlr. Bea]lítunk 4 móterre, kis katianás
és kész a nrásodik felvétel,

Pékfiílk száguldozva kerékpáron viszik szót a reggcli
,sü-tenrényt. Nos egyet megpróbálunk lekapni. 6 ni-rc,állítunk, várunk a járda szélén és a keiesiíbe nézvc
abban a pillanatban exponálunk, mikor a kerékpáros
gyor§an keresztülslklik. (Exponálás kiizben még kcvéssé agéppel is utána megyünk.)

Az iskolában az osztálvba
besüL a nap, Jó keclwel ,iár-
juk az etső órát. Nántti viccet
is tnond. l\{indenki vidám, é1l
alkalmas letrne megörökíteni
a paclok táját" De nenr ám
beállított csoportkép t Csak
annyil mondunk ; firlk, egy
píllanatra így rnaradni ! Apadrá szorítom a giépe t,
hogy el ne mozt'luljon és /2
mp-et expoRálok. Már lehel
tovább kiabálni l

következő k{sérlet az óra
alatt, Hm l Ha észreveszik IAz előttenr ülő hóna alatt
sikerül a tanár urat lekapnom.
Persze pillanatfelvétel, mert
mozog. Nfeglelretősen ro§§z a

vilílgítás ir kalrltila kiirili, ig; aliglla iesa clóg l l)rt lnlijll
mcgláliuk i

A szünctbcrr. Jct,tii }larátorn lrér nrrlg, ha rrrár !tt ar,
új gÉu. veg}"ent lc repülőrn*rletljénck l,ázával. .}cníi brrzgó

tagja az Aero-ktirnek. Hát*
tcrül az iskolaópüloi söté{,
ár:rrvékos falát választonr. t-!r
Ílg.v. hl)g\" rá r,iszon l m(i§;
a n:lp sitssörr. Iiz is pillanaí.*
lróp, A kertls(ívcl igen vigyá,-
zok, lrogy fejét. lá}:ál le nt"
vágjanl" Áz egész *gyébktlrr{
másorllicrceli nriivt,, A kíván,-
csiakna]i idejük sincs otl;**
tolaleotlni,

Ilazafclé a múztrurn sarkl
körtil csak úgy iinrtik §z*rnbc:
a fóny. }Ierész tt<llog ! §o}r
fény és crős árnyék*l*" dtl
nregpróbáljrrlt ! lrerszc, jó so-
kat, exponálok, nrert a. §iilí:t
falrrak is ki keij jönnic. I3e-
vár.!uk, míg cg3- néni is *rr*
jiil_-" 1rogr- nlozgá-<, élet is ic-gycll a képen és ezut;in kész :

0ttiron Öcsi lalltiázik az ttr]r.aroIt. l1olrallya fut a
Iabdár,tli, nekiltuzakotlik. elrlr-lbia. nlirjcl keresi, kutatja az
elgurult jószriqoi. Itt azlttáti licI}} lehet_ kíméln! m*r-
gunkat l iJ nr-rl: ir!litoni a géi)t,i tis szorgalmasan íu{ok
utána nlinrlenfeie. ]ilíg t]tlhii]-l}- kép nincs á í.ilmen" }';]s 3írméli'r.n lesuggc1,,,:i. r}}.,lt i,-'rtsi serri lriítL lrróg |ú!ság*sárr
r!agl,rit,

Á szomszéiiek kis lánl-a tipeg a kcrtben a cscrclrqlk
ktizöit. Elbt'ijrir. észrer-ét]eniit iekapiuk. íIog1, fos;)ak
örülni ]

}Iég két hc]r, l,alr a tckrlrcstln. l,Iil válasszurlk ? - .

Eszíinktle jut. hog1 a Jilrnes gilptroz egy clőtdltlcnc§Élt i§
kaptunk. nre]lvel kózeli tárgyakal Jthci-lónvlttlpczni. llá_
csavarjuk és kímeg.,íink a }rr:rt,br: a viriigzil blirac:kfá,k,
közé. E91,szé;l kis ágat vá'laszturlli, gonri,l_"air ccntiryté*lerrc lernérjiik a iá1,olsíl§ol, ós táblázatbi,í dózzúk ll
beá]lítást, A §ép állván3lr;l ktrilJ tis l'iit,irlcsc,rr t,7i i§ rncg-
próliált trk I

Az irtolsó kocká,t rástálrjrrk a iakásbrin !tir-li 453;[$s2."
szobrocska megörókítésére" Az ablal<on át becslj iénr, érl!t,-

uÉs!
*{ hónap végén jelenik meg az úi,
áriegyzék az alkalmi listával ! Már

nagyon érdekes, I28 oldalas
rnost kérje! Előjegyezzük!

HAT§cHEK É§ FARKA§
Pudapest, lV, Károl)í körút 2§,
Ylu Andrássy út3l,V!l. §ákócaí ú*§(}
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.[icsen viiágílj* illasl :irtllclilr a l:r.lra tlsik, tlc n so}i 1riilos l;iszlrllttll lt lir!llbrií ót trrjtrtllit iirrtt:zritlll ; ./. t}},;i

sötét árrryrik rniat.t_ itt is inklibb idiifelvótttlt. csinálttrrk. :llatt kósziilt liílp al,cxptlnirll, rriint várttrk ir. liztlliríil rl*nl
áliványról" tlrcl+mt:s lrri'rsrrlt;rtni, ttc a l.iibbit rrrár: ar,ijilk is. \ils, ;t tnitt:slta

_ ilíost pcdig ki a tekerc:csel gjior'salr, tl* gorlrlosarr l

Ijs már l.isszük is e]őhivatni 1 .Iobli ánl, ha a k*zrlíi meg-
llí,zb,ató fotír-iizletben, r,ag1, gyakorlott isrnelőssel lrivat *lő !

Míg az €xponálásban nem \iaíayunk elég biztos*k, rrc is
prólrálkozzunk előhír,ással. Nem tudjuk illegííélni, lrog_r a
felvételtren, lrívástlan vag1, esetleg mindkettőbcn volt a
Iriba. §leirrte löttétlenül úg1. hivassuk elő filnrjeinkel éspetlig
rnindig ugyanazon a hel_vcn. Ha ismernek, gon,rlosalrlratr
ís csinálják. }íajd }ra a felr,ótcJben biztosak lr:szitnk, meg,
tanuljuk az clő}rir,ást is ]

},I;isrrap izgatottan megyünk a filrnór,t. A sikcl §zctntntll
!átható l _\Iindössze 2 felvétet használlratatlarr, A kerék-

í.s a szubtil ]t,l-

}rctne sz+lrlr is, lr
liirigítá s llzcktról
ncn1 voli óppr:rr
kct|l,ezii, li fclr,íl-
1.ellel azonban iga-
zá}l rileg 1ehcliiltk
clégedve, Az első
séta sikeriilt, ós
búszkón vilretii.rk
haza az e ri:ll
nlilnyí 1

Kuniultli,

"%3w

{
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Kat<rna fegyver nélkül, t:ill*-
nrrls cscngő nÉlkül. cserkész ho[,
n(dkiil nehezen képzelhető el. A
cserkész legjobb barátja a hadi
ösvérryen a bot" Arnit, jól rneg
leliet markoltti" ha az őrségetl
reccsen az ág, yáEy ha patakct
ke1l át trgrani,

Sok cserliészbiitta.l voll. rnár
tlolgom Az eg;r.ik eg,yencs volt,
a nrásik kevésbé. Az egyiken
.egész csontó plakttI zörgött,
kezclr-e a délibábos l,iortg*
bá€}-tói. egészen a Jánoslregyí.
kilátó bádogralcrt ltépéig, a
másikon pedig,.. Hát éppen
ezt akarom elnreselni, }íi volt
* nrásik boton :' {]serkész tr:,r-
ténelent, I{og1--hog1-'.r Kérderj
tc, §gl.szerűcrr bicskár-al belt,-
pirrgálva. vapp,is bcler-ésr,,:, _{

bot gaztlája,,elolr-ast a'' a btrtoti
írt tiirtérrelmet.

Legfclül a nele l,olt. ror-tis-
írírssai per§zc, hisz anrú91,
nrinrlen sárgacsőríi el tiidná
olvasgi" Álatla a csapatszlin-r.

majtt rrg}, 
"r"*"inlteis ror,ás ús

*g} cserkész k*lapfornra. Jeicnti.
hog_r. letr:tte :;z clső 1rrillrái- és a, foga-
dalmat. A kis sár,or a iráronrszögletü
gáseióvai az{;irllcnt!. kogy a c§al]at

cg;yhctes prób*tábolítlran vtltl rílszt-
(a nag1, tá-bort aógysziiglrltes zászíó
jeizi). Liiána ,.felte tt-e" :rz r,lsii óvt:silla-
got és o,iftettc" a trt.ásotlik 1lróbrii. El-
ntent a rlagytáborlra. a 3-ik .próltát is
rnegállotta. I(irrtlvezik s. iiv.-nek (fíig-
gőleges vona,l), sőt tnár cg_v kiiIiitt
pr<ibáj:t is van (karika).

Ott látjuli a gijd,ölliii jamboreen.
Milr őrsvezet-íi és úttörő cserkósz (cg1-
ovális karika) s a. S-ik évcsilla$ tiitt-
r]öklik az ingén,

,Flúsvétkor az őrsvezetíji tálrort liitrl-
gatja meg (faler,,,ól), nyárorr pr:dig vizi-
táborban our2 1,{,szt (sátorjel fólltörrel
<,sónak !?).

Edrlig a bol lijrtixcle. l_]arálrrttr
azonban clárulja, hogy rrrirrtlcrrl]élc
cserkész,,tiirl,ónelmi" csetné§5/l,ti vati
rnegfelelő jelzése. l1ögtön lo is raj-
zolia. Ezek szerirrt a niozgólálror jL:!(,

sátor, liacskaringós vrrnallal (i elcz-
r,én az ,,úlrövidít,és"-se} járó ,,cgt-(,-
nes" utat). A t.éli iillrorl ltereszl.br ra-
kott sík jelzik, a reJrüliítlilior[- kittr-
jesztcll szárny. A cserkésílltt,lgclkra i.
van jelzése, I]]sz*rinI a }:.},ivl]zetí1 ]i
iiiggíiteges rovás, s.-tiszl- tg), prrlrt,
tiszt p.)nl fólkiirír vill, csalliritiszt
cg1, ktirben pont" Ez rrt,ilbbi .:rcl.r 1-i,-

veszt,crrrl(í ijs-cztl a ..lilr:zi;rn.ettterri" iti_
ieilel. nrell,el csak akjiiir vilsiink rít ;r

Lrotra, hir tnár kiiircgcrltlIl és tlem 1,1ttl*

jrrlt haszníllni li;Irbé.
A tedrnikai ré§zre vonat.kozólag

csali annr.il, hog}, ügyeljúnk a vésós-
rrél. .Ele_. bicsliáva1 fcrgjurrk 7lazzá,
A bot lrórgére is vigyázzunk, kiiliinö-
sen ha i;reg, szílraz kérgii bott;uk
van. --- 1-{a varr elég tűrelmtld, vésés
trelyett ógethetecl is a jeleket,

A botl,iirtónet eliin3tei: ]. nehezeb-
ben, cserólődaek el a lrotok,, 2. a csúí
í:s ,,szfirós" plakettek (ileked }íróg ncrc
selrczt* §lcg a, keecrlel ?) helyett s<tk-
krrl cserkészszeriíbb díszíl.ést adunk it
botnak. :r, lejlcsztjii}i kózüg,vessí:-
giinkt t öreg ltu11ol1s.
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A fiúk fószkelőrlése elcsitult és Géza bá' nagy lóleg-
:zettel folytatta :

^ .-_ Az országos riadól már<.irrs 29-én, va,sárnap regqel
8.óra lrarntinc pérckor §ugározta szét a Cserkészsácive[Íés,közponli _ rövidhullámú adóállomása, a FIAF6K. Jó:
Ina6am _ckkor már a_ csoportvezető és négy legkiválótrb
€mbelo társaságában {rton 

-voltam. Az éj jei:Írappál kószen-lótben á]ló hivatalos hírszervezet tóiaezr§ütioésünkre
,ugyani_s halommal kiildte a jelentéseket ós szerencsés vólet-lctl folytán hozzár,ctőlegesen megállapithattuk a Feke.tcBtleskor vezérkara meneküléséne-k iiánvát. A nvupati
határvídók felri iszkoltak, autóikat Esztcr§om és Koúáionr
között töbtrhelvütt észrevették. Azonnal áutóba ugrottunk
mi is és a tükörsima bécsi ország{rton csak {rg/ tatta a
mótor a kilométereket. A kocsiba szerelt vöüöfllomes
§eglt§é8óvel állandó összeköttetésL tariottunk íenn a Köz-
poirti ügyelettel és később a Cserktrszszővetségqel is. Éppen'Tokorlot hagytuk el, amidőn felfogtuk a szö-vótségi rÍa'oó-
parancsot. AIig koppant el,a táviratvéget jelentó jelzós,
a szeged_i cserkész_rövidhullánrrl állomás máris igazoltaa renrlelkezés vételét ós közrletlen utána nyugtárták a
paranc§ot ugyanezen au úton §zékesfehérvar, Miskolc,
Debrecen, Szolnok, Mezőkövesd rádiótáviratai. Pezsgeti
rnár a cserkésztársadalom. áz itlóközben bozzánk érkeielt
utasítások mindinkább bizonvsását adták. lrocv helves
nyomon tutunk. Győrszentiván- tájékán' robölitunkÉan
,elért bennünket a hír, hogy a két üldözött autót eg§ nyugat-
magyarországi, a törökditlás idejóben dicsőségeT szeriett
városka határában elhagyottan megltrlték. VeZetőnk mégjoliban fokoztá a sebességct,. A táúirópóznák sora szintó
összcfoly_t előttünk a széditó gyorsaságt-ól. Bógő szirénánk
messziríi! figyelmeztet"te az ország{rt közeledőit a szapora
kitórésrc. Akaclálytalanrtl rohantunk előre, az erős liocsi
minden porcikája reszketett a motor erőfcszítésétől. mép
félóra és elérjük a j<érdéscs vár<rskát, mikor bal hátsó gumil
tömlőnk lrangos durranással kipukkadt. A tömlőszaÍadás
egy étes kanyarodóban kapott el bennünket, ez volt a sze-
rencsénk. Vezetőnk alaposan csökkentett §ebességge} igye_
kezett keresztüljutni. tia. teljes iram közben kcive"Üezilíbe
,a.baleset, akkor a legnagyobb valószínűség szerint az {rtmenti
vizesárokban ért volná véget pályaíutásunk és az autó
roncsai _a_lól kaparhattak voina éIó benntinket a jarókelók.
{eJ !.. 3k|.otát zökkentünk, hogy hanyatt-homlok-egymásra
ttűltünk és kocsink kere§ztbe f<irdult'az országírtori'.- Kelle-
metlen pillanat volt. A fékek azonban hiba néttriit müköd-
tek {s. h{jszálnyir_a az árak szélétől sikerült megállanunk.
Ázt_ _hiszcm, hirtelenében valamennyien elszintel*enedtünk,
azután saroktiporva ugráltunk ki, hbgy a nehéz tírraautói
visszafordítsuk az íttra. KeménymetsZésű vezetönk pillan-
tást vetett az árokra, morgott válamit bajusza alatt, ázután
honrlokára tólta sapkájái és villámgydrsan rámólta eló
az emelőszerkezeLeL. Ugy dolgoztunk, ákár a megszallottak.
Rövid ídő alatt kerekeí cseréItünk s mintha mi íem történt
volná, §záguldottunk. Már az égre íródtak a láthatáron a
l,ároslortryaí, mídőn egy,csendór megállást intett. A csoport-
vezelő az igazolványát kaparászta éIő, hogy utat nvitas-
§on, de magunk igazolásáia nem került a -sor. A cséndőr
reánk várt. Felugrott a lassuló kocsi hágcsóiára és néhánv
magyaráző szó kíséretében autónkat á békötő dülőútrá
terelte_ Pöqrigve kerültük meg a közelben púposottó dom_
}ot. 4 domb miigötti sűrű akícos rejtegette-a iqekete Bocs_kor hátrahagyott autóit_- A ,csoportvezető a leletre csapott mohón, akár
ka4ya a zsákmányra. Dimitrievovicsék ázonban előrelátóna legc,sekélyebb adatszotgáltató holmit is eltávolították.A járóeszközök közr.etlen- közelébt,n tekintéIves nasvsású
lratnurakás szürkéllett. Ott égethették el felesieges, riágul-kal nem cipethető porlgyászitrkat. ,F'eliigveló Eaíatun"t a
I!amlrba markolt. ltíég meleg volt. Óvatosan szétkaparta a
kupacot, de csak eg.v- félig elperzsclíidött bőrdarabkái kapa-rinthalolt meg, müden ég5,éb p<rrrá hamvadt. Lemondóan

'eg},intctt 
; ,,)ria menjünk, fiúk".

--* A csenclőr mo§t is mellénk karraszkodott kalauzul.
K{l_dés nélkül elmgndta, hog5, az autói<ra az akácosból fei-
szálló füst vczette-rá óket, áin utasai akkorra már kereket
oldottak. közvetlen a rendőrséqre haitattunk, A város a
szokott vasárrtapí képet mutattá. a tőmplomokba, a lrel,i-

piacra igy,ekvő emberfolyó lrullámzott az utcákon, cserkészt
azonban .(rnég polgári rühás cserkészt, sern} lehe{etlen vtili
felfeclezni a járrlogálók között.

_ ,-:_Fjnye ---' gondoltanr magambarr, "*- mi van a riadó"
val ? Hisz a parancsuokoknak r§ges-rég mozgósítaniakellett
volna a csapatokat.
_ _ _ .* űs_e ,tdőr§nkhöz forclull4m, hol is találr:m a tegköze*lebbi cserkészotthon_t. A renrlőrség melletti Opiúeire fiúÜ-tott. ..Ott kérem, a Legényegylet fiázában". Haladék net[tit
orlasiettem. Níielőtt a kapuhóz értem volna, dübörgő motor_
kerékpár kanyarodott á iárdaszélhez. Ulasa épÜen. hosv
megtámasztoLta, azzal a tiejáratnak lódult. Vajá relttilro'Íi
nagy siettóben. ,,Bocsánat'','* szólt hátra a váila fölött ésíeliramorlott a lépcsőn. Az emcleten megleltem a csapat-
otthont. Amikor kinl,itottanr az ajLót", -izgatott hadárásütötte .ín9s ,*. fjileln. Hát az én mótorbicifrlisem tárgyalt
e§y, a halántékán őszülni kezdő üriemberrel. Beléptefrikor
azonnal elhallgaltak. Megneveztem, igazo|tam magam, az
őszes úrróI pedig kiderúlr,-hogy ő a paránesnok,
.,,. :-- Kérlek, testvér -_ tériem riigttin a tárgyra - ho§y
álltok a riadó l,égrehajtásával ? Sikórült ? "-

.'- Hogy sikerüIt-e ? .* mosolyodrrtt el aparancsnok. -_
Eppen most. jelenti a segédtisztetn,-hogy fiaini ez iclő szerint
valamennl,ien azt a gunyhót őrzik. -ahol a lrantlavezérek
várják az éjszakát, hogy leplc alat t átszökhessenek a határon,

Elárnultam.
-*, f)e hiszen ez majtlnem hilretetten ereclnrény. Mikénrértétek el ezI a rendelkézésetekre álló rövitl i<iő"atáti 

-*
íirtatgattam.

*- Hosszú a története *.hangzott a felelet. ._ Késő|rb
saolgálok vele, de most ha jónak iartotl menjünk a rendőr-
§Ógre. . .

persze nem volt ellenvetésetn.A tanácsos szobája előtt siltrakoló renclőr nem akari -

beengedni. * ,,Fontoi tanácskozás -_ ismételte .* Tilos a
belépés t"
_ Szgváltásunkra _felfigyeltek a bentiek és így mógisbekerültünk. Láttunkra á-csoportvezető zavartalá'iut tÓÍy:tatta kér<lezősködését.

- Ezek szerint léIek sern jutlrat át észrevétlenül a
határon ?* Nern ! "* rá43 fej,ét a tanácsos. - Részleges határ-zárt rendeltúnk cl, ktidékeaési eszközön senki söm iüit"t
}i. lgazotatlanul a sorompókon. A határőrsee a párán;i
kézhezvét ele pillanatától á rend es létszám harÖmszoiosávalt+ttjl fenn _a szolgálatot és a jarőrök rendőrkutyákat
vittekmagukkal ...

_.-:_tIú, azért mégis nehéz munka lesz kézrekedteni a
* Nehéz bizony. A körnvék rengetep buvóhelvetnyújt és azonkir,ül őss7ekóttetéstiaahatn'ak á csemoejiÉt -kel, akik jó pénzért _minderrre vállalkoznak. Hogy niegelőz-zem esetIeges összeköttetésüket, lisyeltetem Í'csem"oész-gyanusakat. Ug.r- gondolom, ho€iÍ hájtOvaOasza l szerű *uta-

fa§§al majd cs_ak kiu6Fatjuk a nyulat a bokorból.
-Szóva,l ...
- Szóval uraim - váAott a tárqvalásba a Darancs-nok - mindez felesleges. Díegtelclő t<áitratatmai Éeieti Ós

félórán belül nemcsak á Feket1 Bocskor vezérei, traliem az
öss_zes v,elük kapcsolatban levö személv is hurókra keriii,A két főcinkos a Róka-diilői szőlők kózött esv sazdátlan
présh,izbarr ]esik szökésrc készen az éjszakáL -: trlfua, áeii
tanyájukat_ cserkészeim őrvonala fosja köriit. .q, l.aiosúe]i
segítőtársaiknak pedig i{,t u nnororo ]] tette te az asiiatra áteleírt papirlapot.

A tanácsos idegesen felnevetett.-- Kedves doktorom, a tréfának most nincs helve.._ Nem tréfálok. H_usz katonát, csendőrt. renclőri, vagyakármilyen hatósági embert kérek . . .Tíz csendőr másik tíz határőrrel esvütt eÉv Der.c
multáryr tclrera u tón ül t, a rcntlőrszemélyzet"fieaig á'áevior:
ban fell üntetettek elfogására indutt.

A várost szőlősl<érlek összevisszasága övezi. A lankás
dombo]rlalak valóságos paradicsoma a- szőlőtermeteinóir.
Az e]ső riombsornál az irányt m_utató segédliszt megállitoí.ta
a- fojtott motórral clrrh ogó ko cs ikat. GyaTogszerret vóntrtiunX
tovább a doml.r tesl4lre vágott mély úiban1 j

,]íQ
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lttlt, kil{ilnól,*r itt;lt,:n. a, lratr.ár" -= dtirtuögltl a mi)giil.t*trt
§zu§z0§(} [atrirt:sos - ri§ il virlék rsr,rp* rionr1,1,_ giirJitr, mi:g
hrrsszaát karl.v,argó rejtell.t vizxr<lsris. r]rr* j árn*k rlntl§zcrinl
ít r:§cnlp(i§ztllí,,,

,Ntgvcrlóráayi1. kapuszkrtrl hat ! u rlk t,liilc, ligyszr:rrt az
{rtpartorr, a. ltrrkol, lniigaitt ltasitlrl alak {iint szr,ruiinkbe. A
seiódtiszt 1rissztlgisí:re ir,|útrk frrrrIrIlt. irrtr{t lát-tlsöt*r,ló k*z*,
vci. lzrrtálr lct:_sitsztlt!, hozzárrk :

.-- Netn lrttiel:antak * viskrikliril ,-* szánrolt irc a btll;*-
zltről. -, ()tt lrrpulrlak. min(l a lrárntan, a .feketeszakílllas. a
nrérniiit, rrreg a {agba§zakádl ro-qszktrIlii, siít- vctíl.k van més
nrirrrlig az á semmirek,clló, ltorcsrnatárnog,ató l}ibera i.s,
A préiház mögiiít btrzótbr:*ő|.te vizlevezetíí árok lríizírr]ili-
ltt- kezclődik ncin nlf§szc ós tökélttesen leplezetten lehet,
eljr,rtrri {enekért a préslrílzhrlz. .\zt hiszetn, haszrrát vrhctjiik
rni is.,.

Óvatosan le lkapaszkorltunk a }nerodck irt széién ós
.mcgbu.iya az iisszt-Úissza fonócló ga,lagrrnyaiisvóny alatt a
csoóorír,czetővel tlrcg a tanácsossal szeurrevóteleztük, a kör-
ul,ék*t. .\z iitöLt-ko|ott, időrágta présház tőliink Yacy"!.z42
nióternyi tá,vo.1.ságlran szolnorkoctott a clorrrlrtetőn, ktirültjtt t:

,fólttlcainyi virrigió nlandula rrteg őszilraraclr{a ácsingóztttt.
A §tlrrdoiatlarr,-tlr-aduit szőlő tájárr az élt:t legcsckélye}:b
jeIé1 sem vtlltLtnk képesek lelletleznio pedig a_paranc§noL
hllítírsa szerinl irarminó t:serkésze fogla körbe-lcörtle gödrökbe
}rúzórlva, a bozótban elher-erten a- rnegfigvelés alatt t-artott
szíilíískertct.

*- l}ekdrítjük iiket -, biccentr:tt a, csoportfőnök, rnirrtán
vi*szalopako dt rrnk előbbi }relyiinkri:"

A. csapat két részre oszlott" A csenclőrök il csopilrt-
llez*t.ővel rneg jórnaganlmal a &fólyirt le,ple alatt, a hrrrnlokzat
feliit lteritt-tték kijzrtr a viskót, a tirnátlsrrs enrberei ezalati
a víznrrlsásban lopakorltak a }ráz felt!. Tlz*tizeniit lépésttyi
sorköz volt végül a csatárláuc tagjai kiizött, A. láneba
bestlroztuk a le§furfarrgosabb lrelyckről előbtrkkanó cscrké.,
szeket, is. }{ikor:-rrrár tai:kélctesen kórbefirgtrrl<, a, présházrrt, a
<letektívleliigl,etii füttl:szava clrerrrleltt: a, rajtaútóst. Az
crstromg5,űrű g},or§ iiamu rolramra lelrdiilt. 

' Eg1" rtipk e

liilcgzct,t ételig csltpárr a futók lábt|.obogása diibörgött,
azutírn az otnlar]ozó viskóból tagolatlan tliihardítás csapti-
clct!, iii és az eg;.ttlen kis piszoklráll,rrgil aIl}akrr|. valóságos

l:l,.lt,ii i;isllltl:. t, lt,
i:},;1*§al,;:}{llit

At.r l \ ir záprrl v crr t r: á t, -\ .to r i trzl'r t'c!,ty vc rrop{}í4ll s m eg* k.ittizt ot t li
á tárrruáás lentlü]etét. a rohamri2ók, tis2tönszcríien nyili,i-rrk,
végig a fii}dön" ilik.or rl]rallak, a ],iivi!stli"irl:en*sfk.. a c§oprr}-l,,
vezc|ő talpra ugrelt.t.

-- .AdjáLoli rn,eg magattrkat "-]ritlalla át }rangja ridegcrl
kél n_velveir is, nénlótül meg magyáIrll, * csektlly,tírvqlságtl1.,

Fe]hivása válá§z nélkiil rrtaradt- !{aj, mrrctatrás neul
tezzent a Fekete l3ocskor trl-oJsó tuencrJékhtlydn. A szilxj
lijvölrlözés hasíló lárrnája után sükel csenrineli tetsz*-ltt lr

haiszában rószt.,ev(ík izgatott nrormogá§a, "{. megismél,i:,i*,
felézólításla c,sak a megriadt ma<larak zat,arotlolt halr*
egyvelegc fclc]l. Ekkor a'bc1ört ajlaiú parllásnyílás hotrrír[r,",
}láiteré6en hirtelen felliuk}rant a Lóg-tltca három kapttsit,
Yacl arckifejczósscl }apta a pisztolvál r,éIhn, egl,crrc§ctl !l

tieteklívtctülyelőre. A csoportvczető nlv fcszülten figvelt ,,
házikó feló, hbgy meg sem orrotrtolta a fenyegctíí vtszedel-
met. Csak akkoieszmólt, mitiiin nlagányo§ l'u§kaszó c§att*,l1l
éleset. meliette, és a k apus ta'mött zsákként leftlrelu}t a
parllásajtó kiiszöbéről. Áz eg;vik csenrlőr gondolatnyiv*l
megeliizle a fegyverhaszna]attrán.

A tlörej ír jrr kiváltot,ta a cselekvést, A csentlőrök"
határőrök eg}, gornoi_vagbá-n, mintha ugyanazon á hux},§
rángatták vóina őketi aZ ajtónak, atrlaknak Tontotlek" .i\7-

ailíi szurágta cleszkája szilánkokká hasaclt a va§all pu-tka-
tirsolt iit-óie alatt. Ábbarr a piltanatban. arnikor az ajló
íec§egvc bcszakadt, a présházlran szintc , _tlgyberilvadva
pattdirt kót revolverdurránás, A kis szoba féltibe az élen
belórtuló c§oportvezető kishijja felbrrkott l)irnitrievovics
1rarllón hcvcríi ólc|tclen alakjábán. \'olkovszky iiüst ötgő csövi
irisztotyí. 1ógázva kezében ai asztallroz t*maszJiodo_tí, az_u7án
l,érző Üallrúékkal, darab faként etrlőlL" A ketepcébe zártan
önInaguk cllcn forrlílották fegvverükct ós g5,ár"a mót]on
cimcn"ekültek a fö]rli igazságiiolgáltatís elői. Itiberát il
csemltószt. aki arra lett'voiná bil.atott, hogy- átkalauzo^lj,:
óktt n határon, a pincegártorbóI vonszol!ák elő a cscnrlíiriii"
Hcszkctt,tt. akiir a nl,árfalevél, mó8 a toga i§ \,acogoít .a
iílelemtiíl.' Irag§at,ás iélkü] 1,a]]{rtt inlnt q klrriltacsatlás .rlrárulia el társ-áit rnegkésetten. mert akkc}rár., n:ii.r -r,ala-
trl*rnyiert .iakat rlr,igöt1- v+lt.ak.

hz.za| a lérrnl,el. liog1, a föl.rialatti *zövetség két fő-
m*zgatója árl.aIm.átianná tettt magát ö,"ökre, kikütdet,dsiink
tolIrk{il}en hr,fejczőtlölt. m,erl nekirnk az. t:lfogá*uk volt ;r

ri:lunk és nt,n, rajtunk mulotto hogy a *1c}!** ill-*n belejez*st-
]'r1'9tt.

},Ii}t iizhetl r i ssz akocsiztunk a váror.ká i-.l ;r. szirván fogtan,:
,l }á§itll(§ltokot és elmrxr].aítaul a l<ilir-tri:a;,i sikeriilt. kápr:i-
,: ::: | §íln g},t-r r! n},o§i a zásuk t §rlrix*í,cl.-

}li.iilirü.}t. liogy az l:löxu:drlyek tiói,,brt n},úlnak lj.ssz*,
l'§-1 .i!,!i§ * 1:ailr:*l;l:*l;. n}:*gv a },{,+§,;::r f,:i:rk4sair*rj, *ivast,il

1tirákat kedvetö, h<r:eá*rt*
kerékpár:oscserkész !

Att; clö, ha az ,,

El{ER6E
kerékpárgumi*
ról mást il tudsx meindani.
mint iót.

NekerJ dolgozik, rr tg kertytl;l;ed, l_,iztonsáEoC, a te zairaí-
talarr kerékpárútaid érdekében t§{v€Z€tt, kísér!eiezs{t á,J*
tizedeken át s oldott m§g §7á|Y!í.el*n technikai probl*tnát
világszerte isrnort üaerirünk.

Meg{ogsz győzódni róla, hcgy kitart{i, alapos u'Uor5 n'turka
taljes sikerü ercdménye az

§MER§É gumi há* fajrája-
Legyetek résen cserkészek !

EMrR§§ "édiog}, 
: E!íER§É rninőség!

i, l1.1,r .'}.r l l, .,: !l:^i
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rranÁN: Y§z§§§ Ir{AGADI
Rendkivül r.rlcstrn ! _rr*dlrány klssé sérült, de felvásat.lan új példány a Iegk;f ún8t,n-aúi,í.r"r,r*-tirivi8?i.

iJ.6tt P lrelyett g-4O P
caak ö c§§RIKÉ,szBloLTBAx!

A megligyelő eleinte sernmí ér<lenrlegeset nem talált azrgz_ott párbeszédben, azonban ernberói alis hagvíák pl *alig hagyták eI a
_, ;r me€Iigyelő eleinte setnmi (

elh.angzot t párheszédben, azonban
qályarrdvart, mikor rátapintott váiámfu 
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*§:* 13 9*.zó közísm ert, hírű 
_ 
csemp óú;;ú' 

" 
;}y;;b ^Ü8rii;

kínáltak és nem fogarlta .t" ttti.ii Üióil""fk;;?:;;Íc,T.'iil:hét" fil]éres alkaTrnorl. kezdett tá-a*r."J"i q flrrosqcón
rlrrll _ru8aula er" flllert §apott afikor a .,nvolcvan-
.:.,.11.ko]lTol,,. 

. 
kezdett támáskodni a ' rűróiasagmlert aJárrlott az iclegen ilyen tört számú iisz-i

ll.Fekete Bocskor leleplezésórő! szóló cikkeket. lropv kivegverész§t _a barrda hurokrakerítésének *úniláiafif"úiur'idri
eg;,,. a helyi_viszonyoktrak megfeieló retadáioi, azuíán kübn:

öü"á-fi i-tö":lTT"ffi ,1x,xlT;'i"Tiu"l",f]*-#f JiJf §ij
i:í,?íH:,llii*;áíl,f ",li/,xl-i,l];l,'"'l,TfiinX'i#ls}*áf,i:
vag_v nem§okára oda irktzik eg5, nemzetközi kénrszervezeítöbb tagia. SzeméIl,üket senÉi sem ismeri, Ürai-j;'i-llileplezni őket, ki kel] kutatni merre járnak, kikkel erinf_J{eznex, ml a §zándékuk, és mindezt úsv kcll tnegolrlani
\9sv ,^, "illetők .tcghalváhyabb gyarrút sÖ"roejailai]. t';;;.;:J(cszcl( el{l{or már minden áldott tlélután a'tegelőrelát,óbb
óvato.ssággal kutatták az ismeret!en valakjt, vas"v vatakitei.
§zemu€yre vették a városkában tnegfordrtló iiieseneket. aszáll0da§zolgáktól, bérkocsisoktól bhrátsásos b'eszétseí,!ijeplc alatt kiszcclegették, kicsoda-micsoda a:z illető és "csak
akl.(or a(lták fel _a g3,anút, rniktlr a napnál viláqosabban
Kltullt,_.lrog.},,a_ kipécézett teljcsséggel nem leheT azonossemrniféle sötétlelkii kémmel vág.r. ti-óíntieynökkel,

P.ersze, cgyik őrs_sem tudott a másik megbizatásá,ról
.§cmJtltt .. 3nqyila__komol1,arr vet,t ék p arancsnokuli intetme_i alitol.(tartásról. tr{ind a lÉc}: őrs saját elgonclolása, fettivéseszerint 1lrótnlta., nlcgoldírii a nehóz fÖJatlatot" 'A -;;;;á;t
unnepen. a II. ör§ már krrra rcggel rnegfigyeléshez látotl.Szcrteszórútltak a városban. tieiten á' "Éiac-aaren';;ilii
országos r,ásár sokatlalmában kutattak, *aroÉ-u-'rá]Ío_
(laHaL t.artották szemmel, meg a városvégi beszálló r,endislŐ
kö r i.il szi m a t ol t ak, }ie m tr a gy ía ii kiógi ; i'ffi 

-'.h 
;i;.;;T-r'.'á:

m in den, elkópzelhet ő helyeÍ- végig sÜÓbtyr,z te[- 
"t,8i 

-i 
Óiáiimegt.ontoía§ alapján csempészfólék és jtlesen emberekfgyalta|án ryteglordulhattak. A Il. őrs se$érlórsvezctóie ápalyqu(tvar_ lclügl-cictét vállalta magára. _trtatlan bániész-t(ooo, modJ.án odakönyiikölt a pálvaúdvar belsősécét a kiil-vllagtoI . elválasztó vaskorlátra és látszólas el.örélvedtengyön}- örkö<l öt t a ki_ meg bef ut ó r,onat ok iúiÖé§-};i;a'rá[il:Y&loJaDan peclig árgus szcmmel lestc az enibereket. NasrívolL a lorg.alom, merl a r,ásárra a nleÉ§zál|t területről"is

l:]1.1q:_1!, özönlöttek a vicJekick és ugváncsak meg kellefiIe§zltcnlc erzékeit. 1ehog.v- csődöt m-cindjon válla-lkozása,tstaronl vonat kiszállóit eredméirl-telenül-vette boncolóra,A későn dótetőtt beérkező r-onat uiásáii már'cstippet unot-tan
m u s t rá lg.+tl a. Közbetr ltitt a, Irog_l, az e lócsarnokÜá" i a;};;a:mttttkanélkülinek tetsző férii májd minaen niiráü 

"iiórerTJ,i991tep js, t9ory.rqshordásra ajánÍkozik. Á;Ónban sÜki-§;Dlzta ra nollniláí- mert. solra_semvolt megelégedve a fel-
\trí] t . .a.rla !. .l lelut otsóui ni'qi?Í' .iűinÓ)'ii o.1asomf ordál.A fiú jól hallotla liunvorá_lását.:

* l]e§sék rárnbízni a c§omagot, olcsón elviszenr.
._ A jólö_ltözött, közepes nag§sa}{,- lóibn,:rrii-vil.]ő .,t^*szóba ereszlicrlett vele :._ trícrltryidrt viszi ? *- kérdezte.

I(ét, pengő lcnne kórem ** váIaszolt sun5rin a munka-kereső.
.*- Az sok -* íellelt az utas. ._ Ny<tlcvanhét filtért mégrászálrok.

oo.u*,,ii,Liii§fil,:i ;á§iít 
év e| az alkalmi hordár elfogadta a

fi_,qitc, hol iárt. Elkészltették szernélyleirását, és mirrdazokét_akikkel bészét_lbe ele§yerlctt as tiiliiáiihi;';-;ÖŰt;i]
takásukat. Akadt közöt'tük gyari nrunkái;-.;};-ád;; ?;ij:rnives. kiilö.nböző renrtú-raIi§ú cmber. a tórnvókeÍ, 

"iáit
Klrandulasalt is a legpontosabban feljegyezték és mireelkövetkezett a szomüát délutánja, b""r"?"m;ióúk 

"a;i;;jegyzetfüzetet töltött meg,
csapattisszejör,etelén meglepetés virratlt azonbanr4luK. A má§il{ ná,rom órsöt a parancsnok kifosástalanulvé93ett rntrnkájukért most nrar rryitvánóiá. ii fr.'sdiffi;i;:a ll. ör§re azonban azj a megjegyzést tette, hogy*bár az Óteljesjtményük is clsörcrrtlű'- ]"mégis n;Áv hib*lia ;án.namr§ .nyomott. lrövettek tis valószínűleg ártatlan iuristátgyanú§ítottak. A nyolc tiút érthetően ievcrte- Í liiiiÉ"i-hasztalan vigasztalta Őket parancsnokuk,

, Másnap, vasárnap regget iectig a reggeli mellől szólította
el. a, c§apat. tagja.tt az or§zágos riacló parancsa. Az otthonbanvartak a további utasításokat. A riadó vétele után es\.óta mulva kózbesítette a posta a Fekete eóiiioiheivbBÍi
tagjainak személyleírását. A parancsnok etotva.iia r-Ü;Ű;Ötavlratot_tgy§zer, elolvasta másodszor is és mérhetetlenül
elámult..L.lgyanis a távirat Yolkovszkyén meg.Dimitrievo_vicsén kivü l szóról_szílra azokaL a szeűélyleírísótái-laú'aj-
33ítil, Tlly§ket a 

.I 
L őrs a baklövésnek minősíteirjáeii;Ü-

ben, I(|lsoTolt. A 
"§ÜrgÖny ry9c _annak az idegen uiasnak ale,rá§át is tartalmazta, akit legelsőnek fos]tak svanúba.mint azét az ügvnökét, aki a ÍlerényleteÉ Ór,ite'Üiteie"éutazott le a városba. A II. őrs valóbán ieazi saztióXOliiáakadt,.tnég hazzá a keresett gazfickókra, e§i? O'*ii"riál"iieredményezte azt, hogy_ ahel_v*ett, hogy nyakukba kelÍetivolna venniök az utcákat, hogy felT<utá§sat a ;z;i#fi:

leira§ vázolta embereket_._csak-a naplóba kellett pillantaniók
És márls a lega_prólékosab_b tudoma§t szereitÓ.t< *E;ilili;Bocskor városbéli ügynökeiről.
. A.parancsnok már éppen a ren<lőrségre akart' menni.hogy -átszolgálta§§a az csémények áItal T.toó.itiir,ui.iláii
erteKuve . tett anya8ot, amikor beállított az otthonba acsapat még egyetlen hián1,.zó tagja, a IL őrs sesédtiiiieictOi*]

+!iii,,i".T,T'"'"-tr'"Ll,?'rf i,t'l,Jlo;,t;"%.t",.í§".lXt*
riadóról.

,Ismertették előtte is a történteket. parancsnoka elis-merése villámcsapásként érte. Hitetlenke<lve vette fel atá\.ir.atot és. végigb._etűzte. }íikor köresetülszataat a XeCl:oesl.or vezér személvi ismertetésén, szárazta vetett }ratkénitátogatni kezdett.

r§z§rl!íl, Erl,B az u[asra varl c§ a nyO
volt aképpe_n nem_eg_r:éb isrnert ct íí j
Dtzony pedlg ez lesz az aki a F'e

l9,.It; *§ mlert _aJárrlott az idegen ilyen tört számú öszl§zcgct,..,§em szokás az ilyesmi l Az az ötJete támadt. hogv aíezenso erre az utasra várl, és a nyolcvanhét filtéres araiái"tat,voltaképpen nem egyétr isrnertct(í ietnOil § rlá'-r""-aji.-'"ÜiiÍiJ,"_,:l!ei]pe,9 ]rem eg_\,eb isrnertetŐ_jelnél. S ba Így ált, ákkorDtzonv pedlg ez lesz az aki a F.ekete Bocskoí helyi meg_bizott,j a, f tr tárja vag1, üg.v-nökt,.
Haladék néikül követte őket, mígnem, tatálkozott őfs_brrli társával i,s akkor azt uszitotta nv'omi*rr. Az idógen amásnapot, a lrarmadnapot is a vár:osdan ttltiOtte-,ts-a"fi;;":

tli k, rirf,szorgalmasan .gyiijttigette rOta az aáatotat. Úinaólupeséröl percp<-lntosságú naplót vezettek, nre§állapították,

_ Parancsnok írr _- d,aclogta * az a feketeszak,álla*
meg társa, 1 méryök is itt van.*Láttam őket setaá ttii§óiia r,áro§on kivtil. Bibera _vezette öket, meg 

"gl, 
traráátrúutáinagy,sietve a Róka-dülői présház teie l .''. .'. Senki sem kótel}iedelt bejglgql,ése valódiságában, ésfélórával később a csapat mar"koiti] ii fogta a frrCsná'zai"A következmények-et mindnyájan isúóíitet<.'

_ . E7 a história vo}!. a_ 

""i+g 
Bocskor hajszájának leg-kirívóbb esete és az világlott ki nettile. nósv n"étra] .ái- l"&

fl,{3fi 3illi:Eiif *"j'i,:'i;,i."i,"-§i"'*q"-;'ft*,5ilÍJ;ffJilfl
Iet§zo reJLelJiehek. Okulásra méttó példa riindenkéo. mert
í,"*?l,.u3ffi "eT,f üTiflá,.lT;,lsíIá.Tiít§.;!t"§J;",'ff ííbiztosított a Fekete Bocskor tisvnolieinek'es csal aitú§ioi
:sJ::,._"§éll Tu:l_*l, hocy ez ek á t il aX'". m-l o Ö,Ütáíil. EmaguKat lgen erösen.
_ _ ; Szomorír Qejelenteni valóm is van -.- s itt huncut
Ilo.§o,Iygora í.grd_ult_ a _parancsnok úr arca *. a laborató-
11lplr,an egyik legkedvesebb és legügyesenU munfaiáiJá-
I 3l _9t.*:91"]9m :. u gy anis. So Inaházy Pil-ta kíz arását iskoláíá
:1l 1.}". |,":1 1.csemmisítet te .s teljes elé gt ét eI adásul botdÖ§orommel vl§szav€szi tanulói krizé.

. _ Részemről m{.$n99 irr'3, eseményekhez íűznöm.A többi _csapat munkájírról reszteteión--ÚÓizamot maid a
;rli,c^{1." 9:9rké§z_ május elsejei. számában megielenó öiszc-Ioglalo.J€lentes, Usak annyit még: remélem. eiéntirl folvton
::::l^lllt"5.sha,mégegy-"szer.teTtitni-ú;Éaiia-f;jéilÜ;'rfÖszervezet, nat al(kor ntég a csirájában elfojthatjÜk a áolgot.Ugy legyen !

a leuugo vig nota nlesszire iizte a Fe-kete Bocskor komor,kísértő képét"
.,Proton" és ,,Pdpaszemes kíggó''

t

hét" filléres alka
fetett. És miérl :

ü

._-:_..,.!É, ...* -!



HlR§K
Cserkászet a tádióban, Március 15-ón. il

pirosbetiís n{mzeti ünnepnapttn a ráilitilran
déi*liiti ilr. Ravasz l-írsziíl reforrnáiu§ piispiil
prédikációjú,t kö7vútítcite a rárjiri" A beszétj
:nárcius l5-rö1 és :i csgrkészekröi szrilt. A
*tagas szárnyalásr] besz,ódbeli icieÉiejű gí)n-
clülatokai halicitrunk a oserkósr.ettíil, A. kiválri
szón<lk löbb9k kilzijtt tzeket ü](}ndj)ttii ]

,, . . . M;rgyarországnak minden* clvcszcti §s
ser*mi.ic sem naradt. csak e§y i<ors<i oiaj;l
és egy nrarék lisztje, az önnön ]ántiaibrr;
pu§ztujó világból betop.pant htlzzó,la egy új
próiéraság, a gserkószet gOndolata, s hajtjra
vette. maga§ra tartotla x' leesukott szernü. a
,hirlt eleven magyar gyermeket. Szeiíden jött
és mosolyogva jött, de az utolsó percben ér-
kezelt § leyelte §z anya kebléből a betcg
gyermeket, azért, htlgy visszaadja neki egész-
ségesen, vidáman, újjászületve."

A l3. sz. Államsépgydri ,,Ezerruester" c$"
c§. márciu§ hó ?l-én, este l,j:S órai kezdeitel
rendezte ideí cserkészelőadását, az áilamséD-
gyíLri lakóielep dísztermében, Az előa<lás,
melyen dr. Papp Antal országos elnök úr, a;
elnöksóg több tagja kíséreiében szintén meg-
jelent. nagy sike rt ért el, a mintegy e,zer
főnyi közönség körében. Bemrrtaiásra kerüli:
cserkósz a vártán cimű zenés. énekes hálom-
,f{:lvonísos cserkész szinjáték, meiynek ú§y
§íöve8ét. mint zenéjét az Ezermesterek írták,

.{z V. cserkészkerület a március L-i kör.
gyiilósén a kóvetkezö vezetóket választattir
Iaeg: üv. elnók: Zellhoffer János, vezető-
tiszt: Csergö István, ellenőlző: Nagylaki
I"}éla, iiititkár: dr. Für istván.

A II. cserkészkerület a kijzeyiitéséll i!|
díszeinököt és 13 társelnököt választott. Ke-
rüleii einök lett ismét tlenkey Hijnig trlilmos
ny. títbornok, üv. elnök: Bódy Kclrnél, {ijti1-
kár: dr, .tiarsányi Józseí, vezetőtiszt: Ko*
rompai Cyőző, ellenijrző: Benedek Béla,

A vI"*vII. §serké§zkerület ti§ztúiító kö7-
.,í{yülésén ,elnökké: Szapáry Lajos gr. ny. íő-
ispiint választutta meg. Üg}r,ezető e}nük iutt:
t}artók EgycrJ dr., vczetőt.szt: Vókányi Ái.
pád, iiititkár: Uz-oni Lászl<i és eiienőrző: vi-
t€z Csokonai Sándor.

]llilri nár i§.níf§t§§, a nyár fo]yamirn 1i0
ijregcserlrésztiabel Károly vezctésévelPassau
Budapesi,,illetve IJudapest*Balattinakaraiiya
,útvonalo,r páratlanu1 nasyteljesitményü tírrírt
tett rrteg. Az öregcserkész,ek ez,zel megsze-
rezték a Ma{var cserkész szövetség nvezii
osztálya szánrára a Magyar Evezös szövet,
ség Pogány János clr. idő!e.ges vírndordíjái.
Habel (árolyt a §zövetsóg ezüstplakettjérze]
tülliette ki.

cserkészavató 6s tábori lre§zámoló ünne-
,pé}yt rendezet: il .431,. sz. Kinizsi Pál csapa,i
március 15-én. Szép sikerrel §z9re,pelt a ci-
gányzenekar a magyarnóta játékaival.

A í48. szárrrú .,NagyboIdrrgasszony" cser-
,készcsapat március 29-én tábori heszámolót
iartott. A kedvesen és ölleiescn ijsszeállitr11
nríisor nagy tetszést araiott,

|ön a riadó !

A szegedi l24, ö. rövidhullámú -cserkész-
távírászok munka köztlen, rövidhullámú adó-
vevö állomásuk mellett,'fávírászok: rietényi
lmre. .Kinrltovit§ Antal, Molnár László, Sctri-
monovszky Károly, Falaty János, Berninger
János"

§zóval elmtlndja |ag1- felolvassa, tcrmészetr)-
sen a É},akórlás kedr,éórt t,szperant.óuI.
Az eIső rezdlcikk. aztárl tárca, hírek, ismcrct-
terjesztlí cilik, arrekdotA. \,crs, ónek. A kör
szíi,cscn látjl a kedd estc 7 ,l közöLt t,cn^

dezett {r,akorlúös.zejör,r:tclcitt n.7 eszpl,-
ranlitul 

*iudl] 
r,ag,1,- Érdekl6dő t:serkd,sz

testvtirckct ós kéri, \.,eqyellek ré§z1. a nrrn-
kában.

*1ílgoros elöadások rendezéséhoz jó úiba-
lgazílásokat ad Orosz Iván; .,Míiiiedvolii eii!-
edás vjelékerr" című könyvecskéie. Nasy ái-
tekiniéssei és tapaszla}attal tárgyal minde,n
íontos részletet, me]i, az előad/rs sikeróbez'szükséges. Aján!juk csapataiuknak, Megjelent
*§zarvason, de nint Kókai Lajos {Kammer-
mayer Káro}y-Lr. 3) bizománya Pesten is ka!;-
ható. Ára 1,2il P.

A budapesti németutcai pclgárí iiáiskoIa
l32. sz. ..Csilléry" cserkészcsapata l9J6 már-
cius ?9-én cserkészfOgadalomlételi ünnepé1_1,;

rendezett.
Liturgikus levelezőlapok. A Katolikus Házi-

a§§Zonyok országos SZövetségének kereté-
ben mííködő §zent skolasztika oblátaszövet,
sés Ma§yirrországon az első, akinek kiadísá-
ban az egyhizi ijnnepek líturgiáját ,feltüritető
tevelezőlapok,megielentek. Áruk Tendkívüi
o}csó: 2, 5 és 14 iillér darabonk6n1. |\|3gr.{]i:h
megrendelésnól százalékos árengedrnónl,. A
25 lapbíll álló rrrintakollekciri ára 1.20 penqij.
Kaphatók: VlIl, Mária-utca 7. l. ?7, sz.

Dr. Kapo§t ltíolnár Frigyes, a Magyar Cser-
kész Szövelsóg iárselnöke március 3{i*án a
Budapesii Kcrcshcdelmi Akadétnir disztcr.
mében értékes elórdást 1artott,,A7:rnsol h:-
todalom gyarmatpo'litikáia" címen,

Turlstatérképismeíet címmel a napokban
kis 30 o'|dalas íüzet jeleúi meg ZsembeT],
Gyula dr. összeállitásában, A kiadvány célja.

- mint a sz.lző is említi, *- hogy népszerij
hangon megírt, tehát mindenki részére könr -

nyen órtheló §e§éde§zközt adion a térkép-
olvasó ter;mészeiiáró és cserkész kezébe:
mintesv ..használaii uiasítás" legyen a ié:-
,képekhez. A kis lúzct aiféle hézagpótló mű.
me,lynek minden turi§tavezctői, vagv c,§eí-
késztiszii vizsgára készülő nagy hasznát ve-
heti. Kaphaió: A ,,Maqyar 'lurista Szór,et-
sés"-nél. V., Alkotmánr,-u.,r.

-{ llalyar-Lcn0yel Cserkó§zkiir 1936 márr-
cius hó l0-én tartotta alaiiu}ó közsyülését
az Örcgcserkészkaszirróhan.

§zépen §ikeíült c§eíké§zünnepélyl ícnd0-
l.ett zl 232. ,,K(i!cscy" cserkészcsaprri Máti-
szalkán. A gazdag rníisort gliikelii kilzöns*§
nózte vé§ir. kik azr.a| lr me,{8yöziidó§sei tí-
vozlak. lro§y a asap§t ,,j(l munkát" végez.

}'otyil óvi jtiltus 1**37J$ §§ iőn}ri lcn§y,}í
{,sltpill jörr \lntttartltszífihn. A csapat,r{
órsi c*_vscgekbt,tt (6--.§ l'ó) oszlja szet ::

§lag_var Cserkészsziivetsóg, a július 1-*-2.i-ig
táhorozó t,salratok között, tnel}ck nz állriiit
l-érl kinrcnő körlrl-él alnlliótt iH(ill\,ü}icl
he.ielerltik. lfzrjtorr is tclkir,ünk mitld*r,
csapalot. hog1, tújdkoztatti hcjclctttisiiliti
a kihüldött jelentkczósi l3l) til.ián tudassák
a }1agl,ar-T.Ólrgyel Cserkcszkör vez.etősrlgrí-
vcl. hrlg_v a sziikséges intózkerlóst a lt,lrg5ct
§lbizot!iiB megtehcssc"'l'áittliuztatásul kii
zöIjük, ho91, olyan csapciok is vállalltslltlth
lcrrgvcl őriót. mc|r,ekliek táboroz.ása júlitts
1. 'uiárt kcz.dödik. illct óle q jírlius 2L. elől t

fcicződik be, hlr a július 1, 2,1-ig lerjcdi,
idő1lorrl alütl el trrdják lrittti túbot,rrzjrotl
kír,ül ir uz órsöktL. (l)l. jrilitrs 3-.2l-ig
l atl- :l láiltrr s 1- it-ig. illeLüleí.l 2'!-, ! l-i§
a cserkészcsapat gondosktldik a lcÉiJYel
r:serkészeli e]}átásáról és progrrrrnjárí:,1"

Egl_es esetekberr kisebb rlgy§égoL {pl..l fót) is vállalhat a csapat.
B'elkórünk minden e-sr;rkúszt, l:ogy krrgl,tel

Ieuclezőil nyiivántartás vógelt (i}ro§i}9kt§i
stb. ]riküldése r,égett) jelenlsc be a },L-tr..
Csk. l,ezetrisógéttek.

Ákik !crrgl,el levclezőkc[ .i}taitanak ilt,rr-
g5,cl. rtémct. francia, angol cs l]s7,?cfii;tl)
ttl,elretr1. liir,ártságaikat je}e:rtséi,, !)c i,
}l.-l., Csl:, .-.r"lii51'.p;ótlek"

..G

Jön a tavasz !

c§erké§zte§tvérek ! A miskolci 757. szírm{l
Szemere tsertalan cscsapai vízi raja,kótsze-
méi5.e5 5.6r.redhető kajakok ó,pítésév*1 iox-
lalkuzik. Híruméves tap,,t"ziolat.,- ti.,:lri.,
hr|,rt,rni s cgt,éb túrák alt biz,,rnvi,i.ik.-
hogy cserkészeknek ee a !egtn,eríieleliibl iz
eddigi csónaktípusok közöit.

A kaiakok német minta után készüinek.
Súlyuk 25-30 kg. Elsőrangú gumizott, va§y
olaiozott vászon, ameiy ö§szehajtható ás
iátizsákban vihető. szétszedhetö iaváz és
evezők. §z ccé§Z .miít személypog§yász
vasúton ingyen szállítható. Ö§szieherbiríísi
250-.300 kc. §tabilitása iBet nagy. Nehe;ltri
borql. Hossza 5?0 cm. Áre teijesei íe,lsz*-
relve 130 P, atne11, részletekben is fiz*thető.
Bővebtret a §zenrerék szlve§e,n adnrrk aká;
levélhen, al:ár személl'-esen. Cím: &1iskolc,
R,rrsrld-,niskr,lei üúzeum.

-,§:ll$, sz, §zllrrs;
Aladál|r {strkílsztls:t
;t*t í. é. tnárciu§ 8*;iri
jr)lsikerü'li. Iogatltt-
lontLótell}*! eg3,btkii"
tüt:l cserkószűtrn*,
pól.vl. rendezet{.. n
fogll<lalnti sz*11 artási
viítíz };'nra§ti l.itlt
orsz. vcztltiií,iszL vii-
g,czte, Bcszétlólrerr ki.
etllclle, lrclgy trlityt,tr
rlek ktltr }errni :r nr:r-
g),ir cserk(,sznt,k,
hog: jó tnttt-tkllt vtl
gezhe§ssrr s *z*ltal
hozzájárulhasson il
Haza stlrsának jolrll-
raforeiulásfl]roz" Á
mü§Or a tábor ,h*rr-
gula{ábatt ptrgeti l(,.

Az egl,telvorlli.io.
szírrdarab<lk, a ;litros
jeIeneteh inil}d 9 ii
bori éictbőI \c!{
firozzalratok vo}lak,
;\z ünnepdlyt llril or:,,

kcszi l(iss sánclci,
rn. kir, táliori cspe-
res úr bcszirle le-
jeztc be, mciv után
ti lelkes közönsóg
elónckeltc a rila§yar

§

ODOL-rűGPÉP nreqóvic
fcgcit c csuílyü szine-cedesiil ;

O D C-, i | (_lGIrÉl t]l.p.-l,:,-, __^l.
lisriil, al ODüL-FCGPÉP o i -*:,,,

:

fogo|.ot ,cc:ay)n99yó voró- i . J

i§cl.ici. i
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'li,llki l)úl firóí ú§ rlr. _lloluár ljrirrtts
üótrlllt tárflyitt$k az osztrák cscrké"siet
ügyelrcrl. Képünkön a, _iobb szélen áU eróf
"l'lrrrrn-\'alsassjna Györ§1., az osztrák iÍjú-
sáAi §zervezcleh vezctője, meüette Hcrbbr-
stein l{erbert osztrák főcserkész"

A hárshegyl cserkészparkban túborozó Or-
S7á{,)s Orsve7et(ii ]'áborró] kür,etkező szá-
rnunkban szá,molunk be.

{ 3l. sz. Ko§suth öregcserkészcsapat nagy-
szabásír Liszt-emlékhangversenyt rgídezett a
zenemüvészeti Főiskolán. Az est fővétlnöke
József Ferenc királyi herceg volt. a mfisoron
többck között közreműködtek; Kerpely Jenő,
§chmirlthauer í;ajos, stb.

_ Ki szerelne Amerlkába ulazni? vagy ,he-
}yesebben írgy kellene fogalmazni a ké}dóst:
&i az, aki nem szeretne.

De tlizony kevesen jutnak el. Tavaly sike-íüit öt c§etké§ztestvéíünknek. s ök nem irí-
8yek, lrogy iegjobb tol,lforsaiójuk, Pohl Sán_dor cserkésztiszt kiadta,,Fclhókarcolók kíj-
Zütt __ magyar porták0n'. címmcl tanulmány-
utuk leírásái, Ára l.- P.

Az ólvezetes és ianulságos olvasmányt ol-
vasóink figyelmébe ajánljuk.

A 223-as P. L. §z.-csapat íagy§zabá§ú mü-
§olo§ e§tet reídez€tt április 5-én, vasárnap a
sütóutcai ev. leánygimnázium dísztermébén.
Levetltették mé§ a csapat mozgóíényképeit.
.§1" Zsembery Gyula április l-én ,,Cöc§e!vidéke és szépe" cimen tartott vetítéitképei

tlőa,dási. A lebilincselően érdekes ianulmánya M, T. E. előadássorozatának kiemelkedó
pontja volt.
. A berlini ollmpiádon kenu-vergenyszámok
|s io8nak szerepelnl. Az Evezős Szövetségerre való tekintetiel 1 e§yevezős és r két-
evezős versenykajakot íendeli Juliu§ ríoff-
mann brémai hajóépítőnél. A versenykajakok
már med; is érkeztek.
_ Mesielent a lesújabb ,.Österreichisclter Falt_
buotliihrer". A nagyszerű térképekl(el íelsze-rel+ vízivezetőkönyv az össz.es vadvizrk
mel}ett a Passau-Budapest vonalat is taítal-
mazr.a. A vízre vonatkozó iontos tudnivaló-
ton_ kívúl a vizlncnt; hclységek és emlékek
leírását is mectalálhatjuk bennc,. Az Ö. x. v.,ltivltalos,kiadása, (Artaria kiadás. Wien.)

Szüts Lalos: Tátékozódás a tereDen. Váz-
latké§zlté§. (FutólasO.s fclmérés). so nuravát.
Cscrkészkönyvnagy§ág: 72 otd,al. Kiadja aM. Kir, ÁlIami Térképészcti [ntézet, Buda-
ít{:st, 1936, Ara l pengő.

KULuGYI tllR§K
A hollandial Jamboreeról móg igen sziiken

mérik a híreket. Azt is csak ,,jóléitesüit 
'él-hivatalos hel:l" jcleníi, ho$y a tábrrr t9Í7július 31 és aug.9 közt fog lezajlani. utánapedig auguszirrs 1}ig kirándulásók lesznei.Az sem bizonyos még, hogy a tábor csak-

ugyan .olyan kö}tői helyeí fog iekiidrri, alro!ar egyik szomszédfaiut virágvölsynek (Bloe-
mendal?), a másikat madáidalnák (Fórgei-
sang?) hívják.

tlelikon klscserkészcsapai lagavatá§a. 1
krlsztht,l},i r:lemi iskrrla,,1-1e]ikulr" csurkész_-
ü§apatának tágavatása impozáns 1rere!ek kii-,iitt zajloti le.

A kel|emes tavaszi idö hatása alait a szr,-gedi csapatok megkezdték a szabadtrani mrrn-
kát. Sűríin látní kirárrtlulri l;§apatokai, a ví2i*
telepen is újra kez<t me,Áindulni az éiet.Az Odol iogp6p nagymértókíi lkol|oid tar-
talmánál iogva cltávolít rninden tisztátalan-
sigtlt ós.Jcstöan!,agtrt, ami a fogakra laplrd
es meg§.7ulttetl a szij russz szlgíi.

A §zombathelyi 48-as cserkészek ünnepólyt

^t,za' 
i§ kiemelkedett a szokásos máiciiisi

ünneuéll,ck sorából, itogy azrrn beszédet lnon.
dott Grösz József fcIszentelt 1lüspök, a sz(,ln-
bat,ltclyi egy,házmegye apostoIi'adminisztrá-
tola, Tiibbck között ezeket mondolta: Aki a
c§elké§zetet csak ,messziről ismeri, aki ;1
c§erkészetet csak akkor vcszi észre, amikora fiúk árvaIányhajas kalappal vidám éncksz,j
ntelIett.vonulnak lé*ig az utcán. az kön}._
nyen tóvedésbe eshetlk s azt gondolhatj-a,
lloc}, a cscrkészct csak játék. a legjobb esct_
ben cgeszsége5 sport. L)e nemcsak jriték is
§pott_! Van benne mindkettőbőt, de iényegé-
ben kemény és komol5, rnunkaí e cserte.ii-
nek dolgoznia kell, f egyelmeznie kel1 önma-gát, hogy ,kialakítsa masából a cserkész-ideált: az emberibtr embert, a nagyaralrb
qlagyart! A püspök szavai után vitéz-Veder
Mihály ny. táburnok, a lIí, cserkészkcrii]cr
!9: e!n!)_ke kivette a ir:grdo lmat a csepat jc_
lüliieitöl s azokat a csapat tflgjaivá avatia.A szóp ünnepsécet a lí:rnnusz hansjai zártrik
be,, fste a csarrai ze,nekara a püsiiok tisztt-
letére iáklyászenéi adoit.
. Műsoros előadásalnkon mindig nagy gonrl,
hogy hrlnnan válasszunk szavalásra alkal-'
mas költeménye-ket az eddik hasznáit §ik:
Magyar iiú szavalókiinyvc melté, must külü-
nöscn ajánihatjuk lilrdai Ányos: Rrizsás-
kertjét. melr,új kiadáshan rendkívül gazdag
tartalommal iárja elénk a .katolikus lira jav;r
termését, kiegészítve a lesújabb köItók mű-
veivel. A Szent I§tván Tár§ulat szép kiál-
iítású kiadr,ánya iskolai és csapatkönyvtárak-
nak nagy szolgálatot lesz, de ecyesókilek i§
igen ajín]hatjuk, miut összefogláió müvet a
legértékesebb katolikus költészetröl,

Arní9

uzEN Az M. c§.
12 és lél éves. A névtelen 'leveleknek 

olva-
satlanul a papír]tosárban van a helye. tla
aláírással _írod meg mondanivalóidat, ó1olv;-.-suk és választ adunk, - Illésv Ovörsv. A
I',Iacy Fónö_k leveIei e .,Masyir Ós.itierr'1-
Den Jelentek meg. Áz első könyv az Indián
iskola. a má§odik an Indián ónveaitdrn, 

-i
h_armadik a Vadászösvényen. a negyedik alíarci ösvényen, Az clső három könvvalak-
ban is megielent. - KözölhetO*: Neirez a't.

Kl akar küllöldl cserkészt vendégüt 1íttni anyáron nyelvtanulás ellenében? Élaza Xe,t
számunkban már jeleztük több küliiildi csei-kész óhaját, eki rryetvtanítás ellenébón 

'Ma-
gyarországon, cserkószcsaládnál §zerEtné tiil-teni a nyarat. Mosl i§méi érkezett hozziink
eg1, l6 ér,es írencia-svájci, egy 17 éves oszt-rák és több liechtcnsteini cserkész hasonlti
kérése. A címeket parancsnoki hozzájárrrliiia
és szüiói meghír,ásra adjuk ki.
_. A levelezési akciótól a következő külíöl-
diek kérnek magyár levelezí)t:

Ml ÉnBprglr
I'ízir.serkósz.. \-ízisallk:il esak r,ízicscrkúsz

horllhal-. |..]hhlz pedig legalább a r,íziror.ct.
próblik e|üfe|tótelcinelr uregál|úst sziü.siles.
1'ízirovcr pr,1,1rrit r,sak o!r-atr csanal,ilaII
IchpI tclllli. ahol sziivelséqi eircedóílvó] folr"(i
t,ízitnuttita t,att. Az ill,cri csaiiat,ban a flút
rettdszcrint a ..sz:it.az próbáli.. 1lcgalábIr lr
l l, o. pf,'lba ) civégzttse u1án liczd,elrckvizimunkál. Ha r,*|akí miltt cscrkisziclölttagv tttittl eg5,prtiblis t,serkész kr.:riil "rízi"
t:sc.rki,szck közd. akkor a ..szriraz'' ds ..viz,cs..pró}ákrrt plirlruzaInosltlr rillja meg. l la azelőfclttitclt mcgúllotta. ak*rlr r,íiit.serliész.leltát vtzisapka r.isclésérr joHosult ablrail
J? csel.hell is, ha a ll. o, lrrr'rlrájn ncm ,lcnnc
mcg. _Az olyan csnpatbaÜ. irlrjl vízirnunka
nenr fol.vik és ralalti lncgállja a vízi .,kiilön,
1lróllál-". ya_ct. járta\sliÉi i.izsgál tósz,,wíll,en cse rkész, mtig l}ern ..i ízieserkdsz''.
tehá[ nem viselheL \.ízicserkészsao[<át senr-

\ízlörstezelö. \'íziőrsvczetői sa'nkú( l,ízi-
órs vczcttísdvel megbízott vizics,,rLtsz visci-hcí, segódőrsvezcló ncm. A sapliára oe<lir:
a .r,íziprr'rbliknál eldl,í íokozatnai- megielel8jclvórr1, lierü|.

'|-lszl,ítósztr, Ha a koltr.hasót ect,ttcl kevcr,júk, olyan pépet kapurrk. amelt. icen alkai-
nlas edények, evóeszkrlizök tisziítására. Tá-
borbatr, kiránclulásokon ir'il felhaszrrálhat.juk, Nehtzcrr tísztuIó til-eitt, is nasl.sicríreir
megtisztíthaljuk, ha ccclcs sót töIÍiinÍt heie
és ezt a fol;,arlékot.ií,l flllrázzrrk az üvelhclr,

l'ilúgjatn|loren lrirei. Az tg;l7. évi tIiir.er_
§u.m mellrl.ti V. Világjamborcera való
előzcl cs je'|ctrtl<ezr;si ft,lÉivls a csanai_
parattcsltoli l:á gokna J< k iki]rlrlöt t, má rcirrs jrrtvi
Szövetsegi írö1.1cr,éI 5. poní.i;ibarr talál-
batú rneg.

I(erókpár lakkozúsa, lirekir tartrj. lc-
paí.togrisrtCll<üli zotnáttcozást liázilau kÉszí-teni neln lchct. A zotnáncot külörrlescs
kemencrlhett (,getik rá a vázro. .l trcrcliÓ',ii
vá?.áL h!\zilag csak befcstetti lehc|. A r?si
zománco1 tcljcsen le kell kanarni. esetlÓ'e
forrasztóllrrnpával le is lehct Öcetni. Dc aE
égctésnél ovatosan kclt eliáriri. ne hopl.
kiizzíísa a r,ázat. Az il.yrntidÖrr meírtisztítoif
vázat clnailfestókkel kcll lrcfesteni. lrorrtos.
hogy fcstékl<el csnk iRerl r,ékorvan kenitili
be_ és te}jcsen porméntcs, árnvdkos, nim
tú[ne.le.g helycrr izárílsuk meg.-

Ilubázat szabályozása. Á " március l-i
ször,etségi körlevélból: Az O. I. l}. fcbruár
12-iki ülésének határozatai: ..a/ a répi
ruházat viselósót -- tekintcttcl-a mai nij-héz gazdasági visztrttyokra - - kihordásiB.
legkésőbb l 937 szt ptcmber 30-is cngr,íli._lyezte", ., ó,/ engedólyezi az úivnev'ázett
tly/rri, gallénrélkül i ing viscltlsit.--s ezcn a
nyaklierr_dó kívüI, a rógiszatrósri ingcn betül
vjselendő",
.Csónaképités. Magyarnyelvíi szakkön}.v

tlittcsen. A Ma§yar Cse r,kész résebbi évio-]yamaiban ta]á]ni ccy-két csí:liaképíiésríj!
szóló cikket. A kővetkezőkben ielsórolunk
néhány németnyelvű szahkönyvet, Ezek meg-
vannak a Központi Vízitelep ,könvvtárábin
s megvásárolhatók mindcn nagyubb könyv-
kereskedés útján. Ilyen körrr]r,ek; Riőclr.Gcier: Selbstbau cines FaIbootis. llcnnig v.Baczkr: Falboo!§elbstbau; Wiilr. CoÖpte_
_rich: Ein tsalboot ; C. Kocrps: Leinen-Kajak;Leo Zeiller: Paddel-Kanoe, Schmitt u. 4ei-ler: Paddelhoote.

§setkészoperettek. isen, vannak cserkósz-
operettek is. Ezek közül ta!án a ]e.gismerteb-h.}j J_entlik -Dámit: Or,önst ike, 

-'Radványi
.-Flcschncr: A mdgnások es Klempa: I)alós
cserkészek, * Nyomtatásban nem jetentók
meg. Mindcnik a sze.zótól szerezheiő mcg
kéziratban.

Céllövőverseny. A llirshegyi Cserkész-parkban ncm szoktunk céllövővetsettyekri
lendezni. az idén sem lesz tghát. CéÍövő-
verseny rendezésébez az erre a célra meg_
fe,leliien berendczett cél]övöldére van szüi_
SgC, rnár pedig !]r,en a Cserkészparkban
nincsen. A szokásos orszá§os cseriiészcól-
li'ivö\,er5tl,\t ralemelvik cserkészkerülctünk
szokta lnegrendez:j. iia sor kcrül r1. :r
vefseny iészletes tudnivalilit köz|ik, a csa-patokkai s a llagyar §serk6sz is har.za a
ielrltkezisi !e!hívást.

A l43,as |ivoroooli öregcserkészcsapat fel- Stew Woodland kanadai öregcserkész, akikérésére s az övékkel teljesen egyeiő pro_ le}rető]es 
"lic;Üi- *;;;;Ü Üólyeggvüitó lrra-

"gramrnal fogadalorntételt rend,ez a s,zázas bre- gyar öregcserkesszel tóvejeini. Bemut.itkozó_xe_k ú" n,,külü§yi raja ápri!is ?3-án, csiitör- ió"i,lei"i-i"ii'iiliüi;élv;get isat,>]t. f.ze_tökön íél kilenckor a Cserkészparkban. EzJn i<et címével ógviiiir.i".rl,itl '"
it zártkörii összeiöv*feien a r3j szívesen Több 16-21'B"*i"'*iiiicla trnorO, írlrttcia}áiia a külü,gYi hivatal ú. n. személyi iarta- nyólven. Ói**ir.ii'"r"r.- áiij.oru,lk adjuk ki.lókjának minden tagját, atin"t n..a i-ui," 

""o"'rr'i.aii!)crlni sg:n rudrrnk,

n q!gl}
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Fogtisztitás este *
különösen fontos
Éllelen dt éteírnqradélqok nyomón

fokozotfEn képződnek boi<téri§-

mok, melyek fogainkot megroníiók"

Ezért okvetlen tisztítso fogcit es}e le-

fekvés elótt ís" A Kolodont fogkrér*

sulforicinoleot tgrtolmónól fogvc

eltóvolítio c vesuélyes fogkövet"

Az ixtézetek jóvoltából, a Cserkészsziivetség uijárr"
köze] 1000 cscrkrlsztanonc részesiilt támogatásban, amely azl
jelentette szírnrukra, hogy ők is részcsei lehettek a táboro-
zás tanulságainak tis örömeinek. 1000 fiít mondalt kriszii-
netet au intézctcknek a niegértő segítségért és a táborozás
után testben, lólekben ícIfrissúlve átltak mirnkaasztalaik
nrel]ó, Azorrban, sajrros" sokka,l többerr voltak olyanok,
akili különbiiző <iliok (szabatlsághiány stb.} miatt a szlvc-
sen felajárrlotI segítséget nern vehették igónybe.

'lanonc 'I'estvérek ! A biztosító intézctelt az irlérr is rragy
szerelett0l és készséggtli gondolnak RáioI< és előreldthatólag
1936. óv rr_varárl a tavaly-i létszámhoz kópest kélszer arrnyi.
tehát 1r}:. 2000 cserkésztanonc- szátnára trrr]unk segétyi
kieszközölni, lrog1, anl,agiak miatt ne essetek e! a cserkész_
ólet legszebb részétől: a táborozástó].

irlagy örönrnret tiöeötjiik ezt veletek, ídejekorán }riv-
juk fe'l a figvelmct a segélyezési akcióra, rnert elegendii
itlőnr;k kell nrara<lnia arri1, hogy a rrrrrnkaa<lóktói a szűk-
sége* szalratlságot rnegszcrtz,zél_e\< és arra, lrogy a segélye,-
zést tnegclőzii cljárásnaJt, (orvcrsi vizsgá}at stb.) eleget. t,elres-
sct ck.

Forrluljato4i nár mosi a parancsnok irrhoz ós kérjótek
meg} vcgyen fcl a scgéil,czési akcióba, nróg akkor is, }ra il
csapat valatni}yen oknál fogva az i<lén táborozrri nem lne}rel..
Az ijsszes tutlnivaiókat -- amel_,veket minden bizonnyal az
április 1-i Vezetők Lapja rnellékleleként_ megjelenő ]<iirlevél
[artal}naz -.* a parancsnok úrtól fogjátrlk negtrrdni, 'Iehát
a'kkor'is fcliterjcsztiretitek igérr_vlőlapjaitokat, }ra a csapat
az idi:n nern száli táborba, mert aminl a rTrult esztendőben.
irgv az írlérr is több hell,en, a Hársheg3,i {,1serkészparkban,
esetleg a Balatr,,n és Duna niellett is rerrr.lczi.itrk gyüjtő-
lá}loroliat. ltt fognak összegyŰ,lni 2---2 lrétlt azok, akiknek
r:sapala nenr iitborozik, rle azok is jelentl<ezhetnek, akik_
saiirL csapatuk táborozásátto álnak mcg llllm fclelő iriiíptrrrl.!*
nri*l,t, rrerrr vehettek részl"

"f;rnttnc'l'r-stvdrek I Kezrljrliek l! az eliikétzii}eti:t, a
nl,ári nagviáborr* 1

fogló
ellen

aYi''1{

MINDEN c§§RK
i] , TA§§§c TÁBonozHAT I

A rrtull t:sztcililiil_ttltr a,kél tr:lg_r-ol,szágrls lrizlr.rsí{ii ittilizrll
.*lősziir tel-tr: i*lrelővf:,l.ckint-íl;*ts anl,agi tátnogaíás*a,l,
hogy azok a <lscrktisztaitoncole is táborlril siái|.hass*nak"
akiir egyébkilni. a tátrr:r,*zási részr"itcli rliiaL trrlul Lrrr1.1.ák
eliítercmtcni.

*§
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.lirr.l;as kuriaut : jó rugelt !

I:1 t cs k wt*ad 4 r r:.cícserdl ..
f3alrtog t7r" l,:i l,:arrir: kél . . "

F a f f/§.T
Itatiú béceí "
ítlttul már rt' t{.ol11os rnunlcrl
paesirta zeng

ík§(F§
.. s7lut,ltl!"..
tthén-ngrii " " ^

tt ruzőtt".-
lebegőlt."

§f
Mirr a Nap délre júr . .

lelaa|öld".. ahat4r,
munka dalol u túlotl ,..
holdagsd11 a uilrigorl,

Iladuciltgi Stineksr,

.&e #E§eÉ*B§ §s,*geHg§§eÉ
;\ Jolrdoni állatr.éclő egyesiilet csirrcls kis la}itábtál artottki, melyen a kiilönféle állatok, kóretmeikel tcrjeszt.ik eiri

az eyző szívíj cmberek etőtt. A. h,irdetrnérty szabatlon frrr:*
clítv:r ígr" szól ;

&li, e,, város és környék állatai. kériink rnintlelnkit, hogy
*cljesítsék kiivetkező kórelmeirrkeí"

A lovclk..Ne rángassátok, kii,nyii.rgünk, a g_vepiőnket és rtc
hüzzátok hátra szorosan ftjünket" rnirt. ez rrrignchczíti nrrrn_
kánkat" Ne siettessetek t,úlltlr}relve benrriinkei íetfelé a lr:jtő-
kön. ]§e nyírjátok ]e a farkunkat, mert- akkorncrn tuclunk
véclekczrri a legyek és szírnyogok eilen. Iltessetek bt:nrrúnkcl
rendszereson és acljatok irlejébcn tiszta, friss viztlt. \e iissc-
tek-verjetek bennünket, inkább szcretette] bcszélgesseteli
veliink. Sok jó szolgátatcrt lesziirrk nektek békében e1 nanrr-

"t!nl, megérclemcljük, ho€ly lra nregiiregertt únk, n;. ugalrnas
*llátás vágy §zenvetléslt:len halál lc§yen az osztál,vrJsziirrk.A kwíllúk.. Iig,v bánjatok velünk. rnint barátokkal,mi ezt megháláljuk ó§ jö§ágtokat hűséggel r.iszonozzuli,
}'ag3lban, forróságban tr€ tllrtsatok naphosszat iáncorl,
l"r.ry _cn§eitjétek, lir:gy ntilra kiszalaclhássuk nlagunkat.
Gondoskodjatok róla, hog_v nieglegr.en a kénvelmcs,-.szárae.
tíszta alvótrel,r,iink, fr|iséges

vagyunk leljestrr btrlák, lranenr v*lójában ügvesek. jóakarók
a':s lrasznosak.

A í,ehenek és búrringok.. Gonrloskodjatok, kóriink benntl_
tekel, mintlen szükségletürrkről. íla át kcit lrajtanotok berr-
núrrket az ittotl, oe verjctek. ne tlobálj:,itolt kövckkel, rre kiírl*
iozzatok. rnert rrregijerliink, lrancrrr csendesen ós türelmesen
kisórjetek, r.ezessetek áL'benniinket. IJ,z 1gy jolrb lesz rrc-
kiinlt. tle rnagatoknak i§.

Szúrnqasrlli, sert.ések ". ?"rrrruljá,tok rneg az okszerű áJlat-
larlás módjait. Adjatok tisza illakat elóg tága* kifu{ókk;tl,
11enilszcresen lássatok ei berrniirrkel rilolemmtll és .friss
tiszta vizzcl.

IItlzittgttlal,:.. 1'évedt*k, jó *trrbcrck. ha azt lriszit.ek,
hog5, nekiink nern kell iv/lr,íz. },li is szenve<lünk a szol*jti*
sírgtói rís ttertt iszttnk töbtret. tniltt atrtenrtyi szüksóges.

á tnatlaralt., G-l-errnekek, ne ra}:oljátok ki {s tte rombo}-játok et szé1l kis fészkürrkel,- a tni szerrtett. ottlronunkal._
Nc ltigjatok el benniinket, ne kinozzattrk ós rre vessetek ratr-
ságra ! i,Iiszen nri a tibarátailtrk vagyunl(, nag}. lraszrrot haj-
trtnk a rovarok pusztításávai és györryör.kódtetülrk bennete-

ólelmünk, friss vizünk. Szól-
jatok gyakran hozzánk és mi
meg fogjul_ érteni kívánsá-
gaitokat"

A macsktik.. Nc l-ranvagol-
jatok el trlinket, nc tragfia-
tolc sohase ólelem ós hajlók
néIkiil, lra elinentek hazrrlról.
vagy kizártok házal okból. Ha
nem tutltok gorr<lcskorlni ró-
lunk, akkor inkább szcnvetlés
né}kül pusztítsatok t,l bennúrr-
kct, Irogy csavargrikká rre le-
gytink, Adjatok nekiink eg1,
kis tejecskót, &mikor csa_k le-
het és tartsatok i;merthelven
részünkre ivóvizet.'t"arrítsáiok
meg a gyerlnel<eket, hrr6l ját-
szadozzanak l.clünk. dc í{.
kínozzanak benniinket,

A szantaral: és öszuórek:
Jó emlrerek, ne végeztcssetek
vtltink erőnLön felüli mun-
kákat és rendes bánásnódbarr
részesítsetek bennünket. Nerx
leretntett rnínket arra jó Istt-
níink, ltogy kigun1,oljanak.
üssenek, ,kítlozzanak hellnii n-
kct" Atlialrrk nekiink renr:les
ellát,ási, bánjattlk vt:}ürrk cnr-
berségcserr, szelírleli és tá
ltlgl ok ji;nni, hog,l, mi ttct,:t

ke| ónckiin|tkel. r.itlánr röpkl;-
désiinkkcl, 'I'egl.eí_e k ki. ké.rjtik,
r.izet, számunkra és szórja-
tok eletlelt. kiilőniis*n a téli
nyomor napiaiban, Hálirsak
lesziink l

Iiistbb mezei és erdei ótln"
íol;: iíi mrihek, siintlisznóh,
gl,iktlk. békák, r,al<ondokok.
szintért hasznosalt vagsrrnk.
xi mókusok is iiriimrjkel
szerzíink nekt.ek, Ne bánts:r-
Iok'L,cnnürlkct, hatlt,nt isntt.r
jétek rrrog órtókirnket.

trrógiil valarnr:nnyi (üIzl;
karhaa., Ha betcgt,k vag}, m*g-
sérültr:k, ínségcsek vag1- }raj-
bajutrrt.l.ali \.agvunk. kérünk,
benrretcket. tnlberek, sQgíl§i}-
tek rajtunk azonnal sziintcs-
sétek rrteg szenrectéseinket é-q

ha rnáskép llenr ieiret. }ra eí
kell vr:nni az élt,tünkct. kii_
nyörgünk, tegl-étek a,zl, olv
gyor§an és iigl.esen, ami}}:t
csak lehet, lrog_l- a tehelő leg-
ker:esebbet szenvecljiinli.

,\z angol kirá.tyi állatvé<tr]i
egl,r:s;.tlet minrJen állatfajhoz
kt!p,:t is tét.tct1, hogy messzi-
riil is lehess*n lálni, hfig_!.
rniríj! r,an szlr-

uÁ
/,4

.

tle,é
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és színes holminknak
lndanthren{estésűek s

Mi §§m yagyunk §ukorból
§em ár{ az e§ő. Termé§ze*e§en ezek
ezérí időjárásnak eltentállók. lgy is kell

ennek lennie, Ugyanis |rd"dLgÍestésű holmiban bőrig áz-
hatunk s azután isméi a napon süröghetünk anélkül, hogy tarka
lrolmink színe változna, És ezekeí te*szés szerint gyakran
moshaíjuk is.

Ha teháí felszerelésíekeü lavass za|ki kell e§é*

;}ry"ó*/ rndonthren

|:i§ri;;_-.],-::.--

szíleni, csak lndanlhreníesíésűl vásároljaüolr

2ő
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§zí"}r{}$al} iisszefügg a, ntrrtzet. jóvőjóvct"
Á fejlőtlŐ g;'ermelteknek foki.;zoti :tiériéktrelr va:; szüksdge vib*tt;inokr:l

és nragas tápértékekre. Áz Ovcrm&lt,ine tet,rrrészetes erÖsítő tápszer koncett-
trálían !-arLalmar,za a szerlczet számára fcltétk,nui szülisóges vitarninokat
És t áparr5,agokat.

lll" jőínű Ovouraltine könuyen emósathető. §aptlrrta 2*-3 lrávóskauálrryt
* reggeli ós rrzsonnat*ibe vagy kávóba *logendő ahhoz, hogy a g"vermok
napról_nttrlra szcurmelláthatólag erősörljóli.

Cscrkészeknek ing.venrnilrtát és isrner t*tőt kúlrt a
Dr. WANDER gyóg_yszer- és tápszergy,ár BI]DAP.ES1',

X, I{crcszt{tri út 30-34.

Jó hirek Afrikátlól. Az ango} királvi állat-
védő társaság kczdenlérrl:ezésére kilenc afri-
kai' tartománylrarr nyilvánitottak védett-
nek cz év elejérr lrizonvos kihaltiféltlen levő
állatokat, mirtt a gorilia, okapi, felrér rino-
cerosz, törpe víziló. Ezeket a ritka állato-
kal sentmiképpetr senl szabad elejteni.
(Tg_yatrez a londoni egl,esület állitott az
abesszíniai harctereken állatorvosi rendelő*
ket. Az addiszabebai kormárrvzó részletes
állatvédó rendeletet adott ki. "

Kérclem a madárvódőkbiiz. Kórjúli azokat
az intdzrnényekct, intézeLeket, amelyek
nagyobb lnórtókbelr íoglalkozrtak madár-
védelemmel, küldjenek az elmult télról
számszerű atlatokrrt, lrogy szokásunk szerint.
közzé telressülr lapttIrkban,.

§* rrlnts obzárlut, ncm szabtd elfogrri a
ktll§ákill. A székesfőváros ptllgármestcri
hivatala rcrrdeletet aclrrtt ki az cbek kötelező
oltása üg;,rjbcn. liszerint a 3 hónallrrál idő-
scbb ku|yákílt legkésóbb április 3O-ig hc
kell ol|ani ve§zetlség cllerr. Az oltást eir,ógt,z-
hptik a kerülcli álIatorvosok is, lneg a
ma8rinállato§vosok is. Az trtobbi últltl vóg-
zeit oitást 3 rrap alatt be kell jelenteni ós
igazolrri az illetékes kelületi előljlrróságná|"
Egy kutya lreoltása a kutyatulaj<lonos }aká-
sán 3 P 4|} t,, az orvos laliásán vrrg.v hiva-
talában 2 íJ 40 í. A rrrásodik, hárnracli,k
kutya beoliása ugyanakkor csak 1 P 40 f.
Az 5 hónaposnál íiatalabtl kutyákat csali
féladaggal oLtják bc, ezekért c§ak íl, 2,
illetve 1 P-t hell fizetni. Azo}r a tuiajdorrosok,
,akik nem oltatják be kutyáilrat, 600 P-i€
terjcdhetó pénzbürrlcléssel vagy 30 Itapi
elzárással büntetik. különösen érdekel ben-
nütlket, állatvédőket, az a vívmány, hogy
lra rtincs ebzárlat valamely torúleten, akkor
nenr szabad a siltérnek még a szájl<osár és
póráz nélkitti kutyá,-kat §em elfogni, ha
tulajdonosuk vag1, kísérőjük ott v:rrt kö-
ze]tlkben és ha az eb érvényes ebvddjeggycl
varr ellátva.

A bábolngi mén műszeme. A bálroinai
állami ménesbelr §an eg}, szép mén, amcl1,-
nek hályog van az eglü szemén. Ez a
hályog igcn elcsuíította a g.\.önyőrű állatot,
azért műszemet csirráltatfa_k -neki. 

Nenr
vették kl a hályogos szemét, csak egy
r,ékorry ü\.eghártyát illesztettek rá. Ku-
tyáLra rnár több esetben allialmaztak mü-
szcmet, Így vatr egv magyar kutl,aszínt,áz-
nak egy primadonnája, inel1.,nek műszeme
val1,

}Iogyan §z,erez pénzt a bécsi álla§,édő
,,egyesület? A bócsi állatvédő egyesület sors-játékot hirdet a2 ő ,kiiencvenéves jubileu-
;mára. A nyeremónyek összesen 37.5B0 schilting,
}egiőbb nyer,emény 10.000 sohilling és van
még hárcm l450 schillinses nyeremény ig
}lúzás március 28-án le.-sz. §8y sorstsgr. ira
egy schilling. Ezenkívül ,n.asy ,bált is rende-
aell aZ ecyesiile1,

ilffről beszélnek az állrrtrrk ? Ha mi azr
tutlnók t Bizonyárs azokrtil a l,io}gokról,
amikről a íöldhöz.ragadt, lnűveletlen és
érzékies emberek szoktak beszélrri, Hogy
mit ettek-ittak, hogv mulattak, mi volna
jó, mi vrrlt jó és mi lesz jti, Ezerrklviil még sok

jaj és baj is ]elret beszédőkben. Itudyard Kip-
lingnck, Sven Fleuronnak, Jack Londotrrrali
és más állatrcgón5,iróknak egész könyvciken
vógig bcszélnek az állatok. de rnár ü AöröEgör9cvégig beszélnek az_ állatok,
és római állatntcsékberr is, rleg a Békaegér-
lrarclran és a Reinecke Fuchsban is beszélő

§z Uiság cimű IaD ,,Kr:tyabarátoknak"
címmtl külön rOvatüt nyiiott"

Kutyák a villamo§on. A kltyákat i}uilapes^
ten csak a villamos ptitkocsijának á perron-
ján szabad szállítani 24 iilléres áiszálló jg91,-
§yel. §z ítjfajta villamos.kocsikon azonba*
nincs perron, emiatt amerre ilyen kccsik jár-
nak, arra ,nem lelret kutyát villamoson vinni,
tla }egalább azt negengednék, hogy a kis ku-
tyákat ölben le,hessen tartani tlent a viila-
mosban! Ez valóságos kutyaüldözés!

Macskaadó. A svédországi Upsalában anl.-
nyira elszaporrrdtak a macskák, hogy adiil
vetettek ki rájuk. Ez lrtr,rn remélik keve§bító-
süket,

Idegen anyagokkal §úIyo§bítiák a hízlalt
libákat. A iövárosba hozott ti§ztított barom-
íiban mindenf éle anyagot ta!álnak, melyei<
azoknak sírlyát emelik. Merállauítptták, hot1,
a sírlyhamisítások valriban mestörténtek. A
bartlrníihízlalók vagy kereskediik a libát le.
váslisa előtt i-1.5 liier vizet erősza,kolnak a
libákba és levágás után kukoricaszárat, pelv-
víit, kavicsot préselnek begyükbe. Most kü-
lón tendelkezés készül, mely ncmcsak vét-
sógnek, hanem csalásnak ninösíti és súlyos
büntetéssel sujtja czt a súlylamisítást. Ji:
lesz tnóg azt is tekinteibe venni, ho§y ez tz
üzelern állatkínzás is. Eddig csak az eladt'l
borjúkkai szoktak i[yen súlyhamisítást e lkii,-
vctni. a tehenek tiisyót pedig mesterségeselt
megdu zzasztották,

Egy francia állatbarát paradicsoma. t{trszori-
két kilométerrryire Rouentől, Normantlia iii.
városátó1, van egy előkelő várkastély eg}.
nagy parkkal. Jean Delacour" a birtok tulaj-
ilonosa. itt gyónyörü természetvéde lmi lige-
tet létesitett. Antilopok, kenguru,k, szarvasok.
majmok tanyáznak itt boldoc jólétben és
szabadságban, 2500 .különíéle rnadár van i!l
biztonságban, kolibrik és paradicsommadarak
kü'lón pavillonban. Lz állatok paradicsomái
megnyitotta a nagy állatbarát a nagyközötr-
ség számára és ianult vezetők kísérik a lá-
iogatókat,

Állatvédőnek ismernl kett a termé§zetrai-
zot. A kingstoni eskúdtszék előtt ieljel,entet-
tek egy angoi hölgyei, merr azzal támadtu
lne§ most lapokban a ehessingtoni állatkeítüi,
hogy ott nem adnak jégiáblákat a pin§vinek-
aek. .4, bírósás előtt bevallotta, hogy úst,
hii,te, hogy ezei{ a madarak a jegOs vilíghur
vannak hozzászokva. Tájékouatlanságíért 5|]

icrniot kellett iizetnie.
Tömeges kuiyalopások íIódmezövásárhe-

lyen. Az Alfóld rryomorát mutatja az is. hogl
a sz*gén!. nép már a kutyákat is iopkodja.
ialán nem éppen azéít. hoel, *.*.*". On"r,
hanem hogy bőrüket eladja és húsukbói szall-
paot készíisen.

A §zegedl állatvédő sgyesület táblákaL
akasztott ki a piacokon tzze| a lelírással:
,,Szárnyasohai feíiel leielé ]ógatva viri,ni
rendőrileg tilos!" Az" eg},esület élénk tevé- "
keny56gg1 fejt ki, íel.ie lenti az állatkínzrikat
és így sikerül is az cmbereket lassankónt lii-
mél€1es hirnásntódhr.lz szoktatni az, /rliaiokka ]

szernben.

n is beszéló
és enrberi módon szereplő áliatok vannak.
l\liről beszélnek az állatok '! F,z a cime a mi
nrunkatársunk, Koncs \targit tanárnő köny-
vórtek is. Vatt benne eg}, állatgyűlés, melyen
Az állatkíttzti gyerekeL halálos itólet[cl
ijesz.tik meg. Van benne egy szírrjáték a
rendetlctt kislátryról, eg1- másik a madarak
és fá,k napjáróI ós eg1, montrlóg : Városi
kislány falun.

Hossz utak. í-.egtöbb állatkínzást nlég
mitrdig a ro§§z és meredek rrtak okozzák,
So[ p9n3s7 §nn elniatl még liudapesten is.
ltál még lr vidéken. -\ zuglrli f)eris-utcitban
például ttupirenderr vaIr a lókirrzás a rcle-
járó át kozódással. háronrkodással. rlreg-
botránktlzással és goromllaságokka[. Fel-
hír,juk rrz illetékes hatósug figl,trlmttt a
XIY. keríilet e hátramaradottságára"

A kedvcnc. Ezt a címet viseli egy kedr.*s,
drótszőrű fokszi kutya képével egv ujperrti
g5,rigvszt,rgyárnnk n hirdető füzctc, lsrncr-
teti ll kut},ilk bciegségeit a megfeleló orvos-
ságokkal és kezelésmódokkal *!s hasznos
tudnivalókat nyujt áz ebadóról és az elr"
marás esetén követendó eljárásról,

A Levcrrte cílnú iap március 15-iki száma
e rovat vezetőjérrek tollábóI közöl cikket
SoA,rrnínla címerr a régi indilitrrrk szettL ligc-
téról, a Natttrschutz-parkok, azaz Lermészet-
védelmi tcrületek óséról. ahol nem volt
szatrad vadászni. E lap mirrden számában
vannak állatvédelmi és gazdasági útmutatá-
sok. llost például a Iovak patáinak gondo-
zásáról, a, gyittnölesfák ültctéséről és a
§zövetkezetekról olvashatunk tudnivalókat.

A gyömrői csuli kutyát elhozták pestre,
de elrágta kötelét és visszaszökött. Vasúton
hozták el és gyalog ment vissza két nap
alatt, különiéle kalandjai ie,hettek útközben,
melt olajosan, rnegtépázva, sebesülten éít
haza, Most cc},s}iömrői y3{j52 /Ul} pgn§őt
igér érie, de gazdája nem adja el hii kutyáját"

A Dunántúl címü pécsi lapban {elemeli sza-
yát esy állatbarát az ártatlan áilatok védel-
mére azok ellen, akik nem tudják eliiíríi
szornszádjttk macskájának. kutyájának, kaná-
rijának hansadását és azoknak eltávolítását
követelik. Nem veszik tekintetbe ezek a ke*
délytclet emberek, hogy az az állaika igen
sokszrr gazdájálak ecyedüli barátja, jái§zó-
társa, óröme. vigasza. U§yanez a?, ujsá$
hívja fel a rendőrség figyelmét a piaci állat-
kínzásokra.

Lovak, kltyák balesete. A budapesti lapi-rk
íiibb§zör írna,k le szívbemarkoló eseieket.
hogy lovak, kutyák sz;erencsétlenül járnak az
utcán és nincs mód, eszköz, ember arra,
ho§y §egitsenek rajla. elszállítsák. vagv kín-
jaitól megszabadltsák. A Ma§yar Cserkész,
szövetség minthogy ü maga eleiéből nem §e-
gíthet e bajon, arra kérte a lővárrls tölvény-
hatóságát, hogy az égető kérdést .rnegoldani
igyekez,zék.
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F€AffiHeffi, HáH§ffi§Kr
.it szorkesztést irfuryitja : §ry §xri!

§*rrír§xü bó Íilo,§űln lBa;r üí r€mefrce
}:]ellt iilünk Va,t] .íá.rros bácsi csizma,riianester munka,

sz.*bájáb*n. Arnol1.an iiprii. lehérre" világosra tneszelt,
t;iirs;:llgol óriző seoba cz. Helcn vagy rnég többen vagyurrk,
a szobában, allg fóriinii a kis abjakc,n treszivárgó sótét-
sógge} együit . l,átnpát lirég neln g_yujtottunk, ahhoz rrrég
k;rrán van, xtajr} lrésőbll, trlesélésre va,lfi irlő ! Arra is vá,
runk .-- ttles*ire, Kr;trkoil,Zsuzsi néni a szclnszéclbóI rrreg-
igérte, hogy sztirkiiietkor átjön s elnresél egy tiirtérretet.,
*nti cisősorlran nekent. Allijldet csavargó, látdúton járó,
kereső-kulat.ónak szól, de bárki lnás is lrallgathatja, rrerri
*sik kárára. Zsnzsi nérii igórliezése átcsalta a kqizeli szorrt-
*;zóclolrat. ltt van lrrár Csóti Balázs bácsi, iireg szíjgyártó is,
§zerriüvege neg-nlegcsillog a pipájábói ltitörő fénylől,
anrikor trag_vobtrakat szipílltol a csutorárr" Az ott az ablalt*
mólyedósbe }rúzódva, gvalogszéiren ülve, §iitő üábor bácsi.
ősehajú, megroggyant testű tőszornszéd, öreg földlníives.
l:gy jár rrrár, nirrtha örtiköserr irz elle utárr lépkcdne § rneg-
hajlotí ttsttel az elre szarrlá[ nyonlrrá lefelé g, kemóny alföIdi
fijlcl íelé. lJncza Péter, rneg Yánrr,ls K"iroly bácsi a sarrlkban
.kanapórr üinek. laipájukat tö*riigelik, ;rkkurátosan, csen-
dességgetr. A sallangos tlrrhán;;zacslcókat csereberélgetik
egymással : u,Na, tömjó1 ebből !,, -*" ,,I(ósttlid csak rneg ezt ,,
}{allgatni c§ak úgy esi}< jó}, lra kijzlren az enrber a pipáját
ir szortyo61tatja. A..szobában van rn,óg Csóti nélü, a szíj-
gyátl.ó felesége is" Ölébeir a paca liis untlltáját. Bözsét szÓ-
I,or}gírtja, babrrsgatja. Athozlrl meséL hallgatrri, de Bözsc
&e}n yárl,á rneg a ntesc ktztletót sern, a sötétségben lassan
elsztlrt{eredetl. Most nelci rnár az arrgyalok mesélnek valami
hrirrcut. kis rrresót, rncrt igetr gyakran elxrosol_vodik, gőgi-
csól, aprókat kacag tzüsthangir t§engé§se}, nrintha rózsa-
szircrn hoccanira ijsszo, esti széltril ringaivii.

LJur:z:t i.)éter bácsi e siznrá.ia talpáhrrz diirzsij]i .i masinát.
}}ipitra gvrr.it. Sercr:n a inasina, beleszrirja tényét a sötél
gzobába, épperr a beiópii ZsLtzsi trénirc vil:igítva. A iénviől
h tl:t_ycrgat 1,1r kösztirrt jiil< :

,,Atljrrtr ísttrr jó esl.ót." Zsuzsi ní.ni i''
xn*gtr}rnak_ ii; !'' .-- ,,trgyii,lt l,*gvunk ?"

- ,,iltijon Isten
- ",Eg_r,ütt. akik,

eijöttrlk l" ,-- ,.iiijőri le. Zstzsi
1,1órii, itie .intlllórrl :r patikára."

,,.\_íegkóst.tnl og,y k *tlcst:t,
ilr az april.itiszítgol. iáit.arn *l_
S,rk aJlró-r,sr'lrr ó hrr.j vilil
vt]ijl.ir i" lg.r.. rni}€|!" it
lrtszóti.

Zsr:zxi nÉrii feket*:1'6l.i,l<t:*-
eiiis rireg n{,rii. Igy a sölól.bt:-1,1
i*r líitr,lnt beeselt, itlőlií} i]el-
sráittoti, arcát" zstlltároskiinl v
bct iiitlji tifíir;rdl nrlzós{i szti".
;neit. Ahog.\.}eii} r::elJéru il
patliiírla, kczt,it arr3lítskollli
§zeretcttei r:il.cszi :t litzr:ntr*, :

""Mcndlr:rton, ltikelrr ?"
kérciezi.

"*- Mrlnrija. Zsuzsi rléni 1
*- Ákkor nlcttt,lorn l

,"íl*gerr vclt rrrár. Ái.ilEri,
ntíg olt }*ní laktutrk az iri,,,íger,
ariiit trra szíírszabok stli,iirrak
l-ltltlczi,tek.. Ljllbcrr az,.tttáb:irt
íakol-t, tlolgozol{: rnincien szí!r-
§zabir. \ tigig a:L utcáLlirlr,
rnintlen iiáz eJ,{jt.l nl;rglas ríi<lra
f *lglrasziva {:§y-€$"y széiit:n

hímeett, ,,csaltlgaió szűr" bir.onyította. liog1, olt, *rűrsztbi;
lakik. Dolgoztak, szabták. virágoztaiták a sziirposzitit.
Csendbetr, bókessóggel nreg{értek egymás nrtl]eIt. Összel,
atnikor a hideg idő }leá}lott, amikcr a terrnészet is nrru§ovóra
tórt piheuni, nrindcn kopár Jett, a nrezókről e.l,tűnttii *
virágok. IJe nenr úg;, nálunk ! A Lulipán, nelelejcs, szclgfii,
gyöttgyvirágn körülvévtl rozmaringlevélle1 ott tlíszelgttt,
tiindökött az emberek vállán **, szépen.a szűrrr: lrínrezve.
Islenerri ! tnajdnt:rn hog"tl illat<lzott is, rrly cs<;dálatosa*
szépek, eleverteknek látszottak l

A szűrszabók során lrrkotl egy liicsi, inohátói ziitdtetös
házban: §zűrszabó Tiba ltnre, a szürszabók céhtrresttre-
Ö tudott legszebbtcrrmájti sziirt szabni s legszebben virá-
plozlatrri, Xét segéddel s két inassal dolgozott ál]anitóan.
Az inasok egyike volt akkor l{ajrlu Barrr]i. Szr.irgalnas.
tuunkájál szeretli, tanulni akarti elever gycrek, Inas rnég,
rJe már szelrbnél*szebb vir:igokat hírnzett a szilrposztórá,
Ha egy kis szabad ideje vo1t, rni*rtig az égeri iárkáló feltrő_
ket nézte s ha valaki megkérdezte. xtit rréz a felJrő|i kijaőtt.
így íelelt : ,,Virírgíormákat keresek. Iin a jártiálri fc],hőbői
szíirre valil virágo_kat látok, §zekel összegyiijtöm s ebből
esilálom nl*íi a ),remekelnet"' .** Készitcl,te is a felsz;-r,b&tlu-
]áslroz ialó I{emtkót," I.assarr }ra}adt a nr.urrkar, rnert, sok
más tlolga tneileli kószít}rctte cs*k. !{a, §zaba(I iticjc vtr}i,
a m,c§ter bölcsős kislárrvát, Zsuzsit ke}tett ringainia. llyixr-
kor lábár,al hajtotta, ringaita a bölcstít. keze pcdig szapcrátt
járt, szines fonállal clíszítette remekét. Á jó Isten azonban
m,ásként aka,rta. A renr,ek soliasem késziiit ct.

Egy. éjjel. hogyan, hogl"nerrr. kigyulladt a niester lráaa,
Az aivókat, az éjjeli íelvigyázó lieitette fel áimukból, ziir-
gettc rájrrk az ab]akot. -_-. ,.l-bredjetek, ég a házatok l"
Megrérrrülrle rolrantak ki az égő lrázból, a vöriiscn nregviiá.-
gílott uclvarra. Ak]<or nlár a fal ,l haralrgja is ruegszólal1.,
ie,lverte a békésen alvó iakókat.. Vet}errel rohant,itk a baj}lrt
jutott"ak segélyór*, }íordtáJ< a vizet a lírrrgol(r ilriilei.rr:. til,
lriába, azrrn rrtár nem }ehetett §egli.eni. Már aoila ak*riák
hagyni n ]riáiravalónak tátszó ollást, amikr:r egy l;r,rrz*ltilllr,

kétségbeejlő sikolt,ág jtasí[lltí ;r
rlleg a ler,,egőí. A nitst r.t,

felesége l,olt : -,, .,íltt.t:ilrl:.
Át.l.áni, ..i kis 7-silzsr',r lli:nt tttl-t-
lariL az ógii }ílz}lan, | §t:gítsi:g:
Etrtbereil, r*rgrtl"irt,_,l; i '.

A}ig ]e}rettlIt r,!srzal tiri atli
attói, ho§r t;* tit,r,,]lliijlltt
az égí|: }lázlla. lii ;rr:ll szirrit,
ichctetltrt volt srr:.itsr:gr(, Él{)Ii-
<loltti is" §{tgtrjrl,t. trtizttlii il
roskadr;zíi. g_t-rrtlliiiet,i l"i-

mánk.orlr'i ltt.t,át . ,,liáí,
:lincs scgít seig, itra:n,i ]" - } )r
vart |!:[ajilLi llaiti]i cItioi.lla ;i
k,czélrcri it,r,ii ltrlit,1 : j:]n

md:g.}'ilk j liriitli il,; s bi:-
i*harri a?, iFí", 1ti1,11,sa" },(*p**
gat,i. riisk;,lloz.ltt íeitiir ij

ktirti l iil lrj, e r,t,11 rn én_l-,t várí} {r}!!-
Lt,t't.kcí. \'isszaítrjlr,tl It:]t\-
zcItcl ntzik ir lrázpi- l(érés.
k,iinl'örgés lnint]r.:rlttcí;ll_ l
.,\"ajjon ki t-ttcl*t: jörrni tlri_
előit összerlőlne ? l -- ,,Iste.
nern, se€{its(l rneg" oltalnrazd
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meg bátorság;ábau !" * Pár pitlarrat az egész, tlc selk,cz
is t. " . Ablak nytlü s Hajdu Bandi jetenik n}cg á
szürke füstfelhóben s egy szűrbe burkolva kiaclta a kis
Zsuzsót. Álig }ro§y elvették tőte, hatalma§ rop$gá§sal,
sziporkákat szórva a sötót, éjszakába, összedólt a ház,
mága atá temette a bátor trőst, az életnentőt * §ajd1
Santti sztirszabóinast. Az örr)m nem lett teljes. Zsuzsó
megrnenekült, Bandi ottpusztult l

Yasárnap temették el. Az egósz §zűr§zabó céh lri
kísérte utolsó tltjára. Most ott nyugszik a többi szúrseabó
mellett az ákácoktól körülvett öreg tenret,őben."

Elhallgatott a me§e. Mindenki az okulnivalót vonta
le magánaú a meséből, meg sajnálta a kis életmentő hőst:
Hajdu Banctít" Nekern valami kérdeznivalóm volt:- *- }Íát a kis Zsuzsóval mi lett ? _- kérdeztem, hátha
a mesének folytatása is lesz.

* Zsuzsó már írinc§, lelkem t .* Öreg Zsrrzsi néni
van . . . az én vagyok ! Nem mesót, megtörtént igaz dolgot
ínondtam el. Á kii szűr, Hqjdu Bancli félbemaradt remeke,
amibsn kiadott az égő házből, ma ís megvan nálam. Aki
kíváncsi rá, megnézheti.

Másnap meglátogattam Zsazsi nénit. A _f$ve1 l_e§geti
napon, ott-ténfeigett az udvaron, öres cselédeket, jellemző
szórgoskodással Úunkát, clolgot keresett rnagfulak"

Amikor meglátott, mfu tudta jövetelem okát:
1 .- Banü remekét' jött megnézni ?

- Azt, Zsuzsi rréni.
Bernent. Nemsokára apró, megfakult gyermekszűrrel

tért vissza. Ugy íogta, olyarr féltő szeretettel §ímogatta,
rnintlra csupa merő törékeny drágakincsből állna. Az is
volt, drága életmentő kincs. Tulipán, szegíű, nefelejcs,
gyöngyvirág virágzo{t rajta rozmarin§levólkoszorrlba,n. A
iósg*ii napititesnón, mintha életnek inclultak volna ezek
a holt virágok, oly szépen virítottak.

,,U§y-e] szép, lelkem ?" * Nézem. },Iagyon szép,
Zsuzsi néni.. * l

§zűrszabó Hajctu l]andi már régen csak az emiékekben.
a félbemaradt kis szúrben, kint az ákácvirágoktól illatozó
öreg temetőtren egy megrepedezett fejfában él. Megnéztem,
me§kerestem, Hajdu Bandit itt is" Nehéz volt. Ahová
tetiették, abban a sorban csupa szűrszabó nyugszik. Sor_
ban olvas<lm őket : §zűrszabó Karikás Károly, Szűrszabó
Hagynrási István, Szűrszabó Kun Míhaty, mind szűrszabó,
Miként életben egymás mellett öltögették a színes fonalat,
mo§t is egymás mellé húzóctva várják a boldog feltáLrnadást.
Leülök a sír elé, olvasom a felírást:

,, r!,, : # t#:§ruo,, *n o,,
aki remekéuel az Nemes szűrszctbó céhnck

telies elismerését érdemelte kí..

,. Haldldban pedig mesterré auatla-
Béke poraira,

A. B. F. R. A. IJz az öt beti1 mintlen síron rajta van:
A Bolclog "Feltámadás lleménye ÁIatt -* rövirlítése.

Sziirszabó }lajdu Bandi most valahonnan fentről a
kék eget foltozó, felrér bárányfelhők mögül csodálkozik Ie
rám, amint itt ütök fóldi nyugvóhelye előtt s böngészenr
fejfája kopott írásait. rlíagához szólítja a többi ógben lakó
szűrszabót, lefelé tekintgetnek : ,,Nézcl már csak, ki az
ott ]ent ? Etttlig csak Zsófi nénit iáttuli óreg lábával oda-
tipegni § most egy idegen forgolódik ott, ]ent l Vajjon rnit
akarhat ?" - Összekacagnak ezelt a szokatlan ftrrcsaságon,
nagyboldogan kezúkbe veszik az apró szűröcskéket; szí-
nes fonalat húznak a tűbe, folytatják a fólbemaradt urun-
kát --- a szűr virágoztatását. §zépnek kell lennie ! Argya-
loknak készül minrlatrány. Lz ég apró szolgáinak.

Keui }Iihitly

Legszebb layaszi íe!ölrők
és öllönyök elkészülíek !
Tisztelette! meghívjuk mélyen tisztelt Vevő-

inket az áruk megtekinrésére. Az áraink szolí-

dak, az áruk a legjobb minőségben, a legszebb

kivitelezésben, saját üzemtink-
ben mérték után is készülnek.

Szíve§ párfogást kér:

$YIR}'ltilnllllfi
0nilOil

BUDAPEsT,
lV. §ÜTŐ-UTCA 2,

Vlll, BARo§s-UTcA 77,

t, MÉszÁRos_uTcA 2,

Áttandó nagy raktár az ö§§ze§

Duüt hová viszi láöa ?
Nem látod ? Az iskolába,

Ejnye, ejnye, szól morogva,
Sietni kell, mert 8 óra !

Nirri ! Mennyi édes ,,súti"
Sajntrs, sietrri kell nekí.

.[)utli siet. Lába szalatl.
Teste elmegy, feje marad.
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TUD§lY
|" .,{, .i}ályáziri,.,lt

úlYa§ój a.
riszi v*:]-ltll a ,. },i;lg;,,:rr { ]scr:kégz'" brirnrel3

!. Minclerrki rl ,kc!rdóstlk kileii} r:rait A,eííijl"t, l,ál*szolhat,
§. Á pátyázat ie;jl:tl*ir:;r,* krll, irat.t {cgy gi.trelti o]tlait tr*lil

halatllratia nreg, tlt ;tkli:il kr,vrsel;fu scm lt:ittt-

:;, } piil},ilziitok:lt, g Lti:..*l.kezíi cimre k*ll 1rekülrJ, *ni

,,Xlal;gtu" {.]srrÁás.:" i),r!liíi:üíi}, I?t.tiaptst, 1:, Iiug11 § rinrlrlr

utta ő,

ALÓK:
,t, íltk.iiltii,si ileíái rrió tlillíi tlráj*s !iú 1ü.

§" Minden páiyázat liiilil;t laprlr lv*§r" ialtakra) iraririil. l,a.pszíllerl iirí:§ §?.{igólyi] {n,largl}l,) keii he,gyni s cs*ik a ,ia1:

,*, ha i:st:rkt':sz r,sapittsziintg ris lakcíni*,,

2, Mctyik jellerrrn*v*lii köriyv tetszik lrr:kerl a legjobbarr
és miórt ?

Ha megbíznának őrsv,eeetpssel, rnik lennénr:k a legelsÖ
és legfontosabb teendőid ?

Metyik a, kedvenc nreseköri_r-ved és rridri ?

Ktiltin kérdés - ktilo,n julalmazással:
Hogyan bará|kozhalom össze {alusi {öldműyes {iúkkal ?

, Juíalmak: 2O.- P, íO.- P és 5,* P.

A }íaíJartsrkeszszövetség.Hivatalos Lapj;r. liJtíir..t{i}i ár_á e8y Ér,re 2 pl,ngó, nmcllr egyszerrg küldcndö be. E*!ls szám ára !0 fitlér. Csekkszámla
31.4?E. Szerke§ztöség és kiadóllifatai: Hrrrlaprst, \', §rlT Sanrtor ritca-fi. Cs,.rk,,sz-h?z. §zcrkeqztósrlrt é§ kiáaáséft íelelós: Korctr Bela dr,Xiadja ri MkÉ3irr Cselkészszóvetség"

ffi-'--'-.-r+.T-'.-,
3o

3,: :f i :: §tiklallláUÚ lnnÍOlynl§a i::r, t1l;f,J,li§l.§i:j
re ban. lt lelentkezés a helytzínen.

pALYAZ^T pALYAZAT

J UT/\I-MAK :

l- 2S p€n§ő* ll. 10 p§n§ő, lll. 7 pen§ő, lV. és V. §-5 pengö, VI-XX. Köny*
y§k| §§erké§zíelszerelésí tárgyak, íesümények, irószerek, hangl€mez§k §íb"

1" {a a nyári sziiniciőre 20ú
azl, fel ?

xÉnnÉs
P-t kapnál,. rrrire használnárl 

I

EK:
5" Kószirs eé{y úserkdsziinri,cpély-ntüsorterl,el,
6. Mit jelr:nl szálnr:dra a Biblia t
7. Millen válttztatírst, újilást szeretné] a ,,§{ag"vilr {,iscr-

kész"-ben a rnostani keretek között ?

§. Ird meg a .legtréfásabb cscrkészélrcérrytttet r,ag3 eir*rl-
nyeiclet,

1ü. }{i1_1,en ötlett:s és'-r,serkészvrrnatkozásír r*jtvdn,t-c"htli
tudsz ?



. t]irku§zban
Maki (§$amrút |ogia és nyöszörögi,
Mikí {részvéílel } : Mí bajod ?
Maki: Fáj a vesóm.
Mikí (butótt búmul)"
Maki (l(tbdt |ogja és Llira *.gög}.
Miki: A lábocl is fáj ?
Maki: Mon<ltam már, hogy fáj *

Áz úi rádió
Pistike papájt tárliót vtit. Fis{a *gp

óvatlan pillanatban foglalkozni kazű. ttu
úionuan folsz*r*lí l<ószülókket" Addlg
osavargatia, míg uregszól*l lrcnrre egy
térlilrang.

Pisttke ijedterr rolran u rrrarnáiáhor-
*-. Marni, mattü, gyere lrarn*r, .t

pnlra }elcszorult &z új szckrénybe.
*

Tarrító : í{litty palanesalut uan?
n*ebuló : 7íz"
Tanító : Xí.i történik, hu egpet. mtg-

szegünk beíőIt ?
Nebrrlíl ; Mural} ,Itileltc,

(.}
,-*?l.

/tt,

. Uionc rr tálrorb*n

-- Nrr, hoüy telt el az olső óiszak{d
,a sátorlrarr ? *. kérdi ir paíane§nsk .tif

tz ulone táborozótól.
"* Kilszönörrn, elóg iól. Az igae, lro6y

az ágy ogy kiesit kemóny ós rövirl volt,
do többször íelkeltom, lrogy L{pitron-
,bossertr magamat..

Moilern építkozés
Kőmiives : Hatlod amit beszélek ?
tr{ásik k{írnűves a fal túlsó oltlalán l

Igetu

- És látsz is
*- Nem J

- Akkor hút
kitűnő.

\:adászkalarrd

A dícsekvő vndász : Képzeljétek,
amlkor óppen agyorr akartarrr löní a
lrrokodilt, a puska kic,sstt a kezerrrböl,
lrgte * vízbe ! }Iit tetr€ttt,íB ? Nyakon
ragadtam a bestiát. lenyomtarn a íeiét
a vfu alá Ó§ otttaríoítam,mígmegnerrr
íulladt. . .

A ió te§tvér
* Köszönötn, néni a cukrot, de

leteszem arldig, míg a nőr,érkém haza-
jön.

* lgazán szép töled, jó liú r-ag_v,
{rgy-e meg akarocl osztarú vele ?

--- De}rogy ! Látni szeretnénr, ho-
gyan mérgetődik, rnikor elótte meg-
€§zem !

}Ieghatírozás

- Húí maga miéfi kerülí ide ? -kérdiarabotabödönőr.; ],q35ú haitás miatt.
"** Taldn g1lorshaitúst akff ftwftdülti ?

--- Nem. Lassan hailottam a lopott
autóbaá és utóIéttek.

U, Euőrlz§TŐT
§zereztél a
Magyar Cserkésznek

Tundr: :üog turlnád-e mondani nd
az eb§ztrákt dolog ?

Balambér., Amit nenr lolret megíogni.
Tanúr: Ilotyes. Es úurtnál-e ityent

mondarrl ?
Ralarnbér., Igetr. Pl. : Tiizcs vas.

Sliótírk

-,-,- Papa, kérek ötven fillórt, }togy

megnézhessem az óriáskigyót.
-* },íe pazarolj fianr l Yógy e§y rla*

gyitótiveget és nézz meg rajta keresz-
tüt egy kukacot.

Dgyszerűeu . . .
Brurró {mínden eszközzel ettgetlel,

rnességre szerettté szoktatni kis öccsét).
*^ Nézd öesí, én nem szereíek sokat

beszélni, Ha a feiemmel ígg intek, aklcor
eggszerűen ggere íde,

Öcsi : Nlzd btitgus, én sent szorelek
sokat beszélni. IIa a leiemntel ígg intek.
akkor egllszertien nem megllek,

*

Paru,ncsrulL:: Bol:zasztó piszkos ez
a kés,

Szqkúcs", Cscrdírlatos, pedig d.ppen
az előbb vágtam vele szappant.

Toln.i-nyomda mólynyomása, Budapelt.

....-.il+-\,! --:*\ lI'ü;J

ítlozgásban
lllár 50 fillértöl

ncm gátolÍ
kezdve kapható

Ntm látta
Mama., §{ond csak Laci, lt<tgy lehel

az, hogy e§te a tálban 4 súternóny
volt, most reggel meg csak 1 van rqjta,

-Lccl ,, Ugy látszik, a sötétlren nerrr
vettem észte azt az egyet,

Á kötcsön visszaiát
Tanítónóni l l3okrlt l"aci míl esinúl"st,

Óra alatt nem rágunk cukrot. Az<lnrwl.
oedd ki u szú.dból és dabd a kasdrbu.

Laci; Ta,nító néni kérem, nem tlob-'hatom 
el, mert az ÖttanffiI katrltam kölcsön

és uissza kell adttom,

Aránylag
Örsvezető (magyarárata kőzben fr;lg-

lan beszétő |iúhoz) :* Laei te. ttrúnglag febru.úrban keue,
sebbet fecscgsz, mint mdskor,

- Miért ? -- kérdezi Laci boltloga*"
-- Azért, mert íebrudrban keLlesebb

engem?

rendben uan! A |tli

plÁxy

?l

É
T

{,

i

;\

§r]

rr

'lor) 
ílftn

áój,,
A kis árrtatl:rtr

-- Miért sírsz, íiacskám ?
--.' filvesztettem 10 fillért. Brühúhíi"
--, Na ncsze 50 fillér, hogy no sir}.

Aztán lnond csak, }togyan vesztelted
cl?

--- 1"arokkoztanr. Brühülrú.

l{l§EBB sÉRül§Hfl n
tE8lDEáUs§8B 6YOP§-

vesém.
Miki: Ilát rrekerl mindenütt vesód

van ?
Maki: Vándorvesém van. (fiöllo.qt:e

elszalad. }

-\Y,;it d tií7L§*F:-



\

rnéter

íoao néteres íekercs katonaí íeIefanhá&e{
(/6 Éqr s úly b a 1t) tellese n ft aszn rjlatlan cÍ Íía-'ptb'ort 

Gydú 53lü. . . o .. . í . . . . . 2._
Víae*re vuutt teherőrtl,b€nt szdűítíak az ú.r e#zetes
bakütd.ése elletében, - Csehkszdm.íaszcímunk l 34.38.§
§zcíllítcísí ÉőItséo a trctrőt terft.elí!* Sokan {d-
borbeútés céliait a ís wisciro{íák, rrler.t oluaru fan-
tasztíhttsan ól.cső, h,oqy o[csóbb míní a cuk'orcpárga. .-D

/bs*s-hís ds rJen?e-a-
íujzí

b, lbl*Lu *l\1
,tttfútúra{

bzrt-
itő- dilnd-'aÉés uélía

|brsezasztd elóírcísos ím x /m, szí,-

^ csak a csenkészltcízóan

Űptbllqrftndnruta6.


