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A Ho§oKET üNNIPELJüK
máius utolsó va§árnapján. Azqknak a hősöknek emléke e!őtt tlsz-
telgünk, akik nem n,ágyban, párnák közt" haltak meg, hanem á c§eta*

mezőn áldozták fel életüket.

Kikhez álljanak közelebb, mint hozánk, magyar cserkészek-
hez ? Ki nézzen fel rájuk nagyobb ti§ztelettel, mint mi, a minden
szépért és nagyért igazán lelkesední tudó fiatalság ? Kinek van joga

magát közelebb érezni hozzájuk, mint nekünk, kik önkénter rnunka
alapján, minden kényszer nélkül készülünk arra, hogy testben-
lélekben megálljuk helyünket ?

Bámulattal tekintünk fel a hősökre, kik hazánk védelmében
ezer év alatt elestek, nrinden világháborús hősre kegyelettel emléke-
zünk. De a bámulatnál és kegyeletnél többre is vagyunk kötelezve :

méltó utódokkónt kell olfoglalnunk a hősök helyét !
Ezt nem beszéddel, szép szavakkal, hanem verejtékes, kernény

munkáva| lehet csak elérni.
Hármas ez a rnunka : Lelkünkben kell íelkészülnünk, hog;l a haza hívására hősök íehessünk.

§rre az igYekezet nem hiányzik egyetlen igazi cserkészből sem. Testünkben erőssé, edretté kell
lennÜnk, fáradalmakat, nélkülözéseket elbírókká. És meg kell szereznünk azt a sokoldalú tudástn mely
nélkül a mai időkben nem lehetünk jó honvédők.

A cserkészetben, a cserkészpróbákban rengeteg sok megvan ezekből. A szabadban, sátor alatt
edZŐdik, keménYedik testünk, tájékozódással, térképolvasással, távbecsléssel és sok egyéb próba-
Ponttal gYaraPodik tudásunk. SŐt ide tartozik a szellemi tudás sokféle fegyvere is, különösen a nyelv_
ismeret, mely nélkül a nagyvilágban a kis Magyarország nem állhatja meg helyót.

csak akkor lehet belőled jó honvéd, ha jó cserkész vagy !

A hősÖk emlékét rÍgy szolgálod tettel, ha a cserkészpróbákat, de különösen azokat, ntelyek
szorosan Összefüggnek a jó honvéd fogalmával, teljes alapossággat mielőbb elsajátítod.

HŐsÖk naPja csak egy van az évben, munkáslhétköznap sokszáz. Ezeken a hétköznapokon végzett
munkád fogja eldÖnteni, lesz-e iogod jövő évben llyenkor emelt homlokkal ünnepelni azokat a hősö^
ket, kik ,,megcselekedték azt, amit megkövetelt a lraza''.
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1924-ben egy nagy allattenyésztij ranch-on voltam.
Hatezer darab marha legelt a Calarado íolyótól a Sierru
Madre hegy}áncáig terjedő, tüskés trozóttal benőtt, lratalntas
terüieten, alrol a vadrrrarhán kívüt csak a pum§ és a jaguár
é}t meg. A szegény tow-boy" akit erre a vidékre votett a
Io§§z §or§, bizony csak Isten kegyeltnélrőt tengőrtótt.

Egyik nap rcnÉyo§ matrózruhába öttözölt alak támoXy-
gott üe a gerendákból épült Qorrabba. §zöke, kdkseernű,
gzélesr,állír fiit volt. Sápadl arcáró] lerítt ae óhsé§ *s a §zen_
vedós. Mezítláb talpalt, arcát, kezét véresre setrezte á tü§ke-
i;ozót, arnirr keresztülver§ődött" §nni kért, nagy tnohón
befalta a lrarapnivalót, artán ledőlt a fal melté. Másrrapra
kicsit üsszeszedte nragát" Elmcrnrlta, hogy matróz voit eg1,
svód vitorlá§On é§ a mericói got|barl hajótörés{ szenvedtck,
§gyes-egytdül menekült tncg" §ikerült kiírsznia a }romokos
partra. I{üzködve, koplalva gla}ogott a boz<iton k,creszlül
rr hegyek irányába és mikor a marhabőgést ntc.gtrallotta,
tutlta, hogy valarni |arm kőzelébc ketült. Igv állitott be
hozzánk"

A cowbllgok feiszerelt.ék öreg elhasznált ruhákkal,
csizmával és loval acltak alája. Jódaralrig azza1 szórakrrztair,
hogy a big Swedy-l' ahogy el-
neveztók, a,}nagy liwétlust" *-
lovagolni ór lasszózni tarrít<tt-
ták. A volt matrÓz tra.sznál_
h*ió legénynek bizonyult és
ráhagyták a }rorjúakol gondo_
aását. Abban az évben óriási
szárazság eliihöngött és a§íerro
iregyeí közül rengteg purna,
jaguár vetötlött Ie a folyó-
parti sikságra. biap-nap után
találtunk szétnrarcangolt te-
heneket és borjakat. a lege-
lőket körrryező bozótban.
Hiálra rendeetünk lovas hajtó-,yaclá§uatükat. Ha sikerült is
egy pumát puskavégre kapni,
rtlégsetrr apadt az áldozatok
szánta. F'élö volt, hogy kipusz-
títják a marlraá}lományt.

A .,nagy §wédus" ezalatt a borjúkat r:tette, gontle,rzta.
}lint alTéte íentler|oot -- trjonc *-,,zöldfüliío', nté6 nenr kapctt
puskát, Nern is kellelt ncki, lrisz többnyire gva}tig járl a
Corral*ban, a borjak meg mint a kiskutyátc követték és
a ktzét nyaltlosták. Igen értett a'nyeivükiin. t{evds jám*
lroratrb ember élt a földkerekségen a svédnól.

Egyik í{jel rettentő bö§és tört ki a borj{takolban.
Punra ugrott be és borzasztó prrsztítást miívelt. btire *
bultk-house-ból tr<laértünk, jónéhány vére§, összetépett
kisborj{t. lrevert a földön, a punl& nreg eggyel a szájábarr
elinalt a lregyek felé.

A svócl szótiantrl felpakkolt a lovára pár napi eleséget,
Fe]kötritte a nyeregkápára karikába szeclett lasszóját és
brlcsú nélkül fegyvertelenü} e}lovagott. Másnap a portyázó
iegények játták, amint csorgdlcígyókrrt vadászott a §ziklá§
hegyolclalon, Azt hitték, megboiondult a nagy §véd. Egy
bádogdobozba rakta az ag;,onvert csörgőkigyókat, aztán
tábort vert a begytetőn.

Négy napra rá rongyosan, véresen beállltott a Corral*ba
Ltlva hátán nagy zsák volt keresztülvetve. Leclobta. A legé-
nyek kíváncsian nézték. A nagy svéd zordonul vigyorogva
kioldotta a zsák száját és egyjótmegtermett pumdt rázott
ki belőle.

Á srrk vitéz cowboy, ahány volt, annyiíelé ugrott és
tnind a Corral gerendafalára má§zott. Ott aztán revolvert
húztak és fenyegetőzve vonták kérdőre a svédet, ltogy
nlicsoda buta tréfát csinált ?

A, puma megkötözött tábakkal dobáIta magát a földön,
A svédus olégedetten fígyelte. A legények restelkedve ],e*

§wedy")

íítá§ztak az akoj faláról és körútailiák, Elbeszélte, hogyan
találta rneg a purrra nyornát, A vércseppeh igazitották írtba"
I{övettt a nyo}l}ot a sziklás hegyek közé és nregtaláIta a
purna bii.vólretyrlt. A sví:dus még sohse ]átott azelőtt punát.
l)e a f:rrmon megfigyelte, hog_r,- a macská} szeretik a döglött
kigyó hlisát. l]gy oltoskodott, hog1., a puma is egy na§y
mac§ká. üsörgiíkígyókat vert hát ag1,on. azokat feldarabolta
és nreg,íőzte. A zsíros. párolgó kígl,ópecsenl-ét e]szórta a
puma barlangia körül, Azután fogta a iasszóját és várt.
ldeje volt elég. A puma nag)rot a}szik a jó r-qcsoráIa é§ c§ak
akkor jő elő, ha nrár éhes. Tényleg. ug1, trirtént, abogy
elgondoita. A puma rnegóhezett és elöjött a finom kígyó-
pec§en;ye szagiira. Gya*ritlanul fa]atozta a csa]étket. mikor
a svútl eiőlépctt a ]estriil és lasseót rlobott a nl,akára.

Á sví:<l vóresel kőpött a hornokba és azt mondta, hogy
nag5, harc volt. A lasszót egy szikla köré csarrarta és <lda*
tontatta tr lrrstiát, Ázu{,án rírrlobta a nyereg takarójátu
rnaga is ráugrotl fs * ]asseó végtivel giizstra kötejtte. Persze,
a tlolog nerít ,ntent simáx" §okáig tzéresen hemperegtek ds.
küzdöttek a föidön, <le a r1olog vége az lett, hogy a purna.
íélig megfoitva be}ekeriilt az é}elmiszeres zsákba ris a svétl

íeldotlta a lova hátára, A
Itlva rtgyan nag},on rúgkapált
és időbe került, ruig felkötötte
a zsákcrt a nyeregr:e, tle mégis
csak lelrozta a corralba.

A pumának meg§zavaz*
trtrrk egy gol.yót a koptrnyá-
jába, a Svódus pedig a Corra{
ünnepelt }rőse lett. f)e nem
gondozott ti'bbé borjút.
Mou,nlain lion hunter
pumavadász vált belőle. Ilen-
eles fizetést, kót lcrvat és jó
fölszerelést kapotl és neki-
vágott a hegyeknek. Azon*
túl csalr egy§zer láttuk ha-
tonta. Ákkor jött le a te-
lepre, ha elfog_vott az enni-
valója. IIyenkor beváltottaa a prtmák skalpjait is. §ső,

ben. szelben, télen*lyár<ln kint tanyázott a szikiás hegyok
közt a bozótokban. Csap<lákat rakott a puniáknak, <te-még
inkább tratking .** ,,csapázá§".volt a rnódszerc. }{a szét-
]úpett állatra akatlt, rr jótlakott pumát atldig üItlrizte, míg
kifárarlt. és akkol elejtette. Irtomított kutyákat ís tartott,
§zekkel követte a rug:rekülii bestiát. Persze, vadászat alatt
§t nem főziitt, se táb*rt nern vert. I{utyaólete volt szegénv*
nek. Lova alatt hirzódott meg gyakran éjszakára taXarója§a
burkoiózva, r:sörgőklgyóktól hemzsegő területen.

Egyszer egy esörgőkígyó tnegrrrarta a ltutyája fejét.
Jó kutya volt, sajnátta clvesztcni. Kiszítta hát a kutl-a
sebét ós megme§tctte, Máslior meg őt szabrlalta össze egy-
puma. üs{rnyán összema,rva fekürlt a föltlón. A lovai ós
kutyái őrizték az eszméletlen sebesültet. N'eln roit víz a
közelben és liztos. hogy etpusztult volna, ha a kí5-ohaláltól
rnegmentett kutya ie nenr jön a t}orta!-ba. A szornjúságtót
hajtva }reugrott az itatóvályriba. teleitta nra5át víezel,
azu,tán visszaszaladt. Nekürrk p€rsze feltűnt a dolog, a
kutya viselkedése gyanus volt és lóháton koyettúk, ml§]
nenr ráakadtunk a $védre. Á roppant i,ér-esztesógtŐI,.
szomjúságtól, láztól rnár a régét járta, tte nrégis fel-,épült. tJjra íelpakkolt a tovai hátára és visszarnent a
lrcg;,ekbe.

Á szabad óletet tiibbre becsüte mindennél és oltlratat*
lan szenveclélye üzte. hajtotta a vérengző vadállatok pusz-
titá*ára.

§ok rendkívüü ember közúj, a}it Dél_Amerikában
megisrnertem, a legnagyszerúbb volt a nagltr Suéilus, a
pumavadász Texas
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Az öreg hadvise]t hcnvédgenerális szól bozr.átoko
{agyar Cserkészek. kik oly közel á}ltok szívéhez-]elkétrez.

Köze] áltok nemc§ak testet és jellemet erősítő tevékenység-
tek iol51án, ami egész életetekre kiható haszon, hanem a
honvéde]em szempontjából is. Elsősorban erőtényezó a
nemzetkőzi esende§, alig látható és mégis nem a]álrecsúlendő
rnunkátoh. Érintkezéstek nemzeti érdeket is szolgát.

Nem egvszerű frázisok ezen lnegá]lapításaim, hanem
megcáíolhatatlan tényekrmert én láttan a magyar cserké-
szeket nemcsak felvonulásoknál a legkülönbözőbb alkalmak_
nál. haaem láttam külső és belső munkájukat kis és nag:y
egységek táborozásáná]. Láttam a gödöllőí világtáborban,
amidőn a mag_Tar cserkészeknek kellett az egész tábor belső
rendjéról, eilátásáról, a külső szolgálatról ós százíéle más
dologról gondoskodni és ezt példásano lelkes odaadással,
]árma és izgalom nél}iül r,égezték.

Nagy- gytinyörűséggel néztem és nézem mindig a c§er-
készek kivonulását vasár- És ünnepnapon kora tavasztól
késő őszig, amidőn már hajnalban gl,iilekezve elvonulnak
a budai hegl,ekbe va5- valahová a Duna mellé, ahonnan
c*ak este térnek vissza testileg és ielkileg felfríssülve a
gzabad természet ölén és erőt g_r.iijtse eg1, egészheti mun-
kára . . . Mert kétségtelen, hog5, a fizüai munkás, de föteg
a szeJlemi munkás, tetrát a öák is, hat nap alatt egl, hétben
többet dolgozhat, mintba 7 napon át mindig a szobában
foglalkozik és testileg is elpusztul és han;.atlik,

Hrrgy mit gyüjtött össze néhá,rry évi cserkészélet alatt
fl ínagyár fiatalság, azt csak a katonatiszt tudja, látia és
tapa§ztalja nap_nS melleft, amidőn az ujoncok bevonulása-
kor akár önkéntesi osztagában. akár nem önkéntesi szaka-
szában a vo]t cserkészek a többitőt oly feltünően küIönböz-
neko mint a jó és rossz áru, pl. az omega-óra és eg_v olcsó
tömeggyártmány. De az öreg cserkésa katonasorba jutva,
maga is érzi föIényét a többi társa között. Neki a katonai
.rzogálat, bár mint tserkész §oh&§em játszott katonásdit,
igen könnyűr' semmi nehézséget nem lát ebtr*n, §nnek
magl"arázatát pedig abban taiáljuko hogy a katonai eré*
n1,,ek összfogalma aIá taytoz.b láthatatlan eróket a c§§r-
kész már magával hazza. Ilyen az erJzett, egészséges test-
ben. egészséges télek, önálló gondolkozás, kifogástalan
magaviselet. az előljárók tisztelete, kötelességturlás, becsü-
letesség, igazmondáso a szabad természet ismeíete, tájéko_
zódó }épesség stb.. stb. mindannyi katonailag ís fel sem
beesülhetó elónyök másokkal seemben, akiknél ezek au
erények nincsenek meg,

M A G Y A R C S E R K É S Z E KI

Leveiet kapott aMaglar Cserkész,
Irója aítéz Szurmag
Sóndor báró, ny.
hontrédelnri minisz-
ter, gyalogsági tá-
bonrok. Mi ,,Uzsoki
hós" nevén ismerjrikőt. Áz ö nevével
ajkukon védték apá-
ink az t]zsoki-hágót,
a Kárpátokat, IVla-
gyarország ddes tes-
tét.

Most nagy örö-
münkre közvetlen{ll
szől llozzáttk az, rór eg
}rad,viselt gcnerális".
Fiúk, ,,vig;,ázz" lel_
kületben haligassá-
tok szavait.

}íindezt különben azon aggódó mamáknak kell szem
előtt tartani, akiknek tírlzott gonrlossága néha nern engedi
liaikat a cserkészekhez. Ez pedig ígen nagy hátrárry a
íiúkra, különösen akkor, ]ra háüor{rban kerüI a fi{r katóna_
sortra, amidőn az-elerni kiképzés után hamaro§an a hars_
térre is keriil. Áz öreg cserkész ezL f,el sem venné.

De a modern hábcrú a repülő_ és gáztámadásaival
eg_válta}ában nem tesz külörrbséget az Jmberek közöti,
mert a j$vóben ae asezonyok, az öreg emberek, a hadkötele§
koron aluli fiatalság, szóval mindenki a fronton van, hi§z
harctér az e,gé§z, ország" Míly előnye van a c§erkészeknek
íly esetben ir a többi fitlk fölött l És mily nagy ha§zonnal
íog dolgozni az itthoni fronton, cte ha kell, a külső fron_
ton is.

A kiképzett cse.rkész önérzctét és jellemét legiobban
kifejezésre |tozza * kóvetkező szernétyes kis élrnónyem,
rneiyet már csak azért is elmondok, rnert ebből az is ki_
világti}, mily gyönyörűséges a személyes érintkezés egy_
egy kis cserkésszel.

Mátyásföldön jött }rozzám néhány óv elíjtt egy 12_14
éves fi{r egJ=* c§omaggal vagy levéIle} és ón honoráIni akar_
ván fáradozását, kósrönetenr mellett egy pénzdarabot,
talán egy pengőt akartam neki átatlni.*- Bocsásson meg, Kegyelmes {tr, de én cserkész va-
gy(,k -* felelte a fiú egy szelény, alig észreve}r,ető gesztrtssal.

-- Jaj, kedves tiam, azt én nenr tudlrattam, hiszen
ha egyenruhában volna, nem is kíséreltem volna meg ezt.
Igy azonban nagyon örülök, hogy kezet foghatok egy derék
ma§yar cserkésszel és nagyon köszönöm a fárarlelzását.
A íitl boldogan távozott azzu| a trrdattal, hogy ő mily
lretyesen cselekedett és hogy én ezt minrljárt el is ismertem.

Ez a találkozásorn ígen fényesen csillogtatta meg előt-
tem a cserkószélet nem'esítő hatá§át a fiatalságunkra, annak
befolyását az önérzetre és jellemre, pectig ez a fi{r a cserké.
szet minclen iskoláján ós próbáján alig esett még ,át. Bizo-
nyára nrinclerr más irányban is hasonlóan tüntlökölne.
}Iiszen válogatott vezettík írányítják a cserkészek minden
munkáját, az egyéli je}lemképzést nemzeti és váilásos
§zellenben, a kéz- és egyéb ügyességberr, az igazmondás,
becsiiletesség, önzetlenség, segélynyujtás, természetimádás
stb., mert csak ily nrélyenszántó és a fiatalság lelkére bizto_
san ható eljárás mellett lehet nemeslelkű, rnég önfelátdo-
zásra is kész fórfiakat nevelni.

Nemzetközi 'viszonylatban a cserkészek szerepét a
kír.ülálló nem is gyanítja, pedig a nagy vitágtáborokban
kii,lönösen a min<lenkinek szimpatikus magyar firlk igen-
igen sok barátot szereznek és pedig nen futólagosat, hanent
életreszólót. §em egy esetről tudok, hogy az évekkel ezelőtt
kötött barátságot idegen országbeli firlkkal ma is tartják,
legalább levélbeli érintkezés utján, de egymást felkeresve
is. Ezt peüg látják a szülők, rokonok, jó barátok és mind-
ann;,ian beszéLnek rólunk. Á ma5yar fi{rk szimpatikus,
gavalléros lellépése és viselkedése, talán aa árvalányhaj
okozta szép }renyomá§ i§ tartós nyomokat ejt mindenütt
és ez terjed, mint ahogyan a slk vízbe dobott kődarab
után keletkező kís hullám köre is mindig nagyobb és n'a-
gyobb lesz. Nekünk pedi§ mo§tani helyze-tünfiben sohasern
leliet elég külföIdi barátunk l

Maratljatok tehát derék magyar cserkészek az eddig
követett tlton, melyet talán még ki tudnátok szélesíteni
egy kis, a testi fürgeséget fejlesztő tornával és a magas
hegyekben, sziklák között való miiködéssel, mert ezekkel
me§.kell ismerkednetek, ott is szükség tesz még _munká-
tokra és igen előnyös lesz számotokran ha ezen a terepen
is járatosak !ag},tok.

szívbö| köszöntlek benneteket t

Yitéz Szurmag Sú,ndor bárő,
ny. honv. min., gy. tb.
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TARI(A rilIrAlr(}
Az onszÁGo§ KÉmKErlE§ö "rÁrÉxnór

kckben, riportokban ismertették
}neg g, játókot a klvül álló közönséggel. A lebonyolí-
trir--ndhtli zükkenökkel járt, tlehát ez kikerüihetetlen, mi-

Karcag. országírt a szin, a
közelben vasúti töltés. Á 176.
Nagykun c§. c§. megligyetői két
embert követnek. Ugy sejtik, hogy
az ismetelletrek a Fekete Bocskor
rnegbizottjai. A gyanusítot tak fel-
kapaszko<lnak a vasúti pa.Iyatestre.
Követőik, nehogy a kipécézettek
neszt iogjanak, Jrátramaradnak és
€gy arra őgyelgő cigánygyereket
két íillérrel ráblrnak arra, hogy
hallgassa ki, mit beszél a kétíérfi.
Mikor az összegyűlő adatokból ki-
világlott, hogy jó ösvénytrr ha]ad-
nak, azonnal értesItették parancs_
nokukat. A parancsnok utasította
őket, hogy lépjenek összekötte-

] ]]:].!]*§j};:]lásÉ:::].]]:,.l];:ráiiii.| És nrintl a brrdapesti, mind a vidéki
i.lrrll}{át j<trtlsó fö1rlr11ívrls napilapuk lrosszú hasáLbokon, cik-

hr}_rt, ttimegtk mozdu]nak meg. A befutó jelentések óriási
iull:agát képtelerrek ,vagyunk mind közölni, ezért úgy
:rr:itatóban kikaprrnk innen-onnan a lratalmas iratkazalból
ltrihán.v ererletí'titlet*t, mulatságos j elenet et, példaszerűen
n:*golilott feladatot, hogy a]kalmat adjunk az össze-
hasoohtásra.

\ játók valósággal filntsetrű volt. tipúgy kergették
l,f.tne c$ymást a lélegzetíojtó esemérryek, kalandok, akár
a nozi vásznán" Ebből a roppant rnéretű tilmből vetttiin]r
,le jtt turratnl,i lrópkockát, . . Á, ttézőtér tlsötét.e<lett, halkan
i}úg a gép, fénr* vijlózik a fehér vetítőkockán. . . Kezdő*
dik az előadás " . ,

. . . Poroszló" 1936 nárcius 26. A helység nyugalmát
lenékig feltúrják a Fekcl"e Rocskor szerteszórt röpcét_lulái.
.{ ?82. s2, Anonymus cserkészcsapal Yarlgalanb-őrse össze-
jrivetell tart. !-ázasan tárgyalják a történteket, tervek
lorl.r,ognak, forrongrtak, Jralkulóra fogják a beszédet, talál-
gatják- hol rejtőzik a rőpiratszór{. §kkor villámgyorsan
felpattan az ajtó, pillanatra keztyűs ököl tolakszik a terembe,
iehérség vi]lan és a padltira hull egy levél. ,\lár hel_y*ére is
csatrlóclik a kilincs és kétszer tor<ttrl zárjábalr a kúlcs. Á
fiukat tlertnedtsóg n_viigiizi le, Áz Őrsvezető azorrnal az
ajtöhoz rohan, husztalan fesz*geti" .A kan<tikáló lóspn ki*
pillantva, látja, hog_v cg.v maga§tcrtnetű. fekete fdö}tős
eg.t,én g.v*ors léptehkr,l clhag,r,ja a házat. .\, bedribott levél-
}rclt egytt len sornyi jrás t,su;:án l ..Nyomrrzzatok irát,
kut,},ák l" Áláírás : ,.'["c,ktte lJocskor", Neki az ab}aknak,
hajrá, utána, tltl a valaki }eánrfor:rá vátt. FIatártalan az
iegalom és folytorr fokozótlijr, nríg ,r,asárnap rneg nem órke*
zjk a l,t:ntlelkezés: --, A }-ekete B<lcskor nvontábal...

,§ Jilnr portrg továbh :

§ger, §st* van. A iátdkvczetií írja a tsapatok k"ijzös"
i}ssz*foglaió jclcnt$sét, r, . " . § kém a víznriiv*k seiva,ttyrl*jlüaz ment. Irrnen álruhát iiitvtl, kerékpáron távozótt,
azúlrbán alig 10L," ! ír0 méternyi tit után tiltörött gépc
"ha,it ílt eltgrl3,t. Közeli Irúvö,lrel1 erc rohant másik kcrék-
párórt és t*váblt karikázott. A }íaczk;, Valdr utca sar&án
a reá várakozó riutóba üIt tis oly sebesi.rl ,r<lbogtak el, hogy
lr kcrtlkpárvs glhiiritóh 4Iig vtrltuk képcsel< k,i'vetlri őke[.
,Az aut{t]:ó} ki*aállva az .Arva-ki)zön át az }lger p*íak part*
jirra siet,ett" gunric*ianrát lrirzot.t ** áttábtlit a patakon,
.{ triiol<.la.ltltl it Ilart n)entdn ig5,ckr:zctt t,ólja !clé. A kt,rék-
párrls cserlid,szek aztrnban ncm i§rnertek akarlálvt és anélkül.
hug_g gépjiii<ről leszálltak yolna, á vizeír keresitiit is ]iövelj
ldk. Á k*lnrlt késóblt a nyonrozók arlnyira Lr*kerítették,
hogy kí:n;itelen volt tijbirl taxiba szállni, tnqj<l, hogy tóv*
irtra v*zesse úl{tiiu.5it, irmét arrtót rserélt, ám egérutat
aztirl mógseln nyert, mcrt, a fi{ik háronr arrtótaxin kiivet_
lék á]landóan.,."

, . " A r{iósgyíjri utcák §zoro§ rnegfígyelés alatt á]lnak.
A 75{l. sz. Nag_v Lajos cs, cs. ta6liai lesik, fürkészik az ügy-
niikökr.t. Áz egv-ik cserkészllt,k pompás ritlete tárrtatl, AbbóJ
irrclui ki, }rog§ a kémek bizonyára nern §zeretik" Ira róluk
f{lnyképet. ktszítcn*k. Néh{ny si}rerte]eit kisórlet után
laiirkekabátus íiatalenrben vonja magára a ,próbáiktizó
íi53eln:ót, aki sieiősen íávozi-k * í4nyképezőgép lencséjt
elii]. Á Jelern{nyes fiú a sarkába veti rnagát, §s az öt]et
lrerrá]t, 'Vglóbar, a kÉm volt,,

,

,+=i:.1

A Fekete Bocskor törtérreté-
tőI felcsigázot,t cserkésztársatlalom
ugyancsak erős testi-lelki résenlét_
tet élíe végig az e§eményeket. Most,
miután a h4iszaok,ozta izgalmak
ut óhullámai is elsímultak, büszkén
arlunk sz.ámot a csapatok jólvégzett
munkájáróL A résztvevők egyön-
tetű véIcmérrve szerint a FekcteW l il;ű 

*"'éű.é;y- ;#;"; F?í;i;
fl Bocskor ügynökei ellen íolytatott' ltarljárat ren<tklvü]isége a legtö-

ké]etescbbcrr kielégítette a felőle' tálltált rcrnénl,cket". A játék sikere
mirtdeniitt r,ára]rozáson felüli volt

F:=*i*
Lócsiszar és csavargó

tésbe a,_ren44r$geql. Pampas ótlet ! l ha!ósúgot bele-
kaptsoltúk a jdtélPq / Á cserkészek a rendőrségeriröviden
előadják a tényállást, a bizonyítókokat és a ve'íük küldöttdetektível a padon gyanutlanul ültlögélőkhöz Jépve,
felszólították őket,_hogy kövessék bennüket a rendőrsé§re...
Meg sem próbálták a nrenekiilést , . .A 244" sz. gróf Tisza cs, cs. egyik cserkésze Kabán a
következőképpen monrlja e), hogyai- sikerült lelep]eznle a
titkos ügynököt : ,,Azonltal gvanusnak tetszett- előt,tem.
§zemmel láthatóan idegen volt a városbarr. Az áIlornás felő!
bantlukolt. Eg3,eztettem a személvlcírást. Tökéletesen
ráiilet, A köröző ]evél a tnagasságot 168 cm-nck ielölte nres,
JÓmagarn is ann;,ilq becsüÍem.'-}íikor beíorcluli esv utcá_
§a|kon, gyorsan ]emértem a puha agyago§ talibali kiraj-
zolóttó cipője hosszát, ez az adat is'égvezett. De mikoria
mindezt megállapítottam, a férfi már beTbrdult a szomszéd<lp
lrázba. Nem tehetteq !ná§t, lesbe álltam a kapu meliett-
Mikor lrisomíordált, eléje léptenr : * ,,Nem Ón érkezett
I)ebrecenből ''l 

* kérdeztenr. Nenr szó]t §emmit c§ak
}rih{rzta kezét a zseb,éből és kezet fogott velem. Érezternu
hogy a.. tenyerernlre csú§ztat valarnit. Az igazolócédula,
volt . - ."

Eg1, 951-es }Jo",skai hajrlúböszörmén^vi csapal"taA mesélí:
,,}likor g},anun) rneggvőziilléssé crősötlölt, letartóZtattam.
}linthog,v azonhan sernmi bizonyitékot nern találtunk náIa"
szabadorl kellet.t engerlniink. Ké§őbb azért megi§ l*lepleztúk.'LTgyanezcn az útvonalon csíptük el a másilt.kéinet" A zsebe*
ben talált ievélen létö u.ijlenyornatok egyeztek a §zemély*
ieírásban kőzzétett lenyomatokkal ós külóhben i§ a kalapjá*
ból előkerútt a robbantási terveaet. , ."

A 4,1-es Rákóczia]i görlöllői kémlrajszája is ugyancsak
bővelkedett_iegatmakban. A kérnek eifogtak az §g"yik c§er-
készt és r_abjukkal a íácános crdö rnéij,,élr rejlő iáéhesbtn
toriaszolták el magukat, Lclemén5,cs üJrlőzöik, miutáu meg-
]e]tek m_erredtíliükct, ír_agy raya§zrrl az ügyrrökök ketepcójó§e
engedték egy ieltünően ,,iigyetlen" tái§iukat, aki "azútán
óvatlan 1tillanatban magához.kaparintotla a tni|res krr]esát
és kirlobta a uyitott ablak<ln. Igy az ostrolnló tömeg könnyrí
szerrel be]ratoljratott ós ártalmat]anrrá igtrették abánttát .-. ,Á 2{j9. sz. Petőfi c§. c!i. aszódi otthonrlt az ü§ynököti,
hiJ:etet]en meré§zse§gel mtgrrlhan[ák" Guzsbak<itO"ttek a.z
ügyelr:tcs cserkdszt És az rlithonban Őrzött fontos terveket
e]rabolva tcvatüntek" ;\ kémelhárítók azonban reájuk
taláitak, midön javában tattácskoztak" A kénrek kerékpárjait
sikeri.i]t észrer,étienül zsákrnánvu] ejierri, sőt a tanácikozók
egyikének lranyagul leclobott' feiső}iabátjábói a ten,eket
rejtö borítékot is agyafrrrtan visszacsenjk--. miniiezen felü§
kifúlelik, hol a tsocskürtag{r}r rnásik gl,ülekezőhelr e" Ebbe.rr
a he!yiségben azlán nenrcsak a cserktszt,tthtlti ellopott
ku]csaira *katlnak rá, tle tnüg az egvik }iénr rnagánlakásának
a jiulcsa is a birtokukba. jut , . .

. . " ,,Á }neg§zerzctt aclalok szerint a kémek az iskola
egyik tanterrcében 5yüle.keztc}.. A hemek.-- alibijük dacára í*,
azok voltak *-- azt itive, hog_v eg.tedúl lanlak, iélhemgosan
ócsáro]ní kez<lték a cserkészek tehetetienségét, aztán íoly*
tatták nregbeszélésüket. Az asáal a]att lapuló fiü csak erre
várt. §yrrrsírással jegyzett mindeIr eiharrgzott szót é* mikor
kezóben volt a nlegdönthetetien trizonylték" ielt aclott. ós a
berolranó csapat, ;iegítségével tllfogta a társaságot" ** jelentí
a pestszentl(irirrr:i li2§. sz, Szt. Flórián c§, f§" pa.ancsnoka...

,A tckrrcs lepergett-
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Hog_r, lrogy nem, lrát&nl rnintlta iisszebeszéltünk voln&,
eg},-§zerre leptúk meg látogatásunkkal €lmrr]t diákidő*}r,
osztályfőnökót. §zokásunk, hogy hekopogtatunk nélia-
réha csenilesen Pista bátyánk ajtaján, negíárgyalunk gon*
dot, bajt, aztán nragunk vígasztalásáut jót kacagunk azo-
kon az elfoszlott édes*t,ris évekerr, mikor hátviszorogva
mentünk az iskolába, alronnan mirrdig e}kívánkoztrrnk ós
alrová biaony sóvárogva vissza-visszavágyunk,

Történetesen hetiink közül kettel éppen önkéntesi
eseterrdejüket szolgálták és igy csaklramar a katona életóre
fordult a be§zéi!. Pista bátyánk szava is nregeredt, felsor*
jázott nólrárry aprócska történetet. ós kéztől-kézre jártak a
utegfakul| fényképek. Pillantásunk megakadt egy csoptrrt-
képen. Datiás tisztek álldogáltak félkaréjban, közöitiik két
egyenru}rás tábori pap. Az egyiktik alaeson.v, vékonyka
volt, a nrásik ellenben sánrsoni ternrelű, de olyan átn, }rogy
elámulturrk raita nagyon.

Az osztály egykcri ura ránkbólintott:
* §z ezrerl pap.iai voltak . . . Hősök a legnagyobbak

hözül " , " * azzal kóretlenül, csöppnyit, beleié fordultan
ttlrrább mesélt..* F{{tsz eszieudeje idestova . . . Mögöttiink volt
nrár §zerbla moc§ara, Doberrló pokla és megtapostuk az
crose föid lravát is. T'izenirét tavaszán Gallciába <lobta az
ezredet a paranc§. Ifj{r f{ihatlnagy voltalri, azaz inkább üreg,
mért az erecleti gárdából szinte csak irrnagnak nraradtaryl,
A többi nótásajkú pajtást e]soclorta mellőlem a vérziva-
tar ós helyettük űjak órkeztek, frissek, g;lerekfiatalok. . .

A régi évjáratból itívúlem nróg ott ragactt a Góliát pát*r és
§ávid, a tiszteietes. Áz ezretl rajongott értiik ós terlttetúk
nriatt nevezte óket igy . . . Tatán itlrn is fontos, hbgyan
}rarrgzott ígazi neviik ! A lráborü sorlorta őket cgyüvé, mi§*
dig ott tanyáztak" a}roi nagy voií a veszedelem, a sziiksóg,
S vitatkoztak reggeltől estig" }ra engedte a dolgok sara,
Nóha majd ölre mentek, pedig, rnon.rlhatom, egymás iránt
jobb barát kevés akadt i. , .

Á Jamnica r,ölgyén húzódott frontszakaszunk. },la sern
tudom rniórt, lelret, irogy elfeiejtkeztek rólunk, \,ag}-. n"ii
láratltunk el talán a szárntalan l,éres tusán. . . a lénl,eg az :

viszony}agos bóke ülte meg azt a lrona_lrészt innen is, túl
is, néha tllmrrit a nap anéikül, hog1, lövés dörrent r-olna el.
Az oroszok árka és a miénk köZött széles mező i,erpeszke-
dett és a harcpihertő alatt, mikor nem gázolLa szét durva
bakancs a z§enge fűszálakat, kibiljt & gyep, zöld szőn.vegén
pihenésre hívogatóarr kéklett a nefelejcs. Gyöng.véletünk-
rrl-k aztán végeszakadt a li{rzaérlel,íj meieg jírniuson. Egy
ejszaka ijedt képű orosz fogly<lt hozott be a terepről a
;i|rőr. Elnrondta, hogy néki már elóg a lráborüból, megszö-
k.tt. mert ismét jön a krrtyavílág" Áz ezrcdeket odaát
íÉll,áiiották a halállejes lógiók. Kerenszki, az ítj miniszter_
elnr,\ elrendelte az offenzívát . . .

I5aza volt, *rásnap valósággal ránkszaliadt az ógbolt.
Ol1,an pergőtilzet kaptunk, mint ntóg soha azotr a tájon"
Sirt- lútlrilt a levegő a nehéz lövedékek tiklözdse alatt,
dotrogva doigozott az aknavatő. Hullt a vasesií és a saellő
völg3,hosszant kergette a lydittel töttött gránátok fojtó,
zöldessárga lüstjét. )ienr volt rrappalunk, nenr volt ójszakai

rryugová,s, éber-hallgatagon lai>ult.unk a mólyre ásott föiti-
fedeeókek alján és lestük a figyetők íegyverbe ugrasztr5
szavát.

A harmactik hajnalcrn, mikor rnár félig betemetődött
romh&lmaz voll" csupán a }övészárok, ez is elkövetkeeett.
t'utttuk, hogy ott a peTc, }neft egyszerre clhirzódott, tül-
mögöttü§k dobolt a tiizérs*gi tűzu ne}rogy előre jusson a
tartalók. Azt.án ln€gc§attanta}r az őrsóg Mannlicherei kurtá*.,
szaporán, A ncző szegény kis virágait fűzóltt egyenruhás
rnuszkák csizriáí taposták.

1'i nrég nem tudjátok, mi a csataláz, §fi az, midöa
giircs szorul az ember torkán, aztán kiszakad betőle a szilaj.
tagoiatian rikclitás § §zeme többó nern lát mást, csak cél-
pontoL a puskacső hegye előtt és az ideg n*m érai, hog3.
a záró<lugattyú gonrbja már a feltiirt tcrr_vér nyers hűsát,
rrrarcmrgolja. Az ernlrcr rnár ueut is etn}:er , " . az árok,
egy résee, valósággal a,bból a föidből sarjadt. ós a mell-
védtől, hol rnegtapa,rit, csak parantsszó *zakithaija el vag1,
rnég lralalrnasabb erő ** *, halál. . .

.Az elsii rohamhrrllárrt rróg {élútra §em jutött, ö§§ze-
ornlott, és az elhanyatlókon keresztiil lört előre a másoriik.
Verejtók rrrarta atcunkat, a lövészároklra hrrlló }rditó-
gránátrrk a poklcrt varázsolták közénk. . . }{órgés btrgy,
borékoit körülöttenl jo}rbról-balróI, füierrr rnellett sivitoti
el egy aknaszilánk, . . a tiszthelyetteserrr golyórorrcsolta
mellel dőtt hozzánr vórgőziis sóhajjal : --_ Jaj anl,árn i . . .

És a nellvé<i kiugrásaiban iirdögként tlrrlgczott, & gép-
fegyverosztag. Masináik netsző gítnyhahotája keresztül,
kepregett a }ralrlcrklók sikolyán. . . Már-már fölénk maga-
sodtak a csizrnás lábak. " , nrár kdzitrrsára hurko]ódt*k
az ujjair a kivont rohanr}réseket . " , cle aztán, rnégsem l
§retlnrényesen kaszálták az életvetési a géppuská}i" Golyó-
vihar,!tlkban megtijröt.t a tárnadóIentlület és a szórványrrssá
gy*nlátt roh&mü§apalmarailék szétleie5,e buk,lácsoit visszel
rrreriedéke felé.

Az öreg népfelketők nrég veszekedettebben nyorrlták
z{lztstt, vátlgödrükbe a puska ag},lit. Á vczér-géppuskál,s
ingujjra yetkezetten íűzte a závárzatba utoisó töltény-
hevecterét, a cső lrűtőjében iorrott a víz -- ott álltanr
rnögőtte, látiam - s nrikor nekiengecl,te a masiná,t, kon§ó
fa}rangon süvöltött hátra l

TöItén_vt!...
-- l'öltényt.,. töttónyt.,, tört fel másironnan ig

egymásután a kiáltás és az árkorr. végigrr:hanó bakák
szórták íel az állásokra a tele tárakat. De a rolramnalr
már vége volt. Lltána nem maradl rnás a tünkre gázo}t
mezőn, nrint lralott és sebesi.ilt lrekatotnbák. Az crose frortt
mögtil, az ég ízzókék magasságából cgy kötött léggömlt
ezüstög burka ruerecit rárrk, irányította felénic rljra az ágy{r-
iöveiiékek záprrrát, Pi}larrat aiatt rnintlenki ettűnt a gráuát*
biztos üregekben, az árokban nern tartózkodott más, Ininl
az őrsóg és a sérülteket cipeiő pár szauitéc, Ekkor bebukott
a zászlóaljparancsnokság szíik üregébe az ezred Benjáminja,
Kovács Bandi zász]ós. Rekedten jelentette:

** Őrnagy {rr, elfogytltt a lőszer t F'ia sincs a gép-
puskáknál l

Az őrnagy sokat megélt katona volt, de neki is meg-
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rándn}í ir ri;ljj;jió,hír hatá*akón{. arcál: *z iz*rEtl" |.jrinrárl
crrr:ltr: tr:.l a tál:rrri tiivllrriz$ltÍ kxgvióját és b*lc{iiltlvr *l."
ií*llta ;i hat}gatúl,:

- , Tl*]*fóno§t í{ r',onalrá l ,. parsnr§lllta kurtárr ós a
szerelő rrláris kikriszttL üz iírjiittgő vaszáporlra, keresni a 

"lrjhál,. §enki sen,: hittt, hílr, rlev*nen keriilt tis§za, az őrnagy
1l*rlig lrarsogva lrörnbiilt a beszúlőtölr:sérbe :

'.'"- }Ialló ",, haltó... ember, rrtánpóttást l.,. í{o§y
lnö§t ncn1 lehtlt I l ? ?. ". Hogy ójszaka? l.., Ázonrlal"
akárlrogy l,. " jőszeririány l... Hát nem halljáto}rl...
}ónek bennünket. " . tüzórségi előkészitós. . " Robamot
,knpunk rnr:gint.,, Lőszert nrindr:nkóTr l ", .

Vártunk eg.v órátt §ártunk ket,töt, nem jött a,z után-
piltlás, a teJefón stiket volt ds a telefónos tépett tgittel
,}yi'sirtt a §€gólyhely tleszkapriccsén, Az örnagy ránk-
rner*tjt ;

-_, L,]rak. rrincs mit l*tcrváznunk. .t-iisz.er ke/i i K! mtrgy
hálra?.,"

Öten jelentkeztünk azonna}. Reárír e§€tt a válasetá§a.
jM{gamrí}a.l vittem a beom]i}t,t l'utóári<okorr tíz Jegényt.
iJ*ten ópsógben értük
rl a második vr:rralat
l'trltző err,lő szélét.

§rttő ? l,ángtenger
volt bjz' az ! 'I'iir,üktíjl
il t:sticsukig Sgltlk a fí;k,
iiliár r]rriási rzirvétntkek
rlri t zsarálnok. gránát-
ttrl vegytst záporozrrtt
ii he§k*ny {itra. Ott
kel]ett vrilna áthatol-
l*rrk. Vak elszántságga)
*ekiichá*zktlcl,tunk. Á
p*rn.yóvd perz*elt. pá-
zsiton vissea&ökkentett
ilcnnilnket * gtrrnol,rlgó
l'ii s{.,tilii kivtlrtic]ö kiáltá s"
ijedl lólrl,ihlrrászás :

- }lajts testvér,
ii(, iajná}tl. {i§tor[ i}
gr:l:éknck l \Iárrrak ü
i.lilrárrlik{k|,."

Iiil n 1rattogó. sis-
{ t:rg{í . g,1,111gpnábó} vág-
{.ri j;an kan;l.,arodatt k'
rl*gr. tajlikol }iányó ió.
vttnszolva *g_r, dübi)rgö,
jrrlynba lrí.rrszekcrt:l,, Óriási ár,í!},alák, iltíililt.ír íarit-tinl. tniití
*ntIrer állt szétterp*sztett jábl_iaj 8 tel:{lt:rrlrt" ilnrr*galtit
ae ostorát, a bakon perlig alacsrrnr i'*rfi ktillrirguít,- ism{ll rllvt.
ir -taóJarnoi. " ., ,haj1""s ttstv,Ér,. . Jtajts hlr,{ j.,.

K*rrsztÜJ *u .lgii crrlőrir,rriiiball<;t*r,iig}rtxi. ti,;jrlail,1
se*lkérerr nrtlrln3iiéli jeienCskÉnt tlhegltt trrrzránk F*terr
(ióJiátt é* l-}ávirl. a tisztc.letes -- *tt vr.ritirk ő"li :r:rrilrrlig, ahol
illk.ább íen"rl*getett a vcszól.r,. i .-- "í-ltraták az uíánpút}ást.

§ rirtlra- g.vtplrlire akaszktltlt unk valarnenl yi{,§, rn&j {i
iiilrr*{ulL í! haFuri.k. rnig }e tutJi*k :lrrg,rti * lueg,krl,gitttl,
reszketií jtisz{rgtliat" i\*in ve*zttgeíet{ íiiitisltlgus slót" *. ]:*t
i;;tp, a":sa"k iltlvii*lttet jntr:tttk fg]érrh. a?*,án e páttr váliát,*
.k;rptltt 8g\,*{,8}- slll.yr_is ti_i]tón},es prgg_yár**i, a , iiszt,ej*tl.r
íiirtök}r*rl jrigszta a kÉzigránát*i s í*tkópn*l }ra6l3,,vlt }nin.ket,
rl*kivesel}ittlie}r a íutóároknak. §lirt fir*§t{]íhtlőztün}i. a
iJrága kinccsel" már a vonalllól, tiil rrtirlderr ,lrapnei}vi.ljir
,5áson, aknaugatáson. áttört hatkan ae ljliirnr"iatlozás,

-*- A páter.". a páter"." a ti§ztelet,rs"., éljen3.,.
,irurrá!.,.

Hogy tre c§űrjen-csa§ariam soká ; esteletléskor kaptuk
a harmadik rcl,1amot" Á tiszle,íeíes ekkor * szotyt*zéd század*
nái vigasztalta a rászorulókatu a pátcr ffieg rtálunk, §yón-
tatott, feloldnzott és hor<lta iilbgn a §ebesiiltí}ket.

Tizszeres rajvonalban, áradai gyári,á${: }rr,inrpölyögttk
a :nuszkák. Tengernyi tömeg vr:lt, alig-aiig fos_ytak" bár
hu}lottak rakásszám. filőttijnk §zerfn(j§óre még Ép*n feszüll,
nÉhol a drótakadály" Mire letiport.ák volna, rne§grrrésztettt

§1 ;i í{{4i r.| * ííi:íi:l a ni*q§r$iiu{jít+í, i }lá-,'id 1 j19i:#j6i.{§t

*rtiilk*t a tííz és a tari.atékuk csak akkrrl lódrrlt }ii táma*
,.iá.lr* az árr:hból. Balró}" a másik százar]nál betör1ek az
állás'ha, tontbolt a kézitrrsa. lirősítdsíink ntnl volt, honrrarr
lett, volna ? ! §gyszerre gál-talarrul hönrpölygött a rérnlrír
szájríll*szájra, ho§y a halálfeje.:ek az oltlalurtkbarr vannak,
tdfitgták a szrrmszérl százarlat. Ekkor rrrár rni is táttuk,
tjsekélr, élő t,órecléküket pus}iatussal hajtritták az orosr,
vonalak fe|é. rnintha ott támrrlygott volna a tiszte]etes is.
Fleljajdu}t az *gyik baka;

*-* Hnrtrerek, fogoly a Dávitlunk!.., Enrberekl...,
A jajdütásra forgószé} söpörtc el nóhányun}iat. a }őrés-

től . Páter Oóiiát" Kimertxlt a csatasikrri, aztán roppant
ugrással a mellvéden ternret.t és szent haragiában egye§*
egyedül, nyakában a libegő stóláva] az ellenségnek rontott"
§bben a pillanatban *s<]irtetett e}őre lihegve a segítség.
€gy féi százari utász. Mikcrr szernükbe t_iírlt bálvártytrzott
papjuk <ltt elő.l, egynrlga, orditásra ha§a(tt, a szájuk l*, Á pátcr.,. a páter... ne hagyjrrk !...

.-.á l}áter-., utánal".. rojraaarn!.." ^*"és ki-
ürtilt az árok " ", Ntrn vrrli parrlon, keg1,,elr",mtrsztogatá§., ..

csak.., ne§ze, a,z ir*
galmátll"egeiőlagép-
íegyvertlsztag r*}ranl.. ci-
pelt{k. az otromb*,
golyóhányó nrasinákat..

íizc]ítl föltlktrpac
lcrpcszkedett a rnuszka
{cilezdl;e e]őtt" &n§aí!.
kapkör}öit. az aknavetii

i-tgázolták. " " A
gt;1,1ltrskákal rnég t alán
* Jiildre §$§t r,ágtáku
már szórt$k rré6y mé-
tt,r tár,uiságt,íl! a pusz-
tulást. cé{ycfie§l & fe-
tttzék járatálra,

iliisregc vrr]t az *
l ult,rű tjle.rri rohanr"
áá szió aljparancs:tokunk
pisztollyal a ktzóbe*
az éJcn }rajrázott- nti
rnagulrk is a r-lu]akotlás
*űríiját §ere*tiik" t*ze-
vt§ze!t }obtlg(l lelk*.sr:*
tjésstd, Á páter rajta ra-
garlt a í*gl;_vokat hurr:rrió
,iol,í}rtt,}n (t\ L:iltfliz}nil

karj4..,61 iráilkétrt stipiirtt: tl lrt;rgit t:liji a rriuszkáJ<at,. rltö-
gt'ill+: r_il,t ,vi}arzott az ási;va.l verekcrlő utásztársanág. Forró,
!ivúllő,viask<itlál, iru]lártrztlt,l bősziilierr. I dpésről-}épésr*
lJ,i,{}ülíltk }lia|..r,4 g7 ;llszánian r,érltkcző lógiót , , Pí*z-
lr,lj,l,rrn: kiúriilt, inr:gíorilil,r.a. buzogánynak haszná]t,anl . . ,

Szenrern sarkából láttarnu Jrogy t Páter nlagálrirx
ragadja a liinlegbőí. rnaga§ra emeii a rnegsza}:larlított l}ávir3
tiriztt:]ctest. ". .Ázt,án ítdvágórtott köze]ern}:en n fiiid.
lr<r1_1,í:kony tüzet, §asat vtltelt ki rragából, a táncrrló pirrts'k.ápt:ázalan ktrcsztü} rn*g utól*rt a kép. üóliát páter nreg-
irlgott éri elhanyatlott a véri§uapo§ nlezőrt "., § ezze] c}-
sótétítettt elöttem a vi]á§Ot. a halántókomra ökliizó pöröly-
tlsairás- Kop<i;li.yán suhintott eg.y rtlp*szdarab . " ,

FJ4rmq<irrap etzméjttm vjssza a f{iltli létre. _{iltlig x
l}ág_tl 5Err.urr'll*n. valahtrl az óiet rnesgyéjérr jártanr. Anrint
§uakadozott agl-arnrói trrrz ]irlércáltnoitr, izgatoti pdrölés
}angia jutott el l-tgzzám a kúlvilágbói " . .

,-* Ne is feleij. Pál,er, envétn az -lgazság l . , . }-la
vc§zte§ }narad.tz, lra nem rohatrsz utánám, e]kerü]ötl a
grdi,riátot, lnegnrarad a í]dl lábact, }íonti<l, ki hívott, hogy
a ntuszkának szalaclj ? Hag;*tái volna a sorsomra ! , , ,
Most nriatta§r vagy csonka és csonhaságorl az érr ltlkenlelr
seárad , , 

"qy'{ieni §rentkiizt a íehér r.aságr.cit, Dávitl tisztelet.ts
ü}í. sinbe rakott karral és a kétségbeesésszrrbraként,brinru}t,
le a ruá*ik ágyra. a falsáJraritan íekvő l}áter {;dl!iálra"

iF'oj__r,tatás * 29- tildalrln.}



XY. A kirnentett elIátása

l{ecives Fchérarcú "Ie§tyérern i

Közismert, hogy a vlzből kimentette] rnesterséges !ég-
zóst kell végezni, tartsuk azonban szem tlőtt, hogy a mes_
terséges légzésneii csa}i akkor \,,!rl i,f!r,lrr:i,, ltli i!7 ljq7nlé'lcl,
jen nem tégzik. Ezt sokan
nem tudják é§ íg}, történ-
hetett meg egy nagy város-
ban a következő eset:

Lelkiismeretes rendőr
a folyó partján ellenőrző
k$rfrtját végezte, amikor
*§y§zerre azt látja, hogy a
part.ról egy ember! nyilván-
valóan óietrrnt, beveti ma-
gát a vízbe. Téli idő volt,
a hidcg víz s a fenyegető
halálvcsztlly visszaadta az
on6yilkosnak józan belá*
tását,, felarlva sötót szán-
ct{kát, a part felé kezelett
úszrri, Éppen akkor lépett
ki a partra ríztól csepegő
ruháiban. mikor a rendőr
odaért. A lelkiismeretes

s\

rendőr-mentő az óngX'ilkcSt :.ehaiier i.ic !i,r5icílIi:," -, L

a közbe4 odasereg}ett embelt,k ]f !]lig,\ r;l,,b tst,tlujkuzáslr:t
leteperte a íöldre s nresterséges tégzést kezciett r4ita aikai-
tnazni. Ő ugl,anis annak idején ig1, tarrutta. Á fujdok}ó
kirnentésérrél helyes a mesterséges }égzés, de csak a}kor,
ha magától nem lélegzik.

Vízből kimentetteknél legjobban beva]t nröd a Scháf-
íer-féle rnesterséges légaés, andkor is a megmentettet
iragra forclítjuk, két kezót Jromloka alá tesszük, arcát balra
íordítjuk és föléjc térdelve nyitott tenyerünket az alsó
bor<lákra helyezzük. A bordákat összeszorltva kilégzést
okazunk, mdd a szoritást rnegszűntetve, a mellkas rugal-
massága belélegzést lroz iétre. A mesterséges légzés ütenre
rnegfelel a lélegzetvótel ütemének, tebát két másorlpcrc
ki}égzés, két nrásodperc belógzés, percenkint ö§szesen
15-16 légvótet.

Hosszabb ideig a víz atatt tartózkoclott íuldoklónál
cé]szerű a mestersóges lélegeztetés, lra a]kalnrazása előtt
száját kin],itjuk é§ ujlunkkat vagy ujjunkra cs&vart zseb-
kendővc] a szájába kerüit eset]eges kavicsokat, iszapréteget
eltávolítjuk. }lajtt az eszrnéletlent cgy pillanatra té.rdünkön

A NA6Y rŐruör LEY§LE;
{v. sü§OzÁTi

irasraíektetve a }iáta közepére tenyerünkkel néhány alapos

'ité§t 
mérjünk, lrogl a torkába kerüIt itlegen te§t, ese.tleg

a víz onnan eJtávozva a mestersóges légvótelnek akattálya
ne legyen.

Á vízből kirnentet| esarrróletlen emtr,errel
iégzést néha órákig kell végezni, míg a hatás
te}jesen hgzzáérLő {orvos) a halál beálltát
m€g.

a mesterséges
beáll, vagy a
nem áilapítja

§lőfortiu}t már, ho§y a víz a]á 10*-1§ percig lemerült
fu]tloklót a felszírrre hozva, megíelelő me§ter§ége§ légzés-
se] isntét visszanyertek az életnek.

Á vízbőtr kirntntett, *s mesterséges légzéssel eszméletre,
hozott rnég xincsen túl míntleir veseélyen. LehüIt test.ét
fel k*il rrreiegíteniink" §zért melegen betakarjult, meleg-
vizes palackokat teszünk meiléje, erős }rávét és teát itatunk
vele és ig_vekszünk gondoskodni arról, hogy minéI előbb
sza}iszerií kezelésben részesülj örr.

A vizbó] kimentett emberek e5lyrésze utó]ag pusztrrl
el tüdögyulladás következtében.

A mesterséges légzást csa}i a parton ]ehet alkalnrazni.
Ha az eszméletlen fulclok]ót valamilyen mentőfogással

szerenc§ésen megragadtad és elindultál vele együtt a part
ielé. }íentési munkád még koránt sincsen teljesen befejezve.
a megmentett-et partra is keil száilltani, hogy ott esztrréletre
hozhasd.

A partraszállitás nem mindig egyszerű. §o}rszcrr mega§
part vár, rnelyre fe]másenod talán eg"yeclü} lehetséges, de
kettesben nreghaladja erőclet. llyen esetben nagysz*rü
fogás, }ra a rnent*ndő egyik kezét felteszed a partra, k*zeddei
hozzányomclti a parl szé]éhez és ránehezcdve mászol fe}
fekvőtámaszba. Igy karját felérkezv* könnyen megragartr-
hatod é§ kih{rzhatul anélkül, Jrog_v mentés közberr :l feje
a viz alá merii3t vrlltta,

F{a a part. íe]é a viz se,kélyeserjik, fi, rnúgm,e$tendőt
magarl után h{izotl. a:níg csak lehet.

Cúlszeríi a partravite!nél, ktiIönösen ba szárazfijlrlcl
Érve :negrnent,el.tt:ti nlt:g nern tehetet1 iölrire. az eszni:lel_
lerrt a váiladra veszetl, .Jó szolgálatot 1,esz ii_v*nke,r r,z
anerikai 1ijzo]ióíog,i§. Alk:r]rllazlisa kiinnvebb" ilii lílÉg:

Leteperte a JöIdrc s mesterséges légzés,t kezdett rajta alkalmazni
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§záliítá§i módc}k

tierékigórő vizben térdelsz le és veszed az e§ímóletlent a
vállaidra, miközben jabb kezeddel a jobb vállon át tecsüngő
két láb között átnytllva az e§zlíléletlen jrrbb lrarját ragaclod
meg. Előnye ennek a fogásnak az is, }rogy a kót karod közül
az egyik szabadon marad és így a meredek parton való
kikapaszkortáslror az egyik karod segíthet.

A partra érve az eszméletlent a fiilclre trelyezed s meg-
vizsgálocl lé}egzik-e al/agy .sem. Nemleges esetben- azonnal
mestersóges légzést alkalmazol az előbb leirt módon. Ha a

nre§!üentett, eszmóletletr, de lélegzik, ak}r<rr kilnyclmes heiyr
zetbe hozva betakarod s testét dörzsölgetve igyekszel
vérkeringósét hetyreállitani" §rős szagü szerrelu btrrszesszel,
parfőmnrel, ecetszesz szagoltatása sokszor jó szolgálatot
tehet. Ha rnagához tért á m€gn}entett, erős, fo,rÓ teát vagy
feketekávél aclun]c inni s gonrloskodunk, hogy mielöbb
szakszerú kezelésbe jusson, 

szeretettet ölet

A Nagg Főttök

"ü ií ls e T órri ü I( a űém í d í a
Ksdues |itltestuéreim,, őrönunet t"udatom, hogg hosszt|

agünel utdn újru megszólaltaíqm előadói székernet és mint
a kóltl| mondia, kobzom pengetéséuel aggseitieitekbe hullaltorn
a tudarnány langgrneleg csirdit. Ilt el,ánllam azt is, hogy ezt
nem költő mundta, hanem én maganl, de ezt Polcsí bttcsinak
nem me,r€m megmandani, mert akkor uzt mondia, ,,hogg Íehet
ilg butaságot alkotni, |íanf', m{g, ha azt hiszí, hagg uala-
melgik &,osgorris duldr rengteo akkor meghaitja előtte a szer-
kesztői elísmerés drbocút d3 ös§zes raitaleaő zdszlókkat eggütt,
Itrogg eddig hallgattam, annak al az oka, hagg sötét felhílt
burjdnratt"ak iskolai egemeft s eaégből uíssrauoruútatn a tanu-
lás rögös mezeiére, Sainas, a buriánzósból a féI éukar a uíI\am
is lecsapott, rnelg lecsuptis folgtdn még mast l's esck hason-
fekue tudok üIdőgéltzi.

Most a lermészetismetettet |aglalkozom s előqdás§aroz&-
tomaí a maeskdaal kezdem meg, mert ő az az dllato alnelg a
hdz kórüI leginkdbb |oglaltatik.

A macska, mint olyan. A macskq íegúiabb tanulmángaím
sl'erint maggm gyártmángú, akarom mondani származdst7
állat" Uggattís uatamelgik prótétu ígg dalolt;

,,r",dtlem uala egg oraszlúnt mentében."

Namár,most, rnínt Pobutka tandr úr monelanú, prapríma
a meníe mcqvar ruhadarab, íIgképpen mínden iel atra mutat,
Itogltr az oroszlán mdguaí úllat. Proszekunda a macska az
oroszldn kőzeli rokona. Ig tehát tlifent és hangstllgozua ki-
jeletttemo hogy a maeska maggar dltat.

á rnaceiea előtordut hazdnkban, taudbbó a h(tz teteién,
a |ákan, a pincében s néha a kamrdban is, atnikor ís Mari néni
ilgképpeá nyilatkozík: ,,Heitebüdös nemnricíci !" MeIg ngi-
latkazaí hű képót adia Mari néni haragud aérm,érsékletének,
rn*Iget a maeska sungí po|daal és hepes tauakullogtissa|.
ngugtda.

A macska hangja szerföIött kellemes. Amíkor a hdztetőn
andatogaa iúrkdl, ígg szól : ,,Mírngdotltl !" Ilgenkor rend-
szerínt a Bobí tb kiugrík a házából s tgy kiúlt:
,,Hutluahú !"' Fenli eggüttesből oty arzdalító d,uett alakul, min6t csak a
r&didban lehet hallani néhanapión. Olgkor több érceshangú
mauka tardul eIő a háztetőn, kik teli tüdőuet zengenek külön-
Mző dalokat. kIulíkor, mikor egg este zengedertek, ió atgdm
tgy fohászkodott:

,,0h, trstenem, mdr megint opeuit közvetítenek, hogtg
€2 a..""

Touább nem mo4dla, ntert
Otti néni azt nondta, hogy ne
drrc§§on ggermekeket a príuat
nézeíeibe.

Y an alg an macska is, melg
nem szól semmít, csak lóg
a tdncon. és imbalgog, Az itg
maeskát uasmacskdnak ne-
uezík.

A mqcskdkat küIőnös tísz-
telelben tartiák, mert Kand,
úrnak is neuezik azt, amelgik
tekintéIgesebb kinézésií. A
mienk naggon hasonlít a Benő
bú.csihoz s olgkar épúgg hu-
nyargat, minűa eltörött ualna
a cuikkerje. Árn dlentétben
Benő búcsiual, c macskánk
nenz ktiromkad.ik.

Kütönböző zenet hangoket tehet a macskából kicsiholtti.
lVlikar a farkára lépnek, üag!! az aitó köré csukjiik, akkar
algan uékortgan énekel, mint a Gallíkuresi. b(ikor aiszont
ki akaridk uenní a szdjtlbóL a htist, olgan uastagan mormog,
mint Pobutka tanár ur, míkor a Saafcot beíriá az oszíáI§-
könyube,

Mikor a tnacskát old*tbarúgiúk, azt mandia, hagg ngekk,
valqmint több izbett hemperedik. Ha uisgant a feiéiá aóUiap
a _Burianszóíárt, azt morldia, bogg ngikk és nem hempereáík,
hanem úgy be|iniset a szekrény e$,d, minűa tei helgett motatkót
iuoít uolna.

. !,m!kgr haragsrik, uissza|oitia a trélegzetét, mire a leueg1
mind .a hdtúba és u |arkdba meg!} s ílgképpen íetfutódua ú§g
néz ki, mínt egg töuiskes disznó.

_ Ámvíggázzatok,mert Marci, amikor meg akarta nézni,
hogg a macskdból ís kímén-e tt levegő, mint a lu|íbatlan-
ból, ha gambostüt sztlrnak bete, a macskátü 3 és apulcátó{.
1 _ngakleuest klngt!, ,rnikoron is fellazadua kíylentetti, haglJ
tijbbet nem segtt ktséfletezni.

I|íietőtt c macskálót szíuélyes búcsút ueuténk, a macs(tá-
nalc egg |elette érdekes tulajdonstígara kell t'clhtunamfiggct-
meteket, A macska ugganis, ha teldobldk a leuegőbe, ánatg
a |öldre esik,

Nektek is hasonJó |ót kiuán Zsof ka,
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Csapatunk egyik örse az ősz óta rendszeres morze- ós
rádióskiképzésen veít részt. Még az eiején egy önfe}edt
pillanatomban megigértem nekik, hogy ha rragyon §zor-
ga}masan dolgoznak, clhívom egy§zer őket egy rövicthuliámrl
ótervarlászatra i

Yesztemre tettem azonban ezt a könnyeirnű kijelentést,
mer| azóta aztán nem volt többé nyugalmam ! A tiúk
ttgy tanuiták a morzét s olyan gőzerővel nyelték be a leg_
kacskaringósabb fizikai és elektrotechnikai' képleteket,
hogy láttam: sarokba vag1,ok szorítva, s minthogy aki
á_t mond, mondjon bé-t is, a mult héten beacltam a clere-
katnat, szombat e§tóle egybehír,tam a dicső társaságot t

Este nrár 11 órakor teljes létszámban együtt ültünk
a szobárn rárliósarkában, Az asztal közepén ott trónolt
az est főszereplője, a 10 wattos adó, mellette a kis 3 lárnpás
rővítlhullánr{t vevő s a többí segódszereplő : mcrrzekopogó,
óra a pontos ktizépeurópai idővel, térkép, jegyzetfúzet,
ceruza és a cal!-book (a világ összes add:amatőréllek ,,telefón-
könyve").

Vártuk az éjfétt * tudniillik a pósta csak Bp. I. adásán
kivúti időben engedi meg a r:övidhutlámfr adást *. s ezalatt
elmesóltem a fiúknak dióhéjban a rövidhullámok történetét.

- A rádiózás rnegindulásának első itlejében az adók
mind irossz{r hullámon rtolgozták * maguk a szakértők is
azt hitték, lrog,v 200 rnéteren alrrl egyáltalálr nern lehet-
séges az adás, Az amerikai rádióarnatőrők nem nl-ugodtaii
bele ebbe a megállapítástra trs rör.,.id mesierkeciés után fel_
fedezték, hog_r, nemcsak haszná,lható, hanern sok tekintet_
ben sokka] értékesebb hrillárnterúlet ez, mint a közép_
és hosszútrullámoké. A hatóságok. érdemeik e}ismeréséül
és további kutatások céljaira megengedték, hog3- kísérletei-
ket tovább fol;tassák és a rövidhullámok egl-részét hivatalos
cóIokra foglalva l,e, az amatőrök részére megszabott hullám-
sávokat osztottak ki.

Míg Anerikában 1914-ben már vit§g26 élet folyt ezen
a téren, Európa csak jóval a hábor{r utárr foghatot,t hozzá,
hogy Amcrikát utolérje !

1922_ben sikerült elős7ör llurópa és Amerika arnatórjei_
nek összeköttetóst létesíteniök s ezután rbha.mlépésben
követik eglymást az esenrények. 1924-ben elérik angol és
amerikai atrratőrök a rör;idhullám{r adás-vótel csúesteljesít-
ményét : sikerül a legnagyo}rb fölcti távoiságot, 20.000 km-t
áthidalni. Erclekes jelenséget fígyelnek meg: a hangerő
20.000 km-re rrrdnylag scrkkal nagyobtl, mint közvstlen
köze]ben (50*-10ü knr körzet. !). Ennek kapcsán jutrrak
arra a megállapításra, hogy az adó{óI 2 irány{r }rullárn
inclul ki : egy felületi, nrely a föld felszínén halatlva árnyókotó
testekbe (vasbeton-ópület, érctartalmu hegy} iitkiizve,
rövidesen elnyelődik, és egy másik, mely bizonycs szóg
alatt felfelé tör s a sztratoszfórában egy elektromos töltésú

rétegbe {heawiside) ütközven onnan visszaverödik" A tér-
hullámok tehát nagy távolságban gyengítetlen erővel érrrek
föIdet, az előbbiek pedig már 50"-:-100 km után teljesen
megsemmisiilnek *- ez a rnagyarázata a fenti jelenségnek.

1924-ben 200 wattal Nízza és Buerros-Aires között
sikerül összeköttetést lótesíteni. Ugyszintón ÁngliábóI is
könnyűszerrel elérik Argerrtinát ugyanekkora ener§íával,
de a legnagyobb ereclmény, amikor 1925_ben 5 wattal
16.000 knr_t hidalnak át l

Magyarország szintén ekkor kezd íoglallcozni a rövid-
hullámokkal, Eleinte nagyon szerény eszközökkel folyik
a lrísérleteegetés s a legegyszerűbb alkatrészt is nagy ösz-
szegekért ktilfölrtrőt kell behozní, de még jó ha beengedik,
mert megtörtént az is, hogy a rádiót pokolgóprrek nézték
s víz aIá merítve bontották fel a határon ! Ma az ad6-
amatőrók köeel százan vannak s a HRS tagok * akik c§ak
riividhullámrl megííg.velőáltomások * száma ezren is túl van.

Pont az előadásom .regeiu értem, mikor a nagyaclón
elhangzott a hirnnusz. ÉjtOt utan 5 perc, kez<lhetjük l

Bekapcsolom az adőt, a műszer kileng, rezgé§b€n van
a cső, rámehetünk az antennára !

- eq d*et atlok * magyarázom a firlknak, * a cq
felhívást jelent, a dr pedig, hogy távoli államoki<a} akarok
beszélgetni. Ha bizonyos állarnbelivel szeretnék összeköt-
tetést, a cq trtán az illető állam hívójelét adnám, p|:. cq haf
nagyar részére jelent felhivást. Ha bárkivel szivesen s:.óba-
állanék, csak egl,szeriien cg_t adok, erre míndenki vála-
szclhat. A ca után jört aztán az én hívójelem: cq dr de
I{AF 6 k.

3 percíg hivok s aztán lássuk, mi az eredmény, át-
kapcsolunk vételre l

Vajjon meghallották_e a hivást ? Es ha igen és vála-
szolnak is, mi mcglralljuk-e ? ?

ílriási a zürzavar az éterben l Ugylátszik, ma jó
rártióictő van, csak {rgy hemzsegnek a távoii állomások,
csupa W (Arnerika) VK (Ausztrália) PK (holland gyarmat)
á}lomás van ,,kint," Ebből bizony neltéz lesz kílrámozni,
ha va,laki ,,visszahív" minket.

De hopp ! LIaf 6 k, hal 6 k - csipog a messzesógben
egy kiizepes hangerejű áIlomás. Távoli állomás lehet, mert
nagyon lassan ad (tudniillik na$y* távolságon több a zavaf,
lassan kell adni. }rog1. annál érthetőbb legyen !}. Találgatjrrk,
nrilyen áIlomás lehet. de már jön is : icl d k, de W 1 wet.

Hamar elő a jeg;,zetfüzetet s beírni az adatokat l
Pontos idő: 0 óra 11 perc
Állomás: \Y ! wel- ,
Hangerő : r 5
Hangszín ; t 9
Erthetőség : w 5

R 5 a lrangerőt jelzi. A hangerő 9 fokra van bcosztva s
r 1-r 9-eel jelzik, r 9 hangszóróerősség, A hangszín (tónus,
tnen: fl szintén 9 fokir skála, í 9 a legszebb hangszin.
1T 5, w 1-tő| w ó-ig terjecl és a jelek érthetőségét jelzin arnijól fetvehető an w ő.

W l wet a visszahívás után kéri, hogy jelentkezzern,
hogy tudja, őt hallottam_e me§, triszen egy§z€rre töbhen is
visszahívhattak volna s mást i§ meghallhattam volna !

Visszamegyek ** hogy amatőrnyelven íejezzem ki
maganr -_ és mindjárt r§eg is kezdem a beszélgetést :

W 1 wel tle HAF 6 k : §s <it om, vy gld to qso : mni
tnx fr fb call * ur §ig§ [ 9, r 5, w 5 : qra is; Budapest :
inpt 1o watts*k wx : clear : nrr p§e hw e sok ] : pse es wl
qsl * qru, so 73 es best rlx : tnx fr all : hpe cuagn : gtr
e§ gn + W ]" wel de }IAF 6 lc sk,

Természetes, hogy a fi{rknalc arabusul volt ez a szöveg,
a partnerállomásunk azcrntran meg yolt vele elégerlve, mert
a kdvetkezőket válaszolta; FíAF 6 k de W 1 wel - l,, aal
uy fb ak - írig}rt, all very fine bussines ok), ami ang$lul
van ós azt jelenti, hog_v: rentlben, minden a tegjobban
ó ké (v. ö. a hangosfilrnben: ó ké t).

. Áz arnatőrnyelv legnagyobb része angolnyelvű rövitlí-
t,ésekből áll. Á fontosabb és üzemi vonatkozású rövidítéseket
a hárarn betriből átló ós q betűvel kezdőrlő röviclítésekbe
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§gy dél-rodézi.ri *rírntfif, éllo*xisa

tl lrclil §}:rl

!1 n&!|1 f*trntr|,N

l:4!ih|nt,

,l§lfrB1,

\'t

(lrz {rgynevezell {i-codr-ire) loglattá,k össz*, Fláron1 l}el {.i

esé§z tnondatot jelent, kérctője}tel kérdóst, anélküi vále§zt.
Pl. qrn 7 : Yan az ön vidékón }égköri zavar ?, qrm: Igew^
itt légköri zavarok yannak l Aki tud l,alamit angolui, annak
gyerekjáték az €gd§z amatőr-rryelv, de senki, ró§zére §e lehel
íneg€rőlteté§ annak a 20**30 §zónak a bctanulása. arri
e§]i r€nde§ qso, be§ZélgetÓs}r*z szüksóges"

Az amerikai ,,áil*ntás"-fól megtudtuk, liogy Incliana
államban iakik, 2§ watto§ leatlója van, nála nr.ég csak
óppen most kezd alkelnyodní és egé§z nap erősen fújt, a szét.
&1egigérte, hogy fcltét}eniil nyugtázrri fogja ?sí lapon l
beszélgetést. sót fónyképet is küld, aztán a §zi}ká§os udr-arial
§zavakkal búcstizott.

22 perc alatt i:efejeztük a lreszólgetést s a va(lászat elsó
u§ákmánya trrinrien honi vadásznak bú§zkesége lehetett,
volna ! Közel 10.000 kn, 10 wattal (amennyit a kis éjjeti-
§zekrény-lámpa fogyaszt) bizony nem ki§ dolog. A liúk
adaualíak a ielkesedéstől s a lelkese{ós rigylátszik átragadt.
q milian}p€rmórőmre is. Urrger Pista irgy talátta képen-
törülni, hogy men,ten az is od"aleít. A 1irilcat láthatólag nenl
igen zavarta ez az inciden§ ._ egyikük nagy ártatianul
meg is kérciezte, rrrikor óppen csavaronkint szecitem összr:
a fliltlről a ?ü peugős tnűszert, lrogy aszong_1,,a : Es nem árt
ennek, hogy}ra leesik ? * rnondorn: hamar t{rltették magu-
lcat az e§eten, ellenben edrlig tűrtőztetett kíváncsi-
ságuk most már nem tűrt senrnri ha]asztást ! }íinthog_v
ninde3-ik elhatározta, hog;* kót héien betül őneki learlója
lesz s az egyeelüli, ami visszatgrtja őkei, hogy már hoinap
ne ,,adjarrak", az, ltogy rrern tur:lják, illelve nem értik q
beszélgetés szövegét, kényfelen voltani a fent ismertttett
táviral ponto§ szótárát ós }rites íorclítását közr*adni, hog,v
ha kót hét mutrva net&n ; feltéve, de meg nenr engeclve, ismét-
Lem:. netdn mé§§e lenxe meg rninrlegyiknek a kis, különbojá.*
rattt 10 kilórvattos le*dója *- ennek ne én legyek az oka l
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ge : good e uenin"g :ió estét.
dr:dear: keelves.
om:otd men =" öregember,

öregern.
vu =aelv:nagyon,
gld:gíad:örül.
ío:ío:trak, nek.
g§o : be§zélgeté§.
mnj:mani:sok.
tnr: lhanks:köszöneL.
|r:|or:étt, miatt.
íb: jő.
ccIJ:hivás.
gsl:nyugtázó lap,
qlu:ninc§ több morrdani-

valön !
gb *gaodbg, gn: good ntght.

ur:aour:Öné.
sig.s: signals:ielek.
q.€:la}ióhely,
is: van,
inpt: input: energia.
Wt:idő,
clear:tlszta,
nir:nop:nO§.
pse: please: kérenr,
hw:how:llögyan,
s§: ós.
pli:fogok, akarok,
}esí: legjobtr.
all:minden.
hpe* Iupe: renrélenr.
cuagft:viszonthallás.
so * ig}:
73:forró ürlvözlet í

u*Ld.§Éx:i l ,, J ,, do**, 
-

qő3a _-@ ,.r./ :Jó *stét kedves öregelrr. Nagyon örülók a treszólgetésnek,
köszönet a jó visszahívásért.Az ón jelei l t9,r6, p5:Lakó-
helyem: Budapest. Adóenergia 10 watt:Idő: tisuta:}.Io§,
kérem, hogy hall ellgem ós értett_e ? * Kérek és kútc]ök
gsl_t:Nos, több mondanivalóm nincs, így forró üdvözlel
és legjobb távolságl összeköttetést kívánok. : Köszönet
mindenért, : A visz, hallásra ! Gudbáj és ió éjt t
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A},lERlcAN YlAToR, NJ\PLÓJA{§)
Á *ze.rző €líndui a ,,Zöld Polo]'t 

'.|é. 
§ég csek ütja el€Jélr ván!

mári* lö}ttt kal*fid{,!:t #iik át az indl:ilck között,

Az arany iti csodálato§an yi§elkedik. Elbrijik" meg újra
ía,ltűnik, be*becsapva a gilngó-kat }íagyon sok gríngd_val
taláik*zt,unk, akik ebbe bolondultak meg. E§íancja §ald-nál
átlítótag két aranl,tartalmü kvarc-ér találkozik. Valamikor
*tt egy kőbméter kőben 20 uncia aranyat is találtak. Most
cgy uncia aranybarr ta,lálxak 20 köbméi,er követ.

§zt a követ sajnos, nem útépltóshez használják, hanern
sxertedobátják, hogy ne lehessen járni tőlük. §gyébként,
hogy az araaykeresés mennyire f*jlesztí a ,,par*li§i§
infantilis" egyik fajtáját, bizonyítja, ho§y semmit*rő helye_
ket oly bossz{r neve&kel átdanak nreg, ho§y emb§r le§}ren a
talpán, aj<i ezt a nevet egy t§rtrépbe be tu<lj* Jegyean§"
A salói bányának a neve p}.l

,rMinc de SaIó de |a airgen de Copa cabanq en el eerro
de Kelluarca de Almonu".

Sikerült elcrlvasnorn a tábláról. Ezután ,rélJenez"-lti
kezdtem. Mr" flook aggod{r szemekketr pillantott felérn.

Á űhorolague óríási ma§§zivuma felé lovagoltunk.
Az tlt kaktuszbozóton vezefett keresztül. §z nagyon mulat-
ságos bozót vo}t" Percenként hat tüske f(rródűt a mulák
lóbába, amitől azok úgy táncoltak, mintha a jó, öreg üharo-
íogele egy csárdásra gyujtott volna rá" Igy persze a rnulák
hasa ís tele iett tüskékkel, amí a tánc saempcntjából órde-
kes ősszehasonlításokra adott alkalmat. Van ott egy kaktusz-
fajta, nrelynek tetején egy fejatakrl, furcsa őszes haj nő.
[}iyan, mint fl§y óriási aggastyán, aki azelőtt fiatal korá*
han aranyat keresett, aztán {mert nen talált} beásta magát
a kövek közé ós elkesererlésében háborúsdít játszik a mu_
]á]<kal. *

'* 
' Nér"-t 

""Te: Grei§ekopf-hsklü§,

Látt§nk §r"€ má§elak{i hegyeket te, az elóbhicknól
nem kisebbeket. §zeknek táttára megszólalt §st6ben t

- Yoteanc í seaores... val§ane ar€ űase í - §rako
azok ott trlzhálryók !

- }íilyen ,volcane ?" trdí a neve ?
-- Ár ott a §djcrno . . .

Mit beszél oz ? * kórdeate Cook, aki nehoaen értetto
me& Estéban ,,pidgin €n§ll§h"-ét.

-- Tűáány,,ó hegl,ek.": * eszeltem.
*'- Tllzhányók ? §-ell. Es rnért netrr hányják a tüzet ?_- Eppen most nern hanyják. " .* ]FeIl l Mi},or hán3ják ?* Bizonytalan. . .
Gcndolkozott. lyzt.áa egy ki§ idő ynulva írjra meg-

szóialt, :* §ir.

- Tessék ?* Do gou knaw, tudja . . . én voltam Yellowstoneóan,
ahol a gejzlrek vannak. Látta ön azoket ?* Ne.rn. De olvastarn róIuk.* Well" Én ott valtam. T\rdja, mikor hánynpk ?* }ííkor ?* Amikor valakt egy darab szappant dob beléjtik. . ..* Nor?* A vezető Jól másaik hegyet.. i nem leh+tne fcl*
küldent *gy darab szappannal ? . .. Este huge tllutnina-
ííon / Pompás kívilágítás l .. "

Felvtlágosítottam, hgsy az efajta ,,geJairek'n c§ak
egy lrízrrnyos fajta, }3udapesten kapható sznppanra működ.
nek. Árrá is csak akkor, ha a készítési módot a lregy lábá,
nál elöre bemutatják. ..* Áh l Well ! Sorrallttul l Sajnálatos l

Hetek óta nenr s§stt az e§ő. Az ídő olyan száraz volt-

vutkán a kordíll*rákban Lené*tünk egy vulkán kr&tbrébe is

11



fJ§[tr§§ §Itllza§ euen, I18yeDl(ent, §r. CftailaprrÍa volt a
11*l.^l.tl[3üqb$ is. Öi__tilorneter stni ieti et a rtlveltatá jobbtdőkre" A kármegátlapító nizottsas e-gy-i,étÜ"jÖ:gatott.

, , _ ry-|azíg három felejthetetten napot lovagoitunk az
f!*"!_ t"vék*b"1}. .ametyek per§us iiem otyfr óríásor(,
nogy_ €gye§ ,,criolló''-k a hasukban arairy utá ne váJkát1hatnának ^ . -

]v*knek slhízás ellen. 
" 
§gyébként, Sr."inu;i-.rpata voii- a

vII. F§JEZ§T.
tTtazás * lobb hfJán -; a Benl-n leloló

hog:y viüanyszikr{ikat_ köpködtünk. Ám eg;yszerre felhők .kerültpk föl és váratlanui megereat ae e§O.A.Challapata (ez ís eg;y h*e§y) felüIr6i-nézett minket
f1,".,9^19|} §Ii .m:g.őj._.alulról, egyébként felváltva, hol víz,nol kaxtu§z, hol kőfürdót vettünk a legszebb 

-fejese.keí

fi$Orva a mulák hát_áról. Elhatároztam,- rrosy sitiketlb
o,fúrdőváros"-omban ityen fürdőket rogáÉ uJef,Í"ni-"Jái

benniinketn seokatlan {$okat é1 megtrönnyebbiilton IéIeg
zettek föI, mikor továbbrnentiink.

Itt is olyan a hely_zet, m|9! páshol, Á gazdag jobbarr"
1 .rllséry, szegényesebben öltözködik. A ÉazdaÉ 

-bárryal
tulajdonos ayrnarák frattkban, mezltláb, vótis OÍvel, Íet-íentyűs $ákóvat fejükön, a szegények egé*zen m""ittar.Az lllimani, a Korditlerák legmágasabtr hesve. széoen
látszik La Paz-ból. Irtózatos he§Oriáso a iltonÍ"niail;r.iij.óval nagyobb a tömeghatása. Íit a leíele vezető palkai
úton varrnak azok a csodálatos szíklatűk, jegXorsziÜJÍ
*rakridások, .szélfírjta ,kő-orgonák, u, i.' ;. ';:;ilÜák:;'
F]zeken játszik mesterileg_ a Kordillerák szele,-'am"iv ittolyannyira gzét, hosv a kőbőI a kevésbbé *rira.O 

-ár.ai-
részekel is kifújjá. Ezért. vannak ezék a kúIönös ,"iúa-
alakulatok. A palkai völ§yben van egy fjord-ra emlékeztetb
te|"geT§íerl is, mélyében áz inkák kinósével" ne leheil-rro&
csak kövek vannak benne"

Az .Illimaní-ra ketten mentünk fel: én és Estéban-
1Co_oknak fájt a lába.) Túristafelszerelés híján. pu"sr" csak
a gleccser-határig jutottu]r§_,9|r d" ez it rne!értu. Negyu"ur_
ny_olcszázötven méter ! Fölötte még kéteier 3arrráiatlannréter van. Ilyen csodahegy nirrcs az egész vitágon-. r.eteímeÜ
gerjesztően nagyszertí hatalma§ töÉegével, óriási fiÜ_dókaival,morénáival, gleceserpatakjaivai es róttentő reveiőt_
lenségével,

Á má§ik két órtás : a Millunt és ,a Caca-ace, szintén
szertelenü] nagyok, cle sivárabbak és kevésbe nagÚ9zerner,Hiányzik a változatosság e szörnyekrőI.

Tulajdonképpejr Tíahuanacó-Sa indultunk, az őskori.
ilka_ k_ultítlhelyre. Ecélból, ami k or lej öttii nk a, i i t t 

^ 
onri ai,slindultunk a Títi-caca-tó partjai felé. §z az út kb. 1á,kilométer. Kót festői aqnrryá ie§ónyt fogarltunk tet, akit<Úlkisült, hogy nád-csónakjuk van á tavón.

_ Kemén1. gyaloglás után d. e. tizenegy óiakor értük
el a tavat. Különöe, csöndes, saclíd víz *-]ineg se kottyanneki az a szertelen magasságn amel_vben t*lig. §reiiebá"
!gT!i!b9lü! al<kora, miilt a Baiaton, sioro:t és Fired között.
Elő]-h4tul hegyóriások, a zalai hegyek, nag_vapái, fehér
szakállakkal

La ?az, Annyít jetent : a béke. §zt a várost eredetileea gaza-i papok alapítot{ák. Teljes mostaní neve z La P&
de _Ayacucho, ám eredetileg: ,ra béke szerelrnes asszonya''
volt a neve. Háromczer és ői*záz Héter maga§an ló§ a 

';v,irá-bcn. Ha Pestről fölné,znénk utána, ebbei a malassagűan
)ül§ §_§ iehetne látni. Egy romantiúus völgykatlailan-fek-
szík. Míndenfetől hatalmas hegyeko szürkő csillogó kd;;k
veszík körü.!. Bz az a különös ándózit, amelyre tio a nap-
fén1, rásüt, rózsaszínű árnyalatot lrap. xozónsépes vitáúí-
tásnáI azonban rendkívül -elszomorít'ó 

szin. Ifr á, ;8é?la-pazi vitágítá§ igen nagvon szomorri lenne, ha-áz indiáfroktarha ruháikkal némi változatosságot nern aclnának. Ezer
§z€renc§e,, hogy itt -trilnyomórészben indiánok laknak. aI€ner emher _egyedül megőr§lne La Paz.ban. Egyébként
aymarók és chcllók lakják"
,_. ". ,,\íto mon!já.\, _hogy az aymardk valamikor rnagasabb
kuitílrfokon állottak, mint jelenleg. Azonban ._ ]ecJúsztak
*^* ami a Kordillerák.világában kétszerte jetentősebb dálog,mint másnrer:e" Szerinteá ezt a,,lecs{rszást'' az áltaHnőí
,,criolló" tlivat okozza. ha agmara [icsua nőt vesr többnyire
{:]_i:íeü', 1Ti._*e_s.nern vóha baj. A baj ott k;;eőáii;amikor ezekből a házarságokbót megszüIetnek a ,,choló''-k,*rni határozottan kellemeiten látváiy . . . még a ,,criolló''_ná] ís kellemetlenebb.

Ha Bolivia Áusztría lenne, az egész La Paz jóttlizni
Y0JT.. ktlqt:len, annyira hasoniit Tiűhoz, per§ze a mére-tcj{tői eitekintve. Az agmarák igen tthetségei hegymászók,aklk h{rsz kilométer ,,fór''-t áanatnarraÉ a tiiói:aknak.,}I§yanls ők rnezteten. iatppat ma.rrar. a n.syut- Bgl,a:kdnt ez _összes jótulaJdoniáguk.

,Piahuanaaa-beti őseik, Üit otttragyták istenszobraikátfejtörésül a ,,müveiL'' huszadik szaz"aanaX és fellaláltákn Ktpuk fieresztrejtvényét, s<rkat foroghatnak sírjaikban . . .
, , 1r" "aJf_alált egyébként össze vánnat< torri,a rrii;ilaii:
KnI e§ támáikkal. Ez utóbbiak azonban ,nem' tibetí papok,
.!rolí* nagyzási rnániában r"*ro.áa-iiúái<, meryete mÜik:kal kevere<ltck.

, _. titközben ta}áIkoztulk egy ilyen birka.lámanyájjal.A lárnák a f e}elősségérzeltől atrrilva,"ioesdu" rraájáiá;üi ;i;

Evezés közben a rév.észek az lllampu-t mutogatták.Ezt a hegy,et, nem tudom ki, Sordlri-nak nevezte eI, liyilván
lenüI. Egy c§öppet sem hasonlít közaD névrókonához. §z,
az IIIampu a maga 6550 méterével három Saract-etis zseUre-yágna, minden megerőltetés nélkii!.

Egy sziget keriilt elénk. Yalami romokat láttam rajta.Kiszálltunk, hog} qggn{zziik. üt per§ze nem valt, buja,
növónyzet takarta, XígyóX, gyíkok-surrantali mindenteÚ-
_ §el falrorn volt a ktizepén. Ez ,volt a ,,§zűzek temp-
}orna"" A sziget ne.i,e : Cocli.

. _A szigetről csod,ás kilátás rytlt köröskörül a festői,
szljlk;o csoclálatos égi torhyokra, meJyek most olyanokvoltak rétegaésükkel, mintha epita rázek raktak volna
egymásra köveiket. Ennél külöub hiily templom számára
nent lehetett * á hely maga volt a iemptóm lUjra felszálltunk a csónakra, metynek szalrnaüIésén
j*óI elheJyezkedtünk és f€ig fekvő helyáetben ba-"ii;k ;
Doré tollára vaió vidéket, melynél a Terinószet nagy MÓsierekülönbet nenr aikotott. _- 

ti".;r."t*J

.Os;:,rÁ'Í,

Keresgéltem, melyik nótát adjam elétek
mutatóba. Má§fél óra elmultl még mindíg

1 01 ll[f?*; ": i;í":H,.§r.*|: *-o':

MAGYAR NÉPDAL
Ára l pengő í) fillér
(M"gyar Cserkész könyvei Iló--llry
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Hát azok vajjon miféIék ? }.lert ojtással sok csudát
.tnűvelnek, különösen a kertészek ! Szilvára ojtott cseresz-
nyéről, egre§re ojtott ribiszkérőI már hallottunk. Sőt
csavaroseszű székely góbé már ,,ojtott nyllról.. is tud,
aminek nemcsak a füle hosszú, hanem a teste is rragy..
Csakhogy erról a csodabogárról hamarosan kideriil, hogy
áz n€In egyéb, mint a legiobb pajtásainknak díjmentesen
adományozni szokott díszítő jelző önhibán lrívüli, örökös
viselője,a-szamár!

De szabóba ojtott kovácsot ki látott ? Kacifántos
dolog lehet az nagyon !

EGYAZON TÁL ÉTDL xÉrr.Ér,n §on§A
Aminthogy az is i De előbb elmondok egy kurta mesét.

Halódott a korács és minthog$ egész életében nagybóIü
volt, utolsó kívánsága is egy tál töItöttkáposzta volt.
I(ovácsné asszony sírva adta meg a módját : jó zsírosan,
tejfölösen, rózsapaprikásau, küön füstölt hússal. S a mester
bekebelezte. Nég}, töltelékkel . .

És másnapra jobban lett. És harmadnapra már kint
döTgött a bangja a műhelyben a zűgó pörölyök között.

Ennek az életadó receptnek per§ze híre ment a faluban.
Czérna uram, 

^.z 
érdemes szabómester, akinek testsrllya

ép ember korában is negyedrésze volt a,teste hosszának
(43 k$ *172 emi s aki keserves szágaz köhögéssel várta
ólete fércelő-fonalának végsó elszakadását, szintén hallott
a dologról s bár se teste, se lelke nem kívántá: me€irehdelts
ő is a táI töltöttkáposztát.

Nyögvenyelősen bekebelezle . .,
És re§gel rnár húzták fölötte a lélekharangot. Most

azoniran ne sirassuk, hisz attól rigy sem tér üssea belé a
lélek t Ellenben tanuljunk a kétféte véget ért mesterek
esetébő l.

NINC§ Közö§ KArTAFA !
A táplálkozást nem lehet egy kaptafára húzni, rnert

ahány emberi szetvezet, annyiféIe az igénye. l!íégis nagy-
jából igenis kétféle emberek vannak: ki kelvács, ki mig
szabó" Az egyik beteg, ha €gy nap nem Iát jó zsíros, papri-
kás-borsos húst. És ügyelni ketl, hog_v az utolsó rátaitat '

a tálat is le ne nyelje. A sok húsra, fűszerre nagyokat
iszik, alszik, hortyog, hájasodik: rnajd szétveti az élet.

A másik csak nyers spenótot rágicsál sargarépa-föltét-
tel. Vacsorára megeszi, ami délröl nem maradt, iszik rá eg3,
pohár vizet és kész. S amikor szél fúj, egy-e§- jókora köv*
kell a zsebébe tennie, netrogy kiheppenjen
.a sztratoszférába...

Természetes, hogy az egyik mást kíván,
mint a másik l Tehát ne esktidjünk se dög-
Iött állatok hírsára, se nyerskosztra t

Az ftsz DIaIGÁIJóN, NE A HA§ !

A héjjaszemti cserkész figyelje meg ön-
magát, meg a ,,szabókat, is, a ,rkovácsokat''is és' aztán pécézze ki magának az arany
középutat, mégpedig íiatat fejjel, amíg mé8
nem késő.

Az emberek nagy része ugyatús nem így
cselekszik és csak akkor kapkod különböző
(túIzó) glógymódhoz. amikor a gyomra rnár
tönkrement, a vérnyornása 200 körüt mozog,
az tnűleteiL csúz szaggatja, veséje-rnája csiko-
rogva dolgozik, stb. A túl gyengén kosztolók

l3

meg hámarosan kinterülnek, lzmaik elernyednek és szabad
prédái lesznek a tüdővésznek, miegymásnak.

EGyÜNK KEIIE§EBBET t

A jobb módban éIők áItalában többet esznek (és etet-
nek g_y,ermekeikkel}, mint amennyire testüknek szüksége
van. Pedig a sok ételnek sok aa alja l A kevesebb evést
pedig fiatalon kell elkezdení, mert tra fiúkorunkban meg-
9zokjuk, hogy pukkadásig jóllakjunk és a gyomrunkat,
beleinket bozzászoktatjuk a,,ma§as feszültség']-hez, akkor
később már bajos leszokni róla. Változattanfu érvényes a
régi mondás, ho§y az evést akkor kell abbahagyni, amikor
a legjobban esik. Ehhez per§ze erős kéz keIl, amáiyik róvidre
fogja a falánkság kantárszárát. Dejszen a cierkészököl
kemény. És a cserkészfej vitágos. § a cserkészszem tovább
lát az orra hegyénél.

A ,r§zABÓK,, BÜNEI ,

A magyar népnek jókora csoportja me§ éppen 
"" 

utlur,-
kezőjével hüázik: nem eszik tápláló ételeket t Különösen
a falusiak és szegényebb városiák. Ne mondja azt senki,
hogy ,,ha egyszer nem telik rá" t }íert a végielen bötcses-
$gű, jóságos Isten, aki a verébre, güisztára, Éangyára gon-
dolt, nem felejtkeze.tt meg az emberszegényetiőt sóm t
Tudós kutatók kisütötték, hogy a legolcsóbb tápláiékban
van a legtöbb erő. De a szegénység mégis hófehéikenyeret
eszi\, hi§ levest és tésztafélét, aminek nem sok a tábtáló
értéke. ZóIdségféle ritkán kerül az asztalra. Ha zöldhagy-
mát, retket nem enne olykor, talán mfu rég elsatnyÜt
volna. Pe<lig az ódes anyaföld, bővíben aaná és olciónn
ha a nragyar nem vetné rneg a kerti munkát. Hát abban
y.99 ho_l az értelem, amikor a szegényebb munkásfajta ember
hétközben rlgyszótván puszta kenyóren él, de szorirbat este
ós vasárnap drága hrlsokra köiti az egé§z heti bérét ? t

KovÁc§BA §ZABóT 0JT§UNK !
Mi tehát azt együk, amire a szervezetnek szüksége

van t Persze pórul járna, aki az elhasznált anyagok pótlá-
sára szüksége§ vegy§zereket labdacsok atakjábin ai<arná
bevenníj A fehérjén, zsíron, szénhidráton trll vitamin is
§:lt * testnek, §tég nem tudják biztosan mi az, de a
hiánya nyomán fellépő bajokat látiák. Régi jó magyar
mondás lzerint ,,krunrpli, kása nem étel'' l PÓaig na§on
is..az l Zöld t4?elék, friss saláta, hagyma, burgofrya, &ti-mölc§., gyümölcsíz, tej, tejtermét< (atÜáttej, ;ogÉuri;,báina
l(enyér -_ tavasztól őszig bőven ele§endők a test jókar-
bantartásához. Hideg időben a rni éghajlatunk alatt vala-
mg|vry hú*tel (zsíroskenyér, szalonna, kolbász, stb.) is
§ziiklége§. Csakhogy módiával és csak mint pótlék, amíg
a fűtőanyagra szúkség van.

Igaz, hogy ilyen ételrend meltett sohasem leszünk
VÖrÖsnyakÚ, mackójárásrl,,kovácsok'', de széllet bélelt
,,szabók" sem. Hanem igenis etérjük, hogy nem cipelünk
magunkon fölösleges hájat, ami rrá.,fekszik 

-a 
szívre, 

- 
lépre,

máJra és eg§éb belső szervekte és nem fokozzuk ok nélkül
a vérnyomásunkat, ami etőbb-utóbb szelíd vagy goromba

gutaüteshez vezet. És bírjuk az iramot szivó-
san és íiirgén. Birjuk a cserkészetben * a
férficserkészetben fokozott mértékbent
vállalt több munkát. I(evesebbet betegeske-
dünk, tovább győzzük a sportolást, a c§or-
készkedést, a gondolkodásunk is rrragasabban
szárnyal, S ha a haza védelme a nemzeti
színű zász|ó elé szólít, karddal és puskával
jobban megáIljuk helyünket. Egy szóval:
használhatóbb polgárai leszünk a hazának,
emberebb efiberek és magyarabb magyarok.

Odahaza, Anyuskának, Édesapának sz&
pen, tisztelettel előadjuk míndezeket. Nem
csinálunk forradalmat, hanetn próbaldöre-
bocsájtást kórünk. Ha egészségesek, jóerőben
lévők maradunk, aligha lesz ,kifogásuk a
,,szabóba ojtott kovács"-életmódunk ellen.

Rajta ! Kíséreljétek meg l
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Flf mnxpnnl(lclynr. GrröNLA Nt} §zrcnrtru
l{iixii: ljzoni László

§ppon pünkósdí kétnapos
rnoegótábrrrunk végleges rlt-
irányának rrregállrlpításávai
íoglalatoskodtarn" amikor lel_
kendezve beront a szobába
atgyedik gímnnzista unoka-
öcsérrr" §ürgönyt lotrogtat a
kezé,ben ós szó nélküi ledobja
az asztatriirnon kitedtett tdr*
képre.

,r§zomlr&t"on dó}bon gyors-
tal érk*zemu Zoltán" ,.*- ulva-
som ílfi cgósren t(őuiin§ége§
*zövegú távirdtot.

F[ái seó se róla, ebben
nincserr semnli külónös, csak-
Irogy a táviraí.ot ktildö ,,Zo1-

* jJ$t erylegetgtt §azda§ági világválság huüárnai
bizony Hotlywoodban ls_ma6asra csaptak, .A fiifrvátlalatok
eg;rrnásut,án jutottak nehéz he}yzetbco mivel n kész filfit-
le4."n9ín yglt lng{ a fslvevö piacuk. Persee Európábi-á
bcállott váltoeásoktról csak a *itárfizetásek csökkenir*i"*i
a h{e jutott, *l, Ámq _n*m_ns§Jron írtat< q 

'apoÚ;-il§;a film ndvtelen rnunkásai közii! hárry eererr rnaradtáir
i<enydr nélkül. Seámos vállalat az állarrcló alkalmazoitak
reerdszeróről áttdrt az dkalmi alkairnazotta}r rcnaszere"._
vagyjs mindig csak egyes íilrnek e.]készítése erűtt ds csaii
ennek, az €gy filrnnttr 4 tantamára szerzöittLték a nliivJszi
ós miíszaki se+rnólyzet*t. Kör,tren tc§rr€szct*,qen r,r$s ver_
sengés kerdődött eu €§ye§ vátlatatok köaöt{., Á piac fei*
vevőképességt megcsökkent, az igények e]lenben ,rrug*ii
ru-eketl.tek. á közönségnek -- Európában éppen ugy, frrint
Amerikában *- újszerű, *redeti filmek t<ettettek. azi,iriszenr
nem távedek. amjkcrr aat állítonr, }rngy ae rrtóbbi évekbtrn
azoknak a filmeknek volt általános C* áíütő sikerük. an*lyek
§agy a technika vívmán_vait }rasenáIták fet a <larair lreretáü}u
vagy pedig, arnel_vek kevéssé isrnert világrészek belseiéile
v*zetett expedíciók filmfeIvéttIeiIrr:k fei}rqsz"irálásával ké_
sgültek. Mi senr ierrnészetesebb, nrintlrogy czór* g .!_,álla-

latok í§vekeztek ezen a téren !s egl,re rijáiirat, eredetibbet
aíkÉní. §5yrnás után inditották útrrak a kútrönböeő expe_
díciókat s tiihb mínt féiévi kénl,szerű ttirtnkasetlnet uinn
íg3" .lutottnm végr* {n ís alkairnazáslrr;z,

.az 9N$tt },e§na§ratrb hollywoodi vá]lalat" az L-,nivers&Io
nmeiyn*k §urópában ís szálRos érdekeltsége van. Izlan<ibá
tervez*tt cxpedítiót. A vállalkoeás hangfelvevő nérntiké_
n*k engem aka$ak sctrziidí,etni" Meg ii inrlu],tak a tár*
gyalások, amikor ar igazgqtóság megtudta, hogl eg1. másik

Álasakátla. Nosz;t lrarnar mr:gvált*zt*tták a tcrvet -és ci
határozták, }rogy *. már szerveeés a,latt átló expe<tíciót
n*:n §a]atlrllra, }ilrncllrr, {.}rtilrl*ndba küldii{" ?errné,Úetes*n"
*rrikel,r *zt ln*:gtrrl-!tátr:9 n{.trn voiia'n irnjlan,1,1 aa *redeti,
vasyi§ az ielanll! expedíció telt§tt]ej rrellett vállalkoar*í
*, grönlanrli {rtra, De hát trizorry nenrcnak Gröntandban
sok ae eszkirnc! és kevés a, fdl]ra, hanext "{m*rlkában ís *"-
ét egy arán,r,"!ag nagyösszegr1 S eítrigta§ítás$n kívül, an}f}§.
aeunban csakis e váliá}kcl.*ás te§rjx}x!{ire szillt, :illlln siker{itt
je}*ntűsebb anyag! eredrnón;rt !r,i&*lrcri,írr<l}t:" Ölti}rtijrn kellt+r&,
Ir*g3, végre :trunkához jutok *x ktrsxlrtlt*k, §i*tny, ndhány
Svvei czclőtt egy ily*n cx$r*díc:ióli*n^ r.aió részvétel-anyagitag
}l&€í,y{rrr sokat jeleutatt vojna **. iegal§lrb is fórr$h&n3; Swi
g{irrdlaJaít nr*g*li"r*téstr., ,&ítiil :;lciltl,an. itlttikryr az lgt§ási*.lall

nlr. :4. .j. t{cg} tárr" trév tulaidonosa igryl"nem mindennapi egyéniség.
Rakonság sztrint anyai nagynéném férje, anriben megint
:nincg seíüni Srdekessdg, de a íogtalkozása azt,&n }ná§
igazán eldggó rendkíviili: filmmérnök Hollyryoodban" Na,
§y ü}ds ilyen ember i§ van Európában jónclrány,
Magyarországon í§ sked bieonyára k*ttő-lrárorn" csaÜ]
hagy ar ón Zoltán bátyárn m$g a íilmmérnökök sprában
i* egészon egyedütálló egyénísóg, ő u. í. ae etrsii nrérniik,
ekí Grönlanclban hangc,* fílrnfelv*telektt, tróseitett. A
táviratot Budapesten adt* fel, Surlapestr* §vájcbót
érkezett, ahol an §. CI. §. Jó5hegy l *. (azóta már
§{agyarországon is b*nrutatott) grönlandí 

'itm 
felv€te*

3*it, fejezték b*- Fía m*g azt is eirnnndtrnl" bog_y &z dn
fioltán bátyáln *- rki * vitáglrátrorú előtt aktíli- katgnn-
tisetként szrilgáIt a 44-es gyalogezredben s mint vezérkari
ggáeados sz*relt le n háborrl tlofejeztével *, 1*q23-ban mentki Am*rikába ós azóta §enr vglt i<lt:haza, könnyen etkóp-
utrjhri.ő, mí.}3,en nág)" sze.nzár-iót jelcnl*tt s dlntlnlra aj$vttel§t jeirő távirat.

}icsza, }rarrrar üeent*m Jancsinak {vele kett*sben
veszkődünk azzal" a. rrdEy örsre való fi{tvai* rrkik 668_as
szátnot Jrorriantk a k*"tapjuk jotrb otrta!án}, h*gy úgy
készúljtin, lrolnapután ő vezeti a esapatot, 

-x 
1lÜntttiűíilnozg(itáborozásra, En t. í" nem mesyek. Mert igaz u§ya,í!,

{togy clx a pünkösdi mazgótábor i§-nagyszerű }nneri§neú
lgérkezett, tlc hát v*rltarn én már pünlrösdi &ábcirban
}*galább is t"íesu*r, (s hn a jó lsteu me§segít. }_esz*k is rn*g
jónáhány.tzilr}, {}röirt4ildoi járt ameiixai filnrmórnökkfi
§,zonban_ ig*zán rlenr rnindennáp esíretik l,alálkr:xásotn,
Piáne,_ "Jroq{ a fölttgolyóbisrrn mínrltissze tlgy*tlerr ily**r
halanrló taláItatik,

Jg_v rn4rarlt cl aa Sn kétnapos pünkijsdi jtírárrtlulásrrrrr
ss ágy tiirtdn*" hQgy §zümt|stQ}l íitjtt,en ón is *ti á}!tama p{csi pályaurlvarono a pillana,t rr&gyszeriiségóhez illő
izgalo:nrnal várva a pesti fuy*rs :n*g$Írtzdsdt. -

.4" viszoni,iát;is iiri}meinek, * kiilr:siinös *g5:mlisau-
esodálkozásnak ós a rokollság rr:s.z"drö} rrrcginriíto{.i kérclés-
zuhata$nak réseletezóséve} igazári ire:n unlatom a nyája*
olvasót. Kót napig vége-hossea nem vo]t a }rérct*zgeíős{*k
{,S tatán mondanom serti kell, húsr, *l;bői *n is §iv*tttrn
t" y$x**§t, 3Víég Irrlzz;i r*inrlr.lnkinili, jritrban. .i\{ive! aecrnbarl
jó} tudeirnr.Irogy ntirrrlaz, anlit írrlli+í"í$x, tirtlekli a tr{agys,r
Cserk*su oivasóit ís {meg aeuíán rragyfokú önaés i*, vóina
titokban !.firt{rtont a haliott*kqt). saéir sorjában elmrrntltlk
;tíndent_ {rgy, a}nirr{, azt. Je41!611*m. tix {rgy" rníntha nerr"t
órr rnondanám, *t, lr*.nr:nt rlu i']ll {r}li§ííkai nágyb*csirn, a&il
}íagyarországorr }(ngl Ztill_íinnak Jrivtak *x--§kiní}k nto*t
Amerikátran Mr 7." J. ttcgl í_ ne§f,.

i.P,:lfur}iurr sek:,i
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rgakernberekben nincccn hlány" meg kellett elégednen a
kevercbbe! is.

Az expeüció tutaidonképpeni negezerv@§e Berltnben
történt és ezért szerződés€n| aláírá§a utiln rletve útra
kellett kelnenr Hamburg íelé. Tudtam, hogy bónapokon
kerBsztiil nélkíilözni fogom a civttizációnat mUaiat a
kónyelmdt, amit küönösen Amer{ka nyuit az bmbernek
és ezért a tsngerl utazás mtnden kényetniéd ós srórakozását
igyekeztem a lehct§ legjobban kiélveznt,'

Berünbe érve riionnal_ }rozzáfogtunk a nagy út €16-
készülsteihez ós megszervezéséhez. Gionlandban járt utazók
és kutatók számos hasznos tanáccsal táttak eI bBnntinket.
különösen sokat köszönhett§nk al, azóla elhúnyt dán
!!nud Ra*nussennek. Mivel azonban elótt§nk mig nem
tárt fitrnexpcdíctó §rönlandbaa, {rtunk íilmtechnikal iészére
semmíféle tanáesot vagy útbirtgazítást nem kaphattunk

Grónlandi táj 1Pullartiurn |elu.}

,rBoroőno" umanak ö}ében

mert hát €§y-egy hatászbajó 6*10.000 tonna tengeri ha
tárolására alkalrras, hanem nagy érdeklödést keltett köa
rün*ben a halászbajók szemólyaetc is. Igazt torzonbork
tengerl medvék voltsk valarnennyienu egltkük-máslku
sainte megije§zt*ttg au emb€rt"

Tengeri utunk egyhangjioágát csak ezek a néha íel
felt{ínedező halász}raJók és a kisebb-nagyobb Jégbegyek,
tatték változatossá. N0 móg az egyik íókánk c§ende§
elmúlása, minek következtében az öt Hagenbeek-§z€íze_
ményböl csak négy állatunk mafadt: három Jegesmedve
Ss az rrÁugust'c nevti fóka.

Jtllíus 6_án érkeztünk eI utunk eéljáhoa, Umanakba"
Urnanak Grönland nyugati parlján íekszík, kb" a ?1-ík
szélességi íok alatt. Az eszkimók roppant nagy érdeklódéssoü
n6eték megérkezésünket és klbajózásunkat, do mi is ala-
posan szerniigyre vettilk óket. Mfucsak azért is, mert a filrn
statirztériájának közillük kellett klkertilníe, nern ls saólva
*rról, hogy néhány áll*ndó allralmazottra is szükségilnk rlolt"

Igaz r:gyan, hogy expedíciónk vezetője a hegyi* ós sí-íilrnek
híres rerr<Iezöj*, Arnold Fanck dr" volt, Ls§ a, iJniversql
kéts€gklvül a leg;hazaáértőbb ernbert váIasiiotta ki ennek
a rendklvül költséges vállalkozásnak lebonyolítására. Grón-
landban aeonban még ő sem járt. Két néniet tudós ís csat-
lakozott hozzánk feleségestől, F. Lörrye dr. és E. Sorge dr.,
ekik mindketten rósztvettek n Wegener-expeaíűOtran.
T6lük is sob hasznos tanácsot kaptunk, Fancír dr. §zer-
ződtette ae útra Fr.iÉz §teuri olimpiai slbainokot, sőt hárorn
alpesi túristavtzetőt is hozott magával. A híres n$met
sportrepüIó; Lidet, aírit az ujságck ,,a levep|Ő akrobatájának''
szoktak nevezni. szintén velünk jött. Ivíivel pedig a ftl-
vételeknél fókákra és jegesmedvékre is szükiégünk vott,
gondoskodnunk kellett arróI is, hogv ezek larrnitor rendel-
kezésünkre átljanak. vásároltunk ttbát a harnburgi Hagen-
beek_állafkertben három jegesmedvét és két, íó\ái Á j€e§-
m$dvék Charl,v, Tommy és Jinrnr;- névre haltgati,ak- _
már amíkcr hallgatta§, mert hát ilgazáa nen rgltak .rgqtaml

kezts és..szófogadó áltatkák, Hagenbeckék a medte ápolóját
is rendelkezésünkre bocsájtották, ho§ legyea vatati, áki
tud veltik bánní és akit már {rgy ahogY, megszoktak a
íehér rnackók.
_ __ _FlannincnÉgy. íóből átlt a társaságunk, mire teljesen
fe]kószüIt ae *pc,dfció, És noha nern tudományos kulató-
§tra indulttrnkn hanem e§y szórakoztató fílrn f*Ivóteleinek
gz elkészítdsére, mé8is rnindöscae egl, színésznő 6s öt színúsz
utazott velüuk. A vállalkozá§ nel.n járt rninden él*tvesze.
delenr nélkül, sz{mítanunlc kellett aira is, hogy az óletünk
gyakran veszélyben íoroghat, eaórt csak annyi színészt
szerződtettek, arnennyire n folvstel*knél okvettenÜl szÜks€g
volt.

Az 1932. év Június havának végdn keltünk útra, *
kétezer tonnás angol,,Borod,ino.| tedélzetén. ütazásunk
i egérd ekesebb esemdn.r: eí a halászhaj ókkal vató t atálkoaá salnk
voltak. Nemcsak e haJók herendezése vrrlt rendkilül érdckes,

F,sz}im<ik a parton

__ Az _eszkimók_ nagyon dacsonytermetű ernberfaJta, a
n6k gyakran a 1§0 cnr-es :nagasságct s*m óri}r el e fgriiaa
és nök rtbázatq nenr sokban különbözik egpxrástól, a negy
bldegek _liövelkoztóbem ugyanis rníndnyáj*i rneteg bőrnaT-
qsban Jár4ak" §{*drágjatk és hundálk is többnfuo fóka_
börb6l ké*ülnek. flsm}r* csizmák szinónél v*n elttrós, mcrt
ryís § lányole .f*irór vagy piros csizmát vis*ln*k, aá*tg *
f§rílak ds *u asnuorry<lk fek*t,g cslzmálran járn*k. 6.,nÚL.}
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Ernelt falü sátrak
A felvi<téki cserkészek nagy rrrűr,észei a farnunkáknak"

A Kárpátokban ből,en tergm a fa, a sátrak beíogactóképes*
ségét alapópíttnénnyel emelik. A sátor torülete u$yanakkora
lnarzld, azonban igy a sátor széle is kihaszrrálhatö, hová
enlelés nólkiil nróg egv }rátizsák §ern f$rt vcrlna b*"

ffi
nrrirlokat.

bá' minrlig vatanri külön órctekes és tanulságos r,l,*logga}
í,cszi nekünk rnég éIvezeteseblré a nepot.

Az elrnult vasárnapon pélctául rryomat öntöttiink. Ugy
terveztük, hogy útba ejtjük a Dunát is és a vízpart.on biz-
teisan találunk állat- és madárlábnrortlokat, amikről gip§z-
Öntvért5lt készítlrel.ünk,

Tényleg, a f)una partjára érve, a nedves föverlylren
sok lábnyorrr vo}t. Talá|[unk kutya-. pézsmapocck- meg
madárlábnyomot eleget é's csaklramar munkához láttunk.
Előkeriiltek a kis rlobozok, amiktreíl a §ip§zet lroztuk,
meg a csajkafedelek, hogy bennük keverjiik meg & gipszet.
Géza }rá' útrrrrrtatása mellett gyor§an tloigoztunk és néhány
sikerült ötttvényt készítettiink, Ilzeket óvatosan becscma.
gtiltuk és késziiltünk továbbnrenrri, cle hátra voll rnég
a. gip§ze§ csajkafedelek kitisztltása. Ákinek eszóbe jutott

§

kéllek kiilürrIeges síttorernelesi

Gipszkeverő gumilabdából

és a gipszet még lágy állapot}ran kimosta, az jól járt, tle
rróltunk jónéhány,an, akik csak akkor láttunk etrhez a mun-
káhoe, mikor a gipsz az edónyben tnár megkötött. Még jó,
ltogy volt vizürrk, tekintve, lrogy a Duna mellett voltunk,
mert, ha csak a kulacsban l,evő vizi,ink lett vrrlna, piszkosan
kellett vúlna }razavinnünk a csajkát.

Hazafelómenet, összetalálkoztunk egy másik c§apattal,
akik kózül sok fiút ismertünk. Beszéri közben kiclerült,
hogy ők is nyomot öntöttek. }Iegnéztük egymás műr,eit
és véletlenül szóba keriilt, hogy szép dolog ez ugyan, csak
ne kéne utána az edényt kapargálni. Ok jót nevettek erre
és azt mondták, hogy ők §oha§e kapargálnak a gipszelés
után, hanem egé§z e§y§zerűen nem a csajkában keverik a
gipszetn hanem gumiedén,yben. Mi csodálkozva hallgatttrk
ezt, mire elmondták, hogy egy rosszo kilyukadt gumilabdál
ollóval kettóvágtak és az így nyert két gumieclénfi használ-
ják gipszkeverés céljára. Ha készen vannak a nyorn-
öntéssel, egyszerűen állni hagyják a gipszet, míg rneg-
keményszik, megköt és akkor egyszerüen összenyomják
a gumilabdát. A gipsz összetörik ós kihull a labdábót, a
gunrí egész tiszta lesz. IJgy-e, milyen egyszerű ? De inilyen !

mondtuk mindnyájan, megköszönve a jótanácsrrt. Mikor
hazaértürrk, első ctolgunk volt Öcsivel összeköltetéstre lépni
és megkezdeni a tárgyalást egy kimustrált, sz<rigálaton kívül
helyezett grrmilabda irányában.

Sípjelek
A legfontosabb sípjelek megtanulását könnyiti meg §

teszi érdekesebbé ez a szemléltető tábla. Egy félíves karton-
lapot felébe vágunk. Yeszünk még néhány filtérért egy
negyerlív fekete rqizlapot. Ebtről hosszabb éle rnentén négy
darab 1.5 cm. széles s eg} 1 cnr. széles szalagot vágunk.
A négy szélesebb adja a keretet, ha jralenyvvel r,ékonyan
megkenve a kartonlap széle rnentén felragasztjuk s a fölös-
1eges részeket ievágjuk.

Á rajzok számára vékon1, vonalakkal beosztjuk a lapot
s 

^z 
ugyancsak halvány vonalakkal kitervezett alakokat

s betűket tussal (2. sz. redistollal) kirajzoljuk,

ffiW
Az tr:.lili

mutatnak lie"

Mióta jó idő
van, Géza bá'val,
az őrsvezetőnkkel
mínden vasárnap
kimegyünk vala-
hova. A kirándu_
lást mindnyájan
na§yon szer*tjük"
rnert nemcsak
hogy az egé§z na-
pot kinn tölthet-
jiik és sokat játsz-
haturrk, de Gdza

A rnorsejelcket trem rajzoljuk ki. Ezeliet, az előbbyágott 1 cm. széies fekete papírszeletből vá5juk megfeielő
hossz{rságírra s az előre kiszárnított helyekre iékonyan nreg-
h{rzott vonalak mentén felragasztjuk.

Ha a falra akarjuk felfüggeszteni, akkor félhenger át-
metszet{i lécet veszünk az asztalosárú kereskedésben (,,tér*
képléc"). Ebből két pontosan ol1,an hosszü darabrrt vá§unk,
nint amilyen a kartonlap hosszabbik oldala es síma lapjá-
val a fe|ső és alsó szélen a hátlapra ragasztjuk. Esetleg Ó§1-
két apró szeggel is rnegerősitjiiLi< s a felső lécbe kópkeiet
feifüggesztésére szolgátó karikás csavart erősítür*" .Ioeh,s"
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Mít lttll íenneil, ltogy n hfis§lt m$lt6 ttí$ün lghtss
Mínden nap erő-

sltsd iamuidcí, }rogy
tudJ kitartóan me-
netelni. fáradságot
elvlselni, hogy szer-
számot * ha kell,
fegyvert * biztosan
és jó} forgathas-
sál' 

!t

§íinden nap élesítsd
érzékeid, hogy fúled-
del mi:,ident meg-
hallj, szemeddel
rnindent meglássn
aminek fontossága
lehet a magad, em-
bertársaid és }razárrk
szempontjából. De
ugl,anakkor fegye}-

rnezzei| nyelvedet. hogy semmit se
nrondjon el ctt, ahol hallgatni kell
tudni (mert a hai}gatás aranyat ór),
fegyelrnezd szemetlrt és nrindcn kíván-
Ságátn hog;l el ne vonhassanak nagy
cóljaidnak szo}gálásától.

Minden nap töké-
letesltsd tudósodat,
lrogy hazádat ered-
nrényesen szolgá,l-
hassatl azon a he_
lyen, ahova majd a
Gondviselés állít.

*l

[,égy minden szerszúmodn-ak, késed-
nek és c*ákányodnak nrestere; fa-
munkáhtrz, kötólmunkához, földmunká-
hoz elsőrangúan érts, hogy kirándulá_
son, táborban, cserkészjátókon, ha kell,
egyebütt is, csapatodnak mindenkor
hasznára lehess. 

*

Miarlen nap sajátíts eI valamit a
csr.rkészpr<íbdA, különpróbák (fényképe_
zés, céllövés és gépkezelés stb.) anya_
gából, bogy jó cserkésze, ha kell, jó
katonája lelressé] csapatodna_k és }la-
zádrak.

Minden nap gyakoro]d az e]ért tu-
tlást, hogy necsak próbqjelvényeid
legyeneko ]ranem tudásodra minden
e]öljáró<t rrehéz órákban biztOsan §zá-tnlthasson, *

Figgel! tneg min-
dent, ami feltiinő ós
.szokatlan, lcöpess
minden ngomot és

megíígyeléseidről
tégy cserkészparanc§-
nokodnak jelentést.

ságot, magasságot,
hibátlaylul becsülni.

*

d. ':

Tanulj meg távol-
s{tlyt ós nagyságot

Tanutj meg tökó*
letesen ielet adni ós
ieIel uenni, ha kell,

morze-zászlóval,
lámpával, fónytáv-
iróval, még inkább
rádión. Jeleket fel-
venni és jeleket }e-
adni hibátlanul, vil-
iámgyorsan tudj.

!*

Tanulj rneg beteg} dpolní, első-
segáIgt nyuit.ani, másolinak is, hogy a
drága magyar ólet a te }ribádból soha
nreg ne íogyatkozzék.

*

t.égy ítrrá az eIe-
mf&,fn., t,anulj nleg
írsztri, vízbő] ,nen-
teni, túzet oltani, a
sebességet legyőzve:
autöt vezetni, ha te-
heted, rnég repülrri is.

§ecsüld megeggen-
ruhádat, }égy minrlenkar méltó annak
viseletére és feiezd ki tiszteleteclet
nindazok előtt, akik a nemzct nagy
munkájának egyenruhás hőse,i {ka-
tonák, tűzoltrik, tsendőrök, tnentők
§tb,J 

*

Mindtn nap farag<l, épitsd y'eilerned
épületét, hogy szüieidrrek, embertár-
saidnak büszkeségére, Hazádnak dicső-
ségére }ehess. 

+

}íinden nap mutasd R€8, hog-l-
]elkedben él a /rósöÁ. irónti el nem nr{rló
tiszlelet és szcreíet.- a há,bodrnak min-
den rokkantja etőtt igaz sziwel tisz-
te}etadást teljesits.

nélkül sétálsz,
vázrajzszerilen
készlteni.

Tudj a §za*
ba.dban éIní: tüzet
rakni, főzni, sátrat
verni, ójszakázni,

|f

Ismertl meg a
térképet, tudj térkép
után a kijelölt helyre
e]menni ós ha térkóp.

turld a rnegtctt utat
rögzítenio lótrainkat

Különösképpen
tanulj meg táiéka-
zódni nappal és éj-
jel, iránytűvel is, de
ané]kül is.

*

Gondozd a leste-
deí. (IÍp lélek ép
testben van !)

Óvtl egészségc,clet. kiilönösen szemed,
szlved, tütlő<i és lábad épségét, mint
amelyekre a }egnagy-crblr szükséged,
lehet. *

tigyesítstl ízmairlat, sportcrlj rend-
§zere§en, tornázzál, etlzd testecl, hogy
lega}átrb valamely ilgyességben nem-
zeterl ciicsőségére kiválóí mrrtatirassi
fel. *

}la nelrí is vagy cserkészrulrában,,
kalaplevótellel tisztelegj a magyaf nem-
zet szent, jelvénye : a nemreíi zószló
előtt. *

Tartsd nendben Ielsr'erelésedel, ja-
vítsd rneg hibás }rolmi{iai, .€yakoto]d
a cserkészöltözet gyors és hti3 e:
felvéielé{. *

Lógy mindig rdsen, hogy ha seglteuí
kello lra szól a ria<ló, ha életet ke]l men-
teni, halacl,éktalanul, percek sőt pilla-
natok alatt készen légy és minden
elsajátított tutlásoddal, testednek, }el*
kednek minrIen készségével. seglts,
inents minden rádszorulót.

'fanulj és tökéletesen tudj mlJelueket,
}togy, Hazádnak ezzel a tudásoddal is
értékes szoigálatokat tehessóI"

Minden kötelességedet, a íIaza
mintlen parancsát }rír,en, fegyelemben
€s buzgalornmal teljesítsd, hogy mint
rserkész vagy mint ]evente péIrlaképe
lehess társaidrrak.

llaEy fiszi mórk€sziát§Ií lesz
a budai hegyekben. készülj fel rá idejében, Ma játék, ki tudja- mikor
lesz valóság.

§InBAlYnl"
ára.80 fillér, kapható a Magyar c§erkész kiadóhivatalában,
Budapest, V, Nagy Sándor*utca 6" Csekk 3l. 428.

,,f, G§EnilÉ§trárnx
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§sáF€&g& ,§ü.a§p,CÁ
ltibás rltrrn jár az. aki a vi}ágháborír eivesztésón*k

ox"li-iizarriicg a"velünk harcban állott ellensóg szúmbeí,i,

,iia"rag i v agy icayucrk erésí ! ti téngében keresi, I{ét*égtelenül

}"Jr-otaiÖitaÜ"cr"to is, <ie nem egyúü!í_ okai l A négy-

eves vlragegés nemcsc,t a í*gyveres és gaz<las*gi erők_ mér-

i;;;-; i,;ii, hanenr igerr íóntos szerep_jrrtctt annak rlo*

ilriiiretii' é:§ eldijntt;ébcn az es.ftrék harcúnak is, rrr*ly

;;á;"ü;;i a vilílg}ráború kitörése tllrlítt mcgindult. linnek ,

v{rteicn feg_yrt:re -* 
^ 

prapaganda_-_* {p aly ueszedetntes

iÜ;i,;;;-k'bizon1-trlt, rninl a!<ár a }tifeg_vverr-ik, harr:gázok
§agr it.l,uiiúllrlmlrái,- ",,

,q t)rofiapgl}i\a *-," es-:lztólt \erusyerü tlrieszlése bizonyos
*r,t*x*ti el'őmrrzuitnsíra *, az átlagenrber iriszékenységtln
ii'" ,- ]ii"r*s bríotryásalhattrságán atapszj§, }{itlcr, nétnet

irirű*i*i "iczér ós"kalrctlllírr íija ,.Mtin Ktnrp!" {Fi*ri:onr}
;;;;;r;y"Jbe:r :,.\,-annak, rrkik rninr!ent elhisznck, anlit
;i;;;k ; l,-annak" akik scnr:nit senr hisznek ci és végül

""r*ui "rvurt 
errrbert,k, akik biráió szenrt*el, vizsgáIjáh_;neg

,r_i.",, *,it, 
- 

"lvr 
snak í.s azut án a}ktit j i:k nieg vélernrilryiiket,,.

'""'-' 
Í.rrssuX ezek rrt/rn" hog_1, az ,.esznrék harca" hogl,an

x*gziiet te *1ő azt a lrorzalmas §ilágkatasztrófát. ntel3,

irlantni gyászos rnegcsonkításunk}r.oz, r,ezetett,'""]; r"§rO-*:r. ói,i nérnet-írancia lráborr! NéInetrrrszág
t,ln vci qr.r,ízelmél.el l,égzőrlöt t. Franciaország clvC§z_tette

ni"'irit Ts t,otlrarinsiál, E fájó scb kiváltot ta a uiss:a_

;,',;;ú; ,- Ttvans - iszmtl!ét, amiI hivatalos írancia körök,
i"iá,*C"v*X és cglesiiletek egyaránt minelen leirctő esz*

tii"..i iráirO, ri;pÜilrrla, népgyiilés, pallanent slb,) propa*

;ilŰ"'t;;j.izttitek. Közveil'en eredmétry : a frarrcia nép

il;;; ,i^r*tt. u roppa.nt rragy terhektl, urcly,ek az:ilia]ános
iJirkoi*i""*ttseg l*or*tósével kapr*alal,os óriási arányü
t"gi,,.,crkezí,s fo}vtán v;illaira nehtlzedt c}i,'-" 

§a**rorszá"gban I1" Villnos császár trónralúpése (i8§8,)

után-a siker*i toűpont ján á]ló .,vaskanqe!}1r" -** Bisnrarck - _

-r.áár,i -iient{ttlr *iatt }u*o"clálra kényszeriilt {1ltS0),
,ttípckoztIí'ltliit t aZ angol orietttáciü, ami visznrlt (lrorzrrrszág

.ir.} iJ öi o.et eretlnr óir.u*cz 1 c. A1 orosz. 
_rl 

iil] omácia h alatlqik_

taranoj hozzálálott a iranc!ákkal való kiizeledés elűkészl_

iili;;;. Franciaország kapoi,t n kíná]kcz.ó alkalnron" }íinrl_

xJr-iÁr." trregintlitlt- a p.ulragur,,la_harli;ira{ ", . Potitikai-r,*.reá.i 
os }ríiiapi elkkeli .*_ az eszmék }rarcának e }rat_

lráii,i l"sy"erei *- birdették az. ortsz-francia szőr,etkezés

,XiXies.iiegét, Boulanger írancia táb+rrrok -* a rcváns_

;,;;a;ifi Tanatikus rlezére _ nl.ílt Jevéltlen hlvta fel
Íi}l3e",io* orosz cárt, hogy Franciaországgal szöveikezzék,
il;ri;a; írancia taborn0k szentpétervárra utazott és ott
::.';;-;ro§z íővárosban * ]rathatós propaganrlát fejtett ki
a,o'o,,-franciaszövetséglétrehozásadrrlek.óben.E.redmény:
Üir-;r,t1 a szövcts*g (1§921, rnclvct _nrintlkét 

nóp il,rönln:el

iiriujj"tirt, Á francia'közvétr.rnén1, ll el3 eselte, h<lgy Francia_

Öriiás i.syierkezési kij}csöni n1,"ujt Oftlszországnak ós nreg-

tttz*airOtT- a fegyverseíillítá§, Uj;btl lánt:szcrn az eszmék

hareárrak sikercktrnt , "

Á nénict biror]alom körtren roh;trnosan fi,j]ijtt§tt"
A n{mctelr *., tervszerú, }ázas ó§ a,mf]llett kitarió b*lső
ópítőnurnka ertdménl,ekéIri --* a tutlonrány, az ipar rrs a
kereskedelem minden ágábarr r-,illigszerttl .nagy sikerek*t.
órtek el. Nórrrettrrszág nreghótlította a liXágpiac nagy részét,
Értókes gyarnfitrikat szerzctt niagának" gigantikus rrrórtéir_
ben fegyvelrkezett a szárazon és a tixgertln egyaráttt. Gazrla_
sági ús iratalnri heiyzetének tohainos rrrtgeríísöilóse fok**
zai,osan felkeltette az akkor vele még barrilsirgos viszcn5-
balr éi{í Alr5;!ia léltéken3,,ségót. A szigeiország rllhirlegiitÉsét
diplcmílciai batfo§ások is clőscgítetiúk. Y]r. Etittárd *lrga},

kiiílty trónraii"pése (1§Oli ulán Angtia ,,I'ényes eiszigetelt_
sig"-41ri11 ki}épl., tl bazzá|áttt,L Nómei ország bekelíiésí:hez.
},IÓgixilult ir pro1;ag:ln(la-}radjárir[ " " . Az angol és néln*l
}apók rlóJ:t:iktt cg3*más ei}*n uszít-ot,l,ák. A nemrttg nrég
}.rárátságos hanglrlat eg.yszerilien *llelrsdgessil l,ált, §:,el]-
nr dny ; .ir egsziilei r,t f kiivetkezíi líiu csz*nrkénl *z'an g*i-írat;*ix

i190ii, nrrlirl az angól-rilosz szcrzódés {i1J07)"

§I l. lidtrárd kirát1" bekerító ptrlitik;ijt su ámára ila
llsztrák-nrag_var }tclnarchiát is nrrg akeirtit nl,tlni. Niy,onrclr:*

bajának kikúrálás.r cétjábót $rinr]*:tt ér,bt,rt i,llátogltttltL
Áusztriába és i}__venkor kereste az aikalnrat, }rog_v }_*ilcsbcu

rag1, Ischlben I. Ferenc Józseff*l talájktzzók. Kisérlctili
itt krrtlarcot- vallottak, I. F'*renc, Jsizstf \'}}. §r'luártl ilztir
ajántatát, }ro6;y a Mcrnarchi;t lí:pjcn ki a bárntar sziil..1t,tóg-
b"őt, minek *llenében Arrgtia mintlen bntkirni trjrekvósét,
támogatni fogja, kereken vis*zautasit*tta. Anglia a vissza*
utasítás kilv*keztébeir a },tonart:hia *llen far<l*]t -", isrrtÉ.t

üz *lsznr*k harcának jót bcvátt fegyver*ive} . , . Á §{tnarchi*
*- nernaetiségi iisszetótelt ío}},liin *- kitűnli }rlbr;l,i1sígtket
nyujlrrtt, e szttlenli hattjáral.ra. Nnnz*tisógi nr*;gfiiiltl:*k
siitásával gye:rgít*ltók a Mcna§lria ltikróti:güí t*sl*jt,
Szerbiában a,,Narorltra O<lbrána" kiiudöti,,§ag;,szr:rbia'"
esznrányótirt ós *zen,ezetei }ratárainkon is ái.ttyiri!.ak. {,seh-
<,rszágban a, ,,§zokol" cgyesiilet ítjtett Jii :l ..r:seh ái'laln_
esrme" *rdekóberr hathatós propagandát, -"! leí{!rlrllrlr":_bhl

tényező a ,,párrszlávizmu§" tszméjc volt. mt:l1, Csrhtrrs;:;lg_

ban a XIX. százatl neg*lvefie§ évrli}rerT }rele1-}iezett rl, birzgó
apostoiokrá ta]ált rrrrrsi'ii"i}riöu is. C{tja az ilsszes :,zl:irrrk-
nbk az clrosz cár íennbatílsága a:atii .s,e§ité§r lriii, ,-tliglia
rnár kezdettől fogva íe}is*rertrl e titozgalrnail jt!tllős*trltlt
és miután a Monarchiávai mcgeg3:t:zni ntm lu{lotl, rz{it-
bornlasztását tűzte ki célul, rnirrt*i éidektben e trlí}zpili-,

rnakat erkiilcsi erejér,el és propaga;l<lájirr:ai tgl,rrl trót*ljr,-
sebben támogatni keztlte. Ererltrrénr, ; a ntlnrzetittlgtk
elége<letlenkeclése, Oroszország bejeavatk<lzása a §*er|iia
ette-ni hattjaratunktla ós ennek következtében a kdt orszíig
ügyének Úiszélesitése világbon,vo<lalonrnrá, l{itiirt rr vi}ág*

hÖor{r. mel;* atatt viszont Csehország íiai ;i ,,r:sefr átlhtn;-

eszme É-rtiekében" " átszökvr t-§(,}pcrto§a§ És e6rvt:lr1,1íltt

az antant táhr:rába, -',- áru]ták cl a }{tirrarr*r!*t,, Áa tlsz*r*k
harca. ala}io§ munkát régztlt , , , 

§odr*.s"*v -§ri"lr-
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1-': íTOIt§íÁü
Á r: orot: 'bírodalomnak abhan a td.rr-{be n,

i,fiel!, l-{trí_)rs2ág néven lctt iinállóvá. éppen
19!4 augusztusátrir* indriit meg a cserhész-
:nozgalct§, még pedig a fiófittajkú iijúsás kö-
róben, A iiáborr1 dacára öíven-hntvar iőt,ő!
álló .sapai működött liicában, limíj!},nek
szép cltho*a, §önvvtára is vol1,

t9lS-hcn áz t]ros;r{it eltiii(]lták i} iiilriÉ1 h*-
.lr.éder. dt tito,kh;rií,toválrb fr:}l,i l; l:Élnei
clclkésztnnnkl. !9l? iiszét,: jiitt ]tlrt,-" rigái
iléfie1 ifiírsági szővgl§ó§. a*tc{ybcl a cserké-
;zck is rés.zlvgiiek. Árlrik(}r llira. német nteg-
:zá]lir airi kerú}t, * !{é1 c,_§ápat a |ieuíscher
{'lar,1,1indgrbrrnci rigai csapirite§ter,é tj:riu]t {s
!rukhi{ini.í llalsz_áz dsrrké§zl :zllm]ú]t.

Á 1rtrl_revjk veszed*iem elilri a német cser*
ii*sltk is katonai liiképzésl kczdtek él az
;dősc}:htk beléplíik ; báiti irsésbe.

!9l$-ba* alahttll;tk az tjsii ]eit csaiatr,:k
1i,'e]3{ia!1 várt>sái;an, d| !l\ év mulva felosz-
irxla.lt. .l9l9'bt.ll :i ]{i]fiínu}listá!. .iíü§iáh á
ilerkisztisztck tis ; cserkészek :órészé{. Á
lroísevikellencs bercr,;kb{r] még íizenné§v dvrs
i',qerkés;lek !5 kivtrtek : részűket.

i9J{]-hal,; llaku]l ]-11tg ..Latvjja,l Skarrtu
Lf,nlíal3 (.)ríatL;:ri i, iler,<tj a lcll ar( r-
]{{,il§Zajvttséí. 3n]elí, cSakháTílar csát]ak0?{)1l
ll:: újonnan ine{al2k9it Nerlr.etk(lzi ir*rk*s;l-
lrodához, t]uppers táblrnok. ii szövetsig e}-
lró&t:, c}}ceszitette ; lserkeszkikduzés -c,iit-
irilt,zatir:,

']'izcrtöthavi !ennái]ás ulán " izi)r,rlsé*::ek
ilu.-qz,oxkét c§apa!a r(j]t, iiözej ezct istrkés;-
::lel" A iett cserkészet ieijesen iirsi aiapcn
ieJ]ődiiit" §zárnos őrrvezrtöi,tánfoi:ljám|.t taI-
1ctt€tk.

Maga í}, F. '}rivia íe} az angt,l cserF:€stt-
k{i" kiiiiliúri{k cser'xfszjapcka,i Lcttt]r§lá,.t].i.,:,," -/(,k JIL:n \.1p:tf,lí.k. A, s. {.}. s.:rJrIh,,l
l:. !;i§zi:ltliii§y itl;tt jrrltlit Lettolszágnak_

A irli ii]liiri és a közilnsé§ i]áitfo8á.rábi:
V(]1t€ a c§arkÉsz;n*zNa}mat, Csaklramar r;iy*n
intézmén},ncii kezdték teklníeri, a,,neh. ; trtad-|.re! ne]j.:,t1 ir;(ia]ha.t lnólló h*lrltt.

il l-Si(., köt!,lékébl is?.i_!;an fflir i}i.í..,e1]-
ltárr)m csapar reltüZilt1.

.Minden vidéki r,ártislran yo}t má, csápu1,a !eírtóbb Líbauban. A c.sapatok !§lytaldli]ig0t
st;rszámot ka;:iak a §?_örelséííő). mint Alí*-
t]l'JIllrtliiol.- Á.tr':ilt"t í;§r\ ;;I.h,,] j|]ra}:"
Áz ijrsvezetij é\,. seséijlisli kairt,ú!1 r;ét
rfi,y langitlko:at. Az órri ál]alr.:+r.*k;srtk hti-
r;rltj: állatulr n€\í1 ;(;i,.-Lí.

frdches,iú]i ;i í!.akht;ldi]i, jZinvii]toZli:.
Á ";ezelők zóld. : ;se:iészak irtlü! i;ilikltn-
,l. l_ ;7 i;í§iJ:tkÉiz.i :í\f::_.;:,::, . :-:<,:.-It)iYkók íehéi. a i,:.,".'.:l,ji:,l:.,.r::]] i l::1
. . irü xen<jt]: t ist.tui.

Az ]92.1_es ie;;í!e] iail,::i,,rii:. ,::. ..r, _

liégcserkészek is vcite\.
Á Ntmz<tkrrzi lr,,di rcji:;r; .lr:.i-: _ :::

!!.er}{é§2§Zöv$tsés"D.o .:.i]79 r.j!1 s ]ais,:Jri- irt,:,l:iilirir liis ,jri.lá{ J\rr\É}./:.]i:_,lJ í-1 :.',.ll .rétt jrtlilddst jn!lali,1:.
!;etlor"szágba* i; cserké..szek jejr,érilt ir

:tthitzaia iilryényas véde]nret r!ert. Á haii,-sirg ó§ á jröziiüsé§ tár§{}gátis3 lem hián,..-,,i!. .§ui,|i!i r r r..vt(ihiint. il]t ., je!iohi:
il;.i j" f;zéri mrgjndrrlt íi vlj2elíjiiél7€r. 

"*"i!,i,Iq ll1_1nildrzt rrvJ i,rl} t. ile .,,i cit!:tis.tl,.rii;ii;ban s()k l|{:rn2etl \,0ná}l vill(k ilf Z
ls crk*-.zlnrr nkáha.

,,,L- 
glnskilrs" {Tátrortiiz! cíffifiel jídult !ne8

tUl{i ft§lufy,jibarI ;l híval*!.s Jetl ilset}iéi;1,_
l,ip, Az új iaF, amcí_vuek rit§íÉjIéce .liiborljiz*
trÉi iogla]atoskurlir cscrkdszeket áhrá.l;>it.líivc vol1 ]iúdi,larta! lt. P. irúnt.

,1926 ,nyarán tizenöl i]án *serkdsz jár; Ri-gában. Lett cserkéseek viszt*rt §vódrlrsz"ágbl
]!t"i!lek: A mag],ar Nernzeti N*gy{ábcrrar
I)zirka]is. aki akkr;r l,cttorsrár 0-ii*rll-tn,,,-t,liyarnvtzttÖje §l]l; qr lj{1 t;\éílii{ képr,:tr,,_l(k belri hazáiukar,
A kanrlerstegi kt,ríeier:riá;1 i-ei1o:szágr:t,

|nil!t a kiselrbségi .seíkÉ§zt! mcr{i)jdásáiiak
i,rrszágá1 ,itlÉztÉk tléirJ;, !v.]rlánt" Á *jvatalns

l; til a l§tl volt. r]c ;r tt*rneetísúgi *sapatt.rii
J maf,uk nyeivét he§Ználhattái{. "I'eljes sza-
hadsággai kez-e}iók az otyan üsycket. öme-
ly*k a iiúknak rnás **rnzelis*gii csapatba
veló bclépésórt Vóüatkí}ztak, l9?l) óta ber,ál-
tak ezek az intőzkedís*k,

l927 jiili*sirball fiir§yaf cs€Iké§zek iáítak
!..tltlrszásba,]" Á riliiti állomáson a LSC()
kdlvise}ii! lrlxadták öket- l}uk*vsk:: kú}ü§yj,
íiititkáí tis Zarrins lóianítcsos, l'öbb íi§ai
{§ápal i§ kivonulí. [gísz íotoripr)rteíbad ké-
szil*tr róltlk magné7,iurnlelvóieleket" a lapok
íó§2óre. Ljrlppers tálrcra<tk. a2 érdcke§ fő-
crtrkész, vac§t)íiit1 }átta vendd§ü1 ír magyát
cserkészek vezetiiii, A iíaíi},af Nernzeti Nagy-
iábo,*ytii .,tLz;irrin/ts iiszttlcttc!" beszélte!r.

RisábóJ }tajótt har iilván, negyve§öt 1*tt *§
husz.ortkét lnitgyaí c§cíkész ritlak indult
§tocklrolrn íe lé.

l9?8-ban nóhány szenté}vi változás á!ti be
l í,§§(} v*z{.lé§ébelt" §ukovskv helyett Zar-
ljí!§ yrl{{i át re kü]iigyi fiexbízctti ti§i:4i§égct,

f,lrben az ivben :nár llégyezcíöl§zázr* br;-
{§üllók ü lei{ csgrké§Z€k §zámit. Küitjn né-
i!!ct la$ot is adiak ki Rigában é-* minden-
kó,ppen a tlirr;dalmi ndmet rnozgalom iglé vol:-
z<idtak. Martil} a,1, 1929-e§ nemzetközi koni€-
íe*§;át n!c{ i§ drrilít*tte g/]ekei a nehél,sé-
í§;{et.

}vemzEti nagyiáboíl relldezftt t? LSC{}
t978-ban" l]i,, a nagyszabású jambrrree volt a
S2i}Yei-§é{ iízÓvts ittbilll*rna.

fz. t nagytábt;r is I{iga kiizelóben vo]t, e
itiv;irolrrji i:ar:ninc ltiiorndterre" a hlrcs hrr
m<;ksíruudon" Á tábr;r slervtzeltsége t ie§-
messzgbbrntní,i voli_ Mó§ rigai re*tlórök is
iaktak k!lrt tg},§átorban jírlius 1E-a és ?7-e
liiizt, i;;lt]y i{ii; álati ;,. tátlorozíls 1ezít,jlott"
á iábor Isl}|r! hüfiOkhalí§.}fi dpüli és e llben
lmlékeztereit a ííc§yeíi i§cmeeti §agy ti,-
trl;rla" Kéitzer ja,kója !oli, köztiik *ok né-
i]re1 é§ h9vesetrh ría}ay'.ar. 1eng:,;el. iszt, rlán,
íratcia, ang*li. ntrrvég ós svéd §§erké$z.

,M;t{yerorszá§ot a rj*breceni heíii]{t c§x-
raía kdpvise!}r:. Mindtn veí§ent,b*n ind*liak
És a i*gt,jlrb sz:in:'nan g},ijlleh a magyurok.

frdekts s:lii*nii volt i{ nagvtiibürí veí§e-
Jryeknek 1 sárkiínl,repii}óvcrsen;-, Á lettek
repülőt{ép§;,9rii a!kritmiinyoi<at bi}.§á101rak
ie], rxi§ ;{ Én{yí{roi, rréíáta vér,c a dü!§or.
"l|1 a.,.lgc7,1qli slirk jnl.t (rlgrlt(k. jsrlrlila-
rrllki§llr:n á l}lág],,rl faiusi sárkánv lrlszáiit
íéts:lá; méi*r i!].iÉi:§l:t, fsllpán e§y leii
..úriá§'" §ltiill{j ]lL-.

í]ilpp*rs íijcserkés.r nrí!&a jti*$teit4 ki
ityébké:1l. ht;g! aa 9gd§z tábíJíb;in a icgjrlbb
:!a.]!]ii1 ] nirgi,:r íüi1.

L!§ÉRlÁ
,iz :iljkai !ré*ei kiJltáí§aság]ran. anej!,et. ;).,:ii \,j..7]É s]ejÉi gfierikaiák a].:tiil)ílik.

::Ji_it:l i:isia:l l:elkÉsZ vc;t.
:! ] :i:!r:]:Jsi]1]l, k:lcsuk és ; cs,;dá: ;-.á!-:l:-: :tJ:i' r':\ .,rj:ia é]éni: kEreskcdeirni

:,.;::il:icíé,it i:.ííatí ienn ,4as]iál.a] aS
An=:iiiira]. jírnen k,Jrád iejiett ;serkészere,

}9?4_"':el] ínár;59 a cserkészek száma,
Az 1929_es .i-:rnboreen ie]lúnt. irogt. a ta--.'lii. kis Libéria i_r ttrtJoír eg3r ógsót küIdeni,

LlTvÁNtA
,4 ]ilván közi;irsaság l9!8_ban szaháíj{ ei

a bllseviki {)rosztrrszágtú!, kdt 4s lél rnillíó
1shosáva!. Röl.jd lertg§rí}::ítia" ;irnílvnpk
exyetlt!1 itik$tijjc Menrcl.

A jlt\.'ifi fs{]rkó§?él szü]etésnapja t§l§ r:k-
rtitler l, d§ §ziilfíó§; helye Vjlra {liiv;inr;l
Vj1;:irt..), ní J vár(|s. amciv;:zrrtán, ]*,'r,ii:*']
}ek keeére htriilt. Vi}na utáil. ahol kót rxa-paí múkirdÖft. Kaunasban {lt,.}vno). ,á? {1j t!i"
város}:an aJgklltak {§tl]álOk, ldic§ jskí}!i)s-
{iúkhi]]"

A táhol*zlisl [§a* j{i§ ff{.iékbtn {yakcroi-
;atláIt a ]itvár c:;*lkószsk. l8en e§ysZfíü,ert

di,tek iábr;ra,ikl}íifl, Fti}da5zla}ná1 étkeatek.sá-lor hcIve l1 !ük§2fií (sak ]oni;kiIrtyhiikb:rn|:a,l 
" 

t -

A §ZcgótiJ-§§§ uth aa ckan ho&l, ]itvátcs*rkdsztk nerr je!enht;t*k §re{ st!fi a ]ort-]dtxi ,Jairrbore*ri, §pm n]á§ külíölrli táb,,:rtrü-
ban. Csak 1924-ban }rezdttk 1re]l1zetkiizi kái"
t§olalokrln doir.Ozt:i" Kü!önösen §srt- €s !.,*ri.()i§ziigía!. rlt A:r:erikávaj ós M;rg},arorszit§i'
i§ ?1lcxínlálták rrz iisszekótteíést.
.. Litvirlia 1ii,i ségén 

'cjvilelé1 
kcílc aj\ernze_tkö,t; Crrrkészirodiha, aIni n:eg is tór,"

i{ní. _ f zz-el ae í§y§ég§§ :itvan csiii<eszsá-ri€l§é§..(Lie.§vr:§ Skl§in Ásociaciía) li--le-,kailcs<riódttt * cs*rirészti viiástesir,érisé-
|9lr", A kuí)íi(nh;Iai Jambt,recn 

"*sii:*n-llarom l!tvar} cserkÉsz is negjelent. de ttem!ltttk Ie§.{i n ver§tnyekhcn.
,d ]tgjobh -,sapat Memelhen ilirvinul Klai"psda),van, ahg! a.nómete*n*lr ninirenek iiei-kószeik, bál jtemelben a}i,. besz+]rii' 1iivá*nill..Á c§ápat{rt 19?4-ben alapito1111a 

-koo"n5;

tserkészek. Minlhrl§l a némrirk Js iit;án;iKUit ticn élcs az r:litntéí. llac}.-i§i]tosságía
van,§rú}l§éq á §§erké§?etbtn,;s. lnnen- Íirr,ez.. br:gy Menelben nen is jsmtri:< 

" 
'csei-

hiszekrr. ilar. hátr,n ;.apatrk ;" ..;;, l";[;;-
lífl_!}'üi(-. ;s<rkesz- És r,:r: ;scrkél:ZasaDaluk,r,tl;x13 ]9j?-ht::. .,,..*rii.r-'Ü.i,:;;;;áj
Jj!i. }/úiliÉ}nűi.a rikai:-nir.,il megkúltlte Lnidt5Júrí lJ,,ui!':ík :EtmaxdsJbb kitiintctését.{ \..,]j jI§as;§ (;l1ö;it, Yg:|.SZcísmind LilYjnia-.,a.,tsl{:s2( 

" ];ir in f;edinrinas na§l,herccg-.r:.C + ri, j.illúj}.á, adományuztl. 
"m.i.,],,jlr...., íÉ*l ij|\.i.n íör,árcls hatszd;: évVcl §7^!.oli tit 3,ap:!újiról n!,cíle nevéi.

{F.ol_vt" köv"}

üli ;dc ElSm !
!kérdez|ek nIndabból, arnit els6 elémisra

kor_od óta trouitái. Versei. nye!vrani szabáíyt.
l3,arel:ot, ve&ytenképlereL g"rr_lggl Usy:g"
meghd.kkentéi ! i Ped!$ mennylvel több dolrot
keli lnnak esrében tarnni, uti 

"gy 
;;kE;;;;

vgrgt{léb*n .O*iffi
%

aenltrend ta. tOffi
9!ökérríté3. ll. rész: n tlu."Jr"ir"lTii
€gy€nként Sa Tilffi
sztrllich Pál : ,.oo""ro#ffi
p91{r. -''-*%

í§



A t*Nvrcfrp§uÉ§
Vll* At tgy*zerű §ox*gépek

Nem is rrlyan régen még a
fényképezós *gyctlen anyaga
a í*mar volt. A }r:mezes g*p a
komoly fénykép*:ző kezében
nta 'is }egszebli erertmén.yt,
lgér- azonbarr *ltl*óbh 4s el-
terj*dtebb a l*,keresfiltnes
§ét}, T-{tlk*rt is el*öscr}ra,rr
eezd iesz, tlolgotl. sijt enntk
is legínkábh a legegysz*riib,tr
fajtájáva} ; a §or:-sza|" A kís
Eox tlesclr hij,lég*s jr}s**g *s
rr"rrnekül lnegtarruihat,*z vele
fónyl*ülezni. He rneg{isz{at*d
lrajakczás kiizben a l}alatnn*
ban* vagy ráiilsz síel$s ki!a.
be;t, nent ér tiy rrag.v kár,
rtrint}ra ér!.ékesebb kotlégáiá-

c§et ki\r*ve vá§|y,
betéve, ügsyctj"
ht:gp fénlrt ne k*p*
!on. Nc felejtsd
el a filnret trrvábkr*
csavarni 'az*rraalyninrlen |eluéíet
lrírín, mer,|, k*t fel*
vétel egy filme:r
xok l Elleuben
igcn jó" ha í'elv{tc}
*lőtt mé§ tgy {:g{i-
§?,§n kit:sit hiiz*í
* film*l, így s:lé-
pt-.,n kisímrllo egye-
n*§s}} fekszik ds
*xéletle**ég eg3rik
§y{kran előfr:r_-
rluló rrkát- kikiiszili-
bólted. A pilla-
§átzárt netrl rán-
tásszerűen. tranerr
szóp íino*lan az
ujj utol§ó pcrcti-
vel oltitltl ki, A
itniivelet. hasotrliL
a prrska eisiit,ésé-
bez,I-iirtclen nrrrz_
llulat,tal *Irárrtod

Kei itivetel 4gy ]filmr_€ néh* e§ész mrrlatságos"
de nPnl !,nindi8 kÍvánaios

az r,:gósz gépe{. ós a képen csupa elmr:,stirloi-t, lcettős kiirv*na-
iat Iátsz" ",\z. *xponírlást l*gjob},r film lri,lkül gy*akor*lni. }.clő*
{ejvétcl}*tll még inkébb vigy,ázzunk, hog., a 5élr tre rezr:gjen,Íi*, nrp*n{,! hosriza}ib irlfii kéz}:ői exprrnálni nem }eirr:t.
}{aszrtálj áilványt. \,t*y t*í,!la§zd meg a gépet,

A, kis ltox{roz renclesen k*ret,lrcreső van, cle akáLrnrí
ntás is legyrln, rnirrclig getrrrlns*n iigyrlj. hogy az á}llr,rzatn];
láb;rit" fcjcil" fe}eslegtsen l* nt: vagrtalrl. Irrkább rnenj ki.ts#
rtresrzc}:}: a beá]]ításnái. Viszr:ní. l{rilnessze lTlcnve, 

^íalak*k lesznek igcr kicsil;yek. §tlbtn is az arany ktizéprrtat:
}tei] n*:§t,aláhror}.

í]o-x-tzal }i:lreí, rrgvan tájképeki:l iste}venni, d,t nem aíía
való. l_,r.gjolib képek azok lesznekn lxtlvck dletet, mozgiisl
rnutatnak tis Jir:rlig nrinél közel*blrr{i}, §eüleir{ 11olgoznak
a kertbetr, {icsike jáíszik, az őr* $átrrrt. v{ir. az ebéi,ltrt fííziku
"ktthták súriignek*í,orogrrak, ít parilllc§}lok rir leveleL *}rlas
stb,. stl-t . . , Minllal!, k?jr,eíríjí l "{íiinrl*ltí mozgós &*;}rlit e.v

míndeslt n.*7lsü.!éshen. ! Yiz a titlia a jó l3ox-kóprrek, Ne
.|egycn l*íta si;li, in]iá}lFr kilr,,ils, <it] jó} iát}tató szenÍ*l1"
l,a§y tírr€§"

1!og1,,* }3ox*ktiptlk g_vr:kra* gyengék, {rrnak egyik ok*
a lo§§z clőlrivris. }tiul rlrár mu.ltkor is l_anácsoltrik l eleinteu
mig }<tzrlii vltgy, hiva*s r:lő rnelgbízható fotoüz}ettren. 3i,ajci
ha tlg_v,szer halarl+ttablrak rószóyr: írrrnk, szó lesz nz *lŐ-
hívás rnűvósz*,t_órü| is. figyelőr* csak_ annyit, hogv, }r* nrégis
xleg akaro<l próbá'llri, használrl a kópcx lát,hat+ eg_r,szerií_
eszközt. Barátort l,agy a kereskec}íí l:ltmrrt:rtiírk lrasznírta*
tát. Jóideig lart§d azu,t.án lixirherr a filrrct. és ;negleielí,i
mosás után parmenles helgen. szrjríí.stl J t r:Etij}lb ttcx-g*.p
lelc van apró pontokkal. Éz;ck a rászára,tlt, por nrr:nrai.

tr(isr*óretii lrépe}tkei olcsón tnegtarrulhatcr1 a liráso-
iást. is, §rriíl azonbalt szint,én csak később ltsz szó.

\fég v*lamit azoknak, aklk szeretnek híserietezní rjs
ügyeskeelni i ,4. kis l]ox arra is alka}mas ám" hogy lii* tár-
gyakról nagyobbnréretű felvi:telt készítsúrrk r:ele. §)rhea
azcill]a!,i e§.,:,-két segétieszkiiz ke]t. A ]encse elé k§ziinség*s

iciirk íal:rtatáSa 23. olda}oni

,val icnnó.l irgyanczt. A _Box, mikérrt neve is mutatja ;

tgyszerii tlrrlroz. L,enc*óje nem nagy fónyer*jii" Rencle sen F',,," S
vagy csak l!" A lár egyfóle 1li}lanatfelr,"ételt, kkr, §/nu mp-et
ilnged meg é§tet$zó§§zeri.nti időt exprlnálh;rtsz. FIq. azrlrrbrrn
ndhány *gyszerű dolgot, jól nregjegyzel ; igen jri trlvril elcket'
csinriltratgz. §Iinelerr*setre arra ke}l gonrlrlirr*tl, hogy az
*trrsó lencse relrd*sen jobb lrép*t ad,lra a kép kisebb rnéretii"
]l'ehát nrár eeér1 *ern, *le rr drága anva§ rírialt se vég.5, 9;. 12
cnr-e§ va€iy pláne naglyrrlrb Brix-r:t" Elég*rlj lit(,§ .' 14 \ {i
vagy akár 3x4 crn-es rnórcltel, A kis képek kii,ziil a jóka{.
ázután ú,gyis rrrrng lehet nagyítani. ltt is kijzlünk pár }.]ox*sz;rtr
kószűlt kép*t. ,.{ §lagyar {lserkész íérryképpátyáza{*in rrrár
sokszor rlí*sórtiink rr:eg ilyen egyszeri! eszkijz<jkkrl kósziilt
tClv(it eif k(t,

A .f}ax-|étzyltl'ptzés iőszahúl"g*.: pií!cnut!t!t",||el! r".scli
.ió erős ndp§ii1l^§}err csínúlhtllsz J Minr]rrl íórt5kdil ]clkir t
tapsiiíés, a íítry*írrnvf:}i váitozásrr a )régre,*, de ,kétsztrescrt
ái] er. a his f{nyerejií |encgóvel hdszütt. felvillellr:'kre. Nap-
g,iit{s ;li:}kül ni igetr fénykélrezz l i.iyengábL fén,r rré| t..i-
r.lá]hatse irillíel}vr!t ell. .íihhez
&zortLran a gópr:t áilványra
csavartld va§y asztalra.
cszlopra ]re]ycacrl, falhoz
;znrítrrrl.

I{eze]ésre az üeletberr
il}e§tsnítanak. Istnél,eljúk
azonlran. hog3; a íiltutcker_

§ Ji}mtekércset jó! ö557gf6Éiag,
ht,gy fónl.t ne kapjon

A: e]óbivás lege4l,szerű}rh
módja

A FÉNYKÉPÉZÉ§ NAGYON OLCSÓ É§ NAGYON SZÉP !

Jó ,'BOX" gépet
4xó.§ rménetb*n *ár W száltítunk és garan-

HATscHEK §§ FARKA§
Budapest, lY, Káraly körút lü,
Yl, Andrássy út3l,Vll, Rák6eri út *&

?ü

táliuk a jó *redményt. Hozxávaló fílrn 8 felvételr* €§ak P l.aO.



}Iuszonnégytagú cserkészti§atí k{ildött*ég tisztelgett rnájus §-án dételőtt ez öy€§ Yfuos*
házg díszes polgárr,nesteri fogadóterrn4ben dr Zsitvay llllbon, az I. c*erkészk*lület vcdnoke,
*" P?pp AntaI országos etnök és vítée §zegheő Béla kerülttí elnök velretósével ci: §eend§
Károly polgármestcr elött"
, Yi*"éz Szeghe6 BéIa ünnepi szavakkal adott trdfejeeést annak az örőmnck, arn*llye} a
budapesti cserkészek fogadták azt a rnegtiszteltetóst, hcgy a ,,tettek polgárrncst*re" tlváilaltaq' embeftbb embernek és .magyarabb maggarnak lenní törekvő cserkószek tlfszclnőkcégéf, §autárt
átnyujtotta a rnűvószi kivítelii rXszckler.,clct"

Dr Szendy Károly szeretettel és köszönettel vette át a díszok]evelet és kij*lontett,*"
hogy az ifj{tsághoz mindig közel állott, ós bárn mínt tinkritikuso a multal il]etőon *,ent érzí
magát érdernesnek a megtiszteltetésre, de }uint, az ált,ata viselt tisztsógrre}t sr*ló elism*rést
örömmel íogadja, a jövőre nézve perlig megígóri, hogy rninrlen orejével és tehttsége szerint
törekt-dni íog arra, hagy ezt utóiag kiérdern*Ije.

Ablran a lelkes é}jenzés}.ren, ame}y a külclötí.só6 Lagiainak ajkáról elröpp*;:t, bcnne
volt 50,000 i§agyar rserkósz őszinte öröme afel*tt, lrogy :r mozgalcm isnrét gaaeiagabb }ett
egy hatalmas órtékirel, egy szép pélctával, cgy tatpig oserkész férl'ival !

HlfrEK
A máius hó ló-20-ra ,eíyezett s a legutóbbi

*9zövet§égi körlevé]ben meghiídetett törté-
nelrni cserkészkiá]]ílás közbejöit akadálytrk
miat1 csak ősszei kerü] megrendezésre, lz
eredetileg tervbevei,i ilelyen. a ]'echnr}}úcia
kiáI]ltásr tcrmihcl. A kiallirási ailya! ös§lc-
t{yújtése má: megkezciiidött. Au I. Qserkész-
iqerület lLeir:isé*ej köu üj egyei a kiállítás
r*td*lkezésére b"csátltt s evve] jchető,l ó
Vált,,ltog1. a;erdezé_s rnuqkája má;: most
nllgindu]jon,

r8é§z§égüsvi sza*bizoitság *iküld*§ét fua.
tiirozta el az, i)r:zigos Elnöki 'I'anács, E 1;j-
11rllság einöke dl. .Czukováí]lt lrnrc orsz.
ljI\elnök;el1. A b,Z,,l1ság r]t,a,Jó,a dr. l]cr-
man Jíinos, tasjaj: dr, tsaiiz Dénes, Érr Enrii,
vitéz Faragó §rle. cir. }-ekete Pá1. Lir, Maji;i
Dezsö, dr" §zold fndre, rir. :iztijlich Pái,
<,lr. §zentkir{ly! Zsignrcnd és dr. L)a:r,as
Á n dríls.

Ae 0rlol iogpóp vódí losait! }lasznállon
iehát Odo| 

'og§§pct 
re§ge! és e§{e. Au ala-

prts ós rendslcres száiápolás Orlal io*oépp*!
tl!(tgtaília íoqait héső óf€* koíáií.

Á mag§ar-lengyel barát§ág könyvel Len*
gyel löld§ü fimrüel, a ]!l. Cs" §z. kiadásátan
rneglelent! Ára 2.-- pengö,

Uí Turulpróhás *serkész, .\1árkrr. l)éncs. a
ínagyaróváíi 70. sz. cserkészcsapat tacla 2§
kúlónpróha }etéteIe után elnyerte * T'rirui-
telvóny i"

A *serctáborra iel*ntkező csapaiok és
cserltószek {*kik táborozókat vállalnek, vagy
akik kirnenní szándékoznak!) sürgősen le-
!entkezzonetr n §agyar-Lengyel Cs*rkész*
körrr*l (Bfidape§t, V., lYagy Sándor-utca 6,)

Laurara, A kü;:ópr:sziálybeli. kispénzii ma-
gyar körümség r{szére is elérhetó álcm..\z
azísrkél< Adriti ierrger pilrtján, Cé]szaki nör,é-
n"yek kiizótl, a2 140{) méteres jllonte §ag-
giore ]lthainá1 hrlzódik n;eg csendbeii ez a_

kedvcs íürr:líjire]},. At egészségrc és n_vu§a-
lotnr: vágvíl magyar kiizönség nem csak
azéii kerrlj ítl _szívesen, nrcrt közeIségc és
5 üag§ vasírti l1azási kedvezr-nények köny-
nl,erl me{kőze]iihctiivé tes:li. de ntert a ben-
,izii]a]tt jlkr,rsság, k*reskedők, szállotiások
Jelent(ls része nraglrarJ ff magyní föld ter-
rnÉnyeii it;gy,as;tják s végül, mert a s;:irnpa*
1ikus olasz lélct kiize]ei:irrői rnegisnierhetik.
Minden évberi íöhb c§apa{ keresi íe] a ro,

ffi
wy,r

iTsl
tttaltikus pa.tokát, ilgri höség,cs ali<a3lx
ni:íljk a v,-ízi isrnereiek itjlcsztésÉrc é§ a'teíl*
gerész tudoinányok elsajáiításár3^ Xiiünd le-
regője, kei]emes }rőmérsóklete és az cícsó
élelmiszer árak teszik nég vonzíx,á,

Áz egrí l§4. sz. Dobó l§tván cs, cs. l}, I{li-ióczi F'erenc raia zász\ószenielés§e: {:gyt}É,
kótött ünnapi elöadásr rendez*ti.

íscmbery {iyula dr., a Ma{lrar Cserkésr.
szövetség társelnóke. Budapest, \j.. Niidrir-
|liqa 24 alatti }akásáról, l]rrdapest. l{l., §ér-
halom, -Ve,nd_u. 2ü. sr,árn álíi kijli()zirti.

] A MAGYAR C§§RKÉ§Z
Áx §Gt§e VltÁ§*N M§G-
§§fi§üL§ A §"t*sl HAL*TTAKAT
1.. Magyarszalagos k<rszorú az smelikai jslleretien kát$nasirján * 1Áiashingltrn ft 9}leiti allingto!,!i t*met,őba:l,

2, A haj§i errl]ékrlü mgÉl^tiszorúzása az ausztrália!
T'rán}itnrt r.áiosijban i 935-tren.

]i,,ir:-a1l:n.rhaj al koszorú elbei;,,ezése a i:lerllni !§ryieretler:
. katoira siijár, 1935-b*n.

{. ,3,z ál,]{c] .-denotaDh'. megkcsarrrúrása 1§2$-bgn,

5, Tiszlelgés i]i |rsernvsii hísi lirok tjilti 19l],1.berr.
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Xlrtcialsknvsky §engyei minísztelelnök ;rr;l*
!y;l.rorsi:iigi láiogalásakrrt a cstrkésrek is
lósíiíliálli" Koscia!skovsky fo§arij* [lapp Antai
dr, üdviiziósét"

Vlzlcserkésrek il§yelméb*t Á Nemzetliii;:i
Vits;ár vízio-sztályánalk llrogieli,nlésát *já,ril-
juk,, aho} küii;nlliizij Ebsón:rfur;ka: ta]irliok. A
ba!atani c§únakt:l{,küuül icillívták ii*yt]*tii;l-
kilt Kcrvács Józseí ]:aiatonkenesei csíln,ilk-
dpí{ó kó§uítnldnyeiy€, nki g cserkéseek igd-
ü§/ei]nsk rlregítielij jó cr/;*aktika1,j<úszít.

A ,t{aiyasovshy er*l$kmr'i kOz-vr:i jlil lilti-
rlalr]suiás ci{it4, liil, !'illa;"ilt,ntlilivi;tl; :.i,t:.:-
trllls4 nt]rezság+k iili:idalájiíi]Oz,]!1{]§1 a ;.í-
szű,ksóxesl:ir1;*k.

A g*tofaliaúihetyi 23li. sa, §. K" {j. t,]i3|lsiit
cserkészcsapal bali{ai áprjIis ?6-á* taiitlltái<
:ltutilnéjukai. Á ntai{al színvrlra]ú rnüs,Jr a
rtic§je]eili <llőkelii kijz§rség .kiirétrsl ra{y
i€i§rré§t itrí!t(ri1.

Vítoriázó repúlőtáboí {i$diitiiin. jtli li],.r_
liilt rr:púlötlibr:r vi,ilt {jötíi)iiiir: az }ci!riis
r.püiili§kolti keietébtn. A g{ptket autó-
keré.krc szcreii, kábe]iei vOntáltiik a uragasIr*,
Ktli kénei is &ózjiink a tábcr 4ieiébiil, {Á ké-
tlr,l: i':l:,:, i,, :.:: ,q:,:ililli l:in,j|- fl,]1,1iil]li.)

ili€gje!ént a Li!or §oDrofi Ebenruíti va§út
nl,ári menelrendie, .l, .sinos ,kiál}íiású füzei a
ü]€tetrtn{icrl kír,ui :alta]nazza §opron ka-
!,arrzirt, Baii-sl ós},íiir jü. Nagycenk, Eszte r-
háza. Vitirr,é<í-Cserrna:li. l{apuvár, Csorna,
ilrilr. ü*ildenral]k ie;:i:.i. Pályaudvarokon
4:. nteltt,t,ir:gyi,rorl;ikha;i::ai-i311................r, ára 2ü fiijúr-

í}árrtcls tr-alos iiiiskiia: ianiir. ztjneszerző-
'l:;il,n.,rglr. a ,.l0l magr-ar ri:Ja]" címü mind-
::t,ájri*i: illőti i§fileít nóijsi,;z;t lzcrkesztője,
lil tvt:s j,;bile,umát ünneoe]:e : Zerlcmüvé"sz*:ti
i'iiiskr;]a na§yter,rnében. A ...\1eg:,el Cscr-
tdrz" is iirö§ríi csailakoz!k r,z !:l;:ep}(!kltöz-
i5 §?{:íttetl9l köszönti a jLrbi1l1rsl,

}lalálozás, Rossi Kropf Jelö íeni,képész"
tarlal,éktrs jijhadnagy, a bajassag!,arnaii
MOVE 1?",,Szondi" cserkészcsapa: ttsztje
ápriii-s 27-én 38 éves korában meghait. Cser-
készponrpával 1e]nették, A sírná1 dr. Virsár-
heiyi Mik}ós, I^ kcr, ürcFe]iiadi beszéli.

§éguédelrn§ ínűánííálx íllucínr}€§íe;n
L,ócv It{s{i ]

frrt íig:,,e]ulezieí, s;ít a két sz<ii harsogja
t}ildapesi ós ;l Vásárt látoíiiló kijzönsé8;err
i{cíe§eíü] az tgé.;z ország nápe íei{ a ]'{ern-
?{rlkő,{i Vásir iégvédelni kiá}litása, Lógy
rgltltl Ánri kósik. tr{.rn rrruilk s ki tudja, mikor
i;övetk,e;lik,":1 x!-llá ltizilltyr:s [ir:eítkettedik
itrla. anrikt;r ;zenb* k*i] nujd néznürrk a jiivő
hiiború jának le g,cziirnyiihb rémével. a lélri-
l:',n]bdús..f,], ftyttlrri l,útjtktzds r,titItt. t:gyvt_
]|n ü]€nrslig e!ljie: l:a nrin<lenki sa ját maga
ig rg.yéniit* r,erj*kczik.

lgcn, de }1{,iiví!ii ?
Mt{tanit, úlrnut.rtíi5§al rzoigíti, :l !.{cnzei_

hiizi Vásílr lú!.véde]nli kiá}!ítisa"
Fényképck" híi mtlde]Iek m!ltatiírk be a

, ázr.ilnaLi,i, nör i 1k1,7:nellyg;1. iyult,ilrr,lnba,
;lli:rhanóbottlil* iiatásii a jakói,.ázakbaII. g]-
i! : zkós :ie]iitt. ror-rti;a dij]1 pa<iiás, lf1 g 57 xli;i <!t cn e-
Iti*k. Á iiiil!ólrhiiző gíizok }ratírra az rlmberilzetvezeire: pi. e*:icIlen csepp mustárgáa
iirlllalma:§, cstrntig haló. lassan gyrlg_vuió
llhélyi, r;,klrz a 1e§ten, llyil1 sebek. kifl;rdult
:,r;enltéjak, a *ilz- halásárir kitszeres nag!,-
l,iilitilir dagad1 btt*g tíidő. adrla!i jze]ítót a
tilvij háhrirú.ja borz:tlrnailrri1,

Érdekes dar*bja a kiái]ii;isnak az .,autonrati-
ktls" li)elcmképxö. ht cgy§zer lát<imezriébcjrll{]tf rcpii]őíép*t á}landíran §:le!n;nfi tartja,
ilárnti]y tyors irlrdrriatokat, !e.ciklírsi is végez
:r r:ét]. ! auttmatikusan jeiz"i e rén tái,újsáíát- ln,,iJSsh{at, A rép sefiítsóxé\,(i ,,1\. k()n}.-
rlyíjvé vá.|ik & célz't§,,il.;lgy tnis 19t4-]:eln
lj,l'Ul} l1;!,cd{k kijzüj rsak t,Bl raJá]tl c1 rz
elieitsé§es tcpülót. adi.}ig r*a m]ndtln.5 1iivésre
1,1;l.. rx:,, ialá!ut.

íi

*serkdszi,ilz1, építette"
{}í. Cs. leíltlttle1

8ombák is láthatók, a ki"sebbje (5ü-tOC}
kilogrammos) is tllyan. ,itogy ,házra csvq két-
báromemeleiei is átiitnek, ronrba döntik azi.
Silrr\e]lerl pedig a szillinkjai 3i)0 n;éier*s ktir-
-lelber} }találOs séIii]és! lkt)znak-

Árn * s;lüiir_viiségti mcj]ctt tnjngyirrl ott
.",allnak enlek a;z e]jenszerei is, így példáu!
sírzá]arc is kanható. A vevök a külön e célra
épíiett §ázkarnrában azonnsl ki ,is próbálthat-
.;:]<. ic jlér,l ira van éppt,tl liüsz.Jnöt, hartrtinc
l.ellro:ik. 3{].nn:!,ibe i gárilj;tíc kcfü!.

,{ robbirnri hom'oák el,ien egyéni}eg, illgtvs
isak egyéni]eg nehéz voina védeirezni. E.
cé]ra bt;mbabizi$§ íedrzékgt, óvóhelyet ke11
minden ház alagsoríban létesíteni, mely azon
tsetben is bizttrs,fedezóket,r!},újt, ha felette
|évij ház- ij§§zeümlik. A kiíillítás lremrriat
t§} il5,",, óvóheiygt: hárcrrn cm vastag, lég-
m§nte§sn zárrl vasajttj ya?.ct a? r)vilhclyrp,
a beisii he.lységet még egy kíiliin, e}ószoba-
szerü elótér bi2io§ítja a kii{világgal valókör,
vetlen érintke,zd§ ciierl. a belseje ped.ila a
legna*yobb eliireIátással, minden eshetíjségre
számítva van berendezve, Alik*rrrulírtotos vi-
]iitaítás, elektrOnros légtisztitó szűrőlrcrende*
zés, fertőt]pnítö láda, mentószekrény, ivóvíz-
tarlály, teleion stti. " . ,

f§ysztiva,l a kiiillítíson miliden iégvédelnri
szern|;trntból h;lsznos és :ne§szír,lelendij dolo§
ttte'jtalálható. N*gyedórai §éta .,nag1.5{gla"
i!sszesűrítve. hogy a:rián a köz5nség csak-
!l,ayírn met is saí9le,ii s,íag,áévá tesz,i az
ü§yet, ez már kinek-kiilek egyérli be;áiá§átí}l
iúr.s !

Ferber ilihály
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Miért l Mert:
l, Nem ezz€l a §zámmal, hanem a rendkívül§

nyárl kettős számmal zárjuk a munkaéyet !
2. §zeptemberben újra találkozunk kedves

előfizetőinkk*l, akik a világért sem hag},nának el
bennünket, sőt mindegyikük még egy tij előfizetőt
is toboroz, a M. Cs. részére.

.{8oq -1n;efup 
lo1€z9l|§d €

-l§pu u€l|ö slügz§ §9}}a1
l{ ur} }El§|.ulPlní frJez§
lJ§Áu z§9>lJa§3 J€l33b{ V

upli§zpőtpd 3§§*J6§# J§j{Sr146 n

;;-?ffi^;trrx§§tr*Jptí
sa



€3rs§ g§eptrÉ§r&a&smng
,A}ilroe, ,lr*g_v az iirsi prrrt-;yázás jót líkerüljön. az {irs-

veactőx*k tisztában ke]l iennic a úiaÉia sokoldal{r elfaglalt-
tágáva}. r\ }elkiisrrlereles őrs,t,ezr:tő, hog1,, valami iényeges
<Iologr<)l ,lleg nc lelejtkezzék. a 1lortyázás előtl pon{(Jkbá
lr,glalja u' pOrt3ázá§sa'l kalrrsoiairrs trntli,t,a|óil" L)z állalá"
nos kr,rtt,"k köz(!tt az aláhrbink §7.],jnt a]akuj ;'-

l" ,Elölré§züI{,tek.

:{, *olrilaskotlás az é.lt]rnezés és elszálláso]ás mik,ént-
iéről." 2. ,-1r. iirs trlgi;rinah ós rajtuk át a íir'lk *züleinek érte-
sitdse arrril, hagi rnikar kezrlödik és nrikor lejezőriik be
n prrrtyázás, tavábbá trlik az esetleges köttségei 't

3. Az őrs küzös fe]szerelésének ósszcállítása s annak
olcsomagalás ós szál]ítlrs céljáLró} a Ji{rk kilziitti igazság<rs
ltjosztása"

4. A szúks*gts cg,véni féiszertiés átvirsgálása" l'tta-ti
tások a helycs csomagoiásra.

5. ts],átizsákok csonragolásár:ak ellenőrzés*.

ll. A pnntl,ázás \,ezetése.

1. Az ijrs irrdu]ásra kósz tissgeállít;ilsa a irr:r|yázáttt
re,ndező 1iarancsnok által meghatártlzotl időre,

2. A porl.vázási parancsltv{telr, A' pfiranc§ áttanul-
3rrárlyrlzása, meg}:eszélése az őrsse}"

iJ. A r}l(,}}etterv (pi}renők htl,r,,éneku idejónek stb.)
xrtlgállapit ása.- 4. .C, port.lázási parancslian kapoLt felatlatok céIszerű
gzétosztásá az- őrsi tágok között. Figyel4r n1rgszervezése.
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{\'ezetó, sereghajtó" tófképfig},oiő, ie1yzetvezetö, men*t"-
iebességcllenőrz(i stb. megbizatá,sa..1

;1, Félórás gyaloglás után röriid pihenő a felszercló;l,
gyűriidött harisnyák" rossrul }:elűzölt cillők rn*gigazi*
iására,

6. A nrenetelés es pihenőL- iclejének célszcr{í folhaszná-
]ása a 'ror,ábbi 1esetleg mosi már módosíttltt) iriiterv, {ábor-
verési f.eladatok, tőzés stb. rnunkáinak neglleszéiúsér*.

?. Ügl,elnúnk kell arra, hogy nrinciig csak lÍorr járjun}t,
ha ezÉrt kissé kerülnütrk kellene is !

8. Énekelés t3s csendben menetelés {a t,ermészet lrang*
jairrak é}r,ezése) helyes megválasztása.,

III. Táborozás.
1. A parancsban megielöit táborheiy (éjjelí szá],}ás*

hel1,) elfoglalása és cserkészies birtcrkba vótele. íFeiszere-
!ési'rendben lerakni slb,)

2. Célszerti munkamegosztás megállapítása l szál!á**
készités és berenrlezés, víz, túzelő megszerzés€, tűzhely-
készítés és fűtés, főzés stb. tábori munkák nregszerveziise"

3. Jelentés készitése az etl<ligi fela<latok lnegolrlásáró}.
.Tegl,zetek kicgdszittise, rajzok, _ vázlat<lk jalitgqtása.- -1. \'acsora, eset]cg táborlÚz.

3. Esti ifia, lelkiism,eretvizsgálat, lefekvés,
6. Ha szüksóges, ójjeti őrség.
7. Táborbontás, helyes csomagolás,
8. A táborhelynek rendben, tisztán való elhagyása"

IV. Bef*tezós.
7. Célbaz érkezés pontos időre.
2. A jelentésnek és mellékleteinek kiegészítéseo be_

adása.
3. Őrsí felszerelós rcndes elraktározása.
4. Tapasztalatok megtleszólése. 8alla D"

atr*d?
A legokosabbat akarod csele-
kedni ? §atlcrfan aklrla .
nyc.€lbén ülni?
válaszd az

,
§MER.§E
kerékpór9umit
hiszen eddig is a leghívebbon
szolgált.

Az EMERGE kerékpárgumi hét faitája áll a
rendelkezésedre. Még a legolcsóbb is tökéletes

Yirán!

E}íER6E védiegy : §M§RG§ rrrinősóg!
cYÁRTJA A t}lAGYArr ttUű§YÁNTAÁf]trGYÁa

FIGYEL§M!
I,legindult a Gazdasági Hivatal seöv*tekciója. Méterenként ó..* P.ért kapható rleő.
rangri könnyű, nyár| Tropical rzövetet l45 tm szélességben. A crerkécr talcarékos
és ezér* s:övetszükségleté* á G. Fl.-nál szerzl be. Felvllá3osft&sal rrívc*en rzolgá.
lnnk. lg6nyedet még ma jelentsd be, mert ceak máju* 30.19 tart a kedvezm*nyco
akcló. Mlnták a parancsnokeágnál mqtekinth*tők.

iCikk eleje

na§yitó (lupa) kerül, mely agyanazt a célt szolgálja, mint
q clrága pénzen vett előtótlencsék. Az ólesreáIlltáshoz a
doboz hátlapját levessziik, a film helyére honrályos üveget
szoritunk. A lilm vagy egye§ felvételekhcz akár lerhez,
persze csak a beál]ltás utárr kerül oda, L,tmezt persze csak
teljes sötétben lelyezhetúnk a gépbe így. Fényképezhetünk
virágr:kat, bogarakat. A kép szélei nem ]esznek olyan éle-
sek, mint a közepe. Próbáld csak meg !

20, oldalon)
Ha r]iák vagy é§ mikrcszkóp is kerül a kezeclbe l mikro-

felvótelt is készíthetsa kóItséges berendezés nétkül, Elóg a
tsox-ot lencsével lefelé az előzetesen élesre állitott mikro-

" szkópra helyczni, tlgyhogy a lencse és okulár ponto§an
egymás fiiliitt legyenek. Az expozícióitlőt próbátgatássa}
magadnak kell meghatáraznod. Igy a legegyszerűbb eszkö-
rök is csrrtlás eledmónyt atlnak ügyes ember kezében.

Krln|alai,

P3



Tábori rendőrök t

felkérem mindazokat a cgerkész táborl rendőr-
baitár§ikat, akik a Kirilyi Magyar Automobll
§lub iltal fendezgtt ús íolyó óvi júniur hó 20.
él ll. nap|án Budapesten a Népliget területén
tartandó nemzetközi gépkotslvercenyen rendé-
§r€ti §e8éd§zolgálatot óhaitanak elíátni, oálam
a Magyar Cserké§zsz§ve$ég, V, Nagy Sdndor-
utce ó. srám alatti ügyészrégl irodában hétí6n
és pénteken d. u. 4--ó Órá között személyesen
vagy bármlkor írárban ielentkezzenek.

A vemeny rendkívül nagyarányú éi nernteti
$§mpontból igen jelentőe, de els6rengrl látvá-
nyosság lt, melynck lebonyolításánál a T. R. ta6-
idn.k kipróbált re8ltsé8ére bizto§an §záírít-
hatunk. Eísősorban azok a budapestl ér környék-
bell T. R.-cserkétrtestvérek jöhctnek íígyelemb*,
akik T, R. l8acolvánnyal va8, emléklappal yannak
ellátva, másodsorban azok, aklk a klképzésben
r*sztvettek, de a |amboreerr szolgálatot nem
telie*íthettek.

A srervezós íővezetői ls cserkészek: gr.
Andr|ssy Mihily és vitéz Farkas Ferenc szövet-
ságl drsolnók urak.

§iirg6* *r mlnél *r{mocabb iclcntkcz&t
kér

Dr §orelcrky Sándor,
a T, R. parancsnoke,

UZEN Az M. cs.
* Kí a t€rmé§zethez! A tarta-

}om igcn jó, csak kár, hogy 200 évvel ezelőtt
v*.lt divatos a ruhája, ,,Flóra istennő tündéri
bájuiról", á ,.mu!t angy*lának iorró öléröl"
ki ír l936-1lan? Látszik. hogy nyakig ülsz
új tanu]nrán,yaidban ós nem érsz rá más írá-
sokat olvasni. §zeretném, ha átírnád ci,kke-
det. fiert terdnészetmesíisyelésed jó.
-* Fehérvári cserkészek. Köszönjük a Eondo-
lalot, klslalkozunk vele, _ 2§0. cs. Kószón-jük az összeállítást, :kissé rövidítve közöI*
jük. *- Rókaőrs. A kockajáték nem közölbető,
mivel sem,miiéle cserkészkapcsolala sincsen,

Ntm közö|hetök. Rcrmán vasútak, Szepi ós
Pep,i, nint íe,ItaIátók. * .lllodettvitortás §zer-
zóje jelentkezz.,ék.

(. J. lgyekszün,k lelrözöIni, amint csak le-
het. * tlet. ba egy§zeí én is, Ügyes írás.
igyeksziink sorra,keríteni. * Körötheiök: Ne-
héz út. *-, Ár§tá§. Cikkedet közöliük, de
valilszinii',leg ctupán ősszei. * lllésy §yörgy.

A Nasy Fónök levelei a Magyar Cserkész-
ben jelentek meg. Az első az Indiá,n isko}a,
a má§odik az Indián önvédelem, ,a barma-
dik a Vadászijsvényen, a negyedik a tlarci-
ösvónyen. Az első hároln könyvalakjában
is megjelent, * Kozla l§tváí. 16 fillérrel ké-
vesebb bélyeset ragasztottál a levélrc. 3?
ll!!ér büntet6spánzt küldd be ievélbétyecben.

K. F. Bldalok, Keressen iel írásaival,
naplóival a szerkesztöséci órák alatt.

KULuGY| lllREK
Birodalml német pedagó8us, 33 éves. az

egyik ielosziittltt német cserkészszövetség
Vezetóje, németen kívül angolul és spanyolulis .beszél, viz§gázot! spoítoktató, rtéhány
hétre vidéki vaEy budapesti családnál sze-
retne elhel!reekedést. Érdaklődóknek a szö-
vetség külüsyi hivalala nyuít tájékoztatá§t.

Faruk klrály személyében az'egyiptomi
iőcserkész keíült E§yiptom trónjára.

A,Debreceni Nyárl E*yetem felismerve a
c§erké§zet nagy jgl€ntö§égét az iijrlsác nem-
zetközi kapcsolataiban, két ilrgyenes helyet
ajálrlott fel francia cserkészek számára.

Tolmácsokl Néhátty iranciául iól tudó tol-
mácsot keresünk a iúnius 7*l2, (bezáró|as)
terjedii időben a Nemzetek §zövetsége §zel*
lemi Esyüttftűködési Szervczetének buda-
pesti - koníerenciáján telie§ítendő önkénte§
szolsálatra. T'úlnyomóan déletótti elloglalt-
ság. A külügyi hivatal személyi tartalékjá-
nák ta§jai elíjnyben. Jelcntkezés hétfőn,
szerdán, pénteken délután 5 és 6 óra közt,
külüsyi hivatalrrnkban.

llolland c§eí§látogaiá§. L. v. d. Plas
holland katolikus őrsveze!ó szeretne a nyá-
ron masyaí cserkésszel cserelátosatá§6 le-
bonyolítani oly módon. hocy ílindegyik két
hétre látná vendégül a másikat, Félünk, holay
kéthetes hollandiai tartózkodá§la esy ma-
gyir csefké§z sen iud ilyen sok íltikölt§é§et
áIdozni. E?,éit á?t a kérdést i§ fölvotjükI
nem volía.e ,hajlandó valaki minden ellen-
szolgáltatás nélkül két hótig vendégül látni
van der plas baráturrkat?

Ma&yar Oserkészek a berllnl Ollmplászon.
Rónay Lajos cserkésztiszt a Külügyi Hiva-
tal iámogatásáva1 kerékpáros tírrát szelvez
Berlintle. Az eddici tervek szerint: Budapest_
től--Wienig hajón. onnan Prágán, Drezdán és

Frankiurton át körülbelitl 8 nap alatt Ber-
linbe. 6-*7 nap iartózkodás Berlinbe az olim-
piász rnegtekintése, elszállásolás az iijúsási
szervezetek részére íennlaított táborban.
VisszafElé I-eipzis*Nürnberg--Müncrhenen it
Passau onnan hajóval Budapettig. Az út idő*
tartama a je}entkezők kívánságánalc megfele_
lően kb. 21-?8 nap. Részvételi ,díj kb. 106*
l?0 pengöig, Triptiikról és vízu,rnokról a Kül-
ügyi Hivatal fos gondoskodni, Érdeklőtlőkl
nevük és címük közlésével írják meg azt i§,
hogy mennyi idő felel meg nekik lEsinkább,
valamint kúlönleges kívánságaikat. (Rónay
Lajos kerületi testneveIési előadó, Budapest,
lX., §óház- u. 11.)

A Cserkészszöyetség m§ghlvására a lengyel
c§eík6§zrepülők máius l6.-2d-lg a llármas-
hatáíhegyen táboroznak, A ,,Magyar Cser-
kész" cserkészszeretettel íi<!vözli á testvór
len§yeí ne,mzet iiait és ogyben iel.hívja a fó-
vá,rosi cserkészek figyeltnét a májrrs 20-án és
23-án a flármastratárhegyen rendezendó tá-
bortüere, hogy azon minél számo§ab,ba* ve-
gyenek részt.

Szobaíestöre van szükségük kedves szü-
leldnek? llanka Lalo§ §zobále§tő és rnázoló,
Budapest, YI.. Ktrály-utca 98lB. Telelón: d.
e. 9-*1-19 18ó*-6&, j*llnden e szalmába vágó
mltnkát |ütányosan elvállal!

Járt-e nálatok a,§zellem ?
(Tlbortűzl móke)

Négy cserkész {ll egy rorben. A vexet6 a iobb-
szélre rnegy. (,,A" a verété, ,.§" l balsrélen llló
cserkész.) Amit ,,A" mond, art mlnden cserkérz
utánamondie. emíg e| nem éri ,,B"-t" ,,B" rlon.
d&at i§métlik ,,A"-i3. At e:é§ze! Juttö8á3rtl
kell mondani.

A: ltt lilt'a szellem (mutatia}. B: Huh ! És
te hol voltál !

A: Én itt ültéín iobbra. Bl Fluh ! És hol van
most a grellórn !

A: §lmont erre (rnutet|e). B, lrlily.n m..§t.
l€hét már I

A: Négy kilométerrc. E: Akkor mlért be.
széllz suttogva I

A: Mert me3hült*m.
Mínden tábortüzvezctö ,,ió szcllcmc" d

Tegzes Lárzló r Tóbortfirl kÚnyve. Ára P 2.,lO
Ugyan, hoiy óltél ;neg riddig nó lküle l

K(}R§z§IlŰ TEtrV Á C§ERKÉ§Z-
Kö}TyvrÁnAK KrncÉszirÉsÉnn t

}líindcn csapatrrak van eserkészköngutára,
A *serkószkörryvtárakhan sok§zor válogatás
ndlklil vannak €gyijtt íonlos és kev:ésbbó
íontoso értdkes és kevésbbC értékes könyvek,
Hogy mlnden magyar cserkése et tudjon
igsz()dní, a §ajtó Bl,Zótl§áO összerillította
a cserkésrélethez sziikséges könyveket íon-
tttsság és szükségessóg szerítlt.

A} Minden .$epat könyvtárában
me§ven,

,Iátékcskönyu ..""..P 
'"20Daloskönyv .., ".. l} 
'"-*IaL §*.gail n{pdat . ., ,. . P t.60

Cserkészttezelők könyle" l. -,., .,.. P 2,.4í'
C,serkészuezetők köngu, }l, ,,.,,.. P 3.*
{serkésrtlueí$k köngue,,III, (s*itó

A.lapsrcbdlyok .,". "P.-.{l}
§ztlgólali szabáIgzat ,. . , .. "P .--.Sl}
Ruháaaíi sza,báIgzal ..,.., P "-*.6í}
'I'&btrozási srab(tlgzal ."... .P,..§ü
(iserkészuezet$k képesitési, iguzolósi

{.s megbizalósl smbálvzata ,,,... "P ---.".'}ü

Feggelmi birósági szabdlgzaí....,, i) -.60
S:erueiőlestüIeli káté . , ,. ,, P ... ..4O
Cserkéswezel6i próbóztaíós kiskátéia .P,;-.S0
Cscrkésánduló kótiáia . ... P *.0B

p ,§.23

Mcglgat Cserkész éo|olgamaí, laheídleg; be-
kőíDe (éDi e!ő|izeíési ára P 2.- )
Vezelők Lapia éololgamai,. Iehel61eg bekötoe

|éoi előliztíáí úra P &,*.)

B} Cserkészc§epatok könyvtárban
az A} d§írportb4n felsoroltakon

kivül rnegvan ;

Cserkészköngu .."" ]e *.*
Táborozósíkönyu, P 2.-*-
Cserkésznol*r ..., "P"--.ílüAzőrsmegterem!ése ...,. P l.-^
Áz őrs élete .. . .. . P t.*
,4,z őrsi rendszer és (r líz törvéry1 P l"*,
GgakorlaIi írsueze.tő , .. .. . P l. *.

Tóborliir.iköngu, ,,"..... J3 S.40
.Kikép:ési szuhtilyzal ...,.. P -,50
űgakrlrlali szab{llgzttl,.. .,li -....6{!
Xülönpróbcs:abó{gzal .,., P.-,.n0

Csapatmenetrend,... ..,." JD *16O
Tábarozósi menelrend. ( I., I L,

táborelőkész ités, túbotaezetés } P .*.60, *.60
foIagyar zászló és címet ... . . ., .: " .P *.80
Maggararszágtörlénete .... J) 1.*
Cserkész|őzőkőngu ...,.," P 1.60
Jamborue tőzésí reuptak ,, ,l) *,00
Térképészet P ,*.S0
Körnllékünk úllatuildga ... .P *.B0
Cserkésziáték srabálgzata ., P*-.Bl)
Yízícserkészet ..,", P 1"e0
Cserkészsnllcm a Dizen .., P --.50Famunkók ,...,. P r"l0
Gépkezelés P -.60Céttöuészet P *.S0
IItljitds ,. P*.Sl)
Rouercserkészel .... P*.S0
{]serkds; segéIgryluitós kískáIéja .. P *.2O
Időjóslós és ídőmeghatározás ..... . P -*.S0

{Folyt. köv.i P ls.4o

Bolrányos tördelési hiba!
,A Magyar Cserkész 22. oldrtán 'levő fonroo
közölnivalónk minden el6vigyázatunk clltfiér:,
íeieteteiére állva került a §Eöv§gbe

m§g a lapoilFordíisd
és így nyugodtan alolvashatod !



§serkészek a §zaharán
Nemrógen Budapestre érkezett nagy, széieskerekű

Ford-kclcsin két augol cserkésztiset és néger kísérőjiik"
Az aulósok egyike Ch. Croasdale volt, ki most rnár
Irarhadizben járt Magyarországon és legutóbb a Jamboreen
vörössginű versen_vkocsijával keltett feltűnést.

ilír Croasdale g_varmati tisztviselő Nigériában, mely
az angolok legnagyobb középalrikai gyarmata. Itt messzi
távolságra a legkőzelebbi fehér embertől, az őserdő á}tal
szegélyezett falva]i íelett őrködnek a gyarmat tisztvisetői
ós vigyáznak arra, lrogy a törzsfőnökök tisztjüket igaz-
ságosan g1.,akoro§ák és hogy §emíni a bókét meg n€ zavarja.

Ilyen áüomáson él Croasdale is. Minden két esztenrlő-
ben a trópusi éghajlat elleni védekezésül több hónapi
szabadságot kap. Minden ilyen alkalomkor megtátogatja
},1ag_v-arországot, 1933-tran ítt volt a Jamboree egész folya-
mán, }íost újból szabqdságra irrdrrlt i de ez alkalomma-l
nem a viziutat választotta, hanem szárazföldön kívánt
visszajutni Etlrópába. Ez az útja szükségképpen a Szabara-
sivatagon vitte keresz;tiil. A §zahara sikercs leküzdése
után továbbhaladt az északafrikai parton, majd Egyip-
tomon, Palesztinán, Szlrián és l'örökországon áL érkezett
Európába, hol etső nagyobb állornása újbói Budapest volt.

]Vír Croasdale két óv mulva, midőn rljból seabadságra
indul, {rjra rneg fogja látogatni Magyarországot.

A versenyaő halál
Sleinweg Ru-

dolfról, a világ-
szerte ismertnevü
német autó ver-
serryzőről hírlett,
hogy a Gugger-
hegyi verseny biz,
tos győztese lesz.
Sajátrnaga is {tgy
nyilatkozott, hog.v
rekordidő alatt
óhajt befutni a
célba, aztán kocsi-
jába szállt, próba*
képpen végig ro*
hanni a kijelött

pályát, Ánr rtrsszul vette a fordulót, azzal egyenesen a Nagy
{lé}ba, a Flalál ölelő karjába íutott s magával ragatlott
§gy rtrá§ik életet, gyanútlanul nézdegélő ember életét is.

Nent az első ilyerr eset, de az utolsó setrr. lVíert pusztító
tietegség dühöng szerte a nagyvilágban * a rekorclőrület.
Fáradó szivek, tihegő túdők s mi több, roncsolt testek
a nérföI,1kövei ennek a járványnak. Emberéletek pusztul-
nak olyasmiért, anriből a közösségnek mégcsak e§zm€Byi
haszna sincs. Mert biszen azért, hogy a versenyeken féke-
vesztett sebességgel tijabb és ujabb erednréuyeket sikerül
elérni, a telrerautók csak nem fognak egyszeriben száz-
hatvankilornéteres száguldássa] dübörögni az országúton.
Á íejlődés ínenete nein tiiri az ugrásokat épúg;,, mint
ahogy elveszti életét az, aki sokszorosan kockáztatja.
Most már az a kérdés, \,ajjon érdemes-e oly csekéIységért,
akár egy ezüstserleg, vagy a tömeg pillanatnyi elismerése,
haliatlanná tenni a józan ész tiltó szavát és rohanni vakon
a halál árnyókában, a rekord lidérce után ? " , . Hisz
akkora törekvéssel, erő és idegbeli felkészültséggel, amek-
korával a versenyeknek nekivágnak, sokkalta nagyobb,
haszuosabb dolgokat lelretne véghezr.inni l...

§em, az érdemesség felett kár vitatkozni l Ráad,ásu}
meddö vita lenne. Ákin egyszer írrrá vált a rohanás vad
gyönyörűséggel telí seelleme, arról lepattog minden elterelő
szó, Küönben is ez a rövid pár §or nent virdiratnak vagy
dörgedelrnes intelemnek készült, hanem csupán halálsikoly
visszhangjaként vetődött papírra, mint a rekordőrület
korának egyetlen elkapott pillarratképe. A látószernű cser-
kósz le tudja vonni a tanulságot a maga szátnára ennyiből is"

fogtisztitás
Tisztítso fogcit re§gel, §eltéí-

lenül §zonbon esie lefekvés
előft is" A Kolodonf fogkrém

enyhe hobio és finom tisztító-

ünyogo o fogzomóncot hófe"

hérré teszi. Hozónkbon egye-
dül csok o kotodonl tgrtolmoz

sulforicinoleolot, mely eltá"
volítio o veszélyes fogköv*f"

allen
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A íöt{t l;lkóí. az áLlatrlk ós enrtr*rek. óreznek ós érzései]t
sx*r,lnl. :intzngnak. agaz *s*iekszerltk. Áz érzés, ;l. lc]ki t'llct,
g*lrilit:vtli*"jc" az a;: niatrl, rnei.velt at cniiri,r" *z liiittta} t:lját,
?,azill; er az $serevit*]ek iríj?$p§ö ltirn:ája. 3.e c'.i,zrrh.,

leerv*:k imtí*i, *. tn. a szin" hang. §zng" í:l *s aiak íe.llbgrisrr
ut,án ktivetkerlrtl}c a rne}eg, hittcg, eirség- szümjiiiiiig,, íilé§,
tlytrrtás" {úrridság grr a kii}önf*it tesii jrjlapotck k*llenr*r {"l

,ii,e]}elrtet]en úr;Ssei *s r:,zt.krI rnegh:r'iadjíik * Jrrl}<i {rer:ítrir.li.
Kü]ön6s játóJEn i}z gtrrlri:ri gtrnrlrrlkr:Cá*nali. ilrig.v ntig

az úrzet.eket ds úrzeilnekr:t qa áilat,t,kban i* r:lismerlók, at}dig
*z érzt]is*kei- nenr f$y§zer ia8atiásba §t,l iék, Ázoj.l ltent c*oijái*
k r,lzun}r. }rog;1, a gon<itilkcirlár .1,1épessdgét kótselgbe vrx,rták
az á,l1irtok ójetlnií}iödesÉbe;r, inert az §la§a§{l}í} i*ili:lői*k"
rir: hcrgy cg_v közl-ieexí íok kinraratljgn, az ,ttiljest,* j-E:htll*1.1c*.

lnert ír ternrészetben tti:lcs .ugrás.
Hogy az egísz érzésvilágtlt nri.ly*tr kr.v*slrtr vt,lté!:

nzeliílt, nutatja az, hog_l: <ll3,an tlag.l, biilr:,lész, lrrjri[. §,:untl{.
csgJt az ertrllmi n:íikötlés vaianrclyes klséi"iiji:lr:k ós lrri:I.ié.k-
zöngéjéxek 1arlja és az tl<ltllgi rrcveléstutlrrt lú:l.v csak úr,t*ilrti,
akarati (:s erkii]csi ncvelést ilüliinböztet*tt, §}tg és ht érz*l*
nekről szótt, akkrrr csak a szópéreókrc gond<ilt" Petlig e
köriil for*g :r világ és rz inditja |tttre mintlaztrkat ü, ión3:e-
krl{, akik tetlre kc!pesek. Az
tln- ós ía,;lennlurtá: ,,jsszes
ó}etműtiirlés*i iirzésekkel és
Érzr:lnickjr-t.l varrnak rjssze-
kijtve Áz önferuttartásból ]ett
*e i)rrzés és gyűlül*t- a faj*
{trrnt;irláslrói az ilnzctlenség
és szerel,et.

Az tinítn,:itart ás arri},
ha.itja az i:l(jL, }tcrg1, triagának
n]rgszt)rezz(l ils lriztosílsa az
éltlt sziihsd§Iet,cit; a fajftnn-
tartás rn€g iil:ír:]rildt;zás árárr
.ls gonttrr+skotlik x 1tár és az
uiitilok tl]átiisáro] {s vdrj*i-
mérijj.

hz cgésx drzósvi}ág},ra,n
ltgéri ilkese}:b * mások érzé-
s*i,nek ris órzdnr*inek tütir{i-
zőtlésc a iíllcillren, á *qzivbtn,
vagyis;1 ró§zyt:.tJ *z r:gvi.!tt-
úr,zés.

Es ez az ílltatrétieieInr:ek
trkölcsj alapja. Lehcíntl, és
vannak ennek a tnozgalorrnak
még gazdasági, rrcveIéstatti tis
rtrás §zcmpolltjai is, t]e az
igazi állatvédő mindig irang-
s{rlyozni fogja, hogy őt az irga-
lotyi csr:lekcdrrteire dsösorban
il rószl,ét intlitja. lis Jra lzt
:lz írilítást bárnrcly o}rlairól is
1.ámadják rneg, ciég ránrutalni
áT,lá) ilttgy a részvél, az

;]]lal{r:.i szelt,tijt:l:, is i'l! l*z tlm}rtrb{no irtár periig a lerrriÉszétr.
f-t!|}li f§ir!- íli.ll1 l.úk],í]7. iissza, oi"ytrr képet, ami nint,s ;i l'lti/,-
1iiÉt-til!l. '1-1,1}.\ .l-z. h!tgv -!*jrtíi.ijik tz á]iatoi is: ulár p<:ili§
rti lir ii-t.i11.1illiix. it. nt I]; t,|,1,.:4l)(,.

.\z tlz. cIIlit ]et. tt-trlri,i x ttrrrrósz*t}ren selk;eorr;san
Jrlnr;áliri krirít-irgárrr,] lieirtutatttt.irk. nz érzósvilágra is vclriat-
kr_lllik. \'lill t,gv JlilE\ tirrlt-ilr:irrll*,ta az ónzéseknek, dt. tlt.
r:i lirjtlltir,lti t'.s ii.,,,zri ,'r.i,,.i ]iil} arnatai. lizclr is ittagatl*
hri irtia!n 1i;li.l. i,} iiljI,]l. \ i]]{rsáHr.,kát rll kell Ícgxtlnu.nk,"

{iisii pilianatra úg_r, iuir!k fi,] tliitliink, hog_v a világ
ii;lzts ílij,llilnrárrak ilriási }íissi_sipije ltlúinrulja és legyilzí
qz,]lcir:tó1-: _{nrazt,tlját, }1it tehetúrrk nii tz riltli. sztlg.úny
i,.,.ilrttiirtr emberrk ? Z-siIipg'Ii.1 épíitink é: gátakat rnrt,liittliu
trtrj,,,c'Ii lzalrál1,ozzák az eg_vtrrásra törő áratlatokat. lni]g-
tür.iék a sztrrverlések erejét és érv,ényre juttassirk az élet-
rirörrröket. líiből telret ilyen hatalnla§ cement és vasbeton-
l i"őtlítnr ényektt épít eni? A szerettlt, irgalorn, rÉszvót cs r:l ekvi5
i'rzrlltlteiiről"

!§rtz, Jrog.y itt ís ellenárral iitközünk {isszc l a g_viilii-
lct. kegyetien§é§, kiizöxy órvórrylíi fah,antaiv,l] d§ uilbqta*
gaiv*l. l]e ezekkr:J is *zárnolnurrk keil. )\{cgszűntel,ni nelm
ttrtl;rrk őkct, dt ulérsékt}ni, t:síikiienteni talirtt tikeriil *z

clltlrrá]Iásr*rt}. rri}rrttt!srü! iis rlc-
vcJtlsscl"

_Első f t-rlad*t trnk tclrírt, hr:gy
mqgurrk no okozzrink nráso}i*
nak firj <lalnr*t; tnásorlik. }iog_1,

rliisoli a t. rn cfiíaktr(lál J* 0 r,z vmk a.

{ítidalnrak rrkozilsái1iltl : har*
nrarlik" hog1. az tlk*rii}htltet*
ír:tt íájrlalnakat }chctő}cg
lliikkr:nlsi.ilr.

,\{l.g íltgj rrk lálni. hog,y
i1,1tlig tt*ttl * }rtagull|i lJvilze*
t,i:! l. }rajhi*sz uk, }rantltr tltlt srlk,"
rrak iparkrrrlunk fájrlnimai1,
rsi}l*1liteni. {:s iirr'intrlii, lJ},;]ra*
1;1tarti ; azaiait a rrragtrnk i.rlrl*
rltrgsdgát i:i n*gl*t*}j trk. }t]*rt
a ril;l§urtk Ólvezcte c,saii ititig*
(iriiií{ ,i.art és nag!,,.in tneg keli
t:rf r, !iz.rlini. a tnástil: ltoltlogí-
,. á::i íl} l al szrrzlt1 r'lriinr tis
*irrlr,rrt petlig iiröl.ikévelíl.

il:ir az ért eielrr rnagasatrlr-
li,nrjii le]kiképesség, mint az
ér_zttr i!s érzelent. ntdgis t,iibbet
tr ,cg}, jószívű kevísh}iri *kos
tnrbcr. egl szivtelce r.í.tr,;oslríil;

nrert anrtak ó!*tt bo}dog és
buldr.,§itó, ez 1reelig anllá} t$Lt-
ill.i ári a vi}ágnak. lntrtnét
,,L,l,.rL}l és tttrrrtll.a1,1l.

.,t,ieíiltil i§t ailts J Az
l]izi_.lcnt rnintlen l" --- }noncija.
i_iqltth* Faust.!álran"
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Pófolnod kell még valamif ?

Ha igen, mondlá+ok meg szüleiteknek csak

{eslésű *arka vászonárrif ás gyapjuanyagot vegyenek.

Az

lNDANTHR§N
{es*ésú árú birja a nnosási és az idő viszontagságai*
anélkül, hogy a színe {akulna"

lN§&NTHR§N
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A MA§Án l§ vÉnl §TT}N§r-lÁr
lftTÁ l §YuTÁY tsrvÁr,.t

Pa]i ebédet vitt ódesanyjának, alri kora reggeltői
kaszáit a réten, §lindnlás eiőtt €desanyja figpeltneatette
Palit :

,** Ázután rre csíntaipnlrrltlj ánr ! Vigyáez, nehogy kfu
essék az ebédben l Pali p*r§ue igért rnindent. Hanem
amint kiért a virágillatos rnezőro, e}felejtett rnindent.
Mint szilaj csikó nyargalászoit. a páesitos fűben jobbra,
balra. Nagy §zerenc§g! hqgy óde*anyja ae ebédlrorttó
}rosárba neru tett ftll_vékony ételt. tsízorry ezzel alighanenl
lrira,izolta tolna a l'isza kacskaringós voxalait, " . ,

_{rkot, bokrot ugrctt. j!íessze l*tért E réten keresztü}
vezetii {tl,ról. Mintlen *lóje kerül$ b*garat, lepliét rneghaJ-
szo}t, Közhen-közben kurjant*tt sgi}et-k§ttőt" Lábai a]att
ítöm e§y virág telte hatrálát, Dc hát goudcJt ís ezzel Pa!i,
miikor oly jól órezte rnagát. Á nagy kergetődzésbe egy kicsit.
beie is fáradt. Leült egy percre a fíibe. De még ekkor sem
vo}t tétlen, Kaiapját virággal alrart,a körülfonni. §zakít
*gyet jobbrói, egyet balról, csoktrrba kóti.

§gyszerre csak fe]-
íigyel" Tőle pár lépésre
egy kis madár lebeg.
Hol fe}emelkcdik, irol
rneg szárnyaival §rinti
a íiivet. Pali figyeli. Le-
teszí a virágbokrétáto
nézi a nratlarat. §z
nfntha repiilni sem lud*
nfi, c§ak veri szárnyaí_
val a levegőt,

-Slegíogonr
súgja ma§a eló Fali.
§leg érr, hiszen repiilni
sem tud! "{ fűben tra§yja
ka}apját, édesapj a ebéd-
jót s mint a rryíl ugrik
e}őr*, kap a nratlár
után.

De csalódott, mert
a,z pár lépéssel t*vá}:b
röppent. Pali utána.
§lir* azonban oclaért, a
m,adár ínegint, pírr }épés-
sel tovább száilt. Pali
Jiövettc. Á raaciárka le-
leszáilt egy percre a
lűbői irimagasló bogáncsszárra, mire pedig Pali cdafutott,
tnár cgy tnási]<on tilt.

Hiába volt Pa]i minden erőlködése, nem tutita elcsipni.* Azért is megfogla}r * mérgelődött. Hiába, nem sike_
r ü]t.

Jlíikor ptdig rnár vagy egy negyedóráig kergetőclztek,
il magasba szökkent ós Fali orra e]ől tne§§z€ elszáIlt a madár.

Pali megtörölte izzadt homlokát" Kiesit szégyeite is
nlagái. I(őrüinézett. A nap delet mutatott. Eszé]re ótiött
étlesapja,, meg az ebéd. Most meghökkent. Hol talátja
m€g az cbódet és a kalapját ?

Nézttt előre-hátra s elitr<luit a fűberr tapo§ot{. nyomokon.
Most már sietve vitte az ebédet. Édesapja már ötöd_

seör emelte kezét szeme elé. Yárta Patit. Yégre feltűnl
a }áthatáron. ]!íóg úgy§zer tnegköszörülte kaszáját.

* Móg levágok egy rendet, míg ide ér - rnondotta
rn,agának"

}íuttkába fogott. Be isvégezte,mire Pa}iodaért. Akkor
már a kaszáját törötte. Pali köszönt illendően, tnajd íoly_
1rlttrt ;

** I}tol az ebétl, édesapám l
* Jó, jó, fiam l De egy kicsit

anyáttrnal< volt sok a munkája ?

ktivette a mozdulat*t. A levegőben riz anyanartár leptloselt
ijedten. Éppen ú§y, rrrint a másik, mikoi í:ati
üldtizte.

Pali szenlót elöntötte a körrny. Ált{ szó{lanu!, mi:ttlra
lába földIre gyökerertzett volna" üsak édesapja hangja
térítetle megáhou.

* I{rted-e rnár, fiam ? }Iinden á}lat, madár, védi
otthonát, övéit . " . Mindegyik a ma§a módja szerint. Ennek
a kis rnadárnak nincs más fegyvere, ügy védi kicsinyeit,
hogy tova csa}ja tőlük az ellenséget,

Pali rnegtörli szernét, Megcsókolja ótlesapja kérges kezét,
* Édesapám, sokat tanurltam . . .

* lgen, fiarn l Sajnáld és védd meg a nratiarat, az
olyart árva, magára h€},ott szegén_v. . .

Pali még pár piilanatig elnézte a iiókákat. Majd össze-
szedte az ebédmaradékot.

* Edesapám, ezt itt hag1,om nekik t

-- Nincs szükségük reá. . .

Az anyamadfu éppen akkor iogott el egy testes szöeskét
s vitle a kicsinyeknek.

elkóstél. Yagy édes- Pali hazalelé indult. Apja pedig vágta tovább a ren*
deket.

Paii ho:nlokát t!öntötte a Jáz, §{egszeppent.
,..-. Édesapám, én... En kósiern ti. , . Íiritsapja *:srr-

dá.lkozva enleli leá §zemót;
*,* Te ? Persztl §leÉi§t p::jkcskceltái ? Lg}, ne ix

tagadd i

Pali izgett, moz§§tt. Bántolta E lelkiismerete, hogy
€desapja késön jutcrt,t. az ebédhez, lne€ hogy ódesanyja is
gzóba került. }íindketten ieültek it frissen kaszáit fűre,
' Pali kipakkolt a kosárbdrl. Ért*sapja gló rakta ry éte}t.

** Egyék, édesapánr !
** Jut neked is. íiam l §cgj hozzá te is !

De bizon1, Palinail rrem kcllett az éle]- Fára<ií is voit.
rneg lehangolt, is. -{pjá látia. hcgy bántja va]ami. ag3,rt
nógatta. hog.n* r,allja nteg, Pali húzórloeott, vé,gre akaCe;zva
nlt}gva}loita :

__ Édesapám. rt iaragudjek. ón, héstenr *j, íre§t
edesanl,ám _ . .

"-. ?ttdtarn, p€r§ze,
ilo51, t_uitanr ! No, nerrr
haragsz,:lm,

Erre Pa}i bátorsá*
got vett és e]mr:irtiia *
madáríogási ki§érjet+i_
Apja jóságosan végig_
ha-Ugatta" Árnini pedig
az ellód végére ért, rneg-
tiiröIt,e kését, zsebr*
tette. Ázután megfogta
Pali kcz*t ós vezette"

Yagy 15*20 !ópést
ha]adtak a ]ekaseált
ré,ten. §gy kis !e nem
kaszált íűcsorlró tlőtt
megálltak" Az apa félre-
hajtrrtta á $rgga§, bó*
longató íűszálakat §
szótlanul a fűre mrria*
tott. Egy fészek volt
olt, benne öt ki§ c§i*
pogó madáríióka, Azu*
tán kezét, a rrragasba
emelttr, s Fali szeniévi:l

De bizony Palinnk nem kel]etl az titel
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egészsógót6l, erejétö}, tudásától és tehetségétót fűgg az arczág §orsa._ Minden
si;ilonek kötelessége gyermeke egészségét megóvni, szeilemileg és testileg erösi-
teni, hogy helyét az életben minél jobban megállhassa.

§hhez nyujt segédkezet az Ovomaltine; a táperónek és a vitaminoknak
koncentrátumá. Az Óvomaltine kis terjedelemben könnyen ernészthető, élve-
zetes alakban nagy- tápórtéket juttat a §zervezetnek. Fiatalnak és öregnek
eröt, egészséget, munkabirást, e}lenállóképességet ad.

A legcéiszerűbb és hygiénikus reggeli és uzsonna: egy csósze tejben 2*3
kávéskanál ovomaltine"

Iskotában, turán, napközben, táborozá§o6 Ovoualtlne!

Az állatvédö vilá3nap hirdetése
Az élvebonco,lás el,leni és ál,jatvédő szövet-

séc angliai c§o|}oltja következő {elh,ívást
tette k(izzt! al ál]'atvét)ő világnap érdekében.

.,Mi az állatvédelmi világnap? hz a nap,
tnelyen az egész vi,lágot minderrki az álla,
toikra g,ondol és megklsér,li, hoEy segítsen
rajtuk, §zü,kség van-e ilyon n,apra, h<rlott
iátluk, l1ocy egy egész heie,t szenteltek az
á!latvédele,rnnek Nagyibritarrrr,iá,ban, Ameriká-
ban és másutt is? Isen. szükség van rá, mert
stlk ország van, ahol nem is tudnak errő,l az
,állatvédelrni hé,tröl; a,il,gl pedig *negtartják,
ott is tóbb hónap esiik közbe az riprilisi. vagy
rnájusi álilatvédő héi €s a,z okióber 4-én levő
átlatvódel,m,i világnap közé. Miért október
4-én tartrják a világnapoi? Jtleít ezt a napot
szentelíék annak a íi§V sz€t,rt eqnbernek,
akinek a lteve a }egd]sö sortran függ össze
az állatokka,l vató jóbarátság eszméiével, És
ez Assisi szent F§renc. Mi,kor és ki szer-
vezte m,eg a vitrágnapot? 19?8-ban az élve,
boncolás eileni és állatvédelmi világszövet-
ség arrgliai c§opoíija. Egy csehországi mun-
kás vetette iöl az e,szméi ós ezt rlr. winter
kisasszony közölte a vilá.gszövetség tiikárá-
val, fiogyan lebet a világnap megtartását
terje§ztoni? A vilácna,p iratainak, kiadvá-
nyainak tcrje§ztés,éve,l killö,nó§en tiel,}iészek,
tanító,k, írók, kia.dók é,s nrás szel}emi veze-
tök között és minden ilyeí egyéni, vagy tár-
sadalimi, egyesüle!i törekvéssei azakbal az
országoloban, a.hol biztosltani akarják az
]gazságot az áll'atok javála, E munka tovább-
terj,e,sztóséhez örömmel {ogad csatlakttz,áscr-
kal az .éltveboncrrlíls elleti 0s áljatvédelmi
"szövctsó§ angliai csoprlrijámak tiikára."

26 kutyakölyket hozt-tit napvilágra a kis-
tarc+ai Szultán nevű kornondor, 'lakács Jó-
zsel h,entesmesterré krrtyája, A kutyák rer,d-

szeíini ötöt köiykeznr"k és pedig óvenkérrt
két§zer, Szultán 26 kölykéből csak heiet tar-
tottak meg. mert több€t n.om tud a kutya
szopiatni. Minthogy eddig búszszoros köly-
,kezes yoit a lesszaporább eset a kistarcsai
kulyanépesedési mrrzg,almat vi,,lá8rekordnak
mondhat,iuk.

t|

Budapest §zékcslövárosi keríészet igazga-
róságának madárvédelmi jelerrtése. §z 1935*
1936. év tetén a következő intézkedéseket
ioganatosítottam a madárvédelem terén: Fel-
áliíttatta.ll 48 iészekodut, 15 rnadáretetőt és
a rnadaíak etetóséről egész té}en gondos-
kodtunk. Erre a céha felhasználtunk 800 k§.
madáreleséget ós a rigók etelésére mé8 30
kg iagsyút, A madarak védelme céljából az
órök€t uta§ítottam. hocy a kóbor mac§tákat
a sétányoktól tartsák távol. Morbitzer Dezső
m. kir. gazdasági tanácsos, kertészeti igaz-
gatÓ.

Feleoelték a selyemgubó beváltást árát.
Jóilebet a selyern nem lett drágább, mégis
íelemelték a subóbeváliási árakai, bogy a
selyemhernyótenyósztóssel foclalkozó szegénv
nép többet kereshesse,n és hogy elömozdítsák
a bazai selyemtermelést. Az elsőosziályti
gubó multévi E0 iilléres ára ;helyett 1 pefi,sőt,
a rriásodosztályú gubó volt 70 filléres ára
helyett 80 íillért iuitainak kilónkéít a §a-
l},emlermelóknek;

Négy hét a halászall tllalom. A földmive-
iésügyi miniszter az idén az álta!ános halá-
szati tilalmat rregrövidíteite és annak idö-
tartamát négy hétben állapította meg és pe-
dig máju§ 3tól máju§ 30-ic. A Balatonra vr:-
natkozó üzemterv§zelii balászatí tilalom áp-
rilis 1-től 30-ig tart,

Budapesi székeslöváros erdö- és freaő-
gazdaságl hivatalának állatvédelmi iolentó§e,
Az 1935. év iolyamán az állatvédelernre, de

különö§en a hasznos madarak védelmóre,
azok szaporodására kedvezó életkörülmények
létesítéséie isen nagy gondot foídíiottunk.
Az éneklő madarakat teímé§zete§ ellcnsé-
seiktő! is igyekeztünk megvédeni. Bár az_ s,l-
mttt tet nagyon enyhe volt, mégis etettük_a
hasznos mádarakat- és ezen cétból 240 kg
krrkoricadarát, 150 kg. napraícrgómagot, 10
kg, cirokmagot és 8íJü kg. narancstököt hasz-
ná}tunk fel. A narancstököt két részre vá§-
juk és ügy rakjuk ki a rnadarak eteié§ér€.
,Ezt majdnern az ö§§zes madáriaiták szere-
tik és szivesen logrlasziják. szernélyzetünk
az elmúlt évbsn is írtotta a kártékony és ra-
sadozó állatokat. Az 1935. évben 34?5 darab
kárrékony áltatot lőttek !e. amiért részükr_e
1061 pcrlcő lődíjat fizettünk ki, orvvadászók
és mádarászók ellen 35 feljeleuiést továbbí-
ttlttunk az illetékes hatósáso&hoz olyan kihá,
gásokról, ahol tettenéré§ esete forgott ienn.
Á büntetés egy esetben scm rnaradt el. A
nvár {olyamán rendszeresen vízzel láttuk el
áz itatókat, meiyeket a meleg napokon na-
gyon s'ok madár keresett fel. Beo§ztott §ze-
mélyzetünk az állatkínzást is ellenórízte és
minden esetben. amikor ez előiordult. azon-
nali közbelér:ésével mesakadályozta, ezeíL,
kívül 6 esetben íol i* lelentette a kihágókat.
Eddig a madarak eteiésére az erdő külön,
bözó helyén íelá|lított 6 darab nagy madár-
etEtő §zol§ált, a madarak iészkelésének és
ezáltal szaporodásának elősegitésére pedig
450 darab mesterséges lészekodut tartOttunk
tisztán. Mint,hogy hivatalunk a rendszeres ós
lrelyesen ve,zetelt erdőgazdálkodás miatt
kénvtelen a heteg, o'dvas fákat - a,hol pedig
a legszívesetrben fészkelnek madaraink *
kivágatni, ezérl m€E 80 darab új lészekodut
rendeliünk és tervbe vettük, hogy évenként
írjabb és íijabb iészekodukat íogunk rendelni.
Csizmazia l-ászló.

(Fo]ytatá§ a 6, oidalrÓl)
* Az Isten akarta igy, testvér l *- szóialt meg nyugod_

tfilo ** au UI adta , . . az LTr elvette. , .

A törtónetet kör,ető irnJ"riuo' egyik katonapajtá§unk
lörte meg.

*- No . " . ós hogy forrlu}t később az éle[ük ?
Pista bátyám §ajnálkozóan legyintett.* Nem tudom, firlk l A Pátert hátraszállították, mi_

eiótt még én felgpógyultqm volna. Antán az olasz frontra
kerültenr és a tisztelet€§sel i§ elve§ztettem az ö§§ze},ött€tó§t.
Ugy hallottam egy régi ezredtár§tól, hosy a Páter a
rohamért Fetenc József rendet kapott.

. , . Későre járt aa óra, elbücs{rztunk, rnent kilri a
ínaga útján. Bennem bizclny valami kevés lrltetlenkedé§-
mag maradt a történet nyomán. §zó ami szó, kételkedtem
& Ferenc József ren(lben és sok ggyébben is.

A kora tavaszon aztán rokoni látogatásorr íerrn időztem

egy Bükk-virléki városkában, este beszélgelésbe nrerülve
mendegéltünk, e]h{rztunk két ]assan bandukoló férfi m,ei-
lett. Élénken vitáztak.

*" Hatlod * sírgta mo§olyogva a bázigazdáí§, ,-* &
plébánosunk meg a tiszteletes már,, megint vitatkoznalr.
Szinre azt hinné az emb€r, hogy hatálos ellenségek, pedig
de}rogy ! Még a háborrlban ismelkedtek össze s itt megint
együvé kerültek, a papunk ott is }ragyta a ballábát. ..

A vitatkozók éppen egy utcai villanylámpa atatt álltak
és a lámpafény sugarába|t az óriástermetű pap mellén,
a fekete ieverendán tompán megcsillant a Ferenc József
kereszt. Fülernbe csen<lült a tiszteletes meggyőződéssel
telített hangja is: * De ha én mondom, Páterkám l . . .

Ők voltak. Dáviti tiszteletes és Páter Gótiát.
, Azt hiszerrry a rokonaim mé§ ma §em §ejtik, miért

vettern le oly hirtelen a hűvös esti szélben a kalapom,
Egy hitetlen Tamás kért kétclkedéséért gondolatban

bocsánatot.
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tr€AGHAR B§"H§§Hü
A szgrkesztóst irányitia: Éry §mil

,,Katonák, amit én kínálok nektek l fáradtság, veszély, harc és halál, hideg éjszakák fagya szabad ég aíatt s
forróság az égő nap sugaraiban, szállás, lőszer, étel nélkül, eröltetett menetek, veszélyes őrségek s a szurony állandó
harca ágYÚk ellen: azok, kik szeretik a szabadságot és hazájukat, követni fognak., - mondotta Garibaldi katonáinak,
akik valamikor - éppen úgy mint Ti mostan - voltak játszó kisfiúk is.

*

A ,,§zív" címú kÖnyvében De Amicis, az olasz szabadságharcnak egyik nagyon felemel6 jelenetét §rja le;
Lornbardiában e$l ti korotokban lev6 fiú, miközben fontos szolgálatot tesz hazájának, hősi halált halt. A harchoz,
íralálhoz hozzászokott katonák tisztele8ve vonulnak el teteme mellett. t

A magYar szabadságharcnak gyerekdobosairói. gyerekharcosairól ki ne hallott volna l
it

Kiscserkészek hálával emlékezzetek meg a hősi halottakról. §okat és jókedv6en játsszatok és szaladgáliatok a
szabadban, mert reátok is szüksége lesz Hazánknak !

Repülőgépen
a ielhőh ielett
Megkapó részlet vitéz Boksaq túbori
pilóta ízgalmas,,Kéngszerleszállds a

'Á'űi;:iííXr;| *r\Y' köng uébőt,

Gópem lassan tle biztosan emelkedik és eltelik kb.
|{1g3n9sred óra, míg végre 4500-ban vagyunk és a hó-
fethők íöló emelkedünk. Arcrrnk nyitott -iészeit mintha
tűvel szurkáInák. A hideget sokkal Órősebben érezzük itt.A hőmérő 40 fokot mutat. Bárányfelhókbe értünk. Helyen_
}e"lt. a nlp is ránkvilágít néhány mesoap"r""*. e "szJt
óriási erejű. A szárnyak többujjnyi vastág jégpáncéllal
vannak bodtva és sok helyen jégcsapok cítingÖriek te a
srárnyak végeirőI. A motort szürke zuzáara lepi ól. e pitota
a kormánykereket állandóan mozgásban tartjá rnert ftitOn-
,Den a l(ormánytmozgató huzalok egy pár rnásodperc alatt
j€t.aqyTána:k. A gép 

_ 
állandóan inog emiatt, hol 3obbra,bol balra és a megritkult leVegőben sokszor 20-30 méteú

esik, .a móto_r pedig néhány másodpercre ki-kihagy.
Az emelkedés itt már. nagyon.nehezen megy, á-e most,

hogy fordulókat nem veszünk,'Ógyenletesebben Óiriekeatink.
{. mótor aránylag még jól rneg}, lrol ellralkul, hol ismét
íelzírg_ és, ilyenkor mínt egy óriási zuhatag vág bele éles
hangjával e felségesen szép magas régiók dajlamósan süvitő
saelébe. Az ezer meg,ezer leselkedő veszély tudatát a le-
nyügözóen_s_zép }ép hÖmályosítja e!: az a fLlséges látvin},
l$_t az Alpesek gyönyörű panorámája nyuJt inr,"., 

-á

4000 méteren felüli régiókból. A pompás Ütképről a kis
Kodak_géppel csináIok "nenany t*lfei"li.-barra á Garda-tójellegzetes alahia adja tudtúnkra, hogy mfu nemsokára
a helyszínen leszünk. A,cukor_süvegszerűen h egyesedő, vagy
lapos tetőben végződő hegyeket, mint regi jÓ-ismer8srlkÖ
üdvözöljük. Dupla kanyarulatú völgyek, csizmához hasonló
törpe_fenyőfolt a hómezőben a mi írtmutatóink és nem is
igen nézünk eg}előre az iránytűte, amíg ezeket a ter-

. . . Felséges látvány az Alpesek györryórű panorámája . . ,

mé_szetes_ útjelzőket látjuk. KipróbáIom a gépfegyvert.
A lövések akadoznak a ritka levégőben, de azéitiűr]ietően
működik"

Figyel€k jobbra-balra. A má§ik két brandenburgivat
ítt rran a rqndevüm. Az idő elég tiszta, csak deből fóthős
az ég. Két-harom kört lrunk le a tó felső vége fötött, eközben
allandóan figyelek rnindenfelé. A repülőgép órájára nézek.
(')t perccel már el is mult a megbeszélt időpont. Már bosz-
szankodni kezdek ezea a pontatlanságon, 'amikor' 

atattarn
kb. 200 méterre e}y tetnOtoizlányból et6nrijU< a re i lranáe"-
burgi, szorosan egymás mellett repülve. Ugylátszik, észre-
vet{ek,. mert_ körözni kezdenek, sőt az egrik gépból inte-
geté§t is látok. Én 4500-ban vagyok, Ok Űeg nlrir Ortek el
ezt a m_agasságot, tehát várnom kell reájui. Ugy látornn
nagyon küszködnek a magassággal, mert ÓtCg ta§§án megyaz emelkedés. Három nagyobb kör után -azonban 

mál.
velem _eg3rmagasságba keriilnek. Szivélyes integetések egy-
másnak minden oldalról. Adelsmayer-tetjes §ázzal'elő}*-kerü| é9 irányt ve§z a front. felé, Mi e}3rel6re íélgáxz,a|
repülünk és_jól elóre engedjüÜ őt. Lassai-azonabnieljes
gázza| felzfukózunk mögötte. d megbeszélt randev{r tehát
tervszerúen sikerült és a íelderítórai előírt hadiatakzatban
elindult munkába a íront fölé.

3o
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_\r,,a 1-olt a szir sz,:rcs éri.elurólren. Ott- szii}'etett.:rlrui
az árr-alr-in3llaj tcreri. Aki enni arlotl neki, annalr dolgozotL,
an:ig a háború ki nenr tört. Akkor önkónt jelerrlkezett
gl,erekéveivel ós mihely{ a löv*szárok}:a kerúlt, iéle}ibőL
élt ott. Nyúlirnli tertneto, pirospoesgás ltópe, ararr_v*szőke
hia miatl csak Árva}ányirajnak hívtírk a ,{6-tisok. Nern
bánta,

-* Az i§ ott torem a mi riugó-rtngő rónáinkon, talárr
nekem i's annak kettett volna }enrrenl,

.** }Itrg3, a csudába ne í I{i fugná akkor marolira a
,cirótvágót ?

Kisvártatva nagy zenebona támad!. Árva Pista ki-
ngrott a íöclözéltből, írgy röpiilt az oro§z tirótsövényóhez,
mint a nyíl és vágta-vá§ta őrúlt ig5lehezettel, nénrán,
vakotr, nrígnern nragához térít*tíe valatni, maga §e tudta.
mi. Akkor vette esak észre, }rogy hiszen dörög az ágyit,
kelepcl a gépiegyver, pattog a fegyver, tele enrberlranggal
a levegő, tle nincs benne ismerős egy se, Fei akart rrgrani,
de a lába, a lába.,.

Tyű, a rézfoktlslit l §nnek a fele sem tróf:r"
Nenr bíz'a, S már ott is volt tt ntuszka s keztlte terelni.
--- Fiiába no ** csuklott íel a pána§za, --. a jámbor

birkákat rnirr<lig csak szamarak kornrányazzák.
Bekötöttók szépelr a lábát, eh,ették fegl,verét s tovább-

küldték a front mőgé.._ Ott mcndegéltünk ,;ketten egyedül" -- rtronclta
el később. * }{a nreglett volna a bqjonétom, bizony csak
egyedüt bandrrkoltam volna. }iagy elkeseretlésemben aztrtán
megláttanl egy fél trlatkót. Felkaptarn § úgy fejbekóiin-
ti.ittarn vele a rnuszl*át, lrogy nen köszön}rette meg. Harnar
lekaptarrr a sapkáját, kabátját * én se kiiszönhettem meg
** s ahog_v bírtarn, oly gy-orsan elbicegterrr,

Szalatlt szegtitr3i, artrig1 a tüdeje bírta, ami§ a lába
engetlte.. arníg a rrap nrutatta az utat. Azutárr lelrevert.
,Meddig ? }1íg a gyomra fel nenr ébresztette; krrrgott az
ürességtiíl, szemc ktlpogrlt!. az éhségtiil. 1Ijra csak feltápász_

kodol.t és büs bandukolás közben pislogó fény intcttc ór,a*
tosságra. lJg1, lráz}:ót jtitt. Keríté§€ nem volt, előtte lóca
pilreiL, ránóirezetlett, cle a 1óca lába kibicsaklott, Árva
Pista elteriilt s bizonv, bakamódra szólal[ meg,

Kinyill. a,z ajtó. Á lrailclt szó, a látott jelenet, a sebesült
láb, a muszliaru!:a elárult rninclent. A gazcta nem csodál-
kozott, iármát §enr c§apottn nálrrrrk is sokszor nregfor<luli
kereskeclő volt. l!1agyarul szóIt a szobában Árva Pistálroz,

*- Ez már okos beszé<l ; nregértem. FIol vagyolt ?
-* &z nem fí]írto§. r\z a fontos, hogy eltűnjék innen

s hogy ne üres kézze! rnenjen" Azt jegyezee meg, hogy
Tyiawa köril} nagyon sok a nruszk4. Attól jobbra van a
12. szibériai riivízió. Jó u:lat egyecitil Végortovány felé talái,
Ott van a 47, rnuszka gyalogezre<l, de csak a vii}gyeket
szálita rneg, Iljnek idején átbujhat rajta észrevétlenü]"

Pistának nenr kellett t.öbb. Dehogy is tudott volna
maradni, Nenr is történt hiba. Ugy járkált a muszka vona-
lak kiizött, mintha a tilosban járna odahaza ; silierüit is
átcsúseni köztiik. De alighogy bejött az egyenesbe, bqiba
keveredett. Kisnreilvésnél észrevette a magyar őr s rálőtt.
Árva Pista akkorát ugrott tőle, hogy na t Az ijerltségtől
vagy az örömtől ? de kinyílt a szája s alaposan összeterem-
teLLézte lövésre kósz pajtását, rnit pazarolja a kevés ós
clrága rnuniciót s miért nem tanul meg tisatességesen lőni,

Azután együtt _merrtek beljebb, rníg a parancsnokság-
hoz nem jutottak. Arva Pista nyomban leült. Arra téníer-
gett egy }ruszár, a lován._. §9, bundás, nelréz-e a bornyír ?

Án,a gyerek a lábát clörzsölgetve vágott vissza:* Rérdezze meg kenrl a lovát * s rnátis beugrott t
házba.

Onnan meg majdnern ki<lobták. Nem akart senki
mással sem beszélni, mint csak a Nagyírrral. Legorombí-
tották, zavarták, ajtót mutattak neki, hiába. Yégül is
célt ért,

** No, fiam, mi hozott ide ? Mondd el úgy, mintba
apát{nak monctranád.
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L*gsn*bb *avapzi *gl&ilüffk
r*s ö|tönyök *lkésuüllek !
Tisztelettel rncghívjuk mélyen tisrreit Vevő-
inket az áruk megtekintésére. Au áraink szcií-
dak, ae áruk * legjobb minőségben, a legsxebb

kivitelezésben, saiát üxemünk-
ben mérték után is késeülnek,

Állandó nagy raktár az összes

§zíve§ párfogást kór:

$YtRt|tl(tllll§
$nil0}l

BUpAPF§T,
lV, §ÜTŐ-UTCA 2"

Vlll, BARo§§_UTCA T7.
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* Álázatosan köszönötn, de nent kéréssel jöttem,
hanenr jelentéssel.

Nem sokáig beszélt, azért sokat órt.,- Alázatosan jelentent, vógeziem !.- En még ncnt.
kilnent I a kitüntetósi referensnek nreghagyta, hogy

a kijővő fi{t jótentését jegyzőkönyvbe vegye § magáhoá
vetl egy nagyezüstöt.

-- Fiam ! Oty kitúnő jelentést hoztál s oly szép. hogy:
sebesüiten is visszaszöktél ezer veszély kőzött. Fogadd
ezt, viseld jó egészségben és az Isten áldjon rneg l

Árva Pista nem mozdult,
* Alázattal kérem * mon<!ta, * nincs nrásorn, mint

ez a patkó. }Ia nem sérteném meg vele, tessék emlékül
elfogadni é§ Áugu§zta Nagyasszonyunknak elküldeni egy
szegény katona szeretetével egyútt. frsalra Jenő dr.

n

lt{errrsokára itt a nyár, a fiirciels itleje, nreg a vízispor-
tokó. Ilyen a vitorlázás is. Minthogy azonban nagy vitor-
lást ópíteni költséges, egyelőre csak apró modeileket fogunk
csinálni egy éles bicska meg esetleg fűrész segítségével-

Az első ,,yitorlás" nagyon egyszerü. Két faágat össze-
kötünk, a közepébe egy árbócrudat (vékonyabb gally)
szerelünk keresztrudakkal, ezekre ócska zsebkendőt varrurrk
és kész a vitorlás, (A tetejéről a halállejes lobogó el ne rna-
radjon. l) Ennek javltott formája, ha oldalt biztositó
gerendát is szerelünk fel. Yéktlny, h&jlított ágacskákkal
kötjúk oda a ,,hajótesto'_hez. Á fatörzsek hossza 20-50
cm köziitt váltakrrzhat, elrhez arárryos a vitorlarüd (lásd
rqjz). A felsó keresztrudat ,,kötéllell' rögzttjük a hajó_
testhez.

hz e|őző vitorlás inkább tut4iszerű, a másodiknak máí
hajóalakja van. Deszkábó} kelt kivágni a megadott méretek
szerint. Az árbócríttl a hajóhossz első harmadába kerüljön,
hosszq a hajótest kétharmada. Csak felső keresztrüdja van,
alul a vitorlaszéleket a hajó oldalához erősítjük, vókony
fonott zsinórral. A kortrránylrrpírtnak is van keresztr{rdja,

nelyet zsinórral
szintén az árbóc-
hoz kötünk.

A lrarmadik
vitorlás már ,,ko*
moly'o hajó, hogy

' íte'nrondjam
yacht. Törzsének
móretei, alakja,
kivágásának mód-
ja az ábrákon }át-
ható^ Ha a hajó_
test lne§van, a
csücstóI 15 cm,re
lyukat fúrunk és

beleerősitjük az árbócrrrdat" A hajófenékre a nehezéket,
egy plóhlemezt erősítünk (alut egy párszor felcsavarva,
rnint a szardiniás dobozt szokás; tekerhetünk bele esetleg
egy nagyobb §zeget i§, hogy s{rlyosabb legyen). A felerősítós
úgy törtpnik, hogy a hajófenéket befűrészeljük, beleillesztjük
a pléhlapot és apró szeggel od*erősítjtik a hajófenékhez.
Előzőleg per§ze a megfelelő lrelyen lyukat vágunk a
pléhlemezbe.

Most következik a vitorla felszerelése ; először a
vitorlarudakat csináljuk meg. Ki§ karikával erősítsük a

főárbóchoz, hogy forgatni is tudjuk. A vitorlavásznat a ratrz
seerint szabjuk ki, ügyelve, hogy valamivel keskenyebb
legyen, rnint a vitorlarrld, viszont tragyjunk.nekik ,,füleket",
amivel oda tudjuk varrní a kere§ztrudakhoz.

Hátra van rnég a korrnánylapát, melyet a r4iz szerint
úgy erősítünk a hajóhoz, hogy ferdén lyukatfúrunk bele,
melyen egy 1--2 c*r-es dróí átfér. A kormánylapátot szin-

loa

tén pléhlemeabill csinálhatjuk, rátekerve a drótra. A lapát
mérete 4 x 6 cm" A hajó orrára vékony rudat erősítünk,
melyhez az árbóc merevítő köteleket kötjük. A hajófarra
pedig vékony szeget verünk, hogy a rírd végét a vitorla
oldalra eresztése után zsinórral ide köthessük. Á

hajótestet, hosy tartósabb legyen,
esetleg festhetjük olajjal, vagy lakkoz_
hatjuk,

,Fontos ! l. Ha fel akar borulni,
yagy az árbócrnagasságot csökkent-
sük, vagy a pléhlemez mélységét és
s(tlyát növeljük. 2. A ,,kötélzeto' le_
hetőleg vékoly horgászzsinór legyen,
másf{tát hamar tönkretesz a víz. -.,

í{a készen vagyunk, ünnepélye-
§en rlevet adunk a hajónak (pt.
Feri bá', Dugó Jani, Jam, stb.)
és szólnek eresztjük. -- Jó szelet, .jó

vitorlázást l
Üreg Bagolg

T{
Yo anl
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A Magyltr GsL.rké$z§Zóvt|t5é8 Hi!atalos LapJa. Elóíizetési ára egy évre 2 pengÓ, amely égyszerre küldendő be. Egyes szám ára 20 íillór. Csekkszámla
31.4?8. Sze.,kesztöség és kiadóhivatal: Budapc§t, V, !.[axy sáírdor utca 6. Cserkészház. Sztrrkesztésért és kíadásért íelclős: I{osch I]élá dr.

Kiadia a lltagyar ösgrké§zszövetség.
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A megieité5eIet a következő címre küldd:
Xagyar €sertész r€itvéni,e, Budapesi, Y.,

§agy Sándor-utca 6.

iJ:.i.:::;:ie]< szeméIyes*n is llehrrzbai.i;l;k a

cse ikészhirzb it.

l. Képrejtvények
(4--.4 ;iont1

}" Kiegósritő reitvény
{ 1(' i}ut]l )

Iigé*rílsdteh ki az t!ii.lrlli hiilt1,11.1 lz;tl,il
lrat" }trrjd :t k*zrlrlbelíikc{, i'rsszeiiíiptxt.iit,l;

egy praltdikus cser}iószíelszcrrlésí tárí{ri ir.lr:,.
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§. Morxe*r§ityény l
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t. §élytgreitvány
1,{!!1:ctt ncmaet bÉh,*gri g* ,*l*ntlak ')

íl!i p.ltt])2" §zámtani rejtvény
(4 pol},t)

A Cilke ijrs tagiai 7-en eLh:tt:iroztlik. ho*r,
rendszeresen io§nak járni . nralgitszi§ctj
federtuszr:.láira. lsy is történt. ít,v lkói:üiiik
illindl:]11:lp ;nc:t,. ,úrztl., J rnliiik rrtittrlt:] nt:i-
sodik ti:iit;n. ;i hlrmadik rnilrtlcn harmadik
llápí]n é-\ í,{y tovirbb. Vé*re a heteriik csali
tnindcn heterlik na,port mcnt a fedettusz/ldába.
,Mikor követkcze!l lre tz az idó, nrikor rr:irrda 7 Oin,ke taiálkozott egy nnüOt az uszú,Já-
ban ?

ffio;gásbarr
*tár §s fillórtöi

msnfr gátutI
k*edvg kaphn,tri

Rákosi Vikror;,,Korhadt íakeresaeck''
.íínű könyYét {adia a §choltx T€§tVér*k
könyv-, papír- és x*nemfikere*k*dé**,
§,udapert, lX, Fefen{.köíiltf l?*rl).
§yeft*: Éeneífy },{árton, Rákospaloiál

l darxb keretEzett kép {adja l Holímann
Fer*nc, §udap*st, lV, 6*r,ló*:i-utca, í.,
!(á"§|y-köfút, 28), Hyerte: Crató lrtván,
Budapelt.

i darab fotópasztelJ íeilérqi {i(ésriri §ifkay
Tra cég, 8udaperi, Yll, Rákócri-üi

), Nyerte; Lóky tíiklós, Bgdape9t.

1 darab ái]atkerEi b€iéPöle8í (adla Sz*kes.
íóvárosi Állatkert). HyGrtei Kórö*sy
Re:,ső, Rákorpaíota.

l d*rab k.6nyv {adje űrerkt*zbelt. Brrda-
pG§t. l{agy, §ándor.uica 6}. Nytttel
telle Feir*nc, Győr,

1 dar"ab íotóakvar*ii lelvétei {ké:ziti ;
Di*kay ds Társa cég,8ur{apeli, Víl,
Rákóexi.út l8}" Nyert*; Tóth L**xló,
Bvdap*sÉ.

!{*lifiucb t,l*cke ; ",Emden" cí*0 müvér,
{aeiit í"{agyar }ba& könytrarbeí!, &$d§F*itl
íV* l+{árei:xrkrlrút ,}l;. |.iyerte, í4é*z4"
rox lór**fn §onyhá*,

",Vitóf,i §i.trek" ás ,,Érmunk{k" tímű' kö*pve-
ket nyell;*: §aíanrgn §yör6y, Pe§t*rl*ál}*i.

1 "].so 
tub,rs hrIenyv iadia: a l.í,üíler

l'ettv{rek uegydrreti eYár ít.). l.|ycrf,*l
§rÉke9y Érnii, §zombathely.

A május l-i srám rejtvdnyeintk
me8fgité§€ !

l. i. \j; ir;ü rl ,rrdii{ejt :r í.lirr, j, {.dj;i
llyúj|{izkod;ái, atledrlig a iakarird ér.3. Áltitr
nern esik fiets;i. } i5jítól. 4. Kakas is {r :l

m3gi} sZtrt!étdomlrján.
il..{ nevek k*i:d$belíiit kelj összeolvasti;

,.i'*§ár{aIj i:st* batkor".
IiI. tl61y na§}. ten§er:i hajó kám€nye, rrlui".

ról a belsejdbíil iényképez\.e.
íY. ,.Pilni*san 14i}{] él,ve ! Krisztus ulírr

ezen a hellu,en választr;!iuk mes ZOltiit1 úriii,
Jtniinek fiát íöv*zóiünkntk. flmlók* éljen
irrökké l"

V. 7, nsy ntsyai]a és unokája menii:k vr,-
Jjsz:l!. ?. l4 i,0llalt.ti taliikozott d,{1,_cgv
vuníri.3..3 ó-s lél évve1 ezeliílt.

Á raitványrovat ürenettí 3

Magyar Kálmán, Dunalöldvár. t84E mircirr-
sálr*n Budair*sten Szepesi volt a polgáíme§-
te; és l{otterrtliilcr az alpol§irmester. §lirtl"
két fie$iejid§t +iftlgadirrk, * Yarga F*rcn;,
L]]1.1sd r,l a ttrdnivalókat. Rejlvényeidet ki-yírncsia;: várjuk. _ §sikos lsivín, Pécet.
Rejtvéttyp:ily;iz,!tOd későil érkezeit. kényteli:"
ng| 1,,r'tl;rll,tlegsrlt;lriiltE11.

Jutalrnarottak ;

, Tibo.i §riká{§kén)iv'" és

: t- káoyvekee fiyerre l
l(irkgnhalas.

,,Robin§ofi
Zcembqry

Crusoe"
l§tyán.

i sorag .,?rinc* o| W]r.!e:"' i{{tnrerlúltet
ird,r Glüí€r Ede rt,, Bvdi'p*lt. Y, Lipót-kó|út Ó). Nyeít*; Tompar Xálrnán
Budegert,

l deab köiyy (adja Cserkérzb§ld, Euda.
prrt, Nagy §ándor-utcá ó). lily*rtél
Vldorrki lrtván, Békésc**ba"

Toína!.rryomda mérynyom{*r, Bud*p**t.

t

-J* 8B&fu



,rTissteleítel
feleníIrezünlc
nagyídborra.!"

Ilálózsák ... . P 4.--, 3.50
F|sásó, Ieszetelési hudiangag ..... P --.60
Cs" B. petróleum őrsi vilrarlámpa.. P P.90
Stukklabda, bőrbőL ...... P-.98
Iia.k, erds kőris|őbóI,

180 150 17 0 190 cm

csrnrÉsz DlszEGyE NRu HA
l36_I116 cm lcljes testmagas-

ságt1 |iú.k számdta*

Körgallór,,, Y ilág lábor" l odenből mfu 13.őO-tőI
,,Katakdn", IódenbőL ., .. mb lB.óO.i.őI
,,Jamborce", lódcnbil móltS.óg-től

\:ilrarkabát,,,Nomál" szöuetbőI mar 12.ő0-í6I
Autótetőből . mfu lB.í0-től
Aulótető bórszcgélgcs,,...... mál 2l.őO-t6l

clPőK
il6rlöIüópö-uCd j egg ű, magasszót ít

33_3ő-ig P 12._, 36_39-ig P l48a
10_a6-íg ...... P t8.-

,l amboree-uéd ieggű, mag asszótú.
35-39-ig P Pl.í0. 40-.l3-ig P 26.-,
41-46-ia ...,.. P27.-

KA RAKÁ N
a szabványos cserkészhátibőrönd

Cscikészkalap.
Csapatszün, |ém, kalapra
B9gIár ,

Arvaldnllluicsokor ...,...
Cserkészjeluéng, kalapra ...
Hungária-ieluénu ..,......
Szöuöü csapatszárn ..,....
Ngakkendő
Ngakkendőgyűrű .........
Nadrdg, khaki, lóden .... .
Derékszíj, liliomos

Fcntiek eggenként is meguásarolhalók. Jeluérut
és csapatszlúlrn csak íeljes |elszcrelés uásárldsa

utdn jdr.
sagyanez az eggentuha, ha d íestnagasság:
123_131 cm ... ., |zalo lrs.52 l147_1ő8cm... .. lzc.zo lP1.52 l

CSERKÉSZ TÁBOR! EGYENRU HA
( Kiegészítés )

13ő_116 cm teljes tesJnggu3-
ságu íi(llc szdmfua*

Earisnga, khaki, gt]ttpot.. .,

* Ugganez,
l23_I34 cm
147_158 cm.
159_170 cnl

P 2,_ 2.1*fl 2.7O B.-
NylJveslzők, l é mué gg e L, szab álg os lollazússal,

50 cm. hossz(t -.3ő, emelkedés I0 cnl-
ként... P -.06}lorse|r6s P l.S0

Cserlrószsíp, zsinórral ..... P -.a4Csetkószvlüanylámpa, A.hrrÁ.i színű . P 2.-
§l|hny6lgn P 

-.7O, 
_4ü

7ncblámpalzzó .... P-.l8
ilonád clsősególykészl.et, |émdobozban 

1.90
Nomád mosdókószlet, uás:onlokban P P.ó0
Nonád aprószer€§ké§zlot, ín^OoOorOlÉ 

r,uo
Portyózóesejkq nég gszeg leles aluminium

P s.gB
Fülcspohár, oodlis|orma ,,. P -.aKulaes, bordds . ,,. ...... P 1.8B
Evőeszköz; kandl-ailla .... P -.7BSó- ós paprlkaszóró .. .... P -.86

IlátlzsákcsomagolózacsMk
P _.3q _.60, _.64

Fill6ros túraz$ikok, iinom norvégzsákok
nagy választ6kban l

§átor, Nomdd, 200 x 900 x 180 cm . P 26.-
Apród, lőOylőOx130 cm..... P 19.50
RoDer, 260x250x180 cm ..... P 37.50

Takarók . ,, már P 8.BO-ídl
§zalmazsá& 112x191 cm ....... P {.60

Irán5ríll 25 30 36 mnP *§6- t.r0-- 1m--
Tórk6ptárk8, celluloid, uiclszosud,szott P 2.80
Cserkóazkönyv .. .. P 2.-
Daloskönyv ...... P l.-
'fáborozósl könyv . ,.,., ,. P '2.4

,rF"
,, A"
,rC"
,rR"

10

1ő
ő0

2ő
30
3E
10

12
17
o4

8.80
7.őo
9.60

12.50

ha a teljes lestnlagasság :

..... l 4.90 l 3.G0l

..... í j.00 l 4.60l

..... | 6.40 l 5.10 |

Árakat és részletes letrást lásd tavaszi íelszerelési tájékoztatónkban

Sd*§§"tr§líff*§s p§§rtrffi *s*rf í
34.383. számú postacsekkbefizetési lap hátán kérjük

ffi{§mpffiffi§§ §m §*ffm§e }y{*§r§g ;
CSERKÉSZBOLT A CSERKÉSZHÁZBAN

Nagy Sándor utca 6
18-7-64

-**g --_ ,_,_,

Budapest, V,
Telefon tI-244,

::rB lr:16
-.o4 l --o4
5.50 i 4.50

-./Á l --.44_.ü0 l -.;t0
-.aB l -.4lt
-.36 l -.r46.60 l 1r.60
s.70 l 1.90
1.90 l 1.30

centimétet


