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valamennyien, mikor halottak napján a temetőket látogatjuk,

Mennyi érték van eltemetve ! Egyik sirban a tehetség, másikban a

szorgalom, harmadikban az áldozatos munkakedv. Máshol a meleg szülői

szeretet és önfeláldozás.

Mi csak járunk a sirok közt, áldozunk a kegyeletnek, de nem jut

eszünkbe, hogy a halottak kincsesbányájából bányásszunk , az élők, saját

magunk részére valamit, Pedig mennyi értéket találhatunk, csak keresni

kell ! Vannak itt országosan ismert nevek, kiknek élete nyitott könyv

előttünk. De találhatunk e!hunyt rokonaink, cserkésztestvéreink,

barátaink között is bőven olyanokat, kiknek életéből értéket, kincset

bányászhatunk.

Az imádságon és kegyeleten kívül a cserkész, temetőben járásban

kincset is bányászik. A halottak te§te porladjon €|, mert ez a Jóisten

gondolata, lelkük a7 örökkévalóságban ól, de n€me§ tulajdonságaik,

példaadásuk éljen itt a földön is tovább bennünk

mAGA§BA§uÁttÁ§
Neha, úgy érzern a lelkenr kireptil
A gyurlO foldi po.huvelyiból,
S vígan seOkellve a magasba száll.
}u|int egy gondtalan dalos madár.

r1.. tl'önn a mogasban, ha ki.tit a nöp,
Vida*a., szárnyaló dolba Lap,
C."rgu* repül dalom a légen át,
Víuszhangozva járja be a határt,

S mrkelr mór ellankadt lelkem.,eL a szárnya,
Megpihenni lérek egy virógos ágra.
C)lyan boldog vagyok, olyan liszta s nytrg,:dt,
At L'd"á"' olelni az egése o'lunolior.r 
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!§evezeteseblr iralot t ak a kiirte|,Iet,eő s{rtáblákban talírl-
hatirk :

Ády Erttlrr:, (tl{i,19.) XXIX. tábla..Iókai rnauzoleunra
nrellett - a főirtvorralotl. - - Arttárus Ztrltán ir<i, (f l9;tii.}
XXVíI. tábla, 12, slr. ** Arang "}ános, it1882.) XIV/ry, " ,

Batthgáng tajos, akit a haditör,vényszék golyó általi haláIrt
ttólt 1849 okt. §"-án, a rnásoelik kereszttit után köve;tkeaő
Batthván_y-keresztírton levő rnauztlleurnban" 8(ul||i
Dezső, aMilleniutn mitr."elrrökrl. 1tl$t1,) f)eák útrln, XXIX
2, rész 7, --- Benitlkgn( Baj:a Ll,nke írónö. (t 1S05.) X Xl X1
75. * Blatrrr I.ujza a Jlenl7.et esalogánya, (t192ti.) A íóírt-
vonalotr a XXIIí. táb}a msllett ae éseaki árkádos sír-
emlókek után, Jókai sirja nrcllett" *, l)*lnrrdy §yöző iró,
(t1916,) XXl30. ._ Damjarrich tábornrrk özvegl,e, XXIX1
72. - Deák lrerenc, a haza biilcse, (t1876.) A tetrrttő kiizepén
íekszik, üerstner átlal készit,ett, mauzoleumban, a rnásr:dik
rltvonalon, az u. n. Deák úton. -* Erkel Feretlc, (t1893.}
XXIX/r, rész 6" --^ Gaúl József, a Peleskei lrót.árius írrija,
(f r906.) 1X/l09. -- űarag Jínos, az Obsilos szerzője,
it1853,) xxíx/l. rész. i,}8. -- Görgeg Arthrrr, (t1916.) déti
kriptasor 7. -. Gyulag Pál, (tl909.) északi kriptasor 558. -*-
Hc7rnu.nn Ottó rrrnitolósus. ít1914.) IXi85, "- Horpitltrn üttó Órnitológlrs, {tr§14.i I X/85. ^* Il.atpiltlt

Mi}rály, csanádi püspök, történetiró,
k;"' (t1878.) északi kriptasor 286, * lrúngi
í,_ Dániel. ít1892.) xxíxll. rész 8, ---
ffi Jris:n/'!iárí, (f19l6.) x'XvIII/l8, --
ffi Jrjlrai 1\íór, (t1904.) az clső számrr ka,
ffi nuval saernben leyö mauzolerrnltran. *Duval §zenlDen lcYo mauzotetlnlDall. *

kammrrmuller l{ároly. Budapt,st elsií
polÉármestére, (t1l}97.) XXYIItfJ6,
-- Rlapka György, (t1.392.) XXIX/-1,* Kisialudll Károly, (t1830.) X XI Xl2.
rész 1. **' Kossuílr Lajos, (í1894,)
Trrrinlran, rle hamvait a Inagyar
llemzet hazahozat,ta, A }rarmadik ka,

A temetőben, *t porladó teíetnek
városábalr elfogórlotlan és mcghntot-
tan sétál mindenki a multról mesÉlő
sírkővek kózött- Nólrai ismerősiik ós
ismeretlcnek} rokünok ós idegenok bé-
késen nyugosznak szép sorban egymás
mellett"

Áz őszn a masa lrcrvadásával g a
téli álornra való készülőtlésével lelhívja
ez *mb€§§k figyelmót testi életük mu-
trandóságára. Másleor €§qk ákkor vÉ§z-
§uük é§zre a temetőt, ha egy-egyújabb
elköltözöttet temetünk ürök nyugvó-
helyére, mo§t, ő§szel, neln kerülheti
el figyelmünket a legkisebb temető
§e!n. Gyerünk, nézzünk meg egyet és
nem is a legltísebbet, a világ sok millió
temetője közül.

Á halottak városát, a Kerepesi-
úti temetőt, kinn a Fiurneí-írton,
nyolcvanöt éwel ezelőtt nyitották
meg é§ Kerepesi-úti temetőnek neYlY*
ték eI. Amikor 1849 tavaszán a teme-
tőt megnyltották, a kerepesi ország-
iutat é§ a temetőt pu§zta rétek válase-
tották el egymástól. A várostól a temető
ugyancsak messze volt.' A mostatri
Rákóczi-{rton, akkor még Kerepesi-rlt,
,a Rókus kórház volt qz utolsó épület,

\'r§ ücí*lr1]!t ]]ll1,11! lr,!i.

nuval szembt,ni íőútvonalon. * Mada,
iúss József, l0$ évtls korában, 1915-
ben halt mcg, XXVIIí/22. * Murti"
nouics Ignác, (11745.} északi kriptasor
412, -- Muikúcsy Müály. (f l9O0.) a
fókarruval balra. Feltámadás úton 33.
-_ fitez Nagy Fál, tábornok, (tt927.)
XX}X/134.-- Paulag Ede, (í1894.)
X XI Xi211. Pető|i kriptájában
nvuqszik Fet6fi Sándor at},ja is,
xrTrlt. ré§Z l. ,* Pd.ga Lajos, (tl914.)
I X/10. Rtuictkg Gyula költő.
ítltt89.) XXIX/l, --- Simonai József
ihrO,' magyai óbester, -(fl832.}
XYlII/1. rriá r. -- Szloianouíus, Jenő,
a NíátYás tt,tnplorrr karnagya, (tt9l0.)
XI/35. _- Trincsícs }íih{ly. a szabad
sajtó bátor harcösa, (t1884.) XIíI/6tj

- Türr Islván, olasz kir, altáliornag1 ,

{t190S.) XXVII{/28" -* [ljídri Erlc,

'Tú1 a ítókus épületén, mo§§ara§ réteken vitt keresetúl az
,út a temetőig. Akkor azórt nyitották meg, hogy pótolja
,a balparti régi tern§tíiket, a váci-írtit, a józsefvárosit és
* ferencvárosit, amelyek már megteltek halottakkal és aka-
dáIyai lettek a vfuos terjeszkedésének.

Pesl, a szabatlságharcban leromlott váío§, akkoriban
vajmi kovéssé bíztatott azzál, hogy milliós Butlapest fej-
lődjék belőle. Ncm nokkal volt több lakója másfólseáeezer-
nél. Teljes joggal azt lrittéki hogy a kétszázholdas temetökert
időtlen-időkig elegendő lesz. De az egyesítés után Budapestté
bővült régi Pest fejlőclése, felborította ezt a szátnítást,
{tgybo§y t886-ban a tráro§ lakóinak száína már féhnillióhoz
járt kózet és meg kellett nyitni a rákoskeresztrlri ,,írj"
temetőt.

.d régivó vált Kerepesi-{rti temető a lro}tak arisz-
tokratíkusablr városává lett, a székesfőváro§ az or§zág
§üdapesten pihenő nagyjai számára igyeksaik fennt§ftani,
Igy vándoroltak oda lassan a §teg§züntetett régi pesti teme-
tők halottnt közül aeok, akiknek csontjait a nemzeti kegye-
lot őrzi. Pétdául így költöztette át az €gyetemi if}itság
18§9-ben Kísíaludy Károly hamvait a régi váci-itti teme-
tőből, a}ot 1830 óta pihent.

A Kerepesi-ílti tem€tő főbejárata a Fiumei.{tton y&trl
köael a Baross-térhez. Utána még az 1. és a 2. számír k*puk,
.t íőkapunál kezdődik a sírtáblák számozása. A legseebb huszái - sírcmlók
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hires színész, (f1915.) XX\rII#0. * Vujd.a Járros költő, (t1897.) XIíil7.
Vörösmarty' Jríihály, (t1855.) északi kriptastlr 316. -- Zichy Milráty grót,

festó, (f 1906.) XXVIII/14.
Á "budaóe§t,i temetőkben alig van v§r§e§ síríelirat. Legínkább még a

Kerepesi sírliertben találhatunk. §7eket viszont nem kisebbek, min,t §reguss
Ágost, Kazinczg Ferenc, Arang.I'ánoso Ggulaí Pál, §raöoleslca Mihály, Kazma
Andor írták.

Esvetlen kivétel is akad, ugyanis Júszai Níari előre maga megírta sítryer-
sét s liesette fel a lebontott régi Némzeti Szinház kövciből készített síremlékére l

Ti ittátak be Ielkem lángjdt,

Régí szinhúzunk kedues köueí,

Ti |ogadiátok múr ismerős öletekbs

Kilobbant poromal,

Y adoslai dalkötrtőnek (1839-1908) siremlókére Koznta Andor (1,861 *1933)
ezt a költernénlt írta :

Átti meg mag!!&l, úlli meg e slr mellett,

It:t a szeltők muzsikál lehelneko

Cgönyörű szép maggar nólák hatatt édeaapfdl,

Ealhatallan ggetmekei : nótak síraíldit.

Arang János sírverse Jeszenszky,
Thurócri Adolfné kőemlékére van
vésve a Kerepesi-trti temetőben. A
költő ezt ererietileg nagykőrösi volt
tanártfusának, Szási Károlynak felké-
résére írta, fiatalon ellralt első felesó-
sének. az lduna néven ismert költő-
ilőnek a nagykőrösi temetőben emelt,
sírkövére:

Egész teste szenaedés ualt,

Egész lelke sreretet,

Az su|gúval |öldbe uonta,

Ez a mennybe síetett.'

Jabb ís nekí |enn a rnenrugben,

trIint itt lenn a főldt szennyben.

Ott van ígazi hazáfa,
Szereíteit od,auória.

E6y kisgyermek siremléks

Arany János egész szíve benrte
van ebben a versében. amelvet fiatalon
elhalt leányának, a'nagys"zalotttai te-
metőben nyrrgvó Arany Ju}iskának,
,srét| kálmán református lelkész hit-
vesének síremlékére vésetett :

Midőn rancsalt clnaa§an
' Diadalmas lelked megáIlt,
S megnérue bútran a haldllt,

Hitlel reménnget gandagon

Indult nem |öIdi utakon
Egg uolt közös szent u{gaszunk
A lélek éI: tal.úlkosunk,

Arany László irta meg vissza-
enrlékezésében hogy a, sírvers utolsó
§orának seavait. Juliska haldokolva
így monclta: Ne busuljanak ked_
veseim a lélek él, mi találkozni
fogurrk".

Arany Jánosnak ezt a sírfelíratát
harminchárom síremlék ismétli meg a
Kerepesi {rtí temetőben.

Költők, különösen Vörösma$y, Arany, Petőfi, Tompa verseiből vetí idé*
zeteket sűrűn találni a temetö sirkövein. -

Meglepő és csodálatos, hogy 191,i**18. óvi vitághábor{r a temető költésze-
tében, a sírfeliratok irodalmában nagyon kevós emléket hagyott maga után.

Pete Lajos somogyi főszolgabíró, zongoraművész, dalköltő (t866-1924}
sírjára vésték a drága jóbarát és a csupa magyar lélek dalköltő, Antal lván
miniszteri tanácsos (t877-1931) ,,Számlálom a rózsa]evelét" clalának követ-
kezö gyönyörű verssorát :

Ha lóíam a uuzdor|elleget,
Lzwgetek uele Tenéked, !

Csdk István, Ady Endrének ,,Az Ur érkezése" clmú verséböl iratta meg
1928-ban elhunyt feleségének, Nagy Juliának sírkövére;

És megva}cultak hill szemeím,
Meghalt i|fuságom, , :

De őt, a féngest, naggszerűt,
Mindörökre lútom !

_ _S9k szépség_éstörténeti érdekesség ván a temetőben is. §sak meg kell
találni. A temető sokra emlókeztet s a temetönek van külön költészete, is.

Nyáry í,&sztó.

i A Fetóli-cgalád tíremléke

Vörö§marty Mihály ctrcmldke
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Rorne, llen.ise, A nómet is tag*szk<itlik
ezek|tez: Rom, Yenedig, Xí.ai.Iand.
Genua, Miér,t mondjunk le éppen mi
szókincsünk régi elerneiről? Használjuk
ezeket az ősi váro§rreveinket: I)reztl.rt,
Lip<:st:,, Borrlszló, Tiibínga, Nú7ltl1.11,
Y elence,

lön-tnegly közt tartsuk meg az ellcn-
tétei.

A jr-lrr közelíLő, a ttrcgy iá,volító ér,
telrnú. Nem helyes beszéd telrát. ha ar

Gyiinyőrű tllgonciolás l tis mi a rnegvalósítirs
Inó(lja:'

* - Az, hogltr olgan hell1ekcn szálluttk táborbc, tll11an
helyekre yatúndokaluttk et, nvlyelthez a maggar nemzeí életé*
nek ualamelg nagg esemértge |űrődik és felttiíljtlk azl az ue-
méttgl, ami ott huldattóban lezailotl,

**- Persze, erre alaposan elő kell késziilni ?
*- Terrtészet.esen ! Xl.árcsak a:ért ís, mert a tiirtétvt

hűségétil nent ssabad. eltérniittk.
* És ebben a telkészii]ésberr lesz szerepe maguk,nak

a cserkészfi(tknak is ?

-* §őí ! Igen |antos feladat húrul retiiuk ! Ahhoz,
lugg karhű nlódzn megeleueníthessük táborhelgünk akkori
életét., isnvrnünk kell az akkoti |egguerl, ijltözetet, harei szo-
kást, tttipéleÍet, nót(tl, tdncat eggar(tnt. Ert az ismeretet pedig
csak kutatós (trlin nyerheliük el. Ez tl kutalús lenne a cserkészel:
|etatlata. Ma múr keués olgan történeti ncue:elességű helg uktttl
hazdnkbutl, cunelgiknek ne, uoln:a meg tí magq" irodalrna. ]|Iost
mtir a lehe.t(iségekhez lcépesl a csapalok tagiai összehordiúk
nindazt a íofrúsmlulktit, anlr a uúlasztott táborhelyre ooltat-
}o:iÁ, d.s a pararu:§llokuk irúngttúsáual megosztiúli egymús
között a szerepeket. A. nótakedtlelők eluúIlaliúk a lcorabcli
ttótúk összeggüjtését, ők lesznek a ,,regősöl|'. A ,,|eggtter-
kavácsok" megmintázztik a uit.ézek |egguereít, músok a harci
szokásokaí tanulmúngazzúk, hogg a csataielel7etekeí mtg-
{elelően játszhassúk el és ígg toutibls , . " Mire elérke:ík u,

lúborba *zúllds id.eje, ukkarra ezl a sak|éle érdekes llottatkoztist
m.inrl |et kell ,dol,ganú, meil a láboúatl késő ez:tl foglalko:ni,
Ott múr az áléIendő karho; idom{"tva folgik az étet. A: őrség
az elkószíteít feEyuerrúsolatolckal tIllia a párlút és este a Íűzttél
a históri.amandók elregélik a hel.t1lwz fűződő monddkat, el-
mesélík a dicsőséges bajuíuásokat, a. uúrnép tetteit, hadako:úsai{,
amit azt<tn meg ís ititsranak al eggkotu tsataleírdsok alap-
iún.. .** üsak állótábr:rok lesznek ?

* Dehogg ! A mozgó és uízitábarokra, s(ít a hallandiai
iallbaree-ta menő l{lbarazókta is totttos szerep uúr. A iam-
bore,e-csoport képuíseli majd ar ősmag'gar kalandozókat, akik
be!ártúk kercsztül-ktlsul Európát és kitl"ccsel megrakadua
tértek haza. Ebben az eseíben terntészetesen szellemí. kitwsről
aan szó. A.z ő résl.ük, Itogg ellessék az itthon még ismerellen
cserlcésziiggességeket és ha:atottulua, megismeltesséle a han-
maradtakkal. A uízittiborok ped,íg majd a maggar scj/rrís-
haldúk éIetét éIik, his: annyi dícsőség |űződik a naszódosok
nepéhez, A mozgótúborok uiszant a uéguárakból a |alaakra,
uárosokra kicsapó élelenv és zsúkmúngszerző csapatokat íogiák
ietképezni. Ámde ezúttat a harúcsolók ajdndókosztók lesznek,
akik a:, úIjukba eső |altlak ttépét az őseink raggagó tetteiből
íakadó, a jöttőre uonatkozó hittet és reménnyel iggekeutek
megtóIteni,* Eszerint mozgalmas tele-nyara lesz a magyar cser-
k€seetnek t ?

*- trIo:galmas bizong * |eleli mosolgogaa Ed.e bá' *
és reméliük, hogg eredménges is * s már feledue ts, hogg
interuiuétt |aggatiók, szíwel*léIekkel belernerül egg úiabb, a
tábota tsanatkozó túrggalúúa.

Hát, ha a ráál<ltlzott rnunka értdkóvel és azzal a
kedvvel mérjük a sikert, amivel & történelni tábor ered-
nrérryességéért dolgozik ma a firagyar cserkészet kicsirrye-
nagyja, akkor felejtfuetetlen élnény lesz valamennl,iiink
számára, az kétségtelen t - 

lo -.-

utcirn ezt ísérjük valakitrc,k: Holnap
eliöuök |tauzárJ., tranertl: elmeggek hoz,
eád. A némct morrd ilyerrkor is Aotri,,
m.ett-i.

Hox,-uísz közt is tartsuk mrrg az c1-
1entótet.

;\ lroi kiizelitó, a tlisa távolító értel,
mír. Nom helyes tehát, ha vala,kirrok
az utcán azt mollcljtrk: Holnap elh.ozollt
h<lzzild az új körryvernet is, hanem: el,
lliszent, bazzád, A német mond ilycttkor
is bringen.-t.

Tt}RT§N§tlWI TAB()R
ÉsA C§§RKE§zET
B§§ZÉLG§T§§ maAGÓ §ü[ oR§zÁGo§ vW,F§]ű.

TI§7..TTnL A TönTÉNDL}[1 :láBoIl{}KfióL
Jelntondat:

,,Vitézek. rni lehet.
f s;lélcs ióld feletr
Szebb dolr:lg a végekúél?"
(Balassa Bállnt: Katonaének,i

A t]serkészházban állandóan nag!, a sürgés*forgás
hisz öt,venezer liliomos fiú ügyeit irrtózik ebbetr az épület_
ben, .Az utóttbi lretekben a,zonbatr €z a gyors murrkaütetrr
is fokozódott. A vezetőtiszti Testi"!iet hivatalszobáiban
lázasan dolgozik rninrlerrki, c§eng s, telefón. kattog az fuó-
gép, kiirlevél, kimutetá§ ltészül kazalszám, a napi posta.
kosfunyi *- itt készítik elő a törtéuelmi tábort.

S mi nem átallottuk rnegeavarni bokrrrs elfoglaltságá_
ban Faragó Ede bá'-t. a Cserkészszövetség országos vezetó-
ti§ztjét" Kót megbeszólés ]<özötti sztinetben nekiszegeezük
a kérdést:

-* }ide bá', kérern, voltaképpen miben tór el a törté-
nelmí tábor a rendes nyári táborozástól ? Tutltunkka}
semrniféle negkötöttséget neln jelent, min,dcn ü§írpat maga
választhatja nreg a táborba szállása ittejét és a táhor hell,ét.,.

*- Igalad. uan ! -* hattgzík a telelel" *- á ftül§ó ugaanaz.
A küIönbség a léngegben reilik, Ils ezt hűen |eielí. kí uz el-
neaezés. A l.ört.énelmi tdborokban nemcsetk u magunk cserlcdsz-
étetét |ogiuk élni, hanem |eleleuenítiük a nügv maga(Ir mullat !

s j/l csrndcs hangia az eszilrc erejétil át|arrósadva
szinte Ielcsap,* Meg lcell ismerniink őseink életét, le e.gészen a ggökeréí§,
nemcsak ugg felüIetesen, amint ma isme.r!ük ! !{em vaggunk
eléggé öntudatos maggarok, hanem csak maggarkatlók,
akik eluesztettük azt a hitet, ltogg nemzetül-tk isleni kütdetésű !
Pcd.ig a maí elesettségültlúen. szükségünk uan eve, szükségünk
uan azokra az erű|arrásakra, amelgek a multban ggőkereznek !

hl:relrrlsrrrítá§{Ol*.
§erüljtik & rnagyar szóval i* köny-

nyen és jól kifejeulreIő i,dlgen. szft,l){l.-
krrí,, pl. generdciú helyctt írjuk: nerr,-
zedé k, tradici ó h.: lt ut1y nLttuíny, do rn,intil
lt.: ttrnLkutlik, orgl,nil;ul h.: .szrt,t,cs.
u(rlftut (l,crtltottth) h,: t?rrril.s stb.

.Iller-et irjrrnk, ne lüicn-t,
Mtlgyar szövegből kirí a Wiett, tl

ulí,en,í. A francia nem rrrotrd lc ir, rnaga
P,i,cn,tte-jéről, §erTt ezekrőI: Lottdl,es,



Iis, Dávittkám, ha megelógel-
ted azt a kis kását, magam is fal*
nék móg belőle v*gy egyet. Hej l --
íolytatta, mihelyt eltávolitott a
széktól ós a kanáltól -* finom,
egészséges, nagyszerű étel ez a kása.

Kissé még fohásakodott ma-
gában, aztán nekiesett.

_- Emlékszem, apád nagyon
szeretett enni; jóízűen evett, talán
nagyevő is volt; anri engem illct,
én mindig csak r:sipegettem az ótel-
ből. * I{rlz<ltt egyet a gyenge sör-
ből, mert következő mondata L,z

vo]t: ** Ha szátaz a tofkod, az
ajtó mögötl találsz vizet.

Netn válaszoltam rá sgnrtnit, nyakasan álltam a lcét
lábanron és igen bőszült szivvel rróz|cm le a bácsinrra. Ő
úgy evett, mintha sürgős vo}na és kurta o}dalpillantásckat
vetett htll a cípőmre, hol az ottho[köi.ött barisnyá,nrra.
Csak egyszer talátkozott. a tekintetúrrk, amikor megkísérelt
egy kissé feljebb nézni 6s nronr}hatom, mikor a tolvaj-
ha a keze óppen a rnás zsebében \"an, sem mutathatja
élénkebb jelót a szorrrltságnak, nrin,l íí. Elgondolkoztam,
vajjorr ez a félónksége abból származilc-e, lrogy nagyon
régóta né.lkíilözte az emberi tá,rsaságot ós vajjtrn *gy kis
prótrálkozás után felengertrne-e ós lnás ember lenne-e az
én nagybátyámhrii. Ebből a töprerrgósemből az ő érdes
hangja riasztott fel.* Apárl régen hait meg ? *- kérdezte.

* Három hete, uram -* ftic}l.crn.
.* Zárkózott enrber volt §árrrlor, zárkózott, csendes

ember -* folytatta. -*- So}rase beszéit rosszat íiatal korábarr.
Róiam se beszélt rossz&t soha, ugy-e ?

-* Solrqse tudtam, ur&m, anríg ön maga meg neln
mondtan lrogy egyáltaián várn i.ostvóre.* Isteno§r, Istenem í *- szólt Ebenezer. * Á Shawrrk-
ról se beszéIt vajjon ?

*- .A nevtiket sem ern!ítette so}ra, rrrarn -* válaszoltatrt.
*- Hzt- rrem hi'ttr:m 1,olna ! *-* monrlta" ** §qjátságos

természete volL !,
t}gy lál,szott, lrogy ezzel egyelőre §leg varr elégedve.

de én nem tudtam egészen tisztába jönni se velen se lnagam-
malo se azz.al a modorral. ahogyan atyámról nyilatkozott.
Bizorryosnak látszott, hog.v eltűnt belőlo az & rossz érzés
vag}- rc§§z indulat, arnely először támaclt ellenem, mert
ebben a pillanat}ran felugrolt, mellérn lépett és a vállamra
c§apott. * Fényeserr meg fogunk egyeztri ! ,-- kiáltott
fel. -.- Bolctog vagyok, hogy- beengetitelek. Es must gyertl
lefeküdni.

§sotlálkoztam, hqgy ne,m gyujt támpát vagy gyertyát,
halretn a sötét fc}yosón tapogatja ki az utat, nagyokat
szu§zogva, aztán ftlment egy csomó lópcsőn és megállt.
egy ajtó előtt, arnelyet kulccsal kinyitott,. §zorclsan a sar,
káöan voltam, {rgy botorká}tam miigötte, ahogy csak
tudtam. Rárnparancsoltuhogy lépjek be, rnert ez & §zot}ám,
}íegtetten, amit kívánt, de pár lépés után negálltam és
világosságot kórtcrn, amlg negtalálerm e.z ágyamat"

-.- Ugyan, ugyen ! * szólt Ebenezer bácsi -* finr:m
holdvilág van,* Se lrold, se csillag nem vitágít, uraln, vaksötót
van * moncltant" --- nem látom az ágyat"

* Ugyan, §gy&n, ej no l
rnondotta, * Nem szeretem a házban
a világltásokat. ítettentően félek a
tűztől. Jó éjszakát, Dávi<lfiam, jíl éjt.

Mielőtt egy szóval tiltakozhattam
volna, behúzta az qitót és hallottam,
amint kívülről ránr zárja. I,{em tud-
tam, s{rjak-e vesy nevessek. A szoba
hideg volt, mint a küt mélye és ae
ágy, mikor végre kitapogattam az
{rtjái, olyan dolros vcllt, rnint egy
tőzegrakás; szerencsére a c§onlago-
mat é§ taliqrómat magammal hoz-
tarn. Beburkolóztam az rrtóbbiba, a
pacllóra fekütltem a nagy ágy me}lé
és hamarosan elaltrrltanl.

Első tlcrerrgésre kinyitottam a §erlmeln ós egy n*gy
szobában találtanr ma§am; falai bőrtlíszesek, bútorz{ta
finom hímzésű és három jókora ablalron óri világosság.
10-20 évvel ezelőtt bizonyára oiyarr ketlvcs szoba voltu
hogy az ember jtlbbat se kívánhatott akírr lelckvésre, akár
ébredéskor, cle azóta nem használták ós a cloh, a piszok,
az egerek és pókok tönkretették. §zámos ablaktábla el is
tört; áItalában a törött ablak annyira jellenrtate a hágat,
hogy azt hiszem, a méltatlankodó szomszédrrk <lsLrarrrzár
alá vettók egy§zer nagybátyámat ** talán Jennet Clorrston-
nal az életr.

Közben kint fetkelt a nap ; mivcl tlisznír }rideg volt.
ebben a nyomorult szobában, addig vertem ae ajtót és
kiáltoztam, anríg a porkoláborn megjőtt és kienge dett.
á ltáz végé}re vezetel.t, ahol egy kerekes k"{tt volt ós azt.
monclta: lno§§aln lneg &z arcoln, ha jóttak láto$ ; mi}icr
ezzel nregvoltam, lnagam emberségdből negkerestem a
kony,lrát. a}rol ti begyujtott és krisát főziitt" A,z aszthlon
két tál és két csorrtkanál volt, ele ugyanaz az egy pohár
gyönge sör. Talárr }cis meglepelést rnutatotl a tekintetenr
ezck fcictt a részletek felett és a bácsin t&látr ószrevette
ezt. rnert tnegszólalt, mintha a gondolatomra akarna
feleini és rnegkérclezt*, akarok-e szörptit itrni ** igy nevezte
az itait.

sentnri[, ami valú.
Levett a polcról egy nrásik poharat, aztán nag3l meg-

lepetésemre trem lrozott. tötrb sört, }ranern a maga pohará-
ból prrrrtosan a felét átdntötte g nrásikba. Ez olyan-nemes
cseltkeclet volt, lrogy clállt a lélegzetern ; &z én nagybátyám
bizorrnyal frrkar voll, de abbói a fajtából, amelyik közel
van hozzá, hogy tisztelttó tegye ezt a lrűnt.

b{ikor az étlrezést beíejeztük. Etlenezer bácsi kinyi|.rrita
a fiókos szekrtlny lezárt fiókját; agya§pipát velt elő és
egy c§amag dolrányt ; erről levágott $sy pipáravalót,
raajd fijra elzárta, Aztán cgyik ablak meiiett kiült a napba
és csentleserr pipázott, Itlőnkónl rárukémlelt a pillantásával
és kitrókött egy-egy kérdést, Egyszer czt: -- lis anyád ?
ós amikor megnontltam, lrogy ö szegény szintén halott,
akkor megjegyezte: *. Igen, ő jóle}kű rnenyecske volt !

Hosszíl szüntrt utárr rijra megszólalt. *,,Kik azokateba-
rátairl ?

Azt r,á]aszoltam, hogy ezek Campbetl nevű urak ;

igaz, hogy valójában csalc egy volt, és peclig a lclkész, aki
lcgalább tudott létezésernről, <le arra gondolt&rn, hogy
ez az én bácsim t{rlságosan firtatja az ón belyzet,ernet;
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mivel pedig magarnban álltan iti vele szemben, nem &kar-
tqm, hogy teljesen elhagyottnak gondoljon.

Ugylátszik, ez€n elgon<tolkozott ; aatán így szólt:
-1Dávidfiam, jól tetted, hogy eljöttél Ebenezer bátyádhoz"
Én jóérzéssel viseltetenn a család iránt és azt hiszem, holye-
sen fogok etjárni érdekedben, de amíg meggondolom kissé,
hogy milyen pálya felelne rn€g legjobban neked - a jogr
vag} Ielkészi, vagy talán a katonai, amire a fiúk nagyon
hqllqmosak --.nem szeretnóm, hogy a Balfourok. meg-
.alázkodjanak holmi felvidóki Campbellek előtt. Ezórt arra
kérlek, hogy szorítsd a nyolved a fogad rnögé. Semmi levél,
;§e[üTli üzenet; esy szót se senkinek, különben .* ott
az ajtó.

- Ebenezer bácsi * mondottamn * nincs okom
feltételezni, hogy mást flkar, urint ami & javamra szolgál

,Ázonban ezekre a dolgokra vonatkozóan tudomására kell
hoznom, bogy nekem is megvan az őnérzetem. Nem az
,én akaratom volt, hogy felkere§§€m önt, ha pedig még
,egy§zer 4itóról beszél, írgy szxván fogpm.

Ugy látszott, hogy érzékenyen érinti a sző. -* Coak
nyugalom - mondta, * csak semmi félreértés, semmi
,lzgalom l Vfuj egy-két
:napig, nem vagyok va-
rázsló, hogy egy tál kása
alián ktncset találjak
részedre ; lé§y türelem-
mel egy-két napig ós
ne szólj egy szót §e §€n-
}inek ós én biztosra
veszem, hogy slkerül
téged jót elhelyezni.* Nagyon helyes,* feleltem, * nekem
,ez elég, Ha segíteni
akar, kótsógkívül jól fog
esni nekem éssenkisem
lesz hálásabb nálamnál.

Valahogy {tgy ér-
zem (títlkorán, bátorko-
dom hozzátenni), hogy
folüIkerekedtem ; kiJe-
ltntettem, hogy első
dolgom mo§t az ágyat
,és az ágyneműt szellóz-
tetni és a napra kitenni,
nemtudok aludni abban
,a dohban.

- Kinek altázaez,
,a tie<l va8y az enyém ?

Nagy sore§ a$gol é§ latin könyvet találtam...

padló egy sarkára meresztve, * nem ez a módja a jó-
inctultam megrryerésének, Dávid.

- [Jram * §zóltam, *- teljes tisztelettel va6yok kora
és közös vérünk iránt, de jóindutatát többre becsülöm,
semhogy megalázkodásokon akarnám megvenni. Engern
ideküldtek, hogy jól viseljem magam, de ha ön egyetlen
bácsím, sőt egyetlen rokonom volna széles e vilÁgon, akkor
sem vásfuolnám meg rokonszenvét ilyen 'áron.

Ebenezer bácú az ablakhoz lépett és Jóideig kitekintett
rajta. Hol megremegett, hol görcsösen rángatózott, mintha
széIütés érte volna. Azonban mosoly ült nz arcára, amikor
visszafordult"

- Igen, igen * szólalt ül€§1 -- tűrni ós szenvedni
kell" Nem megyek el, erról a tárg}:ról nincs több mondani-
valóm.* Ebenezor báesi * mondottam, *_ én nem értek
ebből egy kukkot sem. Ugy bánik velem, mintha tolvai
volnék; gyülöl, rnert itt vagyok a házában i ezi érerLeíi
velem minden szavávaln mlnden percben; lehetetleno hogy
szívelne engem; én peüg ílgy beszéltem önhöz, mlnt
ahogy sohasem beszéltem még emberrel. Miérl tarl engeln

víssza? Engedjen vissza-
menni, engerljen el, hogy
visszatérjeh barátaim-
hoz, akik jószlwel van-
nalr irántam !

- No_no-no t

szóIt igen komolyan. -.
Én szeretlek, még pom-
pásan megegyezünk; a
házqnk becsülete s€nr
engodnó meg, hogy el-
küldjelek vissza, abon-
nan jöttél. Várj itt nyu-
goeltan, légy ió íi{t ;
csati éppen egy picikét
vfuj itt és meglátod,
rend]re Jövünk.

-- Jólvan, uTam--
íeleltem, miután ogy
kicsit meghánytam-ve-
tett€m magarnban a
dolgot, * ogy darabig
még maradok. Helye-
sebb, ha saját r,érbeli

, rokonom segít B€8,
mintha idegenre §zoru-
lok és ha nem sikerül

azon leszck, bogy Az ne*íörmedt rám seigorri harrgon, aztán hirtelen mogenyhütt, *
Nono . tette hozaá, - nem rlgy értettem. Ami az enyém,
az a tied, Dávidka fiam és ami a tied, az az enyém. yér
nern válik vlzzé; és esak mi ketten viselhetjük ezt a novet.* Aztán elka]arrdozott a család multjában, régi nagyságát
idézte és apját, aki meg akarta nagyobbítani ezt a házatn
maJd magáról beszélt, hogy ő megállította ezt a vétkes
p4zarlá§t és beszüntette az építkezést; ez eszembe Juttatta,
hogy továbbítsam Jennet Clouston üzenetét.

- A gaz népség * kiáltott fel. * Ezerkettószáz és
tízenkílenc -- ez valamcnnyi napot jelenti, mióta elbocsá-
tottan. A boszorkány, közismert bo§zorkány" Megyek és
felkeresem a hatóságot.

F,zuel kinyitott egy ládát és kivett belőle egy nagyon
ö,reg, de jól megtartott kék kabátot és mellényt, me§ egy
elég jó állapotban levó hódprómes kalapot, egfiken só voit
paszomány. Magara hányta, a pohárszékről levett egy
botot, mindent írjra lelakatoltn aztán nekikószült, mikor
egy gondolat rnegállította

Nem hágyhattak magadban benn a házbad .-
jelentette ki. -- Ki keü, hog} rekesszelek. §.

A vér a fejembe szállt. _. Ha ínár kizár * mondol-
tam, "=* akkor most utoljára Iát barátnak.

§lhalványodott és elharapta az ajkát.
Nem ez a módja * mondta, gono§z tekintetét a

megegyeznünk, mindenképpen
rajtam hiírsuljon meg.

Iv. FEJEZET
A §hnrv-házban lagy vesz6ly íenyoget

Ahhoz képest, hogy milyen rosszul kezdőclött, a nap
eléggó rendben mrllt el. Délben hirleg, este meleg kását
ettünk, ez és 4 hitvány sör volt nagybátyám teljes étlapja.
Keveset beszélt, aá is szokása szerint ügy, hog_v hosszas
hallgatás után egy-egy kérdést szegezeLt nekem; ba peüg
nekigyűrkóztem, hogy a iövómről beszélgessek vele, el-
siklott a tárgy mellett. Betrrszkolt a konyha mellett levó
szobába, ahol nagy sereg angol és latin könyvet találtam;
egész délután ezekot élveztem. Ebben a }uvátó társaságban
valóban úgy repütt az idő, hogy kezdtem küékülui az én
Shaw-házbeli székhelyemmel, csak amikor megláttam na5y-
bátyámat, akkor ólpdt fel a bizalmatlanságom teljes erővol.

Felfedeztem egy dolgot, ami kétséget keltett lrennem.
Áz egyik gyerekkönyv ctmlapján (Patlik Walker egyik
könyve volt) epám keaeírásával, világos íogalmazásban
és tiszta lrással ez állt": ,,Ebenezer fivérenmek ötödik
születésnapjára." Engem az izgaLott, hogy apám vagy
durva hibát követett el, mert hiszen természetesen ő volt
a fiatalabb, vagy pedig ötévesnél fiatalabb korára kiváló,
tiszta, fórfias kézírása volt. (Folytat3ck,)
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Itezes Fista kilépett a papírkereskerlés qitaján és
köpenye "gallérját íeltűrve nekivágott a csendesen szemetelő
esdnek. I"assan ballagott az utca forgatagában, tizenhat
€§ztendő§, felsős glmnazista létére kőlyökszelessóggel fordult
be ar egyik utcasarkon s hevesen rohant neki valaki-
nek. -* Bocsánat l _- hallotta a kér6 §zót, Bzalátt a keeében
Lóbálbzó c§Omag elrepülve már nekicsapódott a bázfalnak.
1líérges, pocskondiázó szó szalatlt kl száján:

* Marha l
* 'What l ?. , . Micsoda ? *- csattant rá a vegyes-

nyelvű méltatlankodás ós feleletül olyan horogütés verte
tel az áltát, }rogy beleszikrázott a szeme, Az ökölcsapás
magához térítette; Összecsíkorított foggal gyürte,le a meg-
torlásvágyat és szógyenkezéssel fordult a röglöni elégtételt
vevő felé:* Én voltnm a hibás l * ntormolta, akkor vette
csak észre, hogy a hirtelenkezű valaki iskolatársa volt,
vele egy évfolyambeli. Börcsök §anyi, a YI. B-be járó

",anrerikát''" 
Ösetönósen feléje nyuJtolta kezét :

-_ Ne haragudj l .. . Tyű, de kemény öklöd van -tette hozzá egy{rttal sziszeregve, miközben sajgó átlát
tapogatta.
, Börcsök elfogadta a békejobbot.* Atl rigtrt l * mondta sz{ikszavüan és mialatt egy

keskeny tüzettömböt kaparászott eIő belsőzsebéből, a tinta-
patakokra biccentett:* Mennylért vetted ?

Pista, a faggatástól zavarodottan, felelet helyett a
számlát nyujtotta át tfusának. Börcsök rápillantott:* Drágán vásárolsa na§yon t * m0rmo8ta .- Sokkal
olcsóbban ls megvehetted volna ugyanezt. * No, tessék l* §zakított ki egy lapot a tömbb$l, miután pár vonásnyit
firkát rá. - Végerednrényben engem terhet a károd.
}la jobban vigyáeok, nem esik m§g a baj l . . . Nem. . .

Ne add vissza ! - lntette le Pistát, amint iskolatársa
,a paírirlapot megnézve hüledezve nyujtotta vlssza és a
l<alapiát köszönésre emelve elsietett.

Pista tanácstalanul rneredt a papírra. Postatakarék-
pénztfui csekkszelvény volt . . . 2 pengó 37 fillér. . . olvasta
má§orlszor is... fizetendö a bemutatónak... aláírás...
§örcsök §ándor. . . Pout akkora volt az össeeg, mint
amekkorál aa-elpocsékolódott holmiéri kifizetett. :-

Elísmerfi*n bólíntott.* Hm. . . nagyvonaltl fltl ez az ataerikás. . , Csekk-
számlája van a Postatakarékban, akár valami bankárnak t...
Látszlk, hogy a dollárok országábóI érkezett haza Magyar-
országra. Biztosan garmadával kapja künn éló szüleitől
a pónzt l - vélekedett, miközben megindult, hazafelé,
azzal az elhatározássaln hogy a csekket elteszi a íurcsa
eset emlékéül. Majd csak előkaparja nrégegyszer valahonnan
a tlntaköltséget Böresök nagylelk{lsége nólküI is.

A legkülönöse}rb dolog aeonban eaután következett.
A tórténtek ellenóre vagy pedig éppen ezért Börcsökkel
rövidesen mínd meghittebb barátságba keveredett. Nóhány
nappal később rljdonsült barátJa nreghívta a lakására.
Á nagybátyjánál lakott és mikor Pista bekerült a szobájába,

a bámulattól leesett az áIla. Remek könyvtár, jól felszerolt
íényképósz-laboratórium és minden egyéb más volt ott,
halommal, amít csak álmában kívánhat magának a üák-
ember.

Hasztalan íékezte
tételezést, aml már az
felvetódött agyában.

- Hallod, de sok
§anyi rábámult:

nyelvét, kibökkentette azt a íel-
emlékezetes találkozásuk estéjén

pénzt haphatsz ,otthonról t

* Csudát t Egy dollár a havl zsebpénzem l* Hát akkor l ? *: tárta szét karJát Pista. -- Mlbót
mindez ? §tib6l a csekksaámla. Ahhoz rengeteg pónz ketl l* Takarékoskodtam t.. .

- Ugyan t Hisz nekem is majdnem annyl a áseb-
pónzem és mógsem tudok íélreralíni eí|yetlen rézgarast sem l
Pedig nem is Vagyok cukrosszáJtl és nem is cigarettázon í...

Sanyi nevetett:* Látod, ttt rejlik bennetek a trlba t Rosszul értel-
mezltek a takarékosságot ! Nemcsak azzal lehet takarékor-
kodni, hogy nem veszek cukrot, vagy nem ülök vtllamosta.
Ez a kisebbik megtakarltás ! A nagyobbik, a számottevóbb
az, hogy abból a péneból, amim van, olcsón vásárlok.
ügy-e emléksael a multkori megjegyzésemre ? Én nem
sajnálom a fáradságot és megkeresem aet a boltot, ahol
a nekem megfelelő árut a legolcsóbban rnegkapom. Mert
az egyik iizletben lrgyanaz a holmi drágább, mlnt a másik-
ban l Á különbözet mfu megtakadtás, haszon. Aztán neln
veszek külföldi árut, a magyax van olyan fínom és jóval
kevesebb költségget szcrezbetem meg. És ltt néha nem
filléres, hanem pengös különbsógek fordulnak eló. Csak-
hogy egyet emlltsek, a szükséges ruhaszövetet a Csorkégz-
szóvetség 'szövetakciója révén vásárolom, peüg nem ís
vagyok cserkése. §okkal olcsóbban kapom, mint bárhol
másutt és ráadásul a legiobbat adják t

- A másik dolog, hogy bármennyi ls van, rntrrüg
kétíelé o§ztom a pénzern. Csak az egytk felét hagyom
magamnál, á má§ik ré§zt azorural beffuetem a csekt_
számlámra. Onnan bármikor kivebetem, de ezzol úgy v{n
az ember, hogy meggondola miért szedl ki, míg lta a
tárcájában van a pénz, rendszerint gondotkodás nélkül
elkölti.* Csekkszárnla ! .. . Ki képes száz pengőket örste-
kuporgatni, hogy csekkszámlát nyittasson l Talán cs_ak te,
egiedft a iirrt-üoziit t

§anyl megcsóválta feJét._ Kotnárn, a legnagyobb kerékkötdtök a tátékozat.
lanság t Szó sincs ltt százakróI t H(rsz pengó a ceek[saúrnla.l
arlap. A takarékbetétet pedig egy pengövgt lehet kezdenl.
En is pengőnként, íillérenként rakosgattám ösgze posía_
takarékpéndtdri takarékkönyvecskémb*ü az elsó hu§rát é§
{rgy vittem át csekkszámlára. Mertr. a, csekk annylt ér,
mint a ráírt összegű készpéne, ter.raó§letesen, ha van rá
fedezet. Nálunk odaát Amerikábanlr[ái' az elemllskoüsok
is csekkönywel a zsebükben járkálnak.

- Es pénzt is keresbet az eülber, ha ügye* Nehosy
azt hidd, hogy amim van, aa a;4sebpóneenból került ltt.



Dehogy t Dolgoztanr l Annyi alkalom nyílik, ha látó szem-
mel nézünk köriil. Megtanultam a könyvkötészeliet, ezzel
megtakarítást értem el. De nemcsak a magam könyveit
kO{bm be, hanem az osztálytársalmét és az ismeröseimét is.
§2 is hoz a konyhára. Fényképezek a kirándulásokon *
mindenütt, amsrr§ járok társaságommal, ahol csak alkalom
nyílik. Aki szeretne a felvételekb6l, az vesz, Igy megtérül
a költségem és móg hasenom is marad. Ebbót a pénzből
€gé§zítem ki a fényképész-laboratóriumi felszerelésemet,
aminek segítségével kldolgozom a pajtásalm felvételelt.
Ezen is keresek t* Elsajátltottam a gyorsífást, ami különbeil is tan-
tárgy * és az lskolában az órák alátt jegyzeteket kószítek.
A jegyzetmásolataim nagy kelendőségnek örvendenek.
MaJdnem mindegyik osatálytársam a vásárlóim közé tar-
tozik... Látod, ínennyí lehetőségl... Te is gyorslrsz,
fényképezel és mit tudom én, mennyi más hasznosítható
tutlományod, van még l Csak raítadn a §zemfüle§ségeden
áll, hogy a takaíékkönyv, vágy csekkszámlatulajdonosok
sorába lépj mihamar l . ..* Igen * válaszolt Pista elmélyedve, * igen, egy
kicsit gyorsírok, konyítok a fényképezés rejtelmeihez is
és így tovább... sokfélólrez kapiskálok.

Börcsök elkomolyodott :* Hm t . . . Ez szintén hiba nálatok. Sokoldalfr az

ismeretetek, de egyben sem vagytok tökéIete§en otthon l
Perlig ez a lényeg; valamit tökéletesetr tudni l Csak így
tehet boldogulni t... Én keveset tudok, de azt aztán jól
tudom l Má§ként nem megy ! ... Node hagyjuk a komoly-
kodást, gyere, vár az uzsonna t . ..

ÁŰ "É'irtát a kellemesen eltöltött délután folyamán
állandóan furdalták a barátja * trlondotta megáltapitások.
És hozzátehetjüki hogy eredménnyel furdalták. Követte
az ,,amerikás" péltláJát é§ megpróbáltrozott az ,,újfaJta"
takarékoskodássaln megtanulta alL, amit addlg csak félig
tudott és kifürkószte a környezetében kínálkozó koresetl
Iehetőségeket.

Az első pengő nehez€n gyűlt össze, de összegyúlt.
Habozás nélkül, sietve a Postatakarékpéttztúrba ment és
takarékkönyvet váltolt. KörülbelüI esztendeje, hogy ez
megesett. É" az 

^z 
etsö pengö magához'húzta a tóbbit,

gyűlt, gyarapodott pénzecskéje. Félévvel utóbb, amikor
találkoztam vele, örönrmel ujságolta, hogy pár nap nlnlva
csekkszámlatulajdonos lesz ő is. Azóta már bizorlyára
régesrég ott őrzi belső zsebében a hossz{tkás könyvecskét.

Példájábót kitetszik, hogy nemcsak az amerikai fiítk
képesek megvalósítani az okos takarékoskodást, nemcsak
ők tudják felfedezni a maguk javára való pénzkeresési
lehetóségeket, hanem a magyar fi{tk is. Akinek sütnivalója
luarr, az okul a példán t §z. A. J.

TnKAnÉKo§KoDÁs
nehéz clolog, rJe felette hasznos ! Emberek, esaládok, s6t {rjabban nernzetek sorsa fúgg attól, hogyan tanultok rneg
takarékoskodni.

De nemcsak pénznel lehet. Itt van az elröppenő idő, az elveszíthető egészség. De mennyi sokféle módja van
az anyaggal, eszközökkel, energtával való takarékosságnak.

A Magyar Cserkész az országos takarékossági nappal kapcsolatban közöl ilyen takarékossági tanácsokat és
pályázatot tűz ki, melynek keretében minden olvasó beküldheti takarókossági gondolatát.

Miért ne küldhetnél be Te is, kedves olvasó, a Te életedben talán nem lehetséges a takarékoskodás ? Külílj
llyen tanácsokat, lapod közli azokat, m€rt helyes takarékoskodásra akar nevelni a Maggar Csetkész.

Hol takarékoskodjunk ?
Telefón helyett, amely 20 fillérbe kerül, használjunk

levelezőlapot, amely 6 fillér és az érclekelt másnap meg-
kaphatja.

A levelekre sohase ragasszunk kevesebb bélyeget 4
kelleténél, mert a címzettneli nemcsak bossz(tságot oko7unk,
hanem a különbség kétszeresét kell megíizetnie.

Szegény ember vásárlásai alkalmával csak jót vegyen,
mert a silány mennyiségiiből hfuomszorannyit kell venni,
tehát végeredményben az olcsó többe kerül, mint a drága,
de jó.

. _ §eruzánk hegyét ne faragiuk hosszílfa, mert eltörlk,
mielőtt haszrráüatnók.

Tollunkat használat után töröljük meg, így háromszor
annyi idelg tart.

Jó, ha két rend ruhánk és 2 pár cipőnk van, amit fel-
váltva hordunk naponként, mer| sokkál tovább tart, ha
használat közben pihenhet ruházatunk.

Télire-nyárra elrakott ruhát jól ki kelt porolni, heten-
ként egyszer szellőztetni s ajánlatos a molyok ellen irtó-
szerrel védekezni.
_ Olcsóbb egy esernyő é§ esy sárcipő, mint egy hosszabb
betegség vagy egy tönkreázott ruha.

, Inkább egy falattal kevesebbet, mint egy falattal
többet t

A Postatakarékban nyittass takarékkönyvet és meg-
takarított filléreidet azonnal fizesd be. Ez megóv a me§-
gondolatlan kiadásoktól.

.Sose feledd, hogy ftllérbőt lesz a pengő és hogy sok
lilc§l sokrá megy.

|gyekezz következetesen takarékoskodni: mert atnit
a Jancsi meg§zokott, azt a János már szívesen csinálja.postatakarékl könyvecskéd meÉóv a rószletre való
vásárlástól és a nagy -karnatok 

fizdtésétól.
A szappant ne hagyd a vizes tartóban eláznl.
Villanyt vagy lámpát sose égess feleslegesen, egy percre

is érdemes a villanyt eloltani.

pAlJyAzAT
Hogyan talnréIortoü[atom l
trlaÉtorrágl mp st agart ontátltil oltöDer 3l.

Száz ió takarékossági tanácsot talá-
Cserkészkönyvben.

Ezt legalább még száz tanácc§al §ze*

retnónk kiegésziteni. Mert lehet taka-
rékoskodni pénzze|, idővel, anyaggal,
energiáyal, de még sok egyéb módon
is (ptr. e pályázat megnyerésével is).

Belülr|ésl határlüü: 1936 noüenDel 1ö

lutalmal: P 15,-. l0,-, §,-
l trpllot rilt olürllíi lít ,tt at.tol . llrryí
Cr.íta|t trrrlrlrlÜr§r (!tarr.sl, ü, ]alt, 3tnlör
!tr. a llaml .lnÓ!. llrldar
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I{edues Muggar Cserkésr !
Minden ulságalaasó tudja, hogg a lt,ccsc a sa|tó kiuá\

sáags allata. Ezért udlasztoítuk mi ís a /{ccsdí őrsi jelképünk-
nűr, r, i. mí uaggunk a sajtóőrs.

Cátunk a xeikésaaitó, elsősorbun a ,,Maggar Cserkész"
smlgd,lúsa, Hoggan ? Itt adiuk ponlokba taglalua:- t. Érdeklffiünk a csapatban a tttlk köáött, mi letszík,
íIletue nem tetszik a Maggar Csetkészben? I|4ü oluasnak
Iegsztoesebben ? Mík a ktbúnsdgaik ? Szóual, amolyan ,,panasz,
itodd', illetue,,ínformdcíósok" uagigunk.

2. A ,,Maggat, Cserkést' propagáI{tsát írángíttuk _a
esapatban és csapaton kíuüt (iskola, ismerősök, testületek,
rokonok stb:),

3, Üggetünk arta, hogg a csapat tltidn elő|izetők ponlosan
és |ennakadás nélkül kapidk meg a lapot.' 4. Arnenngire tehei.ségünk enged.i, clkkeket, tudósítá-
sokat, íéngképeket küIdünk a M. Cs.-be.

5.- ÉIetréualó ötteteinket színtén közöIiük a szerkesztő,
séggel-- 6. Ellenőrizzük a csapatban a ,rvelémialó" ,rvelem,
iárdsdt" a |íúkkal.

Néhdng szó a szeruezésfől. Xét|éleWéppen lelvt meg,
alakttani a saitóőrsöt. Yagg megbírunk egg 6rsöt erzel a specid,
is céllal, (persze nem ielöIt őrsöt), uagg pedig minden raiból

beudlaszlunk egg-két arra nwg|elelő entbetl, Előbbittek előtty,e,.

hagg többször Íehet eggütt az őts, utóbbié, hogg széIesebb terüleí
kerüIhet megmunkátds aIá.

A sajióőrs tegaldbb haaonként egg ülést tart, melgert
megbeszélíit az etéit ered,méngeket, eselleg _ielentést tillílanak
ösíze a szerkesztőség részére (pI. a legutóbbi szdmok hatdstí,
rót) és megbeszélík a köuetkező hauí |eladatokat.' 

Munkánk még a kezdet,kezdetén aan. ,De reméliük, hogy
sikerül ualami kicsíuel előbbre uinni a nagy ügget,

Eggeí azonban kérünk tőletek. Ne leggen szaaunk 9 pusz,
tába kid&ó szó, melg tsak süket |ülekre talál. Alakulion meg
mínden csapatban á ,,Kacsaőrs" az előbb _|elsorolt céIkítüzé,
sekkel Mi'Iennénk a Maggu Cserkész éruerése, arnif csal,
megtapint a szerkesztő bóósÍ s r'öglön adagolja a srúiunk íre
szűiitt eikkeket. Arról nem ís beszéIek, hogg hángszorosúra
emelkedne az előíiutők szatna.

Rafta, alakitsútok mcg a Racsaőrsökel. Polcsi bd't pedig
megkér!ük, hagg adion eigg pdr négyzetcentíméterng_i_ helg"et

az-uiságban, aiat az orczágban megalakult solc-soíc Kacsaórs
előarila-iobbnál-iobb ötleteit a Maggu Cserkész terieszlésérc,
még 

- 
iobbd tételére uonatkozóIag. Adia Isten, h9_gu tlgv

Iegllen ! Ezt ktuánia a M. Cs. Sz, tudtünkkal első Kacsaőrse
neuében 

ö rcg Bagolg.
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* üyuri, siess csak le a játseótérrc, trézd me§, nri
miatt hagyták abtra a fiúk a játékot. Míért tolonganak
egymás hegyén-hátán, talán csak nincs szükség gyors köalre_
lépésre ?

De bizony hiába vágtatott le a napostiszt, a fiúk
ugyanúgy tolongtak egy kupacban, mint azelőtt. Már-már
elhatároztant. hogy én is közbelépek s rendet tererntek
köztük, mikgr Bandi, az egyik őrsvezető gyors léptekkel
elhagyja ae összecsopor,to§ult társaságot és szalad felérn,
íel a parancsnoki sátorhoz. Látom, kezében szorongat
valamit. No, ezek m€gint egy kis mókust fogtak í

.- T'essék rrézni, Dini bá', milyen gyönyörű ez a í.a-
bögrc, rnost. . .

Közbevágok:* Most találtátok, csak nem ?* Dehogy, dehogy * vá,üaszol Bandi, * a2 
^ 

pásztor
készítette, aki a tegnap esti tábortüzünknéI is ott volt,

No, ezt megnózem közelebbről is. I(ezembe rre§aem
a lrögrét" Barnás a színe s telis-teli van szebbnél-sze}rb
művészi faragásokkal. Nézzük csak, milyerr érdekes a
fogantyúja. Egy hosszrlfarkú, hegyes fülű rókát ábrázol,
rnég a szerne is ki van ügyesen faragva. A bögre oldala
pedig még finomabb munkáról tanuskodik. Domborművű
faragások veszik az egészet körül. Egy valóságos vadász
körkép. Lombosodó sokágú fa, alatta egy hosszúra nyrllt
vizsla, arnint a §zarvas után veti magáL, a §zarva§ is pom-
pásan látszík, agancsárrak minden ágát küIön-külön íaragta
ki az ihletett kezű pásztor. Egy sólymot, a vadászt s egy
faágon a mókust láthatjulc s ezt az egészet mind a kávés-
csésze nagyságú kis fabögre oldalán.

Eppen a szem]éIődés végénél tartottam. mikor a sátor
nyílásánál íeltűnt a faragó pásztor.* Jónapot adJon Isten ._ köszönt be.

--- Adjon ísterr,* Már látom, felhozták megmutatni a fiúk a kis
bögrét, Tetszik a parancsnok rirnak ? Egyszerű kis jószág.

*- Egyszerű ? ** váIaszolrrm -* ellenkezőleg, igerr
szép ós díszes s rnondja, hogyan késaiti ezt a remekművet ?

- Hogy hogyan ? T essék nézni. * Ézuel elővesu
e§y úgy ahogy lefaragott ökölnyi fát, melyen már s.
fogantyú is látszik.* No ós mivel faragja ilyen ügyesen ki ? Kóssel ?* Dehogy, kérenr, kóssel nem §okra mennék, mind-
untalan kellene élesítení, hanem egy régi borotvát hasz*
nálok erre.

§{indjárt Eteg i§ Inutatja. A megrövidített s per§ze
keskenyélű borotvával neki is fog a munkának. Serényen
kaparjao rnólyiti a bögre közepét.* Mennyi ídeig tart, míg elkészül vele ? * kérdem"* Hát }rizony elég lassan megy, mert a legeltetés kóz-
lren csak járva készítgetern. Azalatt a marhákra ls ketl
ügyelni, m€g a faragásra ís. Egy hét alatt azért meg vagyok
vele.

-- És nem repedezhet,egy idő mulva a kész bögre ?* Nem bizony, mert ón 4*5 éves száraz ltörtefát
hasznáIok erre. }Iikor kóseen van, akkor az egészet be-
faggyúaorn, ilIár csináitam nrásoknak is néhányat, de soha
senki sern panaszkodott, hogy összerepedezett volrta a
bögréje.

El is hiszem neki, Olvan becsületes arccal ntondja"

Lírltirtr, a körülöttüttk álló egyik-nrásik {iú :rreárr, lrugy
szeretnének készíttetni maguknak ilyen bö$ét. Rövid
tárgyalás után megállapodnak a rnílvésakezú pásztorral.
Négy pengőért készítí darabját. Hát annyit meg is ér.
De rnég jóval többet is.

Aki közíiletek is szeretne csináltatni ily remekművet,
írjon l(is József pásztornak Salgópusztára (up. Salgótarján),
Szilárdy István uradalmába. I}iül bá.,

kedves §zerkesztő ür t

Egy salnálatos köriilm€ny késztet arra,
tosy megtérr€m kedves §zgrtesztö Urat az
alábbi clkk közrltételére;

Vasárnap délelött van; a ,,Flíléres" ütasal
kereslk az árvaláíyhala§. nagykalapos cser.
készfilikat, hogy meskér|ék űket, mulassák
meg bol van ez, vagy az, hogyan leüet ide
vagy oda euutnl. Kégzsés8el é§ udvarl&*sá8:
8al nrggte§zlk a llúk, hlsz ezórt állnak ott.
De ltt a dól; |ön a telváltás. a détélött szot.
gálatban lóvők mehetnek haza. §t már telte-
§ítgtték köt€le§§ó8ük€t. Mellettem is elmegy
€gypárl Rám nóz az egylk * tghe{ úgy
III.*lV.-es glünazlsta, * látta a2 §gy§"

teml§ta sapkáí s leltebh g kabátomon a llllo-
mot. Zavarba !ön" nem íudta mlt cginállon,
kö§zóniöil-e. vagy neír" Látia a |elvényl és
méEsem tüd hatáíOuúi; nem lsner személye.
sen, de ott e lelr,ény. Köszönók nekl. §lpiral,
móglobban zavarba iön s e|sleive sgypár§zor
hálÍ.anéz,,. De amott lön egy ná§lk; hatodi.
kas. nyolcadikag l€bet. Ö már a ielvény lát.íáia t3tőtől-talplg véglgmér s * n€m kö§röú.
§zeme hözé nézek, ő örrérz€te§en vlsszanóz"
vár!a. hogy köszöntek. Ennek ls kö§röíök.
Zavartan elplrul ő ls és slet máslelé nérnl.
ízen a vasárnapon még sok c§cíké§rfühá§
l!úval találkoztan, d9 egy §em kösaönt. iól-
lehet, a lelvényemet mlndegylk látta.illl van veletek, cserkészek? üiért nem
köszüníltek a csetkése esy€teml§t*klt? A

törvónyt lól t{diáiok s mégsem köszöntök
annak a csetkésznek, akl nincs iormatuhában
s aklt nem l§m§rtek! Nagyon c§odálkorlae"
llyet nóg sebol sem tapa§ztáliam, noha so*
városban találkoztam már lsmeretleü c§of-
készekkg!. Azok azonnal, megelőzh§t§tlcniil
köszöntek az ismeretlen, öregebb s ia§asz-
taltabb csetkész|elvényes llúknat"

Nlncs benne a törvényben? De ige*! A
aörvény §zeílnt, mlnden csetkéiz a testvó-
rünkl A ieslvér pedig * úgy.e, * iidvöeöl-
iük, bárhonnan való ls. Nem lsmered a tör.'!ry§lyt? De !gel! Ő is cserkés*. Ü |t ett a
aörvényt tartla és aszerlnt 6l. amlt te ís lgr.
tasz és ami szerlnt ie ls 6lsz. Ag a tílloítog
egyetemlsta ls annak a szÖvetségaek a tagie
s annak az eszmének a harcosa, rnelyn§k te.

ül. ts. hű olvasó|a,
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* Reméljük a legjolrbat. A nulákat egyelőre megkap-
juk. Termószetesen meg{izetjük. , .

* Mit akar ez jelenteni?
* !177, hogy ,pénzt, . 

"* Uran - 
,csóválta a fejét Torralba, - Boliviában

nincs szü'kség pénzre. Itt vagy m€g§€i,tik az embert, vagy
rnegölik. Ennivalóval, orvossággal, vagy késsel fizetnek.
Van yagy iíe 6ve, hogy pérrz nenr volt a keeemben. De ne
i* legyenl Látni se alkarom, Ez az ernberiség átka!

* Hát seótal ...
* Rendtren van minden, §enor. Menjenek alrkor, ami-

&or tetszik, rnararijanak, ameddig tetseik. De pénzről ne
tegyenek emlíiést, rrrert vé6e a barátsá{nakl

Most valahogy nelri spanyolul beszólt To*alW,,
Yanami dra]ga jóság áradt rqita ]keresztül, egy egészen más
nyelverr.

Legszeblren azoniran a bor beszólt, amellyel két éve
kísértetezik a pénautál(l haciendero. §gy nagy vermet ása,
tott a hornqk e* falait betonoztatta.

Most csnk a fenekó.n }öty,ti.gött valarnicske, hörülbelüt
annyi, htlgy egy kéthet€s falusi lakodalmat el lehetett volna
belőle látni.

* Yan errt rtrég telepitr,é,ny?
* Nincs... rógebben több nÉrret telepee lakott itt.

De ezeket kipusztították aiz indiánok.
* Csodálatos, hogy iinók nregmaradtak,
"_ A rni trajrrnlrat is el akartá'k látni, de a fólónyes

íűahatás elől kitértek. Nézze meg! §enol, a jobblábamat. Ezt
jóformán csak vonszolom m&Eam ulán. . , mérgezett ny,íl
csinálta!

- Rettentö!
* És ez biáos hatál. Én is csak annak köszönlrettem

a, menekülést, hogy gyor§an felvágtam a §zerencsére nem
mély sebet és tkibocsátotta,m n rért, De, amint látják, még
így is megLr,enult ,a láham,

§lhallgatott. Aztán újra kezdte s kimutatott a tájra.
* Innen kezdve minden: §errdo. Fiives síkság, tawk-

kal, mocsarakkal, ind"iánokkal, melyek azért nem min-
denütt vadak. Egyetlen nag:y őserdő van benne: a Yata,
melyet ,meg ]ke1,1 kerülni. Két val,amivel kisebb erdörósz is
van, Az erdöket általában kerüljék el - ezek rE fészlrei a
kopon_v*agyűitt knek. . . egyetlen érdekes hegye van: a
!íínka, mdlyben átlítólag már er§nyat találtak . .. azt
mondjá'k, hogy két ember ott nagy kincset talált.

- Mit rnond az öreg írr? * kérdezte Cook, aki nem
i5l értett spanyolul.

- Egy bonanzáróI beszélt.. . arany vnn beRne!

AM§R|CAN vlAToR NAPLÓ,A

* lilell! Meg,keressük! ,.. rcnorl * fordult otla 'l'or-
ralbáhoe, van az Amazon?

* Amazon? Mi az,? Ennivaló, vtgy innivaló?

- Amazon? innivaló "..!* Non senor . , . itt rran ná,lam!
Kifor<tult egy percre és behozott egy cimkós üveget.

- Egy lrereskedötiít kaptam afi:rndókul még tavaly,
Az üvegen cimke volt. Rajta nagy betükkell
Espería, Vína de ftera,

- Eocsándtl - kiáltott me8botránkouya &z angol, *
ez n€m az Am,azon!

* O, si §€noa... nózeen
ela lttancas, Amazonas.

- Hahahahaha.,. senor,
lami fol,yóra gondol ., .

csak tová'bb, ide öaóricada

bocsánat... mr, Cock va-

- Ah, folyóra? Aa a Río Ivíqd.eíra leszl

- Nem. Annál nagyolrlrl
* Annál nincs nagyoblr. Annál csak a Tabatínga na-

gyolrb, amelybe ii,mlik.

- Ez :lesz az|.

-.De miért hívják Amazonnak?

- Mr" Cook keresztelte el í8y .- n-londtarn ravaszul,

- azi m]ár azonban nem tudom: rniórt.
* Mit mond ön, sir? kérdezte mr. Cook, akinek

erősen ütközött veres szakálla.

- Azl, hogy ön nem nevezi nevükón n folyamrrkat.
Amit ön Amazonnak nevez. az a Tatrqtlnga. " ._ Egatl Egal! Áz utóllrbi csak körülmónyesebh meg-
határozásn az elöbbinek. Valószínüleg egy leárryúl nevez,
ték el, akit Tabacsin'ktlnak hívta,k. Mitrtán ez esenge korá-
lxn féríias erényeket csilJlogta,tott, elnevezték Amaeonnak.
Pontos nel,e tehát: Tabacsinka . . ,

- E:tcuse me. .. bocsánatl .. . Tabatinga!

- No mattet. . , Tabatinka, nz Amazon!
Sr. Torralha megÉrtően bólogatótt. Yatógzínüle§ e§y

kukkot se értett ae egószlről. Csak annyit mondoth

- Tabating& . . . me§§za van nagyon!
* Milyen messze?

- l.{em tudonr... tatán ttibb, mint kétezer kllotnóter...
vagy meg tiibb,. ,

- ,Mennyi az Angliában? -* ,kérdezte Cook.

- Ilzerkótszáz mtórföld.
*. Hm... három mulával és öt teherc§Om§sgál töb-

bei fogok venni!
§z már helyes, rncioná,lis gondotat volt, Ífuvesebbel

aligha, töhbel biztosabban érjiik el'ar Arnazont.
Nagy dolog ám a , kultúra, ha azt ,mingy_árt , Puma

Hídal1iÁak nevezik is. Ágyok, rendes mosdás. Le lehetett
rendeien vetközni, Igaz, hogy sz"rlnyogháló nem volt ae
ágyakon, de hát (ó, gyönyörl} szrlnyo* sem volt erre!
I síkság felől állandóan áramlott a szél és elsöptirte az
erdőböt lrirepülő férgeket.

Mikor rendes harangjelzóskor vacsorára,összegyüle,
keitünk, valahogv félig-meddig már sentl€manékn€k lát,
§zottunk. Előtte iryakig íilve a folyirtlan, meglrorotválkoz-

,*l
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tunk, amikor is egyetlen boreitvasznppanunkat elvitte il
víz,,.
_ A vacsorir egyszerű volt, de anná'l btísegeselr}r. Níitr-
denekelőit juhtej, juhsajt, óriási tortillák, kenyérótelek,
lÉgül_ v,al,alni tokányfóle étel hagymával, zöld 

-és 
piros

paprikával. 1,5en erős volt. De hát en már hazulról ineg-
szoktam az ilyesmit.

Yacsora után felbontásra került az ,,Amazon'' a bor
után, Ez nem volt rrrás. mint valamiféle gyümölcspáünka.
§ook, mondanom §ern kell, hozzá se nyúÍt a tokányhoz,
miután e8ysz€r megkóstolta. Csak asztaialatti rrrgdosással
,tudtaín visszatartnni attril, hogy vó,leményét ne nlilvánítsa
7* ellenlren, vigaszttlásul,'arrűi jobban *íennatott á" ,,'Am*-zon"-nak, amelyet itt a gaucsóit egyszerűen ,,julep'-nek
neveznek.

A fnrm uta, termószetesen, valamennyi llkalmazott-jával egy asztalná,l ült, ami annyit jelent, ,hogy itt §enkit
sem nózlek_ le, csak azért, mert_ dolgozik. §gyettaHbrn a
mások lenézése cgrtsz Dél- és Észali-Amerikáún ismeret-
lerr valami.
_ . .^!. 1r_cok_, rragyszerűen kipirultak a bor ós pátinkq
hatására. Ugylátszik,

nyontnio ugyarrúgy nrég egyet, ha g;rlopplran. ÜtkOztrren
galoppra nem igen kerii,lhetett s*r a nehézkes poggyá*z-
hrrrdó mrrlák miatt, tígrnhogy :r p*i!§11retcr mindig eleg6é
pontrls voll.

- §enor Caók... Wild Cttttlesl lrarlrnarhák * hl!-
lottuk egyszer §slobatr hxngját.

Megálltunk. Elöszedtük a triódereket ós sokáig lát-
csöveztük a tőlünk másl'él kilornétetre elvonuló állatokat.
Este.barr állítása szerint ezek elpusztult fgrmokról kiszabn-
dult állatok ós azok ivadékai. Nappat llókések, de ójszaka
a ,bikák nagyon vartrak. Löni kell rájuk, mert kásár,á iapos-
sák az emlrert. Ahogy láltnm, volt ütt mindEnfóle siinii
larka állat. Teh$lek, borjak, llikák, néhány olyan állat,
amell,en világosan fel lehetett isnterni a svájii származást.
Néhány fekete_feher színíi tarka a hcllland fa.itára emló-
kezletett.

Igyekeztünk írtjukba nem kerülni a légy- és a bögr'ity
tönreg miett, amely mirrt egy világító felhíí vonult rr nyá,i
fölött. A legyek millióinnk szárnyai világítottak, ahogy a te-
menő nap ,keresztülsütótt rajtuk. Külóniis látvárry volt.

Áz cgyik névtelen folyócska kiizelétrerr ütt ttük íel sál-

::il !..i!a
;.i1,& 

'

tigzteletünkre mind_
nyáján rendbehozták
magukat, ú§y, ahogy.
Fersze a juh és
l§zaty&§}üáfha lllatot
nöm lehetett leke-
félnl, de hát ml ezt
elnéztük. fizek a pá-
rák nómlltg enylrül-
tek a felszálló do-
hányiiist közbejöt*
tekor. Mr. Cook jó-
rroltából valamenv-
nyieh íllatos szivá-
rokra gyujtottunk.

Harmadnap a,

kilenc mula ott fi.
,cánkolt az udvaron.
cook ki akarta vá_
lasztani a neki meg_
,íelelőt, de isnrót ka-pott €gy rugá§t,
aínint llyenkor szok-
la. A mulák ugyanis
ijedeztek a2 angol
,szemüvegétőI, mely a
nágy üvegfelület
miatt fantasztikusan csillogott. A rugás szerencsére n€,nt
talált és csak n mrll,ának artott. l, giucsók rögtön kezelésalá rcttek. 

_ 
Olyan mulahempergetést is rqen Úttam, ami-

lyen ott volt.

"^ }g§.* felszereltük a mulákat, húcsrlt vettünk sr. Tor-
rcltjától,_. házanépétől és búcsrit intetttink a teÉ3ttretetú
Puma Hidalgd-nak.

_ Isnrét & !,ógl€len, füves síkság! Nagyotr ij,rültünk neki
vdlanrennlrien, _a mulákat se véi.e ti,"- A legényelr közül
egypárnn elkísértek minket egy tlaralron és Úvasrnutatvír-
}}okkxl szórakoetnttak. KiálM;,ot{ hangzottak ret, *g}:i;v*s
forgolórlla ugrott ncgyokat, néhányű bolá-kat áLU,ittul.
az el{,jük ,kcrülő úllatokra. VegüI teljesen magunkrn marad.turrk a vógtelen níkon.

A mulákon eredetileg csöngő volt. Ezeket leszetlettoru"
Nem akilrtanr elárulni vonulásurrk ritját az indiánoknalr.

lrány; a Lugo Rajo águado. Tívolságl 650 kilomét*r.
Mintlen § tereptöl függött, lrogy merrnyi i<iő ,alatt {r-jük el. Níost, lrrryy eleintc kitapoJÓtt marhajáráson üten.

tiink, e}ég ,8yor§an ment .nz utazás ós rnr. Corrk ló-pedo-
fttetére szerint az első napon 74 kilométert tetlünk nreg
{rónyelmes iempóban. Ez a ló-pedotneter elmós találmárr}
volt. A nyereghez és a ló bnl első lábához volt felszerelvÓ.
Oraszerkezet volt benne ,ós minden egyes lólépésnél kety.
ty,ent ogyet. Há trapban ,ment, egy billentyíti kellett l-e-

rainkat, szóp és bó-
séges fűvel benőtt:
helyerr. Mr. Cook egy
eltévedt vadmarhát
tőtt le a part me}lett
két lövéssel. A legé-
nyek neklláttak. hogy
luhájából kiíejtsék.

Mr. Cook fet-
emelte az egyik ki_
vágott combot. Igen,
szép, fehér h{rsa volt.
szakértelemmel né_
zegetten aztán oda-
vltte a folyólroz, h08_v
leirrossa a vértől.

Ézután csak egy
csobhanást és egy
kiáltást hallottarn.
Felugrottam és oda*
robantanr a vízhez.
Cook már derékig
benn állt a folyólran
és prüszkölve nrá-
szott kifelé. Felrán-
tottam a parta. §s-
tebarl és a moa ká-
romkodtak.* Carucho , . , cnratha! an jacaró!

Az történt, hogy amikor Cook meg nkarta mosni a
conílrot, fellnkkant ogy jacaré, amely á krokodiltól esak
alrl}:an iiülönböeik, hosy vékonyahb a íeje, cle több foga
van * kitépt€ kezéből a htist ég eltűnt veie. Azt észre senl
vette, hogy Cook is utána e§€tt. Szerencsére nerrt volt rnás
ott a jacaré r<rkonai közül,

- l\'ell! * nrondtd Coclk. Aztán egyidő nrulla csön.
desen megjegyezte: - Nyilr,árr nírgyon éhes lehetetti . . .

Esteban leoldotta az egyik leszerelt mutáról a szíjakat
és csapko<lrri kezdte a r"izet. Ki§ült, hogy nem is olyan
me§§z€ még két 1acorá volt vírrakozó á[rrrsponton, Cslrtl,a,
hogy nenr trámadták nreg Cook-ot. A csapkoetásra aztjln le-
risztak valamerre és a part lriztonságosnak látszott. Ennek
dacára elhatÁroztirk, hogy lrétszáa iópéssel }reljetű ütjtik
fel a sátralrnt, egy nagy, rrragányos sárkányfa alatt,

A jacaték nem tettek {ljszaka látogatírst, a varlmarhák
se zayartak lrennünkat, bár egyseer fólálomban hallottam
megugró rloltogásukat. Tüzünket szinratolták meg. Még fól-
álomtlan is ki-kidobturrk a tilz,re a folyó mentén száradt,
Ö5szeszetletl gallyakai.

A tulajdonképpeni n,§ertao", csak ezutíln keadrtidiitt.
§ítksírg, fállan, lrokortalan puszta, ka,ktuszcrs, eníorbiás,
nagyfíívű sir:atas. §zerencsó,re nregszíttuk magrrnkat ,és *
tartányokat vízzel, rnlry- a?, álla,toknak is jtltótt seüks6g
esetén. (Ezen a vidéken nenr jó a víz.) {Fol:,t. kóv,}

A vezeió és a mozo egy lelótt kis jacaréval

M,



n^GYAR- LEN6YEL

c§ERxÉ§z KÓR

Jáktni vlt6z 6bmbös Gyuln rnagyar klrályi mlniszter-
elnök rlr őnagyméltóságának elhunyta alkalmából dr,
Michal Grazyrrski, Szilézia nagyvajdája, a Lengyel Cserkósz-
szövetség einöke a következő táviratot intézte gróf l"eleki
pál tb. főcserkészürtkhöz;

Viument touché du décés du grand |íIs de Ia Hangríe
Zwíazek llarcerstwa Polskíego s'dssocie avec émotion au grand
d.euíl de leurs |réres de Ia Hongtie Grargnskí.
. A távirat magyar fordítása:

Mélyen les{rjtva Magyaroszág nagy flának elhqn3tától,
a Lengyel Cserkészszövetség meghatottan rrsztozik magyar
testvéreinek nagy gyászában.

Lengyet esgtkószek r6szv6te Gömbös mlnlsztere,lnök
halála alkalmával. Pukowiecz József, a sziléziai cserkósz-
kerület vezetője meleghangrl tnagyar levelet intózett a
Magyar Lengyel Cserkészkörhöz Gömbös,Gyula miniszter-
elnök }ralála alkalnrával.

Ugyancsak ez alkalommal CJromranski Marjan lengyel
rendÖrfőtanácso§, a cserkészbarátok egyesüIetének elnöke
(ZHP) és Prabncki'Witolrl cserkésztiszt, az ittjárt lengyel
cserkészek vezetői igen rneleghangű tevélben fejezték ki a
nyáron itt táborozó lengyel cserkészek részvétét a Magyar-
Lengyel Cserkészkörnek. 

,t

Grazynqki Mlcbael ilr., sziléziai nagyvajda, lengyel
íőcserkész névrrapja alkalmával a Magyar-Lengyel üser-
készkör vezetósége távirati {rton fejezte ki jókívánságait a
közszeretetben álló főcserkésznek.

Warszarrában egy 
^uurul-r..roel-eszt .nyelvű icle-

genforgalni §zótár jelent meg.

A |övö nyfuon tOt rrónlpra szeretne Mag_varországra
jönni egy 30_as cgerkésecsoport a lwowi (lernbergi) kerületi
elnök vezetésével s repütógépet is,hoznának magukkal.

*

A }IC§§Z }Iagyar-Lengyel Cserkószkörének vezotösógo
ezuton is felhívja a magyar cserkészek és csapatok fígyelnrét,
hogy lépjenek be a cserkészkörbe.

A tagok részére gazdag cimtárunk levelezőket tud
szolgáltatni.

A cseretáborok révén Lengyelországba viszi tagJaít,
bekapcsolja és ismerteti tagjaival a rnagyarot§zági lengyel
akciókat.

Jelentkezési lapok a Cserkészházban vehetők át. Tag-
díj 18 éven aluliaknak 1 P, 18 éven felülieknek 2 P.

Felhíviuk n lengyolül toJC o.""XO.zokei (tisztek, öreg-
cserkészek), hogy a<lataikat jelerrtsék a be kör vezetőségének.

Több hel}ről vett értesütlr"irrt szerint virléki városok-
ban is megalakulrrak a kis Magyar-Lengyel Cserkészkörök
a Butlapesten székolő központi kör támogatására. Ilyen
irányu szervezkedésekben (kerületi székhelyek kúlönösen
a]kalmasak) örömmel segédkezik a Magyar-Lengyel Cser-
készkör vezetőségc.

Més kapható a gyönyöríí ,,Lengyol lölilön" c. képes*
könyv. Ára Z P. Me§rendelhető a G. H,-barr a pénz elő,

zetes bekültlésével.
Lengyelország megismerósérrél nrilkiilöz}ret etlen.

Mngyai-tongyai 
"**""tatJ". 

A mind jobban erősötlő
nragyar-lbngyel-iserkészkapcsolatok kimélyltésérel _ & lert-
gyet- cserkészélet alapos megismerésére igen alkalmas &

cseretáboron való részvétel.
A cseretáborokon rósztvehet minden 1,1-*18 év közötti

érvónyes igáeolvánrryal blró cserkész, aki volt tegalá,bb_két,
nagytbborfiatt. Parancsrrokí-szervezőtestületi elrrök qiánlása
eslOtattasa. Teljes fizikai és szellemí épség és, az előírt
(Szótg" szab" szeritrti) cserkészrrrha és felszerelés beszerzése,
iVyetvtuaOt : lengyel, szlovák; német, francia előnyben
réizesülnek. (Kimelretnek azonban idegen nyelvet nem be-
seélők is.) Á 2 napos próbatáboron való részvétel kötelező.
A résr.tvóvők a Magyar-Lengyel Cserkészkör által kijelölt
vezetőknek tartoznak engedelmeskedni.

Költség irr. SO P (csak lengyel vizunt, ply_s_z. vl5ú!
oda-víssza, plusz ellátás, plusz próbatábor és előkósaületi
kiadás).

Időprrnt: j{rlius l-27-ig (esetleg 30-ig).
§thelyezés : 8-as létszámu őrsönként (egy vezetővel)

egyes len§yel c§apatökhoz. Tekintettel arra, _hogy _nyoleas
létizámokban lrelyezzük el a jelentkezőket a lengyel c§apa-
tokhoz, aiánlatos, hogy ae ,e€íye§ c§apatokból alakuljon
rneg az őrs.

A kimenő magyar cserkészek }relyébe lengyel cser-
készek jönnek ide táborozni.

Ideális helyzet az lenne, hogy az a c§ap&t, amely. 8

fi(lt küld ki Lengyelországbai helyettük 8 lengyelt vállaljon,
Erre törekszünk kisebb egységek esetén is. Csak így tudunk
magyar és lengyel csapat között kapcsolatot teretnteni,-,\incs azonban akadálya annak, hogy a csapat csak
kiküldjön tagjai köztil egy őrsöt (ill. félőrsöt), ill csak _"lll.ql:
jon egy tenglel őrsöt. (T. i. azt is lehet, hogy most kikültl
e.gy őrsöt s a jövő óvbeir vállat u§yanattól a lengyel c§apat-
tól" ahcrl voltak a csapat tagjai.)

Azok a csapatok, arnelyelc vátlalnak lengyei cserkésze*
ket, indokolt kdrelern esetén segélyben részesülhetrrek.

A Magyar-lengyel Cserkészkör jelentkezéseket csak
csapatonként (legalább félőrs: 4 fő) fogad el. Ilt<lokolt
kérelmek alapján azeinban egyérrek is jelentkezlretnek.
A jelentkezésókről a magyar-lerrgyel albizottság, ill. ltör-
Y€zetŐ§óg dönt.

A próbatábor alól lelrnentést senki semkaphat. A próba-
tábor kez<lete a cserctábor kezdete.

A részvételi díjak június 1-ig rószletekben fizetlretők,
10 p a felvételi értesítéskor azonnal befizetendő.

Tekintettel arra, hogy a jövő évi táborok a jubileumi
történelmi táborok jegyóben rendezőclnek ,(l. orsz. vezetö-
ti§zt okt.-i körlevél), n csapatnak igen kitünő alkalom,, lreigy
ezt az alkalmat íelhasználhassáklaz ezredéves történel-
münkben minduntalan szövetségesünkként szereplő test vér
lengyel nóppel való barátkozásra anrrak fiain, a lengyel
cserkészeken keresztlil.

wE§lER§l(o_PoL§l(lE#
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Az rnÖrdög gyufár-dobola"
'§zeberdnyi Gyórgy ötlete (561. cs. cs.)

Jórkq az őrsvezetőm a minap titokzatos arccal jött
velem seembe az utcán.

* Na pnpák * §zólított meg * láttál-d már olyan
gyufáto amelyik szól?

Be kellett valla-
nom, ho§y rrem.

-- Nahát idesüss
* rnondta és a fény-
képen látható skatu-
lyát hírzta elő a zse-
béből * gyanútlan
ember ártatlan gyu-
fásdoboznak néanén
pedig nem az i ez
az ,,ördög gyufás-
doboza" l

Aztfur felvitt a
lakására és ,,bekap-
c§olta" a masinát.

Hát csakugyan ! Olyan györryörűen hallottuk a rádió
müsorát, mint akár egy rendes, nagy detektoros rádión.
Annyira megtetszett a doboz, hogy elkunyeráltam Jóská-
tól s nrost, íml közreadom minrlenki okttlírsrirn.

A detektor testére v&n c*évélve 0.3 nrm. 2 x
*elyem*ruzalból a tekercs. A tekercs menetszáma antenna
szerint változik; ki kell klsérletezni; kb. 50--*80 között
lesz vatahol.

FIGYEL§Li l A 18. oldalon levö ,,Világszenzácló-
rírdió'o képei az ,.ÖraOg gyuí*sdoboza" képeivel lévedésből
felcseréltettek l

§topp - álli t

Kinyltom az ajtót" Szeretném, ha nyitva maradna.
Ugylátszlk, az dtó nem §zeretné. Kellernetlen csikorgással

csukódik. Isrnét kinyitom,
ismót csukódik. Yégre meg-
unorn q iátékot. Gondol*
kozom.

Hoppt Megvant Fa-
gombot szögezek az qitó
aljára. . . Lapos éket hasí_
tok tüzel6fából. Feltárorn
az.aJtót; tolom az éket
a fagomb alá. . . Az ajtó
áU egyhelyben mint &
cövek" Júka.

,rZsinegolö"
A lelemény*sségnek tág tere nylllk ttz üzleti óletbert

is. . . l A ,,Holló"-örs egyik tagja, Pista, kl már két éve
tlolgozik egy papírkereskedésben, mosélte a multkoriban l
A papírtizletet nemrég rnegnagyobbíttttták. Á pénztár melló
külön csornagotót : .,,-í} l}li..r1
állítottak. A fő-
nököm ide osatott
be. Kezdetben bi-
eony igen sok foj-
törést okozott ne-
kem a folytort

folyvást össze-
vissza csomósodó,
gabalyodó zsinór-
tekercs... Ké-
sőbb azonban

óriási ötletem tá-
madt. Felszerel-
tem egy,,zsineg-
gombolyítót". B,z^
zel megszűnt min_
den kellemetlenség. A kúiörrlrüzii lragyságú zsinórvógck
katonás rendbert sorakoztak egymás meüett.

Hogyan ? * §gymás melló helyeztem a gombolyagokat.
föléjük mintegy 8*10 cn-re egy falapot erősítettem,
(Egy nagyobbfajta fadobozban is megvalósítható az egész.}
A falapon a zsinegeknek rnegfelelő lyukat f{rrtam, maid
a zslneg további yezeté§ére egy-egy karikát erősítettern
az oldallaphoz.

* No ez az a, hlres zsinegelő * szinte hallom eat
a g{rnyo§ megjegyzóst. Több vele a méreg, mint a haszon.
Há clvagom a madzagot, a vége visszacsúszik a lyukon
keresztül.

- Egy kis tiirelem, Pqitás l Most jön a zsinegeló
legfontosabb része, a,,biztosítók". Á falap tyukján keresztü}
dugtam egy másikn kb. 6 cm hosszrt zsineget. A zsineg
a§fua s{rlyt erősítettetn; a felső vé,gére pedig egysze,rű
csomót kötöttem. (Árra ügyeljünk, hogy a lyukat a két
zsineg vastagsága körüIbetüt betöltse. A ,,biztosíték'' zsineg
csomózott fejének nem szabad átcs{tsznia rajta.) Ha zsineget
használok, a biztosíték kissé feljebb csírszik, kiernelkedik,
de amint elvágom elengedem a madzagot s így megszűnik
a h{rzóerő, a bízlosíték tústént visszgereszkedik. Á zsineg
vég nem csírszik tor,ább, nem csrlszik vissza, hanern szol-
gálatkészen megáll a vezető karika felett"

Pajtás, ha üzletben dolgozol, feltétlenül szerelcl fel a
zsinegelőt...l

Csuda-ceő
Yigy*ázz Pqitás l Egy rossz kály"hacső nag,vobb rre§ue-

delmet rejt nragában, mínt grrndolnád. . . }la a csövek
összeerősítése, lrelytelenn áliandó ve-
szélyben élsz,, mert netn tudod, }togy
rnikor leszel egy kipattanó seikra ál-
dazata, l

Jól figyeld meg az ábrát.. . meg_
láthatodo hogyan elózlretsz meg rninden
bajt. Az alsó cső szólét kalapáccsal
rovátkásan befeló görbíted. Yasta-
gabb drótdarabkából tartószerkezetet
bajlítasz § ezt ráhelyezed az alsó
csőre. A felsó csövet ráhrlzotl az al-
sóra.

készen is van a csuda-cső s a
bietonság tudatában nyugodtan hajt-
hatod fejecl alvásra"

--B §er{i .
\.l"§.l*V

.ri,'l!rt§j} --
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Porfalva,
arrg. 1.

Iiis cserkész
tfusaságuukhoz
egy pesti kolle-
gánk, vízicser-
kész, eiiött láto-
gatóba. Ezadta
nekünk akezde_
ményezést,hogy
megalakítsuh a
vfui cserkész.
csapatot.

aug. 2.

Kimondtuk,
hogy csapatunk
mától kezdve
vizicserkészcsa-

megyán, de nrar nem tekenő többé ! Elkereszteltúk menló"
csónaknak. Ggalu Ggula azt akarta, jac,ht legyen belöle,
Kala Písta monitorboz ragaszkodott, ón a b{rváruaszád
mellett iöntötteínn de leszavaeták. A sok nát}ás l Bele-
nyugodtam, különösen Kalaíú Béla javaslatára, aki azt
rtondta, akkor legyen buvárnaszád, ha majd elsűlyed. lgy
lett meutőcsónak. Mit is hencegiiink ! Fő a szerénység !
Délután kiyittük a porfalvai Öí-íd partjára. Ez az Ót-tó
a mi büszkeségiink l 7gaz, ltogy az Öt-tó csak cgg tő,
de nagyapáink mesélik, hogy valamikor öt tó r,olt itt. Igaz"
hogy az együen ís kevés a víz, de ezt a kacsák és libák
tagadják. Nekik elég ! Seóval leeresztettük a r,ízre a csóna-
kot. Fíiígü Lőrinc az iszapból kibalászott egy összetöÉ
kancsót s hozzávágta a csónak orrához. Yizrebocsfitásnáil ez
az elóíras. Pompás }átvány volt a vízrebocsáitás I E_lőh loot
le is fényképezte. Libegett a csónak a üzen. En rnon_
dom...libegett! Sőt! Himbálódzott! L;gy ámI Kinr
lmre mingyárt nótát is készített.

A cserkész mindenre kész,
Kivált a vízicserkész . . .

Fogpisz Kúlmdn óriási ordítással treleugrott a csónakba
s mi követtük valamennyien. Sótart Tőninalr már nem is
jutott bely" Elő a lapátokkal ! íícscsi Kari úgy nekidöit.
mintha mozgóülésen gurult volna, Reccs ! . . " A lapát, aüai
szőlőkaró, kettótört. Rossz ómen ?

-Mért nem mozog ez a csóuak ? -_ orütja Faszek Ltpi.

taoá15 Pat, Stllszerű-
e.;- ség okábót

Po*Das látvan}- roi! a rizrebocsaj|as l Eitib mindnyájan' Ivor Ie is íétr_vképezte. névjegyet csi*
náltattunk. Mi kell még egy vizicsapatnak ? Egy csónak,
€gy pár kötél (ez volt előbbr6l !), €§y csákány, pár lapát.
rnég egy pár lapát, egy vizrrreritő kis tapát és tize**3,,o!t:
bátor fiír. Az utóbbiak megvoltak, a bá-
torságot okvetlen megszerezzük, víemeritő
lapátnak Czihó Berczi *lcsórta hazulról rna-
rnaia legnagyobb medtö kanalát, a két pár
lapátot négy szölőkaróból s négy tlesrka
darabból összeeszkábá,lluk, a csónakot. . ,

itt egy kis baj volt ! Ezt venni kell l Yolt
ugyan szépen alaptőkénk, tizenkettönknek
ö pengő 37 fillér, de erról is azt álütja "*'g
.lfiineí, a pénztárosunk. }rogy az csa& 6 pengó
36 fillér. Ezen küIönbség etsikkasztását egy-
bangrrlag megbocsájtván neki, még mindig
nem volt csónakunk. Sratal Ádí iött a
mentőötlettel ! {Mingyárt kineveztiik ,,tő
mentó-mestet''-nek.) A papája ugyanis hen-
tes s emlékezete szerint a padláson van
tgy halalmas disznóölő teknőjük, azt éjszalia
meglámadjuk !

aug. 3.

Kilogyott a ceruzám, ezért z mai napon
nem lrhatok a naplólrrba. Kiilönbe* is a|-
szunk, hogy lriss erőt gB,üjtsünk az éjjeü
rohanrra.

aug. 4.

A roham vérnéIküli volt, Baj §em tör-
tént, csupán Ktump Lípót a sötétben belé-
pett Szafal Áaiét t<utyahánába s Bodri ki-
harapott egy darabot Lipi aadrágiából, ami
nagyob kellemetlenséget nem jelent, triszen
.a v{zicserkész ü{ azon a felin ! A tekenö

L*l,
*au

\'ödrökket hordtuk a vizet.

1T

,a



r--_
--: Elült l Kevés a via l Megmérni ! - bögte Szekun

Dani.
Hard" Ármin rnfuis előszedett a zsebébőt e§y ös§zetört

coüstokk darabot. Csak tfu centi volt a coüstokk. De. . . sok
volt. A fele küátszott a vízből !

Most mit csináljunk ? Yan csónakunk, három |apáttal,
még tíz centi mélységmérő is . . . de vlz . . . az nincs. Kiszáll-
tunk mind, nagy métabúval. Kisiiit, a csónak igy sem
mozdult.

Gílisz TamóLs proponálta : hordjunk a k{rtból vizet a
tóba. Hátha megnő l Rohanttrnk tizenkétfelé. Vndrökkel
hordtuk a vizet. Hord Ármin nem hordott. Ő mérte a vizet

a vlzméróvel. Egy óra alatt alig volt víz a k{rtban. üsodák
csodála: a tó . . . rr-em nőtt l Nem az ! Egy centit se !

Szörnyert elkeseredve ledöltünk a csónak mellé. A
,,buvárnaszád" mellé. Kissza Morton elbőgte magát.

'_F;zistó?...
Mit tagadjuk, előkerültek a zsebkendök . .

au§. b.

Kirándultunk a Kalbász-hegyre. Ott gyűlést tartottunk"
Hoztunk egy sorsdöntő batfuozatot. Péaztárunk anyagi
helyzetének fellendítése érdekében kimondtuk ; ezent{rl
10 fillért fizet mindenki, aki közülúnk kiejti ezt a szót :

utz ! tr(övt István.

AZ,EMBEREBB EMBER

étő természetes rosszhajlamok
cserkésztörvények : -:Ti;JnÉii?t'

nvuAalom és alázatosság: ezek voltak az erények, melyekre
tóreÉedett. Több volt, mint cserkész, mert nekiink mások
írták elő a törvényeket, ó pedig maga szab-ott korlátokat
saiát masának. Minden este sziÁorú lelkiismeretvizsgálatotsaját magának. Minden este szigor{r lel*iismeretvizs_gálalot
taitott Ős ennek eredményét füzetbe jegyezte. Kgckágágta-rtott és ennek eredményét füzetbe jegyezte.
táblazatot készített, rnelyugk 

_ 
szélén törvényeittáblazatot készített, melynek szélén törvényeit- tüatette

íel és minden nap pontosan bejegyezte 4 _kelesztet á maga
kockájátra, amely-iFereny etlgn _véte!t_, §lőíordult az is,,trogy

sokat, de ő annál többet verekedett ki magának._Szúlei
<qpaőÁw emhprek vnlfak, Mivc] szenvedélve volt az olvaSás.az olvasás,

kockáiába. amelvik-erénv ellen véiétt. Előfordult az is, hogy
egy kóresáet seir kelleti beírnia a féltve őrzött noteszbe és

§zeÉény emberek voltak. Mivel szenvedélye
ezé"rt ápia nvomdászinasnak adta. Derék r

§ hopedale-i cserkészcsa-
pat Sólyom őrse vidám hangu
iatban'ütte körül az otthon-
ban rögtönzött jelképes táüor-
tűzet. -A;z otthon ablakát va-
dul csapkodta a sze§zéiyes
őszi ziv'atar. senkinek §em
volt kedve most haza indulni,

ez{* áola nvomdászinasnak adta. DeréE mesterember lett
belőle. H ny-omdászból önálló vállalkozóvá, ujságkiadóvá,nirete. X ny"orndászból önálló vállalkozóvá, u_jságkiadó_vá,
majd a hazaiegnagyobb polgárává emelkedett, kinek haiála-
koi a kongres-szuÓ- egy hónapi nemzeti gyászt rendelt .el,kor a kongresszu§ egy
}Toow ki vo|t- Franklin
KOf a Áorrxr t§§Zu§ §líJ lu.IaPl ll§Itt4Ell
Hogy ki vólt Frankliir Penjámin 9s_mi!.kpslfin{e} 33tri,a
nerÜet, sőt az egész világ,-azt mindenki tudja közületek.
Igaz-e Tommy ?

. - Igeir. Azt hiszem neki köszönbstjtlb hogy rnos! itt
nvusodta-n ü]ünk .- mondta Tommv. o találta ki a villám-
trari[Ot, s így egyelőre nem ketl félilünk, hogy belénk csap
valami.

De tudiátok-e fiuk miéÉ vitte az egyseerú nyomdász-
^onvirÁ ? Elmnndom_ Vasakarata wolt. Tudta. hocvhogyinas ennyiré ? Elmondom. Yasakarata volt.

;T§;ffi Ji;-;eőii.iíüa;;9mú;ttgtouriioiiiifr '";ú?:,
verserryében, ha különb, ha többet tud, mini' 3 19qpi
Isv hátáfozta el, hoAy megpróbálja magát erkölcsi tökéle-
tősésre felküzdeni. §zeretélt volna úAy élni, hog^y sohatdiségre felküzdeni. §zeretett volna {rgy élni, hogy _soha
semrii hibát ne kövessen el s mindig győzzőn az enrberekien
élő természetes rosszhailamok fölött. Akkoriban nern voltak

zavarni.

- Fránklin :Benjamirr, hazánk nagy embere,,ig^zi
cserkósz volt. Tudom,-bogy eá egyiktek sem hiszi el_t$f;,
hiszen mindenki tudja, hogy éppen két századéwel élt
tlőttünk és akkor méá iryomá sem volt a cserkészetle!í, d9
hiaviétek el. nemcsali a 

-rulra teszi a cserkészt cserkésszé.
ő"léiekben volt cserkósz. A sors nem adott neki önként

cserkésztörvények: -- tizenkettőt csinált magának. Mér-
tékletesség, háilgatás, rend, határozóttsá.g, igénytetenség,
szorgalom]' őszinteség, igazságossag, önfékazés, ti§zia§_ág,
n}u§alom-ós alázatos§ág : ezek- voltak az erények,,rtelyekr_e

eí nagv napia volt Franklinnak, Ismét egytépéssel közelebb
vitte-őt az--emberebb-embet'' céIja felá* Tőle vettük át a
Fránklin táblázatot. A fiúk sokáig beszélgettek még a haza
nagy emberéról, aztán közkívánatra elénekelték az_ ,,Old
Ma-cbonald had a farm" clmű nótát. Yidám }rangulatban
ig_v ért véget a Sólyom őrs ótvenedik órsí órája.
-----§a*rin+ábtázat található a .,Yeltmiáró"-ban,

dugaszoljuk a detek-
tort s az utolsó hú-
vellryá,r pedig a fej-
hailgatóé. A,,ráöó"
kezelése abból áill,
hogy a banándugó-
kat a lehetóség sze-
rint annyira n1iom-
juk be, hogy azok
érintkezzenek a sta-
niolpapírral § így
meglegyen az étint-
kezés közöttük. Megjegyzendő: a készúiék leg}obban csak
megtelelő bossz{r (pont Bp. huüámával, vagy annak har-
monikusaival egy ező önrezgésű) antennával működík.

Fettalálók t Figyotam l A M. Cs. a feitalá,lók barátia;
ha vannak jó ötleteitek, rnesterfogásaitok, vagy bárrnilyen
más világtengető találmányotok, nosza ! - 

g2iye§6n látiuk.
Mindössze egyre hlyjuk fel b. figyelmeteket: perpetuum
mobile s más örökrnozgó gépek leírását csak elmegyógy-
intézet fogad el, ltozzárl.k tehát hiába kúlditek, mi ilyen ügy-
ben nem tudunk érdeketekben,,eredmétlges" módon eljárni l

§zem elo ény a M oléy an C sqkész l eltorlőlőínork műa eib ŐÍ
,§ilágszenzőciő l" Rádió a mellényzsebben.
I{uszáa Elemér ??5. csapatbe§ cserkész ,,találmánya".

Yegyiink elö egy legalább 1 cm vastag és 6-7 _cm.
hossz{r. fadobozt s csavarjunk a fedőlapjába egymástól 2-2
cm. távolságba, összesen 6 db. banánhúvelyt. A dobo,z
belső fenéHápjára staniolpapírból két csikot ragasztunk
{rgy, hogy ezek, ha a doboz fedelét becsukjuk, éppen a b_anán_

húvelyef aH keriiüienek. Az első két banánhüvelybe az
antenna és föld banándugói kerülnek, a,középső kettőbe

§.

Ánionna 7rlrfoa
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Végignyargalt a napfény a behavazott dombokon s az
<llvadni kezdő hótakaró fényosen csi§ogva verte vissza a
napsugárostromot. Szél se rezdült. Az erclő kopasz fái
hósapka alatt gubbasztottak s a fenyves is hóköpenybe
lrnrkolva pihent, Csend ült mindenütt. §gy nyul bujt elö
vackából, boldogan sütkérezett egy darabig, majd fülét
hátracsapva lassan elindult falatozni a tlorókás felé.

A völgyből felvezető úton két ember jelent meg, azaz
csak félember: Soös Pista és Aradi Karesi az MKG. c§apat
,,Kopó" őrsének oszlopos tagjai. Mondanurrk sem kell, hogy
sivel jöttek, Öttözetúket lelesleges leírni, itg;,is tötbé-

kevésbé szabályos, illetve a megszokott volt. No de erről
lesz még maid sió l Lassan jönnek felfeté az emelkedő {rto*, -

majd áegállnak. Talán kifujják magukat ? ldem, vitat-
kozrrak.

-- Te karcsi * kezcli a zömök éténk természetű pista
szokott,kapkodó beszédével - én nem értem, hogy mi van
ezekkel a titltt<at. Ilyen szép időtlen egyik sem akart kijönni,
Minclegyiknek volt valami dolga, pedig ráérnének ad az
otthondíszítést a lucskos napokra is el}ralasztani- Még ezer
szerenc§e, hogy Te kijöLtét, legalább nem kell egyedül len-
nern. Hű micsoda nyomolvasást rendezek én itt ma !

- Az már igaz * feleli Karcsi komolyan, de valami
titkos öröm bujkál nyíit kék szemének szögleteiben. *
Hiszen t§eked {rgyis ez a nagy élvezet l Hiszen a multkor
is. .. -- akarta folytatni, de Pista seóáradata iehetet-
lenné tette a mondat befejezését.

-_ Na ja ! ._ legyintett az fölényesen. - A szarka
esetre gondolsz ? Látod egy kis megfigyelés, a gonclolátok
helyes rendezése és az eredmény nem letretett má§, rrint
hogy a Jenci szarkája lopta el a gyűrűt és a rnamája arany-
lániát, De hicld el, hogy ez csak sanyar{r tengődés. Soksaor
bizony {rgy irigylem Sherlock t{olmest, Poirot mestert vagy
a kinái Chant. Azoknak tegalább van egy kis izgalmuk, ott
szükség van az ag§i megfe§zitett munkájára !

- OtrO komám ! Az csak a regényekben van így- Á'z!
hiszed, lltgy az élet bóvelkedik az ilyen szerrzációkban ?

Majd éppen Neked fognak titokzatos hataimak nyomozni-
valóval kedveskedni.

- Igazad van. Hát akkor legalább nézzük, hog;v milyen
átlatok mászkáltak itt a hóban. Mert emberi ilyomot én
ugyan nem látok.- Azza| nekirugaszkodott s minden íigyelmét a hóra
összpontosította. }Iegkezdődött a nyomvadászat.

- Látod - szólt egy§zer megállva - itt egy nyul
ment át lassír ugrásokkal, onnan !őtí az erdőszéIról és arra
tartott a bozótos íelé.

- Hát petr§ze, ott ís van a balszélsö }rokor mellett. |§ézd
csak hogyan bámul Téged, a mestert. Bizonyára ő is át van
}ratva a helyzet komolyságától..* Meni mar az 

- 
Or§kös vicceiddel - És sértődött

ábrázattal továób cs{rszott az ertlőszél felé.
Majd mindent feledve felkiáltott: Nézd csak itt özek

álltak t Látod a patájuk éIes nyomát ? Négyen voltak. Itt
a friss rágás is ezen a mogyoróbokron. Gyere még m€g-
láthatjuk őket.

És követtók a nyomot nagy elszántsággal. Karcsi még
Hé_ meg is előzte Pistát.
me!;aUj ! - Hé, megáüj ! - rivall rá Pista. - Emberi nyomok !
Rivall rá persze Te elmennél mellette a vaksi szemeitldel . . - csizmát
§:'*", hordott, . . . valarni volt, a váttán. Nézd, hogy benyomódott
;i,"il;i. a hótla a talpa. , . Te mintha fáradt is lenne, olyan közel van
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a két nyom egymá§hoz. Hopp itt meg is állt. Letette a
*erhét " , " Nózd ezt a fekete gyapiú fonalat !

Letérdelt, néáe a nyomokat. Nem törődött már semmi-
vel, itt van a na§y e§et" ezt kell kinyomozni. Közben magá-
ban morfondirozott: llorrnan jíihetett erről?... Hiszen
errefelé csak Huta yan, az is 30 kilóméternyire. És a nyom
§e régi, talán még utólérhetjúk. Jerünk utána !

S mint a kopó, {rgy ragadt a nyomhoz. A csapás ki-
vezetett az erdóből a ritkáson át egy tisáásrao maid ismét
egy gerincen át a másik oldalra. Bizony slvet meglehető§en
kinos volt itt járni a fák, bokrok tömkelegében. Karcsi
arcán már *,alami unottságtéle ült. ö bizonyára jotlban
szeretett volna a síma teitőkön cs{rszni, de Pistával nem lehe-
tett beszélni s így ltát kényteten-kelletlen ő is a buzgó
*y<rmvadász sarkában maradt.

Egy vágásltoz értek. A hóvat lretemetett fatönkök közt
vezetett a nyom. Az egyik töakről |e volt seperve a bó.
Látszott, hogy itt megpihent a vándor. Félredobott sza-
ionnabör" néháy vízcsepp bevésódött rrysma mutatták, hogy
evett is vala-
mit.

Pista te-
:epszemlét tar-
iott: ._ }§ézd
:sak itt egy,;ékon3- bot
§yoma. Talán
rsak egy letört
ág valt. Látod
milyen görbe
itt a nyom ?
F{m, itt €§y
piros §},api{I",;zál szólt
*s nagy óvato-
§an felvett a
iönkről egy kis
trriros fonálkát,
í.etette háti-
esákját, előko*
iorta annak
eg_vik zsebéből
nagyítóját §
*gy vizsgátta a
l,enyerére fek-
ietett fonalat"
-_ Igen - szó-
}ait meg aztán
._ gyapj{rfonál. Az elóbb egy- feketét találtunk, ez meg pires.
,tzt biszem, hogy €y piros szegélyű fekete kendőbe r-olt
kötve a holmiia. Jó s{rl5ros lehet, legalább is a nyomról
itélr.e" rgaz ? - fordutt Karesihoz.

Csakugyan. De nem tünt fet Neked, lrogy aránylag
kicsi a csizmanyom ?

- Nem kérek különvétemén3,t ! .. . De mondassz ezzel
valamit. Hátha nő volt, vagy egy suh*nc ? Maj<l nregtátiuk.
.l{ost már nincs messze a nenedékház,.ott tatán csak ttrd-
::ak róla.

Felszedelózködtek és tovább §rentek.

- Hopp, itt megállt l Mi az ?. . . De sok a n1,om, . .

Etesett ? ., . Tor.álrb ment ! . . . Balra vágott az erdőnek.
ott az {rt is.

Itt a batyu ! Na mit rnondtam ? Fekete kendő piros
csíkokkal. De bol az ernber ? Nern birta tovább a terhét ? .,.
Nézd szaladt, leverte a }rokorról a havat, itt a báránybór_
súveg ! . . ,Még meleg. . . Mitől ijedt meg ? Hinnye mi ez ?
Farkasnyom | . . . Ez úldözte. ltt össeeesett. Letázta magá_
ról... Ott a farkastest nvorua".. Nózd most arra vág a
nyom a nagy fenyö felé,.. \rér !... Friss vér !. .. hteg-
sebesúlt !

Repiilt a két fiú az erdöszéli fenyőóriás felé. Tele tett
hóval Pistának szeme-§zája. De nem tránta. Emberéletről
lran §zó. Vagy már csak egy tragédia szcrnor{r végielenetéröl?

Tovább visz a nyom a trozótos feté. Csörtetés hallatszik
onnan. Sikoltás veri fel a halott erdő csendjét. sikoltás, ruely
hörgésbe f{rl: ,,§egítség ! Jaj Istenem !". Repúl a sí Pistá-
val, már csak 100 í§éter.e van a cseriéstőI, már csak őtvenre.
Egyszerre csak kinyílík a bozótos és egy szürkéssárga nagy
test közeledik fetéjúk öles ugrásokkal;

-- A íar-
kas ! .* Pista
megál, két ma-
rokra fogja az
egyik síbotot és
várja a táma,
dást. Bár a szí-
ve a torkában
dobog, nem féi,
odaért rnár
karcsi is mel-
léie, a háta
mögiii hal}at-
szik a lihegése.
Jön a csikasz
ordas, sulran a
havon" rnin_
gyárt itt lesz.
Már eme}i is
ütésre a tlotot.

Demi ez ?
A farkas leül,
csóválja a far-
kát, széles vi-
gyorgá§ra sza-
lad a, száia, ki-
tóg gózölgó
nagy piros
nyelve. meg-

rnozdulnak a bokrok és a kacagástól szinte fuldokló tiúk
hahotáia tett pontot a nag_y kaland végére.

Pista áll, bárnul, mintha fejen ütötték volna. 1l{i ez ?
Csak nern rossz tréfa ? Nem bír szóhoz iutrnni. Azután még
szinte félkábultságában látja, hogy a ,,farka§"' Karcsinak
ugrík. Az nevetve szól rá: 

"oPajtás 
t" látja a nevetéstő!

dűtöngélő ,,Kopókat" § egy§z€rre ráe§zmél, hogy őt ugyan-
csak felültették. Hirtelen harag szállja me§o neki Karcsinak"
az síklik előle a bozótos felé, hógotyózápar éri s hatatmas kiáI-
tás reszkettetti meg a hófödte ágak*t : - Étlen a mester,
éljen a díszkopó l Huj, hui, hairá ! Erre aztán ö is megátl.
nyet egyet és könnyes szernmel kérdezi a kórülvevó és kö-
rötte vad indiántáncot iáró fillktól : [{át megínt rászedtetek ?

:,
a"-

}lár emeli h út€§re e batot .. .

MAGYAR CSERKÉ§ZEK, Ebben az évben nem rendezünk központilag orságos

JÓTETT-HETET
A nyomor azonban éppen olyan n.g},! a §egítőkézr€ u8yan€sak szükség van.

SEGITSETEK, AHOL CsAK TUDTOK!

?§

§1|_","_ felhívjuk figyelmeteket Matyaror§ág els6 asszonyának. Nagybányai vitéz Horthy
l.tiklósnénak se6élyakcióiára



ul§hes:{rlnlt llrirriAai. íei_i.5€n s:éi-
/,y r,í:lulJlrr . ,. . í' g.tlt} é3 tl"-
1'lhark"hirlt}i .,... í' ll.,1${l'jl

§P§RTlNGEK
réli sporllnrrek, s:itltil?ró iilroír!
lltt:l<,g iLtitrclLlli}l, ilcttidLttn larlta
.§Jióa ,iinl.i:nlíúi FJ §,8í]. íi.:io. ,t,9t'

SPORTHARtSNYÁK
llör,idszáru /sieli.slIe:7 !}Qstaq, ul?-
Iel sportgllapjtlbti! , . , ,. J' ::..j{)

l'!l!,iluírz, vustag mgl! D1.1á j(i}i-
|.,i!,tl. , . }} .1.7{l dn- i}.üa!

llór,itlszírrir 1,iom.sol3r*ci,oóbrJ li_
iltlttt. nwleg gyapjttbót, s:íri.-§ }.iiej-
ldsn-cl,...,. Jr :J,6ül t.:;l|l 1.,-
'Iérdiírórő l:lll- ti.s sporíJlarisrrydl:,
b?iúi,ltI qllnlil,i1l. (íIí,lI iili§li nljn-
lúkban, ktlzlpt>*slttg és egésznehéz
gllcpjúianuiból

P 7,8tt. {i,!lt}. l*",]$. il,G0, n.i{!
Itoknhötííli nOrüélttípus.l sínadrri_
§ l }kh {}:, li il y 1 1{: L\]:lít,, Pjeí{' Llrö!öli.
rrl;rí.r:erli lridrim r:irtril&ln

i3" "a§'tl!. .&' 1(
'-. "%

, ,ir§B: *:§; 3: _*,'"-:*

193ó-3?
A T§1_1 §PoRToK

I§ZTHNDEJ§
Minthu c Gonrlpi.sr:li.s ís k:}rctőu{

ű.líürná. ír"nni, hrlgu ilt ts$k üzok
éluez}u:ss{k a !él ijrönri,t, ckikne k
arrű is ltlík, ll*gy ltt;:ún}t }wtrfugitt
íúl /reressdi, icl a. |útul;crlű. rnűí}űs
hequel<tl ,-, li:le s:órta hrií puhr;,
pr/úli,,,, !tit,tl tnal, iú futr(ltt a tai
i,rrile,* !!!üi|tJüt- íi,Jrrlbiuinlial r:s hp-
queinkeí, Raitunk rill, hogg tl: ilyeft
lil,fta lrr.i.ss.ri télisporísze:óní lt7űrQ-
rlél;lalanul };íéluez:ük, }1i kell ho::ti?

.Ióliedu *-
,Ifugis:sét1 rs
-l ó's i| eisie rell^s rt C.serft i,s ;boltból.
Keues pén_:er! nr?gs.pre:hclij jó

lse l'A'r!;órllJi sif r,ls_-crelis bt:lus t,t,
tlcluu, a jú cgi|s:signtl; is rillundó
íor rcisa- tl jikerlune}:,

§lKÉ§zLÉ?§K
,1kr.iú riké.zloí. o y l:I l)tll F)nllhi,
x, t n br t li l i Ar i: i,sltil,r/ m i l t ise,] ti. t ttc il -
bílhalti iiss:el7llílásbúll. A kővel,
lie:őkl,ől {i.Il: 1 p{if kilrisl-úbtil ké,
s7ül1, 1icrinr-es íúrú§i, ?r,uleli

""§*rnirtl §oTttln" IrcId!7etJí'jzile('s:lbythtunsit,il,i11,1u, lilr!*l je-
.!iirúc§á1lol elliiü>tt, uarnlt dupla
Artjmbőr }ólls, oJumíniunl lplp-
ia/ile: rjs egy púr 1|í tll,es nad-
iuiíitllyérrul és JirtimDör rtrorliojcl-
s:ijjul e!lilott §lb,,/. ,t l.iiP§ /.,Ps?lPl
ltr?-.... ....., /) l=.slt

..\onáil r$:r7" DídiüJuíi síiiés:lel.
á s:d:s:úmru lrislirlll ti)kéletes
ítirasílr,ír:crelrir. E: R k;i,plkp:úli-
b,,l aI| : t}erincrs rngadili j,tttnijú.
nilruég műlra banlátu ptícolt tlikl-
olríorí Jió.í§rűsí, e?e,ddi .r§nmúd
-\orn!i" ncn teli,,]: iir,.; s:d1,1,/i!lü.r-
s íbtt sií>oíóoül, r úgrjs t?sii!/:it sattü l
elltitoít krómbőr s:íia:*líal. e]tr-
niírriun tclplemez:d és 7íj tfi,a§
J.-rtilrröür s:ija:llti kenlélpaluati,
ttiunt s;ifrcndc:i)url elIálotl tlttp\,1
lttitlttittgírral i|s sréles krórlbőr
nntkolels:ij jal f elszerelt moyqorói u
uagg tottkinnái síöoítcl. Á sí}cás:lr:l
ára .... ..,... p :l:t.8lt

..,lanhrlrrl. l9ü7" uóJieggt1 si-
&észlelünk kí|ejezetten a legtttttga.-
sabö igélryei;eí akmj"a kieléllíte*i
a lelsjalúból Dd,logfttolt etqallini
formájtl gerilces nonlég lnódrl
baafróxa pil$lt kíirisftrsíleJ, melgeri
{E eraíleti.,tromáil §ormlt" nem-
:eíkii:ilcg s:aboángosítoll sípoíal rt
iellú iabb korszerű rúl;ós.kitbrl uag y
lémkirlés *gti.s;iíi Ai. A talpltne;
tekete balitlit, t1 Di.lógtllott íenek
nloggarófu uagg lankinnád boto!;
1tJi11 2ll rm-Ps fsíil4r,lbnlisú nrid-
lLín!Émal, lareDugrá§hoz p(irllú.oll
lx|jr boltn(rkolat!ul r:s s:dlesen ilell
r:suklós;iíjal tlannalt ellúloa. A lel-
jes késilet áttt ....... P 3P.SO

Gtrln.e§ lormrr. ltórisíti}óI, aorwég
nyjdra barnúru ptitolua, Nri"l, li.,íO

I,tr.ilnaz. .._\omúd |gil7" Déú j?g!,ú,
eliuarJilri lorutában. elsöreru]ú utilu,
!]u'i,,lt miÁösigbcn, pirja P l2. -

|'01itllaZ. ..Jumboree l'rili" Déd-
juj'aii, a legjandból yáloyltnll en,
qadini íormói(], gerin.es, Ilorlrq*mlklra barnaru pricolt *óris/así,

ür,akorló síldrck, a Ien!i ki,Iul:lu,
zisban. neiuek a ndggseres ailo-
ocltjs sorritr a |enli uúrlékckel n*nt
l:itttték meQ, umeddig a kis:let lül

P 6.-. i,-

§lBöToK
Teliescn kiszttt !els:erelut1 I3íl,
l5a col fioss:llságban, e?os j?u-
ttuoutI t,llútutt, J6 cm-es :§ílos
i,rÜfrórjrs:ijo:risú núdl,ingórral és
An',mbór markolatsz ij jal, yiria

P };0
.,\omád" uédieq!ú. ltiblltlun, erós
moquoróhol vogg lonkillnádbnt, ]'j
,,p-,.5 5punqoliód dupla hólángir-
rúl, Duklll kpménuahlnlinillm ónl-
tlittu sziircnde:ú Á,oriAdual. zsirot
kroinbir' s.íja:atlul, széips üör,
mar]iűldrs!íjiar, 130* 1ő0 cnl nd§!l,
sitgllan, pdijtt "P l},{iO

..Jilrnboret" uédjellyú, t3t|- ljn
enl iqss:úsli4ti, uilc,(lalitl, 5zlDór
noí]l|hró- DálIu toltkinnítl-bollul,
20' fltl-?s rsillrrílrilrrizésri dttplo
rDanilhlnúd llólottuirral. púínn:Dl l,
,'nss:ú örir bO!nLarkolqttal ds slllrsen
iaell csu}rlriszijaAkai, ptirjl P 7,4'}

§ibot. ?.ós mog{l,}rólúbóí, s.erelék
ndli;r'il, pdrja ..,,.... ". P l.r0

§lnUHÁK
;l {itrrnisr]ll Pqrlenkirclvni léli

,,liinrliris: lrasi,/irrúitcöö nndelljei
,.:lrjirl. .l hiir,,trt i,,t:tn e:idin u
norl;lqLi.t tt tölgl7ialtttttt és u iehér.
A ntilrú1l<ik ismél túIn|lolnórésat a
lror;ríir;/ii-iisoiönqi: öi;orrarlll ds
lt,ltl,t,ta}--t-,,r,t .1t4,i;orl,ili!uc ís,t
l,.l'i,,illr, t t t l,pr,úll lI,,rs:ti n1,1|lirs:dlt{i§
s:erin{ Á/.r:l',;lrreA,

.,lrj lctitic,sxtlJi, : U i ll t su: r:ii,§.,ií}llt i.ttl*t bll

{níir il: itl;;rt rliitt1 jűttiia: ulL-altlla:kqlliík
u: t,,1l1s: ui!út1 s:ukt,trlb rtiII|,l,, tit,ti:tdt,s
kttltllti rüultliti jr1II alűpuló t's ntos{ ú

§orndd .r-rtrrtrt rlPIrr:{.íÁ,iÉi .s /s:rrör'rirtry-
t,a.tl li!.rt jö!r ttttgtilltt!wtlústllilrt:,

i l \.tlrarhlúzoL. t.:.1,1riget?n tq|dcll
,,,\'orrtrill" ui;!ytllltl s:,)l\,Ih;l :irrp-
;riras ilAcnqelul-,ei, ucrriis rrél*üt

sILÉc§K FELSZ§R§|-És NÉlxÜr

}) i],;;lt.:l.;ll
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Z,. |1ós19hailitott síptdk smlése, úgvhogu an|dk telhajlitóslit és a ciúkhöz w&j iáómúdsdt,.m kell többé a símluisdtltis alkalmám] esz-

xörÉsrÉszLETEK
Ezck xalamewtgien akalnuthatók
c "r§omád §ornt*" sípa|áht:.
§zíikötó§, §lelsen,fes:ílórsalícl i.r
orrs:í/al, :siros knjmbijrbőt, p'u ju

a lr.9o. ;,.?{l

§zitkötóskó§del, .úg{i§ Je§:íaóc§a!-
tai, orrszijili, :sírts jir<ínröóröii{

p 6-5{l

} §z3pc5 tötf§. M! szaUilgozhak}
oaabíqóval, a uiüighitű kéngelmi
s(Dd{iiúl, c§a'oü§ nd-lftül. á Jiő{éJ
eggszerű belépes köuelkeléblR 

"óg-zítódüft c síeipő h*ngait sarkún,
d-ciíissalradíí<is helletl pedig egu-
szelűen lrlszorítiztk a síbol !ég-
c§úcsíirdl a köts smkfűteí ds Éi-
lép&nk a kötóslút, prja P §.5|6

Thirring_köté§, két szalxil§azhuló
eldalr&góual, teliesea bórnélkúli te-
szílőküés, páris ....... P 16.í0
,tr(árndaher, a legnrcdetnebb kdbel-
kiitu, butkolt kibeltel P l6.:i0

TALPLEMEZEK
§lna nluminiu-*ro n*oijo_.rr,

Rctós altmfulumnur, o".Ért.*
Fckett bakcllíból, darabia P -.*rt
Apró§z.ü-készaec, tal ple me zőH:.g 

r*

§iglaszok. mianlen alkaloma és
ninőugben, díito:onként

P -*.18,1óí
fciír6olai. kúlönleguség. á sí
éIcftutama a uiqszoki§ elórli tókő-" óIettutama a elólti tóke-
Iáes olaltelítestől lúgg, r00 orumosuoeg ..- ..,.. P -,68GRíttpamflfun, rrersenglesí&lrislrc:

P -.48, _.3,
§íkapan6o alulnír.íumból, darubia

P *"{o
§lkaparó. uierzdö?söló pua|duú,
üízhaílü. tokbm ..,.,.. P l.q'
siprésüé§zJel, c lrrozndlnton liíuül_
üló sikiszlet szaörilgos hailarairulk
,n?qówLaira ... P l.i8
Rörid sáj a siléce& öss:ecsaíolri-
xi,a, damhia P -.P0§íon clunrmiomból. tijlöla siur
ideigtenes ptlüi;sdra. dambankénl

.P í.9{,
§í1_1r, gyors erneikeü§t bi-dosit,gieic .. .,.... P &!Xi
§ers_íi}, rr uisszcc-rús:risí gáftó
prhelgkőnngű liászritá& .. }r í.9l}
0rszitak. duabia P-*.?S. *,{S
liltf*n ie§átöf§aí. 18 ,nrfi{§

P -.Pa
Rúgós leszitőcsat. darabia l] 3.;e
t'gl,anaz. ereieli Bildslein, 1iujlí, 8.8s
..§omád" ugók:tpocs. c /c:íí&,s.ii lorgdsi köuprantidnak mé.g
hdtíább - hetlte:ésé|Fi, &wabonktÁi

P .-.3o
(iörgős esat, 1& nim-6, düabiaP -.osOráfsal. lE mnt-€s, dü4bjfl

P -.Oli

PULLOVEREK
§porís:erti, tr6 gaapiúicndlbqí.
kerck ngaltkiuigrísat, uij nélJtlii.
síma úagg elqgítetí §po.L§:inekD€It

P 7.:$. &&. l!.- 6 t9.5$
Llg},anaa toss:li u1,1ai!lcl, ris:öcn
zippzdnal wgv nagas ngakiei
P 11.-, l4.-. 

'C..a 
és :{._

sÁLAK
Él&tk, buáÍ*íws skű minüizatlal

P 3.6$, P.9o. l.§e. l.í0
(iya}t,izslnór nyaktirnd6. ax,it-
íamfuakkal,síing€r{ic . P -.68

slKEZTYŰK

irószeuüvec
Cellulaid-kerettel, süét*irqa u ol i u -
:öld lútóIeme-*I, darabja. P *.8O
Uo§atrM- eróscbb kiuitelü llaetlel e§
línom, sólií útxggel P t.-. l.$o Á

t.7a

nem R?ll többé a sipolaui$ti,tllis alkalműpal esz-
közöbli. Ez mngit ielent. hogv ezenlúI bdrki a
megtetú .,lYomád §orne". síciúióheí olg pontaffimegtetrd.,§omád §orne". síci@ióhe; olg pn
illő sípntáktlt wiximlhat Nsien, amíI§eát a
anűoeszíbb kérnl ilolg|@ó síszerlés is csalt
ilJő sírfrld.kűí. vlisám,lhat kés:en, antilgent a teg-
,núucszibb kéz*l dolgulí sísz?trlé§ is csait alig
Í.udatt eddig száarubti bíztosílattí. Ez a szerelési

á ,.§omád §ouna.. sínofa rínrpárunként .....- P a.r€
A kíakasztható rrörá§n€ft ezeníelút
g: a_ !ü|ö3 elónge mn, furyg a
N-omtid slolomoombok alkqlná:liffi
mcrlefu _rcndes girhunmos ies:i-lést hmtúleszilése*sé ( Dia{onai-
.us) alahírhaÉiuk ti!. melfuel u
slalonlwsenlrekaél. lesilttdiery-
ngek Él" uglisokná|- nélkülözhelet-
len, erűelies Odaíeslíí.éer, a ciFi-
§{r*a]rna& t sííéelwz külön b<&a-
rúgók alkalmuása néIkül etr;rhet-
iúk. úglr. ahaga a.t a kúl|őIdi
uersengzók mu nuír kioéte! nélküI
alkalruruzák-

§P§FÁK

közót

sípor.iik

ponlú,§J{íg nemcsak aze bizrosília, hogg a eilúk
g wlák lúzótt júbra-ba}ra nem muogi{ak, haáem
bizlmítia. azl is, hopg a sicipő clőngomúüísa a rntdkk ólt 

'@hnikaitag 
a Wh?lucsáb mérlékú és- hql

a ci$IengreIv, a sillngelluel mandeniTr lellétlcnűt
Ffuhuzatnos lesz. Jelenlí touibbrig.,aá azcWnyt,ho4g a ntc-glttső lr§omád Noro..
szcqclésli síjéhu hitmikor úi cípőI uíeirdlha!
and&,ül, hqg régi síiét aért át liellrne su.?elni.
Aznk a guakorlolíaóó siclóÁ., akik két-hámm pdr
síoel rendclkanek, meg iagidk ludni ezt öecsürir',,

4- a ,.Nouád §ormg" |eüaúilúsa a íeíles:ltre!ő
sílclszeiéIes bcoonulú.giú, ieienti. A fels*ie!és ala*
itít kerylő 2.§omád Norua'. sípo|a és a hozzitd*
to:ó r,Nomád Nonúr" slcipo eg]is*rűb! szíjl<olásvt
mdr a legszcgénaebb sielő szimúta is mas:eg-
hdő és ebbőIkiinduloaa uiLltoai igéng mgi a km-
ez*_ ú kijlés _túhnika |ejló<lése §orÜn otg '{ötós?kket
qészíthelö ki, anilgenl éppen a sdfló iírüdd§íina*
ieildtsége igénycl oagg pé;:zkí&iia megenqed. ;

'ú. a iöoücn .i cipósíimonlrdnt, telulLl min<Ien sí
és cipő eggmds l:ilzött íeleserélhetö lzsz {szúkséo
csetéa uonban kilenc citlósliim hatúrain betúI i-s
még k§,o§ásta(elzl haszndlhatók}, tehát példtitlí
egg III<s je]#sú ,.§omád §orma* simlába
3r_45-ig b<í,tmelg naggsligít sífipi öeaeitlii. '

A oalidi,.§omád §orma.. uedjeggú sipaía öt
mérctb"n Mszíil. aek közüI u l,'iőasű'Sl'-sa,
a II" 3v-39, a III. 40-42, a. IY. 43_48, aiV. 16-18-as súunú sícípőkhöz mló. mnian.
mint íentebb cmlíteltük. a szamsud nuaúb mai
kisúb nagggúg is akidlilúatanut nuziá.j.lr.atS. "á
gondosan hugmpozolt, 3 mm oastao és 7t, mm
ltuetésí hosszúts(tgú sípl|a lengő réizei kial.asC-
hatók ás igg az egész Eöés ia*ruilaton kíuül o
hátizsti,kba reithaiő.

És lml rqÉc a slELÉ§HEz
KELL. " .

N*mád slalomgomb. ;ira <larab*a-
ként .. ...:.,.. ,P *.§}
A hudnt|uzitáníl mínilig kíui-
ncIos, lurgy o szljA,üíds rúgós |eszit&
csaatal Wg?n elatm. A leaolcs&b
akciókészleleken kíúI mindén C*-
keszboa sikuzlct rúoris /aziíöcscllalom elkílua, Darabia .... P 3.6f
Kó.!{sl4s_ ooía. tr-iakas.dlraíó tcngó
szíilü?őkkaa, pdrja .. -. - P Lao
,.Gezc Re}or{" jclű, tillithaló, |ino-
man kadmiumozol!, Wújahl, miI-
lujti pola. melu kél csaw lazíhisa
mellál mínden ciútllrnóhu a |lsa^mel!át minden cí7xi|*lntűu a lto.
gg*sabbm idomitható. natenÜrazas

-_-._ 
lengeéslekkíl, lliric.. -. P t6.-n i ;ffi:i;' "=?i* i"#ía a*z
legel.&é tcsai, a nnsdamentes l<tbmo-
?dt készlet úrű .... -. .. P lS.§S

r. 1 a-n Duptat*ar. Is fltnr{§, duabja
i*<l l_-it p _.l|
t-J \É!' Bultálósr,űrű. nem Múlll s:ii-

p<imk eggürlultisira, 18 mmá,drabja . ... .. P -.O:l
É.-l Szcjkerglrl. telcsmarható. sip|lik

h5 ll x;u##:íIely:.:::,o-t,i:r;

' 
§zc+ets. alulninütmMl, 

É*:!it

ffi Boliaíe,szlíőlL a ciúsarcknak g§-
tdjaan a silalphu oaló szoríkisá-
hu. f,íúüeísengzók áIlafuimsan
hasznólt felsztrdese. Eredái Am-
sfutz som&rtigó-6o*aszíiial, páriaP z.cg

í.3rL/l
Q\

_ Yanaak_ sr'e{óli, alii* tlté11 elttűl is nogy+}l,
kalapátcsal püföttelik da jobb sorsrc értlemts
sí!écükön kényes is ilrú,*a sícipóitik tormá!üll:a sípo|tit. Pedig a l,orszerú síggni,rlóluhnika- múr
két éo óta normalizitrta a sísicrelé§. §ok szri;

§ürérftéA, ....... P r.9€
§ósapka, kmadai forma, spott-
ggapi úb|rl, kúIönléle lkedus s:íneA-
ben ...,... P !.9o. 3.60, l.${'
llonrloksaíag iütuédülel, a sixr-
seny:óft közísmgl sapA-auiseletc.
Egész nehéz, vaslag syúggap! itbl;l,
különbóző kedrres é§ dlénk sziheAöen

P a8s. l.!x}. l..,i8

Hoüy tud mlndlg a Cscrtcz}olt a lego|esób}
f3nni !

Ázzal, hqg .belreftíF7súnlúe egé§ oúkő-
zőn§gúnket bewnjuk dgmlíilon, iqgha Uá"ki
bmünlaet a pesti pialan egg, a ÁiúIlarunk
lrql9mQa.49zotl ÉOno§ áinőrr'gú cikknek
megjdená*úl érlcsit. amelynek óÁ a mienk-nét o{eólrb, akkot et. a- szíwsségcl, mid
íóó miní l9o0-1éle ciÉkún/r d"ánák behatffi
ellenfuzéúl leszi lehdfué. cgg üucgWé'es alu-

miní um oa i t arló Wl i ú lalnu: uk.



,..llinden }é_rcq egp napeo át sicl!. dc hat oSFeD
at ttor€§otl.azz"

I

KoRc§oLYÁK

é*
lt Crer[,1s;lrol! ka?csuluqi a lelmelJbi:hatóbb ggliít-
mdngú hrrui Aorcsoigrik, melgek úUalánosan ísnrer_
tek kí uíló éUarto s uiq u Ir{jI.
,!Ter(a §aíN". ed:el' nemesacél korc*fua. kt-
{tlabb eliórás szainí a pagéoel egvbesai1oli .iÚ-
ü{iluigü, melg a kgeúsebb igénabeváel melteít is
ki:ári a a lalplelületck mazg1iilit, ko?tsaiuaknlccsal,
lüfiósnikke!-cssel .,.. ....., P 7.gő
,r_T.9riá Magc't. edzrtl nem6(cd! Aope§óJga, ú.i
etrdfii§ sginí rnozg<ísmeníesen szegecsell talnfe-
lrkíekf,:el, álliih{tó sarDA?ás.§:fl úgg, hogg a serdarc
itj {taig ho ssz(r éoeken jkcres:lül lraszndlhatia. líind-qgík l@?csolgonagusíg ü cipősziLmhu állírha!,r.
ára csÉ§uoü kiuilelben, lcorcsolya/tuíccml P 7.!0
aglgaltú, taáős nikltekzé.sel . "..... ... P 8.79
,,TcÉ. lf,á§Gú eű*or€soi§a. mtlp a bgkétqesebb
Der§engíOdngcíil ek megtelelóen Lnr sÍ.uűen alacgnu
|elepítésben herüll ntegszerkesJá.sre, Tóö&szörósei
edzett nem.esa*ID{ír. fsck aikkelezelt kiuile!öen
klslü. á le}p- és sarokleliil,eíek lellesen moz!ús-
menles szegecselésel kcrüüe}i |elszerebsre s u aer-
serag}i:tos fcllpítést az egg databűl kÉs:üIt lutóétekés tarüíos:Iag& is &i:tcsű;tí}r. A műIcrcsalgel ára
Tutajdonképpen ntinden iga:i sjeróneft is §*ii1:
nek koresolgd:nia kellent. hqg kondixióbul tatísa
magút a oasdrnapi lúftiAm, A kolesolg.iáás naqa
clönge, hogy a súrún lilesúlí korcsolgarÁlgák mikden s;obarl |élóra kihasnlikigíl ieh:eíőőé t?szik.
a ponlrxis pati mújégptilga pedig lúagetlemd les:j
a lnldog pesliefreí a: idór'drds s:esiélúóitől,
Hókoresd§a. íelja f,sídssel, pdrla....., P 3,9a

RóDLl
oakdszAirrinduld§. l:cufuí€ten. nailt hegwlda-
lakoa rcndruu t&liwseng uaqg r.j,dlirarlo*olt
|á!o!! íels=enlésseI megkö-clitelt réli rdfurhelg
f elelthe{etla élméngek.
A mai "ódliwl s:enáen luírom !őkörelebnénu:
Jrjl csússzon u í,stenadta, lulós leljpen, mert níéq
eglszr anngian a]:tun]: rdüIni, minl alainú
slemélgre ciruíllrik és |őIe4 tuggon olcgj legvei.
A Cseíkrszbír|l ró<lliai íIgenek

lIo3§ tud mlodtg a {b€r*§ztrolt korszerű
felszerelésl,adni ?

Ugg, hagv kíd.it{i trdlíöldi' 6ssze*üteté.seí télén
m{n({€n&or * ,eg*_z uiüig tapas:ta.Iataít tndlaa tennelunél érué"nEesiteni.

slclPőK
Á ,rroruád Norma.. nem:el*iö:i s;abüánuü
síídsa o sicipőnek, sipoíának is sisrrellsni/.
Fordulóp 6ntot ! ele nt a s iszerelé s lörté ttetébett,
me?Í,

l. pteci :i ósan hí zlosítj a 4 § icí p6 A, iílesrkeddwt
a sípolúk kö!ótt:
2. ugganúqg bi:tasitjtl .r sicipó áltásá! a:
ot?t6l,s!ság hoz és a hassztengelghe: :
:i. ,,]§onrád l\orma" a ítiles:lhető sís:larelés.
A Ie g alcsóbb alap be s ze r :é s l okozalos an é p i fu tő
ki c legi:nagasabb igéngek kielégitéséig !
4. készrehaj!itolt píeci:íós,,Nomád §orfta,í'
sipaídk rninden .r§onrád \orma" sicípőhöl
ílleneic ,,
6. luiram cí!}őszámonkéní bármely ,nl§onád§ormq" s:ar,elé§ű sí é.§ ..§emád i§crma.l
sicipő egamás A,ólö!t ielcseréllte!Ő {csapat si-
A,isrtet / hadsereo sik ! meaedékhti: síA. ;

8. tt cipőt nem roniia c sííelszaíelés mun-
kóia;
7. ,.Noruád §otna" sitipő bónnilgen iiülőn-
teges tdb|ormttra is késúl.hei.
Sokezlr p.ir Íorgalomba kerúIt sícipínk minő_
sége mar iogalom. Két éxe mar ki:áróIcg tör-
aéngesen ,édett ,§ún'ád §orma.. szab!úsú
sícipőI:eé hazunk |orgalomb c.

.,lrlláút]Ébop' uedieggú, ..§opád§orga" szabuiny s§iÉt készírett
gaisüni üaí"{isú ta7ppal, hoPnvoii
soro&ltal, egub*zabolt sörétbuno,
:siros, uí-Jrullan lelsóbőtrel, béka-
ngelluel, uegig bórrel béIelue, |ilc-
szegéssel pdria .....,.. P l.?.S{l

Ke+kic oédjeggű sicipóÁ,, ,,§o-múd ,\-orma" s:abtdil] svrint
kcszítút ads goiserni tarrósú krtt-
rr5nlalpwl, horngoL sarok/tal ds
I ilu:egálgel, elsőrend.ú sdíéíuörös,
}tnómc.serzású íels&furel JP g9.El}

§{alpösámfa, sícipő kíteszítésóhe:
Pl&i.t_

T_nll§zélvédőleme4 sícipőre, lxia.ga -
tézból, s:eqgel, daraür.nként P -:OB
OrTvaő, airgarczböI, ilrabla

.P _.Pe
§arteDt!ú! nem ho?R|rol! sükú
ciúrÍ.e a sikótés lcsriszísrína} ncg-
ckcdálguágíEa, doruhja P *.*

§€fy tuilja e rCscrLésrbolt utndtg a k{|obb
í€kzc..-lé§t adnl!

(') kruink,üa Mpzetl szalP.mbcrcinka Csalészbolt tíruina]; temelését-(2) B?on!!űI!l+ édéka Hi{őlda tlrt he}güt
lzemür& dőü keszűlt tiíkcleres maggat drut
I*zuttktolgalomba, (3} a Maggiar Csedtázszö-
lld§g ílláékes §rcrueírrck áIIánitó clleafuzése

mdlár-

TURAclPőK
-,ilérlöldtép6í ué<lieslrű, sötétuörős
krómtsetzésü öóröól, eros, lmiris
krupnntal ppal. Grizdcsrigos isAoio-
és csrkésuipő, 33-3ryiq P 1{.8l}
3ei-39-í9 ..... P 16.8{l
4$-16-ig .. "., P 19./*ű
,,Jaubcree" uédiegq&, etős ba.q*a
spar.íbox, mcgc.s sztirral, csalos
bokuzoritóoaL, 35*39-ig P 31"ilt
40.*4.?-í9 ..,.. .P36.-41-46-ig .,... P P?.-
..líesek" oédjeggú, eiráírrdrös
króntsu:ésli duabelbőrból, elókelö
s:aöÁú. kilűnő tú_ruipő, oég'g
dupla talppal , goísarri urrrissal,
bátntelg naggsri{, ..,,... P 3l.r0
,rTáíra" §öíéírö.ö§ durabelbőrbő!
goiserni wrású d,ulia lalppai,
hegunuiszó s:eoe:éssel ... P *i.80
üg5iarrazr rrtru§r.iriíelben P rll.§0

FÉLclPőK
,,VlIágt,ibor" uédjegyű, Bocska11-
ngeluvel, 3J-|ő-ig,.,.. P rP.-
36-39-í9 ..... P 1§.*
40-16-ig ..,.. P 7ő.-
..Llllelüpdí védjeggú, sörélDólos
krómcser:ásű durabelbórböl, elókeló
s:d}{i§ú, kitűnö leiruipő, uégig dup-
la lalpwl, goiserni ucrrdssal, lvír-
melg naggsógbon ....., P f,4.-
Venedókhárpapus. uastuu íektexíros gaapjúból ftciíue, uiddin izínes
lrírnzé§§e' . .. .. .P 3.{Sr 9.60! 1.íll}

c.PőÁPoLószenen
CipőoIarkülödeOé3§es1
IOa gf-os ..... P -.§850 g?4s ..,... P -,{8Ctpőzsírtüönlo3esség, rragy P 1.-
ctpőlisztitó-aúrakészlet. wíszon-'
za*&dóan. mdg tulalálu egg be-
Lznö-" _ egg |én!!e9ítő-, egg sűke!ét,
e_{,a doboz__ cipőkréntet, egg tipó*
|éngesílő |lmelldarabot . .-P -.90Clp6fűz6, szöoötl üagv bő?ből

pu
t_

Eatr§öIg}t a ated minláiú tódlik
P &8o-adl

Töruéngesen rcdetí r,liara}án" lrcj_
larcí' Iarugmum r&üJt |émmenui-
lds nllAúl, melgnck kúIónkga rúgF
ruúsa mind,ut tőrest, még a legüő-gbb odaút&és aáében is elfuirát
és olgam taepakaddlgokon is ke-
resáül scgít, ahol a |émmereutte-
.§"§ ,fití tudomdnga mfu csódijt
mond.
Ié*ütrésse|

100 120 71o cmhossa.i
J, 6.ü§ &.El}

HeuarcrűussclP 9.9o la&

9.90

1í.Eo

ftt lclclt gz, h,ogli a Cscr|részbolt §zak&zl?t
14, tgogg mínderl {iíuíailjÉbaR a leg82el6cb
mfnóseoa skúla dlt rarldelkcz.ütr a lélaő lea-
oűcúőől 4 lqmory,asabb igéngekd kíebgúó
ta=uscí&ealtig; tullífui aá, hqg a wkcttlür-
ll&6l láIb kis?lig!áIó szlmay:é megbizharó,hú
taruicr'adffint áil úínk rcndákaéseac.

FEL§zERÉLÉst cyon§Ll§TA
Ení+ s€íít§éúé§el kÓszitJÜk Ü§§2s ful§?€raláqok6_t. Koeotiabb úlDál ezl pár neppol fldbbelvá§ezzük, ttátha p<itólni v&ló akad. l!.tenkot nrggíelcÚ-#m1 t"riáÍlxfu-iilán?-osioauul'.'

4lsó,nadrug._ _ _ Fir4L §isúsír. l\llover, TeatoJá§,
§P,-ász:,r*,s k§zret. Fé§ű. trriskalrát. rjcii, - 

ieriói,.'-üalta. Fo$keíc. Kortlolya. niari. Tg}éíiok.Btblla. Fog&rénr. llörél. -

Biao§itólü. FüÍrtd;. Körgallóf. §rrhakele. Tf ruosz,
Bor. Gterlt,a. ltu|aes" §álof. Ioilet'PilPif'

F;;,*. öií'tii*o, lárupl" si," i8i,,tXiif,Í.
lirga, Gluíu. Lepedö. Pt . Törülkö;ö.
Si4:_ , fiaikeil, l.ei,élplpir. §||úÁ. totsti6iaur.Cipölűző. Hailsntr a. rtess/eúiir. Síkesa.rii. Tű,
!!pQ!eie . Ilarlsni,a*ötő. Uo.,ló.zeik. §ilauitó. ;
S!i,6jl"n. ü;i;fii: --- ' .ra,r*iü.- 

" -' sisapta. §F.$r,nartr,CliilÜj. H{i;;ii . ]\;;ió," §íLaparó. L"tüialaua
Ctp6. rax*Iék, flátiaá§, Nair:sz, -§l_p, §ípz§iuór. Yasútí iog},"Csalka. Hárlz§ákzar§kók. .\iakkencrő. §Ószór6, l]elenatárÓ.(iertBzkön§r'. llritzenrírgel. ]§i-nl,L"ncőosűrfi. §zveller. \'lharbtúa
Dalmkönlr. Igazolránr,óL, óirr. Szfllrnaőák, liIrarkabált.
Eisösegélidoboz, tiill. {-l1. §zappan" ll'sl:,
P_s6esikOzOk. Idáas&roskönyr. iaratln. §z{ak. Zsebkenil6.
Ele lqlzen fÉn§tű, Pénz. Takarc. Z§eblíÉ§.
§t_e1.!oboz. _ f{ulap. Póitzaár€a, Tár*a. z§sblálrpa.t-éí!,*épez6gép.. lie§zt!,ű, Pohár. . Táborryzási kö!!§. Z§itrot|.'

I{i8Jyos_felsztrelés lrosszúság - §őí tréhs b6te{só{. Patil,a }iflvett ln}áhb a fserkészboltban
|o lellue}elc§re kailts€ a péDzl.

P -.80 és -.4$

r



ZSEBLÁMPÁK
ZobtfimDatok. naga s.óíóhalrisú,
oldallenxéuel, okaszlóÁ,mik.iual, 3 ;
mnres lencséuel P 1,:0
üsö*lnkú fókrrszlámpa, ?údalem,
hasznalutra, ctl mm-és relleklorral

P l.5li
C;er}észrJllnu_vtámpa. Nagg szóxi-
hulás{t. !i0 mm leicséDel, lutalék
i::óId Ápahella el, akusztókui kúual,
khaAi 's:inrá ldkÁ.ozrd, dombor-
ngomrlsri nagg csekésiieluénna(l- b n-

-lmorlkai etekimmos fákll,a, öe-
úllithaló suOdfszdr.issaI, aAa§zlo-
ouütúuel. n ik-kelei€tí, 60 mm-es
ÍÖlte*toríat, Jö cm hoss:ír P 7.-,
ZsebIámDaf leLr. nornúl

P _.7ll. _.í{r
Itúdol*r§, lókusltárnp.;'hoí p *,40
Rúdotern" amerikai |dklgtihozP _.?it
Zseblánunlzz.ók, J.r- 3.' l'.

P -,l|l

KÉsEK, rőnöx
illtndonúudó kés,hatrészes P 1.$0

llorsckés. Töru. uéil, Jiís ás nag.tl
iio.- kurakbonló, csauuhú:ú,'iáiiiii,nuiió- úuuóhúzó és lgul,
Úraiái ,iUtőa, a-Ms ngeVn leljel
llíor.se-tíbc. sztímok ás ii:emi jelel;-
kel ....,.. .... .. ... ... P :!.U0

Amgrlkal ntntálrü, agantsnaóllel- P P.go
Ttszttkts. 6 részes, !inom kíuitel

P G,Bl}
Nomólt-tór. rózsalan!]elü, búrtok-
bm.... ....,. P 1.9B

AtUMlNlUMÁRUK
Port9ázócsaikn, négyszögleles, uas-
tao'alumin7unileme:ből, az alsti
riir mín! lfuóerléu alló helgzel-
sen rögzilhelő kengyellel, a lckö
rész, mint sütöse?penvő kihaitható.
sodionpnlldllel. Tökiler€s e|véni
|ó:ő|el§zeielés .. P :!.98

{saJka, l tíleres, kerek P 1.e0,

|éIlileres ....". P *.BB
tuópohár, lapos, úágoUsléIüP *.tB
liilesneürirr. ouólís torma. ké' tüllel
.s neiemezőtl s.él!ei, 2-eii JéI decis, P _..1B

t'ültsnohúr. ourilis, 4 dl,es- P _.68

KARAKÁN,

-,F,"-ielű, 30 x 35 em,

,,A"-jelű, 35x 15 cm,

,,C"-iel&, 45x őő cm,

,8"-ielű,55x6ő cm,

bőrszijuűlígl
,,A"-jelü, 35x 4s tm,

"§"-jelű; 45x 55 cm,

,,R"-ielű, 5§x 6§ cm,

a 3zabYártro3 cserkész hátibőrönd, Gtyb.rt
a letjobb síhátizrák

áleszkai Ucmueeítés. Dupldekölésű nagy zdró-
takafi, belső zseb. A két naguobbik naggsdg ez
a.aall a poflgli:ti csajka is a Á,ulacs elkülönílelt
beíogadásua nagg dupla =sebbel uatt elld,tua,
Sié[*, ualódí bőtszija]t, 8- E oldalbuitató. köpeng,
ía&aró síb. lelerósituéhe:, duékszíjbujtalók. bór,
keretes celluloidlapos néoüblalarlóDal, Dízhallan
sdlorszöuelből, a iegerösebb igéngbeuételhez mére,
tez,ert kidolg lozással.

9s.5 x 200 x 80 nlm méretbell
_ P !*.2O

Ételcsésze. Dalenlaií, 14 cm (itn-
P 1.88

16 cm á.tmérelű .. . ..., P 3.;8

\:aj- os laiatar!ók, üvegbetétlel,

gumig|]űrűael, ó cm P-.5B,
8 cm P -.SB, l0 cm P 1;90

Tányór! 92 cm, málg P-.76,
Japos , ,, .., .,. P -.Sg
Gvoníőző. két íőzőedénnuel, bor,
szbszldmpa. széluétlőuel, edénp-
lor!óvat,'1yz 1ű, P 6.9u. _r.9 lir.P 3.$ü

P€lrotíázlöz6. lúrislacsonmgoltis,
bun, ftisméretű btiilogkollerban

P lf.no
Erőesdiöz. pcíeníkapcsolrisú alu-
miniumból. kanúl, vitla P -.7B,kutal. kés, uilla P 1.4O, újezüst,
ből kanal, uílla P l.!0, ftanrii,
kés, oilla .,... P 3.D0

tiulnts. öordris lorma. lél lileres,
cscDtros letöDel, katabínerlel

.Ielű

}Iagas |,SzéIes l r'^roo
ll

- -"rr^r*

E§!3
z."

,rF"
,rA"
,rC"
..n..

12
32l 2ó|
40l 30l,
J.'l 35i
,0l 40|

3.80
7.őg

11.-
19.50

10,§o
13.ío
16.í0

}Iátlz§áke§Oma§olózae§kók- P -.,tj, _.6;. -.85llÁIhaszij ...... 80 cm P -,84, ő0 cm P -.44
TURA HÁT|ZSÁKOK

s.íi0

3.3{,

..Uzsok", {rgapotszóuetből, bőr-
űtúnzattal szegue, valódi bőrszti-
ídt al

eg|t zseb
P _.9B
egg zseb
P 1.8o
két zseb
P g.9o
két zseb
P 9.8o

..}omÁd"-aidjeouű, stílors:cjueí-
t;ől, ualódí Njrszegéllgel és ualódi

Kulacs. erőslalú, bordtís, szíijus,
pualadutlóval, t1, literes P l.$8
Ugsánnz. 0,8 lítercs, 1 lenékpohár,
ral..... .,.... P J.90

#Y:í§!"í-i1.:. j. * i-!'í;",i ̂  
csuutelős, Y2 

'űeres 
,., : :,:' , NoRvÉcsz4aÁsu HÁTt-

egg zsebp :.so
két zseb
P 5.8o
két zsebp 7.40

}-e

3{l. mtníáiú menotxáJoló, ;;;: ffi 
,!4lire'.tsp4._,llílefts p 4.7ll - --- -r';iaöi

lükönel,s|:ögmérömúszer."Y#]1lVvneme.huzatlaI,3l.liÍeresP'-D.:l0ffi'.Nomád.ruédje9yü,uizhatIansd-
témmérőléceel, bőrtokbal P
ito"otco, ,"itoot, ,.l cm"lrosszú \--P J lileres ...", P "; /Ai-All !Ti:::,:;l,:',l:Wri!,{í!Íi{xx
Mórösznlas,aeét,2méttresr,.i]rca§j]'*T";;;;;;;;;;;,#1Ímu,,,r,Írtr:Í§É::"í,i;ldresriban ..... P
Tértépeórő, Dí!tis,?ő-2a0.000-es lon dup'a tetőoel """, p _

P 3.* ffi Í,mointc.._iet*, autótetőuiszohbóI
Lofanaz- óraalakű. t*"**- fr',* gőranró PALACKoK fF€\ ||T;iii;#í:|!ii?.,T"^!Á,aden léplékhez.,.. .. .... . ]
UOYanáz. ÓrmlakÚ, iránalűreI - ^^ Thrrmoírln, |émköpengben, alu- lk ,, L\ ,,l:':i"t,i, 55x60 cm _.,...i |5.ffi.. 1
Térképráska, celluloíd, "Ói:!, eH Tlil,iííT::jalff*:l* '[gj$ ü,ra;1,,1r.""Wwi*",Tf;udszon . ... -.,. -I

Cserkészslp, kéthang& ., P -.E8 Ételioraló ryermgq,.. lémköpeng, #ŐŐ" ,uatzsák huználhaló. AMorsesíprlrriromdgú,oríd. P 1,4O r,L.,1!1 aluminiumcsésze,I,liteies Pi2.
Tlsztisíp, ké!t_l9+gú,nit<kel_P,.:1.10 í s .l."iiiái"s--P rÖ'.50; y, ,_i,""p' /h .*;I":'""!,.;r:;'Y;:,,r,Y"*a!ttrái
§ipzstnóÍ, elóírri,Ísz-rinti, sö!é'buna i .] P 9. - r-il frag\ --- " .1o l}.8o

" -,*,,nÉ li il ',1!i7:j, Fer:!,jli:,i*::;!§rtrJ:t-tr h# f,Xtí"i:uu', 
dllótdbo?ba, erűsített

§ipzslnór, í ukaskölg ökuezctó
márq ,. ....,. P
Kürt, F-lran9Ii,,ltélmenetu t t4.9í} ',§y t/2 lileres "", P t,8ll sloLDALzsÁKKürtiúvóka,?éz,!arta'ékPl.P0Üvefibetétekhőpalackokba,para|a.
xtriistno",'pirói-ietrai;.Jta p r.aö iuqőlí. * §999alak_ ú, ..hűáz!i,|as, §oq{*

^ -$ raa-i"áE-".ilo§;üöó''. ö-"§.lo
,ffi cgÍaiűz, autótetóoás:,onbót 

r.ao'3§lrf olratasri\,.lVomrid" rrr.lÉUdi.*n
íI!v.Drr_ allóIelőbőL-, P 4.7Otlgyana7, autótetőből ,.. P 4,7O
..uuodTrou1'lielű, korszerű tipus,
melanek szíjazata hdromléle uise-
lésl tesx lehdőué, vólka akasztua"
ileúIaa ctősitve ós sztlblilvos háti-
zs<iknak alakltva. -Nornrid" szö-
üetből P ő.2ll, autóIetűől P ?.2O

Toln.i-nromde mélynyomá.r, Bgd.p6t



Baktéritlrn
A mentők statisztikája szerint csak tsudapesten eg_v

hóaap alatt világító gáz okozta balesetekhez 12 íeben vonul-
tak ki a mentők, 3 allialommal pedig csak a halált átlapít-
hatták rneg. Ime a meggondolatlanság és a t{eltő eiövígl,á-
zatosság hián_va. Sok esefben a gázs,ütő
szír.árgó, megrepedezett c§öve okozta a
mérgezést. Yiesgáljuk tehát alaposan
rneg a gázberendezésünket. Igen §ok§zor
elófordul, trog_v gázszagot ére{ink" Leg-
többször oka ennek a korán kinyított
gázl,ezeték. Ezt legjobban {rg.v e}ienőríz-
betiük, hog5, az óra metlett taláthatir fő*
csapot elzárjuk, majd a kiszellőziet,et!-
lakás vag_T,, helyiség ablakait becsrrk-
juk. Ha eg_v idő mulva rne§int gáz-
§zagot érzünli, úg_rr azo*nal fordui-
junk szerelőhöz, ki a hiba kijavítá-
sára hivatott. tríagunk a gázc§őnek
égő g_"l,ufával vgló l.égigvizsgálását sem-
miesetre sem végezzúk, rnivel a irai ki-
j ar.ítására ú g_r-,sem rendelkezúnk rnegte*
lelő tudással és eszközökkel. A gáz*
&rán t!7lólható főc-sapct éilelre mindig et
keI! zárni-

A rdágitógazokról lévén szó, ne fe-
ledkezzünk meg a szérr.gáz okozta bai-
esetekről sem, sokan lettek már rosszul
a faszén vasa]óbói kiaradó gáztót. Ami
érthető,is, mivel a faszén ízzás által ma-
gából mérges giizt, szénmonoxidot{CO}
bocsát ki és ha ez nag_vobb rnenn3li-
ségben kertii a tüdóbe, úg1, a vért
me§mérgezi s az nem képes többé oxi-
gé*t m*gábavenni. A legmegfetelőbk,

védezési rnód az lenne. ha rninden háztartás a fasze.
vasalóról a villany (vag-- a vitágítógáz áitat hevített,
vasalóra térne át, Tekintr,,e, hog;,- ez nern mindentlt:
vihető kereszt§l, igyekezzünk a következő szabályokc

magunk előtt tartani és otttron is err:
rnindenkit fig_velmeztetni.

1. Faszénvasalóval csak nyitol
abiaknál ajánlatos vasalni- Téien tőbb
szór szellőztessi.ink. hogy a keletkez.
gázok elhagl-hassák a heil-iséget.

2. 3 ml-néi kisebtr alapterüiet
hel5liségben faszénvasalót eg_váltatá:
nem szabad használtti.

3. x*ern szabad t{rlságosan a v:;
sató föté hajolni, mert így hamarab:
jutatüdőbeaszé*gáz"

4. A legkiseblr szédüiésnél azonna
gondoskodiunk friss levegőről. Legjobi
aznapra a vasalást teljesen abbahagyn!.

Azonban neiecsak így mérgezhe|
jük meg magunkat. Mityen gyakran elii
fcrdul, hogy hazafelétnenye, ránk rno
solyog a sarki fuus szép gvürnölcse" ,,..i
tízórai pénzem úg_vis megmaradt, trál
veszek e8}- íe kilót". \iomdafestékes
sok kézen keresztüi vándorolt papír-
zacskótra kerül az utca porától t}elepetl
gyúrnölcs. Hazaindulunk, gondoiva, dt
jó lesz majd ebéd után megenni. Eg,v,
egy kövér §zem azontran ránk mo§oi!,o§
nem tudunk ellentáilni. §ébány §ue§rei
lecsipiink. Pár nap rnrrlva megbeteg,
szúnk. Bélhurut, vérhas és kérdezzük
magunktól : rni okozhatta ezt 7

Bétdg Déne:
Á g}.iir§öle§ót evés elótt alaposan {e{is§uk tn€g

{BéIda, f€ta",

A *ázvczeaó§ íua5i.i}jiJi e.ij.,.i.r nittdi3 ?i keii zaí!rl á gázFezeaeket na ig},ekezzürlkma§t}rrk mégjavitaitin trterl ezitllai kd:tn5,t::
§til_vo§ sZerinc§étl*n§éget §kazhatnnk
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§i:llorls lriiij;.jl.]llr..§ ?':rlj;:

r,* -,::í#;i:',#í i!*!", oő7' :.jíX, ";
royalban t,lmóleíi tégolt*liti kiképzésí
ltlgun,k aguiíani, Ez! az aktató cíkk-
sarazaíat nu rn,egkeztlera azzaL, ltogg ajJgl lrirü$§tjsOkkai *cpesatatos !ud,ni-
uul.ókrzt is*ltrtetem, abassáttlk ligge-
|.*mglet. ;!egger.zéteb rn.eg és teries**íek !

A L*Gl rÁN*nÁ§§Kfi,ÓL
§:ámírhatunk-e }ráborlira, ** ieny*gctik-* ha*ínkae légitárrradásoki

i&TA: 3IRA*Y }§fiíÁh;

Ael }risze,n felesleg*s fejteg*tneln. r:ril_vet: tíle§§ze a.lan a
viiág még aitól, hr:gy a háborü kikiisziibij}jietö legy*n 1

§iég, a ){ópszövct.ségnek krizisn:cri tebeít,r,lensógél,t. 3 na9\ -'
.haialmaii óriási mórtékű feg3,verkezésére, a, bolsevista vörös*
veszeri.clentnek .:r spany*l polgárhálior{l rdmségeiben meg-
:n_vilvánuló íen,yegető j eleni*térc és i,árrradó szellemóre lrivat_
jloznorn, 

- irogy mind*n iitökbékében remén3,ketlő olvasó-
urat is tnegg_r-,őzzcrn áilításom heil,tsségérőt ! §a ezek szerini
tlisnrerjük, hogy *urópai háború kitóré*e lehttséges, rövirl-
látás lenne f*iléietrezni. hog,r' az Magyarorszá§{oi r:(lm iogja
érinteni 1 Mindegy, hog1. 31*.1uk-e a háborii1, ,-_- vagy
*try l Mirrdegy, --* meri belcsorlrórí_
hatrtnk, *'* i:rkább m.int bárnrel1: tuá,s
á]lama §urópának !

}ía {]sonkamagyarország k.,rtcn&_
tiiil tl raj zi helyz etét r.izsgá}j uk, azt taiál _

julr, hogy, kli, 120 ki!óméteres sár, kivó_
telér,rrl. ol;r suiivetséges áliamok gyűríí-
jélren í*lrszik, nr*iyek barátainknak
íiem nezvezbetilk ! Nincs oiyan 165r,
trratlvczél ** ]rigyjétek el k*dves olr.a-
sóim, --*aki, ha e szövetséges á]lamok
katonai vrzctője volna, ne tartaná leg-
*lsii kötelcsségének, a három szövet-
séges ktizé b,eékelt idegen á!}amot nteg-
i-ánradni ós leteríteni, aiTiint €rre á1-
kalma rryítik ! 'íehát rrerrr eiég ha mi
n*m akatunk háborát, l§ert az nent
tőliirrk, hanen szomszédainktó1
függ ! Ha háborúra számít*nk, a légi_
iálnadásokra kell elsősartran gondol-
ylirnk ! Hatalmas, korszerí repütőítot-
tával rendelkezó kaitföt{ti államok, a
légierőket a hadsereggel és a tengeri
tlt}ttával eg)renraRg§ fegyvernek is-
.nreriék €l, rnely bieonyos köriilmé-
n_vek kózöit a háború {konftiktusi
befejezésót egyrnaga is döatőteg b*-
fo}yásolhatja !

A kútföldi összes légihadgyakor-
Xatok eredmény*ként megátlapítást.
nyert, hogy jól szervezett légitámadásl

*regaiiad:ii_r-ozlti. vagrl, ázi. 1.1je§ nrérí,ékben eiháritani, *
nem iehett '---te]rát, még a iegjobban ielsz*rell áliamoknak is
számolniok ke]i városaik légi bombáztatásával. Hogy a légi_
tárr:atiás n3,,íit városok etlen megexgedhet.ő-e, arróf u. i. ma
fiár .§ak akatiénrikus jetiegií viták íolynak" Á külfőtdi
tratalmak készülörlései azontlan azt bizonyítják, hogy rnin_
clen állam szár,noi légierejének a legkíméletlenebb bevetésévei
háború eseién ol1, céizattal. hogy az ollenfél potgári lakós-
*ágára rnéft. megsemtnisítíí csapásokkal annak hábor{rs aka*
rátát mestólje. A légierök eiőrelátható alkalmazása a jövő_
i;en te}rát az íe§z, hog_v közr.etlenüi a hadüzenet után, vagy
tzzal egyidejű}tg, de minden valószínűség szerint mel azt
negelőzőleg, -* hatalmas bombázó repülőgépek sorozatos
§ámadásai fo§ják órn! az elienséges ál}am valamennyi poli-
tikai*, gazdasági-, közlekedési stlt. központját. És ígv anyagi,
valar§int az erkii}csi erók meElrendít.ésével, pá*ik előidézésé-
vel, a háborirt megelőzni, de tega}ább is-an4ak időtartamát
iis ercdnrénvit döntőleg befolyásolni igyekeznek. Ha még
mo §t a repúlií gépek mú sza ki t elj e-sitményeinek állarr dó- Röve.
keilósér* gondolunk, ugy be kelt látnunk, hogy a jövő
hábcrüjában el frrg tünni a világhábor{rból oly előnyösnek
i*rnert. ,.Hi*terlant1" é§ az ország minden pontjá1 egyaránt-
,ir:n.yegelheti majd, az elienséges repülőtámactá-q, Ebből követ*
kezik, hogy a légi veszedelem tninden €gye§ polgárra egy-
lorrnán n.ehezedő sorsközősség * és ennek a sorsközösségo,ek,
r.alirrrtint l;ör,glkezményeinek a vállalása, {rgy békében mint

háború esetén, ** mind"enkire nézue
kéry1szerílő !

'NájékozaíJanok körében, ha a légi-
tárnatlásokról és a védekezésrőt sző
keriil, általában oly véleményeket hal*
l;tni. hogv pt.: .,A légitámadás úg-vis
tnindent, ci fcg pusztítani, ólőlény nem
log meginarhdni !" Vagy pedig: ,,Káris vele foglalkozni, ügy sirrcs annyi
nénzünk, amennyibe a r,édekezés ke-
rúlne !" Mások viszont, azt monrlják,
hogy: ,,Felesleges ezzel a kérrléssel
foglalkozni, úgy sem lesz a légitáma*
rlásokból semmi t" §át kérem, azok-
nak, akik igy beszélnek, nincs igazuk l
}linden támadás ellen van védekezési
rnórl is, csak törőtlni kel] veie, -_ fej_
leszteni -- és oktatni a felhasználását, i
Nem lesz olyan tragikus a dolog, *
nem fog elpusztulni a nemzet, - csak
akkorn ha ezt a kérdést el}ungagoliuk !
§elyes szervezésse}, kiképzéssel és el_
viseihető költségekkei, igenis 1ehet oly
védelmet biztosítani, amely embeli
számítás szerint megfelelő lesz ! Azt
pedig, ._ hogy lehet-e 9 iégítáínadá-
sokból valami, _. már az elózökben
kellőleg megvitágítottam. Mcst eez'el
kapcso}atban még csak arra utalok,
hogy cseh szomszédaink jóvoltábói,
a történelmi Magyarorseág terüIetén

.\ kortzerú bomtxizogépek ieljesitményei
l,,Muguaí Kaíon 4í Szemli'' -bőll
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,{ t.aj] ier§id§ze ihíiei! í€lópir].r1:
lüipuli c§ataier*l ábáz*l. Á;:
en-l+jl§é§!,elr ál!ó pitóta§iiV*,8n*$-
Iek miIliatül bombaveto_kesz,,
lékb§! kivetett,,ró§},bornbáv&}"
protlálják megscntmi§í}eni i
ní}zgó aeíepel} kitüzött 4élp$ni-oi,
§ lró§uülékt}ői kiY§iíl,ett íónv. kí;l
p*r:lt}ial §!ég}nr:t{rija rrz *réi1 jn

y§g}: rr)§§1, ersdmón_vt.

i]flcl§ eileir ilia*sonyan, 5Ú,--
!3ü nélercn szí:llö gép*krői

rgó;ipuskát és kiinnyű bombá-
kat, }roit cétok (erőtiítménl,ek,

r:pillel,elr, r,asrrtalr" hitiak, stb,l
c.lieir peclig. nagyobb magasságitói

i?000-6üOü rnéter"i sitlyosalrb bont-
llákal h:rsz.tráln*k. A légi cé}ok tt r-

trrószeieselr nind é}ők
Az élőcé}ok el]eni }rarcr:r, az tr" i}, t§ata-

gópek szolgáintk" Ezeket inajdtrein kizárólag
ae ellenséges frildi- *s légi hadtlrii ellen rtcr*
pedig a, polgári lakóssággal §ze§ben {ilkai*
tnazz.lk. Á rsatagépeknek igen so}t územ,-
eÍ1,§agot, fegyvert, lőszert, sőt könn3relr}

bombarakomáril,t is keli magukit§.l yinlriök, ezérl. negielretős nagy*k Ss
teherbíróak. A korszerú esatagép fegyverzeí,c i5-*-{i gépptiska, 1*2 gép-
ágyú, lőszer, 2-300 kg. bomba} kb" 1 1onnát n}-om, eh}rez járui még * sze-
rnél_vzet 3--,{00 kg, és az iizernanyrrg {i*:SOOü kg. sírtya is. Összesen tehái,
egy ilyert modern 1űzokátió sárkány. 6,-70CI0 kg. terhet is vilz" töbh-
ezer lóerejű laotcrrjai segítségével l A csatagépek iőfeiatlata, az el}en-
sóges orseág érzékeny pontjai és * prilgári takósság tllen irányutó tégi,
táxradások végreha"itóinak -*, a lrornbázó repüiőgópek§ek, -* kisérósr: ét
me§védÍ:§e.

A tlombázókna}i két válfaját kriiönböztetjúk meg, s nappa}i" é§ ar.
éjjeli bombázó-repülőgépeket. Nevúkben rejlik az a}kalmazási módju§ is,
u" i, az eiőbtrieket nappil}, az utób}iiakat éjjei történli bombatárnadá-
sokia basznáiják. i}iol.§iíltj:,r,)

-\

]

§züvjetoríJ§u k&l&§ai repüiőlerek ,annlr§i, *.. l}rriiapesttöt kt}. 2i} perl:
repii}ósi iávo}ságra ! lgy azoknak §em lelieí igazuk, *kik azélt nem }risz-
nck a }égitárrradásokbarr, í§ert véleményük §zerinl : ,,eg)íré§zt minden
áttam fél a megtorlástól, nrá*részí, mert a mi repütiíink kellő idöi:en meg-
§emmisíttlgti.k az ellensé§es repütrőtámpcntokat", Hiszetr lra csak eg_v pil-
lantást vetünk * térképre, meglátjuk, nrennyivei, rnesszeblrre esnek tőlünl
azok & helyek, melyek érzékenyerr reegiilhatnának a mi táinailásaiakr*,
{feltóve lrogy lennének támatló eszkr-izeink l) :ninl, a bennünkel fenye-
getó elle*§éges repúlőter*ktőt pt. a rni fővárosu*k, * n€rír i§ lekialve *

Secvjet kimétetlen ranbolási és zavgrtkeltési szándtkái, mel.vnek a hatl,
raüveleti hatáscn kivúl, politikai céijai is lennének I

Lássuk ezek ulárr, meiyek a lé$támadások eszkőzei ós miiyen ie:z
elöreláti:atólag a lelblyásuk,

A }égitámadások végrehajlói, a haclirepiitőgépek" A korszerii badvistliils
altalában kótféle célra hasenálja a repülőgépel, *-, {eiderítésrc és halcr*_,

Á_ fetderítőgópnek irírekei kell szereznie, a parancsnokságokhi;z
továbbltania, rle igen gl-akran. önvédelembő}, harc,iia is kevererlhelik.
Á hírszerzés látás és fényképezes. - a jeientések tor,ábbitásit és parancs,.":k
íetvétete rádió rltján történik. - az ijnvéde}rni lrarcol gépfeg3.,verekkr:i
vír,ja meg a feideritő, Hog1, sokoitiatil feiar:talának rnegfelelhe;sen" bti íci-
szerelósre van szüksége. tzéri. leherbíró, hosszrr, iégi-utr*:rikalrrras, dl
am*llett legalább közepes sebességű, lógijármii*,i:i, kr:lt li:::í:ll, V::l'tililL
közeii és távoli feideritőgépek" &z előb}:i.i.
kisebbek, gy+rsabbal:_, keveseblr suelnéiv- -
zelte1 {2 íői és ttgfeljebb 2--*3 géppu§,
kával rende}keznek. Az ulóbbiak na-
gyobbaii, }eszáiiás nélküt 120ü-*t6{'}iJ
kilómét,eri is kepesek rnegten;ri
És erős feg},\,eízetiel,4-6 gep
puskávai. sőt esetleg kis ürmó-
retíi i2--3 cm) gépágyúvá] i§
fei -vannak szerelvt. A kózL:l.
felderítaik {lrarcleltlerítől:}
rend§zerifi-t alacsony3n, 3
távoliak na§_v, mága§§ágb an,
5*'7{J§0 méteren repúlntk.

Á badirepütőgépek rná-
sik nagy escportjának a fel-
adata, a földi és légi elle*-
ségget való kiizdelerrr. A
föletii*, é}ő és holl célok*_|
i<úlónbözi.etir elünk meg. Élö-

A7 .!§)erika.! repuiótiszt-je}űliel"
e,,}f§i-fényképezljgéppei" !,áló
tyánásmódot t3tu.ijrik. Ez rr hatal*
ms§ késziilék arra szolgá}. hog1,.
* r*pülii a xlag:sbri! teh"ólelt

ké§zíthesseE a ióld-i tájakrót.

Ferii*b*n hsleitrla9 *a{ai §epúlőii$rnbák figyeirnezi*tik álltrrrdóan *z errrberl," h*3"v .,lgíiy+lj
íésert'-.



-. .{z alkcrhot
öl, butít és nyo-
morba dönt ! A
sajtó éltet, oktat
{s Jratalorrrra jut-
tat - menn;rd§-
rögle Sunyi a fel-
iordított szerko_
*siról, mint rög-
iönzött szószékról,

melyet lelkes
párt}rívei - a kro-
kodilok - tóltak
a tábortér közepér*. Táborunk sem éltret továtrb eg1.

percig sem sajtó nélkül ! Ma délután S-tól még megcsi-
aátiuk a tátlor plakátujságját !

Csak}ramar kiderüIt, hogy mint minden ,,h&sí" vállal-
,kozáshoz, {rg1,- thhez is pénz keü. A krokodilok azonban
áldozatokra is készek voltak. Átalános gyúltést rendeztek
s csakhamar együtt volt egy mfuék rézkrajcár, sőt itt-ott
egy-- fehér pénz is megcsillant a csomóban.

Enn_vi aprópénz egy- nornáüis pénztárcát szétrepesz-
|ene" De Sunyi elővett egy darab csonragolóp*pirt s ol,van
pénztartót bajtogatgtt belőle, bogy öröm,

* }iagymarnát,ól tan*itam - szólt bámuló párt-
híveihez, -. il.y-enetibe gyüjtötte a virágnagvakat.

Délre meg|ött a falÜból eg3- ív csornagolópapir, eg3,,

ecset s két úveg tinta,

gaiami bíztató forrnát.
Ezz*L estig se lesziink kdsz

pusmogta néhány, kis_
hitű. }§osza, eló a bicskál
s kiváncsi szemek kereszt-
tüzében Sun_vi lehasított eg_v

halálra itélt láda íedeléből
eg.v g_vujtósnyi darabot. Az-
tán szép lápc,s §zeletekre
basította, amiket óvatosan- el is vékonyítotl, Egy fercle
vágás és kész szalagírótollá
tett a íadarab. A tintába
mártya, jól megszívta magát
s úgy írt, mint a parail-
csolat. §yufavastagságír forgácsok viszont kitúnó raj,
zolószerszámnak bizonyultak s az ecsetre c§ak nag},obb
felületek bekenésónél került a sor.

yá;:. Hopp, cle ecsettá! is kéne ecse{mosáshoz ! Egy
reklámlevelezólap

Mire uzsonná_
hoz kürtöltek, oti
diszelgett a 1á-
bori sajtó elsöter_
móke az öreg

Á kás._ /z- -/Vl:zjct r1o

Ir-ltLJz
kátéq.-aá
öobozl ó

ót{§
a-lr l_LL{JKe-

.4-
tTL1-1Ll
rvá*-
tza3

{( lG,4
{

\ ü*

adta az anyagot,R"bjsrroílffi *,;*#,

JJóízclr€Lbner€L §*li',l.,--'§

3 ..

Ebédeél kezdtek kiatakulni
nekifogtak az írásnak.

az ötleteh s 3-kor rxár

Ytgyáaz azza1. a
piros tintával, hé !
robbantott rá Boki az
qyik tolongóra. Sunyinak
erre is vo}t'orvossága. Eg_\,"

irres gyufásdotlozba ül-
te*te a kis üveget, itgy
áüt, mint a paranc§olat.

Áz ecset azonban --
mint a lalusi ecsetek álta-
lában -_ nem mutatott

-.

3
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A p"4G fzv.-t,J.l{r

Háiáro. {e"l*.te-fvi* .rarl{,q.tt fatXa3"*i ,,,,k , {-k

, Tűáé ,"'r* b.t 44,*t<. t M íqeqvriEr
' '' .őWc-1 !*d-tölgyfa derekán. Bieony, akáctú§kék

adták]a r4izszegeket, c§ak előre meg
kellett szurkální a helyiiket a c§Omó-
bontóval.

A szerkesztőség csomagolt.
Mit csináljunk a tollakkal? * kér-
rlerte Roki a fadarabokra céloeva, --
Holnap még talán jók lesanek *
magyefázta Sunyi. * De ha már sok
tinta seáradt beléjük, elvesztik a

szívóképességliket s kónytelenek le-
szünk rljat hasítani. * Aztán két

l.eryLt t c"atls ,tr Ő
ö |J"9)ux-

kis csákót lrajtogatott csomagolópapírból, piispöksüveget
formált belőlük s egy összesodort papircső két'vógét rárta
le velük. Abba jöttek az ecsetek s a fatollak.

lu t<§* *- Magt:ortá"
Aki ncm lrisei ** csiuá}ja utána. Nincs rá §zí1*

baelalom. i
tóth sándar.

rnenekühri ludJon, ráló a íiírra, megsebzi a karján. A fitl összesipolja
társait s ültlözóbe veszik a vadorzót.

A vadorzó kisfiát, aki vdletlenül felfedozi a fahasábok belsejé-
be rejtett csempészárut, a csempészek elvcrik, majd a közeli vadász-
kastély pincéjébe zárják, Bgyik cserkész * a kisliü barátja *
segitségére siet a gyenge íiricskának, Ravasz csellel sikerül a pineé-
ból kiszabadulniok s oda aa egyik csempészt bezárnitrk; A
csendórökért sietnek, hogy a csempdsebandát leleplezzók elóttük.

Közben a csapat tagjai elfogják a vadorzót. Mikor kétségbc-
esett feleségét6l megtudja, ho§y kisíiát a csempészek ma6ukkal
hurcolták, óreinek, a három cserkdsznek társaságábarr a fiú íelkuta,
tására megy.

A vadászkastólybarr összetalálkoznak a csernpészek, a cserkóse"
csapat tagjai, a vadorzó, három cserkósz órével és végül megérkea-
nek a csendórök is a vadorzó kisfia s annak cserkésebarátja társa-
ságában.

Á táborozá§ trefejezódik. A vadorzó kisfiálrak cserkészbarátja
kapja meg a fóparancsnokság kitüntetését, mivel neki volt a 3eg-
nagyobb §z$r€pe a csempészek leleplezésében.

A csodálatosan szép tátral tájak, a hófedtc hegyoltlalak, a
kitünó cserkészszereplók tökdlete§ Játéka mély élményt nyuitott
*r cserkész és nem cserkósz kiizönség számára. A kofioly ós izga}nas
történetet Jó cserkész}rumorrl vidám rószek t*rkltják" Minden
cserkésznek érdeme* eat a filmet nregnéznie. És a vógén valamenn3,ien
együtt énekelitek májd a firlk karával a tátr*i tábor cserkészdalát l

Cstndüljtítt |tI hót a dal,
Jöhet c s:él ds ttiiar.
^4z í|!úsdg tüze lónggal ég,

Jöhet a ba! és ueszélg"

T'oaasuhan, hát ne |éI|,
§t'ess {ouóáö, kalnrtd uár még,

Légsr ré§€rrt
Nagyon szép magyarul beszéló lengyel eserkészfilmet, mutattak

be a budapesti cserkészkeríllet három hét elótti íilm-matindján.*
A lengyel cserkészcsapat téli táborának utolsó napját tölti a

lengyel Tátra bércei között. A táborparancsnok szabad napot ad
,cserkészelnek a tábor utolsó napjára, hogy egy utolsó nagy ólményre,
kalandra nyujtson lehetőséget. Boldogan zajorrgva, kettesével-
hármasával vágnak neki a fitlk a Tátra tiszta, lehdren csillogó havas
lejt6inek.

A kalandozó csapat egyik tagja vadorzó barlangjába téved,
ahonnan az éppen csempé§zárut akar elszállítani. A vadorzó, hogy

. A fllm szlnkronizálásának érdekességeiról következó számunhbnn
hoaunk besámolót.
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Örömmel tudátiuk a l}tagyrr Cserkész
gárdá|ával, hogy a laprlnk ielen száma nyolc
oldallat kövérebben ielenlk me§ e §zokött
tertedelménél. És ez aa oldalnóvekedés nem
másnak köszörrhetó. rllnt annnk a sok hir,
detésnek, mely a Ma8yar C*erkész közked,
veltségét blzonyltóan az utóbbl ldöben ha,
§ábislnkon megtelent. A hlrdetó§ p$nz és a
klaóóhlyatal m€grögzött szokáskéni pénzzel
§zetl a rtyomdát. iehát végered,ményben a

hlrdeté§ egyenlö a lappat, §ok hlrdeiés nagy
lap, mlként a példából is ktvlláglik.

iltult számunk clmlap|a, mety Brassilt ábrá-
zolla, dr. §pielenherg Oyörgy_. a Ma!íyar
Cserkész Daloskönyvt szerzójd*ek ielvótele.

,,Ila ón öl§vezető lennÉk" pályízat ntgy-
szerüen sikerült. Sok és gazdag JIlyagOt
küldteibk be. Feldolgozásá.( megkezdtÉ tr s7cí-
kesztóség.

Flgyelem! A kövstkezö levelet kaptlk az
egylk ve*zpréml cserkészcsapattóll

Azt a Lukács Lajos. vagy Lászlíl Lajos és
egyéb neveken is szcreplö §zentgotihárdi ái-
csgrkészt, akire a §zövetség is ietrhívta a
napilapok útjál a közönsós íisyelmét, 1 vesz-
prémi rendőr§ég őrizeibe vette e§y v_esz-

brémi parancsnok iigyelmeztetésére. Mivel
valószlnúnek lái§zott, hogy sok szdlhiimos-
sí§, csalás, sót iopás is terheli, ajánlato_s
miirtlen vel'e kapcsolatos tayanus *§etet mi-
elóbb közölni a veszprémi m. kir" államrend-
órsóg kapitány§ásáv,tl, htlgy a nyomoeást a
vele krrpcsolaiO§ ö§§ze§ esetckre kiterjeszt-
hesse. Nyulánk, kis iekete baju§?os 26,_28
év köriiii fi4t*lenberről van szó, aki utóbbi
iilli|rgn gyrisikarszalaEgal járt, Sohat hivat,
koiloit dr. Molnár í'rigyes cserkészszövetsó§i
tirselnökre. Ln rrtóbbi napokban ,,'lurul"
diszegt,enrulrát viselt. mint ezen cgyesület
íIlítillngos szervezijit.

Kiscserkészszemlét tattottak a szesedi
e-c!.l]itir;k rlktób*r l7-én,

t000 km-8§ táboíorá§, A bácsainási 579,
sz, T'omor,i Pál érsek munkásiijú cserkószek
az glmúlt nyáton e§y évi elők,észítés után
na§yszalríisú k*rókpáros mtrzgótáhort rsn-
rlcztck" Ennr:k során au*usztus 23-tili szep-
tcmber {i-ig a szópsó§e s Dunánttil l0 vár,
nrexv,jiénck 4thl hcl},sé{ét líriák viili,{ d.,

:l rcngcieÉ tcrmész*i i érdckcsséxen kívü!
80 hcll,crr történeti emlékgk *liitt áldoz,tak
,kesyelettel, példát aclva e,zz.e\ a jövö évi
jubiieurni töriénelmi táborcrz.ásoklroz. A iöhtl
mint t0{}0 km-e s útvonala t a rri\":rkorú íilrlt
kellő szánrti trénin§ erednényekérrt a lcg,
ki§dbb fáradaion nélkül karikáztik véxig és
e§yct,len komoiy baj nem akitdt a 15 napós
teieOhetettcn lábor alatt. A csapatoi elr'iké-
§zítet}e é§ vezeite §zabó D. Béla csapatpa-
rancsncrk és ;rz ó irányítása lrlatt a f)una-
és Drívir-szög, a Mecsck, Baiaton, Bakons,,
velencei tó oi vériesalja mindcn szépstigét
ürük e,mlékül raktározjratták el a iiúk szívük
Íeemélyébe, A nagyszabásít mozgó!ábilrt
,,i.Ácritit meg hazárrkat!" címmei az egdsz
iirszásia kiteijedő terv első teljesítmónye-
iánt lilitottík végre a brlcsaimási cserké-
szek ég ennek az írtnak legtávolabbi porttja

Gr-(ir vrlit, Me§emIítésre érrlemes més. hoc.r,

c ik lnúzcumbú-l töbh mirrt ckv ttrcatnyit lá-
to§atiak vé,gi* útju,kon és gyiijtötiék !esyze-
teikben il len§eteg tapa§utal&tOt,

..§zegedi Ctórkész" címen a seegedi ese-
oaiJk ösapatközi plakátuisí*tit szcrkesz,tc,
i.i. .q vli,r.nak ti. ez újszerü sajtútcrrnókc
nxgy olvasottságnak örvel,d nemcsak ir c$er-
keiiek. hanern il víro§ lakussíga között is,
célja az eg5,séxes cscrkészlélck kialakítása
§ió_s.aen. riivonta kótszgí jelenik mer hi,
iom'petaens,tan. a város három lssexponúl,
tabb helyén van kiíüg§esztve,.

A §seikészbolt októbet ll,én tartoita pro-
pa&índí} elöadását Szegeden, melv alkalom-
inai x izOvetség részéról dr, k. Molrrár Pri-
xys§ 0l§Z. társelnők a román nemzeti na§},-
iálr<rrbarr valil részvételükrij1 számolt bc. A
vetítettképes előadís szünctében pedirl Jt-
cobsen cst. ismertette a Oserkészbolt tij lre-
szerzéselt, Az elóadáson 400 cserkész vett
rószt,

§serkészkiállításra késziihek a szegedi
cserkészcsapaiok, mely tevasszai rryiiik
meg.

A Szesedi Cserkész Eszpetantó Körneh
érdckes 

'i,rndérci vultak a napokban Ui-
Zeelandbtil. Edier tlornblow wellinstoni k§i-
ius7irrinÉrloriuúi tisztv,iselő leleségévg!" Ér-
dekes veiitettképes előadásrrkat tartottak
ú{r a r,áros nagyközönségg, mint a szegedi
rtiit<rl,x részére. Az előarlásoket eszpcrtrlt"l
nyelven tartották a Kör rendezésétren,

A, §zef,edi tparoslanonclskóla irevezette a?.

eszperanió nye!v tanltlísái az isknl;r ta*ul{li
résiére. az eszperantó nyelv el{iadója Ba-
biczky Ede tanár, cserkészliszt,, ,a Kiir el-
nóke,

277lö. §zert ogyet§rnl §§aDat c§apatösr-
szejöveteIi keretében érdekes uidonságot
vezetett.tre. Kíil- és hclügyi nu{vedórákltt.
A csapai töbh tagja részlr,esz r szeqedi
mezítlábas cserkészek vezetésében.

552. Petneházy cserkészcsapathan riivid-
trullátnrl iirs kezdte meg a működóséi.

UaIO mI érűelcel?
(Lüke Tóni, lapunk iíitL, de bdios

{elmebúlos) munkat4rr§a, útuetíe a Mi
Érdekel roval vezeté§ét. Miuel s()koldalú
ltt.d(lsa §oí§/í,al magír§cbh §zínuanalon
d.ll, mintse.m ílyerr /ris dalgokkal ue§rőd-
il§n, eggelőre csak ebben ű. §zúmbdn üúlu-
-jíal a hozzdíntéze,lt kérdésekre. Ezenlul
e§ak azokra a kérllésekre íclel, mell]ekre
,ű Dálü§z! egaenelen lőle kéritek).

Miért kötünk csamólí,,at? Hagg eI ttl:,

leledjük őket kibontaní.
I{ánp néger éI Cineinatiban ? §uszon-

kilencezerháromszúzílgolüanhét í§ eg§
§OíIőr. q"kit nem lehet megsztinloi&i, mert
nfnc§ §Oidí§em otlhan,

Menngibe kerül egg1 íí:lilldres bélgeg ?
A tecsegő emberek sxerirú liz fillérbe.

Miért mazgaíla a kutga a |arkút ?
Hagg megtudja, meglan-e még'!

Hol uan téIen a leghittegebb ? Ahol
legiabban |riznak qz emberek,

HoI |úznak legiobban aE eínberek ?
Ahsl a leghidegehb van,

Míért moneliuk u hindu krinolínt
Ittndunak ? Merl nehezen h-indul meg.

Haggan lehet zöld ttgakkend$bőI a leg-
jobban.n kiueruú a foltal ? Szabad szem-
mel.

Hogg htujtik az allgul kírúíg lovút?
Ezt már Arang Júnos megtrta előltem:
,,Edwar'd, kírúly, angnl kílál§ uúgtat
Fakó toudtt'.

Ki úll amott a sz,írttetőn, Hungad
maga§ íaldnúl ? Hungadi ar, az ős§
aitéz.

Yonatind,ulúskor míéil nem ítltuül,
nek? Mert a |ütgülésnek q Máurull
be|ütyílltek.

Háng csillag uan Qg égen? Sok.
kliért szeretí a sz.amúí a bogúicsot?

I{érderd meg tőle, ha nem tddod !
Miért uíselttek a skót katon.dk szok-

ngút ? Hogg megspórol!úk a nad,fúg-
tartól.

Miért milóí a milóí Véntsz? Mert
elkí megtakilía, ígg kiciltott fel: Ah, mi lti
törle le ennek a |éIkari<lt,

Ki auasútniilalegelső
Á masiniszta, mefi ő uan a
lege.lil"

Miért ferde a písaí lorong ?
ép{tőie kancsal ualt.

ember ?
Donaton

Merl az

A vcszprémi l16. c§. c§apat lova§c§erké,
§zet. A veszprémi piarista gimnázium csa-
íraia foveriaxjai részóre a vízicserkészet
mellett me§honosította a lovascserkészetet
is, A l<tvascsapattrak l2 ta§ja van. A ]ovar-
d*i hiképzés után már bejárta. n csapnt az
egósz környéket, Egy_egy kirándulás alril
30-40 km-t i§ megtettek kíilöniéle jármód,
ban.

Flnn fiu ver§€ .l m.o.uyo,rolsDod
Egy fiat,al Yaajakoski-i íinn cstlrkészfi{r versct irt, s azt, bekiiidte hozzánk a

következő círnen : Ü<lvözlet a magyar cserkészeknek usy finn barátjuktóL
A kiiltemónyt rninrlen megiegyzé§ nélkiil közöljtik, eredeti §zövegébelr és heve-
nyészett magyar fortlításban.

OIet palion /t,drsíltyl, Unkari.
Palión uaiuoia tuntea saanul.
vaiu kerratt srruli sun luslco.si
an kuuluua taíuahaseen.

Oleí ueliesmac, .§iks tíedömtne sen,
LIth siirkí strn §iplusl' rauhan.
Yaan uskomme, uskomúLe eellehen
§un suuren aamusi koiton,

Drkkt Valltttkoski.

Sokal szenuedtéI, Magllarorszúg "

SoA, csaptísí kelletl megérned.
De rggi:er a. te nagg 

-utuóddsod

Majd |elhullalsztk az égbe.

Tesluérnemzet ua1u, azért jól lttdiuk,
Mi lopta meg lelked ngugalmdt.
De hiizünk, his:ünk mindörökki
A le teluirradó naglt hajnalodban.

Valltnkoski Erik"
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t2{. DEfilKElSzháky c§erkéslcsanar tör-
ténelmi táborokkat kapcsulatban a csapat
k8t nacy e§y§égéi, ai1 ör§8 és a firl részt
tlrrnor éi Magor névvcl jelölt§ mB-S, ÚCY-

szintón, történelmi nevat vett iel a csapat
minden raja. A csapat a nyáron ,hírorn tá,
borozáson vett lé§?t és pedic n brassói ro-
mán nemzeti úasytáborlr.u, királyhalmi vril-
tott tíbofban és ery örs a Tiszán eve"
zeti ,l§.

A ilagyrr Cgerkész §zövetség IV. orsz.
müvószl lényképklállliása november ls,étt
íylllk nes. A határidőlg 600 kóD élkezett
bó, most 

-iolylk q §eleiteré§ ós rendezés
munkála. M4r mo§t l§ l€het látíl, hogy a
m{tvészi szlnvonal maggs, do szomoruan ál,
|apltottu! ú€§l losy c§erké§relnk [em
tényképeznek c§€lkósulel§íeleket. A klálll,
tásón a MAo§z müvészel ls részt vegznet* vefs€nyen klvül * mltrtegy t00 képp€l.
, Vttéz Márlálöldy máíton, a szegedi cser,
készkerület , hossz , időn át nrűködött üsy-
vezetö elnöke ós elnöke. isazgatói megbíza-
tást kapott. A Cserkészszövetség Országos
lntóziibizOtt§ása ebből _az alkalomból mele,
sen üdvözölte a c§erké§z8ondolat régi har*
oosát.

Légoltalml ylzsKa a budapesti cserkész"
keíületb€íl. §zorgalmas tanulások eredrnéilyé-
röI adtak szárnot e budapesti cserkészkerüIet
csetkészei, akik légoltalmi ismeretükből pró-
bát átlottl'k meg. A vizsgabizottság elnöke
vitéz Szogiheő Béla kerületi elnök voli, résat-
veltek a budapesii tüzoltóság részéről Stutm
tűzoltófótiszt, Ambrózy lécOlialmi előadÓ. A
közpotttot dr. Sztrilich Pál kdpviselte. A tan_
lolyarn vezetóje, Wéber Józsei kerületi lés-
oltalmi e!őadó adta Szabó segítsésével
a szelleme sen meglogal.rrtazott kérdescket,
melyre a hallgaiók pontos válaszokat adtak.

A budapesti XlV. .ll1lskolcl útl 448-ae ,,Petőfi
§ándor" klscserkészcsapat szeptelmber 20-án
avatta fel 18 ,,úttörő" cserkészaprórlját. Az
avatást Éry Emit orszilgos kiscserkész vc-
zetőtiszt végezte. Este hangulato§ tábörtüzet
rendeztek a 309-es,.Szent Antal" cserkész-
,c§apat testvéri közrernüködésével, a törté-
nelmi Rákos mezőn, az Ilo§vay téíen.

A makól. 556. sz. ,,§zatmáry Pálr' c§. c§.
a makói on,kéntes Tűzoltótestület kebelében
dolgozó cserkésztíieoltóraia a vármecyei tűz-
oltóversenyen poírpá§ munkát végz€tt, Ötös
ver§enycsapata egy első ó§ több harmadik
helyezés,t vívott ki ez évben,, mlg a mult esz-
tendóben a vándordijat érdemelte ki, számos
csapat és §cyéni díion kívül, A cserkészru-
hában dolrozó ver§enye§apat a díjakon kívül,
külön elisln,.résbcn ls részesült.A l0?. sz. gíól Apponyl A|bert cserkész-
.c§apat töíhetetlen cserkészhűsésének méltó
példáját mutatta, amikor ae elmult ,évben lét-
számán jóva1 felül, ö§sze§en 77 példányban
iáratta a Magyar Cserkészt. Forrtosnak tart-juk ezi ,külön megemlíteni azért, rnert talán-ez is hozzísegítette ahhoz, hogy az etmult
távaszi belvárosi kórzeti versenyen olyan
nagyszerűen szerepelt, hogy a többi csapatok
e|őtt az e[s<i helyet loglalta el. lEz a kima-
gasló esemény is bizonyítja a c§apat na§y
munkaerejét és a cserkészeszméhez való töi-
hetetlen raga§zkodását.

MINDEN IDEGEN ANYAGTÓL
mog kell §u{rbaiütanl a fogükflt ó§ e
,§záíüreg6t. Ezt rlgy órl el, lra száiát
6s íogalt Oilol-íogp6ppel ápol|a. Az
Odol-filgpóp megakailá|yozza a ierako-
dá§t ó§ r,naol * logk6k6pz6dést, továbbá
n íogak §z[nesodó§ét ós a száJ rossz
]§zeoát.

Az
oDoí, FOGpÉP

a kolloid alkatrészek niüy menn},l§ége
k$votkeztéberr olő§on abJÓrbeáló ereiá,
teh&t alaposan megtl§ztít|a a fogakat
,{s nregszabaűtta mlndeníéle kellemet-
leir szagtól, íestőanyagtól 6s minden-
lólb tl§ztátlanságtól.

A Notvéc üserk€szszövetsóg á magylr
oser[<észeket is meghivta jirtius 6-*15. között
tartoit iüt}iláfis nagyiábcrrába. ?§ éves jubi-
leumot ünnepe|l az a 6600 cserkész, akik
Jell)yilra* ö§sze§yültek, Veliik ünnepglt nr.
a minie§y {.50 kűlíiiildi cserkész, akí l0 nenr-
zet jó kivánsácait jött ez alkalomla tolmá-
csolni. A Ma§yar Cserkészszövetség üdvőa-
!eteit és ünnepi gjánt]ékárt Zaláni Bóla cscr-
késztiszt adta át. A n,crvé§ cserkészek nrint
v*ndéslátók igen fisyelmesek és elözókenyek
vo!tak, Cserkésagtüket bizonyos íoliú kiiny-
nyed kedélyessó§ je1,1smzi, ami a ruházkrr-
dásban is megnyivánul" §ok náluk * hosszít,
civilnadrágos fiír. A király fogadásán harilrtya
nélkül jelentck úeg írgm csekély számlratt,
katonás iulajrltrnsáíaok, mint a törnegmozsa-
lom velejárói alig-alis talílhatók. Alis lehe-
tett vezényszót hall{ni á táborban. A sziilők
igen nag}, szárnban látrrgatták a tábort, §zti."
iók és csapat közöti igen bensösé§es a vi-
szony. Ez abban is mutatkozoii, hogy ne-
gyon gyaktan a szülők lóztek a táborban a
látr:satási idö alati, vasy legalább is segéd-
keztek, A megnyitás utárii naport a lcirály is
meglátogatta á tábort és kesycsen fo8adott
e§y nemzetiszlnii szalaggal átkötött árva-
línyhaj csokr.ot. A llorvéc íöcserkész és a
tábor vezetőséBc szlvélyes üdvözlete-it ktil-
dötték a, ,ragyar csorkészeknek, különös*n
gödölliji ísmerőseiknek.

Kecsu;: lofradatoú a illecseken. §l Lusco,
az inkák utóda Errrópába és Japánba uil-
ze}tt, hogy elökészítse a kecsua nép szabart-
sógharcát a perui spanyolok, a kreolok el-
ten. 1936 szeptenber 27-én a Kordillerák
iensíkján (a l}Iecsekseabolcs és ,Somosy kö,
tött levó erdőkben) El Ltrsco kilrirdette a

kecsua szabadsá§harc kezdetét, A perui had-
seleg castro Rioz hadügymini§zter vezeté-
sével índult a zendülók leverésére, A pécsi
ds környékbeli c§dpatok kereken 700 cser-
ké§ze vett részt a nagy hábortiban. A vú-
delmi állásban levö kecsua-indiánok egészen
korszerú .lelszereléssel küzdöttek e peruiak
ellen, mert més rövidhullámír rádiókészülé-
ket is használtak a r.édelem hlrszolgálatá-
ban, Á nehéz kiizdelmekben hősieserl har_
coló firlk a iárék beiejezése után c§efkész-
testvérekké alakultak vissza és vidám ének-
szóva! vonultak be a városba.

A tatabúnyai ,,§eetencs§ lel" cs. cs. a rryá-lon rendezett nagyszabású néptoínboláír
megílyerte ae etső szám,ú t*rnbolát, ecy ha-
talmas rlirostarka iejőstehenet.

A l08. Baksay §ándor ca. c§. (Kunszct]t-
Iniklós) bármili-en c§ere út ján sz.eretné meg-
szerezni a Magyar Cser&ész 193l. évfolya-
mának l5., 16", 22, számait.

A §zövetsés Eszperantó köre október hó
lJ-án vetítettképes §.lőa,dást taftott Dániáról,A ,képeket a dán idegeníorsalmi tr,ivatal
küldte a körnek. A kör össeeiövetelein elő-
adá§t tartott §, Ciora, az arnheimi esz$e-
rantó intézet , tanála, a katolíkus iijúsási
eszperantó §zövet§ég rtresblzottja és Drasu-
tin l§kra v<rlt vrr,kovár,i cserkész, kereske-
delmi tengerésztiszt, ki délamerikai utazá_
sairól beszéIt. l'engeri útión mindenhol ió
barátokat taláit az eszperantó nyelv által,

1;,1etnl*lrárré
ío$€rloürt

üzEN Az M. c§.
Domonkos ü. A cserkészima szakértók

szerint bízlató. de nyomdafestékre tnés íiem
éíett meg. * D. o. 552., §ze8ed. Meles-
szívú írás. azonban közlése céltalan. mert
éppen ezek nem olvassák lapunkat. ._ Fedor
Bétg. §aívbemarkoló versedei §zeretgtte! o!-
vastuk, írj gyakran, egyelőre magadnak, de
olvass is, hocy fejlődlressél. * lTursche
lltlhálv, §zeRtes. Előre is köszönjük a be-
küldendő híteket. * §zlha László, §zesed.
Kö§zönet, továbbítottuk. -_ s§6. ,§zalhmiry
Pál" cs. c§., lllató. Beszámolótok jóval lap-
zárta utá,rr érkezett, lgy hát alapo§an nleg
k*llett kurtíianunk. -- Réval F., §slgótaí-
lán. Az őrsi satokrót szóló beszámolódat
várjuk! A kiadóhivatalbari a0 iilléréri kap-
haió ,,színdarabmutatóbúl" választhatsz
majd megíeleIő karácsonyi színdatabot. -Pallós Loránd. Kétésed. saino§, nem telje-
síthető. - Wetnllch oató. Leveledet továb-
bítottuk a lel,elezési akcióhoz, * 239. Bé-
ké§csrba. köszönjük a szép képeket, alkal-
mila§ f elhasználjuk. - 448. Köszön jíik a
hírt, a képekgt neín tudtuk feihasználrri,
meri felvétel kózben valószlrlűleg fie§rez-
zent a gép. A, ver§oi a közölhetók közé so-
roztuk. _ K. F, §. Küldeményed az október
15-i számhoz már késón érkezett. lesalábh
tíz nappgl előbb van l^pzlrt^. Örűlünk, hosy
lapunknak ilyen lelkes bárátját ismerhettük
meg. A ve rset eltettük, ,küldjél máskor is.
Az induló szövege nem §imult l dallamhoz.* A kls hl§*k€ny. Kedves, de a szereplő-
ket közlése ketlemetlen helyzetbe hozná. *
§zabó Gergely, Büdspe§t, Valaki mát meg-
elóaött a gyufaskatulya-rádió ötleteddel §
lsy a tiedet nem közölhetiük. Másióle rádiós-
cikkel próbálkozz| - §old. Ae egyikqt kö-
szönettel lelhasználtuk, .- K. J., Já§zberéhy.
I-cveIedet l6 fillérrel megportózták. Versed
kiadtuk a bírálónak. * A. J., KünhBgye§. 20
iillérrel megpoftóztak bennünket. mivel a
levelezőlapon a clmsósnek lenntartott helyen
is lrtál szöveget. Lapodat továbbítottuk a
levelezési akciónak,
t{. (. Meskaptuk lapodat. Tcrmészetesen
kívánsá§ra a legszigorúbb iilkognítót meg-
őrizzük, ae<lnban ismerel|enül tilos bármlt is
közölnünk. pedií{ síkerült dolgok és örömmel
közölnénk. * ]tíolnár J. Kérésedet áttettük
a .,Levelezési" akcióhoz, érdemben ők los-
ják elintézni, * Yermes Púl. Kü§?önjük,
továbbítottuk. \
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Alapszrbilyotrt l§mera€tö ttszllgyülóg no-
v€ínber ?1_én szombaton d. u. 5 órai kez-
dettol a budapesti Kegyesrendi cimnázium
4ísztermében (lV., Piarlsta-u. 5). 

-Ez 
al,tra-

lommal dr. pohl sándor ae alapszabálvok
elöadója i§merteti az alapszabálymódo§'itá§
céljait és íontosabb rószleteit.

0í3rá8o3 közgyü|és november 22-én^ va-
§árnap. d. e, Xl1 órakor (igazolásoki 9--lirll-ig) a Magyar Tudományos A,kadémia
dlsztermében (Budapest, V., Ferenc Józse{tér). Utána közös ebéd.

oí9zágo8 tlsztlgyűlals november ?Z-én. va-
1áJn!9 d. u, 3-5 óráig a Magyar Tudományos
Akadémia ki§teímóben. Ez--alkalornmat szólesz a c_serkészet légoltalmi ieladatriról, a
rovercserkésa muíkáról, a hollandiai viiág-
Jámboreeíó.,, az öregcsetkészetröl. az t937,évi történelmi táborokról, vésüt bedis sióiTeleki Pál a cser}<észet mai tretyáiiői'ói
ieladatairól fog beszélní.

*

Azok a vidéki vezetök. aklk otcsó szá|lást
ígényelnek, ezt lecké§óbb november l6-ic
közöliék a Magyar Cserkészszövetséssel

__ A._ Ransont fecrlél & trurkdt potnpás
iíjítsági tönyv. Érdek{eszltö és ,lredvei mis.
írása cgy vízi tábofozá§§al töltött csoüádi
vakációnak olyan elevenen, hogy a Walker
és Blacket testvétekkel mi masunk is át-
éljük az ismeretlen sziEet ietfedezésének. et-
íoglalásának és a kalózhábotúnak kalairdos
naPjait. Baloshy lllária foídltá§ábM. az
Ath*aeum ,kiadása. * §zegedt Borl*:'Fur.
Fa-Rag.Ta címfi könyve írjs?e,di mesekönyv.
nem tündér,rnese. ,banem egy kínai ezeríne§-teí apró történetei, amikben hol si,kerül
ilsyeskedésével hasznot hajtani magának,
hol pó,tuljár, ha más embereÍ< tarara áójio-
zik. öcsikéink bizonyosan szívesen íorgit-
iát í!ajd. Aiihenaeum kiadás. - Cgürös 2ol.
t{n: §zúmot csodtvllága címü műve a diá-kok elóii olyan félolmes számtant hozza
közelebb holzáltlk. A saá*nok rejtelmes biro-
dalma addlg iiesatö és érthetetlen, amíg
c§ak taniáit8y{tak ilérzük, de ez a könyv
megmutatja, hosy milyen sok érdekesség
rejtőzik benne. Nemcsak a kezdő, hanctn a
nagyobb diákok is tbngete§ figy,eiemremátó
számltást, úi adatot, összohasonlítást kap-
nak benne. Athenaeum kiadás. - Budavár
vlsceavételétó|: Keregzttol n íélhotd dlen..
ckffi§el mo§t jelent rtreg a Mária kongregáció
kiadásában (Budapest, VIII., Már,ia-uica ?3,)
Tóth Nándot pályanyertes színmúve. 5 kén-
ben, mükedvelő szírlpadbk számára.'Az elö-
adási jogot a kiadónát 20 pél.dány m€gvá§ár-
lásával lehet me8iszerezni. Egy példfiy ára
60 filtét, _ Az ollnplal vetsenyek dépszerű
lametletése Kr. c. 776-tól lgt6-i*. Itirgvrt

_ ollnplal vllágbatnokgárok és -syözeffiet

' í896.tól l936Jg. Irta: Egy sportbarát. 20
. oldal. Kiadta: Békés Sándor ,könyvnyomdai
müintézet. Szekszárd. 1936. Ára za alíer. li

olimpiai veí§enyek történetén9k rövidrt io-
sott i§,mertet{sén klvül ü§yes tábl6zaiban
közli mily cyözelmet arattak a magyar ,ki-
küldöttek a tizenegy eddis Iezajlott olirrrrpián.
Akit éíde,kel ez a figyelemremétó müvecske,
megrende}beti a {entebb omlített kiadónál. _.
Angol{l tanulul mindenkinek kell, lóként
mo§t. a Janrbotee küszöbén. Ango}ul az
egész vitágon megértethe§ük magunkat. A
tanulást é§ cyatotlást nagy ínértékben mex-
köínyíti , a Magyar cserkész munkatítsi.
na,k, i{j. Kunfalvy Rezsőnek most megjelent
tréíás olvasmánygyüjteménye. Címe: ..En-glishMadeEasy." Valóban így könnyű an,solt
tanulni. A kb. l30 rövidebb-hosszabb olvas-
mány tnellett ott állnak a nehezebb szavak
és kifejezések, a ,lap alján pedis rövid flyelv-
,tani magyarázatok. Nem kell hosszasan szó_
tárba,n keres8éinünk! A könyvet már az is
haszonnal iorgathatja, aki csak pár szót ta-
nult valamikor an8olul, lgy szinte észíevét-
len{il, szóra;lrozva tanu,lünk. Az otvasmányok
Iegnagyobb része a leskitünóbb a,ngot 

-hu-

mor lerméke és egészen új nagy folyóirat-
anyagból került kiválosatásra. Érdákessé-
gekben sincs hiín5,: olvassuk Byrd kapitány
beszámoló soralt di.adalmas délsarki 

-expe.

dlciójáról, de meghatottan l.átiuk mellette a
szerenesétlenül járt §cott naplóiát. sót cser-
készek különö§ órömmel íedezik lel B.-P.jóízú írásait is. A &önyv egyaránt alkalmas
magánianu,lá§ra, rnint nyelvgyakortó kötök-nek olvasmányul. A Linstra vállalat kiadá-
sában jelerrt me§. Ara mindössze l penső
80 íillér. Ka.pható minden könyvkerestiedís-
ben és a szerzőnél is (Budapesi, V., Markó-
utca 18-20.) az ár elözetes beküldése mel-lett. Csapatoknak nagyobb tendelésnéi lied-
vezmény! _ Tarlótűz. tábortűz a címe an-
nak. a regénynek, amely a közeljövöben íe-lenik ryts. Iróját mindnyájan jói ismerjtii:
vitéz Faragó Ede, a Magyar CserkészizO-
vetség országos társelnöke és vezetó tisztle.
Eg.y fiatal cserkésztiszt a regény tOse,-i,Éi-
nek az orosz és erdélyi halctergken iolvó
életét , ismerteti a könyv. (Az Esyeteini
Nyomda adia ki 6 ,,Könyvbarátok rii"rónu_ve!" sorozatába,n.) A szerkeszlösécie
6tkozett könyvek, kották. Tele unn á frl.-
|§9.t._., üdvatomban vén akácfa... KasJai,Józseí: §z. tlorvát lmre nótá,i.

A ma dláktr. Szivós Donát bencés tanár
lagy9zerü ifj,úsági könyvét hozta lesutóbb
hozzánk_ a po§ta. Noha alcíme: ifiúsási-azeílt-
beszédek. mégis nektek, c§erkészelcnek. diákok-nak íródott minden sora, mínden betüie,
Nincs ,problémátok, kérdésetek, metyre feie-ibtet ne adna ez a könyú. Mi,kor ánnvi ve-
szély, , _kísértés leselkedik rátok, mikor a
korotokkal iáró. viharok elnerüté§§á ióny;
setnRk,_ jrezetekbe adott Donát atya ögl.olyan iránytüt, olyan ílrmutatót, meivet ha
elotvastolr, soha ,nem fogt<rk óttCvs,tni aiélet dz§un§elébe. A lelkúrya, a csiiiesz-
ye?eJq §z.ó! diákjaihoz, cscr,készeihez olYin
érdekfes,zítő ,hangon. ahogy még keveierr
szólottak. A 

_ 
tíz cserkésztötvény kel életre

a nagyszerű könyvben és ezért érezzúk 
"o.r-nyira a,mienknek. Raivezetők. O.svéiúOt'-is

íelhasználhatják órsi gyíilésekbn mint otvas-mányi, n_eín,. is .szólva a vezetókről, akikminden betüjéból hasznot medthetn'ek. Akönyv a Szt. lstván. Tár§ula' 
-iiiada;ibi;

jclent meg.
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A kedvezmény vs§átn&p
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Az orszáíos közgyül€sel kapcrola-
to§ Progrtmm

A budapé§ll c§érltésrlrerlilct ter|n€vGlé$ y€r§Gnyel !

F. évi október }ró 18-án, vasárnap reggel
9-t6l 3 óráig a IiI.§.O.K. Erzsébetktrályné-
úti sporttelopén bonyotította le a benevezett
c§apatok a kerület rtjabban keademényezott
testnevelési versenyeit, az alábbi eredmények-
kel. A verseny hÁrom rdszból állt : í. Céltövó.
II. Attéttkat. III. Rendgyakorlat, melynek
íó célia az'új szabályzat gyof§ elsaJátítása
yolt. §ajno§ a csapatok ószi szervezése miatt
a kerület csapatainak csak mintogy 1Oolo-a
vett, részt. A kerúlet az el€rt eredmények
alapJón Jövó ószre ls megrendezi testrtevelásl

"T§á*fl Aüéttka: céllövé§: Rend-
gyakor-
látok

89, z4ap$a,



Ml Énorxnlt
Feleleteink. A ,,Itli érríe,kel?" rovatban

csak cserkész és cserkészvonatkozásír közér-
dekii kérdésekre tudunk válaszolni, lla valaki
.egyéb kérdésére js {eleletet vár, válasz-
bélyeg küldése eseién, levélben válasColunk
kérdéseire. Rovatunkhoz intézett lev§leket a
következókóppen címezzük: Ma§yar §ser-
kész Mi érdekel? rovata, Budapest, V", Nagy
§ándor-utca ó. Cserkészhíz.

A vlLÁGJAmBoREE
Lesz-e valami tözös próba az iídulág elött?
Igen. llindEn raj júlirrs közepe iáián próba-

táborba megy, míg az indulás elöit néhány
nappal az egész csapat táborba iön ö§sze
a llárshesyi Cserkészparkba. Itt végezzük el
az utolsó simításokat és itt válik véglegessé
a résztvevők jarnboreecsapat ta§sága is.

Mlnrlenkl köteles a tamboreec§.9attal
utaznl. Külön t€hát n6m rrtazhatik senkl?

Nem bizony. '|'öme§eket csak egységes el-
vek szerint lehet vezetni. Ez feltétlenül szük-
sógessé teszi a próbatábort, Ez alól kivétel
nincs. Az egyséses iellépésünk megköveteli
az e§ysé8es kiképzést. Ezt csak a próba-
táboron és a közós táboron keresztül tudjuk
biztosítani. A iamboree csapat e8yütt me§y
ki ós cgyütt utatik haza.

Az V" Vllágiamboree magyaf parancsnok-
§ácának .hivatalos helyisése a cserkészháa-
ban (Budapest. V., Nagy §ándot-utca 6), a
lL em. i3. szobiban van, A, Parancsnokság
,hivatalos időr tart minden szerdán d. u"
4_-7 óráic.

Jelentkezés a Jambore*ra. A iclentkezós
ieltételei. részletes tudnivalói nregtudhatók
a csapatparancsnok urak útiáa az októberi
§?övet§éci (zöld) korlevélbői. A jelEntkezés
hatírideje november 10"

A magyar kontlngens clme. A hollandiai
V. Yilásjamtloree Magyar Kontin§errs Pa-
lancsnuksá§a, tirtdapest, V., Nagy §índor-
utca 6. üserkészház.

Használhatink.€ &z 0§zpeíani6 nyelvet a
toll§ndi |nmboreon? A §zövetség Eszperantó
§serkészkörébez érkereti órtesülósek §ze-
rint tóbb hollandi cserkészcsapaiban tlnul-
nak eszperantóul és ez a nyelv a hclllandi
lakosság körében is jobban el van terjedve.
mint bármel1, nrás országban. lgy azok. akik
tésztvesznek az 1937, évi jamboreen és más
idegen nyelvet nem jól tudnak. addig meg-
tanulhainak eszperantóul. rnég könyvrJól is.
De az is használlralja, alti tud ecy_két ide-
gen nyelvet, hosy új barátokat szeteL"etl.
Több hollandi Jiú már mosi ,keres eszpe-
rantóul levelező csetkészeket, l(özépiskolai
tanulók részére kisebb eszperantó 'lanköny-
vet l,* P-ért, más idegen nyelvet még ileíí
tudók részére részletesebb tankönyvet 2
pensőért küld a Cserkész Eszperantókör, Y.,
Nagy §ándor-utca 6. (Az összes tel,élbélyeg-
ben küldendó b,e.) Budapesti csapatok ró-
szóre ismertetó elóadást és taniolyamot
rendez a kör.

FlüK lRÁsAl
llogyan láthatnám yel§€met nyontatár-

ban?
Ju,hász Kálmán lró és Csiki Kálrnán tanító,

cserkésztiszt a dlákok verseit gyüjternényes
kötetben óhajtják kiadni. Felhívjuk e nemes-
célú moz§alomra nr,inden cserkészdiák figyel-
mét. Tájékoztatásért forduljatok önképzö-
körötök ifiúsási e}nökéhez vagy Juhász IGl-
mán szer.*esztóhöz (lakik; Budapest. XIV.,
Erzsébet királyné út lt6.), aki válaszbélyes
ellenében készséges felv.tágosítást ad,

TANÁc§oK
A Magyar Yöröskere§za Égylet Önkéntes

szociális szolgálatának'fanoncvédő lrodája
(Budapest, VIlI.. Baross_utca l5. í§z. udva-
ron át) felvilásosítást ad, tanáccsal szolsál
és tanoncü§yekben támogatást nyujt, Mul-
kakörei: 1. Jogi tanácsadás (szeraódé§!' rmtn-
kabér, munklridő. esetleges §óreltnek stb.
iisyében.) 2. Egészsésüsyi tanácsadás, irá-

nyítás. 3, Lelki iauácsadás. (Az ét§t nehéz-
§ésein, e§yéni ós családi bajokon átsegíti a
b,izalommal közeledőket,} 4. Segltőcsoport.
(kivételes esetbcn anya§i támcrgatást. ta-
noncotih,onban való eIhelyezé§t. ruházati §e-
rélyt nyujt). A Tanoncvédö lroda megértó
és segító barátja rninden hozzá iordulónak"
llivatalos idó: minden.hétfő e§te 7_9 óra
között.

Rövldhrrllóm.

Róvidhullámít rádióvevő építésével fog-
lalkozó cikk több alkalommal ielení már meg
a ltlagyar cserkészben. Az alábbiakban fel-
sorc|unk hárorn olyan cikket, amelyhez
kapcsolási raiz i§ jelent mög. Ezek a cikkek
a Magyar Cselkdsz alábbi számaiban talál-
ha!ók meg: 1934 december l, l93? márciu§
l5-június l. számok.

R.Ru8ítmR§

öR§vEz§Tű'KNEK
tlogyan §zerezhetek ma8amnek öf§vez§től i

toklntélyt?
Kitarki, konrttly cserkészmunkával, Ennek

,kövcidlméryei; l, Magad is jó ,pétdával jári
eliil +z cngedelmességben és tekintélytiszte-
letbcn. ?. Állandóarr örizd ellen paranc§aid
és utasításaid pontos és lelkiismeretes telje-
sítését. 3. Az eredmény eléréséhez kitartásra
és tiirelemre van szüksé§. 4. tla jó iirs-
vezetó vegl,, g iekintély macától adódik.

ünneoélyck.
Ünnepélyeken való szavalásra alkalmas

verset találurrk az alábbi verseskönyvekben.
sik sándor: A magyar fiú szavalókönyve
(áta 6,* P), tlarangi László versei (ára
2.* P}, Lévai: Mesélnek a lánsok (ára l.*-
P)" .* ll1erszerezh§tők a Cserkésztroltban,

Téli kirándulás
Télen is lehet őrsi_ vagy rajkirándulást

rendezni" A iéli kirándulás gondosabb és
körültekitóbb elökészítést igényel, ecyéb-
ként semmiben sem kell, hosy különbözzék
a nyári. vagy tavaszi kirándulásoktól. Téli
kirándulásra jó programot ad a síelés,
ródlizás, hócsaták rendezése. Általános elv
legyen a kirándulási progrim összeállításá_
nál a sok mozgás. Nagy hides esetén olyan
helyre menjünk kirándulni, ahol melesedö-
helyet is lehet találni.

foLTTl§zTlTÁ§
Férllruha házl tlsztltást.
Jól kikefétt ruhát vasalódeszkára téve,

forró vízben oIdott szalmiákszesz, szappan-
szesz és éter egyenlő mennyiségű keveré-
kével dörzsöljük át. A rubáL szál irányába,n
.kel! dótzsölni, de nem szabad túlságosan át-
nedvesiteni. E .keverékkel való iisztítás után
negszárítiuk § áztán nedves ruhán át va-
saljuk ki,

csokoládélolt llsztliása.
Oyapifiszövetböl ír§y távolithatjuk el a

csokoládéfoltot. ha tojássárgáját kEvés sli-
cer,innel keverjúk s ezzel a keverékkel be-
keniük a ,íoltot, azután ,íredig melegvizzel
kimossuk. A fehérrremüból ínele§ sós vízzel iski lehet mosni a csokoládáíoltot.

ítlozgásban nem gátol!
[T 90 íl!|ó*öl kezd§, kap}aró

KüLuGYl l{lREK
A budapestl lengyel iövetség kö§zöneió!

leiezte ki szöveisógünknek az 1936 jú,nius
27*30 közt Magyarországon járt lengyel
középiskolai tanulóknak tett §uolgálatükért,

Az Eclalreurt dg Ftgnce és az Bclaireurs
Unio.rristes de France c§erké§u§zóvet§éc de-
cernber 13-án,nagy §§apatö§szevoná.ssal iin-
neplik Párizsban huszonötéves fennállásukat.
Az ünnepséseken a vilás iőcserkészg is me§-
jelenik,

A §verlges §corrllörbund svéd cserkész-
szövetség ncvernber 1.1--1§" ,napján ürurepli
h§§zonötév§§ lennál]ását. Az ünnepség,eken
tlubert §. Martin, a nemzetközi iroda isaz-
gatöía ís me8jelenik,

Al angllal gll*ell ianíolyaftot ,edditl

l1.981-en végezték el.
A levelezósl akcló letentí; Finn cím tnost

nerí jutott ,mindenkintk. Aki azonban nem
,kapott, ne kérjen rljra. m§rt a k$vetkező
szátl.itmányból kapni fog" A következő küi-
földiek kdresnek magyar levelezőt; több an-
sol farkaskölyökvezetö ós íiú (ansolul), két
íiatal holrla,nd cserkész (németül), egy 19 éves
jávai rnohamedán cserkész (németül), egy
braziliai vízicserkész (ansolul) és egy ausat-
ráliai öregcserkész (anxolul). Hivatalos óráink
hétfön, szerdán, pénteken d. ü. §_6-is.

FI§Y§LBM l Vtgyázzatok, flúk, arru,
hogy olsősorbün azoknak az lsmer6sol-
toknek n noY6t kózö{étek az lntózettQl
e e§ilpfltparanesnokságtól kapható to-
volouölapon, akikkel elözotosen meg-
beszóItétok, hogy ök blzto§ltá§t kötni
hailandók. Olyan lsmer6sök eímoi,
aklkkel nem be§zóltotok elöron szlntóu
hasznosak, de mlután klsobb nz eghgtff-
§és a blztosílásra, barátaitok ü§Otlo$
mogolöznek a vor§lenyben. Tohát ko.
rs§§6tek fel szem6lyesen i§morő§oltekst,
mondtátok ol, lrogy ü osal&dvódelml
eszme kls hareosai vagytok 6s kúrl6tek
meg őket, hosy k0ssenck osalád*
vódelml biztosltást. §ogy mllyot, artól
meid az lntózet klmefitö íeldlágosítást
ad l§morő§slicknok. Aktk ha|landónak
mutatkoznak biztosítfui kötnl, aeoknak
e címolt közöfiétek a Mngyat Élet-
és Járadék Btztosító Intézettel (Buda*
ps§t, AndTá§§y tlt s.
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A. rzaetalx rrért.elrrre
500{i holdtts erdő közepén, Baranyának legszebb vitl6_

kén egy vadászkastólytran nyaraltam. Egy seóp napon
megérkeztek * vadászbórlők Buclapestről" Előkelö urak,
két idősebb testvér és ae egyiknek 26 éves srdőnérnök fia.
A íiatalernbert trófásan figyelmeetcttem, hogy kí van téve
annak a veszélynek, hogli vadkannal találkozik, az petlig
nem islner tréfát. Zrínyi Miklús gróf, a költó nagy vitóz
,és lríres vadász volt, mégis egy vadkan asyara alatt arlta
,kí nagy lelkét. D* azzal aa ígércxtel nyusl{tttám rn§g,
}togy kikötnek egy szép példán},t €§y fához, azt maj{
egész_biztonságban lelőlreti, <le nehogy a kötelet, lője eI !

És csotlák-csoclája t a fiatal vadász másnap egy két-
métores va<llranl lő,tt. FIát én rrlyan örömet és dicsőséget
rnég nem láttam, Nagy tlíadallal hozták haza tgy t arlász-
kocsin a nagyseerű á}tlozatot, a fiatalembert ann{k renrlje,
mót{ja szerint,_ szertartásos&n vadkanvadásszá av*tták és
köztlcn a vadkanrtal együtt különféle treiyzeílrcrtl lefórrylré*
peztók. Én nem tudtan megértenianagyörönret,*sak u*e-
{§m, bámultan a gyönyörű állatot ós szívből sajnáltanr,
hogy ezzel a szép pélelánnyal seegónyebb let,t, a ternésret,
*z erdő, lrogy a szegCny állstnak el kellett prrse,lulnia *,

kedvtelésből ktlőtt golyótói.
A vaclász urak azután ettgem megisnerteítek az ií

felfogásukkal, és bálnulatomra aet bizonyítgatták, hogy
ók is állaívédők. Magyarázták, hogy a vatlon ótő állattrkkal
;§em te§ziink rnást, mínt a háziállatokkal : felhasználjuk
őket céIlainkra ós ennek fejében gond,ot viselünk rájuk,
MegöIjük őket, rle ezzel szemben tenyészetiileről is gondos-
krrrltrnk. Ha pedig meg ltell ólni az áilátokat, az agyonlö-
vésnél gyorsabb és könnyebh
halá]t nem találunk. Persze,
csakis jó lövő ió feg;yverrel
vadásszon. Megsebesülve ntr
hagyja elfutrri a vadat, ha-
nem lője agyorr vagy üsse
tarkón, hogy egyszerre ki-
múljék, A vadászt nern §zá-
bad kegyetlen vadölőnek
képzelnl, aki örömét leli az
átlat kínos halálában. A va-
dász nagy termósztltbarát,
túristan a legnemesebh sport-
nak művelője, mely a fór-
fias bátorságot, ügyességet,
kitartást próbára teszi.

* De állatvédőnek még-
sem le}reL rnondani azt, aki
kioltja az ártatlan állatok
óletét * tettenr meg el-
lenvetósenet.* Nemcsak az őziké-
ket és rtyulakat lődözzük *
felelte az egyik, * hanem
a rókákat, farkasokat és
más ragarlozókat is, melyek
a mi hasznos vadjainkat
pusztitJák. Ezeknek pedig

ugyan nern jó, ha agyontőjiik őket, do jobtr, mintlra kínaó
csapdár,al fogjuk meg, teremb*n élreztetiük vagy móreg,
gel öljiik tneg"

Azután nre§ -* vette át a szót a másik vadász úr -*
azáIl.al, htrgy a himeket rítkitjuk irs a gyengébbeket el-
ejtjiik, a fajok elsatnyulását előzzúk meg. A tagadozók
i§ a §yengébbeket, belegeket, sebesiilteket ejtik zsákmányul
s ezért ae rlgynevezett kúros varlakat scm szabad végleg
kiirtanunk. De mi lcttne, lta egyáltalán nem vadásznánk ?

Á va<lak {alnának fel minket eleségünkkel együtt.
* Teliintelbs kell vsnnünk a vaelászat gazdasági

hasznait is *... vette át a szót a másik uf, "* azt a sok jó
h{rst, szrlp és rneleg prénet. melyet vatljaínk szolgáltatnak,
,{ tőtt tls élő vadak kivitele óvről-évre több külfökli nrilliót
hor. }razánkba. A vadászatokra idejövő gazdag külföltti
uralc is sok pónzl hagynak itt.. A vatlászati jog és fegyver-
atló az áilamlrak,, a vadászati bérletek az errlőbirtokosok-
trali nyrijtanirk jövetlelrnei.

*-. Ez tniIrti nem védelem ** szóltam köebe.
** De igerr, vétlclem a vadászat korlátozása az emlí*

tett srll_vos kiadások által "* §zólt ,} fiatal erdőtnórnök. *-
Minrleniri nem vadágz}rat akár}rol tetszése szerint, a varl-
orzókat ná"syon szigor{ran büntetik. Korlátozzák lnég a
vattászatot a tiiatrni idők is, melyek a varlak szaporodásának
nyrrgodt lefolyását bizto§ítják" Yannak törvényileg vódett
vadak, rnadara,k, melyeket egyáltalán nem szabad üldözni
és vannak védett területek is. Tenrettiben pó}tlául nent
szabad vaclászni; ak,i pedig temetést zav&r meg lövőldii-
zésével, azt nagyün szigorrlan megtrünfutilt.

- §z csak korlátozása
a vadászatnak, de neill
vadvédslem ** nronrlám,

* Van tényieges vatl*
vórlelem is * fejezte be a
vitát az egyik öregür, már
suinte beleíárarlva, - Maga
az erdővérlelem és er<lősít4s
ís vadvédelem. Remízek,
búvóhelyek, csalitok lótcsí-
tése, legelők a rengeteg,
ölében, a vadak okszerii
etetése, sóról, vízről, filrdő-
hctyről való gondoskodás,
a lretegsógek terjedésének
megelőzése §2o!go§ felügye-
let és hozzáéftés, a bete-
gek. sérültek és hullák eltá*
volítása által: mindez olyan
varlvédelem, mely már a
háeiállatok gondozásához j ár
közel. A vadak telepítése ós
tenyésztése pedig rnár igazi
állattenyésztés és állatvéde-
lem. Meg kellett adnom ma-
gamat, de én azért most is
{rgy érzem, hogy én sohasem
t.udnék egy állatot megölni.
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Jenó dr., a Tisaániúli lvladárvédelmi Egy{)-
sület elnöke. Dícsóret ,helyett ieglobbat úgy
muta.thatjuk bc, ha egy kis részt lzelítőnek
közlünk belőle.

Csugzka
Nagyon jó népies neva tr harkáIycinke elnevezós is,

mert, hiszen ő egy rövitlfarkú, hosszabbcsőrű cinke, dc
a csuszka teljesenlr arkályrnótlra szaladgál a fák törzsón
Még ügyesebb talán ebben, mint a harkályok.

Most él,es tavaszi itatát f{riia. amely erós eüit, ciiit-ből
áll, majrl éles, gyors

perregést hallat,
prrrrrrrf,rr. . . odébb
egy nrásik a lrivó-
}rangját cöty, cöty
hallatja. Már tél kö-
zepén kezdi erős
me§§ze hallható cial-
lamos füttyét hal_
latni, ilyenfcrmárr:
piő-piö-piő. . ,

Mindig a fatör_
zsén keres6ól, még
soksror íejjel lefelé
is. Fésekét advakba
rrtkja és az a kiilö-
nös szokása van,

hogy t{tl tágas odu
nyilását sárral beta-

pasája annyira,
lrogy ő óppen bele-
férjen.

í,.ll fr l(:kélelesített (
','jl tőtlenítő hatosat

tDÖL ie|*ése, r66rlyngrk íer-
na§y rn*lrtókben íököztuk.

Az öreg lomberdő rnadara, s a ,fák törzse a t aelász-
területe, te§át nagyszerű rcvarirtó, Ősszel s télen támegy
az olajos rnagvakra ís. Etet{íink szorgalnras látcgatója,
ahol ugyancsak basáskodik. Igen mulatsáp|os néunl, hog_v
az etetőben t*3 naprafor6ómagot is vesz a esőrébe s

el,vel elszáll a legközele}rbi íatörzsre, ahol a rrtagvakat
egyenként egy-e§y kéregrepedésbe dúgja, hogy azután
ezeket egymásután ott a repedésben feltötje, Azonban
ezeket a bedugott magvakat nem töri fel mintlig az rrtolsó
szemig s igy ezek ott maradnak szűkösebb iclőkre. De az
is megtörténik, hogy e magvak ott a takér*grepedésben
tavasszal kikelnek s ekkor egy kis napraforgó növétty
jelzi a csuszka munkájának a nyomát"

Télen-nyáron nálunk van § így igen nagy lrasznot
hajt rovarpusztításával. Természetesen véciett, tnadár.

- §u AJAPOLA§
CIDÖL ie|*ése, 166l/ngrk

Tekinlsünk a srámok mögé
Érdekes néha-nélra elkalandoztri a számok birodalmá_

ban. Sok tanulságos adatot olvashatunk ki a statisztika
ritleg seámadataiból, csupán rneg kell találnunk a számok
rejtelmeinek titkát. Ha gondolkodva és amellett krltlkus
szemmel tekintünk végig a statlsztika nycrs szátnoszolopain,
,sok olyant olvashatunk ezekből az arlatokból, amik'én a
feliiletesen olvasó szenre kőnnyen átsikllk.

A világ 1934. évi kölryytermeléséről közöl atlatokat a
Magyar Statisztikai Szemle ezévi nyárelejl seáma. Az
adatok között 27 európai és ten6;erentúti állam könyv-
tcrmelési statisztikáia szerepcl. Ezek szerint az 1934, évben
"* a lakósság számához visaorryltva - Dániában jelent
meg a legtöbb tij kön_vv. Itt ugyani§ minden 10.000 lakósra
8.7 tlj könyv jutott az 193.t. úvben. Második helyen Lett-
ország van 8.6, a harmadik helyet peclig Hol.landta foglalja
el 7.0 {tj kön1"l,vel. }íagl,arország ebben a sorozatban,
10.000 lakósonként 4.4 új könyv megje}enósével, a tizen-
egyerlik belyre kerüIt.

Tanulságos adatokat olvashaturrk ki a hazai könyv-
termelós hárrrm utóbbi évi adatából is. Ezek szerlnt 1933-ban
összesen 2563, 1934-ben 3920 Qs 1935-ben 3246 új könyv
jelent meg Magyarországon. Éspedig 1933-ban Ósszes"en
,332,788, 1934-ben 609,951 és végúl 1935óeír összesen
4?2,252 lap terjedelemben. Ezeknek- a könyveknek a fenti
lrárq.q évben q.tS.5, 15.4,illetve a r5.5olo-aidegen nyelvből
fordítás, a többi pedig eredeti munka,

Érdekes tudni azt is, hogy az 1935, év 3246 kötetnyl
könyvtermeléséből 2614 jelent meg Budapesten és csak-a
többi, ó08 darab vidéken. Budapest tehál 80.5/o-al vesz
részt a magyar könyvt€rmelésben. Ez az arányszám - a
statisztikai adatok §zerlnt - körülbelül megfelel az el6ző
óvi arányszámnak ls.

A Magyarországon megjelent könyveknek 96.8%-a
magyar nyelvű az 1935. évi statisztika szerlnt. Ez javulást
jelent az előző, 1934. évL 94,4o/o-os arányszámmal szemben.

,& !:,.;

(29.9% 1 0n) -- növekedett az 1934. óvi 26ülo-os árány-
szárnmal szemben. Egyéb művelési ágak arányszátna :

vallási irodalorn 9.8o/o, tarsadalomtudomány Í).lolo, tan-

Értlekes rnég megfigveltri, lrogy cgy egész évi könrv-
elés milven-arárivDán oszlik-ineí-az egvc§ irodaimitermelés milyen-arárryban oszlik-ine§-az egyo§ irodaimi

múvelési ágak között. A szépirodalml művék aránya --(29.9a/^ 1935-bcn) -- növekedett az 1934. óvi 26oÁ-os aránr,-

valla§l lrooalom 9.ö70, tar§adalomtudomány ir.,J7ó, tan_
könyv 5.9/o, ipari, kcreskedelmi munka 5.77", nyelvévet
5.4olo, tfjitsági irodalom 3.9% (1934-bert még 4.9%}, törtó-
nelem 5,3olo(1934-ben 4.5%) é§ végül a földrqjzi munkák
aránvszáma 4.5o/^ az, 1034^ évl 2-9 és er. l933_ évi 2_í}oÁ_oq

5.4olo, tfjitsági irodalom 3.9% (1934-bert még 4.9%}, törtó-
nelem 5,3olo(1934-ben 4.5%) é§ végül a földrqjzi munkák
arányszáma 4,5o/o az 1934. évt 2.9 és az 1933. évi 2.Üolo_os
arányszámmql szemben.

. Amikor a statisztika száraz
elött tekintsünk mindig a számok

adatai állnqk szemünk
mü8é t IEy az éIette}en,

rideg számadatok testet öltenek és beszélő, problémákat
keltő és más problémákat megfejtő gtrndolatokká válnak,



Az {ti a nagyerclőn vez**ett lteresztúl. §zélót benótte
a fű s fent olyan s{lrúrr lrajoltak €gytná§ra a fák ágai, hogy.
& nap§ugár csak nagyritkán bftjt keresztiil rajtuk.

Most órt be a kétkerekű krrrdély az erd6be. Füles
htrzta. Lusta e5yhangírsággal §zedt§ szürke lábait s olyan
zajtalanul tudott nenni, mint fent ax agak közt a Maelarak.
üsak a kordély reccsent egyet-egyet néha valami zökkenőné].

Apuci cserkész, a rleszkaclarabból tákolt ülésen lógatta
fejét. Nern nézett §emerre, de szeme * a2 az örökké ra§yogó
kót §zentjános lrogár * mo§t is hamiskásan fénylett.

Apuci a legélelmesebbo rle egyrlttal a leglruncutabb
cserkószfiú volt. Nyakkendője örökké ferdére volt kötve
:s ha díszben volt, kalapja alól mindig kilógott görrrlör
hajábót egy csomó. §oha nem riadt vissza §emmitőt. A leg-
veszélyesebb nrunkákat örömmel választotta s ha kérését,
vállalkozását elleneáe valaki, még a könny*it is vásárra
vitte l Sírva nrondta néha, hogJ- ő már nem ügyetlen,
ő már tizenkét éves , . . Egy tdő óta azonban rnintha csen-
desebb lett volna. Azon délutántól kezdve, amikor qu
uradalml íntézőtől kikölcsönözte Fülest.

Hogy a tábornak szamara lett, ez tísztára Apuci
,érdeme volt. Amlkor ugyanis elmentek trárman kötcsön-
,kérni valamilyen szekérfélét, hogy azon szállitsák a tejet,
a zöldséget; az uradalom nagy, széles udvarán éppen
keresztülment az íntéző s egy pillanatra rne5áüott a hárorrt
fiúnál.

* Csak válasszatok, amit ak3rtok * rnondta a
íészerben kereső fitrknak.

§btren a per§bÉn kiktrkkantott az istállóból €gy szamfu.
§lőbb csak kibámult, majd hátraTúgott s kinyargalt az
udyarra.

Ápuci szenrel csillo$:ak s rlgy féloldalról ae intézőre
nózett.

- Jó volna e§y szamár is - mondta csentlesen.
§z Lntéző már indulni készült.

- §gy szánrár nagyon jó lenne.
Most már hangosabb volt Apuci hangia,
§z intóző rnegíordult.* Hogyan, fiam ?* Egy §zatnár, kérem. Egy egész picike. Akármekkora,

csak szamár legyen" Ó ._ sóhajtotta .-- egy szarnár {rgy
kellene . . .

Tíe perc mulva már ü, szamár iso a kordóly ls a cserkész-
firlk ideiglenes birtokába ment át"* Ti ltúzzátok a kordélyt -- fordult két ,társához. *
Jól vigvázeatok árn rá l Én viszem a szamarat.

Azzal fetkapaszkodott F'üles }rátára s nasy hurrá*
rivalgás közepette órkezett a táborba. . .

Yilágosodott az út, lassan kiértek az erclőből, ir{em
sokáig kellett már menniök, a pék a íaltr elején volt. Apuci
tiszta terítőt tett a kordély fenekére § már hordták is a
friss, ropogósra sült, hosszírkás mákoskalácsokat.

Ugyanazon az üton haladtak visszafe]é is. Apuci
máko§at majszolt s közlretr azon ttinődött, hogy ,,paripája''
miért áll neg néha, miért néz hátra s rnidrt indul el ilyen
hossz{r nógatás után csak ?

A kordély egy zökkenőböz ért. Fiiles megmozgatta
fiileit s azon rryomban megállott"* hTo, kon}a, gyerünk l * suhintott korbácsával
gyengéden feléje.

Koma, azorrban meg §e moccant.
-*. Ör€gem, lrát ne csinálj cirku§zt itt, az e'rdő közepdrr,
Az oda *e lredefitett, rnire Apuci leugrott a bakkról

s nróg balke zébtn a megkez<lett nrákost tartotta, jobbjával
a kötőfókhez nyult. Derekát meghajlította., arcát a szamár
orra elé tartotta s {tgy kiáltott:* Gyere, te ökör l Hái várnak rnár § engem hrlznak
le, ha itt mókázol l

§üles széjjeltorpeszte.tte bátsó lábait § nem mozdult._- Örogem, trrdod hogy szeretlek. Ne viccelj velem,
mert tácsapok * fejedre l Nón nó, azért ne íétj, még nem . . ,

Na gyere §zépen. üyiil . . ,

Hílzta a kötőféknél fogva s ahogy erőlködött, balkeze
előre lendült s ekkor Füles a mákos feló kapott.* Szereted ? Adok, cle akkor aztán jöjj ánr. . . !

§ már tört is belöle, amit az nagymohón kapott lle
s a másík pillanatban már futólépésíen nyargali, hogy
szinte felborull { rozoga korctély. Apucí pe{tig nern tud0tt,
lrirtelen felkapasekodní s ítgy kellett loholnia utána.

Bbédnél Apuci lngébe rejtette nákoskalács részét s
mikor délután bágyadt forróság ömlött körös-körüt, nem
Ine§§ze a tábortól eu erdőbe egy kis tísztásra vitte szamarát.* Igen, mo§t megint idomítalak t Le. . . l

Füles begörbítette két hátsó lábát, elüIső tábai ki_
nyujtva maradtak s olyan volt így, mint egy mozdulatlan
szobor.* Fell

Most lustán felemelkedett.* Ha ezt még kétszer ezután megte§zedt lrogy ösz-
§ze§en három legyen, akkor tiecl a mákos. Értettett'? Nó,
Ie...l

FüI,es újból leúlt.

- Fel...l
-Le...!_* Fel. . . t l{ész ! Elég l Tessék a náko§. }lost vissza*

megyünk, lefekszel a sátoristállódba, jól viselkectjél, amíg
ón ftirdeni leszek t Gyerünk*!

§kotryorlott már, Az idó kellemes volt. Most jöttek
me§ a foottrallozók s a fürdózők csoportjai. Éténk iatetos
apfódok fogadták óket a fóárboc alatt s zsibongva ugrán_
dozták körül.

Egyszerre csak trombita har§ant § a paranc§nok lépett
ki §átfából. Yalami bossz{rs vonás hrlaódott arcán. Az
udvar közepe feló tartott. (FotytatÁs az 34. oldalou.}

E=,_ _
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l. A iltagl,ar lllct- és Járadék-Biztosltó Intéz*t
korlati rttúnkaversenyf rendez, arwlyen minden
Oserkész és Vezetők Lapja minden eiőfizetőjt ót

rí. A pÁlylpr;ar összrcr 4OOO perco
Csapatdíi. ,.. P 8OO.*
rcyÉrr DlJAfi l
1. díi. P 600.*
2. dii. P 1oo.*
3, dii. P 2ao.*
4., 5., 6. dii . p loo._|o0. -ő_21.díi.,. .i.... P 5o.-§o.*

Ill, A vEn§Elvy ru.tÉtn'.u z
Egyszeril sárga postai levelezőlapon kell beküldeni a fentí Biztosító Intózethez. olvasható
írással mindazon ismerősöknek, rokonoknak, hazzáLartozóknak, barátoknak pontos név és
lakáscímét, akikről feltesszük, vagy tudjuk, hogy életbiztosításuk nincs, akiknék életbiztosí-
tást kőtní módjuk van és ezzel segíttégükre vagyunk, hogy egy e§etleg bekövetkezenclö
szerencsétlenség esetén anyagi támaszuk legyen.
Á levelezőlapra a íeladó is ráírja pontos nevót és clmét, valanrint c§erkdszcsapatának száunát.

ly, A y§n§fivy EIJ,Iná,LÁ§Á§Afi r§l.TÉT§f,§í,
A versenyeredményben minden olyan biztosítás számit, amit véglegesen mogkötöttek s anrely-
nek első haü havi díját a biztosított ísmerős, vagy rokon befizette.
A csapattagok által ajánlott és véglegesen megkötött biztosítások végösszege számit a
csapatversonyben.
U. A versenyt külön kartotékon a Magyar État-o és Járadék_ Bizbositó trntéget igazgatósága
vozeti, a vérseny eredményét 1938 nrárcius l-éllrlrirdoti ki ugyancsak az intézet és fizeti ki
a pályadijakat.

(Buclalleul., \'l, .\rtrirár11 út E.1
Inasyar cserkész, cserkésztiszt.

olvasója résztvchtt.

r,i
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(Ilolytatá§ a 32. oldalnil,)
* Sorakcrzó ! *-. hallat§zott s e hang §zokatlanul

kcmóny volt.
Piilanat alatt clhalt a z§ivaj, gyor§an sorakozotl

rtintlenki § a paranc§nok megállt a sor előtt.
-* Iriúk ! Ityen §oha nem történt. §zép szóval kérem,

;illjon elő a te|te§.
Senki nern mert a szomszót§árá nézni. Minclnyájan

tlpirultak.* Fiírk t A cserkész becstiletcs. Tvíégegyszcr ké.rern,
álljon elő, aki tette.

l*íénra ceend volt a válasz, Fiatal magyar szivek félvc
dobbantak s egyik sem tudla, miről van szó. Az erclön
t{tl, valahol me§§ze most bukott Ie a, nap s utolsó srrgarai
bealanyozták az árbocokrrn, lengő zászlókat.* §zóval nincs lrecsülete annak, aki tette ? Azt kívánja,
hogy az egész csapat btiuhődjék ? .figy percet adok még !

§lővette ór{iát s a másoclpercmutatót figyelte.
A csacsi az egyik vászonsátorban hatalnrasat ordított:
-* Iá, . .ááá l
Hangja hosszan, elnyült.* Letelt az iáő ! * lrarsogott a parancsnok, *

Nem rlolt bátorsága az illetőnek, szógyen a magyar c§€r-
készetrtl l Mrrst az egész búnhőclik érte s hogy tudjátok
legalább, hogy miért búnhődtök, ime: Yalaki vagy valakik
bentjártak az élelmiszer sátorb&n, a mákoskalács<lt szertc_
tördeltók, egy íé1 kosárral hiányzík, a többi szertemorzsolva
ott van szójjelszórva. Büntetés : lVIa senki nem kap vacsorát,
holnap senki nem kap reggelit, Irajnalban kint a na,gyréten
egy félóra fekürlj, most pedíg így álltok este nyolcig, amikor
is takarodó,

Iis másnap hajnalban csúggedtcn vonult a csapat a
rét feló. A sor végónél Apuci haladt, szeme majd leragadt
az álrnosságtól. Mikor a rétre értek, a szamár kifutott a
táborból, ment a csapat után s odasompolygott Apucí
mellé.* Nyitódj l Apuci, a szamarat itlevezetetl mellém,
azután vissza a lrelyedre !

Apuci odacsalogatta Fülest s leültette"

- Kezttőclik, vigyázz l Feküdj ! Le. . . !

A fiúk szomoríran hasaltak, tánraszkodtak kezeikre,
*F'el...!
A szamár is f{.lomelkeclett s elordította magát.

-Le...!.*Fel..,!
Füles emellredett s üjból elorditotta magát keservesen.

I{osszan nyult el lrangja a nyári hajnalban s az erdő vissz-
hangzolta panaszát.

* Apuci, rni van ezeel a szamárral ?

Apuci ijedte[ ugrott talpra,* Beteg oz, vag!, mi van vele, te éttesz -hozzá! gyere
nézd meg l

Apuci a szamárhoz futott. Á parancsnok is odaállt
melléje. Megfogták, felnyitották a gaáját, s ekkor ámulvq
kiáltotta el magát a parancsnok:

* Mákos a szamárnak a foga t .

A csapat felugrott s egyetlen torokként kiáltotta utána :

-- Mákos a §zamárnak a fogal...
§ az erdő fái nessziről viszhangzolták;
-* Mákos a §zamárnak a fogaaal...
Keletről most, emelketlett fel a nap § cgy-sugár beté-

vedt a szamár kinyított szájának tátongó mélysógébe.

ll

A töto|ozö ebyódőoltá§ oktdbet 3t-é,n
vcszi ksz4etét. A közös ltutósás,i rgnrlelós-
nól a beoltás kölisége n$m lEhet több l p
60 íillérnél. De ezt is,sokalják az ebiu}ajdo-
tosok it magas ebadó mellett. Hírlik, hosy
igen sok hü ós kedves áltatot _.kell maid el-
pusziitani em,iatt. kívánato§ téhít, hogy az
ebvédőr:ltás, ha mól ,kötelez(i. akkor legyen
ingycnes, vaíay pcdig olcsóbb.

,Az l§teilért, ne bántsd { lákat!" f; jel_
mondatta.l intézett kérvónyt *z elng0l ziild
Kertszt 'fársasás a kormányboz a favédő

moz§alom megúndítása órdekóben, A lópés
megtevésére közvcilen okrrt az adott, hogy
Palesztináhan egy óv alalt tóbb rnint f él-
miltió ólőfát pLrsztitottak ki, A fák védclme
különó§en :nálunk íontos, mert erdeink nagy
íészét tlve§ztettük, A fák védElme esyítttal
emtrer_ és .illatvCdglem is, Ezt szolgálja a
f öldmíveÉ§üsy,i minisetériunr nasy e rdósító
vállalkozása *s iskolá'lnk i*üliető rtvdkeny-
sést is.

I(lspeston {rágábban ugatnak a kutyák,
mint e,környéklreIi közsé*ckben. Ilrv kezdte

egy városatya íelszólalását, mikor a tíz pen-
gós ebarló leszállitását ,kívá.rrta. Erre egy
ebgr,űlölő bizottsási tag 500 pengöre akarta
ielemeltetni a ,luxuskrrtyák adójít. A polg,ár-
me§ter azt leleltq hogv a l0 p*ngói nem
szátlíthatjálr le, ínert e,rre a iövedeletnrc
szüks,é,c va,n a szegénye}tátásnál, tla pedig
500 pengöre ernelnék iel, e§y iillér §sm
icllyna be. mert inkát,b lgmondanának az ál-
latkedveiók a kutyatartásrrjl. h házőrzö
kutyákra küIönijsen kispesten nagy szük-
séE van, mert a 68,0ü0 lakosnak csak 8 :end-
őre van. Hiszen a rendőrök is kutyrkkal
dolgoznek.

Átlatbattár§álnk. ,,Kirmerad lier" a gíme
a kiváló némct állatvédő iró, Eipper í!á! ú3

iilmjének, áz érdekes mozgóképe}öadást a
szerzö maga m*tatle be a bécsi l"lranit ál-
latvérlEllni világnapján. A film ifulónöserr hí-
tom okos kut1,6uu1* szerepl€sét mutatja be,
de a macskákar és a többi ,háziállatot is az
ii szópségükben .és masukhoz való okossá-
gukban v,iszi a nézök elé.

Fecskél szállltása délre. Aa idén is neg-
történt. rnint három éwel ezelőtt, hogy a
fecskék második nemzedékéi költözrj ritjában
hó é§ iecy lepl,c meg. Több helyrői jóttek
erre vonat,kozó hírek. Marburgban az oltaní
állatvédii egyesület 300 szárnyaszegeti fec§-
két íosetoti összo és szállítoii gyorsvonatorr
Velencébe. A bécsi és müncheu! állatvédlj
egyesület ksreken t000 iecskét szállítoit
ttlpülijgépen ugyanoda. A sríci állatvédii
egyesül§t a tűzoltóságot vette igénybe t
iecskék össz.elogásánál, tr}0 így is sok pusz-
tult el.

Au el§ö ló §gylotomban. 'fhéba közelében
sen Mut király sírkamrájában erv ió cs§ltt-
vázára bukkarriak. A lelírás szerint a 1ó
olyan állat volt, amilyen mindaddig ism*-
retlen volt §syiptúmban. sen Mrrt király
pedig l4g$-ben Kr. c. halt meg.

Az lndlal elelánto|r. lndiában *z elefánt0*
kat különös ti§zt*letben részesiiik és nzok
húséssel és szelídséggel hálálják mcg & jó
bánúsmódot. tlctrdárnak hívják az eleiánt
rondoz(iját. tlc r handárnak íia születik, uzt
az elefánr §2eíetcidbe ajánljr. És az elr:íínt
tzzal a gyetmekkel ílg!, bánik. nint akit
gondjaila bíztak. Feltesz,i a hátára, eíviszi
sétáíni, ír bazárban feiadja neki n mexv*tI
árut és minderrtr*n szót irr*ad ncki. az óriási
álIat uz cmber,i csönpsérlnek,

par.nok urat nevenap|án
Egy lls csapat meglcpl..
Flóta vinnyog, Duda Bandl
Nylrrentiyűlét *tlm,moll-

A dob perdül. fiac§ha k§rgül,
Ráz€ndlt a zsnekaí.
Bobl szűliöl ós kínlában
A larkába bel*üsr. **oás
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levonásig halrrtt. Uj táborparanc§nok é§ ,ij napostiszt
választan<ló, Mindkettó csak 16 évon aluli lehet.

Az őrsvezetőket felmentjük. Uj, 16 éven aluli őrs-
vezetők választan<tók" A volt őrsvezetök cserkészek lesznek.

Holnapi étrend: reggeli l kakó, kenyér; ebéd;
lekváros gombóf, tökfőzelék ; vac§ora ; tea, hrrszárrostélyos,

},íellékelve : 5 pengő.
Jó rnunkát l Aláírás."
A Íe]aclat világos. Nincs mit töprengeni. Megindul a

váIasztás. l{i legyen az új táborparancsnok ?
A rangidós őrsveeető veszi kezóbe az irányitást.
Ilyesnrit hallunk : Aki elnult 16 éves, az álljon ide.

Álljanak oda, akik még nincsenek 16 évesek. Akik nrost
16 él,esek, itt sorakozzanak,

},Iikor mínttez megtörténik, megválasztják az órsök
őrsvczetőikel.

Nehezebb kórdés a tálrorparancsnok és napostiszt
megváIasatása.

\'égre negállápodnak. Egy negyedikes polgárista
segédőrsvezető lesz az új táborparancsnok, egy hatodikos
gimnazista segódőrsveaető pedig a napostiszt.

Aztán oszlani kezdenek.
É:l3et trOt órakrrr,
Áz egyik ex-őrsv*aető jóleső érzéssel nrondja: ,,Re§-

geI 9-ig alszunk."
Bezzeg az új táborparancsnok erélyes és ellennrondást

neln tűrő lrangon kijelenti: ,,Ébresztő a rendes időben".

A következő nap az tvé; ők az urak. ők parancsol-
nak, engedelmeskeclnek.

Az ex-parancsnokság délután íelajánlja, hogyha a
táborparancsnok megengedí, elviszi őket őrsönként csóna-
kázni.

I)e il táborparancsntlk igen határozottan kijelenti,
hogy senki senr mehet csónakázni.

Igy csak a partról nézhetik a voli parancsnokság csóna-
kázását. Hiába. Áz rij pararrcsnokság szigorrlbb a ré§ittél.

Este tábortűznél megbe§zéIjük a nap esenrényeit.
Felsorakoznak az összes erények ós az összes hibák, Nagyon
éIvezték a napot, tle megállapítják, hogy mégis jobb, ha
a régi parancsnokság vezeti a tábort" Az tlj parant:snok
azért panaszkodik, ntert nem mindig engedelmeskedtek
neki. A firik pettig azért" tnert saigorírbb volt, nrint a régí
paratrcsnokság. A másik azért, mert aa új parancsnokság
nraga csinált meg mindent és nem engedte őket dolgozrli,
(Igaz ugyan, hog!, napközben hárornszor is üresen találtuk
a vizesedónyokot, mert senki nem akart vízért menni ég
mire éserevették, már tele is hoztuk. Szégyelték is magukat")

A parancsnok is, a napostiszt is örül, hogy csak egy
napig tartott a dicsőség, Jnert, mínt megállapítják, bieony
sokkal nehezebb parancsolni (hogy mindenkinek Jó legyen),
nrinl engedelrneskedni.

Nem is volt azután nálunk engedelnresebb tagja a
tábornak, Kováes Gábor €t.

l,Crr

,V'.§
Vl

eh-
uralom
rdíg*

I1nyhe, csendes ójszaka. 11 körúl jár ae idö, Az egósa
tábor alszik.

Csak a parancsnoki sátorban pislákol egy lámpa gyenge
lénye, A parancsnokság nagy munkában van, Osszedugják
a fe!üket, élénken tanácskoznak, né}ra rejtelrnesen moso-
lyognak s elógedetten dörzsölik kezüket. A parancsnok
a ládából alkotott asztalhoz ül ós írni kezd,

§lruult féltizenkettő
§gyszerre csak kinyilik a parancsnoki sátrrr ajtaja s

a paralrc§nokság tánpával a zásalórírdlroz vonul.
Bebujok az egyik {iildig befűzött sátorban felkeltem a

kúrtöst, csodálkozva nrereszti a szentét.
Riadót!* stigom a fülébe.
lliért, mi baj van ?
Fujj riadót, majcl megturlod,

Kikászolódik a sátrrrlról, rnegtörülgeti a szemét, ilieszt-
geti a kürtőt" (Ugy látszil<, nehéz rlolog álmosan kürtölni.)
Megszólal a riadó.

ÁItnos cserkószek ugrarralt ki ije<tten a sátrakból.
Ae őrsvezetők rázzák az írlonrszrrseékokat. Riadó l riadó !

riadó ! hangzik minrletr sátorb,ól.
Nenl tudják rnire vt!llri a tlo}got.
Őrsönként feláIlnak, jelentést teszIrek, Kíváncsialr

várják, rni lesz ?
A parancsnok előveszi óráját.* }íost 'lnl?. 'I'izenkél órakor az egész csapat fel-

,szereléssel sorakozik. Lánrpát nem szabarl használni. A fel-
szerelést megvizsgáljttk. Oszolj !

Lázas pakolás, harisnya-, cipőkeresés,
N,íi ]esz ? }íiért kell íelpakotni ?
-,- }Iiért ? r{át most lese az ójjrli járőrverseny -'.

mondja az egyik jólértcsült.
Hantarosarr yégigfut a láboron. Hiszen már napok

,óta emlegetjük.
csak az lehet.* Nern bírják lnáskor csinálni ? '.- hangzik innen.* Mindig ilyen lrutaságot találnak ki -* replikáz a másik.
Köaben pakolnak Jázagarr.
Az egyik xtegkórdi: A pokrócot is fel kell pakolni ?

l'elje* felszerelds "* hangzik a rejtelmes válasz.
Persze bogy felpakoljítk,
Ejfél előtt 1, pere.
Az őrsök felszereléssel sorakoznak,
lVlost már szívesen mennének járőrversenyre. Sőt

kiváncsian vírrjáli, mi lesz a felatlat.
É;tet. l.etles csönd.
A parancsnok magához inti Jancsit, a tábor legkisebb

tagját, kezébe nyonr egy borítékot, azzal szó nélküI sátrunkba
megyünk és lefelrszünk" (Azt nent látják, lrogy a sátor alól
figyelemmel kísórjük a törtónendőket.)

A legidősebb őrsvezető rögtöll elveszi Jancsítól a borl-
tókot. .{.z egész tábor kórüIállja, Yigyázva. színte íéielentmel
hontják fel.

Ler,él van benne és pénz.
A levél íg5, seól: ,,A paranesnokság holnap zászló*
* ,r§í*8yar Kisfiű' rovát íejlécét helysaíikB l§iatt hagytuk el !

lfu.A L*t, /
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Klgyór Klcyóx ELL§N
Ilyen is van.
A kígyók is }ralálos ellensógei egynrásnak, nemcs&k

{z emberek, De éppenúgy, mint ílurópa egymásközti ellen-
ségeí, ők sern eszik rneg egyntást, hanein megeiégsztlnek
a gyiilölt elltnség nregölósévcl.

Nem lzlik a kígyóhüs.
Fíitlcgvérű állatoü nem igen lránt, a kigyó, kivévtl

a }rékákat. A teknőcc*l nem is törórtik. Nyugoclt*n keresztül*
rnáscik rajta anélkül, hclgy íigyelmére nréltatnír.

§ sorok irója többször látott kigyócsatákat. §őt egyl
ízberr Riberaltu környékén, Dél-Anrerikírlran ggy tgész
kígyóbolyt }r*,rciasan venekcdni" A kiilönbség más állat
kúzrlelmg s a kígyóé közijtt az, hogy cs*rknem kivétel nól-
kiil valamenrryi állat z*josarr küzd életéé*, addig a kígyit
tgljesen némán. üsak néha hallstszik l,alarrri tgószen halk
szíszegés.

I_Tgyarrcsak t*ljes ellent*tc
nolr csalái, melyekot Áfrika
szoktak vívni czck a hestiák.
Különben egószen jót nreg-
f{rnek egymá§§al.

Ugyanígy tt kígyók is.
vanntk négy-ötszáz ta§ból
áiló cealádoit, törzsek, rne-
lyek egymírs hegyén-híltán
össec*vissza nyugoeltan siit*
kéreznek és rrrég prrskalóvé-
sekkel §Oru teh€t őket ki-
eökkerrteni nyugallnukltól.

Ázt tarlják kígyós vi-
dókekerr, hogy * kígyírk
nyustalan§ága, a kígyórué-
reg kialakulása a fej belső
rendszerében a, lroltlválto-
zásokkal voln& összefii§gé§*
l}en. I,IoldtöIte idején, veel-
lés utfur -* valószíniileg az
érzékeny itj bőr miatt **.a
kígyók rendkivúl izgéka-
nyak" Áz óriáskigyók vet{_
lós után írszlrálnak a Xingtt,
a ]lIadeba csentlesebb vi-
geiben. De minthogy szé-
gyen}ősek, többnyire 4z
esti vagy éji órálcat választ-
ják ki erre a nííveletükre.

Iiésőn *stt, valflhol Caldtittto közeléberr hallottuk is
egy a vizcn rizefiec§at&ngoló Boa fücskenilő fürclését. Saj-
nirs, őt magát felfedgni rrenr lelret*tt.

Dó]-Amerika * kígyók igqzi lrazája. §tJrol niucs qnnyi
}rőtörő, sziklaz{,zó kígyó, mint éptrlen itt, Frírsznrétere§ ía-
derékvastagságil 'boák éppen nem ritkr,ilr, bár azórt, lninl:
ttltljttk, er,és után nem v*szede]tnesek.

{lsqk azt lejrtrl rrelrezerr kitalálni rrála, }r*gy vajjon
cbdtl után van_*, Egy/:birlint, }ra 'iir:vtstl lvrltt, ki szrrkt*

A ki*yók
i§ lralál$§
ell*neégci
*gymás-
nak.

pótolni ebrttjtlt. és ill'eirkor teljtscn nritttlcgy ucki, itog1,
parintiarint eszik-e vagy fehdr ernlrtrrt.

Az afrlkai és nyugatíndiai pithott-ak ölelésébői fur-
fanggal ki lslret, szabadulni. A boáébót soha.

a kigyólrarcnqk az oroszlá- ,{kit egyszer q boa megkapott, azt oly gyorsan iiii
igelr rnc}eg. ntórges lrclygin nreg. }rogy szttsszanni sem marad i<leje. Sokszor láttam

Afrikában, hogy a pithont,
mely nyolc vagy tiz tnéter
hossz{r, nyakát leflrgva, kéz-
zel eme]ik ki a fábót.

Ezt a tréfát ]:oár,al nenr
lehet megcsináIni. Egyetlen
gyűrűzósével fölelre clobja a
Iegsúlyosabb állatot is, Mi-
utárr összetörte rend-
szerint §Z€rtecsat8§gelló vad-
nlarhq a prédája-egósz-
tren nyeli le. Ezt sern tudja
utánacsin&lni a slma bőrii_
rokonság.

A §rrruüuru, amelyik
nem 'éppen nagy boliviaí
kígyó, nevél a falevelek
közt okrrzott csuszkálása
ritán kapta. §z a snrucuru
}rékében megfór & pur&eaeá-
val. De lra megunják egy-
más jetenlétét, a lrangyák*
nak csinálnak egymásbót
sovány lakomát.

§zért sor,átryat, mtrl
Dél-Amerika h*ngyáinak
átlag tiz per* kell ahlroz,
hcrgy egy kirebb állatot a

fényes csclnlig ltltiselogassanak. Miután pedig etnlített helyen
olyan rengeteg a lrangya, }rogy városokat kell újjáép{teni,
rniután a rógit teijestn aláakrrázták, kitünik, hogy elefánt-
csordák, ha lennélek, ee volnán&k cltlgségesektáplátásrrkra.

A íelnőtt boa, ha rretán víhar va6y tűz elvonulásra
kdnyszeríli, ntrn a lölciörr csúszik tova. nrirrt más kíg;-ó,
haneln fólig a lel,egőberr. l-lu}tánrzik. }iiófák kszö|t, mirrt
valamí szörnyeteg, zuzv{, törve vonui keresztíil. }ííg vizet
nem ér. Alrba beleveti magát.

Minr]eir nt,ás kígyónak ellensége. A kisebb kígyókat
ha rájuk talál, ledobálja a fárót, a nr4inrokat, madarakat.
kisgbb állatokat, szuggeráló nózénóvel mersvíti meg. míg
azok g, trrrkálra r,ánrlorolnak. He íóllakott, játszva agyon
lehtt verni. De itt, ismétlem, rr jóllairottság kérdése bír
döntő foníossággal.

Egysz*r lrét árr*áador taláIt az ertlőben egy il_ven ,,jól-
lakott" boára, {iclndol,ták, majd agyonütik. Alig hüztak
rá egyet, atnikor a boa -.* mert csal* alrrrlt * magához tért,
az egyiket leütiitle ds azon nyrrmbiln * horribile dietu *
baltájával együtt iörve össze, lenye}te. A másik nreg-
merrekült.

l, .,r.ii, Iibből az a tarurlság, lrogy akármennyire is ellenségei
;Éi |üi,'ii egynrásnak a lrígyók, az ember ell,en összefognak" lrogy
::|!l"|tj" cgy-kút érrlekes,,vadászkalantlot'' ők is eimesólhessenek
űiiit iit. a késő unokáknak. Á,meriean Viator"

;tr lirjv*lk*aó J}íllanirlb*rr tollastu! lr},€l.i lú *ld0a&l{rl
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§eiíványmegíejíők, ne íelejtrételc ell
1. llíin{on lrolyo§€n megleitett rejívúnyt, aa anok nlati tnlálható pont*zámmul p$ntözrü&.

A pontsz§mokst §rrld€nkfuél szómról.szÉmra ssszondJuk r így lüövel mllrdon srtlrgalutas
bokültl$ kap lutalmat. :l Jutdmakat rnlnillg a l*gmagusabb poui§zámoi el6r6k küzött o§zíJuk
!d. (Akt iutalnret kápott, s.ldlgt p}níjelt elvesztl és rljrn megk*z.dhetl n porrtgyüjtóst !}

2. A meolejtésekot mindlg tsrrk a llrp en3tk oldaldrn szalrtil lruod és a kövoÉkezö eímru

§üldd l ,,Magyar Cgcrk6sz rejtv€nye" Budüpú§t V., lliagy §úndor rrtca G.

3" Klsexerkész*k a lovolük jobb rarkílra ,,Kü§'n !*lzós! l,egyerr*k.

4. A §uorgnlnras magfeitfket bizonyo§ ldőközókbon kiilitn l* |ntalnrazzuk.
5" A lgpból klvígott m€üí§jí6§skot nonr Jutalmnzuuk, §öí nz összgs er!ügt pottjaldbúl

*5Y".16 lgvouunk.
ö* A lrudapostiek ozem6ly*rcn ls belrozlratjrik a rnogfeités*ket n Cserkószhtlzba"

1}--

! ':,.\

Á megtettéceket s követk€rö clmre küIdd:
ötagyat C*§rkócz rettyénye, Budape§t, Y..

Negy §ándor-uica 6,

Rudarrestiek seemélyesen is behozhatják a
§serkészházba,

l. l3az lehet?
A mtrlthet,i ö§§zejüvetelen töriént, Miilden

iiúnak et kellett mesélnie a legérdekosebb
cserkÉszélményét. Esymásután hangzottak el
a kornoly és tréíás enizódok, mellret ,nagy
űgyelentmel ballcattak meg az őrsi tasok.
pistárt keriilt a sor. aki *rról volt ieveue-
tes az órsbet, hogy néhanapján nagyokat
§zokott ínondafii, sót a iüllentéstől sertl rLá-
gyon,i,rtózi'k. Fe§zült frsyelemtnel tükintettek
reá, gondolva ,;üo ,rrregint eivetí e§y l{,issé
a sulykot". Pista. belekezdett rnondókájába:* A mult év őszén, tudiátok, mikor még
a Ricó őrsben voltam, sokat járiu*k ,kir$n-

2,

{KeTessélek meg 3 rejtett

Megfeitések:

Az október 1.1 gzám íeltyényelnek m*g.
leitésg: ,,Találós íigmus": Tibori zászló.

Lz otttöber l§"l szám me8le|tétel: .A,

cser,kész mások. ,,: a2 édesanyia a kis-
sza,kaszos részen állt, ahol már nem voli
ülóhely, a fia pEdis rendes átszóllójesyet
váttott. El,fogadtuk megíejtésnek: az ádes-
anyja lába béna volt és így nern iudott l€-
ülni. Közmondárok; Aki korán kel, aranyat
lel. Éhes disznó makkal álmodik, Több nap,
mint kolbász. Addis üsd a va§at, amíg me-

dulni az oroszvári hesyckbe. lsmeriiek aut
a vidéket, htr,§y a csúcsra a t(tr,isiaútat:
csak meglehetös kerülörtl lehet fe ljuitri. A
csctltúsz az idejével is takarékoskod,ik s ísy
mi ery rövidebb utat választottuik mindis.
tlogy hamarabb íeljussunk a hegyre, ir köz-
bsn levö patakon, szokturk átugrani s czáitai
jó rcsyedórai elönyt nyertünk. A patak in-
nensó oldalán szerencsére álk ecy fa, mely-
nek ásai nraidnem a tulsó Bartig értek át,
en,nsk a §§sli§é§ével löklük át magu,nkat
mindi§ a víz iel§tt. Télen persze erle a
tára rtem volt szükségünk, mtrl mindig a
jé§en §§u§ukáltunk át. Fcbruár végén azon-
ban nrár me§töredezett a iég s igy ismét ae
íghoz iolyamodtunk. Isnrét az örsveaetőnk
ment át ekí§röí á§ képzeljétek mi töítéítt?
Az ás eltörött rlatta s ő, ha me8 nem fog-
,iuk, beleesik a jeges folyóba. ]llindnyájan
nagyon csodálkoztunk, mert tudtuk, ho§y
1iitó báiyánk az ósz (lta még egy dekát §§m
hrzott § * ruhdja is ugyanolyan súlyú volt,
Napo'kig §ondolkoztunk a rejiélyen, mlc
vésül is ,ájöttünk, hogy rniért is törött e!
az *g"

&!it gctrrdoltok, igazat mesélie-e Pista és
vajjorr, mi volt áz oka az ág letórésének?

(A helyes megfejté§érl 20 pont iár.)

köröztetert az órs
a cinkéken kívti}

étrat

ti2giletei. Megiejtése lU pont.)

les. Addic nyujtóz-.kodj, amíg ,a takaród sr,
Aki nrásnak vermut ás, maga es,ík bei*.

2 esonrag ,,Prince oí Wales" kétszer-
sültet (adja Glasner Eil* rt. Rudapost,
V., Ltpót |rrt. ú.) nyerte l Haán §yör§y.
Budapest.

Halász-Lengyel: A föld katasztró-
íáJa e, regényét (afia Mngyur Jenő köny-
vosholt, BudaBest, lV, !{úzorrm hrt. St.}
nyerte l Bereck Miklós, §zombathely,

,.,Á§pirin áx a
"i §ayer-kere§xl
elválarzlhatatlanok !

}-,l;! .t!n{, a labl*}í;in 8aytr-
L.rclrl. urly .r; ncnr Asp,'rn

Áz tq,:*r vil;rlcln rlnrer,h;l
llayer.Llr,,rrtcr fi(lJy a!

Arp,rin u*i*tli:*9lrnak 1ci*,

&splrin rn*girú|*snd! n* lai,

d*lnak ellrln.

Magyar gyártmány

Gyógyrrertár*kban
k*pható"

1 drb. lttrclczett kdpr:t kap irneiyet
I{oíímnnn §erenc kúpkerotgyár §rrdapost,
IV", Gorlótzy rltea §, Kúroly krt. §8. arl) :

nyerte; Erseek Pál, Rudapest.

á Csorkószlrolt Brrdap§st, V., Nagy
§ándor utca §. dlját nyerte: Zsemtlery
Istvárr, Kiskurrlralas.

1 drlr, íotopasitell felvótelt (késztti
Dlrkatr ** Társa Budapesí, Vü., llákóczl
út 1ü") nyerte: Gáthy Ferenc" Budapcst,

Harangi: Robinson unokái c. cser-
készregérryét kapja: Piatsek §yula,

A Cser&ószbolt Budapest, 'lr., Nágy
§árrdor utca 6. díját, nyefte : Pál Tilmos,
§ger.

2 drb. állatkerl"i bclépőjegyet (adja a
§eékcsíövfuost Növóny és Állatkert) nycr-
te l Rokovszky l,ásaló, Budapest.

1 dr'lr. lotoaquarell íelvételt (késztti
§lskuy 6s Társa lludapest, VIí." R$kóezt
út 1S.) nyerte ; Kiss llrrdre, Budapest.

,,I!íagyá! cserkész a Jamboreo_n" ds tt

,,Tábori szak*eskönyv" cíurú könyveket
rryerte : l{öhler Feretrc, Bu{apest.

1 könyvcsomago|, mely hálonr kötyv-
ból áll, rryerto : Korekeg Tlbor, Gödöüt.

1 könyvcsoma§ot, m6ly né8y könyvból
{ll, nyerte: Horváth LÁrdó, Nagyqank,

Rovatveeetö:2?3" PL§e. es. cs, Budapesl.

,,Vitézi tettek" és ,,Robinzon Kruzoe'n
c. könyveket nyerte : Musset, Mária,
zalaszerrtbalázs.

Juta|mazottak;

?T
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K
fuIijuldn tegnapelőtl l.-dgy*sre |ek:l-

ietn,, { paptin nvksimogalolt enged,etlen
ségemérí és e szattqkal manítva hazzúm,
ictólt :

Luthú rraplóju *'*

** Ofilr,, te Kis kőpé, tta dggere, eluiszlek az úIatkcrtbe, gyest, mínt a húsztető, Selg, halg, ez a kudarc, kís maimom.
A* ,íirürtönt rnajd kiugratt a baldogsúgtóI s első ú.Ialként Inen a méltósúgteljes szarpasl eilettük udba, ualantint

a nöuénl1htteat nézlük meg. Itt igen szép pdlmúk és /clas.sE a gaz ellúkat, sőt a zsirá| ngakdt is megcsodáItarh, arnidőtt.
faiondúrok vol- széndt ngelt magának. A uiziló éppen kiddtotta a szúidí,
tak, miként az mídőn dllkapesúhoz érkewtúnk, Valakí kengeret dobolt bele,
ilatosősetdőben, mire becsukta a szá!át és ttgg lcmerült a méi uízbe, hogg *alt
persze mindez ag orrdual nézet ki. Jó nehéz lehet nekí.

ta^i
is uz alungmajam, akit én megaiánd"ókaez-
lam szomoru pilaníúsúual {lgg nézet,miní. a
Kőníg az aszttilyban, aki aszt ltitte, hogg
!ól készüIt és mégis |ogott egg akora Né-

hadggún, atni- Jóllehet az ele|úntak ís naggok, de nekik múr ormúnyuk
dőnahüllőktep is uan. Két aggar, kőzben uz ormúng, otuk töuén uan a pis-
rnébe lóptüttk és lantd.sa. Ettől hdlrább rendelkezlk a |üleível, amelgek mind-
dz ótidsktggót kettőie oi nagg, mint a |elöttőm. Ennek köszőnheti osztán,
ott lótam |e- hagg ő is aian'ilporans bengomdst ggakorol néző seregére.
küdni, kuszás Faji tulajdansóga, hogg a Krajcátt eldeszi télire.
közben. De a Mid"őn |utó pilantást uetetünk a róka komúra, attgúm
teknőcsök is szé- közkiuúnatontru még 7-ggszer eluezetetl a maimokhoz, hogg
pen mutallók eggg bucsukönnget elycsek, A kis gat'hók múr el is |elejtetók,

szaruképződmé, hogg tőlem kapták a cuktot, hút csak ulgan Hancurosztak,
ngeiket, sőt hu- tiszteletük jeléül, Pd.
ngorogtak ís

hazzd,. Eszembe
iutott lobinzon

Attyám kézen|ogot és mondta:* Menjünk. E danulsúgos ldtuúngt pedig ne|eleicsd,
Hogg ne|elejcsem, beléd őrőkitettem, kis naplóm, hogg

oj csodás törtó- maldan őszes, |elnőt koromban ís dudomángszomJas |elailá-
nele, aki ilgen gosiídsul szolgdlhat,
nqga tcknőcök

* undi -*

Sót a zsiráí nyakát is megcsod/rltatrr

husúaal űzte el
elejinte parti ét-
aággtlt. §órcsak
étt ís 7-ggszer
elhaggatott Íha-
Igótörött lehet-
nék . ..

A madarak
kisé közöngösen
érdekeltek, nem
mond.om,aqzirti
sas ilporá"ns uolt
kíteriesztett tal-
lajiual, na és a

papagújok is szép §ztnnel rendelkesztelt, de uoltaképen a |óka
ngeúe meg telcéseml:t, mi.dőn halétt kéredekedue kidugta baj-
szas |eiét s ígg ttllilatkozott:

* Uí, uí, u|.
Atlyúm monta, hagg a len.gerben él ez a |ene uad, de én

esak csóuúlkozlQnt, mert ott az csalc egy kis uszodaíó, s6t hátul
a szíkltlk húszt kabinla is uan a |ókúnak, Mittt Hírlik.

Node az oroszldn komorsúga is nag'§ban uetckeiletí,
Ez, a gardan áIatltirdi csak úgg jórt le|el a ketrecébett, ltosszti
sörényéuel, mtndenét csattogtatua, Fótelmetes álat, nent sze-
retnék tal(tlkazni uele egg tIr percben,

Hah és a /<ícsf Muimok de édesek valtak !
Legí.übjük himbdlózot, uagg eled"elót költótte eI. Hosztam

egg kockacukrat nekik, amiiért az első mínjúrt kinault s a ió
|alattal uccu berek. Narle a íöbbíiek sem nészték ezt összetett
kedéiiel, hanem ila kerek, utdnna a palykosnak. A cukot
teleít asztátt igen csaddlatosan dulakodtak. Az egyik oian
si&,crrel lrezelte a ldbát, hogg eltulta aenní q cukrot, mijétt Hah és a kicsl majmok de édesek voltak l

A }ísgyer c8íjrké§z§zóvet§ég Hivatalos tapja, Előíizeté§l áía e8y óYre 2 peügő, amcly egvszerro küldend6 be, Egye§ rám ára 20 fillér. csekkráml§,
31.438. §zerkesztóség és ldadólrh,irtal! Budapest, Y, Nagy §ándor utce 6. Crerkészlráz. §zerkesztésért éc kiadásért íelclós: Korch 8éla dr.

Kiadia a Magvet Crerkészszövetrég.
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Orönr rlo!í dolgoenom!
Ilyen pomprís seöuetlel ségen uoll mú; dolgom!

Erős! Ru grlmfl§' Diu uíos! §eín lglíűő!

A §azdasági Hivaíal ,,szovErnxclÓJA" útján Íterszlük
be. Alánlani íogom cserkészszülő irmgrőgeimnek !

Selvilágosííá;;al a Csapalparfrnc§nok uralr szolgálnak-
To|nsl.nyomda mólynyom*ra, Budlpert
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