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ArjegyxékÓ{,
minláka*
vételkényszer
nélkiil ktildtink"

|ű

ürrn€ft
íéríi", nö§ *r gy*rm*ttkabáfnü, ru*ráü, íchérneműi,
vásrnat, sxőnyeg*ü, függönyf, r:§rmeárui ás minden-
{éle texliláruf ; dús ,rálaszlékban találhatók a legjobb
rninóségben és a legújabb dívafú, garanlállan m§9-
bízható minőságű anyagok szolíd készpénzárak,

lredvező íizefési íelíéíelek
melletl- §zívesen nyilunk Onne|q is

íolyószá m lál, lorduilon ltozzánk biealcmmal.

Féríi és nöi méríékorzíá|ok!

ffudCIpe*í, Ví, Vítrnos ccós rőr űl 5-V. Tg,l, 
'-íSO 

*9ő és t-!32-96

§ilnnü-ffAI{
a kitünó szomj csillapitó-
nak. egyetlen kulacsbói
sert szabatl hiányoznia"

*

Júl c*kroevir iiditíj
*s egészséges ita},
mel5r különöserr
hosszabb túráknál
nasy eitenállóké-
p*sséget kőlcsönöz"

ffiAilültH[ilnffi FHlnr,
rtagykanizsai dt ínoriüít-
szentjántlsi hazai gyáraitian
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$nAGYAR csERKE§?
xvlll. ÉvFoLYA}l, ó. szÁM

§LőFlz§TÉ§l D[: EGÉ§z Évnr z prNcő.
rcygs szÁtt ÁR* ro rttl-Én

§ZERKE§ZT] l

DR. szTRlLlcH pÁl
l93ó. DECÉMBER l

MEclELENlK A Hó l-ÉN És ls,ÉN
cserrszÁttH: 3l.,í28

NEMERE
A cserkészrepülők legúiabb vitorlázórepülögépének neve" Résztvett

a berliní olímpiai iátékokkal kapcsolatosan rendezett vitorlázó repülőgép vi_

lágverseny*n és ott, bárnulatos eredményével, az első dílat nyerte

A magyar úlságok nem sokat írtak róla, a vitorlázórepülés mé8

nem olimpiai versenyszám. De ha azzá lesz, ú$/ az elsősorban mat)íar érdem,

mert a Nemere rekordteljesítménye hívta fel a világ figyelmét a vitorlázó,

repülés nagyszabású §portteliesítményeire.

Nemere a neye az erdélyi hegyek titokzatos szelének is. Váratlanul

jón, váratlanul megy. Méltóan kapta az új vitorlázórepülőgép ezt a nevet. Vá-

ratlanul termett köztünk, váratlanul repült fel Németországban és mindenki

csodálkozására meg§zerezte a dicsőséget magyar színeinknek,

A Nemere tervezője és pilótáia Rotter Lajos, az i§mert cserkész-

repülő. Napi munkája után, fáradtan, a késő éiszakaí Órákban tervezte meg iill

új gépet" Jaj a gépnek és a pilótájának is, ha csak egyetlen tizedespont hiba

csúszott be a számításba !

Minden szabad percét arra használta fel, hogy ellenőrizze a gép építését, Jaj a gépnek és jaj a pilótá|ának ir,

ha rosszul készült el a gép egyetl€n alkatrésze is.

Készen állott a gép. Legyőzte a kiszállítás és §tartolás száz anyagi és technikai nehézségét, esakhogy ide-

1ében ott lehessen az Olirnpián

A versenyzőknek nem kedvezett az időjárás. §enki sem hitt már abban, hogy kimagasló teljesítményű re,

pülés iehetséges lesz. A tereppel ismerős német pilóták * köztük olyanok, akiknek élethivatásuk, hogy csak ver,

senyezzenek * rernénytelenül figyelték a felhőtlen és szé|mentes eget.

A magyar cserkészrepülő valamit érzett a szívében. Hazai szél volt l Vagy egy kis ,,neínere" §rdély felől ?

Nem tudiuk, de a kicsinyhitű gáncsoskodók gúnyos pillantásairól kísérve elindult 3épéveí. Berlinből Kielig repült.

Többszáz kilométeres utat t€tt rneg, új magyar távolsági rekordot állított fel s repülésével megnyerte a németok

első diját.
Kinek, minek köszönhetjük a sikert l

ltt nem foglalkozhatunk vele részletesebben, lapurrk hasábjain a repülés leíráía ma|d megadja a felvilágo-

*itást, Csak a két ,,Nemerét" akarjuk ünnepelni

Az egyik a gép neve, tmelyre minden mag/ar cserkész büszkeséggel tekint.

A másik a titokzetos erdélyi szél, mely a Csíi<i havasok felől fúj. Az a titokzatos szél, amely rálehel a

,na§ya1; cserkészek lelkére, különösen akkor, ha idegen íöldön harcolnak ü mag}rar színek becsületéért. Ha|tJe őket

*lőre, ezer fáradtságon és veszélyerr át a gy6zelem és a diadal felé.

Titokzatos erdélyi szél! l-{egyek felől íújó ,rr'*' 
'otr" 

lankadj, emeld szárnyadra, ha felhők fölé kell re-

píteni a r,ólad elnevezett Nemerét, érintsrJ me6 fuva|maddal a ma§/er c§erké§zszíveket mindig, ha a liliomos nemzetl-

szíítü zászló becsületéért küzdenek I

3

"§



i,:i::*:,i|..i|r.,ji,:l|. ]_

§l!.::.i:!].]..;.j]: : :;|.i]i]],:
]1,],]::]]'al':i]:n- : i r]

:'ii}],:i,'i.,-:].i:::, i].i:li ::l

A ma§yar vílorlázó repülés olimpiai §;§r§plése
lrtal Rotter Lajos

193ö janqár. Ar Áelo Sziivel.ség alelnölri szribájának
kar$ssaékében ülve figyelern Kara alezredes szavait :

" . . rt berlini tllintpiai vitor}ázó repülő betnutaión
résat. kell vennünk ! Megkísór{enrn lrclgy in€g§zerezzerrt lrtrz.zá
a snükségeseket. Uj góp ke}lcrre de }rír llenl lenne lehetséges
egy ilyet tnegterveeni és megópíteni, úgy a 0serkéserepii-
1ők Karakárrjára szárniturrlr.

*- Teljesen ázono§ vé}enténverr lagyok. §iagyon riag5,
*r e}foglaltságonl, dr: errnek el]urére váliaiorrr az új gép
rnegtervezósét. Remélcnr; hogy megópítésére találurrir mó_
rlct. Á §srakán míntien esetre készerrlétberr }esz, a {iseri<ész-
repülők öriimrut} bocsájtják retrclelkezésre" }ra szükság
l*rrrre reá, e? mo§t eir,ógre íakozottarr ncmzeti iigl" ! *.
válaseoltam. 

*

. F'olyik a luultk*. Szánloszlrlp száitltlszloprrt kör.tt, a
feirér lajzlapok iassarl mc§tíll&ek vonalakkal. :\r a:j lrata.i_
ma§ gép, á ,,}ieme§e" kezct ki}:<intakozni" b{indq:n részlel
talál tuegolclást, sok írj gondolal.- dlj aikelrész ö}1 kon}trét
forruát. Az tinnepnapok, az esti. s{íL sokszor az éjszakai
ílrák is a rajáábla rnell*tt ttr}nek el. í)e ncnt baj l Á mttrika
megéri a nag}, cólt l egy új, a nernzeti szirreilrkltel rtísaítctt
sépnek kell majd büszkér szelni a liék leveg{ít rllr!§a§an
f,enn, {z r:limpiai eászlódiszbe ölt.iiaőtt Germ,áni".{ íetett"
tls betsületet szerezni a }na§iyar rróvn*jl.

19116 márcirrs. Á }íagyar Kirátl,i Lé§tigyi Llivaf *l
!őrröke, Kenrl*e Wrrllienrár tábarnok olrendtiii, }r*g.y ,i
Nemtré1 a székesfehérvári általrli repütőg,épjavitó'iizr:ur
ópitse lneg. Törelrvéseirrk tehát nregértósre talált,ale, alz eIő-
mrinkálatok . ilem ve§znek lrárb,a és a góp rrregsu iifellr*t*
De aa idő már nagyon kevés ! Kil*ses lasitO őrriagy lelkes
pártfo,gása és ltelrs Ákos mérnök, a Ne}uerl óp{tőjé;8k ielki-
djsmeretes szakkétrrzettsége megbírkóziir-e a ícladattal:
nenl egósz€n :régy hónap alatt eikészíteni a hatáln].a§ gép*
madarat, t?

*

A kövellcező idökbt n {}-akrall száguld*ti végig
móto,rkerékpároínon a székesíelrérvári lnű{tton,, Viszelrr-le
az elkészült rajzollai Ös figyelem a Nemere ópítdsét. Alkat-
rósz alkatró§z után késziil ei és íorr egybe, tr4.ár a}akrit is
kap a szer*ezei., formát öIt u nyolc lnétires }ralalalríi törxs
és a hatalmas }rüsz §i$tere§ srabadon}orclr:eó szrtrrlrv" l]taz irtő mintha gyorsabb t,empóhalr szalHrlna, lrrirrt *lrágyarr
a §ép e§yáttalán óptilhet ! 

*

.I{rtius 1?. Kara aielrrók,kci uiüii isnrét aa i\*ro §eijv*l -

§ó.C!9!, g, p0l}t{)§ helyzetről tájéktlztaí l a geprlek lcg-
később augu§ztü§ 2_írn Berlinben lreli lenni. Á száitttó r:dg
viszorrl csakis rigy kópes azt időre v*s{rton odajutt-ati:i,

lra 22*ig i[l. R*tlapcrstün i}t$úju,k rreki. t-logyait állí,rlk :i
góppel ? }iern kt:llene a Nrrntt,róről l*nr<inclarri Sg a, Kar:l_
kárrt utba irirlitani ?

-- Á }{enrere a legjobil csetl:;en egy hel nlulr;r lr.lrrt
ké§een. Á. titintés tehát *slrlr &kkur lesz lehetsóges, Á Cs,*i,-
kószrepiilők Karakárrjrr minrltnes*t,re jelenleg márís készen
átl a berlini útra, rrré§is vá.rjrrk n}tg a N*rrr,ere r{.pailé§Éii..
Ha rr, i\otnere ,nen} késeúlne e! egy }rét*n bciül, va§y ne]§l
foiel *rcg első íclszállásnál 100 $-íg, itgy a Karakírn r.e sz
részt az olirrrtrli*i repül€seken. A vasrlti szátlitásrtll rninderi-
esetr* elkésitrrk ezek szerittt, igy a Cserkésercpiilők szállitó,
kocsijátr íogjuk á §épot "--,- legyen az akár a }.iemereo akár
a l(aral*án ** }3erlitrbe vilrrri autóvontatással.

---,. 'Ncnl iesx tírlnag;,, kockrirat 1ü00 kil*rrréiúri fiieg-
1elntti egy nyitolt szállítókoilsival ?

,t- A gópet leptlnyvázzirk a. kilcsilr, Idezesk*tlun, hugv
trárom l1aii ;rlatt *,zt kifogiestalari áilapotbarr ].}er}intre
visz.*nr.

. - }iclrrlilel} §rin, rtárl bizollt . , lcieli rögtt}* }|*rli
ttritz*edes, *--^ csak rnóg a rziiltséges pen;l ke}l előilrrc*rten§,
rnert az úi §n},asi ,r"észc nrég nincs biztosítv*, Ig.y* is csai<
eg.vedúl rnclreNsz, szereliíre , §cgít$ógre §eln sz,4rtrít lratsr,
rtt:lgatlrrrrk kt'll rrigczttr:rl tltiltdt,ltl.

, I{*rkóp 1í}36."bói. ,*itoJ ae avialika fejle szir}sér* a
vilrig n:,inrierr részébelr nriiiiárrlokat kültenek ; ae oiitnpiai
vit<rr}ázó repül{ibemuíatórr való ln{gyár r,ószvétel }elr*tőség*
az inriulás etliítt rrógy 1111pp.* tnóg rrern bizios anyagi okok.tiól l
Áz. Olszágiis Tcsl.rreveiési "fttrács pedíg, meiy az tllirupiai
előkésxülettket \,éíi€zte, egyetleil fittérr*l,lerrr segit*tt,
hogy a §asyar rcpülós is eitt lthcssen a lrtllini .r,itágí.a.iái-
kcztiu ! 

*

}iare al*zredes c*irrclái ,tl:űl,cii ós ha a icgseegé*ye!:L:
es iogtakardkosabb iinóclorl, is. tlt nrégis ichet{ivé vá}t a lii-
rllazást biztosíiarri. *

.lülius 25, estc ő óra.

" " . l"lattó l Magy:rr Acrr,l Szr}r,ltstg ) K.ar;r fi.Ieenlrsl*s
nrat kérenr !. . . l{&lió, itt Rotter, §zókcsfehdrvár. "je}eli-ten, hogy á }{ernore rn{l§l e§te végezle elsíi felszállá.iái"
A g*ppet rrtrrrtató kötéten rö§tiin. 1üOü m€terre enrelkedteni,
í,*katr;esolás utári ].áttain, hrrgy a }íemerc rentlbei: vx.n,
azérí rögt§ri .[tl<;pirrg*l<lrl t:sitráltarrt és a <lrlgó}irizilt is ki-
próbáttam" Á, góp sútyp*ntja is ponto§aír :r száülit*t{ }rtllyerl
van, hála lslennek, Megítéléseln aiapján a Nemtre *regy
Beriinhe. §llenlren a műszerekket bajok vannllk" }{órt]x
az,<tnnal ilttózkcdni, lIog}, ír ílstrkészrcpúiök ",l}ttlt-lc6úr''gépénti* t<ipróbáli ynüszerei{ rne§k*pha§§anr kisegitisii.i.
mort a xrcst beópít.ett {rja}< irem rnükii<lnek jól, *zdkat l.ri
kclI cst,rt,lni.



ióny **mndben, kexéseí*r,ir álló
clc igaeán semnú- géppet ó* te§**
}:erl §em btlfo}yá- akaratkox*entrá-
xgit ! *ióval el ftrgorrt

{lsak aeért is dfrli azü_ :.:g a.xt*
rne6 akar{am állni helil*g , lo}telsóges
a 3reiy*rn*t* mint maxirrr,t*.xl*í,j* eserkésrír*z arceliyel Ffazáln-

laX,agl rgndelkez- <le egg&era btrías
tem, ú§yltogy a yodiarn,, a l,enrlel*

í§ik ! nak irife}ó r§*s*
" S§ffi, bec*ijlést sgerzek,

Áa il*j.:es lliat- bef*ié p*tiig isrnót
ktl*si }rathe&sefe§ íi}*§Inrrtát}i.at{rrn a

Júiiu* !i§-átt tté}*tőlt Talarek §ó!& -- :t üstrkógat*piilők
tesie§, öltöt{ megbixhatósága ** txáris *r*gieleltt ei ffi{iszt-
rekk*!. §d}utfurra ntindent kicseréitünk" úp.bogy 2?-§ll
*stór*: végre tö}.lb rnlisaerfeiseá!}á,s'&tá§ & yltűúbrgiínit,{rr*ru
kifcgás{.aianli} m{iködött-

Triáorlrígni *.ggetle.n egE í.zíten gerc irgdí.rr::r a g§ppe!, tx kerl-
zs*aőtttn xxeíearalőgíai írt$szet rrrl'cí{ J így ke§ett elinduj*oln
igh*t a xagy rnérkőzésrc, ho} a világ tegjc3:lbjai leszn*}<
egyiitt ]&} b*vátt és soksaoro*sair kipróbátt 6ópeikk*} !

A tt:ljesség Ledveér| Il,t*g firegcli{lítem, hogy az ciiriqlu-
lás etőtt x&Sg r&§§bülrl.cttel+, üzéri, mer1 $zóke*fehérvárrrrl
:rregprótrálta§} e viiro§ok íe}etti l€gtérb*ll keietkezö eyrrelő*
ararnlást rns§találni a §erneróvel, hog;,. triát}ra mégis sitrr*-

'l"üi talán legal*bb egy saerény l,ítor}ázás !

Ilycu mrrráli§ büt{iitá§§al, szerelő és scgíts6g nólküi, ós
pár garassal a, zsebbsn kell egy lnegyar pilótáxak r?t_rake}xi.
}rogy nemzeti saineinltet. kell{í tcsti ós lelki kondiei{:b*n
képvisc!}resse !

§zarsnc§e, htrg3l eeen g t$r*n rnár, sairros, elég {apaszlrr-

jól fe},szerelt ós lnlrriir:trben <túskáió sgakembereive! ?

í:iri,grr, 1lólriáu,| t:sak ntagábarl _\Émelurszágbari l5
.{ri}.}.rln irrt ónt{tlk ég la_troratóriumok elclgczrrak a szak}r*pzett
móynökök. százaival a viie"lr}ázú gépek tiit<ólgtesítésétt.
A meglt*lrstruá}t gópeket speciális gyfuakban állítják ető a
3*gnagyobi; múszaki felkész-§llséggel. A pitrótákxak pedig.
aki}i egeirkei a szerkezetcitkel a i*vcgőlle cinelkednek"
t:gyetlerl dletf*:iartaír.li,; a.z" hog_y repiiij enek ! Min<lerr 6:yakor-
3atrrl sokszortrsan tlvógezlretnek ; pih*rrtom, j ó fetkúszültség-
glel inctu}}ratnak légi útjaikr*. A keilií rneteorológiai ús más
ösrneratcket akadály mélkiii megszerozlretík a nagy*zer{i
pílótaitkotákban * iegkitűnöbb tutió* rrktatói<tói, Jól ös-
:n*rt és i.öbb fajta kit.űnő 6ép áti a rt:ndelkeedsünkre tuaáí*
§ával, azzal iudul}ralnak iiy nagy ne§lzetközi versengósen,
axelyiket a, l*grnegfeleiőbbnck tartanak az é:p időszer{i
repülésrt.

És érr ?
Neltr krlnycrcrn is é{etceioln, scino". a repúlt,s. l rrtesóbtl

illő ixb*rat,óri§x§qk *s gyárak szárrqornr* r:supán az álrrrok

világába* ,léL*xrr*:{r, &ópern*l, a 5lei**r*,| §ál,atÁt*,*u a gyári
xn§nk* utár* t*rv*:;rtein ki'néittl*n irauebail" Kipr&hál,1li,
}Eutatói*tózet§en eiienőrizni k,{sórlet*kkel .iemrnit, ei* s*llt*
tnil nr:ttt lcllet(.l,1 . ,\ tra,iseába}} ari$rlil11 ítrrilzáv$nást, úg}
kellr:i-l lc§ekttl;ii. jlO§} irtrl!ak rosszrlak lt:nni nertt szalrerl.
lráltozlatn!, csrrólrri pedíg eg3* alkatr*srt **xl l*het at ictii
rövit}*ógt fctr3,tá* az ópl'tés aiaí;í !
, '&" szerencse trstcn s*gítsógévti idáig ,v§le!í! 

\.{_}}|, ;,{

p.ep jót repri!, cle miil,cn ,l,csz r.iiotláeásbaIl ? Iilvégre egy
**re6 áj lrr,*go}tlásí kriclráxtcrtltilri i,§e§, o}tvetl*nü} n&§y$l1
gyars és jói sikió góptt *k*r-tarrt, c!* clgoncle}ásairn hely*sek
y*l[air^* ? í:{isagx a }c§negiy$blr ;rórrret icutat{ri*téz*t vexe-
{őj* sen §§rí$tt& nóietciirllcí a §*:nerót iiletőteg, }<iv*!
*lőaliJeg }§-r,é.lb*ni érintkcxésben vclíaxt í

S]s a gr9p még egyál:i:*lá* :tcnr vito*láz*tl, iei**s&rl
sr:*:l,1ti !:irr:n;rítékortr rndg *rra, hogy a hieltl*n* beriáliit*tl,
{}e ha a Eép jó ls, akk*r is "felvelr*tenl*e iáracllirn, *z
íróasztg} ós a rajztáliia melliil feii;eive $ v*r§e§yt, a hiv*ltás*g
píl$ták gyako,iott *s ieiesiseolt t*s]ásával ?

§zer ó;r *eer h§sonl(; 6ont1olai ítliotl ál koptxtyírrrlrr*n

*

Á p*tttp:ls utakg§ féióránkint i*3á!k"*a*i& a rnótoligáií_
kalcJil*i xiakxl*t*l*ka}, }r*.rltyóíai.pas }iarci,koi:silr íii til I r,un "

ta{.<lli litegekkel, * I3§plz§;ii Nérne{.orseág *r{i,i.ő{ itu;zalli;,
izrrr*.ivai.

?'izel*hárorn éve }3;:rl!lrt, vórős uászil;lrkxi í*ilob*61*;va
i&jtalyr. §lity*n nrás íelernslő 4reós !§{t.i"i, 3, bar.:tfias lul:*-
nyi}vár:aiás tanujánxir t*nni l

§erlln§ ,5.1. llra alxtt órt;_li el, Á ,§q:*rel.(lt eg.,vcilen kar.
ctllág sem órte. 

,}

Beri,in*"?*yrEpc}}io[, jú}íus ;i , {llinpíai lntií_i;rcls rtpiilő-
nap" }"óg6<irnbfelszá.itrástlk, tlzez*r leis let*lexőlap.*í vivr'.r
iéggötxbdcs§*tt szökii{ a }*vegőbe. M*t*rcs .taürep{ilii bi,avú-
rok. ;\ §ligántiku§ 4 ni,&tgrrrrl Jrrrlk*rs {" 38 ,,s§urr:<,ulj&" ;l
i<t}aönsfget, egy ,,Jtl 8$u' kót :rrót*r*g 38 sze:tló{yrr llíelsgá.3;
egó§usn ai*.cscnyan 3**pingrrzik *s §nl,:**i;r*.anrl_foi,dlil*k*t,

{S'*:tylg§juk}

nnótüra egyenlett, bitct.ten lrrirli §a'

szá}}ílókocsifá ra* lgenis }t*6y,ar*r.
§en dtl}:ór{ig. ,4. másokx*k* ii<rg3,

kott Nc:nerc sí- *eá§ úrr:tt, i!§rii"
arárr {,ul már n*,á- }atl§y ne }eg3.r:n, a

pt}óta rnestcrien ktltás*lir*r Íi* t,t:§-,
bizt,ts kézze} ve- jesit}aórtyekrt: !

xet. A szás* Svítj* a
}.egmagata.lib Jiá. Áltótr *_ iril}*-
góit járjuk. Á esc_ A ,rNe§lOle" §Aal&t{}K0{:§tlt U|tiafi *5€rnn ICle ; !'íág&bart rr;e1,1ól fuczr.1v*.
dátt vitlókbiii" §, !r.*§{y tr{lrn*t le;:i.l-
batai:nas, .rrrintllell cstrkészszivei trregtlobbarrtó fenyörr:nge- letre értiirr}*.. xc {rt kót eiidatáir púruliiis szirű ndxi*1 tlenl*
teg}:iil r,e,!íni kcve*et éh,tlzhetek. ligyik gonelo}*l a másikat a*ti ti* olinpiai zásziódíszbe ötlüzőt' a logkisebb {a|u*tlit*
kelgcti a íe.jtmbtrrl. is" §áxrulatos az a hatajma§ *s.!r§i*i§{:s i}ssze§ci,gár. lrirog3,

}ieni t,irinagí * íeleiösség" arxit. }na§á§r'-líil l,,€tter& ll :l Gerlirán nemeet *gy *karat{Ói ve;zéu_vcivc xlk*tni. }ti!z-
},j'em vo}l túl nrerész }ópés felvenili a kiiZrle}ínet a kü}í{ilrl tl*ni *s iinnepelni iud.

sotlik napja a für- . kú§ö}d aviatikai
€ién szalar]rj autó *{yarl§&te, }ni ig ,

lrt&*. X.ucs*ra, a kóp*sak vagj.otik
régi kipróbált. irá- a kijt§öld*}r:i
}ror{is és forgalmi *g.r.,crrtd értóírií a}-

Á ,,)§emote'{ saállítókoi:slrr úttian }:lerlin ícld ; Prágálla*

végez,

§
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Áz .rtviisiigrr,iu{Ola ilűíi?Jií. l}ririd
rl:e6isnlrr'retIik rrir!r!,lxit.,,l.; l,rl l .itcrlr.zcrrel,
lt*ittqk }itl.riirilll| ;ltrli\,íft r(}55; iJrcu vitIl.
i4su8í,fi \icr{jk,,íli, tli't/.íritill: ráhuhkurr r,g1..
lriinl,r, ci,rrlrpi:'r;r r.lhrtn1,1 att,jának }reztirli-
§ár{r :,, í:;bt}noee| li,"trerl],rrdk iittid ik lizü l etil§,
§1r§,íáf:l.,ú' lz{i,rll*ü]rí}rr| {í}ltik ,l * §orok, c*-
dig rre§r,lit.iíft, llü§í ntyjá iicc§{r t,olt i:.itrr,"
trczcrnak" ,lz iíri§ fiszlí}, íslrl'ias.,.

§lbetrtlzr:r fli)t,ílr,e íiir L}áviduah,,lijtf
{rlyan torürryl:t liil*!i, rrulclyrrnk l*rx]qEi{,
liiányls" lh'rrid llein }lll§zl.rrl í"l :

§liirti{:1;i,tr:r. I]ztl1,o§.í1l1 íl §zólre
|nri§d i!lltriilr dl kt!t, lttlzcrnntc,l hir-
i.*lcn a. vírllúra, c§{tptam. I;'tllortlí*
lolí: ,ln1 l

},ícl,t:gd:sszr:ríi, szaggtí.ti1 1, kiál"
{.ágt lr*1,1irt,trtt, l*ilr'irta kqrjáit. ós lt-
Jtt:nrptx"grll,i l,t trradlina, !!1int. í1 hu1.1{i,,

ilz €§} kissi: nreghii§ikentttt, {lf
nckcltr {,|l§ii§{}rbáll .üta!{alnf& kellctt
s§ndoll}rlrr}" cz(iri hab{:}zá§ néIkiil úg1, lragytanl {}tl, itllogv
lelrtrkott, Á .kulcsok 4 trl<rhárszékberr lógtak; §Iha[í!raz-
tatri, }rug.y, {g|fcgyy*r,}icztjrn, még rnielíít;t. nag_l,bátyánl
{§zrrról.trc l&, ós ,r,&lalrri gtlrroszságol eszellrct ki. A pohár-
szúkli*n }rÓ,hi]11!, iiveg v6lt, köziilük nóhány $zcmnlel
látttnlrian lrv{}§§áslrak : ]rá!iy ü§Otnó számla és egyól)
}}al]irű§, alltclyilk ksizt- szíveseli ltotorá§zlaü v0lnfi, }ra a7.

irlő engiltli, {iu§nki\iiil rnrip1 vol,t. rll,i tlgypár szükségleti cikk,
i{In,tdyntk rnrlsl n*itlt.ridtam}rü§rrlát- venni, Errt a tátláknak
lírttittt-l ni*ii" Áz elsii szinültig volt liszt,tel, a §lá§odik tel{)
vttli pónzr:seacskilval, ítrcs iratkiitegtlkkel, a harrnadik-
ba"n stlk tgyób (rragyrrl"rbréset, rult,trujmű) holrni közt talát-
tlrtrl {]íl.t, rüz§(lá§. ls{tn.vel, íelvirl{rki tőrl,, hiively nélkül,
Erl t:lrtjttlttcm, a k{bálorn it]ír {s visszafortjullam a nag\.-
lrát.}.,ánr ítló,

t_lg1, 1r,1nlr,,'' *lt, a'lr,*gy tltlatsct{., lnillt & gonboi.yag ;

li} l,illrlr tigntl; mtretll , lrgyik lr;i,r:ja kititlv{ nyúlt el; arca
szctltrjt,s, ítgy látszutt, hog} ttá]tl a lélcgzésc. }Iogijedterrt.
hclgy rrreghalt l vizet, }ttiz[arrr drs az arr:álra íecsken<ltlzteln.
srre lii*;s{ lnügáilüZ téíL, nl0rl a sz.Ília,nrr:gránríuil ós a szrm-
1til!irja m*grnoz<lttll,. Yég.rc íillpil}antcrtt ós rárttismcrt" rrril,t:
Ók.l tl*n, *rl}berfelrltt-i rémiile| :lü§ta {l,

-löjjiin" jtjjjiin nrolrltam, ." iiljöu fel.
, ilit,i élsz ? ,. rllr<logt.a" "-,,_lilrrbgr" óletbt*r vagy ?
. l)g.v varr ! -, íi:]tll{tlrn. "- - lilíf{, rlr: gilg11 n*lrrr tehei

lí}lr.
&Ióiy sóllajtásokkal k;tltkottott ltrvegó rrtárr. --'- A lrók

[iril*i.-,- §utl,ögta",-..ott, q.íi(}kben van R. k(.lr fio]a,- - A
léltszctc újra, megaiiatlt"

A ptlltárszók}rttz ro}r&nt:lni, rrregialáltarlt ;l ltók olvtis-
ságos 11o1áí, *I edít$o}á§ rá vr;lt íl,v;t; ámilyen §yor,§an
lrh*ttltt, bead,tarrl rlelki.

-'-- l3etcg vagyrrk "-- seólall rrleg. ü}ik{rr kissli íelóietll,,
,-. S.i:*rvi }iajom yarr, l)á\"iílka, :,l szivcll:rrnel tau lr4iorrr,

§z.ó]<rr: iiltettcttr í:s sze$liigyrc ,vetteür. Igaz. Irog.y
részvótet órcztem a?. anryira lrrliegnek .lír.tszri cnltier
irílrrí, tltl €ngerrr ctnoliet.l illtiiltiitt á jti8o§ }rarag; felsoroltam
neki tnirrllllzt póntolrkéntt Ámire rrragyarázatrrt krirtern;
tniért hazrrrlik nrirrtlen §zavirval i miórt rettog attól, )rogy
tlme5vck ; rni izgatta fel atrrryira, }nikor azt kérttcztem rneg
iőlrr, }rosy iík :rpálrrmal ikrok voltak,e ? ,- * llalárr azért,
rtrtr[ igaz '] --.- íÍíztttrn ltlzzil. -,, Miért arlotl trt,kelll pénzl .
;ti*;:lyrlíl rrle}J voltanr gyíizíiilvr:, l"log_y rlrrrt ,illet nti:g; *s
},:!:végiil trt!(lrt tört. illclclnrc ? Mintlrizt szil nólküt végig-
n-allgatta, rrzIlin t,tir,ixi(lzot l hailgon atra kért, cng*dirrrrt
lrfckúrlni,

, í{olnap rnintlerrt elnro.ndrrk. igért*, --- mindryrt" ez lliztos,
rnirrI a ,llalál.

}iem volt jártárryi trreje. nc.m
tclrcttenr c6"yebtlt, rrli.ntbogy br>
ler:gyczt*trr" §{írzárl-irnr a szoltájál
ós nrirtrleri eshcíiiségre szárrlít,va,
zsebrctcttenr rt kulcstl1-. Yisszatér-
tetn a konylrába, rrlyan tüzet rak,
tanr, atnilytrn óvok {)ta ncm lángolt
itt, belrurkolóztarn takarirntba. r,é_

§ighÉ.,v{:rtcm a lárlákttn ós clalrrdtam.

\_,, IJt].lb]ZtiT
(}nttn's }'errybt nregyek

hzon az éjjeletr sok cs{í esci,l.
.Ktivttlrczó rcggcl lttis*rl es, hátborzo.ngató északrryugati szé;
kcrekedett, felhőfoszláIlyoliat kergtltve az úgerr. ]\{intlcmel-
letb lcrrentcrn a pataklroz, mieliitt a §ap ft|lkelt. vagy ae
utolsri csillag lcnyugtl<lott volil{t ós ott a TíIeder egy iir-
vén!.i(i, nély mcden*éjébcn mr:gfürtitltt:nr. A í]ii.rtlőtől
kipirulva tértrn vissza, ujra telóleszttlllem a túzet, trrtll*
tójc íi,lt.enr ós kornolyan számlravettett hclyzetertlet,

§tlmnri liótség, rragybátyárn el.lerrsógpnl ; a §orsont.{t
Inagarn}rflk kell kezernbell tartilnorn, lnert ö rnirrrlcn ktivet
nlcgtllozgat, trrrgy tönkret8gye}l, F'iatal vclltanl Ós .[rees*
vágyó; nr,int a lcgtöblr vidóki fiitnak, nekeltl is igcn jíi
véletnényerrr volt i:szbeli kóptlsségeimrőt. t,'lsy jiittcm a
lrázba, mint ktlldrrs és fig_vszillván tnég cgészen gyt:rrnek ;

ii gaz ós erőszakcrs mó{iolr t,i.!rt ránr ; ügy volna jílo ha az
üstökét a nrarkom'bit kaplra,trrám í§ ílsy tlirigá.lnátn, mini
a birkarr_vájat.

TÓrdr:mel. átíogva ültcln ós n}Oriol,ri}glarr.t a tűzbc l
kópzelel}rerr láttaü1 tnag&m1 iirn,inl. ki.j§ítlrrrr til.k*ii, cgyi-
kei a rnásik trtírrr és ctrrltk az em.bernek rt|ö ó§ parartcsolója
}tszt:k, t\{onrljírk. }rog5, :rz *sscn,<ltlani v&rázslónali olyan
t.ükrtl volt, ame 1},höl az lllrtl;er kiolvas}rtttl{ jiivőjól-, dtl
riilnak ar. {lrryága, írgylátszik,, rrcm, volt égii *zón (amiből
jtdenitg én olvasl-a1n}, rnert auok kiizt, az alakok ós kdpek
liüzt. alnikről dppttlt tibrílnrlrrztartl, nem vrrlL se }rire, s*
Jratnv{ hqjixa}<, prémsapká§ t*trrgoróserrek, §zügény fejen-
ntlk szátrt lrrrlrkiinak és rrcm volt rnég- legtlalviinyatrtr jeie
serrr rninclatrrlak ái vi§z()tltagságrrak" trrrclyik §enr§{rkára ért.

Öntrittségtől llagallozva,, filtr$tern fcl a tépcstirr ós, sza*
barlolt brltlslrtottatrr ftlgl,.,;,rtrir1. T]t,!varias jó reggolttttl
iitl,vöziilt, érr is trgy íoga<ilrrllr, r:iliizakodott§ágüIn tnaga§-
lai.áról luo§Olyogvq lc ríl. [,l&trlartrsan regg*lihez ültünk.
lniliónJ, ax clőzli napon.

*-.- Nos, utatn .- szólaltanr }rrcg gúnyo§ lrAngorr, -

nincs stltnmi tntlntlanivtllija szíllrtomra ? , --,- t\rnikcrr crrrl
e§alí Órt(}irnettcniii tuorgtrtt, igy íillytflttanr : --* Ieli:je, lrogy
tnc§Órt§iik cgymási" Magg r:rrgtm íalusi Kanrasz ,Iancsin&k
nézett, qkínek nincs több c§zc yagy bátorsága egy kanát
kásánál" iln jó emberlrck t.trtottarn, legalátrb is, vógső
esctben, ncrrl rO§íizab'bna}r rrtásnál. Mindkr:tt,en §zern}ne}
lát}ratiiaii ttlvcdtürrk. I"Ttlgy uri yi|{q rár }rogy tőlern féljclt,
lrclgy rncgcsaljorr ós életr:itrrc tiirjön. . .

Valarnit tnorgott, lrogy tróta volt ó§ }l,gv ő §zcrct,i
ilz ügratá§t, rrrilr<lr aztán látt*, hogy c§ak íre\ .lltrt, Yált{ra*
líl,tott a harrgján és biztosíl-tltt, rirla, }rogy reg§eti u1./rn nrirr-
rl*nt tisztázrri fog. Láttaln az arcárl, }rogy tnég neM |{tláltir
tne8 t ba.zrrgságot, alnivcl clirrírlt§orr" lrár erősen tiirte rajta

ó



{i tejót ; ópperr azolr gottdrrlkozt&rn. hogy *idiam czt tutltára-
axlikor az ajtórr kopogtatt"ak ós a beszólgetós félbtszakadl,

Meghagyianr a nagybátyírmnak, lrogy maradjon tilve.
ajtót nyitol-tarrr ós a küszöb lópcsöjén egy teng*részruhírs
serdülő fi{tt látt,am, Anrin| nreglátotl, tr hajóstáttc néhátry
tópésót kezrlle táncrrlni (anely táncról erlrlig ncm lrallattam
ós solrasenr láttarn), ujjírl a lcvegőlren csattogtatva ús
ügyesen apriizv*. ü tánűüt. Iirnellctt kék vcrlt. * ltittegtiíl :
az arcában va|anri sajátságos szánalonrktrlt.ii kiftjezés volt.
valarrri közé1l a sír,ás ós nevetós kiizt. amtll,schogy sc il}ttt
virlírm vistdk ctl(,séhtz.

-"*. Mi az íirlviizlés rnintlerre. pa.it,áts ? rrrontlcltta
valanri rtptldt fazéklrangotr"

I{igg*dtan rnegkértlcztcnr, mit rilr4it,
,-, Mi az íi}rajom? ,, kiáltott fcl és rittektrt fitgo[l l

'fündöklő éjszakát rihajtoh ért,
Az riv t.ar*nsaán. ilszí,n.

í-lallj* ! ".." ripakodtanr rít - ha tg.vÉlr llrtlgtt ttint:s"
itinrljárl gtrrtlrrrlla lesztlk és kivágorri.

*'. }tegáltjrlrr, testvér ! ""- kiáltolta. l{ál ttittt:s
ilrzóke ehlrez ? Vagy fl?t akar,ia. }rogy clpáholjmak ?
í.t:velct hoztarn iireg Fiogyhiezrrn úrlíll a }'álfort,lr,rl úrngrk,

Átnyujttrtt egy le,
vtlct, aztán azt rnorrdta:
,-,- Csak tnnyia hozzá-
tennivalótn, irogy lnen-
,lmr éhcrirhalok.

-. Rcrrrlbctr i,un
válaszoltam.,-- .löjjötI
be ós e}retik, mó6 }ta ótr
éberr rng;.,nili.lk ig.

Ijevtt:ttterlr {s sqiát
}i*lyetrrrc iiliet1"enr, rnir*
tiisténtnrohón rrckiesetl.
a nraratióknak. I{ózbe-
kijzlre f eléln hunyori,tott
ós .fítrtoro}tat vágot,t,
amikat szegónykc, úgy-
látszik" férfias valami*
nek grtntlolt, Körbcn
rragybátyárn e|O]vasta ii,

ieveiet és elgorrdolkozva
ült, aztán }rirteletr nagy
dlénkséggtt,felrrgrott és
orrgem elcipelt a leg-
távolalrbi saroklra.

--- Olvastl ezt I

mondla és kezemlrt arlta
a lcvelet"

Az dn kapitliny0ll! l(it-ainő $lnher

Most' ís előtlem f<lkszik a lcvól. n\lkor ezclt*t, ínonr.
ítrte, a szövegc :

,,Qttcr:lrii írelr.t,, } lxlv*s,l,ctreléglő"
L,'ruln l Itt ltárryririout a horgtrrr_vkötélerr ds hajós inaslnlmal

liüldöur czt rr tájékoztatást. }Ia van terrgef{:trtrllra szóló egyéb
parallc§á, má van rtl uto|s{l aikalom, amíg kedvezó szelet. kapunk
nz a'bölbőt valri kifutásra, }{txt a}iarorn elhallgatrri, hog1, hcl-tls
vitáirrr volt,ali lnegbizottjáva]. I{ankeil]tlr úrrnl : ;tmeltnviben czr:ket
uenr sikeriil haxtarosan e}intizlri, nz ()n ti,o}glr Jtsz, ha vtszteségek
órik. Kiállitottarn a számlájht,, ez az utolsó kírérlel és ezzr| vngyolr,
1Jrarn. legcrrgetlelmescbb alázatos sztl'lgája 

tlosesaolr ljlias!!.

"- . Liithatocl, l}ávirlkárn foglal,ta iis§zc a7. íigyr: t
rragybátyánl, antint vógeztenio , ,, neken küziis vállalkozá.-
§sm v&n Hoseasonti&l (ez telrál az a ,,},Iog)./'ltlzzon"), ez.

tgy Dysarttról való kereskerlelxl,i vitorlásnak, a Cauenanlnak
kapitílrrya. Már rirost" }ra rni kg|ten clmerrnónk azzal ü"

gyercltktll, ü Hawf§ v*rirlóglőjében találliozlratnátrl a kapi-
tárrnyal vagy felmetrrrénk a (,.}tluenant feclélzctére, hol ira-
tokat kcllens {tláirnofit. I-Ia ntóg frttja az időből, elballagnánk
az úgyví:cllrcz, Mr. Rankcillorlroz, A törtóritok után tc
ncln log§z hinni * Jlusr,ta sz{valttnilli, tle rrrajtl lritclt adsz
Ra*keillor §zAvának. Az egész környéken ő a íölclesurak
felének a liizalmasa : mellesleg ítl{is rmbcr, nagy tekirr_
iélye van és ő isnrertt apárlat is.

§gy rlarabig csak álltatn és töprengtem" 'fengeri
kikötő hclyre menjek *-- cz szeríölött tetszett nekern,
Ott a nagybátyám nem rner erőszakoskorlni és e tekintetben
a lrajósinas jelenlóte is bizonyos rnértéklg oltalom volt,.
lla tgyszer ott vagyok, azt hittem, kierőszak<llhatom, az
üg,vvért meglátogatá§át, még ha a nagybátyám nem ősein-
térr qjánlotta is ezt és talán, * szívem rnélyén, vágyódtam
is rrtána, hogy tenger ós hqiók közelébe jussak. Emlékez-
zcnek csak rá. lrogy e§€§z élettmet a belftildi tlombok közt
óltem le és csak két napja láttam először ten§eröblöt, amelí
úgy tűnt fel, nrint a kék padló: ós láttarn hajókat <lagadó
vitorlával siklani, mintha megannyi játékszer lenne.
§gybevetettern mindezt és határoztq"m.

--" Nagyonbelye§ -*tuonclottan, "-* nrcnjünk e révhez,
Nagybátyám vette katrátját, kalapját és felcsatolt egy

örog rozsdás kardot. Eloltottuk a tiizet, lezártuk az ajtót ós
nekiintlultutrk a gyalogutnak.

Az ész:rknyrrgati hitteg szél írrjt, az arcunkba. J{tnius
verlt. a pázsil íehtiriolt a száz§zorszéptől, a fák roskacloe-
tak, a virágtól, <le ha rnegkékült körmünk és §ajgó
csuklórrk alapján ítéljük meg az időt, bátran lehetett volna
rrrég íél és il fehérség ilecembcri tlér.

§bcncztlr bácsi itgy
vánszorgott a mély-
{rton, egyik ol<lalról á
másikra zötyögve, mint
úgy öreg szántóvető aki
nelróz munka után baza-
felé ballag. Egész úton
nem §zólt egy árva szót
§e§l, Ira lreszólgtltni
akartam, a }rajósinassal
keilett társalognom, Fll*
nondta, hogy Ransome
a ncve, kilencéves kora
óta járja a tengert, de
nem tudta megmonda-
ni, hrrgy }tány éves,
tn€rt elve§ztette a §zám-
lálás fonalát. Megmu-
tatta te.toválási sebeit,
kitárva mellét a hícleg
szélnek, tiltakoztarn, fél-
vén, hogy halálra fázik
a hidegben 1 rémesen
káromkodott, lta emló-
keit mesólte, bár iu-
kább sz4ikónrórl tette,
mint a vásott iskolásfiit,

.r*rlí<r2

^r
-rÍ
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cgész csorltó vatl és csírnya cseleketletével dicsekedett ; lopa-
sok,hatnis vátlak, §öt gyilko§ság is voltak kiizte ; azonban a
részlctekben a valószínűségnek annyira minden hijával és
olyan zavaros és értelmotlen fecsegósseI adta elő, hogy
iukább szánalmat, nint hitelt keltett bennem"

Kikérdezt,em a brig felől, azt állította, hogy ez a
legpornpásablr vitorlás hajó. Hoseason kapitányt lrasonló-
kóp*rr ógig rnagasztalta. T{ogyhizzon kapitány (átlan-
dóan így nevezte a hajóskapitányt) szerinte olyan em-
ber volt, akinek rrirtcs párja se égert, se földiiu; olyan
ember, aki a közmrrntlás szerint ,,az utolsó ítélet napjára is
pattaná§ig c|agadt vitorlákkal vonul tel"; durva, gőgös,
lt.lkiistneretlen és kegyctlen : mindezt, mint tengorészhez
ós férfilroz illő tlolgot, az én szegény hajósinasorn kötcles-
ségérrek tartotta csrrdálni,. Csak egyetlen togyatkozást látott
eszrnényképében : *-,,Ő nem hajózási §zakemberr' --* állapí-
{otta rneg -* ,,Mí.Shrran alrajó vezetőjc ; ez q legkitünőbb
parauc§§ok az tlgósz kereskcclelentbcn, csakhogy iszik; én
mondom magának, elhiheti ! Irlenózzen l -* ós lehajt,va
harisnyáját, €gy nagy, nyers, vörös sebet nutatott, melynek
láttfua clhült a vérenr. *-- }j;zt ő tette, bizotry, Shuan írr
tettc -'- mondotta bizrrnyos búszkeséggel a lrangiában.

-- Micsocla clolog oz l '.-.kiáltottam. ** Ilyen va<lállati
nródon bánik rnagával ? Iliszen nern ratrszolgája, ho§y
ilyesmit eltűrjön ! tpolytet r*.)
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]llrrlndr Ódtirr §" J. Klnü.zikttrilei-lllil
t9.1{r iúL 31-ón lrtlt bvpl*

Kürrn a parton püz$eg az élct",\. br:krrr.k lrózijll &a !§tül
marlárkái trilláanak és víaiszárnya.sok szines faikái kelnek
.útra; tnii<özben csa*strgnak-c§(}bo§nak a hullátrrrik és zaj-
taianul siktanak tova a csórrakok s ekktrr a t{rl bdkós biva-
tyok bógósén; a kabóbák átható z{lgásán és a vízszívók egy-
}tangír kattogásfur ---. a. csónakokban fe}cstrndül a §alrle
Rcgittu.

Jéz,us-t{rsasága rikawci nemzetközi terilógiájárleik
nóIrány hallgatója tart hárourrrapos vakációt. .---'. c§ó-
nakon,

Tizerrtgyen v&syunL : 2 -2 spall),ol tls portugál,
4 írancia, 1-*,1 holland, k{nai és ntagyar, §Ii sem természetE*
sebb, nrinth(,€iy mi is vakáeiózrink" ;\ tanóv bizony kernény
valt. A fullasztó tTreleg a, vérkerirrgést ]ass{rbb ütemrc kény_
szerlti, Mcg kell,lazulrria a feszülő b{rroknali" hogy lralkabb,
tnélyebb hangon szóljon Isten dícsérete, T{,l }'iumén,
túl a lries athdni partokcn, t{rl Cipruson és "Ieruzsálenen*- Kairóva} vagyunlc egy föttlrajzi rnagassriglran, s a forró
na1l kitnéIetlenül tűz le reáplr.

Falvak sietnek e} a partokon. Alac;ony házaikat rizs-
§zá*ma, banibusZ, a g*zdagabbakél fakószürke c§erép
íedi. Udvaraikra bc]átrri a csatclrnák iratáráról. §gyik-
rnásik}ran a tavalyi rizst hálttolják vagy a §zérúket r*adezik,
ti§zto§atják, hqva az {rj terrnés kerii}, Fáradt áilatok kérődz-
nek trréia a&vartalaír§ágban. .Az utlvar alsó szélén néhány
kőlépcsti nyúlik le a vizbe, kózelébcn'a trlizen, falá}lakon
pilren a nyitott szín, itt tártják a családí i,iárkát ó$ rajtá az
ötttözőkószülók hordozlrató srivat lyúgépetr.,

Igy *rkezzünk Ts'ing P'cu vírroga alá. Itt luár éiénkebb
a parl. Fehér selyetnrulrás, c*apott §zalrrrakalapo§ irta§Ok
várják az ala1gőzöst. ndközben bambuszlcvólbői kószúi|
vagy selyeln tegyezőikkel csapk<ltlnal< arcriti kör{il. llrihái-
kon rneglátszik, hr:lgy az utolsó rizstermés ]neg{t}}e]t seánrl-
t úsaiknak.

A csatornát átivctrő }rí<1 szempiliantás a}a,tt ir*nópese-
elik, Kíváncsian" tágranyllt szenekke} bámulják a ,,uyugat.i
embeíeket", aki,k ny{rláirk ltís csónakjaikon kcítős t-vezíiik-
kel síklanak el a hi* atatl.

Á lcőtépcsőn tolollg a strkasíg, }iig az egyik tlézsáját
öblíli, a másik egy szakajtó rizst szoron§a{, }rogy 1 1ri7
ftlclrai}ran tísztára' íno§§a" Mögötttiii tiire}rnetlerrül topog a
}rarmadik, Görnyerlve tart itarján egy leteje§rc nre§tómött
kosár szennyes ruhát" Ámotl eí{"y gyersk ,iutott, it vr]z főt€.
I-Iosseú hollófeke;te brrgiyas haját irir-
telen rnoztltllattal a csatornába iltártj&,
ogysz.tr-kótsaer tne§lobögtí{tja a lra-
liokbarr és azzal rr jólesl3 órzéssel vonul
vipsga. hogy haja tiszts.

,\ csalot,rla vir-t rtrirrt!t,rrrt, jil.

.{ csaIorltára nizü kinrúriil,rtn g5,tt-

kCnyetr elnyillt't lríre*igllt }r&,:pintik r{

torró teát é* a kcre§k,eE}s':s1}l*, §{yú-
mölcsárusr"lk, r§fös§}e *§é*fl i&lf$§k€-
<lslmí élírte a ü$§,t$§&.í*}i:; r:iy krize.l,
folyik le, rrtint}ra az egii"i:er g kira*
katból tekinterie r,é§i§ rnindent.

A par1ol< iz,zattsággal vc$yts f íi-
"szeri!.lafát a tcéi a l,izgkre lierlgeti, s
összekevorerivc a zól{i iru}Iárnok ápo-
ratlott páráiával <rly nyotrtottá tesai
a ]ev§gőt, }rtrgy csak lieitiegzelt. ter-
lné§zci trrdja fulelei}rlás néikül e}viselni.

, Kól ünnep*lycseri su}ralró rragy .bárka jelenik n}e§ :r

vizen, L]tasai fe}rór yu}rát iittöttelr, Valrrmi ,feszes kirtról"iség
üli meg arctkat, rnel"yeke* a déltltárri irónít,ö m*leíj á? i?ze.{i-
ság baráztláit futt;tijtt vógig"

"íernetós :r csrrt<lrnán !

A liárka orntárr varr íelravatai*avei !r r}&gy í*k*t*
ktlporsó, fclrérselyeltr:nel beluttalva. Mclleii"e iisszetört
arryóka krrptrrog. liájón sír bolc § tscllelbe, nril"e a tiibbi
is zoltogásba kezd,

Itl a csaírirnákorr, mr:lyeket a riast*r:lnelós vájt ezL:n íi
vi<lóken, folyik }e az ólet rriirttlen változatosságával.

Már délulán 2 ilra van. Gyóreb}ren hrlznal< rne}lettiink
:,i. c§ónakok és a partotr is kihaitnalr }átszik a éict, Ttirü}-
köeőből késziiit turbárr.iainkon is áttűznek t n*p forró
sugarai. Fekete sz.entüvegürrkön keresztül is szinte vakltó
tz a fén}. l tómlokunk erci kidrrzzadnak. lráratltság vcsa raj-
tunlr erő| a lratórás evezés után, mikor üii-ká-kó alá érke*
zünk" Nagy leiizség. Élcttl szirrt4n az elágazó c*atornák
men[én lüktet. legelev+nePben" A parti ctilöpökön ve§ut€glö
bárkák tüslént ósere,yeszik órkezúsü trkut. Elénk rn*zgolóclár
tánrad. §gy-ugy skapulárós barna gyerrnekarc nyúlik ki
a }rárka mélyóből, rnosolygó arcrrk }rajolnak fclénk ós glhalir
suttogá"s hallik nindenünnen :

Éíolrrap nri*c lesz ! \

A nrissz.ió't*§lplontudverának kiilsti fala q vizct tllo§§§"
1{iszállunk,

800 kcresztiny él t:bben a faluban, nlel3,|mcg{rtl;cijtii,
lcg 9000 ltrkost szánriál, Arni,ssziós pászl*r na,gy e}foglalt-
sága miatt csak ritkán iátogatlial bárányai köié"

Elfoglaljuk szobáinkat, l&giyeküsir tgésl biiltu,za1,1r
egy ágy, pad ós mosdó. Balnbusznádra tűzzük a 6zünyeig-
lrálókat ós kigöngyőlítjiik ,ma6unkka,1 h$zatL. g_vóké
rrycirrliet.

§zfrnyogbáló ? Szírnyogtt}i ? }ltti 'l i }ient félryiizél
cz ilyeu kiránrl§láson, rnissz.icnáriusok kiizótt 1

'l'alán nem ! Biermy {:z &ágyOn is kornoly pro}rlólnii
közöttünk. Magábanvéve & kinai szírnyog is olyan, rnitrt
a lnagyár. Itt nóha fehérpetiyes, rnáskor kclrorrríekete, d,e
époly orvul, sötótben tátrtatl, rnint a }nagyar riárlaslran
ke}t se{rnyo§" §e{lr, tnint a magyarlaita szitn1,og és fáj,
ntint n,maz, §§*ii nélre j<r}rban, annyira, is, ltogy ;l könnyeink
is kícsoralulaak tőle. Olykol anrlyi va§, lrogy a lólegzetet is
*lfojtja" Alig iehc.t véclekezni ellent legyezlivei" }tra ójjelre

netn sárrcoljuk el trragunirat szírnyog*
háló l,árl'aiairrlc lltöge. reggelrr. talárr
fie§r11Ó{ge?néne} 

"

Mtgesett, hagy fgy n{gseloná*
ri,us megvot,r'e a. nasyül: , is m*g*
okolt óvóintézketiéreket, reggctr alig
l,udla kinyititi sx*rnót, }re<iagaclt,
a csípéscktíii.

Egyszcr nlagu!)l i§ arra vír.
radtam, httgy ktzenren 3ii. azaz b,*.r*
rfiine csipós ékteicnl,ietlik, pedi§ s,
jóletzárt lrálilban cgyf l,lün szítrryog
sem zúgoti. Almonrban ve,le(lerrül a
lráló}tcz tálrraszt§ttam kezettrgt és kí*
vitl.ről ízle}tók meg vórcm*t" , .

Tlu a}kalorntnal jóleső órgésstl}
állapíti,nr rne§, hogy szúnyog}tálór*<ln
nin§§ Bó§, |ehát ltókós ójszakán*tt
rri,zck eli,be,

ü§ATüftN r*l

Kót Cii-ká-kri-i lrivalyhaicsál

,fi



! i].:1il;1 rl íóisitcl*í lií,rl{sáió ;l lliva{1,}txj;:síll q3.1reii*:l"
kiiziii.!

}ijje} *,xrl*ilal} í:sí!lí}íl;1§ r]r{,; * iizílri3.rghiitlíik}r$z !yukat,
jl rlrclllikol,i tlh, {_ls*"k irg"v fi.rtin}iit,,ttl; 1,1i, ;t sziln_vüí{{}k és vigan
.lil§niirllgl.*k" _tinur:li {cl,: s*t;r v1.1li 1rúíir l &{it i;xirlá|j;ik ?
{}5trl_válrk *e.,ln Jlolsz,tl;b l:iivcl.vkxjj*.l;lnilt. Alig rr*r; *óhá,:l3
o:t*i gvrrlánk i:s;l 6.vuji.li *JrJ*l};r *ikepott ís lttltiv*s;r ó**
pirá{.ói- Tlrrsatrr l;l1*lt alszik." ítl}z*l,,1,11,1lít*l. }ia g3.-trlylit
:l,§e{.;,lli" :tr, }:axl l,.:rri}gy,rlritrt n{:}}1 l"E}l 3l*r+!g szcrkil{|. l;rrt:;lr,!
ii:l h;r l1,1r!e*,t t;látt,,k,, rnil. ,ttgv*k az íjszakábirlr:?

{_]sencltlt;r l,<rr.la}ilr szuil'r_r,all*z{;rllt. ii{.iillr.:,l ln;igal§:}l,
;l szúnyrtg*k g*r;izdíi}lrorlá.qána1l, }}cggelr* jírl ntl.gkiit,rlrr
l{at.t sziltr_vogoh tógtalt lic}*ttc,nl * }tílló i:ilelixycar:tén ós kéi
lll,tsalt_vi na,g3,, }yttk ,{,ál*tigr:íl *iz clll!;l!*t,.. Tjl{ivei_le:rr kis
rJlllr+í*rlra1.. kiiinlöttrltn tartxllrrái rls * 1tll*rbok, L-apcstik.
iii}i kiizril !;.itraell,err: r,g"_v rrlzstlir,lf*kil i{-il ,- - * pár:a -liink!:r*

t**aj l:tillrlert *zeltzintunkir{,,.-- i,rjj*m1,1r }rilri,ant 1iires_
}c*'.§e§ §y{i§zűrrr*t" 'nlIgigazíiol,ii;}!] 5l*]n-!i,'ivt)§É]1}li)t. i§ g_y{}r§

ii11 óss*l 1:ítt!,ti}:t1 }l<: a i_vu],iák*l" íg,,, l*l:rti{**l fzi. rnég ki§*
btl;,iimlr*tl í:n!l,;sarr},á;lt t-,1<'!:ris,tll;:.]|l".t.i" triikar tllég 9g,!i:;,1
1":1r"r,{}8,títlink, t*erl *ltk*r rni:g í.;ib!: i_vuk akar1l.. . ,

A szolrrsz*il su*báklr*ir n*m es*§z.1,1 ilt.ln .,r-,setiiisz-
§lildra" xntnt fi <lo}og. Rár lált§k, ,h<igy * }tálilk i.""nkakbót
,l,**nal; iisszl{Ákolva, aul biit*k, *!,rc nilic§ :rxnvi sz{tn_vog
tis fár*l_Lt*n dűltrii ie. Xrln,: lig.,v 1,iirt;-inl" ;\ s*k esipris ei*
kábi{*1.1uők*l.'}{íg v*grt fr:lkt:li *;;*ri*gál iestvdr í* *nrryi
§íi.|r§iii. kötíilt a lyrrk*k hr:lyér*.. a}iárry {:,qak v§lt.. Á, végén

'1z .:üf§í §g{ui}.aghálri in[<áb}; §§írkhüz has*_rr]i,_i_*t{, nrirr1,
sarin_r,r:,*lti;}{lJ:rlz, l{a szún,vog lr;lr:l i:; .bt:j.haiatt. ti.ibi,r* br:,
lll jcr:r,;giinch lr:cr -iittolt .h*ly. . ,

§l4g íxrr:sán járf * iiarrrrarlik szotlszrjd. * flanria is"
§-*!:;r3rr, i;tigv tiilrlr 1rí}ll, af; eg_y§zei, il l*l.:a, xrjni ;:z eszkimó,
&.;l?, & §zit§.,{*ghálit, lr:li§l a k.iriintl*lí-l, cg,v i:!sz*ka hárr:rn-
lz*l r,:i!itrt.! ,tz{r*:,,rrgJrálril fs rcgg*l nl*gis 12 szür:,vogoi
iggl,i | :1 ltil1,!r:rlT, ,n,,l}-ck i,)l tlragtrklrn rtkl:,rt,rrzllil., rlrl,tii
}*3r*ti- ia*í]kítrá.nyukat, D* l*g;riálib *z a iiz§§kei,ati tiibli{i
;.tr,.l*, jötl, :l kii.l:et"ker.ií ójszakt vcartrógséglre"

,lllgg*l á aá§á§ lernp}oui sziniii,{,ig ír:gadta rcagáb* }t!i
1;1,tlrlnekeit" A szó'lrirzsa rcind.c§ irányáb*l órktrtek bárkán.

Á. tllisrl után ntóg e reggü;í i.1.1,ák};an c*ótraknn intj.trlunk
;l tó í*lli. l:igylxás}:,oz crősi[*t.i- cilllipiilr, §frt§d'rl{! tilta.iok
?epik tl a pa,rl*k4i. .l}rrzzadt, égh*:n.vr.i"lí: vit,rrlrikkul közt_
.lc*n*k te]órrk x bárká.k, lnegrairvil *. kerlgazdaság i,or;rr*-
*tl,tlive} ós l/iv,li" §i* ha]ászbárkák *íklxrra}< tov*, r*ig r*á,xok
ri}táva] se*dik a vlz szinál"dil a *l,osz*trll" firv*:t, ho§y iiiae-
iri1 . íi,rmt1l,t,lt\íliil liÉszít serrlk ili.iiilr..

't tilpart ndpl-elerr, 1{il<iilji}i; jlár*rrr r:sónalrunk*lt és ;r.
nagy hár}tát* Pár perc millva }r*t g.v*rtk ós kóf. l]ér,íi vesr.
ki}r§l_. §getniikkel "végigtn,i:ííjg.t.iarll; bri.zi}ag kt]szít,ett vóklny
bp!*!:'u,rz*vtlzfiirrktt, j óka|'t*acagial.; r:.tj llik" l{.ö,alr*n otla-
.drk*:r:tt, a gytlri:ke}e, anyj,:}r rájuk kiál{*t-i ós ll 8 exr}}cí iigy
ell<ámfor*<1*t.l a táj;,ó1, §tinlha, r:1,1 se:it,;" lt::i,,{.ek ,'.oina, §íi p*:tiig
lrillskábaz lál,trrnk., §át*rt v*rii;*}E i;il ;:irJ;,]>r:r{yli:irl ds *tr:-
xő,irrkllíii, l§!!l}rfkr,{: k{:1 icpr:döt is liilt, lijt vii*llav*szrrirl
t*rítettiink, {isónakj.ai*k aljl:iríri *!iikqlr*]le-i; *,kii: lilósrk
rls ,;s*k -t,*ríiet:i iictl*it- *,lrérj,rt:.

A }***_v*reí, ltl1lil"; siii!l;tl .,íe1l,.i Ii;7;,i,, lt:hi:iiia,i sr.{ly"az

rias póttrl{.a" Met*g fiízelék he{yetl lt*tjáhan főlt burgonya,
ps {:g\ líifólc szolgált,,

A kivárrcsiság megint llozzánk c§al*gattá a kís legó*
&3lpk*t. .l}e m,elsf, filár ile'm "iöttek üres kézeel. Ar egyik
ki,s lrosár dinnyét htizot,l. Ilgyik §eln voll §okkal nag1-"oblr
*:gy ökiilné}, ? rlirmyójéért valami 20 rózgarast kért, mel;
$em üiii ,}le${ a 7 magyar fillóri. Álkutltunk rá hevesenn
íertlrágíl,ón*k ne\_,ezvs a kis embori, aki váltig }rajtoga_tta,
h,rgy tán nenr {:r:tjük meg, amil monriott ós }togy *r dinnyéjo
nagyoir jó. Yógre cngrdett au árbói ós mi köriilbelül a
i}upláját c§íl§ítattuk §z.urto§ tenyerótre. Az egész csak arra
§zillgíllt, hog_v beszólhc§§iink vele é§ odactalclgassuk a többít
is" Jöttr:k ig ieiben. l-loztrrk nag_v dinnyét, arrafelé h*j-
í"tli.ták a pi}renő bivalyokat, cgy é<lesanya gyerrnekét. hcrzta
ds beiegségről parraszko<lott. §8y bárka megállt a parton
sls utasal ftléttk §Ornpo|yogtek" Tüstént kdsz volt az orlro§_
§ág a ki§ gy§rnrekpalántának ós egyik lársunk, aki ezen
,i virlóken seületett €s jól 1srxerte fajtájának a uyelvét*
}:itoktatílsba k*zdhel*tt, ílyen ogl,g7grű és a terrnószettől.,,
§eg§zali§t,t k*retek közöl.t lotryhal,oll le ngykor a heg5-i-
heszétl is"

Már ,{ óra volt, nrikor elind.ttltunk hazafe}é- Francía
t*sivérr:ink egyike a lrollanddat télképtt },ajzol, tn*,gukkal
cipe}ik rnű§Zeroikel, mdrnck, r:rjzoinak, figyeln^ek rnitrden-
feió. §panycljaink *}.ig turlrr*k In*gbirkózni az erős seóllel
lrettős .r:*linakjukon" Yégül ki akarnak szállni a partra,
rle *gyikiik rterékig a c§atornába csrllzik, Yégül kiérkezrrek
a pflrlr§, és köfé}nól fogva lr{rzeák a csórrakot, míg erőhöz
jlrl,rrai<, Mi lr háreitn§?.emélye§ csóna}ion evezünk, Meg ser*
órczzük & §zel§t" I}e hiszen egyik testvóriink készítette,
jó eről gyalnltfából és rlrrára eríls vásznat feszltett ki,
*lr:+:}y l.nlanl,ikeir ünaepi rlíszként szolgált" i\agyszerűcrr
riililjk x }ráborgil trrrliánrokon"

lti, *zeke§ az ágaskodó }rullárrtokon, süvítő szélllerr,
rnógiti a |urbánt. is átjáró melogben gyűlik tagjainkba
ea r'rj *r{i a kijvotkezii tanévre ós a tanéveken túI a missziós
iisxvílrhátta, kerélrpárr*, gyékényfedeles szekérre és ha kell
{cgsítg}:a, biirtönbe, a ]elkek országáórl !

}tásnap eserkószriarló hclyott torítpa. csengő uú§.
§zlin1,-ogbritló-}:*ntás -* gyókónytekerés l

i,*giiltlül t* öröklárnpa ris egy halk lehetet aa olaj-
§ óc§}]s {tvall, [stnét magára rrtarad a kápolna.

i ór* rrtán_ qsnnakjaink hálter*ben felt_űnnek a sanghai ,,

orü32 cc(,rkészek sálorkapui" A xrrsó-i heggyel §uentbsn,
*z eglik j**srri|a nt,r:tecrrológi;ii rrregfigyelő-*melvóny kőriil
iitötlek tálr*ll,

Mé,iy*rl * hegy ttivében. a nag*sból a csatornára
t*riiin*k á §uikár bamtrusznk. rnlg alul ráhajolnak a d{rs
e,öld lrokrrrlc, .4. csalorna viee önttizi gyökereiket" A lejtőtól
*z er<J,ii ill*,tt*rheg 1ó6áralrrál lnjtja feló:ik az alk<xyati
gzellö, íi*ril: az dgex sirály*k j*lennek meg, siklanak, csnek,
minlha fehór saár:ryr:satt*gásukkal szóltől iotlogiatott hó-
peh*13,kéttí aka*nák köriilkcri*geni a, §agyasszcny kegy-
t,,íYlF}ornái .

\i:msokár* *ít ídle{e}i,ink hálás *zívq.el a mi Örőrlrtlnk
*ka ó* ;a jí:s*g, bolrl,,:lgság ós Sriim Istene *lőt't"

A üii,"}cli-kti-:i tó p*rtjáp
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}lint r,;rl;ruri ril,iási yizllirulíl lizlllllilyirzzil, izi. ;} ha,l:rlmltli iin,
liir(írrtíi.r,tll, nhr,rntlll! l {]olor*drr viztit v!szik lr tr:rrni:lrctrv
,riksítgr;r" f(iltl6 rrz lrrrlNlri*l,vt"llg3,,lr*. Ánrrvi i,rclek iitkiirik
ezen íl {eriiletrxl, hogv csak í{otrver elrriik sitn* diplorrrírciúj*
1urltlr kiizils u<lvrzíir* lroztti l,alltmerrnvit § ezzel lehetiivii
tr:rrni lt 6lil nrc54ó;rílirsrllt. 1:]zrirl x gírtat tllcintl: I.,lover-gíttnnk
hívtl'rli. lnígrl*tlr nz .r r,ólenltinr- kr:rekodclt fetül, hrrgv kiir-
rrttrrliirk tltrn \.i§cll|(,tik ólii errrlrlr nr:vi:t § :r 8irt il trlcrtldel.
Iarryorr után ktrplrr ner,íl, noltn vrlgertdnrónyó}rr:tl ne r:rö.
rebilr szikllital*.ili l}ltrtk (]tnv*rrlllr ópífultík, !lat }r*t*lrrrag
i,::tliakriz/l r.írll*l'nl ltltplll rt nrurrkút, ,\z iisszkiil{srig
t 6í1,0{}0.{}0li rl<lllírrrlt rrig.

Á lurlalrnrts szítnroktr*k :r glitta} kalrr:scilallxrn sc vó§{-:.
se }tosszlt s irrkrihlr lrz lr rlclrtiz, hogy,arr sztrrr!íllttssiik *zekt:!
a seirrlrolilt. A glit rlint e§,! (irií§ knpli lesziii kót }re6y kr'iet,
úg1.-. lrogv l viztiirrr*g ttvtrtllit§lt lrrt:gllsztll,iÉk kiizttl r t sriklll_
f:ilak kiiriitt.

l:z rr ltvtirrrírl a {lit allrlrjirrrírl rrd:gvzetlirbltnkí.n! 9§
lcí!nit.

.l grit nra.ga*sága ?27 lli}r i?25 rnól,tr.i, ttrig lt nuisl;l§,
stll,hiltt lr:grrllgaslr!lll {lit it lrt,an*iallrszírglr:rtr illliiit {ih;ln"r-
lio_veln-;;lil ,,r:stl.i" 1.10 tlrótrr, :\nv116ltiirrregt, 3,2ilO.$(X} kiil;
,varrl i2.1*tS.5í}0 itt"i ilt eriinrűr,ekktrl .{.4ilS,000 kii}lr.lirti
rjt..1?i1.2(}l} Itt,'i. :tlttil lr* rg.r. t,cltd(,s 1-1irtrli tt.li,krt. Íllit:rnli
tt;lk. hlltalntir§rrllll vobla ;rz linrllvrt Sl,utc Brrilrlirti;nill. pcdig
rrl ll ttl:rgn 2"lll lritrrr5,i i387 lrri nrn54:rssllglir.ll rienrt.s:,!
§lrr,-}il1,1i.lllrtl, l!:, il1 ii|üé§r, 1,iiil§(ilt ;.t legrrrltglaslrl.rlr lráz.

|,,zt it iziirnr-ií t{itut grt I lIi!11 }p}l91611; voln;i rc;lctlós*:k
nélkiii *g5"bett kiönicrri, a mórrriikö}i
trhál niogcsinírllák s rep*d{':§fkei
is tetszúsúk §zerillt. vag},is tlpi,ilet,
ttagyságír €gytllá§ha itiő törnbliklrö}
rakták ijssze az e{ié§zel s a híjz.r!4ok-
ba ua6lr, Tt},otrrá§§ai lol.vékirn_v ,jr.)-

nieíittt trrésc]t.r:k. í,lrr i} {+!]r(]ní

,\li$ páí lrrll,t l_,os ÁttE1llc:ibclt
in{,8!lyol}ttak egy g(}lnbol, llii§t) al
íxla 2$0 mérfaildnyire §orrlrlcr-gál-
nílli a {]oloratlo fol.vó rrrellett,. il
vilt;.g leglrrrt,ahile§al}b eíőműtelepí)l}
i}'.i:rgintlultak *r turbinák § a kiiveí,-
},{)zíj pef{:btrr l] nr!llitirrl 141,orf.ya-
fótt1, erőv*i v,igla}i bclr: a 28
t:ltrclr:tc§ losangelesi viittrslt:izlt tett:.ji:lr elhell;,errltt {tlttl,szri
rírk az t:ljszirkír}lil. 30 ór,i tervezí,s eliizte §reg e7,t a pillln;rttrl.
tttikor irz orrrlxlri eltlre }egl*eri:szelrlr vízsz:tilái,l,r,,zrj. íintiizil
Ós r:lttrgiit sztllgáltatri alkr"rtásirníll az ijl§;i 1 l a},{)00 ii'icríis
;{etlel,átor rrríikiidni kezclett, [:igyrnrisrrtárr 1|_l ilyen gencrátrrl,
Nóp nrrrlrkírlrl. Iizek nrindegyihe nreg}raladjtl n világ }rármel1
nrás .hirsrrrrlr) lelcpltrr elhelytzetlekot. (t000 tanna súlvft eg"t,-
l,,g1, gtltlerátilr, a íOr§órórze -"* .,{§ak" $00 torrnrr.l

l,]zeken liír"iil rntig lirit ili;,1)t'0 |iierős gt,Iret,;itrrrl sz.t,rt,Inr lt
fel, FIa kész. 1,,llJ,l5.{]()0 lócrii lr.,sz a gát legnagvolrll tll.ilslt,ir
}iólressóge _- §zeml)erl a Niagar* (Iigyesiill Állanroh erí,irlrii.
l,einek) 452.500 lt'ierejóvel. .\z oroszrlrszílgi Dirrielltr:-glii it
rrritlrliissze egy,ötiidóre kópes txrnekl 7óf},000 lilerijre"

Használatban pel§ze ritkárr veszik igónytre a legtlagv.}l"tl.}
teljesítí5 kélles(:get s igy a l}orrlder-gili is lreirri 6$;J.000 iíl,
eriível. lrrri éventc 4.B$0,{|00"00{} kilolr";rtt_órrit arl vill.,rrnrrs.
ságra litalakítva. Ánnyi ez az ítratn, lrogy az l.iSÁ nrrrirJ 30 nril
li/l csr,rlírtljn napolrtn nyolc óra lrosszal ógelhelrrc vele *4v..
eg1, villanvkiirtét __- egy telie§ í:verr Ít. Los ;\rri;eles lítl){ai!* mint főfog_vasetir 

- r:í{y egósz újszerií 2?i:.00CI r"trltrrs
lrunstnissziíls rqndszert ópííett ki nz á'rarn vr:zctilsórt:, *hcll
* drlitokat kerti iintiiziir:síi mqitcteihez }rnscrnlír rdtcsi}vek
helyettesítik. A csiir.eket kiilón(is gépekkel csirlliltílk t0 lrr,
pos rózszállról, anrelvek szól*iknól hajírpadla l sze riítrr ii!,:rre.h
egymásba {s csavaro<lnak, Az áranr persze a csii kiilső
felületón lralad, F.y. az árarnvezelél< 22,800"00{} dri]!árba
kertilt,

Az lirtnrszolgáltalús itzrrnlran csak egl,ik ciil.ilr a griInlrk.

*1. *,o'

T*-',:",]rd
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k.i'rl, li ktittriili lr'r,l1tlz;lltrli hiji ll:jit:szit'rlt:k- liisr:llil llrlttlklik
,tii1 p;1 :J tríi lli6 i.,tzrtl,*írr:lí!" ,l. ,,,g, ll.vryr Illrlitirrra§ li;ífi.:€
rriil l2]i ti,l, lit.llr.lttl rrlig t lrii i:lr:szlili. tzlr!;r!l íltl!i§ ,t git! yil
|,,-í j\;lrl Iltl":.i rt,rrti'|órlnr',k,

! l*tr;,ll t r1 t!lt,trslil^r,l,rzrr ii, ,li*:hillrjz,|.il L lrr t:6;étz tiiIne1ít:t
lriirlrlvkrlvi írlrrttlrí-ijii l:siir,r,kkcl,.ltilikb.tl hit|ilg iillvnrl,í,k
krlring, lrr(ll}.ll{ {|§1, {lIiíili trrór"tllii, rll.rlli 1ü${} trrrinlr,itl6ti
{1,1irlí; llíiiíilclep rzoiglillni, 58? lrri:r,l'iilrl Í9;}1 krni cxi !ir:l,
lcit lr }:;ilriz*thrrz s {tz a t*íir*nrlszqlr ki!lirn {:rii§íl{i§|i{iüt |)€!rf!+,"

ir tltltrird lr llt:lritrliilt,l*glrtrr.

.\ ilii!. trí{.y t lil nrilrí'tilil i tlJ.{, klrri lrtlsszli llil,tlí *trrrit lr

hcg,ísrrttr,rsllir 1r;'ir i;zitz iirlltlil § r.rri:rl't!lrlig i12 kllrl rirlllt
lioz*i sr.ó}*s:;{lglll,n. ()lvlrrr sr()rltvíi r,ír!iirrr*g llz --. 10 !rilliri
gelttrrn {i{} trilliir lilr:r,l. lrrtgv il fltiid nritrtltln ll]tkolár:rl ílf}{i{t

§iillton ig..i,$ii0 lilrlrl irrlrlll t,ilúLr!l,
i:]zcel ilz. ilriirri r,íztrríl*trl,jsi:gg1,1 lrlrhái!rlzz;ltli lt lol.vir

l,ált;rh,rtzíl {lt!v*lr-litt s i! (]§!til)t!!lik i:s l,izrrliilr"'h t-,gélr sol,:r.
sirtr;*l, stgitsi:gi:v*l.

.1 {]tllrit';rr,!ll;1 r,il;i.g l:g,r"il" lcgis.r.ill}(,§lll}l} íi.rlvr';ill s ii]r'
l}lrrrcliilt:tz a ki,rrlés is, lrr-,nt lli}ti-t: í'lll itJ{il,cI lr *lii l*ltltti
ultlsta:Lsilgi,v l;lvlrl? ;\ rrról,rliikiili *t"rt: is i{l;rrtltllt;llt, .,\ lr'l i'l,:,

rl*Llitr, xlikrrrlr hclvct lrlrp;1,i,irl;, tlrrgl, l il{} ór, kclt, lníg lr {i;l3,r',

;rzl, l'rrltiilti r lnvábIlj szli;tirllilk. titir* lt gí,1 uí;rtrir,ll}ír kt!lrtrsí,.
gí,l ;lxr,:rr,írl;r* }i*{'ill1,iistii"jlr. ltir:liili 1titilig lr !.;-rí} ór i:ltt,!lrl,. ll
§iii rrtlir ttitlr.ltt}szLlrnllrtl tnili;ttlr,íli lt,t,rrl*.lll clllktt:r.llittr tltter,
*il cilrrliir;l. ,:"i:r-l1tt 1,1z t!tlililsrrrr: lilrlozqltI iissz*,lgr,1,

{,:;il, l:fi3,r:íi., Jltitfitd iirlilirt,l'r:tr_r,l:;{i:íi! irl l;isrlirrlilltili;;l,
l;ltt: lt 1*t:rlriisztli iíril:rt:irl" lir 1lrxlig ;irviztlltlici íi:l,r:l tz *rdi,ik*i
,,,ltktllr íi:tl',l tlí}ix::rr!í}k, ftrlrnr*iyiharr:rl;r 1rrtir,ir:k l*lszúnti"
rllrk, ír'i!rlrrusz:-rr';rlíistrkka[ *z írtilpit{íkrrtli s r*tg"tr.lll*l:'ttil;;
ljiilll vilr itrr,,:iii *1;1,'*g1, rctllil, tl;t tr;ssz ktlt.ilt ii1;.,, ltl>c:d:.t

Il.!,r,lrtk,lr ar,tltr }T tllllizilkod,tlt r:inlll:L, |'tirtlii rrr|§ rtl§k:r.(l ;l

ltlg lt agr i llri r, l 
;, rii z rír lrt u l.yil,tr*r".

D{*xes kíilxő*6g§k k§zö*i rajlott l* a Cserké§x§zörl*í*óg
a [m p§§§ há ly rrtódorííó közgyűiére

Xuv*t,ttlltr 2!-érr. a §{ag_vttr'|tt1,1rlrltírttvtls Aka<,lérrri;r
riísztet,nlibrn l,{trl(}t.tii firts íl 1,1ag,r*ar {)strlií:szszi)vci,sóg
]iritSverrliérrl §2.oiiá§(,§ ki_izgyiíiésút, litilün sírl_vl. arlotí az
itlt,itlrlli lt ntczgalorrl alapszlllrírlyrrinali irló{losításe, rncl}*
& c§*r,ltúszel, itregniivekcclci.t ós t.tigult iter*teihcz iglr:ktzct1
*itr<alnlazlio tlni.

A t:selliószkel,iiltlltk ós csirpilt,olt lirlpsjse let óltetr {t:[-
vrrtrttlt rt vir-télt is. I}ornpás l;at<rtrai cg_veuru}rák tarkíteittítli
a *srrrlitisz*}t lrelti és sötót irtcai. ruháinai< tiirrir:gét.

A t,ószleges tisztir.iítás kapcsárt orszá6;os iigyv*zetíi
tllniiknek válaszl.rrtt/lk Énu l:iliilt. a h{ag5lar (lstlrkrisz
szeikeszt.iijónel< rír. §gí.í/ich Ptilt, az or§zá,gos üg_vósz ircl.yet.-
tils*n*ll rs/rsrrí {)rntas Zsigntortt{ol. Ilzr:nfcli!l rttcgr,íl1:rsz-

1-otl,áii it szlitllvizsgálti l-rietii,t:q;'r{rri t:i:tz {rrslíglls Ilrlt)rr'i,
l_rizrlt is:ig :-i(i t agiíri.

r\ virlasztás ílrtl*lrtlssilgt,. ltt:g3 grú| '1'+:1eAl Peill .rrillr1
i,,1iiszr_rr választ.otíák rneg au Órs*ilgtls ln té:ci!tr,ir,it l sírg l lrgii r :1

ós íg"v:rz eeldigineii nirg.l,tltl[r rnerIrlklrcrt rs:nrt!l}rctő lli.i,r;,{,-

rntikiidóst: ir müzgalom vt,zcItlstibl,tt. },|Jlpctl llzl,it,t {iszli,llrt -

be Ii cínrériil rirég a kiizgyiilús elíjt t lt,kiisziint,
Az ala;-rsza.bál,v{. alrlpos iárg3,alás ttli!ll lt kiizgr ii!r!l

clíog;atlt a.

A ltöziis ebéd ut.jrrr rtlttg;tsli;:i;t,.,ri:rltíii tisziig_l,iil4s",,rllI
:r piaristrr íiigimriázilrrn rlísztt,rl:lélrtl:. tncll,ntk iiénr,lrrrnl |;l
grírf 'ticlcki Píri e iijtrlirsu vr;]'.

lt hortvódellni rttinisztóríunt képviselőjc, [)rgrri Mikk'rs dr rr tábla qlntlkc. l'app Antal dr nv, állnmtitkár a í]serktiszsziit,cLséfl clttökt,.
szíl,t l(álmárr ál!anrtitkár a kuíltrszmittisz|r,r képviselőjt, }(cminy Árpád bár{l ilirselnök. sitéz szcgheri ttrill lírborrrok. ;l buttapesti cs
kr.rtilt,l, e!nökc. A,llri sr.rr: I\1árkus }1iklós dr pü. fótiIk/rr, Scnrsey Aladár újpcsí i pol8írrnesler ;t K. ker, clnökr,. vitéz Mi"irrf;ilrlv i\lártoI,
az Y. kel, elnök, Kun Atlila társe}niik, dr §zukovátlry lrnrc társelniik, Aiady istvátr, vitéz Selkey Oszkár 1ársclrriik, vitéz 'l"rircray
Irelicidc* Rtrmán, miIr" tarrácsos, l)tllrl §lrrrdor dr az új alapszabályok előadója. fJuezkri }imil dr rirsz. eltq,n/irzii, dr t,[arsányi József,
rlitdz llenkey-Hónig Yilmos tálrortlok, * miskolci kerület elnöke, Józan l!íiktós unitárius p_iispirk. §eundy {iéz* alr:zredeso vitéz íiar,k*t
l'crenc vk. ezrldcs, társelnök, Sik Sánrlor th. e!niik. l:rrdor Fcrenc dr társelnr'ik- llavasz Arpád nc. főlgazgat4, lb. t-ltr;l!t, 1'llrriclr l}tltli,

társclnök, {iunrlrnm I(áztrlór dr:. Krrloztváry !}éla, A.ncir*ssy Mihály §róf !ársetrnöL il [},idr-Klirnól
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XY§'#S$-${}* §}ffi;t*p# *x**r§m # #u"t*ííX§df §
ligy,alxl:riliai tlrii{iornos-f*lt.rlírtó" ;rki lt lrrillltiit

*gyc:tl*rr szer*ncs$s iitl*tl"xlr:k ktisaö*lx*i .-..- n Yi}aike;zstt *§1,
lljs_ágírlll eliilt ;.lrrr'_rl, h*§v iir*i.vek *zok x irihi}ltt*itly*k.
rtte}yek még kidc}gox*srá várxak s a;nely*}r rri{nricg4yi.ke
í milIi(i í'rrnirlt i;_ti.,:i7 lrl;. 2i.tittn lXttl nr"lrqJil t 1ciltlt ilt
. /!llttes ír,ltalírlrrn*lr''.

A M" Cs. r;lvxsilji, neirr s;it.,tlIniiL ltlegfcgatnni rrt i{len
irír,áiil pdneseerzósi i*hetősrlgt ől s a rtti iliom+ s-íelt.ttálil *ieg*
irl<}ásr*l váyíl {l*!et*lít *lx*§l,*,*l a M. {]s, .t]ellrrlá}ii §;ir<!á^iil;*k
k{i4:rlidáril dr:i,;jlik td:l: há|,hll l-:r!*rne!vllietí,,l.; i:titk*{r.irr
lnilii*ltrc.,lsít !l,qr l ?

i.Ifeflel*{or, rnei3i
nek fénye a köd§rr
is áihato}" {A !r:teg-
ir},J$st az ibolyánt*li,
illett'a il v,tjrösii:r ín-
rrtni sug|ar*k t,:rd,a
k$il kereglri, l}

'á. §.'úl ril.{rlaílrr.: püli;gr1{},
nrely helytről, n*kifutár n€l-
kül tud felsz*llrrí" (Ágépe*
& feltalálók erő§en dolgoz-
nak s kószüIt i§ már ilyesmi
helickopler nóven, ele nrép1
nem liikéletes, A t§ rnillit'l
pengőt az kapja" aki ú§y tij,
kélete-*íti, hogy g,vakorlaíi
életlren tiisiént, her,álik ! }3. Oiyan auídn me!.ry-
nek nincs *ebességuáltóia s
egyformán turí előx,,-lráira
Ss olrla}t (l) is haladni. tTá_
.i ékoztatásul kiizólj üli" hog,r
sebcsségr,ál,t-ó ndIkrili grrtír
1rl-lí!, Lttr. a ]l{*ybac}r, ttháí,

;*rár esak az. vár .nr*goltlá*r*r, hog_v az airt-ii o/d*/,1ei{ is
ha;t,}lalli l*gvcn.,t

"í. ,4 r;rrpflnry áwlegének, ill*:tl,e állxlliJ,;rrrl q í*l.ntejs;fít
t.r"iíJr,:re* e* liilxrs;nrikjs<iru ulkalmtls gépek" {llpp*n .lri::eriklr
;lrlii.líl§it<rzott re§ik: p!. l. olyarr. $}dijtirliikliit k{exitettek,
rne}}yel ii [láp $t}í{flTi}it iisLszegyiijtl,e, r.,izet :rr*legíte*tek, vagy
3. lr t*rr6i:n seir"ltiórleli az aprily ós a!,i*sá!_y k{iziitti n:ozglisil
ll } *}lí ttlti.ák ii t gépi rll rrzgíl ssá. s,!t-r, }

íi" lídei*g fd:;§ elóál!ítása. llg.vanis lr rnrri izzó!;inrp;ik *
{:*}vet,!: c}tiktrrrrrr*.t ericrgia ttOl.i-át hiivó, s csa,k. tr{}Í],.i,"át ai:.l-
kítj;ik lit f;inn_l.*i iA hiiteg t'ónv, ** azax veszt*sri§}}xl.i!{*§
i'l!rl3, t:iijÉi]{tíis:r rnár: nr*jd*em.. * rlle§o}r!á*iiirl l.:l*: ;tx
i.ls*rel s;rí*e* *i:rlxfénvt,*klám, már írrlajrlrixkripilcn lriclee
férry.} i.tr lx*.ili;lerirtii! *zr:rrl.*an lnó'§ irlls*ri li{. l,;lil x sz:rbill;r
l itri,* r;vli r x pii jli ir;

fi. lJls.:til{i Á,li,tlgl.,, 1:*gyis nlr,:rll k,i'i;vr,. llrel.v::l it*r;l t;i-
vil:illi, }:&trü*l . lra,llgnhri k*ll, rxerl. ;r kii*yv {nirs}, +!,v.P]§!§íl
fe}. sziivegót. i}:lru e] i: sigtni ke}i, ltrel"t rt'h.angl*nrourc }x-
*|var*nt1 s llrrlil ha,lig.r.th*íó rcpórlyt *tár kit*lilltílk" irlk;i|Ál
á;{0rt i, tl!ri:.-l kctrlene nirri-rii/.tlk*d*i. !-t<lgy trl}:r}1l §uer.l,,€ustei
§it}á!.!iitl }.el -.,:liak_i, nrr,:l"y & nl;!r *r*6iev§ ,}víJ§lt,rt§tí kiin3,vrlí
*!vlsrlír f*i [,.ltir:ln.v: ír:ttrcel}ils h*tiileotrvasó, 6e}1", *g3,1x*,r*
irlárr -tz*lii l;i és r*k,it r:gl.ru,fis r*ei.ló ;t }rrrngokat , . . -*- tö};-
i.ret rrcl* i_'l:,ulirk t:,i" r:l*,rt p.ár {g__v i* gy*r*'hjíltri,,k ll:l-rr,§r;ti,
;:.;l:',slr ::,]'

?" lltlgút * beterlik rrtilliit lilrrt az.,j, ;rki lt ttútlttt cllellsze--
rál- illetvtl leggy*rs:rlilr §yógysrer.ót 1atálj* fel" {Ánnvit nrír:.
megállap,ítrrttak, hogJ Iriztrnvrr" ltlgk;iri n_von"lás*n altr!.
illet,,n li. -7 ktn tnrg:rslr;,6 " lt:illtn settr l!l^í.! l)cttl !":.;,hn9,:,
senr tovlilrh rrern gyiitri ar cnrl.lcrt, ti*rrern sürgósen elnrúlilr.
:itn manilp,lág n náthát,,sztratoszfltra-utazít§'' gl,rigyrnórI<ta"l
g3,,ír6;yítnni rní-ng ,.llizoll1,*lsf*kú" n*hilzsósr:klNl iitliiiaili, igv *l

tnilliir frurt nróg vrirj,i a g*lrlri,j;il. alti it rninr]+nki r*x,ri:rql
r;r{."g§zpr"í,z,hf,tii lrállrirmcgeti!zíj g,vir§ypzerí felferlezi ! )

l\trosza tclrát | **- tz iltie!-rll in{.s.§{trlnk3 lch*t páI,vílzni n.
htíl nril]ió fnltl ra l ti:i.S,ttstea



\

{*4}
,!7 ."Aflr*}!.rilt viát{d,'" {l!tugyil,:!t ,"ír!*íjfikai !rta2ó"} ]il*é,q §lá

rrjtd?6 nxrsyar v;tásj*rór ut§?á§i §z{}nv*dólytl iléi-Anlorik* le§§sr^rdá*
!;ití}§?bt}. ltlgv+drqléir;res8bh, de *gylrcrr l*g*eszctleln,lesehb vidékeirt:
§igzi" .l}errriki*iil i,rrlekes níiltój:it * )!}.agyal {]sr:rkész s;:ertierztősóg*
]nfi]ilf,rfzt( s l|l3*i [lbruár 1-td!l kezttődőc}tt §orouát{}§&n közli. Áz eld-
,'i:rilLLfn.\}i}gric^n \iafqí Iiirttl, 

'!{!gy"ll 
sltrzf1,1 p{jl7l k,}ln,l{Iüslll:t-

;1,-11!lrlr, lllinl k{,,;tll i,-sZ., |úí. Iivált hl}F§/:tll klt\Zült íll rz. exJ,ctlicióra.
lrO§_V*í} órkt}íIwk fi]eg *!",Za!!* pók§l" |r&tá|giriókórt. céljlrk kiinrlulú
j!,fll;,'.ll"l/ l,|:1)},.,:.nr,)írl(li! ri_irlhb Ár itiahl, kala,n.tlkll;r lron5rllridÍak
..p1.,,o- |o1",61r\ ,,lnt\.L\7ú(,-!{ii,Í)e:! \l;,§! ;i +qt iz,{ilmr( fs vtsrt11'.,l
:;.l:l:,,t !l,r.1 ill,|:I l l"i],.,tik Li. ,í.i,, ,r,.r,r.,'l:,n,,},, j :li,l.,".?!;t..:,.)iti,,

illrrii!s:riliii lesliik*t *s}l-e§}, 11:ri{r rol}.l_ya-lt,1,11 re"iti,
i§;§ il tiirij{]§ii. {lpp{)§ ol,vln filt,larilll, mint x iiiblli ii§ irrí]i{
rlqósrtlti !ri'lirr.llrii} s*l§ liit§Iik vc§zgdcl;xe§ l'+lgvr"*rrrck.

^\ hirlll rltílrniríe§{ i} tíul- és *gyób ii,órrtr,*k l7fíinl;i
4:Lrr4rü. nrtlvtl *,g3, liár:-faitx l,ilágj;lbti} ,kÍ:saílcnek. Áa
,igazsirg xi], h{]§.\, l]e {jg_ve,t tiirzse|r kiiiiinléle: § }!c§ kr:r,,tisbtl
f9§3íll}.c$ nrrirgt,ktt lrxsznírltr:rk, Al *gl,ili ijserrlei tiirz-s p[.
k,í1;vli.lllél,gr:t !raszrrú}, eg5 mlisili iiirzs egv fnjta i,lhrrllclt
;ill*tr nról,ge s lrjról:e ti* llr:dl,l:}b€ n,iírl"l.i;,r nvilait. nör,ónyi
n:irirgel i* *rkíélót lrnsatií;-lxak. {nefí. c$r,§rÉ nem, mirrrlcrrű.tt
ter*rrr, rl r,vii-1nóregir*lt, ;§ 1,n!!}1i]k ir/:!xzerdk. ilen}í:sí!k x
:kitn-(i!!án,

}lc;:ir, tlt"gillr3, Hsttili;rnt rrriiyetr lnórcg iiltc ü}eg. ,-*

lttll!} irl{iltlk rrlcgllilnpii;:rrri. Késii}rb i.*het:;óg*s lett 1,ol*l r,*-
llrtrlilr., l";]trrrsirltn. 1r* lilrtónetresfl§ ott n*§l l'*l,e.itj,iik e n!,il*t-
Minihcgy ehh*r ir nlidék}lez rrrár kiirel h*gódnak a }rraeiliai
liscr4iik, íeit*heli;, hog1, +l }t]}éreg: c§r&,rá volt" Iip; nzrirrirarr
!1*lx liizí$§. l:gyébkérrt, rniuI ferrt*b}-r errriít*il*rn, nlilÉ{1l §
stli:, rtll',reg nrllki]l i-t lr*!álos 1,o!,t . , ,

,{ rnii:o-rí;l i}el gond*li!rD}. hog1, lrregsi:besiilt, me rt
e|ég t+lulpbr.trnfntuíto§alr *r:riítozrrtt. l.:tirlag kisütt. 1rog;,,,

gvii}iilc!r:} sgíint* gz ellenségr:e. }lirrderl egyes lö,r,t!s utárt
1lnk*liirrr kárlullkr:dot!, í:"z órrteiies liarttnodrrr y$lt" l-]tól}ir,
irrik,Ji, m;il lliittq:lc;tr,ltl iii] r,oltrtnL, I}as!,(.!}'iítt íleyeltii!1l.:
1ítjl i!.

i!z{}lrl}{.in. rz n rtrérges rryíllal vali't }öyiittlózés hrliároeot-
1xx u'ltilatos vlll;, r,eszerlelmeitől elteirigil,e. Ug;ranis, hacsatr
:rr, ,,indir-lr" $8é§zgn íi§yon §{§: lijtl*rn, ,lr v*l:lmivcl nItxi]}l.}
{:§li:{zíit, *rrrig csa}* tuí,l'Ott, t*r,álib ir},il,tíOtt ós ltils{lbb *
leggvilnviilíi}tben kikurá}t:t m*§át lr iiilnéslxil, I}e lrl iík tu-
lil!t*ii l.r,lrrrr 1,1*nrriink*t, mi a!:l}r* lrizttlsan ileleh*[iurrkl

Militlt fl.itilr,llr"rr* t.*lt*lft & rrlg,,- e§_venliiilen§S8ei. §zt
il,'iilrrlotifinl ()ookrrnh, hi,,]y l,*gd$ljuk .be :i liiverlók*kel, §*
is v*gr!:lltltllh vag3, líz rlarailr;t. au í!fiblr}}. !}}i§tílrl ,}, eií,g
ll'*l,ilsltci fi lufl l.i,.i }1ak, Jlizan v nlN, *ir):nlr;rgytrr k.

'í'tkintiltiel ill"fÉ" h§§v lrllil" l{:g*rr l*retkriztijk §z etrlíl-
p:.li cililixlir:il"it. liósiibb s*ru bolrírnkrrztrrlrk *lcg i}zcl} íi!:
r:ljilrílsir*, xz *ile,nsóg sakilal r't)§zedelr!-}{:li{,ilil ícgyr.erekL*}
Jlnr,c*lt. ligvri}rkt!:rt,perlig. *mirrt ké*öbb lil€§tudt§k, indj;i-
xl;k r$lerl, :rkik. rnérges nyíiI*{ liiviiidii:rrelk. íltalán*s ós
rtl,*ge1-1gt:t:!cll :r drrur-rluxr grl}.vr'l.

§}á;"'írrtil lovllp;!ás ttt"in, rrngv l**gkii:rn3elrlr,iillisiinkrc.
l,ég<l szakilrlt * vxrl, rrl*g*t f{ir,*ngeteg**k. A füv*i xrjtfl, g}sp-
syeríi *};ri;ha§} láttuk l,iszlxtl, Tirurr:k aa vi}lt i1 §xír§y*ráz&t.!,
1rog3, rntig *, *!n}ri}t ,ér,ileil xz ili }el,i! í'{itenger }eóselt. iit,"
i}it l,i!{ig lírlrli [eh*ieii i| §3&g§zerte§8lr:lett t{:i!"zsl}kí{t,

A§§RleAN Y§dLTön NA,PLáiA

1;,z §.t§y eli!§yt ,j*lerlí*l1 nek{irlk l ltt n*lrr leplrllittr|*
llr{ijg lic§§iinl{{)t, ílenl l*h*tijil. lcrrrílzn.i ;! f§$mbÖkíJli kÖai,
Ki;sii}rl, ilnrót m*gasrr}lb lett ;r l'ii *j. újl* kezdíidiltl rr n3'i-
lrrk siiviiltiizlist,. lir a prr:.kírk riiirqósc. Áz ell*nsíg1 }áihatat}.agr.
lil:l ra rlt.

lizrktltárr lrzt {:§in|[ltuk, hlgv,;,llitrticn tlliittúnk li:l,}ruk,
kanri g_v*nris lrrrkrosha, css:rr}}.lriliba, tiimiilebb fűtómegll* ix,
leliizlllliink. É.isankni !ltá}lr:rczlis.riri sríl scrrl lr:iletett, §r,t-
rencsrit* hotrt járl i,l? ó§*& l így felve}rcttüle ;rz irányt" Á
mir!írk llagvtirr fárrrdlak vlliíuk. miklr1 p6l5y1,8§ny$L{: {'}rá|

hajt*ttxk íikct eg;ítllvláh,*1,1. í:,g3,rt jo}lba* {:szakta kerü}-
tiin k.

{]sr.rrliltltrs var!*k1 lnkílirll etrtllersztbjlsl'r rillalokhoz.
niint *lt[rerr:kh*z volla'li h:lsllrliítlhlltók" tlulra ncr:yl v,oIt la,i-
luk, ;rrtirk f;rpálcikíkkal ie}etiizdel!, htjxk vad, iiiir}a, ;1r(,.
lrnlógó. rrrru k ki*si, pisz*, :rr:cciiontj*!r ferdórr" nrs§a§r}}}
kiírlJ-ók, í}*: l nyil;rzáslrarr tl;rgy me§törek. l{{}§}r }né8§erri
tal.ítltak el berririirrket, *r!, ir f*lviorlos ír}{}l§i!sírek l*ti*z_iin-
heltiik, Á.zonhirrr, hug5 .!í;l .r:í.litrztirk. nbiitil ig lirtsr*tt. lrog"r"

*rinden xlk*lomm*l kiiz:vetltlr niglletl,iil}k siiríl,i.ttek f,l
uyi!,*ik.

l:igyilbkillrrt móg nl* is xzt g<rnrloltlxl" hogv az indiíinok
ttem valnnri kíiliiniis 8},{il;i1"'U,<',' igvr.l.t,r{rk rrregse,lnmisi,
terri xrirrkót, tr:rtrern cgyszerűen *l.,li,{ll irr olilról, am*l_r,, az
iíslrestiirkat nra is vezeli, :r lt,s!i is lelki kii!,iirn},lözíisógl }ix
ulyan.lrűn. nrelyet *gy va,J senl l;r;csál §]eü. I{rr sz,[ g]lü rrt§l
tclvribbópítik, eljutnxk g seülők. * &}.§rr&€kek, e[ :!§§ok,
liiirtá.sliig, !n.indig töblrtt fognlrk iiirli. nrirrl tlrárry erni*l^
nek ó.letet arlnttk * így Jlusztul ki a kcgy,etlsn nemr,O1§és,
I1z ,lz, dli :tztlnbtn r:sak a x*nrzerl,í:keklrex ó,piit ki, így a j*-
tr*nl,egiek gond*llic}rá§módja, rrrlg lllriek, r:-cr!k 1,1 1iiliik rnl-
t ő$ en kül ő nbö:ó& eipuszl ítír.qárt ii"ir * tu!.

Ők ler,,ontírii. !tl nteríd* verll1,1i :tz en,;lrcri ílltalárros golt-
qlolat árarnlattró} a végsii kiivet.}ieztei'é$i," §hi:on, ds es*lt, etr-
b*n kiiliinliözlrek ;; íeir*rirklöi. ail.;ii; :lz ily*lr {iszi.llie *neg-
*yilvirnulli,siiklól visszahor;::lri*;tk. I]crsr*, * s1,1xnyr;iclk í:s

pori.rrgrilrlk itl g1.,*kra* kir,éleiel<.
A,rrrint úirlr eg:,, ilr,g_\,ohtl i_gísi leriii*tlr*z ilt,kc]ziüni{,.

rig"l.,lílt-tzrllt, rlrilrtIr:r lrz e,l}eusóg r:liiutil r*egfogytltt volna.
lienlrd6en óghettltt le r; tavxlyi íii, tdl':t *npig l+v:lgo'ltunl
ezeil í! teriileten. '}'í)hll helye* itliitun'k t,lrtngrlil!ótrttxt, er,t
* s*.iírts:'lgtls.;rroz§lip:rrrci:lli rl}l*t*t. !.]l *;: ía!,lat sz;;.ntEl ,<ir.-r,

xragát kínír}.trr fiil al ehfillrep. lstk_ tllrpcn íneg keilett {rr|-
rlítani § * 1űz t]iiló t3i:ta!}i egykissé, n,ler! ;; ,iiizvlis*}wn *t:'ry
ittig, vagy egé§uen rn*:gsiill_*le. i{tlgyi;ihú ál}rrtrrk }lres&*t§
hrlllái halnrczilritak iissze *g1, li*r:rb a!jirlllltr. §rtrtrl<;ríl }l19.
váng virlt. §ag.vrlllb :1ilatok vtlnrri:'rsli*xk irán.yx, ;nilg li
,1iin *tíxr is rlle6látsxott * ieÓ§cti ta!*,i*tr" §tlk r*,v*rerg. vi3r1,.}-
ltg, karcalás{,}5 rx\iü{r}. az idtgr:s nr*lttliiilót kí:pe,

"*. §irl
-, -. 'fesg/lk ]

,*,,, I;iiiotl i!rl rrl:ir leilgett pt,nilill=i'i
*, Nol j{át ii*?

..--... Érr iexr" Ér,dek.es,
- ttl!.
- - ll!:kete,.,
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-* Ye.s.
-* l"In lalaki rárrrtróz és neru isnrer, azl gondolná,

lrr.lsy nrnlatt, \,1€}. criollo vagyok . . . ?_ Yes.
-.- F]n 1rerlig, r,zl nem akarom!* ,Yes.
* I.ernosorn az arcont . . . van az iin kulrrcsálr*lt víz?

- t*es, Tessek!
§fr, Co<lk, a ,kót nrarkát tartotta, én perlig beleiintiittern

* liulacs alján levő milradók vizet. Nerrr lelrÖtett tiil,ilr eg.t,
decinúl. Á fele így is kifolyt.

Mr. Cook fi€grno§dott. Á fek*te foltok arcán ós kezein
.ry*_ts.,srivcrkkí,,hullánrokká alakultak órdekesen" Me§-
tijfiilkiiziitt zsehkerrdőjével, dt rniutátr ,az is csrrpa liorcrn:t
volt, nróg órdekeseb}: r.onalhatások keletkeztek,

"* Yclu §ee . , . rendlrerr vagytlk?
.__ ._A.. 

neve!ólt. tlig bírtam vissznf<rjtrrni. Jrrsé brrrirtsi'rgo§an
röhögött :r háttórlren.

- Yes ** feleltem aztírn lralírlos konrolysírggal,
_ , 

Jó_ieltli1; ltrr,:rgrrtttrrt'k elllretr a siitr]ikenrórrciircrl, atrogv
José clnevczte"

pa.sztalatlúl lrrdtrrk, h<rg1, alrol ertlú,sec \.arl, íasy nlr}{|:l§ :]íű, ott lrujkál az indiírn-is. Sikoir sosÖnr flinad."a kfir'lnycli
lrelátlralír tcrelrct ulá,ija _-- i,rtllc!ő okokbr'll,
. ... E1l1ren azon tűnődte.nr, lrogy rrri lehet az okx * kót pai"f
külónlxjziísrlgéneli, mikor a *** me§i§zólíilr, Jriszkas},r;irnau.iiával a vógtel*n sík feló mtlt§tfí:

-*- I?ampa rle §alins*. "..'- l}itrrrllit dtr ,Snlirrts ? , . . sils 1lrrszlll')
lg,v,nrírr nregórlettem, miórt ilyerr fehér a íii:{t itt"* í{rrnnan ez fi. sok §ó?* A salinákból ."" *zek olyatl ,.. lagurr:-!k" s*nor.

_ _** lilhagytuk hát * §ertaot? l:]rre tllirin nilrcsenek il
,.intlios'o?

--, j\inc§ene}r, sertor. . "

-* .Iosó " . . ezért. az örvetrrl,e tcs lrirílli r:gv ritlílárka
J,álinkát. , .

*"- I(öszöniiln, rn:ir ilr"arrt, §enor , . "_* N'em }:aj, no ! Igyál niég egyet " - .
-** Kettót ittarn, senor. , . ,

,-. Mit rrronclott cz a fipanyoi gránd? ,-. ki_,r<leztt:

kültinös lratás-
§al volt reám,
ahogy ígv bele-

lovagoltunk
ebbe a fekete
végtelenbe.

Á seríqo
tragótliája"

De n€m*
c§ak a sertao-é,
hanem a §zu-
nyogoké is. §e
volt különtren
a dcllogtran az
egyetlen vi-
gasztaló . . .

Azt mond-'ja azoírban
José, lrogy itt()gy }tónap
ntulva minden

zötd lesz.
amint megin-
dulna}r az esők.

A rrrrrlák
lába óles cson-
kokat törl Ie.
leégett bokrrrk

*
}lelgsztttlq:scdett lérlihulltr:ll:rr,l btlkkltlll.rtttli

Ctlak.
I*ogy

erre tlincs el}ert -
§ég" . "

íltttst:

aaí, n§
watcll . , 

"Parancsolja az
órániat ! -,-
szóll- az angcl.
Iiiv*t|,c dutr""?a-
íetlelii ilr.alrv-
óráj jlt ós r,rr}a*
nyujtot-ta it
rnrizo*n ali ,

Igy iőzöti
le engern Mr"
Cook.

Kt!sribli
ug_yan szolgá*
latai jutalrná*l
két mulát. *r
Es[ehtnnal ki*
alliurlott }:éren
íelül móg száa
rlollárí is kí*
trlrrtt. alni iil, lr

nrararlr.tin5rai vcrltak ezck. §6;y v,ízrnosi.s mellett. egy rne$-
sz.erresedett íórfiholttestre bl,rkkantunk, Nem.ltböiett ieí,isnrerrri rajta, rnilyen flrjtírhoz tart<;zott, nerrr veilt körülóttesetnnli lárg,t.. Egi,szcn bele1lIe il peIn\t.. Kiiriilötte a liiz|)orzillmas ttyornai. Ilettentii lűzvihar: lehetett ez. akkirr
trrnrbollratott, mik<rr n:i a Puma Hídalgó-n vrrltunk,.

§mlt egy névlelerr folyócskíhoz Órtünk. I{iálra kerr;s-ieirr Bolivia rész,leles tórkólién fi nevél. Norrr volt található"
|e,a1 1srou, hogy szaggatott vonalai lx voltak j"s!;rr*,
tehír,t, hrr nern is ez-en a-iészerr, tle l,alalrol nyrrgatalibia nrrir
.irirtak rr írll1.ónál.

}lirrtírn nem éreztern m.iganrat hivatottrr;rk :rrra, hog1.
].^l1,9"T",,:lt olyarrkópp"r, *zógállom, husy folyók cg'v.szcrrt. inelilitt ttevét m_crö ludolnányoskodástxit lnegválÖ.
tás§tlrn, nern adtam ntlki .nevel. 1lg1;-ahogy, ameOdig láttuXl lrrlyri*t, J:e.iegyeztüli rr ti.rképltc, 

" 

" 
tiiirr,i?'"i nern tiirődtiink"

.._.,_,_1. ''r,Íl:jl, 
pl:tqn isrnét §yöny66i niivónyzet íc;garlotttltlnkt:l. li,kcrestiink egy gúzlót ós nómi neírCzsógcÉ'után,álgrizoltunlr rr nrrrlírkkai. ,,t tritvr p*rt perrryés ,,dit. n tÚ";ithtlrdllr'a lrrttnut, §linle$.y k,ótsziri, lóllísre .'trnrtltltttk ltrl ltptaire-lir:, alrol nz elsií rlolgrrnk vrrlt liiprinyv:izni *, szcgenyúllaloku1, rrrell,ek rrrál, htinrrrrinapi,r ;riforinán strrrmit "sern

<ltl,ek.

l]z a teriilet nerrr vrrlt alfrrrj{s. ll.ellóres íöldjón itt-ottlliitt ctak fű. linneli lrizonyos fokig iiriill.ünk, rirert nemi,olltrnk ,kilór,e lr lrcnsziiliittek trujXala 1árrrarlásainak. fa-

1er.s;_c[ v"itirgáhan ..,gésl va§yo,'n*ili 
*l:;:,!, u.',Íl'i.

Jttséböt késrillb jr'rruódir kil,vóiilietvénves ietl .§ezrrfa-
yrn;t,lt1. ll,ycn rnirrösel6ólrerr aztárr . gynlrran írt nekünk
Európriba^ tr líerrnr.r.srr*hncientlálrtil ]ielte)'vt l*veleit, ,*iö
egész p*rarlic§rlntrrali tíiiltelctt í"f,l"

. _ _Á leríilct jirval alkalnt;lsallll volt lclvagiásl,a, nrinl *:r..clíjbbi. Anrikrrr reggelcrrkint kikapargaituti -meg 'a 
,serírrr:lr

ös,qz6.37"04g11 lrlte rou{lt rrevű fére§ tojírskáit ltiiiint atot i*l'elVettiik rrz Úlir:irlyt, I}tllIl 1,(}!t ,_.t:|rrri lrkarllilr., tttl,!r- rlrillllheriilnürrk kellrrtl r.olrrlr, 
.l;z,,;l_mrr.it .ielt,ntett, l-s*. irE;*jy

i'Í^}'!:'l ezí'r,. .r,il§1, móg '1iilll, - 
nrú'rfiildet zsini,ingyenn*ei,

Je.letett ltrvagrrlrri, :\ rnaglls fűnck hír* se volt trre""*g$sr.ex
küliinleges, §atrlya ntivi*iyzet leplc be x síkot n*gy i"lto!.-lian, A só aztlnlrarr rnindeniitt iricsiltogott a fű k§züL §*khelyen találunk pocsolyákat. etek azőrri:an sírsak, ilrat§!"lanok voltak" llnnek ellerlére itt-íxt eló8§éges iha1l5 viaet i-o
találtunk.

. Xülönös, ünnep€tyes csendje vrrlt a Ptrnrpa de Salinas^ntk, ránkraga<lt * lrallgatása".'. §zinte k*re,sztiil írramlott
ra.jturrk a vidók cscndje. A nyugtalan, véres, poros, fl,ketl:síkok rrtrin kclienr*s, nyugorttj tiiirr<tes utazás'kii,,.etk*zett"
Mikor. este rncggyujtotiuk u táhortüeet, átjárta Ü;;;;;valami_ódes, különljs vágrv. Setiol félelcin, .Örrol ,r3,ugtu;orr-
ság, se}rol vadál]atok za.igtisa, l.nrlnrarhák l.,iigóse, ez'a ke
serű-sírs p_§§zt,r a Csiinel 

"örszriga 
vott. tiiern aj'ntt tliptírléktl!rníst, *sali csiindr:t. *" 

rr,,;.§i]ntl 
nagytlrr jri v*!;rÜi v*it,

1á



e t*ffi§ rÁp*g*§og*mn*L
a xwpt**-iSqi*§,§l{ §§t;y,fÉil [*l,[

llil-A AilAfiy t:;rvÁP* ] !:.!l1ii!!:!!.

'1 iii-:l,riitil,, 1,i!t,{r,. lltri,:i,q.ili, ill,tlüili. ,íii;, :i!liiii.li,lit *!;iri !;ii,
iii;l,i,.ile,i;ijl.,íii,1,;liik:!?i,ri;'}l rtrl:j{t;ii{iirrili,;lIi,t,irrl]i: 1,1rilliiirli",.
rl"i.'l'szlili{ }1,ir-, gl'rr.i!,íl-, g:'+r,- i,s r"!l:irl;jl il!lrrtttJ,::iii;ri §iti",,lril
li]i,lriái:l;,r :,', iig" i,s 1i)íli.} tis. iiilirii1l vliiIai,;,iirjl;. {;\,:'if|:ll}j:r|,:

l:1J},ittr ltrii*, i.lillijrr}l,il{,s t.r,:ir.ril;,;r :{i,i{j 1i§. ,.irl!l: }.,ttt:,iii:ijlll] i.,.

i]i,.i]i! i}ililtl111ltrirsl ;r.rlllt,il:,rtr i*r,ll t,ii,lr;t ii,1,:]. -!, i"ltiiill!ii;';:. i;l:l:,,
l.::ítt,_clr|ii:lii jt'i't.,l.i, ',,;,llir i-iibilili l,iii/,i t:i]ii,j ili:.li rll,ií l1;! _ .7:11;11

.l ;r 1,1 ;'i 1: 4. ;" 1i 1, f 1, l ii i llt, r_, }; l.; l. i i ir i j il ii r, 1 
"

,\ ir;ltl!il;ii..l.:,tlrrih,ikltllli í]',i}..'J{jilil ii5,t r:l'Í!l l;_iilli; ,:l

1,,;111|11,i,ii;t.i,rr.i!li,ilrl; r,liti, };,;l l: ]il,),i:li!ir,]'|i§;r|i"i \.1,};+,j,.:tl)-
r 1lr;,tril;1,1 {:slr}l :ilij;rl,tilirlllt;i.j,rtl. j:;t ji,iit:, ;l i:ói_ili }i;"lrl'Ll:,,l,!lli i.
]!1 t]1 i)tiiiil;l llt,l,.,ii|!;.iil,:"l l}illnrl:1i.:'!lr;ir:" l]]l,:lllirti il- i, t,r;,lI]ll,ii,
,,rlri";r::ii llllirllt;l i illli.t:tlr il:.itiirii l.i. 1,1ir,l,i :l ]r:ll,:l;.,, ,i, :]:,,i ::ii:;.I
.,,ii;'1 tl;;i1119::l:;.,.] ;,,,l|,i,lllr.:l{i.',li,lj li:;{l,i , "i],]ll{:i ;iíiril4;i,; l;ll,t']rl: .i!.

.':]]:,!a-iit:]l};'ill}it i;liil;,]ilizltl riltr;jili,:: i.':'l l._,:,,r;,; !;:il; iil1;,;l, ;ji:;ll
i,lilrli)", at?, ]l{lli iig.-1,1 r,tilirl it;i.*1 i,::'l]lll:: ,,i;:r1,1:;.r| :i . ;;: , ii'i:']

!.11. .lq r;1,1]j,r. a;,,i;iiiilt]iiii.\:l}i J ],i ltr,li;,l, ,.,.l,ii;1| }li,i,r,::]',:l: ]l]:l
i. :ltitlti;li ] ]i,;,],"]:! i},iijl',,i!i.;]:!l i]í]!:1-,i,i"l,_;":r1',!,ilri|:1li]]i,.,!,
,:? il ll it:l,i;lltl!,i i 1,1i,

.\ 1,i]i}alj;1'l}li},]it l;r,;ltirl,ti; |:li "i; ].|, : i ]l,., , i:, ,

,il!.:t,.iia|l., i.l igl 1,1igllrit.;t.i.}{.::,tlil}í'Jii:i,r;llil:;:l:iiili;;lil. tl;ii"
1rlli::i:ti,., i'ltlt;9,l ,- ,ii;lil:t . ht;lJl, ,r t,tij.lir;;r;;,: iil: i:i lltiritij l,-ii;il
ilii,i.ll;t-i!iij"l.f{;ilir :i,llr,lllri.l)allIfj1, q*ii;il.iil,::,;lli!.j1]}::lill l;il,j
i'lll;ltj_lr;l,'til;tlllsrti. ;-l"k,:!r 1i\ \:/it)i l, ii.j,r,;il-r'l:,,: ,,Ii! l."iirr}1 r,il;":
j: lrl;, llli l.i li 1; ilii.l*,i .

.': ;_i','ríj!ill,,,:tlJ;;iji ii,l;t,,l;,i,1,:t§ i|,.illt il,'ltt;t";'il ll, !,|r]'.'rll,
:,rji;li;'iil:tir 1. i;:.l _,;,l1 :,i l,g _i9 iIt.ii.l], í.i,;lr.jii;1;l11;lq,itii ll i,tl!rl1;,

i't,.;/';(il " 1:íigl ii ; r,1,1tti?. l'il;ili;;ili,',i l!il l,i ri|. tij.itrs, 'íaitti; t':i;li
.,J], \- lj1l i!}i, Jtil;:'.' :i i;í,í:.t:l1,ilili;,l1 l;i;i}'t :'. .:.i.1'lijiiltíli)\ iJ4Ji-tj " :l

{ril.iiriqy,,llr:zr,{!l,i yirl;', ltttlg;i::;i!::;tig ,,11l,,i11l iiirl,jlt.
]\ i'l)§;rl'1iI,1:,;:1,tt1,1r:;iccl.rlli},]l1i\,]] ir:l.ri,rlr!il,tli lr!|íl'ittj,,,\

;'1;ijliir;,l}a)ilr})li ijir";: lll],;i.,x,,t]. i!ii]*;}§l,;] ,i.r'i;l,'l li:,'
i;',lt:;.1:ii ri.;i- i'r;iiiit,. ]'l;jii;;,tír,;,tt:t .;1;,;11; 1iili ]it!:ti'l, "'
l;, ,i l- l,"EÍ1 íl;1;ilill,i;l;l,,r,riiil,ill,i ..7,,,,| 1,11,1;1 t_1,,, .

i,,: ]l l l , 11j.',i.,l111l i];}i.-:,ili}[ 1.;ii;l;;".rlii i !l1lI i'{!fi'ili)ii
:i ]] _ !,,, lIi,i}í,.ii,j)i,: !] :j.1:.;jji!ii}!,|..1,1] l;.1i,ill!rl,ti }t:,- 

]

i.'l,.i,l,..;lr. 1!illllilr ;l j',:lrittl" ]Éi,l! l]_!:!l i:;,'! :'{i':i. iI

]i.iij.;i1'l:rllil'1,1i il;lJl:i:,.,tis i;i!j:ir:llli,r.i:t"._tr]:;t,,i,i]rli.
] 1 l. ::1,1 ;'i l:,. j ;'i.r:; i r, ;':l } i'i l i,,, l l :l:'t i,;

,1 i',11;.1;1,;,11,i1 ,,,il]ll,i j,;ill, p.. rt1j tilt;;.,. li,l
j,a]|,!!lil í:]:,: r,ltlrlt...i |1.1 l,iltitrlii:iiit:ll,,,:;ri.jil],;. l'1l'

..i},,itrirl" ii,r.l],i;l:ll;tli,li l,iitl jlt:",,r,;,r'l!i,, ! l\1,:!.1]l{\ |tii'i
,"1}1,1r' 

1,1 r1111 l',*;l.iri|_iij ,,, í,ti1,!/_.l.i,r,l:1,1 i 1li, trlir*r:,i,
|{iliíi} r!:; i,;it,!lllllrliir,;,l1 i ;l1}r:l!i:i;r;l::}ii, ;}ii !l, i!
s.l1iil-.!i,i]t,l,!,1ílil,í1l, \;, rtllrlri 1",rlr,;rlltlll l,jliÍ;"
:!í}1!lI i.. l;,li,rtr igtn 1:,:.",.lt,,, lrr,,c,", r r':6lll, 1 lrp, ,r&'
li,i,lr::,', ir,il ],l;,, ? ll;.,, l:;-ilil:{ ],li ],'..- t]i' l:l:1:i,,,l. P'lP..,,1,:,.,..,.

l]|]],!: :,i:,l|! .,i:l.:;,;'lrT, 1, 1:'rllrr ;rr:]::]j. !'r,}1,,.|,l.:r!?]:ii:: +,. i,:"-r"'"

irril l;1;r!íl::,l:l l.|:r4, 1 j,llr:,],:, ;,l";]r:,ij,1l;,"1,1;1l!.
i..:i.-,..,l,:.l:.:'.l...r.]:!ii!'...]..

@
/l
íi lf,

d
1

!ir,,rll,,t,r ii#i,iJ ;ii,ii,,!j.l;l;ji... lll, i.,u ;] j r.!'iii.]| l:i;'i,il,:"l, ijj ]i;i }: :].,

t'\,*i}t} l{_.iiil(:i.i,r:, l,i.ll!ti'lllr.,",;l. }tlt1.1;titilb !l}1!g 1!ll iattiHi;::)i q"d.

l\ vil,iitti,,,lt,; iil1;,rilisilt,. ilii!l'!iiíitlir:srlli.!}r,l} íl7 !"i{_,iiírl}i,

]llrtitit bilritil,i.t,ii r;Jri,lilli|r i!,ti,;i_ i:,ir {!i!,].:ai,{,j:i. t}l\] 1l||iiilií_,}ill;.
l1r ltt;,lgttt];".iitlrt ;l1..,lilrl,i, l;ti,it it1,1; i'i:ril,;li i;:" ;t;l:l:lt;r:.lji'i,:i i:iliti
,1lllilr}§;ii kii;,,,ll,],lr 1,iiltl,ii ir i;\!}1],l1':T,iIi!|'.il:,.r,l,,:'l,tit;i:i]',:ii!:
x]ilii],Il1}i']Ji,;i;1^ ,iz i,ir.i..] 1,1;lt iri.=,ii,,"i l,i; ;!il]J.i.)i',14i:lil] i:li,lll]ill:
}(}{l;, !'iilr,ii :,;,li,:. ,,\:: "],"i;" 1,1r,li';:i]l lir:,l ii:lttjIlli i irillirirlirg;iiii
iqi,rtjr';k, |i;L:|r.,r,i;:1]iii]i;.r ,.r; \"] ]|l ,, l,,i;i:" t,ii!],Jii,itili

i{,.1]jli}l!,!r.!ii:; ]li.r;,ll!1,lii. l:i;: ,:li,Ii,:;l;. i;],, íi]:i! , ,liiiit i'lli.,,
Ilt,i ji i.r._ .ij,1;1:; |1,111i1- i't'lilil_, ,,l ],',r, ',r"1 r {,t,.]ili]} 11ll!,3|" i'1,Il,':

]Ji',|il, l!1iili,ll, ]-;:i:i-,' i;,l}r"; i:'r:l;J9.ii. iiii;. 1'l:l',l'1,1 ;iii,r1l1;i!,;l;
l1í l.,J.

.r.;, ;,]r:]i | ;.i}:I t a!i)í,l1.i,ii t,,1 ;;l i1 i,r,,: li:;: lt:i L

;,!]l\]1|ti,:1 .;íi; !i.:iij{ 1',}]'l,,] /,il]1,iii] ]1 ;}i:li]!].'
l:,l;rrttlii 1i;rlr:,,;,;, :::i.,,'ljr,íi l l ,. ii ll, i,.ri:l:l
jr ,.; 1 i,, ":.,;. i i .,. . ]

1lil,,i,,,.,.i ii:.ii!, :i i r,|,l:1,ii. !,:}ij1, ;t:,l :lIi,i,l.;,rrilLl,rllrii i!i)ít!l}1i],
l;!i:sr"ltt:il iL,l',],,,li,.l_; ,l iiiitl,,í,ti"iii ltll:r : Ilr",l111:l'rii;1l, '1l] ll;l,
:jljt!jiíj:]1i,],]..,:,,; ;;)l.,*ij,, !iil.iir :l ["t,lrli;,:i," l;li,!t, rrii,rli;lr-li- l,.;,i
l{';J r.,il1,'. i,..1i, ,,.:,;"}.i,i :izr'lliiili,jr,l,, liil. ]i:1 " iiit íttji{ii)tii)l,,l,i,l?,],

ti;,. .i i ll.i,::..:}-:ii_i. t,,|;]:i li7 i.,l|]!. i 1l;1; ii.ii1l1t; t, i,|aiill]í i iíil.i
{.ri,iij:1{l. ,,:,l]r.:il] ,|i,,./,:;ii]í}i\.1:,i li l i;íi!iIli}l!híi1;1;l:pi q"l t;i1{}{i]í;i],,l

!,ú,Áii]i. ]!í!:}i]j ,];i];:..!i}i} J:iitl,ii::l} i,;I ,i:. ,iri.:ii l}rlr,]1,{)i!}) i'ltiilii_!ií ll
."i,,,l"i:;;:,r:}r.a ;ijt;l;ij ]ii]q.\i]iil}::;j:t]il,,i::tilis,;1, ]lillii:]t}.i {}'ll'!irl,
}}rii|ll}:i, Ii;i;ir]l,ii 1:1,1il|i 1,1, i l,t,i,1ll:ll ;l s71]}|;i. it,§;lli,li. ]lriltrrl
1']].i !.ti:iiíi;:]j . i l::,]i:i. i.:l;;i,r] l],,.,;lt'í . l,;'iir'li. lillr!ilil'k1l| ;ir',tiiil
;,|,;:]ij(,il i.:i;{\, {:,ti,.i{i}i_,ít i',,i ili,] §r. iiii]ll)j. \;1,1.,,',1;,,:,sll;{{, i;:;a,lj
,,:,,j;tl,ir li'l]r,:!!r::r; :,r.iiik. itrl,r1, :i 1,iii},tl,,.]lii 1,1,i,r:l]l,:],:i,,li,1l .,l":,
l;l:il}iLl,t :irijí]):ii!;ii !,,. ll r,l;]il i,i!!r,i i't,ir,! i,

,,\ *-.1,1t.illrl;l:jr:i;;i| ,,],,,j;i,]}j 111,1ri ll,!,lr:'t" }.!rll: !.,1,1iir ;li:|,l,i ,il,jtl.

li}i]i,i. ,ii}s1,](,}n |;;ti,lt:r:,i.il,i, ! !.111i,I L;lli);]iii:ir rriiJ< !i}i]1; {:itl!i]ii.'i:l:
ii l l.t,{i]l .1,1 ;i;1 rllili;;tlr,lrl;:l;,:,iii,;,l ;riii,:ii,iiinrl s;i|, 1.1:l,:i'l,!.ii,:hi,r .,

'.'ir,'i!llilr,;i;i i::; ;j:,, r]i:|:]i:, ,:,,',,i i;,"":l,i,1 i íir ,r]|irrlll'l, ;i i,,rl"]iti,
i:i.l'3l', lllllLill;'r ;]! i, !,.]i.j j.

i,,l]i,- -:. :,. -

t ] -,"'&l ,}.
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A gáirboni!,rá,k alnkj* t'l* nagy*iágll lll*sc}rlló n rrrpt,-crllalású
bonrbilktihoa. .&x drxd:kel!.} g},t,jt{}. tlgyilllatr a hoxrti* fullií
is *uélrtllr*szti és a lrt,lii! lóvii szí|rlrrl, vagl,ftivóktrrrv í!.}dfg$;{í
hnrt,at.lrag, tl1-,rlrl*r|rr;1, vag.l,, clpáro}ogva .fejli ki trr*tág*í,,

I;lliicólnk +,llen, it iiivóllo* v+llószlriiilr:g i19 !l. 11, l;rieírllg-
gáai-ltlmtrrát fo6!;iii htlrtrá:ltri, rill:,l}r s lc;r*sah*tástlt- íls a gáz"
horlrh* iulrtjrl*nság*il, rgyesíti" tir o'iy tlrt54y rtlbb*nirliiít,i,itirl
lrír, rrrely !1í.lnrc§iik srlitrr:;ro*zli, rlo lragvobll tál.n}s$gr:t rzél
is sUtillia a véknt,,v i:tinrtiatalrli . t *lr:it í"eí,!,§?§1.1,{ 1,1.1i,::gt,r ris
sí:llt'7.

r\ világítt'ilr*rrlblrii at a z tli j el i }iorrrhlr nr'r k }rarztrit}j ák. lia
*lz §j sölt!ljéli*n céteot1 hiutr|r;ti,cítlssel irk:lrrt*k vala|nt:!x
í*ntosttblt célt c}tal;i}n,i, [:]zelr ifitlrl n*6y í4nycttjií áüyi:rst{
tnrlalnrazó h;:ivolyel<. nrrrl,ytl* *jtőcrrlyiir* v*nnali. $ztr,:}\,i,
ds lebeg$,siik *ijTtl*;,l *z g};rlllrk *lteriilő t{nr{)Fin,í. il*scn tliog-
v'lá§ítják.

Á grlzptl,firetczésro éri.jiili azl, *z cljírrárt, lrr*1;1, ;-xp;ilii-
${épel<r,ri|, fol1, 1íl,-rr111, l l almnlúl h F,,t ír' ve§l, i lt arca n t, aga l, iirr tl at
alá. §a t iibtríéltkdpp*n t iir t d rr il ri . I .cq*gy-szcr íllrll rnórlj a, hngy
a }rar*:arryagr"rt a re;lirlőgt'ipln ltvő t.arlálytiói r:§vsztlr{írln lii-
iintik. tis *ir. esií.{ot,ntíjliblin Itllltrl}. A rrrá.;ilt *rlrlljir, ii..!gy .1

tnrtályliól trillly*nr:t;lsal l'rrjják ki * gázi,. lrtrriv rtiiti :**h4z
ki'tl *zirll ,1r iiiltlr,*. A ncrnrt,1,*zíls n$§y hrllrárr;,*t. ht6l, rvr*ii

,,,i..,,

!;*rp:i ll:,i t rl:il!'li.j{ilil

n}ar:sonvau gzálló §épekliil aik;llnr:lzllaiti t:rtrl;lrénnítll.
}lat.ásos rl titiszer, ir iollahri -i a rllii1.o k h a szná lat * i*- l.]z ;rhilay;
fl!, }tog"v v{knnyfalu ür,egctlényekt,t töltenck meg :r iilit.r!-
kritry 1rar*atr}-agsei rls az*lrat ctr*trál,iálr le a §ópr:kyíit. 

-

. l,"eF,li]nb}ran nz tI. n,, bcml,alttlrlnt,tnzó ,,l,i:ir.,i*.al kísr(l.
lctr::zntk * kű]ítitq}i nagyltatrilmali. lie ú§r iiiril'rnik. bi:91
íi:iit§it§s,tl repiil{í $épekrő1, lti.:{i :3$(} lig" slíl!511 j,!íi,r-ít}ie1 ij
gytljttl.s* gázbonrlrákat tettrr"k, rnri3llli 20{} -:tüü rnói{lrrf á
fij,ld ítlsei*rl fe}ett rohbanr,,a" tnél"grllrő .i,cri*rlnrrl|rnl 

nag1,,
l c;-iilc|_rrl selit fre,,skclik.

.r* tárg.ya!l, bombatíprrsolr ki"j,xii], }ratílsrrj<ra v*]ó tekin-
tetl el i*§il.*sze tleinrescl_rbek ;a gvlr.itóbrinrbáil. r:tánirk 3
ktilön}:löitii rob}rar:óbary;lrír}i kiivetlir.zfi.i::}i ó§ riteiisrl hr:Ivrc
keriilnek a gázhoínbák. Ii]z a srirl.enrí ;reoirllnt} csfi.k ak'Écri.
állítható í6, tel" lr* í*}t,étr:}r:reiik" hogy ü }rle§|ánr;ldoli
}akósság, í! véíl*keíó§r* iti van kópr:e.re.' i3!!pn}rczi! tse1lrcrl"
a ${á? 8 legalaka}rnasahir pánik e.lííiclé§ó§dire,

Á. b*rrlba,tfu:nac}.ásnk,lijrltlnhc{.n*k ; egyf§ llr!!zt;t,l- l;onl-
bákk*l, §or$rrtt,Ofi b*nrbrrv*l$sge} ós tömeges }rornbáerlssa!"
, Jlg;:.*s }rr:inbák v*t_ésót akkol végr,ik: ri }lombázógépe}r,
ha_ f+lat]n1 trli hiznnyos fontns cé nitnak nag;i iirn^l<-ircrii' tÜrrr-
lrákkal r.lló elpus:rl{t§sa. §sy*§ lrornbákaf .vígsxinies rr:pu,-

itlsilöi és zu}rant'l repiilé.i§ei veínek. ;\r clőbbi esetirerr kültitt"
lrgts nríísatrr*l szúmítják ki a vrl{,tíe,i*}n*kct. i.ilelve vógzilt
* cÓ!z:,1str., ,.- ar rrt{l!.lb! e§*thsi} :r *:rlljír,| nagy maga§sá#baü}-
7 ."lt{j{}ü m(l{orctt m*sközclítíi §óp, lib. 60 fokcis §u.ii§beil
r'rriási sellrlgsógg*l iecsap reá ós na§l., airm6r*tíí barnhájá1
{:á{S§í ítíitdj§orr_varr. 5{_},.-100 nrét.elen á t.:él f{ilött. ejl.i le.

A, srrlozato;i honrb:rr"ctí,s lírl\,íjgt, az. hogy rl*i*nreiy
r:t!ltr:riilet liiliilt zárt köt_*!ékl;tri, víz§zintt§ irány,,}:an szállí:
repiiliíalalrlllat, nagyllhb szátt"lll btlrtllrát <1olr --, ól. ptrttig'.
lrrirrtltn góp ltiiXiin kíi}cin l.ii}rl, }lcrnrtrát, trleshetároe(ltt idő-
köziil*bon, egyrnás után, {P_l., nrír§odp§faeilkónt e6yet.)

:\ törtr*gr:si hl:nr}rilzás rnritlszt,rc allllan r't}l, !lrrgy ;t, tirmatli;
r{piilÖalaki}lrit }nlfidi:ll_ gép$,,e§},íiu€rre {l{rt}ja J* iissa+,.i
ltlltrlllítil.

trtí kír,íln*tx nlegjegyezlri, lrogy az X,{t35, óvi áilapntot
felti!ntel.ii nórylel nrtattlk szerin!., {ise]rgzlor,ák!ának 1i]t]ü,
}ltlrnániírnak §00, ,,Iiigcszláviának 700, lt r:seh*kktrtr szövel".
séges §zavjc{nck perlig, lfirtr/:pában{000 }iadirepiilögépt
\rgn, -- tehát tissz.escrl 6§t]ü etrl*nségcs géppcl kell saárnc}i-
nllnk, }"Iri elfoga*ljLrk *rt a &íinet vélernénl,t, h*gy a, batli-
rtpiil S gópek iii:, i}í! !d-zl a l kulnl as lírgi l álrra<lásck végreh*;i 1, á-
sá ra. {i 91, nr §8á] lfi pit]l§ti rrk. trtrgy i{ag1,.arorszáf;§t], )}áb$ri'l
tsetótr 1Si,O }rcnrhlil,rlgé;l lerl..r'*lgeti ! Ez a §íárn nlári§ tTtc§-
kiizeiiti * kétczr*t ég f§},rrr. nől*,e};cdiílrcn váii, bi§íe!} ii
sfiabai]on íe93,r;r"rrkrlő }rataltrrak túgiílo{tája napról-nlpxi
gyarapoclik, Dc *iini fog ez a gz,ánr, *zirlta} il, }itlg;v a lr*lli-
rrlpi-iliigópck lltr]iszaki f*,ilőrlds* tlly glipelre{, is a}k:_llnr*ssri {ag
telrni |rrlrn!r*l.árrt:rtiiisokil"a, rnciyek ncm kilncx}dí,ltát: !l:,
cólokrx i:piilíek, {I}}. e ;tri:rri*rltlri repiiltig$;;ek i}

Á Jrc}t§z§iíi légih:re-l*ríili Jrar*:esrktjzcin{itri hatá§ár{il. {}

}eglehetel'|errellb íirlz.rstlk:rt ]clret_ §lva§rú i;s kdprrkr:ll áirrá,
zolva látrii. .,§gósz y*il$§íJk píií{:ck :ilaf,t rirxrlralryiazl*
válrrali !" .,{i:ázfr:lírlik }lpik €l }ra §t.*ák$t ds az $}rr|}ttr,{:ii,
rlint §, legr,*k lrrrila,nal; l" ,,{iyá"r*lt ós í,,rőrlriívrk r,§5§z{:ríi.:í]
a itvegr]íltrr t,tpüln*k {s tltiirrn*l,; a föl<i szírrérii1 |"' Iizek lr
,rérlrktipr-k hnrrrisai< ! ,A lrigicr,{ili feg5,,vcrcin<,k is k*rlát:.lzott
:; lr:ltága tls ol_vr, e}leníé!".nrr:ly t;elrr !*ij*s*n:,-,óiltelr:rrijl íl}l *
llig.ilánlat}ásol<kal sxil,*hetl. *:tl ;t }r*!;i,st igtrl ll;l,g1, nl{.tlók
}:!0§ c$öi,ik*triheíi ! .,1ó*;rn, iálÉyilili{í}§ szcnpolríból tlÓZiil :i
kórtirlsl. l,rio§áilapít},iató, }tergv a tárnarló hál:e*l,fó}r .hirl ásl
ngl,tkrzil,i r'lél,ni,

i, Éli1céiOk. tltlli;t:r*k és ri}iatci< l*kűeilésé{,,
2" §{intlentret-rtii. a haclviselíl§rt ft:rltr.rssággai bír<'i a!}y}"]l§,

{akilhelyek, gi,árak, kiizrrrűvek és * közlekerlósi }:ertnllr,..
réselr lrasen íllli at atl arrtrá trit elé t. iilot ve szót,roxrtlolá gáí,

it, Ot3,-art. rr}egldientlítii t:rkö}c*i hat,át elrlrésóí . rrtrlr
1}áfiiliía tit az cllená}lás felarlására \-,Elzct"

Ez*n céltlk *!órósílrtl fogla a tánlad* fiil, a t.á,rgy;rlt
}rarces;llrilzökct igénl,hr veltt,li, rnel,y*ck köztil kétségt t]e:tú]
a lrcntbavclélncli van r, legjtllenlőser}b §zfrspe, Azgal ter-
nré§!.frtú§cn nem lehpt §?ámolni, lrclgy vagy ki:rúról*g robbanó.
l,*tgy pedig <ls*kis hrrrca,nyngokkal 

'"öINiitt 
br:mtiákat fog*ak

vetni" fiől_ lrizot"ry*sra vehetíi. hog3" a tánra<l* repüliigépek
elsli }ru l |fulla pl " ri:lrbanóbolnbákat vei-; rombr:lási cé}rail-al,
;l , ámac,lás elnlu}|ával, midőn * helyr*átlíf,ási ós *liakarítági
lnunkálr trrál, rnegintlultak. llgyanerre a, területr* e$y {rjabh
]rtrliátn p!. lnustárgázt vet ys§y l}fíí§etez, hog_y a !rlu$ká-
la|rrltat megnehez{ts* v§g}. }elretetlenné tegye és a c}o}gozó-
k*t. a gázvdrlií eszltiizök alá kdrryszerítse. lj{a rno§l móg ázza!
a lehetrlsó§gr:l is szárnclrrnk. }iog,, a má§oilik tániáilással
egyiclÍÍb*n vagy közvtlientii ulána. s berí""raíiik hullá-tri ezer-
§{árnra gyujtóborrtrákal rlobál, úg3l elkdpeet}rgíjük t hatáot,
arnit *n a herr:eljárás vórltelerrü1 álió etleníélre gyakoroi i l}e
viszoltt blzonytlsair je}lctil*k arri}i i§, hogy a ieelti!}eg elŐ-
kószítelt *s lnegszervezctt. r""-óelekexés k*§*s * }iatagii.ri;fa
elJrirrttásár*, l Íis h* ez :l r*ndszer kió1:;,ill, *e *llei"líó'ineit
*lvcszi a ir*clr,,rit. a, táma<lássai járó i;oekázat viseiósétíí!, már
csak azért |,*, trrcrt a bo:ulravet*srt is alkailrlap;}rati: tlz az
itnnrri:r s*k évszáza,tlo* igazság" }togy ",*exr mi-lrrlelr g*'|,3ló
t lt'lri l i'"

xs

§ MÁ$YA* *§*RK*§§ €§y-e§F §yár$a, ha (évi ?- pengsve§} e!őfix*f*x reá.



§r,tyv*eót

i!rr;..t,l :r:r lt!\;iil t,l;r1::l1,1l;ttt. ltl;r,l lti; ili. l'llr,;lglli §,,rirl'lliri
i'irili 1,1tntlali. ltrcp;irrrlu} ;l trtíiirlli!,ltrll§k:l ,tr r.sr,rkirszltliii;r:
l.§r:ii lr t}lilrrltlllxil ,l]!,i,{" it ,:,lill,,l sztrliii;l; ,,,,;1;:;5111!1,iI rltr!i;i,
§:,ilrlr;vi .lrprt'lsl'r;i lii,l;ri,i{: tlltll.; l,tril:d;i,:,!í!,k{i§l-{ig.tt.ssii11l:l
,1nl }illrltttii;t,vt,."5ilrlp{ riitli.i"ili.. tlr; lirli irriirnr:l ukgilnlrk] ,í;l".ir
rtisziili ílillli! kósriil. íi!r,ritlelni. iirszfr:lt1,1,r"elii lis l'lsie;li ]l,.,.i!

iikri-. {:lr *ili;;lirntlrt;r!, itl. {.*.yik l{:xí:{irJt{}!,l'!)l]!;.llttllk:'t-,,ill,:lr
{:rl_\.1,űlÓ§t,Ó! rrrlur l!lrltli t'! r:!{1,{t!-l lr;'}§t.

f{ÓtfÉl,* eil,!,V '.ílíl, li, jl"t, {,|(}lil: tls b{irrrl;.,r,. iicii,ii kl!;riii
lt }riirr:nl'r, ;ir lirti,lir:l,,llrll i:s illlr.n:ilhl1l'llill, ,\ttlilitrr i,lz ilí,}1,-

'ri}l vliiililoijrl-tri, llit[J{]§i.il} n,irziili ]nl|s, l1{}*}* rrlllr}eliteaiL-* lr

jó tlttvl, iisszes tnlir.irlotr:i:i§;lir,:ri, ,\ l;i}llirknlk jil licrnónl,r:k.
rt,,lk. szítt,az*hllrrli ]i.j!l lr,ntliiili lis egvnllisltr:z ii!i'l3ltr,* kl;ílri§,',
!i:ltiqtrt ii*ll lltlni,,li. ,\,i,-', rrriniisrifii tln1,1.:r l-illigr"lsrlig l*il'

!ilrnli: litti,ilzí!..1 t:!llillt.;r:inlii.!*}illlli;. rr;i;lt':J rilsi:l1;;litll:ti,,,
;\. r,i!lr,lr1,!lrIr1l!.iú §nvl ,:lll t}líllri.iit, iro§r,r:sltli i!1- nlniritrr
§,ur!iílk, g:reil§:ó.lii_} iiliJlij§íigr] jitiír1! Jl]{!g§í,.i}:ítí,r]ii. Á .!ti *xvr,*i.
,}ái{Jv l,ii}-i'il!i;lilltlr sllil,:tjil1; ér ;lziir:l t't,lííir"*sztiii." }:1,1,r+li.kli, .rr.

i:t,,§§,..ri,},t r*ilr"isig!Í t:il_r,",-*rll ;;lig_r i:.,r§- r,il8: i*l'il rlirr.l,,
iítlr!ű}illr iir;.!iii is lig,r,.qz:'rl,ít.i:ik .i;íi§.,!íl;jl,i l.iis l]l;l*ltr;lil,:r
lirg.il'lk lk:l,,\..l *llvv i'r,loirlt:.iíjslji-.: !;.t]li i:t1,:lrit- kt!!.. eg:r, li;,
sr:tlil. li,l*lviie x {'clpil}rí}rril {].l]1,1,{,i !l,sr;:iih tls cg1" :la§r,rr1.;lr-
*lrllvll*: r,i;:e! i:;r!í.ink ll,s *1.1}lr.: ili,il-e:;liii.i l: il;reir]lrlili]ri,rl ii_

fc}lrrelo:í{{*ll*i! r:ilvvtcl. lI* ert.},,r,r.,;tti jikili i!l)l:: iu.l§,;jiiy,;iil, x;r

;:**.r,et 1?1í}§ i.|}l. liti}liial11l:nii. ;1z <'llrl l:i}l]:iL:rl i;is lj:rL9.]ll*lil"i.;

iiirrie!"}ii* i:l r kisrli;}l t:d4llytle írl,.l;,zi:it.,!iilli ",,izi,' i!;;lí,:l:il
rl't" }l<tgr ,jil} eiil1l.!l, :\11i:i hlrgl,i;:rk e;;i, li.i.::riltr,:'r;l lii. tLi*:l; ;i

i't:! **tll :l;l:íi <'lrll,.tí i i;*i i*iilrl.iii],i llli::l, i;s irii;:,: l+v.i!:.}: i;;:f,v-,

iil}i li!lxi;',r*'--{i /il,:: ll,.l:i:"l;l:l1. iq," ll_ _r,ill 1l,i.ir,:,:t:ll iltjl"lr.i= r:l.;lii
l*egllrri:Íl.,i:,:. ,.{'?] 4:!}} 1,{ii :r.r **.{;;l:l_r,*l il§}-ili! 1le'lr,ír:sc;",!i!i lr

ltlli4,1-1'l}li, t"rilili3ill:, lliri*}:,,lri] c}ii::ii}rg ri-lr!, iii;tiitlÍilll; l:" igl
t**sziik {}{ilt t'ilfle$c{'!ii!. "l lt!1:lliaiilili ,:t:,,;tll:l1,lii;t,,i,:i,;: llrl,ii"
Ittli;l llr}i r,.irili {etr*i!;ttr;, l,;rssntl .r}lv'*]§íi,,;llk :,!;'{ i\13.,,|i. i,i..,].

}:*ll tlg-y 1'ílc;k;ilr,;;l k*r,tl",iiiL" Eitl l,irivlirr::.i:!r, rtr:ir<_lilv le!i,.rl t ,

"ir;x, ll:iórl. *;ilil:i}- ]ii'liii|;.ílpllllíl§i]l}ii!. iijfi1 \{}lrrti !{.íi.li{. ;1;: ígi,
kl:zll'i.l. ;,lit,r, r*inclig lít:1l, ij57111 1;1;,;1"i1$ :i§ i,a§:}!l11',1.i:,l-,{iii§{l-

gíri 5í}iiri.i§ rl:eílli.iftjll. !llrs;tltjr!lr1 L{ir}ltlr {_ví;í:r,9ni il:i:rrri. lii,
&iiir:ll1;rlr: isnri:t t*gnti1,{;5_i::: li,i*§,ia]li§,s,zii,. i..s lt itii:,i:ikr:;li! i'i:l:,r"

tlill*tk*l- l,iljlt" r:s;lii l"íríill,r.'il'i:t jrr.:l1 1'l:!:r:,ili*:*iltll:
j!x aalvI i;.rvilitiii kr:rt:!rji,::.lil ll 1iqr!*aili{ ;l 1'lltt11.1,

ii_!ii f{irlllzpr_l:il"rl,1;,ilrirtit:j. !,]:t-l,r,l"riil!tl,;,tl:l::,,1iii 1,1:r!l

I

}l}a{tll}ii;rrlil;l,;. lrx:,lill,]ili, ':t 1,1t!l:t:| :::!r,ra l*,t,i*ll1í itr.llii,":
h*:1'r:n, irxt I hiii;r:wllii ]i.?{lffí,)r,1,!r:.i;-;;lliL. .\i lqIij;rl >zliirlt: lrt*§
sair;rsli,!lr,.llikíl!ill! i;r"kr|l:lljl:ii }rr:i+ *;: +:l]í*vl:l,, ll':!;rl:i1 !:t

ii:i'l,riknr}iirli:tsi;,,.ri.:trt:,i 1,1r:llt +1,.,:tti ie]. rel,',;!el*n;''s k]s t]l1.1.

l,xir}rllillt tr.l:'l,T::li ,'l'liIl,:, i1.1 ,.ti,;r;,a ;ll;*itt:li.. j':i:l:t!, :riliIlr;i; ,il
1.1ir':ii;.*! l:í;:ilr,, lli;::lii.l .l ,:-: ,., 

.. 
, ,". . ',j,,,-. i ) !;i }r,.h::l iitll.i;l

1_1li;l ;;l, lllli*r: l.
i!llsrtlililr:i!ílsáill l:lr:t-]lli i,,,1ir!it, q]l-!],\,í1l i;iiiiin[,rr,i;i{i:iiirril

11;lg: llíg r.l* si!rÜ !|i,l1-1l'i.'iiirl: t_,r:r,i,i:J i:i:i,tii. l}!t,i}í} ",,.t!!ll,;;
i::lsz:tÉlt:l:L;. *iiLi:l tr!v:lt:.:rlli,l', i;irg.vl:i.,:]i1 tl:,1,u1111iilrk.:ll:'ll:.
itr:li111 ;_r1,61 il,]ll,i 

"i1,1;ii:rllr:,i1;;,:li, 
i,.{vi',iill.r;rl1 l-,..il:di51 hi6lll

il;l:r;llr,:ijcn!l il,: iiyl:lli;lr:, .1;::,]:,,,:?,:lii!§i]!1;!111$i; i't,liilr,!ll:.i,l
r:,i'':si,;l lq".,ritíl:il,.:,,l |,;rii. :i;li'lii|]:]]]i il;ll:i":i,,r,.';ll: ],

:1r r:l;r,.*z,jil :ili';ll:ii, al j._i!,",l,ili:,::i! :{rl :rl;r"l,*:li,trdti :iirril:
rltc;r}ir}i't,'iiiJ;:l+li:.rj:li:lpr:;ll:1.1l:rr,.]iii;i;rli,!,;:];i,llrilde* 1:itlnkir'ii
,\:l ls+1'!t:91el, 1,1:.iT! ll;l.--,, t!i,:i"1.1r]ii]i]r!l.;iI,|. ,1l;i rl,iril'rlstlilkr! l,iíill'!,
}]irtlsJrrl;}lt i|Ciiricrii iii1"., ii,,t:,i,i, :,.,,ii.r,ii!:,l,,} _i| ::.i,i!iull lie:ig1,:ll

i'tl|,i_i]i,!l:i..i:I i.i!,ll! rirrjt:_l;', 1r:;;s:rilL: l;;l lllr,r:pí,,].: l.,.ll"'kil! |iirirl
rl:llj, l',.: llr'!ll,ilil iil:r:. i, ,,i.,.-:.i,,:li::-tlt,iii!t §llil;i?i,it.i }i.ir,.r iillntt'
!:,*ill,:i!. li, ,,i,jr:l:l:l:;:il,], :}|::.,};,i,1, i:]ls{:jl.i{,ii ;,1 't, ,, i tl,r,".;"
;l;li; ir.lt,:l'....-,,1;,;i,i: i:1|;,l,,,. .1;;1;,;;;:;1;I L;,,il 1l1;-lt:il., ii:l llrli
1,,r^ rrg1- -]:; i,1l:,:i,",t'.t] !];j'::: .,:_ilil!r,li}!!; }.r::;i ir iiil !i,lrlll" ril.
i't,r11,5*ll i"ij Í'.,!iiir,,:,|1 .,]]r.l..:, :,l;: i;r.:lir:ll,ij,!t *rt,..,r,;r1, {lij§{}}ai.:l'i]i
:i'lr.q?:.;iiii }},:!iln1]:i} t!t ":.:.-,i:r:,t,:.::,:l:.l_ril!::t1 \,rl*li { *_ri!i1'!i]ll{i-
i;:rl: ,!.:.r;:+,lrr!:il:L ;!:ií!]ilii. ..!]: i]i:,]"1 t:t,:i 1iilg.l:akx! ii.,ht,lilitli:
i);.:]l:§ l:i.]i}.i:]i}. ;t;:;}|},}. ,;l1*,l", ;.::,1,ii,:: i.i];:1i1:!19;1 q;]Jlfíl§lik. 1
lltir-ell,;: i]i,ir,,!fj{í,,i' {l:il|r;;i;,iii. 3,,..,,'a llrli rr:::rillilis cil,§ \';
g_Vá}:?1i::ai,3í {]li:i,:,{l]i,nl: }ir::;jiik \ji}§iilgl::i. e§r}k -{éll*rlyiltl lli
i}z ílti\,,, *c j;i.iij;ir.. il1 .tr ii:l:l;,l,,1}}lt;:'i,];l ,;,}iii'i, lrlt:rl igr ll:l
{,|ii:5i{ ,,,)],!!fi!(aitk ;ll''ll;i:i tl: !l1;!,il;l.,.lirlr.:: jrt,lti, 1;]z1_1:"i k.t!! l
iJc,,g;l1i;it *":.;", :-t];{ti: *}ii! ! |i,:";
i:rr,}r,f itc:,li,

,í,_iil;]rl iig}r:ls,]ti k{:!_i i!;i ii, ]i. ,,1rlur*lrlji.i';l'' ll;iiiiil ;,riszq:i.
i;::!íi,{li::,1.ij?i:qn,}r*:. |iii!ii;liji. l:ll;i:].*il}.* t.i]litrali ae'i.eí,.:Íil{:]i:ii
li l'ti,í-!illct. nlx.:}1, l! !'1 -t;:11]!1'1;;;,1 iiales. 1l;*.:ri }irlLillil -. ligáslr;';i'lillr,llicii]i. 

1;,:_i :i 1l:liilrIl1 rliil:"i!; }:iq, :ll<:llg{:!:rl,r.í llllíijiiil.
it:t tril,rju:"lrirl,!|"l;rq.fit,;:::;r,,lii'l1.1 ']::,i:: ill li:r*l! l'..:l:i!tllj. r:tr:,

r. r,'iik , {^: i |,,; ! !:,j,,:,l,,
i,í;;{:r *,:i,1,:ltl.:r! l.i:!,.t:,i'!i a;l,]|1]il]r'.ja,a]§!,,t;i|:I srilt lróllii,

,\r, l.!r_§l,iilllil !-:i:,ll.:l,t,, !ji i,.|i:iir;i!!i::;llg§tri..:.;:;,lii *r_lr:9tt,:!, ttr:: r,gr;
l.:i:; i!*:,l::lsi,§gili }.it'i;],:!|]i .,. !,;l:1,1iiirl?ii:r'*, iiilt-; i", r : "-1t l r

t,t'rc]l1,1. },-q.:, ill,,r:liii;:-l . l1lii:::a:rj;ll i;lri;:-:!,ll}r:liltr*1 ggr, !rlri;l
i'lllt,,'i r i,r.bt l'!i!;.1t;;,:!;, r, 1,1!li:l ,1 :1jiilii! lltctli:,:u,, (,.]111l'.{ !chi!lli,
,ili'r,.. .r. }:t.!§r! !ir{.;!]!liltl]: i,i,r,i,]' iia!ltil:il:l,r:;:i tiirtiq ii,l;ige,tiiik
n;íg :l ll,-lil;il,,, i,l'::.,|,i;,j s:i.i,il.}:,,lil::li;, r.lii ];,;r trlít Li,ui: i.. ,,i;

tl:lll:iiilt].i,,í-i* l:::'l,-.iilt i: r;r::,i:i'l*ll {:í,jli],-

i.e i., ::'!}t*r 5f í !:{iI llrli.ig iltrl,;1ililli:;l
áztr ;lsttll " rl,:x-id }l,!j 1r!i,:ii ii:,i: ;1,i]. j;?*ri,l-
5ir§.: i,il,*-,, Áz t,:lr,i,:i !:*l;ltl,-lj:l,!. l;i.,i:rl

::tl_]:g*,.i:1,1b*{j * !;}i]*ili,li íl;.{!.,.; i}11,,: i,ll{.l
ir rr g.r'lri -' l';lgvii ii j;i: viltrl,1 l,, iltl1_1.-:,}i". l{"
..l':li!il! ;,,]_i1. ,l, ,,, ,'i |, i.

i:its:;n.;]l.j:t.i 1}l'il1 ..; ..,;1:4t ji1,1j ;.l3:;1!i i.li
lli.fil}lili ?}!:ia.'ii*. {|'rtt;!r:|!l,
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1 r,l'i l;

tT



IT" sn§ilc*smÁrrtrÁs*

A tiserkészsziivetség a budapesti Rciorrnátus Girrrná-
zium ttrígztermólren rendezta meg IV. országos íénykép-
kiállítását. Á kiáltítás általánosa-n ió berrvofrrást tölt 'bs

a.}ópatryag sz.jnvorrala nragas. A kiállitr)k túlnvomó részc
céltlrd.atrisarr <tuJ,gozik ós m{Ívészi,érzékkel látja ineg témáit
ós oltlj a. rncg lniii;í:szi feladatát. Öriimme} állabithatÖm nreg
aet.a t_ényt, hogy a m,a§_var nríívószi fén_vképezés irj. íialáí
*rííkkel gyarapoclott.

, _A k'állitók. fcjlőrlósót kír.árrotrt r,l{iscgitclri azzal. ho91a kópanl,ag rnllt ntasn lnellctl a lribrikri is fr,lJrir.jnm Ti-
gyetrltltikct.

Horvátlr , Jiinos. §ger nyert,e a Magyar (]serkósz-
sz.iivttség diját.. ,-}fisil elő{.t-'" círnű rálátásos. modern meg-
olrlású, jól felfuítctt képt!v*l. I{iállitott képe i kotrrol1, l elret .

ségről ttlsznek tanuságot
Wallar:her Lá,szló aranyi:rmct, nyert ,,Kqiakos cser,

készek" *" kópével. Nevót m.ár több fényképkiáIlításrót
ismerjiik. Dijnycrte s k{pe úg.l vonalvezetésberr, minI
lónrrsaibalr kifogást_alan.

l)ellrr|ay Antal l<épeí köeiil kiemelkedik ,,F'iúmei lriísök
letnplonra" c, kélle, tnellytll ttziislérmet nyerí.. .Jól felfogott
és negolrlott lnonumentális hatásír téma, kár, hogy a
pa<llóeatra veíiltlő ftlnyeli lrissé kemérryek"

A ,tnásotlik tleüstórtnet Miillner Vilnros ,,Havazá,§"
címíi képe kapta. A téli ittií zor<lonságát kifejeziíen érzókelttt,i
;t kép, azonbart az elfjtérben lór,ó alalt t{riközel keriill an
tr|l,inktívhez ós ezért ólet telcnül hat,.

l3ronzérme| nyertek Tabák l"ajos. kinelc ,nLTesonna"
r:. képe 1.ernlésaeteselt lrat (t.ilbbi liépe ílgy felfogáslran,
mint, kivitelbtln jírval gyengóbb) és Zilah.i Zaliált rnozgalmas-
,io íényhatásíl ,,}tosakcrrlás" c. képe. Többi kdpe is ió,nz ,,Elk(,sziilt az \.béd" címii kép kivételóvel,

Kiemell<etlii Vtiriisvári István ,,Köd" c, kdlpe,
Pál Arrnan<l 12 képet rlllít<ltt ki, melyekből csupán

o,Fizika óra tlliílt" cínrú kisrrréretii, tórrrrsaiban is flnon
}iépe tűnik ki. 'Iirbbi képe kez"dctleges, gyerrgo munka.

I{án|.or Góza képei ötlelesek, azonban képei jobbali
volnánirk, ha jiivőbe:n a képszcrűségre nagyrrirtr §orrdol.
fordítana"

Jéhn Antal. Urbach Géza és Ba,Iázs Endre murrkái
kiemelketlőblrtk, {zonbarr technikailag még fejlő<lnie kell.

_..Ilj. lJolrltlg r'áltti] nrár johb képeket lát-tirnk, képeirra főtí,nra elvész a nyugíalan környezetbeIt,,,Scbesii,g''
című.képc egyáltalán nem kclti :r nézőben a sebesség érzésÖt .A }Iagyar (]serkész plakelt,jcit a legszellb lórm{,szt!i
k_í,pck _nycrti.k. Szerzői :' tlr. F'iildmár Tiviirgr,. Tolr.stai
Nág.v_ Tiilor tis Boros Anrlrás.

Er<lekesek és szépek a cserkészrepülők íelvó|elei.
A ,,Hóman Bálint enrlékórmet" a si"ekszárdi cserkószek

gyíijtemílnyes kiállitása megórdemelt en nyerte. Fiat al koruk-
lroz képest dsszteljesítményiik tneglepően jó, arni a fírny-
képezós iránti szeretet és szorgalom bizios tanrrjele. Haa fónykópezés iránti trtrzgalmunk nern csöklicn. aklror
liöziilük tehetségeket joggal várhatrrnk.

Ytrsenyen kívül szcrepe]t l(unfalvy R,ezsri ",tigrás li
glcccseren" című képe erösen az. átlagon íelül lrnclkerJik.
Kitíinö pilianatban rnegfogott kép, mert dacára annak,
}togy ,,kapás" felvétel, teljesen képszeríi.

A kiállítás fára<ltságos munkájál ifj. I{unfalvy .l1ezső
végezte. A rábízott nehéz felatlatol szakszerűen ol<lotta
meg. a kiáIlitás jó ősszbenyornásának órr_leme kóí.sógtclcnii_}
az övé.

Á. cserkészek a legszebb magyar vi<]ókek kedvell tls
népszerű váurlorai. Minrlcntitt nlegtalál.irrk őket nyá.rtln,
htll rnagyar a .fí'ltl, a riz, a lrap. ílel;r.s és szép, h-a ugra }áLrlt t akal, tninl u cserkúszólel tnintlt,nki n''t-u1 kglh-tiitjclenetcil fénykópek}rerr iirökítil< me§ és hozzírk }raza,
}ize]i a ktipek lttntr:sak nekik. keclves emlékek. lranefit
kotttoll, út, meli, n inafriar fén}:képezésl csak előrtl vihel-i,
A,z ii íia.tral, komoly és mégis vir]írnr ,lelkiikberr, az ő frissell
látó szelniilrben lál.orn és képzeitltri eL azL az utal. me1,1,,á n"rag}jar .műr,i:szi lén_vl,:ópeiésl etl<ligi iiaínvrinalán nlt,!,
tarljil- és ,rnég nt*qa,r:tbli nír'óia "*"', .rlo*n ab {igultt,

a -\lag.!,ar,^matőrfóni kópeZU k
(lr§zlt!{{)s szö§ets(,génck tjtk.{rtt

* iltAűYÁa [§ann*§[ §riivnT§É§

ffi KüNYV§Z§MLE %-ffi
A mai gyermek és a kiinyr,, lftí: L. U!-váry Lalos. Az Egyetclni Nyomda ki.

adá§a, l9Jó. 72 oldal, Aía: i.20 P. Jtlegielenr
,,A tánitá§ probíémái" sorolalban, lfjrisási
köityvtáraink €11átcrtt§írga n,;i,(t kieldi{ítii
ds rnóg bfi kie!écitii is volna, * 1*gtcl!cseblr
és a legtisztább dttdkekbiíl összeválogatott
könyvryüjtenrény i§ ltlirjdn§trt haszniilftatil;*
Iatt ltz csötbctt. ltr nt,tyt ul}ln vezttir iJI r.,
élén, aki százszá,lalékosan tisztirban -len a
különbiizii korosztá|yek. siii a hozzíliorrlulrik
c,{yóni lglkivilágírval is ds nr,,nr a je[*rtkezij
xzükség]ete lzerint ada§rrlja a ,kOnyv*i. f,gy-
rzíival rnind a szelletni. rni*d a llrúvi iélen
hiilnyi:ik az irányít<rtlslig, nai!ig rip§t;i trl*nnt;l le&í*ntasabbl &nniii is inkllbh. rncrt

;r krttatás szerint a szül(ik ngrn i:,nlerik:iz
iíjtisítgi irodalmat ós ezzs1 e§yü tt kevéssd
;smerik a gyermek szükségleténe k mine inii-
ségól i,q él a könyvválasztásnál sajirt lz!ésük
vi!§y il keresktdő ajánlása * mérvadti. ltt
érzik lcg.iobban a nagyköziinséx számára ki-
adoit últalrlnirs, tartalnli is*lcrtetésekkel e1,
iáttltt könyvjrgyz{:k hiirnya. ujváry yizsxii-
lridjs .riepi.in östzcjltít,,lt :r,atisztikijábr'rl az
iS kitiirrik, hox1, nqkl.r:t a gyernrek *tla$os
könyvigóuy* l rrtrmpii,l ártekintlretijsúss*l
tzerkesztett graiikonok hiien visszatükrijzik
;l gytllmrk mind*;tk*ri drdekliidósén*k iri.-
tlyait és így ti-qzie k*pct kapnnk ;l ttaf;l,
it*riler*jii kCi{idr le:je$ rsys*córő!.

§z. J.

Tarullunk könnyen, gyof§án angolu!! Á
tnost nre gjclerrt ,,'f;rnrrl jrrnk köl:ny96. g_y6;.
san angrrltrI" cimíi nya)vlriirr.vv kivilló szer-
zője dr. §zenczi ]\{iklris tlnál. a.r Airerrleen-!
cgyete nr (Antlit) nragisiltere, ki .tJii*ke j

nyclvpctlagr'lgrtr rrjIiú iLlíiIr b,:lüi irílg5.(, i;i',
kivá]ó rrróds;erét a lernirgyobi.i \ttlr.záért*l
fs trirlissai rlkrlIttazta :l / í,lF{|]| :tl,rir.tc. 1 .

angol nyellv iontossitg* lna rnitr szírmunkrlis a német trye'lv iontosságáva1 c{ylnirtJjl;i.A növckvir ideíacníor§aIorq, l lrítiti;td; ússz;.
kött:etések sr;koldalírsása ú§yszíilv j_in ;liltt! cl
lrrglalknzási írgban elkr;rüli*tetl*rÚ:,i ilsri!.
az angol r:yelvisrneletíi, Ára :.t ndme; 1;,"pIr-,-.könyv ;iriylnl mt{*§:. iziien l'üzvc {) 6.* ..

köive }} 7,,-.*,.izlí:sts, szóp ki;iliíí:isa lri*l,iili
§trdoli és Tlir*a'l'lldr;gíityor Kij,rv.rkilijr!,,,iii;r|;rt (l}rlrl,:trg51. \ i.', !!;l..r. :,, ]il ;,tj,,
7 r1[1175Jq.11 ;|,.. :,., 1

§r" F.

"tnltj



{§zavalókórus.)*

§zernélyek: tlctl*lrcmi liri imag*s lrarlg}, űá"spár, ntpkeleii
bölcs (mély lrangi, öle§ számacl,ó {mOty nanÁi, Menyhórl
napkoletí böl(:§ {kilzót}móly }rang), Tlrrlrlizsár {kiiu óp§}ói},

hang},

Angyalnk (közóprrr;rgns). Pásztrrrtrk {kiizripnré}y1.
lDíszletes *löatlás esctén: szílr: a lretlelrenri istilltó eliítt" az

isiírllil az *gyik oldalo;l látszik.]
Angyaloh:'

Áld,assék lézus s:enl neu*, r,l, rncltnvrr*}lit liúszútltxl
dicsi}ségl>e*, hegg djőue l:irtllyként a: ísltillóts*.
erl,berek űduiissél1ére!l é§i. tÉkességet haza!

í_'ilórirs, glóríaj! Glórk;., glóría!!

Bettehcnri riu {ez istállílhr]l hiszirhrlvlr}:

Jiijjett}:, ó1l. 1ltis:torak" Jőijetetr;" riít" iői!etek,
}rrtrrror ti is bo.itúrok. ti iti pásztor embetek!
Csorlq pttn a jószolban, Isten fia szüíetett..
rscdús féttyl tlr akoll.rl.n!,l ínúdluk rr }isderl*ll

{Az angva}r_rk :t

Pászlorck:

Üreg szirmad<i;

Xíenngei uilállassúg úratl szét,
q tIurua. hídeg akalbóI, nagy É,g!
A nggctl-sró hoz{rtt imúra mín,keí,
;1íorrtlrí. hal Az, kit a diesőság ilíett

Betlehemi íiit {az istállr'l feló rnutat) :

Ott látiittok szegénycn, pertíg {J még u,u1111 ltlsaenJ,.

{íllmorlozva, 1ítományszerüen).
Í,Útrlm lahcltlttlnws ltúznril. Látom, umínt agy szq.várrt
lmínt fr:hász&ra uí:bői tt halt iljű felkcl épen,
tt s;.ulg;áíö iil lsort kíntil . .. ódtsaggla vígaszút<l

Lútrsm u húbargó tauan, Lútom beteget ttlt{itJgíttlt ;
amin.t uégső nallg ue*télylben poklos, béna, uak d.q ,si.!lríei,
urfi.liiodiA, n lrrrüroJccrt ,. . mind r: irisőllút tlícsóri!!.""

{il,irx lerrní,s:|Étc§ hírnf;On. a pásztorok felé} :

1,íenjetek, iutittiitito]; _ hí l?lsztttött !íegttúlt<is|

l)ásrIortik (rtrcttel kiizberr } :

Úh, dí.esőséges Kisdrrl, Istttl|h pólglábtltt,
Jto:scnna. <Iícsőség Néked! Ólr, rníí9 r:snd* tlltlejí'lltrll.".

('!lelnerrnek),
A ngvit ltlli:

Im.e, csíllttg utzérlí llttplrcletuek tlii!t:sttit,
hagg fu\dalttlt idehaz:ák ín*,§.§,;l föIdiijk zseR{léit!

{Kiiz}ren * nrllrkeleti |;litt,lek ix,iiilrne,k,}
üírspílr;

Á csor/ri,c }e|. a szép csílitig. íxl, xl*ytillu!
\'len_vtrórl:

Iy;y }u3! itt tlan tl ki.rál1"1uk űi kirtiítsu!í

* K*talikul eserkészek rószill"c.

ll, renkrrszt ismétlik, czaialt }tevonulnak l
pásztorok.)

I ntr. tli,'juíni, seürll)í,rl.
Iutjfui" ni léggttt'!
Angsgr:lt liitáttk a nagy égbtn,
ItrliItó. s:óp |énl1ben;

íl,"lldirsri r,:
Í mí.g 17 nttl ltt( j * s :t tttu! 17liin k htzlyy ll mti u.lstl

Bcílthcrlri íiri:

(i:i slxi t, :

Kít kerestt,k, idegene k?
'f(ln J ézust, ki rna sziilctgtt'}
Mert í} iElaz lsten |ia,
Ű u kí.rálgok Királya!

Ő tcsz az, ki tztlitt jótunk
s ]cinek arunE ék::zerí ö*:írrnk

T'ömjétt földcm rithasúllu,
.hódolatul tcin f ogad,ia.

*lenvhór!.

l} tr i rl izrii r :

i{írrh.tiuttt jrirulolc elé,
,jd slírlIlel míért ne t>entté:'

íJltlehe rrri liti:
Ti agg biilc.sclt, iti ttell1t iűrtellt,
Itt uatt, t, tl nagq Kircilgtal:"
ltl s:ületett :sel!ét-módra " " "

.., Hei, mét1 csűfabh lesz lt<tlúlu.,.

Hallgrlssó.tok biilcsclt, íf iak,
az imént ,rolt úlfiaíínat!

{llzalatt ,r pí§ztorok is kijönnek ós rnindnyáj*rr csoportlra
tiimiiríih,e kör,óje ílllrrak" A ];etlehemí íiír átszelt*lniiigll\ fnlytatja):
l'anítuú.alyl e!útul ja, .rstrletrrrs ha<l Őt meg hu? col i a.
A nép ltttlúíút kíu<inja, ,,Fcszítstl m.|!| őt!" kitiltuza , ..
I}tiretw hóhér megluesszíizi, fejét kíikllsxtltúual ötsexi.
Hátti,t. ar4rit, tlérig sebzí; a pű{! népsé§ kéiieI nőzí . ".

§rilyo.s keres:t gllíiíl{te urit!útt, lóri:xtttlsá11 szetrl homlaí€ó!l,
Rttlláit leudkutetik, mínden tagjút ki{eszítik.
Keztií, kíbút liltnlütík, a keres:tre í1l1s szcgezik"
Kit ttttar kőzt füg§. mínt 11gil!ns, Ű, a uégtele* j<iságcs!

,4 Iiimeg, hog.t1 szoutitií clísa, ccete§ rzll!}§llttt kiniúltt;
Íig mcarendiil. töId me!íínduí, a nap !étlltrt: c|.haltuilty;ut,
ÁíIat, nöuérly remeg, teszltet,grirrnyal ':xnk uz elnÍl*r ltt:tlrfJ
ílaki{ánttk hitelt tlem ád, rnellóbc r{íi§ tútulzst§iát " " .

í,tlpua kdl (it sírba íerlrrí .s ne rn lehct siriótlő! ,sítxti.
?,su{das őrzi hii.ít tetemét; í§tlz lsten ember-testét,,.' 

{terntúszcles hlrngon):

17öl ílits:tarr;k, böIcsek, ífjak!
aftbenn a Megtlúttó s:annlyatí,'
Imddjritak u l{.isrlerlet.
l{'l értttünk é!, hal, szenuc<í! , ..

l}:isulqrrllk. lú'llcsek:
lrntidiuk lult a Kisr|.etkt.
l{i merulq,,i bél;§t hirdet,

í}lória. {}tóric!! íre ert:dsi* ilerl|!
.\ ttq.r,;ttok:

í]! in tetru Nlr ha*ú.ll,íbtts!i
\lirrtln rl n v i:i rr:

' í!<lzsunrul, }o:*cnnrl,
,|lltl*irz!!!! . . "

l|r- ,4, - tl

( V+lur i
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ffifrA,- Tm c*roffi§rmffi,mtrci nffi&§§tffix"* i§ dt

ii;e i-,í r:;l ht ri peil_

tl l|t,::,'}; l,r*l h ir{Jt}l t,ii ]{

nrlg ,.l-iu ll, iittsvi,
zr:t.ii,!t:lirill' pll!._v]i-
;qlilllli]iti,",A p:i}l,it-
l:iii:,t lt.k!!l{riill ii3

'1tl'lly*lttl-i*k* 
kiiz{]rj ;

'Ji t*lr€ris l.ii*t }1,:l11.1

it,:1:i gir:rn. \"'i.*. t,

{i}.rl!lllr.,4.;;:, li l ;'_: ;rrn -
grls l;;:;ll*ik .lijsi
{íihilr:,l, ],.i,:r*tlt,r:.
gi:rl,*. 1' ,1." i:. |, i }:ili..

rl*il,r,.,i,;. ;rl: í ;;lltgiil
illlltl:lrlil :1i.i:il i:';:-
i{l]i,T {";'l.i7:!i, i:i:.rri],
i'l',.,1. *. :,, i!{!s!r*il:
{l 

,i^l i !, {.: .

,,\e ; ii l;tria l,:

,{,{riíjli!t,l* lj.:].ri i}_rlíjr-

lr:!; l !r:lii",:i;::rllir
ijgíij! ríi97*ii. ,! }tii*
g v;:l l {i;t:,}i<!s;; be l liii,
eii!!i.iti ; llai:iz,; .lli-
rll,i. tlilitl,i ilih:ilr,
Fiii,ir .íl!:rsr,!. ír.h.ii]
{irriri1:.* },l. i"iicliil
}.st tárr, t{:rr;l:,:,ii if ritl,

§i;rCz'ijlir jlllii, i"il,r"ekr:s 11é!rr, íirir}, l i;?},'|.. Klif.ttfllrtk:, í..!-:,i-:r*r,,. l.i.rr_
'l'x*z l,ilszló" M*lr;ltr,.ír-lzsql, §.vui ísívilll. §railrr;li lrl..,iiil" ili- P;,t:,i:.i]
Íi.árol_vt lllrdr'ai ;Uitl;1iJ"" {iIi:;ir5, |ii!l*, liil:i§,!iitlrrs. tr'ir:kl.,lrli:l, i,li.:ir'r,

.l}ír:ll/rr:Ji;i:l;. listrsiilíei,,": 1lltrr*l 1ii3,tirg,v, l]1á'!i;:,c !tr4|l:l,, !,Jr,::lilr,r
1-<i..r"án, {]seltl;i,i:l d},tirli:!l, [};!rl.ri l{úrelíl,, í)iláii }ilre *i., !'ijlti;" Isi r rrt:.
T{*l'dtr_ri !.aj*s" ?,{r:chlr:}r}lll {iv;,r!;l" ií!. íI*i:.nlti-rr íi,,:szi:i;,. l:l:ltliiil
}i;hil!,1l, iíj. li:rrs*i lslvirii, íiilLl:i §únr]or. :r;;}i:i 11!ilillir, 1zebl:
{;liil;i, §gatrrj-!tr*:lróczi }íikliis. l'i}tiii; í:t..,ii:;. 1. 'i,rtlt:t, }iihlrir;. 1!r:l,;t;lr
\iiin.ll:s, í:i*!ttiti §:iinrlilt.

,\ i;,:1}r'il:a1,1ii i:iíli*ll rílr*:lri!l:rlr i:tillbl.:illklll,:: Jr1.1;li1:;l; l,,:iit:';.

íia ll: irstll:zttii !ell.nl;.L, . , 
^

{-*§tliiszór tr.elJism+t;im ru l.Írgt'iroi, !.}c trg:it {:link :i i,§*rli{:§7i',§>ll-
jövtt*lről- i,l1-1tlonl trritrd*nkit orlairtz:l 1t rutfla b;rjílyll'!. i| _.!,}l{, í]{,i
á:iiriiltztdul,r:i k,ilzt, }1ikcr *, tne§v:!lr. akkor k*adórllrik e kiiatls ;tlt:tll._ii:
llilr.3nl,ája* *gyért ril egy*n}i,tinl rrrinrinyirjtltrkt!r|, ALi :r ilrt,i::h,-l;:
j*!:itarr {r{. s*gitcnt ;rnlr:rl<, lki §},iiígiibb, ll&.i :1 ttéi1}.:lL}őJ i'ixr-tr"
:ltllt:,rlt, tine}i cs*rkószkopnn"vájlrban t huj-trrri-}l*jt* *rr:i|t! 1- nq:irl
lrknr megrzrlknI a ndmct szó. kiiztisr:r: lri;i:ir{k f+:,!ób* t:. tigl:Llll:
;rllrái.1-o!irlt iann*!":. killek :.i s{:rk {_1til*ri:i)-r_\, ,.rc],1e1 a !;*v*iv }r*i,, r,.litl
:,r rllqt:brár:r.

§l:tri il !l!ltlr,ilz {}],1,*ti li{]l}iiil. lllr:rd:ligllr, lis srrh ír1{!i kir:litri;
lr;i;t;l;*, hilí,r:llkl]nl prlrl fr!i iiilt. clilt!t;; i,rlt k*}ll:lri: s ;rrillq{trli;i oktl!rl:,l,
lxi:rdr:t: ili 1,i:ttrrlttll. K,]ir*lr"ől ]ttlrtrrtiii; É§ lrr{jd3?:1re1,liiik *3"1,ttt;iist ;;l
i!i:l 1,1;g,jlli is, lrl llrl;ikirt*k,,,i;i:ttlri l,}!]l}{ii{J{:§{:,";r9,..- i}íjii r:kad" lrlillllj.;rrt
tulll::i, li.i}:ea r:t*};irlj*ln.

í3r, !t";-ltt*!ri- *z| ;,,, :;p*ri,!:;t! is, ;\r iig.i.,l,:s*i:;b {ill:,t:rrllf,lizt'l .{:)§lrí,]!i,

;t:llttli, al;i g3,iir:griilil" ,x.iii {':l"i, az tg.i,ik lyt<lt,ll.rca, l*l:il*tl/r lr llrrisikit,!..
irkitlr:li l<.r:rl.;tl 1,:t11.li$ia{/!, $t l:tll,,,tlllgi,ll h*:,llt*. l{ir *:{i í*! l,rilri.ir,iiii,
*;,i. }:!g:to:r:t. jl {]§i}|ii{i§r{:li it;i;rtaf*qill: k!*:xcl.trt,r}.:tr!lrck r liiilb;i:i,
i.iir',ii :i *z t i'llct:ll!kiílí3 fa§7*ljr} legiirbl.tllrl ;t Iri}ibii:kl{. i:l.

í:]zt lr::,:,.,::lt,i, x lli;rl;iilli}irrlil, dc rruir !er;ll'li_r*r: irie;i i*!i;:illi,,
i{::lrri,rX' is, l:tllii; *s*i,itg:l };drinrurrkírh:rll illl'ii i,,ir,r:il:ril:r:.rl l1*rrri.
},':i:leí{ les{rrjr;,| !i:tr|ié|r7. rjr.rtinr litltldr;l t§í:a*ir:llil,

§rl:rr, *grt,lit:1 
'o 'o,,nt!i;. 

},iil:qlcir l:se r].ieisr:ni,k tllr"llEilili i];r §n§i{{1g

:,a'l*,nlr:'ivili 1:'l.,-,rl!,1irló}:ri} r:g_v 1snil:1,11lr:;r 1;;riiill". iiír,*'l igl,tltzíji:!llt
íir]li:l *lji!;l l} l}ili1]rlé§ id.jl:, lr {:91]l,iidi!il. t7{.f?li,!l illr:etcilell i,ii,laiket
l:'lttl!. lklirir :l; lrl.{ig itrr*l*ll+ir paiilisck 111111{},1.411rlt ,:iagilti.ai,li{l{j-
;ti*tlr" rrreglÉtn*rililrlk .gy§ií}§i. [iljiir:nl: tl*r:z'aa1 : hdir. :lr itr is;lit-
:lt-l*tt }r:lillsq:,r;: ? lt*iltl óit;trgtllló'li ll} irilz:i.!t..l1,ilpisnlrni}k kir
rl::sz/tg:llttk riótiiltl!l i]ílrlig:.i;il.jítrilllr rdlgr:ii. rr*ri. kiii-*i*:,is*,§üllk !s.
1izailiiilik jl rz]l,t-:l*.:l l,rtrli{k {]71], n}3ll i;:yll k*lüilt,l: l!1lrr;jlilixttttt
i{iil;l, lnil:t, a::lii.iliiil;,i;,:i:{|..X?1 

'ud,itt 
l:,tiit<Xl,ti jr'r sr:!lr:iltrrjs,l:l, }i,*g_t

i;*l l,qeikl;izrli:!tri kili lii:i rl*ti rt::lr.i. *llr;iv;:!..ii fog1-*izt. !.xriíii {,§_!
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lr:tlriiisllna'l. ii.i i+tlt,rít*}.:, *;,ok i,s.;ll;ikn*tc tithl,t:;lilll:r 
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\:i{,a;ii]:]i |}li1,11u1,;. n,, iirs le]lzcrr:,1{gót. *grisei|.l,;lli!!r ki.
\z iir.ii:r':tj1.1t

:1, 'l':li,:trl:.*] óll i-isra;:l §..,i1},;li:}i},ritt:x!tll {t,liilllet !;il,iiill;:'1:li, itl_rlr
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l{lR§K
KÖZELEDIK A t(ARÁcsoNY

l(arácsonyl megl*petés l**z a ]llagyat
§serkósz kettő§ kará§§Onyi *záma. Örónret"
ügye§§ég€t és go* hasznos §zórakozá§t tar-
*almaz, s]jt még a!ándók ls lesz ben§o"

§lgyorsvona( m*gy január 1B-én Aggte-
!ekre. i,Iagy utazási,kedvel;nrérry,, Ré.szleiéka Ma§yar 'Ftrtista Életnói Builapest V!Ii.,
Rákoczi-út 53, ll. grnelet.

§serkészház avatás! ii*aepély Yscsóson"
A vee,sé,siclepi §18. §z. Szqnl §zanisz!ó
csetké§z,csapat * helyi keretsket m*s§ze ie-
lülrnrlló házavatási ü,nnepélyt taított novern-
ber 15-én, Yzen an egész kórrryéJ< es,v,ház;i és
vilári .elők*lilsé§e' cserkészcsapatok és azok
.képviselöi veitek rsszJ. I)r. Witz Béla pá-
,pai karnarás, m,int tb. ,országos *lrrök, a
Cserkész Szövetség nevében méltatta a
,c§eíkó§Zot nernzeti és családi ielentősssót"
kérte a hatósá§ok. pártfo§ók és szíilók to-
vábtti táanogatását. ,Megdicsérie a, csapat
r*unkakészsdgét, mellyel, iáradtsáso! ne&l
kímélve, slajá,tkeziileg otthont ópített. Ün,
nepsés utá$ a .cserkész,csapat sajátíóetú há-
rornfogásos ma§yaíOs és ízletes e!:éddel ven-
dégelte .meg a, 3$0 meshívottat. kik bor nél-
kül is jó kedvben késő esti,s maradtak esyüti.

* A debreceni c§erríé§z€k íégl kíyán§ág*
telb§iil végrg abban, hogy decemtrer l.éx
§aiát kerglé§ében tartott ffó|rüzletet nyit *
cserkészbolt, a debre*enl belváros szlyóben.
Ferenc Józsel-út 2ó. szám alatt. §z már á
második §aiit kezeté§ú vldéki ffókla a Cser-
készbottnak és a telek §zeriíí éD olyan tár§a.
dalmi közponútává ioc válni a debrecenl cser-
*égzeknek, mlnt g §oproíí §scrkészboli-iiók,
a §lvlt*s Fldelisslma cserkészelnek"

§§6" §zaalríüáry Pál cs.. cs. ]llakó üzeni,
}logy a heti ílrsi órákon,rne§indui; n kik4paér.
Vasárnaponként l*lkiismeretesen k§s;l,ül*eka
közeli levtnteszgnt!ére, Okt. 2§-én a tiaial ruj
kiránd*lást rendezctt a közeii eldiibe, Ugyan-
eze* 1 úapo§ a?, Óí*§ caj taílulmílnyi kirá*-
dulison volt Na§yltkon, á tíií}níJni lraíár
rnellett. &1akótó! Nasylakig 1,$nattai, ü§ne§
víssra ir ,Maros menlón g},akic tettók rne §
a kb. ;5 krn_*s utat. ívlc§iekiittettd,k a ,i!la-
gyarcsanád me}lett'ieza.l}<lit diák*ru*k*iáb*t
helyét, ellátogatt*k a bökínyi Ssle!őhelyre,
majd íl 'határőrsdgr* ds vá:nörságre" {}ktt1-
ber ?7-ó* vezetőtanáes 1,o1t, melyen *a őls"
!,9zelők egyhavi munkái*k credlné*y6ri!i és
észrevételeikrííl számoltak i:e.

§zegedi c§§rké§z *ínen megjele§ó c§ápat,
közi plalrátujsásná} mind iöbtl és tóbli
munkatárs jelsntkezik. A sze$teszlösóg a le§-
közc}etrbi Magyar §serkészben szánséks}zik
trövelrb tudósitást adni el!disi ínük*dósÉről.
Az uiolsó szárnban na§y változások tör-
téntek a lap kivitelébert, u*y*nis a §ísgedi
e se rkószek fa- 4s litlóleu.nmet§röi is közz*-
iették rn§nká!ilka1,

A §zegedl törvényhatóságl szefv §§Qr*
késztiszijei vezetili gyiil*st tarlottak íaly{l
hó 29-én. melyen a esenkdszszövetséget v"
Farasó Ede orsz. vezetbiiszt kópviselte" A
gyűlásen dr. Jaehan üáza, a városi cser-,készsz*rv ü§yv, elnölre .,Cserkész§ondola-
t,,k" cimcn t:r.iott clöadást, ma jd dr.
Lehóczky K. ker, ügy§sz a c§eík{§?fegyelni
szabá}yzat*t i§merteite," Vdsü1 §d* ,trá' tar-
t{}tt érdgke§ e!óadást a iijrlóneirni iábcit-
z ás r,'l1,

A §regedl §serkész Pszperantó Köí a téi
iolyamán vetít*tikOpes elóadá§okai .§rdeu
kiil{öldi i*veleróse any*sából"

§g ó*x§á§Q
rsTásár* n* 

'§§yseiak*róko*!

Megbii}§snél ás lái-
dalmak ellgl: kdr!*x
Aspirin-tablettái e
Bayt r "icere sltte l,

Sgy*lj** a §*yer-kor**xlr*u
hogy v*iódi §.*pír§*} &apj*n§

ilag7ar gyártmány !

Gyógyszertárakb*n kapha*ó i

I{npí*t$zsintríól a ilazilng pOhfirben §ls§itgtt h*ruíynpsn§*is
{Beszánlc}ó §.,,i-log3ran t*karékaskodh3tomd' c. páiyázat"rói)

Pályázatra órkezett 11 posta-|eve|ezőlap, 4§ levél {2
tnegportózva i), bennük iisszesen t978 jótanács" Súlyttk
t:g}enlü eg1, kisportolt ki,sag5"(val. Abektildött bctűk száma :

1,9:t6.472. Resz|r,evők a kórnoly tarritó lllicsi jelöltel<től a
pirospcrzsgás |xnonllgverekekig mindenfilc foglalkozási ág-
ból. Az cg5,es ;lályázatok Lerjcrlelme a tömör ercjű. k|asszikus
c§engésii. egy mexrlattól {lrogy úg."* takarékosktrdhatom a

A }íagyar Cserkész meleg kézszorítást küId minden kincsesbánya, §nnek renrlgz*r*s kibárryászágával óri rrap-
t'észtvel,Őnek a végzett jó munkáért s büszkén tesz pontot világra helzásával állanrtó ,yárva-várt édee esonregét íog
a iezailrltt pályázat után, mert g beküldött anyág való§ágo§ nyujtani kedves *l,vasóinak, *.ó"

tJr*n lr jl,í. Cs, a ,,}logyan íakarókoskod- Igazad valr. A ponto§§ág, a rendes munlra K. László, §zonrlratb*ly. Igerr órdekes és
b*toru ?" p{lyázóknnk sok kellemetlenségtől és id6pocsékolástói ercdeti tanácsairl vannak, Pajtá§ t *, Ií.

§3,*rlts*krrok grnlulílunk-,_:}.}]\_.._T:: n"ff*. ;"**["iffu"íj;liirf§ir.-ifi: ff#,uf';u';-Xlr *frtlÍ§'§dlY;keriill,rk llyt'n szertlnesós. hctyzetlre, rlgasz" ;;;;;'J;;;;öildl í.i-űiyáza1,odat iiröm- ogyerliili Tcstr,ér. aki tanácsoknt kü,ldötttalíldjnnak. .lz 6 munkó|uk ls esorkószIrtunka ::]
volt,, uóvlclcn - jó -;;k-"r_';".ÜÖi,;; §:"iá§*;gj"J,,%I-§Íf*,.lk"r,Ti}fi: i",§j}u_il-ux"-Iu'i:?*."il_íJ,Yíai*3jJCsolkósz sz"cllgálatálrar, FáIyázatorl borítdkját vétetlenü} "la;il'üi;: ii.g},ilornar, -,* §z. *. M. ?-es- Ha kicsit

126<lg §zí. rmro csapat. külön díc§éíet CÍmet kérünk, *, K" J, P08-os. .il{ele§ kóz- rragyo!,}}r terje{elmű lett volna munkád, ju-
a szóp egyiittmliködésórt."** 1s0-os lfolilt szorítás eg},enes|clkűségedéri ós ószirrte* t-alrnazhattuk Yolna, Köszönei a jó mun-
M. *s. e*..§larvnstlk. Éljerr az órs ! *- B. [., ségedért. - .- Cs. (|., Kocskcmót. Jólesett káóri, ,*- n, Pfi Zt-es. §jnyt" ejrryc, ko-
I,íajdullíszörnrény. Teljeserr c§yet,óft,ünk ve- olvasnurrk áz életból cllesett meglátásaidat, rnám t Pályázatnál, cikk{rásná.l nem stalrarl
led, Pajtás l Ha ruhád még nincs is, lélek- * íi, Ltiszló 760-as, A. §*mon§os §5B-as. lig}" takarókoskodni a papírossal, helsy
bcn és feifirgáslran * nmi mindennél forr- Brávil, iiúk t Különösen cgy-egy mon- annak :ulnrlkét trldrrlára ínrnk. *-- §z. Jenli.
tó§ább *- cserkész vagy. l"* §. §y., 3,16-ö§. dat Aa, amihez itt gratulálrrnk, 0tyan §átora§aulhely. l{e haragu{j, P*jtás, hogy
Pornpás íirl lehetsz, Takaréktrsko{j lovábtrr* lapra rretr fizetek eló, amelyik tlestruk- a beszámo}ótran kiszerkcsztedíünk" §li hatá-
is mintaszerüen. '_ J. §zabú *$?-es, Irel- tív szelicmet *raszt. Keresztdrry *iil- rtzctlarr örüliink lelemónyes eljárásodnak,
hozott, póldíx1 na;7saerű. Kár, hogy nc;lr }rer kere,sztónynél vásárcljon ds ki-' naha joblian szcrettük volnrr, ha *;;rópónzre
frrtütt,§ rrrár a jut*loffiból, --* líi. K. il" mondottan keresztény^ lapol. olvasson l ** váliod a nagy b*nkót"

legjobban, ha megtartom a ts"k§.íók*sság 1izp*,ranc§olatát,
l. Szopkó -Tenő. Sátoraljauilrely, pályázatát), e l,églele§bs
vesző,-tucal, r,ldalnvira torj*,rl(í. lu(, ttrná(:§ná1 jóval |őbbel
tartalmazó bölcs e§zmefuf.tatás+kig, .\ kilűzött §zeró*y ki§
jrrtalmak r,érvörösre pir*lva szógJrelrkeatek, mikor xreg-
turtták. hogy 48 §zem!ár kgrsitlgai rójrrk. Kii}d}ttségi}e6
Folcsi bácsii:roz mentek, lmitte$, cI,tlt)l,tén} e, trcrg_v k*l}őieg
rnegszaporít t attak^

íme az ercdntónr, :

Atlorján l)onon}ros, Kapoisvár 1§ P.
Cserháty Oszkár, Kecskemét, IV. Kaszap u.
4, sz. 10 P, íS1. sz, Toldi ]!I. cs. cs. Szarvas
örse, Rudapest 5. P, 3 darab }Ji-Pi : 

",Bo}-dogulás ösr,énJleini. c" könyvet kapott;
126" sz. Szt. ]mre cs. cs., Vg52pyém, Piarista
giurnázium. 1*1 datalr Bi*Pi : ,,Boldogulás
ösvénycin(' e. köttyvg| kaptak: Siptár
§rnó, P{cs, Kardos K{.imán u, 5. Lelziczky

Jenő, í}udapest, YI, §zinIlyei !í.-u, 11, í. ?. Győr-1,'Ijvíl**s, BálintM" u" 13tr, &*nyiMihátry,
}{orváth Antal, Bud§pcst, VIII, József_u. Valkó, §zt, János-n" ?1" Dárday trslvá*,
2a, Konya László, §zonrbathcly, I"ajos Baja, T*nitóképző, §zenliványi Olivér,
király-u. 68" Deák Ferenc, Vésztó, }lorthy- fionyháil, K*vey lstván, Körnt*nd. Izsák
falva .í{, Gergely í-ásaló, Iiger, Szt. László {iyula, I}utlapesl, XIY, Bibor-u. 9, fisászár
diákottlron. Kneflel ,íózsei, Sopron, Alsó_ Hde, Pápa, Jókai.-rl. 1§" Hegedíís §éza,
lövér-u. 31. Flaid l;erenc, Sülneg, (Z*la nr,) Gyór, Rák*c;lirr" §?. Klein József, §*lrnogy-
Ifj" Fetheő Károly. Keinkrrly }íi'klós, §yul* szolr. *{. Cs, ds Cs, Bol| ajánddkát kapi;a :

(BékSs n,}, Árpád-lr. 20, Major János, Bp.!r*s §. Tilir:r, }:lajdulrösx$rmén;:1, girxrr,
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Dr. §zuktvdthy lmre kitünteté§€. A kor^
mányzó fir dr. Szukováthy lm,re cserkész-
társelnöknek, .a Testneveiési F-őiskola igaz-
gatóiának a te§tneve}és é§ dktatá§ teré,n szer-
zett órdemeiért a ll. osztályú magyar ór-
denkeresztct adonrányozta. A masas kitün-
tetés orszásszerte íagy örömet keitett, kü,Iö-
ilösen a budape,sti cserkészek körében, kik-
nek §zrrkovátlr}, lmre évekcn keresetü! e!-
löke volt,

M€Ottlv{)
A Magyaí cserkészszövetsé§ x, ketüleae

t937 ianuár 24_én, va§árnan d" e. 10 órakor
a Tanítók Ferenc József ttáza (Bp. YIIL,
§zentkirályi.utca 47,\ nagytermében tart!a
évi rendcs közxyűlését, amelyre a rekinte-
les Parancsnokságot tisztelsttel me§hlvjuk.

:l,ÁRcY§OROZA:t,:
1. Ehöki meg,nyitr1. 2, fötisztvise}ői je-

lentések. 3. Az 1936, évi zárószámadások
előterjesztése és a ielmentvény tnesadísa.
4. Az 1937" évi költsé8vetés megállapítása.
5. Választások (K. I. B, tacak). 6. ltdltvrl-
rryok. (Nécy héttel a ,közsyíllis eltitt a ke-
rület elrr.jksésénél rryujtandók be,} A szava-
zati jog gyakrrrlására az ,Alapsz,abályok 7.
§-e az irányadri. A,lapszabályaink 7. és 1t,
§-a alanilin ,a Szövetség rendes tagjai, teháta rzervezőtestületek alkotják a közgyűlést,A szervezíitestülitek tac§írsi josukat a köz-
svülésen igazolt kikültlóttelx útján gyako-
roIiák. A közgyülésre küldhető kiküldöttek
számn mindetl szabílyszerúen rnúködő íaj
után (az la$. óvi szeptemher 1-i állapottlt,véve alapul) egy_egy képviselő" A három év*
nél liatalabb §zorvezőte§tülei azonban csak
cgy kiküldöltel. illetve §zavazattal ,szere-
pelhet --" egy kiküldött azontran lesieliebtl
5 §ravaziriot képviselhet. IJr, Szr.lpek L";-.r:á*d
§k", á X, keriilet társelrröke,

MEctllvÓ
a Magyar Cserkészszövet§ég lrl. kerülotének
1937, évi jaíüár 10-én d. e. t0 óra 30 perc-
kor, Sz.omlratbelye,n a cserkészház nagytcr-
mében iartand<i rendes évi közsyiilésére,

Tárgy§orozat:
l" Elnöki megnyitó. 2. Beseárloki az el-

rnult évríít. 3. Az 1935136, éví zárszánadás
beteriesztése. a szá,mvizsgálóbizrrt|5{g 16,1.,,-
tésc és a'frrlmentvény megadása. 4. Áz, 1937.
évi köttsésve,tds előterieszté§s. 5. lndítvá-
nyük. 6. Általános tisztúiítás. §zombathely,
1936 novtmber hó 9. Elnökséc.

Az esetleg,es indítványok a közgyűlé§ elótt
4 téttol nyúitandók be a kerúlet elnókségé-
ilél, A c§alratok az alapszabályok 7. §. 13 é§
t5 pottja ,sze,rint kü;ldik megblzottaikat"

Á mlndszenti §8l. sz. ,,tlám János" c1,1i-
készcsapat Minrlszentek ü!lnepén n}igküsz0-
r,írL,tt a hösök szohr;it s koszrrrrlt helyezett
Hím János sitjára, vala,mini a csapat k$t
volt cserkészónek sírjára i,s. November 7-én
nagytálrtrrí zár<iünncpóly vüli. Novembcr
8-átt, 30 jelölt tett fogadalmat,

A Magyar Turlsta §gyesület vetltettképe§
elöadásait t§útiiftöki flapokon esténként 7
ilrai kezdette1 a §zóke siiivírrosi peda!a(xiai
Szemirtáriumbau (VItl., Máriir'fOrézia-tér 8.
líl,) tartjik" (Bclépőrlij nincs. Ruhatírr 30 fil,}
Decsmbet 3: l}r. Prém Lorárrd: Élményeiln
n téli és nyári olhnpián. December t0: Skolil
vilmos: sziklamirszirtúrák a wilder-kaiser-
bon. (A M. 'l, E." Zsigrnondv Társaság l{}
óves íennáilása juhileumi tlőadássorozatának
?, szúma.) Dccclni,cr't7: Dr. Rumhányi An-
tel: A SzcntiiiId- (Néhai Ágorttrn Oéza kép-
s('lozata,)

A 90lÖ sz. [. (. cserkészc§apat ,neieR, cs.i-
ládias űnnepély keretében vett búcsút távozi)
parancsnokátril., dacs ]ános püspöki tarrii-
csostítl, ,aki íir éve§ kere§zt.ill veze tte n
csapatot és akit rnost a soproni Szent Imre
Koiléxium isazcatójár,á fleveztek ki. Á bensö-
séges ünnepélyet! a csapat mindcn 1agja rneg-
jolent és .szítmos más csapat képvisetete nel,
lett részt\"ett az,on, dr. Fodor Ferenc egy.
tanár, KO§zter atya, Klemm aty,a és sokan
mások ir távozti parancsnok tisztelői ós mun-
katársai közül. A csapat nevében dr. Ijjas
József, az új parancsnck búc§úztiltta n távoza)
(jacs atyát. aki az elmult tíz éven keresztül
mindig szeretii szívvsl,önielitldozó mun,káv.rl"
íáradhatatlanul vitte előre a ,csapat és az
e§óse lrna'§yar cseri<észet üsyét. Majd átadta
neki a csapat emlókalándékát, a.rrrii meghatott
szavakkal kö§zönt meg a távozri parancsnok
és tltána könnyes szemínel vett bítcstlt csa,,
patától. Búcsúzíl szevaival továbbrr is ko-
molg és óntudat0§ cselkész munkára brlzdi
totta n §§apat tagjait, hogy az a komoly
munka, amdlv tíz. évíg, az ő vezetése alati
folyt. tovíbb i§, szünet nélkül. fokoztltt hóv-
vel és lendülettcl haladjon a cél íelé.

'Arní9

Somogyvármegye Cserkész lntéző Bizott.
sása céllövő versenyének ergdménye a kö-
vetkcző:

Csenkész egy,éni bajnokság: I. 'I'Llsa üábor
!43 taláiat,. II, Kijvári Lász|ó 2?5 találat, lIl.
I(ocsis Loránd 196 taílál,at. (653, sz. cs. cs"
tagiai.)

Cserkész csapai ba]n+kság: l. 653. sz.
Somssich 984 ia álattal. ll. 15r. S2, 'fIruj
744 találattal. Ill, t50. sz. Somogy 731 ta-
lálattal,

Cserkész csapatbajnoksá§ l. lrelyezeitie
nyert§ l évre Somo8yvármetlye közönségé-
nek örökös vándotdíiát. Öregcserkészbajnok-
ság; I. Hides Ánta1 280, Szt, Irnre rs. cs.
197 találat, I1.l]árdai Já,nos l51 Tutul rs.
cs. 194 találat, l[I. Molnrirr István l51. 'Iuru1
cs" cs. l90 ta,lálat.

Öregcserkész csapatbajnoksiig: I. tsl,
1'urui cs, c§. 854 taláiattal, II" f72. Bem cs.
c§. 644 talá}atial. IlI. 246. Bocskay cs. cs.
489 találattal." 'l'iszti egyéni bajn,öksírE; I. Sztrckovszky
Bertatlat 653, Somssich 213 találat, lL §ugár
Ferenc 672. Bem l92 találat, 1Il. 'lakács
üyula 37. Berzstrnyi 191 találat"

Tiszti csapattlainrrkság: T. 672, Bem cs, es.
555 talátatta.l, ll. 653. Somssictl c§. c§. 544 ta_
lálaitat, lll, ?42. Bocskay 524 ta.lálattal.

A zsűri tasjai; Nasy Oirbor János alezre-
de§ !,. te§tnevelési vezető yah az gtnök. Jil-
lek Emil testnevelési tanír, wlasits Miklós
Ievente főoktató vo'l1ak a tagok, Ve rseny
titkár: Nasy István. Fegyveríne§lel: Miselá
János lőtérgondncrk,

A kalo3lal 8§,t. ,,Fl|lpplnilm'. c§. cs. _iaz-
dag,mfi,trrtú (riszirrs-Király ün.nepólyt rgnde-
,ett Bátyán. Á fa.lu népr: kijzött a cserkészet
eszméit terj*sztő 854_ek iri mllukát vtgeztek.

rgy íélet-emel{i {§gíké§u ,,iá mu§kn*"
Kt§zlhelye,rr löítÉflt, hosy eg} jó,{gel lne§-
rirkr;ti f uva,t<rs kocsi illszirladt a jírrda mti,
ieiti klibuckílra és fglbt}rllit, A .kocsis a szt-
kér alá ,került, tlagyotr összókarrrrolódoit rjs
kiseirb-na:*yrrtll) §*i]ct ,kapOil. íxy éppen *rra
tneníi cserkész" látva az esr:tet, *zonnal od:.l
uírutl ü {cllrorrrtt kocsi]t,rz éi kifogla a lr,-
vat, aruifit azt a M,agyar Csc,rk4sztlen tíi-
nulta. Eköztrerr iiiblr m;ís kis cserliész is ér-
kezett oda, rkik se.gít.$ttek a kocsit óvatrl-
san ielernelni és alóla a kocsi§t kiltúzni. A
szétszóródott jeget iisszeszcdték, ruegtöröi-
ték és ezzel .mtlsták mefi a kocsis sebeit, A
felesleges,iégdarrrbokat visszadobliik a sze-
kérbe, a lLrvat lreioíaták és í|?. esyik kis
cserkész is ielült a. bakra. h{}$!, oíi legyen
a selresiilt kocsis mellett anttak segítséüérl.
Ezt a ió nlnkái a közben ijssze§},iill ktiZün-
séc llaqy tet§2ésnyilviitlítáisaI jt,taIm,lrzt;r
Érdttnes volt megtenrtlni :t Mrt},tr ü,,cr-
kés;biil, nrint kell adandír esetlren lovat ki-
logni és ilyen esctben eli;irni, uen is tre-
.,izóh,e arról, llogy lninden cserkész- irz élr:t-
rlentésben, sgbkezelésbeil úgyis jiirt:ls. A
cserkészck nívdt, !iniil{}s, ncm si,kerü1l meg-
iildnOm. c.

Életmentők a Balatonon. Kiss Lászlú, *qi}.ll}-
kovics i]éza, flaláse K/rrrrly :ltvenie_se{éd
llktati;k ir: i}iirány Béla. öreg. |ienlert iJéi;
cserkészclr, a bélatelepi ttlvírhhképli! t.!!}-
íolyamon vcttek. íé§zt, Arlgusztus liil 3-í:r
hatalnas yihar kelgtkez§tt, ile§tdiis Gyili1
iestőnrüvész és irírr>m 1l,.:t r,laa"ar toz,ilj itt. a kiii -

nck csrilrakját a Balatr:n hullr!mai §lbOritütiík.
életvcszé!r,be kerültek. saját életük kxckiz-
tatásáva1l meüiették :ne,s iik,}i. Á tijirr,én!,ható,
sági testnevelési bizottsíg 401/l93t. sz, ,,li:-
tároz,,at"-ívai rnegdicsértc a d;:i! *tet:,tr:l,
tíjket.

A keszthelyi premonirei gim,ni{zium, iji.
Klempa Károly prcmoíirei ,kartrnok vezeté§t
alatt állrl 79, sz. ,.Fesztetich" cscrkés;esa-
llata mo*t ünnepelte mesalnkúlá§ának 1.5. év-
fortlulóját. Ünnepd!-+s 'I'c Dellm után :.;i§zló-
fivatást tartottak. A Ma*yar Oserkész-szii-
v]etséget .ritéz l'ara,só Iide vezttiiiiszt kóp-
v ise l te.

A büdapssti 4a1. §L, ,,Klnirsi Pál" cs. 0s.
novemi/er l5-én tartotta míi§Oro§ tiibori be-
számolóját, melyen ielolvasták a csapat iro,
dalmi pálváz,at nyerte§ének írásait, ,,fl!mó-
nyek a táhorbril" cítnmel és megjutalnir?tált
a tábortlzá.s t.ríta,mit alatr kiváló teljesít-
mónyt el,éít cserkészeket, A lreszárrro}ón ér-
dekes vetrdég jelent meg, egv §ingaporei
hindu csetkésztiszt. aki viláskiirü[i útjá,n
nemrégil,en jrlioti el Bud.apestre, tliridu lest-
vérürrk vándorlását anlagg!.üjtisíc hase-
ná|ia fel, mert könyvct akar írni a külörr-
böző nemzetek cserkészetéről.

Magyar elbeszéléseket kér sgy hot|andlai
€§zperantó illúsásl lap. A ..Juna Vivo" lltti-
landiában !nesjelenij eszpeíafi!ó nyelvii i{jú-
sági iolyóirat a szövttség eszperantri körél
kérte meg, hogy rövid mcgylrí iíiírsági tür.
téneteket, lexendLiklt, irnekdritiikat kiilrljiin a
lap szánára, !l,r, eszperantó cserkészkör
,kéri a ]!1, §s, olvasriit, aki isrncri megfelelü
§z,öveget. küldje lie ma§yaf nyelven a kőr-
nek (V., Nagy §índor-rrtca 6.). hogi. eszi:e-
rantó nyelvr,e fordítvrr a legjob'bakat kikü:ld,
hess,iilt. Akinek bekütdöti szöve ge mecj€l,e-
nik, kap cgv lapszámot. esetleg könyvjut:rl"
mat is.

* Póto|hatla_e a száiápo|ást egy az étke-
zés után ellogyasztott alma? Téves lellogás
az. ho&y egv alma vagy körte elíogyssztása
leleslegessé te§z mlndenlólg szátáoolást. §íit
ellenkezőleg : gyümölcs §ay& me8lámádta
a íogakat, amit bizonylt az ar egyszerű
t.pa§zta|at, hogy a gyiimólcs vág{sára hasz-
nált ké§eket azonnal beíut|a egy sötét, savas
réteg, mlóltal azok megrozsdáscdnatr. A gyii"
mölc§§av még a í.rhát sem klméll. Leheletlen
tehát, a szá|ápolást ennylre leggyszerűsítenl,
hiszen a lo*akat ileg kelí szabadllanl a lepe-
dékektől ós ncm §zúbad őket kltennl az étel-
és gyümölcsmaradékok romboló hatásánr*,
Legiobb erre a célra esy ló lospépet ha§z-
aálnl, mlnt anrllyen az Odo|-1ogpép. §zát-
öblít6§re leg|obb az odol-szálvlz, nert eu
neííc§Ok íelüdlt, do eíő§efi biktériunölő ér
lortötlenítő és még órák multa ls hat.
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,dz 5. KEű. csertté5zcsapat alapításának
?{, éves évf ortluh'rja ai,kalmírhól noventtrer
1?-én az {)rsz,ágrrs Kaszinóban únnepi társas-
vacsorái rendczctt, a,melyen a Szövct§é§, a
ke rüIle ! és l szetvezőtestülei vezetősé,fie
közü} szimrlsan, továbbá a csapat jelcnlegi
és volt lagjai. vala,mi,nt ióbarátai és pártfocói
te§tül€tile§ mcgjelcntek" Az egybesyültekei
Vclijsy Béla parancsnrik,üdvözölte. míg a
iubi,lálri csapatr>t papp Antal trrszáBos clnök
a szóvetség, dr. tlorvái ,lenő főigaz§ató a
Szervezőtestület, vité,z Szegheö Báa kcrü-
lcti clnők a Rudapesii cserkészkerület ós
l(oth Niindlrr hittanírr pe<lig a volt ta§ok
levétien kr'jszóntiitte.

Felhivás ev€ző§* és nrotorcsóna'kok úibóll
be|elentésére. A budapesti révkauitánysfu
fe|.hívja a [ludapest_ ós környékón ievő eve-
ziis. motoros cstinakok és egyótr úszómúv.ek
tltlajdon.osaií, h<lgy ,a 145.060*l936. B, M.
számú rendelet, értelmében l936. évi április
iló l e,lótt t}ejolentett és Bp, rendszátRmal
ellátott csóna,kjaikat és úsz.ómúveiket. a,meüv-
rryihcn a rnai napig rljból még ncm jelentet-
ték vtllna bc, ";; azokat novemb,cr I-től
naponta 9*t3 rirr köziirt a révkapitárlysás
hivatalos hclyiségébcn (tsudanest, V., Mária
Velória_rrtca l?, ll. r:ln. t l) úiból jel,crrtsék
lle. A tési igezolvlrnyt a bejelen,tés alkalmá-
val szolgáltassák be. Jövó év május 1-ével
a rógi igazolványok ér,r,ényüket veszítik ésa lrejclentés megtórténtének igaeolására nom
itl,ía&dhatrik el. A bejel,entés, megrljítás elmu-
lasztása a renrlelet szerint rcndszegést képez.

Á budapesti cserkészketület a honvédségilj tsytkorlati szabítlyzatírnak ismerteiésért
ós t,lr-a.iítí|ására tanfolyamtrt rcndez. tlelye,
lJutlapest. lX., Srilrúz_u. il,. keríileti utthon.,
.leicntkezésck a hclysz.ínón.

?3 évnél nem ldösebb, magyar gyor§írá§t
és gépírást tudó úr, aki arrgolul ,és íranciául
ért, 8() pen,gös kezdőrfizet,éssel elhely,e zke-
dést nyerhet (könyveló elönyben), Jelentkc-
z-és a Foríait Uiazási és jllenetjegyirotla
Rt.-nál,, Má,ia Valéria-utca 10,

Vetltettképe§ elöadások az eszperantó éle-
térö|. A magyar cser,készszövetsóg eszpe-
ra,ntó gyakor,ló köre megkezdte ve{ítettkópes
előadásait az eszpe,rantó nye}v fel,használá-
sáról és törtéiletéről, (}któber 13-án a 100,
örogbsapatníl a CsenkészlIázban, oktriber 2t-én
Ujpesten,. november ó-rin a KlE küI,ső]ipót-
városi helyiségéb,en és nüvefibeí t4-é,n Kii-
bányán volt jól sikerült e!őadás, További
elóadások üsy,éhofl a kör §zívesen á!l ;r csa_
patok rendelkezésére.

Tagevezés Budapesten
Az elmu,li eszt,e ndöktlen már bcveze tetttéli tanevezést az idén is me,gtartják az

alábbi időbetrsztás szerint a Magyar Evezős
Szövetség VIlL ker.. Józseí,utca 6.i, szám
alatti tan,medencéjében. tléiiöo este %l0-
%ll-ig öregcserkészek. secrdán d. u.3 

-37|4-i*cserkészck. :t/o{*,,'/l5.is örc3cserkészek.'osü-
{órtökön este 9,*l/;11-ig cscrkészek, pénte-
k,en _délutír 3-3/ 44-ig r:serkészek, a/orl_-

Z5-ig ör':g"serkészek íészére. A kikédzés
december l-én kezrlódik. Jelerrtkezés aser-
készek részére a h,elyszíneb Ja,kabos ,E,ndré-
né,l, aki a kikó,pzést ve2eti.

§úlyos veszteség érte a rákospalotai 935,
Szent László cserkészcsapatot. Walte,r An-
üal vezető-iiszt 2a éves korátlan, 1936 novem-
ber 3-in el,hírnyt. Temetésén lgnác László.
az öíc,graj vezetóje mondott búcsírztatót.

Az ablakba kltett levelek. melyek ilyenkora fiúszlvek karácsoltyi vágyait juttatják ai
illetékesek tuóor*ására a dolog természetón,él
losva i,nkább csak a papa ,és marna kezébejuttathatók.rl. A kereset,papa, a na§ybác§i
ós más ,,barítságos nagyhatalom" abla,kába
,már nehezen tudja a §z€gény c§erkész .,em-
ber" odatcnni azt a t^!éko7-taüist. tpgy ka-
rác§onyfa alatt mi volna ió. ha vofi! Ha-
§onló sok sáz. esetben a cserk{szbolt már
eredménye§en járt közbe. lrjátok meB a
Cserké,szbolt címére (Brrdapest, V., Nagy
§ándor-utca 6, sz.) annak a rokonotokfiak
nevét é§ cí,mét, akitől karácsonyi ajándékot
§zeretnétek, továbbá azt. hog,y ínit §zeíetné-
telr kapni, a VelernjáróbóI. a Téli Felszere-
lé§i Tájókoztatóból, yacy a JubíIeunri Könyv-
áriegyzékből kiválarrtva és vécül írd rne§
a saját cí;nedct is,

UZEN 
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M. cs.
,{,larrt .közlünk egy levélrészlct€t, Nem íú-

ziánk hazzá negjegyré§t. Beszélien móga a
§zöveg:

,,Kedves,illagyar Csertészt Cyógyíthatat,
lan szívbai támadott meg és így a csapattól,
me§ az lskolától el kellett válnom. Mutt té-
|en is gyötört a szlrbai. de a vlgasztaló
jliagyar cscrkész mlndig íelvldított. Edes-
anyám e8y csendes kls laluba hozott el és
ltt pár hetg őrömmel érzem, hogy iavutok.
A jllegyar C§€rké§ut l-én és l6-ón örönme|
várom és míc élek mlndig a Ma8yar Cser-
készt láratom.*jlttklós Z,, Orosháza. tla áItandó rovatbalt
nem i§ közölhetünk rövidhullámú rádiós cik-
keket, alkaltrmadtán mégis sorát ejüük ilye-
neknek s így pl, a közeljöviiben is valószí-
nüleg m€gjelenik majd egy vevíigép leírása.

Drozdl András. Alkarlornadtán iolhasznál-
juk. * B. B. L., Ózd, Kedves Pajtás! Tü-
relem, NovelIád alka,lomadtá,n íelhasználjuk"
-.- Fazekas K.. MIskolc. Kedves Pajtás !

Otömmel vettü'k soraidat. Szívescn fogadunk
és várunk minden cikket, minden írást, arnit
6 M. Cs, olvasói kfildeir€k" Reitvényeid át-
adtuk a rejtvényőrsnek. Rejtvénvszerkesz-
tésnól elsósorban arra törekedj, hogy azok
körÉlve,n nregiejthető, közérdekíí és neün
utolsó sorban újszerú rejivények legvelel.- Zsoldcs Eínö, C€gléd. Fényképed <özol,jük, azxban, hogy .melyik számban, azt
c,lóre nem tudjuk. Külrlj más:kor is, ha meg,
ielelő akad. képed igen szép íejlódési lelre-
tő.séseket ígér. Kö5zóíltünk. -* §zózat 6. A
könyvet kőszönjük. megjelenóséről hírt ad-
tunk. * La§h€nbacheí ferenc. A gondolatot
köszönjiik, dc a M. Cs. elsősorhan a íiúk
lapía. lgen ajáltljuk a ,,Munká§iijri" című la-
pot. Rákospalota. §zalézi inIéze-t, tlotthy
Miklrls-úi 27. -- Földváíi l9, Örömmei ol-
vastuk s<lraidat. Versed arra vall, hogy me-
Leg szíved van" Stílusr:dnak azoaban més
c§i§zolódnia kcll. Rajta hát, Pajtás, olvass
m,inél több jó könyvet, jó verset. Szeret€ttel
várjuk újabb dcllgaidat. --- Esy boldog íábor-
tüz. Irásod még nem érett meg a nyomda-
lestékre, í,ejlődnód kell még ehhez. Köszön-
tünk és keress iei bert,nünJ<et máskor is. -*
296. Aszód. A példányszám-ügyet áttettü,k a
kiadóhivatalhoz. A 1elkes rrlvasóiábort sziv-
böl ,üdvözöljük. --' Nt}m közöIhetők: Cser-
készbetörők. Erdély jövendő Messiása.* Belováry lstván, Bp. Érdeklődéssel ta-
nu,lmáüyOztuk ajtóinegállítá§i módszeredet.
Sajnoc. nem elég világosan fejezted ki ma-
gad..vaiion a pajdlóra szegezett fa ,fölött át-
megy-e aZ ajtó? Becsukásnál le kell hajolni.
hogy ,hiakasszuk az ékre vácott fát a le§ző-
gezett lemezből, illetve lemez mellól? Kí-
vánc§iarr várjuk válaszod. -- §lmon Béla,
Köszt}ttjük a blít. - Fazekas Károly. Vár-
iuk novelládat * c§ak bátorság! * Ilt. Pe-
the6 K. "{z eszperantókörbe beléphetsz, ha
komolyan tanulod a nyelvet és lreküldesz
postabé,lyegekbenj a köí címóíe $. Nagy
Sándor_utoa 6) 50 fil,tért. A külűtt könyv
ára 1.40 P volt, de a tölrbi küldeménnyel
e§yütt 2.*- P értékü. lrját i,sm,ét, m,it vógez*
hetsz a lyiregyházi csapa{nál. -- November
15. száriunkban kőzölt ,,Gyorsvonattal a ten-
§eíen ái" képet Piörtner és }lamburg-Fu
telvétel" * Á Szerltesztősés .me§köszöni a,n.
nak a sok eserkésznek és csapatnak szíves
levelét, *ki,k a Magyar Cserkész október
15-i szárnában kör,zétett fel,hívásunkra oly
lelkesen kérték a Nagy Főnök: yadvlzeken
c. sorozatának kiinyvalakban va!r1 megjele-
rrését.

KütUGYl HlR§l(
§lverseny Jll{riacctlbon. Az Ö, P, B, oszi-

rák csetkÉszsaövet§,ég l937 január 4-{*is
Máriacellbcn síversenyt íendez. A három
nap összcs költsége 16 osztrák schillinr,
A,usztriában 5{}0/o vasúti kedvez-mény. Rész,
vételét ínáris ireje entetde a 4. ő. B. L K. és
a 15, sz. B. O. cserkészc.sapat, Részleies
tíliékoztatót kiild és jelentkezést decemtler
!5-is elíosad külüsyi hivata.lunk.

Kerékpáron a Jamboreera. Az Elnöki Tanács
a liörüt,mények gondos rnd,rlegelése után ha-
{ározat.ilag kimon,Cta. hogy ,l937-be,ü §em
tIollandiáb,a, §em líollatdiával határos ol-
szágba §§.,rké§zoknek cserkészrufiában ke-
rékpárol vailó utazásái neín eflaedOlyezi.

Orseágos dláklevelezésl klá|lftás lesz dec.
l3-?0-!c bezáről,ag a budapesti II. kerüteti
órse ki ,katolikus lritnnáziurynban (keleti ká-
roly-u. 37, mectekinthető rlélután 4 órátti!
?*ic). e kiállítást diiklevelezési irodánk meg-
bizásából 
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intézet ievelezöi rendezik, szá-

mos más lnírgyar középiskola ,közrernűköd{-
sével. Az itt látható anyag legjava a jövó €vi
diáklevelezési viláckiállításon párizsban iogja
a lm,agyaí szineket képvise{ni. Mindcn leve-
}ezőt szeretettel elvárunk. vidékröl ünnepek-
ben fclutazók kénésóre a kiál[í,tást e§etl,e§
nrreghosszabbítiuk. A belépés díital,an.

Gaszparik (?) nevü cserkósz részér,e. ki-
nek cimét Elatemant nevü levglezőj,g nern t§dta
kibctűzni, levél, van a leve}ee-ési akciónát
(hivataios órák hétfő. szcrda, pénték d,ét"
trtán 5-6).

A levelezésl a}cló hírel. A jávai mohame-
dán cím,éröl elkésett: Csonka László, Fried
István, Ginelly Béta, ií.i. Kiss Sándor, Kiszely
Re2ső, Nagy lván, Ttemkó Ferenc, Elké§ett
Ilóné Zoltán és Resös Péter is, ,számukra
azonban holland leveleztit szerzürrk, Ma§yar
levelezőt keres Paul Garp 19 éves dán őrs-
ve zetö (németül). Miss Yvon,ne Matherr.,s
Drev auszlráliaia ialkavezeiőnő saiát és
farkaskrj,lykei részér,e (angrrl üyelven), C. W"
il. Caple, esy dólrodéziai cserkészbóly,eg-
syüjtő es1,1et vezelöjc (ansolul, bélyes,gyt{i-
tlíkke1).

M ÉRDEKEL?
Lchet-e kerékpárral kimennl a hollandlál

V. Vlláglamboteera?
Nem. A iollandiai jamboreera cserkészek

csak az egységes magyar csapattnl esyütt
mehetne.k ki. Az utat rnagánosan,, vagy c§$-
portosan kerékpárral lebonyolitókat * mé,§
ha civil minőségben teszik is az{ meg * e
Szövetség semminemú támocatásba,ll (,nem-
zetközí aián|ólevél, triptik-tótállás) nem ré-
szeslti.

üpőtalp vlzhatlanltása,
A cipőtalp nern ázik olyan köfltlyen át é§

élettartama is megnövekszik, ha his enyv-
vel. mcgszáradás után isrnételten bekenjük.
Legílesíeleliibb erre a célra az íl. n. hide§
enyvet használni.

Van-e magyar nyelvíi rzakkönyv, melv a
kaiak építéséve| loglallroz|k?

lgen van. Kolozsviry Béla or§z. ylz|-
vozetötiszt könyve: Ecy- és kdtszernély.es
kajakok dpítése, A kiinyvhöz 1:r léptékü tel*
jes mfihelyrajz is tartozik. "&1egszcrezhctö a

Cser,készboltban. Ára 1.50 P.
Rádlókapcsolások,A lpsíl jabb és mindenfdIe isényt kielésltii

rádíókapcsolásokai tartalmazó íüzet a Már-
ton Pál cés kiadírsába,n megjeIent ,,M&rto-
vox" kiadvány. ebben biztosan tálálsz ma-
§adnák, megfel,elő kapcsotást (söt rövidhul-
lámú ado kapcsolás .is van bennel). Áta ?,---
P. kaphair1 a Márton Fál césnéI, IV., Kos-
.suth Lajos-utca,

iltlkor és klnek szabad vlselnle ,ártiérdü
ned.á8ot.

cserkészruhában általában - tisztck é§
cse,rkéseek cgyaránt * rövid rradrágot hor-
dana,k. De van ez alól a szabály .aiól kivétel
is. ldézem a ,,Ruházati §zabályzat'" meg-
felelő pontját: *Ilyen nadrásot ti§zt€k " é§
cserkészek hides ídőben viselhetnek. cser-
kósztisztek általában,külön en,§edé.llyel. a,

katoli*üs paptrk pedig cserkészszr:rgálatban
íilittdig czt a nadrágot viselhetik."
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fniili]ir r":lr]íi*ar!, A:; r:gdsr r;lll}i!* r'lrvlii 1-er.i{ilil,tt. r*siiij.
,},l §i}rl !i;lr,,*-l*i }-öriif i. ilgl },i.q ag:ll,irri;l:ty .;;,r-ii, A. }rínrlrr:rciár
l'::l:1, 1ri.rirltll r*xglrs*lhlrr-: rz,.íl, ,t r:;:,.ti.,ir 1r*1,1ig;.l fi:.tt61*1,,
{'§3!,}i.r!:ja gi;]l".l\;r *p:: ía,,!iilriii !1r.ljfi:rl i:}íu:i]l;i.i e*;li.!arat,
s ilit,;i!,: ,tiiLOki;l.r.l;:c]k;rai, 

;.t ill,".;,,iirl!!;,.;l tlrj.|ill;rllj" .*{ir, **i:l

ilii.ll:rtil, htrl.1,r:lti"ik az nl*lliei-!i; l{piiiő ,..tli.\,,§ }i_r]i}.:il r:j * lit*ti
ij rTátt x t'iíitcák *:s;*pafi;; lt.;id ór *jla iirzrliir,iiL ar. *}iirrtú.s.

{:§,1,*r*t'll-r;,::;hatr,jltk a slirg*.l";qti:.fl, nlil.:liír.i,:j r:p.;;
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:l iiiíiinij l}}1]gl"á| l iihikrrs:,i *-}i ri*r:s f*g;llr:li;r, ;lt3§is lrtr:g-
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ly:ln Pr,l.ro:. !l:§ i:rctt,iírpl?í.ri" +i *íll:tl,;_;{:llr.;ái".l *§,yt:i.tl*l
|:::lárárr:rk ;r lQ§rl$§i t':ll|1-qxi. ktit§l'lss,rxl ír:l.*óilv* {.;lP**li-,
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k4",,t} vógezlc ir, prirbát,! ít1!11á! litvcse}}brzlr ].:*ljr:t1,'liliil"l-
gfl,nie. hog.,t, trrdjíilt,,!r*s}, .,az ;,t*zti:i,i,,lril.t,a t,l1n.''

a rillrdiifn*b js van kőlrn-nyrliri§t,l, á .krrlr,-*s{,l],1lr ]ií*l*r,,§*
latxly dl:{í_rm}.}erb*n jr;:r lt rgi- *i*; Á-,rlryn es*!,í1.

Áeté,t; 1{'el}s tlisrn*r!, h*gv *tkiirri< is va;rnal< öszlii,nlini<,
,pd}tlául a, es**scr,uiin*k riigltón tr;rlo|,t sz*pásmirr ri.;1-r: nettraz,t? 5 *z iisrtEix !}í]rt! t*§ri ielcs!*gelsó ir. irtrill;ll-*.gt ; l*égJ
,;tlci,hbrcnt}{i. á.l}at.rrk 'is q ]li'irirlmri*"vek}rtr :l!l:xl.r:*:!:odp7.il
,r1,1rloiíthlrtiá[ ri5-{ii11171,1l'!,.qcIr,kl,,it.tl.;l.,.l

§xt** a**x i*r*mlffi óny*!t, .|<l}r:il, :r:r*!vr:knek r", i:r-l li:irtli,
-,lz iilirrlrr1l|1,11.n1 t,,,Iq,ilr;i ;li,:iria, rr:r. r,*rtnk l,,nrllni. sőlJiLl,t llrr ot,t.r..ill;t, ir*lrl ttlr +i*reit:ll.;:i visl-:!ill.:r|;:i einl;*ri
j.l,í:; I r: l e st{ gij. ; lh,,

{}&*/il:sri *; gi* i{ t.r,?. k g .1 } e :,:. s i : ;.! r "

ELFÜGYOTT
;r Me§Y*r §xerkése idei évfolyarnáriak elc§ rrégy §láma: §x*pt, |§, *kt. l*,§, í111y. l_



Tgnulm§nyi $elr&mdur§a*smk

§ Mndántnn§ lníéxg*bw
.{"{ertrr,:;* ${{tj llrrrneloii;l *lgy l*adá*vód*lgli §r*ekl:xle-

ten; a ruadár:vér}*1e*r elsőstrr}la_rr ttt,r,clésügy! Mxr!,*rvó*e-
lelrr ll llevetrtl! liell az exrber*ket" Á xad,árvilágban x iegtii,}*l
kárl *z c}lit*lx§ leívíxntsisli5 },ag}, :r nerrltörii,dtirnsóg, vóg-
erectl*ónyllerr l*hát: x lud*tlilnság r:k*eu*l!

A §í,:ldártrrrli lxiózti közel rét évszázados xl$}t"ia íciya-
nr:in * rrr,*tlárisnr*r*t*k terjesztós** rnindenli<rr {;rgyíbntos-
ságtinak tartrrtta" Az ixtézei ár;uiirl c. titdornáxryos fr:ly{;-
iraiátt }ttvtil &z ínt€zet e}ső íőlr§kc" Flerrnan üttó
Á. mtrrlatttk hus;'n&ról és kárúrót *írlrű, Csiirge3, litrrsz últal
ill,usztrált, r.e]nreki}€ kószült rrrrrdaras körryvóvel ittditvtt*
riln*k ;t rrr:rtllirv6del*c}rre v*ió ,nevelé* ügyót. Yr:rrzó ,szép-
siigű kiirryvo az errrlrerrrknek a l*..rd*,rak ir*irrt v*ló sreretetí:t
lrivttctt felke]teni, rlz isrnr;retlerjr*lzl.ós firntos eszkilrei lr
Csörgey Tittisz dr, átta]. írt titmtttató és Mad*ruédt:íent et

kertl>en cítrrii, nrig3lszírurri álrrli.val illusztrá}t füz.clek t g),1-,

korl*ti ürariírl,vódelern lr:gfőtlb irír:ryrrlrrtatói" Á snírtt* rna-
dárképes levelczől*pok kiadisa, * rrrxdárvódelrní elöadástlk
iartástr az isnleretierj*sztés l'rinitrs trrót§;ij ; a rrra§á§Os érdek-
tódők, de legföképpen lr_ isk<rlilhnak az iutézet r*úeeanrá-
brrn iett csoportos tráto6;atásai is f<rnt*s térryezői n mgdár,
:,édelern terjesztésóne§,

:{ }ladárt*ni l,ntótettrcn léaesit*tt nritzeális gyiijt*lrr*rry
ttrlajdorképlren e}sösttlharr lrivato{l, ;r madárisxrer.etek ter,-
jeszt{sére. ltt rxegt*ilrilható prepariitunrcklr*n, kópektren,
rrrcdelleklien i},xsr,együjive és szen*óltqtő mó<lorr csoporlo,
sítr,a ulind*t, aurl,i :l lrtzai ,m*dárvi}úgr* é,l r:radárr,édelemre
tanaikozik" ladárviXírg,rrnk goltirrs preparáturnoklr:rn felso-
r:iktlzri szírr;rcmpirs *inkjai, a íészek_ é§ lcjásgyüjtenróny, a
ragarlo:,* mad*r*k prtp,arírlumokban való röpképglüjtemé-
nye ;'*gy :r .peiylres-fiókagyüjtemérry szírr- és fornregazdagsá-
gával rt sze,.tnlí:li}re ritk§n marntl oly l|rrrtás nélkü!, ho§_l
llennc * m*ti|ar,ak élete ir:'lnt rnólye}rlr *rtlekiődós és egyben
r*ko*szenv r* ó,bredne" Á rrrriz*umi:lirk] eut *r ragy ism*l*t-
tcrjtsztő értókSt ren<lkívül *sökkenii h*l3rhezkiiti}tlsége.
a.zórt orseírgox vfuzrrnyllrihatr reiú iei{ntöstg* a. kiinyv ó*
:iipir*lok :ntllett cslrk rrrítsotlrangri. .\rrná} inkábti kivána_
los, }rclgv ,a fövfu,*s txnulóifjíl,sír6t *- rr.rinl ;ikiknek elsősor_
ban áll rnódjuklrarr ay, irrtéz.et megl6togatása --. rnitról yzi.}c-
sr:hrb kiirlen isurerje lne8 ;l Iíadir{lrrli írríóze{ mriil*lrlrlii.

iltigy o1l rrradárt&rri ós lrradárvó<lel.rrri is§rereteia nte8elí!-
pozva, ir rtraiüírrvérlelrni törekvóseknek h*zzáórt{i b*rátjrl le-
gytrr. Örörrrnret átlnpitlratjttk ll-reg. Irugy az iskolai látog$tá-
sok *lég gyak.trrirrk intóretünk rnüzeumálrarr ós *rős a ntes-
győxirlósünk, ho6;y ezeh fi le'rtogatllsok, a niag!ar ruad,{trvilág
ós a rnadárvildelmi törekvósek nregi*merése ós elöhbre-
vitelc sz,eanpontjá,ból ntun nrúlrrak si }r.rtlis nélkül,. _\z elrrrúlt
*szterrtlt}htn 1§ iskol* ?tlű t*rlulóval }íliogtttrl nre;; l }lIitlár.
tani lrrtézetet. Á cscporltls lítcrgltásoL. "sy csop*rtr* leg_
fetjtblr 30,--4l] i*rrnló! s:.tirnitv;t, ;rnintc6y l-tX/i órilí v*sz_
nek igilnyit, trrret1, idii al.rtt lr"rgy vtrtiltllrk[rair ugyan, dtr
telj*s képet ka;lrrah i} i"§a§{y§§ rrrarí*rvilág forrnagxztlagsiigá-
r.ól és k*llö iliiékozt*tást a rarlidírrvédtbrri tenniralókr:ó|."

Áz i*iózci lliiizeálir látniv:rlói tleg *trrbábarl va***h
kií,llliivl-r, § Herinan üitti *rrllóklz*lráha* laz int*zetl a}:rpi-
l,tijá*:lk .ós elsii ít'!nökólrek ,,jnu §tol§ó ir,&&8ygr poüíriszt*r"'
rróretr enrle;;elett },lerrrlalr Ottónak e.gy§nisóge iltuliftlt*ui}t
ki ckiitü*k rlit }jitlrató *leírlagyságri arck€pei, §}tllszo};rfi,,
sajírtkeeii lajt,rii_, 1;repilríltux:liti é.l egydltr *pró *.:rlók!;irrgyxi
;ryomillr" ileiekl.nirist i1},űfve ez:lli*rl ;i jll*sy§r{}}1itzál4i póko}i"
lrx!ilir., ;:rtadaralr ris ir rllrr,gyfif pá*z{r:,:lel*t rrtoiirylt*tellen ku.
lal+jir*ak sok*trt]*}ír rnllrkás óletóbe. á iiorrniin üttii erniók.
sl.trbra legutírbt; {)erva §rigyes h*gyati'lk_:,lkóppeii ? eiaral;
rli*,rírrrrár*ll. il}tllv* mini.aírl,rírvgi gll,z<iai;cttott. §z*k lla aprl},
óitlhii szt{;ro}tlról s rr k{irrryezii tlirgyrlk ug{y*,n*x*k dl*thii,
tle ine5,fe}eliicn t;lrr'r irrásolataibill iiss:le:il}.ítrrit d:tet}ióptt
Herrrr*rr Oit* rrrrin}r*kiiriüii} vetl jele**tekei ábyá:lolnak,
nrint pi" * ló}i csrrliíreás, s*rx*5yi ii;r§í1.o:zsz{}lra. llorto|;*gyi
k{líltyUsktlí!\ lrri rl!i.

Á klijnv:,,iill.szoil§rr ós ;r {]sjatil .}:irras errló§,i *rr:liÉhai{;-
§riili lt}á{iítrg},üjl**rén_v1 őyaő üs:r!<i,*eoiián }ier**xt,§t jt'tt*xk
:r tulajrlr;nkóppc*i nrú;e*:*i szc.,lrá]ih,a"

Hls{j az: ilg_?írcr.e;cit vtlrrriiítsi í*:r,;r;l, .l kilr.,ópen lévt'-i
nég3, iivegse*krilny két lii:;t&llikél,xlr xr int{:;:*!i á* *. Celv;r-
§ó}§íiÓk§yíijtemény; lt kót n;llgyei§lijr,íltn * kx:lli l,ixtil{rd- ó*
l,adrócefajok p,r,eparíl}t péic}án_vai y*rl,**k kiál}itya, lrlíg * {*!
tnstleiti iiveges sxekrény}reir * tílvrlli *rsxri6*kliír} vissaake-
r,iilt gy{iriis nr*riírrlrib*k ós ll rirluk seí;,l(; ónlekes*lrb leve,
}tk eg_v ró§ze vart rrr*gszctnléitis;re ki1,1l!iv,a" Á í*lak,;n *, nrx-
r-trarakn*k a gyiirüz,*ti *rlatoli alapján i?l*§állrtpíi{lit r{}írr§,
lírsi útj*it szenrlóltctű tórkópetrr. * iu,rrdárvcijittlá*nrtk 1r v*r!&"
lás idejilrr uralkrlt]ó itlő,jlirrás*:tl, vxlri k*i;csr:la!&t s:le*:!ó}teiii
t:ilillíttcttt}s itipr:k hltlr*tirlr, rnig ii. r§.elt$Jie?striil trnxai rrrg*,
rl*;rqi rrrlrtiiiíraink rirpkillgyiijttr*é;:y* {ii5g *lá, .1 rag*cl*l"tl
rlrllr!tlrakntk glal.l*tlll:tn v*l{l í*li;rrrtnísr: rigynnis *regleleli}

2§
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g3,;rktirirrlol ig,r:ll3,,el. (:lt!!fl! it gr,;lkllrilllll&k;:r r:is*,ilililiitlir,;r
tzrl|,gi1! tlz :r fiviijtcll.lÉ,rr},.

,\ kiii,iltkl:zíj lre[_vsig :r iril;r.jtltlrrlr,illlpl:tli gviijltlrrx,irr1 ,

szoll:t: itt liiszlle n l'iriktrl, rr::irl-rtlll iir"eges *e,:klli,lttyt:kl*rr.
ulrilihillkl;rlrr úlctlril 1rrepxríllttrrtoLllillt sz.*lnlé{lrtltíi 1Itcs !r

iltx$jy,lí nladílrvilii;; nrintlcn kópviselőjt, köztük ncrt1 r:§y
tllynrr. lrmelr-llíil tltldigelú rsak egl,etlen 1li:ldírny ktríilt
ir.izri, rnagyar íiildiirl, Áz utcrlsil lrtll_vis(lglren, * rrr;rdárvé-
tll:lnti ser;,l;írfrln, lt rrrildárviicloleln cszk{izci iis rl g1,1lkor:latí
nlirrlírlt,órlelenr lrrrir:l.iiri szenrlólletíi kópck ís rir<rrielleli rzol-
gírlniik lanulnrítrrvr;rzási ltrrylr$u! ;'l tn1l|illvíldcl,erlr iriirrt rr,,
tltklődt'iknek.

,t gviiIrriilcsiisiicrt hitsznrls otlrrlakil ttlltt_iurititlak Jlro,plriilt píllrlrinyli, lrzok i'ószk*i i,_r lrljíllti, r.tlitlrritll :r

nregleltpítt-lsiikre szolgirlti nteslcrsi,gtl ,ltitttuitttírk, irili tltt,lii-
lrcrendezilsek stll. t g_vakrrrla{i rnadiii,r"il(lt:lcfil niilrd*tl r.i;trat,
liOzír.,iára részlcles tilrrrttíirtlisut szcrlgíllrrrrk. tnig lr llritrllr:rl,
títpkilkaz;irrinak l,izsgl'rlati nttirijírt sztlttiltiioltct(i ki;ltlii:isi
lrn}lál{ !l tnnrl:rlitk tnezíiplltzt,llrsrigi szeltllrttrttltillT,;rlri lr;isztttr.r
vlr,gv kírrrs vrrltítrrirk ruegiti)lí]§i)rc sztllglil 1l(:lrl,rlliólliil. lt1 v;ttt
rt lószekgyii.itt:rrrd:tty i,:s ;r kiizcl hitt:rrtitrlezcr tóttllliiii á l1r'l

g_i"otutxl;rrlrrlorrrg.viijlr:rrrrlrt1,. lt. ntlllllltk §:rrrllrsítgi szt,;-t:;ri:.
nr:k t:lrlilnt(lst':r,tl rz,olgálir lrtt!rlnrálrvrls irl;rlt. ,\z itlltizll itlil,tltit
cgységüriil állri. fisszr:scil rninlcg.v lri,lczt:r llltlitlrrll szirtrrlljlri
ttljrisg_r'ii.ilr:nrénr,ít erirl'tltctjiili rnúg tttt;; ils irz érli,|r:r iljrr}
hripgl'tijtorr:énl,t. llrriclvlli!l stirros. lrcl1, hi,rrr3,,irlrall csltli. ti}re-
<iúki:k lrithllli,k, anrrí.rl inktl,rlrh i1l,iirryiirl;.ikltleliirlk ltzrlttlrtlr lr
nrlt<ltr;rkut írllli.lerrlri szíltt.s ltkvitrtdIktilx,l<tlr:rr, ilz r:tilti1;;li
lrírii trrllí{r'al ri't:lrel/rt,ft,r,li!krri,k itrti;zt,!i!rlk itll;rjt.lrrlril kí,llrlzi!
re ntckm íivcil;i,r r.

A i'írrtllitl*rri lnitizi:t llitrritirltiirói kúsziili l:ttrl riir.i<l
llizlilt itt{:kilrlís tsit1llitr t',: ill ii {,ól.itl. lrtig}, li llltrlirrlirni
lnttlzet" lttllt:tli rtrtiztltlntll r]..i l:zuel l.:tlrt]slil§lltltrr lt, ttt;tailirrk
tis il tltltrllit,l,ítlcl*llr irlirrt i,r,tlrliliillisI kcl!strl.

l']zcktl íl §()r,{llilti li ,.l{irgylrr {]strltész'' llr1l,jllirl llzzltl ir

lritltl rrrlIuk ktizrcl, }rlig.r, il n}rs},ar r:serhilsit,k tilltrekr!sz
érr]eklrlidrlst]t lr nratiitlr i,rltlltlrrr lcIé iriin"v.-ítva, irrii.rt,liirrlirr,.k
rlrtlg lii}lll ll'rtoglrtirt \ tnil.i({llll tt8r.ttn*rtttyi trr;itliirvii.rlíi ll;trli.
lot s.zrlt,czliiltk. l',,1|11. {11rr1| r/r

**---,'tl: P§--*
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Á va{rá§z és kuty$i1. }1ultkori vldv,irtlr]trti
.:ikk,i!lrknek ari t küliiniis íliita}sál, ho{}" al
ig;iz vailász ctai-úttil átl;ttvédii is, meggrö-
siti a [)erit§lltc All§cmeipe zeiirrrr§ érdekes
ii:ijelt:niélry+. tnel},a vadász és ktrtyíia vi-
.r.r,t!,.rri,i s,,,il. Leirrr. ho{}, lnEOnyi|c ösz-
lz,,;tilrtoz,ttak t!s meln1,;ire megértik egyntást
:l va<litsz és krrtyíria. És a i<ulya nerncsak hú
silll*;1j.r. hantnr lrii tükre i§ le§l gazdáji-
l;tii, ,,Mritasd rneg krltr,ádat és ón me gmon-
iitnr. milyen ladász vn§}".." ísy végzi a
likllirí;, ri,: ez. i§y vlltr mással is, ttemcs;ik
l vadászckka1,

A ífiác§kák Ss v*rebek ctlenségel. A tna,
tlárvidók és ornitr;lrjgusok azok, akik eet it

két rnedárpusltító ílilatQt: a nr&c§ká! és a
l,eri:bet lűzzel-vassat ki akariák iltirni a
,íiii<l színóről, üiricagóbafi már alakuli is
rnacskaellencs egye§üiet, *- i,iálunk
lnüfidjft tsy írrágyxr cikkírtl -* ilyett nroz-
gil'!ntlt mt§inditani háláiltn icladat volna,
{1eia.r mrtxyar erni:r:r állal,kedvelő, méí a
kílros állatot is hed!,eli.,*- A rnadárbarátok
szerint a vorelrek lral,ílos íiélctét 1rivatalosatt
is k! kelltne nlond;rni, a macshirkra pedig
leiót k,;liette kivetni. Annyi 1rizotti,tts. ho§y
ii mrdárr,ódelmi tclepeke* tti:m szabatl mgg-
tiirtri ezt a. két ítl!;ittlt.

A kutya mlnt árverési iárgy. M:ir iiibb-
ször eltiforilult, anrint ;r laprrkbói érie5§lúnk,
hol},. l,égreh:rjtó lofoxlalt;l az adíls kutyti-
jál. A szeuénv emher, r§szint rrrert lríi társa
és e95,gi|gn baliitia 1 jri rill*t, rószint mert
§em ilélkiilözhcti a hírznril, semmikép sem
lkar tne*vá'lni tíjle. ligyszer rnír igazán tőr-
véttycstn kelicne iniézketini, hosy ezt á hű
és oklts állatot ne tekinlsék é!etielen ingíl-
ságnaii és, hogyha gazdáia ragaszkotiik ttoz*,
zí, ne vggyék el erőszakkal tóie. iliszen t:r
iderenrg nózve sokszor ali§ van értéke an,
rrak a kutyának, míg sazdájának legkedve,
schlr iószálrl és nélkülözhetetlcn őre.

t9;}7. évi §},trmeknaptáfnnk - erlchón.:ir
ós érdekessé!aének mcgiulelöetl , ttrítris igtrt
nlrg}, keli:tntk örltltd,'l'erjcs;tési: tniit.icir
tserkésznek. tanulóttak js íllttvédóllek kö-
icl..,:ssév.e. §t:,, példánr, :ira ?4 iillér ús minden
;iu péi<irtll,r,u ur,i, riadis t ir.

A méhcsaládok ieleltetó§e. I'alrs;1 Hile a
Magylr Móh novernlreri szírtnfiban a kövei-
kgzijkbcn ío<la}ia összc a mé}rcsaiídok te-
lelteiéséri',l r.rló tudnivaiókai: 1. A rnéh-
csrriiidoi állandóen 4 -6 íokos íagyptlitt fó-
1ötri hiimérsékü levexő vegl,g körül, ? A
rnéhcsaládot körüivel,tj levegii nlozdulatlatl,
szártz ós rn{,gis iriss lcgytn. 3" A lakis
'belseje és a kijírú nyilís ieljcsert siitét ic-
cyen. 4. A méltcsaiádok nyugclmlii §cín!ni
se zavarja. Ezckből kövctkezik, litlg!, a

méltcsalád telelteiését a szabarlbtn tttm biz-
t()sithltjuk.

Á nrarEitszi8cti Élrigalarnb!óvésrel.,!1irrr]
újablr és újabb ielsztilallls ltangl.ik c1 l niar-
giisz,igeti öalamblóvij §gy!ct piil,r,irjiin iijr,
tértő tömegg,§ galambpusztítás cllen" Áz 0r-
szág-Yilála círníi laphan cgy órzii ,ldlek rli*g,
kiisziirri a szcrkcsztóségnek. lroíiv szr]1 cmclt
* kegvctl.clrség e.llen. Azt itit, hogy lte nr
tesei lirbái a Margitszigetre arltJig, ttíg ezt
a Vi§sz.rta§zíti} sportot {}ítna,n ol lt.tn liltják,
§zerrt Margit enrlókélrez liíverr a vilá,g lcíi,
§yö§.yórúbb sziget,én,ek a béke é§ , §?eíeiei
csende,s, hliborítrrtlan honírt kellenc kóuvi-
scltti c.

KutyakInzások. ígyii( nirpilapunk .,Krrtl.ir-
b;trátolrnak" cimír tovatában elíliti, hog1.
Frilttgi3{irszá{ dó!i r.ószÉn a szúk tsatornítk
kiii§ztítir§ílt úgy végzik, 1roey kutyákat búj-
tatnak keíesziiiI rajtok. l,iáhrnk ilycn áliat-
kít,izás<rk nittcse,ttek, de a kut!,a.rleveiós és
idornítírs tlevében tléi{ verósi kapnak sze-
gény hűsóíe s állataink, [}óg $r,akta,§ i.át jrrk
rricán is. hogy korbáccsal kíséri kuir,áját *

llultláj;r, §lix úrig5,a.rutk krzil;cri il §1,.ik-
l,;lll liitlirtut;k krrtyirltt:rllírclrit, ;r.;l :iii;.l!tli
pc<li{ éílpcrt üti:, neifi ,ighet verílsstl nevlilli,
nrint a {!,ercket" Á sllk crntrert,eicn kinzárjiltal csak megliLrrt]jiis;,k()<lú, sl;oltaaielkii ié-
ny*ket nev,clünk. tzektűi §zerctetet, lneÉ-
ilirher,lslig,,t lriíb.l Yjt,lnk

n?{nt,il !ti.m kell ágyonllini n töíóttlábú
l{,vat, A livelpooli akadil},vurstrlyclt tnár-
citlsbr:r cltiirött e l1tlra 11r:nd,,,Ch$icc nevti
iríres 1rirrlk. A j€ies áilai tulajdrtnt}r§á ,ilüi}l
kínrélt ki)lrséget ós meggyt'l§yíttaita l ll'l iábái.
va}arni új róirttc!,kezr:iéssel sikerült a tiirötI
c§Ol;tt)t összeiurrasztlini, Iz !nindeíes§iít]
Értékes vir.rnjttlya az írllalgyiigyí§zetnak. eddi§
u{yani_s rreln tudtiik czi eldrni. meI,t 0 i!jlirk
csr'l;rtjai ii!.lc* mószsókat lartaitrtazn:lk. szci-
vtt!cn ptlrcanyag :rliía van, beilnijk.

Dr. illauks frtlő kir, tarlfr:lügvclij .,A lr:li
ktrvlsr cnrléi.i1.li ús rrriis irlltt.rrcsilk'' ciinii üj
niüve fir:s.icleLtósét l,iircleli. A,kiválti jLilatv*ijii
rrrcscirót lnírr ltárolrr crldigi kii;tyvdbrii ú;
]rpttttkl;ln, lnc* a (iyc*tneknapiírban rnox"jelcnt nrestiibiil 9liinyii§eI ismgrjük. Ntrtl
,:ijLipil] szi.}rakDuiir,tíi §r.,crmckmcsók r:ztk, lrl-
ncril t:l1, .miiveh, nelyeknek ki)nnyed krrlr:ii,
jllb*rr,iirökúrvórrt,ű i3azsírxok rtjtenek. Á
kiin5,v ;iln porttiva1 tgyiitt 3 P 3{) ii]l., ítt!"
rtndcllictii szikszún a szcrzönél.

Két dcrü§ kutyatörténetet ui\J5ILI1,1! :I ll
l1.-h:rt,. Az cgyik *rl llknr dubt::tn.lttt,r,,t
:qzi,ii. tne:!v vak:lnzdítját vezeti, Ez l kuií,il
isntt:ri a kórútakon u,k(iziokcdési lámp;ik
pircrs és zólt1 ,ielzéseit ás pontosablr;rll enge-
dcimeskedik azoknak, mint ak jrrirány t§lbe l.
A másik e§üt ptdig {g!, .nagy újf rtlldianriir:.
L]zt lrólr:t},,lrriii bezáriirk eít, dítsan te!t iairrsi
*iéstírrba, egy trapig vtli,| a ktttyir bijrtönéberl
tjs ,* csodák ,;sodája ,*- senrmihcz- se nyú},t,
csli,k egy z,s,iros papiilll;t eyett meg éirsé-
g ébt n.
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,r.il. becsüleíe§ jmlrrrlcrr nem s;régyer, !"

pENGü
JUTALMAT O§zTuNK Kl
A §§ERKE§ZEK K§Z§TT

A nagy gyakorlali munka-
y€r§enyről a részlvenni
srándékozók náIunk íelvi-

lágosííásí kaphalnakl

j

ffin§ynr tlnt- És lánüúh ffliln§ítü lntúlnü
§udapesí, Yl, Andrá§§y úü 8. szám



Yaiairol lLt. va-
tairol o&t, lreneffi aa
igazán nelrr ícntos,
}ro}, élt ég_\,§z€r e§},
,lurlangos farkas-
köt:;ök" De n*lntcsak
iurfangirskoclri! tx*
etrütt őkelnre, }ran*,*r

§*ttn pe§§{éjéi. l]e md;g ;crirrtüg lötyir§;jit; sz€gólrr, lict!r !i,-

het rólai
}Iegirlt *lk*lrdell ílrr*gni. i'}e nr*sl t*:it lgazá:t ne:r;

sikarült sextrt* ós a íarkns rtern szárldókoxoit irrcsclkeiini
s*ép szelnér,el. i,[eri. lötyiigiit! ;,i p*ngel

i"§tyi'lgsa? Ltityügi}kl Fl*t t:s*k }i}t"l,"i}gj a*vályb, <le trl:

aa ixl kezetnberri Árzai ki az uiiv*lra, egv rrgrás§rti, ,r paiak-
rrál 4s trelerágix a víz}re. csn}i írgy fniiccscnt1 lig1,*rresea;,is;-

íiii,agn.i i§, meíi ;reilig olyilrr full6rtgr"lsaro hogy az *gésu szitfrii*eserrt!
cst§ószireriiiet 

-c*Ó<laj*rn jart. Ví:giil is elneveztók furfan* §li:temberr irer,§} lát{;1§1 rnóg se rtyl:les, se rr.l,'eltt}.*rl 'bai-

sq§ai} ferágó larkaskiltyóknek" Periíg triiilönber,r *sak egy- tiit ílszrr!, tle tr mi pirosllye!{i ilNg.vtink l,alólr**r *;igys;ierűen
§zerűex. Faii::rak }rívták. etic.kélt rt vizlrex ós xriclig Jitírnkolt :r ilalr*krra, wrig cs:lh

l'ilrrri xri:g íaragni per§l§ §ij§,t }*het csak n'rg5" x i<is- 1:*r,l.;:a :rr*m jutr"ltl" Yxgv pedig :r hull*lrr i"itt* iii, és a !-licskll

xijurrirkal, s í§y neki is i.r:l,t eg3. lrellts. kis trirgytibi*s}iáj*, ;:,eni le}rr;i róla? Ki l*dj*? Mir:*,erlesetre l]rircst.
,fuil, sr*rinlc ifiLább kir:si r,iilt ilzl, nlilrt helyes. §n rrreg azl 1il: rrrár sok, ,gonrloltu P*li is. §lqlsÍ fiyi$3}:ii§t{}§1 1l §;i-
:i:*nctrtxx, jirkállb btrg_vlirrrrk irívtáL. trri:rl }:icskrin*k. Pali lo,kli*, i:sak Ílgy *lyckkex Ós *r*gir;t sxenrcnrlr* 'ak*S" M*gl
ítrrl,*:igcs }r*tóben azirrri:,ar: r*ég * trugy}il;ól is bi*sk* lett. \.ágonl t patakbx, *sakúgY frijecs*n és megirrt * n}rtrlÍ'}
!tsic*ka i§r:rr, it:rriexl kós sollrl, Igv lilit igazíln illt}r*tr,ii, }:t,ig3" Úszik, }1ovii tegl,cieii liát, s*enrt*lcrr }:lltg3'litn'}

;;sJl:kószttÉ§i ra<irzr: á};úclivel ,"agv :rnilkiil, §okszcr elnéze- :iiini élilrerr és ir kenrencé!:er: ig*tt;r k*.jir:ric:ts::ír, icbcgva
g*ii* far:*gái; kőzl*n t;§8ytijiil. }iiiils ix * í*gójrr i:s csnli egy i;s ropo8vil, akárcs;rk !i lJirkcl fentkérr, lde ke;'Üise, bélia,
* pe*góje, $*nrr:lri kütörrüs nirrts r:rjla. Hatsak 8, irem, rr3:rizii bicsliámi liétszer se grxdolktzrltt" harrt':n aráris
tl,;6y ,n:íir x lr*g},*1rja is ezz,el :r kiityiikbugyliv*rl íarag*ti ós rnegrag;rdta ós zsrrppsz, irelthajította :t tiir.cs liernerrct kÖze-
r*iio*li. ay"tírrr az *pjl is, nríg csaii igazi kí:shtr rr*rx jtrtct- póbe, .iaj, de megnyaldclsiúk a iángoil, Körülrtlpogták és

{*k l*gí:n.ykrlrtrkr:i. FRli l:reill iger: rilr*.itott iegó;ttykor§ig ki}r§llollogtírk, óh,ezet yöll §ézrril P:ritr:5va sxálli*k, * s:rik-
várxi 

-lr jiésril.*, fris;leri farka$kiliiiiL vrr}t ll j:rv:iból. Csak rák, fr* *8y§lürre rrróg axg."*olrbit pfitio§ütl, s,zixttl }reXgrixdf

*e*lrilri 1,lr1.11g{ kist fr:lgrli* rr nraykii}l*? lgy cs*páil 1,;i*:s!n1, rl:á i-,§{j§?- hát nép*, lnrt, lt kerrie;icéJr{'il l}gli. lrlb*, *ii eS*ii
tloigr.lkat ínrxglralr::it. l'ejektt rrteg }-lolokat ós néh* liliirk,jrt. *gy késl Cs*q,lálatgs ffirú-íaragó oserkészlii:si }iz§*l. * Pen-

v*}n* nel;i1 F,.gi:s: szrilrl,trii:ii 1rrrlrrók i'ar.*g*i, h* r:s*k kóser:: Áli64 illerte föiverlrri, i,* igy is riigiiin leejt$í*, x}rcgy a csc,
vglrrll] rlírk-**i:tl*jx nregszi:trr_-tlt:

§lcr.l * ]:u,*yli is i:}htpik iirg ltl§vei, piáxl:,, }x.l r*iir * -* ist*n áid.io*, ilis gxeóiiln" éties kis §xini i,:úrj,

rjs ii s.:k kul.ürulÉslótr nagy*rr *trvékcnYult. Jól ru kell ,qz,r'- Liiirrí ít4. irli cs{i$tl mririi'*r}t,a* l*gyok" §l*rr x kés*ti lrl

is rrtrig trldj* kii'araglli, pl:rlig 11ir8yon Íincr,n *ralrrht lenlre §aragitlk rlár velehr es,'dá}*t,,s rl*igokat, rie megirígrveii*

t}*lrzx§ ilreg fal,irasl }_v*t ól lr.iríllvok kósi:tl lJárorrrsy*r iieltrelt er:g*in t,lrlt,bni

i13,**r ileskrr ,illlgvlivní" §x ;is Xtx v*laki nx'lrges ,li.edvi:|r** i,eigbe, $il81 Íiiloltlórjott a v*rázsl
vi.;:, igirzűn ,*rnl ooeg_v ;l rr:*r:k*. §ii.i is fariya§t. ]i]§ }.i§yri!i 1{e.}, nregőriilt liisia x lr,inest{ ótij kJ:snek: }ios! g.ziári

neirr kiii},ririok i"tled, x kisk*:-iti §txr kelksz rrekerr:.i nxu*} llirir*t ós íaraghat, nirrcs g<xldja * p*ngtir*l §*i';gtöti *eki-
íngt;r {s elha"i.itctta * sarolcb*., csak rlgy *yckket:t. Áziá* irilt a rxegkezdeit fark*gÍojtt beírr;}eu*i, NÍ;}rárr.y perc lltulva

tl1t{: K: l{gyr,,*-rrtíixra kóseít*tt cstirlaszól; í*n,;i6várrvrrk:tí, §ern is ttr*

Á ,n}áa8}"tr kí§rirlr( lOvárt §ajiéc* ir*lysrűke §iiBtt í§áíaiil ei

"jfi



}t*;**i;. iiil"ál.v,x. ilt,a.7í {1 kirátyok ké**. i{rrg.y llaurulrasüit, 1lug;b-e,siil ltxpeltt"*:, ,yr{8y 
§{i1,1}; *ut rri/t* ll*rn {Üd**r, i,;lr r.llúizíirü.

leg igen. r*q:l,í ir xl*sSi;*ln :rtirrrlig í;ty sz*hás.
Jlrlya veit*: r.l;}ll:r rrrásfelé &u átjái,- milrü, :t ilird:s, lt*v*-

leties ,{ijvár'r:sbet'J L}iíu {g3eilezett bizr:trrl, és larrtar Erelil rsirt, p*dig netrr is 1ólt*s pllripán },c,vagolt; h*;rerrr vicinális
*;ii :tt*zoit. ;|hrrgy rrdaúrí, elővette isktlta|dri*ópét; ,",egk;-
lij§trf! }i{.}} v:lrt lt tár, Iner!. it kir.írl5,1roz igyekezett. a si}rt*-
1,lln iltrsze *da ir i,ur:uarosan följ&tott, tl*ánenr alig isme;riel,i tr,il$:it: irr.iltii 1iirlr*$ jrirhitlt ,, 1ér",,, i;grlollan liirgyalva,
tun;ir:skozla. '['llhilr ,xiilrrri lragl, ünrrepsé§ virn rls a iiirályt
l,árják, 

. 
gond*lí* l}a!i lrragáirair, i:e n,:ln'vtilt tg*ra. miei,lllerri? Vílr.j*ioi*. l;:lu.iri szóp l*ssnrl elrriesólert"

i\€!ú tliir}llc triviílk í:rrfarrgos lalkaski.ll5,óknek l}alil.
ti;3,",kettóre ;'rtíul:*ktrl*tt * tiimógen Ss };iizveitren közetrői
nreglfrnruihnllrr rt lrejlirat el{itt iúttögólö oroszi:iur:!;at, iricg
ilir, {jtt poizi{llri rantlőriiket" Megá}lt elirttük ix tisztelgeit. ki
i*.!ezl* saeréx3, tllha.it;isát, rrrisle::ini :l királv i;ácsiva! sze-
l,rtt:rr }reszóllril Vajjon bcrr:clret-r: }roreá?

}{anerrr erl,* tlüí{r!-ült lll*g,lrálilultírk
{:,§{X}3, 

,,ez_a 
jxrklrskÖtyl'ik rróg :intrvil se

*r,gr*!{ íijc*erkc-qeóriet;, gki .i}*lii kóz*li í,rr§va v*y*lau, i{i.}y-
ben.ej.grondt*l. ilogy fu& si!*eriil a iiottrg, ii lilr*l3-. íiává ltl
gxdj*, rt}rrirrki i:; legytlx ú}cte nregrrielllii.le,

"_ Vt69rc rrregórkertek ;i liilqröktfjl ia5y*g._, it,óntelcrnllr,
§ürepén í*kiidt a kir.ály e5lv irat;rlrrr_:r,l irárion,.ye*nelvónyen.
§t*lle{.te iiit n kirítlyné t.scn.i*scn sirtloglilva" "Cs*,k 

ak&.or
néaett filJ, hl virlarnelyik nrüvész et{ílópett a király szofurá-lal. De taiószilrűltg egyili se volt elég tiikillctes. rnert ií m*.
l,even fekvő :lt*.kja eddi59 Jüeía §* tlt*ccaní, Mirrde*ki fijl"
íigyelli P*lir*, xiidöx otl:tlépett * kirá.lynó elú. Az ő szive is
gysr§á* vert, gonrlo}hatját*k, K,iiiilrrös*rr. lrogy a főeserkész
így seól*tt: Á nrűyéseek le5kisebtrike, cie taién rrtru u ltg-
iigyetlenebb" A rrlüvís:rek ánlultak s a néilsóg ner,,etttt, rnóg
x lrirál3,nó is rnosclytlgv;t bólintoti lxteeg-_veiése jeté,iit.

Á löc:serkész sajátlr*ziilcg em€lt€ fiii I'.rtit h{li crős krrr:-
.iál,*l,_ lrogy kiizelebbrőt nregriózhesse a kirá}yt, Viesga szeru-
nrel íigytlt tlr,g rrtinderl liis rírncot ós hajszái*t, siii nr$g a
i^ltlni]Icsiit se feiejIettc rl1 jollboldalt liz állirrr" Ákárcsak va-
l;irrri rue8figyetósi játókrriri, ütt rnindig első lett úgyis. Aztár
bevexettók €sy §uoxr§z.édtls iererrrbe, ilrrrl nirir mintlent elő"álir :l :l*udiílijkl l,{i,ttld. nrí lilrtlirlt x k,i

ráIlyat? }itra,lráí eg hal*
let]an ! Yag_v talán
s*ernteienlredrti akar
ve}iilnk ? tlsgye be a
<itt|yiba 1

Jaj. lxcg is ré,
ll]i.iit, drága kis 1:aj-
tásunk ! Félig sirva
szalradk*eott: igazán
nem tudhatja, lni íö§-
tóniii a íővár<lsb*n,
rnikar urcst, jött ép-
pen virtókrőt. iVlesélje
e} a rentiő*,bácsio rni
trett a kírály apánlt-
kál l lg*eán hálás
leseek érte !

}lcgy ilyeir szé*
pen kért eí az öcskős,
nosza §lég i§ tudt§,.
Hábrrrirbanvo}& a ki-
tály és egy varáescs
puskagoiyó *zívén ta*
lálta. Régi e}lensége,
a szomszéd királynak
hir}redt lrcszorkálryri.
.irészítette ezí a löve.
déket, És inost rninl
eg_v* szobor, filer€Y*li

kószít+:ttck: fái Ss *zersziltlrot. itreg ;r ltir.:ily lérrykóllét. Iin-
deitki kivonult a szo*

: bából, §§ek e főcssl,
kész rtaratlt ot,t, rrreg-
esókrrlta tls azt ntolltl,
la:

Bíxolrl ben-
*ttl ! 1fe ltszei a ml'
ttics§ségiirrk l

§zzal ő is ki-
rnent. Faii rá se rrd*
zelL az orlakészitetl,
snerszámeikrá, hánerl!
elővette aranyíogór
eeüstkésd|. llost tég.y
ki rrlagadórt, ! §l is
kezdett dolgozni"

}íogy rrd ti}rté;rt
tovább, érr setudorn,
biszen nekern §e rr§it
szabad bent rrraraclni,"
Addig más ríolgonr
vtllt. Ugl,anis paran-
t:sot kaplarn a fö-
cserkésztöl, hogy tc-
lcf<rnáljak a sziir.ct,
súgbe: Riadó a fő-
város összes tserkti-
szei számára l G;,üIe-

feiisaik, akár }ra}ott, lenne" Pedig &etl} az szorerrcsóre, rnert
ha vaiakit talátnak a *agyvílágban, ieki pünto§a§ lrajsrál-
*ól*hajszáira *lkésríti a kiráty szo}rurképrnását, rigy rrigt*n
fiiloldódiii a varázs éx isrnét ét a jó ilreg orsaága§án,k l

Jóiiar jö.lten: llrkkor * kurjantott Pali, ahogy eut
irailrrtta, ---- iriíarag+rx ó* mín<lerr hajszálát, ha csak ai: i.*ilt

I)e * reildől-ők lrctrr errgerltók. §ficsorla. ez a kis sár5;a-
r:sii,r,ií ak;llja :negcsi*álni, nmit eddig sz&zak meg száiik
íre}§ v*ltirk k.épesek? 'í'alián, ii.ancia, liurkrts ós árlglius
rncsterr:k tizönét ;rkarj* lepipálrri! },lit k{lpzelsz, arrgyalón?
Alnrrrdsz t:in, kisőrr:g'i Eredj haz'n hát *lutlriil

§izorl}_ már ruujdnerrr sírva í'akarit Prlli. Hcgv §egíi§eri
rc*gán? Már íll,rpe.n el *krrrt menni, rriikor lrir]teleir eg.'
autó ál}t lrreg r*ell*tie, az udvar}ról jiivet" §{it búsirisz, ki§,
'öcsérn! lltik egy fart<askijiytiknek igy lí;gatni tz orrái?
P;tli fötnézett, Uranríig, kí lad;} hazzít' ;rz atltóbíi]l i{aga a
f{icserkószl ,§ kiráI1.. cgyi-k legiretlvese*b crnbercj Mig ,l
uy*rka is belepiiult a lcösröntés}re, aztán. §zíveseft elrrrese]te,
;rriért sz*retns t}ej§tni .a királyi vár"ira. Ügylátszilr, ir ltieser,
kész *l:ir lra]ltiat*tt x furfangrrs*u faragó Tarkaskütvök hír-
nevér{il, rnert ,rógii}n i;eiiltette aa *utóba, arni aztliLir rö*tiill
visszak*nyarod*lt ae utlvarba, ,d lrcjárat eld. F'ctr*tí:n ptrrrr-
páeó, lt-au.vdrrlruányos testörr}k sorfirl:r k§ziit{ xnenttlk iöl *
lópcsön sok-sok *sonró lermen kercsztül. Áz udvarí ,rró6iirlegestn szaladgítlt ide"oda, tle mind nagyol ktlsziirrtek az

u<lvrir:,t§,trn: §cisza rclhantatr is ,, ,r:rirY"'llf 
a' tiráIYi vár

_ Végül 1,é5,rs csirk kinyíioti ae ajtó, nióg hozeá atig tlg3,
úri,r xrufva 9s. ur.-gjelext Paii rátiyogó, nlo§*lygrl lllríizaii:

-* Főeser*ész úr, tisztelettel Í;te'á&rn k*§zón .ragyok t

_§oszil" syorsan bír.tak lrat sztrlgát. akik rrrcgr!8adták
** úieínagysá6r1 f*szeillrot €s bevittóir a 1rónter'eŰ,be] :thrrt
}rii::i:en ren§eie§*n iissr.egyűltr:k: }terccgck" gróftilr. és fuárók,
ós rrrirrdenféle rr*gy rrrtrk, Á pariirltis 

'1,o*"Ök 
rivatosall {i}l-

íri!íltittírk_ * szobrot, é;lpen a kir,átvné *lőtt. Áz meg fólsikul
ittti limri}atálrarr" §íel.t a sztbor rrly*n tilethii voít, mír:tlia
{:sak §lagrl x kir:áiy íil]t volpa etőtte, És az egész íerem znt-
#att csurlálltuzva.

§Iirtelerr csi!rr<.i l*lt. Mirrderrki ir.r trir*lvó:l1,r"g lr$zr:tt.
ribbln a pill*nlltharr P:lli szlye hat:r}inas*lt tloltiiant., !ile§-
tnoztir,rlt * fe}<vií lrlak" L*sarr fölketí, ki}riilni:zett é§ kilir;ii
i:t|enkiirtí,ás köztpttte ilcllIiépe{t n kir:i,|r,rrti nrellé. §ziihrrz s*
1ttdoti jtitni ii nirí{y lil,i*nr,"estől.

. {_ fiics*,,rktisz nleg föis*zetle k!s r.í;cletrcót lr királyi .g:ír
ll*;i. I]rre aztán nrár nllyan ürrne;riö kiáltozús tárxrrei, dogy,i íalak is lrclerernegteli. De iegjolr&arr lehetett hali*ni áz
*rir.arlrarr 

_ 
ti*szegyüIt cs*rliétzek lr*i, hrrj, lra.iráját.§gy {arkaskótytik lett x király f.g,,{t,}ir ri",'nÜl rOtal-

,lort,a a varázslat á)ól, arany-kil.áll.késével"-

" 
Ils * firrf*ngosan íhragó farlr**kölyilk ián lni5 lltost

is f*age*ái kiríilyi tilrlnellrerr" csriyt;a --."

llegmozclult, a leltvó nlak, lassan felkclt" körülnóretl . . .

2q
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után, akkr_rr. akkor, órr is hiseek lr lúlek,ben, az örökké
óliíl-ren . . .

lvtóg tle sem fejezte rr hiilcs szal,,§it, az eddi6 nuXts!.
*zrirnyaió galanibok közt valami furcsn zal,ar tánradt. !'el,
tekintettek. A esoport szóp reudje megliomlott § c§&ponsva,
ijerlten reptleslek itle"otla. Egy idő mulva gzonf,ran az e$yik
galarnlr áivette a vezirilrsóget s lassan, moadulatlan szírrny,ak-
kat siklott le a földre, a töblri pedig követte.

§z n, galarnb hófehér volt s nagyrrbb is nrini a tiibbi.
A kiráiy szeme megpihent a különös madárgn. §{ert ide"

gen yolt ez a galamlr. Nenr an őyé| köziil való. Otihagyta
ianá,csadilit ós lassan közeleclett rlz ismeretlerr, széplartású
salFlrnb fele"

Amikor rróliány iépósn,yire vr:lt ntírr csak tőle ós t ga,
irrmb mógsem repült fe|, mcgszólalt:

* Tulri, Tubi, gyer* irte Tubicáml
És a galamb minüra csali ezt yárta yolna, merószen,

llúgva, turbékolrra, ,keclves fejót le,fel hajtqE,tYa, lépkedett
feJójt, majd a király kinyújtott kezcre róppent.'Boldiisár sztvét különös nrelegség járta át. }íegsinro_

,gátt* a szelíd állatot s kedl,es, becéző szavakat rnorrdogatva,
tnent vissza iá várakozó bőtcsek közó. Amikor odaért, így
szó,Il:

.* Láttátok? Nem az enyénr közül való, Sohasrm lát-
tarn .* mó3is, lrivá,somra ,a kezemre szálit. Montlom nektek,
nerncsa,k az enrlrenrek, de még ennek az cgyügyű madárká-
rr,ak is ván ,nlelk€", s eljő egyszer az-iüi, amikor megszüle"
tik a világru rz az em:ber, aki i.rizon_vsírgot tesz a halhat*tlan
lélekröl s halottaibril feltámad.

A tanácsatló bölcsek elrkora hit láttán, szégyenkezve
siitöttók le szemüket, majd amikor úgv í:reztók, hogy a ki-
rályna,k nirrcs több szava számukra, móll,en megtrajoltak és
csiinrlesen elr onrrltak.

A királ1. pedig áItt és n galambot sinr_ogaiva, figyelte a
teuyugyó náp^poriipáját. Maid ami}or feltünt az égen az

első csiilrrg, prrlotá,ja feló ftirdult, hogy pihenni térjen.
És rrÜi.Ór *rocláloto, tlolog törtérrt. A hófehér galamb

hirtelen kiterjenztette szárn),ait, röppent egyet, a király íeje
fölé szállt, kiirőket írt le a levegőben. Ezek a körök egyre
nag_volrllak lettek, rr galamb egyre maga§a'lrbra emelkedett *

rnikar nrár a közelgő este sötétsége szinte egészen eltakarta
vblrra, iragyogrri kézdett, egyre jobban és jobban fénylett,
rna,id esy§z€rCsah hatalnas csillag vírlt ht,liíle, mely meg_
indilIt Á2 íeVoltozaton nyugat félé.

r.agyogta lre.
*- ,Galrrmbok1

figyelte mclg nag1,
szírlt turlósaihoz:

§. I{ApK§I"ETI (§lLtAG
India föltijénak számtalan uralkodója közül BoldízsÁr

t<irályt szerették legjoldran orszá,g* lakói.
iriatal volt rné§ Boldizsár, aüig harrninc év-cs, ám okos-

ságlralr, jóságban rrem akt<lt ptr{t még az öreg írástudók
iiiizött *Órr.. 

- Napjait elnxilketlósbelr, kőre vag;y papiru§zra
vésett r'*gi feljegyiéseh ol,v,asgatásírrrál tiiltötte s lla elfáradt,
kisétált iOrsat eri;Otre, hogy szépséges rózsáirr,ak színeiben
gyönyörkiirtjék s illa-tnkkal frissítse magát. 

_"'- Á, egyik ,rapon. arrrikor orsztlga ,lriilcs térfiai közt
éppen nt+e ügl.eivel íoglnlatoskotlcltt, különös zaj ütötte
riióg fcje iotiitt*" tiszta, n,apfénve§ €get, Feltekintett Bolű_
zsai ti,:ety ós gondba brrrult ar,círt hirtelen aa öriim fónye

* Az Isten kedves marlariri" 'l'iszták, szelídek. A föld
lirtja cl ugynrr öliet elesóggel, de nern érzík jól magukat csak
akkor, lra:fenn repüüretnek * ma6$L§lrarr, Teremtöjük köze-
lóben. Búrcsak mi is ilyenek volnímk|

A liölcs*k ogyike tisz fejót meg§iinogírtva, n galambok
{'eld nrutatott ós szólt:

*-- KiráJyerrn, amit a galnnr,li nre8tehei, nem telreti meg
az tlnrber.

Boldizsár kir,íncsiatr tekin,ttrti az rireg szeuróbe ós kór,
őezte:

** Miórt?
-* Nrrgyon egysz.crii, kirílyom, hlert szárn3ru.k var.

. És eklior Bo.lüzsílr klrajtrrtta- fejót, gondolkodott kissé,
rnajd, arnikor ránézett öreg lanácsadójára, csóndes
szermorfrsíggal .mrrndt:r :

.* I{.rrt te §em hiszel?
. Á kórdezett §zenm ijetlten tillarrt, liztírn riregszólalt:
* Mi ,az, rlrnilren ner.r lriszek, uf&nr?
*". Á lólekben, az iirókkó ól{i lóleklrett.
d jlülcs arcírra g,írrrytrs nrostly rajztrlódoll:
--- Nem lriszck a tillcklren. A test}rerr és a fii,idi életben

!:iszek. I)e lra c*ak egy ernlrer is vis*zatór liiir-ónk ]ra,lálrt

Á §íagyar Cserkészgzövetség §tvatnlos Lap;ta. Rtőfizetósi ára ogy évre .2 pangő, em€ly egy§zerr§ k{ildendó tle. Egyes gám árá 20 Íllté!, csektsámla

31"e28. §zerkesztö3óg 6r kiadóhtvatati Budrrí}e§t, i, Nasy §áíid{rf rrtcn §. §cerkészhéz, §zerkfsztósért ós kladásért leletősl Kosch BÓla dr.
Kiadta a Mogyar Cserk{szezövetsóg,

rrrondla lelkeserr s miutátr hosszatl
kiirökilrerr való szárn.r"alásuknt, ekként

Boltlizsár király
szlve lrangosan vert.
Ámulva, lólegzet-
visszafojtva nézte a
csodálat,os jelenséget.
De amikor a galaml:

. csillaggá változott.
nagy-nagy öróm letl
irrrá a szivén és lrol-
dogan ezt kiáltotta:

*- §ei üzenet t

Isten kúldöttje volt
ez a hófehér galamb.
Megszületett a Meg-
váltól . . .

És kincseit te-
rékre rakatta, s rnég' az§n nap éjjel elin-
dult udvari népétőt
kísérten a c§odáIato§
csillag után, moly
lassan halarlva a"
égboltozaton, vezette
a karavánt Betlelreilt
íelé.

kavách Ferenc

:I
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Fí n§ 3í§"1-13 §etf
,,}lln:*gtliirii li{szOlJi:rq,: iii;rí lrl"rrrrrlr*zát t:.et,:l}l*ír:i,§,rűi!

i;sti*,:" ---, lrt*nrltit vllaki llur1*1lqst*rr. §t] tft§{.1k i§ít
h.itltri. lru6v liil a n*llhítnv *ziizezrccsktl itt ;l kiizi:llrr:tt, lrr:rl,
§z{]ntlíi$in(.jr:il gyiilek*zelt. Trivrllrrclkán trrll az t,tr!6gi,
r;lirri* §íil,aillt"lliurr, rleh:it lr llírnrrirrriri e}ítllejli:ítt. br;gv x
,,[tililtitit*" i*,rrt,i híiz*l-t ir ,i*ltln}" rne6 rnljrln*ln"ei is,i _rz,|.

;;i;r1, xz :t ;trlnret sligrllli, . .. elt*lle.itcit*. lnr;n<ltlrrt, }tllg.v
,,|,rr:iIt;lltl'' ilrttíl}"ttrlll; mujdnel*, i:,so"{i,ltern. nrtjrJ.

,.:\z ^i,i {,(lll itírlií{, lrogv rr;i rlt: turjttjllrli .ltii§:j;!,:ill'] .-

l*1;li}l"i*llil l1;"v kit:sil. ",ltrurl*l,rttllllr" n,velvelr tr*sz.óliink, irrirrt
ahtl3y ir.zr,rh az ilsrli rrytlvtlsirtk szcretnúk, Niigy<rn rllxrl_
liiak lrzOii, kt!rr:rlrl }ir:rn iutljálr lrelítrri, n,rily gyiitrl"iirti pt.
ez:,.ki 1,1tlt z,:iLvü" llvátj}. ,.l*i t,lltr t,suhlil". l44yrc azl alra.i
iláljiil. tr<ii:!}, nérlretlxil srnla jtrrit k,,iÍejez$s ,1c§ ist ltus
gesclllrisstn" íls njii,nIgat.iirk lr*lyólle, hcig.1. ,,í,!l},,ir! ni11{.s"
,,le}reletlen" . , . Árrrbírr |ehetsógcs, }rilgy. iglrzuk v.trl. §rt
ín:aj(l rrregrré7.l,ilk h nórlrr:l sztilírrl,

Á,),,r\ iirizilliló;lfril
llratlt a blrrátrrnrntk". li
kültittc{.ridik. Ilogvha ri

kiIll1trólug *tlk kelielnetlcrrsi:ge tir-
1,1;cn xajrráljr.rk iit, I}r,:hát tuiri*k

lrlizból fendesetl lrivozik" és ittltrt

viirliir víz,,, §lllz lrrrgv..
tttrrrrtl*ni, hrl8! lr Irílzí'piiús

Áha, hiszen l* *-zt

|olgttitl .." Igy mrir
^",," §kó,

rrrint eg3
ltk:rrtltr}
irtenrl

a t(}k(ilr-;tesita,tt Of]
tdjllen;tö llatá§li! na§y

-§zAJvlu
iol:í-rse, metynok r€jí-
rnérlékbcrr íokozluk,

\

Rf;JTYENY§K
ittveívgzttö: Z23" í'LSz,. cs. ts. Builap*s:.
Á pegleité*ektt a kövctkezö címre küldd:,fiagyar §*erkésl relf vénye, 8üdapest. Y,,

Nagv Sáudor-utca ó.
!1rlJr1l._rttck szctttéll,cscn i: irt.hl.zlr,rrjjir :,

cse rkósz lrá ebit.

l. tíiért narn y§§li f§l

Miáit;rtnr vcsei íti a?, örc§íír }.;. cia;
it. v{i órái, hiszen tölrb mint l lirálo iri
prdon és észrevehctte vllna"

{rÉlt. lnert-..
{Bíeglcitése í ponq,J

2, Fényképréityány

al]

i:

r:r r*m llilldirtrii rúj, lii;ni is ir+rzsiai ro.itl-
vírros. ilaí{,m? |,l*;lg,yll'nlzuk !,!le{, htigt,:n
keletke;lek a *yrrmok?

{Meclettése lt} punt}

3. Tudsz-e válaszolni ?

t, Üi.i,r t*C;iií(,ii. ltirgy e*;* kilfi].iil*í-)r
ti;iyriilill lrti merlrlek, itir! |iip1;5 l part, I(éi_
iiés: }tiigyait válítlr:1;;r mtd á teíep. lia it

f ol_r'ás irálly,; e ili:nkt,:i ltnne i)

2. l,{ekkirra síIiye r"*:i tgy lú{} tit ltusszi,
li) í1. _§zé!!s cs rr}it!,,i§ lrlirtrtiniu;nbill készi.i]!
hidrtlgúnnei tilirirt 1éxlrajóirak, ilir 1i'ii ilii-
zsával negierlrelr," *lttzduIati*;tltl ]ubt1,1
nytt{vtj itvlliaiilrctl,

{ilegieit*s* §.. S ront.}

4, 8eszélhetsr bátr*n - - "

A {]s*rhírszb.lll (l}tldapest, \', Nagy
§"-r.rtcrr 6) rlíj/rt nyert<:: .íolsva_v Istv/tn,
Ijgcr.

,,}][azai nratiarairlk,, l]2 képltól állr1
§(ifozatjl {ldja : .,llautti r;llilaralnk{r kit
gdli- ós 1trjeszl,{iváIktlatu, l]u<lap+s1:).
|{Ttlrtt, : Péchy István, I{altlcsir,

1 darab lierctezcti kóp (atlja: llolí-
r:rarltr Fcrgl* kópktretgyárlro l}udapcst.
í\:, üerlílczi-lttcn í), N_vertc; Szolllir
1'ibtlr. I}uc|apesl.

l'ienr v,ai;lítri (!l_!,,tJill§ drtignl akai bcszélnj
a kót padon ülő l^ilhanc, rnert az ggyih
ll*yancsak 5li§d{}s a nrásik jüléLrc" hr)ry l:

rlcrn hozliluk tarttlzíl harmatlik filij* l]{

hiilljt. A hnriilja ai:tlnblli i.lelaszril, l]eszdl-
hglsz bátr:itt, ínari i} cztltnszédll;ilr . . . (},i;t

tnié rt ? l
{Mügieitése í pont}

Jutalmarcttak l

ll tstt,rnag ,"Princc rrl Wil]t:sí' ktitszt:r-
siilt {adjg {ilasnrlr liile nlf., 1.1$díií)c§r,
\l. 1,ipól-kiir{rr t}). Nyrrt,rl : Lxzitlrkr,
"Iorró" [}udapest.

l tiat,ab f<rtilplr:izt*ll ftdvé|r,j (kes;liti
íllskuy ós 'íársa, llrrdalrr:st. Vl t,
í{ákót:zi,út l8l, §y,,t:rtc: Ol/lh .\rrdrir.
l}ur"llrles t.

1 rl*rair fot<irrquarellfclvéttl (kdsziti :

lliska.r- és'l'ársa, l}uda1;*st,, VII, .{{á-

kriczi-ítt 1lt)" r\l,crIc : btcrsllényi Sziijrfd,
l'}utlapost.

i\,,I]}szii:ltofttiballistált" ós a .,Vit.Óz-
sógi órettr" cinrű kötl_vvtlktt llyertl) :

ljarag<i Siinrlor, §zeged.

L*nkei : ",liz Arrtcrika" c, kiitryvtl
{adj* Mní.rar Jenő fuiiltyrrlslxrltja, [}utll,
po§t. l\r, §lúzertnr-körítt i31,). l{_verte:
ltlentcrrt l\íárteln, l:}onvhir11.

r\ {serkészbrrlí cllját : 18i} ctn fcszt/lvol-
s;igrir vitr;rlázó repiilőgóprnotlelll, n}.ertt :

§irrrrlnr Sándor, I}udapcsl. (A szettitlszíű-
liéglrcn ht(ifíin 4- ?-ig litvelrtlt.i.)

,,CxerkrlsztlLott Atlglilr lrun" t:, kiinyvet
lly.:I,tt : §zókcly F]rnó. §zn;nbnthe|y,

l darall állutkt:r|i bcltilójcgy {adjo
ii §gék*sf{illíro!,l Átllrlkí|rt), Nyertc :

Setrl}ár'l'ibtlt,, lluriapesi,"

l{ ajlty! (:som*80t, tttcl1. l} kón.yvllől
ltll, .:yr:rl.e : í;odor .l;'lntrs, §zegetl.

Megfeitések :
Nl,4ilh: I t)rct [urrrkcdit r \,clt.\r,,,," J

Á nt] sáirlrl;k teío_ic,
§épr*|tvénytk: 1, l)arlnc*llllir úr, J, l,iúIt

icl a íeiie]..i,'fillrorozás az *itllihctl,

6,é

"h"%

i l darab .Iarnborc*,allrurneit
L,ehor;zky liárfrl_v, So}lvadkert,

Tolnai-nyorn{,,,, mrllyny<rmása, 8r-.dapert
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f,§edrres §;rerpegőíesíiiteí éc {irr§ük §ag,íafr, és rnlarlenki md§
{l§t serereíi ír e§í=fkésgekeít

Szerezzen nekik örömet l Aiánd{kCIlzon neícíic f elszrtlósí, könguet, csapatuknak súlrat,

rdsz1ót, mentőíáddt, !áiékoí" Forduíian íz*zrúnk hizalommatr, uelíink bÍzalmasan me§*

beszéIheti, kiuálaszídsnál, kézbesítésttéí uerkazszgrűen segúkezünk. Ha még nenl

próbálta, Ie sem íudluk írni azí az örömet, arnit ilgen uárű,llan aiándékkal a fiúknak
ís, de saját rnagúnc.k í.s szerez. Sz*tgdí"attira keszen uúrfuk.

.í{edpec Ccerl*é§áEp#pel, Cserkéserranama, I{er e saípolp a,
fi(ererrzínn g;rrrg", §agPnérrí, N3l1g1yDidcsi, §rroyp &p1at JYaglyráa§lc!

űserJrdszru ha uggis ketl, hat miért nem éppen kardcsanyra? §iszen a ió serkéSZbOlti

felszere!és a teglobb egészségvedelenl, a fitlknak peáig a legnaggobb boldogság,

ffedpes Frzraa€§rrrrlt" ar !
Ez a. nűg§ alkalomr h*gg a csap*t eqyönteíűen felszerelkezzen. Papdk, mamd& csak

egy kis 
-Útmutatásra 

uátna}t, szeruezőtestüIetek, cserkészbardtok egg 1ris tdiékoztató

rnra1tast uúrnak ás so& csapatalom betellesüI, csapatmunka, ngdri tábor könngebbé

uáIik. A felszr_re!ési ta!ékoztatók, uűg§ a Velemldró ehhez a mindenütt rend*lkezésre

áIló forrásmunktiLk.
nniúk !

§e esalc magatakra grsndotiatok a kardcsongi kfudnsdgakndl l Édesapádnak is milYen

iót esne eg§ ió káaéstermüsz, egy kángetrmes kirándutó hdtfusák, a. paranc§nak urnak.
'egg róg niá"gra'lelszerelési táig,q mí$en buzéiesen talmdcsolnd ragaszkodó háttitakat"

az ő sok iinleídlúozó utsz§dségéért, s*Jcáles munkáidért, a ggöngörű nyari tábarért t

Ha ped.ig a legbatdagabb karácsongt kíuánldtok magatokn,|t, akkor - fr&,_1kkor_

g*ndolla{ak a legszegéngebb lirilera az őrsben, alcilcne& íakin semmit sem tuiI ha7ni

a ,Iézuska Cs oieos szerstettel tep!étele meg ű őrsi közköItségen €§g-egg alvan cserkesz-

felszeretési tittgggat, könyuvel, ami mtiskép etérhetetlen díqm lenne számdra.

C§ERKÉszrolr
ű csatkészkdzbtn

Budape*n Y, Nagy §ándor,utca ó.
posíc t ak ar ék s z d,ml as z dm :
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.CSERKÉSZDISZEGYEN RU HA
13§- 146 cm l€lie§ testmagasxílg{t líúk számdral

' L'grrane: u eggenntha, fta o leslrnaoatsrio -,

!l!--134 frri.... .... r{.t0 'rü."rr=
l4f- liE crn .... . . ., 3?.l0 2r;ilő9_ 17o crt .... ,... g9.i0 §&s?
. _"F€níie} eggen*ént is megwiaitolhatuk. lnout,tt
lelaéng és csapul$zóm esnlr leljes /elszerelds rdÜt-lása uldn júr'!

.CSERKÉ§ZAPRóD EGY§NRU HA
ffi
ffiHHr

ftuffi
ooo
@

§d,ar

Jüffi
s@

w
#
É-_llltr9
iffiiTfrffii-k, l

ir'ffi

ffi

I23- 134 cm telies.testm&güssdgú Jíúlr sxímfi7a+

,,Kata- ,,Í.itúa-

§spt., totlfll ......... ilí; 'oS,;Csapalrzám. tén4 sapküta ....ingyei t"Őii,ir-§fíli*rJlfl. . . .. ,, ., , 5.- .í:-,
l_tu_ngtrrla_leh,énr ...,.. ..,.,, _..roi _.r,l
§_zör-airl §4rü ingrt ,.. . . .. . . . -.;lo -.:io§}ilkketrdő ...;.,..,...... tr .*.li8 a *.i.i
§rlt$en!§65§íi ,.. ... *:16 * 

-:i;§adrág, káa*i &íden ......... 8.* Zr.jD_eréliszi| t.60 i,=O
l_Iarlsny3, Á,naÁi .. t.?O _;9'
Apr6dietvény. íém.....",..,.,ing.pen inriiá

űss]Iíeü-rzm-- l:}-ss
Fefttiek egg?nként is mequd§drulhl!ó]<. Inaucn- L

j el ué n g é s e su yxttszú m sol. -íeljes 
í c !s: etelé s Őst' - rTv:..;:::=^

' 
o"! Íff ,!::, tr lel íes, 

" 
*rr;i,lí,,#,,,*!, u,,,:-o. : E-!Í...Wha a uerkésapnírl icljes íesí

110- 122 órt .... .. .. 16.0$ lo.rr7
138- 146 ern .. .. ... . 19.{8 

'4.1Z

§ARKA§XÖLYÖK EGYEHRUHA
110*1!2 cm telie-§ te§magasaigű |iú|s számára*

H OVATARTOZÓSÁG| JELYÉNYEK
_FarkasköIyök rálíszslag, ká! s:írrbenttunsária szÖl,Ört uFlllelr,Ón§. . . .
.\eillze_tl tíntr. íriA-drq,
}?.&§zánl, _dupla tűwl, kalapra .§ar,últ §zünr, an!|r? . . ,

tÁerliftz.cpúI6 gourhlyukje[rfut§ .....,
:-|ff§anaz. ftú.§r. ingrP, kabdtra .
Lgy&trnz. lisrli ...t,üaser*ezsa|t;'p;i;' ;;ö,";ó;r' . . . . . . : : : . : : : : : :1,. a.. íí§:rí, barln u. Iekete
§ap,kasznlrrg. barna i. 'i.;;..: .::::: :::::::::::::
,l' 

ul(§lrliFs 7sapL-tt Jc lr é n yrElfrerliejz zoruáor.(rmtl gornhll.ukielvén§ ..., _ -Himzcll lflkófitufr. csüI}dí.§i{immal'...,,.... _.. -

P *.üop -,44P _-.5a
P _.os
P -.:l$P -.8oP _.20
P t.goP 9.5o
.P *.ix}
P 1.*
P -.8l}P -.*0P _.2llp _.§o

ÉvJstzÉsrr*
Eji l*l; .3( níő' ijf,Ei, o!;::;§trr;:;:f'. :, : : : : : : : : : § * É{i,{lscserÁcszr(orl,m az éDDirdqokllak kél| pos:tÓ-, eserkeszltor-ban zötd pasztdakitérir?A uan'.
, +, (lldtt. lelsorolírrli'ncm lióleleó, hűn?m l?lszől?guen horc!-Inlú lel|fltgek. (19ia II. I!. u. L B. ha!-}MlKoa vlsELJÜK A C§ERKÉ§ZÉGYENRUHÁT

Minde-n szab<il.gos. uerklszm€pmqlulrisko1, tehút órsí m!, falka, !ü. íör:s_es cscpaíőss;eiöu?telm. K iniÁdulások, tóúmi, ti*tidúbÉ Á ^ÜŰiziÁÜ 
ralkalmdual, különleges csoÁ.r's:ísíenii.irzGí"l;i;i. -őiriiÉ]"rrorOiaói -áíőű- 

,;;-nepies jefentke*sek- arAalmdiái.-- ti;+bűigiiötő ál;'iiű, szemle. tiszti lug+datomtétel, életme..tő ruanle*s.áiűűü-;íö.;'.1;;"ü;i íííiiiiii iiőűaúi,,alalt. Amik* lrüiönkíe§ c""rttl"i-óií]i őTge;i Tiiii|"l,i;a"u"il iiiűlá|áitkuekenységekre kü!ött' eIő uan irrai' őtg;i'árráiiiiii*r", amikol a Du-tancsnot küIön.t.beruleli. uagy atnikói 
"-""-ötaiil,"i?i7i,ii i.aiöiiojÍ" iiíri-,aR. uaJlJ elvdlidk.

:
I

lGAZOLVÁNYTOK
lgaaltánytol, |émkerettet ..,... P r.3l}fi. a., cellrrloid 'P 

-.50 i§ ... ,. .,,, ,., P _,Zaq

A MAGYAR CSERKÉSZSZOV§TSÉG
H|VATALo§ JELVÉNYE| És ZÁsZLÓl

rÉprslrÉsl JELvÉNvEK
I;arkasköll,ök próbarslllag . .... P -.ll'-F'nr&asköll,ök küIüupóba|elvónlek ".. ... P *.Z4
$otúd r-illszala$, egg, kél színben . .. "., P *.SS
Lüya|raa nüom siinb€n . . .. ... P -.s0trétpTóba§ f§?rké§zjetrénl, (1I. oslr.). ,.. .P -.1zllámmpróbás ú§fr}é§zrelvóny (1. o.) .. P *,2ll
\!,olulsmorcli Jelr,én1,. német, írürcia, ungol. szerb,
no?Mt, romún, c§ei, 

'da, 
uagg eszpermtó - , P -,12íi.trkész külöDpnóbáiclt,énl,ck ., ...,... P -.!.í{-soportó§ AúlönpróbilJelr,ónr e}. /irnörjl. Dos.tóalatÉltel :

,,L'úlonj" P -..rc. ,,Ba|ola'i P -.60. ,,É:ernester.' P -.80-É-ehérh.nllú" P 4,i>O,,,'furul"....,. ..,. P l.SO
O§l,ezea6l íábort uigrellcA. szalagjai ...., P *.al
í:. az. nvgbí:aldsi s;alagoA alri. db.. ..,.. P -.1SlígLieb§zílüí{k,, llglegqs w:elők részért : ziild-arang
s:inöcn, s.-lis:lnc* P -J0, es.-íiszílreJi P -.4ll. es?r--
klslcsapctlis:tnei, .,.........," P.*.últ
§ a báthl J tótu jrl r ón5e}, :omdncoz n. pas:t őakitétlet.
6irjc., s.-íis:lí -..iO. cs.-íis:li -.?0, is. r§._ri§rri..- P -,9OLclkiszjeIr,érr1,. Aeres:f, rtcay bíbtria.'. .... F -.íO

lVinőséq
,,Rra- ,,|'ildq,kdn" tőhói"

_ _Fcntiek eggenkénl ís megrlisrirol,ha!ók. lnaueu
,eíDang csa-k a leljs jels:erelás urisrirlrisrr ulún'Ídr.
_ '_ L--ggane= a teli6 luko.sk;tlyökelgenruha, lia u
/cr,(rokölgölt leljs íslnragassrtga ; ""
1,2_3__Ial_er. ........1B.9$ i;.S613ő- 116§t]ft . .. , . .. . r1.1B ir:Ói



yos csEnrÉsznuxÁzan Árrertxrő Ánr
íla a teljes íeslnragassdg, cm 

"a}:kor a naggsúgiel:
1 10_ 122

C
123_ l34

.§
uő_ 14a

Il
147 * 15l,

o
1,19* 170

I.
17 1_ 1E2

T
.á

Fqr

1.50
1.10
::.10
n.lü
6.á0

*.rU
1.7o
1.a0

&. 30
{. it$
§.so

t.üü
1.$o
1.50
e50
4.6l,
6.8o

Lev
:!.1l,
|.7a
9.70
47rl

t.óD
1.3l,
1.90
8.90
a.u,
7-9ll

t.iru
g.50
3.1o
$.1{,
;.lll
7.4e

li.ül, /.üo ü.üü :l.íU llt"llü
,rUtlsíl&mr lían,, n0§s?u uJJ
,rliurakáu"o szöuet, hossz(t ujj
GlnpJús szöueí, hosszú tljf , ..
,rJanrboT?P". s:öuel . "...,.....l'llátá}op". rnolinó. röl. uíi

4.őű
s.7o
7.90
1_!x|

7"t0
&.90
2-all

5"5o
7.5o
s.&)
s.9ú

s._
7.!x}

tll.§,
ILraQ

6.§o
B.:}o

1r"§)
at.90

---T=-
a.7ű

t9.9l,
4-10

§

2

,r v lÉgtocP,-r xncx, |ugn .
,,XarukáD". /thal,i ldden .. .
;;i"i,lb"*".'l.' fi;r.i 

-ia;;' 
: :

corc.foaq ]Jrai-i, AörrnUú ..
,,Kareká[", lóden, zárttérdú
,_Jnmlrn*.. hvton cÁlrftrnű

at*

4.6Q
9.§0

t9 _

6.-
8.-
4.!}ú

lü.?o
t1l r|á

9._
§.so

1l.so,An

8.-
10. -í.írl}
1:Il0
1< An

!). -l1.-
7.ao

l/r.|Xltcm

ltl.*
s.t0

1í.50
1§_ -

@
.! Yrl{UEref ,! a@ela .

,.Xan}án". lódel ..
..Jamborte". lóden..,
§z ÜH-trálóa§ák ( ta!íaról, körgal

lérlr htilózgikot eggasir) : bKarakin" daublé

l.ais
l7.50
90.íl,

l o.a}U
19.ío
gs.5o

26.*

tqru
s1.5o
3r*.§O

g8.-

l r.oü
93.ö0
c6.r0

so.*

lö..}ü
3.T.§$
:B.50

sl. -

tu.irl,
e?.50
30.í0

íl! -
ts€ trit olmc". §z{}pelrol .-Arrrót§t6, súoelbőt ".Á§róbtó- Vusxoé,lues

t3,Dll
18.í0
2l iill

tő. -19.50
9., ge so.5o

'r* 
r.-ó

l-a. -{l.§0
u,r^ a,a

e3"5{l
!í.sal

to. *
a&50
JrG <s

§zA3ÁL

c§ERKÉszTl§zTl ölröruvÖr
lódenból, k m8.inból minőrég
éE kivitcl §Iérint.

Txzti kalap, seluembétéssel
P 13.*-

T§ztl pnpllning ,... . .. P ?.90
Tl§zíl kötött n§ekkendő p -.98

vlulc§ERKÉsztcYs N RU HA

TÉLl MADÁnvÉo:leu
. líeleg liszlrel ds melegtermelő enní-

9_1' _ Dolót adiunktélena i:rilisig"íslerI_
l l pcdó áasznos l,is ntadoaftnaA..
l O, : Frozekoduk (ualamenngi mínla
l i a rn. kir. trIadúrtuni lillé:et let-
l ] üggclete dal.t klsEúlr.l,
] l .iI. mlntn : szin_, krk- ds Daflil_
l I cinke, cstts:A,a, la*usl. kerli ro:sdc-\* ' |ukú lülemüle, kormo.s téglkapó
l, s:tintrirc. Srilu ftü, ! is lél ko-

K i s mé r el4 náljogpa kőltésr e' keú síó
aUialmm ...,. P 1.80

\ {l. nlintn : a s:t'irAe légilkapó. húzi

§lzlese rkésnapkao láaki ktden
tutgg |tbár uiszon dnuórral

P :l.,i{,
Vizl 6r§r'o2et61 sapka. klrrrlti ldderr.
oliv ellrltzőue.l, pilr*rzsín<irrcl. öarna
selgems:alagpal ragg |ehél uaszun-
tóngéma!, lekele cllctlzőutl, uihu-
í"§üóral kék selgemszalaggalp B.§§
l'izletcrbész tlszll§apka. A.hafti
Ióden. oliv ellen=öuel, üulu aihu-
zsinó*al, buna selgemszalaggal
uagy fehér wiszonDól d§ i.el. §elgem-
s:alaggal ..... P 4.90
l'izíe.*erkttzsapkapalx, §:öEírői

, \ C,rtrilü,".i 
"'=iü"'iiúg*"ixí, ti;;ToRNARUHÁK i tl, :i' ITÍ.:tff!iI,!á*Ii!í*,,í, *,l:,!,,} .i ngíld:a míáti' iii|i'6i áeiri'á*a

Bocskay-srrDkg. lopinnal, oszitilg- i : j lúz|alakra, etestcJúcs alú ktll cl-
jelzéssel, paizzial ás íollal, islioJci l j helgezni. Súlya i,lr. :'-J kg

t|l Bocskay-srr'lig. lopinnal, oszitilg- l j í!:'#:r,i'"::",:r:t:: 
"fÍ'L;Í'o;;:i i1!.és.sel, paizzsal ds íollal, is]ioJci L _,} heQetni. Súlya t,a,. :,:J _ !.q

ll l plóriÁ s:erínl P l.;0-:.j-)0-ig -.; P t.8OW ;ff;:f1""i_W!xrj #l_.- #ri*ryígr§:Ti:ii}jx#i
. :stliürrai,";lg.;ilÖfi;;, '-'-" l , la?kú liilemüIc á ltormos léggkapóAü -p'n'.gi,-u-ig ; a' :':!I*,,,,""E:,.:,,}rs!",:]!:?::!!::í, :sinórral,- selgtemslalcgga! l lurK|I Jllrcmu@ €s ,iormos l?ouKapo

:,x ,p,n"gi,-u- ig , a ] Íií§í[f, *uÍ 
"t,i}í':'iti,,{;:#r'#x;,i t'O§anaz. banongbót I szoloúIó minta. Horlanulemcrzcl

&G &.50-,t.io-i9 \ ; toritat[ tet,itá.--§úü; ffi."+;:!:;
c- *?Ht"H#a*" 

zolnáne saPAu- i \ D. eto.s: harkrílg, o,ta*Pr,..lhT]
P -.s, -.80, -.70, -.6l' l. _' sulakabóta,_ kéI: uadgalanú és

' P __ln aasznauúra íeljestn kés:en. /{ét

Ersöeeni!ú,_ kéagíI .íon*tból, ú;iá i o i l;.r:!^li"3'2§:tri.",,,f,'Íff,,"o"1ll:uiia\ szegletes .nyc,kliiutigtissal, le_- j kés:-s:íu'tiÍlÁáá aÁÁi,-'iíini " it-4lr uagu színes szegélyaéssel, l letl a kis naaiiai-tiiíái [aiőaiiaía-7a. Ez. , ...... P Llo 1 l,an mindn,|r, ittlalgnl ,j.:-;,.--

ffi
ffi

€r
#
,,,,ss
:í!H;'i\

iJY4
IÉ

li

!l:,,*
iií ,' l \\,ti 

l

iln,
ll ii i\
ii \l \t
L_.1 §

l{r. ez. . ...,.- .P P.l0 i ] lnn mingyárt jutalmat ír: ngcrEmelkedésiluplasúmonkéní i ! -- p i.lro
{ ;:1§ i i Téli madáreleség, mele§lermcű,.lí.lél&trltó. eggd!4ú_f.onalból, iehu i ! otaios rnngroi"*-.'r""ai'",'-"i'ÍillG fiixT*.&"lff;*:'átxörfr :," i., iii,íí"1"'i"k,;;,iii:.,r,,,:.riP -.3ll_ídl kórtetormtirl alakíiott sbdronuxi.,i"- l1glanaz, íis:tí, tarna -:r;i!t

1'§apkaszrrlag, batna uagg kék
.p _.ll0

l'üarzslaór, barna, íekete üaglt
a?an§ . ,"..... P -.í0Vízleser}ésrcapkaJ*lv6ly,

P _.sfi
zomáOcozott gomN!,ukr.lr.éB}

P _.!lt
Iarmzetí trlLóeíeo\ c§ap alsaíimmal

l, -.5ll

tEl lgrna- ó* ruaonadráf ;üüi? x#l?ínftxi'ffiIiÍf:y;ty#?:i\a/ |ekete színben,35 cm-csilaggsdgúi o/,jos m.gbak keicréke,- b..t"i",i
í!n Emelliedis 5 cm-kiní .. . i -':É3 

belőle kiólló sodmnuhd.)Ogal s,a,
,ffil] Torna-. _ t}í_q- fo atlóí€nadráo.,; ' ' badondlló |tik ágait{aka;;ihatiuk)

@ Wánlff|*!p,.oáT'";íli!i"i,^:Í':,- Eil,}§#iH:",,l!.,",i';,í}ffiJ,ll":,,,fffi
^ ,+,_ tmgg mds s;inben, 35 cm nlga- }:,:r ,.;, j l ltrilcln rasiattO iuáacsltúuat, Ezt ii

§r:j @] é-mPlk€de:.\ 5 cm-ként .. P -.:la, -' l i badorultltó'lókőőaíra. Ilflui]s iilöben
W \r§i/ Torní.zör. rskolaí elöírtíso]i sze- , , e:.a tegigűizőűti'ii i.írÜa;;ia;-\,/ V llnc. §abb maddrcletú, danUjil P -,4a

c§ERKÉ§z-
nEPÜLŐEGYENRUHÁ

Re_pülőmetkmzsBpka, szürÁ.elzínri,
pulbnann|otma, llimzelt jelueng

P Lio
Repü6sap,!a, khaki pos:ló, kinyér-
íoma, ellcn:őuel, oücxsiruirral

l} s.60
Cserkeszrcpül6-mefltelrén1.. atr_
alUg ... .. . .. P -.80
Cser§észr*püíö gombíyu§elvény

P _"t0
Úgyamz; eíü§t, íngrc, kabár?a

P 1.90

Replil6ovprall, nuaktól 11

futó hítzózárral, húzó.li?as
mellzs&bel és kél. naau tértl.Ir.eí|zseooea es Kel nagu aeí(E|
Bokiruil bcl üzötl numiszalag.
Ióná' gombos 7liiópúntok, -' aa

§

I§
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L
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§)

§,:

§
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t§
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S;E§
*<§
*k gj.qj 

")]! r§

§§
aü

6lt
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b!9
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E r,^
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ó.á
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aú+
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-,ac
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t}
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§
qJ

.§

;

?-

"§
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e.:

%4
ea

u)qJ

q

§

?
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{J
Nóó
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§
*a

i;; N

N9
*üö9
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l§
;

qJ(t
Áta bfumelg .naggságba* P 12.üü
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csERKÉszrÁrÉrorpÁnosrÁrÉrox
nrrülőcÉp§x, NopruÉptrő

rÉszlrtrx
í-s. l}, §.. aitotlázó rnodeü
íis. fr, \'., uítorlúzó motlell
l is, B. K., mriloros kacsa
{,r. 1}. lt.. múíoros Acrcso..

,ILKATRÉ§z§K

őnst !ÁrÉrox §PoRTE§ZKözöK

p ll.,
P /*.-,
P 4.ílt
P 3.$ti

l, cselelrs?c,rek, ha kíéé?Ietezés helaetl!, .;$ cselelts;crr,eA, ha
--<:T kóuetili l péltllit.

§ULAALAKU SÁTRAK

§ÁToR
§za}ril!,los tartozékes a portg*zó
cs?rkész ?auéni fels:ereíésének, a
windorló lririsla tís magashqgt
síe!ő poggyászának. A nomád élel
szakértöi cserkészboll *&trat aásá-
xinak, kezdők sljlít érilekükben

A l,ótttlorláborok itleáIis sátor"
íí.Dllso, Ii hlki szi nbett, tűzol'lr-
1onrissal zúrödo aj!óual, cöuekekkel
egliilt :r0 rnI hoss:ú hengerl képtzil
u i:hűtlaí lsríkörr csomagolrra, Irdtí-
sikra s:íjtl:ásra ,készen kerüt
totgalomba
ApRíil§árof, ala?lef ülere 1 50 x .' ő0,
nagassúga 150 cm, 4 durub cöuelr-
kel, esolnogol<i:sdkkfll egUütl

P !9,ríll
Girla§álor. alaptetütele 200 x !a0,
mallassarct 18a cm, 6 elarub töuek-
kel, csomagalózsri,lrJtai,,. P ;:;í.-
§omáil§álor, oalód,i tórué.nguetl. ué-
lleít,,Nomrid" stilors:öuet}ől P iJü.j$
{;lila§áaor. a\apterülele 2őa x 2óa,
ma,gasságn 180 tm, 8 <larab eőuek*
kel, csama11olózscilrkal .. F 37.,]O
Roler sát,rr, alapt?rii[ale !,3a x 250"
maacssrioa 180 tm. 8 darab eii}ek-
.I;cli rsufiú.qotózsúk'koI, ualódí tör-
vérylesen uédetí ,,Nomárl" sálor-

a_-
! 6u Ec

id-EqFFBr--1
|l 

4 l§L^Lan .-.I

l'"'-.,l
l i,., ]

/ _l.q':', ,' ' /ffi
/h'*
/ái./.í, .;\ lW
[-r,_t.re
H:*'*cz]

ffi
W{@|l (.7r-- lF&l
\ptffi,^H

,,I{aJléll" §átúT, {J€pr€rülete 2 0a x
130 cm,magassúga 1I0 cm,oldalfal-
magassúga 50 crb khukí sálor-
szöietból, teljes ruiluattal, lrtilél-
,eltel és cöuekek}<el, c§omasoríi-
srik}an , ..,,. P/rB.-

. liglan*z. Dalódi lőrüénvesen uédell
)1_,.rYonrtitl" sátorsxöoetből P í5.-

FoGt-ALKozTATÓ csERKf sz-
,Árf rox

nEPÜLőGÉpNootl_urx
Gumimotorral

, ) üí rrnoJmos télí ótók lras:nos lcl-
/ hasznúkisára. Scgílségúklcel júlszua

7,z' lanul kiscserkdsz. naqgrserkés:,
,r' ,.línrbl" t|épópit6 szekrón1,lk. me-

.,/ lgekből 1ő0- 200-1éle gépnrcdell
. / rillííhatd összp.

/ 60!. s:úmú készlet, 94 alAalrisa]

} 60Ila. i4 rá.§:?s kirqés=íló ttoh,:

\ / T}:*.tlfJ:y.,rrq*l.i:iöTl}-talí óreiáték. melgből rnirulen.
cserkész poníosan júró tatiúrál épít-
hcl magónak .., P 6.*) I}ux rcpüIögópópitő§z€króily, nellr-
ből 3 modellrepúlőflér} is ?tlte!

tb. §. B.
C§. B. C.
§Á. B. I}.
Vit*lóeó
§§. B. v.

§500
70+
700

;l.Bíl
6.8$
7.sl}

a.m

1--\ /-:\ Pltlí-poDg. as:luli lenníszkészlel
( ) ( 'J t;*ű"ű,n,.l,,. a*rt,iÍ..6'-t" ?',;,i
\- { O i 1J t itt ^lt, l:Lszelpl€s," betsö gunti

o\) l/o ,o'*!.r'.Á! ,r]1$l,,lí*o. 4,10, :i.lll
,/,Ávr-i\ Futbell áPrsóoflmi, elsórerrdű, lri.ss,í{)}c} u",nl,i 

11ifl ",:!,ó, tí6:,,,1lh,li:li;
'-:4 -4 t'uthallpumpil P !!,{0, g.-és 1.4lt

^ rtrlballlű7.ő, fanuéllel... P -.sílMÉüütő, fénaex.ett bükkftl P *.9o
§tükklabila. bőrból ..,.. P -.ílBljak: kieggensrilyorolí erős köris-
!aíj, norúg módra, barnára pácol-
va, besodort matkakdlal, keruler-
ideggel {végv 10 cm-rel nagvobb
íiat, mínt l testmagasságod)ho""W

P a ,..,,t.j9,"?.7,a 
,l:: , 4i

T

!.eLi
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TAKARÓK _ nÁlÓzsÁx

csERKÉszrÁvtnÓ
{lrerkó§zlát,ifó, l'örösu<irg §:di,
r-agg h.atótáttolsitg ,..,,,. P 8.-

ÁSORgPRSNDEZÉS
{s. ll. peí*rlleu§ tserkó§zrihilr-
láupl. i9 .rrr m{lírfl§".. P :|"90
{lg. §. r,ír.horilórtdcr. ltrirornsaro.s
gumilüs:unbol.,, .P :l.B{l. ].$B
Pt:lro! gázfőző. leJji?§én s:irs:pleI-
Ittű, bátlogtlobo: asoln*golrisöarr

.r) l*.i(l
Szc ftzállrtál! lapas bőrllkban

I} 1ll--

T*karó. s:lirÁl csíliial .P 3,.{tl
Ugyanaz, iinont, leueszőrszinben

P 7.?rl1
Ugl,anaz, ,aslag, mzlea, -t,zlirke ás
l(Des.őíszinben . P 1,i.l0 ls 9.8a}
{i§apjúta§ani. d0 túle,, elly ik oldalon
klra/ii, ;nrisik old,ult:n skótmintás,
]*őrliZ öórrel szegrre .,.. P t7.80
Torerzönzíoű gl,apjútakaro

P 3$.80 i§ 19.80
IlóIóz_rák. d nóalpl egész-ségüggi
eliiírúsok szerint minclett í!it'tsti,Ji
§:úlars is ,nelrcdékllú. s:úmdra
r*ulszeftsítell kiinrylű, iól s.ellőZő,
tl gers pl m ututLs:onzsriÁ,, A,li tőrl l}.ir-
rtati.ts:cl. Iiél lcpedöl pólol, Aki
ad nugára mlumil és ui,Jllúz,t:
egds;siglrc, enéIkül sem ultlztistlt,
spn löbbnlpos lúrdta nem ínüul.
Firlk s:rirnrirn "l} .t.SO
.}-€lnőí!.ir szútuira ,,,.. P 5.rrl
|'ízhutlan sdlorszőuethól. könnuíi
üuga ualla]I héIéssel kiilón meo-

rent]elés szrinl -

TÁBonl DERÉKALJAK
G§óként, 8{' X 20a crn P a|.,líl
i0x!0{l ű]n..,..,,,,.. P 1.5l'ünml íat{ltakaxö. 60,/,200 cűlp 4sll
§zalruazsák. 112x 19I cm P 4.80

l:gl,anilz, 
'öbblétú 

íriból,acélídeggcl, , - ." \
;dmcsúcsoÁ,Aal,,.,.., P ő,-,8.-!Éb-
§yillesszők. |émoéggel, szaóúlgos
lollazris.tal, i' cnl fioss?á -.:J:r.tmelkedés 10 em-kéní".. P *.On
{tlt{ibla szlrlmtkomng, |estue, 4i;
em átm- g.90. rr2 cm átm. P 9,8{l
Lasszó. s:cbrílyszetű rnéretű, keltder-
kötélből, betont |utóhurokkal, 8 mnt
lagrag, .,...",. Ps.*
|(rlnolln. bőraizDe, 8 mm rraslaQ,

P 4.-
llindrrlirinoliuo 12 mfrL-u kö|étbői

P!],-,_
Btrmemng. .§:írilieh_lilr, keres.-|- &
alr*it ., ....... P l.:{t

szöoelből .. . ".. P 48.t|l

TETő§ÁToR
Teíö§áíoT, alapteriiiete !00 x l3().
magasstiga ! !0 tm. telies rudazattal
és eoupkrkArí, khal!í sriíorszöueíbriJ,
csomcaold:sdftftat .,..... P !r.8O
L]§yarr*z, Dalixli tö?ué naesen uédett
,,§omdd" súlorszóuetből 

') 
3ií. -

HÁZALAKU §ÁTRAK

..lfeokorrrl" sáaor. ulapterülete:
2!őxlri cnt, magass{tga 165 cm,
oldal|almagassd7ü 80 cíl, Dührdí
,,.\omlid" súlors:rit,ctbólt leljes ru-
elazaltal, };i,iléI:etlel ls cöuekelrliel,
L, i=hallaí L csomagoltí:srí kbcn

P 98.-
B. Ősi sátor. alapterűlel*. 4ő0 x 2? 0

tgy

cm, mugresúga'22a cm" o|dal|al-
ntagalstlga 90 crl, a le!}Irehezehb
,,6rrinil" 5útursziiuplból, tplies !Ft-
,<zereíésse/, de rconlagolóudk ltéllttil.
E: a sriloríípus csak ígauolí eserkdsz-
rcapat részáre szállítható P P:'r$.-
..§y*ra!ó" sútor, alapterüIeíe 2:i0 x
2i0 til, ma.gasságltt !10 cm, o|dat-
talmagasságtl 100 tm, te:rraszlarlú
rudaklirrl, §.iine.§ r{i!ü.§:rdlJi{tgönnat.!.

l, í9B.*
Kon!.hat€tő* Khuki s(ltolsíöpelből,
6 duab pcnyvakuikdual, 20O x 380
tm ..... ,...., P 1§.*

g}ere a Cserkészboltbá l
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Tolnai-nyomde mélynyomá:a, §udapcrt


