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MÁRclU§ 15-ÉN

póvÉnruoKuNK , vlTÉz NAGyBÁNynl HoRTHy MlKLós, MAGyAR-
oRSZÁG KoRMÁNyzó;Árunr T|szTELETÉRE A BuDApEsTl NEMzETI
szlrqHÁzBAN RENDEzETT Dl§Z.EtónDASuNK SzEREposzTÁSA

BAN K BAN
sZoMoRUJÁrÉr 5 FELvoNÁs snr.l

lRíA; KAToNA;Ózsrr

ll. Endre
G*rtrud
Ottó .

Bánk bán

Melinda
Mikhál bán . .

Simon bán ...:,.
zászlós úr
Petur bán .,

Lehotay Árpád
Mátray Erzsi
Ungvári László
Kiss Ferenc
Tőkés Anna
Hosszu zoltán
Nagy Adorján
Pataky József
Kürti József

Myska bán

Sólyom mester
lzidóra
Egy udvaronc ...
Biberach

dr Tiborc
Egy békétlen . .

Második békétlen
Egy őr

TÖRTÉNlK l2l3-BAN

Bodnár Jenő
Várkonyi Zoltán
Könyves Tóth Erzsi
Abonyi Tivadar
Timár József
Somlay Artur

Onody Ákos
Sándor Jenő

HilRIt{l.NAIí
a kitün6 szomj csillapító-
nak, egyetlen ktrlacsból
setn szabad hiánvoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egószséges ital,
rnely különösnn
hosszabb trlrráknái
nagy ettenállóké-
pességet kölcsönöz,

*
Kizárólagosan hcrni nyem-
anyagokból gyártja a

FnAilCtH[NnII( flAlnr.
nagl,kanizsai ós mo§On-
szen tiánosi hazai gyáraiban



xYla. ÉYFoLYAI.|, la. szÁ]d §ZEBKE§ZT|: |lg6. }íÁnclul tl
er6RzrrÉst DlJ: EGÉsz Évne z PENGo.

ecvEs szÁM Ám zo nllÉn DR. §zTilLtcH PÁL l,tEGlELENlr e xó l.ÉN É§ l§.ÉN
cgerrszÁNu l 31.4ú

ötvenezer ma8}rar cserkésr mélyen meghajlik és szivének §zeret§tét őrmx,ia Magyarorezág

Főméltóságú Kormányzó|a, Vitél- Nagybányal Horthy Mlklós fővé{niikünk felé.

Hálatelt szívvel köszön|ük a.főméltóeágú Kormányző úrnak, hogy a cserkészqtünk meglndu-
ilásának 25 éves emlékünnepén met|elenéséve| azt mond|a nekünk: a magyar nemzeli §§erkészet
tltlán dol8oaatok .tqvább !

25 éves multunk gudlg lelki kincpelt alázatos lélekkel ajánl|uk fel a magyar |eten urának:
a mfuocius lS-e sámunkra a örök magyar |övőt hlrdeti.

Kitáljuk szíyünkot e ma$}rar |övendőpek;_ fela|ánl|uk karunkat, munkónkat a ma§yar nem-

zetnek; im{dságos lélekkel kér|ük Fővédnökünket, vezes§en a.matyar lgazság {lt|in az igazság dladalárat

1g2l. Éul pnszíoos töntÉrnÁn

l.,927. EYl
xxx,L rpB,vÉIrycIKK

i

ttlii,rcitts lil40niiíiidikó,ldd nrlrtlztlti ünllqlpd rlyilvánítír.sártíl,
/

EplóLczetü ailom gzan:oel i'min<lentinor, akit ille! bogy Magyar-
orezíg orazóggyűlósénet kópvirelóbáza óp felgőMza közös ogye|-

órtó§8ol t Löyotkozó törvóoyoiktet a§ott$:

A ltlrrgyrrr trtrnlzct btrlsorsrlllon,
sri1.1,ou rnrlgprrlbiiltrrlligtli köuopott(!
lrr1,1ris ltcgyolottol emlúkozili rntlg nz
ltl48. ogzícnrlö trr{rcigs tizorrötírrli,
ktröl, Izzó llaz&szorottll,íihlJol! tj tll!,
1lln l,,ttr,lr lril,vIlllrtrl, a notttzol, lIilsíl
íirri rrz trlli,rlnríll_\,(|a Bzel,ilils:lg y's

.jrlgttgyorrlóstig ícttnkölü uczutói nrrlllr:l,L
ílr gzottL lolkcrctldsilhhr:l dülrntvl az
c8ósz lptuzctol,, az ozpróvog ltlzltltrrk
tz rii Írlólr íZcllct}é[l§ll vrlló íl:jlőtlé-
srllriIz irrtnyi jglöltelk.

!) titp nzt1.1oiud!.rut vo|óglr|tnk tnrlí{
nzcrli tr lrorsztrlirrt, .ir:ltlittó i;úrvdtt.y-
hrrztisi rrlkottlglrli, tlrirrll.yok nz tr]kot.
tltárrrtrs .iogoktri tl pomzot tuitttlrnr
rrszt ;tll,árn liilujelzlcttók.

Abblil * cólból, llí)Ay ír n(}trlaot 0
trllr rlir,rr'i lrugy,lmrltrlruilxll trllrlLsort
lt'ttt, l,r,'it ós tr,,lttótrvt lgl,i,llrlr li,,r
llllr(ivotkozósóltgz ;

A üiilvrlnvllarls --, ll ttolrzr,t ktz-
ilrd,tól hlgrir ijttkr\rb llrognyilr,;irrrrlt
kiizűziilol,ót höyuír,o .-

l. t. tlrlirtlittx lrri tiz, lriltinIik trrr|,irlt
hr.tttzoti iinnnlr;,11 tr_rilvritrl|.i;r.

iJ. §. }Jz ü lirl,vótl\ liilrirrlrrt,lirr.l
nu;ljri.u lólr ólcl [l,, rls riIlil|,oltllxlstlr ot
íl3 t|tl8 : Y. t.-rl.-111,k ;ilirilis lró
l l ik(rt lrerrrrnIi iix;lr,plrd rrytlviinIttl
rltI,1r,lliuzttxrl lrltrll1,liI vr,szt,i.

!l tlh:y(uyt, a nrirrirzttlrinur ha,jlir1
r ópJrc.

E törvónyoi.hk rrihirtletégót ezcnnol clronilolem" c törvónyoik}eii
nint a nonuot ckaratótr'nind EBgaB megtartom" mind páaokkal
b mogtertatoo )

kolt Butlnpesteq ezerkilencszázhugzollretetlik évi tlecernbqr
bó huszadik 44pjón"

6róí Bethlm lrtván r, k.,
E. k|r. niDlrrtarplnöl,



I(rolsor!ílrrsfoglás E lass?ővat
A,lább közöljük,,Texas"
vagy a,,Krokodilusöló",
vdgy ha úgy tet§zik
,,Andersek portyázója"
cserkésztestvérllnknek

érdekes cikkét. Elóször a
Hárshegyi Cserkészpark
tábortüzeinél hallottuk
,,Texa$' érdekes élmé-
nyeit s kérésünkre né-
hányat me§irt a ,,Ma-gyar Cserkész" olvasól

részére.
A trópusok há-

rom istencsapása a
sztlnyog, a mérges-
kígyó és a krokodi-
lus. Hfuorn ellenség,
ami pokollá teszi az
ember életét a forró
égöv paradlcsomí bi_
rodalmáben.

Az els6 kettő
ellen még csak van

, védekezés. H;ázát
drótszitaszövettel,

szúnyoghálóval veszi
körül a fehér te-

lepes. Még a legszegényebbje is ezzel borítja ajtaját,
ablakát, ezzel teútl le az ágyát, hogy a rémes ,,mosquito"-
íelhó be ne hgtolhasson. A kígyók ellen magas cölöpökre
ópíti a házát és ba úton van, gondos óvatossági rendszabá-
tyokat alkalmaz. Do a krokorlilue ellen alig van védekezési
lebetóség. Csak egy : az ember ne menJen a utzbe / De hlába,
a hóség kénysaeríti a telepest, utast, hogy naponta négyszer-
ötször íürödjön és kltegye magát a krokodilusoknak. Igy
nom marad rnás védekozésl lehetőség, csak a támadás. Irtqni
őket, a}rol lehet. Szóval, örökös élet-halálharcban állanak
cglmással az őserdók, vadvlzek lakói és az ember.

Dél-Amerlká|ban jártamban a nagy folyók mellett sok
c§onka,, télkarú, féllábú benszülöttel talátkoztam. Rész-
véttel kérdeztet[ őket, hol, melyik háborírban csonkultak
meg. Közömbösen lntettek a folyó felé: ,,leharaptd a kro-
kodilus t"

Ntm akartam elhinni a dolgot, ám egyszer a Magdaléna
.folgón h4iózva, kis parti halászfaluba kerültem. Itt alig
akadt olyan család, amelyiknek ne' lett volna halottja;
Elragadta őket balá§zat közben a ,,krok".

Érthetó tehát a gyűlölet, amlvel a benszülöttek pusi-
títJák őket. Puskával, lándzsával gyilkotjárk le, ahol érlk.
A kis fiók krokodilusokat pedig kövekkel verlk egyon,
mialatt a sekély öblökben sütkéreznek.

Az öregkrokodilus azonbair óvatos és ravasz. Szokása,
hogy kifeksztk aludnt a napra. Ilyenkor'egész teste a paTton
van, de feijet mindi8 a viz felé fordul és ha megtámadJák,
íejest ugrtk a folyóba.

A benszülöttek csónakról vadá§szák, Lassan eveznek
lefelé és megvárJák, arníg felmerül egy a csónak mellett.
Akkor lándzsával az oldalába vagy a nyaka alá döfnek,
ahol puha, fehér bör bodtJa; s pikkely nem védi. A lándz§ára
akadt krokodilus persze rírg-kapáI a vízben, de ezalatt
mástk legény villás faág közó szorítja és kiemeli a fejét.
,Ekkor evez6vel orronverik vagy agyonszírrják. Ha sikerül
h&marosan végezni vele, akkor a csónak mögé kötik és
büszkén eveznek zsákmányukkal haza. Láttam olyan vadász-
csónakokat, amlk három-nógy krokodllust ls vontattak.
De ba aem sikerül a íogás és a sebesült krokodilus felborítia
a csónakot, meglnt rnegszaporodtk néhánnyal a falubeli
,áltlozatok száma és gaedátlan csónak írszik tova a véres
vizen.

Kubában hgazán sportszerdmódJát láttam a krokodilus-
vadászatnak. Lasszóva| fogták. Zambrano Juan, az öteg,
íehérhajú néget tanított meg rá, aklvel sokat bírjtam a
mocsarakat, óserd6ket.

Az öreg egész fegyverzete lasszó és egyetlen kés volt,
kis pálcikán peüg darab rothadt htlst cipelt. A mocsár
szélén jó erős fához kötötte a lasszót és. hurkot nagy
karéjba kanyarítva, betette a nád közé. A rothadt hrist
rákötötte a hurokra. Aztán intett és cqiindben vísszavonul-
tunk a fák mögé. Jó tízperces várakozás után öreg {rs2ó
fatörzs tűnt íel a mocsárban. Nagy krokodilus pikkelyes
háta emelkedett ki az iszapos, hináros vízből. LassAn, óva-
tosan fordult a nádas zsombékhoz, megérezte a rothadt
hírs szagát. Félszemét ki-kinyitotta, meg belr{tnyta, aztán
hirtelen ugrással rávetette magát a hútsra és .* bamm l

- bekapta. Jókorát rántott rajta és visszamerült az iszapba.
A hurok végigszaladt állán és a fetső állkapcsánál fogva
maradt.

Ekkor kezdódött ám a cirkusz. A lasszó erősen meg-
feszült. Az öreg néger pedig hatalmas durungot vágott é§
azt vitézal íorgatva, harci kiáltások közt lerohant a partra.
Magam puskával kezemben követtem. De lőni nem'lehetett.
.Ahol az elmésen felállított lasszócsapda volt, ott íng§t
iszapörvény és fröcsEölő zuhatag közepén a megfogott
krokodllus küzdótt a szabadságáért, az életéért.

Leraktuk a fegyvert meg a husángot a fa tövébe és
megragadtuk a lasszót. Lassan, nagy erófesaítóssel partra
vontattuk e be§tiát. A körmeivel, farkával csapdoso[t,
de a szája és az orra íe5,wertelen volt a hurokban. Hosszír
fogai közé szorult a kótéL }íind közelebb-köielebb von-
tattuk a !ához, a kötelet átvetettük és írjabb fához erősí-
tettük. Az öreg krokodilus hurokra került l Ycsztét érez-
hette már, mert elkeseredett dtüvel két lábra állt és első
lábalval akarta az öl€ négert átkarolni, hogy fogsora
közelóbe kerítse. Az öre3 Jucn keményen az orrára koppín_
tott a busánggal és harsányan fogadkozott, hogy pár perc
alatt agyonveri. Darabig esrná§ köriil táncoltak. A két
lábon álIó állat Jó célpontot nyujtott. Felvettem a puskámat.
Odakiáttottam Juannak és célba kaptam a krokodilus sze-
mét. A lövés eldördült s a jó§zág elnyúlt a íöIdön. A golyó
fejét lárta át. Néhányat rángatódzott, farkával csapkodrrtt
és végo volt. Levettük az orráól a lasszót. Csontig mély
árkot vágott a kötél. Hosszír fogai közé akadt, nem harap-
lratta el. A vón néger szerint tíz krokodil közül legfeljebb
ha egy elszabadul, ítgyhory elharapja a kötelet vagy
elszakltja, ha az összecsavarodik vagy sodródik. Aztán
egészben lefeJtette a bőrét. Alatta ara§znyi vastag zsír-
réteg volt. Ezt bepakolta a bőrbe, hogy kiolvas§za orvo§-
ságnak.

Hosszír r(tdra kötve, vállou vittiü haza az öreg kroko-
dilus bőrét és a hűs pálmatetd alatt nagyot ittunk friss
kókuszüó nedvéböl a sikerült vadászat örömére és dicső-
ségére. Teras.
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MlT ADoTT A c§ERxÉszgr A MAGyAnsÁaNAK ?

Cikkünk, írója Ravasz Ár-
pád ny. fóigazgató, a há-
borrl ds forradalmak után
riiJáalakult Magyar Cser-
készszövetség elsö elnöke,
jelenlegi tiszteletbeli elnök.
Avatott tollával hivatott
arra, hogy kelló vitágitás-
ban mutassa be a magyar

cserkészetet.

Most, ;rnrikor a magyar cserkészmozgalom fennállá-
sának 2ő éves jullileumát ünneplik csendben, áhítatrrs
lólekkel Magyarország cserkéseein illik seámlravennünk, hogy
mit is adott a cserkészet ez alatt a 25 év alatt a magyar-
sá§nak?

A jóhezetett cserkészet olyan istenáldotta alkalmakat
nyrrjt mindenütt *z egész világon az €gye§ nenrzetek ifjlisá-
:gának nevelődésére, hogy jelentőségét néhány rövirl szóval
aüg, lehet kiflljezni. Megkíséreljük azt, hogy a §ragy,ar c§er-
il<,észmozgalom jelentőségét három főszenrpontból vesszük
szernügyre. Nézzük, lrrát atlrrtt a cserk,észet a magyarságnak
1. nemzeti, 2. ernberi ós 3. egyéni szemponiból.

Nemzetí szexrfontból lelmélüetetlen jelentőségű moz-
galom a cserkószet. Már a mozgalom legelső mag},ar meg-
nyilatkozásai valólran lényeges lökóst adtak a magyar
ifjúság ujjírszületése megkezdődósének azzal, lrogy önturla-
tosatrban L:riszfusi, evengóliumi,bb es magyaralrb ifjirságí
csoportok alakrrlírsát segítettók elő. A borzalmas nógyéves
világháb,oru al*tt a fejlődés nálunk is, mint milrdenütt, nreg-
akadt, s a cser,készek nrunkájla háborús alkalmi szolg.ila-
tokban ,n:erült ki. A háborut követő gyászos emlékű forra-
dalmak lbzajlása után annál fenségeselr,b szerep jutott a
.cserkészmozgalom oszlályrészóüt. Egy anyagiaklran és lel-
kiekben egyaránt megtópázott, lerongyolódott,,szinte két-
segbe eseit nernzet önbizalmánirk csak nómi helyrebillentése
is egyedül az ifjriság egó.szséges irányú fejlődésében talált
alapert, A nenrzet feltírmartásánali rninrlen reménye egyes-
egyedül az ifjúság feliámattásálJan ós ujjászületéséhen volt.
A cserkészmozgalom arlott mintát az ő egószséges táborozási
rendsaerével a nemzeti szempontból oly fontos levente,
moryalom fejlődósóre is, Mert a nagy nyári táborban nem-
csak azt íanulja meg a magyar ifjúság, hogy hidegüöl,
melqtől, esőtöl, vihartól nenr szabad megijednie, hanem a
nyári triüor egy kis állam, amelyben mindenkinek dolgoznia
kell, alá kel,I magát yetni€ a tátror fegyelmónek, törvény,ei-
nek; itt adtóznia kell mindenkinek a rnaga nrunkájával, itt a
köz érdekóért az egyéni érdekekről te ketl mondania.

A cserkészmozgalom a ma,ga ,önkóntes jellegével s aa
ifjúság romantikus hajlamainak megfelelően felépített pom-
pás rendszerél,el erőszak nólkül, természetesen ,és könnyen
fojtotta el a destrrrktív irányú ,,ifjú munkás'o, ,.vörös
sólyom" stb. szervezetek f€jlödó§ét Magyarországon. Ez a
mo:galom teremtette meg a honuédő cserkész ideálís típu-
rri,I, s e2 ísmertette meg a kűlföldet a maggaí nemzet elŐ,
ngós és értékes tulajdonsúgaival - s! magy,ar ifjúságon
Leresztül - 52§ng5 tábrrrban, Dániíüan, Ángliában, Len"
g_relországtran. Franciaorszá,gtran, Sr.édorseáSlran, Ameriká-
ban, Finnországban, §l,ájctlan, stlr. Ez a mozgalom szerzeli

annyi barátot N{agyarországnak a pompá§an megrendezett
giidöltői jamlroree alhalmával * ismét az .ifjúság seívén
keresztül, _ hogy hosszú évtizedek alatt sem tudtunk any_
nyit szerezni,

Emberi szempontllól a4 igazán remeklre készült 10 cser-
kósztörvény komoly megtartására va}ó törekvós olyan nagy-
szerű lehbtőségeket ad az egé§u§ége§ testű és egé§zsége§
lelkű ember kialaku.lására, hogy boldog lesz ,a jövendönek
az a társadalma, amelyikben milliók teszik komoly elszánt-
sággal magukóvá a tlz-törvény szerint való óletberend€zke.
dést. A cserkószet a természet életének és gaztl,ag, kincses-
házának tudatos megláttatá,sával megmenti a fejlödö enr-
bert attól, lrogy ,gépemller legyen, hogy a lólek nólküti és
esztelen élvezethajhászó, városi örömöklren etmerüljön
(6. törv.). A mi cserkészünk öntudato§ rnagyar, de testvérÍ
szeretettel tudja magához karolrii idegen nemzettreli cser-
késztestvér.ét is (4. ttirv.). Lz a feltevés, hogy a cserkész
elrdgzi :} magá mindennapi jótettét, nagy mérüékben fej*
leszti az ő e8észséges szociális érzékót (3, törv.). Az utolsó
törvónyünk pedig, arnely testtlen ós lélekben való tisztasá-
got követel, eg}r€nesen alap}a annak, hogy a magyar emlrer
§ a magyar nemzet is igazán naggyá lehessen.

Itt emeljük ki azt a kiváltságosan nagyszerű s emberi
és nemzeti szempontból egyformán felmérhetellen jelentö-
ségű tényt, hogy a magyer cserkész akármilyen vallásrl,
egyetlen egvségnek, közössógnek, a Magyar Cserkészszövet_
ségnek a kiitelékélle tartozik. Itt nincs külön ró.mai kato-
likus, nincs külön prote§táns cserké§zsziivitsóg - mint
ahogy sok más államban vanr - itt csak Magyar Cserkész-
szövetség van. 7'ehdt a maggal cserkés:et a |elekezeti két-
dést becsületesen, Qz egész maggar tőtsadnlqmnak ís péId<it
nguitó nódon old,otta meg.

Eggéni szempontból legtöbbet magának az ifjtiságnak
nyujtott a cserkeszet. Hálrvszor mondiuk azt el mi, akiknek
gyermekkorában még híre sem volt a cserkészetnek, hogy
mennyi drága kincsttíl, igazi örörntől, szépségtől, melegség-
től és mennyi hasznos ismereltől estünk el a c§erké§zet
hiánya miatt.

i\ m,ag.var cserkészet, az elmult 26 év alatt szép, gazdag,
terrrrókerry és ígéretes ifjtikort adott töblr, ,mint százezet
magyar ifjúnak. A cserkészet révón a sokszor éllretetlen,
mamlasz fiirból ezermester lett. Mi pedagóg,usok vagyunk
tanui annak, hogy hányszor l€tt a felületes, handabandázti
szájhő5ből konroly, meglrízható lovagias íiri, hányszor lett
ae ügyetlenből ügyas, gyakrrrlati, s a gyávából hátor,

A cserkészetnek nem az a szánriéka, lrogy közvetlenül
nevelje az ifjúságot, hanem az, hogy a nevelődésót, jellemé-
rrek kialakulását elősegítse, móg pedig terrnészetes eszkö-
zökkel és egószséges irárryban, Olyan környezetbe állltja a
nevelkerIő egyént, a cserkószt, amely td fiú velesziiletett haj-
lamainak és tulajdonságainak a szükség szerint va[ó elöhívá-
sával és felhasználásával akar lendítést adni az ogész egyé-
niség kibontakozásának. a jellem alakulásának, nagyrósz-
berr a íiirlr egymírsra l.aló fiatásával, Tulajdonképpen ez a
leg,modernebb nevelós s a legújabb iskolai nevelós is mind-
inkállb ehben az irányban halad. Á cserkész úgg étzi, hogg
ez az eggéní neuclés, amelg az önkéntesség és természetes-
ség jellegéuel bír, nem teher ted nézue, s a tötuéngeket és
szígotú tdboli |egyelmet ís ió keduuel tudia eluíselní,
teste-lelke edződik és jelleme lasson&Cnt egészséges irdn17-
ban bontakozik ki. Ha hozzávesszük azt, hogy éppen a
kamasz.kor legnehezebb óveiben mennyi mindenféte keros
behaiá§tól menekül meg a fejlődő cserkész, s hogy a c§er-
készet éppen ezekben az, óvelrben mennyi mindennek lest
az egí§z§éges irányú levezetője a íiú életében, elóg tisztnl
képet alkothatunk rnagunknak ar"ról, hogy az egyén érdo-
kében nrit tett a cserkészet.

Magyar íiúk! A cserkészmozgalom 25. jubitáris esztende-
jében gondoljatok siírűn ezekre az eretlményekre, de a sikerek
csak ösztönözzenek, hogy tová[r}r, elöre, e megkezdett riton.

Rduasz Árpad.

*

}
I

I

l

l

It
3



:
l

l

1

i

ADBliábaD évékkel ez-
€lótt me8índult mára te§ti fogyatékosok,
kórházban áooltak
&özött a cserkés;zmutr
ka. Ma körülbelül 2000
ta8jqvau már, Náluaka 15. §z. Betblen Gá]
bor cscs, kezdemónye.
zósérg ezidén alakult
mog az elsó kórMzi örs;a Fehór Hotló örs.

.A ,,Fehér Fíolló"-örs |iincsostfua: m&guk ké§zi-
lette ügyF6§égi dolgok

A legmggragadóbb ós legszívbemarkolóbtr c§erké§z-
avqtá§, am€lyen re§ztv€ttem, az el§d magyal kórházi cser-
ké§zörsnek, t Fohér Holló örsnek fogad,alomtétele és ava-
tása yolt n lrudapesti Új Szent János Kőtház orthopéd.
o§ztályán.

Kint a fehór hóIepel fenséges ,nyugodtságot, igazi
üqnepi hangulato| ad a természetnek. A kórházteremben
€z'alatt elcsendesül minden fájdalom. Egy-egy pár rnankó
kopog az abla,hhoz, s gaadája fíirkósztí §zem€kkel fi€yeü a
Járókelőket: nikor tűnik fel az első c§erkó§zkal,ap, ho6y
r4egadhassa a jelt társainah: ,,jönnok"! Belül feseíilt vára-
ltpás, a szenreklren a közelgő ,öröm kicsillanása, ,még lrel-
jpbb pedig fogad,alomra készülö cserkószszíveknek percen-
tént 6yorsu!ó dobogása.

bfóc,érkezünF. §oldog örömmel fiangzik ,fel a gyönyörű
}ihzöntés: ,,jó munkát!", Rövid készütödós. Hárorn ágyat középre viszünk, egy
{tút másik r{gyra helyezünk, § meg,índul al mankók kopo-
gása. A három ágy mellett helyezkednek el négyszög alak-
San. Mindegyik őrsi tagon frissen vasalt szürkecsíkos kór-
házi sapka.

Bevorrul a csapat, elhangzlk a jelentés. Egyik foga:-
,dalmat tevő lép el]ő és kéri a maga és a kórházban á,polt
társai nevéb€n, ho8y a fogadalmat letehessék.

,Bátori József dr. a lUagyar Cserkészszövetsé,g nevében
szó,l a íiúkhoz. ,,Büszkóknek kell lgnnetek - mondja töb-
bek közt, - mert könnyű jó munká,t vógezní azoknak, akik-
nsk me8van minden lehetőBé8íik arra, de neküek, akiknek
jóformán olíg van lehotősógetek, bíiszkeség az, hogy jó
munkát vfuezhettek."

Bátor, csengö hangon felhangzik a tíz törvény. A kis
Török Berci, nz őrs logílatalabb tagja, mondja azokat saív,
ből jövő ,komolysággal, lelkesedéssel. Majd kezek emelked-

A KÓRHÁZBAN

nek a levegőlrc s 9 testi-fogyetékos íiti tele bizalo4mal,
reménysfugel, boldogsággal, örömmel me8hatottan moptlja:
,,. . . fogadom, hogy bíven teljesítem kötelessógeimpt. . ,

minden lehetőt m€te§zek, hogy másokon §egít§ek. . .'í
Néma csend honol a terepben .,. az em,berek köny-

nyeikkel küzködnek. ltlintha most órtenénk meg igazán,
hogy mit jelent a cserkészet. A szürkecsíkos kórházi §ap-
.kákra felkefiilnek a ragyogó cserkószlilomok. Minden fiú
avatása emlékeül eserkésznyakkendőt ós nyakkendöszo-
rítót kap.

Mély meghatottság. Nehéz volna eldönteni mi pagyog
jobbanl a sapkákra tűzött új cserkészjelvény, vaigy a sze-
mekből kihttggyanó könnycsepp? Cserkósz§vatás volt.

Kolozsváry Béla parancsnok átnyujtja .?z őrs új
ászlr6ját, a Febér Holtó zátszlrót a legfiahla,bb őrsnel.
A zászlőt a kórház nevében dr. Horváth Boldizsár egyetedri
magántanár, az qsztály főortosa veszi át. ,, . , . Azt kérem
tóletek, hogy bízzatok, hogy higyjetek és ha kimentek fel-
gyógyulva, hirdessetek mindenkinek. mindenfelé, hogy van
segítség, hogy van gyóglulás. trrigyetek hilet, reményt és
hirdessétek min{enfelé Az élaet, Igy majd jó munkát
végeztekj'

A cserkeszinduló haryjai liözben lassan krlseik fel az
őrsi ászló a ter€m közepére.

Egyik íitl mankóján a középre lépked, hogy köszönetet
mond,jon társai npvében. ,,}íost, amikor elórkeztünk ahhoz
a na§y pillanathpz, amikor fog'adatrrat tettünk és belóp-
hetünk az élat kFtonái, a cserkészelr közé, meBiü€tődve
érezzük m,agunka| - mondja el-elcsuk!ó lrangon. * Hálás
köszönetet mondunk .aretl. a munkáért, amellyel bennünket
szenvedő, nyor4orók, béna betegeket e§uttattak oda, hogy,
beléphettünk a legszebb és legszenteb8r kötelékbe, a c§er-
kégzek htizé. Mi teljes eón}Ml igyekezni fogunk, hogy ez a
kis őrs áUen{tó |egyen és idóvel Dagyra növekedve meg-
maradjon. Kérjük, ltogy továbbra is tegyenek meg értünk
mindent, hogyhq kikeriilünk az életbe, akkor is ,összetart-
sunk és me8naradjunk cserkészeknek. Mi is minden erőnk-
kel azon leszünk, hogy €yütt lehessünk.o'

Igy indulf ritjára a cserkészliliom legílatnlahb had,
s€r€8e, az t]j §zent János Kórház testi fogyatékosainak
Fehér Holló örse.

Meghatottan szorongátjuk a kezüket. ők a mienket.
Nem is iudju}, ők boldogabbak-e, vagy pedig mi.

És a professzor úr?
Ne nézz§nk' mo§t oda. . . Egy ltönnj,cseppot törölt tp

szeméb,dl.
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Kquőcs Gábor.
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Németb István hosszít előnevű, pipázgató földasúr volt.
Európa fö|ött csattogotr-zeng€tt a r-rapoleoni há,borúk ziva-
tara, ám ö egvkedvüen hallgatta, a vérc§atako§ c§4]tík meséit,
hümmögetett utrina, aztárr vette puskáját és nyugtidtan nyu-
lászni ment. A legendás viaskodások híre rnógcsak § §zív€
dobbanásál sem gyorsítotte meg, Néhanapján el is rnondo-
gatta, ősoi annyit verekedtek, hogy qóki bizony ,ilBár nem
jutott a rógi v-irtusból. Míklós íia apjánál is lonrháhb vérű.
nek tetszett. Öt meg a yadá§zat sóm ór,dekelte. Köuyveit
bújta naphosszat {s mindenki azt jósolta, betűrírgó profesz"
szor lesz vógtil lrcl{íle, a nerr}e§ táblabíró sarjadók|ról. '

Még a. hel,ybeli huszá,rezred zásalószenlelési ünnepé.
l_1ére is efiísaaklkal cipették el a könyvek rpellöl, ped,|g a hó-
fetrér se.Iyoű, ékes lo,bogót édesanyja hímezte. Áz ünnepé.
}yen btzz.eg igen rajta í'elCIjtette tekintetet ós későht} otthon
hiába prólrált visszaaökkenni me8szokptt foglalatosság4-ba,
Léptelen volt íigyelmét ös§z:pontosítakri. Három nap§,t4rtott
ez az állapot. Negyednap saroklra vágía a nehóz, penósz;
szagú fóliánsokat és szülei elé toppant:. - Az nem lehet, trogy anyím zászlaját idegonek öriz-
zé} 1- mondta homlokráncolva, _ én közéjiik állok.

És a rokonság nagv álnrélkoűsára minden késedelom
Delkül felcsapott husz.árnak. Tizenhét éves volt aBkoriban.
Esztendő íeltéve| * lipcsei csatá,bdn hadnqggyá lépett e|ő
egyszeriben, vitózsógének m€§§ze fóld,lin nern akadt párja.

- No lámt * dörmiigte kapitánya, |rl ismerte 6ügyögő
tora óta, _ hát urát3ig piüe lot| a bá.ttb,ó|! ,..

A bekekőtós Párisban talólta. Mehetett vplna szíi}őváro"
síba, élni ismét egykori tespedt óletét, de nem erre vifte
Tásya. Izig-r,érig katona lott minden porpikája, A háhorú,
herc, huszárrohan, a kardpen8evillanás annyira lényébez
tirtozott már, mint fal,evól,hez az ág. És mort hazájálran
béLe készült, ürent oda, hol sohprem pihentek a feg"yverok
ér hová ígórgetve csálftották. Távoli tájak, a] Kaukázus trór-
cei Turkesztán sivataga, havas világok, furcsa népekkel vív-
beló küz&lmek esalogattík. Átvádolt orosz katonának.

Feje fölött eubant a nesztelen sárnyú idő, haláníékárr
urír ezüstösre fakult fekete ha]ja, rnár az ötiidik évtizedet

taposta, de még mindig oltlratatlan,ul szornjazott a harcra é*
egyre halaszlgatta hazamenetelót. ÍIgy látta, nincs anri htrza-
húzza, hisz szülei elhaltak, maga mntadt, S lán ezért,
Németb, Miklós hadnagy úr lassan.lassan Nikoláj Nemet
ezredessé alakult át. Oroszul besaelt, orosau| gondolkodott
immár és idegen szokások ra,tlja lett.

§zibóriában érte utól a magyer sza,bnrlsÁghalc szele.
Mikor a cár el,uendelte az osztrák serog segítsó6ére al mozgó-
sítást, minden lelki feliqdulás nélkül ny,eregbe szállt. Eszólre
sern jutott, ho6y testvérei ellen indul, rnagyarsúgát teljeserr
levetkezte már.

_ Ezernyolcsáznegyvenkilenc .aufiqsztu§ 6"érr, a nagy-
szebeni csata napján kaptatott ezrede,a vöröstoronyl szoro-
son Erdély élet-halál harc}ran vopa§ló földjére. Ádáz, kucs_
rnás loyasai z§ák$linyéhségükben ,rnegrohanlák az els6, rtt-
jukba eső kis falut. Részvétlenü|, szivarozvg nézte, mint
dugnak ,csóvát n templorn fedele alá ós hajtják el a szegóny
lurkósság mfu megmaradt lovát, mafháját. A pap kegye-
lomért rohant |rozzá, Bossz.usan rn*egrángatta a vállát ós tu
esedezőre ripalrodott:* U$yan, ne alázatostctdjék itt. Nem tehptpk semmit.
Ez q há'ború!

* De ezrerles úr - tirnánkotlott az öreg pap, -_ le-
gyen szíve! Hiszpn €rző ember ön is!

Szárazon fe|elt.

- Téved uram! Én katono vagyokl
Aatán mógis, rosszkedvűen, rne8a §erír tudtq okát adni,

miért ez a felbqzdqlá$, kiadta a parancsot * drilás félbe-
szakítósára és kancsukázássaü nóg,attn siető lneBotre, mor.
golódva engedelmeskedő vad legónyeit.

Fstszálltakor elórte Lüd'ort táhorát.
A táhornok lajtékzott Bem nagyszebeni gyózehne $iatt

és hadát éjszakai pihenő helyett a ,honvódsereg nyomára
zúdította.

Bem, a hős, Ng§ycsürnél elfogadte a c§Ftát, perli§ Lüders
kétszeres túlerövel tárnadt rír. Böszülten bullámzqtt az iit,
közet, v$ső elszántsággal ontott rphamot-roham után a
maroknyi, lelkes honvéd *rad. Megkísóreltók átkprolni ae
orosu §ore8€t. Lüdgrs dombtetőről fi8yelte tá,borharóvnl a
viaskpdást. Lítta, hogy ,& hajráuó hnszárok támaíl6§B Tne$-
ingatja a jobbszárnyon küzdő gyalogság vonalait. Ttkintetét
vé8i8jártatta tisztjein és megakadt Nikoláj Nemetgn.

Magríhoz intette.
. * Ezredes, lir, ve§§e a huszárok elá koaákjaitl

§zredps rlr Ni,kolaj Nemet nehóakesen tisatelgett: :,* Meg,lesz! - s máris tova:dübörgött csontos lpván"
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Kar,djátvillogtatvarrgratottadomblállírrrpilrerriíkrrzrik- * A zászló! ,..Hirlzzá rre órj, l,e lreste zsivárryi ".. d
€zred elé, lrii,rnlrölve harsogta. a rendelkez.ést, zászlóórt! Rajta-rajta Kírlm,án! . , ,* Irány a huszárok! Roharnra! . .. Yág,tírírátl .., De Hulay KáImán lelke már a }Iaclak útján járt.

pikaerdő nreredt előre i:s a nekílendülő lovasok bozontos vérfutotta szenrnrel, rolr|rant a kiizdelem,be. Nehóz kar:rl-
bajúsza alól kiszakadt a harci nrárnor víjjogása. jával valóságos sz.etrrórutat szírntott saját lrrvas,ai között *

... Urrá! .,. rlrrá! ... lobcrgóig.Adiadalmas,a,n ordítozó zírszltiragatlrit pusztn,iiköl-
Nikolaj ezre<les vagy harminc nréter távolságllan vág- let taglózta le, nzután nragaslla enrelte a szent ereklyéí, akár

tatott c§apata arcvonala előtt, Szédült ujjrrngás feszegette lrajdan, a lipcsei csatában,
belülről. Nógyes huszárok körém! -_ zihálta harsogírn és ll

* Micsoda harc lesz g7,t 
- nrorlrtolla és alig vírrta, tömörülő huszárokkal cllrlallra íogla a kcrzákokat,

lrrrgy szalrlyírja kiiszöntést szikrázzon egy ellenségcs szalr- Lovnsai szétftrtottali előle, rdm{ilten ele§ztettók szalltlrl-
Iyán. jára a kaniálszítrat, szájról-seájr* üvö,ltöiték a hítt * az

Vérfoltos attilá}il huszáriirrragy kelesztezto vele leg- ezredest m€glept€ a Gclntrsz! Ir{egsz;írllía és nlclst tulajdon
elsőblr kard;iát. Elhárította a vágást és döfött volna, mikor katonáit vágja, vágja . . .

küzdőfele hírtelen lebocsájtotta pengéjét, Kicsinylően vélte; , örjöngve vágta és rninden c§npíl§t hiirgéssel kísért.
im megadja rnagát! * Nesze! A zászlóértl

Tusa közben lovrrk egyrnás mellé sodríldott, elkapta az De hiába szórta szét a piiiásokat. Berrr rnirr rnegfúvattii
tlrnagv paripájának a zabláját. a visszavonulót. S €kkor a zírszlórudat szorrrngató keai:l

_ Őrnagy rir, a fegyverótl * hÖrrent rá, amikor ki- vírnatlan üíés érte.
vergócltek a harcolóli tiinregéből. Megállj! Ezredes. parancsoloru, álljon uleg!

I)e t huszártiszt szrjllanul, dölrbenten bánult arcába, A beléidegzödött fegl,elenr önkéntelerrül engetleltnes-

-Te... Miklósom.., Nómetlr Miklós,.. Te, mint ségrekésztette.Fát1,olosan,nintakirrincstisztírbanahely-
kozákl?l ... zeiével, nézett körül. Cserkeszek fogták gyiirűbe ós eliítttl

A huszártiszt hangja ismetóserr csen8ett, A nressz.e róg- ?elvorrt' sárkírnyú pisztoll_val, ilühtől borzoltan, hadosztály-
múlüól verődött eló, nóv villan,t mellette. viselöje hadnagy- para,ncsnoka írllt. Rápillantott a zászlótal a maggt zászlóra
tírsa volt egykoron. Délceg, nyalka fiú, . . Fclrróság öntötte ós ekkor magára eszmélt.
el. Marokra kapta ellenfele kezét, perctöredék alatt átfutott emlékezctén, micsoda eszttt-

* Hulay Kálmán! . . . Istenem, te va$y? lenséget is cselekedett voltakép. Szornorúan elrncrsolyodott
Az örnagy felelni akadt, de seri lrelyett v.ér bu68yant ós akaratán kívÜl idézte a }Íegfesz;Ített utolsó szavírtl 1

,ajkón, m€§ingott nyergóben. Megtiirő sz_eme fónl"óben- azon_ * Elvégeztetett: . . . . ; ]'ban 
ott risyÓgott az igerüOs, Ai ezrecles támogatóan ölelte Azután kettétörte térdén a kardját. i

át haldokló pajtlisát. Nem tutlta, mi mírst t€gyen, oly förge- *

teggel rohaniat meg eli'eledettnek hitt emlékei. * Hogy tehetett ilyen örüllsi:g€t. ezrede§, ma5a,_a,_c.ár

§gyszerre kiegyenesedett iilelésében Hulay roskadó becsületóben rnegöregedett katona? - faggattn a se];tilxn
teste. "Úógső erofeiiitósobelr kiahálni kez<lett, 1rcrzselő lí,z összeült lraditörvónyszék elnÖke,

fíitötte riödozírsát: ' * Nem tudom. . , mikor m€gláttam a zá_sz!.6t, ttz

_ Miklirs.., Miklós... a zászló,., az e.r.íe&... a mi anyámhímezte zászlót,.. azLa zász!(lt, mire felesltÜdten...
zászlónk... viszi a kozáh... visei.., a... kozááákl ... mikormegláttam annak a hitr,ánl,kozáknakilpi§zkoskezÓ-
------Úir.Óni.tentii 

tovette barírtja pitlantását, Á golyí5tópt€, ben... ak'kor elkii<lösödött előltem nrinden.,. h]mit tettent,

szakatlozolt fehér sely,emzászlót (:piien akkor csnvaita ki a arra n vórem szava hajtott, az esl{iinr! Meg keltett tennonr.

ronccsír sza,bclalt zírszlótartri iikléfúl egy ölesterrnetű, Drrn, És büszke vagYok, lrogY én tehe|teml . . . Vállalom a liiivct-
nrellóki harcos. keznrónyeket ",

Azt a fehér selyemzírszlót, rnelyen ódesanyja keze öltii- És- egy _Órával ké5i!55, mintha díszszenrién lentre, olv
g€tett;nlamik<rr ris amelyre ti'esküdott, bogy"ioha cserbcn deriis nyd§alornrna_t feszítette nrellét a gárdrrlÖr'Í:szek ríirír-
iem hagyja, ólete árírn' is nlegrrllalnrazzn , . . azt a szetrt ny'ulÓ tizenkét Puskacs'iive elé,

lolrogílt Öaica:rrgolta mrrst :r kozík, Itöpke.petc-re ar,_a:, érzése támatit,. htlgY kisg-vereli Újrrr

Lefoszlottrólaaz:oroszntítz,.,azászlíl!,,.azírsztt!!... és'ó<lesanyjn iilébe késziilhajtaniafejót,az,utírn feszossó

írt(rzatos haraggnl siivőltött fel. szjlrte magírnkívül. merevedett Ós maga vezénl'elte a tiizet . . .

U! VY-VúIY !Yú -VY! '

BÜSZKE CYÓNÁS
Én rnost gyónok előtted, ós-ug:rr,

ESTE A SZEGEDI T|SZAPARToN iíii:jÍ;-*ttt, J;,.T,T fJ,xti},§}. . ,

Az este lopua, srép cserulesen eliő, ilíult rimek hainnlán is szerettelek,
harangok zúgnak. Hut Óra, Alkony. csak lrazug voitam, sz.ürke, puh_a..

A sétátérnek' ídi közt a szellő Tuapm,, mé.g tegnap is nevettelek . . .

iégigteng * iir,x rirropiiiin. i;',ní'áoi.",lffi*fli;;"i'u".l-Tt""'j"n'
milliárd kalászt ós húsaszor annyi magot . . .

SzeretIek, ugar, lnint leIkem végtelcnjét,
rohanrti hívó szent, szabarl nrezők:
raitatolr szcntbcn rohatt a halál...
iai. ha kalász s{moAatásán talál
inÖgert hitt, kalászős Póterplrlkor,
nótás, vidám, sztíp, szcnt aratáskor ;

búcsú még nem úolt fájdalnrasabb,
húesú méfr nem volt soha szorrrorúbll.

Uqar-atrvám. seeretetem a büszkcség,
eűclten'hortlom magyar-bús íejr,nr,
arcom nem lágy, milit nrásl szeretőké.
benncm ért káiászok dalól emelcm..,

.,, és csirázik számban ünncpi ének,
ezért kevés a §zavatn, mert szcretlek, , .

és zizoqrtck berlncm ósi zizegósek:
magyai' ugar, jobban hogy ,szere§selek ? !

Jakab Sdrtdar,

Belenér,ck a sűrű esti ködbe
s a túlsa parton té.gígkutatak.
Kölelekkel a füfiáhaz kikötoe
,úImotlornak a §zürke tutajak.

A hídon pirosló uanat zakatol,
ldgg énekszó csendül messze ualahol
s q hebok, íele,tt sóhai remeg dL

A lúmpák |énge rűhull a frllgóra
s az ljszakúl titakkal teleszórja
*E ű ,ümmögŐ, méla slerenád , . -

Csanádí János.

rÉlrEr EGy vlRÁGoT
Iüéba nen n1,onr arrn.vlrn ít2 srul)$r,át{}k,

nélra, kihrlz<rm maü&nr kolilrls-bffszkót,
nóhlr lálok.

l]lhiszern nélra, h<lgy nrás vagyok,
cgy hlttel nagyobh, mlní u úlibbl.

egy szlvvel szebb mlní. ,r tuerrt,

tgy dallal itúsabb, mlnt fi vilá§ l
* rr6ha nrógls bivntk ősl tamús,rrtlk
kéúkodnl l uem hanrls-e a vlrá1,
a lóIok-vlrúg,

fitkos múty kutaklru nólrn bclenézek

és mo$tátom, Logy az ólct §elrr tltok.
seunrl sour titok ;

mdmort6rrycs §zemon lq1 csak az lgÍlzet,

Jakab Súndar.

ö
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X!. A védekező íuldokló mentése
' 

.Kerlve.t }'chérarcú Testvérenrl
§okan azt gondolják, anrikclr ezt a círrret olvassák, nem

órdenrli rn€g az életét a, írrldokl(t, aki vódekezik a kimentő
ellen.

A <1olog rrern trlyan eg,yszerű! H!öforrtul, hclgy öngl,il-
kosok mentésénól valaki ellenáll rnognrenlőjének és bajb,a-
dönti. A legtölilrször ázonban az i}ngyilkos fégen megbánta
tettót és n feltárnatló életöszt{in legyőzi azt a sötét, a]íarat-
gy€nge szrirndékof, mgly lehetővé tette, hr:gv gyávírn igl,e-
kezzék kimenekülrri az életből.

Iigyszerű vrrlrrn t nrentés, lra a nrentenrlő, akirr r,élet-
lenül került baj|lrr, akírr szírnriékosa.n, nem moztlulna meg,
Igen írrn, &zrrnlr*n víz lkerül,t a torkába, lbldoktik. feltűnik
szeme eliitt a halá,l sötétsége s ő küzrl, yag], kiizdeni akar
életéórt. § aztán ész rlélkül kapátó<tzik, llajba és reszetle-
lenrlrc dijntve a hősltllkű rnentőt is.

Ezórt nern gvőziinr elegei hangrlztattli. hog1, elenged-
hetetlen tzabály: mi foaiuk nleq a |uldoklót s ne ő benniin-
teíl Á kiaháki, lolyton r,íz :1lá nrerütií., ,,§zaimá§zál után is
kapkcldó" fultloklót nehéz §zavakkal nregnyrrgtatni, ijedl.en,
görcsiiserr fogja megrnentőjét, ött, ahot éri, s rende§en meg-
ükadí|lytr77.1 n menttislren"

Értlekes eseítl volt rr Nagy lrönökrrek e8y§zer eg_v tlíj-
])irkózó1,9'.

Úgy törtórrt az €§et. hogy eg;1" :rlkalcrmnral, mikor a
\agy, !-őniik a vízből-mentósriíl ]:eszélt, a hallgatók közül
clőlépett egy hatalrrras lermotű dí.ibirkr'lzó.

- Ázt szeretnlim látni, hogy engem valaki kimentserr,
ha én nern irkirrom, * morxltn nagv hangorr

Mellórn á|lva rnirrrlcrrkirrck'látnia kellett, hogv legalátúl
kétszer olyarr hatalrnas iznrai varrnnk, rnint nekenr, A köziin-
sc§ két pártta nszlrrtt. Az eí{vik n díjbirkrizri $vózelmébtlr
Lrizott. a rnírsik a Nagy llőnök turlrisírban. l

\ehéz lrelyzet}ren volta,nr. Áz nenr lett volna baj, lrogy
náiaxr kótszer nehezelr,b és tlrősebll volt. Mentéshez órtii
en}rer ellőtt ez nem nehézség. Bclnyolulttri.tette azonbalr tt
ioIot, hog!, a, trirktieásnrlk rniir,í:sze voll, tehát nemcsak
i;merle, hanem lregyakorolta az ellenllél'megragadásának
f ,,sásait s ami a ltgíiontosalrlr, árra !örekedett. hogy ntl
rnenthessenr ki,

.{ tiinreg nag1, izgalonrmal figyelte, vállalorn-e az eg!,en_
l. " i!lennek lírtsz.ó küzdelnret, Á <líjbirkítzri eltrizakrldva nózc-
{e:eit. szemében szinttr lál,tam a tervóí is. Í}iztrnyíra ,,dulrla
l"i;onnttl". l,tgv más hasonl(l, szárazon is veszólyes íbgás-
:,*[ :kart nregrngadni s i:élig vízhefojtva, rr t. rrézőköziinség
uJrr!.,,31g5."i kiizött majrl engem rírrrcigirl a szítrazra.

- Elr-általjam-e, De vállaljam_e? _gond,r:lkoztám mir-
§+:nban.

H;r nem l.állalom el, nagyoblr szégyen n€m hárnnrlik

A NAGY rőrqör LEVELEI
(v. soRozÁri

rám,,utóvégre §ohusenr állítottam, hogy a vízben egy nálunk
erősebb díjbirkózót könnyen legyőzhetünk, Ha pedig elvál-
lalom és ő gyöz, sok ember §zemében csorbát, szenvetl, a
Nagy Főnök telrintélye.

Vegignéztem a tönregen, láttam a szemekbő! felénrcsillarrni
a várakozást. Elgondoltam, mennyi btrzgó enrllcít nycíek
rne§ a? óletrnentők harcos sorni számára, lra sikeriil győz-
nöm. Még egy pillantást vet€ttem ellenfelem fejóre i ig3,
kiáltottam fet:

- Hát nro§t neglátlratod, ha van szerrrerl!
A tömeg nagy éljenzóssel fogadta ellratározásomat s

mindenki sietett jíl helyet lriztcrsítani, hogy az izgalmasnak
igérkező küzdelem minden ré§zél láthassírk. Voltak, kik
igen bossrú küzdelemre saánrítottak, mert ülőhelyet is készí-
tettek.

A díjbirkózót két barátja perceken át masszírozta, hogy
immár lremelegítve teljes erőkifejtésre legyen kópes"

Flelyzetem nem volt könnyü, ,rle világos volt: Nem sza-
bad, hog1, ő ragadjon meg €ngem, h&n€m rrekenr kell ől
m€ragadnom.

- Na lássuk, mit tud a Nagy, lürrök, * kirirltott fex-:rn
gűnyosan a díjbirkózó és a vízbe ugrott. Tíz nrú,terre tőlenr
ide_oda úszott a víztlen s látnom kellett, hogv egészen jír:[
ért hozzá,

Terr-em kész volt s eszerint cseleketlttlrn. -

Hirtelen. mikor éppen fordult, fejest ugrottarn s a vlz
alatt feléje írsztam, A beugrást m€gh$llva, rögtön irírnyomba
fordult s lrátonúszva, rrrint e6y 8ép rtlgdalódzott, lrogy víz
álatt ne közelíthesseur mes. Közberr kézze| ós lírbbal állan,
dóan igyekezett tőlem eltávolodni.

Tapaszta|atlról tudt,arn, lrogy ll víz alatt mellúszással
gyrrrlabban úszunk, minl a víz l'elctt s {ervem ehhez kópest
alakult. Nóhány lratalmas terrrpóval alája úsztarn, rrrajd el-
h,agytanr § m,ikor rusdozó lrilrait kikeriiltem,,egy kissé fel.
emclketliein.

Á parton írllrik ezlalatt izgalmasan lesték, nri fog tőr-
ténni, a vízalatti esernénycket nenr kísérhetlék figyelemmet,* Na, mo§t megtrófá]om a nézőket is, - gondoltanr,

- A parton állók csak azt látták, hogy a hátrlszással menekíilíi
díjlrirkózó feje mögiitt a yizllt'>| egy kóz ernelkedik ki, nregt

*-- Azt §zeretném látr:ri"
akarom

hog5, elrgern l,álakt kinlcntsen, lra élr nent*- mondta nag5, harrgon

7
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Tagadjir sz izomkolos§zu§ lratal,mas ,hajókét § la§san, de
bizlrrsan húzza ,a parl feló.

I{iába kapaszkodrrtt a keze,mlre, markrr&rat kinyitni nem
tudta, hiá,brr prólbált megragadnii elórni, rrenr [udott, akár
akart, akár nern, kövelnie kellett megmentőjót.

persze fet is bukhattam volna a víz felszínóre, aztrnlran
tréfa keclvóért a víz alatt naraidlanr. lrogy lássírk a néz,ők,
hogy €gy kis l,ízalalti írszás egy jti men!önek me€ se kottyan.

Néhány tempó nrég és a ,,díjbirkőnó" a szárazon volt.
A közönseg tapsolt és lelkeserlett és rnindegyik|xil lelkes élet-
mentő vált.

A díjbirkózó esete mutatja, hogy rédekező fuldoklóval
§aeírb€n ir hajfogírs igen jó. Egyetlen hillaja, hogy nem min-
denkin alkalnraiható. Dehát nőkön mindóg, féríiaknál is
igerr gyakran.

}Ia nincsen lraj, írgy a l,"áll- vagy kézfogást alkalmazzuk.
A uúil|ogősnúl és ké:fclgásnúI oldalúszósban úszom.

(Kót lábbat és egy kézzel.) Á fuldoklót hátulról ragadom
me5 mégpedic úgy, hogy lnl karommal bal hóna alatt á1-
nyt'rlva, bal kézzel a "io,]rlr vállát, kézfogásnál a jobb csttkló-
ját ragadom meg. A nregmentenclő is oldalhel;izetllen lesz a

vízben, tehát kez;emmel rnellenrhez szorítom, hogy ne moz-
rlulhasson.

A vállfogás a kérryelmeselrb, de a védekező fuldokló eb}xjl
kiirrnyeblrerr kiszalrad,ul, A kézftlgtisnríl, rnikor a megraga-
c]ott cstrk]ót eróselr a firldokló rnellér€ szorítiuk s ezáltal
teste is riigzltve van, s §zabadon nrar:rrlt kezével npm tutl
lrennünket megnagadni,

E kót fogást bal és jobll kézzel is lehet alkalmazni.
Hajfogás, vítllfogás és karfogás, e három legjobll élet-

menlő fogás. Ökl
n Nagg Főnók,

il

A fuldok]ót -vlz eilatt ,megközellt-

iük s tábainál megfogva a kivánt- irányba fordítjuk A kdzfogás

l l;rjlu;ás

,\ váilftlgir,

őnsl KlRÁttDulÁs
A hcgyek ésreki'le|tőin még el sem olvadt e hómaradvány. De az el,

sáradt, nldves levc'lek közül már előbujik a hóvirág, Ahogy tiszta-íehéren
me8villen a nepsütéjben és vé8ltmosolyog e yölgyön, ahol a íák rü3yei kl-

,prtianási3 duziadtak,már, a látó srem ötömmel kfuzönti benne a t€rmélz€t
rú lraél edérét.' És íme, r bironyorság !

A köreli hesy íglől vidám íirlkacag*s han3zik. Mald az erdó bokrái kött
;íelcslllan r ragyogó írapdté§b§n €ty 6r§i zászló tiszte íehérsóge.

Mlért montünk klrándulni ? A kirándulás a srabadbani élett Hosz,
,rzrbb-róvídebb idór* kisrekítiuk magunklt a v{ros
pirzkor-poros kőtiim98éb6l, álvcrrük a ió lsten
teiemtette srabad élctet. Gyónyörködünk a
,rügyíakadásban, viÉlnyíl&ban, MegfigyeliUk a
,rovarok, lepkók iólctét. Élvezzük ez ord6 minden
.emberl zenénél gcbp madártrill{it. Minden íű-
.srá|ban, mínden kit rov*rban íelícdezzük ar Alkotó
kerevonását ! §ztwnk örömrliiongó háleimiiát
jboc.átiuk Folé.

A szabrdbanl élet az igazl íirh élet vllága ! ltt
,megvan az alkalom ér * lehetósét a czebbnél szebb
iátékokrr. ltt natyokat ki{lthatunk örömujiongásunk-
bffi, ,itt az áhítrtos crendben íi8yclhotiük a ter-
lmé*et sok rzéprégéc

A klrándul{t alkrlmat nyuit e sok crerkész-
,tudoínán)r 8yakorlatl alkalma:á*ára és ki,próbálására-
,Ut|el€kct köVétnl, térkáp utín lsmcretlen utakon
Im€nni, na8y távol§{tri morseielekot továbbítani,
rmlnd oliren dolgok, amik az őrsi kirándglás k9re-
rtében gyakoro|hetók i$rán.

A 3yakori kirlndrrl& sok éíménye, cok kelle-
rmec o8yüttléte megalepo:ra, majd klmélyíti az 6rs
it tiai köuött ar i8rri barátságot. id 3yakorí,
.élményekbcn dris együttlét ösrzekötl 1z 6ru tatiait,
,ldővel csak itt, ebben r kís baráti körben érzik
,maíukrt a íirlk i3aán iól. § az ügyet őruveretó most
.már könny*n olérheti minden cserkés:cdlkítűzését,
,mrrt e le3íontosabbat: az állandó környestet a
.vonzó 6rsi kir{ndulá:okkn| már bírto§ította .§er-
lkérze inek"

Hove mln!ünk ! Nc menjünk túlmesszc, ha kerdö csgrkéerekgt
vlrrünk kirindulni. A gyalo3l&on kívül m/radjon időnk cgyób dolgokra
is ! De elmehetünk naty jyalo3lásokre - rovér-korban lev6 6rcünk-
kel - ha a gyaloglás, távo|i vidékek bejirása, me3ismcr{se célja kirán-
dulásunknak.

A kirándulás helyét tehát a kiándulás céljának me3íelelőgn v{larsruk me8.

sz.bad tüzet 8yuiBni, sátrat verni és árkot átni. Ha
Ha a áborl munkáket akrrom 3yakoroltrtni, öl}m helyre me3yek, aho_I
rd tüzet lyüitani, §átret yerni é: árkot árni- F{a 6r§öm firlal mér kicÍitlkiaslal mgg kigriúk

§ c§ak iátsz.ni akarunk, trlálni íogun|i' olyan helye,
ket, amik ennek r célnak r lc1|obban me6,
felelnek.

De mindig 3ondolnunk kell erra lr, ho8y nem,
csak e3yetlen olyu klrándulóhely vln, ahova
elmehetünk, Vá|togatnl íog|uk a helyekot, hogy
környékünk minden kls zu3{t be|áriuk rz ldök
íolyamán.

Mtkor mcnjünk l Erre rövid a felelet ;

minden alkalommal. amlkor mód és lehetó*ég van
egy-egy kiéndulárr*. Amlkor nem |önnek az el-
háríthatatlen akadályok, okvetlenül megrendezzük
a vasárnepi őrsl kirándulárokat. Ncm b*t, ha így
minden második-harmadik vasárnap inehelünk kí
a c:abadba. Az őrsi ösrreióvetelekct, csgrkész,
próbákn kégülélt i: inkább az örsi kirándulás
keretóbgn t rtiuk mé8, csakhogy többe! lehe§sünk
a rrebrdben.

A tevasz els6 napsugarában megfürdött e7
erdő, a mező, a rét. Az rliiáéledt természet friss
életfakadásr me3indult.

Az úiraéledt erdó, mez6 és rér váriák a

vidámkace5ásrt, dalorkedvű cscrkésrőrsöket.

Bella Drzsö.
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A" szerző rövid new-yorki tartózkodá§ utáí eundirl a ,rZöldpokol" íelé.

A sok hely között, melyeket 
^non 

az első délamerikai
éjszakán berobogtunk, voltunk N ueuo Chícagó-ban Ls. Évek-
kel €zelőtt voltam Chicagóban, de itt hajnall hárotn órakor
a Rlachuelo folyócska partján se írjat, se valami chicagóit
nem íedeztem fel. Ugyanírgy mr. Cook sem, aki még mielőtt
elaludt volna a kocsl sarkában, egy ,rconflseriá"-ból fel-
telefonálta szÁllóJát, hogy csornagjalt azonnal vigyék ki
qz ,rbstacion del West"-re. Az ,,azonnal" azélt volt fontog,
bogy reggel hat órára, atnikor a vonat indul, kint legyen
minden.

H4inalban §r. Palmasso-tól sírva vetttink b{tcsút.
Fogádalrnat tettünk neki, hogy áldozni fogunk Balboa és
Plzafro emlókénbk. Nem tudom, hogy mr. Cook betartotta-e,
de én határozottan megfeledkeztem erről az igéretről.

Az ,,estacion"-on 1árt már a vezetŐ, Sr. Esteban
Garcla de Porticoso nemesúr, aki óriási birtokait uzsorások
kezén ha8yva, rong:yo§ 

^r'ezetőnek 
csapott föl. Amint később

megtudtam, egy_, hercegnő is pályázott kezére, de nem
káphatta meg. Ö ellenben megkapta a himlőt s áz &fca
olyarr lyukacsos lett, mintha madársöréttel lötték volna
szemközt. A hercegnő esetét az alatt az öt perc alatt mondta
el, mialatt mi nekl poggyá§zainkat berakni segítettünk
a te8nap óta ttt veszteglő vonatba.

§gy másik rongyo§t is hozott magával. Kérdőleg
néztem rá. Megnagyatázta, hogy ez az ő ,,mazó"-ja, akínek
.,,legyek olyan §zíves éó váltsam meg a iegyét l"

- Proo| hlm . .. - §ílgta Cook.

- Emeld fel azt a ládát t - szóltam rá a legényre.
Felemelte._ Most gyor§an ve§§
Ezt is tnegtette. Elég

- Yerg ulgorous ! *
mondta cook.

- Jólvan. Vetünk jö-
Üetsz. De ha lopsz : a nad-
rágodat a vonat vasalja ki l
Esteban, váltsd meg a
jegyét l

Volt még némi időnk,
Előre mentem é§ m€gnéz-
tem a nozdonyt. Régi
angol típus. IJgylátszik,
az angolok ide adták el
kiselejtezett rrozdonyaikat.
A kémény előtt egy
.ugyanolyan nagy lámp}l.
Azalatt, a domború vas-
mellen három csillag _.
nyilr,án az ország címeréből.

Kényelrnes angol szq-
liaszt kaptunk és a leg-
íontosabb poggyászokat

íötrakva, helyet foglaltunk.

két bukfencet l
gyorsnak és erősnek látszott.

Egynegyed hét is elmult, rrtlkor, a mozdonyvezet6nek
eszóbe jutott, hogy jó volna ellndulni.

Ujságokat hírztunk elő és szlvafra gyujtottlrnk. Az
olvasás azonban nehezen ment. Almos voltam.

A vonat hol ment, hol állt, ahogy az egy Jólnevelt
vonathoz ilttk. A kerekek is forogtak, mé8 pedig ugyanc§ak
érezhetöen. A tengelyek hthetőleg mé5 Birmlnlham és
Croydon között koptak ki. Erre gondoltam, amikor eltött
értem Morpheus tündére.

E§te ébredtem fel és ktrnentem a folyosóra. Esteban
és José künn álltak és a tájat nézték, amiből semmi sem
volt látható.

- Bsteban l Valaml gyomorbavalót t

Esteban bejött a fülkébe, felállltotts a Primus fözőt
a kupé közepén és meggyuJtotta. Cook éppen akkor fordult
meg és nylrott szőke bajusza a láng fölé került. Kellemetlen
szag kelgtkezett. Volt ebben valaml egyebek közt a skót
whisky-böl. §őt, határozottan a cég is kiérezhet6 volt
belóle.

- José t Nyiss ablakot l
A bqiusz érdekesen pörkölödött, tlagytam, mert tud-

tam, hogy az angolok haragszanak, ha álmukban ,avafiák
őket. A szálalr sercegtek és kunkorodtak. Yégre, mlkor
qz orra is feketedni kezdett a koromtól, elszántarfl magam,
Egy orrnélküli írtitárs kellemetlen látvány, Egylk kezem-
mel saját kézttáskáJát vágtam hozzá, a másikkal revolverért
nyírltam ós kett6t lőttern a kupélárnpába. Mr. Cook feltladt
és az orrát tapogatta. Szó nélkül nyujtottam oda tükrötnet.
Kacagtató képet vágott saJát ábrázstához és csak akkor
nyugodott meg, mikor az edényben a ,,pork and beans"
rotyogni kezdett. Az éleltniszeres ládából corned beef ís
került elő, ami itt nagyon olcsó tápanyag.

A vonat rohant. l!íég mincrtg nagyon meleg volt.
vacsora után kártyázni
kezdtünk, de kettesben
nem volt érdekes a Játék,
Esteban pedig nem értett
ltoztá., Mr. Cook lehaJitotta
a kártyát és írjra lefeküd|.
El6bb azonban e$ykérdéit
tett föl: ]

- Holvanat6zőedényb
Legyen tryugodt. i

Esteban megint s
hercegnöjét keadte emle+
getni és addlg' szószrhötölt;
amíg slkerült olaJJal leön-'.
tenle nadrágomat. Erre el-i
szomorodtam és én ls le-i
feküdtem. \

Másnap re!|gel nagy:
zatgásra, csöngetésre, hla- i
bAlásraébredtemfel. Rosa-
ríd-ban voltunk. Megérkez- ;

tünkaParanához.- j 
\

A Pararra egy kls öble mellett

q:
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-* Meeldig állunk itt ?
-_ csak tlélben indulunk továtrb * vrrlt a felelet.
Felköltöttemr el{ízeles felhatalmazásra, arrgolomat.
*- Rosariólran vagyunk ! * ordítottam fülébc,
--_ Well ! -* szuszogta - ez elég regényes lehet a

Reve után ítélve. . .

- Nézzük meg l
* AIl rigitl !
Yalahogy rendbehoztuk magunkat, aztán Estebant,

hátrahagyva, José kísóretében (akit valahogy kiöltöztettünk)
kimentünk a pályaudvarról.

Reggel hat óra. Por, piszok, rekkenő hőség.
Roccrio, ahogy első pillanatra látszrrtt, csinos kis

város. Villanyvilágítása ós helyes egyemeletes lrázai van-
nak. Az utcák sok helyen kövezetlenek, ott pedig, ahol
kövezettek, sem fogják eléggó a port és a rengeteg trágyát,
mely itt szerte hever. Nagykerek{i mexikói kocsik, inkább
taligák, szalmakalapos, csengős mulákkal, piszkosfekete
kópíi criollókkal, rorrgyos indiánokkal, akikból n€m nagyon
lehetett kinézni 'Winnetou késői unokáit. Zai,lárma, vonuló
€s szerte kalandozó marhák, üvöltés, ostorcsattogás. Egy
üzletbe belátogatni akaró ökörnek bolát dobtak lábai köré,
ezt a sajátságos golyós szcrszárnot, nrely egészen dólame-
rikai specialitás. Sehol Azsiában nern lehet megtalálni. , .

Épúgy, mint nálunk, a pályaudvarok környéke jobban ki
van építvc a, többi résznél. A város maga nagyobb terüle_
ten fekszík, mint pl. Kiskőrös vagy Kalocsa. §nnek az az
oka, hogy aháeakboz nagy kertek tartoznak, melyek sokat
javítanak a város levegőjón. Sok a gazclag ember. Régi,
<livatból kiment landauereket láttunk barnaképű elegáns
rrrakkal és exotikrrs szépségekkel.

* Gyerürrk fürödni l * mondtarn.
"* Hrrva ?
**- A Paranába l
-*- Leszbenneelég ytz?... Ugy tudom, hogy nyáron

ki szokott szárarlni (l)
*- Ez az .ön lelkén szárad mr. Cook, Itt a Parana

2(} rnérfijlct széles !
Amikor kiértünk a partra. társam krokodílokról kez-

,<lett elmélliedni. Csak akkor nyugodott meg, mikor a ren-
6eteg narhát megpillantot,ta, amint a sekély vízben állva
,sütkéreztek.

*-. Ott a másik part !* Alig hiszem. Azokat a jegcnyéket gondolja ? . , .

,azok szigetek l
'fényteg ítgy is volt. A Parana egyike a világ legszéle-

sebb folyóinak. Sorrendben a Plata után, következik. De a
_Plata a Paranával hasában itszik ki a tengerre § ez nagy
különbsóg.

Szarvasmarhák, kicsik, nagyok, állva, fekve.

--'t No, lám, sir . . . tnitiől. lesz a cscrebogár *- &karonl
mondani a ,,Corned beeí".

Josó nagyokat sonrolygo,L[ feliluk ós ujjával a föIrl feló
bökött :

porfengo, senores l'
*-- Azt akarja nrondani, hogy itt születgtt ós portenvo

volt.

- Mi az?
"* Nem tucleirn . . . va}amiféle kikötőí munkás,. . . azok

ítt nagy urak, lJgy hallottam, }rog1,, ezek csinálják a forra-
dalmakat is.

Megfürödtünk. A vla sárga, iszapos és meleg volt.
A fürdés mégis nagyon jól esett ós feliidített, Kirlsztunk az
egyik közeli szigetre. A nap erősen sütött és éreztem börö-
mön, hogy lesük)k. Mr, űookclt ós a szarvasmarhákat nem
zavarta a nap.

A városban vettem négy sparryol nyerget a hozzáva|ó
felsz ereléssel.

Déttájban visszarnentünk a Ceníral Argentína llailwa1y
széles pályaudvarán álló vonatunkra, ahol már várt ben_
nünket Esteban az ebécldel. Most ő állított elő valami
spanyol különlegességet, arnely olyan borsos és paprikás
tott, hogy ütemre köhögtem tőle, ahogy a vonat rázott"

Még el kell mondanonr Rosarióról, hogy a törvényszélt
épületét is rnegbámultuk : már csak irgy kívülről. Hatalmas,
kaszárnyaszerű épület, közepén * ú la Signor'ia, -* óra-
toronnyal, előtte poros. meleg akácos parkkal" A másik
látnivaló pectig a páll,audvaron akad{.. Eg.v. mozdony !

Ez vo|t felírva rá: George Stephensott, Dailington !"

Ez. §e gondolta volna, lrogy mint tiszteletrelnéltó
mírzeumi tárgy, Rosarióban teherkocsikat fog tolatrri"

Jegenyés sík-
ságon robogtunk
tova. Szokatlan,
különös érzós köl-
tözött lelkembe. A
táj hasonlitott a
magyar vidékek-
hez.

§gy helyen
móg génreskutat
is láttam.

Santa- 1;é -be
éjszaka érkeztünk
meg. De még reg-
gel is ott veszte-
geltünk a szállítá-
sok miatt, Hja,
itt az angolok a
tulajdonképpeni

urak, § az izlet-

1;:| Az irrdiánus lemontlva a nagyszerú vadásza-
tokról - csirkéket akar eladni

nek a marhák és emberek nagy §zo-
mor{r§ágára, rendben kell lebonyolí-
tódnia,

Reggel láttuk, ho§y Santa-Fé
igazán jelentéktelen városka a töb_
bihez képest, pedig ez a rne§ye-
szókhely. A Paranú-től vagy lrarmirrc
mérföIr]et cs{rsztunk el időközben. De
itt is volt egy folyó., Megkérdezterrt
a nevét egy baktertől: Rio Satado.

Hopp. Hiszen nekünk itt kell át-
szállni La Sabana felé. Szaladjunk ak-
kor t Le a csomagokkal t

Gyorsan ledobáltattam az összes
csomalokat, de kisült ÜtOtas; hogykár
volt sietni. A csatlakozásra móg két
órát kellett r,árni,

]f.l
i: j;:l

,.,:ilil.ii],
á::.,.',;,l,:.l

r'al§l:

Liszt- ós gyümölcsszállító hajók a Palanán
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i§ ru§R'F.íÉ§TbHl
Eldugult a leíol7ó

A mul,t hóterr tör-
téttl cgyík cste va_
csora rttátt Zólyomi
Pistáéknál, hogy .ltt-
eika, a Pista kis hu-
ga, kihivta anyukát
a konl,fu{§5. Mikor
arryuka kiment, látta,
hogy Mari, a szol-
gálójuk elszántan
piszkátja egy ctr:óttal
a vízvezetók lcfolyó*
ját. Kitűnt, lrogy
Mari hivatta ki.luci_
kával asszotryát, hogy
§egít§cn rajta, rucrt
valanri elzárta a víz-
vezetéket ós mo§t
nem íolyik le a víz.
§íinrlnyqian arrá gon-

ctoltak elíiször, trogy íelhívjírk a házmestert, de azonnírl helát-
ták, ltog.y ezt nem lc]ret, mert urár 9 óra volt, késő ahlroz, hogy
a házmestert igtinybe lehessen yenni. Már-nrár ügy lratároz-
tak, ltogy másnapra hagyják a dolgelt, mikor megjelerrt
,a liclrry}rálrarr l]ista is ós egy_kettöre segílct,ü a bajcrn.

Hogy csirrálla ? *" ktirditek §okan. Nos elmondrrm"
rnert egyáltalárr nern ördiingősség. Kórt Pista arryukától
egy gurnicsiivet, tölcsért. rneg egy nagyobb rongyot. A gumí-
.cső egyik r,ógét riiJr{rzta, a vezetók csóvóre, a másik végét rr
tölcsér hegye§ végére" .A tölcsórt szájával ráborította tr

vczetók lelolyó lyukaira és körülövctte a rongg_val. Ekkor
egyik kezével, szorosarr lefogla a rotrg1,,tlt, i]|etve a tiilcsr-lr
száját és lrirtelen kinyitotta a vízvezeték tls*p;rit. .\ r,íz r:rris
.§ugárban kezdctt ftllyni a csövijn keres"Lül. A, r,czet.óli
haragosan bugyliorókolt rri,lránvat. tle bciátta, hog1, r:tnlre-
róre talált, akí crősen szori|ja a tail(:§ért, }íil tehetctt nrásí,
,szépetr liitiszttrlt, s levittc a piszkclt, arrri cltiiirrtc a csöve["

,,Nahát *- ntontlta i\íari, - * hogr* a liatalírr rrrilyen
ügyeso de hol tanrrlja az ilvestnit, c$ak nem a cscrkészek-
n{l."r,,l)e bizoIry otl. az ilyesnrit is ós mintlent. ami 3ó,
;szép é§ iigyes dolog" -*- vírlaszolta F'ista. i\,{ert ú§y-e,ti is
tu<ltátt:]i_, azorrnal. hogy Z(rlyomi Pista cserlrész volt, aki
ezűttal is gyakor<llta a törvén!-t, mcly szerint : ,,a c§sr-
lrészo alrcrl tud, segít t'"

Abtaktisztító
'fótlt Pista és Balogh Jancsi egy lrázban l,aktak, jó

pajtások voltak ós természetesen cstlrkészok mirr<lakettén.
}Iikor összejövetelre kellctt nrenniök, rendszerint bcszólt.
egyilr a másikért és együtt mcntek. Utközben mesbe§zól-
ték a dolgaikat, de az utcán is nyitott. szernmel jártak ós
megláttak sok érdekes és ügyes elolgot. Megfigyelésciket
és tapasztalataikat aztán nregbeszélték az otthonban a tár-
saikkal. A többieknek is volt sok nrinrlen elnrondanivalójuk
mindig, ilyenkor sokat tanultak egymástól.

§gy alkalommal Pista épperr a nemróg lezajlott sí-
ver§eny izgalmas rószleteit ecsetelte, mikor .Iancsi megállt

ós azt ntonr_lLa: ,,ttézl- t:sitk otla, mit csinál, ez, az enrber ?''
,,t-lgyan, hát errnek az üzI.etrrek az ablakát tisztítja." -,,";

monrlta liista, *-,,rle mi van ezen nézni való?" ,,. " ,,f)e vaijon
nri az g, kezében, amivel iisztítja ?"

Térryleg az ablakti§ztító különiis szerszátnmal dc,rlgo-
zotL. Egy lreskeny ladarabot huegált vég}g Az iivegtátrlán
ós csodák.-crodája, a}rol a fát egyszer végighitzta, ott az
ablak rrrár tiszta és teljesen gzataz volt. A fiítk nézték
néhány pillanatig, aztán, meg§zólították az ablaktisztítót,
mtttassa meg, mivel dolgozik. Nos, az szívesen me$mutatta|
sőt elmorrdta azl is, Irogyan lehet ilyel készíteni.

Az egész szerszám há.rcrnr falenezből áll ós a lemezek
,kózé egy gumicsík van erősítve. Az ablakot vízzel nregned-
vesítjiik, lent az alrlak aljára végigtektetünk egy rulrát és a
gumil végighírzzuk az ablaktáblán. A gumit minden hítzás
lrtán hozzányomirrk a rongyhoz. Ha szópen sorjátran lr{rzzuk
.u-égig a gurnicsíkol *z üvegen, egy-két perc rnulva az ablak
ra95,ogó tiszta lesz.

A hozzávaló gumicsíkot {rgy készítjük, hogy egy autó-
gunrijavító műhelyében vesliink néhány fillérórt egy <larabka
auló belső gurnicsíkot, amit- ha elvágunk, egy elég hossz{t
gurniszalagot n_verünk, E.zL a gunriszala,gctt foglaljttk fa-
fogóba, a következő módon:

[nyvezc!l lsmgzek

l,egalill;ll i ttttti. r,astag etlyvezctl rétegcs lellrczbiil,
anrit lurnérkercskcrlésbcn velretiink meg, kivágunk háronr
rJarabot, a nrellóktllt rajz szerinti alakban. Az egyik tlaralr
atjábót lcvágt*rk a pontozott vonal §zerint egy kb. 2 cn.
szó'|cs csíktrt, Ezrrtán a három lemezt beenyvezve egymá§ra
lcsszúk. A kivágott facsilc helyóre a gtlmi§zalagot. holyezzülr
oly rnódon, hcgy a két íeclölrrp kiizül 1 cm.-nyire kiáttjon,
Ae egészet, perlig egy erős sat{rba xzorítjuk egy ójszakára.
tigyeljünk arra, hogy a grrnricsík valamivel vastagabb
lcgyen, mint a falenrezo hogy az összepréselés után szorosan
áIljon a nyilásban. Ila teljesen rrregszáradt, vókony íúróval
átszírrjuk a talcmezeket ós köztük & gnmi§§íkot is. Most
ezekbe a lyulrakba vékony rózszögeket teszünk, a végeiket
lecsípve, elszegecseljük őket. A szerkezet nyelét is néhány
szeggel összeerősítjük. A kiálló gumit nagyon durva üveg-
papíron simítsuk eg;, kicslt kerekre, egyenlete§re. A fa-
részeket lenolajkoncével kenjük be, aztán jó csónak fény-
már.zal fttnyezzük be.

. }lzzel. a §zerkezet lrészen is van. Használatkor a nedves
ablakot lehetőleg egy lrúzírssal, fentről lefeló töróljük vógig
a gumival, § a lent összegyülő vizet egy odakószitetl rongy-
gyal itassuk fel, Előnye ennek az ablaktisztitó szerszámnak,
hogy igen gyor§an lesz szát^z ós tiszta az ablak, ha ewel
tisztítjuk. Az elkészítóse olcsó, kevesebbe kerül, mint a
§zarva§bőr.

Aaű m'lnd.en gyeíek tvdía,
hogy igett, ügges ember Walt Dísney,. a Mikiegér-raiz|ilmek ldngeszű |eltaláIója, aki az ötleles rujzok ltzezreiböl alg nagy-
szerű, kacagtató meséket uarúzsoll a gllermekuilág elé a tehér moríudszttakta.

A cserkésr szemóben ntost még naggobbra nőtt az alakja, Amiltor ugganís a fruncía kölltlrsasdgí elnök áladta
neki a becsllletrendet, megköszönte szépen a kiíütú,etóst, rle megieglsezte, hogg az ötlel tulaidonkippen nem az öué, hanem
ew öreg, |rancía raiallómüuészé: Emíle Cohl-é . , .

Nemcsq/c szellemes szórakaztaló, ncme,sak ldngeszű üzlel,enúer ezekuttitt szdmu.nkra Waü Dísneg, hanem * |ér[ííÁki a beesüIetrenddel ualó, uiltigtaszóló ünnepeltetése közben sem |eleitette el, hogy mi az a * becsüIet !
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Al obszáE§s kómhaJsza titokzatos előszele úgy ztrgott végtg a csapatélel nyugalmas berkein,
mllrt vilaml4lsttomos katsztvltléki bóra. A vezeióket euo6a fcselekvés láza j atanácsnégysztig
várakozás tefiesen meredt a, vezéffe, akt hosszas visszavonultság| után maga is egész-felvit'-
larlyozottílak Étszott.

,rMi téVÓk legyüilk",ült a szemekben, ,,hlsz az egész dolog annyira tltokzatos, hogy azt
;§em tüdjuk, mí i.J voltaképpen ?"

Nem kis meglepetés volt a flúk számára, fiúkor a vezér maga is beismerte, hogy telát_
8atásokra van utalva. ,,tsgy blzony,os : ha valarhikor, írgy most lgaá a jelszó : Légy-iésen t"

Ahddy beszélt, egészen áttüzesedett s pillantásaitól fellobbantak a ttiákszemek. A vezér
.elemében volt.

Nlgy dolgok vaanak készülóben. ,,Fiúk t Ebben a próbában csak {rgy állbatJuk meg a
helyütrket, ha mindenki valóságos detektíwé vállk. Feke}estefi városunk-lirlvatott nyomoióit
§ íneglepetve tápasztaltatn, hogy kiképzési módszereik bámulatos sok cserkészelemet tartal-
rhaznak. Ezt fo§luk möst tudatosítani, ezt allttjuk az örsi munka középpontjába, ho§y ha
üt a cselekvés óráJa, készen le§yünk".

,,Ezenltel rnegalakítom a tetektlvtskolát l" A tanáesnégy§zögön a megelégedés moraja
futott végig, a fiírk egyhá§ra pillantottak. De már felharsant a vezér §zava:

Paplrt.ceruzát elő. tfjátok :

1'rH%'Í3*X§sztoglatkozas a megíigyelés gyakorlása. vegyük elő a jó megfigyetési játékokat
§ ver§ény§zefűen g|yakorouuk. Mik ezek ? - Hat mtngyárt néhány, a Temesy_ben megadott
cserkészjátékból :

,lKi aeszi észre" (aphó táfgyat helyez el a ftúk távollétébeh a §ezet6 a szobq valatnelyik
pontJátr, ahol látható Ú8yar, ái hattere, környeeete stb. nebezen felfedezhetővé teszik. Áki
meglátta, nem szól, csalt leiiü. Actdig tart a játék, míg mindenkl észrevette a tárgyat).

, lűeddíg tart egy perc? (írJlbecslós csendb-en. A fiír[ ülnék, mlkof a perc leteltÓl góndoljq
valaki, feláll). Cserkész Jatéros könyvből :

.'Tol ketgeg? (§ötétben hatkan igfyekeznek a fltrk egy jól ketyegü órh közelébe lutnl. §lp_
§zórs ínbgállnak tülelnl, sípra folytatják. Nyert, aki a világosság felgyuJtásakor legközelebb
van az órához és nern vélótlenül-iutott oda),

Látok ualamit, amlt le nem litsz, és az Ózügtóien csillan, va§y zöld, vagy hbgye§ §tb. *
rnoqdja a vezet6. A fiill. lesik ptllantását, s próbáfiák kitalátni, mlie céloz. eúi raJi§'ti, folytatja
aá észlelést. Lehet szabadban ls Játszani 6s hafast, szaglási észlelésekkel tarkíianÍ.

RéP Rlm. Bemutatunk egy liépet bizonyos ldeig, aitan effódve, adott kérdésekre szám_
srerű sorrendben lrásban felelnek e ílílk. Pl.: 1. Mtt ábrázolt ? 2. Hány személy volt rajta ?
3. Hol volt a íőalak. 4, Milyen ruhában volt stb. Ellenőrzés (lgy történik, no§y ki-ki jo-bbra
1dja_aa írását s a vezetó íelolvassa az elóre elkérzített helyes teieióteket. Jó ieleűi 2 pont, tneg_
I.9"qlttÖ. l,ro§sz. - Ez a pontozás adja meg e játék eródményét. _ Sokféle kép és sokféló
kérd"é9 lgen változatossá teheti a Játékot. 1Egyetemt szernlnáriumon így bizonyttják a tanuk
me8bízhatatlan§ágát, . .)

Mít csínált a szarbas ? §zabadban a íiúk a vezotó körül {t6y reJtőznek el, hogy az ne láthassa
Őket, de_ők jól rnegfigyelbessék blzonyos iaei$. A vezetó etőiő tetir egy sor'moibulatot (zsebre-
du8la a kezeit, leVelzi d ka.lapját, legyezi madát stb), a cédrrla ott hever bl6tte s végtg Ósinálja



,azol(at. SípJelre a fí{rk befutnak s felírják, mit láttak. Pontozfu szerint fent. -* Áilva, rejtőzéssel,
s rövid megfigyelési idökkel most is ját§zható már. : '1 

_

Ngomköaelés írtjelek és paplrcsík nyoma után (utolsó ,felsnedi), sokféle változatban mindig
úrrlekli a ft(lkat. Lehetnek különleges feltevései (szökött rab, eltévedt utas, cigán1&{lahd §tb.)
vagy egy§zerű írtmeghatároeás. Felszerelést nyomok hagyására, letörlésére ne feledjünk vinni.
Az írtjéleket - legalább a fóbbeket -_ csapat számmal látjuk el, mlnt azt Tem,esy ajánlja,
vagy más megbe§zélt módon, rtert vállalkozó kedvú utcagyerekek hamarosan ,,§eg|ltenek."

Elfikelő ismeretlenek. A közönség igen gyakran beleavatkozik játékainkba. A mult nyári
tábori portyázásnál fél falu sogített betyárokat üldözni, illetőleg szöktetni. Egy-egy jól feltett
kérdésre kapott információ döntó lettet. A t<érdezést ls meg kell tanulnla a detektlvjelöltnek.
Jó játék itt az ,,Elökelő ísmeretlenek" (cserkészjátékos könp), arninek tömegfajtájátrál a vezető
egy csomó névcédulát ké§uít gdinbostükkel elő és sorban, ki-ki hát_ára tüz belőlük. Igy csak
a víseló nem tudja, klt személyesít meg (!{unyadi, a Négus, Noé, Agnes-a§§zony stb) s ügyes
kérdésekkel ltell kipuhatolnta kllétét (pl. Irodalmi személy vagyok ? Történeltnt ? Élek-e még ?
Sokat írnak-e rólam ? Békés hajlamú vagyok-e ? stb.). Aki megfejtette kilétét, új nevet kap
,a hátára s az előbbit ktt{izi. Játék végén. wőzötL a legtöbb név megfejtője.

2. §zemélylelrús:
Yalakit pár szóval leírni, vagy ilyen adatok alapján felismerni, naponta előforduló igen

fontos detektlvfeladat.
Ird le önmagadat. h játékosok háttal fordulnak egyrnásnak s a vezető egy §or kérdésére

.(1. T€§tmagasság ? 2. Tetmet ? 3. Fej ? 4. H4iszín ? 5. Ruha ? 6. Cípő stb.) személyleírást
adnak önrnagukról. A vezető az össeeszedett cédulákból találomra h{tz s felolvassa névtelenül
az adatokat. R tttrt anélkül, hogP egymásra néznének, igyekeznek ráismerni leírt társukra
s végül §z€mre véve a íolfedett személyt - elbírálják leírását. Más:

Iri Ie ualakil. A fiúk szemben ülnek s egymásrót csinálnak személyleírást. Folytatás, mlnt
előbb.

Hidngas személgleírás. Pár adattal a vezető leír a fiírk elótt ismert személyeket. A ftúk
.írásban felelnekn hogy melyik szárnnál kit véltek felismerni. Elbírálásnál itt is jobbra adJák
írásukat s a vezető felolva§ása alapián pontoznak (íó + 1, rossz .* 1),

Nem a ruha leszi az embert. Előre elkószítünk néhány arc, illetve alak leírását egy-két fiír_
ról. Közreadjuk megfejtésül. Yersenyszerűleg csináltathatunk llyet a firtkkal. Jól használhatók
itt a rendőrség személylelrási lapjai.

Ruha teszi uz embert, A leggyakrabban a rendőrség csak külső leírás után kénytelen nyornozni.
llyenekkel is próbára tesszük a fiírkat.

Mit lúttam ? Személylelrást adni emlékezetből mindezen játékok magasabb formája. Pedig
ennek van a legtöbb gyakorlatl haszna.

3. Észrevétlonsóg l
Á jó megíigyeló láthatatlan. A fenti játékok némelyike ezzel srllyosbítható. PI. a fi{rk,

mikor egymásról-személyleírást adnak, észrevétlenül teszik ezt § a végén odaírják, hogy róluk
ki csinált személyleírást véleményük szerint.

Megközelítés. Játékos gyakorlása ide tartozik
Pdtizsi lóuerseng, Háttal ál1 a vezető s bízonytalan időkben megfordul és a 10-20 lépésről

telé közelítő fiírkra néz. Akit rnozdulni látott, visszaküldí a kezdővonalra. Áztán ismét háttal
fordul. Aki mégís eléri, felváltja.

Szaruasles. Míg az el6bbi jó udvari játék, ehhez erclős-bokros terep kell. A szarvas bekerített
,helyen mozog s akit a felé közelítőkközülmeglát, a bíróval kiállíttatjq. Míg a kiállítás folylk,
.a íáték két sípjel közt szünetol (állj és indulj jel). A legjobban belopódzott felváItja a §zarvá§t,

4, Észtorna :
A detektívet rejtvények elé állítja a2 élet. A rejtvény megfejtését rejtvénykószítéssel

gyakorOlhatjuk legiobban. A vezető felad egy §zót va8y mondást, amit rejtvénybe kell foglalni.
Pl. : Fóigazgató vagy: Semínit szeríelett - aki m€gc§ínálta reJtvónyben, felírja a táblára,
Végiil döntenek, kié a legjobb.

R6sztvesz{lnk a M. Cs. reitvényversenyeln.
Titkostrás. Megfejté§éhez ismernünk kell a ,rkulclot", azaz, hogy milyen rendszerrel lesz

az értelmetlen mor§e_ vagy bet{isorból értelmes szöveg." Gyakorlásul itt is csináluttk titkos-
szöve$eket. Pl. a vezető azt mondja : ,,írjátok le titkos morzéval jelszavunkat : Légy ré§en t"
Aki kósa, jobbra adja s a szomszéd tudván, hogy a szöveg mit akar mondanl, csak a ,,kulc§on"
töri a íeiét. (Pl. visszafelé olvasni, minden másodlk jet számít csak, betiik elvála§ztójeleit más_
képpen tenni stb.) A M. Cs.-ben leközölt indián írás a kdprejtvényt egyesíti a titkosírással.

(}'olytatá§át lásd a 25. o|dalorr)
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Fén7kép érkezett Lengyelorczágból Énnffifi§§ntnil
A vltÁG MlNnBN
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Dr Bors!czky Sándor cserkészbáty,ink részére,
melyben egyik jó barátunk. Rukovszki lentyel
cserkésztestvérün k,,Képegyveleg'' alak|ában kűldötte

el a spalai tábor legszebb enrlókeit"

Emeletes villamosok Angliában.
A brit világbirodalom nem e8}í városában emeletes villamoskgcsikat
is láthatunk. A cél kevés helyen sok embernek az elhelyezése. Emc-
letes autóbuszt Magyarországon is használtak. emeletes vasuti kocsik.

kal azonban csak Dánia büszkélkedhetik.

.L*_

Kerékpár suerkocsi.
Az egyiptomi cserkészek a munka megkönnyítésére két kerékpárost
is ,,befo3nak" a szgrkocsiba. Meredekeken két cserkész. hátulról tolja
a kocsít, ió uton vagy éppen leíelé a két gyalogos is íe!ül a kocsira.
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A ))FEKETE_BOC§KOR.,
A rnerósz vállalkozás pompásan indult. Pista huppanva

drt föIdet az udvarban. A fal tetejét mggtüzdeló csórepek
semmi kárt sem tettek testl épségében. Élüket vette a fal-
oromra dobott, ronggyal tömött zsák. Szusszanásig
kutatóan kémlelte a raktárbódék között terjengő sötétséget,
azután macskalóptekkel osont el a kelltés mellől. Bár-
mennyire is ügyelt, nem tudta elkerülni, hogy grra ne
bukjék kétszer is, a kifeszített jelzőhuzalokban. Am úgy
a bukással, mint a drótokkal keveset törőclött. A jelzö-
berendezés áram híjján hajítófát sem ért éq az elhasalás-
nak ls csak a térdt bőre 

-vallotta kárát. Átlopakodott a
két korhadt, favázas raktárt elválasztó sikátoron ós máris
íelmeredt előtte, rejtélyeket sejtetó némaságban maga a
ház. Keskeny betonjárda szegte körös-körül. Pista csúpán
egyetlen lépést kockáztatott meg a járdán; cipője sarka
a csendes éjszakában mes§ze hallhatóan koppant a kemény
anyagon * azzal visszamenekült a neszt fogó puha földre.
Az udvarra szolgáIó bejárathoz igyekezett. A vaslapokkal
íedett ajtó zária azonban ellentállt nyitogató próbálkozásá-
nak. Belátta, hogy a bonyolult szerkezetű zárral nem ver-
gődik zöldágra. RPvid tanakodás után eszébe ötlött, hogy
.a házsarkon csonkakoronájú gesztenyefa tengeti életét,
törzse szinte súrolja a ház falát. A fáról játszi könnyed-
séggel átlendülhet az emeleti ablakpárkányra és az ablak-
üveg feláldozásával bejuthat a ház belsejébe. A gesztenye-
fához óvakodott és már mászáshoz akart rugaszkodni,
midön felfedezte, hogy lépéssel távolabb tárt flinceabl4li
ásít. Haladéktalanul íelhasználta az új lehetőséget. At-
íurakodott a szűk nyíláson. Lába pillanatig támaszt-
keresően kalimpált a levegőben, Valami kiszögelés félére
talált, önkéntelenül ránehezedett, a támasz azonban ki-
mozdult talpa alól és hengerbucskázva bukott a pincébe.
Nlaga kevés zait okozott, de annál nagyobb zörgéssel dölt
el a hágcsóként használt holmi. A visszhangzó pincében
azt hitte, hogy a zuhogás zaja a közel-távol környéken
mindenkit felriaszt és még akkor ís dermedt mozdulatlan-
,ságban íeküdt ott, ahová zuhant, amikor már régen elhalt
a iecsegés-ropogás. A házat továbbra is mély csend ülte
meg és ekkoi végre tudatára jutott, nincs mitől tartania,
hiszen egyes-egyedül tartózkodik az épületben, Felkettyen-
tette aseblámpáját és a körülvillanó fénynyaláb tlsztázLa
a keltemetled 

-zuhanás körülményeit, Öcíta deszkapolc
hevert darabokra törve a kőpadlón. Eredeti helye a pince-
folyosó ablaka alatt lehetett és onnan mozdította ki a
kaiimpáló lába.

Hebehurgyaságáért korholta önmagát, akár a bokrot
ós fólrehárítva a szerte-szét heverő roncsdarabokat, tovább
osont. Jobbról-balról lécráccsal elválasztott pincerekeszek
sorakozta§. Lim-lomot, üres csomagoló ládákat és egyéb,
a szokott, pincében heverő ócskaságialmazt világítotiineri
,a villanylámpa. Vógiglraladt az épület alatt húzódó pince-
folyosón és azután anélkül, hogy bárml érdemlegqsre ákadt
volna, visszatért a középütt kívezető lépcsőhöz. öt lépcsö-
fokkal feljebb ablaktalan alagsorba jutott. Lenyomta a
kezéügyébe eső ajtókilincset és az ajtó háta mögé kuk-
kantott. A látottaktól annyira összerezzent meglepetésében,
hogy idegesen mozgó kezébon kialudt a lámpa. ujra be-
kapcsolta és amint a fénysugár tárgyról-tárgyra, sokszorosító
gépről papírkazalra, a nyorntatványokkal rakott asztalra
úgrált, tlgy nőtt megelégectettsége. Bár mé8 át sem lépte
a küszöböt, máris tudta, hogy hozzájutott a vágyva vágyott
közvetlen bizonyítékhoz: a Fekete Bocskor nyomdájában
volt. Az asztalra ralcott csomókból lapot kapott fel. Röplrat
volt, hasonló az iskolájában terjesztettekhez, csakhogy
sehogysem ismert rá a szövegben ócsárolt személyre. A
csomó fölé hajlott, amelyikből elvette az olvasott lapot.

- Balassagyarmat. . . betűzte az átíogó cimszalagot.
-- Pécs, Tat1, Kaposvár -.-- vetődött szeme városnévről-
városnévre. Es minden címszalag alatt más-más szövegű
volt a röplap.

Olyan éizés fogta el, mintha láthatatlan iiköl oldalba
ütötte volna. Eddig azt vélte, hogy a saját iskolája az
egyedüli, ahol a felsőtrbség ellen prrótlálkoznak lázítani
és egyszerre feltárul a tény, hogy hasonlóra készülnek
az otszág, valanrennyi iskolájában.

Ivtinf inár annyiszor, rnegint elébe tolakodott a kínzó
kértlés : §tiért ? Erre a miértre kell feleletet keresnie, hogy

megakadályozhassa a pokoli szándékot. Mert kétsógkívül
ördögi terv t Es.ha ebben a házban nem lel megoldásra,
akkor soha, sehol l

Teljes gyüjteményt válogatott össze a röplapokból,
zsebébe gyűrte, azután feltárta a szomszéd ajtót. Alig
vetett. pillantást mögéje, legyintve indult feljebb. A nyorrt-
dával szomszédos helyiségben csak a rádióállomás volt.
A legpompásabb rádióállomás, amiről rádióamatór valahais álmodhatott. Pista máskor kifejezhetetlen élvezettel
merült volna el nézegetésében, de most elodázóan legyintett"
Rádióállomás, ugyail l . . . KÍt érdekel ez az előbbiiapasz-
talatok után l

A földszinten a várt szuroksötétség fogadta. A fő-
bejárathoz tapogatózott és beakasztotta á liítosító-láncot.
Igy, ha visszatér az elcsalt szolga * gondolta * feltétlenül
nleghallia érkezését, s míg a kapuval bajmolódik, lesz ldeJe
a távozásra.

Maradéktalan biztonságérzetben járt a földszinten,
ajtóról-ájtóra. A bezárt faredónyű, vasráccsal védett ablaktt
termekben ládák hegyén ládák, meg zsákok tornyosodtak,
idegen országokbeli cégek jelzésével. Déligytimölcsös-ládák,
meg riz§e§-zsákok, felismerte mindegyikét azonnal. Az
export-irnport kereskedő raktára._. Akárki is ez a Dimitrievovics - szögezte le a meg-
győződését, amint az árutómegek össze-vissza hglmozódó
Úivesztőjé6en bolyongott figyilve - 

jól álcáhza Lgazi
lényét a kereskedői foglalkozá§ mögöttt...

Már kiíelé }raladt az utolsó raktárteremből anélkül,
hogy valami szembetűnőre akadt volna, midőn egy ro§$zul
leszegezett láda oldalré§én tompa csillogás verődött ki,
Fényes tárgy tükrözte vissza lámbáJa fényiugarát. Furcsál_
lotta a dolgot és másodszor is, ózuttal szándékosan, odá-
villantotta a fényt. TiiLkiöződött biz' az rendületlenül.
Fémdarab rejlett á gyümölcsösládában két§égtelenül. Pista
nem volt az az ember, aki bármit is figyelmén kívtil hagy,
Feszítővas híján puszía kézze| esett a ÍáaateOétnet<. Karjá-
izma keményre feszült erőlködésében, de kitartása sikerrel
jáTt. A deszkaszál recc§enye törött derékon. Pista szét-
t(trta a felső fagyapot-réteget és narancs helyett olajos
vászonruhába burkolt hossz(rkás csomagokra akadt. -Bicskájával felhasltotta a megmaíkolt birkot ós éktelen
megdöbbenésére karabélyt hámozott ki a vászonból. A
gyümölcsösláda lőfegyvereket takargatott és a lámpalényt
visszaverő fémdarab, a szétfeslett burokból kitolakvó puska_
závátzat volt. A második ládának rontott, valósággal szét-
forgácsolta 'tetejét mohó türelmetlenségében. Pédig ez
valóban nar&nc§ot tartahnazott t Hirtelenjében összehason-
lította a két felbontott ládát és rövidesen rábukkant a
különbségre, A fegyveres láda homlokfalán vörösre festett
$ hivalliodott. MÖ§tmár csak a megjelöltekre cserkészett..'
Atlag minden harmadik láda ilyen volt. Közben baltáhozjutott. Egy rizses zsákon hevert kínálkozóan. Hasznos
saolgálatot tett. A ládáfedelek alá íeszítette és mindkevésbé
csodálkozva állapította meg : tegyver, puska, pisztoly rakás-
szám l Az Y-nal megkúlönböztetett csomagokban viszonI
lőszer, töltény ezernyi.. .

Mikor már a tizedik fegyveres c§omagot szakította fel,
félbehagyta a deszkafeszegáttst. Több teihelő bizonyítékot
szerzett a földalatti szervezet működéséről, ínint amennyit
egyáltalán várt. A nyomda, a rádióállomás, sőt a ttkos
fegyverraktár vagy mlcsoda, egyenként is hangosan váldas-
kodtak, hát még együtt ! Latravetette, mitévő legyen ? l
Legcélszerűbbnek a hatóságok értesítése ígérkezett. Habozás
nélkül az emeleti mellékléúcsönek szaladf. valamelvlk lelsö
szobában bizonyára lesz tblefón, mellyel üzenetet kutanpt.
Elhanyagolt, poro§ irodahelyiségen loholt keresztül, aztán
három szobán keveredett át még, míg a negyedikbon meg-
látta a készüléket. Amolyan dolgozó_nappali szoba volt ez.
I4óaszta!, könyvesállványok, ird'tpolc ti3észítette ki a be-
ren<lezést és a szoba sarkában- falbaépített werthelm-
szekrény állt. A telefón az íróasztalon Teküdt. Amlnt a
kagylóért kapott, a közeli kis asztalon, az írógép mellett,
összegyűrt másolópapiros ötlött elébe. Csak egyetlen-
egy§zer használhatták, mert a gyűrődés ellenére tisztán
el 1udta olvasni a gépelt szöveg legfelső sorát. . . Végre-
hajtási utasítás. ..

Kisimította az incligripapirt és homlokráncolva, lassan
I



olvqsta a fendes lrás tükörkópét. Hitetlen§écdel kevert
elképedés ült kí árcára mihama-f, ipgatottsárábái halánté-
kán ktütött a verbjték és végigpergett állkap-csán. A szövefi
csonkán me§szakádt 4 tná§olópaplr aljÁn. Kiránlatta á
gépasztal fiókját, az lróasztalra döntötte a paplrEosarat.
hátha, hátba bozzáseglti a vélctlen a folytatáshoZ. De csali
egy térképvázlatszerű rajzot z§ákrnányolf. Budapest iskolál_
nak elhelyezkedését ábrázolta. Kutatá§ közben hirtelen
elalu{t a lámpÁla. Az elem régi töltésű lehetett és a lep_
alkálfiatlanabb pillanatban adta ki erejét. Ráadásul mág
*wfáia sem volt l

Iiossz(ts rnorEással dobta le 4 vázlatot. aztán füléhez
emelte a kagylót, hogy a latóságot hívja.'Félig h(lzta le
az elsö szánrot, akkor halkan recc§ent a halliatókagyló
és utána süket Ósend támadt a vonalon. Megrázía a keiáU-
léket, de az csak hallgatott _tovább, még -az árambírgás
is klmaradt. A szokatlan telefónzavar acgodalmat ébresz-
tett Plstában ég ez a sejtés egyre erősti-dött. Elvágták e
telefónhuzalt l Ember tartózkodlk az éoiiletben l _ sut_
togta ő.sqtöne. Az,udvatt+ tárutó ablakon beszűrö dő éJ szalcai
aeíóiseiben az ütó íelé bo-
totkált, bele-beléütközve a
bútordarabokba. El akarta
hagynt a bázatramily gyorsan
cmk lehetett, hogy mggke-
resse valamelyík rendőrór-
§remet. Az altó elótt, a künn
honoló vaksötétben táj ékozó_
dóan megtorpartt, majd vak-
tln,lrányt hat fuozva tepoga-
tőzatt az utcaf elöü zsaluf edte

* Boloird vagy ? Hisz ez közönséges gyilltosság lenne i

- No, . . . és ? Nálúnk arra Keleten szoltás, aki crrát
üti oda, hol nem kelll krekk, kicsavarni nyakat.'Ez blrto§
és ő akkor hallgat mindig l . . . Menj iltból l

Pista fáradtan feltekintett és látta, hogy Kádár Sanyi
védően pockolja magát eléje.

- Nem l - lihegte. - A;zí mondtátok, hogy senki
élete nem tnegy majil veszendőbe. }{át ez a szaiátok ? t

Takarodj innen t

Durva kacagás volt a válasz és Sanyit gorombán
lódította el mellőle egy tagbaszakadt alak. Ujjak fonódtak
a torkára, a szorítás megakasztotta lélegzetét.

- Ez a halál - vlllant eseébe,
S ekkor idegennyelvű parancsoló szó z{rgott valahonnan,

Gégéjéről lefoszlot! a nyomás és tüdeje {rjrá szabadon §zlv_
hatta be az éltető levegőt. 

*

Sármány Ferke a kíváncsiságtól furdalva kora reggel
bekopogtatott Somaházyékhoz. Pista nővére fogadta. Arca
riadt, ag§odalmas volt. * Jó reggelt Mfuta --köszöntötte vidáman Ferke.

- Beszélhetnék Pistával ?
Barátja testvére szinte

sírva adta a feleletet..- Nem. Tegnap reg_
gel' elment és azóta neur
volt itthon.

- Mfu érdeklődtünk a
kórházakban, mentóknél, a
rendörségen, de sehol sem
adtak hírt róla. valami sze_
rencsétlepség érhette t A
gyárban sem tudnak'felőle

yalapt kőzvetlert köze:
lében lélegntt J Csak ellenfél
lehetettl A lélegzésl nesz
mindlobban erősödött, egy-
,szer-egy§zer halk csosszanás
kírérte. A lélegzó ember
feléje lopal<odott. Plsta le-
guggolt és mikor a levegő

pózdulasaroi megerezte, -.---a[rlF
hbgy a sötétben bújkálótól
tán már méternyl távolság sem választja el, acél-
rú8ókéírt pattant elóre. Heves lökéee célba talált.
oklelő kooonváia test_be útközött és a valakít véaio-

előző délután óta. RöBtön
íelkutattatott minden elkép_

zelbető helyet, ahol Pista valaha is megfordult tudomá§úk
szerlnt. Semmi nyom. Ezekután sziklaszilárddá vált hite,
mlszerint Pista ottragadt a légutcai titokzatos házb4n,

Mlkor erre a meggyöződésre jutott, késedelmeskedés

Ferke szótagolva ismé-
telte a ballottakat..* NernJöttha-za ! ?...
Azzal se szó, se beszéd,
sarkonfordult és elsüvített.
Felkapott teherautó|ukra és
áthágva az összes közleke-
dési szabályt, a saját és
embertársai jólétét veszé_
lyeútető gyorsasággal robo-
dqtt a Lég utcábá. A szál_'
lásadó nénike is csak a vál_
lát vonogatta.

-* Nem-l * mondta.* A szoba{tr még hern
avütt haza.

Ferke délig rágta öklét
rnagatehetetlenségében. Két
órakor gyültek össze a
Fecskék meg a Sasok, hogy
megíigye]ő írtjukra indúl-
janirk. ök ís némán állták
Ferkti faggatását. Ptstát
senki sem látta közülük az

ölilelő koilonyája testbe ütközött és a valakit végi|_
döntötte á padlón. Dühödt kláttás kísérto slkérés
vállalkozását.- Ez már csak a lépcsőfordulóban érte
utól. Á karfára. féküdt, hogy sebeseir, a szellhte szabad
tnenekülést nyujtó földsztntié csússzék. De el sem lndul-
batott. Váratlanul éles fénysugár csapott szeme közé.
önkéntelenül lehírnvta ptlláíát -és mir-e mozdult volna.
lerán8atták a korlá[rót. vattalan harcott szabadságáért.
az állandóan fejére irányuló fényözönben jóformán semmiú
Eem látott. Néhány iól fekv6 ökölcsapás szabqddá tette.
Mlelőtt azonb&n liihásznáthatta volna olönvét. úÉv láb_
gzámn f(lgták, hogy elbukott é§ felét a korlátÖarókbi-verve,
döccenve gurult végt8 a lépcsófokok során. Agya még
tudósította arról ttogy üldözőt dübörögve rontanak utána,
azután tökéletesen elbódult. pefctöredékkel később már

né]kül felszaladt parancsnokukhoz. Géza bá' éppen akkor
érkezett haza. Férke egyene§t neki rontott. - -

- Parancsnok úr, Plsta eltűnt l

- Tudom.
De én azt ls, hogy hol t

- BeszéU t-
Ferke őszintén elmondott mindent. A meríilveléseket.

Plsta vállalkozását és éjszakai kalandjukat a }oióstás fllú
kapussal.

Géza bá' csak az elbeszélés végén kockázt&tott meg-
jegyzést elmélyedően

Hm t Vokovszkyt és Kádárt flgyeltétek ? l Érde-
kes t Yolkovsz\y ma relgel nem jelent meg a gyárban. . .
Gyere, menJünk a kerüloti kapitányságra.- A kirenáeltséget vezető renÜörti§zt iiélettentil jóbarátja
volt. de nekí is csak annvit mondott szűkszav(ratr. hocv
cserkésze, §omaházy Pista, tegnap éjszaka bement 'a Lds-
utca háromba és azóta nem léptt át a küszöbét. Alanos
okok támogatJ ák azL a feltevést, hogy ott a házbarr tört'ént

újra eszmélt és elsó benyomásaként Kádfu Sanyí meg-
lepett felkiáltá§a görgött hozzá.Ohl,.. A Somaházvl...

Tört mdgyarság{ felelet c§attant rá lzlben.

- Bánofr én t-Én végzem vele élete, akárki t Spión l
Hozz lde rendörség, ha eTszöklk.

1§
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vele valami. A kapítány két rendórrel egyetemben maga
ment velük. Hosszan csengettek a kapun. Lélek sem jelent-
kezett. A rendőrök láttán kíváncsiskodók gyűltek a ház
elé és amikor a kapitány hasztalan csengetett bebocsátást
követelően, a nézdegelőkhöz fordult.

-- Mondják emberek, laknak ebben a házban ?
-- Hászen. . . tegnap még laktak morgolódott,egy munkáskülsejü féifi.-
A kapu azonban többszörl csengetésre sem tárult ki.

Végre ls lakatossal nylttatták fel a zárat. A ház kihaltan
kongott. §ehol semmi jele az életnek. A raktár, a munka_
termek, üresen tátongtak és az emeleti szobák rendetlen-
:§ége azt a benyomást keltette, mlntha takójuk igen hirtelen
távozott volna. A szekrények ajtaja tárva-nyitva búslako-
dott, üres papírlapok, ujságdarabok, ruhanémü hevert a
földön. A vizsgálódók a főlépcsőn kapaszkodtak az em€letre,
lefelé menet dzonban a meiléklépcs8 tele vették az tánvt.
A lépcsőtorkolatnál a kapitány'megállt. Tiizetesen szein-
1igyle vette az ö§§zekarcólt, lévert lalat, a padlót és fel-
ólénkülve fordult Géza bá'-hoz.

, -: Te, ttt dulakodtak. Nézd, még vér is van a lépcsö-
fokon t

Ferke, aki a korláton áthajolva plslogott a földszlnre,
közbekiáltott :

Parancsnok ílf. . . Ott. ott a lépcsőn . .. az a kék-
fedelü jegyzókönyv, az Plstáé. Fedelén i3 van a neve kezdő-
betűje l

Valóban, a barnáral fényezett lépcsőn ott virltott a
kéktetejű legyzőkönyvec§ke. . .

Ha addtg kételkedéssel is fogadták volna, hogy Plsta
a háeban tartózkodott, a könyvecske kétségtelen tanuságot
nyuJtott.

Géza bá' a ria§ztóen futcsa ielek hatása alatt, mlnd_
azt a kapitány elé tárta, amlt addig még nem adott tudo-
mására. Elbeszélését nerrlcgak Ferke bizonvkodása támasz-
totta alá, hanem a ház előttl csődület szét-oszlatásfua siető
rendőrórszem beszárnolója is, akl a kapítány felszólítására
helytállónak Jelentette kl a Ferke által elmondottakat.
A rendőr jelentette, bogy az órszobAra valóban előállították
,a kapust, mert ittasság{ban késsel hadonászott és még
a kerékpáros járőrrel is dulakodott. Reggel gazdáia igazolta
és ekkor, miután közölték &z esetet a Központtal és meg-
tették a fe[elentést, gazdája társaságában elbocsátották
,a garázda fickót. . .

Az egybevágó vallomások a gyors intézkedések egész
sorozatát váltották ki. A kaottánv rendelkezésére rövidesen
,detektív-raj özönlötte el a'házát. Egy-kettőre felfedték,
hogy a lakók kapkodó sietséggel, titokban költözködtek
ki -áz éjszaka folyamán. Az úivart felszántó autóguml-
lenyomatok ékesen beszéltek elvonulásukról, Hogy az utca-
ban lakók közül senki §em vette észre a hurcolkodást.
annak a megfejtése egyszerű volt.- Az udvart éktelenítő
rozo8s bódék között elb(tjtatva, kapu szolgált a t(tlsó utca-
soron fektó lakatlan telekre, honnán az arrtók közvetlenül
.a Dunamenti országíttra gördülhettek.

Az ügy homálya folyton jobban szövödött. Óra el-
teltével váIóságos detektívsereg fürkészte Plsta eltűnését.
A be nern jelentett tádióállomást müködtető nsgykere§kedó
feltúnést keltő gyorsaságu, lopva csinált raktárklürítésének,
elb(tjdokolásának a nyítja is ugyancsak érdekelte őket.
Dehát oly tökéletesen rendezték meg az elvonulást, hogy
bármennyi adatot szedtek is össze a nyomozók, egyelőre
csak tapogatóztak a bizon;rtalaneágban és Ferkéék Géza
bá'-val égrütt ép oly kevesót tudtak a Pistával történtek-
ről, mlnt annak előtte.

Kezdetben remélték, hogy Kádár meg Volkovszky
világos képet nyujtanak Dtmffrtevovics üzelmeiről, hlszen
ók közvetlen étihtkezésben voltak a zátkózott, fekete-
szakállas kereskedővel. Gondolták, hogy valamlképpen tám-
pontot tálálnak arra vonatkozóan is, ml történhetett pon-
tosan a ház tttkát megoldanl próbáló flúval. Azonban a
megfigyeltek lakására kütdött détektívek üres kézzel tértek
vlssza. Mindketten vagy előző nap, vagy hajnalban táv_oztak
bejelentett lakóhelyüIiiól és azófa nefr tértek haza. Éppen
a legfőbb gyan(lsítottak váltak kámforrá szokatlan egy-
öntetűséggel. Géza bá' mind mélyebben kezdte hinni,
hogy Pista rátapintott az elmult e§emények elevenére,
amikor gyan(tba fogta Volkovszkyt és vöröshajú osztály-
társát. Talán a leleplezéssel fenyegetö tudása lett eltűné-
sének eredóje ls, Bizonyára tetten kápták merész vállal-
kozása közben. . .

Géza lrá' Ferke
tár§aságában ne_
héz szívvel ban_
dukolt haza a rej-
telmekkel teli ház-
ból. Otthon csé-
§ze tea mellett
kettesben boncol_
gatták apróra,

rakták össze is-
mét az adatokat,
hátha fábukkan-
nak valamlre, ami
elkerülhette fi_

gyelmüket és ami
tálán pista hol-létére vezethet.
Ám akárhogyan is
forgatták, c§avar_
ták, állandóan

holtvágányra sza_
ladt okoskodásuk.

Már a kakas_
kukorékolás idejtl
közeledett, ami-
dőn elmélyedé-
sükböl az előszoba-
csengö berregése
verte fel őket-
Géza bá' felkelt,
hog;r elébe men_jen a kései láto_
gatótrak, de mi-
előtt lépést tehe-
tett volna, kicsa-
pódott az ajtó
és zilált külsejü.
€mberi formájá-
ból kivetkezett,

íérfialak támoly-gott a szobába.
Ruhája cafatok-

bon o kezdődő influenzo

ielei. llyenkor hívion orvo§t

és oddig is vegyen be 1-2
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ban lógott, haján, füle tövén csomókban ragadt a vér.
Szinte csak a hangjáról ismerték fel az elcsigázott je-
lenségben Pistát. Cserkészövével leszorított kiskabátJa
alól repedéslg tömött aktatáskát ráncigált elő és Géza
bá'-nak nyujtotta.

- Az Istvánvölgyi téglagyárban. . . Kádár Sanyi. . .

azonnal hörögle szakadozottan és mielött segítségére
ugorhattak volna, a szőnyegre bukott.._ A doktort t A második emeleten lakik l Hívd le l
-- rladt Géza bá' Ferkére és Pistát a heverőre fektette.

A doktor pillanatok alatt ott volt.

- Túlfeszített idegállapot okozta kimerülés és csúrrya
zíJzoLt seb a fejen .* mondta meg vizsgálata eredményét.* Hagyiák aludni, reggelre jól lesz.

A doktor elmenetele után nézte c§ak meg Géza bi'
á tá§ka tartalmát. Rengeteg irat és egy fényképekkel tele-
zsúfolt album volt a bőrtáskában. Átlapozta a fénykép-
albumot, itt_ott belenézett az iratokba és azután tekintetc
megakadt annak a Végrehajtási utasításnak gépelt pélttá-
nyán, amtnek másolópapírját Pista betűzgette huszonnégy
órával előbb. Mindinkább elszörnvedve olvasta a súrűlt
gépelt §orókat és amikor átfutotta -a tucatnyi oldalt, akár-
cs&k pl§tá, a telefónkagylóért nyúlt.' 

- Kérem az Országos Elnök trrat t - ta8olta, mikor
a szakadatlan c§engésr€ íelvették a kagylót. - Igen, igetr.
halaszthatatlanul sürgós l

Halló . . . Itt Gergely Géza,a . . . csapat parancs-
noka. Elnök úrnak tisztelettel jelentem, hog§I c§apatoln
egylk cserkégze az, országot teljesen behálózo titkos szer-
vezetet leplezett le, Az intézkedéseket haladéldalanul meg
kell tennünk, mert különben felrnérhetetlen súIyú vesze-
delern szabadulhat el már a következó órában.

-- [gen, tehát o,tt találkozr:irrk ! Jó munkát l
Azzal Géza bá' felkapta az egélz paksamétát, aíra

sem volt türelnre, hogy a-telefonon hívott bérautót fentt
a lakásban várja meg. Azután az érkező kocsüa usrott
és kiadta az utasítást:* A legnagyobb sebességgell a Központi Ügyeletre l...

(Fotytatása következik.)

és togok,

|v
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Majdnem 5 órája jöttünk már Marseilletől, rnikor fel-
tűnt a déli nap sugarait csillogtatva az Atlanti-óceáu.
Rövidesen már fojtott motorral körözünk lefelé a biarritzi
híres magánrepülőtór fölött. A fogadtatás tatán itt volt a
legszí,vélyesebb. Mikor megtudták, hogy verserryzők va-
,8yunk, mindenki segíteni akart. Sikerült is a gépet 20 perc
.alatt íljra feltöltve üzernképes állapotba hozni.

A csomagtartóból most elővettem a még hazulróI
hozott tepertőspogácsát, almát és mézeskalácsot. Mind-
ezeket egy zacskóba téve bekötöztem az ülésem mellé.
Evésre eddig a íöldön nem volt idő. Ugy oldottuk telrát
meg a feladatot, hogy míg az egyikünk a gépet vezette,
,azalatt a másik a hazaiakat fogyasztotta, majcl megcserél-
tük a szerepet. Igy azután megmenekültünk a levegőben
való éhenhalástól, de egytrttat a repülésben sem marad-
,tunk eI.

Gyönyörú nyílegyenes, homokos tengerpart fölött re.
pülünk észak felé már órák óta. A tenger olyan, mint
,egy óriási kék acéllernez. Délután 3 óra körül elérjük a
Garome torkolatát. A 15 km széles tengeröböl átrepülése
után nekivágunk, az iránytűm segítségével továbbra is
északi irányt tartva, qz óriási francia szárazfölclnek. A januári
árvizek még nem vonultak el. A folyók völgye mindenütt
vtz alatt van még. Lassan mírlik az idő.
Az alattunk vonuló tájék sernmi érde-
keset rrem nyujt. 5 óra után a nap
már a látltatár peremén gördül, mint
óriásí tűzkerék. Odalenn mindig mé-
lyebbek lesznek az árnyékok és el-
mosódnak a kont{rrok. Minket a maga§-
ban nrég elérnek a vörö§lől§ugarak, de a
földön egymásután gyulladnak ki az
apró iehér fények. FéIhatlror eltűrrik
végleg az utolsó fény is. Tóni bekap-
csolja a gép pozícióIámpáit. Mintha szí_
nes szentjánosbogarak égnének a szár-

nyak végein. Előttem a motor hűségesen dolgozik. A mai
technika legtökéletesebb alkotása talán egy_egy ilyen
repülőgép-motor. Most is már az ötödik órája dübörög
egyenletesen tartva á ZS0O-as fordulatszámot. Teljes mfu
a sötétség körülöttünk, mikor ,észreveszem a Le_Havrei
világítótorony szabályosan felvitlanó forgó fényét. Most már
megvan a biztos irány a sötétben.' A várost átrepüIve,
csakhamar megtaláljuk a repülőteret. Otlalenn bekapcsol-
ják a reflektorokat s máris ott gördülünk a mező közepén,
itjabb 670 kilométerrel a hátunk mögött.

Sajnálattal allapítottuk meg azonban, hpgy a repúlőtér
csak 400x400 méteres és annyira felázott talajír, hogy
startot mégcsak megkísérelni sem lehet. Pedig, ez éjje1
holdfénynél Rotterclamig szerettünk volna repülni. Ilzírttal
tehát a sar íoglyai lettünk.

Szerencsére azonban az éjjel niegfagyott a talaj s így
vasárnap hajnalban - miután a befagyott hangárajtókat
ecy jó órai munkával kinyitotttrk -_ könnyedón gördült
gópünk a kemény rögökön. Nernsokára ritkulni kezdtek
felettünk a csillagok s a íelkelő nap első §ugarai Pririzs és
Havre között, már a fele {rton ért el bennünket. A Szajna
kanyargós völgye felett járunk. L vlz fölött egyre sűrűbben
keletkezik a köd. Végül is {rjra szürke hályog borul el

alattunk. Itt-ott látunk csak valamit
a földből, aminek segítségével, {rgy
alrogy, tájékozzuk magunkat. Nelréz
mesterség ez. Csak kót órai üzem-
anyaggal indultunk el a kis havrei
repülőtérről a másfélórás párizsi trtra.
Már letelt a számltott iclő s párizsból
még semmit sem látunk a vastag sűrű
ködben. Még az Eiffel-torony sem áll
ki belőle. Egyszerre csak a köclön fe_
hér csík rajzolóclik ki. Egy gyor§vonat
kibocsátott gőze mutatja a vasíttvorral
irányát alattunk. A repúlőtér pedig a
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va$út mí,lltett }e,kszik. Lejjc'trtr ercsekcrliink tthá{ a szürke-
:§ósbs, Kockázatos t1olog *z, rnerl alig van 20ti m-cs Iát-
}ratóság s ilyenkor alacsonyan repülvo könnyen bele lehet
ütközni .egy gyárkónrénybe, vagy egy magasatrb qlületbe.

A jr)szerencsénk azonban most sem hagyott cserben ben-
nünket, Egy pillanatra ritkul a körl s rnagunk alatt piros-
fehér-kók kokárdás katonai repülőgétrleket pillantunk rneg"
Gondolkodás nólkül, azonnal lesz;lllunk az alattunk elterüIő
mezőre. Azt nem is mertiitr volna remélni, hog1" a párizsÍ
forgalmi repülőtéren vagyunk, pedig oda kerülttink. A tér
közepéről a ködben ser4mifóle ópületet sem táttunk, lrát

,csak {rgy íránytíí szerint elindultunk a földön gi5rrlülve,
,s egy§zerre csak a forgalmi ópületek előtt találtuk magunkat.
Csoclá]koztak is a franciák, hogy honnan kerültünk otla.
Nem is engedtek el {rjra, mig a köd nem csökkent. Yagy
máslél óra rnulva, |al2-kor végre indulhattunk. Most rnár
nagyon kilogytunk az időből. A cél innen még 680 km-re
van tőlünk és délután öt előtt be kell érkeznünk, Ujból
afelhők íelettkell repülnünk. Yáltozatlan egyfornraságban
rnírlik az idő. Álmosítóan hat a mozdulatlanság. A gép,
mintha egyhel,yben áIlna. Csak a §ebe§§égmérő mutatója
jelzi, lrogy 140 km-cs tempóval közeledünk célunk feló.

Ilövid időre kitisztut alattunk az irJő s a legnagyobb
csodálkozással láttuk, hogy a Szajna*Rajna-csatorna
két helyen is a vasrlttal együtt alag{rtba b{rjik be, majd
a másik oldalon füstőlögve bírinak ki a gőzhajók a hegy-
oldalból. |23 t"e|é megcsillan alattunk a Rajna ezüst szalagja'
Jobbkéz felől elmarad Strasbourg is. Előttünk a Schwarz-
wald 1200 mótere§ lárrcolata zárja el a láthatárt. A csúcsok
mindenütt ködben vannak. Ahogy közeledünk a ködből
hó lesz s áthatolhatatlán fü§gönyként zátja e| utunkat,
Nem lehet mást tenni, északnak kell kerülni, arrafelé
valamivel világosabb az 

. 
égbolt. 40 km_re, egó§zen Stutt-

,gartig kellett eltérni uttrnkból. Nagyon nehezen jutunk
,csak előre, Egyik hóviharból a másikba kerülünk, ahol
,a hó köddel fogott össze ellenünk, ott bizony vissza kell
.fortlulnunk.

A sváb Jura mfu valamivel alacsonyabban tekszik
s ennek 700 m-es fennsíkjai felett már szabadabban moz-
,gunk. Nem kell attól tartani, hogy valamelyik hegyoldal-
nak repülünk neki a sűrű havazásban.

Fokozatosan esik a ter€p a Duna felé. Ulm fölött
,érjük et az itt alig 40 m széles folyót. Még egy óra idónk
van 'a beérkezésig és a céltól 60 km-re vagyunk. Simán
Inenne ütinden, ha nem havazna minduntalan. Aggódva
ligyelem a §zárnyakat, hogy nem észlelhető-e rajtuk jég-
lerakódás; mert akkor azonnal le kell szállni. Most nagyon
íájna, ha itt, közvetlenül a cél előtt kellene feladni a vgr-
senyt. Szerencséie nem volt jégveszély. Augsburgnál azon-
ban a hóviharból visszafordult hárommotoros óriási Junkdrs
utasszálütó repülógép hajszál hiján belénkszaladt, mert
fehér gépünket a pilóta egyáltalán nem vettc észre a sűrú
havazásban. Mi is csak az utolsó pillanatban tudtunk ki-
térni az útiábót.

Bánhidi azonban {rjra nekivezéti gópü§ket a hózivatar-

na}i s mikor a nétnet látja, lrogy csöpp kis masinánkkal
nem hátrálunk, itjra a felhőkbe fírja magát ő is és ntikor
a másik oldalon kibukkantrnk belőle, már előttünk fekszik
a múncheni repülőtér és a rni forgalmi gópiink éppcn
leszálláshoz készúlődik. Szinte egyszerre órliezünk meg sgy
másik magyar géppel, /25 előtL 5 porccel. Az óg szinte
fekete a sok repíilőgéptől, az 51 beérlrező, szinte kivétel
nélkül, az utolsó piüanatban futott be. Egyik a másik
után száll le s rhi is a nagy rlt után troldogan adjuk át,
igazolt tltinaplónkat a ren{ezőségnek.

. A versenyen hatorlik helyezési értünk el" Kís gépünkkel
a legmo<lernebb ésl a mienkénól kétszer gyorsabb német
és lengyel ver§enygépek ellen nem tutltunk sikerrel küzdeni.
Az óriási nehézségelckel végigküzdött versenyben megtett
2S90 km-es utunk azonban íg;l is, a lengyelekót leszámitva,
a legnagyobb kütföldiek áltat megtett távolság volt. A követ-
kezö napokban alkalmunk volt Garmisch-Partenkirchenben
atéliolympiaversenyeit i§ megtekinteni. Az itt eltöltött.
szép idők után azután rljra megnyergeltük hűséges góp-
madarurrkat és 4 és féI órás, 10-20 fokos hidegben vógzett
repiiléssel tértünk vissza 10 nappal ezelőtt elhagyott ki-
indulási pontunkra.' Február 11-én délután 3 óra 45 perckor érte gépünk
kereke ismét a már ismerős mátyásföltti reptllőtér pázsitját.

Stet Tibor.

A cserkészÍr'alap
Nemrégíben ismét akadt egy csacsí fiú, akit rosszul értelmentt regén.ges hailama, oklalun hiúsúga, uagg az elkö-

oetett d.ídkcsíny köuetkezményeítől aaló rettegése. szökésrc csábított.
Ez Ő fiú cserkész'tlolt. Nem éppőn letőtőt talpig, Mert külőnben nem eseleked,ett ttolna ef|élét. De minileneselre

cserkészruhában ment et hazulról, hogg szüleit ualamí kirúndulúsí meséuel tévedésbe eitse, - Nagg lelkiismercti |urdalú.sok
kőzött telt el a délelőlt. Az utolsó órúnak is vége. Most hdt índulni ,,kell" ! Yildggú !

Diákpajtc)tsaí könnyű szíuuel, uidám kacagdssal cíhetődnek. Ókelme komóian |otgatfa kezében a cserkészkalapot.
Az atattyos liliom minlha szemrehúngólag csíllogna. A parartcsnok út komolg szeme uíllan elébe . . . A fogad"alomtétel
emléke. Llogg a cserkész egpeneslelkű és hogg a cselkész magáual szemben szigort| és hogg., .

Eltordul, lopua két könnycseppet töröI le a szeme swkábóI és aztán - elkéri egyík iópaitása micisapkdiát . . .
Cserébeacserkészkalapérl! Nehogy a cserkészt é$e szággen, ha ualami görbe dolgok történnekútközben,hanemesaka*|itlt l

taGYnTHH nn§
CSanilÍsz

nN
§l{

akik a szehb magyar jövó remény-
sóge' vagytok. Támaszkocljatok arra
a magyar iparra, aírely világszerte
becsületet saetez a magyar munká-
nak, Ennek , a mtrnkának diadala
aZ

7

nMnnGa ker6kpflrgumi
Hétféle EI\{ERGE gumitról r.álogat-
hattok. A lpgolcsóbb is l<itünó.
Legyetek résen cserkészek és vigyáz-
zatok a védjegyre,

EMERGÉ vód|egy * EM§nfiÜ mhösóu

Gyártja A MAGYAn,RUG§YA|§TAÁnUGYÁR
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llt. A gépek tipusai
A gép legértókesebb részc a lenc§e, de a tiibbi rész is

természetesen fontos. Igy a lencse után legclrágább:
a zúr.

A zár engedi át rövidebb vagy hosszabb ideig a fényt,
a lencsén keresztül a filmre. Ha használt gépet veszünk
a lencse után először is a zárat nézzük meg és ellenőrizzük.
A rossz zár akadozik, nem pontos időket exponál, nyitva-
marad és tönkreteszi a lemezt vagy ki sern rryílik és elő_
híváskor átlátszó, tiszta lapot kapunk. A legegyszerúbb
zárakkal rendszerint tetszésszerinti időt és lirn mp-et (pilla_
natot) lehet exponáIni. Jobb zárakkal rövidebb és hosszabb
időket is. Legmegbízhatóbbn de ennek megfclelően rlrága
is a hírcs Compur-zár. Legrövidebb ideje 1/up6 mp. Nenr
kevesebb, mint 20.000-szer próbálják ki a gyái6an, mielótt Lemezes gépek: A lemez és lencse között harmoníkás

bőrkihuzat zárja ki a felesleges fényt. Beállítás homályos
üvegen történik. Ha a kihuzat hosszú, legalább kétszerese
a gyujtótávolságnak (kettős kihuzat(r gép), kisebb tárgya-

gépekben ítgyneve- "

zeLtrcdőnyzárvan.
Igen gyors mozgá-
sokróI, pl. ágyrl_,
puskagolyó hala-
dása, már 40*50
évvel azelőtt is

'/ro,*-1/ror000 mp-e§ felvételeket csinálni. Leg_
a Japánok szerkesztettek egy olyan készüléket,
másodpercenként nem kevesebb, mint tízmillió
lehetséges. Persze, csak tudományos és technikai

kutató munkánál szükséges ilyen
rettentően gyors filmfelvevő.

, A lencse és zárvagy egy szilárd
. fém-, esetleg fadoboz, vagy egy

kihúzható bőrtok elején van. A
gép másik végén a lemezt, illetó_
leg filmet lehet elhelyezní. Fon-
tos kiegészítő rész a keresó, tnely
arra szolgál, hogy megállapítsuk,

, mi is van a kópmezőtlen, vagyis
segítségével a gépet beállítsuk"
Leggyakoribb formái:

7. Keretkeresőlc. Egy drótkeret a
; gép elején,másik jóvalkisebb vagy' csak egyszeríí nézókeagéphátán.

Igen olcsó és teljesen megbízható
ketesó, fóként, ha mozgó alakokat fényképezünk.

2. FelüInézetí vagy BríIIant kereső. Legtöbb filmes gép
tartozéka. Olyan,
mint egy apró priz_
ma és igen kls mé_
retben mutatia a
képet, ha felülr6l
belenézünk. Elég
megbízhatatlan,
mert a kis méret-
nél nehezen tu-
dunk tájékozódni:

mi van a képben benn és mi nincs. lgy keletkeznek a levágott
fejek és lábak. Nem tudjuk megítélni egyenesen Áll-e
a gép. Ezért gyakori a ferde horlzont.

e" 
"r.Xg '-g"3gv"bb 

fu

Természeteserr, letnezes gépeken a bcállitás elsősorbatr
a homályos üvegen történik. A 5rÉ-r;
kazettába helyezett lemez azután
keriil a homályos üveg helyébe.
Az úgynevezett tükörreflexes gé-
pek lromályos üvege felül vatl
elhelyezve, egy tükör veti rá a
lencse által adott képet. Ezeken a
képet egészen a megvilágitás pttla-
natáig figyelhetjük, akkor a fény
{rtjában álló tükör lecsapódik és
a kép a lemezre esik.

l\í<lst leírjuk a legtötlbet lá-
tott gépfajtákat, hogy kiísmer_
jük magunkat közöttük:

kat eredeti nagy-
ságban is lefény-
képezhetünk (l. az
első cikket). Az
ilyen 8ép azután
értókesebb is. A
lemez helyett ligy-
nevezett csomag-
filmet (packfilmet)
ls használhatunk megfeleló kazettában.

Filmes gépek : Ezekhez filmtekercset használunk. A
filmtekercs aránylag olcsó és több felvétel készül egy

tekeresre.
Mtnthogy a
gépen hátul a
tekercs h{rzó_
dlk át, homá-

lyos üveg
nincs,az élesre
állítás a 8épen látható
méterbeosztá-
§on történik.
a távolságot
becsléssel kell
meghatfuozni.
A gépek nagyobb része ilyen. A drágábbakon távolság-
mérő és egyéb finom műszer is található.

Box-gé pek., a legolcsóbbak. Minü
nevük is mutatja (box : angolul
doboz), egyszerű kis dobozok,
olcsó lencsével. kezdő számára
igen alkalmas e§zközök, egyszerű

(Folytatá§a a 23. oldalotr)

Modern lenrezos készülék

forgalomba hozzákl Sportfelvételeknél, pl. autóverseny,
nem ritkán' 1i^^^^nem ritkán 1/po9
mp_re van szükség.
Ilyen célra készült

tudtak
úJabban
mellyel
felvétel

prezicó§ ké§zülék lrárom§zoro§ küuzattat

Tekercsfllmes gép Boxgép

I{oretkeresó

BrlllaEt-kerc§6 Távcsövcs keresó

Tüköírc(lcxes í{óp Korszerú klsmórctít fllme§ 8óp

KÉRlE_KApIn
a na§y ltt olúrlrr úrtogyzéket n
íoto, optlkal, ráüó 6s nroztclkkekr$l.

llfi §8lltl( t§ ilRilfl§ ?l'ffik11*.f',,:\ő'Tll.[íT, i3:
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xxxtll. FE EZET
A lökolompos balála

Még ilyen felfordurás nem volt, mtóta vtlág a vllág.
A hat emnór olyan volt, mlntha vitlám sujtotta tolna őket.
De §llver (rgyszólván egy pillanat a|att klheverte a csapást.
Lelkónek minden gondolatát erre a pénzre összpotrtos{totta,
,olyan volt, mint a versenlryaripa és imel egyetlen plllanat
alatt tnlnden ro.1ba dólt. De ó feltartotta a feJét, vlssza-
nyerte a lelkl erejét és mielótt a többlek ráeszrnéltelt volna
a csalódás arányára, ó már új tervet f6uött kt. I

- Jtm * §úgta otla nekem, - fogd ezt és seglts, ha
bal van.

§zzel egy kétcsövú pisztolyt dugott oda nekem.
tlg}inekkor meglndult északi irán}ban és néhány

lépés rnulva e 8ödör köztünk és a többl öt között volt.
Aztdn rám nézett és intett, mintha azt moídarrá: ,,most
rryaklg ülünk a szurokban" és azt hiszemr lgaza volt. Most
,egéqzen barátságosan nézett rám, de engetn Üsy felhábo-
rltott az állandó rzínváltozása, hogy nern tudtam elfojtani
a rriegJegyzést: ,,Már meglnt köpényeget fofgatott l"

Nem volt ltleJe a válasaolásra. A kelózok sürü károm-
kodársal és kláltozá;§al egyíná§után beugráltak a lyukba
,és a puszta kezükkel túrták a földet, félrehaJtgálva a <leszka-
darabokat. Morgan egyetlen aranyat talált. Valóságos
szitbközön közepette rnutatta fel. Egy kétgtrlneás arany
volt és egy negyed perc alatt kézról-kézre járt.

- Két gulnea t -- orttította Merry íertyegetózve Sll-
ver felé l * Ez a bétszáner,er íontod, mi ? Te vagy az,
.akl ncm htbáztál el soha §emmlt, te fafcjú tökftlkó l.- Csak nyugodtan ássatok, ftílk -- mondta §ilver a
leghüvösebb arcátlansággal, - talán talátok nélrány szem
mogyorót is. Netn is csodálkoznék rajta.

Néhány §zem mogyorót ? - isrn_ételte }Ierry rérnes
üvóltéssel. - Halljátok ezt, pajtások ? Én rriondom nektek,
hogy ez az ember rég tudta ezt az egész dolgot. Csak néz-
zéiek a pofáját, rá van ltva az egélz.

Ml az, Merry * jegyezte meg Silver * már meglnt
kapttány akarsz lennl ? CsábtreJü flú vagy, qünyi blzonyo§.

Akkorra azonban már mindenki Merry pártiára állott,
Elkezdtek kifelé másznt a nrélyettésből, rettenetes pillarr-
tásokal vetve hátra. Egy kedvező megfigyelést mintlen-
esetre tettem, valatüennyi a Siiverrel szemben levő oldalon
mászott kl.

Most szemben állottunk egymással, ketten az egyik
olclalob, öten a má§lkon, közben volt a gödör és egyikben
sem volt elég tnersz az elsó ütéshez. Silver meg §e moc-
cant, mankóJára tátnaszkodva, farkasszemet nézett velük
és ezt olyan nldegvérrel tette, Irogy llyet még nem is láttam
tőle. Nem lehet tagadni, bátor ember volt.

Yégre Merry Ügylátszik azt vélte, hogy beszéddet
előbbre vlszi a dolgot.* Pajtások 

--mondotta, 
* ott ketten vannak csak l

Az egylk a vén nyomorék, aki mlnket ldehozott és falnak
vitt, a máslk az a kölyök, eklnek mtndjárt kiszakítom a
veséjét. Rajta cimborák . . .

Miként a han$át, {rgy karJát is felcmelte és bizonyára
támadásra akafta vezetnl pártját. Ebben a pillanatban,-
bumm l brrmm t bumm l - három prtskalövés viltant fel
a súrüségben. Merry fejjel előre beletántorgott a gödörbe,
a bekötöttfeJű ember úgy toTdult meg a tengelye körül,
mlnt a pörgettyű és teljes hosszában elesett és néhány
vonaglás után rileghart. A rháslk hfuom sarkonttlrdult és
teljes erejéből eltohant.

Egy szcmplllantá§nál rövidebb tdó alatt a hossz(r
John liét pisztoiylövést külctött a vonagló Merrybe és mllror
az embere végsó haláltusáJában felvetette rá a szemét, azt
mondta: ,,György, azt hlszem elintéztelek t"

Ugyanebben a pil|anatban az oryo§, Gray és Ben Gunn
csatlakozott, hoezánk, a szefecsenclló bokrokból elólépve,
még rnlndig fü§tölgő puskár,al.* Előre l - kiáltott az ofyo§, _* Kettózött gyorsa-
sággal elóre barátaim. El kell vágnunk óket a csótrakoktól.

Hatalnras lépésekkel rohantunk el, néha mellig gázolva
a cserjésben

Mondhatom, hogy §ilver nagyon igyekezett velünk
maradnl. Eftbef el nem képzelhetl, mlcsoda fáradsággal
|árt számára a rrrankóJával bakugrásokkal átdolgoznl magát
a terepen. Majct klszakadtak a melllzmai, ez volt az orvö§
véleménye is. De akárhogy vágta is a rendet, mégis már
vagy harmlnc yarddal elniaradt mögöttünk és már elállt a
lélekzeten mlkor elértük a lejtő lábát.

- Doktor rtr * kláltotta -- oda nézzen l Nem kell
sietnl.

Valóban felesleges volt a stetség. A fensík nytltabb
részén láttuk a hárorn nyomorultat, amlnt ugyanabban az
lrányban roharrtek vissza, ahonnan íöttek, €gyene§en a
Hát§óáfhóc rlortrb felé. Igy mt már köztük és a csónakok
között voltunk, azért leültünk plhennl, míg a hossztl John,
arcát törölgetve, lassan felzárkózott,* Köszönöm szépen, ttoktor úr * mondotta, - azt
híszem, éppen a kellő pillanatban érkezett, hogy megíüent-
§en €ngem ég Hawklnsot. Tehát te vagy az, Betr Gunn *
í&zte hozzá. * No tlerók egy legény vagy, au blzonyos.

Ben Günn vagyok, az bizony, 9:z a nevem * vála-
szolta a kitett háJó§, závarában rángatózva, mlnt á' án-
golna.
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* No i:s "*- foly{-atta lrosszú szünel trtán *-- hog,"- van
§ilver rir.,* F.gész iót, köszönöm, --- feleli rnaga.

,-. l]elr Gutrn --. morogta Silvcr, - hi ltittc yollla,
lrogv így tlilteszel rajtanr l

Az oryos visszaktildte Gr,.lyt az egyik csírliányért-,
rnelyet a kalózrrli ftttásközben elclolitak ; azLán lassacsk/tn
leereszkedtünlc a lejtőn a csónakokhoz ós ktizlren az orvos
rréhány §zóval elmondta,, hogy mi törlént. Iiz a történet
mólységesen érdekelte Silvert :, és az egé§znek höse, elejétől
végig a félbülye kitett lrajós, I]en Gunn volt.

Ben a hosszri lnagányos kószál,ásai l,özben megtalálta
a szigeten a c§ontvázat *- ti volt az, aki kiftrsztotta, Ő ta-
lálta meg a kincset, ő ásta ki (az ő csáliányának kettétört
nyele hevert a lyukban); ő hozta el a hátán sok fáraclságos
napon a rnagas fa lábától a barlangjátra, arnely a Kétcsúcsir
dornbon volt a sziget ÉK szögletélren és az ott feliiidt
biztonságban, mírr két hónapja a ,,llispaniola" megérkezése
előtt. Amikor az ostrom délut/rnjírn az orvos kicsalta lőle
ezt a titkot és másnap reggel látta, hogy a hajó eltíint,
elment Silverhez, átadta
neki a térképet, amely
most már fabatkát sem
ért._átadtaaltészle-
teket, rnert Ben Grrnn
barlangja bőven el volt
látva általa hesózott
kecskehtissal, - szóval
mindent mindenestől át-
,adott, csakhogy bizton-
,ságban eljussanak a
]§erendaerődből a I(ét-
csúcstl dombhoz, ahol
nincs nraláriaveszély és
őrködhetnek a kincs fe-
lett.

* Ami téged illet,
Jim * utondta, *- nem
,§zívesen, de nerrr törőd-
tem veled, mert a leg-
Jobbat kellett tennem
,azok javára. akik nem
:szegték meg a köteles-
ségiiket, ós kinek a
,hibája volt, hogy te
.ncm tartoztál közéjük !

n,ljkor rna reggel megtudta, hogy én is részese leszek
a rettenete§ csalódásnak, amelyet a zendúlők szánrára készí-
tctt eló, futva rohant a barlangig és a kapitány gondozását
a földesúrra bizva, Grayvel és a kitett hajóssal elintl,ult
toronyirányban, á[ a szigeten, hogy idejében ott legyen a
nagy fenyőfánál. Csakhamar észrevette, hogy a mi embe-
reink előbb indultak. Azért előrekütdték a hétmérföIrles
csizmájú Ben Gunnt, hogy tartóztassa fel őket, alrogy tudja.
Annak eszébe jutott, hogy régi hajóstársainak a babonáját
kell felköltenie. Ilzt. olyan sikerrel végezte el, hogy Gray
és az orvos felérkeeett és már elrejtőzltötlhetett, mielőtt a
lrincsvarlászolr megj öttek.

- Ah ! - szólt Silver - mekkora szerencsém volt,
hogy Hawkins itt volt. Ön szemrebbenés nélkül nézte volna,
hogy szabdalják <tarabokra az öreg Johnt, doktor rlr.

* Ugr* van, §zemrebbenés nélkül * válaszolt kedélyc-
sen Livesey dr.

közben elérkeztünk a csónakokhoz. Az orvos a csá-
lránnyal szétvágta az egyiket, aztán mindn},ájan beszáll-
tunk a rnásikba, és nregindultunk, hogy az Északi Torko-
latba kerüljünk.

Ez nyolc-kilenc mérföldes út volt. Silvert is evező
mellé ültették, mint a többieket, bár rnajürem összeesett
a fáradságtól és csakhamar sebesen siklottunk a síma ten-
geren. Nemsokára kijutottunk a szorosból és megkeriiltük
a sziget délkeleti sarkát, amelynek mentében négy nappal
ezelőtt a,,Hispaniolá"-t. vontattuk.

,Amint elhaladtunk a l(étcsírcsrl domh mellett, megl
láttuk Ben Gunn barlangjának fekete nyílását és nrellette

eg.t, puskára tárrlaszkodó alakot. A földesúr volt, zselr-
lierrdőt lobogtattunk és háromszoros csatakiáltást hallat-
tunk, amiben Silver is szívből segített.

l{árotrr rnérfölctdel odírbb, éppen az Íjszaki Torkolat
}rejárat/rrrírl, rrri mással találkoztunli volna, ha nenr a magír-
ban sótáló ,,HispaniolíiJ'-val ? A legutóbbi dagály elso-
rltlrta ; lra nagyobb szél lett volna, vagy a dagálynak erősebb
sodra lett volna, tnint a déli kikötőben szokott lenni, soha-
sern taláItutrlt volna rá többé, vagy úgy zátonyra futott
volna, hogy nern tucttunk volna rajta scgíteni. Alig séríilt
meg, leszámítva, hogy a fővitorla tönkrement. Elővcttünk
egy ruásik lrorgonyt és leengetltük a másfél fonál mélységű
vízbe. §{inrlnyájan újra visszaeveztünk a Pálinkn, öbölbe,
amely a partvidék legközelebbi pontia volt, Ben Gunn
kirrcsesházához i aztán Gray egyedül visszaevezett a ,,His-
panioláh<iz5'-1roz, hogy éjszakán át vigyázzon tá.- A partról a barlang bejáratához enyhe lejtő vezetett.
Fent a föld.csúr fogadott henniinl<et. Hoz,zám szivélyes ós
keclves volt, nem tett cmlítést a szökéscmről, se korholó,

se dícsórő szót nenl mon-
dott. Silve.'r udvarias
tisztelgésóre vér szököt -
az arcába.

-- John Silvcr -mondotta, * maga alá_
való gazfickó és aljas
cselszövő, - ördögi csel-
szövő, uram. l\tegtnond-
ták nekemi hqgy ne
vigyem törvényszék elé.
Hát tudja, Inegte§zem.
De a megölt emberek,
uram, hírzzák le a nya-
kát, mint a malonr-
liövet l

-_ I{öszönöm mél_v
tisztelettel, urarn * fe-
lelt a hosszú Jolrn és

, úira tisztelgett.
_' Még meg meri

köszönni l * kiáltott
a földesírr. IJgyis
nagy kötelességnrulasz-
tás a részenrről. Elme-
het l

Aztán valamennyien bementünk a barlangba. Tágas,
levegős hely volt, kis forrás csörgedezett benne egy tiszta
medencében, melyet páfrány vett körül. A pacllója homok
volt. A nagy tűz mellett feküttt Smollett kapitány ós egyik
távoli saroktlan, mel;ret a láng csak kevéssé világított mes,
észrevettem a pénzes halmokat és a négyszöglet{i oszlopokba
rakott arany rudakat. Ez volt Flint kincse, melyért ide-
jöttünk és amely már tizenhét ernberéletbe került. Hogy
mennyibe kerúlt, amíg összegyüitötték, mennyi vérbe és
szenvedésbe, mennyi jó hajó került a fenékre, hány derék
emberrlek kellett liekötött szetntuel a másvilágra mennie,
nány ágyúlövés, mennyi gyalázat és lraztrgság és kegyetlen-
ség volt az áta, azt talán élő ember nem győzné elszárnlálni.
Pedig még volt három ember a szigeten -- Silver, az öreg
Morgan és Ben Gunn, - aki kivette részét ezekből a gazsá-
gokból és hiába remélte, hogy részesedik belóle.

._ Gyere'ide, Jim *- monclta a kapitány. - Tc jó fit3
vagy a magad rnódján, de nem htnném, hogy mi mégegyszer
együtt szállunk tengerre. Te számomra t{tlságosan a §or§
kedvence vagy. Maga az, Silver..Tohn ? }Iit keres maga
itt, ember ?

_- Alázatosan jelentem, visszatértem szolgálattételre,
urám * felelte Silver.

._- Ah t -. montlta a kapitány. -* Több §zava nem volt.
i\{icsocla vacsorát ettem ezen az estén, együttlétben

,mirrden barátornmal ; és micsoda fogások voltak azok, Ben
Gunn sózott kecskehúsából, különféle c§emegékből és egy
üveg,óborból a n,Hipaniolá"-ról t Biztos, hogy soha vídá-
mabb, vagy boldogabb társaság nem volt együtt. 0.olytatjuk.)

Maga alávaló gazíickó ós ördögi cselszövő !
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rryének telye§bitése: Ncm x,,M,.i{!,ar !}cf-
készszilvetség", ltatrc,nr ít lnagya t cse rkész-
rnozgllttnl huszonöi,ór.es.

Nobcl-dliat Bi. Pi.-nek! Az e*r*ik lapb:rri
jelent meg a követkr:zíi érdekes hír: A cser-
készet kezdeményezéscért ós ki,énítéséért
rógerr mcgórtletneltró a Nobel-atíjat az íirc§
IJarlen-Powell tálrornok. Mivel egószségcschtl
testű, egészségesebb lclkíi generácií) tlőtt ki
a cscrkésztáborr-ykbíll, mint amilyc,n aze liitijitrta a vilígtli.

A tatabányai {ó3. sz. ,,Szerencse lel" bá-
nyász-cserkész9§apat Turül őrse mírrcius 1-étl
a bánhidai népiskola nagytermélren Cscrkósz-
e§tét rcndezett. A gondosirn előké§zítctt ün-
,nepdli. mind anyagila$, rnind erkölcsileg kiío-
gástalanul sikerült. A 13-15 éves 'I'urLrl fitikák
sok barátot szereztek ez alkalomból a cser-
készetnek.

cserkészasztalosmester. űreguss János, a,Cserkészpark több éven át volt a§ztalo§a,
§aját mühelyében §zak§zefűen, lelklismerete-
]§en é§ olc§ón kószlt egyszerű és művészi btl-
lorokat, valamint §pületrnunkát, konyhabútor,
képkeretezés és mindennemű iayitást, Az í'
,és nyll szakembere, Budapest, Vll.. Telep-
utca ll. Telclón: 97-E-03.

A sárospataki l34. sz. tlegyalial Erö c§cs.
ötnapos télitábort rendezett.

A §áro§pataki 234. sz, lI. Rákóczi Ferenc
cscs. őrsvezetöi taníolyamot rende7ctt.

A sárospatakl 764. sz. Timotheus c§cs.
Felsőabaújban re,gös úton jírrt.

A vámo§úilalui 787, ,z. Perényi Péter
ióldmíves cscs_t íebruár 25_én meglátogatta
vitéz Faragó Ede orsz. társelnök.

A,a 6zdi 736, sz, cscs. téli ijrsi akadály-

* íirsónkint - syü-

A budáioki rolormátus ec,ylláZ 2u. §z.
Bethlen Cábor cs. cs. kiscserkészei és a rtj-
mai katholikus egyház 903, sz. Szt. Cyörgl.
kiscserkészei közös összejövetelük emlékére
leíényképeztették magukat.

Lz ózl1l 7ó:. §z.'c§c§. ir kjrártdnilisirii ítlr-
ríisok, kuttk iisziítirsi'tra hirsztrirlja fel,

A mlskolci c§erké§zek rnárcils 1,5-ón zcnós
ieivottulást rcnd,:znek a Kosstttlt-sztlbrirIlr,lz.

Ma8yar Cserkész üárdáia. A l97 -es es,
cs. is icts;ímirn ielüi tizet e]íj t Magl,crtserkészre. 

o
A burlapestl 4. sz. í}. l. K. cscrkészcsapat

cgyik lesíé$ibb örcp,cscrkószét, Drahovszky
Víkt()rt -,. nki 1914 óta l csapat taíija *, 37
éves korithan ra§atltl eI rnárcitrs 3-án a hall'rl
szerettci körébő1, lIajiiilit notorkerékpir bltl-
esct uktlzta.

uzEN 
^7. 

M. cs.
, Mu|t számunk 28 oldalán közölt cikkünk
lrnrrrradik mondatába cgy érlelemzavartj
,,ne tn" szócska kerúlt, mel.v az értelmét
megváltoztí}tta. .- §zabó Károly, Kisvárda.
ötleted jrj: ,mecvalósítí§a sok nehézségbe
ütközik. Lll lehet, megvalósítjuk.

46l. sz. cs. cs. Devecser. A kémkereső
játókról küldöii ,eleven beszárnolótokat és a
iénykép.tr.' ".uo'n azért nem közölhetjük,
ínert ir hasonló versenyeket nem cse,rkész_
rtrhában szok/t§ végrohajtaní s nem úgy, hogy
abból bírrki is az utca játókelői közül észre-
velbessen valamit: Dtlbbal nem lehet verebet
{ogni.

Boküldött könyvek: A Neptun Budapesti
Evezós Egylet 50 éve.

Stempli Muki üzenetel l
Turán cscs. Dombóvár. Igcn dicséretes do-

log, hogy a nyári táboroziishoz bétyeggyüjté§
útján akartok pénzmagot szelezni. Leveletek-
ből azonban nem derül ki, hogy milyen bélye-
*et és tnennyit aklrtok belóle értékesíteni,
lrjiitok rneg részletesen 3.L adatokat. nleít
csak úgy trtdok határozott víria,§zt kaitd3ni. ,*
Bárczy Béla, Ózi!, A,l,t írod, trol|y .1§00 cscre-
bélyesed vall § més kérded, hrrgy nrit csináIj
velük! Válaszom, hogy cseréId el o]y!,nra,
ami rnég nincsen! ila nincsen csereiársad, ke-
ressél érintkezést más bélr..r..§iiitii íi,ilike.
Azt ltiszcrrI. van,nég ri,jlrJ kívü, más bé-
lyegyűjtő is Özdon. fll eleintc nchezen is
meglr a csere, legyen kitartásod. Kls Zol-
tán 25. Szent lmre cscs. Bp. Derék fiúk vasy-
tok ti Sirályok. hosy őrsötök minden tasja
bétyesgyíijtő. Laci őrsvezetőtök ió példáját
köves§étek. Stempli Muki szive örül az ilyenjó bélyesgyűitő murrkának. - Többeknek.
Külíöldi csere-címeim níncsenek, Dr(]báljatOk
a külföldi Levelezési Akció útján ilyeneket
szeíezni. Természetes, hogy ,g21 csalk vala*
mely külf öldi nyelv ismeretével lehet me!a-
kezdeni. -- rí. J. Ú|pest. Az lijírsági Bélycg-
syüitők Lapia az egyetlen ifjtisági bélyeguj_
ság és igen jól van szgrkesztve. Előtizetési
ára egy évre 2.7a pengó. A pénzt utalványon
kell elküldeni Lésrádi Dezső, Budapest, tX..
Lónyai-utca 13i a címre.

§zlget ostroma. Kétkötetcs c§eíké§zíegény.
Irta: Léval A|aios. Balla Dezsö kiadása,
Budapest. l93§. Lóvai Lajos a lei{színcsebb
tollú cserkészpoéták egylke. A Csepelszigctel1
lezajló cscr,kószharciiáték történetét vctiti
elónk pompásan, {risscrr. A regónyiren él, for-
rong a harcijáté,k rrrirrrlon ízga|ma, fortélya ós
aki valaha is. résztvelt ilyen játérkon, irz való-
sággal együtt küzd, csiigged, örü1 a könyv
hijseivel. A néző úcy ismeri a cserkészkcdés
összes ,külső, belső, ,testi, lelki rnegnyilvánulá-
§át, atogy a velünk §zerves kapcsolatban
nem tévű iró §Ohascm fogja ,megismef ni.
Épperr ezért Lévai A'Iljos íegóny,kéje kiemol-
ked(i ,helyet foglal cl ir has<lnló társyú írásol(
srlrában. A két 'kötet ára a po§taköítséggel
esyütt 68 fillér. Megrcndelhető: Balla Dezső,
Brrdapest, í., Hárshcsvi-ílt 5. Cserkész-
park címen. Az összeget elózetesen külrl-júk be. Postatakarékpénztári csekkszámla:
16.346^

Magyarorftó pálydzatunk eredménye
A vízi szakkifejezések metma8yarorítására

kitűzött pályázatra aránylag kevés és nem min-
denre kiterieszkedó pályamű érkeeett be.

Az elíogadott magyarosítások:
kiel-vonal : gerincvonal
firnisz : lenolaikence
sablon - minta
deck-rész : fedélzetrész
lakk : íénrmáz (anyaga szerint változik

neve is)
tipli : ccaplét

A pályadíiat Kiss Elemér s. raivezetőnek adiuk
ki. (Pápa, 227. cs,cs.),

ver§enyt rendezett.
Az ggrl c§erké§zek

mii]csfltknt iiltetnek,

(A cikk kezdete a 20. oldalon.)
keresővel ós tekercsfilmmel. Ép ezért később hosszabban
is írunk még róluk.

Tükörre|lexes gépek: a legjobbak kőzé tartoznak.
Fentebb már láttuk, mi a lényegük. Vannak azután hozzá-
juk külsőleg igen lrasonlító olcsó kezdő-gópek, melyeken
a tükörreflex helyett nagyméretű brillant-kereső van.

Kísméretű, modern |émgépek., igen drága, mindenre
használható, rendklvül pontos, fökéletes e§zközök. Obj ektív_
jeik cserélhetők, kisméretű felvételeket csinálhatunk velük,
melyek oly élesek, logy tetszé§§zerinti méretre nagylt-
hatók.
. Persze, különleges célra még furcsábbnál-furcsább
olc§ó és drága'gépek sorait láthatjuk a kirakatokban
és fényképezők kezében.

Már most itt a nagy kérdés: hogyan fogjunk hozzá a
gépvásárláshoz ? Milyen gépet vegyünk ? Néhány általá-
no§ tanác§ot aclunk:

I. Ha használt gépet ve§zel akár üzletben, akár i§me-
röstől, vigyél magaddal valakit, aki a fényképezőgépekhez
ért, meg tudja ítélni, hogy a lencse ér-e yalamit, a zát mű-

ködik-e és a gép többi része mennyire használható. A régi
gép különben igen §ok bo§szúságot okozhat. És még egyet:
semmie§etre se úégy njrgvméretü gépet ! A kezdőnek a na8y-
méretíi lentez, film csak pazarlá§t, feiesleges kiqdást jelent,

II. íla ismerősörinck vagy rokonodnak van vala-
milyen egy§zerűen kezelhető gépe, előbb tanulj meg azzal
bánni, Rógi lemezes §ép különösen jó l Lemez és |eluétel
néIkül a homúlgos üaegen jól begyakorolhatod a beállítdst és
azntán rászánsz egy_két tucat lemezt, hogy a megvilágítá§
idejét megtanuld mindenféle fény rnellett. Ha azután
magad ve§zel gépet, trrrlorl már, nrire ügyelj és tisztában
vagy a legfontosabbakkal gyakorlatban is.

IIí. Olcsd géppel épltgg lcheí ió íeluételt csinúlni, núnt
drúgtiual rosszat J Nem a 8ép számít, hanetn a cserkósz,
aki kezeli l Tehát ha kevés pénzed van, ne ijedj meg. A
Box hűséges, remek gép. Viszont, ha sok pénzed van (etég
§ohasem lesz t) csak elsőrendű gépet vógy t

Hogy perlig felvételeidhez miként f,og1 hozzá, arról is
beszélni fogrrnk röviclesen. Előbb azonban meg kell móg
ismerkedned a íelvételek ,egyik legfontosabb anyagával : a

Kunt'alui-filnrmel. Erről legközeleblr.
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ökutnoniktrs tanácsa a van Loan alapítvátty-
ból pályázatot hirdet a iiatalabb (15-19 év)
és idősebb (l9r23 év) ifiírsás részére.

l'rilyázat (cgy tctríunr l5-i hií kiegésziiesc
és helvestrítése), A syakorlati ;keresztyénség

Feltétolek: A pályamüvek jelisével kiil_
dendök be, 1000-2000 szót tartalmazhatnak
és bármely nyelven írhatók. Magára a pálya,
műre a pályázó nevét és címét tehát nem
szabad ráírni. csuparn a jelisót és a pályázó
születésének dátumát. A pályamüveket a kö-
vetkező clmre kell beküldeni: Jugendkom-
mission, Case Postale Eaux-Vives 46, Oen{,
§vájc, Határldö: 1936 június 30.

Klváncsl a külüsyi }rivatal: milyen magyar
diákcsoport fényképe jelent me§ az opett
Road lebruári számában?

Blrodatnl üémet liatal,ember, volt cserkész.,
nevelói állást ke,res. Cime: llubert Manne-
bac'h, Budapest, Föpo§ta, Poste restante.

lltagynr estel rendezett egy ameri'kai cser-
készcsapat Kansas államban., A c§apat 12-13
éve§ tagjai most a sikeren lelbuzdulva min,d
magyarokkal akarnak levelezni. Levelezók!
ki veszí át bemutatkozóleveleiket?

lllagyarorszdgra |önne a nyáron esy 21
éves cheltenhami angol {arkaskölyökvezető.
Esetle8 magyar farkaskölyökvezetövel c§ere-
látosatást bonyolítana le.

A llnn cserkészlap januári száma több ma,
gyar cserkész címét közölte. Aki túlsok le-

vslet kaíott, a fölösleget sürgősen kütdje ttc
a levelezési akciónak,

A |evetezós| akclótól a következő külföldi
cse,rkészek kérnck magyar levelezöt:

Kalyan.r Sundaram, l7 éves madraszi ö. v.
angol nyelven.

C,harles W. Ror*,se, 25 éves kansasi ame,
rikai cs,.:rkésztiszt an8ol nyelven. Bemutat-
kozóleveléhez elsőosztályú fémielvény van
csatolva,

Esy 40 éves dán lőtitkár, aki a nyriron .el
is látogat hozzánk, ílémet nye,lven

A leve|ezéll akcló üzenl. Nem telieslthetö
a következók kérésel Báto,ri Lajos, Bolsár
András, tíudy Zoltán, Kheim Nóndor, Oláh
Zoltán, Rónai Ferenc, Siposs Antal. - Elinté-
zés alatt áll a következők kérése: Abarba-
nell Koínél, Beke Béla, Deutsch Sándor, Fál-
ler Károly, Hetyei §ándor, iü. tlorváth Jó-
zsef. Kátmán László. Nagy, Iván, Nernes Jó-
zsef',Ödön, Schmidt Mihály, Simon Béla, Vír_
nagy Józseí, Vitách László, Petheő Ká-
rolv. ktiltoldl ma8iyat címünk egyelóre nincs,
A holland Jamboree m'lnden ,hírét közli a
M. Cs.

A pátyatétel mindkét c§oport részére
ugyanaz:,,Krisztus,és a világtestvériség".
Az idósebb csoport tésztvevöi aztlnban a

kérdést ilyen szempontból kötelesek vizs-
gÁlni: rnit tehet az esyház, lőleg pedi* az én
€gyházam a világbéke érdekében?

Dt|at: a iiatalabbak c§opoítjában egy-egy
100 és 70, két-két 35 és l7, tlz 4 dolláros díj
és száz tiszteletjelvény. Az idósebbek cso-
portjában egy-e§y l70 és l00, két-két 70. 35
és l?, tíz 4 dolláros dí.i és száz tisztel€tjel-
vény.

Résztvehet a pályázaton mindkét nembeli
iíiúsás és pedig a fiataldbbak csopoítjában
azok, akik 1917 június 3a §2L iúlius 1 közt
születtek, az idősebbek cso,portjában azok,
akik l9l3 június l9l7 Jítlius l közt születtek.

Ml Énpxna
Felgletelnk. A ,,Mi érdekel?" rovatban

csak cserkész és cserkészvonatkozású köz-
érdekü kérdésekre tudunk válaszolni. tla
valaki egyéb kérdéseire is feleletet vár, vá-
tasrbélyes küldése esetén levélben válaszo-
lurrk kórdéseire.

Órsvezetö| tábor. A 15. orszá§os őrsvezetői
tábor Jelentkezési hatáíideje március 20-án
!ár tre. A lelentkezés adatait mestudhatod a
parancsnok úrtótr a március l-én ,kiküldött
szövtltségi (zö!d) korlevélből. A tribor április
4-én, szombaton délután kezdődik és április
9-én, Nasycsütörtökön délután íejezödik be.

Lomblűrész. A lombfürész minden lelszere-
lése: keret. fúrészek. fúrók stb,, vala,mint a
miltalapok is iátékkereskedésben és na-
8yobb vaskereskedésekben szerezhetók be.

Szemüves homályosodósa. tla a szemüve,
ged a ha§ználat iolytán homályosodik, ke-
vésbé élesen látsz vele, mint azelótt, annak
valószínúleg nem az üveg az oka, hanem
inkább az, hogy a szemed méginkább el-
syensült. Fordulj orvoshoz,, lő|e kérj taná-
csot.

P1. (oszterszitr Józcel, a soproni Szent
ltíte kollésirrrl tgázfiiltója. pápai 'kamarás, a
MaÉyar Cserkész izgalmas ,,Fulgur" regé-
flyének íróia. olvastjink ,kérésére közöljük
,,Koszter Atya" képét, hogy szemtól-szem-
ben is elképzeltressük ennek alakját, aki
,olyan sok érdekfesz,ítő félórát szerzett.

A. Cserkészpark lezárása. Felhíviuk a kirán,
duló csapatok és egyes cserkészek figyelmét
arra, hogy a llárshegyi Cserkészpark az or-
szágos őiivezetői tábor ideje alatt (1936 ápíi-
lis 4-9.) kizáúlar, a tábor céljait szolsálja. A
nasylétszírnú tábor zavartalan lebonyolítása
érdekében eíí,e a7 idóre a Cserkészpar,kot le-
zárjuk. kiránduló csapatok és cserkészek áp-
riiis 4től 9-is a nárshegyi Cserkészparkot
nem látogathatják.

Persely. ílázilas esész olcsón és köny-
nyen készlthetsz olyan perselyt. amit .csak
magad tudsz kinyitni. Kis fadobozt készítesz
perselynek, amit lakattal (esEtles betűs }a-
kattal) zárhatsz be.

Örsl portyázás. Az őrsvezetö teendőit az
őrsi poriyázás alatt megtalillod pontokba log-
lalva az ,,Örsvezetői notesz" 38. oldalán.

Fényképezés. Fényképezésre vonatkozó
lzakkérdésekre választ találhatsz Iapunk más
helyén megjelenő cikksorozaiban, amit esyik
lesi(iválóbb cserkészfényképés2ünk, kunfalvi
Rezső cserkésztiszi tr.

vlzum. Magyar állampolgár magyar útle-
véllel vízum nélkül utazhat Ausztriába, olasz-
országba és Németorsz&gba.

Racasztó könyvkötérhez. könyvköté§hez
ksál[almasabb ragasztó az enyy- A iestéküzlet-
ben vásárotható enyvtáblákat kalapáccsat da-
rabkákra törjük, vízen,melegltve,telolvaszt,
juk. Meles állapotban használjuk a íaga§z-
tásra. A már egyszer ielolvasztott enyv lehú-
lés után ismét úesszilárdut. Üjabb használat-
kor kevés vizet teszün'k hozzl s ftira íel-
olvasztiuk.

Törvénynagyarázal. Törvénymagyarázat
mestartásához anyagct, példákat, gondolato-
kat találunk az alábbi könyvekbeni Tóth Ti,
hamér; A tiszta iériiúság, A müvelt ifjú. Á
iellemes ifiú. A val!ásos ifiú; Foerster: Az
élet müvészéte; R. t. Philipps: Az őrsi tend-
szer és a tíz törvény; Baden Powell: A bol-
dogulás ösvónyein; Buczkó Emil: Töívény-
maEyarízall vitéz Faragó Ede: Jó munkát! Ve.-

. lósy Elek törvényma8:yarázatai a ,Magyar
Cserkész 1933. és 1934. évi számaiban; Csrüa
Jenö dr.: Az élö csErkésztörvény c. sorozata
a Ma§yar Cserkész 1934-t935 évíolyamai-
ban.

Ének az őrsben. Az ének tanítására vo,
natkozó tanácsokat: mit,.rnlkor és hogyan
énekelJünk kérdésekre a váIaszt mestaláljuk
a Sztrilich: A gyakorlaii örsvezetó 10. old.
Nótaszövegek, kották aa alábbi könyvekben
vannak: A tnagyar cserkész daloskönyve,
l0l magyar néDdal, Nézem Lz egel.

Rádtóengedély. Minden rádióvevő és adó-
készüték üzembentartása engedély.hez van

kötve. lla készülékedet használni akaíod, a
szükséges engedélyeket szerezd rneg.

Teloionkészltlék. A Cserkészboltbart kap,
ható tele{orrkészülékkel több' kiloméiornyi
távolságr,a lehet morzejeleket teleloniku§útou
(nem szalagra író távírósép ez) továbbítani.
A készülékhez egyébként has2nÁlati utasí-
tást is adnak, aóibőt a kapcso'lását" kezelé,
sét elsaiátíthatod.

Cserkész granolon|emezek. Magyarnyelvü
cserkészgramólonlemezt csak egyet ké§zí-
tettek. i .,Fiúk íel a feljel" címii indulónk,
ró|. Ez azonban már elfogyott, úi lelvétcl
nem készült, Az angol oilwell parknak több
angolnyelvű gramofonlemeze van (Bi. Pi, be-
széde.'csatakiáltások. állathangutánzások stb.
Ezekriek az ansol cscrkészlemezeknek egy
része megvan a cserkészszövetség gyüjte-
rnényében is.

cierkészklrándulóhelyek. A budai hegyvi-
dék cserkészkiíándulásokra alkalmas,helyei
be vannak jetölve, magyarázatokkal ellátva
a Temesy 'társelnök úí szerkesztésében
mesiElent ,,Cscrkészek térképe, Budai he-
syek" 37.500-as térképbe.

Aüaobüsz a Cserhészparkba. A llárshesyi
Csetkészparkba a 22, sz. autobusz visz a
Széna-tétról. Leszállni a Budakeszi_írt 6l,
szátnnál kell, lejáró a Dénes-utcán át, mely
ecyenesen rávEzet a tlárs,hesylíttra.
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ÉlpTMEnrÉs
líi. Bryó Károly ér Grutl 6ylte életmcntéic

Ráckcvel táborukból csónakázni lndultek ketten. É8yszerre crak regély,
tiáltásokat hallottak. Körülnézvc, é*revctték, hogy tőlük kb. 250 m,re, a

Duna túlsó partián €ty féríi hlnárba 
'utvl 

küzkódik a vízbcn. Azonnal a
.étítré8ér? liettek és élctük kockázteárávrl rikerült a,hlnlrba iutottíul,
dokló íéílt crónrkiukbe emelnl. Maid visrzrcvcztek táborukba, ahol e meg,
,menlGtt lrssan mr8ához tért.

Bqlcr{k Ba?na .tGt.
Bátyiayal belatonkörüli krrékpárrlton v.tt részt. Ennek során Hévízre

.érkezvc azonnal l íürd6be montck. Az ctylk Gölöpre építétt derrkepedon
oapoztek, lmikor nem mersze tólük íuldokolni kezdett valaki, Bclcrík ezon.
oal a vízbc ugrott és a fuldokló höl3y cetítsá8ére sietedt. Sikerült is őt e
ltózel ó íokos íorró vízben a partrr klvonrzolni.

Krrrrlny Gurztáv rlotc
Dunrhenszti mcllett íürdött nagyobb tírraságban a Dunlban. E3yszerre

-qlk scgólykiálós h.llat§zlk é5 tólük kb. ,í0 métcrre cgy íéríit láttak e víz
alá merülnl. Karrlny uonnal a perton lévó csónekba ugrott és a fuldoklóhoz
€V.z6tt. §ikerült lc (csakncm ez utolró plltanetban) bccmeínle e csónakbe,
,maid partra cvetv., társli §.8íúétéVel elsóscjélyben rósresítetlc,

Lohoczky Gyule ér árrllnlk cretc
A 28. sz, cserkérzcsapat ráckcvel táborából 6rrl crónak indult l l íőnyi

iegénységgcl Pcstrrcnterzsébet íelé. A dunaharaslti hídhoz érvc, kótségbe,
csett retélykláltásoklt hallottek. Erre Lehoeky - mlnt a csónek kormá,
nro§a - 3yorsabb cvgzésro szólította íel a crónek legénységét. Hég idelébcn
érkcztck e szerencséttensé8 srínhelyére, ahol ety íelíordult ledik körül

,négy íuldoklót líttak, akik az idóközben rcjítsé3ükr* rlctó két ke|rkot is
már.már maidnem íclborított{k. Az 6rsi csónlk kormányosa, l{tván a hely,
zetet, tyor§ln hat{rozott ér e ccónlkot e két kaiek közé irányított.. A íiúk
.egy részc l vízbe utrott, e fuldoklóket e gsónekbr cmalték, mrid e pertre
eveztck vclük.

l3y rlkcrült Lchocrky Gyule clerkérztlsztnek és kívüle Szektor |ános,
,ld. Nerr Jánor éc lí|. Negy János cserkészcknck bátor matatartátukkal é§

ügyoréjükkel né3y cmbert mcamcntcni ez élctnck.

Legszebb íavaszi íelölíők
és ölíönyök elkészülíek I
Tlsztelettel meghívjuk mélyen tisztelt Vevő.
inket az árrik megtekintésére. Az áraink szolí.
dak, az árúk a legJobb minőségben a legszebb

kivitelezésben, saját üzemünk-
ben mérték után ls készülnek.

ÁllandO na€y raktár az összes

Szíves pá rfogás t kér:

0YtRltltltnüllfi
0illl0ll

BUDAPE§T,
tV, sÜTŐ-UTcA 2.

Vlll, BARoss_UTcA 80.

t, MÉ§zÁRos.UTcA 2.

lormaruhá[ban

tr{lr rrrorrrlanal§, a §zárrrol§ a l/tzlíelep éleíéről?
Elmult az 1935. esztendő, amelynek néhány

érdekesebb adatairól szeretnénk beszámolni,
A telepen érdekelt 72 c$pat 292 csónak'a

csónaknemenként a következőképpen oszlik
meg]

15
19

1tl
l11

négyes
nyolcas
egyéb . 3

A §zövetség csónakállománya 38 darab,
melyból:

nudli
kaJak
párevezós

szkiíf
?I

,
4

l3
l

l0
4

órsicsónak
négyes
nyolcas
ecyéb

A telepen tehát összesen 330 csónak van
tárolva, ha meggondoljuk igen nagy szám,
mert ha ezeket a csónakokat ,egy,másínö§é
egy sorba helyeznénk el 2 és íél kilométeres
sort ,kapnánk, ha pedig a legénység állna fel
egy §oro§ vonalba a hossza ennek 600 m,
lenne, jtleg ,ket még emllteni, hosy a Szövet-
sés tulajdonában lévő csónakok az egész
állomány: 11.50/o-a. t

Az 1935, esztendóben evezelt 7897 személy,
az indulások száma 3a7, a csónakok megtet-
tek 133.481 ,km.4, a szernélykilométerek
száma pedig 383,984 km. (a multévi csak
332.73ó ,kín.). A személykilométerek szánót
úsy kapiuk, hogy a csónak által .megtett kilo-
méterek számát szorozzuk a bentülők szá-
mával,

fla figyelembe vesszük a személykilométc-

rek számát, úsy láthatiuk, hogy a löldet az
egyenlItő mentén rnajdnem ttzszer lehetett
volna körülevezni, leliéve, ha vlz is lenne
körül. fta pedig az Atlan,ti óceán legnagyobb
szétességét vesszük (9000 km,) $Ey ezt az.

utat kb. 43-szor lehetett volna megtenni.
Mesemlítjük a legszorgalmasabb, illetve

lestöbbet,8vezctt csapatokat:

267.cscs. 36.859személykilométer
2, c§c§. 32,936

?52. c§c§. 26,§34
7. cscs. 24.36t

l97. cscs. 24,286
15. csc§. ?1.063

l35. cscs, 18,073

A napostiszti jelentésekből megáI,1apithat_
juk, hogy 33 vasárnapon 1442 c§apat 7400
íóvel jelent meg a telepen, ha ehhez hozzá-
vesszük a ,hétköznapok kb. 4500-ra bccsül-
hetö létszámát, írgy közel l2.000-es {orgalma
volt ó vízitelepnok az elmult esztendöben,

Dn Balázclalvl.

3
1
t
J

Á cikk kezdeto q 12. oldalon.)

5. Összerilolgozás :

Már eddig is láttuk, mint egészitik ki a fiúk egymást
rnunkájukkal.Tudatosan is fejlesztjük az összedolgozást
páros és örsi felaclatokkal, versenyekkel.

Kiegészítjük az örs- ós a csapatriadó rendszerét.

Feljegyezzük és megkeressük a közeli más csapatok
nevét, otthonát.

Közös titkos egyéni, ör§i, csapat-jelekot (köszöntés,
Jelvény) állapítunk meg s gyakoroliuk használatukat.

6. Irásbolt telcntósek :

§ípJelek, mor§e az elemi cserkészismeretekból a de-
tektlv kisujjában kell hogy,legyenek. így közli felfelé
tapasztalatait, lgy érintkezik társaival - adott esetekben,

A Temesi-ben megtalá§átok a jelentés formáját s ha
következetesen ehhez ragarzkodtok, nem nrarad le hol a
rlátum, hol a csapatnév, hol más a jelentésről s írásba
foglalt megfigyeléseitek felhasználható téglái lesznek a kö-
zösség munkáJának.

Móg sokat lehetne írni a detektíüskoláról, de ha eny-
nyit is megvalósítotok, nem ér már készületlenül ajelszó :

Lé6y résen l Tóth Sdndor.
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llovatvtzttó: 2?J, L}LSi:. cs. c§, lJnr.ilti*sl.
Bskülési határidő április l.

A mogtettéseket a követkozö címre küldd:
hlágyar Cserkész szerkesztösóge, Budapesi.

V.. Nagy §ándor.utca 6.
tsudapestiek személyesen is behoz,hatják a

cserkészházba.

Rejtvényfejtők, ne feleitsétek el :

l. A medeitéÉeket olvasható aláírással és pon.
tor címmel k€ll beküldeni, í8y l ,,Ma8yar Cser-
kész rejtvénye", Budapest, V, Nagy §ándor.
utca 6.

2. A megfeité§eket mindig csak a lapnek az
.egyik o|da}ára írlátok.

3. A csetkész t*kerékos, tehát a budapertiek
,s:emélyesen hozhatják be a Cserkészházba a
,me!íeitó§eket, ,

4. Kiscserkószek a íevelük íelsó iobb sarkára
íriák rá: ,,KCS."

§. A lapból kivá8ott ér beküldött me8íeitésé-
lk€t nomcsak hogy nem pontorzuk, de az összes
elóbbi pont*zámodból ir levonunk ?S?o.ot !

6. Egy borítékbón több megíeitőnek külön
,pápírdirabra lrt mo§íéitése is beküldhető,

uj reitvénybeküld6k
Minden közlésre rlkalmas és elíogadott reit-

vényt pénzzel, könywel vagy külön pontsrámmal
iutalmezunk. Főleg rajzokat, . fényképeket ós
,cs*rlcészvonatkozá§i le'tványeket küld.ietek be"

' A márc" t. szám megfejtése l
L 1l Szajk(r. 2. lJúbosvöcsök.
lt, 1. Álhír. ?. Yaló. 3. Való. 4. Vató. 5,

Valr'r, amcnnyibcn az illetiinek ia|íba vrrlt"
ó. Álhír. mert lz c,l tteIn :rdott villrtnrrsjesy-
nek csak rlarrírértéke van,

ll[. Ne;n helyes, mcrt e kép tujaiát írbrá_
zo1.

lV. ,.A iitok me§szcrzésc ttem,
V. 1, tlárom árva sír magálran.

alttt, 3. Kéts?eí§ült.

sikcrült. "
2, Y,rtsl,

l" ldöszerű kérdések
(l0 pont)

1. Miriil n€vezetc§ a Pilvax-kávélráz?
2, Petőfi mikor írta a 'l'alpra ma*

§yart ?
íJ. I{ol nyom,tatták ki a nevezetes

12 pontot ?
4. Ki volt 1848 rnárciusában Pesterr

polgárme§ter ?
5. Mikor iktatták törvénybe március

15-ét, mint Nemzeti únnepet l

Jutalmazottak:
l drb. iotópa§ztell lelvótel (készítl Diskay

ós Társa cég Budapcsl, VIl., Rákóczi-út 18.}
nyerte: .Iancsik József, Budapest.

2 drb. Áltatkertt belépölogy (adia: a §zó-
kesfövárosl Állatkert}. nyertel BEniczki L,r.
jos, Pestrlj,hely.

l drb. lotóakvarelllelvétel (késziti Diskay
és Társa Budapest Vtl., Rákócz.i.ut tB.),
nyerte: Köhle1 l'crenc, I]udapest.

Ba,bay Józscil Mi huszorrketten c. köny-
vét nyerte: .,Arad" farkaskötyökialka 693.
cscs. Dunaíöldvár.

Tábori sz,akác§könyv és,Magyar cserkész
a Jamboorcn c. könyveket nyerte; lij. Ra-
ktrvszky László, l}rrdrpcst.

I drb. höDalackot (atlja a Cs€íkészbolt
t3udapcst V., },iasy Síttdor-uIcl 6.) nycric:
Kaá11, 1.1u*, Kálmán, Budapest,

csen§ery: A moc§arslí királya cirnííköny-
vét (adja: §choltz Testvéreh könyv-. oaolr-
és zengmükereskedése, Budapest, tX., Fe-
renc-körút 19l21.) nyertc: Ujvár1, Béla,
Kispcst,

l drb. cserköszöv (arlja a C§eíké§zbolt Bu-
dapest, V., Nagy Síndor-utca 6.) nyefto,:
Fülöp János. üyőr.

Harangi: Robinzon unohái címíi kön,yvót
nyerte: 0olthírvok L.ajos, Mezót.úr,

,,F'antutrkák" c. kónyvet nyertc: Deim Ist-
r,án, Bajr.

2 csrrmag ,Prlnce ol trVales" kétszersü|i.
(adia: Clasner Ede Rt,, Brrdapust, V.,. Lipilt-
körúí 6) nyerie: Maszuch [ié;lja és Jánt;s,
}3udapest.

6. Kik vollak a 48-as §aabad§ág*
mozgal0m vezérei ?

7. Mi adott lökést a márciusi íor-
radalomnak ?

8. Hol gyülekezt€k az elégedctlen*
kedő ifjak már§iu§ 15-én reggel ?

9. Hol mondta el Kossuth azt,,a
beszédét, melyben független magyar
ncmzeti kormányt követel| ?

10. Melyik €gye§ületben fogalmaz-
tá§ meg a nemzeti kíván,ságokat tar_
taltnazó 12 pontot ?

2" Nevezzétek meg e magyar szabad§ágherc köyetkező hősi §zereplőit !
6*6 pont. A teljcs nregíeité§órt még kíilöfi 10 porrt jutalom jár l

A rejtvényroyat üzenét€í i
Iribbeknc,&. A rész,lren rrreglejtett rejtvé.
nyelret x m,egfejtés ar:ínyállr*n porrtozzuk.
-* Velcsou J, §zőkasfthérlrrír. Rejtr.ényerl-
nek írd meg a megfejtésót. Oty zavaro§,
hr:gy rrr,i se turljrrk megfejteni. ,* Tiszka
L. Eget. Stigi. Szelled. Keresztrejtvényeket
nem kiizöllrctiink. lltlvatunknak t. i. az; a
célja. hogy lelretőleg a cserkészet köróbc
laftoz(i rtjtvén_vekel,közöljön, molyeke{
rnás lalrban nem találunk meg, tkere§zt-

lcilvóIt!-i 1led,ig ll;irnr,clyik lapban talril,
Iratsz. lIa jó rcjtvényekct kiildesa lrc. szí,
vcsen lekiizti,ljiik. \:álaszorlli várjuk.

Tóth A.. Bakonyszombathely. Próbálj tóltLt
rejtvényme§fcjté§t beküldeni! Irjál bátratt
és szorgatmasan. akkor rövidesen nyetni is
klgsz, -- Baráth F., Rákospalota. Lásd az
elöző szám üZengteit! -- §yenge K. f;ger ós
többeknek. pontszámodat íisyelemmel kísór,
he,ted, ha a jelzcti pont§zámokai a saját és
a helyes megfejté§t összehesonlítod. - ko-
vács J., §zentgotthárd. Nem sajnáltad ki-
vágni a lapbói a képeket? Osak a íejtvény
§zámát kel}ett volna me§írnorl. Olvasd el a
tu cl niv;rlrjka t.
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a rőld tu$őia
]\. l.'ailrl rrlrlronkitll iitrrrlaga liiiriil nrr:gfor,<lul, tlzcnkiviiI

.ilvt.rtIi,int tr ttap köriil tojásalaliri 1;áh,írt ír le. Ig1,,fi-lrtrg:t
t,iibbi égitt,st- is. Es a lcgltiscbb testck. az atomrrk világábarr
tlgyanez a kétfélc m,ozgás uralktltlik. l'űktilctes nvugtlom
schol ils solta sirrcs, trtég ir sírban stlttt. l{a eg;, pillatratra
rn,cgltlltla a világgépezet, egyszerre rjsszctltjlne ez a nagy-
szcrű alkotás ós mirrt lclrctrltlcn tijlrlcg ornlarrílk össze ós
,sz(lL a világűrbcn. Olya,rr a vilrig. nrirrt a kerékpár : lölfor-
<lrrl, ha mt:gáll.

A, I'ölrlnr:k ez a kótfól,e nltlzgása arlja a na,p* ós óvszlklr-
lia.t és szabályozza a í]ölct r)l.tiizkötlúsclt.. A sarkrrkon ug_yall
min,dég zorc{ tól rrralkodik, az cgvcnlítiin, ;letlig egész é\.cli
át rekkenő n_vár fúlik, rlc az északi és tléli íiélgömb ktlt
rnérsílliell, ógtivón a ní,gv ól,szak r,áltakozik. :\ li'ölcÍ. ez lrz
,örökkiin-örökké forgó táncosnő fchér sipkát és cipőt, zöltl-
alapú tarka szoknyát r.isel : rtrklijc és harisnyája peclig
tólc.n fehér, nráskrrr pertig zt)ltl tis tarka, Ii;jel azonlralr lekettl
a rtthája. f

Ez a íehér lepcl a lró, zl zi\ltl ús tarka ruha a tró-
r,ényze1,

A Fiilrl ruhája is ol1-an an_r,agbr)l van, nrirr| (í rtr,agrr.
clc a növénylren rttírr éJ,et is l,an. }iiába ktipzeljúk a l]iiltlc{.
és az égitesteket ólólérr},.lkuck. a vizcket, szeleket tis ttlr_
nrészcti erókc.t, islerrelrnck vagv cInbtlreknck : irzok, rrctyt
ólnek, lra ntclzognak is. A, rrör.tinv legkiscbb része. a scjt, is
él, nrer| már rrenrcsak tapadás i,s lrrállás. olvar]ás és rrlclíldírs.
lievereclés és vegyül,és által változik. lrrint az ásvátry, hanent
títplálkoz4s folytátr nií és lncgsza|)ofrlrlik.

r\ sejt'ek összetételc adja a tri)r-érr;, szii,,.ctót" ,A gyökúr
felszivja a földnek a
viz által íöloldott
anyagait, 'a 

rostok to-
vábbítják ezt- a táp-
litléttot a szárba,
ágakba. ríigytkbe,

szirnr<lkba. A szirrrrok-
ból lesznelc a levelek
ós a virágolr, avirá-
gokból a magrejtő ter-
mé§ek ós a magból az
új növény.

Az éleltrrek ez a
}<örforgása trgyanaz,
mint az anyagé. Reg_
gel és tavasszal meg-
újul aFöld színc. Dél-
beln és nyáron virág-
jában pomllázik a nii-
vényzet. Este é* iísz-
szcl ólvezzük a ter-
mészoL tls it rrrunkil
,gyüml)Icscit, Az ój és
a tél a lralál ttrstvé-
rének, az áIotnrtak,

1lilt_tlrósnck szetrttllI csclltl(ls, lryugrr{alttras itliiszali,
A, viz köríorgirsa is a, növónyclt éIctér,cl fütgg össze,

A hirlnratcsepl} az ógi nragasok iirlítii btrzdítítsa, az csí|r

az I1g ált]ásakérrl ólcszti és rrövr:li a terrrrészetet. nlt,gtluz-
ztlsz.Lja a 1ratakokat, táplálja a tr:ngerelitlt. A nap .lrevc l'rlly-
tat,ja t:zt a jótókony nrunkát a rriivényzetbcrr, <ltl írjl-
szippantja a nctlvckel,, 1lírlrissá tcszi a lt,vegőt, ktidclti, nrajtl
felhőv(l varázstrljl a vizekdt. Ezek fönt lebegrlck az I1g bol-
tozatá.n ós óvjírk a lcrmbokat az el.pcrzselóstől, tltl vógrt:
csii, zírpor, hó ós zuztnara alakjál-ralr isnrót visszaszjillrrak
rr fi.ilrlrc. És a ]ró akárrnilycn lricleg is, rnégis nrclog, pcrlyhcs
tl.urryhí.rja. a fölttcknek és ir benntilc szunnyadó ntillilirtl, nr,r-.g

ntilliirrt[ ólcltrck.
A növén,yneli is vau, körliorgása. rnin,t. a víznck ós a

csillagoknak. Csakhog1, a növdlny ntiil, él, mert sejtjei a
táplálkozás folytán oszlanak, sz.tpofo.lnak s ig_r" o n.övórr.1,

nő, hiszen nc.r,ét is ettíjl a, képessógét.íil kirpta, ntajd a ntag
t:sírirzása fol1rtátr a növény is szalr<lrorlik. nint a sejt,tli és
(gy új növényrlek atl élltct,. Vajjon cz az élet új élet-e va.gy
csak folytaltisa az el,őbilirrck ? í-Iog-y köríorgás. az lrizony<rs.

Es htlgyan törtónik a csírázírs ? I]z is titok, a ternlósztll-
és a J]crelntő iilka, ligy rnag évekig rejtőzilr valtmr:[y
xzáraz lrcl5,trrr. (:lcl.telt:tt anyasnak ]ritszi}.. l.'ti.lrl,bc kcrii1.
viztlt, rneltrgct. lcvtlgíít. kap: lticsirázik, kisarjatl btllíi|tl az
íri növén1., az irj ólct, az új titok. !,efelé gyökcrct, fril{oló
szírrat treszt, ler.,elekkel. virágokkal, gyi.itniiiccscl tlíszlii
ékesség, étl*sség, álclás lesz, ép és üjra tertnő, nrittt az arr5,ja
vrrlt.

llát rrenr csotta tz a titok ? 'I'itok, rnclyct vilírgr_rsarr
lál.unlt; csorla, trre11,
ttaprúl-napra ü [crn)(,-
szctben megy végbc.
llycn is van ? 'l'cr:-
mészetes, nem tcr-
mésze t fi,ilöt1 i, rnégsc,rrt
turljuk felíogrri, ttlhát
titoknak ós csorlána,k
kcIl trrrtanrtnlc,

tí]s :r Fölrlrrt:li
az a ruhá,ja: l
trti gyrlinyörííségiirrk,
a tni olta|rnrrnk. il nri
tápláIékttnk. a lrti
mindenünk.

l\,til1,1,11 lcnnc ii
í'iiltl niivénl,zct rrói-
liül és mit. csinál-
rránk, }rogyan ó[Irtl;-
nénk rncg tni e ítr,*

bcreli és hogyur ól-
llttnórrek az ítllatclk.

,nlegle}retnérrli-t. nti
tiibbi élíi lórr.rt;k íinól-
liülük ?
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l]ttint a tíiz köriit,
A tábou apró csetkészei ruár mind az igaeak álmát

alusszák, csraik mi Mlrányan ülüuk a pistogó zsatátnok
körül ós beszélgetíittk. F]elettünk a szóp tiszta égbolt mil.
liárdrryi csillagával, melyek szinte taktusra";lislognak. A tak-
tust pedig a tücskök csiripelése szplgálta§a. Igozán olyan
Irangulat, amikor az emlrer a termé§uet szépsógótől eltelve
a lelke legmélyére tekinthet s úgy érzi, mintha egy ti§zta
forrásban fürtidve erősödnék meg lélekbe4 és testlren is, A
vezetők ilyenkor seokták gondolataikaú, tapasztalataikal s
aa aznapi esernényeket kicserélni egymás hözött. tr\{indtg
akad egy-egy gyöngyszem a szürke egyhangtiságban.

- Ugyes íiú az a te Pistád - töri meg a csendet §án-
.dor, r{,Vadgalamb raj veaetöje. Ö egy fatönkön §l, s a kezeben
hossztl nyárson apró kockós bevágástl saalonna csüng a
parázs fölött.. Olykor-olykor egy zsírcsepp lecseppen ós
megvilágítja az arcokat. Ilyenkor a kezében tartott kenyér-
vóget előretolja és rácseppenti a szalonnán összogyűlt zsír-

ptsía és a §zanrrár

rigv ví.lem - vírlnszol l.aci ölrliis mély

|ilQ bozráíogott 8 bekötd§boz. .._j..

retet kapott.

hangján s, közben egy fűzfaággal piszkálja a tüzet,, - de
talán még az ügyességénél is töblret ér a szíve.

- Hát bizony, ahogy a Matyi mesélte délután, egó§zen
derék tett lehetett az a szamárhistória - mondja sándor.

- Hogy is volt, kérdeztem, mert ón csdk a délutáru
vonatüal órkezterp, mint vendóg. Igy azután nem sokat tud-
hattam a dótplött törtóntekről._ Azl tudod, ho8y a Pista órse a legtalpraesettebb -:-
kezdi mesélni Laci - s.te8nep, ,urikor az erdesztól újab,b
famennyisóget fórtünk, a?t mondta, hogy itt lent a tüzelö-
mennyisego'olfogyott s azért az Öreghegyon lévő faraká-
sokból kell tioznl, Ö egy embert §§ €8y szapárkordélyt aP,
de néhány íirl kpll, akik segítenének. Pisüa| ás aa ö őrs€
vállalkozott. A kora reggeli idő joilrbau meg,felelt az ,erdó-
széknek, es így már Toggel 5 órakor rltnak indultak. A ffúb-
nak rragy élrnóny volt ea S'elfelé a kis hogyi ösvón}nep
iukább ók tolták a kis kordélyt, mint a szamár htlzta. A
tisztáson aztán kifo8ták a szamá,rat. ho8:y legelésszen, ós a
firtk a fabasabo& é§ köteggk összegyűjtóróhez óg felrakáná-
lroz fo3tak. Mikor hészen voltak, Pista sietett a szamárboz,
hogy a befogásaál segítsen. á,e mfu az erdőben legelészett,
Amint tözelebb megy, látja, hogy a jobb üátsó lfrbáva[
kapálódzlk. Mikor közelebb, ért, cs&khasarrájött, ho6y n
szamár lába 9 yadak számára felállított drotcsapdába
került. A csapdát valósaínűleg orwaüszok áttrították. Ki-
szabadította a szamár hát§ó lábát, melyel bizony alapo§an
felsebzett a kgpálódzástól mindl ös§zébb voruló huroh és a
ráerősített tüskés drót, 'Előkerült a kis mentökószlet, ós
Pista nekífogott a sramdt bekötözgetésének. A cserkésuet,
ben elsajátított készsfolével ennek, jól ute§ is felelt. Oly,
annyira, hogy az erdész délb€n kül§n kijöit hozzánk, hogy
megktiszOnje a gondos elintózést. A töhbi már nem érde-
kes, hanem inkább bangu}atos volt. Pista két ílúval az er-
dósihez küldte a beteg Ízamapx1 {3 pottmaradottakkalaa
uradalroi ember qtqsítása szerint mpgragadtÁk a kis kor,
délyt és magxrk húzták le a hegyröl nagy leltkendezéscel.- 

Másnap-reggel a napiparancsba,tr Pista ós hr őrse dicsé-

róteget"

Tlsztelettel lethlvluk álltvédő tagjaink §zl-
ves figyelmét az 1936, évi ta8dtj esedékes-
ségére. Tisztelettel ,kéíjük 31,4?8. sz, csekk,
szárnlánkra a 4.: P tasdíj saívss befizetését.

llázör?ó-9 a rzobal tuúya? Bizony sok-
§zor ríegmentette már gazdáia va.gyonát,
életét a szobai kutya is azzal, hogy ielezte
idegen emborek érkezését, vagy valami más
:szokatlan dolgot, vagy bajt, például tüzet.
Mindazonáltal a hatóság a szobai kutyákat
nem számltja isazi. házőtzőnek és luxus-
ltutyaadót fizett€t értü,k. Ez már sok kelle-,metlenséget okozott a kutyák tulaúdonosai-
,nak, de més a kutyáknak is, m§rt a sazdÉt-
ll<at adóeltittolásért büntetik meg, ha pedig
nem akaria a nagyobb adót, mes a büntetés-
pónzt megfizetni, més a kutyáját is kivégzik.
Most §zegeden és környékén 5?2 kutyatulaJ-
donost ítéltek ,el 2*6 pengő pénzbünteiésre
amiatt.

llárombavl börtön nalacok koplnltatósí.
órt. Londonból jelentik, hogy ecy angol
íarmmunkást ;háromhavi börtónre ttéltek
azótt, mert a gondjaira blzott tizgnnyolc
malacot el,hanyagolta, nem etott§ ükgt, ú,cy-
hogy lefogytak és ,megbetegedtek.

Rószeg tocslg büntetése. Sok ember. és
állatkinzásnak volt mát okozója az alkoltol,
A Betliner Börsen Zeituns ír le egy esetet,
hogy ,egy részeg kocsis embertelenül kínouta
a lovát, é§ .a töívény§zék 160 márka pénz-
büntetésre ítélte,

A Rendörlutya cimü lap dr. Kotolí Olivér
§zerke§zté§ébe,n érdekes tartalommnl ielenik
me§. Novem,ber-decemberi számában Anghi
€saba Geyza v. .e.cyete,mi á1,lategészséstanl
tanársögédtöl két, tudományos értekezés ie-
lent mec. Aa lró köz,mondások, :népdalok be-
tüldését kéri a Magyariajta Kutyákat Te-

nyésztök Esyesületébe (Vtt., tstván-út 2.1 a
magyar pásztorkutyákról, minók a komon,
dor, kuvasz, pnli és pumi, mert könyvet
akar róluk trni.

Lewln lsrg, 8 illr8ylr Olasz Baak tötlszt,
vlselöte g tövettgzö gsolgt hozt. tudolná,
sqntrá: Megirató tanúielét adta Anger János
B§zKRT v,eaelő az áltatok iránti szereteté-
nek. Március 4-én, d. u. }45 órakor a Na§y-
mezó-utcában vezette kocsiját, amikor a
koesi elé hirtelen egy ,ki§<utya keríllt. A
járótelók már be,húnyták szemüket, hogy ne
lássák a ,kiskutyának tragi,kus sorsÉt. Az
utolsó pillanatban azonban az ügyes vezeiő
lelékezte a kopsit, mire a. zsúfolt villamos-
ban állók egymásnak estek, de csodót-cso-
dája egyik sem volt mérges ezért a ,kis lenn-
q,kadásért. Ilyenkor relrdszerint a villarnosve-
zetőt é§ a kalauzt szokták_ szidni, most azon-
ban más történt. Mestu,4iák agyanis, hosv
a kiskutyána,k a2 életét mentette nog a
vezetö és ezért töítént a ,hirtelen létezés.
Az utasok ,megdícsértók a veaetót ós tqeg-
köszönték neki lélekíelenlétét, amiért a kis-
kutyát,rnagmentett.e.
A llíaiyar Ornlthológusok Szöyo|sóge

február 6-án közgyűlé§t tartott §zatóky-
Navratil Dezsó dr. elnökl.etével. A szövotség
horiobásyi ,madárvártáJát áthelyeaik a ha-
lastavakhoz, A tlortobásyon épül fel Da-
rányi Kálmán madárvártáia is. A ,Kócsa,c

lesközelebb meg lo8 ielenni. Dr. Oreschi,k
JenS kegy9|611el emtékezík meg a-§zövet§ég
esyik váratlanul edhúnyt dísztasjárót, dr.
Laqbrech Kálmán egyetemi tanárról. Maid
megtartja elóadását a keresztosórliekról,

Windhaber Latos.

Ezek az érdekes &adaíak tömegesen telgn-
tek mee hezánkban az elmul,t évben és ez
óv Januáljában. Ismerteti a nálunk elöíor.
4uló három fait é§ azoknak életmódiát. A
szövetségnek szüksége van fiatalernberekre,
akik tavasszal és nyáron a".madárvártákban
a madarakat mestisyeljék és tanutrmányozá-
suk eredményéről a szövgtsé$ek Jelentést
tegyenek, I., Budake§ziút 63.

A kvtia ór rr emhor
§ok orrr{gben |ó rzoljálrtot lrrz r ku3yt nyo-
morók 8.rdlilnrk. Er e kóp cgy hollrndur rok-

klntet muat hú kutyáj{vr|.
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tol6 baladunk, de hogy a rnagyarság célkitúzéseit valóra
váltsuk, már kora ifjúságunktól kezdve kell erőnket,
ellenállóképességünket fokozni, akaratunkat, e|hatátozó-
képességünket szilárdítani. Az egé§z§ége§ életmód, helyes
nevelés mellett az egész óletre kihat a táplálkozás módja
és minősége. A szervezet táplálására, erősitéséte, edzé,
sére a művelt világon évtizedek óta rendszeresen hasz-
nálják az OVOMALTINE termószetes erősítő szert, Az
OVOMALTINE-ban Iévő magas tápértékek és életfon-
tosságtl anyagok megszerzik a szervezetnek azt az ető-
beü többletet, amelyet nélkülözni nem lehet. Az egészség
fokozására, a testi és szellemi életerő gyarapitására, a
íettőző betegségekkel szemben való ellenállás növelésére
használjunk rendszeresen OVOMALTINE{. A reggeli és
uzsonnatejh ez 2-3 kávéskanál OVOMALTINE könnyen
emószthetó, jótzű formában biztosítja a kellő energia-
forrást.

Cserkészeknek mintat és ismertetést ingyen küld a
Dn. WANDER gyógyszer- és tápszergyár rt., Budapest,
X., Kereszturi út 30 szám.

Lovak orrlenyomata, Ahogy a betörókró1
ujjlenyomatokat készít a rendőrség, úsy
íognak ezentúl a versenylovakról orrlenyo-
matokat ,készíteni. Mi célból? Hogy ne le-
hessen isntert versenylovak nevét csalásra
ielhasználni, Megtörtént ugyanis, hogy híres
lovak neve alatt más lovak íutottak, Ez az
eszme és elhatározás a lyoni versenyistálló-
tulajdonosok iejéból keriilt ki.

Bumlpatkólt a tövárogban. Most már ná-
lunk is kezdik a lovak lábát gumipatkóval
lelszerelni. Ez bizonylra §ok tekíntetben
jobb, rnint a vaspatkó, A városi z^it nagv
részben a vaspatkók csattogása okozzai ez
meg fog szünni és az idegromboló zai íéke-
zésében nagy lópóst fogunk ezzel ,megtenni.
(önnyebb is a gumipatkó a vasból ,készült-
nól, kivált az éles sarkokkaI ielszerelt vas-
patkónál. És még jobban megfelel a vizes,
,havas, ieg,es talalon, aszfalton, mint a §ze-
:ge§ patkó, mert ,még anlvira sem csúszik,
ínint az, hanem tapad. És ami iódolog: a
patkolással járó sok állatkínzás és kellemet-
lensé8i ,meg fog szünni,

|(rrtya mlnt tanu, Aubry ,kutyája rési
klapszikus példa a kutyatanura, Aubry lova-
got megöltók, kutyája látta ezt és a gyil-
kosf ,mlnden kínálkozó alkalommal megtá-
madta. Ezáltal a tette§re teíelődött a gyanít
és e bíró ítélete szerint a gyilkosnak pár-
baira kellgtt kiállnia bottal a kutya ;fogaival
szemben. És az istenítélet a kutyának adott
igazEt. ,mely a syilkosnak átharapta a tot-
kát, Azóta is megidéztek már nem e,gyszeí
kutyákat a törvény elé. De míkor .ketten
követelik ,maguknak ugyanazt a kutyát, ak-'kor nehóz dönteni, ínert a szeretett kutya
mindegyik sazdáiához hálás és híi. lgy tör-
lénl ez a mult hónapban szolnokon, hol a
barátságcs kis kutya .mindkét gazdálához
odafutott. pedic az egyik Bobbinak, a másik
meg Dolllnak hlvta, sót még a blró szavóra
is szívesen hallgatott. Ezúttal csakugyan sa-
lamoni ltéietet lrBllett volna hozni. lla a ku-

tyát szét akarták volna vágni, akkor íel-
§ikított volna az igazí Eazdüa, az, aki ne"
velte,

Állatvédelem a kultura lokmérőle. R. §e-
gesváry lzabella érdekes táícát írt e címen
a Magyarság iebruár l8-iki számába. Par-
kerrel, a nagy newyorki áilatvédó Maecená§-
sal találkozott az |rónő a svájci St. Moritz-
ban és erröl ír igen érdekesen.

Okos kutyagzebet. Ezen ,a cíinen gyö-
nyörű kutyaarcképeket ,közöl egyik lapunk a
iondoni kutyakiállItásról. A szem a lélEk
tükre. Aki a kutyának a szemébe néz, tneny-
nyi íigyelmet és érzést lát abban! A Ter-
mészet cl,mü lap közölt egy§zeí ,két ,kutya-
képet. az esyik egy okos kutyáé volt, a
másik egy ostobáé. Az okos kntya rendkívül
tanulékony, az ostqbánál pedig rninden fá-
radsás kárba vész. Lz ilyen kutya idoml-
tása valóságos hiábavaló ember_ és állatkín-
zás, És még csak kisérletezni sem kell,
mert első tekintetre rneg lehet látni, ,hosy
rnelyik az okos kutya és lnelyik az o§toba.
A íajtóI is sok fügs, Érdekes hogy ,nem a
lesszebb kutyák a legokosabbak, Igy van ez
az e,mbereknél is. Az Isten ielosztja adomá-
nyait az ő teremtményei ,között atyailag,
hogy mindegyik kapjon valamit.

lgazl és talmt tlllatvédelom. Napilapjaink
tele vannak olyan hírekkel, melyek az álla-
tok iránti szenetet túlzásait rikltó színekkel
tárják elénk, Ezek a megtévelyedések és
hóbortok azután ,mind az állatvédelem cl,me
és cégére alatt mennek a köztudatba, Innen
erednek azulán az állatvédelem elleni ho|
komoly, hol humoros támadások, llli hiába
hirde{jük, hocy ez neún az igazi állatvéde-
lem, a többi lap jó anyagot talál az ilyen
e§etekbeí és akaratán kívül is árt a mi
ügyünknlk, Most már ugyan ,rnindinkább rit-
kulnak az állatvédelem tol}forgató ellenségei,
de egy vallásos lap lesüjabb száma az állat-
védelmet az emberszeretettel állltia' szenbe,
mintüa a kettó kizárná gcymást. pedi,c mind

a kettö a jó szlv, az igEz ember, a §zeretet
és seglteni akarás kérdése. Lelretetlen, üogy
a jószívü ember akár embert, akár állatot
bántani, kínozni tudjon, Ezért kell nekünk
Assisi szent Fere,nc szellemét terje§ztenün,k,
hirdetnünk, ünnepelnü$k, hogy ,az ilyen tá,
madások a jövőben ne íordulianak eló.

Klskutyák nevelése. A kölyökkutyát még
íem lehet idomftani, nevelését, illetőleg
szoktatását azonban már 3 hónapos korában
imeg kelt kezdeni. Első a szobatisztaság. Fi-
gyelni kell a kutyust, .ha nyugtalan, ki keli
vinni. És ha kint elvég,ez|e dolsát, meg kell
dlcsérni. fta bent tette meg. mec kell szidni,
de nem szabad ,megütni, vacy az otrát bele-
verni. Kis fa- vagy bördarabot adjunk neki
játszásra, ne követ. Tanítsuk meg a nevéte,
azután, hogy parancsszóra a helyére men-
jen és hozzánk jöjjön, Ne engedjük, hosy
mástól ennivalót elfosadjon. Ije§ztgetni nem
szabad, hanem biztatni kell. Fogócskát. bú-
jócskát játszhatunk vele, valami játékszert
csinálhatunk neki rongyból, vagy bőrböl,
hogy izt kedvére cibálhassa. tta jól bele,
kapaszkodoti, emeljük íel, hogy állkapcso.
iosai erősödjenek.

Kell.e csakugyan Aü§ztrlób8n állatvódö
törvény? Ezen a clmen értekezik dr, Melkus
Ede udvarí tanicsos, az oszlrík ál,|atvédő
egyesületek szövetsésének e}nöke a Tior-
freund_ben abból az alkaloanból, hogy a be-
ítyujtott törvényjavaslatot tárgyalják és,né-
rnelyek e,llene szóltak, Lzl mondja, hagy
Németországban két évre zírlak e| esy 4l-
latkínzót, mert ez a lesnairyobb kiszabható
büntetés, Ausztriában azonban csak két he-
tet kapott volna az az embertelen embgr.
Hát mit szóliunk ,mi ,rnagyarok? Nálunk a.z
1879. X{., törvénycikk 86. §-a szerint csat
nyolc napig terjedhető elzárással vagy a00
koronáig tcrjedhetö pénzbüntetéssel büntptik
az állatklnzót, de csak akkor, ha nyilváno-
san és botrányt okozó módon követi el tet-
tét. mely csak kihágásszámba megy.
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F€AGYAR, H§.H§FEE]
A szerkeszté§t tránylt|a : Éry Emil

Egy hét óta elveszett a világ.
Szél, hó sikoltozott odakint s hegyek, országutak

kavarogtak a viharban. Vak fehérség dühöngött a lrázak
felett, a kéméuyek visítoztak s éjjelenkint nem lehetet
tudni, haldokló honvédek, avagy éhes farkasok jajgat-
nak-e az errlők alól ?

É,jszaka lett megint s a városka mögül bátortalan
fények clerengtek ki a hóbafírjt utcára. De az is csak rém-
lett talán. Lelret, hogy árva holdvilág tetszett át valahol a
sikongó felhőkön s beteg fónye ott rezgott a tenyórnyi
ablakok tábláin.

Távoli ágy{tszó vert át a hófírváson.
Egy héttel előbb kalmárzsidók hozták a hírt, hogy a

,kormányelnök elbujdosott Pestről s az rsten tudná, hol
hajtja lo földönfutó fejét ? A magyar vezér tneg nekivágott
a hóbafiljt hegyeknek. Alulról a hémet szorította, KÚbin
felől a német nyomult az {rtjába, Kassa felől szintén a
német sietett eléje lóhalálban.

Két nap óta tompa ágyrlszó hallatszott már délfelől
,s az ágy(taás mindig közeledett a városka feló. Ezért nem
.aludt senki sem.

A városka szélső házálran egyetlen ablak íénye sávo-
:sodott ki az ítéletidőbe. Hárman virrasztottak odabent,

Nagyon öreg 'ember ült q kályba mellett; zámlás-
;székben. Kopasz fejét lebocsátotta a mellóre s {rgy lát-
,§zott, mintha aludnék vagy mintha meghalt volna. De
fe]riadt váratlanul s mankójával megkopogtatta a padlót :

Ilótúpds a §íurecen
Iría: I§omúrom.l Jd.nos

<Iolgozott az asztal-
el a lámpa. Olyan-

közt, na8yapa.

Távoli nesz közeledett az utca felöl. A |eány az ablak-
hoz lépett § óvato§an kémlelődött a csikorgó félhomályba.
S az éjszakában egyszerre katonák merültekfel a hóítrvás-
ból. Nyomorult emberek vonszolták magukat odalent,
füleik zsebkendővel, rongydarabokkal átkötözve. H{rzták
magukat elcsigázva, karujjba dugott kezekkel, Soknak
sapkája sem volt s szél lobogott a hajukban. Szuronyaik
tompán csillogtak. Hótól befitjva mentek, elörebukott
fejjel.

A leány elálló lélekzettel nézte őket, de egyszerre fel-
'sikoltott. Mert váratlanul kék fény lobbant végig az utca
hosszában s ugyanakkor villám <lörgött el a város felett.
Megremegtek a házfalak, csörömpöltek az ablakok. Jobb-
ról-balról, a városka minden oldalán, megmozdultak a
hegyek,

Felsikoltott a leány, az aszta|ig lrátrált, befogta a
szemét s térdrebukott, mialatt könnyek pata*zottak az
arcán:_ Istenem, §egít§d meg őket l
. A földindulásra az asszony is ijedten ugrott fel a tánr-

lás székból:

- Mi az ? Mi történt ?

- A várost lövik, édesanyám - szepegett a leány.
Az öreg megkocogtatta a padlót;

- A hegyeket ágyttzzák csak. . . No, semmi az . . .

Tudom, mert ott voltam Napoleonnal . . .
Az asszony az ablakhoz lépett s a függöny rnögé bujva

leselkedett a viharban mozgó utcára. A leány térdepelve
sírdogált az asztal előtt.

Odalent írj csapatok masíroztak : fehérvállszíjas ezre-
dek. Döngve léptek az orkánban, mely éles havat vagdo.
§ott a szemükbe. Aztán ágyitk kongtak el a keményre-
fagyott íttközepén: lzzószemő, lihegő tüzérek tolták a
kerekeket, ha a vékony lovacskák megakadtak a hófírvás-
ban. Tüzérek, lovacskák reszkettek .. . áz a§§zony sóhaj-
tozlta nézte őket.

És akkor irjabb ágyírzás kezdődött a hókucsmás
hegyekben. Zengő torkaik megrázták a házakat és a völ-
gyeket. Valahol íönt, magasabbah a szélnél is, golyók
sivitoztak s távoli és kékes fények villództak. Aztán pus-
kák roppantak meg a városka másik vége körüt. Éles
vezényszavak, nagy kiáltozások rec§entek át a viharon.

Aztán csönd lett. Csak a szél orgonált s apró darával
c§apta végig a házak fedelét.

Már a huszárok kocogtak az utcán. Lovaik meghaj-
szolva lépkedtek, a lovasok csákóforgói himbálóztak p
szélben. Lovakra, huszárokra fehér bundát h{rzott a íer-
geteg. . . Megint puskák csattogtak az erdők alól s ágyu-
szó rengett a tájon. Az udvar felől lábak nehbz topogása
hallatszott.

Mire íöIneszeltek a szobában, két betegápoló katona
véres tisztet vonszolt befelé, kezénél-Iábánál, A leány
ugrott föl elsónek s a katonák elé sietettt, Egy-hó volt a
két katona. Egyikiiüc megszólalt: "-; Lövés érte a hadnagy urat, kísasszony. Az Isten
nevére, f_ogadják be, míg utánajön a $oktor {rr . . .* Ó, hogyne, hogyne - válaszolt félénken a leány.

- Hozzák csak be. . . Ide ni, a heverőre. . .
A két katona belihegett a hadnaggyal, akinek C§ákót-

lan feje élet nélkül csüngött hátra. Hótól volt fehér a had-
nagy, a mellén vékony csíkban hírzott át a vére. Vérhab
ütődött ki a száján.

Lefektették.

-- No, mi lesz már ?
Fiatal leány valami kézimunkán

nál, amelyre széles fénykört hintett
kor szelíden nézett fel:* Csatáznak a hegyek

Az öreg felsóhajtott :* Haj_haj . . . Ilyen ittő akkor sem volt, mikor Napo-
leon a Berezinának hajtott bennünket . . . Mert ott voltaÚ...* s megingatta kopasz fejét.

A kályha másik oldalán egy a§§zony ült, szintén tám-
lás-székben. I(ét kezét az ölébe ejtette s a szék támlájára
hajtván vissza magát, aludt.

A szél végighttzott az utcán, hó seperte a falakat s
feljajgattak a kémények. Itt-ott írjabb ágy(rszó rengett
át a vilraron. De mfu közelebbről.

Szótlanul dolgozgatott a leá,rry. Keskeny ujjai szapo-
$1 iátszottak a lámpa fényében s csöppkontyos feje félig
beleolvadt az ernyő árnyékába. Uralkodni akart magárr,
de minden ágyűszóra összeremegett.

Az öreg megmozdult:* kik csatáznak odakínt ?
-- A mieink, meg a németek, nagyapa.._ S ki vezeti a magyarokat ?* Nem tudjuk, nagyapa - mondta halkan a

s elcsuklott.
leány

Mert az ágyúszó már rnegcsattant a városka t{rlsó
házain is. De aztán *- éppoly hirtelenül * elhalt minrlen.
Csak a szél táncolt kurjongalva s amint összecsapta bokáit
toronymagasra porzqtt fel a hó s láng csapott ki a kály-
hából.

- A vőlegényetl is velük van ?' A leány lehajtotta arcát':

- Nem tudom, nagyapa. . . A Duna mellől lrt utol-
jára. . .

- Haj_haj sóhajtott az öreg s mankóját a
padlóhoz kocogtatta.
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t]tt leküdt a haclnagy rlolrányszlnű atil]ában, szélvert -* lJgy, ítgy.
}tajjat. Kardja nagy csörömpöléssel cs{tszott, le a heverőrői. § mi ujsá$ íl

A két katona tábujjhegyen, sietett vissza, a leány nagyvi.lágban ? .,,
meg az anyja tanácstalanul áll1l a sebeitren hör§ő tiszt -^ hz Isterr
,előtt. Kint zengett a vihar s hegyek döriimböltek a szilaj tut§a ** sóhajtott
ágyüzásban.A szomszédszobábólolykorát-átlengeltafalióra az oryüs. * Há-
ingája: tik... tak... De akkoríelüjjongott afergeteg. ". romhótóta, hogy
Megint ágyitk csörömpöltek az ablak alatt . . . A leány belcvesztünk ahó-
térdreereszkedett a haldokló elött s imádkozott. ftlvásba, nincs lu*

Csönd volt, nagy csönd. Nagyapa kocogott a rnan_ domásunk setnmi-
kóján: ről" IJjesztendő-

ílyen iclőt Napoleon sem órt meg, . . Mi leheü
most odakint 1}

A hadnagynak megvonaglott a szája, tle a szemét
már nenr bírta fölvetni, Eszméletlenül mo|yogott :

*- Görgei jár,.. a hegyek... lcözt...
*- Mi az ? - sürgette az öreg.* Azt mondja * suttogott a leány, -* hogy valami

Görgei l{r a hegl,ek közt . . .

-_ Ertem, értem *- bólongalott nagyapa. ** A' lesz

kor, amikor Pest

b"v,

körül csatáztunk, a kormány elmenekült a Tiszának. Setn*
mit sein. tudunk azóta s rólunk sem tudnak semmit. csali
verekszünk előre-hátra, mert,minrlerr ellenség rárrkvet*tt'tl
magát . . .

*-- Iis most merre igyekszenelr öcsémuramék ?
Az orvos nekitámaszkodott az ajtófélíának s lebocsá-

tott tejjel beszélt az ernyő arnyékában:* Ma ójjcl a Sturecen vonulunk át, nrely itt varr a
város felett. . .

A §turecen ? **.riadtak fel mírrd a lrárman,
.*- Igenis, a §turecen * bólintott az orvo§. * "l'utl-

juk, hogy felhőkig ér a teteje, rle arra vi§z az egyetlen
üt. Hátulról most is ágyúval
zavarnak, a Sturgc tetejérr
talán a kubin felé betört ré-
met vár, de tnuszáj l. .. Mu*
száj l .. " Tavaszra talán át-
verjük magunkat Kassáig.
ahol §chlick generális leselke-
dik reánk. . . Nem tudrrm, " .

De Görgei nregmondta: vagy
át a havasokon, vagy meg-
dögleni l

A leány és anyjakerekre-
nyilt szemrnel nézte az otvosí,
akinek szakállán engedni kez-
dett a zluumata., Tirrszekerek
csörömpöltek az utcáu. Au
ágyítszó erősödőtt s a zengő
vihart tíllszárnyalva hömpö-
lyögtek a hegyek. 0lykor
kékes fények villogtak a
messzi ágyúk torkaiból.

Az öreg a feiót csóválta:
-* Ki az a Görgei ?

-* A vezérürrk * rnondta tompán az olvo§ ós mialat1.
körszakállára árnyókot vont a lámpa ernyője, a feje le-
csuklott. _. A vezérünk ő. . . Harminc esztendós csak, ele
acélszeme előtt megremcgnek a legvénebb táLbornokok ...
Kurta gubában jár s gyalogosan verekszik.. . FIat nap-
pal ezelőtt a csákóját lőtték át, mikor alrodricsi hegyoldal-
ban egyedül vódte az ágyirit"

Elhallgatott. A rnásik szobából élesen áthallatszott a
tik-tak . . . Aztán {rjabb rohamba tornyosult a szól, hogy
megrázta a ház tetejét. Az utcán s{rlyos ágyítk döngtek
Ie. . Az orvos íöleszmélt :* Igen... a vezérünk.,.

Megnézte az fuá3át s összecsattantotta a sarkantyút ;

.".- Bocsánatot kórek, időm lejárt. . .

A haldoklóra pillantott :* Ne feledkezzenek meg a hazaérL meghalt katoná-
ról . . . Még egyszer pardon, hogy ílyen időben voltanr
alkalmatlan. , .

Meghajtotta magát s csöndben távozott, Szótlanul,
és sokáig nóztek utána. Az asszony felsóhajtott:* Istenem, mi lesz velünk ?

A leány akkor már az ablak nrellett állt, a fúggöny
mögé takarózva. Egyszerre hátrafordtrlt :

-- Éaesanyám t .. .Édesanyám.., Ittjönavezér ! .. .

Edesanyja az ablakhoz sietott s előrefeszülve leske-
lődtek kifelé. Az á8y.{rszó gyengült rrrár s mintha a §turec
irányának távolodott volna. A vihar felújjongott,

Az utca közepén tiszticsoport brrkkant fel ekkor a
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a vezér bíztosan,
Sarkantyú pendült

megforrlult, de nem állt
akkor már az ajtóban
Igy kezdte:

meg aí előszobában. A leány
fel a haldokló mellől. "dz orvos
állt. Idősebb, kőrszakállas tiszt.

* Hölgyeim! Bocsánatot
kérek az éjjeli ltáborgatásért;
de {rgy lrallorn, ide hozták be
Karosshattnagyot..,

Meghajtotta magát, be-
mutatkozott. Áz asszon1- és a
leány egyszerre kérclezte :* Megmaratt ?

"_ Nem tudom - vála-
szolL az orvos. -Az erdó alól
hozták idáig. Jó barátom,
,§zegény,

Lehajolt a beteg, fölé.
Á hadnagy sfugán íeküdt a
heverón, a hó olvadni kezdett
rajta, de a vérzése mintha el_
,állt volna. Lélekzetúket vissza-
íojtva figyeltek mind a ket-
ten. Az orvos fölhajolt :

- Menthetetlen. Belürőt
vérzik.

Tisztelegve állt meg :.- Asszonyom, temessék
janak hat'Öoló lrazánkra. . .

el, ha meghal ... Gondol-

Megcsuklott.

- Istenem, }rogyne tennők meg l * sóhqitott az
a§§zony, A leány ugyanakkor sírni kezdett a kiskendő-
jébe. Az orvo§ }ánézett:

* Yalami baja van a kisasszonynak ?
Az anyja felelt :

* Oda_van a vőlegénye. . , Négy hét óta semmi hír
róla. . .* Milyen csapattestben szolgál ?* A feldunai badseregnél. Komáromból írt utoljára.

Az orvos eltünődött :

* Éppen az a §€reg vonul át a váro§on. . .
Megkérdezte a vőlegény nevét, de kiderült, hogy nem

ismeri. Nem is hallotta soha.
A kályha mellett megmozdult nro§t az öreg s man_

kójával megkopogtatta a padlót:
* Honnét és merre e rűt időben, öcsémuram l?

Á Duna mellöl jövünk, bátyám * felelte az orvo§.
*-- hlárom hete jövünk, mindig csatáLk közt, mert §zoron_
gatnak, mint a kutyát.

Csönd lett. A hatlnagy egy sóhaj nélkül feküdt a
beverőn. Az utcán tót ónek hangzott fel, de mintha vissza_
íelé meneteltek volna a katonák. Az orvos maga elé clünnyö_,
gött:

_ Nyitrai zászlóaljak . . . Most mennek a német elé . . .

Az öreg bólongatott:
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Asszonyom, tenressék 
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. . . (iutrtloljan*k harcoló

Á
31



fehérségtőI vak éjszakában. Néhai diszeikből csak ron-
gyok maradtak már a köpenyeiken. Gyalog jöttek s fülökre
húzott gallérral mentek neki a hófúvásnak.

A középen egy szikár alak lépdelt, ku*a gubában,
Keményen, elszántan tört előre. Térdenfelül érő csiznrái
§ naga§ csákója körül csattogott a hó. I(eskeny, sovány
arca, apró szakálla zazmatával volt tele. Pápaszeme hályog-
színben villant meg az éjszaka fehérjóben.

A ház előtt hirtelen me8fordult, hátramutatott a
kezével, majd a Sturec feló tartotta ki a karját.

Aztán tovább ment, összevont gubájában előrehajolva,
de keményen. A második háznál félig már elmerült a hó-
víharban. Hegyormok, kémények vis{toztak.

A leány térdrebocsátkozot, összekulcsolt kézzel l

- Istenem, segítsd meg őket l
De föleszmélt, mert a heverő felől mély sóhajtás jött

Odanéztek mind a bárman. A hadnagy egyet nyujtózott
és nem mozdult többet. A lámpa világa ráterült viasz-
arcára. A leány és az anyja imádkozni kezcleLt. Nagyapa
megrázkódott a sarokban :

_ Hej_haj. . . Kutyavilág...
Csönd volt, halottak csöndje. Az ágy{tsző már a Sturec:

felől jótt, cle mindig bágyadtabban, Már virraclni kellett
volna, de erte az éjszakára késett a virradat. A leány egy-
szer még odalépett az ablakhoz s abba az riányba tekin-
tett el, hol a Sturecnek kellett föloromlania a hideg sötétből
§ a kúszált íehórségen át látta ekkor, hogy csillagmagasrág_
ból kékes tángok lobbannak fel itt is, ott is s messzerengő
ágyitszó jön a magasságból. Gondolta, hogy ágy{tcsata van
a §turec átkelőin. Három irányba villogtak az ágyírk torkai,
Ott kellett kapaszkodnia valahol a szikár vezérnek is, mi-
alatt háromfelé viaskodott az ellensóggel, Az ágyítszó is
halkult. Csak a szél dörömbölt s a hó c5lf,l6g9lt tovább.
Nagyapa nregnrozdttll a sarokban q man](óját a padlóhoz
koccantotta :

- Amikor Moszkva alól jöttünk vi§§za, fttrkascsordák
vonítottak utánunk . . . De ilyen idő akkor sem volt . , .

Eltünődött maga eló:

- Hogy is htv|ák ezt a vezért ?
-- Görgei - mondta halkan a leány.

K,
Lurkó naplója, *

Nrncs mindtg a: etnbernek kalqngya, hanem ma uolt
1 kis Élmény.

Szépen sütöt a tauaszi nap, amidőn kitébtünk az iskola
kapuiún, én, könig és a |ercncsik, A 3-m kís eimbora, Naggon
emelkedett uolt a keduünk, vaggis kétcer hddbaütötem königet,
könig uiszont |erencsiket csapta Mdion és monta:

- Ad íaudbb !
I,{osza erre ugrotam egget, sőt íuttdsnak eredtem. Szinte

haszlalan, mer |erencsik felémd.opta a tolldafiójdt, mi bokámat
érte, szép sötét |olt lct raita, még meguan most ís, szóual :
kíttűnően hecelődtünk és szórukosztunk,

Utunk az iskola előti patkon uezetet d,t. Itt patantak
a rüggek sccs,ősz le |el sétdlt, botjdt karián pihentetue, amin
a karszalag nyugodot,

Amüú meszebbketültünk, könig meglasttotta léptelit,
kihtlszta magót, maid mególt és l1ri noncsalancal eszt

,l
t

,s szépen halattunk haza|elé, mint dohdngzó urak, mert semmí
dandrl ueszély nem uplt a leuegőben.* Izük? - uetete |öI a kérdést hanyagul lcönig.

Ferencsik bóIintotl, klcsit cl|ehéredue,
* Én a saiát döItéshez uaggok szokua * udktam kí,

mi lúdhatóan méi bengomdsl keltet a 2 uriemberbep. * Mínda
mellet kttünő - halytottam meg qz elismerés sz{uéIgis zdszlalgdt,

A |erencsik naglton néma uolt, de hogg ezt leplezze, be-
ment egg dra|ikba s még 8-m cigarettát uet.

- Paranc§olJatok, - ktn dü - hazútg ép elég lesr.
Etre mdr uccsthcs dandrí aihafielhő - hát csak éljünk a
szenuedélnek, mi rqpsúgba tart,

Rikangarodtunk az uccdra s hogg rággujcsunk |erencsík
szolgdlatkész tenyeréből, lehaioltunk a ldnghoz, Ám ami ekor
dörtént.,. mégis igaza volt |erencslknek, hogg nem lebeget
egünkön danúrí ueqzélg|elhő. " /

Dudnitllik, amint pöfékelue |eI |-enesedtünk, nem aolt
ot egg d,andr |ía se,

Csak az igasrgató úr, aki hdtratet kezpkkel felét tngatta:

- Hinnge, hinnge , . . hinnge, hinnge. . .

Aztán ércesen eldörökte magdt:
* Betgúr nébség, hdt ti Cigarettósztok ? Jelencsétek a

ténadlúst holnap az oszttiiban s jó attgd.tokna]t is.
Hdí kís naplóm, utóbít mdr ielentettem.
De salygok ls,
ott.
Nagyott, -undi*-

kérdeszte, lcetőspottt :

- Urak, nem dohdngosztok ?

- De igen - rcbektem aszt sztnlelue, hogv
1 uérbelí Dohdnplossal uan dolgom,

Fetencsik lefulszta a hajdt a homlokdba,
amelgel ol picesen tudott eszközölnl és lcisé bre-
kegő hangon iccolt:

- Pldne, ha mekktndlsr, , .

- Kérletalá§§an... - monta hutngagul s
etőuett 2-t leaentél, edgyet szúja Sarkdba ileszlelte
a mdsikqt kettétörte s méldósdgteljesen ieleszte, hoga
,l)an §zerencsélge - méldósztassatok . . .

A |erencsik körüInézett, hogg nem puskaporo-se
a leuegő ualamelg danúr úr óltal, de mitutún szabad
.uolt az út, mint a mad.ár, ggu|dt uelt elő, és meg-
gguitotta, sőt uiluaríaskodot :

- Lécu oj bátydm - lüntete ki előbb königet,
.mal nekem, is odatartota a hiúnytpdtló ldngot,

Mihelyt méIdóztattan, elkesztük ftllni a |üstöt

A Magyar_Crerké§_z8zöv_etsé8 Hivatalo§ LapJa. Elóítzeté8l ára e8y évre 3 pen8ö, em6ly egylzBrfo kuldendó be. Egyes !2ám áre 30 ítttór. CsgkkrzÉmlu
31.4?8. Szerkesztóség é§ kladóhivatal: Budapcrt, V, Nagi-Srindor útca-6. Cserkészház, Szerkogrtétért és ktadácórt íelol6i: Kotch Béla dr.

Kiad|a a Ma8ys! caerké8z3zövetíé8.
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KlsEBB sÉnülÉsrmÉt

§eWr*,-íz\ü*?Óbr,

Táborl koszt
§zakáes ; Fillk lehet sorakozní, lcdsr

az ehéd. t
Bsy hang l Leheletlen, Még nem

érrcm a kozmaíllatot,
*

- Papa, kérlek. áU| töl egy kleslt a
sz6kröl.

,* Mlórt tlaaskám.* Klvúnesl vagyolr, bogy lgaz-e ?
Ugynnls & mame azt mondta, hogy te
valórággal ráülsz a pónzedre.

Vnsutl pénztárnál
Kérek egq |egyet Kelen|öIfue - szóI

,be a pénztátablakon Pltgu.
*- Ilúnyadik oszttily, kis|iam?

- Harmaclik bé a Cukor-utcai elemi-
hen.

kl az okosabb ?

- Pisía, ne vetd azt a szegéng Ggur-
kát l Tud"od,, hogg az,okosabb enged.,
. - Tudom én iól, de azért aerem, mert

dühöngenek a
mohikdnolc. Holnap akartak kiuégezni.

Akl ldőben gondoskodott a helyrő|
* Igy nlt §zerenesésen bont vagyok

a staillonbnn. Cgnk a2 Olymptádtg
kltatt§On az élelmenr.

Áltatbarát
* Szereti az állatokat ?

Igeu. Különösen a paprikás-
cslrkét.

Afrlka besz6l
-* Halló l ,halló l Következlk Orosz-

lán La6 etőatlása. ,,Vltamlntartal-
mnuok-e n íllmoperntőr0k".

Azt a terenrburáját t lii engedte ki
a metlencéből a, vizel ?l

Állomáson

-- Kár, hogy nom hoztuk magunkknl
n zonloráí ls.

_* Hogy besz6lhetsz tlyon zöltlsóget,
* Ceak azért moudomt m€rí ü ztln-

gorán volt a |együnk ls.

A kls bölos

* Pn7qnxgnok úr, szeretnék ma ham-
utazni. A ttőuéremnek halnap luz a:
esküuője.

Hdt neked nővéred ís aan?

- Otthon ketten vaggunk test.aérelt,

Egg |il' és egy leúng. A fiú az én uaggok.

vtüókt traílkban
* Plsta báesl, ezon a béIyogen nlnes

ragasztó, hlába nyalom, nem ragad !

* Etnye, e|nye. Te vagy Stsóm a
tlzeük, nkt emlatt panaszkotllk.

A Próbaidós segédvezetőtól a cserkész-
csapattisztig nélkülözhetetlen a havonkint
me$elenő,,
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