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lLL ERES CSERKE§ZKONYVEK
Van'e valaki' aki nem §zeneti'J 

ó K o N y V E K E T?I
Saját könyviáradal olcsón gyarapílhaíod, ha előfizetsz a

FlLLÉRES CSERKÉSZKONYVEKRE
Fizessél be a ,,3l ,478. sz. Magyar Cserkész, Budapestí' csekkre

K E T T ő P E N G ő 40 F l L L É R T

s a tíéd a 4 pengő értékű bővített sorozat.

1-2. §z. Temesi cserkészkönyv, lX. kiadas.

3. sz. Úi Cserkész daloskönyv.

4. §z, Vitézségi érem, íinn cserkészregény.

aNRIt().NAl{
a kitünő szomj csillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiá_nvoznia,

*

Jól cukrozva üdítő
és egészséges ital,
mely különösen
hosszabb trtráknál
nagy ellenállóké-
pességet kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyer§-
anyagokból gyártja &

FnANCl{ ilnNRfit FlAl nr.
nagykanizsai és mo§l)ll-
szentján osi lt azai gyáraibrrn
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MAGYAR c§ERK§§z.

§ZERKE§ZT| :

DR §zTRlLIcFl pÁl

xvll,
Évrolyltl

l 935_ l 936

Fontog !mn
Figyelem !

xnszruÁurrt
utlstrÁs:

Nyomdatechnikai okokból az évfolyam címlapJát és tartalomjegyzékét kénytelenek voltunk a

_ Magyar Cserkész filléres évfolyama utolsó számába befűzni !

Óvatosan hajlítsd ki az ös:zefűrő kapcsot, vgdd ki a Magyar Cserkélzb6l a t*rtalom.
jegyzéket s ismét óvatosan hajlítsd vissza a füzőkapcsot.

A tartalomjegyzék a filléres Magyar Cserkész els6 (1935. szeptember l-i) száma elé kerül.
Akkor is őrizd meg e tartalomJegyzéket, ha nem kötöd egybe az évfolyamot !
Pl.:,,Hazamegyek a falumba... 19-20/23- azt ielenti, hogy a kórdéres cikket a ílllérec Magyar €serkész 19-20.
számának 23. Óldalán találod meg. (A borítéklapon lev6 oldalakat római sámmal : ,,ll" vagy lll.' i€löltük.}



l. yez§rcikkek és vezércikkfélék
A hcayck hóle ...
A hócökrt ünnepcliük
A nryy ekadályyorsrny (y)
Clodát vlv6 tolókoccl (Korztcr atyl) 19_2ilr!16
§ruda érdekes ......... 1116
fbcrcn órköd|ünk ..... l3ll
Éderlnyám áld|on meg at trten (Koszter
_ atya) . lll3
€s kecryunk, ho;yha {zunk t . . . .... .... ll2Z
Erzmák harce (Bodrolsy Erlk) .......... l8/l8
Flú vajyok ! ...... 

'r-20l3Gycre közénk t ...... ll|
HaJ, ha e37szor án ls t. 2ll8
Hív e íalu (anson Vilmor) 1613
|ó munkát l9-mp
Közclgdlk e klr{crony (Slk Sándor) .... 8-9/l
Légy rércn (G{dorl).. 3/l
Lcvelet kaptunk ely éderanyától ., ,, , . ,, 1 ll
Megyar Crerkérz.k ! (Vitér báró §zurmay

§ándor) ..rrr.tt..... l8l3
Megheít az angol klrály.. ll/9
Mesébe i|l6 örökség remány€ (Dr, Frrkas

La|os) . ő|l8
filért csak . . . l (Péká) ., .... ... 2l2l
l'lit .dott a cserkészet a magyarrágnak .. 

'1l 
l

lem mlnd arany, emi fénylik ...... .. . . ó/8
örlvezctókt,...., 

'tl3Pajtás, íel a homlokot ! (Kipllnr Rudyard),. l2l3
Tisztelgés F6vódnök0nk el6tt........... a1ll
15 évcs a ma3yrr leventemoz3elom...... 6l|
U3ort a ten3erbe 6l|
Uj év - úi örömök (Maior Dezs6 dr) .. l0/|
Vcrrenyután.. ....... ll/l9

ll. cserkészélet
i{ ccerkócz ül hocszú méla crtndben (i. í.) l0/l4
Akárkivel me3történhotik (Kovács K{roly) 3W
rd királyhe3y mejhódítára (Tóth Sanyl bá) 16110
A l"l. Cs. levelesládáia i',........... ll79,6123
Az iskolában (K. E.) . 6118
Az otthon sarkában (Ernő bá'). .. l7l7
Az őrsvezető él e könyv (Balla Dezs6).... l l/8
A* őrsvezetók kötetegségeí lll9
Az órsvezető önképzésc (Balla Dezs6).... t3/2l
.ülerült kedély (Király lstvÁn) all,|
üinyc (Kovács Károly) .... l9-_-20l5
l{olyen kerdien munklbe az órcverot6 l.. 7l1
H68yln yézetém őrsömet (Brlla D,).. ... 8-9/38
25 évcs e.magyrr cscrkészet (Sz6kc lmrc) U1
Kedvos Öcsike ! ...,... ,...., 6-fíS9
KésrOliünk íel a nlgy táborra (Béldy D,' l9-7D/{
|(orszcrü terv crerkészkönyvtárak kie3ésrí-

Kunyhóépítés (Balla Dezs6) 1619
,l'ladárhangverseny Debrecenben ..... .,.'ll77
líásokkel gyóngéd. megával szigorrl..,.... l t/6
Mire ió e riedó , 1|16
Mit cliná|lak e se3éd6rsverct6mmel (B. D.} 6R9
I'íít kell tenned, holy e hólök méltó utóda

|ehess . ..... l8ll7
,Ó" az 6rsben (-Leicsi) l2lZ
Örsi kirándulás ÁF
Órsl portyáz{ron (Bella D.) . . . . . .. . .. .. lS/23
Órsvczet6i tábor loveleib6l,,.....,. !9-20130
Örlvezet6k nrplólból ...... l9-20/3l
Paitác ! (-y) ..... .. . . l7l3
Tavaszi tanfolyamok e Hárshegyi Cserkész-

parkban .,.. l7ll0
Titkos rádióklubot fedeztom íel ! (Farkat

lmre) .. . 8-9lS7
15 esztendós a lX. kerülqt (Dr. Gundrum

Kázmér) 
'l2lTáborkapuk (Balla Dur6) a9_r0P.

Történrlem e cserkécrb.iton ,... 
'6117

lll. Beszámolók, tudósítások,
riportok

A me3yer cserkéczet nyirl króníkáia...., l116
A Vlll, ker. szemlenapla Kecskeméten... 1l2O
A vllág lcgnryyobb repülóterén (-ch-).. 1615
Az l936.ol berlinl Olimplász (Dieter Everg) 13/l0
Crcrkésrevetás n kórházbn (Kovács Gábor) l4l,l
Cserkósztűzoltók....... .....,.. llrr3
Ccerkészúton Aírlkáben (Lord Baden-Powell) l3/5
Egy helyszíni körvetítés loleplezésc...... ljl7
Életmentés a tcn86ren (American Vietor) a 12
Érdekessé8ek a világ mindcn táiáról....., 

'116Felhók lovagiai (,,Sirály") . lr-a0?l

TARTALOMJEGYZÉK
Hl Budrpertct légitámedál íonyo3eti

(-,sz-s) 5/l0
Yl. F6llkolai vllágbeinokrágok (Ábrán Zol-

tán) ... ll4
Láto3atá: e iubiláló Márton Laiornál (Béldy

Déner) . l1r7
Láto3etásom a ,,Hítessé8"-nél (Pellkán Pál) 4127
Légvédclmi klállítás Budepesten (Ferbcr

Mlhály) ,. ... 1822
Len3ycl emlékck (Szabó Károly) ..., l?_20l77
Levél Abes:zínlából (Cstga) lU{
Lez.ilott a 15. orezágos órsvezetói tábor ! 17|2,1
Me3yar crerkárzek Lengyclhonban 7,17, 3F, 4l8,

§l2, őlx
Mátyás klrály urelnak portyázása (Soltécr

János) . 5/l8
Nó3yszemkózt Cllk Ferenccel az úrzó-

medence rzélén {sz. Srentíványl |enö) ít1
Nemzetköri cccrkészsíverten}, (Kolozrváry

Béla)... ..... ll/l5
Mit mondenek .,zámok a vízitclep élatéél l1l2í
Riport r Fokctc Bocskorról (Fülel6 Giz§l) l7ll0
Riport a nejy crerkósziátékról,. 3/l3
§lkctnéma crerkóczek között (Tamás Laios} l2l20
Sopronl plakátulság ..... .,,..,. lllz1
Szerkerztünk ! (Lynkusz). ..... 8-r/22
Tarka híradó ,. l8l1
l3 kerékpáros örcgcscrkérz kllandozále

Aurztriában ('. í,) ...i!ltt.! 6110
Tlrenöt év. . . (-szi-) 619

lV. lsmeretteriesztés, értekezés
A clekk és a crerkérz. ll70
A cscrk{szet vllágtörténete 2í19,3l2l, 1l2l,
5l2l, 6119, |Rl, b9l4l, 1,12l, lull, lrl2l,

lil17, lő|l5, l?ll7, ,El19, l9-20/35
A írly{rról (Dr. Puky Pál).... .. l0/l8
A Hellkoptcr (Amerlcan Vlator) ........ ll8
A le3gyakoribb villemosbrlesetek és azok

mct.l6zé§é (Béldy D.). .,..,.. l?116
A mrgyar zene lánglclke (Boror Rczr6).. l7l.í
A me3h0lésról (Dr. Puky Pál) "......... 3ll9
A melcarzívű rnyák orszá3e (Vitér Temersy

Gy6z6).. .... l7lll
Amlt 1 piltáról tudnunk kell (Béldy).. ,|/l8
Amlt e vlllenykapcsolóról tudnunk kell

(Béldy Dénos) 6117
Aprór{ok innen-onnan (Béldy D.).,,,.. a;ll7
A vllá3 lcgmgrsabb híd|a .. .. 8-r/58
A vilá3 lcgna3yobb vílá;ítótornr....., . 8-9167
Au úl nemzétköri codelolkulcr (Helvay

Endre).. .,. lll27
A töv6 háborúie (§zabó Zoltán) ..... 19-20/39
Bélyctrlidonslgok..,... 2ll3
Csapat t B*lre cgodálkozr ! (A. Ö,)....... 2llB
Dctektív iskola (Tóth Sándor) . ...,.,.., 

'1ll7É3y és már a íutball órkoráról 3132
Egy épületes vita (rkó} ,,,. l9J;0l37
Étervadárrok (íízi Miska) l8/5
Fányképezóc (Kuníalvi)

l. A fényképczó3ép lelke ,.. lrll8
ll. A íényképezó3ép lelke l a lencse .. lt/lS
lll. A gépek típurai .,.. .... a,t20
lV. A felvétel an},.8e: a íilm . ,, ... ... l§/20
V. Elrő íotósétánk ... ..".,,. lő116
Vl. Ut a |obb képek íclé ... lrll8
Vll. Az e8ygzcrű Box-jépck , 

'8120Vlll. Nyári tervck .r,..... l9-10l38
Harci eseközök e növényvllágban'(Dr. Csa-

pody V.) 6116
lndi{n kcnuverreny (kép) 2ll8
ltt a tél, ltt i hó (Kuníelvl) . 8-r/8
A kötél íeltekerése túristamódrr .....,. 1718
Légvédelmi gyakorlat 8udaperten..,,,,..'7 l2O
Lé3y réeen (Dr, D{rdey |órseí} ...,...,, 3ll7
Levelsk e vllág mlnden táláról ........ .. 2/l0
Mi érdekel ? ll20, 2120, lF3, 5P, 6|26, 7ll8,

8-?|60, ll116, l3|l4, Ánlil5|2l 16!77,

Modellvatrít, mely elbír n.. "-;:ll''. :'*9','1;
Napíogyatkozás (Malzon Lárzló) ... ..'r-2;0lllt
Vlll. Nyári terv€k . l9-2O/38
Rorszul nét kl (8éldy Déncr} " .... . . . 3-9/36
Szabóba o|tott kovácrok krllcnek (-},).. l8/l3
Szombathely .,..., l9-2Dl8
Trnulhatunk.e i télmé3zett6l (Dr. Csa.

pody v.) 5/l3
Tigrlsíojáe lé3ypepírral (Baden-Powcll)... 3/l5
Tiikos írárrí nóv|egyek , lZll7
l0 nnács a téli fénykóp.zéshez (Kuníalvi} l0/8
Utazás .. .. l9-10ll2

Ved vlzcken (A Nag}, F6nök lcvclci)
l. A kinytlló kér .. . 3l1

ll. A vfz és ez embtr 1l7
íll. A víz .l.tt ., ". 3ll4
lV. Az örvény ől4
V. Szabedulír örvényból lll0
Vl. Jérból menté§ . U9l9
Vll.Ahínár ....... l0/l7
Vlll.Agörcr .,..... ll/ll
lX. A v{szkliárlt ., ,.. laa
X. Mentér úrzva .. ....,... lJ/l3
Xl. A védekez6 íuldokló mentése ... l1l7
Xll. A helál horgai . ...,.... l5/ll
Xlll, Mentás partról . a6l7
XlV. Mentés ctónrkkal l1i7
XV. A kimentett .llátá§r 

'Ei7xvl.Mí történhetlk ..,.. l9-20ll3
Vlseliünk-e szemüyeget t (Mócsy M. dr) l9-20i25

v.
Ügyeskedé§ek, ezermesterkedések
Abl.ktltztító. ,. l1lll
A ílllóres H. Cr, lránytű ......, l2lll
A hellékony zrebóra . 7lla
A ,,hlpnotiált" papír . .. ..... t-9/32
A húré3es kóiíllléres (-Tomi-) ll7l
A lrdlk (B, Kirs Farenc dr.) ,. lá/l2
A llnoleummetsrél (Tóth §ándor)..... 8-rll1
{ vllá3 sreme (Konkoly*lákó) .... r. l9-2a!6

llítsunk csrpatkarácsonyfát (Márkus Mik-

slI
l8/l
2lI

lós dr.) . .. S*9/30
A megbossrult hamisiátóko§ (-Tomi-).. l3ll6
A mókás raizoló (Toni) 3R6
A papíror lránytü (Jochs Józreí}.. .,.,,.. E-9l34
Apró bOvéstío3árok kórönréjet ivópohárral

0ákó) . sl4
Az gltört ér ögrrpforrasrtott 8yuíerzál(-Toml-) ... ,.,.... l/2l
Az en3edeímes kávétkanál 7ll8
Az czcrmester az otthonában (,,Wontolla") ó/l6
Borotvlpengo házl élesítére (Wontolla) 8*9/20
Bütyök Mlrcl m0helye (lákó} , ., . .. . . .. 8-r/l l
Büvészet (-Toml-) l l2l
Detektívpróba (-más) .. ,. . .. .. 15/16
Dlrztár8yak lzerpentin3ral.!ból (Wontolla) 4/ l 7
öobáló (*m{s) ....... 15116
É3y hasznos kis szerszlm . ..,. . ;. . . tr-20/.{5
Ellenzós sapka törülközób6l ......,. 10-10/45
Eldugult leíolyó . ...... l{/ll
E|é6 volt már r csúszásból (Jákó)........,. 8-?/36
Emeltíalr1 sátrrk . ... 10/16
,,Enyveckéz" mertgrmutetványa (jákó) . g-'9 lt2
Eszklmóíordulás Sl3
Ezermcrterccerkész mint boltos (Wontolle) 7/ l 6
Folttlrztítár. 8-9n0
Fő a takarékosgá3 {líi. 8orot J,) ....,.., 10/16
Fürtöl a lámpa (líi. Boros J,) .,. 10116
Gerztenyc 0ákó) . Sl32
Glprzkeverő tumllabdából ,... 18/16
.,Gurl.Guri".tank..... .... lr-l0/.{5
Gumihenter llnoleum ma*zotekhel (Plktor) l0/l6
Gyuíeszál (Jákó) . .... 8-9/33
Ho3yen épltlk ez indiánok wi3wamiukat

(Bereznai Aurél). li í3
Ho3yan kérzíth€tünk splrálrúgót erzter3a-

pld nélkül ! ....... . lqlrc
Jelvények és monogrammok ké3rítése fém-

b6l (Péká) .. ul6
tó tudní. 2172
Klrácronyfa dí§zítésok (Bozó Gyqle) ,.. 8-r/28
Karácsonyvárás För8€t.t Petíéknél (-a) . 1ll5
Képkeretkészítés (lrcserekov András),,,l6112
Késnyelés (-Tomi-) ,.,...., " a l2l
Koma, ng dobd el a dlóhéiát ! (Jákó) ,.. 

'll2Krumpllsüt6 (-W) .. .. 3ll8
Már me3int eltörött egy cövek (Péká) l9-20/,15
,,Mesterséges" raizolás (Tanczer Ödon)... l0/l6
Mibcn se3íthetek az Édosenyámnrk (Won-

tolle).. ..... 
'7ll5Ncverr e3yet Dlni bácsll (Tóth §anyl bá') 7130

Nürnbergi olló ,.. ..,. 10/16
ördörlakat u}l
PrpírÉulladék (Tenczer Öaon) .......,.. 3171
Roblnson raizszerei (Tóth Sándor)..,.,.. lllZ0
Sípielek ..,..,. l8ilq
§kót to|ásrántotta...., ....... 8-rl33
Sób. áztatott krrácrony'e (Möszmer Józref) &-9l20
Táncoli Cserkósz Mukil ...... 8.*9lt2
Tirztelt §zerkerrt6§é§ ! 6P5
Trdír a kétíillóressol . . ..,.,,... 7i 18

Ü3ycr re|z ez ívelt kett6scsomó megértérére 2121

M.lléklGtek : r 8-_9. §rámhoz játékok (Próba|áték, takk, malom) ; e lt-20. st.lmhoz ,,Ropo3 * tűz (daloskönyv}.



Verázsírás {-Tomi-)
z§ákba toiás.

Yl. Regények, elbeszélések,
rlt|eírások, jelenetek, tréíák

Abcrszinie (Ábrahám Zoltán) ..,...,,. ,..712
A vízicserkészet (Nagy György) . . .. lr-r0,ng
A ,,Fokate Boclkor" (Pápaszemel kígó él

Pioton) ll/17, lzilS,l'3l17, 14/l5, l§/l3,1ó/l€
A rát (Sientiványi Jenó) 3l9
A iyönyörű Svádorszá3ban (Dr Borsiczky
Sindór). .,..,,....:: ll]

,A klncr(crcs6 R. L, §tevonron l/5, tr/5, tl§,
4l5, 5l5, 5F, rF, a_rll7, |9lt., tU2| l?!s:

l3|7, l1l7l, lr|5
A mrtyar zlrzló (Szentiványi Jenö) ...... 

'1l5A ouóevadá:z (- Texlt -),,,.,,"..,. l8i2
A ;ikk.nctíiú (Kóre lános) 116
Á tákozló íirl (rz. Szintiványi Jen6) .... &-?Fl
A t0znóba (Sicntlványi Jenó) .. l7i5
A zöid Pokol (American Virtor naplója)

llll3, l2ll3, lt|ll, l119, l5/t8, ló/l3, lr_/l3,

Ar tll{vedt 3allm bocskr, . . . . . .i11']:,'.\|rli
Az utolró tuzér (rz. Srentiványi lenó) .,. 5/l0
8alrtoni kelend (2oltón Lárzló) , 1il5
,Bivelykatlnd (Fáblán Gyuta) :,.... .. ,. -: _ 2l^1.3_

Críriian Knudicn k.Écaonya (Lévaí Alaios) &-9l3
C*crkérru*mmel Albionbln (Erdélyi F, és

Pepp F) . . , . . . ,, 8-9 |2, l0l4, ll F
Cine3e Leci ollmpíai bainokrágot rende, _,.

{Timek Tamác Laios} ,. . 
'r--2q!!6Cri3abölcsek (Dorozsmey János)......... 7!3|

Dáiid ér Gó'íát (szcntiványi Jenő) ..,... l8/5
Dóme so3éd rir clbe*z*l (Csrnády Sándor) lll8
Döfó3n§k ar ágyrik Abesrzíniábrn (Mac

Hcrel} , 1|l4
Ér eitola között (Bátori György) .. 3l7, 6i7
Egy kis íentázia allll.
Emlékaz6írások e kínai meg il iepán há.

borrtból 8_rl21
'Faragó párztorok (Bencze Lálzló) ... lr-10/16
iFettámed& (§zentiványi Jenő) .. l§/9
Filmexpedícióval Grönland szíget{n (Uzóni

Llszló} . l8/l.t, l9-20ll'
Fulgur (Koszter atya) l/ll, 2|ll, líll, 1l12,

Jlll; §lll, Tlll, 8-9|S, lalll
Geo-moríoló3iei tréíák (Peia Győrő dr.} f |l3
iHrlló. Bl.Pi ! (Tréfa, §tro*í Mihály) ,... l§/3l
,ó00 kilométer a Dunán (Béldy Dénel) "... 3/t8
Hogynn lerr r zöldíülüból krokodílvadász

(- Texar *} ...... 
'tl9'Hucrárcsíny (§rentivinyí Jenő) ,.....,... l l/§

iKalóziáték (Pápaszemer kígyó} ., 4130
.Krokodilíogás - lacszóval; {- Texas -) '1l2,Lükg Tóni ekrdémiáie {Zsoíka) 1818
Lüke Tóni clerkészakadémiáia (Zsofka) §ll§
iMénnydörö8 mes.s:iról (Antal 6yula) l9-r0/23
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A kir Flcér bíne (Crepó lenó) . . .. " 

.. . , 4|26
{ kutyr mint az embcr se3ítóie, E-rlS4
Allatok l mondákben ér mgcékben (Németh
, Józsoí) ői2'a
Allítrunk a madaraknak karáeronyíát (Dr.

Nery Jsn6) .,.,..,.. lR6
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A kínrl nranderln (-x*}. .. U34
id klr botlchcmrsek (Pico Gy. ) . " " ". " l-ri43
A klrclrrk4rz (F"{ell Ernö)". ".., lll28
A Mátre k|ncre (-etlry.bt'-) ".,,,",. 8--r!16
i{ llliom t0ndérc (Kovlch Fcrenc) . ,", L?iU
Ar árnyképltlvi3lr (Hetíaluey E3on) ..",. ll129
Alrnl rnncal történ.tc mo4óképckbcn

{Tót!r Sanvikr) al30
ÁrvePigte:.".:"". ..,. l8i3l
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AGYAR C§ERK§§?

xvtl. ÉvrolyAx, l. szÁm
gtörtzerÉst oU: EGÉ§z ÉvRE z pcNcő.

ecvgs szÁtl ÁnR zo rtl#x

§ZlRKE§ZT|:

DR. §zTRlLlcH
l9t§ §zÉPTEtt§FR l.

M§GJEtÉNtx n nó t-ÉN És ts_Étt
cse rcrszÁutA: 3l.{28

pÁr

vár
aki

GYERE I(U?.EN K!
Nézd, olyan czép a világ l Annyi gyönyörűség

rád ! De mitér, ha nincsen, aki vezessen, ha nincsen,
eet megmutoga§§a neked.
Gyere közénk cserkésznek ! Kirándulsz, tábo-

nozoln megtanulsz saját lábadon járni, 'megismered

Hazádat, világot látsz s végül. mindenki által becsült
kemény férfi lesz belőled.

Ma már dicsőség cserkésznek lenni ! Minise-
terek és államférfiak kerültek ki a cserkészek közüí.
A két híres úszó, lárány és a rekorder Csík cserké-
§zek, az afrikakutató Almássy cserkész, a hires vitar-
lázórepülő Rotter Lajos cserkész .

Ha pedig nem lehetsz ccerkész, állj be leg.
alább a Magyar Cserkész olvasótáborába ! Lehet
lélekben is cserkésznek lenni, lehet magánosan is cser-
készkedni. A filléres Magyar Cserkész kinyújtja feléd
kezét, hív olvasótáborába. Anyagi akadály nem lehet,
rnert hiszen havi hrlsz fillérért két számot kapsz. Csak
akarnod kell! Nem neked keíl eljönnöd, hogy a cser-
készet sok gyönyörűségéből kapjál, a cserkészet
megy el hozzád.

Minden igazi cserkész olvasója és előfizetőie a
filléres Magyar Cserkésznek. |gy haladunk együtt -előre!

Magyar fiúk, magyar c§er-

készek ! U| évfolyammal lndu|

s meleg szeretettel

hív,
Vár és

elvár
a Ti lapotok, a filléres

MA§YAR c§ERKÉ§z.



Nint,s lt fiilrliil rrlvart irr,11,, trtittl ll l.ijnscr," 0lyntt gvit-
:rr,,t,ii, lll1,irrr liikttlt u. A ha.irik rajta hinlázír szcrszÍ|tnoli,

"r, 
ittilliirttrll;.iii1tilior l,iz.i-ltgtlrrl,cli, tritonok, n fclrór-tarajr.lzás

it;i: ltl ;rttl,i1, írlltilr, r,ísl:ttr ltigiglltttlttli,
l }1. ;! [ rl ,lrlf iliek ltt,tt.. nrinilig ilyttt a ltullítnjlirítsa.

{]},l,rlli,;itl t:sitt;il tltl,gitllctóst,ktlt leszakatl jl hinta § &

Irl,:lrrtr, iiiiili |i!llrrtl-vlintt,tli. 1llt ttrrig Íiilrlrc JlottYarrnjtnak t

l)rl írirll;iritil!,,:l,;.l {,5littli. itltri liriltllrictlttt,
]\írrst ;teiíltr yitl;l§lt*r}i li,.,lI rilr:t r',s lr,*liil liijziitl..
.1lrglili t1l,szii.z;ttlils x;llrli szrrlgíililLll gotlrlrrsli<rtlott lrrról,

ítt,í,ít, ltit tltl,v itir.|ti }iar|l*i ltiizt,lr':lrrtt ttsiillyctlőberl valll,

lcgl"crillt, irtt!Jl{:'clii tlrttlrcl,tk ús szr.rszátrrrrk az erttbcrekcl.
liittrtn.t.r,tri,

,\ tt-,ttgcr ír;,r]irs;ai §cíiil +ne li il;"crlkt-rr rr sztlge lr!, haj(l-
liiri.,ltelrtlr" llt!álzr;li llil,jlilt r:l lilttl1 Il legsziiksógtsclrlr
rlt,lgoklilti, }[,Jlt iut i:i trtr:3liir{,iitilr. lrog1" valaki a tnelttg

rig.,,1,,1' litlrijl lli, a lrirlr:11 r,izlrr,, ís ilvtln];ot, ,- - kiinnyen
rntlplrlr! t lr tis{lrii}l,

;\rrgli:l *i;zrilttl,ugliIi 1lltrt,}lti ítltnlrilran ye§zúlycsek.

Nllgy t,ízairlili srikl*1lltltlk rti,r,llliltkrl1.1till;, Úrií.rsi szirtok
lttel"erltttlIi l:rztiltott l-irl" \'ilrar l,s,,:tt'ltl ttlitttl!,rt lrtift:Irér t.ajték l
iiz it,ltrrti:jr i'liiltj§t)n},, zillrltrVtrlltitl lltrlgt.iit,ií lltrlll'rtnt:sttptlr,

TENGIREN
ltllillt. altrrl1'{,li |)(]l\t,i{\,t, 1tttllltii, t,lijt:!, i.,,j-\ 1 ,i ]],|l ],, (,.,l,i{.]-

lrril, ,J;tj ittttt&li it ltil.!t)ttlll<. ltlltt,lrlk lil,:]l \i_../._ l .., l .l \ l \1"

lvos ltiizr:lsige[" Sllk rzt,t, ll:t,1,1 Jrtis;riiril lt];,: l, .r , "],,,,-
zlil.rltr_t'okrrtr. :\lir lltiit' ltlill(l(,lliilt r,liii:,it,; trltl,_,i-. .,:,, ',. :i

ytlszr.!l1,t,.s lipll,ckct, rIr ttitg1, r,i]tltt,r.,]; t:L,t,:tl t,,1r,]. , \,Ii1]
jcIt,tt tenck.

A legrragl,rllr1.1 lrlr.it'lcl,íi : ir liíirl. liz igt,rl g\,l\,,.l .. j, l,.r;]
üz att}§0l 1l:trt,rlktrn, Ntilra az cgésZ. .\rlgliir klrlil, i;tlt,rli s

ill,clrktlr illóg a vilúgítri |lrijrik st, lálszlinak,

Dc nri cz ? Ágvírlii\,ó§ t,opo§. {]sak itt ir 1larttr)} piir
1.119n1{|,qrrrc törtilnt valatlli. i\lig iehet lJrttti ll c:lrllkrltlíl
trsíjlrcn. l.}e rnígis ! l,ig.l, 1rajli I G1,orsan l }liiris kcrtkeken
giirrltil leíclc a parl,on cg}, íurr:§a alkotn]án!,. }ít,lrtilr,silnck
t-al_vigára fclszcrtlve bille$ a kijveken. }lár ott van a llartor1.
Tolják bcfeltr a tal.v*igírl a cliilriitrgti iirr,én),bc. }íár btntttl
is iilnek s a htrlllinl ltlrrint.ja a kerekckt,iil, I)iihiingvc fortlttl

,.. . ].. ,1 
:::]a:.,1]

',.,.':,.r

Von[uljlik a st':rúíi lrajt)L

clltnc az l1ccÍltr s cgy pillartatllnn irg,v látszik,
mirrtha íi.ltord{tot.ta volna. Dc ltítla az úgy,tls

nanii\,crezú§ne}i s :r rcrrreliül Ópítctt csónak-
nak, lTtíl,r ltiitrn varrnak a vilrarzr'-r tengeren,
Alig lcirr-,t tiket cgy-egy pillantássnl elkaptti -,
hullánrok takafiák tiket hátukltttl. Látszik
ilyenkor, lrogy a benne ülők nilyen et}rber-

fölötti crőt fejtenek ki, ltogy ilu tirtilt irul-
lámzással §zelrrben taszítsák neki ír bárkitt a
kötllepte széllel birkózó teugerlrek.

Végtelen az a félóra, emi azóta elnrult,
tljra íeltűúk a bárka, Tiitnvc vRlr €rnbcrck-
kcl. [rne, a fok lelől üjabb ntcntés inrlul tneg,

.\lt grtl t,stlí,lirilszt:li,
fi3l,ciili il l 1,1lü(,,"l

.,;.;,i, ,, ..1a;.,,,

': -],;tt§li,..i

^\rtlrrI cscrkd,szck lttcltíirt,s,,rt,tl, l. :r l,,,r |,tl lltt
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Ftakétáva} ]őtttk ki egy kötéivéget a hajó
felé, ltogy azon *g.1, trőse}lh ]áncot átvonva,
a hajótörütteket ilymódon vigyék partra. T{r}-
tne§síe van a hajó. Alig látszik. Végre innen
ls mentőcsónak inciu].

A halászok városa részint ebbőI tartja
fenn magát. Az ango} tengerószeti lratóság s a
hajózási társaságok bieonyos pré.miurnot fizet,
nek a íraláxzoknak a megrnentett rakományért.
Az utasok pedíg vagyoni helyzetükhöz képest
járu}nak hozzá a halászok vagyoni trelyzetéhez.
Egyébiránt az elvégzett veszeclelmes munkával
nem nagyörr van arányban a fizetség. §ok

T'engeren

ha}ász pusztul el egy-eg,y ilyen mentés alka)mával,
r*ntiszerint akkrrr, qmikor már fordulnak vissza a part

. ielé. Ezórt t vártlska egy íorgalmas helyérr rna is
ott áll az a középkrlri vas-hal, aminek tátott szájába hul-
lanak a penny_k és a slrillingek lralászok özvegyei és árvái
,számára.

Hal rengeteg van errefelé és alig van ára. De *i loásíer,
az más. A Jo}súer-nek nemesqk ollói vannak ós pánrlétja,

hanem ára is. Napi 4*-5 loösícr ós a halász tíz év alatt
egy kis vagyont gytijthet össze. A lubster kü]önben rák.
Arról nev§zet,es, hogy szereí olyan helyeken tartózkodni,
ahol a, tenger sekély, mert tudja, hogy arraíelé sok hajó

viszik a ment6csónakot

süllyed eI. Ilyenkor ember, állat hull a vlzbe s ez a loüs/er-
nek csemege. A lobster megeszi az *ngolt * de végül mégis
t:sak ö húzza a rővidebbet és a íazékba kerül.

Ezek a partmenti zátonyok tettók azt, bogy az angol
olyarr ügyes és erős tengerjáró néppé feilődött. Aki a ré§i
idókben mcg tudta közelítenl Anglia partJait a kontinens
felól baj nélkül * legénynek számitott. EgyedüI Dover
kréta-partjainál hajózható a Csatorna.

Ha nem veszélyes a tenger s a hajó zátonyra úszík,
el lehet vontatni onnan. Erre a céIrn nagykapacitás{r, {t. n.
remorgueur-ök szolgálnak. De ha közben kitör az ,részak*
lreleti", a hajó elpusztultnak tekinthető. Tlz renorgueur
se tudná au egyr€ jobtran sziklára csírszó hajót megmgnteni.
Á hajó i}yenkor az oldalára fekszik s a hullámok egyre
beljebb viszik, neki a sziklÁs partnak. Ott aztán végleg
megakad. A parti lakosság mindent leemel ró]a, ami érték"
a többit pedig íorgáccsá zrlzzák a hullámok.

Má rnár §u egyre kevésbé fordul elő. De néha bizony
megesik.

Az angliai vizek alatt rengeteg a lrqióroncs" A viharok
s a }rábor{r lrörülrakták An$iát elsütlyedt hajók romjaivat.
Lehet, hogy a jövőb,en már e}süIlyedhetetlen hajón fogunk
rrtazni ós csotlálkozni fogunk azon, 'hogy annyi emberélet
eshetett álrlozatul Neptun haragjának.

American yialor

Sl§vÁR és E LvA R
a filléres Magyer Crerkész olvatói táborába. Elöfizetés egy évre csak 1.- pengö. §efiret& 3l.{23
csckklapra, lrlagyer Clerkérz (Budapert, Y, Hagy §ándor u. ó. Cserkélzház) címért.

Az előflzctök régrt vehetnek ar €rtéke* pályázetokban ér rérzoülnek a jutalmalrban.

ll{mú

}.t§ MAI
tlzE§§ §LŐ

3



FÖl§KoLAl
BAJ}'|oK§

}lalliro lr*llti" figyrlctn : tinnepélycs eretlnlénylrirdel,ós
következik l Yilágra harsogták a Vt. főiskolai eliákti|impiáse
I}EAC stadionjánali hangsuórói a §yőzelrne[ jrlentű *}ső-
séget. A nrarathoni kapu íiilött t8vő olirnpiai 3 ár}rírrlra
íeilrirgíák a győztes nenreetek lobogóit, míg trzoknak him-
nuszát hallottuk,

A főiskolai olimpiászo{r a 29 nemzet közítl pontver-
senyben az elsiis{:gtt a magyarrrlr harcolták ki. E ntrmcs
ver§eny tlrecl*
ménycként a
I(ormányzó Ur
Őfönréltósága
aranyserlegét
is elnyorték.
}Iuszonhárorn-
§zor hallo1,tuk
a magyat him-
nu§a hangiaií
s ugyanannyi-
.szor lobogrrtt a
magyar zft§zló
a főárbócon,
Szerntonuja le-
}rettgm ennek a
világraszóió si-
kcrnek s most
elmondhatorn,
lrogy a nagyár
főiskolások ,,jó
munkát" vé-
geztek" Nern-
zetek míkro-
íónjai lrelyszini
közvetítéseket
adtak, távol
keletre küldték
távirataikat a

(t,ü{J, 2{.}t} m, sikfutáts}, ttovács {.4üt} tn, giitftttás;, }elltós
Magda inői torna) ós Gábori-*Ferencay (tenisz l|érfipáras}.
Csapatvilágbajnokságot nytrtünk a íérfi-ttői torna. cveíé§,
vizipótú, frrtball, tiír* és karrívivásban.

A külfötdi versenyzők közül tt lettek üjbóI rtregvécltók
kosárlabrla világbajnokságukat, rlg.yszintón a íranciák a
rugtry (ejtstl l röglri) világbajnokságot 6, nómetekkel szenr-
ben. (Á rugb:i.r bemul*tó *ok rlerűt váltott ki a közönség-

ből.) Egyénivi-
lágbajntlknk a
nénret l sand-
rock (torna),
§-egner (10t} ln.
gátftltás}.

Stöck (pen-
tatlon, gerely-
votós), §iet crt
{tlíszkosz), Yie-
batr {műugrás),
Henket (tetrisr
vilá8bainok),

I-ienkel,-Webcq
kisassaony (le-
nisz vegyespá-
rrrs), §amson
kisassaony(nrii*
ugrás), ]!lauer-
me_vcr kisasz-
szony {rrragas-
ugrás, d.íszl*osz-
vetós) ; a New
Zeelandi Lowtl-
lock (1500 ui.
síkfutás), a,l
angol: §tot-
harrt (800 ltl.
sikíutás), \Yard

Japáu ujságírók és a Magyar l'ávirati íroda {rgyszótván per- (5000 m, slkfutás), Bcsforrl (100 ru, lrátítszás), Yates.
cclrként arlt* át a hírt a világnak. Hot}nrington kisasszonyck az üszáslttt}t, W}tithe l-Ieat1 kts-

A megnyitás napján nagyszerű látvány volt a 29 nelttzet a,§§uotly {80 m. gáttutás) ; a trancia Pecheux (tőr, párbaj-
únnepélyes íelvonulása ós eskütétele. §zut§n a Kormírrryzó tőrvívás)" l}tlisset (40{} trt, síltftttási ; * iapá§ l Tajima (távol-
"Ur megnyitotta a Díákcrlimpiászt. Hat &gyúlövós Jelertc, ugrús), Nitsida (r{rdugrás}. Asakunra (magasugrás) ; a len-
hogy irnriár hatodseor mdrik össze orejüket nemzctek fő- gytl lV'olasicvitz liísasszony ttégyszerf§ világbajnokllő és

iskolásaí, Majct postagalanrbok reptiltek fel. &z e§zt, Yüding {sítlytlobár).
lYyolc napi6 tartottak a ver§enyelr s a rnagyarok az A vitágbajnokságok {rgy eredmdnybtn, mint rcndezés-

{rseó-vizipóló 
-siámlran, evezésben, vivásban, torrrában, ben kitünően sikeriiltek. A magyar c*erkószek megint nagy

atlétik&ban arattak nagy sikereket. Mi rryertúk trle* a és komoly munkájnkkal segítetL*k hazuá a renrlezéshrlz,
futball vitágbnJnoks*goíis, I§gyéni világbaJnokaink: Rqj- F€Ryes §ardenpartyval eáródott & neille§ vel,§engé§. § fő-
czy (karrlvivás), üsílr (cserkészéletrojzát a rnult évfolyam- iskolai vitágbajnokság tticsőséget és *ok barálttt szereete|
}rn iiiieiiltiik), Lengycl (100,200, 1500 m. gyorsúszás), §ir a magyíu ü,óvnek. Abr6n Zoltán

\\,;i,irá

ffiffi$reW /i,_'"::, _ -.#;, i,: }'{_ __):6W--:::"I

Jrlpírrr diákrii.1érák íclvonulitstt



,*ffi§,**l,
,űrregday.

í]y pcfmi§\i{,n rlí |Ut
Lloyd (Jsbourn,:.

íllről lolt sz§ eildig ? Töltártotúnk lröse.}inr l.1*rrklns, a hajóin+s,
u,ki lralözrtlr til:l(o§ irutüittí}k Jut birtokáblr, lrelnótt bariital l Livesey
orr"os, 'lrclllrnc}* fiilde§úr segílséttével a kínc§ íelker!.sé§ére inrlulnrrli.
llet{r,c§zil( lr líisplnlula vltorli§t, §mollett k{rpitányt §zcrziidtetik,
legóny§{iut.t ío;rrdn:ll<. .íim bizahrrritllr jut Sílvernek, a íéllúllr1 ltajrl-
szakácsnal,-. Iig},szcr.lltrr *a l(ülc§e§szlget íclé való hüiózú§uk yé-
Één - kiltallgatl& lJc§zélgetésüket s borz.llmils ósszoe§kűvésnek Jónnyomára: rrhnjricsakttertt rgóselcgétrysége kulóz, sili,er u vezériik.
Mcgérk0zt(,k :r szi6t,trc, lllröllrck. -- Jlltr a rnatrózoklütl ki§záll a
partra, elrreDekül tülirlr, ..- Sllvtlr nregiil e!t!, nutrózt 

- Jinr talál-
kozlk cgy íurcs,.r lt(ilscjú elllberrcl, ü ki m:lr lrárom évt él c litkrrüan szl.
í{cí..nli ll kalózok lrrrsszülról klruktók, . . ,\ll a haíc 1 kllózokkal l *
Neilr yolt künrryú d(llgük a kiúc§karesőknek mt\"cl e kelóziJk nrin-
denre elszánt etnbcrck - netn iieílt6k meÉ a ntlguk íi.n}-ókától. .{
k3pilin}, § ír vclc (&rtóL a szigct,,n trlrilt geientla i,árba minckúInt,k,
anr(l},et lr kulrizok kcntén3, tlstrtrtlr ltlit r.esznek § most él)})ctt kc-
nrény lrnrc íolyik u geí§ndillráz törül.,.

[-]gyanebben e pillánütban íljrr! mcgkQzdiidött a tüzel.ós
.és egy pusliagolyó keresztüI súvített az &jtónyílá§on. I-{a§z-
trálhatatlanná tett* au orvos puskáját.

A tárrrarlók trgy ugráltak át a kerítésen, rrrint a majüok,
A ftiltlesúr és Gray {rjlróI ds {rjlról tiizeltck. t{árr_lm ember
elesett, az egyili fejjel eliire at udvafon belül, a násik
kettii kifeló íuhantak. De ezek közijtt az egyik nyilvárr_
valóan inlcírbll nregije<lt, ttrinL lrrí-:g§ebesült, mert {rjrt
talprtr ugrott és el{űnt a fák kijzött.

Iiettő a fiiirtr hlirriprrl,t. {.|g.y *ltnenekiilt, nóg;, pettig a
keritésen belül vetcttcr llcg a iábát. Ezalatt a fák vótlelnre
alól vagy helelr-nyoloan tarlották rizuporil tiizelós ala[t a
házat. fgylátszik, nlindegyikiik több puskával lelszerelve,
tle a tüzelés erednérrytelen ntaratlt.

Az a ndgy, aki belül jutrrtt, Iolr§nlot intdlzett a lrírz
ellen, futás kiizben kiáit,tlzva és az ertlólreB levő társaik
hátorítóan visszaüvtiltöetclt. Egésa csr:nrti lövés történ! ;
rle a lrarcosaink elsittték azokat ós eg5,ik setn lát§zott ered-
Inónyc§rl€k, ^{ nógy kalóz szemilillantírs alirt,1 fe.lrolrant
hozzárrk és a nyakrrrrliorr volt.

Job Anrlersoa," a §§ón&kule§ter vezcttt]
közópső lőrésndl lrukkant íel.

--- Üssétek, vágjátok citnbrrririi -- rajt&,
totta menn}.dtirg{i |rgngoü.

A helyzctünk tntrst teljesen te]fordult.

iiket; a feje a

rfijt.l l --- ordí-

véilet,L ház liiirül tüzr:ltünk, fetletltn ellensé§re ;
vo]tutrl< vtídetlen[il és.ne nt tudtunk visszavágni.

elijbb rttóg
rrrirstan rrri

r\ ltáz siírü ftisttel vtrlt te!e, emitrck vi§zon_vlagüs llieton-
ságutrkat kö§uijnhett,ük. A fülemben ö§szevissza keveiedeit
a sok kiáltá§, a zavar hangja, a pisztolylövések villanírsa és
c§attanásá, tzután haIrgos felhördülés.

- illenjünk ki orrtberek l liifelé és apritsrrk őket oda-
kint l Kardatránts l *kirlltott&aliapitliny.

Felragadtant egyik kardot a csonróból ós valaki ugi,an-
ekkor egy násikat lárrtott ki, rniközlren figy csuklrin vágott,
hog,v alaposan megéreztem. Kirohantanr az ajtón a tiszta
napsütósbe" Yalalii jütt a sarkatnban, n€m tudom, hogy ki
volt, Előttem az orvos üldözte tánradóját a donrboldalon és
éppen amint orlapillantottam, Iecsapott a kardjával úgy,
h,-rgi a kalóz kapálódzva han,vattesett, tlag.v vágás§al az
arcán.

?
lItTA; R. L. §T§V§N§O|§ * tsO§üITOTTA: vitóz T§f,tü§Y 6Y6Zö

Az

** t{eriiljük me§ a ház:rt bajtársak ! A hírz mögd ! *-
kiáltott a kapitány (és még ebbcn a zűrzavarban is dszre-
vettenr hangjának elvá,ltoztisrit.)

Gópiesen enge<lelrneskedtern, kelet felé fordulva és kezenr-
ben a kivont karddal meglíer.ütem a ház sarkát. A kövctkezö
Fillanatban §zcmtől-§zembe álltam Anderseinnal. Nagyot.
kurjantott és megforgafta handzsárját a fcje fölött, szitrte
ragyosott a saéles penge a napfdnyben. Még arra sern nraratlt
idöm, hogy megijedjek, a fclettem lebegő esapás elől szet-
pillantás alatt félreugrottam, a lábarn megbic§aklott a puha
homokban ós végigbukfenceztem a lejtőn.

Arrrikor kirohautam az aJtón, a tötrbi kalóz rfrar meg-
rohamozta a kerítést, hogy végeezen velünk. Az egyik vPrós
hálósipkás ember karddal a száJában éppen átugrarii Xesztlt
a kerltésen és lrz egyik lába már ideát volt. De mindez olyan
hamar történt, hogy amikor rijra talpra lódultam, minhen
ugl,anebben a helyzetben volt. A vörössipkás fickó ott lógott
fr.llúton, egy má§ik akkor dugta be fejéi a palánkon. Ill?gls
pillanat, alatt befejeződött a harc és rni győzÍiink.

Gray, aki a §arkarnban futott, Ievágta a hatalmas csó-
trakmcstert, mielőtt elhibázott ütósét meglsnrételhette volna.
Iigy nrirsikat aklior terítctt,ek le, amil<or éppen be akart lóni
a házba. Most lraláltusában vonaglott, a pisztoly még füstöl-
gött a kezében. A lrarrnadikkal, amlnt láttam, az orvo§
egyetlen csapással végzett, Abból az ötből, aki átjtrtott a
keritésen, csak egy maradt életben és ae a c§atamezón
hagyva kardjitt, igyekezett visszarnászni.

Tűz, - tüzeljetek a házból, -_ kiáltotta az orvo§ -..-
[is ti, fent, vissza a fedezékbc,

De senki senr kör,ette szavát, a tiizet beszüntetfék és az
utolsó támarlónak sikerült elmenekülnie és a többivel egyiitt
eltünni az erclőben. }Iáronr másodperc mulva az égész
ostrotnló csapatból csak az öt elesett maradt ott, négy a
kerltésen belül ós egy kivül.

Az otvos, üray ós én visszarohantunk a házba. Az élet-
hen niaradtak hatrrarosirn vissza fognak térni ethagyott
puskáikért és mitrden pillanatban újra kezdődhet a tűzharc.

Ekiizben a íüst a lrázból valantennyire kihüzódott és
pillantás alatt láthattuk győzelrnürrk árát. Hunter a lörós
mellett eszméletlenül fekütlt ; Joyce melletfe ]revert moz-
dulatlanul, átlőtt fejjel, A ház közepóu a földestlr támogatta
a kapitányt, egyik olyan íehér volt, mint a másik.

_-.. A kapitány mcgselresült * mondta Trela.wney rlr.
--- i}íegfutottak ? ._ kérdezte Snrollett rlr.
** Aki csak tudott, nregfutott. legl,en nyugodt ** felelte

az orvo§, - de van ittetl öt, aki nenr ftrt többé §emelr€.
** öten l ,-* tiiáltott a kapitány. * §z elég jó. Öt a

háronr ellen: nraradnak négyen a kilerrc ellen. ilz jobb
arilny, mint indulrisktlr. Akkor heten volttrnk tl tizenltilerrc
ellen, legalább azt ltittük, ami egyre megy,*

_ - .t ,""O"rők,csaklrnmar nyrrlcan mararltak, mert {rz az emb€r. akitTrtl:rwney rir a lrojón -ell alált, _nitt1; ázttíp e§te beIetrati iéiüú.É-ü;.-'ó;;;ia Decsúletesek pórtja lernlé§zttesen nem turlhetta,
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X,XIL fejezet

Hagyan, /re:d,drJtjtf a teagtri katantlqm?

Á lázaclók nenr tórtek vísszn. |iern esett tóbbé lövés a
íák köziil" §zok ,,megkapták napi adagjukat..n miként a
kapitány rnagát kifejezte, nri rnegtartottuk az állásunkat és
ldót nyertünk a *elresültek gonúoeására és *z ebéd elkészí-
tésére" Aíiildestlr ós jóntngarrr kint főztünk a veszóly nrellett
i* & igy neltezen hgladtunk a nrunkl:rval, annyita
rómlt§ct*tt benniinket a, hangos jajveszékelés, &mit az orvos
hetegei odalrent véghezvittek.

Á ttyolc selrtsült entber köztll csak ltírrom volt nrég élet-
ben ** egyik volt riz a k§lóz. akit a lőrésntll találtak el, aztán
H$rtei {s §rul:llel liapitárry ; köxüliik az clső kcttő irgy_
seólván. }trlott volt ; a knlóz v*,lób;rn rrrtghall az orvüs kúse
alatt és Hrtn1 er nel§ rryerl"s visszt tiihlré esurrrólet$t. lliába
pr$búllunk nr*g minrletlt trr{*. §gtlse nap h:ingosall liilrgöli"
mlnl a,u örcg kalóz *da.
lraza a *§t{tiitii§ §tlill ;

ln€rt az iités bctiirt* Lt

nr.:lltsr;tttjitt, ús aruikor
*l*lttt, btaitzta .r. koíro-
nyáját, úg_r, hogy nrnap
éjjt} csttriles*l {s észrr:-
vúi.lc,ntii *lliültöziitt .]"e-
rettttüjéh*e.

Ami a kapitrirn._vt il-
teli. stilyosan, r!e nr,,tn
él*tv*saút5,*sen sr:he-cüI t,
§*mlnifél* stervót- trt:tr;
érte veszóil,ts sirülés.
.\ttrlgrsott qrrl.r,r]jlr
tnt.rt .}o}_r t.ti&ltrr cl *lii-
:iirör' ."* eltiirt* n vírlip*-
rei:dt fs drintet tc a 1-útlőt,,
lir: ntln nasyürr; ;i urásli.
ctik gol1,ó **ak *éhán5
ianlal zuurrtt sr"{t {s sdr-
ti,tt. lil$§ a coltilrját-tarl"
§iztrisan íelrrpül --" §líJ!l-
rlot,t* az f}r,v{l§r -* de k$zhtn nóhány hótig nem sealr§d,
j.{rnia, setx * karjái: lncrrg*tnia é* csak akkor tleszél}ret, ha
fc!tf t]crtiil szüksrigt's.

Áz citt vólctlentil kapott \,á§ú§ünr a. csuiilón csak szunyog-
csípés volt. Dr. Livesey tapfi§zt tett" íá és hozzá meghúzta a
ííileulet.

lj}.rtitl tttiirti n ílilrlesiir ós az nrv$s leiilt-tk a kapitány
nre}ló t:triácsko*ni. Amire alaposan kitleszélték m*gukat, nrár
ktira dirlutáti. valt. Az trvos íeltette kalapját, fagtrr pisz-
tolyait, f*lcgnt,olt,a rövir1 kardját, a térkópet es*lrrel"ágta és
.pLrskával a vírllitn ál:ruászott a keriiús északi olclalán és
€lénk ffierultbcn cltünt a fale ltöziitt.

§raytal €§y§tt iiltenr a gctendaerőd távolí zugáb*rn,
lreh*gy azt higl,jék, ttog"v hallgatrizunk, rrríkor a vezetök
tirrrácsküznak. űray kívette a pípÉrt a szájátról és tllíelejtette
tlJra vilszaclugní, anrryirn neglepte ee az esemótry.

Ki ae örtlög iáttrtt ilytt ? -,- rlrondoíta * rlgylátszik a
dok[orn*k elrncn! au e§ze.* i{iért rrtent voln* ? * mondt Ázt hiszem a
teglrcvéshbé §em lehet ilyct rrifogrri.

*- Hát p*jtás * mondotta üray,, -- renqlber! vi!n, nem
ment el au €§üe, tle fia ö nrlttr liolo*rlult meg, jegyezd uleg e
§z&§{tlll, akktrr én va,gyok balrrnd.

-* Ucy vélent "* választrltanr az orvc§rrak, *- valami
terr"c van és ha nerN túvedek, el,nrent rrreglátogatni Ben
űunnt.

Később kiderült, hagy lgaearn t o1l, de közben trent a
h;lzban olyan fojíri lett a hőség és a kis udvar kerítósén belül,űgy lzzoLL a honr(}k a déli napsütrilben, hogy én kez<ltem a
fejenrben íor§atni ,e§y másík gondolatot, anriben már nenl
volt annyíra igazant, Kezdtenr irigytlni az of,vo§t, lrogy most

a fák hűs árnyék*b*n sétál, kfiriiií}tt* nradárdatr És ;r ii*i;
íenyők illata, ón meg itt ülijk a rxhánr a g3,alltás gererirJíilrilr
r{sad {§ ktirülöttetn annyi ;r vér, annyi szilgén3" ltolttetclrt
fekszik köröskörúl, hogy sainte rnegunelcrodtani a hel,ytiii ús
elíogott a félelem.

§gész idő alatt, arrlig íclnrostatrr a véres padlót É$ et-
mo§ogattaü, egyrnást váltott* belnem az unt_lor ms* §}
irígysóg. Ydgúl aunyir* urrít l*ttek telettetn, hog3, mikor egy
óvatlan pillanatban a kenyérzsák nrellé keriiltenr, ruegtettenl
ae első lépést. hog1, niegug*rjak ds mindakét, zsebetrret rrreg-
töltóttem kétszers{ilt tel,

Lehet, hog3,, holontl voltanr és bizonyrrs, lrtltrgy lrolnnd,
yakmcrő tettre szánlarn riiaqanrat, átn ellratároztant, }rogy
minden üvatossliggxl irár, ttilerrr tellretöleg nrégis rrdghez-
vi§uem. Ha hármi történilc ve}etllu ez a kétszersült legalátitl
holnap estig rne§nrent *z úlrlralálldl,

Á legkózelelrbi rlolog ez vol{, hogy elcserrtem egy pár
pisztolyt és nrint.hog_v pusliaporrai ds grrlr,úval tnár t:l vülta}rl
látr.a, úgy éreztetn, hogv jól íel vag1,ok íegl.verezve.

.}tagrr * lt,ry, atnit n fejembtn forgattatrr, rriagátran vúre
netlr volí. rossz, lil akar-
tatlt tnettni a h.rrmck-
*síkri}, antely kelel íclflri,
a kikütőbelyei a nyílt
tengertől elválasztJ*, az-
tán rátaláltti a .fclrér
sziklára, amelyet az cste
már megláttam és meg,
bizonyosodni arról, vaj-
jon Belr Guntt rrtt reJ-
tette-e el a csónakJá{.
vag}, nem. A rtolog nreg-
érte, rrrég ma ls azt hi.-
§zem. ltinthogy üenl
rertrélhettent, }togy meg-
engedik távozásomnt.
igy csak,,íranciítsarln'
táv<;zhattam ós olyan-
ltor surranhattam ki,
amikor senkí sent vesel
észre. Bzonyos, Ilog1, ez
teljességirtll htlytelen el-
jírrás voit és az egész

vállallrozást lcrr:ntoti*. DchilL én nrég gyerek voltam Cs nll-
§}-ön a ftjembe vetterlt ezt, a dolgot" 

- -

:\ dalag úgy í*rd,ult,, lrogy nagyszerii a}kalom klnál-
korott. A földesrlr Cs Gray a kapitány kötözésóvel voltak,
elfoglalva, az úl szabrrd volt" Áll,ctettem maganr a kert-
tósen és * sűrűségbe huzóúta.m s :nrielótl a távollétemet észre*
velrették volna, tnár *. társaim kiáltása sem {rt volna el,

§z volt a másodile lrolandságonr, tokkal nagyobb, mint
az el*ö, trrert így csrrk kót egészséges etntrer nraradt a h*z
véde}mére. De mikcnt az első, tigy ea is segíteti valamerrny!-
ünknek a megmeneküldsben.

§g:yenesen t szigct keieti partjára t4entern, mert elhn-
tároztam,,hogy a tenger felől lopótlzom a föIdnyelvre, ltogy
a kikötőhtdyről észre ne vehesscnek. §!ár késő délután volt.
de móg íorró ós napsütéses. Átxint áiiratrrltam a magas fák
alattn messec magam előt! nemcsak a hullámzás csapkodását
halltlttnm, lranem a levelek zitgását ds *z ágak lrajladozásá-
nak trangját is- ami azt ruut€rtta, lrogy & ten§er íelől a, sarr_
kottnál eröseb]r szól fuj. i§emsokára hideg levegő c§ap§tt
m€g é§ néhány lépés után kiértem a nl,ílt tlrdő§zél§e, rneg*
pillantottam a kók tengert, a napsütéses iátóhatárt, látturn,
amínt a hullánrverés f€lgytijti és elnl,eli a tarajozá§ halrját a
part mentén

A kíncses szigct ktirül sohnsetn láttam csendesnek a
tengcrt; ha a nap a fejiinkre sütiit"t, ha a levegő nent is
reztlült ós a viz tükörsima xók vtt]l, nrégis ez a hullámyerés
a part szélén szünteleniil nrenn;,dörögve rolrogott végig,
éjjel nappat. Álig híszem, hogy volna a szigetnek olyan
hel3:e, abová ez azaj el ne hatolna.

\ kirpilúny súlY*lair, {lt, nc1Tr il*tv*szúl5"estlr rn§g§cbs§últ.

n
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MEDVEKALAND
A HARGlTÁN

A liivárosi gyerneknek bizonyos szempcrntlról könnyii
dolga van. Kószen kap minclent. Az elmult hítsvétkor
egyik cukorkaüzlet előtt barna frakkos, szabályszerű és

,,icrmészethii" nyúlreklátn szerzctt derültséget a köréje-
gyűlt apróságoknak. Ponrpás nyúlálarcclt viselt, csalóclásig
hasonlatosat ahlroz, amilyen ábrázata a mezőkörr szaladgáló
tapsitülesnek van. A mi időnkben örülttink a nyitlnak lta
csák a hírét is hallottuk, Azután itt van más egyéb is. A fő,
városi fiü vált egy átszállójegyet, kimcgy az Állatkertbe és
közvetlen szemléletből tanulja meg a tertnészetrajzot, meg,
ismeri a farkast, a medvét ós Atiika rneg Ázsia egzótikus
fenevadjait, }íennyivcl másatrb a helyzete a, vidéki gyer-
nreknck. Igaz, hog}l az orrrszlán, tigris, rr távollevő íöld_
részek vadjii csak képzeletólren élnek. Viszrrnt közelebb van
ahhoz a szép titokzatos terrnósaetlrez. amely némaságában
is ezer nyelvcn tud beszélni,

A íőváros idegen szernnek gyönyöríi és ncken mégis
sokszor sívárnak tótsző kőrengt,,,tegébcn bolyongva gyakrarr
tszembe jut szúlőtiildctn, a történelnti }Iagyarországnak
leggaztla§atrtr, legvatlregrJnyes*lrb részt:, a Széktllyföld , . .

Néha egy-egy nag, tér járdaseigetén megállva belrunyotn
a szememet. Ilyenkor a viltamosok, a motorkerékpárok,
autírk kábító }rang egyvelege a zrrhatagok zirgását jttttatja
,eszcmbc, a roppant enreletes szürke paloták helyett nintlta
,a rengeteg ícrr},őerdő süvölt*nc ós a Dutra helyén a Szent
Anna-tó azúrszinét látnám ltregcsillanni. S ilyenkor nrindig
visszaidézőttik valami emlékenrbe a lepltét kergetr5 gyerntek
gondtalan idtjéből, a multból,

, A lrállorírelőttí utolsó esztetrtlii volt. Ennek a2 évnek
{íszén kószúlíjcltcrn a nagy iskolába, a gimnáziuínba.

Ekkor teljesúlt alig tíz_esztendős i,letern legszebb álma,
a tölrbnapos kirándulás. Édesin\,ánr bizony nehezen akart
elerrgetlni, annái inkálrb küldött azonban óclesapánt.

* Olyarr sápaclt, nyápic, lroltlvilágszinű r,agy § vókony,
nTinl egy cérrrakáp!ár. Nctn vr:e*L jóra, ha mindig a könyve_
ket btrjorl, Csak eredj a többive],

IJát tnontem is Osíksonrlyóra. t(örúlbelül ötvcrr kilo_
métern_v*irc volt várostrnktól ez a fenyőerrlókkel koszorítzott.
ősi muitú történelnri nevezcte§§égíí búcsírjáró hcly.-] A szekcrürrk elÉ, fogott székely lovacskák \,égig döciig-
tették az alkalmatosságrrt a macskaköves uccákon. nrajd
t{rl a válnon elhagytuk Bethlr"lnfalvát, Kadicsfalvát ésnyilt
országúttln robogott a szekér. Yirrosunk kiizvetlen köze-

l ébett több peiut-
pás kirántlulóltcly
volt, nem kertilt.
tiibb időbe ocla \i-jutni, rrrint nt:-
gyedóra vagy fél-
óra, de tnert ellen-
állhatatlanul von-
zoLt az a tcrmé-
szet, aminek ham-
vasságához nem
tapadt még kl-
váncsiak lábnyoma. .\irogy rol)og()tt a, selllicri'rnli ;r

seelícl fűzekket szcgólytzett, setrcs sodrú titikiitlii
mellett, rnintha képeskönyvet lapclztunli volna, nrerl,
minden íordulónál, kányarorlónál irj és új csodák bont*_
koztak ki cliíttünlt. r\ kerekek gördülésének, a szekér
zörgésének zajrl}la bclevegyült a ,,Jaj tte szóp" tclkiált,rig,
ami mirrdannyiszor kitört szájunkból.

llegkezclőctött tnár a nag,"-r:ritő, atnely hüsz-lrarmint:
kilométórnyi hosszúságban h{rzórlik el L;rlvarlrcl} me§ye
lratárától cgészen üsik-nak a szivéig. Tíz*tizenöt ntétcres,
szálas íenytlóriások álltak sorfalat {rz or§zágirt ntellett kél-
olrlalt kornrrran, méltósággal. Néha beléjük kapott a ltav&,
sok köpönyege alóI kiszabadult szél, s ekkor sejtehTle§etl
z.songtak, suhogtak,

Hirtelen egy utelágazáslroz értiink,
*" §z a Hargita-íiirrtőlriiz vezet ** molrclotta veuttőnli,

itle talán öt-lrat kilornéter errlel írtou.
Utunknak tatán legszebb részéhez érkcztúrrk, l{irtelctl

nagy vágyat éreztem a ierrgetcg világálra bepillantani, Nent
is inaratilam nreg a gonrlolatrráI, lranern kimtrntlottam, Az
lett a vége, hogy irarriraclmagamnral "-,egyikiink cgy itlósebb,
izmosab§ fiú Íolt -* elhatároztuk, lrogy leszállunlt, tltlki,
vágunk a rengctegnek. A többiek hadtl nrenjenek tor,álrtl
r;r.iér.n, nri'-cseiicészünk kicsit az erriőben, l,alalnclyik
pásztorkunyiróba bekéretlzketlünk nrcghálni s másnap rcg-

ijái taiaru"i majrl valatni szekeret, irmel5,nck gazilája jtj

szívvel tovább visz,
Igy is tört.érrt. .Ióleset| ltlseedelőctzköclrri ri *,uPlt,rriil,

Eleiniá bizony pelrelykiirrrryűnek éreztük a magunkkal htt-

zotr potrrOcoÉaf Cs t,lcrnózsiát. alrogy szabatljára ereszttt!' lierlvvel nreneteltiirrk a harnrattir} nttilil

neclvesen r:sillogó illatos vactvirágok ki'-
zött. (iiiröncsöi girbe-görbc lregyi l'isvón1,

kiisctkezett. A sok ,,fcl és le" kifárasztott,
lekerült rólunk a ft,lsőkatlát és nrázsányi
sűly,írnak óreztük terhünkc,i, arni az.,,előbb
még ügyszólván nreg st kottyant. .Jq.,kó.l
órála 

"iierült, amíd nagy cse lléstlk-botlások
között eljuttlttrtnk a iürdöig. ottan 

^?evésnól éi lriss lorrásvíznél is jobban t§ett,

ltheverctlni a földrc, amelyen szintc selymr's,
puha ágyat vetettek nekünk a ícnyőh le-
irutlott Tavalyi tűlevelei. Eprészéssel, virág,
szecléssel telt el az idö s csak jó kósőrrl.
amikor a nap az erdó mögül küldözgeltc
sugaralt, vettük észre, hog;, Jó lenne valami
éjjeli szállás után nézni. Nekem már a va-
ciora §em esett tírlságosan Jól. Fájt a
fcjcm, boreongás nyargalt végig ta&ieinkba"

Izomlázat kaptát a sok szalad,
gálástól meg hűlést is, hogy leheveredtél a
fűre, rnondotta vezetőnk, Már most mit
csináljurrk. }íég én íogrik kikapni, hogy
beteg lcttél. . ,

7



Egyelőre aztrnban az én rosszullótemen íeliil az volt a
iontosabb, hogy valahol helyet találjunk éjszakára._ Enrlókszem - ntondotta vezetőnk, .--. attól a hely-
től, ,ahol bekanyarodtunk, balra néhány száz lépésnyire
az erdei tisztás szélén van egy pásztorkunyhó. Oda be-
kéredzke<lünk " . .

űsakhogy előbb oclajussunk ! Amíg fel a fürdőhöz
vídárn hancúrozás közben telt el ae tL, visszafelé nenr
nagyon váltottunk szót. Az alkorryat lramar lesz{t||t a,z
crdón, minrluntalan kiálló fagyökdrbe, kőd&rabokba botlott
a lábunk. Imitt-amott az irányt is eltóvesztettük és szúrris
bokrok között tévelyegve, jutottunk vissza az ösvényre.
Bizony örcg este volt már, amlkor szuroksötétben elvolrult
clőttünk az országírt poros fehér csíkja, Na lnost,
merre?...

-_ Látjátok azt a kis fénypontot abban,az irányban --
rnonclotta vezetőnk.

}ícgindultunk, körülöttünk a sejtelmeserr lrallgató erdíí
§ egy-og}r felriasztott apróbb vatl, nyül, vagy róka inalt el
előttünk léitteirrli zajára. Nyakig poro§atr s agyonfáradtan
értürrk az erdő szélén álki egyszeríi kunylróIroz. Sárral
tapasztott fakalyiba volt, még kéménye is hiárryzott és
csak {rgy a tetején engedték ki a füstöt a szabad tűz-
helyről.

A kopogtatúsra lrajuszos, báránybörsapkás székely
crdőpásztor télretolta.a fakilincsnek a reteszét. Nen sok
magyarázgatás kellett, nrert szó nélkül is látta keserves
állapotunkat.* Adjon Istcn jó estót, írrfi lelkeirn. . . iltég §zeren-
cséjük, lrogy itlc találtak, rnc.rt ebben a rengetcgbt,n ugyan-
valóst baj értc r,olna magukat. Dehát hogyan is mertck
nekivágrti az ilyen útnak egyediil ? Hiszen mértlöldnyi
körzetlren nincs itten enrbe,ri lélek. , . Meg aztán a varíak
is garrlzclálkocluak. att aa erdő tulsó szélén a csordábarr
ölt rrreg a netlve |ggnapelőtt egy tehenet . . .

Níinrlannyian m.eglrökkentünk, s az ijedeletnre még job_
}:an tncglrorzclngtam, arconlon majrl kicsattant a tor-
róság.

*- Hiszen beteg az úrfi -- szőIt a jólelltű ertliipásztor,
altogy szem.ügyrt vett bcnn a fotogérr lámpa füstös rtlág:l-
nál. *_. Na majd nregkúrrálom én, [ulajdon szülője serrr tudná

jobban. . . Asszotry * §zólt a felcsógdnek, .-- forralj tejet
az {tríinak, mert beteg.

A házigazrlánk belém cliktálta a tcjet, jri frissen íejt
tej volt, átjárta porcikálmat, rnint az elevett tíiz. Utána
le kellctt }revelnem a szalmára ós az errlei pásztor betakart:
vastag bárányb{ir tiundáJával._ Reggelrc olyan egészséges lcsz az úrti, nrint a
makk, . . Én nreg most megyek segíteni a kornáélinak
ellátni a mackó baját . . , Ezzel már nyúlt is a falon lógó
görbecsövű mordályához és l,ette a fejszéjét.

I(ábultan, csodálkozva tréztcm az öreg kószülőrltlsét,
aztán elaludtam, rnint s bunda. Yerejtékben úszott a testenr
egész ójszaka, s nappali kiránclulásutrk álnronban ö§§z(|-
folyt a meclvékkel, íarkasokkal.

Arra ébredtem föl, Irogy a reggcli napféuy bekacagotL
a plros muskátlis ablakon, Két pajtásom tnár ott ült a
gyalulatlan kecskelábu asztalnál és itta bőséges tejpor-
cióját.

._ No§, hogy vagy * kérdezték,
* l(utya bajonr. Hasanrllt a jó tej, m€g ae alvrls . . .

* Na jó -- tnontlották társaim, -- r'eggelizzél trrcg ttl
is, aztán nóztl meg a rnelrlt,ét,

._- }íedvót ? §íicsoda ncrlvét ?
Nem is kellett reggeli, rohantarrr ki s ott a pitvar}ran

lekiidt hanyatt az errlő szörnyetege. llizotty nem lrasonlított
alrhoz, ,,akit" a mackó hlstóriák}.ról ln(,gi§mertem. Fekete_
szörű, szrlrokszín, yicsorgó fogír jósz,ág, r,olt, tryakán, mcg a
fejérr ott taltongtrrk az rllomgolyó nreg e fejsze véres
nyomai ,* I]nnek eligazttók a baját, úgy-e -.. kctlélycskerlctt
a cleróli erdőpásztor. ---* Bíz €ú tletn ltltt volna jó, ha az
irrfiakkal akatl va}a összc. , .

Dícsérgetnl keztlt.ük lriistottót gyernrekes cstl<lálattal,
az (ireg azonban elhárítcrtta.

- Senrmtség &z egész, azért. tlrclólrásztor az elnber,
hogy uregtegye, anri a mcstersÉge,

Vajjon; lneg \ían-e múg az a kunylró és ét-e nróg ntetlvtr-
ölö derék gazrtája ? irieim trrtlorn" De ügy érzenl, lrog1, k1,1.

évtizctl rrrultárr is hall0rrr, cgl,re hallonr a irargitai rctrgt,ttíl
sötót sejtelnres zugását . . , }IillúIg Ltis:-Itj.

A HELIKOPTER
A sokfajla rcpüliígópek liírzt, anrtllyclt valalta a levcgíi-

berr lchcgtek, cgyseut Jrasonlatos altlroz a góplrez, amel1,,iknck
tetején vannak kiilönös széltnalom_szárnyai. Ezek a szárnyak
arrq valók, hogy a repiilíígépct rerrtlcs nrótrrrtniiködtetts
mellett, helyből a leveg{ílre emeljék.

Az első ilyesfajta lrasználható gÉpet Cicrucr spanl,rrl
mérnök alkotta meg.

A helikopter, vagy mint a feltaláló elnevezte : ,,autogiró"
a megindulás után előro és csaknem 75 íokos szögbcn fölfelci
repüI, úgy, lrogy mint az aeroplátrnak, nottl kell nagy neki-
futó és leereszkeclő terütet,
hancm elégségcs pár négy-
zetméternyi hely is. A heli_
kopt,cr eszerint nrinden_
,hova Ieseálllrat, háztetőrtl,
térre, nagyobb uclvarokra,
anélkiil, hogy valarni baja
e§ne. Sőt arra is képes
ez a furfangos sép, hogy
a lcvogőben bizonyos nyu-
galmi pontot érjen €l,
ami lchetővé teszi a meg-
állást, illetve az egy-
h*lyben való libegést. F,r,
pfr§ze nem fix pont, ha-
rlern mozgá§, De a maga
kis nréreteivel alkaltnas
arta. hogy bizonyos oh_

jcktr-rrnok íölűt.i. ,,nrcsírlllrusson". A fe lsii l-ittlrla-
szlirnyakat csak g_vörrgc segiltlnrr)t or baj tj a, körlre n,
eg5,irárrytrarl. S,tintlatnellett el a szárnl,rriozgatirs
elégséges arra, ho§y a lrelilioplcrt gyor§írn liilf t;le lti-
pítstl.

§z igazi cnergiát itt is, mint az acroplátloknál,
az elülső nrótrrr szolgáttatja r]s r:z bizttlsitja a ltelikopter
mozgá§Írt,

Ma már az atrgoluk és gz atrrerikaiak tökéletesítették
ezt a talfilnrírnyt, atnely tllvben trrár régetr tnegvolt.

}iagy jtdentlísógc ab-
ban áll, Irtlgy neln ke ll
számára repiiliitér. }íd,g
nern ropültek ugyan ye-
lt olyan magasságba,
nint a?, aeroplánc,kkal.
cle lra tökéletesítik a
lrellkoptereket, ezek tnii-
sotlDercek alatt fogják
clérhetni azt a magassá-
got, mint a magasba lőtt
ágyúgolyó. í{a aztttán
bizclnyos magasságot el-
frttlk, l/rthatatlanul lra-
larihatnak eliírtl.

Óriási előnytik, a g5,ors
emelketlés.

Ámerican í'itllor,

fr
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SZARNYAS

A ,,THE scoUT-,-BÓL

A kétmótoíos viziBép §§cnde§en leetcsz.
kcrlett a klkötü apró hrtllrimaIra. Íllótoriai
mind halkabban rlohogtak. mís íelj§sen el
n.em halt ütcmes zörcjük. A kikötörendőrsé*
siklócsónakJa íyíl§ebe§en száguldott r re]
pülő _feté. hogy partra szállltsa §zefiélyze-
tét. Esyidelüteg a prrti mesfi§yelű beleizólta telelónba:

- llalló, megérkezett a ,,Peewit!"
Mr. Graham, a Keteskedelmi Lésltársa-

sás igazgatója nyomban rendelkezett:
-_ Banctolt Jelentkeazék, mihelyt partííl"

szállt _ palaflc§olta kurtán.
Johnny Banctoft. il Pe§lyit pilótáJa kóny-

§zcredetten elmo§olyodott, rrtikor az üeene-
tet megkapta.

- Ml a írányát rkar tólem a iónök? --
normolta. -- Ha a íejem szándékozik mes-
mosni a kétperces késésért, akkor meghí-
vom, hogy éívezze végis a legközelebbi
seízhúsz kilornéter sebességü vihart a Csa-
toltla felett.

§li*dazoniiltaI vidírnan intelt il lne $li§ye-
lőnek és treftrrdult az irodába, Ora}ram iIraz-gató kevesct tek§t(rriázOtt:

-- Sajniilom, Johnny .* kczdte a beszé-
rlct, - de attól tarlok, kétlylclt.n leszel éj-
szakai, nyugudaltnarlat nr!lkülözni.* Vaxyis?. ..

- különleses ieladai és táadásul a tehetö
lessürgósebb,
A pilóta elnyujttrtta htlsszú testét a hívo-gató katosszékben és íáradtsását palristolva

messzólalt. ltlég az ő vasidegeit is kimerí-
tetle a bősz téli viharral folytEt9tt nésy-
órás csatn.

- ParancsolJ!
_ 
Oraham Jól lnegrágOtt mindcn szrjt, mi-elótt kittrotrdta volna:

_ - Tudod, hoxy lesjobban benncd lrlzom.
Ezér.t íordulok ,hozz6d. Myers, rz Esyesültrovaíosi IJankszövet§ég eInöke iöviddcl
elóbb itt. járt. Nem ktlnyltok a ma§aslbbpénzügyekhez. csupán anúyit értek 6előíc.l|ogy negyvel!nyolc óra Élatt necyedmillió
3ranyal. kell Londonból New-YorkbÁ luttat-
1u,nk, tl.r ez. nem _slkerül. topDant ve.iteíés
éri. bankjainkat. Ee engem vaJmi kevéssé
erqekel, azonb8n az, ho8y r lermaEnsabb
luvardíJtételt számíthat,luk é3 termésrete§en
neked külön_ Jutalom lÉr, ez a tény már erÓ-sen a v4llalkozá§ mcll€tt szól,_ tlo.. átkelés az Atlantl Óceárron, ten-qernyi_ arannyat a posgyá§2iülkében?

rish.t. Főnök. Esy órai ldói kérck, trosyrendbe_szedjem ma8am é§ az embereim éi-i3thas§ák x. gépet. közben behajózhatlótok1 terhet a Bibicre. Jó §zetenc$ét!
,Azzal kivlharzott a szobdból- di mesrízta

v jllát. mintha incselkedö etmit 
- 

akairia 
-'cll

}:zn|, At ü§yelctesnek odavetettc mettet
\özben:

- Baker^ és Wilson készüllcntk. Ora1ir;\,3 az Oceánnak vá8únk . . .{ .Bibic, a Kereskéde]mi Í.é8itár§a§áR-:sszújáratrl sépe volt. öteztr liit.meüii:3,ieiett meg egyt égtlbcn, hátrlmszíz kito.:reteres óránkénti sebessé§ge!. Johnnv vi-
-if j.tr u8yanezt az o§ztályt kéDvi§eltc 

-a 
Di-.,]:nk között. Pontos vtllt és a vérlcteliip

=:5bízbató..A kért ótai idóbOl hOsi"pöióii::,léssel, öltözködé§§el töltütt el. tú ;óili;r :érképet tanulmányozta, a háitaióvő-tetlc:r alatt pedls a gép útrakészltését ellen.

Az ötv§nnyolcrdik percben már a kor.
mánynál ült Baker rnásod,pilótával és wit-
sonnal, a rádióstiszttel §gyütt. A ínótor en.
8edelmesen mecindult keze nyomásáta. B6-
c§ú,köít írt le a kikötö tölött, aatán te|,|es
§€be§§é8gel írtnak indult, miután hátrapil-
lantott a7 elmaradó pattía._ Lesközelelrbi állomás New-Yotk
dörmöcte, -. p§f§z€ c§ak akkor. ha oltal.
tnába vesz & §zeíencsel

§outlramptonbót induttak és mindaddis a
part mellctt íepültek, arníg csak lehetett. A
btit c§atornát a legkeskenycbb pontján ke-
te§zteute ós az lr partok ,tíontón repütt to.
vább. tlátom órával az indulá§ után végles
maguk mösött hasyták a szárazföldet. - -

Johnny a másodpilótához fordult:* Néhány órát al§zom, komám. Az idö a,kövctkezó ezerötszáz kilóméterre rendben.
lévónek tátszik. wilson, van valami uiság?

- semrni érdemleges. lttójárásielentés és
álialános lelhivás az Atllntin futó cózösök-
höz ielólünk.

-. EJnye! - csodálkozott Johnny és a
Jegyzótömb után nyúlt. Wilson átnyujtottajeBy2eteit és Bancroft szemráncolva ol_
v&§ta:

_" Az Atlanti Óccán északi részétt tar_
tózkodó hajóknak. A Kereskedelmi Társa-sts OB-ZNB lelzésfi §épe §outhamolont
l4,35_kor hasyta el és tJj-Fundlandba áetv.
kérünk nlndenkit. hogy kényszerleszáiíás
e§€tén a_ legnagyobb fisyelemben ré§ze§it-
§ék. - Lécügyi minisztérium.

Johnny kiíakadtl
. -- Felesleges volt elküldcniök. §zép, szép.
hogy ennyire töródnek a hlztonsaiirnrká't.
dc a titoktrrrtís az elst5. tra rz inibei---irel
8yedmillió arnnyat clpel maxával.

-_Csak nem gondolod, hosy b.irki ls tá.
mrdá§t meré§zelne?... - tlörrent fet tsa-
ker.
. _ Áz,.ördög sohasem alszik - válaszolt
kózmondással a pilóta. _ Ekkora vig;;n
elég__nagy kísértö lehet. No. de fckUdiünflc. tía,semmí nem történnék kOzben,-'kii
óra mulva keltsetek fel.

Baker Iátva társa_ fáíadt§ágát, nem za-vr^rta pihenés_ében. lgy majdúem eliei vóit
má.r., midőn Bancroít önmasátót r'eteUreúi.
Fclftissülten látott fiunkáh0' Bakei mJ.,;:lya és wilson ceruzáJának nvusodt i;iió-
xése mlnd azt bizonyította, hosy nincs htbi.Az lke rmótor _ oly egyenleteien zakatrrlt,
hogy öröm volt hallsatni.* ![enJ aludni lntett Bakernek.

ütóg hajnal €tőtt megpillantjuk a partot,
gyoí§an leszállunk, kirakjuk a terhet, Az
arany kellemes ,holmi, de valamivel értékte-
lenebb podsyász kevesebb szorongást
okozna.

kétezerötszáe kilóméternyi tÉv után végre

'elíagyotlott 
a hajnal. Ekkor lurcsa valami

keltette íel Johnny íisyelmét. Felrázta Ba.
kert is, aztán némán maguk rnösé mutatott.

Néhány kilóméternyirt a Bibictöl és vagy
háromszáz méteírel felette óriási repOlösép
tíint lel az égbolton és nyomutt [tánuk íe-
nyeBetö árnyékként.* Ml bal? * üvöltött Baker, kidórzsölve
szeméből az álmot, pont amikor az idegen
s{p föléiük ért,,* 'Iúmadásl - ordltott vissza Johnny.

- tísy lítszik, megneszelték prrdsyá§zunkat
és most teszállósra akarnak kényszcríteni,
Mondd rneg wilsonnak, hosy adJa le tádión
a hlrt!

Esyidejúles mesteri íordulattal !róbált
elslklatri a támadás elól. szeme sarkából
látta az óriásgép törzséból feléjük irÁnyuló
céppt skákat és nyornban utána mát hal-
lotta is sépük fémszárnyán a golyók kopo-
cá§át.

Baker nem küldethette el a táviratot, mert
wilson a földön feküdt vérzö vállal. Johnny
újból gázt adott, hosy kikerüljenek a lővo-
nalból és közben kitekintett a feje fölött
lévö ablakon. Két, cseppet §em megíyug-
tató dotgot tapa§ztalt. Esyrészt. hosy a
má§ik 8ép szokatlan nagy§á8a mellett is
§yotsmozgásít és másrészt, hocy megint tá-
madni készül. Bárki is ült a kormánynál,
nem volt tisztában a nemzetkózi §zoká§ok-
kal.

Baker visszamászott ülésébe és közólte
Johnnyval hogy wilson meg§ebe§ült é§ a
kídió antennáiát szétroncsdlták. csak két
lehetősés áut elóttükr vagy meg§zabadul-
nak, vasy meHadják magukat. Kétségbeeset-
ten nyomta meE a pedált és remélte. hogya felhők íölé iuthat, Á,m az üldözö ponto-
§an követte minden mozdulatát ós hogy az
ös§zeütközé§t kikerülje, Jcrhnny kényteten
volt leijebb szállní.

Azt érezték, amit üz egéi, ha macska ját-
szfk vele. Egyre mélyebbre kényszerítette
óket a mindinkább reájuk telepedó támadó-
iuk s Johnnyt kiverte a lrideg veteiték, hr
arro gondrrlt. host ott van kezc ügyélren a
rnótorházba beépített géppuskáia. d,e nem
használhatla, mert csupán esy iránybe lóhet
vele: előre. Áz idegen pedic óvakodott



elébük kerülni. tte!, h;r tesatább a tádióluk
működtrék I

, .Újra_ morakísérelte az emelkeddst, dc ptó-
bálkoz.iisa csütörtököt mon,toii.- úim-iuioit
l(ltörni,._annyira *lfogta előlük a helyet akaloz. kenytelen volt a ten8erre szál|ni éspillanat mulva tíz méternyió iOtoi---iilen-,letük is _ leszállt. Miel6ti ieteszméttreiiék
volna, már hat ember golyószórOvai- i;i}i;v;velK€zve o§trom alá verte a Biblcei. Johnny
filn,yitotta az ajtót és hang nélkiil ítlem,ji-,k€dett.

,.Aztán Bakerrel együtt csendben bekötözietársuk sebét. Az úszótesthez ütódó csónak-ról kellemetlen arcú középkorfi férfi rná-§zott át hozzá|uk és revolverét lovéire .iié_
szen tirtya, nyáia§an kö§zöntütt,
. .-. Jó napot . , . és €gyúttal bocsiina:r.rtkérek uraim a kellemetlenltedésért. A oénz-
masért 

'öttünk. 
Nem ajÁnlom az ellenáilási!Mivel választ nem kapott. hítíir,irent apoggyá§z íe|é, majd kuita p.rrrniiiii jar_

saiboz toldult:
. -]:lezzéiek, hosy áltjan.rk rr:clió|lk a
!!.olmié.t - mondotta. A szétrombolt rádiódattan lt&ygrogva lordult .lohrrnyboz.,§zerencsés lövés volt, nemde ? Ír!*nl€lem.nem_tudtak már vele §eslt§écet kóíni?
..Jobnny csak a fogai liöz-oli §riii;--1 {c-
Ieletct:
, : A2 keve§et változtat a lényegclrt Önlalan .nem. tu_dla, hosy a lengel Íeletti ka-lózl(o{lás _is íöbenláró bűn? Szlvbéli öröm-mel .nez_ném_ v98ig lelma8asztaItatását vala.,melyik hadiha,ónk árbócára.
. - NeF fogom elmulasztaní meghlvni,
ha,_sot kerül rá - válaszott szüntelen mo-tollyal a sötétarcú. - ldóközben azonbanrz a sarnálatos leladatom, fioty rflesszaba-
{ítsam n€gyedrnillió íontiól.

.Esy óra alatt készen voltak az átrakodás.
sal. Johnny majd' §zéttötte a íeJéL bosy
valaml mgnekülé§i rnódot tatáljon. de tehú
tetlen volt. Kísértésbe €§ett, hogy íetkapion
valami nehéz társyat és azt vásja a barida.
vezéthez, de elhe§§e8ette masától . ezt a
8ondotatot"_ rnert hiszen a ,következó pilta-
natbart, a Bibic a ,három embetrel egyiitt a.levegóbe.repült votía. Nem volt más-hátta,
mint ió képet vágni a rossz tréíához. bár a
hideg lutkosott a hátán. ha íónökére gon-
dolt,
_ A . csónrk távozásro készen állt, mikor c
bandita ismét Johnnyhoz lordultl '

- §zerencsés utat mindkettónknek! -bókolt udvaria§aí. * Azonban mblótt tá-
vozom, ki ,kell ielentenem, hogy nom va-gyok közönséges rabló. tla sokat tud, csak
árt vgle magának, inkább keveset íüondok.
Mondjuk, hogy a nevem §mithers. ha Job-ban tetszik, rnondhatok- más nevet i,s, hi-
szen mlndesy. A mexikói lorradalmárok
va,gy a paraguayi felkelők Dénzúsyminisz-
tere vagyok, t]gy vélem, az Önök szemé-
ben ez is tökéletcsen közömbös. Az ,ellen-
órzés a jövó héten kezdódik é§ attól tar-tok, sajnálatos hiányt tapa§ztalnának a
pénztárt,an. Miuián íacyon jól emIékszem,
hory al elódöm hasonló alkalommal kitörté
a íyakáu a dolgon segíteni akarok. §zeren-
csére alkalmam vplt a lési haderót igénybe
venni és lsy az önök - hm - kedves köz-
lemúködé§e lolytán biaalo,mmal tekintek ajóvendö elé. Uraim, köszörröml ...

tííivö§en meghalolt és a csónak tovaeve-
zett.

A kalózsóp csendesen emelkedett a leve-góbe. Mr. §mithers boldosan mosoly*ott,A repülóparancsrrok és a gép embereinek
megjutalmazása utón móg rnindiE több .rnint
tét*zázezer fontja natad- A felét beteszi a
íorradalmi kormány üresen iátongó állam-
kasszáJába, aría az idöre, amíg i vizsgálat
tart, fele me§matad neki, Nos. oz §zefen-
csés íogás volt. oondolatait a pitóta za-
valta meg, aki az útirányt tárta elébe jóvá-
hagyás vécett. Megfontollan bólintota és
vlsszavonult kabinjába, hogy kipihenje fá-
radalrnait.

- ttm. túlságosan iól sikerütt mot-
molta félálmában.

Rövid alvús utín felueszelt. i}tintha va-
lami nem volna rendjén. A nólorok §yanus
hangon dohogtak. A repülő parattcsnokít
5ondolatokba merülten talílta.* lt{i bai? - kérdezts argódva, amikora §cp k§zdett a|ább szállni,
,. - 0taj! - felelt kurtin a parancsnok. -.
Uresek a tartályok és az elsÚ. mex * har-
madik rnófor,mesiillt"

I}iztrny, a Bibic kergetése sok üeemanyl-got cmésztett. ilycn erós el[enállisra ncm
szánrítrlttak.

A második és negyedik mótor is befrtlt és
a sép máris tehetetlenül tibegett a habokon.* Tartalék? * flggatózott §zorongya a
,,pénzügyminiszter".* Nincs! _ volt a feíelei. * Més any.
nyink sincs, ho§y a partig elvergódjünk és
ott tött§ük &lra az o|artankokat.

Mr. §rrrithcrs nehezet nyomta el a károrn-
korlást. Legjobb esptben hat'óval találkoz-,batnak és a találkozás kellemetlen kérdé-
sekre adhat alkalmat" yla ez az eshetóség
is elkerüli óket, néhány óra mulva a szép,
na§y xép darabokra törik a hullámokon.* kellemetlen, hatáíouottan kellemetlen!

- mofogta, ,mialatt lelmászott a gép tete-
jóre és onnan kómlelte a látóhatátt,

tlárom órával késöbb a pre§ident négy-
c§avato§ óceánjáró elsó tisztje úszó roncsot,vótt fclledeani. flúsz perccel késöbb kide-
fült, &osy repütósép pihen a vizen. Szeren-
csétlerrsés? ... Az elóhlvott kapitány azon.
nal lofdlttatott e kofmánykeréken.

ldóközben teljesen besötótedett. A fény-
szórókat mllködésbe hozták és né§y §mbe?
körvonalait vilásították meg az aiáó alxot.
mányon, Csakhamar lelfogták a veszte8,1ö
tep{i|ó tádiótáviratát:.- Ellogyott az olajunk .Kaphatunk-e?

-- Mondiátok mes nekík - rendelkezett
a kapitány, - akár száz sallonnal is. Csó-
nakot a vizre és hamar átszállítani, mert
nem idózhetünk.
, Mr. §mithers eléged€tten mo§olygott.
§záz gallon olaj s més horzá minden iéirte-
zúsködés nélkül!

-_ Né$y embet maradjon a fedélaeten, aiöbbi állion készen, .. szükség e§etére,
le§yverrel a kéeben _ adta ki' utasításái
halkan,

udvatiasan elhárította a c§ónakme§teí
§egítő ajánikouá§át.

- Nem. annyira nem vthetjük isénybe
önöket. Csak adoslssák a kannákat. mi
majd berakjuk.

_ A csúnakmester 3 fényszóró világossásá-
ban átpillarrtott a repülőgépre. Az eiyik áb-lakon kefe§ztül néhán_v le§zakítoti- ledelű
apró ládát látott. Tartalmuk sápadtan ra-
qYO.g,.Ott a Íónyben. A csónakmester a§yán
átvillant a , hajnalban hallott rádióüzűet:
,,FisyeUétek a ZNB jelzésú sépet...

De hiszen ez nem ZNB Jelzósfi repülóséí}?_ és. mésis arany van rajta? Feiviláioií-
túst akart nyerni és odaíordult Smithers-irez:-- Ugyan uram, mi van enben i iuiiii
csomacclású. ..?

Nem fejezhette be a mofidatot.*, §emml furcsa! * horkant fel mí.
§mithets és gorombán a csónakmester ar-
cába vágott. ugyanakkor emberei a töb-
biekre fogták a revolvert. - Ha tót akar-
tok, siessetck atzal az átrakással-- szi-
szegte a csónakmester elintézése után a
mexikói.
. Aa egyik fiatróz íelmelto a következő
kannát és közéJük dobta és abban-a-nitta-
natban már benn js voit a vízben. ' Mr.
§mitheí§ _,hiába várt felbukkanására, hogy,pisziolyvégre kapja. Vésül is mesnvílsodoii,
tlo§y ottve§zett a tengerben,

A lrtatróz rzonban sokkal messzebb bqk-
kant ki a hullámok alól, mintsem várták ésió úszó lévén, hamar elérie a sözóst.
Csuromvizesen szaladt kapitilnyáhoe jelen-
té§t t6nni.

A kapitány hamar felfocta a helyzetet.
§zócsővel átszólt a repülóséphez;

- Mellénk állnil Különben lövetek!

Mr, §mithets felelt, de ném rt kapitáüy-
nak. A saiál lesénysésével rendelkezett, -*
Mindenki a helyérel . -. Tüzl

És nyombart éles dördüléssel csattant a
né$},mótoros §},orstüz,elöje.A villanást tobbanás követte. A gránát apresident vlzvonala felett csaprrtt lr" Á,
íetsó íedélzetrői tizenkét puska felelt az §l-
h*ngzott lövésre.

Mr. smithers elésedeiten bújt uiolsó eü,
bere mö§ött a repülőgép belsejébe és sebc-
sen kezdték fiasíian! a vizct, Alis emelked-
iek a levecóbe, mídón az óceánjáró mögiil,
valahonnan a lelhök közü! vitlámsyors
bukórepüléssei glázuhant egy §ziiltén §gy-
íedeles vízigép. Alis méternyire suhant el
az induló hidropIán lelett és golyóözönrrel
ál&suti]tla ei.
A nesyedik mótor e§avarját szét{orgá-

c§olták a lövedékek és darabjai Ete§§ze le-
pültek. hulltak a ten§erbe"* szép lövés * rikoltotta Johnny teljes
tüdóból Baker felé és újra támadásra fordí-
totta a ,kormínyt.

A nagy sép hiába klsérelte meg a tetr-
szállást. pilótáia hasetalan dolgozott kéz-
zel-!ábbal és már mt. §mitbers §€m mo-
§olygott. A me§maradt három lé§csavar
telies erówl lorgott u8iyan, de a mótor
bei€gen köhösött s a §ép ahelyett, holay
szárnyalt volna, tlukdácsolt. akír a betes
sas. A patancsnok vállatvonva íordult mr.
§mithershez,* viz van a mótorokban. Az úseritestet
pedls szitává tótték. f,tsü|lyediink, ha nem
segitenek. Kitúzetem a iehér lobogót..,

A sötétképú torz fintorral az arcín me-
redt ni.* Tegyen amit akat! fior?§Olia ,n

szói. -- Én nem adom meg magarn * a7"-
r.al az áeyílhoz ugíott, \

Mielött elsüthette volna. a rdpütóparancs-
nok pisztolyaggyal leütötte.

- Nem pusztulunk el mindannyiaí miat-
tad * lihegte.

A President a felt0nó iehér lobo§óra las,
§ltott é§ ismét megállt. Két íegyveres csó-
nakja indult a kalózok felé. Addisra a Bi-
bic közvetlenill mellettük pihent a ten§efen,

Mire az eszméletten §mitherst és embe-
reit foslyul ejtették, Johnny megfigyetőié-
vel együtt mit az aranyat hordó gépetl
voll.

A president tnásik csónakje is odaállt és
a két üldóuő a rnatróaokkal együit lázas
siettséggel dolsozott a drága teher átrakli-
sán. Az óriássép lassan süllyedt. a végén
már övis vízben álliak. Embeífeletti mIn-
kái vé§eztek, hog,y megmenthessék a drága
raktrmányt,

íohnny volt az utolsó, aki elhasyta a.,t

elmerülő masinát. §esítő kéz nyúlt feléje. a
president másodtlsztie kö§zöntötte.

* Üdv, bajtársl rA kapitányom kérel,
hosy szálIi a íedélzetre és ha úgy tetszik,
jelentést telret§z. Tán pihenés is fér rád.

- Ezet köszöneil Sainálom, nagyon sie-
tek! - volt a moso|y§ós válasz. -- Engcm
is köt a pafane§. az §edig hatal.mas úr, ha
nem tévedek. Jelentdsemet majd New-
Yorkbarr megte§zcm,.- AU risht! Esyéb fizenet? - kérdeztc
a tiszt sapkájáhoe emelve kezét.* §emmi! A,aaz. . , Ne felejtsd el mes-
mondani nr. §mitltfí§nek. ho§y várom a
meghlvíst ! .. . Mert üzon az ünnepólyen
ott lg§zekl
A mágcdtiszt elképedten bámult reá. Nem

tudta míre vélni n furcsa szevakai. Johnny
a vállára vefegetett._ Nti, csak add írt az üzenet€m. A koma
már tudja, mit jelent. különben tisztelte-
tem,.. §o on, íiúk! Oyerünk!

És búcsút intve, vidáman tovaröpp'ent,
A há§crdtiszt hosszan §tána fietedt, az-

utátr lólzüen íelkacagott ő is:

- lllintha nem is harcból, de Iakomáról
tívoanékl * szólt. - Ördönsös figkó! ,,.
Evezzünk. legdnyek, . .

lrordltottal 3z. §zentlYányl Jenö

NyÁRl pÁt-vÁzlr HATÁilDE|É §ZErTEMBER lo
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Fulgur (a íéríiúvíi serdült Lurkó) a illáEürbcli. i kóznrikus suíanrk
íelíedezésér,cl e vlllárrl()k hatllnras uru lcsz, llrtukálra ío8Ja -óket.
Fép€ketnqltat vclíiE, órlási löldülrltri muttklllell|poket d,pít;-bthetel-
len erősdgú óramítjleszlókkel. l;ölíedezlk & töíhi.l0tlcn.- érihetetlen.
átlűhctetlen gaborll ot. Gyrirtanak belőle koznrlkus su*orak- hultot tti
repUlőgépcketi csodrilrrtos szcrk€zetú, lriztos JÁrósu, akar 8!,ereli áttal
13 yezethetíj autíikqt. lrcrceptorukknl nrlndentl\-(i, az állanríéríluk
tltkor szobálbrt is odalátnnk. -. §otrronl diókoklról válusztlu kl mtrnka.
társalt. - A §tagynr Cserlészrzbl,tlsóg seíalt§éllével tireralakttjók
a ílrlhadsefeget. ntollyel Nu8t _Magl,arrrrszúg nreghóíl{tásúra lndtllnirk.
A kormúny ós a társ,rdalom wlük y{rn. Iíadjúrntuk clső részébrln u
n}olnorral vcszlk íel ü ku?detrn€t. }lc*vúsrirolják a főrúros nyontor-
telepelt, íelégetlk ók€t. -- U'j munkatólencket úllttarrak fel. Eiekbcn
lnlnden doI5oznl ükafó loe8tar. munkút-kap. - A má§odtk badlórat
íolyik most l A NagySzör,etsé8nekbelelerrtt-k. hogy .* mlvel é\;eken
keresztül_ hlába vrirtak az igaiiágrrr :- magúk vriszlk kezü&be ltía-gyarorsá6 3oBrit 3,z etcsaiolt telületek()t l,'lssza vesz.lk: - cíonke-
nrag1,ororszógot b€kerttlk $Eetorlt-kc1.ltesscl.. s ezzel elórik azt, hogy-
ha aknrlák - azon senkl. ienr enrber. seln állut. sem rr,Dül6déD"itt
oem haiolbot. A caerkészek _ titkos'éjlelí i,s vószedelmas m-uíkri-ral Nn8ymugyamrszá§ h§tárelt l§ bekcrítlk. ho8,y ü{lott telrc átjrir.
hatatlaunrl tc8}.ék azt ls, A szomszéd Állnmok íegyvcrkeznok Í az
egó§z tilíi8 íeezüt ílgyelenrmrI kisérl a mag!.ar esemónr-eket. . ,

XIX. l'nlnrrtl varr a levegőben. . 
"

Beláthatatlan tömeg hullámzott az ő§i korolrázó város
főterén. Valanrikor a tér kiizepttn a nng)I királynő §zobra
állt, akinek életüket és vérüket elkötcleztúk a rtlagyar ren-
<lek; nost a régi talapzaLln a htrsszita köztársaság szim-
bolikus, hatalmrrs ércszobra enrelkedik.

A szobor előtt, a katonakortlon iírízte §zabadabb lrclyen
a polgári és katonai előkelőségc.)t gyíilekeztek ; a kordon
mögöt,t sok ezernyi i§kolá§g},erclt szorongott ósszezsúfolva ;
mögöttük a tór lcgtávolabbi sarkáig s nrég tovább, az ide
torkolló rnellírkul,cák szá,iárb:tn is etnber enrbcr hátán nyiizs-
gött. Mitttha ez(|tl a ragyetgri téli napon, 10át l\prirsztlntck
ünnepén az €gész városnak § a kijrrl}.ékllek népe is idegl,íilt
volna, Irogy valanri rragyot, §zépct lássrrlr i:s tinnepcl.ictr.

A katonák a l{orzó felőt szíik utcírt tarttittak a törneg-
ben, nrng|ygn át e gyre-másra érkezttrk a szebbnói szcbb
autók, I{a]k mornrolással adta tor,ább a t(jnre€í a kocsikból
kiszállók neveit. Ní:gy nriníszter, lrárotrr z§tll)án, eg.\t sereg
főrangír katona, köztiik a légiólt főparatrcsntlka. }íost fel-
morduló, gl,rlr étjenzéstől kísórve sziirkiitr5 fcjií, termetes ür
érkezik: a hadü§yi kormánybizto§, akinek kezében össz-
ponto§ul minden hatalom pár nap ótrl, mióta a magyarok-
kal rnegszakadt a dip1,omáciai összeliöttetés ós a részleges
mozgósítá§ elrendeltetett. Ő a mai, ünnel)éIy clísz-szónoka.
Kír,áncsian várja mindenki, mit fog monclani. . .

Zlatnik Józsó elválhatatlan barátjával, Fekete Miská-
l'al együtt ott §zorongott a többi harmadikos között a villa-
lnos megálló várócsarnokánál. Itt, a kiálló sarok szö8ében
meglapulva, nem vbltak úgy kitéve a tolongó §oka§ág htll-
lámlökéseinek és a fal alacsony párkányára felkapaszkodva
Bemcsak hogy egyenesen odaláttak a szobor talapzatánál
ácsolt, nemzetl színű zászlókkal díszített emelvónyre, ha-
nem íölötte állva a pajtá§aik c§oportjának, nyugodtabban
beszélgethettek is egymással.

- Nédd-e, Józsó, mo§t érkezett az igazgató {rr l Azt
a kopott, vacak e§erlryójét tde is elcipelte ! Hogy lrajlong,
mosol;*og t

- Ne azL nézrJ most, hanetn ldc plslants, balra l Látod
azt a nagy kék autót ? Ezen jött a fő-fő muki ; nézd, meny-
n}-ien rohannak eléje l Azt hallottam, hog5, valami roppant
.Da_rcias, nagy beszétlet fog mondalri !

- Hát lriszen elég lrarciasak vagyunk már vágy egy
nete, nlióta azt a furc§a Fulgur_üzenetet átaclták a magyarok

a külügyminisztériunrbatt. Sosc volt móg ilyen puskalrl.rrtrs
a lovegő l

- Te, mi ltrhet ez a Fut8tlr ? Én azt ltlszcm, yalilnri
nagy bec§apíts az egész. Nincs ls llyen ember

* A Cslsar tanár ítr azt mondta egy §l-klrándulásotr.
hogy <liplomáciai fogás az egész, ós hogy a rnagyarok o ve§z-
tüket érzik. De én ozt nenr hi§zem. valanrlnelt kell lennie
a dologban.

_. Én nem tudom. Olyan lelretetlenekct kívánrrak l
Vagy nagyon erö§ek . . . Te, I(oleszár, nenr mész ittncn ?
Mit tolakodol ? Ugysem férsz föl, nincs hely már itt l Ncnt
hallod ? Vetld el a keze<let, vagy kirúgom egypár fogatlat n
ncmzetiünnep örömére t... Nézclcsak!... Vag1, nagyoll
eró§ek és valami borzasztó meglepeté§t tartogalnrrk, r,agy
pedig. . . Tc, rúgok t Egy-kettó-ltá_. . . Vagy ptclig sztit-
roppantják őket három oldalról, rnint cgy korha<lt rli(lt.
Tcgnap láttam a hrot,üro§ tíizórség clronulásítt a Dunalrítl
feló. Meg a repiilők l ölvastatn, lrogy negyeclóra alatt cl
tudják pusztítani Butlapestet a bornbáiltkal. }íit ak;rrttak
a magyarok ilyen erővel §zetnben l

- De valanrit,en nrógis bíznak} lnert nráskép ncln ttrer-
nének íg1, ugrální t . . . Jé, az öreg gróf is eljött, nlii pctlig
soha lttég hússzita iintrepélyen ncm vett részt. t'is ott . , .

ír rnagyar párt képvíselője. Ez szrinokolt ítgy az iisszel rt

tem,plom clőtt l És aki vele jön. . . Te, azt ls isrnerert rr

képeslapokból l Dz rr prágai ntagyar követsóg egyik {íi-
embtrc, lrogy is ltivjítk ? . . .

"-- Itrtlekes, ltogy rnennyí magyar van itt, aki}r *,,l{iis
mirrriig türrtettek azzal, lroply scrnmiféle netrrzcti lnesnror_-
<lulásra nenr jöttek cl. Ott a szomsz€dunkból a Dorogi
bácsi is, aki börtiinbell is iilt, tnert a nragyarokért beszólt. . .

_- }'szt. Tc ! Nttzd c§ak ezt n külörrös bácsit, itt az ón
olrlalam felől tolakszik át a fiúkon. Olyan, mint egy rcpíilií !
I1s a kis fiír is úgy van öltözve, miirt ö. Értlelics t

- Igen, ez repülőegyenruha. Te, ez egy hatalrllíl§
embcr l Nóztl, menrryivel rnagasalrb, mint a Drovcsics tanár
úr. Egyenesen erre lr{rzótlik. Ugy látszik, ltt akar nreg-
állni a rni sarkrtnknál.

- }-urc,sa ruha. Ilyet ttt nem láttam §ehol. Az[ hi-
szem, külfölctiek lelretnek. A kisfi{r helyes, jól áll nt,lii a
rcpülőruha.

- Hogy nézik a fi(rk t És szldják, meg lökdö§ik, nrerL
utat csinál megának köztük. Egyenesen lcleJön. No minket
nem fog lerárrcigálnl a lrtlyürrkrtíl l Én azt lriszenr . . .

Drum t Drutrr l Butn, btint. bum t . ..
A zenekar egy p(,rcrc elhallgatott, írzután rírkczrlett a

husszlta nemzeti hirnnuszra. A kalapok lekeriiltek 6 fgjck-
ről, mlndenki íelállt. Az ünnepél.y megkezdőtlött.

Az elsö szónok borotvált képű, markán§ arctl ember.
Arról beszélt, lrogy a,husszlta köztársaság negalapítása
íordulópontja volt az crnberi§ég törtérrelmének és hogy nl:r
az egésa országban sok tnillió ember ünncpli ezt a hősi.
diadalmas eseménlt... A lnegafotlok a nagy tér lt,gtlivlr-
labbi sarkába ls eljuttatták a szóttok szavait ils a tölrreg
figyelő c§endben lrallgatott. . .

A két kis rlifii azonban ltamarosan lnegtrnt,t ir százszor
hallott nagy frázi§okat és lralkan üjra berzélgctni keztlelt,
Nem hallhatta őket nrá§, mínt az alrÉol, aki nrost cgészen
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tlzárta őket a tiiIncgtől, őnrlatta azonllalr n;;ugorlt_an beszél-
gethettck -.- lnag},arul.

Te J(rzsó, rralami vnn a levegóben. Én azt, hisaem,
hamarosan nagyon nagy dolgokat iogurrk rne§éttli. Nem
gondolocl ?

.*. Félek tőle.
-- Te karácsonykor ncm voltál itthon, úgy-e ?
-- Nem. Szliácson voltatn a nagybácsimnál, akl ott

3...f}ild." igazgatója. Ott tírltöttiik a karácsonyt é§ tegnapjöttühk csak haza.

- Ó akkor te rrem ls tutlocl a mi karácsonvl*§zen.
zációhkat

*_ Az égbőt kiáltó hangot ? De, hallottarn tóla. }1e-
sélte a házmester, az öteg Bozsó.

_: 
_Tct olyan íurcsa volt l Nagymlgére indulttrnk.éppen

anyuskírval m€g a Gizikével, És alig értiink a sarokraf ae
utcáú nz a sok slető ember mirrd negállt és felfelé bámult.
llIert egyszerre mintha valanti
rettenetes nagy orgona szólnR,
tele lett, az egész levegő nru-
zsikával. Olyan volt, mintha
a Drlnától Jörrne és lassah foly-
na a nagy hegyek felé. A ma-
.gyar hirnnuszt játszotta. És
aztáh tovább egy rógi magyar
karácsonyl éneket, amelyet
anyuska is sokszor tiuclol ott-
hon, amikor nem kell fólni,
hog} meghallja valaki. Az-
tán egyszerre ellrallgato[t a
zene és szlnte fájt a íiilitnk,
nrert olyan borzasztó nagy
csend lett. Aztán megszólalt
cgy férfihang és az is betöl-
tötte az egé§z levegőt, olyan
rettenetes erős volt és valami
öt ttyelven furcsa karácsonyi
iidvözletet mondott.

- Mtt mondott ?

- Várj csak, utána em-
lékezetből leírtarn a note-
szomba és anyuka is segíteül.
cmlékezni. Itt van ni. Azt
rnohdta :

,,Dicsóség a nragasságbarr
Istennek és békesség g földön
a jóakaratri ernbereknek. Bé-

Az ldegen íérfi lassan felemeli a jobbkezét

VatI lntl,ulattat, óriásI szuggcszt[v crövel robtlant ki
belóle a fenyegctő indulat a Dunán túl tncghtizótló kicsirr1,
állam, kolclus-Magyarország ellen, amely élni is all6 lrrrl s

mégis fenyegetni mer békós állarnokat 6s negzavarja a gyii-
n}örű európai békét. I!{agasra entelt ököllet intett délfeló
é§ a kipróbált lrusszlta lraderő mindent elsöprő biintctó hatl_
táratát ígórte írjévl ajánclékul a hetvenkeeló árpádfiakrrak.
ha bűnbánattal elnézésért könyörögvc. meg nem alizzák
magukat és biztosítékot nern a_clnak afra, hogy békebrintri;
többé nem törl.énik,

Yéres, haragos, idegeket korbácsolri beszécl volt cz;
a tömeg halálos csendben lrallgatta.

Egyszerre nlé-g jobban felemelte hangját a szónok és
csak írgy harsogot.t a tér, anrint a megafonok visszlran-
gozták :

,, . . . It[ áli ércbeörrtött diadalma§ Jel,e a hussaita eríi-
nek és clicsiíségnek. Amint ez a §zobof állnl fog ezre<l-
évekig és hirrteti a mi nemzetünk nagyságát, úgy marad

rnegdönthctetlen a maga íölsé-
ges erejében ez a szent akarat-
tal eggyé kovácsolt neln-
zet..."

Tovább nem jutott. I}tert
ekkor olyasvalami történt,
amire évek mulva ls babonás
borzongással gondolt vissza
ennek a gyűlésnek mintletr
résztvevóje,

]\,liska és Józsó azt lát-
ták, lrogy az ldegen rfunutat
az órlási, sötéten felmngasl{r
ércszoborra. A repülőruhás kls_
flú ktpirult arccal nézett a rnu_
tató ké3 lrányába, és Mlska
meg Józ§ó önkéntelenül kö_
vették a teklntetét. ]is elbor-
zaclva látták, hogy a szobor
irrog. A lrusszita erót jelképező
ércállat előre bukott, aztán
egy§zerre szétfoszlott, §em-
tnlvé lett, csa,k a szél kavarta
fekete porfclleg jelezte, hogy
ltt valami borzasztó rlolog
történt.

A sok ezernyi néptömeg
e8.yetlen egyet kiáltott l a
borzalotnnak, rémületnek szí-
vek mélyéröl felharsanó órült

k_e_és_bolclog karácsonyi öröm sokat tíirö rrtagyarokrrak l
Végéhez közeledik a tl ínegpfóbáltatástok, -Csonka-Ma-
gyarország felől írJ élet és {rj történelem jöít l Ma dél-
9lő!! pontosan Llz órakor Fulgur tezáila a trianonl
lrdtárvonalat, hogy cleven ember Úon átne Í<ehessen. Szil-
veszter éjszakáján pedig, amint éjfélt üt az óta, eljönnek
a_z _erós magyarok és Dévénytől a Máramarosl havasokig
9l_z{n,a a rógi magyar határt, vlsszacsatolják az elszaki]
tott Felvidéket az ezeréves államtestbo. KarÁcsonyi örönet
hir<Ietek_: 

_ll_ag:}.,ar v|lágo,t hoz ítjra a rógl hazábá Fulgtrr,
az erő§ l Várjátok őt ! Várjátok őt t....'' -* Ezt monóta.
!z!án {rjra megszólalt az or€iona, eljátszotta a Rákóczl-
intlulót és aztán csend lett.

-* Ó, ho§y én ezt nenr halllrattam ! 'fe, ki lelret az a
Fulgur, aki 1gy tutl és mer beszél_ni ? Ilyen mtnaltrnk meg
sohnsenr volt l

Az ,angol trjságító e pillanatbarr feltekirttett a párká-
ítyon íölötte beszélgető két kis íirira és halkan, hogy csak
dlt hallhattáti, azt tnondta tisztán csengő magyar n!Ötven l

_ Fulgur a rnagára talált. magyar er6, kts pajtás l
I]bben a pillanatban az első szónok befejezte beszédót

és a tapsvilrar elnénrított tnlntlen beszélgctést. Aztán a
taps vad tonrbolássá erősödött, ámint felkelt helyérőt s fel-
lnent az emelvónyrc a hatltigyi kormányblztos. Percekig
tartott, ntíg a tér lecsenclesült anny,ira, hogy a nagyttr meg.
kezcthette beszéttét.

kiáltását. Azután dermetlt cscntlben nézték, amlnt a lrad-
ügyi kormányblztos széltitötten vergődlk a hozzá sietők
karjal között. Aztárr lrrtés nélktil, vczényszó nélkül ptlrcek
alatt szétolvaclt az óriási tömeg. ]!íessze a tórtól, §ok-§ok
utcával tovább is csak §uttogva mertek beszélni az emberek
és akik az lmént még a szónokot éljeneeték, most rladtan
nézegettek e§yrs hátra, nem |ön_e mögöttük valamilyen
félelmetes szörnyalakban a mes§ejtett, lsnreretlen, babonás
veszetlelenr. . .

Frtlgur bücsírt lntett a párkányon szoborként álló
rémült két kis flítnak, aztán lehajolt Runcihoz:

- Gyere, kls paJtás, itt készetr vagyunk l Dobay
bácsi a Sirokán vár ránk, siessünk hozzá,

És elsiettek a néptelenné vált utcákon egy kert övezte
szóp kis ház felé, amelynek portása,Jó tnunkát"-tal köszijrl-
tötte tikel s anrelyltek bolsó, zárt udvaráról olyan vlllám-
gyor§an emelkedett fel a két felrér Ftrlgur-gép, hogy élő
ember §zemc észre nem velrette.

A koronázr'l város csodálatos, batjóslat{t eseményénelt
híre órák alatt világszerte elterjedt és nríg a földkerekség
népei várakozó lzgalomntal néztek a Duna völgye felé, a
megszállott. Felvirléken remény, félelenr, aggódó bizony-
talanság sötél felhője ült a lelkekre.

Tik-tak, tik-t.ak . . . Ketyegtek az órák. Pergett az Idö,
Vajjon nrit hoz a szllveszterl ójszaka éjféll óra-

ütése?"' 
(Folyt'uuk)
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H 7 § R M E § T E R
Hog7an építik az indiánok wigwamjukat

Az in,tliánok lrtrsszas imádkozás után {rrgnak llrunká-
juklroz. Először is a bőriiket, posztó- vagy §zijvetclarabokat
varrjáli egynírshoz,majrl kiterltik a lölrlre s kifeseítik (BDII{).
Az cgl,ik olrJal köaep{:bc cöveket vcrnek és zsineget erősí-
tenck rájn. A zsineg vógóre egy nncs§ze,tteserlett galyat
kötrrck. lfnrrck segítségévct félkört raizolnak a lapra (13{lD).

Ezután liivágják a félkört. A maradékból két lapoeskát
vágnak az ábra szerinl (HLNtl, KNOS), majd ezeket a
íélkörlap IrE és GQ részéhcz varrják. B]zek a füst elvezcté-
sére szolgáló lüstfogó lapok. Á felső vógükön egy-cgy táska-
alak{r, rryílás van szájjal lefcló. A sátorlapnak IJP-vel, vala-
nllrl,, QD-r,cl jelzett részón egy-egy §or lyrrkacskát íúrnak
a fiilrlig, Iizck a lyukacskák seolgálnak a sírtor befíízésére.
A lap tctcjórt (A) kijtólrlarabliál. crősítcnek.

DaAPB

H IK J
Yalrjdi irrdiárr sátrak (,,tilrik"} i:z finle!,iliai cscrltó:,izck Iliholílllatt

Tía daralr hárcrnr rnóter rúr} sziikséges cgy wigwarnlroz,
ezenkÍviil nrég kcltö a füslfogó lap,ok szr,'rrrrára. Nos, ]ril fel
akar!átok állítani, kiissetok össze hfuorn nrtlal és czcrket, állit-
sátolr fel clőseör, ezut-ín kijrbe a tiilrbi rrrtlrr| egynrírsrrhin, trti-

közbcn a kijtclet párszor kiirójtik csavarjíltok. A lap te tejfre
erősített rövid kötelecskét kössÉtek az rrtolsr': r(rcl végéltr:z"

emeljétek fel a rutlat, állítsátok helyóre, t:zzel. a rnoztlulaLtal
sátrat l* helyére áIlttjátok, Ezrttán a füstíog{rlapokat
tútljukra feszítve h(rzzáttlk rá köri,il a sátrrrra Cs cüv*keljr!

teli a kél oltlalt cgymásra. A kénóny trueatját a fiist,fogó

1apokra erősitett l<ét lrossz{r rílddal szatrályoehatjuk,
Itogv *r wigwanr Jeibonllásr'rt rrregaiirrr,lírl_v*ozzttk, i1

rtttlitkaL. iisszckiitíi, lltlsszit,s a friiltlig ltirii kötelttí; crósen
cövr,kcljiilt lt, rigyszirrt.étr ci:vcktlljaik ]e ct síiitll' szé-

ltlit- is.
lla az entlrcr el akarja zárni a be.iáratot, cgyszcrííclt a

síl|or ktit szélét, cg.vnrrisrrr l]ektcti. ,\ jollb íajta wiglvrrmrrak
kiitön ajtaja is vatt, rrgyanol,van atlya.gból, Ez fakeretre
van szorí}§alt kifese.ítvc s az trtolsíl belfiizű }yukacskirn lóg.

Beteznai ,Luról,

ji1!§i]qi,§,'

i't.,_'

anrcriJrai cserk(,srek l/_lbOIáiraü
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KAMARAK - F|LMEK
LEMEZEK-PAPIROK
KÉRJE KERESKEDőJÉNÉI Az AGFA Án,ecYzÉrer Az Összes AGFA_CIKKEK

nÉszlErrs lglMsÁvnl
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Kedues Magyx Cserhészl
Egg uagyok a -bIagyar Cscrjldsi lltlgltr rsluasólaboróbdl,

é s botdog an né re m, mi rlt t.e l j e s ít i .srép ítittaídsd í a nzag g ar cserké-
szet e csillogó, eleuen &,fnc,se. Eliut tt legszegéngebbeklvz is,
oda|érkíízik a legapróbb cserl;észembet sziuélől a Legfuegebbéig ;

ha kell, ünnepi organasró, hu lcell paizútt csilingetés, de min-
díg eleuen, lüktető cser&fs:áieí,

Ugg érze.m, ez egp nagg t).s*refogdsnalc, körös munkúnak
az ercdnúnlle, amelgl,6í étt scm uonhatam ki magam. ltt uan,
egy kis munkúm, ha llas:ndlható, |ogadt'átok olgan cserkész-
sztuttel, amilgerulel küIüm. Egg őreg cserkész.

NíUNKADAL,
Rohanó munkanap közepén,
Amig ebérlhez hiil az étel,
Murrkatlalt akarok irni én --
Mocskos ruhábann szurtos kóppet,

Azt, lrogy király vagyok,
.A nrunka királya;
A népeiur nagyok
S a rnennyországba' van
Orszá,gom lratára:
A mrtnka határa!.".

}Iomlokom íestÉkaranyporo§ *
Szappan, viz, setntni le netn mosta.
Blborom olyan piszko§-rongyo§,
Mint egy uccaí koldus rongya ;

Mégis király vagyok,
A rnunka ktrá|ya;
A népeim nagyok
S a mennyországbe' van
Országom határa:
A murrka határa l. ..

§ulranó este holt-fáracltan
Amikor glpilrenni térek,
Majd egy mennyei rnéla ctalban
§zól, hótlol az angyali ének:

Hogy én király vagyok,
A rnunka királya;
§ 1§peitn nagyok.
S a mennyországba' van
Országom határa:
A munka lratára, . .

A lengyelek Szl. lslván-napi üdvözlele
Azon a táviraton kíviil, amelybcn a ltngyel csl:rkész-

szövetség elníjke §zt. Istvátt napja allialmáLrr)l a ma§yar
cserkészeket iitlvözölten Grazynski Il{ihály rlr. f{ícst:rlt€sz,
sziléziai vojvoda Teleki Pát grófhoz itrtézett levelct. rnrlly-
bő| az alábbi részleteli szánrítlratnak kütörrös órdelijriúgil, :

.. . Ititlsúgunk, anvlg a népeinlc ki)zött íetuu;jid .í$í
barátsdg úpol(tsút tűzte ki céIidul, Szt. Isluátt napitit magukkal
eggiitt |ogia ünnepelni , . , Ganrlolataink annál ba.rútsú1losab-
bak. miuel mind,cggiküttk maggar barútaíra gortdol, a/tíÁ,nr,i,
szúma a spa-Iaí, lábor öfu ielentékengen megnöttekcdetl. !,t!t-
utóbbi lengllelorszúgí tailózltodtisuk alatt megnyiluáttul! tlsl-

Á, J, uéri érzelmek szíueinkbett méIg n1lomoka.t hagytak ...

Már fi gyermekek-
nek is ODCL fog-
p6ppel kell íogaikai
ápolni" Az ü t} ü L
fogpép megörzi a
fogak szépségét és

eg6szségét"

§*,§ffi Kis tubus P -*,7ü
Öriás tubus P l.*

Tawa sal íénylsélrpálrr őzat
Beszámolóval tartozunk a i:rvaszi íény,

kóppályázatról. 20 ré§ztvevíí ósszesen 1,13

szép kóptrt küldött be. Örötnmel líttiuk, horay
a Magyar cserkész amatíjr gá,rdája állan-
dóan g},arapszik és méH inkíbb, ho§y hűsé-
gesen kitartó pályázóink határozottan fcj-
iódnek és minden pályáeatra jobb, vagy
l:calább id önállóbb képeket küldenek. Mé*
ezért mindir panaszolhatjrtk, hoíay sokan
rem maguk dol§Ozzák ki képeiket. egyszeríi
máso!atokat küldtlnek ahelyett, hogy a nl-
s;ítás fáradságos. de annál több örömet
nyújtó munkájával megprrlbáIkoznának. Az-
után §ondoljunk mel{ kíssé jobban mindcn
ieir,ételt. A derüre-borúra íotografálás Ies-
íeijebb a gyáraknak és üzlrlteknck haszon.
:ekünk nem nyújt örömet. A ió kép ren.
,jesen hosszas íejtörés. gondos munka és
l,rr1, türelem eredmétt},e. Ez. alóI csak a
szerencsés pillanatfeIvételek képeznek kivé-
telt. de itt ugyane?t a munkát gyakorlattal
ejl, másodperü alatt kell elvéxezniink. Feles_';j:sen tchy'rt anyagot ,ne pazoroliunk. Ugy
ittuk egyesek nem olvastlík át 8ondosan a

:llteleleket sen és szép őszi képeket küld-
i:i ,r tavaszi pályázatra. Hát a cserkész
:., er mesíigyelő?

ftészletes beszámolírnk a következö:
x{ntor oéza strk képe között igen szépe-

],t: :s ialáltrrnk. A,,I"isetben" sikerült han-
i:.::kép, de sajnos, ijszi. tlesyi felvétclein
:.: :]rkok beáIlítása erailtetett. Cserkészké-

peinek mcBvilágítása nem szerencsés. Ellen-
ben i:.en sikerúlt a .,Tavaszi köd a Dunán".
kérlkivágás és na8yitá§ is teljesen kitosís-
talan. "§zsbó l§tván ielvételei közt egyetlen ta-
vaszi témájút sem sikctüIt lelfedeznünk.

Wallczhy Pál naplernentéi szépek, kár, hog5,
,,Udvar"-a nem sikerült jobban.

Jakab Dez§ő ,,l{ájusi napsütésben" címti
képe tet§zett, kis tiirelemmel kedvezóbb
pillanatot is ,kivárhatott volna.

§zabó Ernö cseresznyevirágainak tónusai
szépek, ü8ye§en keíetczte is be a képet.
Kír h<lgy neln a7. elől lévő virágok élesek,
fla a hátrább lévók r,lmosódottak, nz nem
bánti) !

kárpátl zoltán kis nralacai helyesek. A
jövöben kevesebb. gondosabban megválasz-
tott képet várunk! virígokból minél keve_
§ebbet vegyüllk be a képbe!

tlegediis §ándor címet ngm adott képei-
rrek. A thídielvélelek közül több jó meclátást
mtttat. M,iért nem na§yíta§z?

§lmoo János ió mes,íisyelíi ós ügyesen ke-
zeli cépét. Nagyításai is iók. A ,,Méhecske"
lesjobb képe, kár hogr, ép ozt nem nagyltott&
gondosabban !

Fötdnár Gyöísy virásfelvételek€t küldött.
NagyItásai még nem ütik meg a mértéket.

Lányl Tamár fejlódé§t rnrrtat. Nagyítúsai
azontran més mindilr aprri hibákkal vannak

tele. kis nc$atívrrt igetr gonrlilsan hivrrnk eií!,
tiszt.in. r]ormenteseil kezelünk és raktártl-
zunk, különben sokat kell reiu_sálniI

peschant Tltror ttalambjai és parkrészletei
ktdvesek. próbáli te is nagyitani!yltéz Ernő 1relyes kis cicákat kü!diitt ez
alkalontmrl.

Vargay Zoltán mindkéi képe nrüvészi kéz
mtrnkája. Témemegváhsztás, kidolgozás ki-
io§ástalan. A gazrla elhell.ezése l tornircon
kitiinö f ényárrryék érzékre mut:rt. k/tr llosy
a kérlek nem illeszkednek be a pályiizilt ke-
rctébc.

A tóblrickriil e§§,eliire hailgatunk. Leskr'j-
zelebb reméljúk már íik is tóhb helyet kap-
nak.

Végerednrdnyben a ,.szigorú zsűri" htlsz-
§za§ fejtöré§ rrtán a díjakrtil következőkdp-
pen határozotti

A sok értékbs kép közüt a lliráiriilizottsi:4
nem emel ki e§yeseket. lrantm a kiivetkczií
képeket dícséri rne§ s tulaiúonosrrk;lt értékes
könyjutalonrban résZcsíti :

Berényl Mlklós: ..Alkr,rny" Heseílüs §án-
dor: ,,tlídárnyak", Jakab Dczső; ,,Májttsi
napsiité§", Kspussy lstván: ,,Pakta pttak".
Kántor fióra:,,Kctten egy igábnn".,.[-ix{jt,
ben",,,Tavaszi kird", Károátl Zoltán:,,Ké-
szül al, új ú!:', .,Ma!acok". ,,Pltak", .,-i'a-
vaszi tírikép". Lányl Tamás:.,Vih;lr keszú-
löben", Slmon János:,,Méhecskc".,,Tavaszi
kertészet", .,'['yúkutyó", §zabrl Ernö l ,,Cs,:-
resznye". Vltéz Ernö: ,,A kis kivárrcsi""

A könyvjutalmrkat elkiildöttíik!

1í)
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,Jrjnirrs 2, -1 : l. r','lriilt,t t_]l_illí| t,sr:rlitirzt. l lltliilrJltlsti l:TtJ 1rtill,ilil rrag1,.
bitsú (j.:r'rir"'.r:ttttDat l(,íltlt,rlr,tt. nlt,lllli,}i kicnrtllktr]ii rtiszc t,o'lt a giizr.r}r1.1tni }rrll
tatdr, 1'irltisligrrr liio,, 1'irlrrt rlj:tlr.itlózl.t,l* lt p;'rlva kiizr:-Jliln, mf1},*l a vt!szr:sen ilert
r*piilögtiltlk. ,.lltintírlii" lrrttitinras giiz{cllrr|ivtll iirasztol_|,.rl.i cj. § t:surkt':szbexrr
lrisr;lrnt rlaíj}'tirtll,}iir'i,lls.t,l szr:mltiltt Fltlttl;tlt ltrilint, kultusztttirrisztt:r úr !s.
I-1gvantzt'tt it náJ}í-}l) lt X. kr:ri;le t, l.í;: tlt,l:. ,ittbilrlunrrivll l.airr:*olalrrsitI] i1 ltlfg.
tlonrltoktrlt llrrlotta tnIg s{,r(,f;szetrlltlitiI l 

"{{i{} 
i:stlt,ktlsz riszr-titt Jtivt,l.

,lünirrs {} .1i'. l}iirtiiiistikor rt lI]. J;t,rilltt ]ő t}tles ittlliIrunul t.tttlt;lltii"r, iinl;
§dgei És crilliivil,eiru,it},t rcnrleztlt!. §rrJrroltban, trrcll,ett t§S
rlsztriik (:lerliisz 'lt rúrztvr:tf " - * Á.z. Ichtltys cstr/r,tls;i:Á. a }lílrrrs
szitr;eten tarttlt,t,lil;- tn*g szltk;isos pi!nkiisrii l.i'llrorukal-, *,. }1lliús;liití
a; akarlllytti ijreE,sL.rliis;lrit,1l kiliinii naptrztival clhitr;tt tlvellis-
hírza, atnel1, ,! csrltl:ikttt, lrrli lri,l]r;j.-il1.1ni. ,\ Rala.lrrti körii1 túr;izr',
vizicsprkésztl; kerlvtllt rz;ii!ltliti:ivr, k-s7 t7 a cscrktlsrititózrt-rt,nl,,

,Türrirts t il. :\ítl§ktzr1,1rinl_,i; rl :l1!liri tsrlprLtIitltt,rnk, !1|:) (,:.illJ;ll
szíttn/trit 17,1l3{i fórr. :rrlrlt t. ti i ii {']st,rliúszsziivtlts{6 tiiborczltr:
cllla{:íli]lyt. Ki.iliinöscrr srrIl lll}it,lli i]ti)tr-l,t}i lcl a §Ir'lt,rll, iJii}ili rl:.

l}lkr_rtrl,tisztiisiritl" Il(, §zii11l{}.. iijlroi lrllL ll í_]gllr{-tlt,l. t l)ttnt tr
il 'l'i5zil 1-rlrrtj:iIl is. A l,r:.zt\,r.li; 1,5i,r|;,iqzr,k szilttrli :t ruitlt ti";i.|i,
ltcz li,tlllcsi- iirvt,ntit,itst,tt tItt,,,iii,:,i+t1,

,Iúnitrs 2(}. ()rs:tilJtls cseilir:.s: <:IIli)t,íjL,t,rslr,:trl litrirlllrlli. arltt,,
l1-cti lrz orsziigt'ls hrríilcIkiizi r,,sliliiitvi,rst,,trl-L az }, r,str}il,szllt,t,itl,.i
11.,Yert c.

,I(rrlitrs l6. Dr. l,rizirr Anritlrnt! és rlr, Zsitvay 'l'il;r,irrli ii./.
tlttttttúk n, llírrtrrasltirtt'trlrcgvctr lt t:-cerltilszlelrülíik lcgú jnlils t,ibrlti:t.;
11t|petí, a Tiilrtjtöntr_it ós u Ilcltilr,§tlrt,

Június 21--j{tlius j. 1lii iireglsr:rltósz l,-r csill1alikal ti(]5;.,
kcrlr.tt 1c Prrssauból. ncgtt,kinLr,t, ii lri:lsiititrtra nlt:ilt,t li lr,ltttalit i-
ktts vírraliat és r,árosokat. Á tirborl, az iincgilstlrkúszlii)zlrorrt :ztr-
ycztc nreg. ri,sztl,evíii az 0r§zág t ltltnt:ttt trtittrllln rúszt1lliil hrrijj_
tck ki,

.Iitnitts lnásodik felébetr ae L ó,c lr §. Iieriillt rr l l1rrsht;i.r,i (..st,rktiszp;rrhlr
tlz \'. kcrtilet 1lrirtél.r'on őrsulttii irittLit,i tltrti;tt. ,\ sirrclliltat:llti krr!ltlgírrrtt r:

pata 1lerlig rten]áeli mllnka.tabor! szt r."t,zcl t. int,l1,1rtln a csltp:t1 l,ng,ix j nlurtii{r(
jiikel cg1, út megépltúsúre ingl,tltlc:r:ti lltrcsii,itrlttitk rr:tlrlt,ll<t,;:i,srr,

.Iúnius l}0. Roltcr Lajos a .,!íurul;útt" r,itrrrliizri rcpiiliigÉppr:l it Illit,trtgslrliI
lttlg_l"ről §tart,olt t!§ § kerltezii szrlct kihalzllálvlr,l §z(,rb lricgszi-rllir. alrri_l. r]

§z;ircsa község nrel|ctt. o 'l'tltues p*rt ilin szrillt lc i,s t,zrtll it ? l.'i ktll_t,s tc
sítnténny,el nrag!,ar lút,ulsiiqi rtl:ordrtt riltitoil fcl.

*ü€'

A MAGYAR csEnrÉt

1,

}r+"ziiilltl. *r l

llii:l§

VEGY
MAGYAROR§ZÁG LEG NAGY OBB
KöZPöNT| TELÉP: BUDAPE§T, Y.
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püu§{3h
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'i'tilhi ílril ttrí}t bt§zól íl ,\. hf.ük,ti
uap_&n \linrntty{l ör€í

r NyÁRl KRÓNIKÁJA
Jtilius X-*?t. A liir, }Jli[}. r:scrktiszcsitpat, 22 ürtlllt:scrkÉszr., l lilllr r"lt:rlró"

."k rrtr:glríviisírrlr rdszt.vct,I il l-ir:lsiriki ntcllc|t lóvii Lohjábittt t':li il \\'it,runrákilrln
egrcrrrlezctt npnt,:l.i nltgyliibrsrba.tr, Á tlillor után egész irinnorsz/tgot rne gtr:liirrt,ett.tit;,.

.Iűlius 1l -*!,'i, 500 rrragvar cserkész, ijregcst,rkósz ús vtlztltij rd§ztvctt i1 lct1-'ei cserliésuet 2il tivcs jubilcrrnra lllLalmállr)l Spulabo,n rcndezelt trcnt:tl!í ianúlt,,.,
:tt, nllr}l igcn sirl; bariil.ot. szcrezt*h .} lnillll,ilr cstlrkészr:(nck ó* }tagvlrtirsziig;nlll<.

.,I írlius ?íj, ,ittlgusztrts l t. A §toc]ihtilrtr tnt llrllti lngarű szigetért titrtritt ttemttl-
:i rlrr,r,.r,.,;tlrlir]s: ltilnrttzLisott 90 nragl,ar íjrcgc§(lrké§, vt,tt rtlszt,. Az egl,irlciiilt*g tar_

t,otI nelrlzct liiili koníerctttliárr ru l 0l]7-bcn tncgrtntlezcrrtlii \/. \'i|lig_
.ianrt,rorec hell"óúi I{ollartriiát triluszt"oItírk. illtltőir:g a lionfetcnt:ilr
lJrrllantliiit. liízta tltlg it m*grenrlczt's ttrtrnkrlrjáva[,

liiiltliit,tsÉg vett rrlszt a liopcnhágrii .,Iatrrborcc l,ízóvcs Évftir,_
riulójútt rcnllt,zett, tliin, trr:trtzcti n;rgvliilroron.

Attgusztus 'l.-,-.il. .\. ,,.tlti:i őrst,r:elij}i' -., altili itz orsziigrls
/irsvtlzcliii lirl;orr';le ltlj(liuiólít.:l§illr;rrr írllnlii a t]strkószsziivetsúg
rr:ntlcllttzűstlrc -- rlil. tl:tI:cr liikttpxíitíilror{. l,artotlr,lll ir{} ri,l71_
vcvtir.r.i.

A,rrguszttIs 1, ,\ 1 ] {t ri,sztvcví_ivcl Iollo tisztitlibrrr r:gvik
t-úbortiizrlt. ii tttag!!{ff rriiilti is i;li;pe:lílr,lí,.:. .,\ !-Iirrslrcgvi űs*rki,sz_
1rarkbrtn czcll a nl,írrrin 5 l;iir7nnli lís:tlttip:iitrib*r litlrillt. lr}ro..
rrl,trlításra. r,nllrntinl t§l, iittll4cst:rkdre rls e§,\, iiisíiírvrlz clíi
liripzt|i tílltrr iilsecsl:It kiizel lJ{)0 rósztvevijvcl,

.\tttrlttsiltils 2. I|Iinilutl ,!ntt,rlAribrr :lz a t l'ijn.\,i tisztiktrl,
tl(il,t.súg, lllttrl.r, ilz arrrerik*iak tlt,ttrzcli jatu}lorr:r,.!ri:i lcl,i- \,oltrit
ltivatva ii l1ril$yrir i:sct,lidszttet k.tipvist:irri. Attgiis:l1,1is 1l-tifi it11111-

ban"*- nlrtikor nl;ir iik,tz (')c{_|lill kiietpdlr jrirtak -.., tlivirilt tlrkt,_
zrtt, atrrcl1, it,lr:rr!.ttIo. }rligt, 11tirrst.vclt clrrijli az cgl,rt, i,lijl,rliii
gl'trtnt,kparlllíeis rrrilrtt !t jltiltltrlrtli, trlc,grcrliir:zé:út nclil t'il{i.,_
tlr1l1,tlzte.

ÁUgtlszt tj$ !.--:t l " ,\ ls,,l/.,ri.l:retlilliii" i:il A,!i^:tllt:|)í,,ilrl:r,l l ltr_
l ottak J]:§,i{.If!{ülti ntr_,llr,t,t.

"\ugltszltts (i---ili, A. l Iltrslrep,i (iscrl;tlszlrltrk}llttt irz (}I'I ij,s .1il J?l lltt1
-,-',:1rtitt;tlt'$A, s;dtrtiirrl, nki}i s;rját c:allirIttk t:llitlrlili ll(,!lt 1,f}i|íteli. ré:et, l
:iiszszöl-cl§óg g5'iijt,(itirbor{, rrIl(it,zclt, .\ 1.1l,ri.iirit,,"rllor :tezll il7. rrkciri1.1ti

. ' , ]iii1!-o§. *rtrr,:lycl. fl cs*rlir]srt;llllr-rttr:rtk llilltrrrlzitslittitlt stsi;l_\,r,:lÉstirtl í}u {}"i'í'].\IiI vcxt:tíisrigrlucl,i jrivoltíi|;til, rt,rtrit.:ril1.1 it (]scrkisitrzii\-t.[,s!::§.
.',..ítlszttt§ 1i1, A §;tcnt, lr|1,1irl lt,,tiliett tt.tt,itzrlIi ..1'írúEls i§/,;/lll{,/r:liln-
, 5(i cserki,szt:són:rk ];-ll) rst,l,kósszr..l ttt t ri,szt dl í;l, li trag},lzrlríit n siliil-

vrlil11|1q jcltlrrtíis rilszr!t alli*l{lt.
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§
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irte 3 Gn
Ez nreg L)ógt,tt türtéttt.
Hol van Dtlg ? Hát Veszprém megye délkclcti csúcsá-

ban, Látorrr, trtlrrr lriszittlk cl. Ártr rnenjetck el oda ós ott
lrelyszíníleg győziícljetek mcg róla, hogy igazan1 van.

,'Üljeteti keróktrlárra, rnint a rlégi péksegótl, akiről is
azonnal érclemes és nagylrírű dolgokat hallotok, tlh nyájas
olvasóinr.

Az pedig _{rgy történt, lrogy. . .

}lopp t Álljunk nrüg egy pillanatra, hátha mégis
nekib{tsuljátok magatokat és elmentek Dégre, ahrrl is éppen
a dólutáni h{isörr, a ház elött, az üzletajtó mellett, a kis-
paelon ül Berényi Dönre ifjú péksegéd és lábait lóbálva
mesól valanrit. Folyik a szó belőle, mint mikor a Séd
patak megárad vagy a Rosenstingliék l!íarija, nregereszti
a nyelve zsilipjét és nrcgztldul az asszonya ellen.

- Az pedig ítgy r.olt t * emeli fel hangosra a szót
Dölne scgé<l {tr, nrelyre még Gergíí inas is nreghökken ós
ijedtorr ereszti vlssza a feje bítbjára folhitzott homloksörtéit

- hog}, I(eszelyi Lajos gabonakereskctlő {tr éppcn a ftíncik
{rrral beszélgetett itt az iielct elől.t, mikor tlrre jirtt
l3ajomi Tóni, a feketenrajori gépészsegéd pöfögó Csepcl-
gópjén" tJgy robogott elő a Dávict zsittóék íelől, }rogy
azolt { nagy akácfák ís nreglrqiladoztak a széltől. . .

- Még rnost ls hajladoznak - böffent belc a bcszétl
sorátla Gergő lnas.

János bácsi aá agyarára fogott pipával koppint Ciergri
inas orrára, Dihrre pcdig zavartalanttl folytatj a
tovább l

- Azután egy szcmpillantásnál is rövldebb idő alatt
megállott itt előttünk a 'Ióni. Áz én §zcmem meg irgy
nregzavarodott, lrogy tnítr
a pálinkaháznál láttant
szaladni a 'fórrit, pertig ak-
kor már le is szállott a
gópről.

* Ugyan gyorsan kap-
kotllratta a lírbait azon a
frállya masinátr a Tóni --
állapitja meg bölcs meg-
fontollsággai János bácsi,
a íaltr legöregebbje.

-Acso<tátt- kiált
íől fölényesen a Döme se-
séd ür.* FIát akltor micsotla
ördög vitte azt a kerék-
párt?-adja fcl a fogas
kérdést csak rlgy a szája
szögletébiil Játros bácsi.

- A Kata néni szel-
leme szállt }rele, aki János
bácsit éjjel kergeti, mikrrr
vigyáz a tüzrc-vizre é§
ijedtében az egész falut
feikiabálja, vigyorog
Gergő inas.

- Hallgass, kölyök,
mert leakasztont az egyik
iúledet l -rivalg mérgesen.

wtÁuy JÁru,p,(lp.
Á Zinrárr,vi-gyerckck ljcrlten rebbennek kicsit odú|rlr,

mert lnintha a kata ntltri szt,lleme zörgiitt volna az éjjcl
a padláson.

..-.Nem szellenr hajtotta, János bácsi, azt a ktrrékpárt,
hanern benzines nlotor, rrrelyct maga a 'lóni szerelt ícl rit
és óppen akkor próbálta ki.

-* Ugy ?

-- Ugy ám, János bácsi l
* Nagy mester az a Tóni, * bóIint lrozzá Já.nos llácsi.
* Az. Hogy a csoda vitte volna el a tudonányirval

együtt *- legyintett a kezével Döme segéd ttr.
-* }íiért tná' no ?
Dönre hirtelen észbe kap s a régl fölénnyel folytatja:
._ Nekem csak dicsőséget szerzett, <le az alispán úrnak

okozott föliisleges aggodalnrat.-* lltlgy'-liogy'? - egyenesedik feljebb János bácsi,
lévén inunárolt hivatalbólí emberről szó.

-- Merthogy a főnök {rr is, meg a l(aszolyi ftr is mtg-
veregették a Tónl vállát és agyondícsérték, nrilycn nilgy a
t,uclotnán,va az ő szakmájában és hogy {tgy repül azon a
gépen. mint a gondolat. Iiözben engenr lesajnáló szemntel
mértek végig. Erre étr azt nrontlottarnn hogy láttam ennél,
már külörrbet is l * mint ahogy igaz ts l *- tuikor Enyirrgtn
a Zsargó }íiska, a Gyalog .l\{árton borbély segétlje, a Pukk-
gépjón háromnegyed óra alatt Enyingről Donrbóvárra és
visszaversenyz€tt, ami peclig együtt 150 kilométer.

* Pukk !

--. Inas, ne szemtelenkedj l lgenis, én is ültem ugyan-
ai|on a gépen és Enyingről Fehérvárra meg vissza tnentenr
rajta hítsz perc alatt, perlig az összesen 60 kílomóter.

* Talán az enyingi
vonatnál is gyorsabbatr nrent
segéd, frr ?

\*.;
1)'-7
' ''\i,:

}ícghisecm ae!"
blari t* l\íukk l *- rikkantja
el magát Gergő inas.

-_ Látja, János biicsi.
ilyenek a mai iuastlk ? l
Netn tisztclik az örcgebbe-
ket. Mikor én inas voltanr,
nen lgy volt.

Nern kell vtrltl tö-
rődni. Aztán mi történt to-
válrb ? ** érdeklődött Já-
nos bácsi ós mutatóujját,al
belefúrr a kiltűlt pipába.

-- Mi ? Az, hogy ,r

Tóni bízlatására felültem a
gépre. tlgyan nem sokat
kellett bíztatnia, mert ve-
zettem nár autókat, kü-
|önfélókot ; Forrl-gépet, Cit-
romen-gyártnrányt, sőt !'i-
játot is. Volt azokon any-
nyiféle szerkezet, hogy
nrajd, beleszédiiltetn a §tt-
kaságukba. Kóeiíék, láb-
íék, t(lrdfék, rnotorfék,

1s



§zala§íék, tuskóíék, rc.í}ektcrr, útkereső, iránymutató;
ki t,rrtlnir azt mind elszám]áIni, sőt volt rajtuk
korrlán ós volárr is; de nrinden szerkezet között a leg-
l]ont<rsabb volt a tripitik.

*-* 1iripitik ? *- csotlállioziÉ cl rajta János bá,csi.
*- Az, tripitik, János bácsi" ez olyanfóle szerkezet,

rrrint a gózgépeknéI a kurbli.
,.-- líost nrár értem * jelentí ki János bácsi meggyőzö-

(lött hángQn.
,- tlát ilyen gépeket vezettem t

-** Az-e ?
^-- Az ánr, János trácsi. Dc iJ_r,en fene szerkezete egy-

nck senr volt, mint a Tóniérrak. Egl,et-kettőt csak trgy
ptlttállrajtással kerültenr a géppel, azután odajött hgzuám
a Tóni. valami bergentyűt ntegcsavart rajta s abban a minu-
tunrlran ügy elkezdett velem rohanni az a gép, hogy a
§zerrlem. szikrázott a gyorsaságtól.

-- A fák csak {rg.v hajlatloztak a sze]ótől t * nrondja
nagyorr komoly képpel Gergő.

-,.- Inas, ltuss !

.|írn<ls bácsi vasvillaszenrekkel mérte végig Gergőt.
Gondoltanr, hogy Lepsényben majtl leszátlok.

Ilizony, nem jutott arra idó, mert írgy nrent az a kerékpár,
rnint a veszedelem. Dehogy értem rá a §ép szerkezete
k,özött keresgélni. }íikor Lepsényen átsurrantam, próbál-
tanl kiisnrerni magamat 4 sok csavgr, meg foganty{r között,
rle ez a Tóni olyarr furíangosan csinálta tneg őket, bogy ki
rre.rn lehetett igazodni közöttük. Hát jól van, gondoltam,
azért neltt ijedtink me§. Ráfeliüdtom a kormányra, mint a
verserr1,,eken szoktam s meginttítottam a szirénát. . .

,*-- Azt-e ? Hát a rnl ?
-*-. A,t, János bácsi, a vészjelző. Csak Pesten a tűzoltók

autóján van ilyen szerelvény, de a Tóni is csinált az ó
gépjére.

-* Meg triptiket is ! * lottyan közbe kótségbeejtően
járnbor arcca} Gergő irras.

l\íár rrem is szóllak rá, látvárr, lrogy rnilyen jámbor és
l.udatlan képet vág.

,FIát tnondotn, ntegintlítottarn a szirénát, rnely
állanclóan olyarr élcserr lrasítolt lrclc a levegőbe, hogy sok
embernekn akiket elkerültem, t§egha§adt a rtobhártyája . . .

Gergő a íiilétrez kapott és összerándította a bal arcát,
csak úgy csikorogtak a fogai.

*. A dudával is ál]andriarr riogattam az előttern haladó-
kat, hogy térjerreli lii, tnert' különberr nrirrdenki halál fi*
lcsz, aki elénr kerül. Q}yan g.yorsan mentem, hogy csak a
nagvobb lrázal<at láttarrr, Lehet. lrog1, valamit kiabáltak
is utánant az emberek, rle nem hallottam, rrrert alig tátot-
ták el a szájukat, én rrrár q íalu nrásik vógén rohant,am"
Balatonfőkajáríln, Kene sén, Papkeszin solfalat álltak ae
utcátr az emberek, a kocsik nrár előre letértek az utanból
és két-lrárom enber is fogta a lovakat, lrogy mcg ne vatlul-
janak, Igy is alig bírtak veliik.

-- A l{ata néni szcl]eme futott a kerékpár után, az
hajtotta -- nagyaráz Gergri nag1, meggyőződé§sel, de titok-
ban int, a jobb §zemével a laboráns ilrasnak.

Dönre segéd rlr fiinséges tlyugalomrnal tor,ábli szöri a
történet fonalát;

-* Iippen Ycszprém clőtt, amikor legjobbarr szercttetrl
r-olna villámgyor§an bennteremrli a városban, megcsötttle-
sült a gép, majdhogy me§ rtem is állt. Díszbe öltözött rend-
órók fogtak körül és nagy tliadallal vil.tek fg_vene§en az
alispárr írr elé, ahol már ott volt a polgármester írr is. Az
alispátr úr megveregette a vállantat éq így beszélt ltotzám:

-- Vártunk már. magára, barátom. Nagyon féltiittk,
hog1, valami baJa esik az {tton" A ddgi jeg_vző {rr telefoItálta.
bog1, tin versenyre indult egy kilünőcn szerkesztett géppel.
_{ többi iegyző {trnak is megtelefonáIta, hogy mintlenkit
es mindent távolitsanak cl ae rltból, mert ön feltartóztat-
hatatlanul robog erre, Veszprém feló. Derék dolog volt.
\-isszafelé már ki is állítottan t mcneitlevel€t, Íngyen nre8y
,raza, rle mo§t már va§rlton. Utközben Enyirtgen belép a
i,:',szolgabíró {rrhoz és átadja ncki az iitlvíjzlctemet, nleg ezt
a levelet is. Nag5,rrrr megkérném erre nlagát, barátonr.

.- Talárr tnég €bédre is meginvitálta a főbiró tlr ? --
kérdezi mohó sietséggel Jfuros bácsi.

.- Bizonyosan uteg is cselekszi a főbíró rlr, okvetlen
az volt a szándéka, nrert mikor átadtam neki az alispán
{rr üdvözletét, tragyon mosolygott ós nrajcllrogy lc nenr
ültetett. Már éppen fogta a szék karját, melyen hellyel
akart megkítrálni, mikor az alispán úr levele nagy indtrlatha
hozta. Rettentóerr elkezclett lrrérgetődni. Én csak álltarn és
bárnultam, hogy ugyan hog.van fordullrat meg az cmber
körül a világ ilyen hantar. Az a levél egé§zen kiforgatta a
főbíró urat jó szándékírból, Végül is rám kiáltott, mintha
órt oka lettent volna annak a levélnek és qzt nrrrntlta, hogy
közveszólyes gyors hajtásért lrezárat n_volc napra, Csak
leesett az álatrt,

** Áztán be is csukták ?
*- i{í!Itl, Jáncrs lrácsi. Ilyeri kiváló vet,scrryzíít azért

négsenr lelret csak úgy dutyiba tenní.
-* I{át ?

-- FIát az alíspátr úr felfüggesztette, . .

----- i\{it függesztett fel az alispán úr ?* Ejrrye, hivatali ernller létére ílyen tlrteltnctlerr
rrtaga, János bácsi ?

János bácsi bosszúsan ránditott a vállán.
-.-. }lát az alispáu rir a főszolgabíró itr haragját fíiggesz_

tctte fel. A jttgyzri {rr mondta.* ]|íost tnár értem,* Nolrát, máskor úgy nózzerr rárn, János bácsi, nreg
ez a longyo§ f)óg is, lrogy olyan ember siiti itt a főniikönrnÉI
a kenyeret, nreg a finom kifliket, nkinek üz ali§pán {rr meg
Vcszprém város polgúrmestere trl,ilvánosan mc|gvertlgette
a vállát ; a főllíró úr ttreg, lievésbe mult, lrogy nleg }}enl
hívta eb_édre.

* tr nrá" nagy tlolog l * és nagyot szippanto[t "}ános
bácsi a kialudt pipáján.

Csak Gergő inas rikkantott gonosz indulaita] :* Macska a palánkou, pék a kerékpárorr !

Cpan(tdg Sándor,

C§§nKÉ§zEl{I
}3uzdítsátok szüIeiteket, hogy
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A c§§KK ts A csenxÉsz
.\ l.scltl< lBil llt{ií..llltll!llit" slrI r,r11.|.1i.7. e}őll : ílzt lili7il., ll{tA\.

rsak a frln(íttcknelt vntt szüksrifiiik cIre lz.,ílriási" tudománvrii.
Prdi6 lnlnden cscrktisznck irmer"nie kell ezt. ttt a filléres N{aivar
{]serkdrz új ílfo}1,arrtc s a filldrcs könyvsorüzot is, ezekre ki adná
íeI n pérra-i. ha ttem §ajál tnn61tlllk.

Postárr többftlleképllen lelreí pénzl küldeni :

|. IrénzpslepéIbi,n ,, a ;lértzl, nz frre a cóll.n a po§tán vásároll.
boritdkba helyczztlk, lepc,-csil,eljük s 1rdnaeslevdlkórt feladitrk. A
fíln_zett_í§}, uÉyanlvt a pénz"t kapja irreg, amit kiildöttünk. 1rgysznkás küldeni értikcs okmúnvokat is.}

2, Posfuutaltlúftu tltldn l a 1rostautalványt pontosan kitöltjük,
a pénzt a postahivatalnál befizeljiik, ae pedil a"cínraettnek klíizetí
n,z összeget.

3. C.scÁ,i,s;dmldra lörtíttt be|i:e!és rilldn azoknak, akik a Posta-
iakarckrrénztárnál csekk.íolvószámlát ttvitottak. Ez lesíőkéooen
*bhltn kiilönbdzik az elóbbi' kettőlí'l, hdey a posta a fíegtaritlnt
lrtfizetésról csak értesíli a szálnlatulajrlonost (a-clmzettet), a pénzt
peclig a rószire összeg5,fijti s ccak ktllön reridelkezésére íizetí ki.l A Magyar Cserkészhoz is szoktnli itlónké,nt csekket mellékelni.
"Fía nróg nem láttál volna, ndzrl rneg Bz etrső ábrát, amely negyedére
ki_csilryítve mlttatjfi a csekke_t, gzaz a *sekkheíiz*tdsi lap-ct. Á-ntásrr-
dik kép a hátlapját, ábrázol.|a.

A lintával kitöltött csckltcl a ptinzt a postán íeladjuk. Az,,El-
lsmervtiny" rcszét a fcladtinak a postahivata1 nyug'tatványként
visszaadja. A íeladó díjat ir köl,elcs fizetni a ícladírsnál, mé§ pedlg
50 pcrrgóig (i filldrt, t(l() petlgl'tig 20 íillért,, 1ír0 pcnÉón' ícltit iledili
{0 fillért. Díjmentcsck az állatnklnt:stár Javára szolgÁló (adó, tlle-
ték stb.) számlára történő hefizettísek, amelyckrc rendszerlnt rá is
valr n},onrtatvn a ,,klrrcstárl szolgáIat." színes íellrat. DiJmentes
móg akkor is a csekkfcladás, hu azl, a llostatakardkpérrztár búdapesti
fó- ragy íiókilrtdzeléní.l adjuk fel.

A csekkbefizetésl lap ,,§rtesító lap" rdszét rr megfeleló küny-
velós után a számhtttlajdanosnuk (a mi tsetiinkben a Fíagvar Cser-
kész kiadtihivatall'rnak; küldik cl. Amint a 2. ábrán látletjuk ls,
ennek a résznek a hátlapjára a ctmzetlnek szánt közlernÉnyUnket
is íeillhatjuk. A beflzetési lallrrkra írt h,özlcmér13. tiíimentes, ha a
befizctés puslnltiva!;rlnál törttinik (ha ellenberr a Postatakarék.
pd,nztár fó- r,agy íitikintdzelérrél, akkot 6 lillóres hélyeget kell az
,.l-rtesítö lap" hátlapjára lagaszt,ani)

Rár a cserkész§zám.lalttlajdorrrrsok igyckeznck a saját, rrevükre
nytrnrtat,ott, befizetdli lapjaikal az ól,deheltekhez eljuttátni. mégls
meg*shet, lrogy netn lr1l rcndclkezésiinkre.

A postallivatalrrál váslirlunk lt fillórért úg},novczett,,btankó
c§ckklap"-ott azar oiyat, lrrrtel5ikett a szírmla[rrlajdonos tteve sincs
feltürrtetv*. }itra már ttctttcsak :rz összeAet, a felailó nevét és cimét
kgil folírnurrk, hanent a szárlialulajrlorrosnak, azaz anrrak, akinek
a 1lénzl. akarjuk kúldeni (pdlrlául a }lagyar Cserkésznek) a c§ekk §zÁ-
mát, ltevét ós lakóhell,ctt (;}1.428 N{agyar üserkész, l]udape§t), amint
áz[ fi :l. ábrán i§ láthrrljuk. 
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Ml ÉRDEKEL?
A Mi érdekall rovat minden közérdekü

cterk€szkérdésra f*lol. §ürgős ei§tb§n, ha válalr-
sélyeget küldtók bt, postán ir glküldiük í válas:t,

Mlnden crerkérz munkrtárra lEhet a ,,Mi
érdekol !" royatnak"

}la vatakl egy ldelg nem vé§zell 9§erké§z-
münkát, azutiin útra lolytátii. § hözben§ö
ldö beszámlt-e c§€rké§ré?eknek? (Kérdi:
Linyál János,6ü.1,) _- Iilézürrk az 193§. évi
5" §z. szövet§ési Kiirlevélbót (6. pt;nt}, ,,A
cserkészmunkl időleges iélbeszakltisa nrii-
köilési idüu*k seámít, ha ez tz illetií önhíbí-
ián kivül, illetve törvónyszabta kötelességei
teljesítése miatt történt (bei*gsés, katrrnai
szolgálat, vizsgák)."

lla az össze|öveleled egy tl§rt,náf telen van
és *gy máslk tlszt tön be, *ell.e az öí§ve-
zelönek,,VlgyAlll"-l vczénye]nlc'? (Kérili:
S. üy., I.) -- A csapxt szokás!iról íüss. Ál.
talában vezényelnck abban az esellren, ha a
tésdibb jövő iisat a már jelenlevíinél nraga-
sahbran§ú {mtsbiaatásíl}. ü* vannuk csnpa-
tok. ahr-rl paranesnuki utasitásrlr, ntuttk:
{öqszejövetcl) közhr,n a c);lI);lt cxyik vczetü-
jének sem ti_tztelegnek.

van-e aa öí§yerctőnek beleszólása' r
c§áDat üsye lbe? (Kérdl: KrrszÍrs Lászlíl,
473,' * Amikor a c§ap&fpfllan§§nok kikéri
a c§anirl taglainak vélerrrényé1, nem csak az
őrsvezetök, hanem a cserkészek is hele-
szr]lhrrtnak § csepat üsyei|,e. Az iirsvczetök
számiira azontran kiilön rjrsvezcliii rnelat *-
széléseket szrrktali rgndezni, ahol az iirsv*-
íetiik i§ kiiejlilr lló;letüliet a íelvetett kótrlú-
sekbell.

l(ell-e a lónycserkészekneh köszönnünk?
{Kérdi: 1'orna Á., 9].) _,- A l:iny cscrkészck-

kel nem vagyunk köszijnő viszouyban. fla
az illetií nem személye s ismerősünk, nem
kcll köszöntcnünk.

Kapható.e més cserkészpuska? (Kgrrti:'lolna Á.) .-. iron. A cserkószpuskaakció
már befejezödött, kapni már nem lehet.

á, régebbl kladású Csetkésztönyvben 8
*érdőicl Morse |ele .. *. au úlebb klad{r.
ban pedlg ...-,. filelylk * hetyes? (KétrJi:
Nétntth Uyrrla, üyör.) * Az újabb kiadisú
§serkószkönyvben van iöl a kcrdőjel Mors*-jele és pgdie .. *..

Kötelező-e már az tll roogielzések és év.
|elzések vlselése? (Kérdi: B. Z., l57.} *
Erro vonetkgzó választ rz 1935. évi 2. számú

szövetségi körlevélbiíl idózzük:,,A rrtháznti
§zabúlyzat mr'ldosltó rendelkezései általában
l935 áirrilis l-én lépnck élcibe. a k€pesltdsi,
me§bizatá§i jelzéseh és csapatszántok átese-
réló§§, inssallérok átalakitása 1t3$ június
3&i§ htrjtaníló végte ."

Aa őrsöm §rét§§eit. üo§yEn letütne a
llílkal úlból összehoznl? (Kérdi: \'éqvjri
l.ujos,) -- EsyÉn*nként próbálj ioxlalkrlzni.
köeeli barátsásüt kötni őrsöd tasjaival. Mi-
kor lxy már ö§§u effiele§edtetek. ötsz*ltlvit;t-
tod őktt si{yetlen őrsi összejöveteirc" §z nz
összejövetel aztán mintirszerü: érdekes, é1-
vezete§. a liúk ketlvére való legyen, eut
nent slahed elíOntani. tla ez lz tl§§zejöv§leljói sikerül, ha a íiúk kellemes emléktkkel,jril 1iiltött tirir emlékóve l távoznak oni)itn,

ma§ától összetereliidött ismét az Őrs, most
már csak arra kcll vi§},áznod, ho§y cgyüttls mirfadianak.

Ml a |elzdse at öregclip*t vezeldtóneí,
hr az lllető cserkésetlszt? {Kérdi: Oink Jó-
zset, pi. cst.} * A bal iilszsebbsn a cser-
kdsztisllti prúba jelz$se, két zöld.sátsa
szIníi saah§, a iobb inszsebben a megbiza-
tás .ielzése {csapatparancsncrk, l1letve tljpa-
rancsnok í*lírílssal), Lásd .,Cserkó§rí.l§?fi-
relési és rnházati §zabályzat módo§ítá§il ü.
í§zet 6, !i.p,

Igaz-e, ho8y a c§€íhé§u{yakkgndő §ark*íe
a +árrne§ye carí€re keíül? {Kórdi: a §{.
cs, J}lókus rjrs.i *- Igen. tlivatalos leírását
megtalálhatod a ,,Ruházati §zabírlyzat mó-
dtlsitá_ca" §. iüzet 2, lapián.

§zabaú.e az {. n. .csenc*elt" ld*gtí
c§erlré§z|elvényeket vlselnl? (Kérdi: .!1rrln.'rr
Mihrilv. ?t3.) -- Csak annak r cscrkészsz{j-
vetségntk a jelvényeit viselhetiük. amelr.ik-
hea csapatunk tartozik. Az idegen jelvónye-
kct trrrt,ük el cmlekeink közé, f diöslccr§
rnég *zrlkat is ,viselnünk.

Xaphatók-e a llla8yar Csetkész és a Ve.
,etök Lsslá résebbl szárnal? (Kétdi: ller-
vay Ferenc, {7.) -- |lsen, kaphaiók a §zövet-
sós 0azdasási ílivatalúban (Budapest, V.,
},lagy §indür-ll. d), az utóbbi évfolyamok-
irúl teljes €vfolyam is, a régebbiekbó! egyes
szúmtlk.

Yan-* olyen lrotdozható kérllámpa, *mely
rratyubb tárol§ácrt vlláslt? (Kórdi: Nacy
Br.tl:r.7Sn.),- ltcn vln, Ilyen a,,Winches-
ter" liimp:r is, rnely kót sorba kapcsolt ríld-
elemtíii nyeti az áramot. A lámpa eiéssó
drirga, üzemkölisége azonban csekély.
Cyuiiritirvolsiixa szahályozható, igy ktileti
és távOls;igra való világlt$sra e§ytránl
basználh;rtri.

l,
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Olcus;-pdAusz - stól a bü.uész és ct; cléllb még iirts
,kalapbd| 1tacscí/i, Iibtik, galambok repüInek ki, De ez núu
selnm.i, Nyulacska is /*rlínrpcil bclőle. sőt (:gy koc$ítaualó :t7í.-

ncs síalag is, hogy leljes leggen u ktiprtizal. Füledbőt ijt-
pcngősl, orrcdból gllertlJút, zsebedből pedig legjobb burúlotl
péntl.átctijút slerlí /ii. |'őrös uagg (l s:éllllentöl, mitú a úli
és mfu próll(tlttútl uédenl <irtatld.tt ttoltorlat, mikor a te pttti-
túrcád me"g rt legiobb barútod zsebéből uíllan eIő, A kö:ijnsill
kúröruerulve neuet, Q leghangosabb neuető azonban. hunulr
clnámul, meil dtsz-zsebkendője ebben a piltanatban lobbult
lúngrtt, A bűtlész, hogy a kúruallott úiuttisítt elketüIie, múr
t.elles épségllert uiss:q is szolgúltat|a,

A rejtélgek és káprdzalok sorún eguík timulatból rr

rndsii,üa 'esel, sz-úd tútua marad és a pdr d,eka ptallné, amit
az clijadúsrrl magaddal uíttéI, hogg azt majd" kéijel el|oggtls:-
Iott -. a búmulattól érintetlen mamd.

llíegst7gant neked, núndei nem az ördöggel ualó citnbo-
tdlds. hanent egy kís kézüggessfu és egg kis |lzika,Ha c rouatban kö:ölteket megszítlleled és Iiggelntesen
lt|.oltlasad, nrugad is |elcsaphats: büuésrnek, csa& üiglilzz,
hogg a mutaludtty sikerül|iitt, rnett ha a tsebkettdő lényleg
elég, a kúrosult még meguer,

Ha azonbatt ügyes uag11, kö:keduelt eggéniség leszel ícir-
sascigodnúI, különösen akkor, ha sikerül elűzni az óltalfutos
unalmal ,

Kérnyelés
Asztal elé üliink. §zt,Inbcn

tr tlúzőkliel. A kést az a) tajz-
trak megfl,lclöen tartjuk kc-
itiinkllcn ós ae asztal széldtől
{l§},§zer-liétsZer felemclve meg-
rutttatjttk. lrogy kezünkben
rgn, közbelr beszédtlel tartjuk
lr trézriket, ntialatt az asztal
rzttlériíl észrcvtrtlenül őlünkbe
cjtjük a ké§t. Lljra felerneljük
a kcziinket. minthn uri sem

I]rt,,.. kctlíi. . lrli-

történt volna és a ó/ rajzn,ali
nregfelelő nrozrlulatt,al nrutat-
,juk, hogy most, perlig történik
a nl,elés.

Arcnrimikár,al és nyeldeklés-
sel segítjük elő a nutatván1,
sikerét.

A kés r.isszavtlteléhez lsmét
jo ,.dunla" sziikséges, 0fi1 tl]-
tereli a kételkedők ftgyelmét,
-{ mozdulatok most fordítelt-
:a}i é§ ugl,anazok.

_{z e8é§z mutatványnál íotr-

tbhr*,ue*fut
3/2C@

tos az eltcrel,tí besz{tl. Vigyázni kell arra, lrog1, rrldalt ue
álljon senki, nrcrt kiiliinben az iili.inkbe láthat.

Lesz aki azt ltiszl, lrogy a kabátod ujjába csetnpészctl
a kést. Rázd meg a firtltatvílny után lefelé mindkét karotl,
vagy csinítlcl az egészet felgyűrt kabátujjal.

Ylgltáze, ne lrogy tényleg lenyeltl a kést, mert netll
egé§z§Óge§.

Az eltört és összeforrasltott gyufaszáa

\'ég1, eg1, zscbkendőt (de ne kéthetest l), arnelyiknek l
szóle ugy van §z(|gve, lrogy egy gyufaszálat dughalsz lrelt,n
alnit a nrutatvány előtt tégy is nreg.

A btltnutatás all<alrnával megmutatod a két kezed,
rnondr,án. ez is üres, oz is iires, sőt szellemeskedhetsz ls és
Iranrratlszor is tnondhato,1 eg.y barátod feJére nrulatva,
hogy" az is üres (feltévt. lra az ncm erősebb nálact l).

}íost egyik, rnnjct nrási,k csiicskénél fogva megrázocl
a zsebkendiít, jelezvén, hogy abban slncs serrrml. A nézók
szenreláttára egy ép gyufaszírlat teszel a zsebkendöbe és
azt n zsebkendővel összehajt.ogat.ocl. Az előlrb említett fel-
dúlrített barátotldal a zsebkeIrdő §zegélyébe rejtett gyufa-
szálat eltöreted. aki azt érthető dühlrel elaptőzza, Nlost
kellő báijal ós flegrnával rnegrázrrcl a zsebkendőtl és kihull
belőle a t,eljcs, töretlen gyrrfaszál, lra n nrrrtatr.furyt jól
csittáltael.

A hűséges kétflllére§
Péru|arcádból kivelsz.el kellii szeretettel 2 fillért (ha

van) és kijelcirted, lrogy ez. a liétfillórcs lr{íségesebb egy htiz-
őrző kutyárrál. }íár tőbbsziír t,ül akartál adni rajta, <lc netrt
akar kezotlbűl kirnozdulrri.

A nézők egyikének r:gy ruhakefét adsz, a kétfillórest a
kinyitott tenyered liözepélre teszed és felszólitocl az illetíít,
lrogy kcfélje ki kezetlből a ptlttzt, ha tudJa.

Ör<löngőssóg trincs bentre setntni. Egyszerüen a kcfé-
vel nem lehet a pénzdarabot lekeíélni. -* Tami , ,

-- rotn ! Yolt kós. nin§§ ké§,
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FllREK
Eliiiizotőlítk fllvelmóbe! .lelen számot min.

.den résl elörlzetőnknek ír eltüldtük. !f;tot
ls. ha előtlzstése már lelárt. (érlük azonban
lredver Előílzetőlnlet. hoqv ez előllzotéc(
e lehetőséq §zerlnt mhél előbb úllt§úk mer.
horv a kövelkező |z.áfr mecküldósénó! lcnn-
akadás ne legyen. mert a t6.1 számot már
csak azoknak küldlllk rnec. aklnek elöflre.
t§x-tgggE!._g

Csekkl 31..128 üacvar Cserkész. BüdrDcst.
Elótlzetérl _ tr : kqjlo_!§rylü. ggy§4EÉ,!u!:
dendő bel

A nyárl táborok lczáródirk. A rtatirZtikrl
rnórleg mág nenn ké§r§it cl, de í37 lr örömm.l
rncgállepítható, ho3y e tábori belesctck ncm vol-
tak olyan súlyos termésret0ek, mlnt r: elóző
4vckben, Az ldén elófordult brlcrrtrk u ejy
lhrlálesctet lclzámítve. enyhébb lcfolyárrlek él
lnajyrárrt nyom nélkül olmuló klrrbb rórülérek
.voltak. Aeonbrn minden tondockcdál, olőrel*tár
,cllenére komolylbb dol3ok lr cl6íordu|hrttrk
volna. A Cscrkészsrövetlég r blrtorítár kltor-
|erztésével foglalkozik olyan íorrnlbln, hoty
eleket l klrcbb sérülérekct lr íclölcllc. Ez elke.
|ommal mcg ketl emlékcznilnk e l.tl3yrr Étrt-
& 

'ártdók.Blr,torító 
lntáz.t aron 3aval|óror

eliáráráról, hogy errknél a múló gér0lórcknól ll
n cserkérzek lránt való rzéret€tb6l önkóntoggn
íeíaiánlotte, hogy rr ilyen kirobb lérülérek káro.
rultialnrk il ez orvorl költréj rgy résrót nélt|-
nyo§an mc8tórÍtí. Velemcnnylcn me8gyózódhct-
tünk róla, hogy e bíztosítás 3ondolatr m€nnylrc
öslre{ü33 t cserkész előrelátírnl, éppen ezért
íelhíviuk a figyelmet, ho6y évközben is a crepet-
ta3okat klrándulás *setérc, dc a hozzátartorókat
is brleset, haláI crotére 3 az élea mínden crhtt6.
,régére kitericdócn blltosl${k. A Ha8yar Élet.
ér láradék Birtogító íntóz6t (Budepest, Vl, Andrásry
rtt 8) a lotel6nyösebb íeltételekkel áll a magyer
cserkétrek és a hozzátartozók rendelkezérére.

Ul Tlrnl.próba lelvénye*ek; Jakobovics
Cyörgy (.r42, sz. Darnjanich cs. cs,), Fazc-
kas lsivín. Maller Stíndor, Baksy Rezső
(l.rl. sz, tlegyaljai lErő cs. cs.) és ifj. Sztrl-
kay Jóilsef (2ü9. sz. Ijotond cs. c§.). Kiván.
juk. hocv a fentiek tudásukat a cserkészet
igaz örómére használ!ák iel.

A 48,1. rz. Batthyány Lrtos gról polgárdi
cs. cs. kis cserkészei május l9-én tartották
első kisísérettételüket.

A §átora|taú|hlvl ??1. !z. Thék Endrg cr. ca.
itinius hri iolylmiin zá§zlóavatást taltotl,

Ar onrrl3ol 6rrvaect6l tlbor pályáatlnrlr
rrrdmónyc

A rr|:gilylzlton 5 P.t nycrt lrcrerlkov
Andrár, 227. crepat, Pápr"

A nrplóptlyáreton l0 P-t nyort_ Mejyer
Kllmln, 693. crrpet, Duneíöldvárról. Altalában
e nlplók lok lróprt tertalmeztak, dc túlrá8osen
petétlkurok, rrónokhtrlcrűek voltek. A naplónak
lrtékr. ho37 c|/anl m.dltyeléseket ír le t ngm
áltellnor rrólrmokrt.

A rrlónygílylt.ton 5 P-t nyert lrcrcrekov
Andrir, 1ll7. pápel crrtkdrz,

A lrlrrll lábortüzek. Cserkészeink a nyár
lolyarnán valósásos küldetésben jártak. El-
vitték a csüsgedö nép közé az ő iiatal lelkük
balzsamcsöppjeit, elvitték a nagyar dal,
móka és Játék üditö hatrnatát, elvitték az
ó lstenben bízó, csak iót remélö §zivük kin-
cseit és tele kéazel szridák ,mindenben sze-
sény népünk közé. psy ilyen táborlíiznek
voltarn tanúja. könnybe lábadtak §zemeim é§
nem tudtam megállni, hogy ne ílljak én is
a szereplók ,közé és ne iejezzem ki öröme-
mgi, bü§zke §é§emet, ,köszön€t€met n látott
és hallott §zép é§ élvezetes dolgokért. Július
közcpén Baranya rnegyének ecy ki§ ialü!á-
ban volt ez, Ki§va§zaron, hova D<lmbovírróijött l3 derék gimnazista cserkész Dónyi
órsvezetó vezetésévol és cserkésztiszt, vaBy
parancsnok nélkül is ,pompírsan megálltík
ltelyüket. A íalu apraia-nagyj§ körülállta l
tábortüzel és lelkesen éljenzett. cyítjsátok,
oh lryúlt§átok csak a túbortü2eket, derék cser-
készeink a magyaí éjszakúban!

Ar ln3eról t{borben, .mlkor 8 tábor b.-
iáretánll . m.ty.r z&zló ér írvalányhairr ctapet
íeltünt, a rok lelker lstcnhozzíd között a l€!-
hersányebb ér lr3vldámabb a kls Görta volt,
arrz, prrdon, Görtr e3yetrml hrllgató rlr, aklvel
lmmlr 8 éYot 3zqrot berátráj fozött mlnket öa§rc.
Most il horrink cretlakotott s vldáman {llította
a ítrakat r íárltrte a magylr táborktrít{shlz r:ük-
sé3er cövekeke!, D. i{, a nagy vldámsá3aak
helk, íá|dalmas kláltá§ v.t vó3et. A gyorr kczek
mrgálínrk, mert e brlta nyele erós hor:rolárt
eitett r brl hüvelyku|ion. A gondoltt tizedrérze
al.tt mar ott yolt Gögn mellett Laci bá' s r még
otthonról horott Hrnrlp|.lttrl, alapor mosás
után leregarzt|r ór clállítie a vórzórt. Két perc
mulve mát újból ví3an cretto3 l feisze.

El6rolátó cserkélz ez, ekinok rrebében Henra.
plert van: í3y se3íthet ba|b{utott tcstvérén.

Tlzeszténdős a gyóri Krth. Legényegylei
450 ii. sz. Pálffr, cs. cs.-a. Megemlékezésül
ünnepélyt és kiállitási tendeztek júniusblrr.

A macvat c§erké§zek kcdvcs an8ol befúl|al
mr. Heniy spencer kenti iótitkár közismeít
mlgynr barátsásínak adc}ti ismét kilejezést,
midón az ancol király huszonöt éves ural,
kodói jublleuma alkalmából íendezett ünneD,
séteken házát magyar 2á§zlóval dl§zitette.

oTl-tag crcrkószek tábore
e crerkészparkben

Augu§2tu§ havírban a cserkészszövetsétg
gyüitötábort rcndezeti azon OTl (Országos
Társadalombizto§ttó Itrtéeet) tac c§erkészta-
noncok seámára, akiknek csapata az idén
nem ,meheteit táborba. A .kísérlet kitünően
ber,ált, mert augu§ztu§ l-tól esészen a hó-
nap végéis kéthetes idóre egymást fetváltva
jöttek össze az orsziix minden részébrJl a
táboroznivágyó c§erké§ztanon§ok. A tábor
folyamán iílőt §zakítottak arra, hogy befeiez-
zék a park hatalmas központi árlrocának a
feláltítását, aínelynck váza a cödöllöi jaln-
boreeról kcrült ide. Azután szdp nyírfakc-
re§ztei ác§oltdk össze, majd pedig a Park
szolgálatosaiva! esyütt rendbehozták a Cser-
készpark müszaki raktárát és ízlésesen be-
rendezték a ..Kastély" l, emeletén lévó
cserkész m úzeumot.

Esyébként a,,Délvidék"
kife§teite az egyik látosató
festékkel vonták be a mír
ágyakat.

két szobáját is
csapat és olai-
rozsdásodó vas-

tta minden látosató csapat csak esy fél-
óríra ajánlaná fel munkáját a cserkésepark
érdekétren, bizonyos. hogy a cserkészpark
fejlödési lehetósége biztosítva lenne.

És t*crcorgulr.ír., Oogyőa daunk -. -!
Öreg |iti,

aron mdr mind a ketten tút Dagaunk, hogg sopánkodnúnk cgg-ega alapo§, bőrig uttló megdzús miaft. Emlék§"el-e, amiklr
atáboruerés első negauenngolc óráidban §rakadatlanul esetí az es6 ? HoI szemclkéIl, hol meg c§d§rül szakadt ? De azért épült, készült
mtntlen| amínek épüInie kellett a köz érdekében. . . á§ emléksael-e ott a Csóuúngos alau ? Amíkot eggsze?re páróba boruk és elsöté-
tüIt körülöttünk minclen és kétóraí aguagoncsúszás és tóttéhdnll elüdgódás utdn míIgen ürgemód értünk ü túburba, aho| első
d,olgunk wlt -"- nem a §zdrttkozá§} hanent a sútorúíkok kímeregetése,kimélgttése,..ésmindannaiankacagdsan,füttyösen,
n.ótásan dzlunk és alyan !ól mulattunk, mínt talún még soha.

. Most meg itt üIsz előttem és lógatod (a orrod,at ! Ne tgg, komrim, ne tga ! Mi cserkészek ezE is mdskép §zol,rüri.'
Mert oan q, úga, hogg ragyog a aeftíéng |ölöttütlk, de a lelkünk csúíul elázík, YagU akaruttal elúztaít{lk, üaglJ c§ak úgg elúzó-
dik, anétkül, hogg aalaki különösebben tehetne róla. No de azlrt még nem lehit elszonlyalodtlí l Kíiííú karcdban óüs;ke uollam
Rúd, ha |üIig csatakosan, de mosolggós, raggogó llemlnel ethozrad a po§tát, Most, hogg ualamelgest össreőregttett be.nnünket
aE éIet, Iátni akarom a fíúkori lrősiessdg naggttott músút: qz úzatt IéIekkeI kacagó őtegcserkészt !

Félreísmerték jóakaralú lörekaésedet és éppen azuWól kellett tstl|ondátos megjeggzéseket hallanod., akik méItdn ltdlú-
sak lehettek wlna írántad ? Öregen4 eE a uílúg sora ! Ezt jó lesz megsaoknod l Á/ci so/ca{ kesereg ilyesmrn, annak hamar
elr(lgia a kacagós keduét a lélek szúfa.'Pedíg aE, a gazdag eftlber, a/rf soltszor tud sz{tlből mosolgogní * nem eúItetetten Dagg
keserűn ! - amíkor a tueatember síraa|akad aagu kúromkodí.k,

Nehéz mestetség ez, de nem boszorkángság, ha - ha az embe? idejében megtanulia, hogg ilgenkor iól, de ldl meg-
markolia az Ur kezét Cs csak Nelci pcna.rzolta eI a balát, Híszen eggütt taruilluk e?l ís csillagfényes tőhori éiszakákon, csak
óppen kissé kizökkentéI a keyékuágúsbóI, mert nem akailad elhínni, hogg ílgen kamíszak is lehetnek aE emberek. llldr pedíg
lehetnek ! De Te zökkeni $zépen olssza és kacag|unk eggütt, hoggha águnk ! Szerelette,I és._megértő léIekkel ölel

Öregapdd.

Lóuísny{srskel, uál-,, riil§ilíRisilolyokal'm": fincil t. l§§{ffi§

tAoTAR ovÁRTt^ilV.
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A pécsl Flatal ülagyrrság.kltb tudatia
mindazokltal a cserkészekkel. akik trtluirnil-
nyaik folytatirsárn a pócsi lrzsdbet 'fudtr-
mányegyetemre j§nnek, hogy -- ametrnyilren
a klutl munkájába be akarnak kapcsolr'ldni* szándékukat vilgy tevelezőlapon (1akiis
mesje[ölésével}. vngv §zemély,esen jelentsék
be Bruhács .lános dr. miiköszörüs iizle i*trcn
(Munkácsy M. u, !. sz.). A klub murrkírját
az érdek!ódők a Fiatai il{agyarsírs t934 ápri-
!isi szárnának 74. lapián és l935 miijusi szá_
rnán$k 95. lapján köeölt cikkekbill rneBis-
merhetik,

A lcn;yelorrzáji úton törtant. A hosszú
utarástól ór tíkkarztó melc6től íárad*n, kimerül;
ten érkertsk meg a íirtk a Éborhelyre r bizony
.míndÉn hó§i eróíeszítés él ióakarat dacára ig,
,lelsan, nehezen mont a lerakódás é§ . tábor-
építés kíilönben gyönyörüsé8er munkája. S
amlkor már sam a neíne§ vef§en}rl cem a burdító
lzó nem ha§tnált, mert haelmasabb er6 vette
J3énybe r ííúk íizikumát, az egylk rai paran§nok.
s{3a clővétetett titokzatos plleckoket _ amelyek
azután kézr6l-kérre iárrak. Erekbln a kulecrokben
{derítctt Frank Enrlló kivó volt, emelynek üdít6,
írlgltó hrtáre percek elatt jelrntkaiott, Vldl-
man, iókedvűen és íóleg íür3én l{ttek nekl e
íirlk e munkának r e ma3yar bécl0lcthez méltóm
plrcek rlatc állt * tábor.

Ul escrkészlgazgrtó. Pir$v§zky Lajos, az
ismert cserkészíró és parancsnok. a yilág-
jamboree tábori színlrázának igazgatója, .most
valóságos igazgató _ iskolaisaziató lett. A
Magyar cserkész szívból §ratulá! és új
munkahelyére is további ió munkát klvín.

An3ol dr rpenyol t{rsel3{rt vállel fülöpszl8Gti
.merlk.l crorkérr, í6lrkolrl hrlllrtó, akl o3yctimi
tanulrnányalt íolytet|a Budlpcitcn, lüni z úri
hárben lekár, .llárar at vrlrmi zrebpéni, Lcaiobb
foíolenclákk.l rzolgálhat r KttlUjyl Htvatii.

Állrtvédelem . lanüsyl lapotban. Á Nép-
,tanltók Lanjállák ll. §zámóba Sebestyén
kálmán a nöiény- és állatvédelemről írt
értekezést. Áz Orsz. Prrlsári iskolai Tanár-
egycsüle.ti közlöny Jrlniusi száma pedig
Fodor Árpád ielentését közötte polgári i§:
koláink l933_1934. tanévi állat- és növény-
védelméról.

A lengyel Nemreti Nas§táboíból bazaÉr-
kezett csopurt eEyik ré§ztvevöie kéri lzl e

cserkész.testvért, aki nyilván tévtdéshiit rna-
garal vitte a köz.ós csomagrrkból az alantia-
kat; l iémhiivelyes kis sátorrúrlsarnitürr,
7 drb, iara§r:it tén!,képxlbttm, 1 tlrb, hlrsz-
nálr Jamb. ins (K. ?-er ielü) §zabó János
cser.készparancsnok Budapest, Y., Nagy Sán-
dur u. § cimére kérjiik ;l küldeményt, vagy
értesítést.

He3y őrli kim-iátókv*rseny volt. A háti-
z*ák 25-íéle cikkót kell§tt megiegyerni, A gyóe-
tes Zoll letc, mert ő nemcsak mind a 25.félc
tAr;yat tudta íelsorolni, de azt ir rnegle3yerte,
ho8y a íg8keíe Tlp-Top gyártmányú. Ar 6rr
verctójénck mé6 art is megmondta, hogy *r l
legtartósabb, legolc*óbb és ma3yar késrítm{iny"

]llagyar termész*tvédelnl terület. A ma-
gyar erdökinc§tár mEgvette §rói Zichy AIa-
dár ó§Oü holdas erdö'biriokát, hocy az aba-
újmegyei §zin közsés közelében terméseet-
védelmi parkot 1étesit§en, hoi kihalóíólben
levó ritka áliatokat fognak tenyészteili.

Dol;oztarrunk crlrkérz.mcotrrambcrn{l.
Bármllyen erztalormunkát ({pületesztllormunkát,
e3yszcr6 él mlivérzl btltoroket, képkeretezégt,
íj és nyíl crlkszerü k&rítérét, klrpltosmunkáLat,
bármllyen e szekmába vágó tevítást) lrrkrzerűcn.
lclkiismerctgrrn ór olcrón ké3tít 31iít m0helyé-
ben e Cscrkérzprrk több éyen át volt urtrlorr:
Grcaur Jánor elrtalormclter. Budapcrt, Vll.
Tclep.u. ll. Telcíón: 9.78-03.

Irkolálnk mttt ianévl átlat- és növónyvé-
delméíól már maidnem minden kir. tanke-
rületi ióigaz§atósás. és taníctiigl,clüség be-
küldte jclentését n Magyar cserkészszö-
vetségbe. Esy hónap mulva ,emélhctően
közölhetjük már ö§§z9§ítelt orsziig:ls heszá-
molt'rnktt,

íllAoYAB oY^nTilÁilY.
oyótí.r.rtar.kban kaphaíó l

Az Orszígos lt|úrágl Állatv€dő Llga d|
logadalnl képe. Máíton Lajos lestőnrüvész
szép lestrnényével ii iogadalmi nyomtat-
vány jüíent meg. A kép lapszéllel együtt
17 X 24 cm nasyságít és egy {a mellett ülő
fiút és leányt ábtázol. kik a íész,ekodú körül
ugráló madarAkat néze8etnek nagy §zeíe-
teitel és elóttük esy kutya, bárányka és
salamb látható. A kép alatt a Li§a rövidí-
tei,t íogadalma van következö saöveggel:
.,A mai napon belépek tagul az orszásos
líiúsági Átlatvédö Lisóba és ünnepél}r,ese n
megfogadom, ,ltogy az állatokka! ,és növé-
nyekkel jól fogok bánni és rajta leszek,
hogy mások is jószívüek lesyenek minden
iránt, ami él. Kelt.. . Alíírás." A kép má-
sik lapján ai országos Ifjú§áci Áltatvédö
Liga fogadalmátak teljes §zövege foglal he_
lyet. Minthosy ezt multkor hiányosan közöl-
túk, ú,ira ideiktatjukl

Mint az országos líiú§áci Állatvédó Líga
tagia, fogadom a következóket:

1, Mindenlaita háziállattal kíméletesen és
szgretettel bánok. 2. A madarakat, kivált-
képen a törvényesen v€dett hasznos mada-rakat mindig kímélem és me8becsülöm,
azokat §emmiiélE eszkózzel nem üldözórn
és nem biintalrnazom, sem lészkeiket és to-
iósaikat el nem szedcm é§ el nen pu§ztí.
tom. 3, A törvényesen védett haszrros bé_
kát, gylkot, voktrndot. denevért, sünt és cic-
kányt nem üldözöm, ,rníg a rovarokat és
káros állatokat sem kínozom. 4. Inség ide-jén a hasznos vadakat etctem. 5. A hasznos
növényeket is kímólem és ápolom. 6. §zc-ket nemcsak magam te§zem meg, hanem
miisokkal is megtétetem.

Ez a Jogadalmi kóp 6prlen írgy. mirrt az
első áldozás emlékképe, rámába is te,lre:ő.
Kíviinatra a Ma§yar Cserkészszövetsés
postán is ,elkültli, de minél töb.bet tessÉk
egy§2erle rendelni. Darabia t0 fitlér.

§ürgetlk a, általános ebvédöoltlst. so-
mo§}, várme8ye közisazgatósi bizottságajúiíus l2-é* tfirt$tr havi ülóséí §oms§ich
Miklós ielsíiházi tag iRditványoztil, hogy
rnódosítsák a2 ebtattá§i szabályrenrleletet
és tesyók kötelezővé 1 váíme§yében min-
derr kutyára nézve a veszettsé§ elleni elö-
z(}te§ ebvédóoitá§t. Az indítványt Stefaichpál alispá.n lelszólalása utárr ellogadta a bi-
zottság. A fiildmüvelésügyi ,miniszter nár
iúniusban a költsé.gveiési tátgyalás során
kijelentettir, hogy sz{vesen hozzáiárul a kö-
ielezó oltá§nak a törvényhaióságokban valtl
elrendelésóhez. A Magyar Cserkészszövetsóg
már árra kérie a mi.nisztert, hrrgy rendelje
el orszá,Josan a kötelező ebvédőoltást. Mint-
ho§y egy kutya oltóa,nyaga l P ?5 fillérbe
kcrül" az oltüsi költséc c§írk kis része volne
annak az összernek, melygt most a vesaett
kutyák által okozott károk emé§ztenck föl,
Ezzel kapcsolatban §ürgeti a közönsés, hosy
a beoltott kutyákra nézve füssesszék föl
az ebzárlatokat ó§ pórázon meg szájkosárral
valú vezetést. Bács-B<rdrog várme8ye köz-
igaz8atási bizottsága Dedig a §erté§pesti§
el}eni általános kötelezó védóoItást és ennek
feltételeként a védőanyarl. árának leszállítá-
§át kéríe a löldművelésügyi mini§ztertől,

Uzen a Magyar Cserkész
557. §§ongrád. A hírt lapzárta után kap-

tuk mag. A kóp reprodukáiásra nem alkal-
ma§. - lllrdeté§€k. Köszónjük az ötletet.persze, trogy a lap részére előnyösebb volna,
ha a lrirdetéseket egy helyen köaölnénk. de
a hirdetők rendesen kikötik, hogy a legjobb
helyen, szétszórva közöliük. Bezzeg, ha
minden 9l5il2gtő tesalább még e§yet §ze-
rczne, könnyen beszélrrénk.. - F. Bandi.A j;tv*solt rovaton gondolkozunk, de keresni
kell előbb valakit, aki értlekesen tudja ve-
zctni. .4, többi jönni fos, * §lrelt. A felhal-
,mozódrrtt hírek kiizlé§ét kdvetkezó saámrrnk-
ban kezdjük me§. ,Ebbői a számból helyszüke
miatt kimaradtak. -- §zeDtemb€ri elsB szí-
munk évfolyamnyító száÚ. E jelle*e miatta külíöldi utak részletes beszámolói a kö-
vetkezó számokban .kerülnek §orra. * l|1o8.
|elenésl ldö. §zeptember l.i szánunk a szeÖ-
tember 9-én kezdódó tanítás miatt az expÖ-díció meskönnyítése céljából ekkor jeleirik
$ec. ..{ 15_iki szárn néhány nappal késóbb
fog elérni a csapatokhoz.

fserűasllfr

r leglüeáliíthb gro]ilüÉll

A LnEHín teoLoládógyír
kópeskónyvelben lrirdelett pályázatra beén
kezett .ugu.zturrl leg|obb pályamunkák
alapján egy-eg}, doboz csokolír<lót a köYet-

kczők nycrték:
1, Av4li Aumoü BóIa, Budape§t, II, Genz

Kecskemót.

I§, ilíárla

§ztlá8yi

17, !._9rner Glzl. Buílapest, VItI, I(rá,,lr,árta tér.lE. }íikus Endre. Bu-dakálasz.
19. Ilíoháros Józs'oí" Budaposi, xí, Dombo-vafl u.
20. }tolnfu Gízella, Brrdapest, Vörö§mlrrty rr.

146.
21. }iagy Arlsztid. C§onírád,
22. t§. }íemecsek Ad,rii, t udapest, VíI,llluránvl u.

ii: i*,!1i,JHi:,&"RT*:ffi:,, 
I, }Íaíos u.

25. !éthy l!ílnytka, iloirteútt.
26. tíl. setne8l -§ánilor. llrb. .}toves rnecve.
27. s_13bó _Olf,a, §zomliathelÍ.
2a. Tóth Józ§eí. Dcbrecen.

#: §í*f íiiffi1l,thill9i'.íTffi'"iii 
", "o,

.r prilyamunkák minden hó 20_i8 kütdcndűk bc
a DtlEHER c;oLolÉdtgyár
Budapest, X. postaílók 22. clmre.

x, Ibász u. 27.
p€§t, I x.Knézlts u,
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lsmeretle n terepen térkép és irángtű

mutatja az utat - erős, egészséges

fogakhoz pedi§ a Kalodont haszná-

lata vezet, Minden cserkész üggel

rá, hogg igazolvánga káznél leggen.

MINDEN HATIZSAKBAN-
A FOGKEFE MELLETT
KAIODONT I§ LEGYEN!

Üggeljetek épugg arra i§, hogu

mindig leggen veletek Kalodont.

Mert a kalodon,t-tal való rend§zere§

fogápolás a lcgbiztosabb módja, hogg

fogatok mindig egészséges maradjon

KALODON
fg$kő ellen

9.4



ÉnTEslrÉ
Ajánljuk a c§erkészeknek és

§!

ü"lBoL KApHATó A

C§anil[§II{0NYT
N(ost jelent meg a IX. kiadás !

,*

Temesy Győzó szerkesztette, Sztrilich Pál fő-
rnunkatárs,330 oldal, 200 kép.

fi els0, a músOilllt ús a hnrmadlfi próba

tOUe§ ünya§n!

*
A könyl, ára 2.- pengó. MegrernrJelhetó a
§Iagyar Cserkészszövetség Gazdasági Hil,atalá-
ban, V, Nagy Sándor utca 6. A pénz beküld-
hetö postautalványon vagy 31.428. sz. csekken.

Ha a Filléres Könyvsorozatban rendelecl
meg, 40 százalékkal olesóbban jutsz hozzál

hozzátarlozóiknak a megbízhaió

HrI(Wfi$ É§ T[llDOR
cégel (Budapesl, V. kerülel,
Deák Ferenc ulca 1ó -18},
ahol jóminőségú magyar és

EREDETI AN6oL szoVETEKtT
ÉS gÉLÉSÁRUKAT

kaphatnak a cserkészek részére
kiilon megállapíloií árakon

tEFKovtTs És vÁttDoR cég a
Cserkészszövetség hivaialos szállítóla.

^2 
nnrarlknl oserkészek pétdáJótt

okrrlvn nz a gondolet meríilt íel, hog.v
eüy kltűuő, nurgyilr gyártmáuy{t lzzó-
lúmpuakelűval kupesolatosan & c§sr-
kí.szek ügymsógé1 és óletrevalóságÉt
tetíeliliel ls beblzonyíthaBsuli. - Leg.ve-
tek réson, ítgyetlótek legközelebbl szú-
malnkot és kapesolód|atok belo mlndeu
erőtökkol aa ssetlsg meglntlítandó
akelóba.

Volt nómct cserkósíi/eletó, sportkedveló
íiatalembor t*ljor ellátás és zrebpénz ellenében
oémet nevelőnek aiánlkorik, els6rorben Buda-
pesten, csetlcg vldéken ís. Felvilá8osítárok e

Külügyl Hivatalban. .^

@
Szauter lstván, a budspecll d39. sz. tscr,

csényi parancsnoka Jtinius 8-án megtért 'l'g-

remtijjéhe z. ._ Riadt sze mű kis apród jai, e
19i. sz, lJaross cs. cs. vízicserkészei és a
3?, sz. Lsvente c§. c§. küldöttsége állta kó-
rül a §lrt a gyászolók között, amikor a kürt
utolsó búcsüt mondott neki,

Vass Albert, a nyírbátori 956. sz. Viisár-
belyi pál cs, cs, rajvezeiójc hosszas §zenvc-
dés rrtán rnájus 9-én visszaadta lclkét ]'c-
l:mtőjénck,

lHolnár Józsel, a budapesti 3. sz. R. M.
r:reiacssrkészt hosszas szenvedés ulán júlilI§
1í-én ragadia el a halál. Szenvedéseii mo-
soliyel iűíte és az utolsó píllallat§iban a cser-
:{észeiben keresett és ia.lírlt szórnkozást és
i:iki 4piilóst.

Sinha /ltlklós m, kir. pénzüg},őr, r balassa-
:i:.,armati rórn, kaih. esyházközségi 80,1. ő.
:z,,,Ziclty Núndcrr grtjf" ürcg- és férlicscr-
-iészcsipát scsédőrsvezetője ne*halt, Na.
;,,,.;;l szcreite e terrnészetct, különösen a
::iheket. Viher utárt a kezébe vsttü a meg.
.zotr méhccshéket ér mclöttgette, dédeigetíe,
;_:, ú;r-ílsatte iíket,

il I|I^GY AR ü§ER KÉ,sZ, tElr§t§§tÁDÁJA
A ,,Ieueleslúdúban" kölérdekű kétdéscl: s ollasdür/,, crre búüldöll vrilus:ait

kö:öliük.
I|Iindenkínek uan prablé.mála, uagy egg ió gondala/a, a lt:pelesltitlu ldsitírc.

A uúlaszok beküItlósénéI elég a lcuél szúmúra híuatkorni.

1,. sz. leuél.

Kedltes tr,Iagyar Cserkész ! 8-,-10 éues Iultlsí mr:i_tlábt.s lltit s:oAiuÁ,iol-
íu*j.

A s:omsild kölségben nagY búesís tlolt. á cserAtls:ttrltrr a JX. .srá:arl lttt:tlqjainllt
Délutún én is kimentem a,da és amínÍ bolYon, pa!ásíju ls irrr rllrlr jsar*&ri/tttn tr ki):tittst|g e!í
gak a sálarak kö:t, eggs:er csa& /d/'-int, ftlgg :rneqgiink, szlhttt!-e tlyen wltlg lűs{,ílti, rllull-
eggenrulúban néháng cserltés: hajtja. a. kiir- kút uige:ni,
hintdt. A l,ördn§{'.g megholrúukorw n,,:zí, ho§§ (].snri:óltris:cnlrslei

eggenruhds íiúk hajtiúk a lorgóhinláí, mtlgti I;arkus Dartdí, 5:úre.i7.
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Végle a rra.lr"ácíónals!
Yége a vakáciönak l j§cm sírva hir-

detjük ezt, hatrem Istennek hálát adva,
hogy olyan JóI és bttldogan tölthctt-tik
el az áldott nya,rat, erót és kerlvt,t.
gyüJthettünk nz úi iskolai év íela<la-
taira.

Kintjártunk édes hazánk akáclom-
bos íalvaiban, csatangoltunk ertlón-
mezőn, fúrödtünk, pihentünk, iidül-
tünk, élveztük az édes szabadságot.

Szünete volt ez a komolyabb, p€f-
ceklrez kötött ntunkásságnak, rle nent
volt szünete a lélek és test mrlvelésé-
nek, a ternószet és tllet könyvéből valír
olvasásnak, a tálrorozástrak, állat- és
növényvédelemnek, emberekkel és ntás
élő és órző lényekkel való jótetteknek.

Kériinlc berrneteket, kedves olva_
sóink. lrlátok me8 nekiink, miféll
ötletekkel gl,akoroltátok a jirt a nag},
vakáclóban és nily értékes tapasztala-
tokra tettetck szert.
, Ns8y szárazság volt; tettetek-c

valanrlt a vtrágok megmentósére, a
madarak, nréhek és más állatok szonr-

Kis t,ltrftllrarklil_vrlk {[)ir:tts nrljor) cily crdci
lenyrifa tiilz§én

szERKE§zTl : FoDoR ÁnpÁo

jának enyhittisérc? }íegfigl,clttitek-t
az állat- ós niivónydlágot é§ segítct-
lek-o ott, ahol kelbtt trs lclrctr:tt ?
Édes sziitellck és rokonaitok, h,ikrrél
nyaraltatok, a rekkenó rryár hcvólrtrrr
ls lankadatlanul dolgoztak; segítet-
tetek-e nekik önként és szívesen ?
olvastatok-t, valami érdekes ós tirlvrls
könyvet, vagy talán a művészet
valarrrely ágában kísérleteztetck ?

Mlttdezt folytatbatJátok ezcntúl
is, de már korlátozva. Elsó és legfeln-
tosabb lesz rnost már az iskola. ,Nlár
halljrflc ls a Venl Sancte lóltkenreló
hangiait. Az cgószséges clláklélek irg.v
szorlrjazza ezeket, ítgy kívánja már az
iskolaév nregnylltát, mlnt ahogy rryu-
goclt alvás után rnunkánkba kezrlürrk.

lsten segítsógévcl nregkezdjük te-
hát az új iskolai évet pihent itlcgzc-"
tel, tlszta elmével. nyugotl[, örventiii
kebellel. Hozzátogunk teljes gözzel a
diákntunkához, cle azért nem szűniink
meg §enl állatvérlők, sem cserkészek,
sem Jókedvű pajtások lenni.

Kint sűrű pely-
lrekben hullt a hó
s én oda, ültem
őszszakállír nag.y-
apánl lábaihrrz,
nrert azL ígórttl.
hrrgy trresólnl ftrg.
L]gyani§ kisíiú ko-
rombatr élttrnt.hal-
tam a tnesókrlrt.
ntert nagyapn
oIyan,mesékel trt-
tlott, amilyent

setrlti trriis..\Itlst ts t,ti ttl,tlt,lisz.clli cg},tneséjórc, mely oly
szép, ol1, órdekcs volt, Irog1, nrt,gprribúlorn ncktck is elnron-
rtani. legalállh a magvírt.

\:olt egl,szer cg"v igen szorgalnr*s. dtr bizcrn.y igr,n tehct_
sógtclen fiúcska, Petike volt rr nove. Alig ját.szott a töbtti
fi{rcskával, c§ak tatrult. tanult iskola után, hogy egy§zcr
végre vrrlalrílra tuclja értclmt,son t lccltéí. tlmonrlani.
De, sohasent sikerült neki. A tanító bácsi 'rlyton pana§zra

A FEKETE KAKAS
Irta : llólrly l}énes

ment- a szülőkhliz, mert sohast,tn volt eg.vetlen jdr feleletc
sem. Ptrcllg, mint monrltam, sziirn,vett tört,e llragál; {t t:lntl-
lússal, levt,gőre sc ntent, le is ftigyot[, sápatlt lett, sziilci
minrlenképtln aggódtak érte. Azt nrontlja egy regg*t Pctikc
nranrája a szakácsrrőnek :

--. Jrrlcsa íiam, vágja |e a íekete kakasl, mcr{. trriilevtlst.
akarok főznl szogény Petikénl szántára.

Petl ép;lcn könyveit csomagolta, hogy ezt meglrallotta,
sápadt arca, móg sáparttabb lett ijedtr"t|rcn.* A íeketc kakast'! Azt a rtrága, gyönyöríí, órlcs
úllatot. nmoly engetn mlndctrnalt elklsér * kapuig ? Nenr,
nenr a világórt sem l

§íirűn hullt a könn1, a szernébőI, ügy rlnránkotlott,
anl,ukájának, hog!, csak nc vágRssa le a íekete kakasl. mert
ő abból írgysem íog enni, Itiálla is íőznéh neg. A seRkírcsnő
nregpróbált cllenkezni, t]e Petike ntantája nrt:gsajtláltrT a íiál
és nrtlgkegaelmezetü a kakasnak.

.* Ncl Julcsa, hát a tarka t.l,úkcrt vágja ltr l
Ilírrgában pcdig rntgállapította a jó anya, htlgy l'e[ikti-

nek ez a túlérzékenységc nílr szintc, betegség számba rntlg.,-.
Nrl ntajd besztll az orvossal,
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Aznap tncgilrt busan jött haza Péterke az isko!ából.
ahol tcrrnó§zeItlstlrt egy" kukkot sem tutlol.t, Egyszer-tlgyszer
megtörtónt, miktrr apa vagy any& foglalkozott vele délutá-
nonktlnt, lrogy tudott valamicskét eliittük, de rnásnap reg-
gelre az is elpárolgott a tejéből"

Iizen nap estéjérr valtrnri csuda dolog történt, Ahogy
Petike lefeküdt, estimáját elmondta, anyukája csókja még
,ott melegedett a hornlokárr, hát €gyszer esak megmozdul
a padló aa ágyacska rnellett, szépen felemelkcdik ós egy
ici-pici kis emberke lép fel a nyllásbóI. Nem olyan mese-
beli törpe-féle, lrosszú szakállal, hanern egy két arasznyi
m$gas, reudes, helyes kis entberke, nyájas arccal. Remekbe
szabott pici frakk ölttiny voll rajta, felrór mellénnyel és
rrlyan pirlnyó kezei volt{rk, mint egy ttjszülött ba-
bának.* Saervusz Petike l *- §eólalt meg. --. §ljöttem meg-
krisaiinni, lrogy ma megmentctted az életemet, mert én nap-
pal a ti udvarotokon a fekete kakas vagyok. Éjjel pectig a
pici emberkék nrinisztere. Csodás szép ott lerrt a nri bíro_
dalnrunk, olyant nrég elkópzelni sem tudttál" Ha jó leszel,
leviselck sokszor, nreglátotl milyen }roldrlg leszel ha nálunk
szórakozol. iltost perlig a<lok neked hátából egy kendor-
fiagot, tedd el, de nagyon vlgyázz, el ne veszttsd. 1\!íg ez
nálarl lesz, rninttig jól iogsz felelni az iskolában. De azt
natlyolr a lclkerlre kiitünr, lrogy el ne árulj senkinek, még ail
anyukátlnak sem l S{ert ő ntegrrrondja másnak és a§kor az
eírtberek kuta.trri fogrrak utánunk, felfedeznck ós nekünk
akkor el kell tnesszire menniink. Tehát nregígéred Petike,
lrogy nem árrrlsz el semtnit abból amit kaptál és hallottál ?

--. lgen, szenttil fog*donr t * Igúrte Petlke.
*- No jó. a.kkor holnap este leviszlek.
F]zzel búesírz.oLt" a pici miniszter.
Pétt-rk* a kendermagot eltette a katrátJa zsebóbe és

nlá§nap az iskoláLrarr * remekül íelelt. De aml aztán €§te
kövertkezett, áu meghaladott minden emberi képzeletci !

A pici, nliniseter levitte Petikét a ttindé.r blrodalomba, ahol
oly g*.ai. fák, virágcrk. ntadarak voitak, amilyenről enrlrer-
ttck íogalrna sincs.

Aho§y menrlegéltek az aranny:rl behinl,ett utakon, meg-
pihentck €§y-e$, lilirrm kell,hében. De ki tudná elsorolni
irzt a sok rnentlyei gyött_vörííséget mind, az aranykereken
görcliilő Uveg palotácskákat, amiket ott lent látott
Peti. Íjs ez ígl, ment lretetrként többször,
irogy levitte a kis emberke Petit. A felclós
pedig aa iskolában rnent, nagyszerűen. Azt
tnondan0m is felesleges, ltogy a fekete kakas
reggel nrindig hűségesen elkísérte Petikét.
a kapuig. Á tanltó bácsi és a szülők nem
g_vőztek bámulni és örvendezni azon, hogy
Petike a legkitünőblr tanuló lett az iskolá-
}an s testileg is nnpról-napra gyarapodott,

líár az iskolaóv vége közelerlett és
egy§zer csak ret,tentő nag"v baj lett : játék
közben clveszett a zsebébőI a kendermag !

Petí o|tiion rettentő nag1, sírásra íakadt,
jajveszéltelt, az ételhez hozzá sem nyúlt,
Anyja \,áltig faggatta, hog}, mi törtónt ?

*- Netn lehet, rrem szabad, sehogyan
sem mondhatoln meg, vegy,,etek ki az lsko- l/+ -

lából, srrhasem fo6ok jól felelni t

Éctesanyja tltaga is kótségbe esett fíának ekkora össze.
roppanásán, O maga is sírt és ntit telretett volna Petike,
mégis csak elmondotü anyjárrak minderrt. .Ternrószet.esen
ii is vígasztalan volt. Ebérl utárr négyszemközt az apával is
közölíe, Eljött az este, Petike a §zemét sern trrdtrr lehunyrri.

Apró pici kocsik zörgését hallotta alulrtil,
megnyílt a padló s utiruhában megielent a
kis miniszter és fájó, szemrehán.yó hangon
így szólt:* Petike, elárultál, apukád elmontlja
a többieknek s az enrberek felkutatják gyö-
nyörű biroclalmunkat s rninket játékszerek-
nek vlnnének fel gyerekeik szárnára. r\Ii
etmegytitrk innen messzo, de hálám órted cl
nem rnitlik, amtért az életemet megnentet-
ted. Itne, még egyszer adok neked egy lien-
dermagot. mondd meg anyukátlnak, hog},
varrja bele a ruháclba. lis.. . . most Isten
veled t

Petike sírva csókolta meg a nriniszter
plci kezét s nagysokára elaludt.

lllásnap Julcsa szakácsnő jelentette, hogy
a fekete kakas eltünt az urlvarról.

MlNDEN JOBB SZAKÜZLETBENl

AZ U, GYERMÉKNAPTÁR
§lár elkészült a Oyermeknaptár i936-iki

XXXV|ll. éviolyama, Ezt mír a Magyar
cssrkószszóvetség adta ki a régi országos
.q,llatvédó Egyesület lrelt,ett. Szerkesztóje
azttttban a régi: Fodor Árpád, nemkülönben
rajzoló nrüvésze: Y,ezényi Elemér. A kiad-
vány szelleme §em víiltozott, most is szóra-
koztatva szolgálja az ifjúságot és az állat-
védelntet. De vannak benne olyan dolsok
is az állatvédelnren kíviíl, melyek nagyon
érileklik o rni iiatal, kőzölrsésünket és nap-
tárba valrjk.

Az e!őszót Pepp Anta! nr,. államtitkár, a

Itlagyar 9serkészsz.övetsrlg elnöke írta, A
prózai olvasmányok írói Mauks Ernő dí,,
Koncs Margit, Ujváry F. Oyula. tíorváth
E. János, üyutay Isiván, Papp Mihály,
JÁrtas Róza, Kühn János, Székely Bélu,
Sz,ekerka Pál, Lacakó Márta és Visyízó
Cyörgyné; költőink pedig: Móra Líszló,
Feleki Síndor. Válvi Nagy üéza, Báthtrry
Gábor, Radványi §ándor, Kovács Dezső,
Takát§ Józ§ei, Wiedermanné Dallos Mar-
cit és Z. Rácz Etus. A szí,nes címkép nasy-
kalapír magyar gulyást ábráeol hüséses 9e-
gédével, a naptáíi részt pedig Fodor Ar-
pádnak a madarak és lík napjára írt indu-
lója előzi meg Bartha llliklós dallrmával.

Van azután még tanrend, osztályrrzó ru-
vit. je§yzet a |estméretekte, névnapokrn,
lakcírnekre, iótettekre. Vannak útbaigazítá-sok a gyakcrrlati íllatvédelemre, vasúti
kedvezményekre, sár,kányké§?íté§re"'fíbl;i-
zatot k§pott a nnptárb;rn a Kí§OK mult
tanévi baínokságai €s közöljük benne az új
állatvédő iijúsági pályázatot,

Mindez a sok kózlemény szép ,képekkel
díszítve bizonyára számos lelkes pártiogóra
fos találni És reméljük, hogy cserkészeink,
tauulírink' t Magyar Cserkéseseövetségnck
e szép és hasznos kiadványából sok tíz-
ezret fognak mecvásároini!
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fiYaaMnINAPTAR
A nevelés ós állatvé<lelem ügyót
szolgáló iíj{tsági lanulsásos olvas-
mányokat tartalmazó naptár- ára

§lgss ms§rondolnl,

nort namür elte0yl
Ha a MAGYAR cSERKÉ§z
oliífizetóssel egyideJüleg 24 tillért
beküldesz (31.428 se. csekk), a
lappal együtt megküldjük a
Gyerrneknaptárt is

A KIADÓHIVATAL

B U DAPE§TI KazPoNTl
ÁlrALÁNo§

TEJCSARNOK
vll, RoTTENBILLER UTCA 3l

R.-T.

TEJ|VÓC§ARNöKA| :

lll. császárfürdő
lll. Margltszlget
lV. Kecskeméti utca 5.

V. Erzsébet téri kioszk
Vl. Teréz körút 32.

Vl. Városllgetl tejivó
Vl. Állatkert
Vl. Angolpark
Vll. Károly körút 31c.

Te|flókokban és füszerüzletekben
PA§zTőRöz örr TE, ET

bord ázott (recézett) palackokban kértünk

§zÁM

ÁlurvÉDELMl pÁlvÁzrT
; A Magyar Cscrkószsziivetsóg vtzetősógc minelen tírborba clkíildte az alátbi

összeállítását, hogy mit telrct a táborozó cserkósz az állat- és növényvédelenr
érclekében.

A YI. cserkésztörvény gyakorlati tnegvalósltása pályázattal is kapcsolatos.
A táborban vég,zett jó rrrunka parancsnoki láttamozással trekülttött jelentései
közüt a legjobbakat 5.* P, 3.** P, ós 2.* P díjjal jrrtalmazzák. Határídő
októbcr 1.

Á tálmrbaa: A tábor környékén l

a különiéle védett madarak természeiét és
életmódját. Fodor Árpád tanár elóadást tar-
tott az állatok lelki életéról. voltak énekek
is és mindenekíölött kitüoö hangulat.

Budapegtl lutyavlldg. Rossz vitás jár a
kutySkra és azok tulajdonosaira Budapesten.
A főkapitány kitiliotia a kutyákat az iisszes
vendéglőkböl. kávéházakbót és más nyilvá-
nos helyekről" A polgárlriester íledig a kuty,a-
addrk ,hátralókosait 2*600 pengö bírsásgal
§rijtja" Általílban igen sok panrrszuk vlrn a
íővjrosi cbtulajdurrosoknak.

A szegedi állatvédő egyesület beadványt
intózet a polgárrnester}rez, hogy a szr:gedi
vicúhidDn ir miníszteri rendelet §3eíint ít
kisírllltrlkai is e!őzttcs elkábítással öuék
neg. Ezt nz üg!,et ir szegedi ,,Délmagl,x1_
orszá3" címii lap gúnl, tárgyává tes;.i,

ltl Orszá§os iltagyar Alkohule|lenr,,s
Egyesület ifj{tsági !áiy6rorán a ilíir§yar
Cserkészszüvct§éx hu§zoniit rlarlb könyv,:t
!tdúminyOzOtt páll,edíjrknak.

t. Iidszttsünk rts állítsunk fet mnrlárortúl,, l. MeÉfeleló íornrábarr hivjuk íel a hcl_v-
ltatót a táhor köztlében. telcn módon, vagy rossz helylc (nlpra) ki,

2. Ne zavarjuk meg a tábor körnl,ékúrr kőtött állatra a gazdáJa "íigl,elmét. . .
le,l,ó nratlárfészteket. ' , 2. Ha útunkba túltcrh(lt vagy chkadt

l]. Áz etelhulladékot (moslékot) ajánljuk kocsi kerül, lcg},üüt .segítsógére..
íeI a falubeliek eg_l,ikének) dirrrrye-. iö*rnalot 3. _.{ par*rlc-sl9}.ág, _ !r.t móí van rá.
,stb, ndíuk a mááaraknak. " " szorgalma}za rillatitató felúllítás,lt,

4. Eidőben hal]'iluk éneketni a tnadgrakat! 4: Istállók, ólak ti§ztántartására ta,pin-
5. Kínréliük Írátat. Táborunk díszltésé- tatosan_ hí{uk íel a figyeltnet.

nél rombokat'ne használjunk íeleslegel meny- _5. _Állal dk vágásánál akadál1,ozzuk nteg
rryiségben. ' azok kínzását.

6. A lábur kornyékén lel,ő hernyós íákat , 6. A falu számárá türtott Ünnepélsen
tiszíitsut'ineg beszéllünk a mudarak és írlk hasznárril.

7. Bottal tte csapdossuk a növén}zetet | _..7"A_ .falusi .gyerekeket tanítsuk nrcg
nc sz.caiürliirigj 

"irt!"i, 
i,ttl:;i;;!.ilffi;ü; nradárodti_készíté§rc és a mad.arak parit',_

ó;ülii;,'8liiáif{ijo,i--"-'' tvázá§a. tovrlbbú a íészeksaedés káros vrrl_

_ _ 8. §zük§ógtilen nrértd}b*,}.|l._{?I§T:}} t&'?. 
l.*u.t.ssitk a },Iagyar üserkésa állat-fel s talajt s ví4yázzunk a fók gyökerérc, r.édrllmi iovatát.

,9,_ Lehetóleg napon_kénti öntözéssel tart- 9: Gyújt§ünú áll:rtvtldelnri megíigy.elé-suk frissen a tábtlr ltövé§yzetét. §eket.
t0. A §ytlmÖlcsöt nc az ág€al együtt 10. Azőrsiportyázásfelndataiköröttsze-

szeilJük le. repeljen az á]latvérlelcnt is"
§V+ry.áHi§-?Íi !§
A budapegti állatklnrí§okát *zentírl be

kell iclenteni a rendürsóg,töíilntorvosának,
hrrgy azonnal rnegállapíihassl az íllatkínzás
mértékét.

Állatyédij előtdás a cserkészparkban. A
vakáció elején cserkésztlsetek táborozása
volt a budni hűvösvölgyi §serkészparkban.

Szerkesztónk, Sztrilich Pál dr. meghivta e

rovat vezeiííjél i tábo.bu. A jó \,ac§Ori után
a sítrrrok kózött, erdíis rlomlroldaltln, lroll-
vilígos csendes estén meggyújtották 3 táb{"r-
iüz€t, köriilülték és érdekes rillivédő estélyt
rendeztek. .{a őrtvezetők mindegyike mis-
mís rnadarirt kópviselt és ís}* muliltták hi:
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Mo§í ismét megkezdődik
a vid ánr indiánéleí!
Naphosszai a vízen csó-
nakázni, vagy a víz parf-
ján hancurozni, a homo§s-

ban ás napon jáfsza-
dozni, táborozás, tábor-
lüu, hat van ennól
szebb a világon?
különösen akkor telik
mindezekben örörnofök,
ha {elszereléseiíek az
idójárásnak tényleg el-

|entállnak. Ez o"r.#§
kor áll lenn, ha ingefek,
blúzolok, nadrágolok
lndanthreníeríésű.
csa k lndaníhreníestésű
holmi színe dacol a nap-
pal és vízzel, meri az
ilyen lestésű anya9 íeltil
rnulhatallanul moshaíó,
színtaríó, időjárásnak
elleníálló.
Ha tehát új crerkészlelgrerelésí vgrrlelr, csak,lndaníhrenlertésűt kérjeíek

Indonrhren
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Á ezork*szúést irányttia: Éry §nrll

. Hlie fiúk ! Kezdődik a nagy versenyfutás. Még egy-két hét, máris pergeti a faleveleket a tombhullató ősz,
'flokDa kerül a stuklabda. Mire körülnézünk, itt puha hótakarólával a téí, mögötte kedvenc hegedűse, a fagyos
nótát.nYag$ató éseaki srél s beszorit bennünket a ne3y fal közé,'llyenkor azutánisténként beül az-ember a ká§ha-
sarokba, rrnegpróbálja visszaidéznl a nyár víg történetőít, az elmu|r 'pompás mókákat és halkan mesélni kezd . " .
.. !!*ondja mindazt ami szép, Jó, mulatságos yolt, hadd kacagJanak rajta mások is, atr a pár pajtás, aki össze-
osszeveródik a barátságos fénytárasztó lámpa bűvkör§ alatt. Néha_néha aztán megesík, hogy az egyik csendben hall-
8ató lurkónak viltan a-szeme, és leül az aiztala mellé, szorgalmasan betűt-betűrJ vet. l*{iJnap peóig a postás hozza
a levelet: * Kedves tzerkesztő bácsi! - Engem a nyáron iz, meg au, meg ez a ka|and kenÜlgeteti...'

. Mosolyt fakaszt a szerkesztóség arcán a derűl eset, olló ciatto6, kópog az irógép és a szapora munka ered-
ínénYe Íme ! Levelet hózott a po§ta, a levélből cikk lett, s ma kacag a:on számtalan firis*reg"

. A kérésünk, hogy ne csak elvétve tévedjen be hoz:ánk ilyen kedves levélvendég, hanem ra6adjatok tollat
rnindannYlan, kinek lelkélen él még nyárí mese,-móka, s szaporán'közölje velünk. § akkoi ahelyett, hógy"ketten-hár-
rnan élveznék rajta keresztül az elmuli gyönyörű napokat * mulattatni fogia mindannyiunkat l

JÁTÉK§K

l. Az {hes nép
Pompás hajlékonysági gyakorlat, A játékos féllábra

áll, mégpeclig a jo}:blábára, tral lúba;zárát a háta nrögiitt
jobb kézzel nrarokr& {ogitt és tlbből a holyeetből próbálja
íelvenni fogí,val a sátorlapszerűen íöldre állitott ujságot,
an§lkül, hogy balkézzel a padtót, érlrrtcné.

a távnlságot,. Vajjon rnegkrqrarinl.últa-e írz atmái vagy
lepottyan| t fáról, ez a k€rt]dts ? }la tucltti akarjátok, akkor
áiljatok fttl sorjíban egy, alircsr.rny, parlra, Rliutáu a padtól
keliíi tár,olsirgban papirtlrrbozrq a]nát raktatoli. Harnár
mindez kósz, aklior kö*set*k egl,ikőtök r,írllírra lasszót,
mikónt a kóp nutatja *- ő lesz a kigyó feje, * aztán markol
játok meg alaposan a ktittltlt, ós engedjútek a ,,fejet" az
alrrra rrtán. A {ej csak a íogár,al r,eheti {el 4z alnrát, tle
anélkül, Irogy lrözben a föltlet óritrtcné akárcsak a kis-
ttjjával is, tlt sikerül, lrárorrrszoros éljtn reá, Ira trem, akkrrl:
más áll a hcll,érc.

S ha jól megy már a játili, akár versenl,L is leirel ren*
deztri, * győztes az a csapat, anrelyik nagyobb távolságról
tutlj* magához kaparintani az almát.

KRUMPL! },lATYl REPÜL

7, Ae alma *e ar órilrkígyó
Á baobab fa ágára csavarodott pilrenó rlriáskígyó ször_

nyen megóhezett és & szomszérlos fáról ingerlően jóízű
almák rnosolyogtak a szemébe. Azonban az alrnafa alaposan
távol esett ós ő, bár éhes volt, ám egyrtttal lusta is és semmi
kedvet sem érzett a fel_ és lemászkáláshoz. Mikor pedig az
éhség tnfu nagyon csikarta gyomrát, hát körütfonta íarká-
val nyugvóhelyét Ss nyakát kinyüjtva próbálta áthidalni

Krurnpli §Iatyi elolvastt
A nóverrberi lapot,
,,Ni, a Rottcr rekordjábó}
Milyen nag.v hühót cslpott l"
24 órát repülni,
Ez is olyan nagy dolog ? , , ."
Hiszetr ilyet könnyen pipál,
Aki kicsit neküog.
Krumpli }latyi na6yot gondol :

Van ó is olyan mokány.
,,Söprűnyelot, szöget. drótot"
S készen áll a l{arakán.

,.Ejtőernyő, néhány hó}yag
S gyerünk a tetőre'fe}.
Hrllrtap reggel minden ujság
Csak dnrúlam étrekel".
Etindul a rnagasságba,
Zord szívében szönryű góg,
Lent n földöu nteghatódvr
Kutya, csirke, mácska, bóg.
Másnap reggel a híruévbelr
Nem volt semmt galiba.
l1óla szólott minden lapbanA balesetkrúnika, I..

oa
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Á S*p-§op

io§fre§e
uííÉgrrtdrho ;§

lJltjt,ltsttak cg5, hiliár,*l rlolt *sY kis *lfótjtt

NY*Rí TA§§RüZA§
-\ jól sikeriilt nyári táborczástlak ítgy nregntaratl az

erl_:.,;.. mint a lramrr, a lrilobtratlt táboriűz ttlátr. §rniékek,
éi:..::1-ik rajzanak a fejünkb*n. kü]önösen azokr: a pcrceltéi,
a:-.....,.jért akkor ".. kicsit, l.akartuk t feji'rrrkct, rle aztán
a ;" ;;:.lél_v tncg*e{rresítette őket, ltog;, rövitlcsen legnulat-
sa ; . _. er!: esr,ttlírrli legyerrtk emlrlkezésünk ltátiesákj írb;rrr.

T;ilorozá§unk legelenribb áikatt.árgl,a természcttsort a
sá:.: .,,t,lt, ami .*- nli tagadás -* egy csotnó r:sintalanságcll
k, \ :: ,:t eI velünk, :\LélL tapaszta]ltaittk t'olytán egész nyu-
g, _::-. megszcrkeszílrr.:tjtik a slitt-rrbatrirrhás 1lajkos le lrct.iisú-
$i.rcr görbéjét,

].,.,eníormán:
,r.l § sátor lelret huzatos, hitleg és csiklandós. :\ lruzct{,o;,

sá5gaL ás hideggcl netlr órdentes foglalkoznrink; *- ép elcget
ío3.i_tuzott ily iránl,ban a szél. ií,eg{öljtlbb e§.y prií §?él-
je31,,:=t=t írhattunk volna,) Hanettr anri a csiklandóságol
illrl., rolt arra i,s eset, anrikor a sjrt*rt hangyaboly fiilé
üt.]i:]_{ íel. }lej és még hozzá nrilven s*irrga-l,tnasak voltrrli
az.:,}. u hangyák l

} _\ sátorfa csirrla.lenságai sem voltak utolsók. §ál
lát.: -,ag eg5,seerii a tlolog. ririniiössze le kell sr{rrni őkelrirét,
de n,.íl, r,alatrri lribán:rk kcUett lenni, hogy egy fónyes tlól-
utÉ:,;r, édescltrelerr eln}-úiva a sátorlran kbte{in dfel*iedút.
eli:::l.:.: a uild§, kolrpánt a ia és ponyvakényszerlubbon;*
o:-. .:: leártk. A nrásik, ezzel hasonló eset már éjjel tiirtóttt.
Ba; -,s szendergésbenhe§ertünk. . . cgy§zerrc {rgy tiint, lttlgy
he:r,,:r:rilásró} álrnodunk, utárra lavinát nézünk a moziban,

ter:nészct friss levegőjé$ ** au étvágy. }log5." rr friss l*r-r:gir
tnil_ven íltvágyat csinál. azt kiiliinöstn tg5,ikiink ia}rrrszt,al-
ltnlta, mitttátl kinl,fcícjt,et t ós szalátrrirutlit tartnlnrazrl hátí-
zsákjllrtal §Hy-, az óz.ondús. errie í lcvegiin, fr,lrríít1 j ulrász-
kutya trrlrilIillzott. Ám trri sc panaszliorlhalrrrlk az í,ll,ri-
gytrnkra, csak, irgy ntihan*pján a kosztra, L,tltiln rrgyanis
lrteniizstntrsteriirrk igetr ii g},tJurgó (.gJiíin, *}ri mittr_l un'lalan

§eórakoelisunk volt a szaltlnuastitós

brilllrtlzni akart. A<lrtig brillírozott, adclig briUlrozott, rníg
egy napolt kirlerült, hogy a lerakott liáposztírja tulajdon*
képpen rnákostészta, tnire a gyorsan negindított viesgáIat az{
is kirlerítette, hogy egy§zer, antit horzsakőnalt nóztünk,
tírróslepény volt, a ping-porrg-ütő pedig natírrszelet. Yi
szont, hogy tárgyilagosak legyüttk, a palacsiritája jó volt,
csak nénrikép megny{tlt és eleresztve tragyrrt cuppant. Netrr
felelt meg a tónyekttek, lragy cs{rzlit csirráltak a tésztájából.

A koszt terótr ke dves, nomád szórakozásunk ualt eggúttal
a §zalonnűsü!é§ is. Hogy elrlrtu is értek betuttinkel meg-
lepetésck, annak már kiki ntaga volt a szerzője. Ugyarris
mikor a szalonna ntegsúlt ós az ajkakhoz ótt az ízes falat,
kótíéle orclitásban tört kí a hael. hzaz az ordítrls egyféle
volt, nróliatlanltodóan lrarsogó, csupán okára nézvc volt
kettős eredetű l

a/ akinek az űr§onafanyárstól Ine§ke§ere€lett a sralorr-
nája;

l] a\i forró tüskét kapott br., lévén pccsen5,eíotgatri
pálcája aliácfa ererletű.

Nyári örötneink gyöng},c a vízi élet volt, M(rló, kezrleti
tünetnek számított hátunk muskátliszíníí pörkölr5dése.
amikor legkedveltebb cimboránkat is rnegettiik volna, ha
vállonesap, így kedélyeskcrlve : szerbusz, korna l Talllullk
is csak kezdetben vo]t érzékeny a par|i kavicsrrk ii,únt,
bár napokig be.hatóan az volt, sót a talqj egy-egy élesebb
terepón nlég hetek multán is olyirn közérzete i,ániátlt lrrezí-
telen talpunknak, rnint elkomorult átlagos kerléh,ünkrrek,
anikor olyant kérdez§tt a tanár úr a vizsgán, anrit azzal

r-il:l ol1,an íélálom-íélében kózérzetünk támadt, mintha
i]:.: :aspolya lennénk egl, jól összegyürt zacskóbatt.

\o de'kerül az ember a sátorori is kívül és ilyenkor
i:li:,;;nt leigázó pompázetcrssággal bontakozilr ki a szabacl

il:ileirn eijúh!íede[l elóttúnk a viláÉ

HANG§ZEREK l.3-§J',.,,3.!!
szÁJHARHóNI{A !9§:]:{9!

ZENEKAROK bcrzorzélc REMFuvós És

HA NG§ZEnT§LEF§ BU DAP§§T,
]tlYl
Yll, KIRÁLY u. §8
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lapozt,unh át : eh, csak nem fogják ptinl. crt kérrlezni ?
Pout azt kér<lezték és pont belcléptünk abba a pernehajder
kődarabba. Talpbőrünk szerencsérc lranrar rntgcdződött,
ámbár voltak ltésőbb is elórzékenlriilt píllanatok is, jelescrr
arnikor olyan iivegszilánlrra taprrdtunk vele, &tnelyetr,
1örtónetesen egy csalánt majszolri darázs iilt.

Az evezésnéI nenr kcll,ett sokat tudni, tnirrdösszc egyQll_
letese[ megmártani az evezőket. }Iogy ett{íl cltérií, ug],a'tt_
csak szép két eshetőséget ne hagyjunk figyelmcrr kíviil,
mcgl.örtérrtek a következők :

al a ferdén bernártott eveaők lticsírsztak a levegőtre,
széles víafotlorL spriccelve a tsónakban ülők íelé, tle íruok{L
szerencsóre trem érte a víz, mert a nagl, lótlulat-tól a csónak
fenekére lruppatrtak, Irasnrászt-hanyatt ;

óJ sikcrüIt az evtrzilket vízlren tartani, §tóly tn69-
mírrtítssal, rle a nagy, nrámorltóan szétrr lr<iruklrtól a két-
lapátnyél összcér[, l<rizbülkapva a hüvelykujj kr:csescn
taltott biit,ykét, miált,al szernütrk tllőtt nregrtyílt §la,inmarion
káprázón rczc.gő csillagvi|ágn.

Y*it részünli mindenben, egy kalandban is. I}óven ntég
}.lzzui. §gyikürrknck cbbcn, nrásikutrknak rrlrban, Csak t
legbájosrtbbakat gyüjtve csclkorba : ,

A paitás íőtt kukoricát l,ctt ki a katlattból. Pajtásunk

kcrlvence a kukorica, amit szegény kuliorica nem }rroncl-
I1atoIt el, viseonozva, lrtagáról, tclrát cstrpán borsó volt,
Ektelenül, perzselően forró. Pajtás marka szabadulni akart
a kukoricátril, de hely nem lévén, nagasba clobta a csövet.
Cső röpült, Inarok kapott, cső röltült,, mat,ok kapott, {rjí;lag,
átíorrósorlva, lniközbcn pajtás kényszerű tárrcra perdül,|,
rni tneg csak írgy dűltünk a kacagástól.

Il. pajlúsnak egg bikúual uolt egy kis a||érie" Piros írszó-
ruhájábarr elkódorgott a partlnenti legelő felé. Bika iújt,
pajtás menekült. Eg5, fa tetejébe. Csaklrogy a ínenekülé§re
ctilirán_vos fa köriil gyönyörű <:sallános burjánzott. Iilmesélt,
történetóvel sokáig .* csipkclőrltütrk vcltl.

C. koma mindig panaszkodott, hogy velrl nem történik
kaland. I:lát nregkönyöriiltiink rajta és rövirlesen parázs
ttlménybcn részesültiink. Alutlt őkelmc, amikor a jrltókony
sziirküIet ieple alatt egyikürrlt, négykúzlábra ere§zketlvc,
cg1, julrrlsz §ubájában, ntorogva, sátrába má§zott. Kalan-
tlól<os trlajtásrrnk felébredtn sőt több annál, ,,medve jön" -*
kiáltással, {rgy l<iugrtrtt sátrából, nrint egy óriási szöcske és
rtccu fel, ai'etsti fára. Harsogó nevetés közt magyaráztuk
nreg neki, hogy okosabbat is cselekedlretne, nrint nretlve
clől fára másztri.

No tle elég is már, a táIlorozás élmónyeiből, .tapasz-
talataiból. Jó munk,a volt, annyi bizotryos. Llndi Imrc"

F;z;t íeííséíels rrreg;!
Terlálfáíors €l, lroglJr a7 arrtóIr, nrll3ren állanrleeltel*?

ii'l::
i]lli i. :..:i:]]}-:

liaú a roJtv6nyt os0yok ós klesluyok osyoftlnt üle0to|tboúlk ! i

.A Magyar Cserkészszövetség l-llvatalos Lnpja, Etóíleetó§i ártt egy óvfc g pcrrgő, annely e§§"sztirre küldeudő b*. ílgyes szátn ára 20 filléf. Csrrkkszánrla
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Kílrdja n ilíusÍar §§crké§z§zövct§óg,

I

t"

32



@,l9h{-e tr§{4\4í*

l.. Jr t :
totr,r"rrá,-r, ágI;*i;; laiJaraá,

Toln*í.ny*vnd* m*lynynmá*a. iudape*t.



,r#ry

i4c§§ Z

$
{b:qbint

§
%b.+;d,."'{ 9

o1t\5?t 4t4 -o-|'r-|'--oIr---|o-|r|-1-|1
- Át<Ía morzg*gs képének segíts6gével t fenti.szöveget megfejti és a jelek alá írva a Cgerkészboltban vagy vidéki !era*

ttataiban bemtrt*tla (vidékiek írágban közlik), az a sarokszetvény ellenében a rzövegben körött jutalornban réerasÜl.

CSERKÉSZBOLT

T?, .rIr.rll-._| r.| -ol -. |l .-.. l. | . . r; I l | - | r r r|* _o. l|.- |--r. ll. l-- "I r I r t rrrt

r_||or.- l:: ,.l::.]:::;l l .l::i;-l _'l-_,._.| __ r o 
I

e ||rrlrtr.l_._.t orrIaor|r_|rIlllrt r_ |r_. . ll
-.l.-i--.l-,--ll P l.|-.|-1.1.1i-.. l L' !--.|---irrrr|
or-|--lrI ll-.-trr Ir..ll P Ioi-.|_-.l.il-r-rI o r rI
l_tr rr-|r*l._.Il rrr Irr-|-_ e c|_**ll-e _|". _l._§. l.- l

_. *| * r er | __ -l-. |-l--_ ll -.-|_**|_ "|- * rr t r t ._.I o. .-|*r 
I

-r_- | rr |-l*--ll o I lI orr|| r-ro|_t--| r"-|-e-ll.-.|.o_|r-r|
_ _ _li o. l t l.-l-. i|-.r r I r|-.|-.| . ll .|-_ rr | . |-.'-.-lr rI o r r-|
rr- | r l . _. .ll._|-r_ |l_ | rrr |* r o. 

'_ 
|*_-|-r*| r|-r|_*.|_"*-|

rI r-rr j rI r lr || _r |-.- _ | l Io- r l I r |. |-. ll.- ll _ l. í._.. l.-,.-|
r Ir rlll--|_ __|.-l lr-..1.1l .-|-.rr |-o-.ll ..-|. l*- le I r I

_*[e .ll ._-_ lo tr_r.l.|-r-l-r_ |o Ir-rr 11.1__r|- r__|.. -|
.l-|-ll .*ll--| l-..1.1._.|_.ll ..Irrr|_r-|-__|r*cl|
._l.I orr I rr-r I r rI rr- |l.-.. l . l--rI o orr l r l _ | l|_ ooo|_rro||
_. ..l.- | :- .l A t_ |.--_|.- ll. _|--rl tt rl--.l. |. Ir..|-_rl||
ooIrr.l K 1-_1i._..Ir* |rl?|..o- t- clcIr|-l|| r-|r.! e_r|
.- ll ..__-ll.--.l o |-.l- -.|- _ _ | .ll_- - -.|* -* -- ll
r|rOt-oI r l -l_ ll o- llrr|lrrIo_o!-rrrI o ||roo|_rrr|_-_|rI
.o._| r|__r|_l| rIrr:ll__| o|*_ rI rrrr I r I r___|_|---|l|rl|l
1rrlo jrl _ l_ _-|-... l o I o-r |! roo__ | o____|..Ii - al|

a1-__|| o-_a ll l-rlooo|_l_!o |! rloorl-_---!} l o !OlOlr t|

CSAK A CSERKÉSZHÁZBAN

, 7 1."?^
,*1!:l:§, BUDAPEST, v., NAGY sÁNpoR-UTcA 6. 39íIfl:*§É§;


