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§gy (ístseúész regénlles éIete

A gödőt!ői .Tanrb,;reen türrt fel
*lóször, a sárganyakkendős tábori
rendőr,ök között, a nagybajuszr1

",öreg", 
Jól beszélt angolul és társai

rlgy lrívtákl ff r,§Iierif",
, F'urcsa szó ez ,,sherif." Hailatára

rógi ,,wild*lvest" tristóriák jutnak az
esziitkbe, vágtató cowboyok*t látunk,
vad indiánokat, füstölgő rsr,O1vetekt:t"
Ilyerr tórtérreteket. sejtettúnk áz öres
íiú hallgatagsága mögött, L-}e csak-
annyit lelrctett kiszední beliíle, hogy
10 évig vc;lt Atncrikában. A Janrboree
r,égeztér el az{ún Il},orrla vc§zett.
AllítóIag Kis-Azsiába menL.

A nyírron a tiszti táliorban bukka*t
íel új}:ól, Arca móg napdgettr:bb, móg
vilrarvertr:bb, tnint azol{jtl voll. l{enr
isnrerte senki, ii sern barátkozolt a
táhorbarr serrkir.el. I{ortlta a íál és a
vizet, kóíötte a csotnókat és sütötie a
szalonnát nrint a tölr}:i. D* az örs
tagiai htmar rájöttek, itogy íui:csa
írogarai vannirk, Solrasem aluclt a
sátorbarr" IJste fogta a takaróját és
kimtrnt &lur]ni a fák alá" Eg_vik éjjeli
hadijátékbalt perlig lassóval iissztlfirg-
closta a l.ábori íjröltet és zsálcmányolt,
örsi jeiv€nyckkel rrregralrr;dvrl tért
vissza. Elikor e]n*veetdk .,Texas"-rrak.,.

Aa űreg fiir hitlegr.ériien íogaclta r:zt
a csaiiitst. §lnézőerr rul"rsolygoi.t a
sárgacsőrűeken és torább h*llgatoít,,
i}e eg;,, esie a táb*rtiíznél sarokba-
szr;rítotl.uk. ögy ri,arabig szabatlkirzotl,,
*ztín lelette a fegVverí :

- - lie;ze ij r :ilarrrit cset,lidsznlultac!-
ró1 iest.,-ér ] ][i,ita vag_v cserkdsz ?
** ltérdezLúk.

Tárcájábó1 kop..rtt, rnegsárgult, iga-
zolvártl-t huzutt eiij. §agl-rzerrrÜ,
pufólt kiscserkesz esrlrl:iikozilt le a
íónyképről. .,Eztn igaztrll,árl1, t ul,a,i
dorrosa órszenr-ruhazat és felsze:relés
vistrlésirtl jr_rgo:ult. " ^\ dátwll rajta
19t2.

.-* A írábc,r,u, a}att Érctt§égizle§
le, riajci érr is bcl,onultün. Tiseti
ísktrla ulán térr5 legesítettek és rnin|
gazdászalí tisz!tt ért a íorraclalom.
Leszerelte}n.

* Beszélj Tc\i1:, tl-ri lcrl! azután ?
*-- Nr:m vt,it tor-ább itiircnnrara-

{lá§oin. Sr-ájton et tJlaszarsrágba
§lenterrl, Ciénuábatt rnilrilen péne*nret
ellopták. I{eservi.s napok virrildtak
rátr:r, §ikerí,iit nregis bajóra jrttnorri"
Aírikábrr nlentr,il1. S z e lr e gálb a,
Dakarban éitúiik partot. ünnót
tor,ább lrajóztam Braziiiába. R i o
de Jirntiróba.* Gondolctn. }tog3, netll ntent
slmárr. Yoltak-e kalanrlja,iLi az íit*n ?

* l3izon_v r-oltak nélia szivetszorjtó
piitarratoli. Egl,szer lázadás tórt ki t
hajón a rossz koszt lniati,

* Braziliábarr hor-á jutot.t.ál, ntit
csináitál ?

*-Kiszáliás után niezógaztlaság-i
ntunkárir jeletitkezlclir, A kr;rnrány
az 0r§zág belsejéi-lc seállítutt,
§aó Paoion tul, egy ülíetvónyr*.
Svájciak. nérrretek és ortlsaok vollak
ott. Yc,}t császári tiszt.ek, ktlzákok €s
cserkeszek. Őserdőt irtottali ós irara-
kokat építpttek baurbtrszrrárlakból.

Egy svájci estarrci,án kaptarrt
munkát. vart lavakat és ösevéreket
törtem nliere§ alá, Flóuap mulva ltlár
alig volt h{is a csontjaimtln. Ákkor
felvettem a fizetéscmet és lernentr:rrt
rlélre, t)ruguayba,,

Montevicleóban t'óldiekre akadtarn,
derék nragy*r bajtársakr*. Jól fel,sgc-,
reltük rragunkilt, a §eltói vízesó-

PoRTY

Cos()l1(ii.t§ tlt,l Sa]i"rl Cltii;,l l:ii, !.-;,rj:t],tr

Robinsotr Cruzoe, azaz Slrclkirk §árrtior sl,r'll ntatróz crrildlríribl;ija
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§ek {ti&L| átkelturrk
az l_iruguay, P*r,a
és Paraná folyó-
kr:n és tiekivágtunk
Argentinának,

Érosszú várrdorlás
után átjutottunk a
Panrpa arna-
rilla sárga lro-
rnokjátt és elértünk
az Andesek lábai-
boz,Mencló zába,
A cordillcrák
hegylárrca végig
hóval volt borítva,
de ketten azért
nekivágtunk. A
Mend óza to|yó
szorosán halad-
tunk, amíg lehetett.
A hegyek között
öt méter maga§an
fektidt a megfa-
gyott hó. Felha-
toltunk a hágóig,
4800 néter maga§-
ságba, a íagyott
Iravon.

-* }{og1.,an hogy meg nem fagytatok éjjel ?
-_ Barlangokat ástunk a hóba, abban aludtunk. De

egy§zer aztán elfogyott a }rátizsákban az etrnivaló. Emlék-
sze}n, előttünk azAconcagua cs(rcsa fehérlett. És
nregkezdődött a versenyfu,tás a lralállal.*- Gondolom, hogy izgalrrras volt, mi ?

*."- Delrogy, inkább unalmas volt. Éhesek vtrltunk és
íáztunk. \'égre elértük a c Ir i l e í határt, de tnár se holiak,
se elevenek ncm voltunk. A határőrök, chilei carabi
n e r o k vískójában ébrcdtünk óletre. Konyakot öntöttek
belénk, Azután már leíelé vitt utunk, napos délnyugati
lejtőkön, gyönyörú kaktuszerdők között, a Csendes-óceán
partjára.

* Mit csináltál azutárr, Texas ?

-- Valparaisóban lrajóra száiltam és megláto-
gattam a Yuan Fernandez szigetet, az igazi Ro-
binson, Shelkirk Sándor szigetét. Gyönyörú rrövérryzet
borítja. Ee a clrilei korínány nemzeti parkja, Jól kipihentem
a keserves andesí át}ratolást, aáán északra mentem, Peruba,
}Iegnéztem a rógi inka-romokat. Kitört a perui forradalorn.
Sikerült ép bőrrel Ecuadorba jutnom.

*- Hogy vo}t pénaed az tltra ?
._ {Jtközben minclig, találtam munkaalkalmat, Nagy

rrorvég, 4ngol, §véd, meg német cégek vannak a nyugati
partvidéken. Htrsfagyasztók, gyfuak, állattenyésztó és
gyapjfrtermelő telepek, erdőkitermelések, bányák. Igen
gazdag rézben, ezüstben, aíanyban, salétromban az a vidék,
Könnyii volt elhelyezkedni és annyit keresní, hogy futotta
a hosszabb utqzásra.

_ Miért nem maradtál egyhelyben ?
* Hajtott a kutatás utáni vágy, az i§lneretleíl lneg-

isnrerése. Lehet, hogy anyai nagybátyám vérót örököltern,
aki ausztráliai kutató volt. Sidney-beít van a szobra.
ilíegnézheted l

- }.(o és Ecuadorból hová mentél ?
*- Guayaquilben összekerültern egy botgár orvo§*

tanhallgatóval, aki az Am azan asról jött. Együtt fel-
mentünk Quitóba és onnét be az Egyorrlltő vidékét
borító őserdókbe, a C a q u e t á és a P u t u m a y o folyók
közé, az Anazonas forrásvidékére. Aranyat és petróleumot
kerestünk. Találtunk is. 1!íég mo§t i§ ott van. A bolgár
is ott van. Ott nyugszik egy kaktuszbokor tövében az
egyenlltői sivatagban. Igazi öregcserkészínunka volt, ahogy
kivergődtem onnét. Felszerelés, ennivaló és víz nélkül.
Légvonalban 3600 kín_t tesz ki az (tt, amit gyalogoltam,

\régig l{{rüa(l<;ron és Colunibiátr, V,llt olyarr nap, lrog.y 17
folyón úsztam k*resztüi. I-let,ekig r:sak gyi.lrrriilcsötr ólteat,
a I) a p a y a gyúnrölcsén. Aztán vatl intliánokra és rrége-
rekre akacltam, akik nyers gyökérl,iszttel etetlek,* Hogy fogadtak az intliánok a vadonban ?

* Nagyon kedvesek voltak llozzárn. Igazi rotnlatlrru,
r"ettdégszerető rrép. Szegérryek bovasztő prirnitív életet
élnek, de boldogok. Nem zavarja őket senki.

*" IIogy nom té\,edtél el ceen a ltatalmas ú|cln l
Volü veled térkép és iránytű ?

- Dehogy volt, Mondhatom neketl, hogy végig gyalo-
goltanr Délamerikát, Az Atlanti óccántól a Csetrdes óceánig,
az Aconcaguá_tól íöl a Chiftbol,assó-ig ós a
panama csatornáig, térkép és irátrytű nélkül. oiyitrr ez,
mint a lróban való alvás, iisztőn clolga.

* columbiában a civilizáltabb virlókre, kerüitern.
A b a rr anc a-b er m ej ai olajtnezőkről B a rran clrr i l-
lába, onnét Panamába hajóztam. Utam következfj
állorrrása Cuba volt. Itterr a ,,Sierra Madre" és a
,,1os Cristales" gyönyörű iregyláncai közt, a rni-
ran d ai cukornádtiltetvérryekerr új korszalia kcztlőtlijtt
életemnek, A cowboy-élet. I]z volt a legszebb l

- Meddig bírtad ki ott idegenben, Texas ?
*- Három évig az Arrdesekben és az ősertlőkben,

trét évig a Savannákon. Tiz évig taftott a gyöngyólet.
X{ég most is ott lennék, de kitört a kubai íorradalom.
l{ázam volt, farmorn volt, ménesem, grrlyátn volt. ]!íinden
ott veszett. Osak a ltyerge§ lovaimat tudl,am rnegrrrenteni.
800 km-t lovagollam mocsarakon, pusztátkon, íjserdőkörr
át, három lovat vezetve vezetéken. csak lovaseinber tuclja,
mit jelerrt ez t 0lyan ingoványokorr (lsztattam át éjszaka,
ahová nappal rrem is' rnernók belemenni" Vógre is a felkelő
és a kormánycsapatok közé jutottam. Szép kis tiizijáték
volt a tiszteletemre. Egy őrségváltásrrál lovagoltam át
köztük, sértetlenül, De egy lovaur lábáról lelőtték a patkót.
A csen<les zónába vergődve sikerült eladnorn őket és lraza-
jöttem.

_- Itthott ruit csináltál, Texas ?

- 85 éves lejjel \{agyaróvárra lrrcnte}rl és lcvizsgáztatrr,
}{{rszér.es gyerekek közt tanulásban is első lettem, Aztárt
a török koitnárry hívott ki Kis-Ázsiába. Kemál pasa
állattenyésztósót és tejgazclaságát vtzettem. Mo§t meginl
ilthon vagyok,

-- Yolt-e valauri ideálod, anri tninclig előtted lebegett
vándorlásaidban ?

-* Volt l A 10 törvtiny, arnit nróg ki§c§erkósz korrrnlrlrr
tanrrlt*tn. És azcrk közül is legjotrlrrrn a másotlik. Igvckezt,errr
híven telj esítetri kö-
telességemet, }rrirr-
denlroi, ahol csak
tutltatn. Azután
volt egy jelnonda-
toüt, arnire esy
öreg shcrif tani-
tott: ,,honza-
elez y valor."
n,Becsület és bátor-
ság t" Evvel a jel-
szóval jártam be a
félvilágot, Becsü-
lettel és bátorság-
gal álltarn rneg a
helyemet é§ tneg-
becsii,lést §zetez-
t€m hagamnak és
a magyar névnek,
amerre csak jár-
tam.

- Most nrihez
kezdesz, Texas ?

._ Hallgasd meg
pajtás és novo§§
r_ajta egyet l
Allást keresek l

Átrdcsck portyírzúja

Ez1. is tudnulrk kcllett
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NÉGYSZEMKOZT
CS|K FERENCCEL
i,

AZ ÜSZOMEDEN
SZELÉN

Á riporteresk*ctós ugyancsak iegalnas hresterség, de
:rnég ennek a munkírnak is a legizgaltna§abbia az interiuvolá§.
Az ember ilyenkor kicsit vizsgálóbíró, kicsit meg gyórrtató ós
éptlgy faggetja a szerrre, ílletiileg a to}la eié kerülő see}nólyt,
épirgy boncolgatja cselekedoteiket, lelkét, akár a rnásik
kettő. És pont ebberr a ténykedésben rejlik az a megnragya.-
rázhatatlan varázs, mintilfogva a riporter, mihelyt megpil-
lant valakit, Akit]iil szenzációsnak igérkező cikket lehet
szerinte kicsi}rolni, hát lett légyen bármilyen napszak, reggel,
dél, vagy késíí éjszaka, azontral az áldozathoz rohan ; Inter-
jut ! -* csatakiáltással.

Tehát nem is lehet csociálni, ltogy anrikor észrevettem a
feclettuszoda medencójében lubickoló bajnokot, nyombá,n
kipattantam avleből és szaladtam a jegyzőtömbömért. Aztár,
megszólítottam a mit sem sejtő rlszócsillagunkat, künn a
parton az említett felkiáltás kisóretében. Meglepetésóben
kötólnek állt.

Az első kérdésrc, hogy hány bajnokságot is nyert ? *
Iratározottan megzavarodott.* Te, én nenr is tudoín voltaképen l -:- válaszolt pitla-
tratnyi gondolkodás után, - i.{o, várj csak, megpróbálon
ósszesaámlálni . . . Az elsőt még 1931. jílliusában, <lehál ez
csak olyan he}yi veiseny volt. Mirrtán Pestre kerültem az
€gyetcmre, a BEAC-ban Vértesi vett a keee alá s igy lcttern
1932, májusában főiskolai bajnok. Aztán 1933*34-35-ben
a §zázméteres országos gyorsrlszóbajnokságot §z§r€ztem
meg . . . nrajd a kétszázast, meg a négyszázast is és ráadásul

a száz meg a kétszáe tnéteres mellüszást ** számolta ujján *-

, , . tz edrlig nyolr: " " . Hátha jól összeszecleín kilenc magyaf,
két Európa ós három világbajnokságot mondhatok a naga-
mérrak" A világbajn<lkságokat a nemrég lezajlott Főiskolai
Olinrpiás_zotr nycrt,em . . .

-- Es mondd, kérlek, rnilyen érzés versenyezni ?* Jó, naÉíyon 1O, tigatálU is az én véiemériyem ez.
Szinte nem lelem a helyem, ha véletlenül csak nézőként
szerepelek valamelyik ver§enyen. Hogy ez aa érzés általá-
no§-e a versenyzők köeött, azea| nem vagyok tisztában,

-.- Iirdekes l . . , és ha már a versenyzésnél tartunk,
melyik voll életed legemlékezetesebb versenyélménye a sok
közül ?* A tavalyi magdóburgi Európa-lrajnokság négyszer
kétszánnéteres stafétájának a finise. Négyen {rsztunk fej-fej
mellett, mintha rrem tudnánk egymástól elszakatlni . , .

Idegteszítő pillanat volt. Azóta sem voltam hasorrló lelki*
állapotban. Árnbár a jör,őben sor kerülhet rá ismét.* Térryleg, a jör,ő ! . . . },íik a terveid ?* Terveli ? Szigorlatok csőstül. debát ilytn az 01vO§*
taniiallgató élete. Aztán ezen t(rl a ber§rri Olimpiász" §atal-
m&§ yer§engés lesz. A százas gyors{rszás <töntőjóbe valószínű-
leg lrárom japán és három arnerikaí kerül s talán én is,
heteclikrrek . . , Igen, hetediknek ! Káprázatos időket üsznak
nrintl, a japánok, mind az arnerikaiak, Hog_v a döntő hogyan
sikerül majd, az mindig a píllanatnyi diszpozición mulik.* Persztl ezt erőscn befolyásolja az életmód t

- Hogyne, kétségkívül ! Ycrseny előtt elengedhetetlert
a mindennapos trétritrg. Legalábtr egy óra {rseás naponta"
Sok alvás. \,Iegtörtént, hogy ilyenkor tizenöt órát is pihentem
napjábnrr. Könnyíi eledcl . . .

* No és alkohol nreg cigarctta ?* Szri senr lehet rólit ! §ülörrben is egyiknek sern
vagyok barátja.

-* Hisz akkor a feifogásod megegyezik a eserkószekével"
* Teljességgel. Cserkész voltanr én is középiskolás

korolnban Keszthell,etr. tninclvógig. Dehát most rengeteg
elíbgittltságom kÖzÖtt, eg},etenl, tréning, s ezer eg_r,"éb, rrem
érnék rá. A félnurrkára viszont nincs kedvem, Vagy-yagy l
§zóp emlékek fúznek cserkészéletenrhez. A táborozások. . .

és az arigliai Janrboree. Ott voltarn, g_vörryörű volt. A göttót-
lőit, sajnos nem élvezhettem így, akjior már nem c§erké§z-
kedtenr.* Gontloltál arra, hogy visszatérsz közénk ?

- Ige*. Majtí ha kissé iöbb iesz az időrn , . , A cscrkész-
jelvény netn ereszti el örökre az enrbtrt. De szcrvusz, §{ost,-
már nregyek,* Még egy aláírást ! A hitelesség kedvéért !

*Tessékl,."

Az aláírás it| vall, veie együtt a jegyzőkönyvernberr eg;:
viztolt is maradt. A íedettuszoda iidvözlete" Kár, hogy ezt
nenr má§olja papír,ra a rryomdagép. §z. §zentiványi Jou§.

.'*
As olrüo.Do,mo.í cowboy,

a repüIőgépszeíencsétlenség köuetkeztében nemrég elhúngt lVill l?ogers az entberebb embetségben ió eserkésl,példc\( adr>tt. Mitlt
naggszerű humorista, mindenkit megbírdlt, megcsípkedett, de soírasem bántott d.urudn és sértőn senkit. Eggs:etűeu mtg-
mondta míndenkirőt az igazat s erért még uzok is izerették, tisztelték, akikre atkalomadtán rákerttette a uizes lcpedőt" fulcrt
tudttik, hogg nem uezeti'sem rosszakarat, sem |eketemá!úság. Röuíddel u halóla előü ígg §zólt bsídtaihoz : ,,Ha nteghcl.Ioli,
tr!átok q iőiíámra, hogg ítt ngugszik egg ember, aki mínden neuesebb korttlrsát kígúnyolta, de egg sem volt közöttük, akti
nem szetetett !"

Ime: az egyeneslelküség és a gyöngédség töruénye hogg megtér egaaaon emberben !

4



By permission oi }ír,
Lloyd Osbourne,

líh6l Yolt szó oddl§ ? Törtéletünk lrőse Jirn llawkin§, :r }rajóinls,
aki knlózok titkos ir*tainalr jut birtokátla, Felrnltt barátlri: Livesoy
orvos,'frelawney földe§úr seg;itségévellkincs í.)lkercsé§ór0 indululrli"
lltegveszik a l{ispanlola vitollást, §mollett kapitán!,t szerziidtetik,
lególtységet íogadnak. Jint lrlzallnába jut síli,erock, u íéllálrú hajó-
szakúcsnuk. Esyszer.]ím *-a I(inc§esszigft ícló vaió lrrjrlzlisrrk ré-
gén 

- kihüllgatj.r lx,szélgctésiikct s borzalnlils ö§szecskíi\,ésnek jön
nyornára: ahajú csaknent cgószlcgén},ségc kulúr, Silver rr vezérúk.
Me8érkeztelr & §zigetfe, kikötnek. - JiIn a lllatrózokkál kl§záll ri
partrn, clnrenekül tőlaik. -* §ilver megöl egy natró?t * Jinl tlrlól-
kozik e8§ íurc§a külsejü enrberrel, lrki nriir_hárorrr éve ól a lakatlatr szi-
getenr e kalózok bosszrlból kirnktri,k. . . Áll a harc a kalózokkál ! *
Nem Yolt kihtnyü dolguk a kincskeresőknek rüivel a ktlózrik rtrirr-
<lcnre elszánt emberek -_ ncln ijedtek meg a maguk lirny(tliától, .\
kapitány s a vele tartók a szigetcn talílt geIenda r,árba rrtenekLilnck,
amelyct a kalózok kemérr1, o§trorn 8lá veszttek.., A lázad,ikat
vissztvcrík. öt kalóz a íúbe harnp, eA}, Incg§el}t.sül. }.[unter és
Smollett kilpitány i§ §ebet tiap,., Jim Ftawktúi titoklrcn il tenÉtl.-
hez oson, kis lélekvcsztőn me§közelítí u Hispnniolút . ..

Láttam az előré§ze alatt c§apkodó hullárnokat. Az
ón vonaln_vi lélekvesztőntből óriási nagynali tűnt lel a
hajó.

Aztán hirtelen kezdtem kieszelni, ltogy ni a teenrlő.
Gr:ndolkozásra alig volt időllr * §őt alig ntaradt időrrr a.

cselekvésre és a menekülésre, Az egyik huilám tetejórr vol-
tarn éppen, amikor a ná§ikat átszelve, felérn jött a vitorlá§,
A hajó orra éppen a felem íelett volt, Talpra ugrottam ó§
nagyot lendültem, a kajakot a yíz alá taposl,a. Egyik
kezetnmel elkaptam az ormányf/rt, míg lábanrmal bele-
keveredtetn a kötélzetlre. }íég ott csüngtem szívdobogva.
mikor a vitorlás tonlpa ütóssel legázolta és szétvítgta a
ladikomat. Fogoly voltam a ,,Hispaniolán'..

xxv. FEJEZET
Bevorrom,a kalózlobogót

Alig kapaszkodtam meg
csúcsvitorla egyet fordult
és az ellenkezö old,alárr cl,uz_
zadt í\eg, akkorát dördül_
ve, mint az ágyú. Ettől a
vit,orlás egé§z te§tébcn meg-
re}n€gett, tle a kör,etkező
pitlanatban a c§úc§vitorla
újra visszapattant, Ujra
ernyeclten lógott,

Majdnenr belökött a
ten6lerbe. }Iost nenl vesz-
tegettem az időt, lratrem
végigkíisztarn az ornrány-
fán és fejjel előre, bukrlá-
csolva értem a fecléIzetre.

az ormányfában, amikor a

A hajó előrészének .fu
szélmentes oldalán voltam.
A még mindig fesziilő fó-
vitorla a hátsó fedé]zef.
nagy részét eltakarta elő-
lem. Egy lélek nern volt se-
hol. A padlódoszkákon szá-
mos lábnyom látszott, mert
senki setn rno§ta fcl a zerr-
dúlés óta, egy letörtnyakir,
ure§ tiveg gtlrtrlt ide-oda a
vizlékek közt, nrint valarni
élólén1,.

IRTA: n. í,. sTIlv§NSoN * roaI}IToTTA l vitóz TtrlIEsY GYőző

.{ ,,Hispaniola" ltirtcltn §zélnrcutébc keriill. A cstics-
viborlrlk nriigött.cm rrngyoI c§attantak, a krirrtrírnyrútl ál.-
c§apútt a nrrisik oltlalra s az egész lrajri parraszosan rr__yii§ztir-

siitt, rencgett. tlgyatrebben a pillanatrJan & lővitorla rírrlja
befoló lerrrlült, l tászon hörgi]tt cgycl a rúdjai közt és a
}tátsó íedélzct fcltárult elöttenr. Tólryleg ott volt a két.
iírszertn, A vöri)ssipliirs a lrátán ftrliiitlt. lnetevcn, akár a
balta nyele. Kiterjesztett ]iarokkal, tnint akit keresztre
feszítetlek, rr3.,itott ajliából ltilittsaol.t a íoga" Isracl Hanr]s
a korlátnak tátnaszkotlott, az /rll+:t a nrclllére lrarrvatloLt,
& keze lclógott a ícrlólzet szírréig, az arca a c§erzett bőre
alatt olyarr voll, tnint a faggyirgyertya,

}íialatt a Irajó csökórryös paripaktirrt ágaskodott ós
olrlalazott, a vitorlák lrol egvik, hol rrrásik o}tlal felől rírrz-
zatlta.k nleg, a rútl nteg ide-rrrlalencltilt, az árbóc pedig
lrangosarr fel-felnyögött. amint a vitorlája megfe§ziilt.,
It]őnkérrt a könnyű tajték egész fclhiije c§apütt írt a fetlél-
zeten é§ egy-egy nebéz hullám clöngette nlcg a lrlljó qltlatírt.
Ez a s{tlyrrs és lnitrtlcnnel tclszcrell lrajó sokl<nl neh.czcbberr
}:írta a szelet. lnirrt a házilag kószúlt, fertliilto]tlalír kajakorn,
alnely mo§t a tünger íonelrére jtrtott.

Amint a vitorl/rs mcgingotL. a vörössipkárs i<le-otla
gtrrult. I(ísérteiies volt látrti, lrogy ez a sirlvos }rárrílstrrtir.l,
§etn a tekvósét, §€m az arcára {agJ,ott vigvrirgását iretn
zavarLa meg. Hands is'Jnindetr löliósnél tnél!,cbbre c§ttk-
lott és leülni készi"il,t a fedtilzetrc. A, l/rba rtrirrrl tnesszelrbrc
cs{tszott és az egész teste a hajó r,ége felé íordtrlt, {rgy,
hogy lassanként eltiínt előlctn az arca. Yégiil csak rr fii]ét,
és a fél pofaszakállának moc§ko§ tillc§ét láttaln,

Ekkor észrevettem, hogy minttkcttőjiik kilrüi íekclc
vérfoltok vanna,k a parllón és biztosra vtrttertt, lrtlg_v azok

ré§zeg őrjdingéstikben tgy-
mást, nregölték.

Anríg csotlálkozva ní,)z-
tlegtlltent, Israt,l Harrtts e 91,
t,siitrrlr,,s ;lilt;rrrltharr, attti-
litrr a lr:rió nctrt ltrtlztlult,
kisstl rrregftlrtlrrl l, és (:§tltltll,s
nyiigósscl visszakiiz{l,ijl,t(,
n}agalt lrbbn ii liel5,zetlrc.
amcIl,bt:n tl]íisziir til(|glirt-
tant }It,giitiit:l e it szívt:-
tnet ii l1},iigó§t], artttrl_v szcrt,
vcdtist és halálos l-iág.vatlt-
ságot árttIt. el és rnegirr,_
rlitott a lccstingő állkaJ,r-
c§ának a iriLása. I)e] amikol,
visszaetnIó]ieztcnr r]t,ra il
}reszélgel,ósre. a,nit az ttl-
rnirsh clrr,lti1.1ól lti}rllli ga ltarr t.
tninrljírrt clszá,lll belőlett lr

könyöriilct"
l_.]lőrr: tncrrLct}l (gi,§z(lll

a fiíár:bócig.
*- Itt:lji.itl;cnr lr ferlri.l*

zetre. }-Iancls ílr --- jcltltr-
Iettetn gútt.l.r'lsan,

Nagy kínnal ránl szc-
gezte a szcrlét, de ncltrl v(,llEliíre ttr+:rt|ctrt cgószen a, főárbrit:ig



r"épe§ meglepetésének halrgot atlni. Csak egy szót, turlcltt su-
sogni : ,,Pálinkát t"

l.áttam, lrog5r nirlcs vesztegetni való időtn ós kikerü]vtl
a vitorlarudat, rnely {ljra keresztiilcsapott a fedélztterr,
a ha,ió végébe szaladtanr és lesietten a lépcsón a szalónba.

Nehéz elképzelni, ltogy itt micsoda telfortlulás volt.
i{inden fiókot feltörtek, rnikor a térképet keresték. A pacllót
vastagorr sárréteg borította, mert a fickók itt ittak és tana-
kodtak, miután a táboruk vlttékét bejárták, A íalakon
piszkos kezek nyotna éktelenkedett, pedig ragyogó fehérre
voltak festl,e és arannyal beszegve. Amint a hajó ingott, a
sarokban solt tucatnyi üres palack csörrent össze. Az orvos
egyik szakkönyve nyitva felrüdt az asztalon, a lapok íelét
fidibusznak hasznártálr eI. Középen a füstös lámpa pislogott,
e$l sötétbarna árnyék gyanánt.

tementem a pincébe. A hordók mind elti.intek és a
Fala,*kol( kózüI meglepő tömeget i<iürítettek, fólre dobtak.
Bizonyos volt, hogy a zendülés kezdete óta egy emberük
se volt józan pillanatra sem.

}íiközben így kutattam, találtam egy üveget némi
maradók pálinkával Hands számára }fagamnak kerítettem
kis kétszersültett, befőtt gyümölcsöt, nagy marék szölőt és
egy tlarab sajtrrt Mindezzel visseamentem a tedélzetre,
saját holmintat letettem a kormányr{rd mögé, hogy ne essék
a kormányos kezeügyébe, előre mentem a üztartályhoz és
kedvem szerint jót htlztam belőle, aztán és csak aztán adtam
oda a pálinkát l{andsnak

Kortyantott belőle vagy itcényit, majd letelte a palaq-
kot.

-- Hej - mondotta, - atézang_valát, de jól esett !

Én már leültem a kuckómba és táplálkoztan.

- §{rlyosan sebesült ? .-- kórdeztem"
Níor<lult egyet vagy jobban mondva csaholt,
..* Ha itt ]enne az az orvo§ * nrondotta, * }ra§rarosan

helyrehozrra eg_v sereg öltéssel. De nekem nincs szerencsém,
látod ón nrinrlig így járok. Ami ezt a nyomorultat illeti, ez
elpatkolt * tette hazzá a vörössipkás ember feló bökve, *
Különben sem volt tengerósz. Hát te hrrnnan pottyantál ide ?

- T{át * rnondottam - felszálltam, hogy birtokba
v€gyem a hajót, Hancls ítr, és maga lesz szives további
íntézkedésig engeln kapitányának elismerni.

Savany{r ábrázattal nózett rám, de nem szólt setnmit
Az arcára lrezdett visszatérni az é|et színe. Árn azért nagyon
betegnek látszoti és folyton tovább és lejebb csúszott, amint
a hajó lránykol<lrlott.

-*- Eg3ldi:liént is *- folytattarn *- nenl bírom ezt a
lc,bogót, Hands (rr, ber,onotn, ha megengedi, inkább sentmi,
mint ez.

Megint megkerültem a vitorlarudat, odafutottam a
zászló zsinegéhez, lehúztam az átkozolt fekete zászlót és
behajítottarn a tengerbe.* Isten áltld rneg a királyt l * kiáltottam sipkámat
lobogtatva. * A Silver kapitányságának vége l

Rámszegezte sz{rrós, alattomos szemét, de álla nem moz-
ttult a nrelléről* Azt hiszrlm * mondta végül, * ítgy goudrrlotn,
}Iawkins kapítány, bagy az 4z i§ygkgr.le, hogy partra jus-
son. Ezt megbeszélhetnénk.

-_ Persze, hogyne - mondottam, ,-- nagyon szívesen
Hands úr. Csak szóljorr l Azzal visszamentem és jó étvágy-
gyal folytattarn az étkezósemet.* Ez az entber .-- fogott belé bágyadtan intve a holt_
test felé - O'Briennek hívták - rohadt alak volt - ő meg
én kieresztettük a vásznakat, hogy visszahajózzunk. }íár-
most ő meghalt * vógleg meghalt, nem tu<lom, ki fogja
kezelni a vitorlást. Ha ón meg nem tanítalak rá, te ugyan
nem tudod kezelni, amennyire én ismerlek. Azért hallgass
lde, adjál nekem enni és innivalót és kösd be valami öreg
kendővel vagy longgyal a sebemet én pedig ntegmontlom,
hogyan kell kezelni a vitorlást, ez világos ajánlat és kielégít_
bet, úgy vélem.

-_ Csak van €gy megjegyzésem * mondtam, * nem
rnegyek vissza Kid kapitány kikötőjébe. Az északi torkolatba
szándékozom henni és ott homokra futni.

-* 'í'udtam én azt,-kiáltotta. -"* Nern vagyok érr olvan
tökíitkó végtére is. \ran szemenl! vag1, nincs ?! Én nrár nreg-
kísérleltcnt a boltlogulásornat és rajtavesztettenl, te íogtád
el a jó szelet. Az ószaki tcrrkolatba ? Hát hiszen nincs nril.
viriogatnom. Akkor is segítenilk, ha a kikötő vesztőhelyértl
viirnél, az ördögbe is ! Én bíz azL is megtennérn !

Lígy tet§zett előttem, hclgy van valami értelnre ennek
az ajániatnak, Azcrn nyomban megktitöttük az egyezséget.
tlárom perc mulva rnár kedvező széllel haladt a .,I:lispaniola''
a Kincses Sziget partja mentón és rerrré]hettük, lrogy délig
elérjük az északi csúcsát, aztán újra leereszkeclün1 a2 6szaki
torkolatig, mielőtt a dagály trregjön. Aztán a parton 5izton-
ságban megvárhatjuk, amíg az apáty lehetővé teszi, hogY
partra szálljunk.

}Iegkötöttenr a kormán_vrudat és lemerrtem a ládánr-
hoz, ahonnan e]őr,ettem az anyámtól kapott selyem zseb-
kenrlőt. Ezze| segitettem bekötni Handsnak nagy, vérző
sebét, arnit a conrbján kapott, mire cvett valamit és egyet*
kettőt kortyolt a páIinkából, Ettől láthatóan magához tért,
egyenesebben ült, hangosabban és tisztábban beszélt és
mindenképpen rnás embernek látszott.

A szól nagyszeriíen kedvezett. }íint a madár, rlgy repül-
tünk, a part csak rlgy tünedezett előttúnk és percenkint
változott a kilátás. Nemsokára ethagytuk a dombos vidéket
ós elhagyva a lapos, homokos vidéket, amelyen itt-ott
lézengett néhány törpefenyő, ezen is csakhamar trlljutot-
tunk és elhagytuk a sziget észalii pontjának a sziklás esrl-
csát is.

NIeg voltam elégedve az új parancsnokságorrlmal és
tetszett a derült napsütéses időjárás és a partnak ez a sok
külijnféle tája. Volt elegendő vízenr és ennivalóm és ez a jó
fogás a lelkiismereternet, is elhallgattatta, amel1, a szökésenr
miatt háborgott. Nem is lett volna semmí egl.éb kívánságom,
csak a csónakmester szem,e nyugtalanított. Alattomos pil-
lantással követte minden mozdulatomat a fedélzeten és az a
saiátságos mosoly állandóan ott volt az arcán. Ebben a
ruosolyban volt valami fájdalmas és valami gyöngesóg,
egy dtllt öreg ember mosolygása, de ameüett volt benne egy
adag megvetés, benne volt az árulás árnl,éka az arckifeje-
zésében, amint álnokul nézte, nézte, tigl,eíte munkámat.

XXVI. fejezet

lsrnel §anrls
A szél most nyrrgatról fujt, miutha csak kedvünkbe

akart volna járni" Annál könnyebben tudtuk ruegt€nni
uttltrli&t a §zí§et északnyugati fokától az északi torkolat
btjáratához. De nem volt horgonyunk és nem mertünk köael
menni a parthoz, míg az ár jobban nem emelkedett, így
aztán mararlt egy kis szabad időm. A hell,ettes kornrányos
megtanitott rá, hogy kell megállítani a hajót" Több kísérlet
után ez siker{ilt is ós mindke.tten csentiben hozzáláttunk egy
újabb étkezéshez.

* I{apitány * szólalt rneg végre ugyanazzal a kelle-
me tlen mosollyal, -- itt van ez az öreg pajtás, O'Rrien l
Gondoltam, nem bánná, ha tengerbe vetnénk. Én ug1,,1p
nem sokat adolt ilyesrnire és nern bánt, lrogy elláttam a
baját, de azt hiszem, nenl nagy ékesség itt a lroltteste. nem
gondolja ?* Nincs rrekem annyi erőnt és nincs inyemre a tnunka,
tőlem elfekhet. itt * nronrlottam,_ Szerencsétlerr hajó ez a ,,Hispaniola.., Jim .*
íolytatta hunyorgatva. - Egész csomó ember pusztult el ezert
a ,,Hispaniolán". - Egész sereg szegény, öreg tengerész
harapott a fűbe, mióta ön meg én hajóra szálltunk Bristolban.
1!1ég nem is láttam soha ekkora balseerencsét.. Itt van ez az
O'Bríen is * ime hulla, nem ? Én ugyan nem vagyok tanult
ember, maga tud írni és olvasni, és hogy nyiltan lcimondjanr,
vajjon mi a véleménye a holt emberról, az m€g§emmi§ült,
vagy feltárnad_e mé5 ?

* A testet megölheti Hands tlr, de a lelket ncrn, ennyit
már tudhatna * válaszoltam, - O'Brien egy másik világba
költözött és lehet, hogy most láí bennünket.

(Folytatjuk.)

^
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A NA6y rőNör rrvrlel
(y. §oRoZA1')

§gy rneleg nyári napon Frédi barátfirrtrtta,l a N'agyszikiás
tregység egy bővizü hegyípatakjában }rorgásztunk pisztrángra
Níííléggyel frrlyt a halárszat, ami azt jelentette, h<lgy a
horogra rnad,árto]lakból lepttr; alakol rögtönöztiink s szt
rtrgy fárrctlltaltuk a vla sainón, hogy az alulról leső piszlrátg
vizre inni szálló pillangónak nózze,

Egy tirvénylő rósz mögött az ella;losodil tnetlcrben
rtogpillantottan egy lratalmas példányt,

*- Nézrl, F"redl, azt a nagy pisztrángot fogom mo§t

lierir,cs Fehérarcú Testvérem l
t{em tudak szetrtret elképzelni, inint. egy kristál,ytiszta

vizii tó vtgy lregyipatak vizében nyitott szerrlmel úszrri,
n*kor süt á nüp. A nap mirrdenl beragyag, a szellőfodrozta
víztúkör csitlogó rezgéssel állandóan rnegszázsaargaza a
fényt, a növények és a lralak pedíg gyönyörií színektlen
pompáznak.

Sajnos, az a }:aj, ho6y az ember titcleje nenr bírja soká
a viz színe a,lat,ti taríózkodási. s hatrlarosan fel kell jönnie
egy lélekzetvételre.

tía igazán meg akarsz baráíkozni a viznal, akkor seeret-
ned keli a hrircdalmát. Nern gzabad félned, ha fejed a víz
alá kerül, söt örülnód, ólvezned, kell a viz alatt úszás gyii-
nvörüségét.' 'Ierrrrészete§en, a rrregszokást ós gyakoriást kicsilretr
kell kezdeni. §lőször egy tál tíszta víz ís megteszi, nrelybe
arcodat belerrtártortr s amikor orrod,, seájad, szenred a vía
alatt van. akkor szemedet óvatosan kinyitod. Próbálj ne
csak lrézni, hanerrr látni is a r,íz alati s ezért nélrány péttz-
darailot ejtsél a víztartó edény fenekóre és próbáld íelira-
tukat, elolvasni.

Eleinto csíprri frrgja seemeelet a via, később egészen
jót rnegszoktirl. I(ezdetben segíthetsz nragadon, ha a vízbe
kevés konylrasót dobsz.

lla a szemedet rrtár begyakoroltad, következik a tiidőd,
Igyekezned kcll egyre lrosszalrb ideig lélekzetvétel nélktil
a víz alatt kitartanotl. Milror elóször próbáltrd, tiz-htlsz
rnásoclperc rnulva nrár fullasztó érzés vesz rajtatl erőt"
I(ésőbÚ, pedig hetvan má§odpereet egészen jól fogsz tűrni.
_l, gyöngyhalászrrk, kik kenyerúket a tenger fenekén kere-
sik, négy-öt percig is kitartják lélekzetvétel nélktil.

Fía a szemeddel a víe alatt tudsa látni s a tüdód hatven
nrásodpercig elláí oxigénnel, alckor firég egy dolgot kell
beg1,,akorolnod, rnielőtt a mély vízbe mennól.

S ea az, hogy tudd a szádat és orrodal teljesen eárva
tartani s szükség esetétr aa elhasznált levegőt tlgy kitéle-
gezni, hog1" vlz azérl se orrodba, se szájadba ne kerüljön.
Ez rig_v történik, htlgy rigy csinálsz, mintha köhögnél, de
szájaáat a köhögé§ pillanatában becsukod. Szájad zárva
van, de a levegő nyomása következtében orrüregedet is
elzárta a szájpadlásod. lgy akaratodon kívül nem juthat
beléd vlz"

A gyakorlásl ne vidd túlságba, napi négy-öt perc tel-
jesen elegendö. Ha csak teheted, gyakorlás közben legyen
ralaki rnelletted, hogy ha netalán rosszul lennél, azau
iovább próbálnád fejedet a vlr, alatt tartani, mint ahogy
hxod, ne törtónjék meg veled az a szégyen, hogy egy lavór
l*:be íulladsz bele . . .

horr.rgra keríteni.
.* -De hogyan fogjuk kirneríteni hiszen rrincs velünli

lralrneritő háló ? * aggályoskodott Fredi,
* Hát egyszerű, íétig yízbe tojtonr s nrikor tnár káirult

lcsz. a Darthoz húzoIn s kézzel kienrelem.
-- 

-És 
ho§yan leliet a halat vízbe tojtani ? * csodálko-

zott Fredi,
*- Azl rögtön rrieglátod * szóltam s kiv*tetttrrr hor-

gomat. Á műlégy. rrrinl egy lágyan szálló pillarrgó érintette
á víz túkrét, urajd íelerne]kedett, aztátl rnegürt ráesett,
aztárr elkezdletn reszkeltetrli, hogy olyan legyen, rrrintlra
egy vízbefuló bogár az óletéért küztl.

Ebben a pillanatban egy siilírl árny su}rairt végig a
vizen, egy színeserr csillogó test kirepült t levegőbe, a viz
naqyot Ósobban[ és én * lror§ot, szaknyelven szólva, i,rig*

tiin' lrevágtarn. Érezneut kelle lt, hogy hatalnras fickóval
van dolgóm, rrrely ugyancsak hajtította * horgásavesszől
és húzta le a zsinórt a, mottlláról.

Keadődött a horgászat legiagalnras*ltb résee, a íára§z*
fás" J<lbbommat úgy ketlett tartanom a trotot és a zsineget,
hogy a íeszes zsin,eg & botot állantlóan hajlí_tva lartsa .s
ieí a hat kénytelen 1egyen állanrlóan hrlzó erő ellen rlszni,
# egyrlttal meg kellett akadályozni, ho§y fatuskó vagy
etes iiitti* mögé ú§§zék, nrert igy esy rántirssal a zsineg
elsnakad, De amellett lolytc.nosarr vigyázni kellett, hogy
abban a pillanattran, mikor a hal erőteljesen úszni kezdo
a ínotoláiól a zsineget utárra errgedjem, nterf különben a
hirtelen rá,ntás kisáakííja a horgot a pisztráng szájából.

A hal itle-odaúsaott. Egyre riivittebb zsínórra fogtarn,
rrríg végre sikerült a part. közelóbe húrni, honnan aztán
kézze| szercncsésen a, partra clobtan.

* }.íózd, Fredi, a kopoltyújái.
*- Igen. Egésaen lilás.
,*- Láloct, ez a fulladás jele.
* Dehát hogy lehet a iralat, a vizbe írrjtarii, triszen

annak ez az e|erne ? -_ cso<iálkozott Frettí.
,- Bizony, e7, e1y érdekes, de egyúttal fontos dolog,

A víz alatt taitOztoaO élőtény levegőt togyaset. Minél gyor-
sabban ífiazog, annál gyorsabb a vérlieringóse és annál
több levegőie van szüksóge. A hal a vízből szerzi a nekl
szükséges oxigént, de az erős fárasztásnál olyen gyorsán'
rlszik Ós olyÖ nagy erőt kell a horgásseal szemben ki-
fejtenie, hogy t.öbÉ- levegót fogyaszt,- nrint am€nnyit {el

tud magáb* ?enni,
Ugiantgy ven &z emtrernél is. Amig rnozdulatlanlr1,

kényelmesen birunk a víz alatt marádni, úszva már egy
fél perc alatt íöllép a fullarlási érzés. Éppen ezért a ví.z alalt
soháse siessünk lcitlönösebben, mert amit iOőOen nyerünk,
azt elveszítJük levegőben.

Lassan ússa, tovább élsz, üzeni a Nagy Főniik"

íl- A víx és az ember

?



Mo§yar
cserhészeh
Lengyelhonban
Megérhezés a tábarhelyre,
(Részleteh egy őrsi ncplóbót*}

Gyönyörü, hatalmas fenyöerdőben állt lneg * vonatunk,
A teherautók hossz{r sora várt már ránk. Gyorsan lerakcd-
tunk, át az autókra, aztán indultunk a tábor lelé. Utközbeli,
egész a lfvatalos fogadtatás helyéig éLjenző, ,,jó nrunkál"
é§ ,,csuvaj"-t kiáltozó lengyel fi{tk soríala között vonultunk
végig.

Á köztársasági elnök palotáj* melletti árbócnál volt
ünnepélyes fogadtatásunk. Beszédek hangzottak el mintl
lengyel, mind magyar részről. A lengyelek iitlvözlő bcszótlük-
ben elmondták, hogy rnilyen szívesen vártak milrket s }logy
Gödöllő kedves emlékei után hasonló kedves tábort kívánrrak
nekünk is. Aztán hitrtnuszok, díszmerret. És tovább mentúnk
az altábor főteréhez, hol az altáborparancsnokság fogadott"
Itt írjabb üdvözlő beszéd, azLán az altábor nagyárbócára
a lengyel zászló rnellé felhúzták a ma§yar zászlőL is. I\{ikor
itt is befejeződött a fogadtatás, elinclultunk a magyar
kontingens kiielólt táborlrelyéro. Itt már ki volt jelölve
mintlen rajnak a helye, a raj területón egy csonróban állt
már minden telsaerelésünk, {rgy hogy mindj árt hgzzá-
kezdlrettúnk a táborépítéshez.

amikor mi a tábori
tűzhely ásásáhclz
kezdtünk. Könnyií
munkavolt,hahar
ment & homokos
talajban az ásás,
De már nagyobb
problóma volt az:
hogyan csináljuk
meg afalakat,hogy
ne omoljanqk be
és t{izhely lapunk
kitartson Llz na-
pig. Szerencsére
megtudtuk, hogy
tégla is, fa is bő-
ven á1l renclelke_
zésünkre,

Igy hát a tűz-
helyet kitégláz-
tuk, a konyha-
árkot deszkafallal
körülépitettük s
estére már készen
állt a konyha, fö-
lötte a sátorral.
Közben megcsi-
náltuk a sátorunk
árkolását is s be-
hordluk á készen,
tömötten kapott
szaltnazsákokat.

Igy aztán estére
készen is állt már
a tábor, amikor a
,,tábori kaszinó-
ba" indultunk,
ahol nag_von jó és
bőségesvacsorával
vártak.

Az úZl(,t\,áros

Júlíus 14, vasúrnap
Ma van a tábor ünttepélyes ntegnyitása. §{inktit il

fóLér közepére, a cselr fiit- és a lett és cse}r látrycserkészek
közé áilítottak. l'őlüttk balra tizennégy rre}rrzet fiírcserkészei,
jerbbra néhárry nenrzet kis létlzánrir és a lerrgyelek lratalmgs
leánycsapatai.

Alig kezdődött meg a Inise, az ágen lekete fettrők
gyülekeztek. A magyar csapatrrál volt körgall6r, azt nragukra
teritették, de a többi nemzct kabál nélktil jött ki. §{éhárry
percig csak csendesetr szcltnerkélt az eső, de aztátr egy*
szerrc óriási záp,_rr jött,

A mellettünk álló cseh lányok kezdtek szétszaladni"
k*bátot kerestek, lárnázlak, míg vógtil valakinck a mi
sorainkból eszébe jutott. hogy átzrrtja gallórját. Erre aztátl
sokan felbttzdultak - és átadták a gallérokat. Az cső és
a galiérkóicsönzés terlné§zete§en }ttegbontották a sorokal,
Az eső aztán rővirl idő mtrlva elállt.

I{osszü várakozások után végre )negirrduli. a tlíszinenet
hossz{r trselopa. ElőszÖr a küliöltti leán_vcserkószek vonrrl|ak
fel, akiket követett a 12.000 iengyel leánycserkósz szíil,ttl,i
ne}n akaró hosszüságú menetoszlopa. A lengytll leány_
cserkészek óriási tömegében nénü változat,osságot jelerrtct{",
lrogy nem valarnenn.vien eg_vforma sorokba törrrörülve vo-
nrrllak íei. Yoltak csapatok, ame}yek zárt alakzatbarr,
szinte katoná§ feg_velmezettségge1 vonultak €1, niások
evezőkkel" vízicserkész-ruhában. A kővetkezők a cserkész-
ügyességek egész sorozatának benrutatását vonultatták fel
a tribün éljenző és tapsoló közönsége előtt: morse, telefón,
rádió, szentalor és rnég ki tudja mi minden cserkészpróba
szemléltető bemutatásának alakjában. Azután jöttek a
kütönböző otthoni munkáknak eszközeivel felvotrrtlók, a
jellegzetességek, népviseletek bemutatói tlgy, hogy a hosseú,
felvonulás során cserkészéletúk minden mozzanatát be*
mutatták.

A leánycsetkészek után mi, nragyarok vonulturrk íel
először. I.íagy tapsot és éljenzést kapott a tribtin előtt
elvonuló magyar csapat. Talárr senkit nem fogadtak aruryi
lelkesedéssel, tnint minket, A kiilfölili cserkészek sorát a
lengyel fiítk egész tömege, tizenhatezer cserkész zárta be.
Két óra fe}é lett vége a felvonulásnak, akkor ínclultunk
vissza táborainkba.

Este megint esett az eső. A magyar konllrrgens nagy
közős tábortüzet tartott. Nóhány lengyel cserkész is verr*
dégünk volt a tábortűznól s sokáig elszórakoztunk a nóták
sorával, a pécsi l0-esek bábjátékának nagyszerű nókáival
és az öregekhozta tlj nótával, az első lengyelországi aktuális
strófával. Aztán iött a zenekar kitűnő száma ; La.votta
szerelme, Néhány nóta után közös imával végctórt első
tábortüzünk. A rajok oszoltak s rövidesen elcsendesült a
magyar tábor.

r Á, tálrorparancsnokság pályázatán 30 P-ős pályadlját nyert órsi napló
vúlo8atott reszei. .lz őrs tagjai §tptár Lásztó sl. l,czetésével a 10 P, Á.
H. cs. cs, lrecskc őrse.

( vilrgalJ íttü.)

A íöbbiek még sátraikat épltettók,

A telefonosok tábof,a
(Vdr{]ür! íclo.}

Nagymo§ás ( Varga!! íetü.)
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1'iillori 1littce
/ l.talüt It:ltl.)

Iittzti gyessr!gi l tiIg-vrr k

JúIius í8. csűíőríök
Az etlrligi trib<rri lra;rok karzüt rr legnrozgalmasl.bb,

étményekben a lesgazdagabb ez a mai nap volt. Elkésziilt
a Gacs-patak tirlsó partján, a kis patakmenti tisztás cgyik
csencltrs szögletében a magyar csapnt tábori oltirra. Ide
mentek nla §zclrtnlisére a fi{r-ra]ok,

I(oszter at,va misézett, És a lelkek nregtisztulva cnrel-
kedtek a magasba. Ez volt lengyelországi utttnk egyik nagy
lclki élménye. A természet cserrdic vctt ktirül. bentlünket
a lratalnras fen,víirerrgeteg által liijrülzárt kis ri,ten. _Mi;giit-
tiink csillogott a Gacs-patalt a reggeli nap§tit(í§ben. Es szállt
az ének, a szép IIragyar érrek a lerl6yei ertlíik fennségcs
csöndjébííl rnatlárttall<ísórette1 fol a NIagassírgok felt1.

A szcntnrise utíln valahogy sokkal e}rrcllcblr hartgrrlat-
ban folytat|ttk a t.á.bori napot.

Délután a \'[. és líL raiurllt isttttit szer:epelt az .-\r,érrá-
ban. Megistriételtük a rnult,kcrri zsíikár és papír-krinolin,
bernutat-ónkát. mo§t is óriási sikerrel. '{ lrenrutatris után
szétszélt:rltiirtk. trttlntiink .,tábort liltni'' t!s a lengvtlltlkktll
brrrátkozni,

A lengyel tábofok
A spalai jubileumi tábor főprogramnrja -- legalább is

a mi részünkről --. a barátkozás volt. A magyar csoport
parancsnoksága tiitrb alkalonrmal arlott lelret(íséget arra,
hog1, a lengyel táborokat meglátogassuk és a lengye| fiúkkal
iisszebarátkozzunk. És mi ki is lrasználtuk ezeket a lchetíj-
ségeket. Yégigjárt.uk a lengyel táborok hosszú sorát és
fig_veltünk, eltantrltunk mindent, aminek ittlroni cserkész-
munkáknál hasznát vehetjük,

Mig a gödöllői jamboreerr minderr külfijl,di tábor órrlekelt
benniinket - siJt }ninét távolabbi országból jöttek. annril
nagyobb volt a vonzóerŐ, - itt a spalai táborban elsii-
sorban a lengyeleket kerestük, az ő táboraikat l.át-crgattuk,
l,elük barátkoztunk. Ez érthető, hisz azért merrtiink Lengyel-
országba, hog_v a lengyel cserkó§zekkel keresstin.k bará,ti
kapcsolatokat. }íásrészt a külfölrtiek - csehek és ronlánok
kir,ételér.lel ._ csak rréhánytagit küldöttséggel képvisel-
tették rrragtlkat s így tábtlrukban nenr igen aka.dIrutott
sok látnivaló.

A lengyel t.áborokban viszont rengeteg látnivalót
találtunk. A táborhely adottságai : a hatalnras ertlíístig,
a fa-, rleszkaanyaÉ bősége lehctővé tett.ék sok iigves i,s
hasznos tábori építmérry elkészítését.

A táborépítés terén találkoztunk a legtöbb {tjjal.
Talán legérdekesebb volt szátnurlkta az, hrrgy az risszes
iengl,et táborban nagyon sok fát használnak a táboréplt<is-
b."-z.. IF,az, könnytí cz nekik ilyen crrlííkben.

_\ sátrak nagy része, a vezetői sátraknak majrlncm
i-rindegr-ike. emelt sátor, ;\ ponvvarész alatl mintegy, fél-
néteres tlt:szkafal képezi a sírt.or alját. Ez két sztlrnprrntbt)l
:< elrinl'iis. Egl.ik az, hrrgy a sírtorlran nüg.vobb a hel1,,
-:,-nl-elntesebben Icltet felálIni és m,oeogrri. Mlrsik seetnprlnt :

a sátrat netn kell árkolni. a deszkafal alatt nem folyik be
az cső, A sátrak ernelése: eg_vforma, egymás fölé erősített
deszkafalra verik a sátrat. A rleszkalalba néhol még ablakot
is vágnak, amelyet átlittszó celofánnal födnek be. Az emelt
sátrak bcrendezése lcgtöbbször cgész kis szoba berende_
zéséhez hasonlít. Mintlen sátorban van ágy. Ez a lengyel
sátrakban általános. Nenr is csali az emelt, tle a rende§
íírsi sátrakban is ágyban altrsznak. Amint a tábor folyamán
rnilgunk is tneggyőzőcltünk róla, ez a lengyel viszrrnyok
közt -.- sok eső és állandóan nyirkos, nedves talaj - egy-
általában nenr csupán kényelmi, hanem sziikségszeríi be-
renrlezés. Az ágykészítés terón az iitletességek egész §orával
találkoztunk. Az örsi sátrakban hosszír, több hclyen alá-
támaszt-ot,t írgysor, vagy pedig mind€n fíirnak kiitön-külön
készített ágl,a van. Az ágyak anyaga néhol rúrl- és ágfa,
másutt -- és ez a gyakoribb -_ rlcszka. Ennél sokkal több
iigytlsséget kíván a rutlakból készült ágy. Itt aztán a leg-
külijnbtizőbb forrnákat tehet tátni.

Áz ágyon kíviil még egyéb bírtorclarabok is tatálhatril<
u sátorban, Igy elsősorban sok sátorban van szőnyeg. E,z
r,:rgy lécbfil, vagy vékony vesszőkböl készül. Aztán a ruha-
fogas. asztal, éjieliszekrénv, rnostlótartó, a nagyobb be-
rentlezési tirrgyak.

lizek rnellett felsorollrató a kisebb ötletes tárgyak
egé§z sora. A világítás megoltlása, a legktilönbőzöbb ós
g.yönyőrűen elkészített gyertyat,art-ók, körryvállvány, irat-
rryotnó és sok aprósirg yan mé8 egy-egy sátorban.

A lengyel cserhészeh
Tirrlemes kiilön megemlékezni a lengyel fiirkról. A len-

gyelek kcrivesek és vendégszerctők. Cserkészeik fegyelrne
nag!, tis nem c.sak külső fegl-elem rnegnl,ilvánulása. Táboraik
szépek, csintrsak ós tiszták, soli munkát ölnek bcle. A tábor-
épít.ést megkijnnyítik a tírborépítéshez fethasználható anya_
gok sokasl'lgrr ós bííséges vírlasztóka, Őnáluk nem arrnyira
az cg_v"én clorninál. rnint a kí,tz, az egység.

X zász|ót a lengyelek nagv tisztcletben tartják. },íinden
zirszi<i clőtt. tisztelegnek. Netnzeti szírreiktlt nagyorr gyakran,
pI. bódék, autók, villanrosok stb. fcstésénél lrasztrálják.
A lengyel ztiszló <lLt volt egész rrtunk alatt. Az clső állo-
rllásotl nrár fellobogtizrrtt prill,aurlvar várt. Litána is nlirr-
denütt. ahor,á }rregérkeztütrl<, a lengycl és nagyar zászliők
voltak fogadtatásrrrrk ietvényt,i. clíszítósei. Az utolsó napon
egyik lengyel csapat, amelvil<ltel kőzelebbi jrl barátságot
kiitöttünk. nekiink aj án<lékozt a f t,lrér-p iros zász|aját.. A f ehér-
piros lengl,el zászlóval jiittiirrk lraza s azt ottlronunkban,
mint kerh,es enlékct őriz,zitk,

Eg"v*ben azonban rnég nem elég erősek a lengl,elek,
Nent tuclnak eléggé rtlndt,zni. Sokszor előfordult, hogy
lrosszit ideig kellel.t v/rrnunk és tulajttonképpen semmiért.
Igy bizon_v enriatt sok időrrli elr,eszett a kirándulílsoknál,
elsőscrrban \rarsóban.

Zene
Zene is volt elég a tálrorlran, Fla nem szóltak a tábori

hangszórók. rrkkor próbált a fúrvószenckarunk. Ha az nem
prriLrált, akkor csárclást játszott az ötö<lik raj ci§ánybandája.
Es ha r,élctlenül ez ntitrd nenr szólt, akkor egészcn bizt<ls,
htrgy aVII. rajban
Kele,csénví l)urla
jörltizott- Alpokon-
túli melórliákat.

A leng,vel itt
első komoly zenei
étnénye Czensto-
clrowában. a tenr-
plomban volt. Ií.t
egy kell,enres lran-
g(l pírlos ónekell.
lengye1 templonti
érrt,l<ekct a szcnt-
ntise alatt,

( íjrrlyta tj tr li. l 'l';iborl)irll kcszíte( t l{(}ltvhir.eszkiizök
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A RlKKANC§FlU
Kokó, azazhogy teljes címén Tarczali Krrrnél, a III. B.

osztály tanulója és a Sirály-őrs tagja, kétféle fi{rt irígyelt.
Az egyik az a fajta volt, aki a villarnos ütközőjén szokott
utazni. Hiszen eu bovasztő nagy élvezet lehet t Már csak
elképzelní is jó: felkapa§zkodni az ütközőre, rögtön az állo-
más után, amikor már lassan rnegindult a villamos, onnan
le lehet lógatni a lábat és fütyörészni. Ez azlán a viliamo§o-
zás t Mert trenn ülni nem komoly tlolttg l Azt akárki
megt€heti, Kokó is, hiszen bórlete van,

A másik irigylésreméltó alak pedig kétségf,elenüt a
rikkancsfi{r ! Hiszen az is iszony{r nagy élvezet, hogy yataki
a hóna aIá csaphatja az ujságcsornót, aztán orditozva végig-
rohanhat az rrtcákon, De jó lenne, ha ő ezt egyszer meg-
próbállratná !

Ezért azLán a sarki rikkancsliirt irigyelte a legesleg-
jobban" Mert az ord{thatott szabadon és arrnyit utazott az
ütközón, anennyit csak akart. Minden reggel talá,lkoeott
vele: az Erzsébet hídtól a Szent. János térig renclszerint
egy villamoson utaztak" A rikkancsgyerek persze az titkö-
zőn fütyörészett, Kokó pettig a perronon állt és iskola-
könyveit szorltotla hóna alá. Délben, anrikor kijött az
iskolából, megint találkozott vele : a fiú a sarkon állt a stand
előtt és olyan hangcrsan kínálgatta ujságjait. ltogy két
utcával arrébb is }ehetett rnég hallani. Ilyenkor mindig jrií
megnézte, megfigyelte. Tudta róla rnár azt is, Irogv egykorú
vele, Bélának hivják és persze csak látásból, már az apját
m€g az anyját is ismerte,

Egyik cserkészösszejövetel után l(okó meg két jó-
barátja, Várnai Gyuri és Göllner Cunci benntmaradtak az
otthonban ping-pongozni, Kózben viha,r kerekedett, haza-
menni nem akartak ós egészen esti hét, óráig játszottak,
Már sötét volt, amikor az iskola kapúján kiléptek. Flideg
szél fírjt, az ógerl gyor§an nyargalásztak a frrresa alakrl
felhők és az rlton násy tócsákban csillogott a yíz. Őt tet-
tűrtók a gatlérjukat és sietve m,egindultak az Erzsébet lríd
íelé.

Az ismerős sarkotr szomor{i látvány tárult szenrük elé,
Az rrjságstandot felrlöntötte a szélvihar, a sok ujság szét-
saórva és összesfuozva hevert
a járdán. A stancl kis fa-
tétrája felborult és kettétört,
darabjai a járdán hevertek.
Bóla s{rva ült mellettük.
Halkan hüppögött, csendesen
csuklott. szemót eltakarta a
kozével, a?, ölébe borult ós
ujjat közül csendgsen szivá-
rogtak elő a könnyek.

A hárorn jóbarát megállt.
Várnai Gyuri §zólalt meg
ejőször :

.-- Mért sirsz ?

Bóla elöbb nem íelelt.
Aztán dacosan nrondta;

* Nern sírok l *. és
nagyot csuklott.

"* I)e igenis, hogy slrsz l
* szólt rá erólyesen Kokó.
Közelebb lépett és barátságos
hangon kérdezte; * Ezórt ?
* És fejével an összetört
stand felé bökött"

* ütriim * fetelt Béla
hossz(t szünot után.

Kokó két tfusára pillan-
tott, aztán elgonrlolkorlott,

:-\
í 

lóa/noat_

Ime, most megjött au alkalom, hogy Bélávat Osszeismer-
kedhessen. Es még jót is tehet l Segiteni kell rajta l A másik
két fi{r is hasonlóan vólekedett, mert nyomban munkáhrrz
láttak. G5,uri felállttotta a két fadarabot és a ház falához
támasztotta, Cunci pedig a szanaszét herrerő ujságokat
kezdte összeszedni.

- Hát azért ftlég nem kell slrnod -.- mrrnclta Kokó. --
És te is feláilíthattarl és összeszedbetted volna az ujságoka{.
Hát nem ?

- De eltört a stand ! * felelt a gyerek. -* És el-
ve§ztek az ujságok a viharban. A fattertől két csutía nagy
flernmet kapok érte t _- Avval felemelte fejót ós kót öklévet
megtörölte a §zemét, Most már az egé§u képt rna,*zatos lett.

* Nagyon megver ? - érdeklőtltitt Kokó.
A gyerek habozott. hog_v feleljen-e! vasy sem" D*

aztán elgondolta, hogy a liirk segite,ttek rajta, ő*seeszerlték
az ujságokat, hát megszólalt :

*-_ Hiszen nagy bajt csináltam. A Pucival húzoztam
őnáluk, És amikor kirohantam, már késő volt,

Kokó bólogatott :

* H}n, bm. . . De azérL rni segltiretünk rajtad,,
Á standot összeragasztjuk ! - Béla kétkedőn integetetto
de l(okó állhatatosan ismételte : - Felgyiissz hrrzzánk
és minálunk m€graga§ztjuk l Jobb lesz. minl amilyetr a,z-

előtt volt, A fatter észre sem veszi l

-* És az ujságok, amik szétrijpültek ? Honnan arlj*nr
oela a gubát a fatternek ?

kokó lelkesen kiáltotta :

* N{cgtizetiük neked ! Hány darab röpült el ?
Bóla hosszasan a szemébe nózett :

* Nagyon köszönöm maguknak a jóságukat, de. , ,

--- Semmi de ! }íennyi röpült el ?
Béla engedelmesen összeszámitotta :

* Összesen nég_v pengő és hatvan fillórt tesz ki"
Az ósszeg hallatára Kokó megijedt,* Hú, au nagyon nag}--

pénz t -* morogta, nriközben
az állát slmogatta. Avval
elővette pénztárcáját és kifor-
ditotta egész tartalmát"
Éppen 35 fillér volt, neln
nagy összeg. Most erélyesen

, rászólt a barátjára: -_ Cuncio
nálad mennyi pónz van ?

-* Egy pengó.
** Azonnal idearlod l
cuncinak netn tetszett

a dolog. De Kokó erélyes
hangjával nem akart szembe-
szállni és kelletlenül a markába
nyomta a pengőt. Gyurinak
szólni §€nr kellett. filőször
a pénztárcáját vette elő, abban
kilenc fillért talált. utána
§orra benyitlt valamennyi
zsebébe. Az egyikben 12 fillér
volt, a másikban meg kettő.

' }íindezt áta<lta, aztán titok-
zatos képet vágott:* Mondd, egy izé. ",
eeegy szlvar nem le§z jó ? -*,li és belső zsebéből ujságpapi-
ro§ba göngyölgetett hossz{t
szlvart htlzott elő, * Ma dól*
után vettem el apukától. --

l " " "--",,_,
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Iis rögtön btnlutatta, hogy hogyan ,,Vette el." Aztán
lrozzátette : ,* Fáintos. Tizenhat fillór az ára.

*- Ez 1 pengő 68 fillér, rneg egy szivar __ mondta
szakszerűen Kokö és az €gé§zet Béla markába nyomta.
De nreggondolta rnagát, A szivart visszavette és G.vurilroz
forrltrlt : -* §zt nem saabad elfogarlnunk, Adrl vissza
édesapá<lnak !

I3éla zavartan c§iirgette markában a pénzdarabokat :

._ Hát én nagyon, nagyon szépen köszönöm ezt
magtrknak, tle csak kölcsönbe fogaclonr el" Lln is kapok
mintlen héten a fattertől 20 fillért, azt mindig odaadom.
í"Igy-e, idejárnak az iskolába ?

Kokónak nag}on tetszett a fi{r büszkesége. }{óna alá
kapta a fastandot:

* Akkor menjünk fel mihozeánk, ott negjavítjuk ezt l
lltegíndultak. De Cunci a legelső saroknál megtorpant :

* Nézrl . . . nekem itt dolgotn lan * mondta és
elvált tőltik. Kokó rögtön tuclta, hog.y ez mií jclent. Cunci-
nak rrem tetszett a rikkancsfirl t,ársasága l Hát csak tnenjerr !

Elég, ha G.v*uri kitart mellette.

Amikor otthon, a lépcsiln felnrentek, Kokó szive össze*
szorttlt. Mit szól majrl anyuka ? Hátha megharagszik ? . . ,

Dehogy fog ílyesmit terrni t }iem olyan anyrrka l Sőt,
még a híányzó hfuom pengőt is kölcsön adja,

Anyrrl<a rnosolyogva hallgatl.a, amikol Krrkó minrl.ent
elbcszélt" Helyeslően bólintott : * {]sak dolgozzatck l

I{okó a szobájírba vezette őket. Béia csorlálkozva
nézett körül:

* Hű, de szép szoba ez ! És nennyi minden van
itt ! Ebben maga lakik egyedül ? Mert minálunk az, egész
családrrak nincs ekkora szobája, Csak fele ekkora, az is
ott. kint van. Jelruzsálem-telepen.

Elővették a szerszánrokat ós clologhoz fogtak, Gyuri
nagyon ügye§en asztalosktldott,: szegelt, ragasztott, fűré-

szelí és máris elkészült : a stand szebb lett, mint amilyen
azclőtt volt. Béla hálásarr néaelt rájuk :

_ l\{aguk nagyon kedvesek l -- mondta.
*-* Mórt magázol rninket ? Szervusz l -- És mind íl

lrártnan kezet fogtak.
*-. Fliszen én már rógóta istrrertelek -* folytatta Kokó

-- még a nevedet is tutltam. * A. tnásik csodálkozott
és Kokó halkan mindent elmonclott; -* Tudotl, míndig
nagyon irígyeltelek. Amiért olyan jó dolgod van, nem kell
iskolába járnorl, az ütközőn utazhatsz, az uLcán ujságot
árullratsz. Hiszen mi,ndez olyan finorn lehe{: ! Én még nrr:g
sem próbálhattam !

tséla csodálkozott :

-. Én pectig a gimnazistákat irígyeltem mindig. *-
I{iszen azoknak van igazán jó sorrrk. Csupa gaz<lag fiú,
arldig tanulhatnak, amíg rneg nem írnják, akkor meg nag,vrir
lesz belíílük l

Most már Gyuri is közbevágtltt :

* De még milyen jó dolguk van t Latitrt tanulni,
drukkolni, beszekundázni t

""* Hát a hidegben, az esőben rrjságot árulni l

A vitát nem folytathatták, mert Gyurinak már menr,j
kellett. Bélát még vacsorára is ott alrarták tartani, de
nem maradt. Az qitóban, hálátóI piros arccal rnegfogte
kokó kezrjt :

* Nagyon szépen köszönöm. Soha rrem fogom el-
felejteni -- mondta.

kokó hosszqrr utánanézett, arnint fázósan, kopott
gallérjába húzott nyakkal a lépcsőn lebaktatott. Nem,
nem szabad Bólát irígyelni l Inkább sajnálni kell Yagy
nem i§ sajnálrri, hanem segíteni . . , Mindig és mindenképpen
segíteni. lis akkor nem lesz sernmi baj. Hiszen hólnap
délben. anrikor az iskolából kijönnek, {rgyis találkozni fog-
rrak, És akkor harátságot köt.nek minrlörökre . . .

Kósa Janos

Dicséret ds íeddés az állutuildgban
Azt hínné az ember, hogy a jutalmazásnali, dícséret-

nek, a fe<ldésnek csak a gyermekekkel szenrbetr van helye,
Hát nem csak otl van Leiye, hanein talán még tokozcrttabb
mértékben az áilatokkal szemben, mert ez az egyedüli
eszköz, amellyel az állatokat hatalmunkban tudjuk tartani,
ez az egyedüli eszkőz, amellyel az állatckat bizonyos mutrkál-
tatásra, szolgálatra tudjuk nevelni és őket hasznosítani.

Rá akarok mutatni arra, hogyan is kell az ál]attal
ésszerűen bánni, ha azt akarjuk, hogy szolgálatunkba áll,
jon és basznot is }r4itson. Hűségre * arni a legiontosabti
kellék különöserr a kutyánál, -- nern kell az állatot taní-
tani, ez örökiött, veleszül,etett tulajdcrnsága: ezt nrég
akkor is gyakorolni fogja az állat, ha arról győződik is meg,
hogy az emlrer az ő lrűségével szemben hálátlan"

Egy aranyszabály, amit t:serkésznek különösen nem
szabad soltasem szem elől tóvesztenie, hogy az állatok
iránti szerctetnek nem szabad t{rlzásba menni, Nem szab4d,
hogy az állatoknak fájdalmat, bánatot okozzunk trilságos
szeretetúnkkel, mert ez azlán kiváltlratja az eltenkezőjét,
az állat meggyíilöl minket, esetleg a fájdalommal szemben,
aztán agressziv.lesz, esetleg olyan rossz szokásokat velret fel,
melyek később életveszélyesek lesznek az emberre,

Lássunk egy néhány gyakorlati pétttát. Nagyon sokan,
igen szeretik a kis csikókat és atnint az a piciny jószág
Iábra tud állani, odamennek, sitnogatják, cirogatják, dé<lol-
getik. Ez természetes. A csikó ugyanis társas lény, igen
szereti a társaságot. Hzt látjuk künn a legelőn is. A, csikók
mindég együtt járnak, minttég együtt tartózkodnak, és ha
itiegen közelít a legelő kiftrtó korlátjához, hát ők odajönnek
és megszaglásszák az embert., belenéznek még a zsellé}re is.

pláne ha megszokták, hogy cukrot kapnak. Ilyenkor nem
kell félni, szépen nyugodtan kell viselkedni, hogy irgy
rnoncljam, szóba kell állani vclúk, cirogatni, simogatni
kell és ók bizalma§ak lesznek, nem rrlgnak, eszükbe se
jut, csak nyomunkban fognak maradni és kísórni fognak.
Azonban ha el kezdjük óket szügyön csipkcdni * amit
kütönösen durva kocsisok tesehek meg, -_ avagy meg
csiklandozzuk őket, kiilönösen a lágyékban, a hasfalon,
akkor az áIlat önkénytelenül, nem rosszindulatból, csak
védekezé.sből rrigni ferg; ha szügyön csípkedjük, rlgy oda
fog kapni ós harapni fog. Később ő már tudatára ébred,
hogy ez, ya§y a2 az ember őt mindég csípkedi, csiklan-
dozza és akkor anélkül, bogy ez megtörténnók, már rírg,
vagy harap, előre védekezik, különösen lta az illető isme*
retlen. Ezze| a bánásmóddal az állat megszokja a rirgást,
harapá,st és a későbbiekben megszokottságból teszi meg
rnindenkivel szemben, Igy válhatik ez a játék életveszólyes
dologgá, Nagyon sok vásott, éretlen gyerek, álIandóan
}tuzigálja kutyájának a ftrkát, fülét, böködi a krrtyát,
uszítja, különösen evés közben, el-elhüzogatja az enni-
valóját, visszateszi, elviszi, megkínálja vele az esetleg
közelben lévő macskát. Egy darabig tűrni fogja a kutya,
de aztán már védekezik és harap, már az ember köze-
ledtére is morog, A gyermekjátékból veszélves drrlog
fog kialakulni, a kutya harapóssága. Nem tűri a kutya azt
sem, hogy kölykeit elvigyük elóle, ezért nagyon haragszik.
Hisz tudja, hogy az övé, mert idegent nem is tűrne meg.
Megismeri a sajátját a szagáról, színóről, Az állat félti
magzatait. tehát azokat ne bántsuk, rre inger*Ijük hiába
az állatrrt.

Kukí }tíc.sí.
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11116l volt §xó o.líllf, ebbtrr ite lrtöpl§ztlku§ ttgónyban ?
lJrtlgrtr (a írtríiur,á §erdlltl I.tlrkó) a i-ilrigiirlreli. ji kilznrikrrs suía,ríl}
íelícdezósór,el rr villátnok ltatnlnt*s urlr lesz.. híunkál;rr íosilr űket.
gépekct bajtü[ l,elúk, óríósi lailllatatli ínunkatel(.nekct aoíi.'-Ilihet(,t-
ten eróségü árnnrfcjlesztükkei, jlölíc<lczik a törhitetlen.- éihcl,nt}en.
átlí,íhetetlen geboritot. Gl,ártanltk bcl(i|c koznriku5 sugorak' hnj tott9
r€plilő§ópoket, csodál:ltos szerkczetű, lrlztos járást1, rrliár gyereli riltal
is vezethető autókat. I}ércc]]loltrkkál mlnrlenüvé, rra áilarnférfiak
tilkos szobáilrlr is orlllátnuk. -_ sooroni diákokból választir ki nrunkrr-
társalt. * Á }[arh-ar Cserkószszövetséc se§ítsécével Ihtcnlrkitiák
a tlrihadsar€!aet, lrri:il_vcI lia91--}lagyarors-itg iilt,g}iódttdsáru'intlulnlk.
A kormán1 és a túrslrdalonl vcliil( van. }l'ádjáiatuk elsü rószében ;r
nl,otTtorral Yeszik íel n küzdeln)Pi. },legrásárotják:r fóvárrls n\.onlor-
tólepeitr íelttgetik óket. *- l.'J munkatclPnoket'úIlítanak í*|, L7cktrerr
mindén dnlgozni _akaró rnaglur, rnunkát kap. _ Á másorlik ha,djírrat
f ol;,ik rn9sí. : _A N&gy§?.i'\.ét.§é$nek bej e tentik, hoEy .- mivel órtken
keres?tül lriába r,ártak az igaz-§írgra 

- nrflguk rjózik ktzitkbr; trfa-
gyarország sor*írt s az clcsatolt tói.ül§teket rji.ssza v§szik l ^- [sonklr-
me,gyrríorszúgot bckeríiik .l8ahorit-kcrildssel.. s ezzel cltirlk az[, hoÉy-
ha aknrják j- azon sl:trki, iem pmber. settr úlllrt. scm rcpülií*trn'Ót
nem hatollrat. § c§erké§z€k _-' titkos éjjeli cs vószedelmós nittntn-
_val }§,aByrTag}'aroT§zág hot{irilit is l,ekerliik, lrogy adott jelrt átjár-
hatatlan!á _tegyók_azl 

,ls. A szom§zéd nllairrokliegyverlieznek Ó az
egész vihig Íe,szült figvelcmmel kiséri ir ltlaE},&r eseriin]eket ,..ljul_
gur_.mindpzz.cl. nenr ti)rúdik. antint megígéric. SziIr-esztei ójjelón nreg.
szállja a Felvidéket,

Fulgur .

Yalahogyan kiiziisstigei éreztek vele, mintlra mind-
nyájan hozzá tartoznílnak egy kicsit.

Csak Jóska ült nragálra rncrültcn, mord árccal órákig
a2 asztala:nellett. Szóltak ttazzá, nenr ha]lotta, meglökték,
fel sem vette. Végre is a karnará§a, a §ólyalábír .Iankó.
eréIye§ rázogatá§§al tórítelte ma§ához : De konrírm. hát
mi vírn veled ? É,breclj tnár l

Jóska íelnózett és összerárrcolt. szemöldökke7 azt k.ér-

V
&"reid

s.

:':

dezte : }ííért pont éppen őket?
Es engetn nriért ncnr ? , ííírt,
énbellJlern nenr lenne épperr
olyan jó firlgerrs?.,"

A kérdés elhnrrgzcltt, tis
§enki§en felelt rá.

,i**

A Károlyvár alatti szikla-
teremben megbeszélést tartot.t
Fulgur a vezérkafával.

Dobay végén járt rnár a
Jelentésének :* Lundcnburgban ö§§ze-
sen 13.564 elnbert acltunk át
a husszita hatóságoknak. Kél
és félmillíó pengő értékű va-
gyont vittek ki n}agukkal.
Tizennyolcezer elnb€rt lrelyez-
tsm állásba; kevés kivétellel
mind öregcserkészek vagy
cserlrészpapák, akik tn§g fog-
ják állni a lrelyúket. l,átogqtá§
címén rázúdítottunk a Felvi_
dékre nyolcezer cserkószfi{rt,
akiknek az iskolák, gyárak ja-
nuár yé8éi8 szabadságot atl-
tak. Sajtó, színház, rádió és
huszonhatezer fanatikus tlj-
magyar gyúrja ol.t a lclke_
ket. A Felvidéket elintéztük.

Fulgur a keeét nyujtotta
hűséges munkatársának.

*Köszönöm. Szép munka
volt. Mikor indulsz §rdélvbe?

*- IJgy gottclo1tttk, hogy ma ó.iseaka Kunrlrlal nrítr
a t{allgató völgyben al§zunk. I-ía, holnap negkez<liiik u
közvetle n clőkószületcke[, aklior trég5, napunk van tizt:-
tlikóig, hog_v a dákok föltljén {clvonuljunk" Elég.

- -- ,trúl van. l)e rna éjszalra teljes 12 órál fogsz altlrini.
-* {1, rnóg bírom. Nincs senrmi baj . " .

-* Cslrn.d, testvó.r. Parancs. ]'izenkót órát alszol.
---. lgerris l

*- -Ért nent aluszonl ! -* rtrtrrclult fel a vadász. * ijrzr'iur
a f.ilde t cs a r ért l

l(unrl szeme ntélyen beesett és kék ka,rikálikal öveu(tt
vt}lt, lníntha több éjszakán áL nerrr alrrdt volna" Gyiiröt-
tek és igen_igen fára,dtak voltak a fiúk is, Arrrinl ott tiltelt
egynrás tnellett a nagy karosszókben. .Ienö ós Dótli niind*
egyre elbóbiskoll s ha fel-felrezzentek, riaclta.tr rréztek T,'rrl*
gurra: neln haragszik-e, Anti látszcltt a legírissebbnek
között{ik. t"ackó fáradt szsméból még nlo§t is csak rig_1,

szikrázott az éIetkct-lv is a csirkefogóság.
Fulqur rájuk moso1.1,gott, aztán Kunr]hoz ford,ult.
,*.* Turltarrr, lrog.v a rlírkokkal mcggyűlik a bajunk.

Ázórt kiildtelek tégetl orla. Nagy va.dir§zatol kértél, izga)-
nrakal és l.arl hajszát, }Iesélj l

-_ Ol.yanok, mint a réti farkasok . . " Nem, netn bátt-
torn a íarkast. . . . Ol1,arrok, rnint a sakrl]ok. Nappal a vacku-
kon nregbirjva, lihegnek trs r.írrnal<; r:le este, ha a sötótsóg
leszállt, előlopakodnak és rrregrolranják a,zokat, akik g;lerr-
géllbek, minl ők, Ezrével raboljáli éjszakánliént a rnagyar

lakásokat és iizleteket; sok
vér és könny folyik, solc pa-
na§z kiált lneghallgatatlarr.
\rárosbarr, falvakorr, régi kti-
riákon é§ pat§ztorok, parasztok
elszórt tanyáin rablók ós nreg,
tánradottak fojtogatják egy-
mást.,, Ahivataloshatalorn
vak é§ süket, sőt sok helyen
még annál is rosszabb. Á ke-
reszturi nag},ás§zony kastó-
lyában egy rendőrpreleklrrssal
találkoztam hajnali i} órakor;
nagy bőrtáska a kezé}ren, vit-tt",
az eziistöí .., Négy lrell,en
kellett, vasúti katasztrófál elő-
irléznem, hogy negakatlályoz-
zam rablott kincsekkel telo
vonatok kijutását trll ahatír-
fctl ; két rnűutat keresztbetr
fel szántotturrk, ott teheraulrilr
hosszít sora torl<idik és lrát-
borzongató lrallgatrri a e§aló_
dott fosztogatrik káronlkodá
sát. Íigo házbúl ltrcncküI a
patkánysereg ; rle iít minden
patkány annyit akar a szájá-
ban elvinni magá\tal, hogy
élete r(géig gond nólkül lehes-
sen. F]s az orsr,ágszertc dúló
fosztogatással szemben csak
batan vagyunk: az öt fiú,
nreg Ón. Hat napja nem húny*
tuk le a szemülrket,líásrrrtikán

ffi;;,t",

}lt:n,,kú.l. r'al,vlt
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felesatoltuli már a csuklónkra Boda
Péter karóráit, hogy a kozmikus su-
gár az útőérre való állandó besugár-
zássa| elűzze a szervezet íáradtságát;
de lgy is csodálatos és nagyszerű,
amit ezek a fítik véghez vísznek.
Nagy vadászat ez, idegeket feszítő:
ember vadászik bujkáló emberekre.
ltűnik a technikai fölóny. Mi

haszna a fulguratorirak, ha az ellen-
íél ezerfelé bujkál a sötétben ?
Egyenként kell kinyontoznunk, raj-
tacslpnünk, aztán ököllel vagy
kaph-sugárral leiújtanunk és átten,
nünk a határon öket ; iitvenet le-
szereltünk egy éjszaka, de ötszáz
másik közben szabadon garázdálko-
dik. Nem öltem ernbert, mert meg-
tiltottad, hogy öljek, de igy is iz-
galrnasabb a vadászatom, mirrt volt
az a tégi, Gábor l{ózessel ott a
csíki hegyek között l Hej t ilyent
vártam régóta nÉr! Nagy vadászat,
kispajtásl...

Fulgur szó nélkül hallgatta a
vadászt ; most csendesen bólintott.
. - Igen. Kevés hat ember erre

a munkára. De kár minden legki-
sebb magyar értékért, amely el-
vész az előkészítő napok zűrzaya-
rában, Kapcsold be Dobay §zerve_
zeteit,: a magyarok álljanak talpra
és ne hagyják magukat l* Népfelkelést szítsak ?* Népfelkelést vagy forradal_
mat, mindegy, minek nevezzük.
Négy nap nrulva átvesszük az or-
szágot. Összes szerveink a hetyü-
kön állnak, várva a jeladást, hogy
átvegyék a munkát. Mozgasd meg
óket ! Netn szabad ölni és nem
szabad támadni; nem bántunk
senkit. De aki minket bánt, azort
átgázolunk. Egyetlen fillérnyi ma_
gyar értéknek nem seabad elveszníe

KALODONT mai ió tanácsa,

litelmorodékok o íogok
között 37o-os hőmérséklet-
nél l0-12 órón keresztül
er[edésbe mennek ót - ez
kétségtelen. Ez is bizonyít|o,
hogy nem elég íogoinkot no-
ponlo csok egyszer iisztítoni.
Rendszeresen 2x nopjóbon.

mloDoilT
a költözködés idején. Aki békével jár, békével mehessen;
de aki támad és harácsol, az egy szál ruhában, kolrlusnak
kerüljön vissza a hazájába. Igaz, hogy a krisztusi szeretet
tör\,énye a mi törvényünk, de tartozunk azzal sokat szen-
vedett véreínknek, hogy a szeretet paranc§a fölött ott á1l-
jon a történelnri erő paranc§a: ne bánLsd a magyart l

-- Ertent, kis uram, Rendben lesz minden.
_- Jól van, öreg vadász Nyugodtan bízom Erdólyt

a kczedre l)odó, hogy állunk a Bánáttal, Bácskával ?* Ott harc lesz, kilórnéterrót kilóméterre lassan haladó
hóütó háború. A határvonaltól le a Dunáig mindenütl.
lövészárkokat ásnak, minden íalut megerösítenek, a dotrro-
volyacokat és a szervián érzelmű lakosságot felfegyverzik,
a városokat valóságos erődökké építik ki. A rnagyar lakós-
s_ágot tömegesen viszik tuszokul Ie a fekete hegyek közó.
És egymást érik a vonatok, amelyek fegyvert, agyrlt, lőszert
hoznak a megszállott területre. Kemény dió lesz !

ígen, rájuk ismerek. A szervián kultrlrálallan,
6s-primitív nép, de kemény, mint a vas, jellemes, fanatikus.
Becsülöm őket és kemény elleníélnek tartom. Nekünk, per-
sze, nem sokat árthatnak ós ha hátuk mögött lczártuk a
határt, rrtagától megtörik az ellenállásuk. A fulgurator
erödök mögött, árkok mélyén is megtalálja őket.

- Ne tegyünk semmit etlenúk ? Üljünk és nézzúk,
hogyan építik ki a Bácskát egyetlen erőddé ?

- üljetek és nézzétek, De közben vigyázzatok, hogy a
magyar lakósságnak baja ne essék. A tuszok gyújtőtáborai-
bar' he|yezz el két-két fulgens főiskolást ; ezek minden
bántalmazást észrevétlen sugárnyalábbal azonnal büntes-
senek meg. Tizedikén éjjel kiüríted a gyüjtőtábort és min-

denkit haza szállítasz a családjához. Ugyanígy 15-én és
20-án is. A l(und-féle erdólyi felkelósnek különben hatása
lesz a szerviánokra is. Minél több érthetetlen tónnyel állnak
szemben, annál inkábtr csökken a magabízásuk. Az ilycn
egyszerű népnek kitűnőei,: az idegei, de zatlolátlan a fan-
Láziája. Engedd neki egy kissé a fiúkat, hadd dolgozzák rneg
ezi a babonás, csodalátó fantáziát. Jó lesz, Uli ? Táncol-
tassátok meg őket egy kissó l

A gyerek szemében felvillant, a nrosolygós huncutság.

-'fessók csak ránk bízni l Elintézzük !

-_ No, akkor még Paríos Pistát halljuk. A kenrény_
mark{r rabszolgatartó meséljen róla, rnit csinált eddíg a
gyarmatra szállított ellenkezők és bünözők tömegével l

Partos Pista odalépett az asztalhoz, arnelyen a Szahara
tórképe volt kiterítl,e, rajta vörijs vonallal rnegrajzolva a
Fulgur_gyarmat hafárai, kékkel a Szudántól Algírig meg
Szenegáltól Tripoliszig építendő autóutak, feketével a
vasutak vonalai, zöld hálózat jelentette a mintlen emtreri
íantáziát f elülmitló gigantikus csatornázási munkálatokat és
kis körök, meg hégyszögek a telepeket, városokat. Pista
vaskos ujjai végigszántották a tórképet és ctöngő rnély hangja
mintha a pincéből jött volna, amint magyarázni kezdett :

- Előd úrnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy a
Szaharát csatornázni kell csak és a világ legszebb, paradi*
csomi gyümölcsös kertje lesz belöle. A kozmikus sugarak
hajtotta száztonnás gaborit_ekókból eddig ötverret állítottam
rnunkába és az elmozdított derék frank kormányzót a guta
megütné, ha rneglátná, hogy máris hogy feltúrtuk az ő

(Fotytatjuk.)kedves honrokos kádját.
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D§R§GNEK Az Ásyüx Agr§§zlNtÁnnnt
(Levél §gyiptomból,)

. C$rói arab cs.-parancsnok ismerősiim, akí az egyiptomi
rndrnökkamara elrröke,s mel}esleg clzsirr-clzsi,cubajrióXi igen
érdekt,s levelet ír§,Á levótben kórósemre részleteserr kiiirt
az ismert abess4Dlasz viszállyai kapcsolatlran az alresszín
viszonyokra és# arabok nrozgolódásaira. Innen közlök
néhány részletef]^ Azt ltiszem, nem felesleges, hisz azont(tl,
hogy Hailé négus igy s (rgy, rlalamint Atlua, Adrtis-Abeba
íorrong stb", valljuk be, közelebbit rna sern tuclrrnk arról a
hel,yről, mely rnost a világ értleklődésének közópporrtjába
került. lrneo néhány rószlet a magyarra fordítbit ailgol
lcvélbíjl-

keclves Inrre l

. . " Bizony, arnonnyire sajnálorn, hogy már egy éve
lesz, hogy itt jártál Egyiptbmban velünk,'annyira Óiülök,
hogy nem az iclén jött,etek eI, Ira egyáltalán lbh-etett volna"
)§etn a valutarrehézsógekrc gonrtolok, hanctn az igen erősen
felzavart politikai viszonyokra, Cairóban általhnos már
nyár óta a rryugtalanság és a tni fanatikus ntohamerlán

,\btr,}lrrrktr1.1

alacsonye,bb a KaIa-
ötl. ílz kb, 1500
m.-ig terjerl. Mirr,
clcn, arni a trópuso^
kon halált és ,ve_

szélyt jeient, megta-
]átható lrenne. Azérl
igyeks7entlk az ola-
saok 2000 fi"-en
ktlzdeni a, }ráborút, Mor:sárlriz, fojlott lcvcgőjií, íis.:i:l]űlr,
ktgyók. rnalária és a .trópusi mtieg hazája ez. Sehol eg5,járható {rt. Az esős évszákllan pat-akoktran ónrtik a víá,A párolgás 60 fokos hőségben megbónítja az életet, tra
ugyan a vóriras a, kevés számir tengődő lakosságoí ólethcrr
hagyja. Ez az ör, a hírhedt abesszín ralrszolgavtrlászo},;
hazája. A, legszörnyííbb enrbervásár folyik errefelé ma is,
Ha a rcndörsdg észreve§z eg_y rabszolgalrajót és ültlözi,
egyszerű*n a tengerbe vagy a krokodilok, cállák közti szrr,
i:ítják a szerencsótleneket s mire a hajót átkutatják, n}ror}a
sincs a lefolyt kegyctlenségnek. A Keila-(iv tehát a }iíin,

Cairo, 19. I X. l935.

tömegeink fenyeget{i magatartást
árulnak el az angolok ellen. Tu-
dorl, hogy rrii is mohametlán nacio-
nalisták vagyunk, de az biztos,
lrogy most nem bánjuk, lta az an-
golok tartják a hátukat, értiink,
Az ligyiptorni Hiradó kivonataiból
ós a világlapokból tuctjtrk, |rogy
Európában mit otvastok aa íttoni
}relyzetríil, tle bizony, a távolság
nagyon elveszi a lrelyzet valócti
élességót. }fég erntékszel, mily*rr
nagy örörnmel frrgaritunk Alexan<l-
riában a lrajórr l Ma pertig siirű
acólháló és }eraltott aknák fogarl-ják az itlege,Ir s bctfölrti hajókal
egyaránl" Nern is igerr jönnek az
évi látogatóink (?), helyettiik An glia
küldött nólrán_v száz vendéget, Eiet<

veszerlelem és eurótriai számírrn
halái országa.

Annál szeb}l és keliernesebb a
2500 m.-ig terjectő Yaiga Degac,
Itt é1 a ,,Jucla törzséből seárlrtazil
hódító oroszlán" vagy ahogy Ti
ismeritek, Haiié császár a négus,
Itt vannak a híres vagy Irírhedt
olajmezők is a többi tcrnrószeii
nagy szerűségek mellett. amiórí
az olaszok és az angolok annyira
veszekszenek. ]íert t,ulajclorrkép-
pen nem Abesszínláérl vag_r; n
rabszoigaság megszűnéséért- folyi}l
a harc, Az olaszok. ninrlertki trrrl!a,
el akarják hell-ezni népfelestcgü-
kel és olajat akarnak terigeti és
légi fiottájuk szárnára, De l§"ng}ia
seintén az olajjal akarja kezélrena vcndó_gek !§íszótván {jjel-nappal itt zrlgnak ós kóvályclg-

nzlk a fejünli, feleit ós szetíclerr, íigyetmez.ietrrek trtindúkít
arra, htgy §euclátron t{rl valarni rrirrcs rtlnd,lttln" Azt, lrogy
a §zerinted am{rgy is ótérrk é§ sz.íncs keleti rrl.cáirrk ktÜ
különösen í,rtxor felé nég élérrkebb ós lárnrásatrb, írnon is
íelesleges. Mi minrlenesetre senllegesek nraradunk, bisz haaz olaszolr a Kék }Iílus forrásviúékét elfoglatják, vége a
gyapolternrelósnek b,ármelyik nap és végr í..gyiptorrrna'Í; is.
Ismeretl az arall nra,n,rlást : .,A i§ílus rninrleln Ósc}plr, §gyip-
tom aranya l..."

A}tcsszínia nem hasonlíl Rgl,iptornhoz és trrnégzeti
kincsekbcn_ igen gaz<lag" Területe' kb. Franciaország És
Ntimetors;lág együtt, kb. : 900"000 km" Lakóinak sz,ima
az abcsszín urlvar szerilrt 12 miiliíl, rnások (arrgolok szerint)

tart_ani a.világhegernóniát és még r.alamit akar. A g3,a-
potternrelését a világnak. ítt kapcsolótlik be §gyipilrrn
is 

_ 
a világltérrlésbe. I{a a Tanató kiesili a Nó§ui

tr:hát irz angolctk kezéból, - - az r-ilaszok, mint írtam,
tlárntikor elzárlrat,!ák a Kdk Niiust és két lrilnap alattpusrta siva,taggá te}ietik Egl.iptonrot gyapotföltlje l.
vel egyiitt. '1!íírr pedig. ha hozzáieszem, hog1. Anglia {i
nrillió fontrirt épiíett ké| criási {lu7,zasztógátat Ászuánban él
Szurlánban, elóggé megórtitek. hog1- Abes_szinia ntindenkor
negl<apja Angliától a tjtkon kért támogatást.

2500 nr.-en felü} a \"aiga Dega iekszik. Svérlország
jutolt eszembe, hisz a h.:qvcket hó borítja sok hetyen , It't
nagyszeríi szőlő terenr és a kopt keresztények vígan issaál.;
is a finont bort. amit nri molramedánok nem tehetünk.
}Íarr*r virléke. mclyról az ujságolc szintén sokaí írtak,
itt terüi el, Figyike Afrika tegszebb ós legegészségese}rlr virté-
keinek. Tele van ez a virtdk elefánt,Lal, oro§zlánnál és egy$ll
nag1." vaddal. anriket Egyiptomban :ná-r nem látni évszáza-
dok óta. Egyszóval. u az, igazi rejtelmes dzsungel €s tit.olr-
zatos Alrika fötdje. Oly"an külliuleges áltataik vannilk"
rnclytkct Ti bizon},árIr hertt ismertck. perlig az érrlekco
ítllatvilá,gban a nrókllsszcrü sittlt, a rragycsőríi Abu-MarkuhQl
és a sziklák között ólő Á.sl*okill érdemes megi§mcríli, A
raga<loz(l állatokrirl rnajrl máskor külrlök képeket"

Ncm akartant Abessz{niáról kóprt kiilrleni, mert írg_vi,r
rilget látt,ok mrls|,

Irj minélharnarabb. A német képeket hálásan köseiinürrt
és várottt a l)ázmá.ny-egyetem jultíl,eumi bélyegeit a ril*z.,
ltönyvvcl +gviitt. {ttlvözlöm a magvar cserki,szeket és szí-,
vesen írok máskor is, már érrlgkesebbet is, hisz mire *zt
rilvasoll, bizonvárrr ri,tirögnr,k az áq_vrlk * §ógus országáhan.

tr{at: T{*§al:l

ség nr& is lnoharne-
dán ós pogány, Kb.
5 millió a kcresztóny
és 7 mohanterlán és
pogány. A tniívelt-
ségi foka a lairr:sság*
nak renclkívtil ]tü*
iiinbözlí, ami Abesz-
szítria legjeIlegzcte-
scblr tulajrlonságá-
val, az óghajlati
övekkel, illetőieg a
níl.óküliinbségekkel
van i}sszefiiggósben,
Abe sszínia három
iivrc oszlik" A lc§-,\:htlLti
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BALATONI KALAND
Á vitor}ás kajiit.jéiieln nrt:gntoztinlt cg.v ftj. ah+gv a.

rrap nár íxclegen, kcerlett bl:siitni a }iirryitott kajüt;ijtrin,
I\Iég nrozgol/rrlott. egy kicsit a liejlrez tartozó etnlrer. hrrg1,

kigubancolja tnagát a §zor()§an rátckeretle|t takaróból És

az elbasztlált régi vitorlábóI, anri a lába alatt kupargott.
Iiste trirleg északi szelek jiittr:k és vitorlát kellett §egít§égiil
lrívni a pokrílcok fóté, 1rog_v r,alahogy rneleget í,arilon ,i
sz{lk, saellős kajütbcrLl. Lar,:i ar örs hi.l,at,ásos vekkert"
aki olyan yolt, il}irií valilrli rrrtgbieható {bresz^t,iitira, anrel1,
a nap állása szcrirrt miikiirlik, negprói.tált rgy nyujtóe-
kodá§t, ami kcvé§§ó sikerij.lt, trrert cspk atldig nyrrjt,izlrod-
hatott, ameddig a kabin órt.

Aztán nrég az áloynt(ll kissé bizonytalanul, ffie§liere§le
a gramoíónt ós fiiltetI egy ilallr:gt'l csártltist. Elég kímé}ctes
éhresztő 1ese --* gtrnrJolta.

* Át.tet mün*nók én a Tiszárr larli-lion. tle ]arlikon . . "

énekelt a iíi a ]cnrczen ,45 6arr:§i lőnök már a ,,I}eckr:n"
§ísmlélle a kdk rget és a szól irán_vát próliálta ntegáll.a-
pít*ni :

* G}'erekeko ma í,rtmeg_viink §iófokra"
Elrben mararltak.
Lassan {r.sztak fel a lomha íehér r,ítcrlá,k az árbocra.

A szél, mint valarni pajkos utcagyerek, belekönyökölt a

rlá§y vitorlába, kidagasztotta, jobbra-balm csapkodta,
játszott. ve.le. A hajó ingott *gy kicsit, aztán c§obbanf-
a r,íz, kilentlült a lrírja, kctten-lrármán a kötelekhez ugrot-
tak, megfcszítcttók a vilorlál<aí 6"T pillanatrrk mttlva a
vit,rrrlás teste rnár lrtrllámokat vás$tt a fclrlros vizen. A }rajó
nagy| meglcndült árnyéka velük rlszott a víz színén, jó
;zelítl csönrl volt ó§ időnkint nagyobbat loccsant a viz,
hogy valaki belelendtilt és vontatókr5télen {rszott a hajó
után, ekkép oltlva rneg a mosakodás problétnáját.

Áhogy megérkeztek a móló t,.1é, a túlsó partra, nrár
lcissé elcvenebb vo]t a szél, a felhők bo|,ondul szaladtak

az ógen és szalad-
tak a felhők árnyó-
l*ai a víz seínón.

C-sijnd volt, t
parton sok seínes
fiirdőruha, virított,
néhán;,,an nézték.
hogyan .,lanclo] "
a irajó,

Amíg kimen-
tek a r]*rtra a
hajó {tgy ácsor-
§ott fl. kikiitiíben,
mint vqlami nag_v
íára,ril madár, aki_
nek tnelege r"an és
viirja a vihart
§agy a szelet, anri
szárnvára kapja.

A főnök sötót
tekintettel szemlél-
te a vizet.

Gyerekek,
jó lesz pánikszerű-
en fii]szerelniink.
nrert megjön az
északi vihar és
akkor sehogyse t.rr-
dunk kivergijilni a
kikiitiibijt. },finrlcn
r:nr}lcr a ítriél-
zetre !

*- .No, li:rlt!lztll.,
nz tülzás... -,.jt-
gyez.te rlreg valaki a
kajiit arán1,!ag ár-
nyas mdll,ségeilrett,
tle aztán, lrogy ki-
n(izel l a mrilóntúlra,
alroJ ntÉtt,rt,s hrrllámo.
kat lrajtrrtl il víz, hipte-
len megjiití a, lekitrtdlytisz_
tc,lete ó* az ürnláu\lrúll tartó-
ki.iItlére áliott, hogv, fölrárt|-
hassn a va§tnac§kát, ha eljijn az
itlejt,. Köeben l.alaki megalkudott a nlr>lotossirl,
ami kihüzzt nrajd a hajót szenrbcrr a széllel, nrint{enki
megfogott eg_v kötelet é§ aztán "., aztán nregingott a hajir
és rengeni kezrlett, mint, egy rnérleg, arnelynek lrol az *gyik,
hol a mirsik s*rpenyőjébe ei,otrnak tekinté1_1"ts s{rlyok*tt,
Hr:l a hajó orrat hol a fara tmelkedett magaslra {s hama-
ro§an §§ur$mvize§ek lettek a lanrlolás örr)nrérrl ij,l"tötl fetrór
nadrágok, mí$ végre, túl a szűk kikötóka.purr, lc lciret,c|l
olrlnni a motoros vorrtatókóteldt ós a hajó betediilt a tomlro]í:
szél be.

---}{árom lyukat ,,rcííelni" * adták ki a jetszót és
ntrlrányan kidíiltek a víz főlé görbúIt vitorlarúdra, hrrgy
kisebbé kössék a vitorlát. tjg_t, lógtak a víz fclett, a ha;ri
és a. rud ktizött.. mirrtha nrinden pillanatban bel,cbuknának
a víztre, A,ztán . . . Éyol§an sikiiitt a hajó a vizen, a nagy
rlrorrrerlár }rají,rtest iil,err szél lrrellett volt elenrében, § lrul-
iámok zrigva ós tajtókosan rrrhantak el a hajótesl m.g-
clűl| krrrlátjrr m*lletL, A trilsó pereme§ magasan l. r,le fölött
ijltek a íirlk ós ebérlelt,ek, nint akik, otthonfrzik magükat.

* Csónak a láthatáron l .* kiáltotta el magát valaki.
;\ csónak valahol a nagy víe közepén tengíirlött. A szíl

szrrros órtelméberr tengődött, hárryódott ide-o<la, Irol lehetet,l
látni, lrol nern, A hrrllámok főlkapták, aztán {rjra elejtrttéte.
eltakarták ós {rjra rnegmrrtatt*k.

-,- }iézzótek, a jóenrberek a vi|orlájrtkat zseblrenrlőnr,k
használják ** jegyeztt nreg valaki íí:lig nevetve, félig
csudáikozva, Az irrgó csónak tetejérr valóban két alak
átlott és eg;r vitorlaszerű nag.vobb vászondarabbal integei-,
tek a köze.letlő vitorlás elé.

-* LTg},lát§zik, elszakadt a vitorlájtrk és nrosi azzai
kórrttk §eÉítséget. . .

*-- Na, íiirk ólettlt rnerrtünk" vag_v életcí. vesztilnk ?,,,

-*" }íics*da kis tekrlővcl kisérlctoztek ezek & ,,Na511:
Lavóron", a csónak, ahogy közelelit,}ről már lá.ttti }eh.ete|t,
valami házikészitnrény volt, szörnyen lApos, a közeptibŐl
valami *serkószbotszerií rird áliott ki. árlióc cirnm,cl ós
jelleggel Az ,.árboc" eg}lik 1:égén nrég rajLa voli a l,i,torla
csúcske, á má§ik végét a két kétséghcesett }raj(rkázó egyikt:
fogta és próbált integetni. A másik prótrált Jtormán_voz;ri.
Elég sikertelenül. A hul],írrnok ncm tippen szi:líti.llt la}:tláztak
velük.

§lh{rztak meliettürrk, aztán, hogv tr}fgfordu"ltnk g fíjnijü
egé§zen közel korruányozt,a a vilirrlátl rr telinőhöz,

Yalaki a csáklyával a lrajó melló hilzt,lt {ikr:t,
A két utast átemelték a hajóba.
A kötéllel nregkötözt{k a rslnali Qrrixt, h{lg!, kir"r:n-

tat-ják a partra.
A vasárnapí lrajósok hirtelilrr föllélcgzcttck és g_vorsart

mesélni kezrlték q r.iszontagságaikat. Hogy litneséről jiitlek
ó*q rnár csaknem azt hittók" benne}.naradnak a Bala{-onban,
Az egyikük m_ég írsani se tur], \iasárnapi kirán,:lulilk" lis
llágyon szívesen látnák a megmenlőikct eg.v- t,lt,*sorártl és
hclrra, valamelyik kentrsei kricsltlábarr.

Nagyon *sor]álkoztak, haÉy csllrkészek ttcrrl tnennt:'li

,tőn x7 t'szaki víhar !
,tl;



lr} te§ttiletile§ koc§mába, c§ah ezérL. mOrt nre§mentett.ék
őket,

tstrlltn a pilianatban valaki liagyol kiáltotl.
A kis csónali ide-oda rángatti<lzott a vontatókötélen

é§ esy fordrrlónál elkapta a hullánr, Fiilforrlulf..
** Per§ze, kormányosl ketlett volna beleült"etni, . , *"

Irangoztatta valalti, eső után köpönyeg bölcscséggel és a,
vitorlák nrár repiiltek is lefelé, a hajó szólbeállt, megrlllt,* }íost legalább hajót is mentúnk nemcsak erttbert .-.-

montlta valaki" mikiizlren fürdőrrarlrágra vetkőzött.
*- ]tlo per§ze. ftilfor<lítottuk, hogy megrnenthessük .*

szólt valakj, félhalkan, hogy a megmentettek lneg nc hall-
hassák.

Ketlen }reugrottak a vízbe és rohanva úsztak a hajóhoe_
Próbá lgat ták ry1 ggfor<lílani, fr: gt á k, taszitot ták j obbról,

balról. t hajó nertr nrozclult.
Kétolrialról emelget-tók, lökcti.isték, erőiköcltek, ittak a

[}all,tonból, a csón,ali n*nr Intlzrlult.
Odaúszlak még ketten, próbálgalták jobLrról, balrril,

a csónak rtenl üloztlttll." A t,ulajdonr;sok kótnógbrestek.
Az egyik fi{r be{rszott a hajó alá. ;\bban a föltevésben.

h{)gy a csirnakt.esl alatt lesz lc.r,e§ö. \rolt" Két karját neki_
íeszitette a csóuak l<ét crldalának, A }ába nenr ért föliict,
Iiitngatni, íllozgatni kezdte a c§ónakot, A csónak nreg-
tnozdult, lassarr íölfelé lordull, h{ég ketten nelriálltak. }tég
ketteti" -Az árlloc lassan emelkeclni kezdeit, }fikor kiért
a vízbiíl, a lrcg1.-én egy csr:mó {őldet, egypár r,ízinövényt,
hínárt és egy krrnzervdobozt hnzot.t magával.

l_'őbbek szcrint ol1,an nehéz volt megmozditani, mi,ntlra
gy-öktret vert verlna a Balaton nredrébe.

De lehet, lrrrgy ezzei csak a maguk erejének a tlecsülését
kívrinl,ák növelni.

A vasárnapi }rajósok mirrdenképpen meg akarták hálálni
a me§motrtést. Megkérdezték, lrogy mivel lelret kimutatni
a. Irálájukat. Villaki azt válaszolta, írja meg az esetet a
cserkészsziir,etségnek és hirtlesse mindeniitt, hogy cser-
kdseek hljztáli ki őket. Sehogyse tudták megérterri, hogy
miért ntlm logaclják el a rrreghivást Kenesére,

A vilrar nrár kissé kitombolta rnagát, a szél itt-ott
szótlújta a felhőket és a nap eg_v-egy résen rásütött a hul-

lfuirokra, vókony és éleg sávcrkban, úgy, mint régi falusi
szettképeken a §zentek fejére. Á hullárnok is lassan csön-
rlesehbek ós alacsonyabbak lettek és a csónak telí valt
vlzzel. A ,,főnől<" rendelkezett:

- _ Karcsi, Pista megfogják a két vöriröt és nrerní
ktlzdik tr vizet a csónakból. Igy, vízzel tele sohase vontatjuk
a partra. Az ijsszes töblliek csajkár,al rnerik ki belőIe ;r

vizet . . .

Karcsi belépett a csónakba. Az majrlnem fölborult
rnegint,. Valaki mérnökhajlanclóságít azt ajánlotta, hogy
1-1ítzzá1< föl a csónakot a vitorlás nagyárbocára.

;\ csrlnak árbocának a végére kötelet kötőttek. Át_
vet,ették az áfboc tetején levó két csigátr. . 

"

-- trgész nép a kötélhez , . " kettöt htrztak rajta, á
nngyárbor: rcccsen,t egyet, elhajlott és a csónak pár pillanat.
alatl kintvolt a vízből. LTgy lógott a vitorlá§ árbócán,
trlint valaltri leszakadr-ri kószülő erkély egy házon. Iiarcsi
tls pista ütembell merni kezrlték a vizet a vötl,rökkel és
a csónak csakharnar egé§zcn üres lett.

1,assatr leeresztett.éle a, ylzre. \ia],aki bcszállt kcrrmá._
rr;,lrzni. A hullátrrok elcsendesedtek és Tilran} failött nrár
lemenni késztitt o n4p. A szél néha végigszaladt a vizell
és rtti<iteszülí a vitorláknak. A csr)nak ingott a kötéterl
és a lra,jóban negvendégelték a megmentetteket,

Á. fitlk c§önd€§ek voltak, fáradtak egy kicsit és számrr],_
gatták az időt, beérrrek-e Almádiba estére. Cserkészköszörr-
tésre tanították a vasárnapi kirfutrlulókat, akii< Kettestl
elólt aztán beültek a korrnányos helyére és hosszas kéz;
fogások trtán btics{rzkodtak :

-*, Jó munkát !... Jó muttkát l.. "* Köszönjük a jó munkát -_ felelttik vissza ruo-
solyogva,

A felhők lassan oszlani keztltek és még ntielőtt lenretrl,
volna, pirosan sútótt ki a nap a zalai hegl,e|; nrögül. \'égig-
§zaladt a csenclesúlő vizen, rózsaszínre festette a vitorlít
és nróg nreghallgatta a fiúk esti énekét, ami végi§futott
a vizen és tal.á,n még elérte q csónakot, ahonnét mo§t rnál,
nyrrgotltabban integettek, rnint néhán5, órával előbb.
Amig csak a honrályosr;tló este ei nem tiintette őket a
szerntik elíjl,

Zollán Ldszló

Mire 
'ó 

a riadó
Emlékeztek arra a nag}r riaclóra, amikor az ország rnin_

den jelentős r,árosában egy rádiójelre sokezer magyar c§er_

kész percck alatt készen áilt, hogy várja a további utasitást,
tr{ill,en jói volt meg§zervezve akkor a csapatokban a riadó-
rendszer s rnill,en nag,v hasenírt is vettük a jamboreen cnnek
a jól kiépített szervezetnek -_ ezt hozom mo§t az enrlékeze-
tetekbe" }(érrlezzétek meg a parancsnok urat, hogy elkészí-
tettc-e már a c§apatban a riaclótervet ?

A jamboree alkaimával clőfordult, hogy egyik-násik
vidéki csapatnak külföldi yendég-cserkészek érkezósét csak
két órával később tudttrk m€gtáviratozni. Riadó nélkül
kutbaesett vol,na a fogadtatás és a kedves kalauzolás.

Budapesten a piarista csapat egy§zer régen nag;r tűz-
oltásban vett részt igen eredménye§en, mert gyorsan tudták
egymá§t értesíteni a bajról. Kaposvárott is sikeres tűzoltást
végeztek a cserkészek és nagy vagyont mentettek meg gyor§
liészenlétükkel" Léván még a világhábor(t előtt a cserkészek
előbb órkeztek meg a pusztító tűzhöz, rnint a tűzoltók.

A tüzeseteknek, erclőtüzeknek hossz{r sorát tudnánk
felsorolni, amelyekben a siker biztosítéka a gyor§ készenléten
mulott. Ktlcsi, vasírtgázolás áltlozata köszönheti rnegint
más helyen életbenmaractását, s hogy rrem vérzett el, a cser-
készek gyorsaságán4k. Annakn hogy 3*4-enl va§y egy őrs
rövid idő alatt a helyszínen termett.

A tiszaltiredit,k gyorsrirrclóval állították kemén5, munk á,ra

a gátat ostrornló megáradt Tisza. ellen a csapatot. A Tisza-
menti csapatoknak erre rninrlig kell gontiolniok, Pcstvitlékétr
az áta<],ó Duna ugl,ancsak kiugratta a cserkészeket az ágy-
bíil, de neln is k{stelt §esíteni a bajba jutott embereken, --
mert gyak()rolták a riadót" Csapat-táborokban i,s gyakfaít
vált szükségessé még éjszaka is a riactóetatá§ viharokozta
károk,,veszélybe jut.ottak kimentése, villá}nokozta tíiz
eloitása stb. nriatt. De a táborokban könnyebb a riarlözás,
mert együtt vagyunk, otthon azonban nelrezebb, * illetöbg
csak több időt igéIrylő, ha Iníndenki tutlja a §zerepét:
hol kell gyülekeznie, kihez kell továbbvinnie a riadó üze-
netet s azt a legnagyobb gyor§a§ággal végre is-hajtja,
Bizony nenr fog meg§zégyenülni egy ctserkész és egy csapat
§em azért, mert kapkodás, vagy lassúság miatt. elkésett a
seg!téssel.

Ki van függe§ztve az otthonotokban a riadózás renelje ?

Te tudod-e pontosatr azoknak a fi{rknak a lakását,
akiket riadóznod kell ?

Hát azL ttrtlod-e, hogy milyen öltözókben és hol kell
gyülekeznetek ?

Ne íelejtsrl el egyiket sem. jegyezd fel a zsebköny-
vedb(, légy réserr, hogy ha szükséges, biztos segitséget
nyuj thassál.
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§,Z §R.F{ §§TEnr
Dísztárgyak szerpenti nszalagból

szerda estén-
ként tarlotta a
c§apat rnunka*
óráit. Fzeken az
estéken. így ősszel
kiilönö§en seré*
nyerr folyt a tnun-
ka, mert szeptem-
bertől karácsonyig
nemva]amihosszú
az idő és sok min-
dentrel kell addig
készen lenni, A

rrrűhel,yrnurrka vezeLóje Lajcsi bá' volt, akit a csapatban
ezernresternek tartottak. Mindcrrki elislnerte, hogy tény-
Jeg rendkívúl ügl,es és találékony en}trer, merL bárhol rneg-
fordrrlt, rryitott szentnrel járt, I-ía látott vag"y olvasott
valami életrevaló dolgot, rögtön tnegpróbálta a c§apata
hasznára fortlítani.

Igy tör|ént, hogy ősszel a fiúk ottlrr>n ós isnterőseik-
től elkértók a régi játókseereket és szorda cst(lrrkérrt ki-
javították, krefestették őket, karácsrlnyk,or pedig sok sze-
gény gysreknek szereztck örötnet. §[indcn óvben vásárt
is rencleeett a c§apat, s 

'I-ajcsi dlelrnessége , mes a fi{rk iigycssó-
ge folytán igen jól sikerült, írgy erkőlclliteg, mint anyagilag is.

Ezen az egyik szercla cstétt l,ajcsi tilokzatosan mcrscr-
lyogva lépett be ós eg.l, rlobozl tett. az asztalra, Szinte
rá volt írva az orrá,ta, hogt, megtepetést hozott. A fi{rk
azcrnnal köriilfogták, hogy ntutassa, mit nesterkedett rnár
tnegint, s ő kinyitotta a cl<rbozt. anriből §zdp, §zine§ ki§
apróságok kerültek eló. Eg_v kis kaktrrsznak való ..:serép,

kis tárryór, harn,ltartó, ttijástart.ó, kis bonbonier. Piros,
zö}d, sárga csíkosak voltak, íénycsek és igcn könr:yíiek.

- - Miből ké-
szííettecl fíliet ? "*
kiváncsiskoclt*k a
fiúk,

örülök,
ht:gy tetszik nek-
tek -*" szólt Lajcsi
bá' *- ós elárulom"
hogy igen $gy-
szerűert §zerpen-
tinszalagból csi-
náltam ilket. }fa
este, akinek ketlve van, ideiil rrrellórrl ds vclcm es.yútt (:§i-
nálhat ilyesrnit. ezek az idén rrjdons;igok leszrrek a cserkész-
vásáron.

Ilste í.ajcsi bá' egy kisebb ri,obozból e]őszerltrtt, r,agy
20 r}arab szerpentinkarikát. rrlyant, aírtilyet farsarrg tájrin

minden papírkereskedéslren 2 --3 fiilérórl árusítanak. Bz volt
a nyer§anyagsziikséglet. lt{ost a. műhely lóclrészletéből ki-
választottak e§y
hosszabb darabot,
amit a következíj
módon fűrószeltek
széjjel : Két tlara-
bot 10 crtr. hosszti-
ra, két clarabcrt 15
cm. ho§§zúra vág-
tak le. A rövidebb
darabok közé, a
szerpentinsealag

szélességű1<eskeny
deszkácskát enyveztck, azutátr középerr átfirrták a kól
lécet és egy, drótdarabot du,gtak rajta keresztül, Hzt a
részt ráerősítették egy kb. 25 cm. hossz{r, 8 crn. széles alap-
deszka egyik végére.

Az előbb használt lécből egy kb. 5 cm. hosszírságít
clarabot vágtak, ennek egyik végóbe lombfűrésszel vékony
nyílást fűrészgltok. IJzt a darabot is ráerősítették az alap-
rleszkára, ezeel készen is volt a legombolyitó szerkczet,
Mos| aautátl megcsinálták a felgombolyító szerkezetet is,
Az előbb levágott hosszabb részeket ís kéi, szerpentinszalag
vas|agságrryi ]éc köeéragasztásával erő§ítették össze. I]ze-
ken a bossz{r léceken is középen egy haítókarrá hajlított
kettős drót részére fírrtak lyukat ós az egészet felerősí,
tettók a képszerinti rnódon az qlapdeszkára.

Mikor az clőkósziilet készen volt, a bottban vásárolt
szerpentinkarikát ráfiizték a legombolyító tlrót tengelyére,
a szalagtit átveztrtték a kis léc nyilásán és lref{teték a fel-
gombolyító kcttós dróttengelye közé, de csak egy cgósz
rövirl clarallkán. Ezrrtán a futószalagot két ujjuk kózó
sz"orítvao széllen felgombol_vitották. Ha eg1, szalag vógeí
órt, a következ.fí sealagot egy kis ragasztóval erősítették
ay, clőző r,égéhez. Ezzel a rnóclszerrel percek alatt elkószütt
a B--10 crn. átmóröjií papirkorong. A korongot tlgy vették
le a feigonrbolyítóról, hogy a hajtókart néhányszirr vissz*r*
felé csavarták. azután pedig kihírzták a szerkezet}ról.

A kése papirkorong*t, am,ire a §zá]agot szorosan ét
egyenletesetr ftllcsavarták, ujjaik közőtt lassan íorga.t,r,,a
ós nyornogatr,* a kívánt alakra forrnázták. Az lgy elkészl
tett táfgyak;tt, ec.qeltel bekentók vizüveggel- tniáltal azrrk
szilárdak, faszeriíek és részhen tűzáltók lettele. §z utóbbi
{§l4g }ranrutartók készítésénél fontos" Az így elkészítelt
tárgyak percek a}att sr"áradtak íneg és a gomboiyítók nctn
$lőzték szállíta,rri a kis tarka korongokat, erniliőI a forhá-
lók egyre-másra kóseílették a szcbbnél.-snebb apróságokat,

Rcrnélem, so§ 1l5apfi műhelydben tncginclu.i a, §zer*
pentinszalag}tól késziilt clísztárg"vak készílós*, anríket *
karácson*vi vásáron szívesen vísznek *l * .,*uőin\1.,o.,rrllo.

KüLuGYl H|REK
a,;i:.*i_,i,í*..$ii:]*,.!,;i; .i.-'l*ii;i:rii,.:lll.,i,-,:1.:: ",§

Levelezöt keresnek a követhező küílóldi
cserkészek: F. tlold€n angol öre{cserkész
(ang6|u1). Mlss Mary í. Dtllon kanadai lar-
kaskölyökvezetőnö (angqlul). Arthur tlamer,
l? éve§ angol ralvezető {ansotu|}. Több ame.
rikai dlákfiti és dláklerlny (l4*-l5 éyc§ek,
angolul}. Több küttöldl magyar cserkész
(i3*?3 évesek, magyarul). A clmeket a leve.
lezésl akclótól kell kérnl tontosabb §remólyl
adatalnk kózlése mellett.

§x ametikal cserkészgzövetség lzzal a
gondolattal ioglalkozik. hog}. az etmaradt
wa§hlngtoni Jamborte helye(t tövő nyár ele.
!én rendez iublláris na§ytábort, A most el-
fiaradt iátror elnaradás ellen b* volt bizb_

sítva és n hiztosítrltársa§ág már ki i§ fizetett
egyelőre 2s0.0ü0 dollárt, a további kárösszeg
összegszerü rnegállapításáig. Ebből térítik
vissza a cserkószek bellzeiéseit.

A vi!ág löcserkésze október l6.án halózlk
bc Angliából Dé|-Alrtkába. Utközben néhány
hélre Ken},a gyarmaíban log halásznl és ka.
rácsonyra ér Foklöldre. ahol Péter ffa szol.gál az apia által alapltott cserdőrségben.
Részt vesz * détalrlkai .|atnboreen ls. ame.
lyet Ea§t i.ondonban Kap§tadt mellett tarta.
nál meg.

A menekült orosz cserkészszövetség kl.
mutatása §?erlnt a Jllagyarországon mílködő
1.6, sz. cserké§zc§apatoí kiyüt még Franc|a-
országban, űörögor§zágban, Lettof§zágban.
Lengyclországbarl, Esztországban, Bulcáriá-
han, Jugoszláviában, FínnOrszágtla*, Angl!á-

ban, Lltvániáhan, Kinában, ll1andzsukuóban
és Brazlliában müködnek §§apatai. Főcser,
késze New-Yotkban él.

udngol és spanyol társalgást vállal lü|öp-
szlgeti amerlkal cserkész, iőtskolal hallgató,
aki egyeteml taíulmányalt lolytatia tsuda.
pesten. Igény: rlrl bázban lakás, ellátás és
valaml zsebpénz. Leslobb relerenclákkal szol"
sálhat a külüevt lllvatal.

A przemysli omléktáblára
melyet a Magyar C§elké§e
az 0rszágos ln*éröblzott§dc
(PártOua t)

§GÉ§Z§ÉG hete tesz Budapestenu
aki crak teheti nézze meg, oküt"

hat belőle-

való gyiiitésse|,
nár l§m€ít§tet{,
Is |ogla|kozott.
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A nagyothallókról
Biztosan láttatok tnár etrrbereket, akik élénk szájrrioz-

gással, rle m,inden lra,ng nélkül be szélgettek egyn}á§§al"
firdeklőtléseteli akkor valószírriile§i nem terjerlt tírl azon a
kír,áncsiságon, amely minden szokaílan látványnái felébrerl
az emlrerben, ar.étL mo§t egyettnást elmonrlok néktek ezek-
ről, akik * hi,t Inóg nem tutlnátnk ** nag11olhallók,

A nag1,othallók fogyatkozása lrasonlri a sükete.kéhez,
azonban az a különbsi,g van közöttiik, hogy a nagyot-
Iratlók a kisebb-nagyobtr mértékben megerősített hangot
móg rneghallják, míg a süketek azt sem. De mdg két nagy<lt-
lralló közöl-t is lelret külörrbség, mert nétnelyrY_n61 

".aP 
1iicsit

trősebben vag;, közelebbről kell beszélni, míg a rnásik a
legerösebb lrangot is csak hal|ja, cltl már nen érti meg,

I7zen a nelrézségen többfólel<éppen szóktak segíterri,
Legegyszerűbb és tegrégibb mód a hallócső. Azt bizonyára
ismeritek, *gyszerii tölcséríornrá,jtl szerkezet, aminek vóko*

"nyabb végé| a fülhez ittesztili. (Amirrthogy ti is megpróbál-
tátoli már. hogy a messziről jövő hangcrt begörbített tenye*
reteknek a fül mellé illesztésével fogjátclk fel l) Másik ntód-
szer a hallócsőnelr morlern forrnája, a ui|.lamos hallókésziilék,
Ennek szerkezete olyan, mint a telelóné l a felvevii nrikro_
fónt kézben tartják, vagy a ruhára akasztják, innen vezet.ék
megy a Zselrben elhelyczett eletnhez (zseblám}raelern), amely
a lrangot felerílsítve a fiilre szrrritható kagylókhoz vczeti,
A hang nagyobb vagy kiselrb lelerősítését szabályozni
lehet, nrégis czt a készüléket kevesen szeretik álla,ndóan
használni, nem is szólva arról, lrogy nem minrlenkinek jó,
}{armarlik, legkevésbé feltűnő segltési móclja a nagyot-
hallásnak a szúiról leobasás, Errnek elsajátításához tlgyan
tiirelrncs tarrulás keil -- a szükséges irlő egyérrenként l,itl-
tol(l, *.rle azrrtán aránylag sokat segít. Elve az, lrogy a száj
majd minden lietűnól más alakot vesz tel, nlinek révén a
megfelelően lassílott beszédnél mindent le le}ret olvasni,
Hibái, sajnos, e renrlszernek is vantrak : rnin<lern embcrnek
má§ ós rnás a szájmozgása" Bizonyos távolságon túl a sötét_-
ben neln lehet hasznátrri. A beszélgetőnek egymás felé kell
{orrlulniok s végtil; öregkorbatr nrár nehezen lehet nteg-
tanulni.

De mirrt minlletr ro§szban, 1rgy a nagyclthalláslran is
van valami jó. Első, amit mintlen nagyvárosi enrber irlgyel
tőliik, hogy ők a kellemetlen zajokat, senr hatlják meg"
Azrrtán a nagyothallók beszódjét nrások nem ért.ik nreg,
így * ha szükség van rá * nenl kell titkolóznlok. ,Az is
érrlekes, hogy a nagyothallók a legvastagabb iivegíalon
át vagy a iegnagyobb ;ajban is megérl.ik egymást.

Nagyothall1ilt révón jőtt"ek rá, hog1: 1nnrr*ot nenrcsak
füllel lche,i ftllfogni, lranern pl. tapintással is. Ennek hasz-
lrosítására rnár sok kísérlet tilrtént. cle még nenl 1.eljer
ererlménnyel.

A rragyothallók maguk is ígvekeznek seg{teni sorsn,
kon, íg1, pl. r,an Budapesten egyesületük is. Az iít loly,ir
élénk életet akármel_vi,k cserkészcsapat megirígyelhetné.
}ivotna sincs itt savany{r. atcoknali, b{ts srrpánkorlásnak,
Jó póldát adnak nekürrk abban, hogy kettrén;ien szenrbe
kell szállni a bajokkal és ha már nem segíthetúnk rajta,
miért rontanánk a helyzetünket. mrig jobban csiigge<lő lc-
mrrndással, nekib{rsulással ?

Az egészségesektől sem várnak ő!i szánakozó tckintc-
teket. Csak azt kérik, hogy ne vegyék cl kíváncsiskodásuk-
kat kerlviiket a beszódtííl és hogy ha velük beszélnek, ne
kiabálva, lranem lass{r, nytrgodt szájrnozgástal beszéljetlek,
cserkésznek nag_vszcríí alkalom ez a harmarlik törvéc1"
g_vakorlására.

Öreg korára, csaknem minrlr:n embgr veseít lraliásíl-
ból, {rgl,hogy az itlőschhekkcl is írgy kell llárrrrllnk, nrint
ha ők is nagyothallól; lclrnéttck : g-r,iirrFljrlsí:gg|,l" gz{,r,ctet tel

Amit a po§táról tudnunk kell
-'- Netrr értcnr Dini }rá, kérenr, hogy a posta miért bírsá"

golta meg ezt a levelezőlapot, amit Pistától Sárvárról kaptarrT 
"

l)ritlig úgy trrdom 5 szóig 2 f-es bélyeg elegendő a lev" lapra
és mégis 16 fillér hrüntetóst, kellett fizetnem.

Hát nézzük csak közelrő| azL a lapot. A sziivegben nincs
is semtrri lriba. ,,Snk üdvóalettel Pista." Ebhen tónyieg nem
talátni rejtett közlést. S mégis büntetóst kelletl utána fizetrri,
még ltozzá j,lgosan ós pedig azórt, mert Pista barátunk,

sárváron nem is,
merte a postának
a nyomtatr,ányok-
ra vonatkozó ren-
delkezéseit. },íár
pedig ezek}:len lrení,
van, hogy a nyom-

tatványoknak
(melyekre 5 sz{t,
bóI álló udvarias-
sági kifejezést ír-
hatunk fe!) csak a

Á lcla<llj ltcvtit ttcttt a círttolilalt,ir, hatrem kéPeS (ÓS nem ie-
a hlrtstllapra kell_ lrni, A bólyeg rossz velező) lapokatte_

hell,en van kinti a pösta. Ez
volt tehát a nregbírságolás oka. Pista nem képe§lapon
kiilrlte az üdvözlet,et, han€ln kiizöttséges levelezőlapon.

Igen ,col<at takarithatrrnk rneg, ha ismerjük a tr1,omtat,-
várryokra vonatkozó renrlelkezéseket. Nézzünk csak egy pár
péIdírt. A táborba érkezés után azonnai életjelt aliarunk
adni rnagunkról szüleinkrrek. E,lrhez elegendő, ha egy akár-
milyen egyszerű. akár rek}árn képeslapon csak annyit írunlr ;
A táborból keziiket csókolja: fiúk, ill. firlk helyett Sanyi,
Gyuri, Gabi, egl,szóval a sajá| nevünk. A szülók legtőkép
írg_vis csal< arra kíváncsiak, hogy él-e móg az ő drága fiacs-
kájuk, nent kapta-e be valantilyen kóbor vadállat, ezt
viszont nregturthatják egy ötszavas ürlviizlőlapból is. I_,át"

hatjuk tehát, hog1- a legolcsóbb levelezósi nrórl, ha képes*
lapon kül<itink üdvözletet 2 filléres bélyegget, A cítnzésnél
leltüntetjiik, hog1- .,Nyomtatvány.'o

Nagl,trn sok csapatnál szokáslratrlannak az ell1,,an
nyonltat§án1,ok, ahová csak az összejiivetel idejtit és helyét
kell tleírni. Ezel,-kel igen sokat takaríthatunk meg, küliinrisen
akkrrr, ha *sajrit rrragttnk állítjuk is elő ókct valamil}:en sclk-
szorosító gtlpen.

Nern ári. lra tudjuk. hog1- n3.orrrtatványkénL szere;re'|-
trek lilí]g a névjegl,ek, fén_vképek. rajzok (azonban lra a
rajz}rt-.z szövr:g is van. pi, : íelirás, círrr, úgy az tiláT rtonl
nyonrtatvátr1, s ezért biintetésdíjat keli fizctni, anri kötrn_vetr
kitelreti a 3-1 perrgői is). A hrissza a levelezí.rlatrlalakirakrrál
1{_l cm-nól, a szélessége pertig 7 crn_nól kisebb ncm lehet.T'tthát
pl.egl, nér.jegyet, anéliiül, hogy borítóklra tennénk" nertr kéz,
besit a posta. Igaz,e|ég szűk határt jcltil ki a nyorrr|at\:á-
n_voknál a posta, de viszont- a díjszabást is ennek rrregfeleltlen
igen alacsoil5,,*n irllapitotta meg. Relfölrlr* (lrelybe és vidókr*

4"W
/g*4.

"b'Á álo!-",th,n il,,,hh"lA

ffi\fra a:*4:

és kellő tallintatíal.
Krllrslnprt r.slk általános tldl,öll{i rravakat

it,ttltunk

egyaránt): 10 g_ig
2 lillóres és 1i0 g_ig
csak 4 f. bélyeget
kell ragasztanunk
a küldemónvre,
Ha legalább 100
darabot adunk fe]
egyszerr-c, tlgy ,ő

bérnrentesíttlsi tlí-
jat kószpénzben is
kifizethetjülr,anól "

kül. itog_v bélyege-
ket kelljetr felr*-
gasztnnrrnk. Brlnlt;,

,!B
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selr nagv§zerii credtnényről számol be a Pasterrr-Intézet
kimutatása. Lá,tjuk, hogy a véclőoltások majdnenr 100}á-ig
sike-resek. 1933-ban 4800 embert oltotta.k be veszettség elleni
szérrrmrcal. Eeek köziil a kezclés, ellenére. mindössze csak
l, er,nber halt meg,

Isn{t es}, szornorít statisetikai csoporl : ,,Munka-
viszíll_vok." ^r\ szt.r:irjkolti mrtnkások szá,nra 193l]-bar1 6700

5
5

volt s az ezek ált:tl
elvesztett murrka*
napok szánra

65,400-at tesz ki,
Ez 270 ezer pen§ó
munkabérv*szte-
sóget jelent,

A nrentőegyesii-
letek számadatai-
ból kitűnik, hog,v

Ielkiismeretlen
vaklártrra rniatt
ji09 esttberr vrrnul.-
tak ki a tnentők,
A bttrla,pesti Merr-
tök 1í]i'|3-ban töllt:
min{ 300 e.zer

km,-nyi utat tettek meg,
l\{agyarország agrárállatrr, nézziik telrái a gabtrna*

neműek áralakrrlását. §ajnos, tnintlen galronaíélénél ltr§y
áresést látlratunk. A legnagyotrlrat a zab mutat, Az ].i}31. ér:i
20 pengős árról lezuha,nt 19i]lJ-ban 8 l\re" Aránylag a buza
;ira csijkkent a lcgkevesebbet, q2 P-t;.

A kiilkereskeclelrni forgalnrunk örvendetes erer)ménl,t
rnutat. 1928-ban a behozatal ér:téke 385 mi}lió pengővel tötrb
volt a kivitelnél. §zze} tzembtln viszont ntár 19l]l]-ban a
kivitel összr*gr: 79 miliiri t.öbliletet nutato a belroeatallal
szemben. Á behozatal igen nagy rószót a fa ós a nyers panrul.
teszik ki (1S?ó). t\, kivitetben pedig az eiső helycn or,r,.1.pe1-
uek a vágó ús igás á.llatok, valanrint a buza, (25%.)

Vtit gonrJolt<lk, melyek t legn,agyotb szemól5,forgelrni
r'lIlomások .}íagvarors:zágon ? Ternrészetesen Budaptlstei.

kir,éve. A bizto:l
elsőhelyctt yr:zeL
l_Ijpest, 1 rni}lid_r

300 ezer rttllssai,
utána lcövrlíke-
zik, ezL l.aliin nent
is }riszitek, Dtlna-
keszi-.{lag 7§""'

eztr rrt.assal, I)etr*
fecen ullin {{)ljfi
ezer tti,as) §OT-

renrllrctr ntinrlját,!,
Rákoslrr:g_r, 1aiivet _

ktzik ítl'a){ ??,t||

ut,gs},
.,Az tg_ves lii,

latnok kíitt3.vter-
rnlltlstl" c. rllvltl-
llti} trrcglttrljltk,
h*z-ánk a rnt gjt,-
tr:tri kiinr r t,!,, rzl'l-

Yujjon lejtűtiót,t-c }Iagyarország szellemi ós technikai
téren az utóbbi évek alatt ? Nagyon nehéz kérdés, A választ
megadni csak alapos tanulmányozás után lehetne. Legalább
is ezt gondoljátok. Pedig nem is kell crlyan rettentő nagy ta-
uulmányozás (ezt bizzuk a tudósokra l), minclössze csak elii
kell venni a stlrtisztikai Zstbkönyv idei kiadását s belőle
megtuclsz minden érdekes és fontos adatot, nrely bennünket
érdekei, Kis könyvecske az egész, vékony papírra nyomvii
210 oldalt tesz ki. Ügyesen és ami fő : érdekesen ismerteti
Magyarország statisztikai arlatait. A cserkész igyekszik
minnél jobllan megismerni ínzáiát. E,zt céLozza ez a kis
cikkecske is. Ismeriük meg a kiragadtrtt adatokon keresztiil
móg jobban csonka hazánkat. l-aprrzgassurrk n kis könyvberr
,s meglátjuk milyen sok benniirrket érrleklő arlatot- találunk.

Az elején mindjárt megtaláljuk a trianonelőtti és rrtáni
Magyarország fontosabb arlatait. A táb!ázatból még szembe-
tiinőbben látszik, hogy milyen óriási kincseket vesztett el
bazánk, S hogy hány milIió (3.328"000) rnagyar é1, mint,
-,lriselrlrsóg" az elszakított területeken_. l\,íajd a földrajzi és

meteorológiai acla-
tolrbói megtttd_
jtrk, hogy ntel_v-ik
Csonka-}tagyar-
ország legmele-
gebb éghajlatu vá_
rosa. Pécs. 10..1 C
közepes hőmór-
sÉklettel. A leg_
llidegebb áttag

Szombathclyen
van (S.il C). l{it
golrrloltok, m+:ly,ik
pest vm. után a
Iegnagyctbb vár_
meg.vónk ? So_
mogv, 6.695 kmll-
rel.

,,A népesség
Ilzek nreq is nlakit.lratllák a 1í){) ór,en íelüli*k nyelvismerete" t'.

klubját rovatból kitünik.
ami színte hihe-

tetlen, hogy 1,{ ós fél ezer etnber besaóli rr cígány-nyelvet.
(Amennyi épen Szekszárd laktlssága.) Némctiil pedig a
lakosság |1o/n-a tud. Nézzük csak toválib" ,,.d, népesség élct-
kora". Hány 5 éven aluli csecserrll_i él lfagyarországon ?
881 ezer, S hány százéven feliili aggastyán ? Kereken 100.
Ezek meg is alakíthatníik a 100 éven felüliek ,,§zázak
klubját".

Milyenek a lakásviszonyok ? ítt kült)nijsen a ház-
tulajdonosokra nézve szontor{r ar.Iatokat találtrnk. 192ü-ban
a lakatlan rnagánlakásrrk száma még ,.csak" l]5 ezcr volt, dt
19:]0-ban ez asz,ám már felszökiitl" a g7 ezerre. Tehát közel a
háromszorosára. Igaz, annakirlcjérr (1_920-tlarr) 1 lakásra
-1.4 ember jutott, ma petlig 3.9. Tehát az ember,:k kényel-
mesebbek lettek, nagyobb laká.sba kiiltőzktjrttek.

§zomorú. adatokal ismertet a lralálrrzilsi sl rrtisztika.
A legtöbben, valószínűleg tudjátok is, giimiikorb;rn (tbc,-ben)
halnak meg. (21.2}{r). De igcn sok ri]tlozrltot (l0,fi()íi) kóvetel
a tüdőgyullarlás is. §zázaléknyira legkcvesi,,bbtrl: l v;rkbril-
rl'ir}ladás. kanl,aríl, vörhtlny és a vórhas (ít.2'];l. Örvr:ntl.el_tl-

-{ vil:ig 1egnrclegebb vlrrosa ]lí:rlrila

{BítAN

A l_e§hid9gel}l) V'erklrr;jttltrk
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mát tekintve nem valamí előkelő helyet fclglal el, a világ
országai közt a 10-ik a sorrendben. Nálunk minden 10 ezer
lélekre csak 3.2 könyv jut. Yigasztaló azonban az, ltogy
Csonkamagyarország itt Nagybrittaniával van egy helyen.
Legtöbb könyvet Dánia és Lettország jelentet meg. Itt
8.8 jut tlzensr embcrre. A legkeveselrb könyv Indiában és
az Amerikai Egyesült Allamokban jelenik meg.

A könyvecske vógén találunk egy teljesen önálló részt
,,Nemzetközi adatok'" címmcl. Tanulságos kis fejezet ez is.
Mindjárt az elején az óghajlati adatokból látjuk, hogy a
világ legmelegcbb városa Manila, évi 26 O középhőmérsék-
lettel, a teghidegebb pedig Verkhojanszkban van, évi átlag
itt -16 fok. l\{agyarországotr 1 krnl-re 95 ember jat, ezzel
szemben Níonakóban 1 négyzet km.-en lt ezer ember él,
Izlanclban viszorrt 1,1 ember.

Egy másik kimutatásból érclekes adatokat tudunk meg"
Melyik országban van a legtöbb, ill. legkevesebb analfabéta ?
Az első helyen szerepel Törökország, itt mínden 12-ik ember
tud csak írni-olvasni. Olaszország is szomor{r eredményt
mutat fel. Itáliában nrinden 100 ember közül csak 79 érti az
írás-olvasás mestersógét. Hazánk 8.8 o/o-a sem valami dicsek_
vésre méltó. A legmiiveltebb állam ebbőI a szempontból
Finnor_szág, itt még az lo/o-t sem érik el az analfabéták,
(0.9). Erdekes, az Ezertőrlrszágában 18 ezerrel több autó van
forgalomban, mint nálunk.

Még sokáig lehetne folytatni a sok ós érdekes szenr.lé],*
,tető adat fe]sorolását. De izelítőül elég talán ennyi. Pró-
báljunk ezekből is tanulni s minél töbtret a rnagunk hasz-
nára fordítani.

BéIdg Dénes.

A Vlll. kerület szemlenapja Kecskeméten
Á, Vllt. kerülei délpestvármegyei csapaiai 370 taggal, Az írj kollégium előtt gyülekez- senyben résztyelt csapatokhoz. A ker. tit-
szeptemben 29-én, cyónyórú napsugaras ószi tek a c§apatok a zászlók alá. 11 órakor in- kársás áltat vezetett pontverseny eredménye
napon tartották rneg ezévi szemlenap,iukat nen induliak a 853-as csapat kitűnő irlvós a következő: E53,as 290, 97-es 270, 121-es

Kecsekeméten, A központot dr. Zsembety zenekarának hangjai mellett tisztelső elvo- 250. 152-es 225, 88l-es 2l8, 1lü-es 2l7 pont.
, nulásra a városház,a árkádjai előtt föláltott

Gyülekezó csapatok az u.i-kollégium előtt

pompás ünnepsé§en. Dr. Kiss Endre polgár-
mesterhez, ki szintén társelnöke a kerütet-
nek, a városi tisziviselői kar képviselői csat-
lakoztak. A helyiírsós tiszti küldöttséccet
[répviseltette magát, A küldöttsécet vitéz
nagyselmecí Mérey LászIó tábornok, hely-
örségi rrarancsnrrk sz"eméIye§en vezette. A
délpestvármesyei testnevelési kirenrleitség
részérő1 szőke kovács Jínos altanác§nok
jelent mes. A szemlén a helyben levő csapa-
tokon klvül a kiskórtisiek ós soltvadkertiek
képviscltették ma8ukat, A szemle a város
lőterén zajlott le töbrb ezer főnyi nézőközön-
sée előtt. A ielvonulásban ré§ztveti 9 csapirt

előkelőségek elé. A dlszfelvonu[ás után a

cserkészzenekar térzenét adott. Nagy közön-
séce volt a délutáni cserkészversenynek,
amelynek színhelye a reáliskola tágas ud-
yara volt. A versenyben 6 c§apat vett rószt.
A sátotverési versenyben az első díiat, em-
lékérmet a I5?-e§ c§apat nyeíte. Második a

853-as, harmadik a 97-es csapat. A tűzhely-
épltésben az etsö díjat jelentő ezüst érmet a
881-es csapat nyerte. Mísodik a 853-as. har-
madik a 110-es csapat. A, tűzgyltitásban elsii,
éremmel dliazott a 853-as, második a 88l-es,
harmadik a l52-es csapat. Főzésben elsö,
éremmel a 97-es, második a 110-es, harma-
dik a 1?1-es csapat Kis_őrse. Elsősegélynyuj-
tásban el ső a 853-as, második a 12l-es. har-
madik a 97-es, 'Irétás stafétában első 

^97-es. második n l5?-es, harmadik a l21-es
csarrar, Konzervfutásban eis(j és második a

853-as csapat, Kerékpárlassúsági velseny-
ben elsíj a 121-e§, második a 853-as, harma-
dik a 881-es. §átorbontásban első a 853-as,
második a l52-e§, harmadik a 97-es, ne§ye-
dik a tzl-es. A verseny pontozó birái a ker^

ellenőrző iisztjei mellett a 885-ös Petur r,én-

cserkészek voltak. A veí§eny lefírvása után
a díiakat és emléklapokat, valamint ,,A
Ma,gyar Cserkészszövetsés VItL kerületének
szemlenapja Kecskeméten l935. szept, 29,"
lölííá§t viselő zászlócskákat fáji fáv ístván
iőispán, ker. elnök adta át lelkesítö beszéd
kí_sélg166g. a c§apaipalancsnokoknak. Végül
dr. Buczkó Emil orsz, ellenőrző tiszt inié-
zeti buzdító szavakat a szemlén ós ver-

A véncserkészek ,,pontozzák'. a főzési versenyt

Oyula országos társelnök és dr. Buckó Emil
országos ellenórzö tiszt képviselték. A kerü-
let vezetősége fáji Fáv lstván főispán, ker,
elnök és Oáspirits Lajos ker. társelnök veze-
tésével telje§ számban jelerrt meg a szín-

F,'áy István kor, elnök és Hatvani Pál kcr. ügy-
vezető a 5zemlére gyülekezö véncserkészek közötí

A V[II. kerület lesutóbbi intéző bizott-
sáci ülésén, kidolsozták a kezdödő munkaév
prosrammját. A keriilet minden erejével isyek-
szik a iehértói cserkészparkbe iert,ezeti

}ierékpár lassúsági r;er§elly
( Fodól" I6túán leluéte,lei)

cserkészház ielépítését megvatósitani. A vá-
ros a felek átengedésén kíviit 37.0ü0 drb
téglát bocsátott a ker. rendelkezésére köl-
csönkóppen, kamatmentesen, o?enkivüi Yá1-

lalta a telektulajdonnal járó kötelezett§é§ei
ós ezzel a garanciával 1500 pengő értókíj
építési anyaghoz jutnak a F'aksz útján, Á
költsécek trrvábbi részát ünnepélyek rende-
zésébőt és árvalányhaj árusíiásbi)l rernéiik
megszerezni- A közgyűtésig ideiglenes
megbízást adtak Szabti Lászlónak e rádió-,
Bántai Benönek a sl:ortelóadíri ti-sztség bc,
tö ltésé re,

I Si\tÉT KAPHATó A

[$[Rlt[§Z-ll0fi$Z
tTJ ÁTDOLGOZOTT KIADÁSA
Áne csRx 30 rrrr,r,nn

Knpható a §azilaságl lllvatalbnn, (Budn.
pe§t, l,', Nagy Súndor utca 6. szúm).
Csekk ,,31,42B lllagyer Crerkész Bp'1
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.{1ár l9ll -bex valósig,l: öriitkllűl ítl,)
,,csorkészköztársaság" nüködöti a .,sz*bnd-
ság a hó alatt'' alapján. Az rrrosz korrnány
l91l-ben ugy;rn betiitotta a moz8almtt, .aza!i-
ban ennpk dacára a svéd úttörijkntk iintl
követöi is ukadtak. A cserkészeszme a iinn
sajtóban is ismerietésre taiált és 191t-ben
íinnaikfi csapat is alakult" v*lt gcy ki§ két-
nye}vii erryesület is.

l"innorszá§. mini az északi országok álla-
lában, igen jfi terep t,rlt ;i cserkészkeriés
szímára. Ren(eteg ieuyijerdeje ds nyiríali-
gete, §z.imtalan apróbb-ne,gycrbb tava. f estői
tájai, enyihe nyara szinle csíb{tottil az iti{l-
§ácot. l§}r érihető, ,hogy úgy az ösi turáni
iinn nemzet íiai, rnínt a tsrmészeisz*|{:tö"
egészségeg svéd betelepúltek ivadékni nenr
tudtak mcglenni a cserkészei valamilyrn
formája néikül. tliába voit ninden o|o§z !i-
lalom, Finnorsziigban mégis vo[i cserkész*
mozgalom és miaiatt a katonás öIo§z e§€.-
készet nem iudoti ott §yökeret verni, a iinn-
svéd iiiúsás epedve várta a ielszabadrrliist.

1917 ,mírjusában, a, oios" iorraríalom után
kelt icazi életre a iinnorszáci cserkészmor*
galom, Nagy erővel tört ki az elfrrjtott víl§ya-
kozás és íagy 1endülettel ieitődött a c§erké-
§zet az ezer tó országában.

tlárom szervezet alakult a iinn §uomen
Partir:liitto (§P), a svéd Finlands Svenska
§coutbrigatl (r.SS) és e vexyesnyeivii L'in-
lands Fria Scorrtbrigad (rFS). Mindhírom
§zövetsé§ élénk krrpcsolatot tartoti fenn :t

nyu§ati szornszéd, svédország cserkószei-
vel.

.4,z l9l8. Sv iavasz.án kitiirt szabadsáí{-
harc szünete[ésr:c,kényszeritett nrinden egye,
sületi életet. A cserkészcsapatr;k is részl-
veitek a harctikban.

Az tény, hogy mindkét nyclvii cserk€szek
ós vezetők ünkérrt jelentkeutek M3nilerheirn
{elrér hadseregélre és számrl.san el is estfk.
A polgárháború csak 1919-ben §zünt lileg,

1919 iúnius 2?-Z4-éí,L Porvo+ban lriiyt lc
az il gyii!és, a,melysn * háreim cserkészszij-
veiség attbaíl maradt, ,hr,r§},, ninde§yik külörr
i,:sja járni a mag* íttját, de mindegyik vi-
gyáz arrl. hogy ilaazi cserkészrnunkát tri-
§?zZ?n,

§blren al Év!:ren a svódaiki] cserkészek
ínegblzottja Lorrdonban járt ás kapcsolirtokai
toremteit n? {,]ttani csetkészközplnttlj,

§z |92{l. ér, legnrgyolrh eseményc j'I'urku me !letíi tábor vult. tmely Finnor-
szágban egyike voli a !*gsikeriiltebbeknek,
A,kkor keriiii kiosztásra a ,.j\{annerheim-
érgm", ltiltlyet FinnetrszáN nemzeti híjsdrői.
a lrulso.",ikiyerő tÁhornokr:iil nevezt*k el. aki
egyidóbe* a iőcscrk*gli címet viselte.

Ispánovits §rindor e székesíijvártls kúldt-
tó§ében l9?l n},arán ré§Ztvelt a helsinki tarr_
ügyi kongrcsszu.son.,A Magyar Cserkész-
§lövet§é§ meg,kérto, vixye e! üdvözletét a
finn cserkészeknek. Ez alkalomrnal többszáa
péjdiny M,a§yar Cserkész i$ tijuiott Finil-

§ fini) tiibín,f,li mindii] Víz nlcllctt Yi]nnili,

orszá§ba. lspanovits ielkeresett tijblr c§er-
késztábort és rósztveti a finn ors*iigo-t cser-
készkongresszuson !§. Megismerie l finn
csorkészviszonyokat, A savolinrtai §ssIká§z"
nrpokrói, mint legkedvesehb enrlékóről irt.

19?2 nyarín Ispánovits negyobh c§oport
me§yar cserkészt vezetett el Finnorszásbi"

Á tinr cserkészek kiképzés és ruházat dol_
gában akkor a mirgyarcrk n}ögöit nngyDn 91-
maradiak. Le§tóbbjüknek csak sapkáia vnlt,
A ma§yar cserkészek ielszercle§e a más
kiilíöldiekúhe;r kép+st ltg5,an még so}r kír,ín_
nivalót ,hagy6lt hátra l922-hen, de m.tga-
raítá§ukkal igyckeztek kiérrlernelni a feje-
tlelmi vendécláiást.

"félen a sí§portnik sZokött hódoini a ieg_
több íinn cserkész, A íinn sílalp ,}rosszti,

keskeny ás könnyű, cslr9án egyszerü szíj
iartja. Igen mesleielij a cserkészek _szárnára,
akik sokat vBr§enyeznek,

Á dáníai Jamboree-táborban a tinn cser-
készek nagy magyar,barátságukkal tiintetiek.

Lieberathnak, mint l Nemzetközi Iroda
megbizoitjának nagy része volt abbarr, ho§y
vécíe létreiött a háram szövetsés ,iöder/r-

ciója. A svód főcserkész sfíc il célr;l kúlön
líelsinkibe utazott és hosszas t;irgyalásokat
foiyi;rtott. §x cgyerülós ólét Mannerheim
tábornok és a három írjcserkósz áltri tovább-
ra is, Az új §zerv neve ,,§nomen Partiopojat
(firrlands §couteri". amely a régi három
§zövetSégei eqyútrfiűködésre hoZta ós!?r"

Á iinn-magyar cserkészkapcsolitok új
láncszeme e7., hogy 1927-ben a helsinki
0tava kiadóvítllalat forgalo,mba ihozta Farkas
§yula ,,Forrr,rncí; lelkek" címíi cse rkdszre-
getyének íinn iordítását, A k*mmnnizmLls és
ellenforradalort,t id9jóben játszódó ínagyll
történet megfogta a hasonló escmét}"ehel
átólt iinn cserkészifjfrság leikót,

(§zerkesztő megiegyzése: A ienti fclsc,ro-
lásbíll, sainos, hiirnyzik a íinn keresztyén if-jítsáci e§yesíi}ei cserkószszövetsé§e,,m*ly
srintén .gyiitt működik a többi ,hárontnta1,
A ftuszirs é,veklren aia,kuli s ína úgy §u ám-
szeriileg. mini tniniíségileg kiirülbelül egyen-
rangú a Suomen PitrliüliitiO-val, tehái igen
jelentékenv" Tagj*i §iltétkék e§yerrruhál
viselnek.)

1930-bau ,finn nemzeii na§}itábor épüit.
§zínhelye Kangasaia vrlli, kies kirándulóhely
Közóp-Finntlrszágban. Tampe te (J'anlmer-
íors) közelóbcn, Az elsó linn nagytáborba,
atnelyben n1,olcszázan vetiek részt. kifeje,
zetten c,sak l magyaroka,t ós észtgket hívtíik
fireg. A közlekedés drágaságe miatt azonball
ma§yar §sapat úert akadt, amel!, vállalko-
zott vclna az útra. IBy a Magyar Cserkész-
szóvetsé§ képviseIetében e$y kiküldött ,ie,
lent rne{. É,sztrlrszírgbril -szép számban jöt"
tek ol.

1932-ben Kl§-rrasyti'ibor volt Finnorszá§,
lran. .{, Magyar Cserkészsz(ivelsérei újlró}
csy kiküldótt képviselte. A finnek a magyal
cserkészei iránti nasyrabecsúlésiik íeléül a
i(IE-seövetsóg dísztagjává válaszlot{ák {s
valósággal elhal,rnr:zi&k !isycilT!iik j*leive1,

(iiOlyiatiuk}
. a.űr(. 

-ffil-r-rí,. 
T rlrír,.ffi-.*.t*

Pi o n i r w e e ke n d . r{ J,i i' 1r|1o." ..';fi 
,. 

i 1, :.! !.,: i il§ii ",;;|T§i, 
u 

f_, ;
nomád c§erkészélet s a plonli rveekond-ct mindcn nó eliő §zombatíiill tl. u. .!l

órától vasárnap d. u. 2 őráig mi is megtartjuk. csak nt,ers tílelriret szabart
h.oznÍ.l A_legközelctlbi ntlvemirer l-án lesi a Cserkészpark6an, anrelvrc §zivcsen
látunk minden öregcserk(,szt és vezetőt, aki ki akariá nrób:ilni a'cserkéqz6|el
lgazl, romantlkus, tredetl írrrruá|út. Yezető: \'irla Yijnros rlr,

Ma9ya: qyárlmány

a Bayer"hererzllel
(iyóg-,szortárirl.hfi n lial!lrní.i.

lgmét ittgz allralom!
Hzor meg ezot tnrber nyort nrírr a

ln. ld]. o§ilályío]§i*téIon
Ma majdncm mínd,enki ,t"tsz sorsjegyet,
mert kl§ iísszcllgcl rragy vníyünt §yerhc' ]

Október 19-én kerd§üih
az {i §Or§játék, uag},ön ajánlató§, hógy

rend*lien Qgy 3§r§iegret
bármelyllt füáíll§ítónál.

mert akkor románg-* bizt,osan lesz,
sót g;orsun rneg ls gozdnOodhiltl

Legnagyobb nyereíilény §zslenQsés esetlren50o-ooo
Jutalom ds nyerernfnyek k6er.l$uzbon l

FOjJool i 50.000 r í 2§J00 t
lzoo.onol l m.oon l l zo.ooo l
ltoo.oooll so.ooo ll t1.ooo l
___

stb,, stlr, áranypengő, ósszgsen közei
8 mlllló arartyprugö.

mely ős§ze8et azonnal kifizeiik.

fi sorsiegrek íele nyeí!
Az 1, osat" sorsjegyek hivat*los ára:

Kiflzetni van ideie a hrizás elött.
Dllndoukl v,lszonyalboz mérten volret lószt
a sors|átdkon l Nincs különbség a sors-
iegyek közott, tnerl mindglt ogyes §ors_

loglnek ogyíorma s nyofósl e§ólyo l
u| §o?rlátalí l _ ü, ,gmanl.ó3l

Egész

!{renm
F€l

|! tango

l{egyed

6lmú
},{yolcad

Sren6
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LÁTOGATASOM A

E§§ÉG<<-NEl.t
ffil riperszeavelszihcrcegrc
l;ffiffiifuffi_&?.ffi,.l,di gondoltok, pedig nem, nem

ffi #1l" 
*{jffi.;ilí;}:.tí?,

[,, l§ '"-í:gj#i:í',,iiífi.tíi,u1
legtöbbet írtak, a fotografusok Üffjf;T},lii§ íujff:li,.í
és akiről az emberek a legtöbbet beszéltek,

Megint r{r§§zra gondoltok, nem Baden-Powel vol,t, rnég_
csak a debrecenieknek pompás csikósa sem, pedig azt
ugyancsak elegen fényképezték. A l{íresség, kinek fényképét
a képeslapok is tucatszámra hozták s akinek a látogatásanr
szólt a Jamboree Tevéje volt.

Emlókeztek, mennyire lázba hozta a sajtót az a \ír,
hogy a sziriai cserkészek élő tevét hoznak ajándékul vendég-
látó házigazdáiknak.

Elöször azt hittük, hogy ez az egész teve, netu is teve,
haneírr csupán hírlapi kacsa. Míg aztán egy§zerre távirat
érkezett, amoly beszámolt, hogy a lratáron nenr tudják
miképpen kell a tevét elvámolni. Egyesek szerint a tevét
sűlyra kell lernérní, mások peclig azt állították, hogy a
tevének szomjazáskor pupjábót vlz lesz, tehát azt le kell
számítani.

A vége mégis_csak az volt, hogy egyszerre a |áborban
megjelent a teve. Ó lett a,,Stqr", a csillág, a körülrajongott
primaclonna, őt akarta mindenki látni, őt akarta mindenki
megsimogatní. Egyetlen szerencséje volt, hogy irni nenr
tudott, különtren még ma is borogatnák írógörcsös végtagíát.

A rokonszenv olyan nagy volto hogy a zengzetes
,nDzsetnbori" nevet kapta. Szegény teve azonban megjárta.
lfialatt mi majd elolvadtunk a gödötlői napsütésben, q teve
t_ázott és csak egyre íázoLt. Egy éjszaka már nem bírta a
lrideget és melegebb helyet keresett magának, de közben
nekirnent a drótkerítésnek és ugyancsak helybebagyta a
,,ruház4tát".

Á Jamboree r,égén bizony betegen szállítottuk be a tevél,
4z allatorvosi főiskolára. Szegény már r:Iyan rosszul vrr],t.
hogy iárni sem tudott. Szekéren vitték a kórházba,

Azóta a teve eltünt az érrleklődós szint*rér(ll, rnegsziinI
szenzáeiónak lenrri.

Én azonban híven a szerkesztő utasításához, egy verő*
fényes őszi napon nyomára bukkantarn, sőt mi tóbtr interjut
is folylattatn a tevével.

Az Álktk€rt egyik sarkában felírás áll: Egyprrpu teve,
a sziriai cserkészek ajáncléka. Az ajtó fölaitt kéí. teve .fej
nyulik ki, egy világos é§ egy sótét szinű. \'ajjon lnelyik ő ?
}íelyik a Jamboree-teve ? Melyik a ,,Dzsernbori" ?

i§en kelt sokáig nyomozuom, a világosabb színíí,
nellén és comllján hatalnas íorradások még rna is mutatjáh
a drótkerítés tt1,onrait.

Próbálok vele beszélni, szeretnénr megkórtlezni, hogyarr
érzi nragát, tnilyen emlékei vannak a Jamboreeról, milyen a
koszt ? ,,Dzsembori" azorrban nem válaszol csak barát-
ságosan néz. Nem turlok belenyugodni, hogy a Magyar
Cserkész olvasóinak ne számoljak be teljesen tárgyilagosan
a teve hogylótéről. L;tóvégre egy ilyen híresség §Orsa neín
kózómbő§ l Ujra és újra hiába adom fei a kérdéseket. A teve
nen válaszol. Válaszol azonban az ápolója, aki ítgrl, látszik-
megunta már a hosszas kérdezősktidést.

-- llgyan rtlár mit tetsaik kérrlezni fol1,ton ettljl a
tevétől ?

*- Szeretném tudni, hogyan érzi magát ?

-" Hát ternrészetesen, hogy jól,
* De én nenr magától szeretném ezt tudni, aki hivatalos

állatkerti közeg és nem i§ rnondhat mást, hanem magától *
tevétőI.

- FIát lriszan már válaszolt kérem, - monclja az ápoló"* LIÉ},an miyel ?_ rIát nem tetszik látni ? - s ezze] a tevére mutat.
S tényleg & teve mirgött ott áll eg1. kis teve, amely nrár

itt az Állatkertben sziiletett.
* S ez bizonyíték lt:nne ? _* kéreleeent az ápolótól._ Az bizany. Fogságban csak az az állat szaporodik,

melyik teljesen jól érzi rnagát . . .

siettem haza és előre lestem, hogy milyen csodálkozó
arcot fog vá,gni a szerkeszl,ő, atnikor beszárnolok neki, hogy
nemcsak a ,,L)zsetrthori", hanem a ,,Dzsemberricsk4" is
rernektil érzi magáL. pelikdn pál.

i,

t

I

1,

,

ii

]l,

\ ,,Jarnboree" é§ fia, á ,,Jamboric§ká"

DALTÓt HANGos. l l I

de c§ak akkor,
DALOSKÖNVV
,rreg olcsóbban

ha §ok szép c§€rké§znótát és népdalt ismerünk: a
új, bővitett filléres kiadása c§ak l"- p€ír$ő. Ha azonban
akarod, fizess elő a Filléres Cserkészkönyvsorozatra I
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Magyw gyúllmú"y *
Ezr kó{ük nlndanölt

Ol_vmpic (.i6.35c tonn0.)

noNrlÁK A BARÁromnr...
Rövid hír aa uj.ságokban, kiöregedett az egyík legna-

gyobb óceánjáró, szétbontják és eladják az Olirnpicot.
Sajnálattal ós szomor{rsággal gondrllok rán {tgy meg-

szerettem a rijvid idő alatt. Eszembe jut pompás liftje,
uszoclája, gycrekjátszóterei, hatalmas ebédlői, kényelmes

utasfülkéi.
Hogyan megc§o-

dáltuk óriási kémé-
uyét, mennyire él-
veztük a fedélzeti
hintát. S milyen
büszkék vol|unk,
hogy a hajó eleje
és vége csuklószer*
kezetre jár s ntána_
enged a hullámok-
nak.S milyen félénk
sejtelmekkel néze-
gettük hatalmas
mentőcsónakjait.

Milyen jól lehetett
sétálni a 300 móter
hosszú hajótesten.

Lebonlják, ócs*
kavas lett belóle l

Többé nem ete*
tek sirályt a fedél-
zetéről. Az óceánok
hatalmas urábóI is
közönséges ócska-
vas lesz.A irí. Cs. srcrkr:.rtiijc s cj.{\,ik llltttlkiliirs6,

nz Oi},,llpic fedólzetén,

Már a gyermekek-
nek is ODOL fog-
péppel kell fogaikat
ápolni. Az ODOL
fogpóp rnegórzi a
fogak szépségét és

egészségét.

Kis iubus P -"-,70
Öriás tubu* P 1--*

HlREK
,.,.:§

Az előbbi szánunk címképe a §iroki !árat
ábíázolta.

A ll1agyar Cserkész nyári nagy pályá-
I,alátől, a lV. országos §serkész Ylzi-
versenyről, a debreceni cserkésznaílról, a
tecskemétlek ausztriai kerékpáros kalan-
dozásalról és a szolnoki III. orsz. cserkész-
íényképktállitásról -.-. hely§zűke miatt a kö-
vetkezö szárilban hozunk résztetes beszá-
motót,

A 8t7. ül'öi Szt. János cs. cs. nesyeCik
nagytábora a szajki erdőben volt. A tó, x
fenyveserdő, a levegő mind-mind olyan volt.
amitől nehéz vcrlt megr,álni. A nyári tábo-
runk után jól sikerült munkakiállításon vei,
tiink részt itt Üllőn. A Kaiolikus Legényegylei
és a Mária Kongregícióvai egyiiit bec§ület-
tel álltuk meg a helyiinket,

Il{árton Laio§. a világszerte ismert cser-
készfestöművész, a mi közkedvelt Mártonka
bátyánk, most október hónapjában üli har-
mincesztendős művészi jubileumát és ezzel
kapcsolatban október közepe táján ielenik
meg a len8yel Jamboree és az ingaröi öreg-
cserkésztáborozás képvázlatainak rajzalbuma.

A nyár lolyamán lgel sok küllö|dl cserkész
látogatott üazántba" Igy a somogyvárme§yeí
cserkészlötltkársác me8hlvására 2§ angol
cserkész érkezett Batatonhoglárra, ahol, mlnt
a §omogylak vondécol élvozték 3 héten át a
balatonl táboíozá§ örömelt. A l3.as vllnal
lengyel cserkészek kerékpáron érkezte* a
lővárosba, Az alsóausztrlal cseikészkerülea
ti§zti c§aData pedlg Göd meltett, a 66. §z. c§.
csapattal táborozott együtt. Láto8atá§t tett
mr. Croasdale an8ot cserkésztIszt, lllalyar-
ország régl baráila, akl atrlkal expedíclós
útiáíól baz8érkezve slvatagláró gépkocstiá-
vat érkezett Budap€§tre. Intézményelnket me8-
látogatták a német sportügyek legíöbb veze-
től és a török te§tncve|ésügyl megblzott,
valamlrt mr. Chaen, a kínal testnevelésl ta-
nács kiküldöttle. illr. Radzkuuor s az lndial
dhenkamall uralkodó herceg öccse, az lral-
kodó család több taglával lelkereste kül-
ügyl lőtltkárunkat, hogy vlsszaadia lndlat
látogatá§át. Rattuk klvü| méc több lndl§
csetkészvezető érkezett európal körútla §orán
Büdapestre. hogy lelúlltsák lndlában a ma-
gyar cserkészet kópvlselölvel kötött baíát§á-
got. lgy többek között dr. Ballour Wl§hart,
a melbournel cserkészíőtltkár és dr. K, N.
Pallta, akl a büdrpe§tl homeopata orvogkon.
8le§§zu§ía |átogatott el hazánkba.

Szerkesztőségünkhöz b€küldött könyvck

tlogyan tanít§ünk szavalókórust? Vezér-
könyv a karban való szavalással foglalkozólt
ré§zére. lrta: §zakály Rezső. 4tl rrldal, Mcg,
jelent a Királyi Masyar Egyetemi Nyomda
kiadásában. Ára P 1.16. - §zavalókórusok.
szerkesztette és elóadási rrtasításokkal el-
látta Tibold Józse!. IIl, kötet. 40 oldal, IV^
kötet. 3? oldal. V. kötet. 38 oldal. Mesjeteil-
tek a szerző kiadásában. 1935, Ára füzeten-
ként 2 pengő, Kapható a szerzőnél. Pest-
szenterzsébet, Yas Gereben-utca 11. * A
kerékpározás szabályalnak zsebkönyve. kü|ó-
nö§ teklnlettel Budapest székeslövárosra ég
környókóre. Irta és összeállítotia dr. Bor-
siczky Sándor m. kir" rendőrtanácsos, 123
oldal. Megjelent az Orion_ Irodalmi Vállrtat
kiadrisában.1935. Ára P 1,50. A hézagpótl,i
és a kerékpározók számára úgyszólván nél-
külözlretetlen műről legközetebb bővebb is-
mertetó§t adunk. *. Budapest| kalauz. Buda-
pest tí.iriénetének, nevezetességeinek, emlé-
keinek és kirándulóhelyeinek ,rövid ismerte-
tése. Szerkesztette Mikulich Károly. Ára 1 P,
Dr. tlamar Pál: A gyernrek log. és szálbe.
tegségei és azok gyógyltása. ^Merkantilnyomda kicdása, Budrpest. l935, Ara fűzve
5 P, kötve 6.80.
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üzEN A MAGYAR c§ERKÉ§z
Émberek, emberek ! hánysror i§météliük: l. a papir egyik oldaiát hagyiátok

ürclen, -- 2. baloldalt széler margót ha3yiatok, -- 3. ritka {kettes) sorközzel gé-
peljetek. iriatokn ** 4, a levelet külön lapra, a cikket is külön. Ha nem fogadjátok
mGg 1 jó tanácsot, ne crodálko:zitok, hf, ncm kerül nyomdába az irástok" Nincs
nekünk külön máro|ó irodánk !

}lolló§i Aí,tal, ílódmczővásárhely, Küld be
cikkcidet. -- Yértesy László, §zékesfehér-
vár. A túp ajkáail íayiitltitt er8deti me§édet
örömmel ürlvözöliük. llyent * sajnos -- ke-
veset kap a M. Cs. tla máskor is küldesz
eilélét. törekcdjél írissebb előadásra, t]xv
írd, mi,ntha i§azán nresé[nód. *- Linvák Já-
nos, l|lohács. Nasytábori naplód igen szép,
meleg cserkészsaív sugallta lríts. Csak azért
nem közöljiik le, mert semmi rendkívülit nem
mond a fiútársaságnak. Már pedig a mi ol-
vasóköziinségünk nagyl,n isényes, trrdrrd !

Ölellek ! _ Fö|dl László. Xörös|adány, Idé-
zünk leveledbtjl: ,,Mi ladányi cserkészek,.
mindeni megte§Ziink, bírr ialunk kicsi, htr*y
a ksdves M. Cr,-t rninél többen oivnssírk , . ,

kivánjuk, trogy lapunk találjon szerető cser-
készszívekre, akik a propagandrit továbll íej-
lesztik!..." Éljen! Kiiszónjiik! Eryik ver-
sedból ideiktaljuk a legsztbhik részt;

,,,.., Körülöttiitrk ntinden csendes vllt. nórna
Az éji szellő halkan z.izecett .. .

Aludt a tábor, a fiúk csapaia.
Mi őrködtünk csnk az álmaik íelett,
'l'e§tvér ! §nrlékszei-e més?
A mól1. csöndir*n halkau zúgott az erdő,
Régi szép multróí rógi szép regét. . .

Ziirilette a tryiiruttii szcl[ő
A lehultni kész, sárgult falevélt."

Tárkány Sz. E. lrásod egyéni és csapat-
naplónak iraen jó, a helyzetet ismerők szá-
mírra a hurnorod is élvezhetö, fJe a lapba
nem való, mert a közönséset nem láttad
magad elíjtt irásközben. szokjuk meg, hogy
rnásoknak írjunk. - Elek Béla. §árvár. Ver-
sednek inkribb a tartalma vivta ki masának
a n"ycrmdaíestéket, semmini i tökélete§ kiil-
alakja. .A,zon mé§ §okat keIl fényesíteni. De

igéretnek ígé19t! Az a iii, hosy xondolatrid
legyenek, A íormakószsé§et iehei kiharcolni,
-- Pacslgn §. f,gyetlen vcrsre baios szigorfr
birálatot mondani, kornám ! A ,,§zékelr,
lrnádság"-ban kevés a -, hús, a rnegfogható.
az új gondolat. És az, ellensé§ vérszomjas
gyíilólete még akkor §em kaphat he!yet ia-
punkban. ha tiszta haza§zeretet sLrgallta. A
cserkész dolgozlk a i{azáért! - Pálllv Ró-
bert, Budapest. No hallodI Ezek igazán
ügyes kis versek, A ,,fíívosatír"-t hozzuk is
a lapbirn. A .,Boldos csalírd" gondolata na-
gyon szép, de a ritmus sirntikál. Javíts rajta
és prtlbílkozz másféle verssorokkal is, --B-i Pál. IJem!.ltatkozti soreidra levélben vá-
lilszolnék. h;r a címedet tudnám, szeratem
bcnned u cserkósz-lelket, :rki nem va§y c§a-
pat ta8!a. Magános öregcserkész ugyan min-
denkép !ehctnél. Verseiclet a hosszú sorok
nehézkessé teszik. A keserii §tudolutok nem
is valilk lapunklra. Kiválasztottuk azt, ame-
lyih nresbékélést hirdet s azt hozzuk is leg-
közelebb. lrj az örcgcserkész-központunknak!

- G. B. öteggs., Bpe§t. Verseid voltaképrren
nent is versek. hanem rövidebb §orokba irt
pr<jza.'I'artalmilag sincs bcnnük költészet:
nittcsenek szineid, hasonlataid, nincs ritmus-
érzéked és nincs -- helyesírásod scm, Ilyen
könnyen nem lehet költői babérokat szüre-
tolni! .- Komároml. Azt írcld, hogy ,,idegen
íiú kopoxtat a szerkesztősés aitaján. . 

"' 
A

M. Cs. számára nincs ,,idegen fiít!" Fején
találod a §zöget, amikor a cserkészmunka
lényesét keresed: ,,IJ.i csapatunkban a játé-
kok állrrndóan szaporodnak és ezért nagy x
tekintélyünk a laluban . , ," Versed mély-
sége, szimbólikája megiepett. Közös sors ez,
testvér, és a kitelé vezető íri csak az, amirc
magad is rátaláltál. prribálj rövidebben
írni! További jó munkát! -- Berde Botond,
4?-es ó. v. Pécs. lsen jt')l sikerült a e§er-
készjátékról szóló riportod. Ez a hamisítat,
lan filr-ólet, írrny és fény jókedvü keveréke.
Lesközelcbb lyomtatásban hallhatod az ör(lk
hortyosását! Irj máskor is efíélét! -_- Erdöst
lmre, Vác. Köszönjük a küldeménl,t. felhasz-
náljuk. **. öcsödl tábori beszámoló. 'Iudnál
írni. dc a rni szemptlntunkbri] két hiány van
a tleszámolóban. Az egt,iL-. hosy iltalános,
ságokban maradsz, nem ntond;l sz semmi
cllynt, ami miatt különösen érdekes lenne ép-
Den ez a beszámolíl (pi. az akadályveí§enyt
éppen csak megernlíted). A másik pedig,
hogy túls/rgosan,,választékrls" kif,.lír:zéseket
használsz, Ernlékezz vissza, hrrgy iiúkorod,
ban órdekelt volnn-e az rllyln lelrás, amiben
ilyenek íordulnak cló: ... sír , megtépett
hon ieletti búsongó melódiákban. vasy ka-
ca§. ha az étz.elmi vilís iijúkori megnyilat-
kozílsait adja.,." tíagyd a költókrtek ezt a

stílust és törekedj egyszerüségte, akkor ve-
szed majd észre, hory éppen ezáltal leszel
nüvészibb stílusti. * Két z§eml§ töraéneto.
J<il megírt dtllox, talin meg is történt? De
éppen azért valamí keseríi száiizt hagy,
hogy a fiúk az"t/rn *gész életükre ellen§égek
maradnak" Ebból a §zempontból nern közöl-
jük. * megtámadiák a tábort. (§zíndarab.)
A szerzöjc vxgy nem volt cserkésztáborban,
yagy nagyon balsikeríi tábor jutott neki, Mi
a magunk rószéről nem láttunk még any-
nyira c-serkészsz,erűtfen cserkésztábort, ahol
az élet kimerül a parancsnok és a tísztek
részéről az írllandó kihallgatásra rendelés-
ben. a. iirlktól pedi* a tisztek elverésének ki-
lervezésóben. .* C§lk Lacl, a pedagógúg. A
pompás novelíának jól sikerült színre dolgo-
zása, csak azért nem közölhetjük, mert a
téma e§y másik lapban már megjelent. cs;r-
patoknak ajánljuk előadásra,

§zlndarabok. sok színdarabot küldenek be
hozzánk. Csak egl. baj van. Ezek legnagyobb
része átlagosan ió. c§apatünnepélyeken elő-
adva egészet iól hathatnak. De viszont nem
annyira jók, ho§y leközölve és legtöbbször
hoszfiságuk miatt iolytatásokban leközölve
érdekelie az cllvasókat. Azért ezeket nem dob-
juk félre, hanem eltesszük, _. Az együgyíl pa-
raszt. Nagyon igaz*d van, hosy inkább ma-
radjutrk a mi magyar értékeinknél, minthogy
gyenge külföldi forditásokat használjunk. De
a beküldött, tárgyánál fo§va is, ma mír bántó
ós nem igaz, stllusában pedi8 annyira mes§ze-
esik tölünk. ltclxy nem hlsználhatiuk, * Uta"
zás az örültek házába naranc§héion. köszón-jük, jt] gondolat volt megírni, de salnos,
tt!lsáBosan, valószíí{itlenül rémesen van meg-
írva (az {)rvos elrohnnísa, betesszállítás
stb.), ezért nem l(iizölhetjük, *" Á, Wachaün
ál. Isyetőre fétretettük, mert rnost közöl-
iünk hasonló témájút. llumora elés jó, de
némi cserkészszerútlenségek itt is, ott is
bclecsúsznak. * Flpe. C_serkészlélckkel járod
a természetet, sok örömöd lehet ezekben a

széplátó séiákban, Leírásodból még valami
hiírnyzik ahhoz, hogy nyomdatestékben hoz-
zuk, cle ez még inkátlb csak gyakorlatlanság.
próbáld máskor élénkebben. jobban óssze-
fogva, kevés szóval többet mondva megírni
a lírttrttakat. Másik kérésedet hírként hozztlk.

C SE RKÉSZKONYV
lX. kiadás. Ára 2.- P

A cserkész azonban szemfü|e§
§ a telje§ fillóres §o!:ozatra
fizet. elő, mert igy

HÁRoM röNvv
birtokába jut 2 pengő 40-ért.

H atí r id ő l október 3l.
Csckkl 31.428. M. Cs. Bp.

A DnrfiEn toololódágyár
képeskönyveilren hirdetett pálydzatra beér-
kezett sr9ptebbá}l legiobb pályamunkák
nlapján eg_v-egy rlo}roz csokoládét a ki)vct-

kezők nyelték :
1. Ávasí (.\umon) [lóla, Buürpest, t [,

Gam u. l!.
2. .{lmdssy Lajos, NaF},köröS.
lJ, Ádor l.cnke, Sll<lós,
4. Cselr Bóla, Büdszontmiltály.
5. Fehór Annl, f}tld8pcst, ),övöldc tér 5.
6. Fejér l!íúrla, Budnpcst, I X, l.'erenc tér l2.
7. Koczka l,,, Butlapest. II, Szilág}*i l}ozsii

tér.1-
8. Xolck .Józscí, Rrtrlapcst, lrroncia tit ,l!.
9. LeIkes rstván, l3rl(lal)pst, X, -\plrftv

u, .14.
10. Lernc,r Gizella, Budapest, Kálvííia tér 11,
11, Lengyel }íancí, Simongát.
l2, Ifj. )líihalovit§ .láno§, Buclapcst, íiele:-

mcn u. 29.
13. }lolnrtr ílma, Győr.
l4. §íoharos Józscí, Budaprlst, í)onrhor,ári

u. 2.
15. Ncmetz Zoll:in, Ormosptrszta.
l6. Ncm€csck Aílolí, Butlllpl.st. }lttrrinl,i

u. 17.
17. Páldcák Klrira, l(őszeg, Máv. l+íny-

int€rrrátus.
18. }ladnay l]rzsébet, Székesíelrérlár"
19, Ifj. scmegi síin.dor. Ijrk,
2{). Sulyok Ilrzsóbct.
2l, §clrrágne,r lrén, Budapcst, II, Fri tt. 77,
22, Schler Eva, Bttrlapcst, Szarvas (iátror

út 5.
23, Szabó Olga, Szolnbathely.
2.1, Szijártó ilfrrgllrllrru. FíilöpszállÁs,
25. Tavl 11udolf, l]udnpest, \'árRIji u. 12.
26. Tóth A.nna, Esztergom.
27, Török Zsuzsánna, Nagyk:rnizsa.
28. Varsányi l(atnlin, Esztergotn.
29. \Ililhelm l:]va. Ijudn[ok.
30. Zagroczky Piroska, I]uda.fok.

A pályamunkák minden hó 20-ig liiildendők be

a DREHER c*olroládó§y6r
Budapest, X, postaliók 22. cimre.

A Magyaí Élet- és Jáfadék Biztosltó Inté-
zettel a Magyar cserkészször,etség az elmult
nyári táhorozásokra vonatkozóIag csoportos
balesctbiztrlsítási szerződést kötött. A bekö,
vetkez§tt sa!nálatos §zerencsétlensó§ek ezen
gondtrskodá.s iontosságát igazoltík. A Ma-
syar Élet és Járadék Bizttlsító lntézet attól
a célttiI vezéreltetve, hogy a biztosítást az
iíiúsás körében minél széleselrb kiirben meg-
kedveltesse, valamint, ho8y a takarékossá-
got is elősegítse, egy olyan akció lékehozlt-
sát vette tervbe, mely szerint az érdeklődő
cselkószek, kik bármilyen {élet-, baleseti-,
tűz-, betöréses lopás-. jég sth,) biztosí!ást
kötlietnek csekély áldozattal. A Magyar Élet
és .láraclék Bizto§ító Intézet egy perselyt
bclcsátana a biztosítirst kívínó cserkész íen,
delkezésére, nrelybe napi nóhány lillért kell
bedobnia. hogy annak leiében biztositási kót_
vényt kaphasson. Érdektődők közvetlenül a

,,Ma§yar Étet és Járadék Biztosltti lntézet,
mint Szövetkczet"-hr.z iordulianak (Budapest.
VI., Andrássy-ítt 8), a Magyar Cserkészre
valri hiv:rtkozírssaL

24



fit§ndó tisgüaróg i
zrrv§ríqlrln egérzséj ö§§

íI$

Huller

§zlt{szAPPAil

Üzteírésl|egylósl íelhívf,s
A üserkészbo}t §zijv§tkezet 1935 májtts

it-é}i tnrtoit közgyütéséből kiiolyólag ez év
végól$ legiellebl, 12llü darab, egyenként 5ű
Benpö névériékü iizlettészlegyzés eliogadását
hatáfozta sl.

Az alapszabályok 6. §-a értelmélren szövet-
kczeti t§g lehei birrki, elsősorban minden
irlgadalmat tett cserkész. cserkészcsapat"
cserkészhatóság, maga a }lagyar Cserkész-
szövetség és jtnnak rninden ragja, minden, a
Masyar Trlrisia Ször.etség. kebeIébe tartozó
tílri§taügy§§ület és minden leventecgyesüIet,
valamint mirrden belügyminiszterileg jóváha-
8yott egye§iijet és mintlezek tagjai, ha beló-
pési szándékát !l §zöveikezel igazgatóságánál
belclentette és az i§ez§atóság írltal mint tag
íelr,éteieti, kiskoríraknak a belépéshez szülői
vagy gyárnhaiósáxi beleegyez4§ csatolandó,

11. §. A tagr:k által beiizetendii e{y üzlet-
rész 5t), azaz ötveti pengőiren átlapittatik
meg, nel_v összeg az üzletrész jegyzésekor
iizeteridő be. Ehhez járnl a névérték |0, azan
tíz százalékániik ,megíolelő belépdsi dli, mely
a 4l. § órtelmébe* hirszrráltatik tel. A be-
iiz€ietí úzletrószr:kről ^n isazgatóság két
tasja által aláírt, sorszámm;il és osztalék-
szeívénn}el elláiüti iizletrészje§y állítandci
ki. Az iizletrészek ta illetó tac iulaidonát
képt:eik, tle el nem záklsoslthaiílk. Átruházá-
sok vagy engedményezések csek a; igazgaió-
sác jóváhacyásával eszkijzölhetők"

39, §, A ti§?ta nyere§ég ielosztása aképpen
tórténik, hosy abból t nóvérték 50lo-a oszta-
lékképpen kiosztásra kerül a t&§ok között.
A melaállapított osztaidk a köz§yíild§t követő
15. naptól kezdve a Szövetkeaet pénztáránál
vshctő fel. hn aszta|ék kiiizetése után fenn-
naradír összeg 3ü0/o-a a tartalékalarr növe[ó-
sére íordítandó, 600ls-a fel*tt, mint szabad

rtyereség fc}ett n közgyíil3s, leheti-lie* a jij-
cse rkész negha}lgatása uiát a cs*r}résu rtt,;ir,-
ga,lom céljaira szabadon rendeikezhetik,

A jeltln üíletrészje§yzd§§Fi kapcsl;iaiils.ir;
a Ször,etkezet igazsatóságt elhat;troztu" ltu{t,

a) olyan tegyzégeket ls ello8ad, ameiyck
jesyzííje arta válla}kozik, hosy a névérióhet
ós annak l0o/* belépési diját, tehát üzletté,
szenként összesen 55 pengőt részletekbet
legkésöbb l. évl december 31-ig fizetl be,

b) az űzlel'lésztuiajdonosnak évenként a-r
általuk jegyzett §zlre*ész névértékének erejéis
eszközölt kész,,oénzvásárlásrlk után 3, azaz
három százalék vásárlásl vls§zatérité§t üyúrt
és ezzel tulajdonképpen az alapszabályszeríl
5o/o tövedelmezőséget évi 8 rzázalékig lo*
kozza.

Részlotes lelvi!ágositásokkai kószsésge1
sztllgál a Cserkészbolt Szövetkezet igazsató,
sága, Brrdrpest, V., Nacy §ándor-utca 6.

-{. megío|t6sükot ós {tz úi róltvóüyekot n küvút-
kor,ő clm}c koll küldenl , ,,§3g8l..:EgIBí§3&l!

s6nyc" §opror, Bnueós olmnózlum.

Bsküldóndő október B1-1§.

l.,2. Képrejtvények.
(I{aütázy ?ibor, I3udapest.

4.
icsonka Fercne 592,)

SOkan kériúk ialálós kérdéseket. lttli::
a) &tilyen bet,ü az, lmit zá,rt ajirkkal mund-

hatrtnk ki ?
b).\1it lehet látni, lrabár nincs trste?
c) Milyen tiizsa nem terem kertben?

5.
{,}ávor ísiván, Győr,)

tlol van hiba a szövesbcn?
A kartl olyan öldöklő Eszköz, rrrellyc1 ít;

*]lenséget halontra lehet §emmi§íteni.

7.
iNy. €,, I}écel"}

Kózrnondás; embcrr, emniror, *mi:llcl
cmbeer.

Jrrtalmak: L dij J perrgö, ll. dij ? pe§sii,
ilL díj 1 psns('i, IV.*Vl. díi kölyv.

Üzenetek. F. J.,,Szornbirtlrely,Szeminárirrrn.
Arra a rejtvónyre. melyhez szerinted szak-
tudás kellett, 4ü0 megisjtó§ óíkezett.*rr, N.,
Dirisgyőr. Megkaptuk, átnéztük, A liasznál-
ható jön. * K" R., Kalocsa. tla a vers szel,
leme* és megüti a mértéket, szívesen ltoz-
zuk. Persze a rejtvény ügyes legyen benne"

- n. L., Pécs; A, Z., Bp,l M, B., Bp,; T. R,,
szeged. Rejtvényeink közlésének egyik seem-
pontja az, hogy a gyerekek sok íclól bizo-
nyos iajtájrit kérnek,

A többit a kiiv, számban.

Halló! Fénykép§zők! Nagyok is, kicslk ls!
pályázat! küldjetek be olyan képeí, anrely-
ről valamilyen, rnindnyájunktói ismr.rt nótit
vagy velíjs mondás jut eszünkbe,

A háron legiobban génzzel iutalmazzuk és
teközóljük a fejtvóflyrovatban. A kép meg-
lejtósét is küldjétek be a levólben,

Á bekültlött kép nagysÁga le,]a,lább 6X9
icByen,

flatáridií: nrrvembor 15,

0yorsan eíö a masrrtákkai.

dttg
lla!lamlslfu tussOlini

3. Számreitvény.
(tJjváry Béla. 94?,)

2, 4, 7, 5 * iiyen ernyö is van,
S, Z|, Z,3 - ilyen cserkész is val
5, l0, 1§ * $ liú.
16. ?, 14, l§, 1ö, 13 : állat.
2ü. 1í}, 19 : ára.
,4, 9, ei, Z0, tt : gyelogjáró.

'-22 
* c§erké§zítói3.

i-]

Hovatvezetól a 6,i. sz,,szt, Ászlrik-c§al}et

l{ajz*iját*§ nie§ e§y Ylifiii§§tl
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lDIDILID^§..
szERKEszTl : FoDoR ÁnrÁo

kis bűneFicér
Llgy krtztiiíiititt ii rloiog, }rogy örri kirárl<lulásra trreirtek

a Rtikák. A tél q }3etluin-tri voit; oti nregálltak, sátrat
vertek, táboroztak, Ponttrlásarr telt cl a tlélritán : c§erliésztekJ
rtókáztak, sok érrlr;kes rlolgot csirráltak, dle a kirán<lulásnak
igazi jelerrtő§éget nrégi§ két rerr<lltivüli kőrülnrény aclott, Ez
volt lnirrrlentk etótt az, lrogy a kis Ficór ós konrája a l-ajl<ó,
nta este rrent térnek haza az írrssel, mint közörrségesen,
Ilanem tovább is kint rnaradnak a Betluin-szigeten, eg5,ediii
prribálgatjálr tovább a tábqrozást, sőt * nagy szó !

még az éjszakát is kint tóltik. A násik rerrdkivúli körüinrén_v
pedig az cseményeknek az a stlra volt, mely azzal kezdődött,
hogy a l)uda, az őrs mókanestere egyszer csak valahog1,
meggyrrjtotta a túbortützet s errnek az egyszerű térrynek
tiibbrend|reli lon|os következnrénye lett. Előszijr is az, lrogy
mint lópről csorgfi tnéz, csak megindult az ajkalion a nóta
ós a hangulat irgy rnegdagadt, mint tejben a zsönrlc, Ám az
ördőngős Duda netn elégedett, tncg ezzel, rrráris újatlb rend-
kivüli nreglepetéssel készült végzetes nrerényletet elkövetni
a z§enge rókai szívek ellen. Ánrely rnerénylet perlig teljes
végzetes zordotrságában sikerült, lnert nyilvesszővel se
találhatott vele pontosabban, mint alrogy beletalált a Duda
a szíve közepébe minden Rókának azzal a költeményével,
melyet harsány lrangon ünigyen atlott elíj a tábortűz
lobogó lángja mellt:tt :

§íi vagyunk a Rókák,
Nem arnolyan fókák,
§e ütdögíiókák,
Csak kicsit bo}tókák.
Röpködnek a mókák,
Harsognak a nóták,,.
}!i vagyunk a Rókák,
SatanyánkaHolt-ág.,"

* Már nrint a Becluin-
tó -* tette htlzzá magyará-
zó}ag, cle torkára forrasz-
totta a további rnagyaráz-
kodást aa az ege,Lverő ,,hrrj-
huj-lrajrá", amely minl
mozsár durranása válasz-
tási alkalomkor, csak íet-
dörgött a Rókák to*ából.

*. Pedig volna még
cgy nagyün jó rínenr, &z,
hog;,, ,,pópák", csak sehogy
se tudom beleszerkeszteni
** tlatlogta a meghatódott
Duda.

-* A rnanóbaapópád-
dal ,-* sür.ített bele ekkor az
öreg Róka hangja. de hall-
juk csak, trrit mond utána:

Rtxrek ez :r, költemény, íiú l '['ucl<icl, nrit ? Megzenésitem l
Oly,an őrsi indulónk lesz, hrrgy na ! -* Ezt mondta utáua
az Öreg Róka s költő ird le a lelkeseclésnek azl a íeldurrarió
ttjabb rrrkánját, anrely e történelmi szal,akat követte,
}íert történelmiek voltak e szavak annak a fórfiúnak a
szájából. aki hires zenész volt. ország-világ előtt s akinek
nagacsinálta hegedüje ügy szrilt, mint az angyalok hár-
fája.

*- Ezeli vagyurrk tni * suttogta magában elérzéke-
rlyúlv,e a kis Ficér s most kiilöuiisen nagyon-nagyon büseke
volt az őrsére. f)e lebetett-e trem büszke, mikor még egy
ilyen örs nincs is talán az egész cserkészföld kerekségén l
Ilyen igazi cserkészek t Itt van mindjárt az Imsi, qki a
ny{rllai történt esetévcl irta be nevét vérnél pirosabb betűk-
kel a csapat történetébe, aztán a l,ajkó, a ,,m&dárenlbet",
a nradarak rejtett beszédének titkos beavatottja; nem is
szólva a Dudáról, akínek szárnyaló költői sze}leménél is
talán még szárnyalóbban szálltak merészröptű uyílvesszői.
De lám, ki ne hagyjuk valahogy a Pocit ! Aki csak a tavasz-
szal bukkant fel a feledós homályábót azon a bizonyos
tábortüzön s ma már világhíresség l Hog1, is volt csak
ez a clolog ? Ugy volt, hogy vadembertánccal lépett fel
az etnlókezete§ e§te a Poci, a fütykös lrelyett történetesen
hatalmas csont forgott a kezében. És éppen ezen fordult

meg minden, Mert ez tá-
ma§ztott sanda gyanut a
jelenlévő m{izeumigazgató-
barr, a gyanu pedig oly-
annyira beígazolódott, hogy
a csont valóban mamuí-
csont volt. A Poci ráve-
zettea múzeumot a lna-
mrrt lelőhelyére, az pedig
őt a halhatatlanság ország-
útjára.

Ezeken aztán igen el
lelretett merengeni, de mire
jól végiggondolt mindent a
kis Ficér, a Róka-őrs már
messze járt s nrár csak a
sorstársa, a Lajkó bíbelő-
dött rnellette az árván ma-
radt rombuszlapokkal. No
meg még valaki. Mert egy-
szer csa} érzi ám, hosy
megt{trja a meztelen lába*
szárát egy nedves orr. Ez a
nedves orr perlig nagyon í§-
merős volt és jólesett neki
fclismerni, mert az orrhoz
tartozó íej csakugyarr a
Morcos kutyáé volt.
Morcos, hű kutyám, tc:

,,^
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vag}- az'! Eijöttél, lr,]8! vígyázz ránt az éjszaka --
szólt és elérzékenyúlve símogattü. ilrc§ a hií eb borclstás
áilát a kis F'icér, I)e rnunkára fel ! Sátorlerés az első teendő.
Utána árkolás. Nincs ir,óvíe *- derül ki hanrarosan § a
Lajkó már síet is a kannával fei a tanyába, hrrgy végkép
rájuk ne sötétedjók. A kis lricér maradt így egyedül az
árkolással s az unalntas munkát jólesett volna neki bizony
egy kis beszélgetéssel fűszerezni, de lrogy a },Iorcos igen
kurtán-furcsáu felelgetett, megint csak magába tnélyedt, .*
Tenni ! Valami nagyot tenni t -.* parázslott még idegeiben
az elébb íelgyulladt lángolás. Az iskolában egyík osztály-
társa detektlvregérryben olvasla. hogy a gono§z emberek
éjjel szoktak settenkedni a bűn után. . , Hátlra éppen
most ? Miért ne ? . . " Oh, Istenem, nregvívni velük, a
bűnnel!...

Közben elkészúlt ae árok is s tllyan szép szögletesre
sikerúlt, hogy rrenr adta volrra sokért, lra az Öreg Róka
most látná l . . . Ejnye. nri valt ezzel a }Iorcossal ? Olyan
furcsán szaglálódik, turkál és prüszki)l . , " Ez a kutya
valamit érez l . . . Hopp ! .NIár is l Kiá]tás l Scgélykiáltás
a Sió felől. Egy fuldokló segély-
kiáltása, valarni gyerekhang.
Veszólyben egy clrrberi élet !
-_ süvített végig ae idegein,
nint drótrrn a villanros csengíi
berregése. Nem h,aboz}ratott,
nrár dobta is e} a kapát, zilráló
me]lel rnár fent is állott a sió
sáncán. A víz habjai g},ön-
gyös fodrokban kacsáztak
előtte, cle ott a forgóban hab-
zík a vlz, nrint a szória. }Iost
megcsobbant valami _- ott !

tltt! egy gyermekkar... -A víz már őszi hitteg lehet, de
netn tétovázbat - úszni tud*- hát belevetette magát a
zajIó ár}ia. Ssssz, dermesz-
tőbb a r,íz, mirrt ahog1- várta.
egyszeribe lrelemart az. ízmaiba,
mint orvul ölő méreg. Eg1,-
két karcsapást alig tett, mtiris
rnintha súlyos oszlo;lokat
emelgetett volna. Iziileteiberr
rnegcsikortlult valami: a sunyi
rém, a görcs § a szíve körül ts
mint}ra megtekererlett volna

Tc hős l 1'r: liős 1 ,- kiabá.lta tnár itcsszirői és tény, hog.v
a kis F'icért egyszeriben megütöLték a szavak és hog_l,
tirlajdr:nkóppetr ínár itt kezctőtlött. a kis Ficér bűne.És az
is hozzátartr:zott a kis Ficér bünéLrez, lrogy nrár be,telé
}raladtak a Simivel a városba * hordágyon cipelték a
nyornorultat, §íorcosról eg}, szót sc szóIt,

.d kis Ficér elérte vágyai netrrvábbját, rtregkapta az
óletmentő kitüntetést. Nagy iinnepélyességgel tűzték íel
neki, Á c§apat eg€tverő csatakiáltással ünrrepelte. A í:ő_

főcserkész kezet fogott vele, a parancsnok úr is kezet fogott
vele, még az Öreg Róka is Bczet fogoit vele, Ilyen neg-
tisztelte|és érte a kis Ficért, Es a kis Ficér most beteljesült
álrnaí Hóreb-lregyén nagyon-nagyon bolrlog lehetett yolna,
de csodálatosképpen még§e volt bolclog a kis F'icér, I{anetn,
mint érett §i},ümölcs a fán, c§ak c§ijtngött a feje § amint
ballagott hazafelé, a szép zöld szalagon az érem úgy ver-
deste a mellét. mintha a kitüntetés lrelyett legalább is
malomkövet akasztottak volna a rryakába.

§ ahogy közele<lett haza, még annál nyugtalarrabb lett
a kis Ficér és annál kétségbeesettebben kougatott kelblében

az a kis léIekharang, melynek
szív a neve közönségesen. S
móg akkor lett kiilöniislrép-
pen riadtan szornorü a kis

@ Ficér, nrikor egyszerre csak
,! elébe ugrott a Uorcos kutyája.
lI 

!-!Vl

,f' No pertig elrbcn nem lehettltt
/z 1 igazán setnmi fólős, mert a
!-Í. ' !íorcos ezt szeretetlről tette

liirtelen göíc§üri nozdulatokkal leszakitotta az órmét

l s saját kutyae.mlékezete óta' mintlig így szokta tolmá-
csolni a sztrctetét. Ils a }Iorcos
most is csak azért jött, hogy
kedvére tsóválhassa a farkát.
Ő igazán csak szeretni §ze-
retett volna, Iriszen a krrtyák
különben is egyszerű lelkek,
az ernberi érzelrnekből nem is
isrtrernek rnást, csak a §ze-
retetet, Nagyravágyás, hi(tság
nem isnreretes fogalmak a ktr-
tyai lelkekbcn. .És a kis Ficér

t*inw*, lnési§ megrenregett m()§t . . .

A kis Ficér bizony na-
gyon tnegváltozott, Szótlan lett
és konror, kerülte a pajtáso-
kat és a szegórry Morcos, lra

valarni jeges hüllő. . " Irgalnras lsten, §egít§ l , , .

f)e habarodni kezd mögötte a víz. . . Hejhó, Le vagy az,
Morcos ? Hát valóbarr a }íorcos prüszköl ott mögötte
a víetren és evez, mint valani csavargőzös. El is kerüli,
nincs előtte akadály, el is éri a fuldoklót. Látj.r ám a
kis Ficér, hogy ügyesen elkapja a szájával a nyorrorult
kezét, s kidúlledt szemmel evez is már visszafelé teljes
gőzze|" **. Drága, jó kutyám ! * suttogta s a kis Ficér
szívét dermerltében is negremegtette a meghatott§ág. --
Csak nrost mfu ővele ne történjék valami furcsa dolog l
Mert a Morcos már partot ért ; milycn furcsa, ni, {rgy íarol
ki a partra, s ki nem ereszti szálából a görcsö§en szorított
kezet. De most összeszorít,ott fogai közúl kínos vinnyogás
nyöszörög elő. - Nem bírod, szegény Morcos. ugy-e, nem
bírod ?

De már ott van, ő is, partra vergőclött. Együtt vonszol_
ják paÉra a nyomorultat. A cigány Sími volt, - Ez is
jól kíválasztotta a halászatot t - gondolta magában. -Vagy csak tán nern fürödni akart ? - Ne félj, Simi ! _-
bíztatta még meg, aetán serényen hozzákezdett az élet-
mentéshez azon c§uromvizes ruhájában, citerázó lábakkal,
és vacogó fogakkal. A víz kicsurgatása után sorra kerültek
az ö§§z€§ légzési módszerek s miközben a derék Morcos
rnotolla módjára kaszáló farkával c§ak úgy szórta rá a
perrnetet, mint a parfűmszóró, ogy§zer csak kinyílott a
silni szeme,

Ekkor ért oda I.ajkó lihegve a nagy futástól, .-- F'icér l

játókrrt kezcleményezeLt, elhítzbtlott előte mogorván.

- Ejnye, de büszke lett ez a kis Ficér *. csóválgatták
a fejüket a pajtások. * Mivel bánthattam meg a gazdá-
mat ? -* töprenget,t bizonyára lógó fülei között a lelrangolt.
Morcos.

De a kérdés visszhangtalanul zengett el az űrben,
a dráma dúlt tovább a lelkekben, rníg történt egy§zer ez
a különös eset. Az történt, hogy a kis Ficér a díszes érem
éppen a mellétr volt * €gyütt menetel a csapattal, nikor
a jártlán váratlanul szembe léptet ánr velük a Morcos.
Akkor a hű állat rávakkantott nagy órörnében, ő pedig
elsápaclt, nrint totten ért bűniis s tijrtónt vele, hogy az iclegei
között valahogy elpattant épperr az a szál, amely rugója
volt az egész gépezetnek. § hogy nern volt már ura akaratá-
nak, hát csak odakapott a melléhez hirtelen görc§ö§ mozdtt-
lattal és leszakította az érmet. Aztá,n zsebre gyűrte, mint
a rongyot és zokogás rohanta nreg a torkát. Ennyi történt
csupán, észre se vette talán senki ezt a nénta drámát, tltl
a kis Ficér már határozott.

Ahogy hazaért, bezárkózoLt a szobájába és különös
tlolgok művelésébe kezdett, Etőször is írt, nagy árkus
papírra hosszrl, nagy levelet irt, Pestre írta ezt a levelet
a kis Ficér, annak a bizonyos fő-fócserkésenek írta Pestre.
I(ülőnös dolgokat írt ebben a levélben a kis Ficér. Minrtent
megírt. §ííntlent megírt, ahogy történt. §ernmit se titkolt
el, A Morcost is megírta. A lelkét irta meg ebben a levólben
a kis Ficér. Még azt is írta ebben a levélben, hogy ö gono§z
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fiú. az-tárr l[esiiit csak a §{ori:tlsról ir| tit,hirs .lolgukal és
rné§ l}cleía8-tseli:tlil a l+vélbo li }torcos fón,vkripét is, arrrii
t üéza kdszítctt ról*, * nvár,in,

. . 
r,_l.n,,k r,égezteltl lrróg rr:jtr:lr:rcse]:b miiveictllez fogott

'ri his li'ir":Ér. l:li; prtlrlig r,liivcll* a, zscbóből *t gyülryörű órnret
:r zóitl §zalag$!t d.s *ltrrogatti kézztd br:lcgórrgyűlte puha
s*11.,etrrpapirba s }rrirrt }ralotti szemfötlöbe, beleesavarta
abba n relletretcs trOvélbc 615 q7 1rgdszct egy orvosságos skatu-
l1,átla tetr.ette el. Átkötiitte a kis csorrragr:t kék szalaggal
és tgl. kraj*ár koronás felével pirrrs pecsétet is szcrkesztett
rája" Rárajzolta rnég a cJrnet is s végre elvittt: a ki,r cst:nta-
girt a postára"

üsor.ia tri::t*nt,, ntert nini, rni|yen negkiirrn"vebbült
szir.vel. lépeget visszrifclé a kis §icér, lírn. tnúg ntltára ís
ráftlt:tlkezett a szája. Rrigyujtott a Rókák új őrsi ittduló-
jára ós \,égigíujta az esé§z Pincesororr olyan {ii tyorká,n
kísrrrctéberr, hogy rnég csigolya pali, a suszterinas is rncg-
ir,íg;,cite volna bizí.osan értc, }{ej, kis F'ic€r, van-e clrágábtt
kirrcs a tisztar léleknét ?.. .

Az idő kereke pedig csak foríaott tovább és ráforclult
éppen erre a.novenrberi v4sárn&pra.

Nég_vszögben ál1 az trtlvarolr a csapal. ven<léget vár.
.r\ kis Ficér szive söiét sejtelrnektől clobogclit. Eiőérzete
tnost §e csalta nteg, r§ert valóbtln az jült. aliire éppen gon-
rioll. Éppen az jött. A cserkészek vezdre jött. * Jaj nekt:d,
kis Ficér * ciiclertrgte egy fázós hang a szivében és lelrún;,,ta

a szernél, De így vclt ezztll csah, mirrt a §lrtlcc, ltrert cgl,.,
szer rrrégis csak a nevét hailja kiáltani;

P4rancs volt ir szlj. }tát előállott, nrort { püra§cs §zii-
vár,a talá.rr nrég az Istetr rryila eIé is orla illik állani.

-* §jnvc, kis Ficér -*.. szólalt rnes a cserlcószelr vczére"
-- jót látok-e t l:lol az életrtrerrtíi liilürrteté*erl ? \,Iill,eu
cscrkész vagy tc, kis Iricér ? §zabad-e arrnak egy pilla-
rraíra is iokcrtilni a mtlleriről ? f)eitrtéserrr tehát az, hog5,
rrrost e tnirrutumbtn feltííztik neked egy nrásik óielrrrentri-
liitúnietést, de * ínost jól figyelj ide * ennek trcm szabad,
ám többet ]ekeriilni solr{ il meltedriíl" Ezt azérl kapod,
mert nregprdórjlldl tiletet nt*nteni. A jó Isten pt,tlig a szán-
rlékot rrézi,

Mintlra v{{lailIi meseszelló álrnoL ttlvitrtott voJna a
szenrére és álntálian aranytlió potyogott volna rá, {tgy hul-
tottak reá a szavak, Iis ,l sok aranydió egyszer csrlk ólel-
mentő-k i,tü lrt etéssé v ;il iozott át és elvörösii tl i.itt ez t,n ílagyon,
a kis Fjcér. nr.ert érezte. hrrg_v valanrit szólani kellene neki
mégis. Fi pillarratban islrrerős vezényszó lrttrsarr fei a háta
móg.jtt, váratlan csak otlrtpcrdiit tnelléje a saját órsvezetlljc,
az Öreg Róka s nregáil tnelletí,t, mint a cövek.

-- }Iit kívártsz, Örcg Róka ? "* szólt hozzá a lri-íő-
cserk ész.

._ T-isztelettel jeletlteln. pótlétszálnjelentést szeret.lrék
tenni, tnert változás álioil be, a Rók.rt-őrsbetr. A 1larancstrrrli
úr rendeletére a Róka-íir§ egy perc ót:r egy fiatallal nleg-
g_varapodot"t : egy }íorcos rrevii kutyával . . Csapó Jenö

Élettne,n.íö űllo,íCIír
.,l ódcsi úttatuédő eggesüItl hitll{ulas lap!óbtttt, tL Ticr-

f r e urul -b att rrlarrslttm köuetkező elbes:é lt|seke!, Az ő engedeltttiik-
kel küldöm be a llIagyar Cserkészttek, mert gondolom, arti
i|júsállunkal ís |agiák érdekelni a köttetkt;z(j igaz töfilnetek
hűség t s, ako s álltttokrÓI, ntelgek g azd ái uI: ( Iettt meníeítilt, rneg.
Megiegyzem, lvgy a külíökli állaltlédő egyesüIelek tlz életnvntő
ú,llatoltat értnelckel szokklk kitüntetni. Ez ttúlunk srokatlanul
hang.cik, de hozzálaríozik a lört&tet hű előadasúhoz. Külötlben
ntilunk is nyernek kutydk érmeltet ktttgakiáIlítósokon, ( Rend.-
őrkutga, szépségtlerseng, vizsla, tléreb. koloréi, ds agrrrcís;aí
stb, ) A Grossuenediger ít,ttuasróI lauitták :úgtali le. Ar egyíIt
négy embert t.emetett et. I.1úrman meghallak, a negytdik, tr)tttts-
ntann uerctő lelesége éLetbt:n marad!. Életót a uele léuő berndt
hegyi kutyóiúnck köszönhe,li. A kuigu 21 órún út nem nwzdttlt
kétségbeesett úrnője meílőI. Jeges, dernteslő szél |ujl. á kutga
melléie feküdí, ígg óuta meg teste me.legétlel a neg|aggástól,
XIikor a2 as§ran!! a naga hidegben maidnenl elaludt, csarlúlatos,
szinte emberi okosúggal mindíg |elrancigúIta és megmentelle tt

biztos halúIt hozó óIomlóI. Amint embereket észlelt a közelben,
orlauezette őket, Az asszong megmenekült. Ez március 9-én
történt, A bécsi állatuédő eggesüIet a hűséges kutgút életmentő
irentmel tünlelte kt.

Á mrísik tőrtüut egy dédelgetett pósztorkutgúról, BettirííI,
szól, melg egg |rancia alpesi uttddsz tulajdonában uan. Az alpesi
uadászok kíuonultak, hogg eg11 szerencsé.tlenüI iart síelőt meg-
menlsenek. Az első kisérlet, a: illetőt lehozni a heggrőI, meg-
hiusult. Ujabb segítségért kelleIt menni. Bettg-t otthaggtúk a
katottdk a szerencsétlen ember mellell. Az okos kulga lu<ltu
kötelességét. 24 órún át nem mozdult az ídegen oldala mellil.
Teste melegéuel mentteíe meg a meg|agadstóI 30 |okos hidegben.

Ez az eseméng maidnem ugganakkar történt a Sauogai
cllpesekben, mint a dúsik szereneséllenség a Grossvenedigeren,
24 óra telt bele, míg a katonúk vissza tudtak jönni újabb segtt-

séggel. Belt.i Ineg §cn,r nulztlltlt a *+irüll ember mellőI ezalQlt az
idő ulatt. A: íIlrlíI íletbat nluratll !

^ 
kalonák bolclagan gkartúk megiulalnazrti Bettit. Siltto,

gtlltiik, és zsebűkbett ktresgdtek ualami ió talat utún. De a kutya
nem nyúIt sernnilrel. frrőuel kísaúadttottu magát a simogató
keze]c kijzül és ng|Isebi'sett rohant le a vöIgybe. Lihegue, kímerüI,
ten ért hazu, ügorsan. búe|eküd.t egg kosúrba, melyben kis |íai
voll.ak elhelgezue ós megsraplatía őket.

Sok óru telt el, rnig a ltatondk leértek a völggbe a Betti által
me g me ntett tur i.slátt aI.

Frantíaotszóglban is tlan tillatuédő egyt,sülel, metget oí|.

tanúcsnak neueznek, mégpedig az állaloklcal szemben ua!ó
i.gazsú11 lanácsánalr. A lyoni lcormángzó beküldöít e,hhez az
egyIet.hez egg beaduúny!, ntelgben kérte, lwgg a derék Beltít
íürtlcsstik Jt,i.

Trantbitaszó harsogtltt, a szúrad uiggazz tillúsbttll lltlt,
midőtt Bulattl hadnagg hangos szóual oluasta |el a paranesol
és azután |elcsatolla. a hős kutllcira az ezüstémet.

X,Iég egg kutgdt |ognak kitünteltti. Firlinger Júzse| brituti
lakos éIetét kutgáia ggors közbelépésének köszönhtti. Eittek
ideién Sighartingbóí haza|elé ballagolt egy erdőn kcresztüI,
mütőn egg |a nlögüI hítlelett előbultkant csauargó |tttltós baltal
kerében rúkióltott: ,,L pénzede.t, uagg életedet !" Firlinger
úrlror§an |éIreugrotl, ezttltal ktlriilte , el a c,sallásl, melltr |ciérc'ibtt 

mérae, Kutgája azonbut rdugrotl ag emberre és olg erővel
harapotí belé a kezébe, hagg a csauargó a botat elejtette és elro,
hant,

A derék bécsi rcndőrkulga Dangus isnút bebizongitotlu.
milgen fin.om szimatia uan. Móitts 10,én tudttalcvőteg nvg-
ggílkolua találtúk Micsenbach mellett az erdőbett Stangel
Eúralg uadószt. Yailorzók úItlozal.a lett. Dangust odtsuezellél;
a ggilkosság színhelgére és ő egyhamar nlJonvű, uczr.ttll. Kiszi,
matolla a ggilkos buuóhelgét. A csettdíírség letarlóztatla
Buchegget Ferenc uad"orzól, a gllilkost. Anrbrózy {i3 örgyn il

A }íasvar Cserkészszövetség Htvatalos LapJa. Elűfizetést áru egy élTe 3 pcngő, emely sgvszerTo kü|rlenrlő be. Egl'cs_szám_ ánr 2O_Íillór._ f,sr:kksz:itltlrl

Kiadia a lllngyaí C§erké§zgzövct§óg.

fu
}lAllG§zEREK
FUYÓ§ És szÁlnanHóNlKA
ZENEKAROK REMÉNVl

HANG§ZERTELEPE BUbAPE§T, vl, K|RÁLY U. §8

legjobb
lo8o lcróbb
beszerzése_
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A szerkoszt6§t lrányitie: Éry Srrril

§zélsesíellér\zár
Szent István városa, ez az ősi koronázó város. *

rnely talai közt látta a magyar iíitiság liliomos eszmény-
képét s föltljébe fogadhatta a szent országalapitón kezdve
egész sorát a királyoknak, -- & Vértes déli lábánál, a Velencei
tó közvetlen közelében teriil el, A íöldrajzí helyzet követ-
keztóben már,a rónrai korban erősség vtllt. A környező
[loc§ara§, ingoványos l,idék kitűnő védelrnet biztosított a
,,§ziget" lakói részére. A körötte elterülő hatalrnas, ter-
ínékeny síkság pedig kír,ánatossá tette a megszállást, Hon-
foglaló Árpád családjának szemelte ki a virtóket, hol azután
szent Islván -* a rótnai telep helyérr * hatalmas bazilikát
emelteteft, királyi palotát építtetett s így nópes várost
íejlesztett, Itt tartotta Szent Istvárr király az évenkint
Nagyboldrrga§§zony napján szokásos tórvénynapot is.

§ajnos, errői a korról csak néhány töredék kő, csonka
o§zlop regél s csak egykori feljegyzésekből ismerhetjiik rneg
a város képét. Az emlékek a későbbi itiők zavaros világának
estek áldozatátrl.

A ,város jeientősége százatlokon keresztül egyre nöye-
kedik. Itt történt §zent István, Szent
rmre herceg ós Szent Gellért púspök
szentté avatása, valamint itt hirdette ki
II. Endre az úgynevezett Andrásgye-
pen 7222-ben az arang bulldt.

A tatárdillástól a szerencsés fek-
vés mentette meg a r,árost s íg1, hossz{t
időn keresztüI meg tutlta őrizni jelerr-
tőségót. Zsigmoncl királ1,, }Iátyás király
ideje a várrrs legtüntlöklőbb napjai
közé tartozik. A török hódoltság azon-
ban teljesen tönkretette a virágzó,
fényben {rszó várost, mel_v a íelsza-
badulás után csak lassan tuc1 ismét
gazdaságilag és műveltségileg romjai-
ból kilábalni. Azonbannemzettörténeti
szerepét azóta sem tudta visszaszerezni
s így csak a dicső rnult áz, mellyel
a mai magyarság értékeit nregóvni és
új erőre buzdítarri tudja.

Székesfehórvár ma egyike Dunán-
túl egyre fejlődő városainak, Jelen-
tősége a Balatonra irányuló idegen-
lorgaiom következtében növekszik. $Iint
megyeközpont sok közhivatala van. eze-
ken kívúl püspi}kség, katonai dandár-

paranc§nok§ág és repülőtelep széklrelye; rövitllruilántü
ráelióadója újabban Arnerikábarr élő magyar testvóreink
részére is kültl lríreket, Másik adója állami hírszolgálatot
lát el. Sok iskolája révén (áll. főreál, ciszterci reálgimnázium,
felső kereskedelmi, tarrítónőképző, leánygilnnázium stb,)
nagy művelődési központ ís. Falai köet tanult, illetr.e
tanított Vörösrnarty Mihály, Ányos PáI, Virág Benedek.

A magyar művelődéstörténetet m{rzeumának római-
kori kíigyújteménye , ősembertani gyúitése, valamint a
városban még látható barok-korbeli épületek, templomok
s templomfestrnények gazdagitják. (Pl. a Yárosháza,
ptispöki palota, ciszterci rendház stb.) Fóltve őrzött kincse
nrég a íehérváriaknak a vár ősrégi kőfalának maradványa is.
A Székesegyház kincseskamrájában őrzik §zent Gellért
púspök és Szent István ereklyéjét, a Ferencrenüek temp-
lotnában pedig Szent Imréét,

A lakosság (kereken 40.000 fő) nagyrésze föl<lnrűvelő
gazda. Gyáripara jelentélitelen ; mint kereskedeltni gócpont
is inkábtl csak a vidék gazdáinak gabona- és gyümölcs-

ter}nése szenrpontjából bír jelentőség-
gel. Egy-egy hetipiac valóságos kocsi-
népvándorlás a városba.

közvetlen közelében van az ás-
ványvizéről or§zághíre§ l\íoha (Ágnes-
torrás) és a Velerrcei-tó, mely mint
nyári üdüIöhely és fürdőhely tokcrza-
tosan fejlődik. Á nádassal részben be-
nőtt tó nemc§ak érdekes és meseszerű,
harrenr a csónakázóknak, vitorlázókna]c,
s téleu a téli sportolóknak (fakutya,
korcsolyázás, jégszánkó) veszélytelen
örönret §zerez. A náclas állatvilága ter-
mészetrajzi szempontból, nyujt sok
ritka ólvezetet. Nekünk cserkészekrrek
elég mostoha fekvésű a város, tnerL
olyan közvetlen környéke nitrcs, ahol
igazi cserkészéletet lehetne élni. Nagy,
gazdagon tei.mő síkságon terül eI s az
enyhet adó erdők, lregyes-völgyes vidé-
kek bizony csak vas{rttal közelíthetők
meg l Még víziéletet sem folytatlratunk
valamennyien, tlrert a várost csak az ősi
moc§ara§ területet behálózó csatornák
veszik körül; az elóbb említett Velencei-
tó is csak vasítttal érhetó el,Ld|}cső-tltct (rr PnlolliJialltr lrtlvérrl

{

n ci§ztu,citák teInplonra városházal'üspöki palota, lráttd,rben
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}ledilarrirc§íJt tt|l_anirL g kalliar"rl"

A lipanyolok felfedtlaték Árrrerikát, irl*§ i§ lrrjrtitr-ittáii
és ei t;rlált törnórrtelen kincset s<rrra, hajóra ra}rtúJr, hog1,
lraza*;eállltsák §panyolországba, I{a kal,ózok ncru vitoriáz-
rrak a tenger*n, hát a kincsek lrr.lnyodalom nétkiil vándoroi_
tak volna a sJ:anyoi kiráiy kinestárába, Azotlban a zsák-
márry szántrllan kalózt Árreriká}:la csaiogalutt. Á főliacii-
szái,lástrliat Mexiko kózelében, Iortuga szigelérr iitötték fet s

ebből a kis kikötőből csaptak lt az {rtékes terhet hordó
hajókra. . . !

§gy sztip nap{,n híre terjedi itt Tot,tttgt'lu, hogy eg_v

na§y §perryol §ály{l színült,ig tele arannyal, ezüsttel, rirága
íüszeríélév*l, eJhagyta a rnexikói UiOa bizlos kikötőjét és
€sy€rr$§íl"t §urópa felrl suhan bontott vi|orlá,val.

Á vakmerő kalózok, a ,,flitrusz|i"-ak, úgy vólték, Irog1,

joli}: l*nlrr:,'bae,l a, r*rrgelcg dragaság * *ajál t.sr,l,ri
ket. lüitené mi_l§ {1 §pányol király vasládái lrr:l_y*tl.

. A sparlyot lrajóri a,"I"{irlalgrr".n, lruszotr-
négy 6*rú nleretztgotte sötót toyltát ós rrrirrd,
azálLal. hogy rrelréz ter}re alatt }ítélyen §3áI1-
tottír ár vizet, pompás vitorlázata §íárnyáIt gyor-
san }ra|adt és olyan könnyedérr mozgott, alrár a
,-lelfinck.

Tehál elhatározták a Tortuga kikötőjében,
lrtlgy összetr;}roroazák a i<atózhqdat evégből, hogy
elragarllrassák az *rirty-ezüsl szállítmá,nyt ás

§zere,iik a viíorlást

szétriszthassák a ítibusztialr között. }iteJnsokára úNrakó-
szen állt a gyorsjáratú, nraga§ árbótos vitorl.ás, a rn&t-
rózok íeltiltött6k zord kalózábrrázatukat és cifra rulráju-
kat, aláírták szeruődésüket a kapitánnyai, aeuián pus-
kaport, ágyúgolyót, kardot, pisztol;rt, curáJtlyát, va§*
macskát § minden lnást, ami csak szi,ikséges a csatá-
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lir:a, & haj*ra hoi,ciliili,, til;r.|11 i'cir:trri{,ák ;i iii:jri ti.r|jára lrijrr
a felreie. ltanent a íeJrér lobogtit, :il}|i azt jeleniel.{c,
htgy iil* nenr & nragr.rk s:rakáil.ára, ellerrktröltltr; frart*ia
király! asáknrárryolti engedellyel kai,5tkodrruk s a,trienrryirr:
c§ak az imtlolygó vitorlarrttlakc}r! daga{l{'} vitoriáktól tellctt,
$ly §sbe§en sietttk a kalanrlra.

Ilogy jobbatr teljék az itlő, lrirlrrarábh fogyjr:rr ii lrt]§$zú
út, hogy a nagy forróságban el rr,e lankadjorr figyclrnúk, hál
nótára gyrrjtottak, vígra, bírsra, ve*ye§t. }iótáztak rra1l-
hosszant, mígnem liirtelen kiáltás lrang*ott a hajó orráról:

*- vitorla a láthatáron l
Miuden tokintet. a jelzet,t, irá:ryba íordull kérnlelőrlve és

rcividesen dörgő éljenzés hírcielt*l hogy a flibrmetiak tétryl,eg
ráqkqdtak a fényes spatryol hadihajóra *- § ajíri fonLos, vel*
€g},-ütt az aranyra_ezüstre is,

{*-

l};:;t*.1er

ö., 
"',|J", - o
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vir*ri.jkk;r} aí}il.iíl ii
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Sortűz §ortúzt"o roppan.,. dúl rr c_qatn
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A spanyol gálya parancsnoka Dr:n Álvarez de Ruíz de
Aintovaáar 

-det-Fuerrtes-Álmentiialajo y üornee trevezetü
spanyol grarid volt. A katózhqiót visaont *, hlres*neveuetes
Bárányszívű kapitány irányltr:tta"

"{ Bárányszivű üdvőzletet intett Don Áivarez íeléu
azuián egyik _sortúzet a másik után adaita ág:y{tibó}, a
soanvoloki'a. Ők nem kevésbé heves tűzzel viszcrnozták ;

s)axiotat a vitorlák, ropogtak az árbócok, rombatlőlt a
hajók fedélzete, recsege|t-ropogstt a_korlátjuk. Azonban a
spányot hajó testvórek k§zött is legatább ötször olyan erős
Ütt nrint ir kalózoXe. Tőkéletesen lonccsá lőtte e}lenfelét,

_,_]

t9o

Csáklyáz a spartyol, .. közelhart:

egyik ágyügerl3,ója a kalózok parancsnoki hüját lrrindencstő1
a hullámok közé soclorta, Ekkor a rettenthetellen Bárány-
szívű kapitány sajátkezűleg megcsákl1,,ázta a ,,F[id*lgot" és
pararrcsot arlott negr*hanására. Test-trlst ell,en kúzdcnek,
izr;rn_vű felftlrclulás tlirl a sparr1,olok íetléieetdrr, akik lninrl*
inkátrb szorult helyzett,e kerú]rlek. YégüI is a zsákmányoiók
erőt vesanek rajtrrk. Don Alvarez cle Ruiz , . . és a tóbbi. . .

és a többi, átadja karctját Bárányseír,ii kapitánynak, azután,
követí emlrereit a fogságba. A csata után a győzők úgyahogy
kijavitiák sórült hajójukat és diadallal térnok vissza Tortttga
kikötőjébe, hol a esákmányt egyenlően, closztják ós arról
§eín feledke.znek meg, hogy átadják a sziget kortnányzójának
a köteles tizedrószt. A kormányzó na§y ünnepélyt lentlcz a
győzők tiszteletére és *rre meghívja a spanyolok&t is, nrert
vitézül harcoltak.

És az ünnepségen a gyözök, legyőzöttek eg}"ütt éneltel-
nek, tánccrlnak. Igy végződik a kalantl.

Néha az is megesik, hogy a sparryolok győzik ie a
kalózokat. Akkor ők vonulnak haza gyi,ízelrre§en a ftiglyaik,
kal és viselkednek ugyanúgy, rníntha a kalózok g;,őztek
volna. Pdpaszemes kigyó.

Drlrr :\lvarcz át lt\,{l!! ia l,:ll,(titll lJárlinvszívÜ:tell
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Takar§ko§§li§.

-, Miéri *r*x:" l1*ra{ri dr..],,1,)i :j ii;,i:t] i'.lr;,

\,,r dnkt!]rii jJ ,t k ii{r,i,,, , ,\ ,. ; ,, \,

lliszel ö .til{l] is k,::,cihetnil,
-- Csaklrogy §lkrll d,rjit,';i i l:

viziláll, i-i ,]:t;|{.t §eíiJi i1}-!r,
.:,

A biról Öt ávvel ele}iiit ilélte* ei §}r§á{
trabátlopásért ós megi*t ilt 9a,lI

A vádlott: De bíró rir kár+m. $gy k.*|tál
§e§! rartt§t öt évig!

,i. i;nitil,: Mikr,,r itc,"!!iia,ll:jsa. t_, ]eszcdnl
t:l l}nál?

Í{*rl:tj : i..tiib;:tl. mi'lrol .1 k:r:el., lls:,iii.

lrl*ge *: §; jói er-itiókszeni. : ti-r r mé{ két
,z*lty:;l*rn vl.;li ;Ii :: i.lll}l;;l.

A |:1*si: ig;r:. i§ln. da ; zl l:: :l,;lrrllr;ttuk
,, i;r,\,,- ' i] ,,: ,,."i l i ," ./, lll}-

.] l)il.

1lcrrild§: V;riri:;riliiltlg add;; üi:;j!.k ]tt,
irrí* i*iíllrdlrir)k,]:l dhsé{iiii.

Pir-,l:ár l $rlsáilai, uí;r,in. .jl]1,1 ! l'.],e ,,]e ,{:
,',!:!11)l ?iillifik.

llliért viszsd a válladon a biciklidel?
üert zorrgorázni tanúl0k és a tanárom

úregtilt$ttat hogy pedáli használiak,

' _l1:]:]-\r'\
\-\ 1

i;:-eány: llirnl- é..,ils l trlhtltt* lr:icri?
:J:lil:: Kéiér,:.!
.t'<':i"ly: }1irül lá|ni ezl?
: ]::\Z. .{ szarviiról.
-_ , . ,l:-,, P,:rsz,:. hiszerl kér ,izll t,;l .:ltl}

){
l1, *.'|

ilcl}FcG)§Kú,A

§zeré*y*óg.
A iuldohlól §egltség! §€gi{§§!.í §eru t§dn*

úszni !
Partonálló ember: É§ §em t{dok, még§em

csinálok olyan nagv hühót belöle.

A bíró: ]lliéri gondotia, hogv a vádlott ré*
§ze8 volt?

A rendör: üert egy taxí§orörr*l ye§zek*-
d€t|.

A bíró: íliszen ez nr;m bizonyl; semmit!
A rendőr: lgen án. c§akhügy ott ,l*fi i§

t oIt taxisoíi,. !

űyahorlatigsan.
T.lrítijnó, 11i ,d*1, jt:rrr trtdjátok, layOrc,

kek, lrog1,, ini r lü rijr, \i,:r. ,trncsi, mit né-
zel nleg, h3 rttdni a|:ar,ld, ht,{v tisz!a vagy-e?

Jancsi: \ i(i:i,ilk];,1i!t, kislrszoitv.. kdr*nr !

Taniió: }liéít rte§} vi)ltál legítóltb iíancia
óráu ?

Ja:rcsi: Tanitli úr kérem, tlyan rekedl vol-
tam, bo§í mé* maqíarul is nehezeo tldtam
lt*szélni.

§azdasági §uakéri€lem.
lliú gazriátz; P*rsze a magu* ósdl gazrtál-

hodá§áyel semmir* §s lehet fienni, póldául
maga §xen a {ác ttizr:tlr-álii ,l{{n toflncl tí?
kiió almát sen"

Öreg gaztl*l §e*r iitxi .§glvl k*l6s!r!:ó, mr:rt
er rlill cf;t,

Tolnai"ny*mdo, rtrólynycmd*t, §lrd*:,!*cf,

o
4l::'/'-'

* i}li akarsr te l§tni, Kaí§§i, h* meg-
nö§r?* Először ti§za, mert ezl a paps akarla,
auután pa§. mert ert a rnama rkaria *s vé-
sül §olór. m§rt ,2 €n akarok lennl.

Koidus; A*s;,.,lttyrriit. tl*iJl l*1l*il vl;]1ax
i]yen áltr;:prrlb:tl,

A? i]§,jzi}ny: l,ilIlrrt_ llr::N :; 1.1ll]ii,_,.,- ,t llrÍ"
;lk k,r::,ir :alil]litr.] i,]:]

|.lc§$Z
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