


,,ő,, ,az öpsnlEN
Kcrives Öosi! Régóta igórem rnítr, ho$y

vélcrnónyt mondok új őrsvezetónkról. Tudod,
hog!, rossz levélíró vagytlk s ,különösen kel-
ienreiiett dr,rlgot rrem szivesen írok. Az nyug-
tat me§ csak, hogy l'e is isnrere d, ,,Őt".
(Ncm akarom a n,evét leírIti, irgy is tudjuk,
hosy kiríjl van sz<i, nevezzük nagy ,.()".ne,k.)

kezdjük a dícséretieI! utóvégre cserké.szek
vagyudk! 'lehát: Ö a pr<ibák anyagában tóké-
letescn otthonos, pclntosan ismeri az összes
kü,lönpróbák iköVete,lményoit s amelyiken meg-
felelt, azt,nyugodt lelkiismercltel mondhatonr,
a lleraapróbb részéis ttldja is. Tábortüzeknél
sokszor szerepelt és mirrden ,,száma" sikert
hozott. A cse,rkószélet czernyi gyakorlati
aprósága a kisujjában van. Szóval talpiri cser-
kész volna, 'ha . , . §s itt álljunk mcg egy
kicsitI Esy,etlen .hi,bájár(l] szeretnék irni. Első
tokinictre ne,m látszik ,nagynak és mésis
súlvos, igen súlyos Iriba. különósen azért,
mert ö,rsöt vezet.

örsének esyik tasjával beszéltem a mult-
kor, kérdezett tő,tcm valzlmi gyakollati apf>
sirgot. Amennyjle tudásom engedte, pontos

választ adtam, de meskérdeztem, miért nem
iordult közvietlenül az őrsvezetőjéhez? Hiszen
azzal mindennap találkozik. ,,Tudod, Lajcsi
bá' * fiangzott a váIasz, - ,iéiek tőle vala-
mit kérdezni. Ő annyira ,,tutl", lr<lgy kine-
vetne és ,az ósszejövetelen ta]árr még ki is
íigurázna!" Megpróbáltam Pityunak mcgm,a-
,sy.arázni, hogy én Őt nem ilyenlerk isnerem,
de csak a íe!ét rízla: ,,Pedig úg1, van, hidd
cl. Lajcsi bá'!"

Ettől keedvc jobbarr ütcgíigycll€m Üt. Kér-
dezgottom a többi ,.Mcdvét", Hlrncntem egr*-

két összejövetcliikre -,- és sajn<rs - igaza1
kcll adnom Pityurrak. A kis ,,Macktjk" ne:n

merttck (}hozzir fordrrlrri §em a diilkólct. scn]

a cserkészélei apríi kérdéseivel, Nenr ítgy jár

a gondjaira bízolt ,,l}ocsok" kóZiitt, mint Il

szorető itiösebb te,stvér. hattetrr trrirtt valalni
szi§orú, zord pro{esszor. Ncm szeretettcl
veze|i az őrsét, ltanenl katetlrárl iil és elő-
atlásokat iait. t-olyiton érezteti veiük, hosy Ő
m,ennyivel többet tnd é§ mellette rnilyen but:t

néti a többi.

tr_. ;: .] ] _ .]: i :::.il] ;lcszéj;li szc-
ra:'|:::-. l j: :.,: , t]arl1-.r)tI ei-
kíst:: - ]r:] ._,- ::,,: :l-;, ii,rrrtlílirrr (")

iles;:e,:. :,:]_- :, : ,, : :i .ulbrrt:ibb íiú-
klti :;=-:::: .-] - :,..1l,c. Le,hctetlenii!
crsIilba -ic::::::-:,: : _:]:-: .i!' icieig. Ncnl
tud.]a lr:.ic::.,-_ : .. ._l .:;ri mag_varázltt
után neln :.i;::,::r: ,1:j ", ; _,: :emmit. lli/lba
akartam iöb5s: _: ':.:::]..: ::.::: szóár,adailit:
nem sikerüli, E.:.:: ,.:.: :,: :],,:a ]'éstd, Öcsi.
'fe jobban is;ne:.: :- -,:,';_-,;r]<at, arnikor
talán szóhoz ]u::.:::. ., . -:i.Jre atjhatod,

hogy lez íg1, llcn ::-...1, ,. : : §e lIIx t{irc-
kedjen, horl, es_.ji. _i :] ,.-::. tutiásírt, ha-

nejn arra. h()i\, :::::]::, \c riasszii c]

ntagírtól a ..-\1ac^ :::: .,.: ,-: i,czcssc fjkct
az igaz.\ óI! ] lzc:. ': i, :- szeíeletévc],
hogy.legyen bálc:.:-:" __ ',;:dulni prob-

lómáikkai. Értesse ::... , " _,: l;:,§], szorsa-
lomma!, kitartássai .-: .. l _: ]iirak a csef-
készideíl kózc]úbr ]"..:: :, :, ha]ad, csak
clkerlvetleníti cS!::.:: . : :- -:.:] cserkész-
rlunkirtól ds igaza ]t:. l : . _- .|:. xmikoí azt
mondta;,,A cserkész:;.*,: : :.:.:.,zelíieni lghc-
tct.l0n al egyszerŰ. !,.,::.., ;:_::rk. azt csak
a kiválasztottak érhel'.; ..| .',1 ; ;ie szercie-
ict YiSZ a most mé:] :3;:: _:,, :-:..-i-, kis ,.Mac-
krik" ki.rzé. () is sze:<:.:.: , : ,: ls tirdása,
mLln,kája nem irárirra. :;,:.:- ,:s.ll-jira vírlik
iirsén keresztiil a cs;t;,r:::;.:: {kltrlr majd
sikerül .,fmbcrebb embe:l - :-,:i\ 3:ilbb n]a-
g},art" ncvelni belőliik. K',.,_::. : -i:},rlk. vaj-
jrtn szr]t értesz-e r.,ele?

11elcg cse,rkósZ SZcIt:c:iJ, :: s:,rl:e];k:
Laicsi.

I{,ATLDltAN Ül-

nNRIt(l.NAI{
a kitünö szomj csil}apító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egészséges ital,
mely különösen
hosszabb túráknál
nagy ellenállÓké-
pességet kölcsönöz.

*
Kizárólagcrsan honi nyer§-
anyagokbót gyártja a
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nagykanizsai és moson-
szen tjáttclsi lrazai gyáraibarl
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?aftős, fel a űo.lnllolr.ot!

é

iílptinp R,udyarcl ller§e
Paitds, ki versem oluastd, Ie.ggen uaserős karotl,
Szerettidet cserben ne haggja qészség, u fő,
Napsugaras boldogstigot, éltet, eredméngt acló. ]

|üIedben |algton csengjen-zengjen a uészes uryg lítok,
EItsok-sok, halalmas iemzet és cggszer mind elht*otl.
Síriukra penntiual trt búcsllzót a lörténelem:
Eggszerű a maggardzul: ez a nép nem gondolkodott ! . ..
Légg résen ! - kitlönben hakilba hailik tit homlakol.

I7a s:envdrc hrilgog borul, ha trsted tcitt ggötti kín,
Béna uaoy és urcodan ublt a Iáz. ne tétouázz !
Lelked repülhel díadalmasan, alcdr a fafuisr.
Ggengc porhüuelyen ggőzelmet arat ar'akarat.
Elődid uultak s:timusan. dit:sősénük raouao,, ditsőséqükn, G"Lcsaseguw raggag,
Miként piras |ényben tiindöklő, órids ttlzttillagú.
§úi/otí í! sor,s ökle; uúí, íerd"e udzzll al"katatt?§úi/otí í! sol.s ökle; uúí, terde udzzll

&

,//

L i! §', t^űi' lőnál- * ;iő á ű;ll - ;ű - 
i'ri ű" íri iito xo a t

Gerinced, ép ! Ellenben szellemed tétaaa taltin,
Lustdn tesped, mínt ngers ilggug aüg!] hamakként szét|ol11ott';
Edredd mugad |fufimóilra s maid togja tested leaott
Erősítni lelkerl, níg a ggeplőt megragadlníod !
EkénL ueszi rt derék louas pariprijdt kézbe,
Hotlu a magos otít teletl ralsoltiual ultalkészíse.
Gúlra hopp ! nc nud ki elnarad : a roskadt kullogót,
Lérlg résen !--^ hairti, mast előre és |el a hamlokoi !

§erllrni c |ölilött - ntúut*zel, s:épség,lcíncs es tudomring,
Hírnéu, utigy, gazdagscig ipur, netn létakaszló hidng ! -

De elpusztuls: és szél sodoria clhaló sóhajod,
IIa |elejted uz ősi löruéngt, hogg * |eI a homlokot !

Sztuünk biz utgan tiiktet: dobbandst nem téaesáő, :, ]

Eszünk mélg, I_tideg ; szdmos kósza udggaí latraoet;
Eles szemtink kőrögön, oörönggön merészen nezet,
Lelkünk törhetetlen, ha elfdrad ís a ftús, a Iesl.
Lankadó uiltigunk erre a'd,aua, er,őre udr,
Hogg böoúljün előlie uégtetenig a ldthatdr !
Ti, úí nemzedék gllermekei, harcost kár honotok ,
Légg résen * mindig tettre készen és * |el a homlokot !

€
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'leritéken a ,.duhuta"

'' Kedves Magyar Cserkész l
il{ivel bizonyára kíváncsi vagy aTTa. rnitént festhet a négus

nyaralópalotája, hát mogmutatom, de csak messziről. Közelebb
nem engedetL az őrség, lehet, hogy a fénl,képezőgépem bombának
néztélx és féltek, hogy a palota alá dugom. Az esetleges tévedések
elkeriilése végett i ez a palota nem Addis-Ábebában található,
hanem Dire-Dauában, {rgy féltiton Dzsibrrti és a fővárost össze-
kötő vas{rtvonal mentén. Amint látjátok, féIeimetes ágytlk .őrzik
a királyok-királya nyaralóját. Csupán egy a hibájuk. Nem sülnek
el. Még a megboldogult Menelik vásárolta ezeket az őskori ször-
nyetegeket, összesen vagy száz darabot, nehéz aranypénzért eglr
osztrák vállalkozótól. Dzsibutiig egészségesen megérkeztek annak-
idején, rnire azonban Dire-Dauába vontatták az ágyúka1, nrínden
mozgatható alkatrészüket lelopcíosták a derék benszülöttek. Most
eszi őket az enyészet meg a rozsda és némán tűrü, hogy a kínai
és az egyik itt élő magyar barátom rneglovagolja csövüket.

Dire-Daua különben unalmas porfészek és mert az embor
lrenyélósből nem él meg, telrát hamarosan elvonatoztunk Ádttis-
Abebába, hogy utat építsünk a főváros és Djuma tartomány
között. Djuma, Abesszínia legtermékdnyebb vidéke. A kávó*
cserjék vadon virulnalc és valóságos erdőket al}iotnak ezen a
tájon, mely - rqondhatnám -_ Áddis-Abeba éléskamrája. Ma
már teherautók szállítják innen az ótelmiszert a főr,árosba,-do
míg traktorainkkal nem vágtunk tisztességes utat, az ill,esmiről
szó sem lehetett, metL az országírt egy patakmeder volt. Ezt
elóggé ókesszó|őan bizonyítja a mellékelt kép. A serén1, munka
mellett azért kis halászgatásra is jutott idő errefelé a }íodjo
folyó forrásvidékén. A parton álldogáló furcsa fák, tánl-érakácok
és a réten, ott trllnan, rengeteg margarétaformájri, kénsáLrga virág
virít. Persze csakTa három hónapon keresztül tartó esös évszak
atatt ilyen szép a Úidék. A nyár perzselő heve aztán kopár pusztává
szárít itt mindeut és még a Modjo mély, tőszerű öblösödéséből is,
ahol oly pompásan esett a fürdés, majdnem az utolsó cseppig
felszippantja a vizet, A partmenti mészkőhegyek szinte átizzanak
a napsugártól ós egyszerűen elnyelik a folyó levét.

Az rltépítés alatt káprázatos vaclászkirándulások is a(ódtak,
A szomszédunkban háromezer métert meghaladó heg_l-csrlcsok
meredtek az ég f.elé és a hegyek ?iíl ner,ű, cédrushoz hasonló
fákkal borított lejtójén hemzsegett a dukuta-aníílop, vaddisznó,
sakál, hiéna, ny{rl és még ezer egyéb áIlat, többek között a
zergéhez hasonló Szasza. A sziklarengeteg a birodalma és oly
villárngyors, hogy felnőtt szaszát rnég nem fogott,elevenen vadász.
Csupán egyetlen kölyökjószágot silrerült csapdába ejtenie valami
vadkereskedőrrek. Végtelen gonclossággal nevelte fel és jó párezer
dollárért adta el a newyorki állatkert részére. AllítóIag ép életben
meg is érkezett Amerikába. Egészség dolgában most szerencsére
rnagam is jól állok, igaz, ho§y a minap estem t{rl holmi kis vér_
hason meg nialárián. Mivel azonban errefelé már nagyo{r pu§ka-
poro§ a levegő és a fehér ember sohasem tudja, mikor sz{rrja
olctalba egy fekete lesipuskás Remington karabélyából kieresztett
acéldarázs, hát én szedeln a sátorfámat és lebandukolok az Angol-
Szomáliföldre, hol nem fenyegetnek ilyen kellemetlen meg-
tepetések. Ohnan majd ismét felkereslek és arlclig is ölellek:

Csiga*

t{alászat a Modjon

Utépítés
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Aa eBÉ#sre#É $eHame§p*csE§&
Arnikor a tábori csapat szentléjéle a lrürtszó felltarsant,,

}nár 0t[ áill a sorban rrrinrlet,t t:serkósz 1riros arccal, sugá,rzó
szernmel, teljes felszereltis]lett. A jclentés után követlcezett
a nóvscrrolr,;rsás. A itarrgulaI a néma csendben is rag.yogó
vtrlt"

lclrárryi, Jenőy, Kalapos, l(alnrár, *-- olvasta,
a vczénv]ii tiszt.

*-" : . ,,Ielen l Jclen ! *-- lrarrgzott, ós egy-egy jókóp{í
legény lépetl egy lópést előre"*- Kamarás ! --* §enrmi válasz. Á parantlsnolr tir íel-
vcl-cttc a tejót,.

,** Kanrarás Gyula ! ..* mó§ minrlig ttétna csencl.
A |lara,ncsnok úr a vezónylő tiszthez fortlult:

"- t{rll van a Gyrrszi ? Csak netn csett baja ? -*- tls a
sztrvából kiirangzot| az aggodaloxr.

A vezényló 1.iszt Gyuszi rajparaltcsrrokát. szólítolta.
** Ott piszmog még a galaurbj*ival, parancsnok úr

**- mone]ta lteclvetlcnül *-. á7l ltlr]ll(lja, ltog.1, clő ktrll ]<észí.

hogy ttírják, amelyik mirr-

nagyon jó, ha ilycn tü-
rclmellcn tcrrnószctű. F;r,
a Ngtluessző / Ezt tartoga-
totn tttolsónak vagy ha va-
Itnr,i na6lvon fontos, nagyon
súrgős üzenetet krrll önlo_
san kézbesíteni. Itrz kötl*
bOtt, esőben, vilrarlran is
hazataIál,

Miből le}rct azt,
l.uclni, melyik nrilyen'l

*,*, Kórcm, ezek isko-
,lázott galílmlrclk "- bámult
cl (il,uszi azr.rrr, hogy aliatl
ctnbcrfia, aki ilyet ncnl,
!utl,-- hiszctr czeket nagy
fáradsággal betanítottam.

0lyatr,szeretett el sirrro-
g&tott végig a pillarrtásával
rajtuk, lrogy az orlagyiile-
kczctt, tiűk is elnvomták a
]iikivánktizó vicőe ket,. A
1larancsnok urat megha-
l,otta ez a szerrvc<lély ós
konrolyarr kérdczte:

*.- Szabatl nekünk ott,
}cnnünlt, anrikor felbocsá,-,t.od, a galambhírnijköt ?

13olrlog leszek. lra
akár az egész csapat cljön,- l{áL cz mincl nagyon

-* Dc [tonclti csak l mi ezekben a külöu érték ? Egyík
54alanrb olyan, rnínt a nrásik !

"*" l'essók csak rrrcgíigyclni jól, rnessziről led róluk,
hogy kitííltő lrírvivők .- nréltatlankodott Gyuszi ós el netri
t.urlta kó;lzelni, hogy_hogy tlem ístncrik fel ming.yárt a
galambarisztokratákat. De az arcokra rá voll írvá, hogy
rrclrt látnak sctnmi kiil(imbséget,._ A nyaltul< hrlsszabb, n lartásrrk büszke, a rnellük
szélcs; t,css(,k mcgrrótlú a szárnyrrkat, milyelt nagy, aztán
cztlk soklral cröse}:ir izotnzatitak, kúlr)nöscn szárriyaikbalr.A színük rncg ntind ké)i vagy siitét...- Ft,h(r ptlstagalatrrb nint:s ?

_ ,- Nincs l]izony l Nckcrrt vall cgy Felrérkém, cz il-t
ni - nyúlt bclc az cgyik l<ctrccbe, .-- cz valantivel vilá-
gosabb"

*,- I{át azt. a rrrérgeset ott,
rtig toporzéliol ?- llű. az :r királvnú : az

tenie a galambjait az&Lra,
Bocsánatot kérel<, az intlu-
lásra orlaterernten * tette
hcrzzá röslelkedve. -*- Ga_
lambbal, vagy arrélkül !

A íiúk lrarsá,ny kaca-
gással fejczték ki tetszésü-
kct ; a t,sjlrarxn1,5nolr ús n
parancsnok úr is velük
tlel,et c t t.

--, l{át akkor a Ka-
nlarás tnajd galambszáu,
nváIr repül rrtárrunk t -
vágta el fiz ügyet a paranc§-
nok úr ós t.ovább fol,ytatt:r
a szernlót, A rajparancs-
nokst is rnegenyhüIt.

. .- Calambok közt mr,-
het ma.id a kisperjési tii-
t_,:._b"u *- nrorogta,_ _n}erl.történetestln éppcn kisf er-
,iós lrrel!é nrentek.

A tábqrbay,l szig<lrír
paranc§ jelent nreg : ,,Min*
<lcnki ltlgalárbb kól rraporr-
l<int lríri atl ltaza." NIás-
na1l esti zászlótisztelgéskor
a parancsno.k úr már szít,
tnon is ]<érlo :

---:- foIa telt d a táborozásunk második
rnár haza ?

Azl lril le. rrogy sol<asiig i'trg jcleIttkezrri,
sc roit.

lrok {tr, - csak a.ztírt a táLofi }nYfRáú;il:i:'l:";r,tÍTr§i.
., Gyuszi nta,gáb_an megfogatlta, lrogy lnajd, nrii§nrutatja,

rtrilycn 1ontos ügykőrt lát íj cl, Yarr i} olyárr íoritos, miní
rl},írrntclvik tábot,i rrt unka.

(tr * lri tett téged galanr}:ok poslásává ?

- Az orvosbílcsirn, patanc§$o]t rir. Attól lrap|am 4
galatnbo\at-. Annak vll egy olyarr galantbja, alnc]Yik 100
]<tll-cs scbességgcl rt,lrüI.

A tnásnalri galarnbfellrotsál iis rcí lcntő ünncnólvessés-
gcl lrirtónt. A fiűk nag;, körlrt,n hallgatták Gyus2i mog},á-
i:á2:rt ait.

kaucsuklcrnezek lcözt, Az eg4sz tci,trÖtos rrcni lóhet tölrit
1 gr. súlyrráL lilevarrolrr az ógl,ik far]<tolla alá.

- }3s ha ezt, a toliat elve§zli ? --- kott.yarrt bclé egyik,
-: *7_Pa.j__l9.nnc. Dc (,n ol.vaI választok ki, anielyik

nent hull ki, I{ábor{rban {rgy biztosítjáli magrrkat, hógyöt galam_bot irrtlítatlalt rrgylűazzaí az ÜzerleLteJ
_ *- Tilr }rárorn-nég1, tollat l'ogrr(,t< össze ds az ltlii varr-

ttátrt -- véllc a másík,*- No lriszen *-" bírnl, ci velc íölérryeserr Gyuszi *- ós
akk<rr rnivel korrtrányozz"olt ''! Mtrgbónít:arránr i rctlülését.
A]<i]<nek van rá pénzül<, aztlk rrlikrofénylrépezéssei kollo-
riitrmlrárt5,ára_viszik át a lclcntés{ rls írgy Űrriat fcl, miirtán
viaszdugóval lczárlírk.*- tr-logy te mi tnirrclen| tttrisz !

_ "1, Régi dolog ee, pajtás, csak a hivatalos használal-
ban elfelejtették. A göiögök is használták, amiiror olirn-

trúltátty tr(lasuBoLI

rrapja, Ki ír1

tlg sznsszitllás

lt,:cézó szór.rrl tllitttlI trl,ta

--".AIii lrazairt, job}: kezct fel !** trrolrclta nro§t n,}ár
lt a ngtlsuhlralr.

]\fittdcn kóz lenrr fflaradt. .FIű, ennek fele sc tréfa, ezt
netn lehei- tlngetlni.

-* Dotiát setrki se atioLl móg lrírt haza ? -^- próbáll<o-
zott mógugl,szcr,.

Eg}, ktz felvcl íidöll,, gít a ba]szárnyon.
-* Végre ! Legalábtt egy igaz ember ebbcn a nrihasznrt

világban, Mért rrem jelentkeztél, mikor ltérclczlerlr, ki írt ?* Mert nem. írtam l **" tette Ie megint a kezét a c§er-
kész"

**- }Ii az : írtál, rie rrcm írtál ? Tréfálsz ? }tál hogyrrn
atitá,t 1rírt ?

I)ostagalalnbbal ! _* vágta ki rliaclalnrasan a c§et-
kész.*, Pcrsze, lriszen tc vagy a Kamarás Gyuszi, a ,,lábori
tógi hírarlójáratok" igazgatója. Nagyszerii §crndoiat l l.1ol-
nap rttggcl trregnózem a telcpec'let.

-* Igcnis, parancsno}< úr.
. l\fásnap a paranc§nok úrék elmentek m€gnózni & ,,kis-perjési galatnbkrrámot". Gyuszi odavolt- - az t)römtő].

I3liszkén magyarázta: tizcnkettől, lroztatn, minden nap
íelbocsátok egyct, Az e]ső és az utolsó napon nem keli.
_\ mait tlrúrl utirr clrge(lellt cl,

- - Ott lesziirrk l ,- kapta gl a szót a parancsnok írr,
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piai játékok voltak. A győzeltncket postagalambbal jelen-
tették.

Vógrc elő volt minclelr készítve és az egósz csapat
Gyuszi ulán tódrrlt. Mielőtt a tábort elhagyták, Gyuszi
még a kútlroz ment ós megitatta Fclrórkét. A fiirkat cz
naÉvon órdekelte."'_' LTtravalót is acljal neki. l{add egyék !

-,- Nem §zabad ! Csak inrri kap, aztán igyckezzék l
Ha idején eléri otthoni ducát, akkor lnajd befal l

Kimerrtek messzire a nlezőte, rrrerl szabad helyen kell
indítani. Az iclő kedvezett, derült, mérsékelterr sáeles idő
volt. Fehérke érezte, hogy itt van 

^z 
ő irleje és élénken

forgatta tejét. Mikor Gyuszi lnegcsókolta és nóhány
odalrlgott becéző szóval elindította, a csapat nénra me€|-
illetődéssel állt. De amint Fehérke levegőt fogotL és
szempillantás alatt megtalálva a }relycs irányt, nyílsebescn
szeltó az eget, harsány hajrázás tört ki. Tapsoltak, kiál-
tottak a galamb után. Aztán a levél jutott eszükbe.

-_ Mi volt a lcvélberr ? _- rontott.ak neki Gyrrszinak.

- Itt a szöveg .* hírzta ez t:Iő a, fogalmazványt .-
,,Adjatok hírt l.ehérke érkezéséről kilencvenkilences, őr-
házba ttllt,l'(ttron, al<kor lrolnap meghívás mcgy__ * csókol
Gyuszi." Szól pcdig a ler,él Gitta hugomnak. Ot akarot)l
vásárnapra rneghívni.

Gyuszi hirtclen felvetette a fejét. Az erdöből szokat|au
zaj köieledett. Vágtató lovak, szekórzörgés, de olyan furcsa
zöigés ez. Kiment az ttra: a fordulónál csakhamar
befórclrrtl a fogat. Rettenetes látvány ! Megvadult lovak
elraqatl1,1ilt a liocsit, a gyeplő a lovak közt, a szekéren
vendégolrlal, rrrintha széiát akart volna rakodni, a kocsirt
mcg ]iótsó§bct,set tett kallaszkotlik egy 7*8 óvcs fiticska
és -őrjítőeri sikít. Gyuszi megkövülten állt az út szélén.
f)c csak egy pillanatig.

- Me§fékezni ! .-_ villant, cszébc. Kiugrott az űt
közcoérc és a közeledő lovak feló intett. A kezével akarta
feltaitóztatni a kocsit, még a gaiambot is elóbük bocsátotta.
Nyílvessző mini a lryíl suhant felfelé, ,rle ,a lovak oda §e
hederítettek mindennek és ha Gyuszí téire nem ugrik,
végigtaposnak rajta. Utárrruk ! ,* Gyuszi nregroharnozta
háirilróI a kocsit., nregragarlta az olclalát és lenditett egyet
magán. Az ugrás nem silierült ! A kocsi nagy sebessége
mellett éppen nagyot zöLtyent, nagyot. rántott, Gyuszi
kezén űgy, hogv térdér,el elórtc ugyan a sze]<crct. (le egy-
időbcn tászótást érzett és lellottyant. Akkora volt a Ienclű-
lete, hogy az trt széléig tántorgott, nekiesett fejjel egy kő-
rakásrrak, átfordult és belegurtrlt az árokba. De al<kor
tnár ncm volt eszrnóIetd,nóI. .,\ kocsi elvilrarzotl, a nri Gyu-

visszaíelé menel a
fitrk azt trrrlakolták, mi-
korra várja Gyuszi a
választ. Gyttszi számi-
tani kezdett : nézzétek,
ez igen egyszcrú dolog.
IJácsváros innen l{isper_
iéstől 128 km-re van.'Fehér átlagban 50 kilo-
métert relrül, mert móg
tiatal, 2 éves és innen
nrost rcpül haza clőször.
§z kitesz kcttő é§ fél
órát. Most varr féItizen-
egy: egy órára otthon
lehet. Netn - felelt egy
közbevetett kérdésre, --
addig se nem eszik, se
nem pihen. Ebértnél
mcgbeszélik az ügyet ;
aztán al.lttka szrrndít
egyet és négy óratájt
bemegy a hivatalába tc-
lefonálni. lrélötre, vagy
moncljrrk ötre itt a vá-
lasz !

Ez mintlenkinek na-

' t*lnrox.t,..lrlé,.

Gyuszi megroltamozta hátulrói a kocsit

szink rneg ott fekúdt
vóres fejjél az árokban,
ájrrltarr. ItL félnap i§ eI_
telik, anríg valaki jár az
úton. Azonkivül a kör-
nyékcn gyakori a rab-
lás.

*

Ngílue_ssző ezalatt
tigl- szállott, mintha
tudná, liogy tnost em-
beri életért jár orla.
Kanrarásék ép!en ebét)-
hez késziilt ek, mikor
észrevették a drrcba le-
suhanó Nl,ílvesszőt. -*
Yasutasok voltak, azért
is vállalták a tclefoná*lást, nekik könnyen

. meg}-. I( arnarás bácsi' azonnaI elsietetl, a Jti-
vatalba és felhívta a
99-es tirházat.

A táborban uem
tűnt fel Gl,uszi késése
az ebédről. I{onnan is
tu(lhattá, hogy nra a
szakácsok renrekcltek és

,gyon tet§zett. Nézegettek az elrepült galamb utritn, ,latol-
áátták, }rog1, 11lur' már hol repülhet ós mit lát. Milycn,
magasan nregy (80-150 m.), rnit csinál, ha héja vagy
nrás ragatlozó megtámadja, megvart-e még a levél a fark-
l ollán.

Senki se várta izgatottabban a választ, nrint Gyuszi.
Öt óralior kezdődött á ;atek, arltlig szabad idő volt, mert
későre let1. nreg az ebód (amint cz nem ritkaság a tábori
szakácsoknál) é§ félöt tájban tnár az egész csapat ott tanl,á-
zott. a kapu előtt. Onnan látható volt az errlőszéle, ahol
viszont. Gyuszi ült, mint őr§zem, merl onnan látni lehetett
az őrbázal. I{a megjön a lrlvás Bácsvárosböl, akkor Gyuszi
leadja motzén, hogy : ,,i". Ez nérnelyek szerint arrnyi,
nrint, ,,itt. van !", rnások szerint azorrban Gyuszí határo-
zoütalr állítja, Jrogy nála annyit jelent, minl : ,,idesüss,
ptttrlák !"

Csaklrogy Qz a győzelmi iniluló nenr harsant fel. Se
ötkor, se lrétli<ir, de még kilenckor som. Gyu§zi szégyelte,
röstclte. trem engedte, Irogy vígasztalják és másnapra nagy
tervet íőzött ki. Távozási engedélyt kért lrörnyékkutatás
clmén, dc inge alatt szorongatta Ny/luesszől ! IJz volt a
legfőbb trom,fja, a páratlan, legnregbízhatóbb Ngiluessző.
Nagy gorrd, nrarta szegény Gyuszit : mi lesz, ha ez is cserben-
hagtja ? lis szegény Fehérke: csak nern falta íel valami.
eilen§óe ? Már mcssze tírl járt a nádason, beért az crdőbe,
Ngílucis:ő már régen kiszabadult az ing alól, de még min-
tlig álnroclozott (,s töprengett. Igen * ntesszire kimegy és
titokban ereszti fel Nvílvesszőt:. a levélben benne volt az
cgész bánata. .,Fehéri<c és saját becsüleLemért azonnal
telefonátjatok 99 tirtrázba. Felrérkével felsültem. Péntek-
hel_yi nátlas melletti erdőnél indítolr. Tábor _Nagyperjés
áll<imástól 7 linr, kisperjési pusztától 2 km. É. erdőben,
tardi varlászlráznál van -*- Kamarás Gytrla őv."

ponto§an fél kottőre nregv<rll" az ebédosztás :) Anrint az
őrház a felhlr,á.st jeleztc, mégis nek.indultak Gl,irszit, nreg-
keresni a tálrorban: fussorr az üzenetért. Gvttszi nem volt
sell<r]. A lrírt felvették és még vártali egy órái, }likor Gyuszi
nrég a piht,ntjrc sc I<eríilt cIő. a paraltt:snoli úr gl,anút íogo1 l.
ItL valanri trirtcs rt,lttlben, l)e nem is cnged t,l tübbó senkit
egyerlül. Itt v{rn ni. Ilyenkor látszik, milyeIr sziikség vall
a-tábori óvóinlózkt,déselire. il{ilycn okosak azok a Láboro_
zási szabályok l Csak be kellerro tartani. }Iost lrog_v derítse,
ki, merre merrt az a cserkész és lro], van ?_ Felhívjuk az apját ! *- tiinijdött a paratrcstrok úr._ Igerr áln, dc alrl<or meg kell monclani, hog.v Gyusziról
rrem ttr<ljík, lrol van. Ez nctn jó. De meg kell trrdni, lrog;l
rni van vele. Talán nreginl, felbocsátotl egy galarnbot ?* Napos l * hangzott a kót harangszó jelzés. A napos-
tiszt futva jött.

.--. Nézzétek Ineg, ncm hiányzik-c Gyuszirrak galarnbja
a tegnapí §zámhoz kópesL ?

Nemsokára jött a jeletrtés :

._- Ngílue.s.sző hiányzik !

A parancsnok elgolrclcrlkozott. }Ia hiányzik, Gyuszi
bizto§an felbocsát<ltta. De hiszerr akkor ez a mai teleíón
nem a tegnapi galambrr-ak szólt, amint clső percbcn hittéli,
hanem cgy ma frissen felbocsátottnak. A Nyílvesszőnek.
De akkor annál inkább itt kellenc lenrric Gyusiinak. Hopp,
megvan már: pcrsze, ez .ib lesz.

Sietve rnent az, iitltázltoz, csak a rrapostisztet vit |e
magával. Jó fólóra irt volt az. Utközben rnég l<issé latol-
gatták az űgyel : A kapcsolá§ szercncsórc sítnán ment.

Itt a táborpararrcsnok beszél. l(ércm ncnt lehetnc
rnegkapni a polrtos szövtlget, arnit a lnai po§tagalamb
hozott ? -- tette fcl az ütlvözlésck után a ravasz lrérclést a
parancsnok írr.
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A váIaszt szorongva várta, m'ert ebből kellett kitűnnie,
hogy egyáltalán érkezett galamb ma. A lége az lett, hogy
pontosan megkapták a szöveget, Most íjedt csak meg iga-
zán a parancsnok t ,,Péntekhelyi nádas melletti erdőnél" :

hiszen ez másfél óra járás l Gyuszi valalnikor tíz fra tájánjárhatott ott, mo§t meg három óra elmult. Itt cselekední
kell ! Alig hallotta a kérdést, amit Gyu§zi ps,p4ia tett;
nincs semmi baj ? Megnyugtató választ adott és a fejében
rnár ki is alakult a haüterv.

* Gyuri ! - renclelk ezetL - légy szíves gyorsal1 a
táborba menni. Ha Gyuszi közben megjött, kürtöltess
három lcfítvást. FIa nem, akkor magadhoz veszel egy mentő-
táskát és kót mentővel, nem, inkább négy nagyobb fiúval
cserkészme,netben elmégy a pérrtekhelyí nádás meltetti
erdóhöz. Én innen nekiíágok áz erdőneli és az {rtkereszte-
zésnél várlak benneteket" Flamar t SPot, kürtöt hozaatok,t

-- Igenis l
Már öt óra volt, amikor majdnem €y§zerre az erdő-

széléhez érkeztek. Jó negyedóráig járták az erdőnek a nádas
íelé e§ő szélét, sipoltak, kürtöItek, kíáltottak, de semmi
támpontra nem tudtak szert tenní.

* Nern mehetett közben vissza a táborba ? * tör-
ték a fejükct.*; kizártnak tartom. Jövet mirrdenfelé figyeltük az
utat és csak ezen mehetett volna vissua.
] - Nem marad más lrátra, mint vógigkutatni az etdőt.

ÁtOott postagalamb, hogy il;ien pontóian száltt. Rajta,
rajvonal ötven lépés térközzol t Irány az íú kéL olda]án:
indulj l Aki nyomol lel: S. O. S.-jelet ad.

A napostiszt menetközben megkérdezte : parancsnok
{rr valami bajtól tart ?

- |{ézd, azt mindíg fel kell tételezni ! Erősen remé-
lem azonban, hogy neln Ie§z semmi baja. I\fintlenesetre
végigjárjuk az errlőt az állomásig. Tán csak nenr szégyelte
annyira a tegnapi felsülést, hogy világgá ment ! A galamb-

magasságok azrrr t€ngerében. . ."
t}tána az írj gép keresztany.

készúnk felesége avatja fel a gépet.

jaira is lesz gondom ezent{rl: meg kell becsüIni, ha valaki
ennyire szereti az állatot. Hqllotfad ?- Megálltak. Jobbról ólesen hangzott l

. Pár perc tnulva ott álltak mindnyájan szegény Gyuszi
mellett. A hangyák mászkáltak rqjta és a feJe vértócsá-
ban volt.

*_ Uristen, mi történhetett itt ? Hamar vízet, köt-
szert, étert l

Jó tíz percig tartott, amíg kitűnt, hogy nirrcsen nagyobb
baj. Beverte a fejét és több, mint. öt, óra hosszat íeküdt,
de hálaisten hamarosan talpon lesz. Eopen hordáswa tet-
ték, amikor Gyuszi íelvetefte a személ.' EIső szaiá volt :

, * A,Ngtluessző ment... ttuggszerű galamb... kedves
galambocskám. . .

. . . Még a tábor utrin is izgatta Gyuszit a Fehérke esete.
Hova lctt ez a galamb ? Tán mégi§ elvitte a ragadozó ?
Első alkalommal elment a nagybácsüoz, tanácso1 kérni.
Hogy lehetne utánajárni annak, hogy mi lett a Fehérké_
ből ? A bácsi hangos szóval fogadta:

..... Hát így vigyázol a galambjaidra ? Níegjött a Fehérkel* A Fehérke ? -- dadogott Gyuszi, = hogy-ho§y ?
Mikor jött ide ?

Elmondta az e§etét és hogy Nyilvessző miként msntbtte
meg életét és megkérdezte, méit ném rnent a Fehérke baza ?

'_- Egyszerű dolog. Még nemrég volt nálad, fiatal
is : ő haza ment, dc ide, ahol szüIetett, mert azt hitte. ide
kell jönnie, Eltévesztette. De a te Nyílvessződ életméntő-
érmet érdemel !

- Mikor a Fehérke idejött, mért nem telefonáltál ?

- Hova telefonáltam volna ? Hiszen nern tudtam,
honnan jön, meg hogy mi az a gg-es őrház !

- ígaz, ez igaz. Nagyon köszönöm a mesfejté§t.
Hanem ezent{rl nem engedek ki levclet a kezemből-póntos
keltezés nélkül, annyí bizonyos l Vítéz Temesy'Ggőző.

'rYV!!YYYYt,rYVffit-ttY J ar'íaaíI I tt !lallt 
T Úrr!! l!tat!tltYtlvúrti-VYYttYYY vt9*-

tr(asszián atya ernléke ferrrrlebegr . . .

séget s. utána Jandil<
A Cserkészszövetség elnöke, dr,
- 9. utána Jandik Jdzsel kéri Isl

ike, dr. Papp Antal nyitja
kéri Isten áldását a gópre.

m€g az avatóüunep-

}lideg északi szél f{tj a budapesti Hárntashatr{rhegyen, de a cserkészrepülők.
hangárai közelében egyie nagyobb tömeg gyúlekszik: fiatalok, öregek, cserké-
szek, nem cserkészek e,gyformá érdeklődéssel várják az új vitorlázó repülőgépnek,
a,,Kasszián"-nak felavatását.

§éget §. utána Jandik JOzseJ
,,Orülök _' mondja, --

ez fe1rel meg legjobban a tt- mondja, --j hogy éppen repúlőgépie írtátok a kasszián nevet,
lcgjobban a tragikus halált halt Mattyasovszky Kasszián íőigaz-
dves kasszián alvfuik lelkének. kérem a ió Istent, lebegien ez agató, a mi kedves Kasszián alyfurk telkének. Kélem a jó,_Istent, lebegien_eza

§ép is az ő lelkéhez hasonlóan, mindig sártót és szonnlrLől mentesen a tiszta

keresztanyja, gróí Teleki Pdlné, tiszteletbeli főcser-
készünk felesóge a

.A ..I(asszián',A án" csakhamar a starthelyre kerül, egy fiatal pilóta ül bele,
l,!l 3l i ___?_!- l_L_- t^L^- ^ *^-^--r-^l- 3-1,

!.r ,rrlqp9a.6 rv.Jr v :Lvr gr

klfeszül a gumikötél s ,,Kasszián" máris lebeg; lebeg a magasságok felé. . .

Cróí 'feleki l'alné pohárból megöntözi a
gépet. Mellette dr Kelemen Kornél, az

Orszá;;os Testncvelési Tanáes clnöke

ffiffi
Á eón biiszkén viseli nevét.Jandik József megáldja a gépet. góp büszkén viseli nevél.
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tX. A vészkiiárat
Kedves Fehérarcrl Testvérem l
Ha vasútra illsz, vészléket találsz, melyet baj esetén

meghrlzol. A repülógépen végszükség esetére ae ejtóernyő
álliendelkezésedre, 

*Hh 
színházbq, vagy moziba mész, külön

feliratok jelzik a vészkijáratot,
A vizbőIrnentósnél is szükséged van vészkijáratra.

KeIl, hogy legyen möd, amelly_el a fuld.okló haláIos ölelésé-
lOl izaUá-Outrii tutlsz, Ánnál irrkább szükséges ez, nler! h3
mentés közben nem ragaclod meg az 1ilmentési ío_gások

ny trjtot ta lehetősóget, elpusz-

itl;i::..*,iii':
]:;.|:.i,i ],:]]*];i ia

tulsz a' fnldoklóval együtt.
Ha pedig kiszabadultál, isrnét
módocl van §egítgni rajta.

Köztudomásü dolog, hogy
a fuldtlkló még a szalmaszál-
ba is kapaszkoclik. Az élet-
ösztön olyan lratalmas, hogy
kapálózik, kapkod s hiába
vannak a rnegnyugtató sza-
vak, hiába kellene bolátnia,
hogy érdeke elletr cselekszik,
mégis bajba dönti a mentőt.

Az első és leg|ontosabb te,
hát, hogg a |uldoklót tlgg köze-
lttsűk rneg, hogg ne ís ragad,
ftcsson meg bennünkeí.

B iáans águnk érdekébe n ok,
u etlenül s züks é g es, ho g g mindi g
mi |ogiuk a mentendől és soha,
semő minkel. Ezórt tehát, ha a
fulclokló véletlenül megragad,
egy pillanatig se hagyjuk,
hanem önmentési fogások
segitségével szabaduljunk

A NAGY rőNör LEVELEI
(v. SO§OTAT)

L
1*:

gyakorol,ni szárazon és vizen, sőt, ami a legíonto*
sabb, víz alatt is"

Eggkezes kézntg|ogúsból ual<i szabcdulús, Karunk-
kal az ellenléi lrüvelykujja felé köralakír mozdulatot
végzünk. A hüvelykujj egyerlül nem tud ellentállni és
karunk kiszabadu]. (A négy ujj fele végezve rrgyan-
ezt a karunkat nem tudjuk kisza|arlítani")- Kiszabadulits két-
keres karfagás}dl. l{ásik
kezünkkel saját öklün-

kei megragadya az ellenfél
hüvelykujja irányátlan ke-
zünket kirántjuk.

Il{ e g szab adulás etüIső ng ak-
íotlásbóI. Minttkét, liarunklrrli

bocsájtani,
Megszabadulú,s

telen széttárorn é§

rólam.
Szabadulds láb|ogásból. Lábammal egyet r{rgok és szabad

vagyok.
§gyéb le nem irt megragadási módoknál nólra jó szcl-

eálatot tesz az orrelnyomás. Ez abból áll, }ttlgy tenyerün*
Éet a fulclokló orrának, illetőleg arcának leszíüjúk ós rá
erőtcljes nyomá§t fejtünk ki, Az lgy keletkezetl fájdalon

lla valuki tútltllól ragadott Ineg, Ha§alakielúlről_rogarl. nleg,.hatal-
Ósy_"ő},ojjri_Tfffi,fluolva.kifelé masúszómozdulatotvégzúilr

felfele lratalmas {rszóteppót végzünk, melynelc segltségé-
vel a fuldokló lcarjait széjjelnyomjuk.

Szubatlulús hdtsó nllakfogtísödl. Megkeressük kót hü_
velyk ós rnutatóujjunkkal az ellenfélnek két kisujját ós
eziket lyakunktól elemelve visszafele feszítjük, az így
okozott erős fájdalom miatt az ellenfél kénytelen el_

útöIetésbőI. Lebukva, lrarjaímat hír-
ezáltat az ellenfél karjai lecs{rsznak

meg és utána mí alkalmaz- /z_,.\

zunk valamelyik biztos mcn- 

-( 
ii -- ---

\- _,. _ ,--*r'i

rendesen sikerrel jár.
Á íennt leírt ön-

mentési íogásokattő{ogást.
Az önmentési fogásoknak

ugyanazok az előnyei, mint
a:rriket a Nagy Főnök az In-
dián önvédelemről szóló le-
veleiben letrt: azaz a ggön,
gébb ts alkatmazhatia az ető,
sebbel szemben.

Ezeknek a fogásoknak,
a víztrőlmentés vószkijáratai-
nak használatát, jóI lre kell

}-"*_ begyakorolva,., lyy

§zabatlulás a fultlokló úegrag{-
dásából.

'-i\ gocltan indulhatunk
\ a íuldokló megmen-

tésére, mert tudjuk,
hogy szükség esetén
a bajban rendelkeaó-
sünkre átl a vészki-
járat"

§zeretettel öIel;
a Na.grr "Főnolc.Szabaclulás lábftlgásltül.
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T"**.?{a{c regéI2y-

Sy perrrrlssion of \1r.
Iloyd o§bourne.

MlrffI volt s?ó otldlí ! Történctünk lró§e Jinr Harvklns, a hajólnasl
aki lolózok titko§ lratalnak lut birtokába. F€lnótt barátai3 Livosey
orvos, Trelawney íölde§úí segitségével a kincs lelkeresésére índulnak.
Megvószik a Hiipaniola vitoitásí smollett kapitányt szerződtetlk,
legónységet fogadnak. Jlm bizalmába Jut Sílvernek, a íéllábú ható-
szatácsrrak. Egyszer Jim -a l{lncse§sziÉet leló való hajózásuk vó-
gén - ldhallgatja beszélgetésükot s borzallnas összeeskűvésnek Jön
nyomára: ahajócsa'ltuern egészlegénysé8o kalóz, §ilvcr a vezérük.
Megórkeztek a szigetre. kikötnek. - Jim a matrózokkat kisáll a
parlra, elmenekül tőlük. - Sllver nregöl cgy tnatózt - Jim talál-
kozlli egy furcaa kúlseJil emtrerrel, aki nrár.három óve él a lakatlan sz.i-
geten, a kalózok bosszrlból ktrakták... Áll a lrarc s kalózokk8lt -NeIrr volt köunyú dolguk ír kincskeresőkrrek mivel a kalózók mln.
denre clsánt emberek - nom ijedtek meg a maguk árnyókától. A
kapitány s a vcle tartók a szigeten talált gcronda várba menekülnek,qrDolyot a kalózok kemény ostrom alá vesznek, .. A lázadókat
visszaverlk. öt kalóz a í{ibe hararr, egy megs€besül. Hunter és
Slnollett kapit{iny is sobet kap... Jim Hawkins titokban a tenger-
lrcz oson, kis lélekvesztón megközclití a Hispeníolút, íelmászik roá,
€lvágja a kötcleit, Á szél a ten§erre sotlorja őket, ő pedig í6lves2i a
harcot a hajón lev6](kel, klk rrzonbatr bcrugott állapotban a tenserbo .

zuhannak. Jlm a partra kormányozza a hajót, majd íelkeresi bará-
lait a ,,Gereodavár"-ban. Szcrencsétlensógére azorrban már a kaló-
zokat talália ott, akik * ttlszként * fosságba éjtik.

.-- Rizony, pqitások - nondta, - §zerenc§étek, hogy
van egy Rarbecuetok, aki, czzel a fejével itt, helyettetek
is gonclolkozik. Végre elértem, amit akartam. Biztos, hogy
azok megkerltették a hajót. Még nem tudom, hogy hol van,
<le amint megtaráltuk á kincset, körülnéztink és rátalálunk.
Akkor aztán, paitások, azt hiszem, mi reszünk íölén;ben,
tnert ná,lunk vannak a c§ónakok.

Ömlött belőle a §zó, §zájában a forró §zalonnával,
Igy öntött írj remónyt és blzalrnat beléjük és több mÍnt
valószínű, hogy a magáét is megfoltozta vele.

- Aml a tfiszunkat illetl * folytatta, * azt hiszem,
cz volt az utol§ó beszéde azokkal, akiket (rgy szeret. Meg-
tutltam az igaaságot. aml kellett, ós aaért köszönetet mon-
dok neki ; de ez elmult és vége. Maid megkötözöm, ha
kincskeresésre elindulunk. Vigyázunk rá, mintha nreg-
írnnyi arany lenneo hiszen értitek, nem tudhatni, hogy köz-
ben nem történik-e rlalarni b4. Ha szert tettün]r a hajóra
és a kincsre és a nyílt tengeren leszünk, mint víg cimborák,
no§, akkor megbe§zéljük Hawkins írr dolgát és kiadjuk a
részét minden ke<lvességéért, annyi bízonyos.

Nem csoda, ha ezze| jókedvre dedtette az embereket.
a magarn rószérőt rettenete§en le voltam §trjtva. Ha ez
a mo§t vezaft terve kivihető, akkor Silver, aki mostanáig
már kétszere§en áruló, nem fog habozni, írogy végrehajtsa.
Még féllábbal benne volt mintl a két táborban és rrem volt
kétséges, hogy inkálrb választjá a gazdagságot és a. sza-
badságot a kalózok között, mint a pu§zta megrnenekülóst
az akasztófa alóI, aminél többet nem remé|hetett a mi
oldalunkon.

De, ha írgy fordrrlna is a lrocka, hogy kénytelen lenne
dr. Liveseynek adott §zavát megtartani, mennyi mínden-
féle veszély elótt állottunk még l Micsoda borzasztó perc
lesz az, hogyha a társainak a gyanuja bizonyosságra íordul
{s neki és nekem meg kell vívnunk a pu§zta életünkért
neki, a nyomoréknak és nekem, a, gyereknek -_ öt ilyen
erőteljes és elszánt tengerésszel §zemben.

Ehhez hozzá kdl venni a fokozott aggodalmat, a titok-
zato§§ágot, amely az én barátaim viselkedését övezte, a
gerendaerődből való értbetetlen kivonulásukat, á térkép
megmagyarázhatatlarr átatlását. Még kevósbé tutltam meg-

I§TA: n. L. §Tnv§N§oN * FonDIToTTA: vlt6z TbMEsY cYOzö

magyarázni az orvo§ utolsó intését Sllver tzámára: n,Szá-.
noljon a csalódással, ha rátalál". Ezekután elhihetftek,
hogy nem nagyon lzlett a reggell ós hogy nern könnyü
szívvel indultam el az őreirn utáh a kincs felkeresésóre.

Ha valaki igy látott volna bennünket, sajátságos cso-
porlnak tartott volna ; valamennylen §zurto§ matróz-
ruhában és rqltam lrívül mind állig felíegyterkezt e. Silver
két puskát akasztott magára -- egyik elől, másik hátul,_
az övébevo]tt{izve a kardja és szárnyas kabátja mínclen
zsebében egy-egy pisztoly. l(legészítette ezt a különös
megjelenését az, hogy Flint kapitány ott gulrbasztott a
vállán és tiicsköt-bogarat karattyolt az bllesett beszéd-
foszlányokból. Nekem erős zsinórt kötöttek a derekamra
és engedelmesen követtem a hajószákác§dt, aki a kötól
szabad végét íogta, néna a szabad kezével, héha a fogával.
Ugy vezetett fel, mint a metlvetáncoltató a merlvéjét.

A többiek kiilönféleképpen festettek ; némelyek ásót,
lapátot cipeltek *. ezek voltak a ,,Hisparliolár,ól|' partra
hozott első szükségletek -.*. mások szalonrráto kenyeret,
pálinkát hoztak az ebétl számára. MegfigyeJtem, az ö§§ze§
élelmiszetek a mi készletünkből valók voltak é§ láttam,
nennyire iga2a volt,Sitvernek aZ éJjel. Ha nein kötött
volna egyezséget az orvossal, akkor neki és a lázadóknak
a hajó eltiinése után tiszta vizen és vadá§zz§ákmányukból
kellett volna élniük. A víz nem nagyon elégítette volna
ki őket, a matróz.nem szokott jó vadász letrni. Azonkívül,
ha ilyen kevés élelmiszerük volti nem valószlnűn hogy
bőviben lettek volna a puskapornak.

Igy felszerelve tehát nekivágtunk az {rtnak - még a
betörtfejű fickó is, akinek bizonyára jobb lett voln& az
árnyékban maradni - és libasortian lat<tattunk a partra,
ahol a két csónak várt ránk. Ezek is a kalózok részeg gon-
datlanságának nyomait viselték, az egyiknek betört az
evezőpadja, és mind a kettő sáros és gon<lozatlan állapot-
barr volt. Mindkettőt magukkal akarták vlnni, hogy blz-
tonságban legyenek, ezért tebát két csoportra oszolva,
átírsztattuk óket a kikötő vizén.

Mikor átértünk, vita keletkezctt a térkép felett. A
vörös kereszt természetesen sokkal otrombátrb volt, sem-
hogy pontos helyet jelenthetett volna és a hátlapon álló
jegyzct kissé kétértelmű volt, amint ki tog tünni. Az olvasó
en'rlékczhetik, hogy ez így szólt :

Magas |a, Tátlcsődomb lejtőle egg |okkal É az ÉÉX
iránglóI.
Csontad,z szíget, KDK és K felé.
Tíz ldb.

Egy rnagas fa volt tehát a legfontosdbb megjelölés.
Mármost az egész a kikötőhelyet e§y 200-*800 láb magas
fensík övezte, amely É tete a Távcsődoíítb D lejtójére
tárnaszkodott és D felé arra a meredek, 3ziklás cs{rcsra
ernelkedett fel, amelye;t, Hátsóárbócdombttak nerveztek,
A fensík tetején sűrűh állottak a különbözó magasságír
fenyőfák, Több helyen egyik-rrláslk ktilörlleges póldány
40*50 lábnyila emelke<lett szotnsLédal íölé. Hogy ezek
közül rnelyilc ama lrizonyos ,,Magad fa", aaL csak a hely-
színen lehetne lránytít §€gítségével megállapítani.

g



}ioha így állt a tlolog, minden ember ínár a csónakbó]
kiváiasztotta a maga ktdvenc fáját, mielőtt a fél rrtat
mqtettük volnir. Csak a hosse{r John vonogatta a vállái
és rájuk szólt, hogy várják rneg, aíníg odaérnek. iii

§ilver meg}ta§yásából lassan eveztünk, hogy ki nd
íáradjunk. A hosseadattnas átkelós trtátr a rnásotiik íolyó
torkolatánál értünk partot * anrely erdős szakaclékokbán
íolyt le a Távcsődombró}. Itt balfelé tartva, rnegkezdtük
a fennsík rnegmászását,

Eleinte a nehéz mocsári agyago§ tala; és abrrja növény-
zet eró§en akaclályozta előrejutásunkat, lassanként azon-
ban a dornb meredekebb lett és kövesebb a tábunk alatt
és az erdő jellege is megváltozott, ritkább lett. Yalóban,
a szigetnek egósz kedves részéhez közeledtiink rnost. A
mocsári fűnek helyét jóillatú bokrok és virágzó cserjék
íoglalták el. Itt-ott szerecsendió sűrii foli,jai zöldeltek és
közben fenyők álltak, vörös törzsükkel és szóles árnyékukkal.
Az elózők illata elkeveredett az utóbbiak aromájával.
A levegő emellett forró és üdttő volt és ez, a tiszta napsugár
íényessége mellett,, csodálatosan megerősítette idegéinket.
A társaság legyező módjára szétoszlott. hellyelJtözzcl

Érr kötóleu vontatva baktattam,,.

tott és az iránytűn a KDK és K felé fekvés volt olvashaí,ó,
-- illíndjárt gondoltam * kiáltotta a §zakác§, * ez

itten rltjelzés, errefelé van rrz ritunk a sarkcsittag és a cseng6
ta}lérok felé. De a mennykóbe, végigszalad rajtam a hi<leg,
ha erre Flintre gondolok. Ez a tréfa rá vali. Ebben nincs
tévedés. Csak ó járt itt a hat legénrryelo rnegölte mind,
valamennyit I F.zL az egyet pedig idecipclte ós iránytűnek
idefektette, hogy a süly essék belé, ezek lrossz{r csontok
és a haj szőke volt. §j, bizonyára Állardyce lesz. $rntéksze}
Allardycere, Tom Morgan ?* Hogyne, hogyrre --- válaszolt l\,Iorgan, --* emlékszem
rá ; pénzemmel tartozott és a késemet magával vilte a
partra.' * Ha már a késről van szó *". mondtít egy rnásík, *
miért nern íekszik a kés itten mellette ? Flinl nem szolrta
kiforgatni egy tengerész zsebét és azL hiszem, a kést *
madarak scnt bántják.

- Az ördögbe, igaza van l * kiáltótt fel §ilver.* Nem maradt itt semmi - mondta §lerry kotorászva
a cson,tok között, - nincs itt se rézíityirrg, se tubákos sze_
lence. Ez semmil<ép sem természetes,

- Nenr is az, terem-
|ett,e *-ismerte el Silver.

Nem természetes,
nenr ís kedves látvány.
Áz áldóját, pajtásoli, ha
Flint élne, egyszeriben
befűtene itt nsktek és
nekem. Hatan vejltak
és mi is hatan vagyunk
és azok nrind porrlá
lettek.

-- Láttam őt hol-
lan a saját szenremrnel
__ montlta Morgan, .....-

Billy bevitt llozzá" Ott
feliüdt eg1,,-egy pennyvel
a, szemén,

_. }Ieghalt - igen,
,bizonyos, ttogy halott
és elpatkolt * szólt a
bekötöttfejű, -- de ha
valaha járt szellem *
földön, Flinté bizonyára
]iísért. Lelkemre nton-
dom, csúnyán halt. neg
ez a Flint l

kurjongatva ugrándo_
zott. Á középen, jócskán
a többiek mögött, Sil-
ver és én követtúk őket* én kötélen vontatva
baktattam, ó pedig na-
gyokat fujva csetlett_
hotlott a csuszamlós
törmeléken. ItlőróI-időre
segltségül nyujtottam
a karomat, mert elvó-
tette volna a lépést és
hátrafelé lebukfencezik
a lejtőn. Körülbelül fél
mérföldet traladtunk és
közeledtünk a fennsík
pereméhez, amikor a
balszélső emberünk han-
gosan íelkiáltott, rémü-
lettel a hangjábarr.

Mindjobban kiálto-
zott és a többiek el-
kezdtek feléie rohanni.

- Nem taláIhatta
meg a kincset- mondta
az öreg Morgan, aki a
jobbszárny felől futott eljobbszárnyjobbszárny felől futott eI mellettünk, _ biszetr az vilá- * Bizorry csúnyán * jegyczte meg egy másik, -8o§an a cstlcs alatt. van. }ro1 dühiingött, hol pálinkáért ordított, hol meg énekelt :

_ A.valóságban, rnikónt mi is láttuk, amikor odaértünk, ,,'fizenöten]', ez-volt az eg:yetlen éneke, pajlások; és meg-
vaJami _egészen más történt. Esy jó maga§ fenyő tövében. mondom őszintén, azóta le szívesen tráttom. Nagy ftlrró-
zÖld.ktlsaónÖvénybe csavarodva, amely részben felemelte ság volt akkol, az ablak nyitva állt, most is hallom a régí
a._vékonYa.bh csontokat, egy emberi csontváz fekiidt a nóiat hangzani, tisztán, tiiztán szólt, aztáncgyszerre jött.
földön, mellette néhány ruhácaíat. Ázt hiszem, egy pilla- a traiarrtirgese.
nátra mjndnyájunk szívébe markolt a borzartáJy. 

- - * Gyerünk, gyerünk -- monrlotta Silver. -- t)njuk
...._ _. q_aJ_ó| ember volt * mondta George Merry,. aki ezt a beizédet. 

-üóghalt 
és neú jár kiiztünk", ,, ^i6;i"Í:?l#,Í"iÍiltllj"o}JÍ,ihr;J'J'ffiÍ.Íl;ffr*'"tJ;r: i"r",uoo is nem járkál nappal. Bánja a macska. Gyerünk

. _-- Isd, úiy u"" * mondotta Silver,:';;;iÖ;;ij: e|Őre, az aranYak után,
szinű; azt hiszem, egyiktek se számitott;"rÍ;f-"J#: ^___ 

bnna.,ttuik rryra, de a forró napsÜtés Ós a vakltó
köt fóg itt talaúí ó1 r,osiy fekszik ítt n,;";,:iíil"i,*:X1 i:ffiT§;tr}*iir *.ru**:;:,:lii;m ll*r;r *Ez nem természetes, *" 

foitott szóval beszéttek. A holt kalóz okozta rénrület el-
., . Va_lóPa1, jobban megnézve, lehetetlen_rrek tátszolt iiipuszr.ea"tt kedélyükön.elképzelni, hogy a test tórmészetes helyzetben fekszik. l *'t

N{hány kisebb elmozdulást nem §zámítva (ami talán a
rajta lakmározó madarak műve vott vág} a lassan növó XXXII. FE.}EZET
és Ót Íokozatosan tlboritó iszalag otozta), az enrber töké_ A klnesvadú,szat íolytaíás& -- nz erd6 bangja
lelpsen egyene§en feküdt _ a IáÉa egy iiányba mutatott,
a keze a íeje fölött pedig éppen az éitenueiő írányba, Amint felértünk a íennsík szélére, az, egész társaság

* Valami dereng a vén koponyámban * jegyezt€ leültpihenni,egyrésztazért,mert ezaztzga|om_hatottrájuk"
meg Silver. - {tt az iránytű: oti a Ósontvázszigdtisrics- másrésá azért,-hogy Silver és a betegek kilighessék ma-
pontja, az, amelyik rigy fest, nrint egy fej. Most nézzétek gukat.
me§ au irányt a csoniók vonalában"*- - " A fennsík kissé lejtett nyugat felé és a pihenőhelyünkről

Megtörtént. A test egyene§en a sziget, irányába muta_ tág kilátá§ nyílott mindenfelé. Follrtatjuk.
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A HLLÉRES M. CS. IRÁNYTŰ

(Jgc yzrT§K A szÁzL^Bu-őRs NApLórÁsót-1
A kör középporrtját i,s megjtlöltem, Ezt a rajzol é<lesapánt
régi, letnezesgépével leférlyképeztem. A bcállításnál ter-
mészetesen ellenőrizneln kellett a lromálytls üvcgen. hogy
a kör átmérője megíelelő rragyságú § minden irányban egy-
fornra lrosszrl legyerr. ílgy kis próbálgatással sikerült, Erról a
letnezről nost már igerr kernónytn elolgozó, fórryes nrásoló-
papírra akárhány rnásolaütlt kószíthetünk,

-" Akkor hát folytat.juk a murrkát ! Dani, vágj a kar-
tclnbó} nóhány 23 mm. sugarír kiirlailol. Arrnyi kell, hog1,
egymásra téve egy kb. 6 mm. vaslag korongal kapjnnli"
I]zeket közepén átlyukasztjuk, hal-
eny,vvel nregkenjük s e6ly gombostúre
f elfűzve egymáslroe raga§ztj ulr. Nébán"v
percrryi szára,dás után a korrrng szélét
lecsiszrrljuli, tussal feketére festjülr s
felső lapjára ragasztjulr a számlapot
úgy, hog_v középpontja pontosan a
korong közepén legyerr. Piros lussal
vagy ceruzával a ,,jel" helyén (5 {ok)
cgy vorrást hilzunk s ezzel kész.

--- Lán a tok rnár neg is száradt !

tsestetlerrúl tnaraclt lapjírra egy milli-
móterpapírszalagot ragasztunk s efólé
még egy ugyr:.rrakkora celofánpapír

.vag}" celluloicl csíkot filnrtekercsből
(meleg vízben leáztatott)o hogy ne piszkolócljék, Lrán_v-
zéknak kót vékony, sárgarézszeget verünk a vonalzó két
vógébe az éltől ponto§an egyforma távolságban. Ketté-
hajttitl papírosbóI kis :ryílat vágunk (3, kép) § lr meg-
felelö irányban felragasztjulr.

-* Most juturrk a legkónyesebb llontlroz : a nrágnesiű
tartótiijérrek beerősítésélrez, §gy nagyor} vókony varril-
lűből letiitjük a füle felőli darabot, rl§}r, lrogy kb. 1.4 mnr.
}rosszú tlarab nrararljon. Csak a legvékonyablr varrótű felel
meg ír eélnalr ! §gy kis {5 r 5 mm.) kartonlapocs}ra kőzepén
átszirrjutl a tű }regyét, ugy }rogy a lapocskara pontosen
lneriilegescn álljon. A rrégyzelalakü deszkalap középpontjítt

ugyarrcsak nrerÖlegesen át-
í{rrjuk. F{rrólregynek a
lonrbíűrészf{rró}ran egy le*
lörötthegyű varrótűt hasz-
nálurrk" A kis kartonlapol
meglrenjük halenyvvel s a

belóerősítetl 1.űl átszrlrjuk alulról a, doszkalaplra fúrt nyi-
láson. *[a rrent állna elóg nterőlegesetr a tíi, a kartorr-
Iapocska lologatásával megigazítjuk. Most már rátehetjük
a fokbctlsztástts korongot; egészen jól íorcg a tű köriil.

- A nrullkcrrilrarr mcgi§ml:rtülr a papírosirán_vtűt
--- liezdte Gabi a g3-iilést., ** s btlg_vakoroltuk a szöguréróst
ós iránykertrsést. Most már csalt fiz van hátra, hog.v az
Ígazi irán},tűt is rdkészítsük,

** §,z.{ is papirosból csináljrr_k ? *--kérdezte 'íotó s a
Gabi elfitt I*vő do}:ozrá mtttatott.

'- Ntm, nt<rst rnár tartósitbb nrryagol választurrk.
A papíros ,.rxáglrestii" helyctt is igazi| veszünli. Il_vet kiiliin

Á tíikcl olcsó iránytiili szótszctlósól.cl nycrjüli

netn Lrrtltam szerezni, ázért. egész olcsó irán_vtiit vct|crn,
§lősz;ör is ezt boncolj§k §zét s lrivesszük a k. b. i}í rntn-,es
nrágnestiit (t. kép), Mosl azutárr elliészttjiik a,,l,ttkol""
Itt ez a 10 x 2§ n:.m. kereszttnetszctű, gyaluit iienóny{alóc.
12 íillérérí ve|tenr az asztalosárír kereskcclósbeir. Mingyárt
Ie is váglratsz belőlc egy 20 clrr. hosszú clara},rot. Azalatt
Jóslra, a hu,lladók deszkákból lorrrbliirészei eg1, 6 cm. ólii
nógyze l.et.

Nóhány perc ala,tt elkósziritrlk czzcl Csiszolópapírra.l
sírnára is esiszolták. .Erre {jabi a nógyzetlapot, ]iíron kis

xárgarézcsavarrai a ltirl
l<rizepc tá,iára erfisítette.
}igyik éle eg;,be csett a
1,9131zó (:lévell.

-* }Iogy szcbb legyen
**- lrilytatta (}rrlri, *- az
irán_vzék olclalán levő lapl
ját kivéve vorrjuk }re fe-
kete lakkal {vagy jóntinö,
ségű iussal). Most tegyük
fóIre. Arníg mcgszáratl, el-
készítjük a többi alkotó*
részl. A legtöbb m,unkát
adna a szárnlap elkészí-
tóse, anétt lrregbíztenr
Lacitn hogy nr.ár otthon csi-
nálja rneg. Ugye rnegvan, ?

.* Terrnószcteserr l -* felelte Laci s elővetl a noieszéliől
több .{.5 cm,. át-rrréröjű, köralali{tra vágott fokbtl<isztást.

** Jé, egész }relyesek ! *- Mirrtlra nyotntatva vrrlna !

** },íogyan csináltad ? -** hangzott a sok kórdés"

- Ilven kis szá,rnl4p megrajzoiása na8yon sok murrká-
val járna, meg ázután több darabra is lesz szüksé§ünk, azórl
a fényképezést r,álaszíottam" §lőbb egy kartonlapra jó nagy
méretben tuegrajzoltam a számlapot s tussal is kih{rztam,

Palrirosból kis rlyilat
vli§urrlr ki

{: .- - :t{ * .-,,}

{r§l^"-*ú-liÉqF.7
,. l ,} *_-J'; t_-_,|

§írr"gardzttrut
"-f,*

ató

'r)l

Ae irátr;,lii számlapjtr

.ftdg.cstü

Fokbeosabá*
Ba9zi*§
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Egy ellrasznált zseblámpaelonrőI leszecltrlm a
sárgarézlapokat. Ezekből kis lapocskát vágtrnk (4. kép) s
z-alakírra hajlltva kis rézcsavarral a tokra elrősítjük. Ez rt

mutató. 'ferrnészetescn vigyázunk arra, }roply a mutatil
éle és az acéltű pontosan egyforma távolságban legyerr a
vonalzó élótől.

,* Mtrsl már rátehetjük a mágnestűt az acéltií hegyére
s készerr is volnánk (5, kép). Csakhogy a tű'könnyen eI-
vész, azórL a sárgarózlemezből két kis ,lapot vágunk (6. kóp),
kissé meghajlítjuk s átfúrva ogy-egy rózcsavarral a vonalzó
elúlső rószére r:rősítjük. }d,zek alá szclrítjttk a rnágntstűt,
lra az iráuytűt nenr lrasználjuk (7. kép).

Örömmel próbaltuk ki az úrj őrsi iránytűt, azután
hozzá]átLlnk, hogy egy féIóra alatt magunk számára is
elkészítsük a 1illéres magyar cserkész-iránytűt. 

Jochs.

Tiíkos lrúsú néuíegyek
A levelérőI, kérgóről már minden valamirevaló cserkósz

lelismer egy csomó fát, bokrot. Most tovább megyúnk egy
lépéssel : megbarátkozunk azzal a titkos írással, arnellyel
a fák a tólitiőben való bemutatkozáslroz használt névje-
gyeiket 1rták : a rüggekkel. Tudva]evőleg a rügyek már
lombhu]láskor ott találhatók a vékony gallyakon, többnyire
a leve]ek ,,hónaljában" é§ a hajtások végén. Jegyezzik
meg jól, hogy a rügyből levél, a bimbóból virág lesz. Tchát
ne keverjiik össze a kettőt egymással.

A lák minőségéte köuetkeztethetünk a rűgy helgzetébőI,
alakj(tbóI, színilbőI és a rügypíkkelyekből, másodsorban a
vókonyabb ágak keresztmetszetónél látható óét alakjáról is.

I. Nern lútható a rügg az akác|ándl De azt felismerjük
töviseiről és a többnyire szegletes íiatal hajtások pirosas
színéről.

II. títe\cnes tltlústl rüggckeí talá}unk a következő
lomblevelil fáknál : '

|eketesztnű a köris|a rügge (7. ábra). Az oldalrügyek
sokkal kisebbek, rnint a es{rcsrügyek. A fiatal ágak szürkék,
a rügyeknél kissé összelapítottak. A kőrisfa egyébkérrt már
messziről is felismerhető ritkanövésű, gyengén hajló ágairól.

Sdrg(tszöld (vagy vörösesbarna) a iuhar|ajtdk rügge,
(2. ábra), jell,emző, hogy a rügypikkelyek széle sötétcbb
sz[nezetű,

A uadgeszlenge batnásvörös, nasy, ragacsos riigyeit
azt hlszen ínindenki ismeri.

III. Ydltakozó átlústl rügyei vannak :

a tölgg|únak (3. ábra). Tojástladalak(rak, világosbarnák,
az ágak végén egymás hegyin-hátán tolakodók. A bél
ötágú, csillagos.

A bükk|a rügyei jellegzetesen elállnak az ágtól, majcl
1 cm. lrosszüak, barnák, fínoman szőrözöttek. (4. ábra.)

. Testvére, a ggerlgdnfo viszont rlédelgetően az ágltoz
simítja l*eskeny, pikkelyes, szőrözöLt rügyeit. (5. ábra.)

Ebbe a társaságba (a változó állástr riigyekkel bíró
fák közó) tartoznak a ngúr|dlc (jegenye- és rezgőnyár,) is.
Rügyeik szirrtén tekintéIyes nagyságúak, lregyesek,.barnák,
ren<lszerint ragattósak, a hegyük feltűnően fólrckonyrrl.
Az ágak belérrek keresztmetszete ötszögalakot mutat,
(6. ábra.)

Az éger|a barnás-sötétlila rügyei röviclek, de észre-
velretőleg nyélen tilnek. A háromélű, fiatal ágak iránya
irrinden rügynél megtörik. (7. ábra,) Az ágbél háromszögű.
A barkákaí rnár ősztől fogva ott találjuk a fán, hasonlóan
a ngir|úhoz, amolynek a rügyei azonban sziirkósbarnák,
kicsik és hegyes tojás<tadalak{rak. A fiatal lrajtások több-
nyire lefelé csüngők. Ha átvágjuk : Iapos háromszögalakú
bél tűnik elő.

A dió|a tompa, majdnem gömbalakú rügyei szürkék,
pelyhesek. A fiatal ágakat könnyen felismerhetjiik a lehul-
lott levélszárak erőteljes ,,sebhelyei"-ről. Különbeln ennél a
fánál a kéreg csalhatatlan ismertetőjel.

Befejezésül nélrány gyümöIcsfót nézziink neg !

Az alma|úk rügye tompatojásdacl, maj dnetrr gönrbalak{r,
barnan kissé molyhos, az ághoz simuló.

A körte|dé visz<rnt rövitl, de hegyes, sötétbartra, az ágtól.
mereven eláll.

A, csereszngela (meggyefa) rúgyei is lreg"yesek, pirosbar*
nák, fényesek és az ág hosszában lévők határozottan elállók.

No de elég lesz l Ne tömjük tele tirlságosan a cserkész-
fejeket ezzel a téli tuclornánnyal. Hiszen csak egy kis alkal-
mat akartunk adni a megfigyelésre, mert az etdő akkor is
erdő, lra sítalp van a lábrrkcln s a cserl<észet az alvó fák is
érdeklik.
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.AMER|CAN vlltToR NAPLÓIA

Szótlanul ittatn ós gondolkoztam, míg az öreg l}lack-
eagle hosszasan előadta azt a r:salási tnarrővert; afninek
kéíségklvúl'ő volt a szenvedő fele, Én per§ze, Ireín lrittem
neki.

*- . . . így ötték tneg a Menyasszonyt . . . az én rneny_
a§§zonyoínat -- monctta az eltajzott inrlián és furcsán,
színésziesen bólingatott"

Sólyonrszem legyek, ha egy parányl is volt benne
Chirr-gach-gook-ból.,

II. FEJEZET,
melyhen kitíínik, hogy teszik lehelővé a Cetttrnl Park

bokrai a dólameril<ai utal,

a fenébe t * gondoltam magamb&h, * 92
lgazán furcsa . . " mo§t egy magánbo§§z(rnak legl,ek kélz
e§zköze . . . a?, egósz ügy netli nagyon tetseik nekehr. Mi
közöm nekenr enhek a három puffadtkópűn€k magáhügyé-
hez. No, debát végre i§ Net- Yorkban vag_vuuk, íehérek,
rendőrség stb. Itt lcezdjen valamihez ez a pár ínocskos
indiánus, a felhőkarcolók árnyókában" Mindegyo no. Lás-
,suk a ,,busincss"-t !

* Gyerünk hát, azzal a dzsábbal, öreg szalátnigyáros !

- Neked, boy. nem tesz más dolgotl, mint őrködni,
hogy a sisakos ,,fehér ördögök" ne közelítsenelr !

-* No. . . és ha közelitenek ? . . . Talán lőjjem Ie

őket ?
*- Azt volna jó tertned . . " de mégse tecld, meú töb-

tren vannak, mint mi l
. Aha l }lintha mondana valamit l* Mit kapokn ha segítelr a dzsábnál ?
* Légy efelől nyugodtan...
* Nem vagyok t{rlságosan nyugodt. Itt bezárhatnak,

villatnosirzékbe kerülhetek, összepofozhatnak, gulyást c§i-
nálhatnak belőlem, csak azért, mert te, öregem, nadrág-
gombokkal akarsz engem kifizetni t

* Kapsz kétezret l
* Nadrággombot vagy dollárt ?
.- Dollárt l* Hármon alul egy lépóst se teszek . . .

- Jó, kapsz hfuomez?et. . .

Ezek egészerr jó pofák. De még mirrdig lelret, hogy én
vagyok greenhorn, hogy ílyen olcsón viszem a bórömet a
vásárra.

Egy üres sarokban ültünk. Az öreg elővette a mágával
hozott--barna papírba burkolt c§Ornagot ós kibontotta,
Egy seétseedett'Winchester*puska volt benne.

* Le i§ §zeretném skalpolni azt a dirtg pig-et, Dea
,§ajno§, erről le kell mondanunk, Yasparipára szállurrk. Né-
pünk vár Coloradóban...

Mlféle csavargónép lehet ez ? - g|ondoltam magarnban.
Aztán röviden kijelentettem :* Halues !

Ez a sdó; nehogy félt€ért§ék, nern valami török édes-

sóget jelent, lranem ázt, hogy a szenve<lő fél az ö§§zeg felét
azonnal kifizctheti,

Mr.'Blackeagle, míután összerakt§ a puskát, átatlta
komájárrak, aztán fatryar képpel }cnyíllt belső zsebébe és
tárcájából bankókat húzott ki. Öt daíab §zázdollárost és
egy ezcrdgllárost,

- Seidom / Mért netn ír csekket ? Kirabolhatják . . .

* Minket ? ".... kérdezte gőgös arccal, _- mintha *ut
mondta volna : ,,{rgy nózünlr rni ki ?"

-* Hm. Yalódi bankók ezek ?

-- Ug.r,an kérem. . .

Egy pillanatig irgy látszott, rnintha pofon akarha ütíli.
De aztán az ökölkesztyűkre esett tökintete és abba-
rnaradt a lnegkezdett tnozdulat,

* Atl right t * monctta aztán"
Netn tudom, mit értett alatta. A dollárok eg}előre

kéjesen birízgálták belső rószeimet.
Fizettem,(most fiár . , . szívesen l) és kimentünk az

ójszakai New-Yorkba. Meleg volt. Május eleje.
Taxira szálltunk.
Beszálláskor feltűnt nelrem, Irogy sárttít mr. Bkckeágl€

ittősebb komália. A puskát ugyanis nadrágjába dugta. Még
a bolond is láthatta, Irogy fegyvert rejteget. Annyi baj
legyen. Eléggé jól tudok futni,, ha arról lese szó t

A park közelében leszálltutrk. Mindenfelől óriási felhő-
karcolók meredeztek az éjszakába. §zek között a tlr,,
emelet maga§ házak kis kunyhóknak látszottak. Egyelőre
rnegelégedtem voltta egy ilyenhel i§ l

Az autót odarendeltük a Park kör{ttjához, amely
act<lig kanyarog, míg eljut §lrerrtrcn-hoz, a Fifth-avenue-re.
Ez ai iLrész tőlünk kb, rrégyszáz lépésnyire lehetett. A fekete
sofőrt Blackeagle, {tgy látsaik, ldbélelté egy §zázdollárossal,
ntert szélesen vigyorgott, ntikor rni a sánta komával meg-
intlultunk.

Blackeagle valaíni pléhdarabot nyonott a keze§llrer
*- Itt á leta. . . nyorno§asd rneg, ha egy sisakos

fehér ördög közelítene ... aou understand l ? Odamégy....

- mutatta az irányt * ós lehasalsz ott, a bokorba t

Eltnentem vagy száz lépé§nyifo'és,bemásztam a bokrok
közé. Közben állandóan flgyeltem, hogy nem hallom-e
az aató b.{rgását az {rt felől. De lehetetlen vott megfigyólrrl:
Vajjon nem c§apnak-e be eltajzotték ezeyötszáz dollárral ?
Autók vágtattak jobbról is, balról is az éjben és véglg-
s{rroltak fényszóróikkal. Egy rend6rt ls észrevettem tőIeh
vagy kétszáz lépésre. Nyugodtan sétált áz n,Uhibn trusting"
hosszában és eszeágában §em volt olyan bílntényre gondolll,
amelyben én is tevékenykedem. Külöhben sótét volt,
hogy majd a saját orromat haraptarn le, rnikor szlvarra
akartam gyujtani, azonban e§zehbe jutott, hogy meg-
láthatnak és eltettern. Ekkor hirtelen lneglehetősen erős
lövés dördült e|. Az éjszakában különösen erósen hangzott.
De megvolt az az előttye, hogy nagyoh nehéz volt meg-
hatfuozni, rnerröl jött a hang l

Kiugrottam a bokorból és gyorsan futottartr a füvörl,
rnindenütt az árnyékos részeket kefe§ve. Pef§zé, nem az
öreg skót otthona, haneín Blackeagle autója felé. Ugyan

l

L
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T
Blackeagle azt_ az utasítást adta, hogy holnap várjam őt
a Vasalónáü, En azonban érthető okokbót. . . szóval futot-
tam !

Etfajzotték is feltűntek. Egyszerre érkeztünk az autó-
}toz s szinte egymás hegyén-hátán estünk be. Felkeltünk,
de mégegyszer egyrná§ra estünk, amikor a taxi rnegindult.
Végre leülhettünk az ülésekre és egy kis autólámpa világánál
:§zernü8yre vettem a ,,fekete §as"-t és komáit. Az idósebb
konának mintha ki volna ütve a §zeme. Később kisült,
hogy csak bedagadt. A rossaul összerakott fegyver {rgy
§zemenvágta, hogy a félarcán egy hegy keletkezett. Vérzett
.és igen csírnyán pislogatott. Azt persze nem kérdeztem
.meg, hogy sikeriiüt-e az ő ,rbu§ine§s"_ük.

Az autó rohant.
* Halues / * szóltam isnét nyomatékosan.

Not to-day !
Ez magyarul annyit jelent: ma n§ín. f)e nemcsak.

,Annyit is jelent: holnap §em * a holnapután fogalmával
€gyütt l

Nem sikerült t

'-.-'Mi közöm hoz_
:zá l Én megtettem a
kötelességemet t* NeIn azt mond-
tarn.. . .

** Hát mit ?
*- Azt, hogy nem

fizetek t* Az más tAkkor
vedd tuclomásul, hogy
greenhorn létemr€, na-
gycrn is jól isrnerem az
itteni szokásokat
hands up l

Ezzel a két szóval
,egyidejűleg egy revol-
vert h{rztatn elő hátsó

, zsebemből. Először csö-
vével az autó oldalának
nyo}ntam, ínert a szer_
kezete kívánta ezt, -Tnajd mr. Blackleagle
gyomrának taszítottarn.
Angol revolver volt és

amikor a §zom§zód, egy májbajos ir, bedobta a New-York
Herald leg{rjabb szátnát :

Chartort, a hires bányatulaldonost klfosztották a
Batterynól l

-* Ki ez a Charter ? * kérdeztem nyögve a skóttól.
* Egy gazember ! * felelt az öreg aztán íoly-

tatta: hát tudja kérem. . . amikor megrándult a zsineg,
kisült, hogy a macskacápa. . . mert ilyen is ruan, lJau see.,.

* rgen, cápa-macska . . . sicc ! -* fírjtam őrült álmos-
sággal küzködve.* Pedig csak vizet ittunk * hallottatn mólab{rsan,
szavalni az öreget. Már félálomban voltam, de azért még
éreztem, hogy a gallérornnál fogva cipel az ágyhoz. Egy-
kissé nehéz voltam rreki (154 font), többször leejtett és
ugyanannyiszor rámcsett

Harmadnap sűrű könnyhullatások között váltunk et.
Megadtarn neki cirnetnet, mire ő tuegígérte" hogy a leg-
közelebbi halász-zsákmányból a javát elküldi nekeh.

- Aoh aes -.-- monclottam egészen angolosan, * nem

t
l
]

l
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- JóÍ ismerern az itteni szokásokat. . . hands up l . . .

fogmegromlani ?... Én
Buenosba megyek .*Nern!-_nond-
ta a kormányos,
voltam rnár ott .

nincs me§§ze Boston-
tól. . .

Szavai teljesen
rnegnyugtattak. Annyi_
ra megnyugodtarn, trogy
a zsáktnányolt Colt-ot,
valarnint a wirrchestert
odaajándékoztatn neki.
Talán fel tudja hasz_
nální a halászatnál .'. .

Az Amstertlaln-
Aaenuen van egy igtn
jóképű sportkereskedés.
Dét-Arnerikához át kell
öltöznörn kissé, hosy
Ira esetleg a krokodilok

, torkába esemt ne te-
gyek rájuk hétköznapi
benyomást. Egy kitűnő
autonata winchestert
vettem itt, kétezer első-

{

i

t
li

li

i
{
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egyesltette az automata-
pisztoty és a revolver tulajtlonságait. Neve : Fosberry.
Lövése egy embert kisebb-nagyobb kapuvá változtatott
,át. Mr. Blackeaglenek, valamint a dagadtszeműnek és
testvérének nen volt kedvük a próbálkozáshoz, mikor a
revolver kaliberét rneglátták. A ,,testvér"-nek nem volt
íegyvere. Annál nagyobb §zemeket ínere§ztett. Most én
voltam a helyzet ura

* Yfujon egy kicsit. . . ha klfizeterno én. . ,* Nagyon helyes . . azonban, majd inkább én l
kivettem belső zsebóből a tömött tárcát, mert sejtet-

tern; hogy ő is revolver után akar nyúlni. Yolt benne tlzezet
dollár, csupa ezer<lolláro§ bankjegyekben. A kialkudott
hátralevő részt kivetteln belőle, aztán visszatettem a tárcát.
§kkor kezembe akadt a ptéhóéka és magasra tartott kezébe
nyomtam, miután az ötkilós Colt-ot is kivettem hátsó-
zsebéből, nebogy kísértésbe e§§en § használni próbálja.

* Leereszthetitek kezeteket l . . . Síop ! You pig ! *
kiáltottam ki a fekete sofőrnek. Aa gyorsan megállt.

- Szálljanak ki az urak.. . utálom a durva beszéd-
modort és nem is óhajtom használni. . . gyorsan t

Olyan gyorsan távoztak az autóból, hogy aet a §ze-
rencsétlert puskát is ott hagyták a nyakamon. A long-
islandi Szabadság-szobor idelátszott a hajnali derengésben.

Az is felfelé tartotta a kezét.

IIL FEJEZET
Húromezer dollárral fílszorcaatt utazás Buenos Ayresbo

Még fenn voltunk az öreg skóttal s éppen a 6-ik üveg
whiskinól és ar. eztedik érdekes halfogásnál tartottunk,

rangú tölténnyel. A Fosberryhez is vettem pát százat, aztán
óriási bőr-vadásztáskát, egy chamois-bőrnadrágot ós egy
eekót ugyanilyen anyagból. A vásárlást befejeztem egy pár
kitűnő, hossz{r, tércligérő szárrl esizmacipővel. Ez utóbbinál
a mérgeskígyókra gondoltam. Később a hajón e§zernbe
jutott, hogy a fákról is potyognak kígyók Dél-Amerikában.
Aaorlban megnyugtatoLt az a gondolat, hogy ha az ember
nyakába ye§zi lábait - feltéve, ha ezek csizmával fedettek *
haszno§ah'védekezhetik 

ü

Mért is akartam elmenni Dél-Amerikába ? Ez a kérdés
sokseor íelötlött bennem, de nem tudtam rá kielégítő választ
adni. Yalamit olvastam az Amazonról és megtetszett nekem
az ottani élet. YégüI kisúlt, hogy alíg tartózkodtam mellette.

r A Gran Chaco ! A zöld pokol mindig nagy betűkkel
élt képzeletemben. Utólag kisült, hogy nagy poros lapály,
csirkefogókkd. Nem éppen becsületes spanyolok és még kr_
vésbé becsiiLletes bennszülöttek tanyáznak sikjain. Regényt
akartam átélni. Ebben nem is csalódtam. Azonban nem
számoltam eléggé azzal a köriilménnyel, hogy a rornantiká_
ból az oroszlánrészt Dól-Amerikában a piszok és a rova-
rok teszik ki.' A ,,President Lincoln" nagy, széles építésű óceánjáró
volt. Kisebb mint a ,,Mauietania" (vag}, most a Bremen),
de. azért elég nagy ahhoz, hogy jól lehessen rajt szórakozni.
Másodosztályít hajójegyet váltottam. Tettem ezt azétr,
mert visszafelé nem óhaitottam esetleg a fedélközön vissza-
térni, ahogy az ilyen kirándulások végződni szoktak.

Folytatjuk.
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A ))FEKETE-BOCSKOR,.
Pista írgy éreile, hogy ólomból varr kezeJába, amikor

a végzetes konferencia után kitámolygott a gimnázium
épiiletéből,

** Kicsapotl diák vagyok ! . . . §{i lesz most ? l -_-

mormcllta kétségbeesóstől kábultan és a borzalotn netovátlb-
jaként idéződött el.éje az a pillanat, melyen otttron be ke]l
vallania, lrogy ellávolították az intézeLből. }Iég szülei
sem hisznek maj<l ártatlanságában. }tát akad ember egyálta-
tán, aki ellogadja bizonykodását bííntetlenségéről ?

S ekkor iutott eszébe parancsnoka kétkedéstelen
melléá]lása, líiut mentőkötélen kapott a gondolaton és
azonnal a telefónfülkébe lódult, hogy felhívja ezidőszerinti
cgyetlen jóakaróját.

Sietvc tárcsázta a számo]<at és így, remegő keze az
utolsó fogást eltéve§ztette. Mielőtt megbillenthette volna
a tetefónliagyló tartóvilláját, az iclegen vonal bekapcsoló-
ttott. Valalrol hiba lehetett az autonlataközpontban, merL
bár a búgás szabadot jelzett, az árarr' szárnyán beszélgetés
$oraja zúgo[t.

, . . Az egyenlet a 3x behelyettesítósével megoldható-
nak bizonl,ult. Az eredrnóny rnaradéknélliüli .* tnondta
egy határozottan ismerös hang, árn lra fejlevágással íenye-
getik, akkor sem tudta volna eltaláIni, hol hallotta már.
Többet akarattalanui sern vehetett ki, },íegszakadt a kéret-
1en összckiittetés. Másodszor sikerült helyesen tárcsáznia.

Fórfihang jelentitezett :

** §,teclicochemia rt. . . .

---.. Gergely főmérnök urat kérern * - szó]t a kagylóba
megnevezve lna§át.

Perctöredéknyi idegfeszílő várakozás, aztán beszé|-
hetett. Gátját törve, buzogott belőle a váratlanul rászakadt
igaztalan csapás lieserűsége. .

-- Várj ! * szakitotta félbe parancsnoka, mihelyt
íelocsudott meglepetéséből. - Ereclj rögtött a lakásomra.
Én is itt}ragyok csapot-papot, Nátam, találkozrrnk l , . .

óra multán pista túl vo]t a történtek eltöredezósén,
Gergely parancsnok úr pedig felcsapta kalapját és őrs-
vezetője szüleihez indult. Nagysokára tért vissza, akkorra
homlokáról úgy, ahogy, elsímultak a Pista elbe§zélésének
hatása alatt odará,ncolórlcltt gonrlrerlők,

*- Hát otthon rendben volnánli l ._ köszöntötf a
roskadtan üldögélő firira. -- Flanent, Pistátn ._ íordult
hozzá csöppnyi szürrettet később, -- lle}n mondanád el,
mi a szándékod a továbbiakban ?

-- Nen turlonl. mit tegyek, Géza 'hA, l .-- rázta csüg-
gedten fejét Pista.

_-.. Én ajántanék valanrit ! Odaveszlek magam mellé
a gyárba gyakornoknak" Ha sikerül fónyt deríteni a röplap_
esetre -_ retnélem sikerül '_. visszamehet§z az iskolába . . .

Ha nen t . . . Akkor majd csak talrilunk számoüa meg-
felelő óletmegoltlást.

Jósága Óletet öntött az összetünt Pistata. Csillanó
tekintettel ragadta meg segítője kezétr,de mlelőtt szóba
önthette volná köszönÓ,ét,-Géz.a bá', hogy elejét vegye
hálálkoclásának, kitótta az ajtón :

- Holnap reggel nyolckor jelentkezzéL a gyárban *
szólt rttána bítcs(tzóul.

Valahogy elfoszlott keserűsége és a téli napfényben
lürdő utcán szinte fütyülhetnékje támadt. Otthon némán
fogadták. Szülei nem vetettek szemére §emmit. Ám ez a
hallgatas mé8 keservesebben érintette, mintha csőstől
hullott volna a zokszó és az é<lesanyja arcán legör<tülő
lrönnycsepp ismét megkeserltette siája ízét. Mihelyt tehette,
az ebédlóasztal mellől szobájába menekiilt. Olvasással
lgyekezett elnyomni tömegestől raizó, klnzó gondolatait.
A nap izgalmai azonban annyira kimerítették, hogy olvasás
közben, könyvére borulva elaludt a pamlagon. Késő éjszaka
ébredt, verítéktől gyöngyöző lralántékkal. Nyomasztó
lidércálma még pillanatokig kl§értette. Földönt{rli nagy-

ságú óriás üldözte és hiába futott előIe lelkeszakarttából.
Kergetője utólérte és már emelte roppant, fekete bocsko-
ros lábát, hogy féregként eltapossa és ó képtelen volt mene-
külni. Dermedten várta az ös§zemorzsolást, amitől végül i§
a való világra térése mentette meg. * Brr l * rázkód.ott
összc a visszaemlékezéstől és lerírgta a reája borított taka-
rót. A tálcán asztalára készített vacsora édesanyja szerető
gondoskodásáról mesélt. Kiéhezetten látott az ennivalónak
és vacsorája végeztével, mcrt már cseppet sem volt álmos,
rövidhullámír rádióvevője mellé telepedett,

Össze-vissza kalandozott a levegő végtelen birodal-
mában. Egy holland-indiai áIlomás maláj népzenét közve-
tített, másuít két hajó beszélgetését csípte el. Lassan végig-
szántotta majdnem az egész róvidhullámterületet. Egy-
§zerre rnegállt keze a forgatógorrtbon. Artáskezcletet .iolző
brlgás kopogott leihallgatójában és a skála tűje olyan
fokbeosztásra mtltatott, alrol még sohasem talált addig
állomást. Felcsigázott kíváncsisággal várta, milyen náció
mutatkozik be, Hirtelen, minden ismertető meg hívójel
nélkúl dolgozni kezdett az ismerellen állomás . . . titá. . .

tátátiti. . ,

Olyan nagy hangerővel jelentkezett, hogy rnár kelle-
metlen volt és azt a meggyőződ,ést keltette, miszerint exo-
tikus r4lágrész helyett valahol a közelben székel. pista
megszokásszerúen lrta az ábécé betűivel jegyzőtömbjére
az egymásután elbirgó Nlorse-jeleket. Amint az úzenet
alakult, trgy élénkült figyelrne, mikor pedig előtte feküdt
a teljes szöveg, hát csodírlkozóan megvakarta fejebúbját,
A rádióüzenet tartalmának javarésze egyezett. azzal a
beszélgetéssel, melyet a délelótti téves kapcsolás révén
szándéktalanul kihallgatott.

.* Alighanem valami vakbuzgó tudós lehtt ez a rádiós,
aki értesítést küld kutatá§a tanul§ágaifól uz esetleges
érdekelteknek * világosította fel saját klváncsiskodását,
mialatt írjra elolvasta a szöveg€t;* ,,A2 egyenlet a 3x behelyettesítósérrel megoldódott.
Eredmény maratlékrrélküli. A kísérletek eddig fénye§en
sikeriiltek. Az oldószer hatása alatt az egé§z alapanya§],
megzavarodik, egyes részecslték pedig telje§en bomlásnak
indulak. . ." 1

Már ki akarta kapcsolní készülá<,ét, mikor az etőbbl
hullám.bosszon másil< állomás szólalt mes. Bár ez oem adott"
hívójelet, éreahetö volt, hogy messze-me§§zlröl indult
a hang.

,,.. .A kísérleteket az ö§§z€§ tényez6 közbeiktatásá-
val haladéktalanul folytatnl kell. . ." betűzte kl a radio-
8rammot.

Persze, hb§y tudós l Egyenlet, kíséiletl ml más lehet l_. erősítette meg a szöveg alapján előbbt elgondotását.
S mivel tudós ismerőse nem akadt, a délelótti bangot a
hasonlóság-tévedés rovatba könyvelte el. Ismerősl§meretlen,
ílyenre is akad],'itéha az ember l * azza| íelJegyezte az úi
állomás adatalf; ágyba bujt._

,,l
És ester'mialatt Plsta a pamlagon aludt, tanácskozásra

ült össze c§apsta, Géza bá' eléjük tárta a tényeket és a lel-
adatot, fényt dedteni a bocskoro§ bomályra, hogy tisztáz-
hassák elítélt társukat. Rítörő {elkesedéssel fo,gadták a
javaslatot és neglrven fiír nyomozáshoz fogott. Ám mlnden
tapogatózásuk elóbb-utóbb zsákutcába íutott. Ezalatt
Pista életében {tJ tejezet nytlott - a gyár. A Medtcoe.bemia
rt. gigászi telgpéneic mozfalm*sságl,Ümpreztattq. A gép-
csodák, aa gzeinyl ,eszköz, mll}et.:soüasem látptt addtg-
a köréje gJrúlő üi fogalomárad{t'''egészérr rn€íkótyago§í,
tották és megváltottan léIegzett fel, mid6h Géza bá' a
bernutatókörút után, ínunksiel$trít, a klsérletl osztályra
vi|te, hol a többi osztályokkal -ellentétbenl v8ló§á8|o§
templomi csencl honolt. A telje§en elszigetelten áUó éPü-
letbe idegen, hétszeres ellenórzésen kereszttiLl is csak gyár-
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]reli kíséretótrcn léphet cit'bc.,{z tltt. rtolg<rzó alkalrrr*zotl alt,
}írint parancsnoka beszélte, §u áz§zofo§al,i kiprótrált, tiir-
hetetlen lriiségű, megvesztegethctetlerr enrberck vriltak"

",-- A gyártási titkok ren§eteg pónz,t éurelt -- - tlla-
gyarázta Géza 1rá' -- és az úrrlekeltek trizony mintierr esz-
közt rnegpr,óbálnak n*lra, ho§y irz ilyeslrri birtokába jussa*
nak. Dehát az én }nrrrrkatársainrnái ererlmén_v* nélkiil keres-
kednek -*- nrrrndta lriiszke rnosollyal ós Pist,a egyszerilren
íelfogta, mekkora kitiintotós ótte azzal, lrogy Jr*raucsrroka
a Fekete Bocskor gyanrrja ellenóre maga rnerlld állította.

-r\ kísérleti osztály mérnökei. tnunlrásai kerlvesen
íogadtálr és airrennyire lázasiranir dolgulr engedte, kezére
jártak, lrogy átsegitsék a lcczdet nelrírzsógein. Az egyctlilli,
aki nent volt igazán barátságrr* velc, a lcrrgye}cs trevii
Yollrovszky \regyé§zmérnök l,olt. Á szrlróstel*intetű, cigárry-
ábrázatú, magas fórfi kissé törvt beszélt rnagyarril ós ha
nem órt€tte mcg mingyárl a rendelkezéseit, lrál lrarapóssá
vált rryonrba,n. Pistát eleinte igeir kellcnretlerriil érinie:Lte
a rrregokclatlan, nyers ráripalroelás, rlc rrrikcr Géz:r bá'
ir}egnragyarázta Yolkovszky tnórgességénelt alapokirt, egy-

, szcrűen napircndre tért föiöttc, Elvégrc arról serlki sem
telret. hog"y szüleiánrerikába vánclorolnak ki s ií már irlegerr
világlrarr születik, idegen i<tiótrrát t arrul a kczdet-lrezrlet étiíl
fogva ós voltaképpeni a,nyarryelvére csak késő fédilitirlian
-l<ertilt a sor. Pcrszc, lrogy nehezen fejezi ki gorrtiolatait
és lra rrern sikeriil tl}agát nregértsfnie, rnéregbc gurr.rl, llyen
a ternlószete l

Vtllkovszk1. különberl, rrriként Pista lrallotta, lrilretct-
len nagytutlás{r volt és oiyan előlrelő ajánlóler,,elekkol, liizo-
nyítvírnyokkal l<erült a gyárhoz, Ir<lgy öröntureJ alkalrnaz-
tált ós ő r.égezte az akkor folyó kutatás egyik legforrtosabb
résznrunkúj át.pista oltlalát szcrfölött furdalta, hogy voltaki:ppeln
rní is az, arrrin oly serényen dolgoznak ? * és alkalonatltán"
hazafelétrrenct tnegkérrlezte Géza bá,'-tól.

A parancsrrok elgolrdcllkodóan felelt :

--- Nézd, lra mélyen hallgatsz róla, valamit elrrrond-
]ratolt. , . Yoltaképpen titoli. Kívüem a gyárban csak egy
eT§ber tudja a lérryoget ós talán Yolkovszky pedzi. Az
arryas lllaga már ki:sz. }iost az ellenórző vizsgálat<rkat
folytatjuk. I{a kedvező ererrnénnyel fejezőrirrek be, ami
nrajdnem százszáza|ékosan biatos, akkor a rrai benzin
ás egyéb folyadékhajtotta gépek ócskavasnak szátrrítanak.
Hazánkra ez a találtnány eddig soha nenr tapasztalt jólótet
hozhat, viszont ha bűnös keeekbe keriilne, esetleg szörnyű.
hri,borrl, világégés lehetne a vége. Nlert lehet. használni
békés munkára és lehet, hasznáIni harcra, hisz egyetten
aikatrész me§váltoutatásával irtózatos erejű robbanószer
atakul bet6le.

Szóval, katasztrófával lenne egyenlő, ha titka
tölünk kikerülne. Node ez a veszedelem nem fenyeget.
Á gyártás egészót c§ák én ismerem, a mérnökök csak egy-
egy parányi rószóto amin éppen dolgoznak és az iisszetétel
rendJét nenr i§ sejtik- Persze, ,a, anyag kémiai képletét
aaért írásban is teiektettem, utóvégre engem is érhet bai-
§§€t é§ fe§edezésiinkrrek kái vohdvelerö y€§zni€. De eeL
az ólálkodók még kevésbé §asrezhetik meg. A páncélterem
örzi, ám még a trezornál is tobban tvi§yáz rá a fotoce}la
§ugara. Ezen-a kerítésen ember Ószrevétlenül keresztül ncm
hatolhat. Remélem, már érted, mire való az a nagy eIő-
vigyázatosság, amin §nnyiíe elálmélkodtál l ?

* Értem l - bólintott Pista. - Ezek szerint a taIáI-
mány korszakalkotó, új ii,zemanyag ?

-- A találgatást a képzeletsdre bízom, fiam!...
Bttől kezdve Písta más, métyebb tekintettel figyelte

a gyáTban íolyó nrunkálatokat ós még az eddiginát is a
telhető legjobban végezte a maga dol§át, abban a tudatban,
hogy tdán ó is hozz{iárulhat csekétyke erejével a lrorszak-
*lkotó yalami létrehozásához. Yigyázva leste az elektromos
kemence hőfokát, keverte a vegyszereket, mosogatta Géza
bá| elpiszkolódott nrűszeleit, Áfféte jobbkóa szerepét ját-
saotta rnellette.

Éppen higanyt nréricskélt gondosan, rnidőn háta

nrtigölti fa.lcrn nregberlrt,f. a kijz,vetl*n r,árosi iejefóu, tséI-
kézzel fejvette * kagy}ót.

-,* ;\,,íerlicoclrcmia rt. I(ísé,rleli osztát1, -,. jeientkezelí,.
.l'.]s a rrrornbrtlnon felrecsege[t azort a szomotrj tlápoll

}ratlalt istnerős-isnrerellerr lrang.
*- Xéreterrri V*lkovszky rrtérnök rrtat " . .
**- Kis |üreleyn , . -*- válasaoll. a felrajzó emlókeklöI

z&,r,'artán, rnajd *<laszól,ítoNt,a *. }reresettet, azza} folytalt*
a tnérícsgé}ésl. Árcán lralválry jele sem volt a bensejóbcn
clriló viharrra]t. arrrit á várat]anul íelrrreliilő harrg váltott ki
letkébői, nregirrt erulóliozetób*l ltozva az itélésre összeült
kl.rrrfe.reneia lrinlrescrl,es perceit, " , .

. . , 9x -,* tnor(lltlt. Yolkovszk.y a szckílscs leleíón-
benrondás után ;r lcag_r;llilr*l,

*, t{Ogy az eg}icl!]tteí lna tnegolelani élr ? ! Nehdz i
l]trril ke]l bcszél l . . .

- -. .ló --- lr:irogtrr a beszólgeti:s irefejezósciüi ós vissza-'lábolt lrrrutliaasztalához.
Pista savanyúan elnrosolyo<lotí, [.lgy letszit<, az a

vaiaki, 111119ról, nrint. algtilrárói nerrr tárgyat. "lieleíórroir,
rádiórr bcszédtárg},a eg_varátrt i}x. !'}x" rrregritrclás, ererlnróny.. "

Yakbrrzgd rrrüvelőie lelr e t- ezen rre}}lc§ írrilonlán.vnalc" í:]rrle-
l*es, lrogy Volkovszky barlrtsírgllan ván veie. l{o, ha {§},§zer
ertrberllíró Jiedvólrcn lelertzik majd, megkórdi í{ile, hogy
ki ez az algelrrakrrkac " . .

Jirltlcrtrrent*cukrot halírszott e lő zsehóből és bele-
}rarapo,il. l(i is köpte rögvest. nrert a harapás nl,otrítn
egyilt zllpíogírba irgalrnatlan íájás hasítof.t,, }iőtl"örr-nőtt
a szxggatás, dólutárr öt óra tájt rrrár csill,agok sziporkáztak
eiőtte kínjáLran. Géza bá" észtevette kényszeretlettségét.

-* ']\íi bajod ? * fordult lrozzá,
-*- A fogarrr * nyöszörögte - csúful fáj.,- Pakolj azonnal a fogorvoslrrrz !

I}ist:r nreg akarta várni a félhatórai üaemzárórát, rle
főrr(ike ki,akoitlóiította. i!íikor kiért a szakadó esőbe, ele-
gancia ielr:-ctla, }ei<an3,arítoLtc n.r,akáröl siliál ós a selyem-
holnriv,ai íelkölölte az állát" 1'án á mrülratrcos fog a rneleg
}rrrktllal sl,att kevósb$ ul,ilal. A dús kötdsből aatán alig
karirli]iáit ki szetne-szája, A villarrros a város vi6éről lramar
elcliicögiitt rr N*mzeti Színházig, e]lenben a }ratos kocsi,
bár idestova negyedórája várakc,zotl rá, a. mindinl<ábtl
növelivő liirelrnetlcn uia§töm€g között, távotról §efil rllulat-
.kouott" ijzer:tzavar lehetett. Gontlolta, útnak vág gyalog,
rle orvosa rl l{argithidnál lakott ós gyalogszerrel tőnlile-
ázo,|t volrra, miie odaér. Tehát beh{rzódott az üvegfalrl
várakozóbódéba és időtöltésül a fénylő esernyők alatt sictő
utca rrépét figyelgette. Alako]i suhautak a e§atako§ a§zfal-
tott, soha nem látott, ií!ak, öregek vegy*st. §gyseerf*
fíatat fórfi lterii}í 1átlrörébe a járó-kelők fuadatából. A,
tarka-barka lrirtletőoszlophoz tartott és sebes moadulattal
fir]<antott vatamit a babkávé kiválóságát magasztaló
lepedőrryi plakát jobb, alsó sarkába. Aáán klssé távol ar
oszloptól íiirkész-várakozóan megállt. Pista rádöbbent.,

*- §)z Ká<Iár §anyi l * hüledezett némán. * Nern;
mógsern lch*í ö ! Hisz ez, az a|ak hercegi módon jólöltözött,
nronok]i is villog szenre előtt. . . I{ádár Sanyi kopott,
§ze§ény. De a hajao meg ahogy a kalapját igazgatja t . . .
l.)jnye, rlrógis a Kárlár!... Honnan, mibőll?... miért
ez. az alakosltodás ? * rohanta meg a kérdésözön, aztán
nráris újabb rnéglepetés érte. Bérautó fordult a járdaszélhez.
\rolkovszky volt az utasa. Fizetett, azzal habozás nélklil
ő ís a hiirtetőoselophoz tépett és pillanatnyi szemlélődés
nlultán liátlárhoz hasonlÓan odairogatott a plakátsarokra.

Pista tekintete egyb€fo§ta Káclárt }rre6 Volkov§zkyt.
Yolt osztályosa nyilvánvaló érdeklödéssel méregette a
rtltírrtököt. rnajd biccentett, mint aki magában megálla-
pításra jut ós kisvártatva Yolkovsakyhor balla§ott. Pist*
látta, lrogy szóra nyitJa száját, Yolkovszky felel és esyütt
indulnak tovább.

. ., Kádár Sanyí ismeri Volkovslkyt ? t " . . De hiszen
az etóhb rrrég először látott idegenként vizsgálgatta l Hát
akkor micsoda cécó ez, Kádár üIágfiságával e*yütt t
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1{ej, de bolonrlíió hístória ! -* tiirte fejét a megoldáson találta, Felkapíatott az emeletre, lr9sv szobájában keresse,
haiztatanul, aztán felvillanó eszmótő} 'ösztökélve rnaga Tényleg ott volt. Asztalra borulva aludt, Pedig jól tudhatta,
is a plakátoszlop}toz si,etett. Amit lelt, az\í\é8 inkább értet- hogy_ ha esetleges vizsgálat bótrjskoláson kapja, állásának
lennó tette a ielyzelet. A papír fehérségén két algebrai lrefellegzett. Pista rnegrázta a vállát:
kifejezés szÜrkélett irónnal ortabiggyesztve, .* Bjnye, Kovács bácsi, hogy tohet ,ilyesmit ? Éb_

. három iksz . . . kilenc iksz -._ otvas|a káprázva, -,- rcdjen l

kilenc ikiz, ez Yo]kovszky írása, a másik peai§ Kaaáre t " Ám akárhogy noszogatta, moccanás nélkiit folytatta az
Kádáré, holtbiztosan!... Eszerinl ez a két jel kalauzolta öregahorkolást. Kávézás közbenlephette megaszunyÓ-
őket egymáshoz. kálás. Fólig ürített kávéscsészéje emelletl bizonyko,dott.

És villámként csapott rá a tudat; hallatlanul fülebe plsta a kulcscsomótr 9ltenőry6 Ór_a "kulcsra is akadt. kinyí-
**".ráiilt';-Ö,al"i"őí beszámoló harrs. *_ xaaar Sanyi totta a szerkezetet, és látta, hogy háíom lyukasztás hiányeik
vékonyrrangjá.Hogyerrenemötlött*ráakkorrögtöri1abetétlapon.
f)e ez megint csak érthetetlen ! 'felefónon barát gyanánt 'lehát másfél órája szegi I(ovács kötelességét -. áIlapí-
társalognaik, különben pedig . " . Egek Uta, ez n€m rende§ trrtta meg ós ismét a rázogatáshoz folyamodott. Mqc eITe §ertl

aparanc§nokrirnak*-szűrteffiWr1asztósziréná]<at.Pistaki
le-akövetkeztetést,:*talánre1bG..wnakartakapcsolniaszerkeze-
azőéleseszemegbírkózikÉEutet,nelrogyvaklármátokoz-
ezze! az esettel. "Gt:t zon belé

Éretlencliákcsíny.§anyitólnyitottafeI.AbeIsőmun.
komolyfir1.Micéljalennetékkeresztül.kasulezeka

belefájdultafeje'-*Elke1ltottamegsugárv.onalukat,

jóvalsr1Iyosabbafpladat.i':.nÖkönkivüideéjszakatíIos

stitétség...-soietség...ukisszobaruhásszekrónyerrre.
Fekete-I3ocskorissötét..'lyénmegbuvófoto.cella
LehetetlerrtRöplápszórás'áramkörkapcsolódobozát

iíolmikiiműtétaltatássalbelépniebárkinekkülönmeg-
vesbedvehazakérüt,azott.het,mertakulcsokatGéza
honizenélőóramárelmu-bá,őrzigondosan.Gyanufel-
zsikáltaakilencet.Fájóhőztekörül.Hajobbanfir-
ínnyelszörpöIgetteazü1es{{l1'-nemistermészetesaz
teáivacsorája_he1yett'Ép,éjjeliőrálma,felkeIIettvolna

mondahiafurcsafelfedezésétffiffiazonnaImegszólaItattáka

ézz'elazesettel 

**i W ffi§ü."Í}:fo;i.i3íö
* Igeír, feltétler

nrondom -_ ismételte
kor feltrgrott a végrekor feltrgrott a végre befutó 

Í.r,rr.&i":í.Tá,"#*i$ lilj;:villanyosra.
Fogorvosátnemtalá]tatotta.AkésesIrapcsoIósza.

te}en,későlibpedigkiderüit,tett,hogyahelyiségekbenva-
hogyközössé§esfóghrizásnailaIrijárttDeki?Afómér.

tudjámikppángmögötte?,..hagytaaköltögetéstésa

hogy lehörpintette, ""*::: ;ir,Ífil i-:H;'ii"tiTi;r:éles csengőberregés
retében_ .. Gcrgely; . 

paran:s- pru, oil]*"rte kczébót a íúrryforrásl, egyúttal ökötcsapás patta. , ]<i tokiából az éjjeli _ól pirr-
nok úi tafaritóásszonya pörölyként a válián , ll'' 

!9lyát, felkapta_ az akkúmu-
csörtetett be. Vastag levelet látoros villanylámpát és zaj-

úi-rir."'ótl"g,aővoilrovizt<ykátermeket,folyosókatszőt-
ezzel i * sorakozta*i ;#; a:'il,Tjtfi""íJi§áflT#:zonyitékokat, érveket

t kény- I badon áltt. Ez annyit jelen-lakásán. vá}akozni voll

és mire egy foggal nregke- hatalmazás híjj{n ; nem is le-

hozott. Feltépte hamarn kulcscsomó zuhant ki betőle nóhány talanul száguldott végig a folyosókon és próbált meg minden
rnagyaráíó §ró kí§éretéteil. ajtót. Az emeleterr nem völt hiba. .Lesuhant a íöldszintre

,,Kedves pistám ! ,fáviratot kaptaut, anyárn ;tii"ff9':l$ffiJ^;ffi"iff"*.:il'Ji: i \*l?,"'l"ffilí;
nagybeteg. Azorrnal utazom, autón megyek, regg.elre feküdte, óuenben az átetieni falon feszüIő, tósrryire táit
ismét Pesten l€§zek. Éjfélkor fel kell jegyeznem a villa- acél Wárttreímajtó mögül, a földbemélyitetí paucélkamrá_
mos kemerrcén lóvő műszerek atlatalt. 

, 
Jórnagam az bóI világosság izürődött elő. Szíve rrágyot ciobbant. Mit

említettck miatt nenr nrehetek, I<érlek,_ végezd el Úercs ott"az üatcsomók között a besuiünó ? _: Á kép_
helyettem,.ltálás leszelt. A p_ortást_íeleslegts aavay- Ietet t! _ aclta meg önmagának a rlasztó feleletet.
nod, itt küldönl a szükséges kulcsokat, , ,'ó Lehelletét visszafoltva osont a fény felé, lépésnyi tér
* Tiz óra, -_ átlapította meg az időt és lraladéktalanrrl móg és az ajtót érí.

sze<lelőzködött. ,Kénytelen volt indutrnin mert tnég villa- --- Reccs l.. . üvegtörés zaja harsogta tele a szobát.
nyossal szeretett volna a gyárhoz jrrtni" Kevéssel utóbb ment Seefencsétlenül agyonteposott egy padlóra gurult fiolát.
ki arrafelé az utolsó kocsi. Bár volt megálló közVetlenül a A páhcélkafirában varázsütósre kihúlt a világ. Felhagyott
gyár kapuja előtt, állomássat e]őbb szállt le, rüert onnan a a2 óvatossággal. EIőre ugrott, felk*ttantva a kézilámpát.
hátsri kapuhoz rövidebb rlt vezetett. A külváros hályogos Nlásodpercre elömlött a villanyragybgá§, azután mielótt
bblakokkal aludt, itt már késő éjszaka Yolt. A házfalak Pi§ta:bármit is látott volna, erós ütés kiverte kezéből a fény_
mellett lopákodó macska-árnyon kivül élő lóhnyel rlem talál- foriást, egyúttal ökölcsapá§ pattant pörölyként a vátlán.
kozott. Átvagott a kihalt gyárudvaron, az esdpattogástól Megtántorodott, miközben ónkénytelenül meghrlzta a pisz_
vlsszhangzó épületek közótt és felnyitotta a kísérleti épület toly ravaszát. Mire a lövésdörej elült, egyedül volt, és a
stllyos va§ájtaját. Gumitalpu cipője lópése neszét vette, folyosón futó cipőkopogás távolodott elhalóan, Amint
amint végigliallagott a folyosón, hogy szabálys2erüen jelent gyorsan csak erejétől tellett, szédeleg|rre az udvarra bultdá_
kezzék az ójjeli őrnél. Összejárta a föIdszintet, de sehol sem csolt és megkondította a lármaharangot. (Fotytatjuk,)
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ENYKEPEZES

l.
A fényképez&

gép lelke:
a lencse

Ugy-e már te is megálltál valamelyik fényképészeti szak_
üzlet fónyes kirakata előtt ? Meg bizorry l Sőt, végignéztéI
csillogó szenmel nern ís egy§zor a sok gyönyörű szerszátnon,
mely szcmed elé tárult. Drágábbnál drágább gépek,.Iratalmas
lükröző lencsékkel és mindenféle titokzatos berendezések
tőmege. A kis ártáblákorr rnennyi kifejezés : box, tükör_
reílex, rollfilm" packfilm, lemez, íérryerő, gyujtótávolság,
negvilágításmérő, brómpapír, gázfónypapír stb., stb . . .

Hát nrég a,z átak t l 1600 pengős gép mellett 6 pengős.
Ki isnreri kí tnagát ezek közt. l .d fényképezés egész körúl-
ményes tudonlánynak látszik és kötetrryi íizikai és kémiai
tudás nélkül hozzá scm lelret fogrri l ?

Nos rövideserr rneglátod, hogy távolról sincs így. Alig
olya§ol át pár l\íagyar Cserkész szárnot rnár szakembernek
érzed magad és btiszkén tlobá]ódzhat.sz titokzatos szak-
kiíejezésekkel ámu]ó barátaid előtt. Flát a kólrek, melyeket
tavasszal nrutatsz nékik l
Biztos fejlődést mutatnak
rrrinden erldigi próbálkozá-
sodtlal §zemben.

'fehát figyelj !

Az első néhány cili.kben
olyan alapisrnerete]<et fo-
gunk elsajátítani, mclyek
nélkiil lrenr célszeríí rreki-
foglri krrrnolyan fényképe-
Zósnelr. Meglelretecl utT/,an,
de annak csak Jotokerss-
ketíőd fog ijrülni. mert

anyagban fizeted íneg, amit fáradságban rncgtakarí_
tottá1.

A fényképezés e]ső kelléke a GÉP. A jó fényképező-
gép kincs, sokszor valóságos vagyont ér, de nem biztosítéka
még a jó felvételnek. A legdrágáblr felszereléssel is csinál-
hatunk pocsék, ro§§z felvételeket és a legolcsóbbal remek
képeket l A fő, hogy megtantrljunk látni és a gépet kezelní l

A fényképezőgóp lelke a LENCSB. A legértékesebb
rész. Legtöbbe ez kerül. Jó lencsével a gépet később is
minclig e] tudod adrri, rossz lencsével a különben e€é§zeí!
bonyolult gép sem ér semmit. A fényképezőgóp lencséjé-
hez hasonlít a nagyitóúveg és a szemüveg is. Akármelyik-
nek megvizsgalhatjuk sajátságait. A leglöbb lencse a nap
sugarait egy pontba gyüjti össze. Á gyujtópotttban gyufátn
papírt meg is gyujthatunk. Flasználják ís a lencsét tűz-
}yuitasra. Ha eáy vonalzót helyezek el, {rgy,'mint a kép
is mutatja, megmérhetem a gyujtópont (fókusz) távolságát
a ]encsétőJ, Ez a gyujtótávolság ! Különböző ]encséknél
rnás és más. A legtöbb góp tencséjének (idegen szóvali
objektívjének) foglalatára is írják f : 5 cm., f : í,0.5 cm.l

; ar3]/

,rf

&fu

&"

ö
gyújtótávtt

A gl,ertl.a a kétszeres gytijtó-
távolságon belül. *- Á kép

messze és nagyobb

vagyis a fókusztávolság 5,
iil, 10.5 cm. A gyujtópont
ennyire van a lencsétől.
Bonyolultalrb lencséknél,
melyek több részből áIlnak
a lencserendszer egy bizo-
uyos helyétől.

A lencse gyujtótávol-
sága igen fontos adat. Jól
jegyezzük is meg, mert gé-
pünk rnéretei is evvel kap-
csolatosak.

Egyelőre kísérletezünk
kicsit. E lencsónkkel végez-
zük azokat 'az egyszerű kí-

sérleteket, melyeket az iskolai kis fizikában is ]áttuttk
talán már. A lencsén kívül egy lámpára, vagy gyertyára és
selyempapirra le§z szükségünk.

Tartsuk a gyertyát §ötét vagy legalább hornályos
szobában pár nróterre a lencsétól. A lencse túlsó oldalán
mozogjunk előre-hát.ra a papírlappal, Egyszer csak fel-
fedezzük a papírlapotr a gyelrtya poutos éles, kicsinyített
képét, cle fejjel lefelé, A .,kép" éles lesz, ha a lapot a gyujtó-
távotságnál valamivtll távolabb tartjuk. Ha a gyeriya igen
me§§ze '(,,végteletrbe") keríil a kicsinyltett kép éppen a

A gyertya és a kóp is egyctrló és
a ]encsétól két§zere§ gytijtótávol-

ságra varrnak

lságot így megmérhetjük
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*yujtótávCIl§ágban lesz található. Ha viszont a gyertyáv*l
közeledünk a lencsóhez a kép nagyobb lesz és mind messzebb
találjuk a lencse túls,ó oldalán. Amikor a gyujtótávolság
kétszeresére érünk (pI. 10 cm.-nél a lencsétől 20 cm.-re),
a kóp pontosan ugyanakkora lesz, mínt az eredeti gyertya
ás éppen a kétszeres gyujtótávolságla találjuk meg a túIsó
oldalon * per§ze fordítva. Ha még közelebb jövúnk a
gyertyával a kép még távolabb megy és most meg 

^z 
lesz

a nagyobbik" De ez már bennünket kevésbé érdekel t
A kísérletet jobban elvégezlretjúk, ha a ]encsét karton-

Iapon kivágott lyuk elé erősítjük (p1. ragtapasszal), hogy
így a papírlapot ne érje rrrás fény, csak ami a lencsén át
jön. Vagy hasznáijuk a fényképezőgépünket. Ott úgyis
van foglalata a lencsének. A gyertya, vagy lámpa bármily
tárggyal helyettesítlrető, minél világosabb a tárgy, annál
jobban megfigyelhető a kép. Tehát láttuk, hogy :

1. Míg a tárgy igen messze van -_ a kép a gyujtó-
távolságban van.

2. Közeledve a kép nagyobbodik és távolodik.
3. A kétszeres g_vujtótavolságba érve a kép is a két-

szeres gyujtótávolságban van, pel§ze a túlsó oldalon ós
éppen akkot,a, mint a tárgy.

E törvény magában fogtalja a fényképezőgép műkö-
<lésének lényegét. A §yertya trelyett á]lnak a leférryképezésre
váró tárgyak, a papírlap : a homályos üveg. Csakhogy itt
nern a lromályos üveget, rnozgatjuk. Áz egyhelyben marad
ds a lencse tollrató előre-hátra, hogy a kép éles legyen.
.ísrnerőscid,nek biztosan akarl egy öreg letnezes gépe, azza1

Ecv helvról. azonban külön-
lo7o syÜjtoiavolsággal készült

felvótelek

ki is próbálhatod az élesre
áüítást. (Filmes gépet hátul
felrryitunk ós a film helyé-
re selyempapírt íllesztve
ugyanúgy lehet l) Ha a ho-
rnátyos üveg fgyujtótávol-
ságnyira van a lencsétől,
élesek a távoli (r,végtelen-
ben" lévő) tfugyak. Minél
közelebbi tárgyat áIlítunk
lre élesre, annál jobban
el kell távolítani a lencsét a homályos üvegtől. Eredeti
nagyságban írgy fényképezlretünk, ha a tárgy és homályos
üveg a ]encse két oldatán egyformán kétszeres gyujtó-
távotságra van. Ehhez úgynevezett kettős, kétszeres ki-
huzatú góp kell, filmes géppel nem megy.

Ha több lencséd ís van (szemüveg - persze csak
gyüjtő l - nagyító stb.) további taplsztalatokra tehetsz
szer!, ha a fenti kísérletet végigpróbáIod. Eszre fogod venni,
az ugyanazon a helyen álló tárgyról hosszabb gyujtótávol-
ságú lencsóvel nagyobb képet kapunk, mint rövidebb
gyujtótávolság{rval. Igy a nagyobb gyujtótávolságú lencsé-
hez nagyobb képméret tartozik. A 3 x 4 cm., vagy ennél
kisebb tnéretű felvételekre berendezett gópek ]encséi ren,

clcsen 5 cnr. gyují.ótávolság{rak. 6x6 és 4Y2x6 cm.-néI
7.5 cm,, 6 x 9 cm"-nél 10.5, 9 x 12 cm.-nél 13.5 cm. a szokásos.
Megfelelő lencsét alkalmazva, így azután a kís képre is ,,ráfér"
minden éppen rlgy, mint a nagyra, per§ze lris móretben.

Vannak azután drága gépek, melyekre felváltva külön-
féle objektíveket szerelhetünk. Ennek nagy előnyei vannak.
Pl. A kis gyujtótávolságtl objektív kis képet ad ugyan
a tárgyakról, de viszont annál több fér egy képre l Hasznát
veszik, ha keskeny utcában, vagy szobában fényképeznek,
hol nem igen lchet hátrább mendi. Ilyenkor az rlgynevezett
,,széle§ látószögű" objektív kerül elő. Elleirtét}ren ezzel
szintén bajban vagyunk, ha valamilyen távoli jelenetet,
vagy megközelíthetetlen tájat, hegyet akarunk lefényké_
pezni. T{tlkicsi lenne a felvételen t llyenkor hosszu gyujtó_
távolságít objektiv kell. Ezzel ugyanarról a helyről nagyobb,
kinagyított kép készíthető, de persze mindig csak egy kis
területről. Expedíciók pl. vadállatok, távoli hegyláncok
filmezóséhez különle6es összeállításír,rteleobjektíveket"
használnak. Képeslapokban bizonyára láttatok már ilyen
képeket. Összehasonlításul három felvételt mutatunk. A 3 kép

pontosan ugyanarról a hely-
ról készült, de különböző
objektívekkel. A legrövi-
debb gyujtótávolságú ob-
jektlvvel készült felvételen
az egész Lánchíd és kör_
nyéke, a középső rendes
felvételen már keve§ebb, az
utolsó hossz{t gyujtótávol-
ságír lencsével felvett képen
csak az oro§zlán és a vár
látszik, <le természetesen
sokkal nagyobb méretben.

Run|alui.

Bt.-§

Lemezcsgóp
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SlKETN É MA
CSERKÉSZEK KOZOTT

A ]íamt oreen, a bábelí nyelvzávar között, mint cserr-
cles szigetn bujt meg a siketnéma cserkészek tábora. Díszes
magyaros kapuján e felirat: ,,Csendország íiai". Sajnos,
ők abból a nagyszerű nemzetközi zajból nem hallottak
semmit. Fülük kapuján lriába zörgetett a zaj, Ielkükben
csend lakott. 

*

A siketnénrák ősi íészke Vríc. Nagy, rógi intózetük
a Főtéren átt. Ebben az igtézetben pótotják azt, amit a
,kis siketnémák a szülői házban nem kaphattak meg --
az édes anyanyelvet. ,,Néma gyermeknek anyja sem érti
a §zavát", a siket gyermek nem hallja az anyja szavát,
tehát nem is tanulhatja meg. Mert otthon édesanyjuk hiába
hajolt gügyögve kis bölcsőjük föIé, hiába várta türelmet-
lenül az elsö mama szót * ajkuk néma maradt.

ItI az intézetben azonban nent csend fogad, amitrt
azt a látogató a íelírás utárr gondolná, harrem vidám zaj
ós jókedvti kiabálás.

Az intézet lelkes igazgatója, Szentgyörgyi Gusztáv
és tarrárai negn_vitottáli ajtutat és az első karácsonyÍ
Irazautazáslior szüleik könnyezve lrallják a kósőn, rle nrégis
megérkezett mama-patr)a §zót.

,,Jó munkát t" köszön ránr egy rtagyobb fi{r, amint
megpillantja kabátornon a cserkészliliomot. Az intézetbcn
működik ugyanis a 915-ös §ilnon ánícrl cserkészcsapat.
Párancsnokuk, Zsembay Fetenc tanár, készséggel acl fel-
világosítást a c§apat munkájáról.

Cserkész csak az lehet, aki arra mindenképpen rászol-
gált. Cserkésznek lenrti itt jutalom. Leírhatatlan öröm nekik
a 'cserkészruha ós cserkészkalap. Minden héten tartanak
összejtivetelt otthonukban, ahol minrlcn cserkészmunka
sorra kerül, természetesen ami hallást nem kíván. Egyik
íiír elmonclta szépenn értlretően a 10 törvényt. Arcán láttam,
hogy nemcsak tudja, de át is érzi. A cserkészet gyakorlati
részeiberr me§ különösen ügyesek. Megfigyelésük a gyakor-
lat févén éles, mozgásuk friss.

Több táborozáson vcttek részt, így a jamboreen is,
ahol több siketrróma csapat gyűlt össze egy táborba.

Táborba örömmel mennek és az éjjeli őrségállás külön
boldogság nekik.

§ötétben nem látlratnak, fúlük nem segíti őket és
azért érdekesen oldotta meg e kettős nehézséget. a tábor
egyik ezermestertehetségű fia.

Alacsonyarr dróttal vette körúl a tábort. A drótlroz
töhb villanylámpát kapcsoh,. A lámpákat egy központi

A \'áci Siketlrérrrrik lntézcte.

.teleppel táplálta. Ha valaki a dróthoz hozzáétt, a feszülés
következtében az áram bekapcsolódott és a villanykörte
kigyulladt. Egy fára felszerelt reflektorral pedig meg_
kereste, ki a késői látogató.

Az intézeti ünnepségeken tevékeny részt vesznek, alrol
§zavalnak, sőt párbeszédes színdarabokat is lejátszanak.

Az iskolát nem végzett siketnéma tetmészetesen a
jelbeszéclet használja. Egymás között az intéiet.kisebb
növenrlókei még szivesen jelelnek. Tudjuk, hogy a jelbeszód
a pritnitív népeknél még ma is használatos. A hang|os be-
széd a jelbeszédből fejlődött ki. .{.z indián jelbeszédről sok
regényben olvasturrk. Jeleket beszéd közben a halló ember
még rna is használ, ezekeL klfejező mozgásoknak (gesztiku-
láció) nevezzük. Arcuk beszéd közben mozgással h{rzza
alá a mondottakat. Sokan neín tudnak beszélnl, ha kezüket
lefogják. Különösen használtuk ezt mi is a jamboreen,
ha idegenajk{r cserkésztestvérrel akadtunk ö§sze, alrinok
nem tudtuk a nyelvét. Velük szemben mi is némák voltunk.
A mutatóba közölt jelbeszédből ,sokat mi is természetesnek
találunk és használunk. Ez a természetes jelbeszéd. Yan azon_
ban, nekik idegen, érthetetlen kííejező mozgá§uk, §z a
tnesterséges jelbeszéd. Használnak, különösen a tanulatlan,
idősebb siketnémák, írjjnyelvet, vagyislaz ujjukkal formáI-
ják a betiílret és ebből rakják ki a szávakat.

Említetten, hogy megfigyelőképes§égük a gyakorlat
folytán éles.

A szalonna nevét egyik növendék nem tudta. Nem
jött zavarba. MegÉigyelés utfut körülírta és adta nekí a
,,disznómellény" kifejezést.

A ,,baba"- és ,,kigyó"-szót külön-külön tudta. Látott
egy kukacot, a nevét még nem tanulta. ,,Babakígyó", hozta
a tanárnójóhez nagy örömmel a talált férget" Az óröm
valószínűleg annak §zólt, hogy kitalálta a nevét.

A tehetség, a művészi hajlam utat tör a siketségerr
keresztül is.

Rajztanár nem egy kerül ki közülük.
Egy ügyeskezű cserkész gazdag diszítésíi templomot

á]lított össze és társaival betanulva a ,,Magyar Cserkész"-
ben nregielent betlehemi játékot, j árták villanyvilágítással
felszerelt templomukkal a várost, Természetesen az éne-
keket is csak szavalták.

Az ének-zene eddig még megközelíthetetlen számukra,
habár egy budapesti fülorvos sikeresen foglalk<lzik hallásuk
nevelésével. Az már ritkaság, ha író, költő akad köztük,
ílert a költészet a szavak zené3e, És ez a ritkaság jelent-
kezett éppen ebben a cserkészcsapatban, Nagy Ernő sze-
mélyében, aki rrtár egy kötetre való ver§et írt össze.

Yersei szépek, ;szívből szakadtak. Érdemes óket el*
olvasni.

Meleg szíwel b{rcs{rztam el a csapattól. A fi{rk még
messziről , is integettek és kiabálták : A viszontlátásra !

Jó munkát l Tamús Lajos.A rnűhell,ben.
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A c§ERKÉ§ z:ET vttÁGrönrÉNETE
líOLL.{NDrA

(Folyt8tá§)

A tlollanriiúban gyakrabban, de különösen
t925 telón felléírett nagy árvizeknél a cser-
készek számos sesítöszolgálatot teljesítettek,
Kütön Niirnesenben végeztek szép rnu,nká,t,
a,hol a üratonasírggal müködte[< esyíit,t. Mint
evezósök, vezetó;k, küldörtcök ünegnygrték
mindenki elismeróséi. llyen segltséget fóként
az idösebb cserkészek tüdtak ;nyujtani,

tle,ndrik ,herce§. ha külíöldOn járt, mi,ndirr
érdeklődött a cserkészek iránt, lgy svéd-
országban és Spanyolországban is. ahol át-
adta a holla,ndi cselkószek üdvözletét. A
,,Prins" esyéblként vállalta a ,kanderstegi
netnzebközi,a}pesi cserkészklub védnóksését
is a walesi ,herceggel együtt.

Pallandt tráró nem szúnt me8 szerepel,ni
csetkészkórökberr. Már azáltal is. lrogy az ó
birtokán volt ,a rhollandi Gilwell, továb,bi
kapcsola,tot tartott lenn a cserkészszövet-
sésgel.

A május 7-i közsyülésen Ramlrontret tr,eje-
Ientett€ lemo,ndísát, megokolva -azza|, hggy
a vezetösé8 több (a8ja ,nincs ,bizalommal
itá,nta és így nem tud eíedményes mu,nkát
kilejieni, Esidius, mi,nt ideiglenes elnök ve-
,Lut.te ,az ügyeket és azon volt, hogy llarn-
bonnet e}hatáíozását rmedmásítsa.

Rambonnet íőcserkész lett, Esidius alet-
nök és külügyi ínesbízo,tt, pallandt báró a
be,l.ső szervezés,me§bízottiá.

Anslián rkívü| még Luxernburgtla,n és Kan-
derstegben jántalk akkor hollandi cselkészek.
tlollandiában viszont három an§ol, egy ma-
gyar és töb,b német csapat járt.

1927 tavaszán tloltandiábarr körntat teti a
magyaí Nemzeti Nagytábor iilmje. Nagy si-
kert értek cl bemu,tatílsával és a kitünö fil,ttt
a lhollandi cserkészek ücyének is jó szolgá-
latot tett.

1929-ben a hollandi cserkészszövet§és kö-
te!ékében, Rotterdarnban fiókot ,rryi,ttrtt a )on_
doni cserkészbolt. Ez,az intézkedés a Jam-
boreeval volt kapcsolatos. Terrnészetes,ho8y
az angliai világtáborba szlvesen , mentek el
a hollandi cser[<észek.

Az Arrowe parkba.n sok tréíít űztek a
boldog lrollanduscrk. A naSy sarat egyszerüen
és röviden csak ,,Jam"-nek nevezték.

193?-ben újra hirdették, hogy a hollarrdi
c'selkészszövetség,augu,sztus ?,-|2. köz.t, te-
hlit a mílr l93(1-1)an,kitíizött idöben meq-

tartja'nemzeti tl&gytáboíát a ilága nlellctti
Wassenaar an. A tábort tlendrik herce§ nyi-
totta m,eg Ramban,net iőcserkésszel.
A táborhely a t€ngeíparttól nern ,mcsszc,

dünák közt teriilt e|. közel báromezer hol,
landi cserkész mellett több külíöldi küldött-
ség élt ott, a,ngolork, belsák, dánok, norvé,
sok, franciák, nómetek és rna8yarok. A llla-
§yar Cserkészszöve,tség csak annyiban tu-
dott eIeget tenni az ismételt me§hívásnak,
}rogy elküldte dr. Váli külüsyi ,titkárt és dr.
§ztrilich vezetőtiszlhelyettest,

IRAK
'Mezopotárnia, a ,,folyók közti orszá§",

arab-iörök idók ós a vilásháború után, angol
védelem alatt, önálló királysás lett lrak
nével.

Harun al Rasid és az Ezeregyéjszaka or-
szágátran rnár a török uralom atatt íelbuk-
kantak a cserkésznozgatorn nyomai. Akkori-
baí német, sőt osztrák-magyar irálryítás i§
közreját§zott a nregindult törók-ara:b cserké-
szet megindulásában, arninek azonban a
hadiszerencse lorgandósága vé§et vetett.

19l7-ben már brit katonatisztek alap,ítoliak
csa,patokat.

1919 eleién rnár hét ,virágzó csapata volt
az Ezercgvéi ősi kalifavárosának, Akkor tar-
tottá,k a cserkészvezetőlt azt az emlékezetes
gyúlést, amelyen megvetették az irafi<i cser-
készet alapjái.

Minthocy az. arab cscrkészek jórészc is
tötrbé.kevésbé me8tanult angolul, jó hasznát
vettók a sazdag angol cserkészirodalornnak.
De szlvesen togadták az Ansliából érkczett
örsi százlókat és más fetszerelési tár§ya-
kat is.

A nagyfiatalmak döntó§e után, arnikot
Anslia ,mandátumot kapott Mezopotámia,
vagyis lrak ielett, ezt az otszl9ot az angol
cserkészkőzpont gyaímati osztályának hatás-
köróbe utalták. Ter.mészet,esen te'ljesen an-
sol be,f olyás alatt rfellíidött tovább az iraki
cserkészet.

Jami cffendi voll az, aki tulajdon;képpen
m§cvetetts az alapját az iraki cser&észszö-
vetsé$nck, amcly nrűködé§ét .kitgrje§ztctte az
egész új királyságra, Nlosszultól Basráig.
kezdetben ,még teljesen a,ngol szabályok és
törvényck voltak érvényben, de l92?.$en
mír sajít jelvényi alkototi rna§írnak a szö-
vetsé§. csak az angtll különprílbajelvényekel

tartották meg.
1925 nyarán az új iraki kormány közokta-

tási miniszterének támogatásával megtartot-
ták az első kísérleti kiképzőtábort. A tábor
augus7rtus 22-én nyllt meg a 'Iigris lolyam
egyik bájos, erdös kis szigetén, négy mér-
íöldnyire Bagdadtól.

192$-ben Bagdadban már kétezer, egósz
ltakban áltítólac nyolcezer cserkész volt. A
rohamosan szaporodó cserkészek Basdadba[
havonként parádós bernutatásra gyúltek
össze.

1925 január 22-én jelen volt a szemlén a
Népszövetség rnosszuli határbizottsása. Ti
zenkilenc §§apat vonult fel 1660 cserkésszel,
köztük a tanltóképzó öregcserkészei. Mindez
nagyon tetszett Magyarország,fócserkészé-
nek, gró Teleki Pálnak, aki a ,népszövetségi
bizottsás,tagia volt. cserkészruhában jetent
meg é§ ,,rövid, de ,boldog beszédben üdvö-
zölte a cserkészeket üsyességükórt és szelle-
rrükért". Az iraki cserké§z§zövetség nyorn-
ban áünyújtotta a inagyat ,fócserkésznek az
iraki cserkészielvényt.

Gróf Teleki ísy lrt 1925-ös útjíról:
,,Basdadban kilenc napot tó}töitünk az

angol ,föbiztosnál ós értekeztünk az iraki
arab kormánnyal. Irlk klrálya Fejszál, a rhed-
zsaszi llusszein király fia... Kórülbelül
,negyvenéves, iejedel,mi lneÉjelené§Ú, szép-
vonású omber. aki megkért b,ennünket, hosy
elsö látogatásunkkor uni{ormi§ban ieleniünk
meci előtte, két társam ezredesi ,egyenruhá-
ban jelent íneg, én pedis a rnagyar {öcser-
kész.i egyenruhában, Ez az e§yenrufia nagy
{eltúnést kellett az udvarnál. Röt{tön közö!
ték velem, hogy nekik is van cser&észetük
és másnap tudatták, hogy a ,magyar fócset-
kés._ tiszteletére felvon,ulás lesz.Á szeanle végén lementünk az iraki löcser-
késznek, egy arab ,úrnak gratulálni. (Kiilönö-
sen jó az iraki csenkészetben a tisztikar.)
Ezután a zászlót Magyarorszát tiszteletére
leenxedték és az összes csapatok ftáromszo-
ros ,hurrát kiáltottak a ínagyar cserkészetnek.
Másnap c§erké§z.\üldóttség jelent tneg és át-
nyújtotta az ös§zc§ cserkészjelvényoket. ,.

(Folytntjuk)

Gyógyszcrtárelban §pbetü

llészlet. a hollandi Jambclreeról Wassertartran. (Sztrillclt PáI ftlu,)
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rr.*i. "ölisrr.r-t tiii lriirur irlnr,,i iű.r-'
lrogyi Cscrkószparkban 19S6 április
4*-$-ig. Jeleutkr:zósi" telltívás lr pa-
ranesrrolr uraklroz rnegy.

Az V. lreríllet kiizlyiilése náre. l-iln lesz.
A Lengyel-Magyar cserkészkör vr:zetiiségc

gyönyörü szép albumot szerkesztctt ,.Len-
gyelfölddd}" cinrmel, gróf 'fclcki Pál tt], l'ő-
cserkész ur előszavával. Az album janttár
29-ír,n lkerült iryilvánossítg elé. §ziizötven
re"-nek képben ,mutatja az űt ,rninrJe,n mozza-
rrltát s nemcsak azok számáta lesz színe.s,
vonzó, .mint egy izgalmas cserkészregény,
akik rósztvcvői voltak a }crt§yel táborozás-
nak, lhanem az ittüon rnaratlotta,kna,k is. Ez
utóbbiaknak talán més érdekesebb is, mert
a tábotozásról hallottaknak, rnintegy biz<l-
nyítékait látják összeíayűjtve. A jó érz:ék;kcl
ös§zeválo,§,atott képriporton kívül ióllb cikk
számol bc a ,nlind3ltnyitlnhal érilrtő élmények-
ről és problémákról. Becscselrb ,gnrlóket e l
scn lelrrl t k,épzelni. Siessetek iniel(ibb clő-
jegyeztetlli, mert csak ,korlítolt szánrbali fog
megjeleníi. Eliijeg1,2656"n olcsóbb: 1.5{t P.

Közgazdasági életünk hullámzásait ébcr
fiílyele,m,nrel ,kísériik clött rrróltán keltctt ícl-
tiillé§i áz a nagy lendiitet, amit ,a /llagyar Ál-
tajános Hitelbank úgy is mirnt ,bankszervezet
és mint Ma$yarország legnagyobb iparválla-
lataittil,k íitranszírclztijir, va]amint naguknak
czeknek az iparvállalatoknak kiernelkedi\ g,az.-

dasligi megetősötlése felmutat. A nyi)rnott gxz_
da,sági és ,kereskedelnri élet cl]cnére is jelen-
tijs rendelésokkel ,ltaimozták cl ez,c,kct a íyirr-
váIlalatokat, ami ítjab.b bizonyíiása annak n
nagyszeríi központi vezetésnck, oilaadrj üg:,--
buzgóságnak és cscrkészszcríi dletrcvalósár-
ntk, arni czt,e nragyar yiilla!,koz-ást. it iJitc]-
hankot és szcrveit !t]lemzi.

A 298. I_ehcl cs. cs. aprtid raja 1935 decem-
ber lS-étr tctt igérctet. A raj tagjai a kará-
csonyi ünncpeft eliítt három stlk§yctmckes
családot ruhilziak fel és liittat ci óle lmi-
szc rrel.

§zíndarab. Lukilcs Istvirti hárontkópbe io!a-
lalt egyíelvonásos színtnűve íele!hetne nreg
elsíísorban nárcitts 1S-iki ünnepólyckre. A
hazaíias színmüben több niii szerep is van,

X. Országos C§erké§zsív€r§eny iebrrrár 9-étt
zajlott le, nagyszeríi lravon, 250 részJvcvő-
vtl. lxz ere,dményck fclülmúlják az ctldisi
versgrycrcünórryet s kövctkező számultkban
rész,letr:sen bcszámolunk róluk!

ílogyan tehet száz dollárt nyerni az 1937..
óvi Jambareera'i Az líjírsílci lJizottsás a

Nernzctkózi I}arátok Esyházi Mulrkája órde-
kében (Commissío,n Oecuménique de Jeu-
ncsse, Ljeneve, *§vájc, 2 rue dc Momtclroisy)
pá]yírz,,atot irt ki t936, évre, rne,lynek,elsií
díja 17í} dollár 19*23 óvcsek és l00 t]ollár
l5-18 ér,esek szá,rnára. A pályázat címe;
,,Krisztus ós az egyete!íle§ testvéíiséía". A
19.*-23 éveseknek ázt is ki kell ejteniök, mit
tegyeilek at esylláza|<, különösen §aját esy-
h'aza ,uz trgyetclncs {es,tvériség és trékc érde-
ké]:en, A 36 clíjat ós 200 érnlet karácsonykor
osztjáik ki. A nyertcse,k .az ö§szeget kütföldi
táborozásr.a is használlratják. tsármilyen élíj
(pl. rlaxvar) és esz.perantó nyelven is lehet küi-
cleni pá]yázatokat. Részletes íeltételek a fenti
círncn kérhcliilt. Az eszperaIitónyelvú rpálya-
mttnkllkat a Cscrkész Esz-pcrantó Kör (V.,
N:r.i,r, lilind()r tttcft 6) i§ clintózi.

IRÁ
űtíu

UZEN 
^z 

M. c§.
Elek üy.. Budapest. A köze,ljövóben lreszír-

nrrllunk a Fulgur-pályázatról. Figyeld az M.
Cs.-t. - F. l. é§ mindenkl, aki azt lriszi, iltogy
a ,.nyorntatvány" azt jeleuti, hcrgy lc ncm
zárt borítékú Ievelet lehet kültieiri 4 fillér
bérmentesítéssel. Nc akarjái<ili a postát be-
csapni, mert a M. Cs,-1 biintetik n}es a
llii'nyz(> bérmentesítéssel és annak több§zórö-
sével. - B. I., Klsktniélegyháza. A Címlap-
pályázaton bármelyik jó kép pályázhat" Küld
be. majd elbíráljrrk. *- B. T, és m6sok ls.
Mérjótek levele,i,teket, ne legyen az 20 sr.-níi
nehezebb, illetve ha nehezebb, a mes,feielő bé-
lye8et ragasszátok rá!

§. A., Miskolc. Oníillrje,n tkészít.ett rejtvé-
nyekct elio§adrrnk s ,kóz}és e§etén pont is j.ir
értc. (tta valahonlan kiírtátok, írjátok
meg. httnnan Vettótek aZ ötlBíet vagy a í,ejt-
vdnyr!) -. Bartha l§tV:in. Sárospatak. sZivc-
scrr ];itjuk mindetrkirrek nz irlisiri * hírt|ta
mesüti a M. Os. mértékét. Ne ielejtsd cl:
Minden ci,kket külön papirosra, annak egyik
tlldalán s olvas,ható írlrssal !rj. Anri rnegjegy-
zései.trkre szóles 1arlszélt (margót)} hasy j,

Üdi,. ,,- Schmlkl Endre, Sopron. Kedves paj-
tás. öröm;mel vcttük kis clkkedet, 3. ós 3.
számír játékorlat közöljük. Az 1. és 4. szírntú
játékod szintén ió és dtdei<es, ellclberi ré-
szint isnrertek, részint az egészségre esetle-
gcsen ,károsak. - Németh Oy.. Győr. örüIünk
lapodnak, várju,k ttrdosításodat, - ílesyl bá'.
Karírcsonyi számuukban nlár majdnem közöl-
tíik, utolsíl piliarratban rnaradt ki, * Yillányi
§., Súthely. Csak jó yerssket érdemes be-
lkiiideni. Rernóliúk a tieid is ilyenek. A jó-
kivánságodat k(iszónjük. .* Endrey Aladár" A
pótlólac küidött l,,élyeget megkaptuk - kö-
szönjük. -- R, L A fényk&p.pályazatra mitden
kiilönösebb íeltétel nólkül be,kiildheterl ké-
peidet" .lc]enleg különleses ,f ónyképrriilyíiza t
nincs. de jó íényképeket nrindig szívestn lir-
tunk. - D. I., Sárospatak. A ,,Honvéd" 1l.

Budap.csten az V. kerületbe,$ vall. - Palko-
vicsűyuri, kiscserkész. Rajzaidat kösziinjiik,
Máskor azonban vigyízz a levcleid felbé.lygs-
z-ésére. Csak 20 er. súlyis 10 fillér a hely-
beli portó. Büntetést kellett iizeinünk. - B,
B., Bpest. Miért csak a neved kezdóbetíiive!
írtad alá a lcvelet? A leve,let to]jes néwel
illik aláírni. - Budapestiek. l. A Budapestre
valíl leveleiekre írjátok ki a rendelteiési he-
lyet: Budapest, (Ne pedig pl. tlelyben.) 2.
Szeméiycsen is behozlratjátok reitvénycitcket
a Cserkószltázba. - Többen. Saiát írású név-
jegy,et és rajzot küldictck jókívátlsásokkal.
Köszönjük, de a post,a 40 íillér büntetéssei
sírjtott, t. i. ez nem nyomiatvány. * 2l, 807
és mások is. Már többször rnegírtu,k, hogtl
egy-e§y múnek, cikkncik az elbírálásáhrlz és
a sajtó alá rendezésóhez 50*"60 napra is
szükségünk van, sőt. ha valakinek a cikke a
közlendök ,közé ,kerül, csetleg nrég akkor is
váraftoznia kell, amíg 4 közlésére sor kerül-
het. Türelem| * Iía többléle dotgot küldtök
tle, avagy több dOl§ot tkérdeztck, azt külön
pa.pirosan küldjótek bc, hogy az, elintézést
medkönnyítsétek és meggyorsítsátok. A neve-
teket mindegyikre írját<rk rá. - K. ironthar-
cos. Nóvtelen levelekkel elvben rrem logIal-
kozrrnk. A jelzett ügyben 'hivatalosan eljá-
runk, de kcizölje címét, hogy az eled.ményt
lkiiziil,hessük,

Tüzlláí, szenet ós kokszot cserkész.lrÉl vá-
sárolj,atok, ín'rí 1í} s,k.-tól díjtalanu]' hár,hoz
szállít Budapest teíül€tén bírrmilyen távol-
sásra Györfry László, VIII, Damjanich-utca
45.'l'eleión: 40*7*03,

"r^v

Amíq

A 29t. §z. -Zsollray" cs. cs. ottll0r!ll).t:l
diszr:s keretü l]aden Powel kép íügg. A stí-
lusos kcret Arany i,jrnii óregcserkész mcster-
mrrnkii;r.

Vlllámpályázat beszámol<jjírt legkózelebbi
szántttnJrban hozzuk!

Magyar Cserkész fiárdála, A 66. és 950 sz,
.sapat is lótszírrncxr lelül lizet cló.

Aszarvasi l80. sz. ,,Kárpátl" c§. c§. mú-
stlros cserkószünncpélyt rendczett.

,,Jó Dontok"-ban részesiilt c§apatok. A
iebruár l-i §zámban közö|t kimutatás kiegé-
szitéseként ielentiük, hogy a 2, §z. c§. c§.
650, a 75. §z. c§. cs. {l0. a ló8. sz. c§. c§.
380, l72. §2. c§. c§. 430, z79. sz. cs. cs. 380,
d33. sz. cs. cs. 2ó0, 763. sz. c§. c§, 250, ?69.
§z. cs. c§. 4l0 ,,tó pont"-ban részesült.

A nagymarosi 93ll. sz. Szt Gellért c§. c§.
tta*yszcrü iátókokar készlteltck a taltl szc-
*ény gyeímokei szántára.

o1tS

Nlárcius t6-ón a Nernzeti §zlnlrázbatr
fi IIAGYAR CsEtrKÍ]Sz

a Kormányző ür Őíőnröltósága
a magyar csclrkészet fővédrrÖke

tisztelelérc

KATONA JÓz§§F

BANK BAN
című rlrámájának benrtrtalásával (új
szereposztirs, {rj diszletek l) rtíszelő-

adást rendez.

§ziileitok, rokonrritok figyclm.ót
már mo§t hívjátok fel erre az

ürrnopólyes allralomra.

Bővebb telvilágosttással a parancs-
nok rrrak majd idejéberr §zolgálnak.

,,
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Mo§T,

a c§erkészruhának
napo§, esős és szeles
tdőben való viselése
uíán Iáíiuk csak
igazán, mennyire beválí a2 indaníhrenÍesíésű holmi"

llyen holmik színe a hosszas viselés dacára is mindig üde és élénk marad. Ezért
ülyeljünk úi bolmi vásárlásánál az egész világon iól ismert indanthr€h-yédjegyre.

Ennél iobb nem létezik.
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2. Milyen állatok nyomai ?
(S T}í,}lIl'|

ltrlvatvczctő: 223. PLSz. cs. c§, l}udapc§t.
Beküldési határidó rnárcius 1.

A megleltéseket a kör,etkező clmre küldd:
allagyar §serkész §zerkeBztösé8e, Budap€§t,

V., Nasy §ándor-utca 6.
Budapestiek személyesetr is be hozhatják r:r

CsErkészházba.

l.
(4*4 pont) Tóth l,ászló rajza

1,

é9:#

,l 5._j,eftl 3. A köyetkező levelet kaptuk:
(4 pont)

,,T. M. Cs.!
Címünkre süícöny étkezell. A scrrok rnár

szót voltak vágva és sorba rakva, rniktlr a

hirtelen keletkezett huzat §zerte§zét dobália.
lgy kütdtük be tehát, ürái,lra összc tudják álli-
tani! Tisztclettel M. Cs. sürgönyosztálya."

A §orolat közreadiuk, tudván. hogy reit-
vénylcltdlnk előtt nincs titok:
megílom. 'ho§y csapaiom tagjai szorgelmasan
c§apatoíl együttescn iizetett eló a közkedvelt
tcszik közzé a lapba. Jó rnunkát! Pityu.
losnak ítocatni a Magyar cserkésznek, mert
Kedves,,Masyar Cserkész"!
lapunkra. Azonkivül .még bizományi szánrokat
lecíeljebb az történhet, hogy cgyik cikk§t §e
szeretettel értesítlek b'enneteket, hogy
kérünk, {togy másnak is eladlrassunk. Amellett

.róTH L.

( Spt:tlttt,ut |elu,j
5. Számtani rejtvény

(4 pont)
tlogyau lehet 5 firi között 5 tojást úsy el-

osztani, hogy mindegyiknek cg$- ttrjás jussorr
s mósis eiy tojas a bögrében rnhradjon.
rnelyben a tojásokat íőzték?

lutalmazottak:
F'ebruár l,-ig a legmaga§abb pont§zámot éí-

ték el és kapnak juialmat:
l drb. lotópasztelíetvéte| készlti: Diskay

és Társa cég Budapest. VIl., Rálkóczi-ut 18.
nyerte: §zollár T'ibor, IJudapest,

2 drb. Állatkerti belépő|egy, ad|a: Buda-
pestl .{llat. és_NÖvénykerl, nyerte; BajusZ
'l'ihor, Budapesí.

t drb. lotóakvarelllelvétcl. készltl Diskay
és Társa, Buóapest, VIl., R,ilróczi-ul l8.
nyeít€: Oláh Andor, Budape§t,

tlarangi: ,,Robinzon unokái" cíínű könyvét
nyerte: Mányai E., Köszes.

,,Famunkák" címíi könyvet nyerte: §ohön
Józs,ef, Kiskunlhalas.

lránytűt adia: Cserkészbolt, B,udnpest, V.,
Nagy §ándor-utca 6. nyeíte: Kovács Józsei,
Rákospa,lotn,

Zseblámpát íelszerelve, adia c§eíké§zbolt,
nyerte: Szabó László, Zitc.

Mlkszáth K.: .Magyarország lovagváral"
címíi tttllvéi, adja Scholtz te§tvérek könyv-
Daplr. ós zenemükereskedése, Budapestl lX.,
Fereuc-kórút l9l2l, nyerte: Lacziczky Jenő,
Budape§t,

,,Ma§yar cserkész a Jamboreen" és ,,Vitézi
tettek" círnű könyvet nyerte: Farkas JÓzseí.
Jászárokszállás.

2 csomaB ,,Prlnce ol Wales" két§z€r§ült,
ad!a: Olasner Ede R-t., Budapes,i, V., Lipót-
kórút 6, nyerte llanza Oyőző, Budappst.'A jutalmazottak a pontszím syíijtést újra
kezdrhetit< !

A jan. 15. szám helyes megfeitése:
t. I. A szegénylegénrynél az alkú rrrEgkö-

tésekrr 21 fillér volt" II. Egyi,k se.m helyes,
rnert 7,-bez, ha ötöt hozzáadunk nem 11 lesz,
hanem 12. III. ttájas Póter,úrnak 7 gyereke
volt, t, i. 6 lánya és egy fia.

2. Be*ütdött hírek. Mind a három valótlan.
3. Litván, Angol, Francia, Német, Japán.
4. 1. Kávédaráló, 2. É,bresztóóra, 3. Villany-

kapcsoló. 4. Tintáiüves. 5. Bőrönd. 6. Rajr-
szeg. 7. Kulcs: 8. Vatrílgép. 9, Kilincs. i0.
Zsebóra.11, Ceruza.

5. 1. Öt meg hat az tizenegy. 2. Kákán
csomót kcres.

i

.

l
10.

e{d

Oránként hány krlométere§ §ebe§§é8gel he-
ladnak: 1. Léghajó. 2, Fecske. 3" Erós szél.
4. Fény. 5. Oépkocsí. 6. Oyorsvonat. ?. Vitor-
lás. 8. Korcsolyőzó. 9. Motorkerékpár. l0.
Csisa.

{. Milyen közismert nóták jutnak é§züókbe e képekről ?
(4-4 pont) Tóth Lász|r't rajza

/^

,.l

\.)

A M*or"" Cserkészszövetsóq Hivatalos L&pjá. Előíizctési áftr cgy évr,c 2 pcng6, amely egyszeffe küldend6 be. Egyes szám ára 20 flllér. Csekksámla-- -- 
31.42B. Szerkesáóség?s kiadóhivataii Büdapest, V, Nagy-Sándor útca 6. Cserkészház. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Kosch Béla .lr.

Kiadia a ]!íugyaí Cserkészszövet§éE.
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szrnrtszrl l FoDoR ÁnpÁo

grszÉLő szÁtvlox
lskoláink l934l5" tanévi állat és növényvédelméről

Tankerületek §

Madarak
és íák mpja Közönség Liga-fogadnlom Madárvédelem Faültetés

Isk, t'atr. Isk. Vendégek ísk. Tan. Odu Etetó Etetés Isk. Tan. t,ák

Eleml tsko ák
Abaúj-Torna
llqllnvn

160
364

87
2őo
111
324
180
135
334
25s
189
158
153
288
302
140qrr)
598
453
165
400
168
24í
309
321
389
150

143
3b7
8?

250
111
51

180
135
327
259
119
40
55

260
299
136
176
83
76

162
368
121
238
2s7
317
108
4{i

9,745
30.486
11.201
6.767
3.000

11.865
24.668
20.267
33.104
35.681
t7.789
17.829
10,421
43.69P
9.783

21,727
27.20o
26,285
8.000

22.256
49.654
8.030

28.600
33.782
10.131
16,269
6.800

143
200

87
25a

15
30
90

110
180
30
48
19
40

111
299

51
8ö
40
76
45

368
65

132
7z

40
15

2.í,09
8.846
2.§50

683
300

?.448
890

1.100
6.625
1.000

892
200

1.864
1?.062
3,000
3.709
8.500
5,330
1.082

602
16.585
2.43t

661
3,918

338
2.140
1,200

143
165
20
15
6

35
12
16

240
106
59
37
qq

260
191
96

209
51
76
31

368
66

132
t45
39
4l

9

?.692
15.782
2.873
?,062

568
?.459
3.?17
1.325

21.644,
E.461
8.686

16.44l
3.344

19.263
7.2l?

13.569
18,360
13.983,i.257
3.820

12.643
6.422
3.777

t4.626
1,580
5.715

360

12l
343
34

I14
44
40
14
81

265
165
67
40
35

155
109
56

I76
52
48
46

172
104
t4

216
39
58
10

121
342
46

714
44
40
25

. 108
270
96
74
40
33

161
109

95
I76
45
69
67

772
],04
31

231
39
69
18

í2|
344
87

7t4
44
40
:]2

135
309
250

79
40
42

182
109
110
176
65
60

132
2í2
La4
31

23t
39
oo
20

1.43
213

87
120

?
5t
15
34

289
193
5§
19
55

288
240

89
í51
55
/o
91

352
98
11

280
16
54
40

3.067
5.06?
4.855

t4.478
744
47

2ő4
1.026

15.872
8.642
3.865
4,142
2.732

12.49ő
8.039
4.653
1.042

1,0.129
9.048
3.292

12.563
3.460
2.61lt

15,563
1.05,?
2.2,17
6.500

3.*?3
?.187
6.493

32,287
2,499
2.904

319
L245

82.982
3.500
5.ő14
c.413

15,320
15.810
8.308

10.795
1.p56
8.249
2.t06
5.359
8.542
7,24*
2.063

38.671
382

10.167
1.200

Bács-Bodrog

Borso<l-Gömör-Kishont
§trláonast
ósa-ni'a-§áa-rorontál

Fejér . .

Győr-Pozson1,-}íoson
Lroidr'r
flatrpc

Jász-Nagykún-Szolnok
kecskemét
Komárom-Esztergom .

Nógrád-Hont
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
§amnov

Szábolcs-Ung
Szatmár-L'gocsa-Bereg
'|'nln l
v
Vptznrém
Zala ,.
Zomnlén

összesen

1934/5. éYi 90
í933/4. évi ]i,

6850 47g5

70.0
67.7

545.0?9 2668

38.9
30.5

91.459 2430

35.5
31.9

228.647 2588

37.8
31.9

2739
40.0
38.2

3209
46.8
45.2

3725

45.6
45.2

156.s42 289.246

Kőz6pisko ák
4i
Jc
23
40
21

15
2,]
12
18
19

7,000
7.712
3.698
3.it12
6.1r85

4
6
5
4
2

250
100
140
t27
115

1
J
1

1

1
530

10
164

6
15
5

10
9

8
18
4
8

13

77
18
4

14

7
71
4
7
8

370
450
610
892
377

44i
2.019

801
4.113

831

Budapest-r,idék

§zaoprl
Széiiesfeitérvár -

összesen

X934/5. évi o/; , ,

1933/4. évi %

166 91

54.8
65.1

27.767 21

12.6
L5.t

732 6

3.0
4.8

705 45

27.1

51

30.7
33,1

j)t)

33.7
o r.ö

40

24.1
22^s

2.699 8.211

Po gárt skolák
Budapest és vi<léke
Szegcd é§ vidéke ..

összesen . .

1934lő.
t933l4,

évi oÁ

évL o7',,

314
135

314
91

63.033
12.854

80
46

2.888
í.961

38
43

6.47l
5.299

151
68

t54
17

275
81

152
6a

8.293
ó.004

31.255
18"651

449 405

90.2
88.4

75.887 7?6

28.L
37.6

4.849 81

18.0
18.3

l1.?70 /19
48.8
51.1

237
5t.4
4?.9

296

65.9
68.1

2L4
47;I
53.6

13,21,1 49.906

K6pzöin ézeíek
összesen

t934|6. évi
1933/4. évi

oI
/o
a/
/§

54 13

24.0
75.9

2.746 1

13.0
41.4

245 ,
3.7

19.0

101 10

18.5
58.6

72

22.2
ő3.4

13

24.7
70.7

1t
20.3
b1.,1

525 1.824

Felsőkere§kedelmi iskoták
összesen

1934/5. évi
1933/4. évi

o1
,'o

4s 49

100
53.1

9.058 1

2.0
4.0

20 3

6.1
6.0

18d 6

12.2
20.5

6

12,2
18.3

.5
10.2
18.3

8

16.B
24.5

380 800

Osszes skolák
összesen

193415. óvi |o ..
1933/4. elli |" ..

7568 5353

70.7
63.3

660.487 2823
37.3,
30.0

9?.305 2522
33.3
33.3

241.40i 2898
38.3
33.0

3039

40,2
40.0

3579

41,3
46.4

3397

44.9
37.0

173.763 349.98?
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1ólka
(c|rnl§ |,rtlpe§)- os*túly: emlö§ö*. fuend: k&tyo.íéléir"

Alig van még állat, mely-
nek olvan ltire lenne. mint a
csalavér komána]i. Ő a me-
sék, közrnondáso§ költemó-
nyek közismert hőse. A ra-
vaszság, alattomosság, agya*
trlrtság mintaképe. Ha a köl*
tészet kissó tíllozza is ké-
pességeit, tetretséges voltát
nem tagadhatjuk.

Hosszakb. 1.4 n, ebből 50
cm a farka. Síllya 6-'-10 kg,
Bundájának színe fakó szürke-
vörös. Az óvatosan sotnpolygó

i, j r l Jiá| iíii lehet rnegkülön-
i'] i i |",iri.t"i'iornyezetétől, Euró-

pusztitását" A va<laskerteklrerr feltótlentil kárlékony, azon;
}ran er<lőn, mezőn több hasznot hajt, mínl amennyi kárt
rovására írhatunk. Agyafurt ravaszságával kiherüli a
csapclát, sőt gyakran menckül meg a puskacső olől is" Futása
gyor§, kitartó, fürge ós a legnagyobb mérté.kben ügyes.
Értékes préme miatt Amerikában és néhány európai állam-
ban rnesterségesen tenyésztik. Az öregek hangja veszélyben:
ugatás, iivőltés; a {iatalokó: csaholás, ille[ve vonitás.

i i , il;;;; Á"iiaür", ri.rát-et.i-
i ; i 

r:b?il:"::;}:Hh,l1yél::i-' | ] ! 1 ; l l i i 1 tossággal váLlasztja ki. Rend-
szerint e|á.gazó sziklaúregben, vagy gyökerek között veri
íel tanyáját. I-egsz{vesebben elhagyott borzlyukba telep-
szik, sőt néha arra kónyszedti a borzot, trogy megossza
vele lakását. Ősszel és télen szívesen lrrlzödik mcg kőra-
kások alatt, sűrű bozótban vagy fűzfában.

R(ika- é§ klr!_vány()§r.

.s n& 
ral§{l§§,

Zsáknrárty felú kiiztderlik,

§s§

Ilgyenlel§§ illtá§bán.

ít <t fl? _l. a'
t, (} 13- -.} a 9

Nag.T, ii€de|*r11 ulá}}.

ftók*lá}.l

rb§'}{F

Rukantyonr, }tilrt,l §{} ulsall-
ban m'egj,, annál inkább
egyene§ vonalhá esrlek a

nyrlnrcrlt.

Éjszaka szlveseblren jár prédára, mirrt nappal. Minden*
féle állatra vaclászik, őzborj{rtól kezdve a bogarakig. Ncm t * *. §
ismer kíméletet. lakmerőségében még a tnajorságokba is tr s $ t,
lrelopakodili" Begázol, sőt lra kell beúszik a mocsárba, hogy
a vízi maclárhoz hozzáfórjen. Kúlönösen az anyaróka l{átór a prédára,

veszerlelme a kölnyéknek, mert }<ölykeit kizárólag nagyobb
vadrlal táplátja, Egyébként a leggyakoribbpledele az egér,

A n(íitény róka rendszerint május elcjén kölykezik ós fl * * ,} r} ;§ s rcl
3*12 esetlen, telretetlsn rókafit hoz világra Kezdetbetr
na§y gyöngódséggel bánik velük, később a préda meg- 

. Menejriilós közbetl i lniuol

tr§á*aiá OJ ettűíesOre tanttja őÉet. §yor§abt}an me'ekill, anná1

A va<lász valósággat kötelességérrek tartja a róka nn*'o|.riu*Íl"<rlsás,az egyes

g tvvvYr. tt ! J

Az új nemzetközi codeielkulcs
A Sebessógi próbát .végzek,
B Rrlb{ranékony anya§ot hajózok be, vagy ki,
C lgen.
D Eredj'biztonsá§ba,

t,ezek.
f Jobbra változtatorn az útirány,t.
}' Le vagyok törve, rnaradj ye,lem érintlke-

zé;be n.
(i Szüksógem van pilólra (hajókalauz).
11 Yan piiót a hajirn?
1 BÍlla válioztatom írtir,írryorn.
J szcrnaiórral íoguk jclczni.

mert ne'hezen manőve- . P Kikötiiben: Miirdsnki ,a hajóra, rnert a hajó
inttul. Viz,err: A ielzőlámpák iki vanna§<

K Állitsa meg azonnal ,hajóját.
L Stop. ,füntosat akatok veled kózöini.
M Orvos van a ihajón?
N Nem.
O Ember a ,vízrben,

ég.re, vagy rosszul ó§nek.
Q flajómort mindenkí egészséges €s szabad

közlekedési engedélyt kérek,
R Az úiia szabadon visz a hajórn.tól,
S Gépeim ielies erijvol hátraielé dolgoznak.
T Ne ,ha}adj el 'hajílm előtt.
U VeszéIyben lorogsz?

V Segiisósre val szükségcm.
W Orvosi segítségre van sziiksÉ,§em.
X Yárj szánriólrod úcivitelévet és iig_!,elj icl-

zéseimte.
Y Fostát viszek.
Z §zárazlőldi "ielzőállomással beszélelk.

Ilelvay Endre (gt4. cs. cs.).

Komáromi |ános író, cserkésretünk negy
b.rátia, szer€tne egy cserkészké§zÍtette c§ikÓ-
bórös kulacsot. Ennek ellenében müveiből azokat
adia a|ándékképpen, amelyeket az illető kén

Ezelmester cserkészek ! }elentkezni !

NEKED I§
meg kell rendelned, arnig nem késő, a most
megjelent ,

Az első kiadás fogytán

kedves ismerőseid és

van,azértmielőbbffi
külföldi barátaid m€grendelését, hogy azok is

I*Iáríon rrre§íer

M R RT O N §cr íátkerü alőíró§d aal
kaphassák meg az albumot

AIBUMoT o,,,2.5$,
iubileumi

mely szé pségéuel, keduességéuel, humoráaal
mintlen cddigit f elüImúl

kaphassák meg az albumot

Llm:

Ivlörto.n rnűíerern
Budapest, ll, Margit körút 3l*33" sz.

Teleíon : 6l*3-79. Postacsekk : 2!1,664,
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ttat iáték a l€galkalma§abb aiándék! Most
érkezett e! hozzánk ez a7 íri, szel.|emes, kom-
bínativ, amerikai társasiáték, amely sz<jra-
koztai<ibb és tartalmasabb minden mírs hrr-
stlnl<i játéknál. A játékdoboz hat kiiliiníéIc
leljes játékr-lt tartalmaz a különíéle kemén1,la
_íátékíigurák tömegével. Az etayes játékok a
követkczők: I. Csatajáték. Il. Ostronrjáték.
ll1. Várjáték. IY. Ka,pujátók, V. Tengeri csata-
játók. Vl. Tenniszjáték. A .,flat játék" érde_
kesebb bármely jáiéknál, kercsztrcjtvénynél,
vag!, társa§játéknál és meshóditoi,ta már az
egész lrilágot. A szenziós jirték ára }nindös§ze
4 pensö, amclv összeg alig fe,dezi a f§lhasz-
nált nycrsanyag értékét. Megrendclhető a
Ma§yar Cserkész kiadóhivatalánál, tsudapest.
V.. Nag1, Sándor_utca 6.

ilegbünhődött egy lókínzó kocsls. Nclrt
§zokttlnk állatkínzásokról hírt adni, dc ebben
az {)§etben egy cserkészfit] szabályos eljárá-
sáról és sikeres közbelépéséről kell ,ntcgem-
lékeznünk. A Rákóczi-úton történt, hosl, egy
épül(j ház előtt ütötte_ycrte homokkaI rncg-
rakott szekerét húzó lovait egy kocsis. A
iovak elestek s akkor !né§ ru§dosta i§ őket
az cntbertelen, Mikor közbcIéptek, károm-
kodott, szitkozódott. A derék csetkész rend-
őrt hívolt és igazoltatta a kocsist, azutítn je-
lentést tett a Magyar Cserkészsziivetség
állatvédő bizottságának. A bizottság följclen-
lette aZ esetet a VII. kerületi kapitánysirsnál
és ,!L?, állatkinztl kocsist i'inapi clzárásra
ítétték.

A iószívü debreceni rendörség, A delrreceni
Attila-téíen a görög-katr,rlikus ternplcrnr előtt
egy árva vadiiba sétálgaiott ós minden lópés_
nél az óg ielé foIdiioita iejét s nézte a vég-
1elen lovegőt: a madarak szabad birodalrrrát.
A rabmadár órök sóvárgásál,al íigyelte a
nragasban elhúzó libíkat, dc hiába emel{etíe
szárnyaít, mert szárn!,aszegett volt a §ze-
gény madár. Ii!,tn szépen emlékezik nc§ a

debreccni Fü<lri'enség cirnít lap az írrva
vadlibírr'll, miltt akiir Aranv Jlrnrrs az ítrva
grilyílról. A tehetcilcn tnadartt a rendőrség
vette oItalmáb:r,

A védöoltások. Kukuljevic J(lzsei dr, gnzda-
sági aklrdémia! tanír. a nti Kuki bácsink a
Nemzcti Lltsigban erra iigl,elmezteti a gaz-
dákat. hogl,mir nos! tdiiszerű az ál]ratj,lr-
vilnytlk eIlei: a l,édekezés. tlyen enyhe tél
Után külijnöscr }l)k i"t-z" betegség szokoii
lenni, azérr Ii:i]: i.ig]: ienni és idciében bcl
kell oltani a;: a'rjl:;.,i::i.

A Deut§cber Tierschutzverein úi háza. l}et-
linbrln két nagy iil]a:l,édii cgyesület van. A2
egyik az országos. ezaz birodalmi, cnnek a
rreve Berliner Ticrs;iii:zlcrein. A másik Ber-
lin és körnr,éke sz;.n:ira. círne I)eLttscher
Tiersghtltzver.lIt. E:: ilt,1'obi lno§t új ottho-
nába költözött Sclti:n]erstlrsse 4 alá. ]tt van
mindcniéle helyiségc: mútóterem. vírró_ és
társalsóirioba, értékes :éci könyvllr. 

'ruUU*és pihenő helyiség az ápoióknak. ltt lakik a
}iizban a mentők(icsi kez:ióje is. Van iti
állatnrerrhelv is, de azérr tilr,ábbrr is fönnáll
az ál]atoithon Latrkrtitzbcn.

A nénlet állatvérlö egyesü|et téli ünnepélye.
A Derrtscher Tierschutzverein ez idén is meg_
tartotta rentles téli ünnepélr,ét. me11, az álla-
tok javirra szépen jövedelmezett. A kamara-
teremben fén§,es míisor volt. melyne,k kcreté,
ben állattöriénetek, ünnepi beszéd. tánc és
zenei szímok hangzottak e]. .{ szónok ki-
kiemelte llitler vezér és Göring miniszter-
,elnök érdemeit az állatl,érlclem körül.

Enyhítették Prágában az ebzárlatot. A príi-
gai rendőrség felmentette a szájkosír alól a
vadász-, kocsíhúzó-, rendőr-. kiállításban levő
és törpe kutyákat. A szájkosárnak olyannak
kell lenni, hosy fájdalmat ne okozzon. Azok
a kutyírk, melyekne,k fejalkata nem enged a
szájkosárnak, szintén mentesek annak vise-
,lóse alól. Ez a kor|ílozás félévi próbaídőre
szól. A vadász-, íendőr- és törpe kutyákat
8 htinapouként bc kcll oltani és ez 25 cse,h
koronába kerül.

Lovok szemének védelme. A lovak sok-
szor kapnak szemcJ.ulladást. különósen mii-
trágya szítllításánál a íinom mészportól. Ez.
gyakran megvakulásra vczet, Ennek megelő-
zésérc egy bécsi gazdasá§i uj§ág szemvédő
áIarcot ajánl. A készülék tlu§, r^illik a 1ó

fejére, hogy nem okoz íájdalmat va§y kelle-
metlenséget és nem kot].ít<>zl,a a látást.

F:rszéu lrasznáhta
az állitok láplálé-
kában. A fínomra
tnogőrölt faszcnet
íno§t máI lrclncsak
emb'eri gyógyszer-
nek, hatrcln átlati
tápszenrek is hasz-
nálják. Á baromfiak.
]ovak, teherrck és {ó-
leg a diszntik eledo-
lébe kevcrve rend-
kívül olőlryösrrek bi-
zonyult. I{evesb{ti a
takarmány mennyi-
ségét, rnegröt,iditi
rr lrízlalli s idejét. mcg-

. óvja az állatokat
§ok beteg§égtól.

Iskolat.pál1.,rizatok,
Muitkori §zámunk-
blrtr nrár kiizóltiik
áltatvédelmi pályá-
zaturrkat ezze} ahá-
rorrr tétellel: 1. líil
tchetútll< tavasszal ?
(8-*-10 ét,cs,) 2, §{it
kivánurrk a Gyer-
nekraptárba? (10---
14 éves) és 3. A rna-
g!,ar állatvódelcin Írj
korszaka a c§efké-
szetben. (14*-18 ér:cs
tarrulók számára.)
Ezenkivi.il még az
Orszrigos -\{agyar Al-
koholellettes llgycsii-
let palyázatát is
hirdetjiik: Mit ta-
trulunk az iskolábatr
a §ze§ze§ italokról ?
cimú tétellel. itinct

A helyes íáplálkozásról
Az egészségcs ólettnócl egyik legtontosabb téuyezője a

helyes és oi<szerű tálrlálkozás.
Évszázadokl<al ezel(itL próíéták, írjabbarr ttrdósok,

ol,vo§olí foglalltoztak á r€ndkiviil íontos kértlóssel. Ma már
tudjuk, milyen tápértékliel kell a jó tápláléknak rendelkez-
nie, tucljuli, lrogy rrrelyelí az(rli a, tápanyagok, arnelyek a
szera/ezet felópítésébetr, nreleg ós energia szolgáltatá§ában
szerepet játseanak. l'ucljuk, ltogy táptálékainkkal visszúk
be szervezetű,nkbe az életflonlosságu vitalninokat. De azt
is tudjuk, lrogy óplten a fe,ilődő §zoryezet §zámára életkérdés
a r€nde§ tápláll<ozásnak oly€ln |<crtlr:errtrítlt tápszerrel való
kiegészítése, amely az összes táparr1,,agokat ós vitarrrinokat
abban az arállybarr tartalnrazza. arnelyli{:§ arT,a a §zerv€zeÍ-
nek szüksége valr" hogy rr ítrkozott ]rtirletclilrényeknek meg-
feleljen. Ez a tápszer kis té,{ogat,álráI logva lrel}t terheli lüeg
a gyolnI,ot. körrnyen clrlés?.theíŐ, kötrnyen szívó<lik fel a
§zervezetbe és teljes egószébett vórró iis Jrrrssá vrlli|<, Tt{agy

elónl,p, lrogy él,vcctes, kcllcntes, jó izű.
A földklBrekségen lievés etnbcr van, aki Eeln islnerllé

ezt a táps/_ert. A cserkéseelirrek rrenrc§all tábolozás rrllirtinrá-
val, hatlei}i rnindennap keilenr,: vele élni. l{a figy.tllllresselr
elolvassíltok e sorokat, cg!,-es szavalibarr rtregtalíüjátok e

kózisnrert tápszcl, nevének eg},cs betűit. í{öztiJjétek a
§zerke§zt.Ő§ó§gel a k€szítrtti,ttr nevót, iir,rgy kóst*lót ktildet.
hessütrk be]őlo. Szendlyesen is rrrótlotoli lesz rrreggyőzőrlrri
arr,ó], hog)i ez a legegészsége§ebb. legtáplálóbb reggeli és
uz§onna és atrri 1trntos, alig rlrírgirtll.r a tejeskávénáI. Dt'-y, Í.-

a négynek határidejc már<:ius 31-ike. Okos állatok. Lolrdoni ujságok kijzlik. hosy

Klltyavágóhidak Prágában. A prá§ai Ex- egf' íl'|gy airctlale kutyrr sántikált be az
press cinríi lap hosszír leleplcző gi,kket közöl nrtrln*kórlház viiróternrólrc, ott illedclmescn

n1i;.I*i §;ffiFx; ;t"T" 
ilsj*:,.1,1í* i,"#í ,,;1J3íj; ,}íii,,".1'il,ii?;*i,;tlii'iJ:,

kutyákat lc.''z,rgják, ,noj,J 
" jiúr;i"i"'j.il"ér;i: vL,lctte a2 orvoshtlz ós tz be is kötöite az

l.egjobban ^, 
í_z, ou.." *uiitii"'űrir,ri',i).il: il]at sérú]t tag.i/tt, A ktttya iarkcstjválással

tik és ezórt ti*-§ cseh k.;;i,;;' i."i""g"ji,.r, j(iiszól'!t0 meg a jílléteményt ós ijrötnmel mcnt
kitónként, Egyre te,rjed a kiitya|rúsiogyasztás "'_,-- Svédorszásban Podic az történt, lrogy
prága külterületcin. dc ,"i;"i,;;*"..É';"i;;: ::}, ríjzserakás kigyulladt, ec}- §ündi§znó-

szegényebbr:k, hanejn a j"ü;*ü;iii'j. 1,;,i 3illi,,i,"Í'iui.;:*i:í";i:áÍ!:i 
,i ;í,* i?í,1kezdenek szokni a iinom pecscn},éhez. iilir,.ti.li.

Bécsben szabad kutyákat nyilvános helyi- '"ilt"tot legmagasabb teltesltményei. Schot_ségekbe 'vlnni. A bécsi rendőrség. meghusz- tcier Antal iir. cttiaoíst'tartótt a bócsi állat_szabbította egy évre azt az engedéjyl..melyet tlr.vilsi iolskolírn és érdekes eseteket sorolta kutyák kávéházakba és .venrlég.lókbe vi- i.r'r,ir,.tiii.r, irloiúrió.it,"ónv.krijl. E szerinttelére kiadott. A kutyákat rtivid .pt'lrizon és .gv ii,rii .jq+ t,,ii;i-i;l;triű óvben. Kloste,r_célszerii sz/likosárral kcll vczelrri és .tte,m _sza.- irii,tr,irs1,an 70 1vrlk tcrrnólt 30o_nál tobtlbad a vendégelr szánrára való edjnve.kbíí] ii,r-'.,st az 1934. évben, Eszterlrázy pál hcrcegetctni-itirtni, székre vag1, ltsztalra ültetni., 7t) iiiir.n,nregve; tehene, Bc}la 6o.o tg. tejetcentitnéternél magasablr kutyát, rlem szabad irtirtt napón1oltí 3,2lil z§írtartalommil. Mé!._bevinni a nyilvános he'Iyiségekbe. .valamitlt iiitt 
"seiet 

e.nrlit ai elóatlt1, de kiseblb ered_
olyar].t soln, mely nrásoktrak kellcmetlcrlkedik. inJnnv.t.

A dec. l5. sz. rejtvények megfejtése:
,l. l. Mici, 2. csőr, 3. ökör. 4. liba, 5. ábra.

6. akar, 7. auilj, 8, ágyít, 9. tyítk,
2. Sírs, kacsa, patkó, vályoH.
3. Törülköző, hátizsíik, bogrírcs, csajka.

sátor, ke,fc, ásó. iíi,
4. 4.
5, a), lr), c) szánrtalr, útorr útféleu, vadonatíri,
6. Llírös város, hírös hét, Bugac, barack,

Kecskemét.
7, Táviró, távbeszélő, kerékpár, gépkocsi.
9. k.
l0. b'izetni,
ll, Sopron, 1935 dccembe.r 15.
Kedves rejtvényfejtők!
Sajnáljuk, .ltogy többet nern tatálktlzunk,

Minrlen olvastinknak boldog karácsonyt ki-
vánunk. A hatvannégyesek.

12. Yízszíntes sorok: 7, sikos, 15. koiósotya.
22. jéshecy, 29. íázlk, 45. szánkőzás,66. hóIé.
6tt. lróember, Fücgőleges §orok : l. lrógolyrj-

zás, 6. őrs, tt. jésvitorlázás, 2í't *,riíí. 24.
hideg, 4.3. irr"vírr), 50, rrlíijés, 55. rialr.

1.1" Vcsszcn'lliirnon.

A reitvényrovat üzenet€i :

Sokan t A megfejtésre is írjátok rá
a neíeteket és címeteke,b. ne csak a
borítékra t
Többeknek: A beküldött nlegíejtésnél ne is-
métel.iük a kérdést, elegendő csak a re.itvény
szítlttiira lrivatkozni. -- Reitvénymegícltök. A
ntcgíejtóscket nc a kiad<jhivatalba, hanem a
szerkcsztiiségbu küldjétck, -- W, lll..nak,
Szeged. ,,Ajulást szinlclt s a rnentőautóban
tért tnagához. ;nire n ,mentók visszaszállítot-
títk az otthonba." Kedvcs Paitás, méí{ a
reitvün:ybeli cserkészrijl se kópzeli el ilyen
lritvrirrys/rgot. -* Többeknek. A határitlő nap-ján bgérkező ll1tll,arniiu.,*.' már nem vehet_jük íigyelembe.
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F€.AGHAR, H{.H§FHE,
A szerkesztágt t]áDyitja : Éry Emll

Ha uégíguonulunk az ul,cútt,

rdnl'mosolgogua néznck,

Mert én ldtszom a csoportbatt

u legkisebb cserkésznek.

Node ttem bánt ez a mosolg,

mert senki sem híszi,
Ilogg az iU] kís lermetemben

a lelkem 1s /tlcsi.

-Elíz amellett, ltogg termetbetl

ílg kicsí uaggolc,

I)ennent az érzések, a ztúgllak

mind szépek, naggok.

A KlS CSERKESZ
Az én kis lermetem sztue

nagg céIokétt dobog,

kis tetmelemben a lélek

nagg eszmékért lobog.

A kis termetem, hQ uihar. cibúl,

szílúrd,q.n dacol

És az igazak honaíbatt

tmgy emberként 
"harcol.

Nem sodor el pehelgkéní

az élet őruénye,

Mert az ur íntő staaút idézi

a cserkéízek töruénge,

Még olykor is nagggd íeszem

a kís termetel,

Ha kilép a"z érző sziaemből

a nagll szerelet,

S nem mondidk múr reúm:
ní, milg apúsdg,

Ha szétúrad híaő lelkembőt

a nagg jósúg.

Ime, a kis cserkészből lelkileg

twgy lészen.

Hut ne mosolgogíanak raitam --

írla: .Nag1,, .Ernő, siketnérna t:serkd,sz"

Ilol volt, lrol nertt volt, de még az Operenciás tcngeren
innen, volt egyszer egy ici-pici cserkész, akit Bandinak
hívtak és aki csudá,ra szeretett rnézet enrri, Ez nem is
olyan nagyon ro§§z szokás, morrclja íno§t valamelyikőtök.
ígazat is adolc neki, Ez a,nlél-szerető Bancti egyszer jó
§zokása szerint rnegint mózet nyalánkodott.

A kezében jó darab kenyér, előtte a mézes tárryér.
Látszott, hogy rnár végin jár az evésnekn mert sem amézbőI,
sem a kcnyérbőI nem sok volt hátra. A szája ragadt, de a
szeme ragyogott. Persze, rerrgeteg lóhűtő légy összefutott
a nagy eseményre. Csak írgy tolakodtak Bandi körül.
Tiire]nretlenül várták, hogy mikor hagyja otl nrár a maTa-
clókot. Ahctgy így íde-ocla röplrödlek, elámult ánr hirtelen
nagy szemük t De nem a kőz,elgő uz§onna láttára. Nem
bizony l Máson csutláIkoztak.

Mérges z§orrgá§sal közelcdett feléjük egy tiarázs.
Körülröpködlc a tányért, rnég Bandi ís rábámult. A clarázsorr
látszott a mézkóstolási vágy. Nem is sokáig teketóriázott,
rrrég csalc nem i§ kért cngedelmet a jogos tulajdonostól,
hanem osyenest belehupparrt a tál köeepóbe,

Alig nyalrlosott egy-kettőt, mikor egyszerre ráesctl,
az asztalnál ülő emberfiír funyéka. Megijedt ám nagyon l
Még tán agyoncsapják az édesség közepén t Szorongó szív_
vel akart fölemelkedni és írjra eltűnni a §zabad levegőben,
hanem lriába próbálta. Beleragadt a mézbe, Ebbe a mara§z_

Mese a cser,hészről
me§ a
darázshirdlynőrőI

taló mézbe, N'osze torkos l Szeine alőtl el§ötétúlt a világ.
Be kellett a<lnia vékony tlarázstlerekát,

-_ Most végem van -- sóhajtott.
Áhttgy a darázs odaröpiilt, a cserkész először meg§zop-

peut. Aztán megnyugodot,t a szelíden kóstolgató móz-
imádó társa láttáta.

- Mi az, hát odaragadtál butácska ? l - kérdezte.
Szegénykc {tgy kínlódott, hogy nregesett a szive rajta.

Gyorsan megfogta két ujjával és kienrelte a ragacsból.
Persze rögtön el is engetlte. Félt a tlarázssz{trástól. Az
lneg nem gondolt ám most csipkedósre: bódultan heverl.
az asztalon, míg ószhez nem tért. Akkor aztán lenyalogatta
magáról a mézeL és megkörrnyebülvc körülnézet,t.

- A kakas bácsi csípjen meg, ilyel még ntlm tapa§z-
taltam ! Bgy emberfiít mentett nreg a biztos halálttll l._ zümmögte magábarr. És ahogy Bandi a szorgoslroríó
darazsat figyel,te, íme az megszólalt :

_ Köszönöm a jóságod l 'fe is szereted a mézet, mint
én, mi ? De beleragatlni nem volna jó nekecl sem ! Hálám
jeléül fogatld ezt a szőrszálat és ha egyszer bajban leszel,
csak pödórcl meg hárorn§zor az ujjad közötl. Eljövök és
segítek rajtad ! Mert van egy kis hatalmam. A tlarazsak,
királynője vagyok l -*- lgy szólván, átadotI Bandinak
egy §uőr§zálat és amilyen kecsesen megjelent, ki is röpiilt
az ablakon.
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Állqndó tisztrlsóg I_

Jlztrvtrrttllon egészsé

Bandi csak ámult. IVíeg bámult. Szemónck, fülónck Feltótlenül nráshova kell húzódni. Pedig minrletr sá-
nem akart hinni. Lebetséges ez ? I{át persze, lriszen kezem- tor áll már. A konyha épül. Csak a zászlőrúd" lrrstál-
ben a szőrszál !

De hamar eI is felejtette
napok jöttek, Táöorba szál-
Iott csapata.

Ő í§ ott állL az erdőben,
ahogy megérkeztek, a többi*
vel együtt. }lellettük a föI-
,szerelés.

rom fa közé került., Nagy-
szerű hell,re. Rögtön hozzá-
táttak a sáton,eréshez. Min*
denfelé nevetgélés, kiáltozás.
Kalapácsoiá§, meg tönkölé§,
Ahogy ez mát szokás tábor-
verésnél.

De alig tápászkodott íöI
Bandiék sátra és atig nyuj-
totta ki hosszú kötélujjait,
hogy a földbe markoljon
velük, megint csak ijedten
összeesett. }íindn_vájan meg-
döbbentek. Körülnéztek. Vizs-
gálódtak. Ug)-an mitőI ijedt
meg a sátru} ?

És csakug"-a-n !

Az egyik fában vaddarazsak tanyáztak. Anagy ktál-
tozásra rögtön összetódult a c§apat és kíváncsi tisztelettel
aézte a végzetes faodut. Rémes jószágok száIlongtak a dongó
palota elótt. Itt nem lehet táboroznil Megeszrrek a darazsakl

kodik rnég a fűben.
Ekkor eszébe jutott Bandinak a <larázskirálynő.

Gyorsan előkaparta a szőr*
szálat. FIáromszor megpö-
dörte, Ime : egy pillantás
alatt kezefején üIt a karcs{r
kiráIynő;

-- Itt vagyok, édes fiam.
Bajban vagy talán ?

__ Bajban bizony, kicsi
fenség. Nézd, itt szeretrrénk
táborozni.l De éppen ebben a
fábau tauyázik a te néped
egyik törzse. Mit csináIjunk
velük ?

*- annál mi sem köny-
nycbb l Yárjatok egy kicsit.
Majrl elparancsolom őket
innen l

Azzal odaszállt a darázs-
fészek'; széIóre. A sok dongó
nrinrl körófe gyűlt nagy züm-
mögéssel. Meglepetve hallgat-
ták a királynő parancsát,
de errgedelnteskedtek. Sietve
összecsomagoltak és félórán
belül mintt elhítzódtak az
erdő mélyébe.

A darázskir{lynő b{rcsírL zi?egetl Banclinak és eltűnt
a délutáni napsugárban.

A cserkészek meg talán még most is táboroznak,
ha aaóta haza nem mentek. * csízgbá -*

az egészet, tnert változatos

*,
í\

a"A parancsnok úr mo§t 7,
jelölte ki a sátorhelyeketnégy
örs számára. Bandi ör§e há-

íé§

Hulíer

§zII{§ZAPPAN

Emlékszem, még ttolt neftem ts angdm,
olgan uolt a ke:e, minl a batsong,
aQan üres, hideg c: a vildg,
én úgy tudok íriggkedni móson ! . , ,

Volt nekem egy Á,is, hoss:úhajú néném,
.sdtga hajában piros s:alag,

, emléks,.cm, solts:or pajkosan megh(lztam.
, mégse oolt a ké* s:cmébn harag,

És ismertem egg keméngs:emű embert,
úgy szólitoltatn |élőn, hqg apám,
.ő szerzi - angfuút mondla 

- 
a kengeret,

én nem lóttam soha mosolgogni rám,

UTCAGYEREK
És ismerlem egg |ehér|alit haza!,
átngas dió|óí és pailásokat,
haiigáItunk píroshéj(t almát
és- úagdallunk ngórJahajlásokat,
. .. Ega reggel úgyban maradt a néném,
runr l's kergettem aznap má,t lepkél,
másnap eliött egg fekele szekér
és a nénünet a löId ald temették.
Öszre anltdm ts ággba feküdt,
örcg nénik mondlák, hogg szíue beteg ;
Tauatzra eliöfl, megint a b{ls kocsi,
én sírtam, tudlam, hogg hoaa mentek.
Apúmat azlún csak este ldllam,
szomor{lbb aolt, miní aki szomorú,
nómán c§odáItan |énglelen szemét,
süétletl benne ualaml borÍt.

Eggsze4 ahogg udrlant, nent jötl apán;
a iossz, néma idegen.ektőI |éltem,
csak annyit mondtak, nitrcs már ap(tm:
cluáql.a lábál a nagg gép egészen,

...Jó rokanok rosszul bánlak uelem,..
Most mőr b{ls, tílt utcaggerck oaggok,
csodálkozva nézem magamon a ruhúm
nincsen semmím, vággaim se naggok.

Néha aannak titkos ptllanaíok,
mikor |dtgol borul a szememíe, rdm
és emlékszem a legnapra, a szépte,
hogg nekem ís aolt angúmaarrta rahdm.

Jakab Sándor.

^t
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Felelés Ellen
Biztasííó R"-T.

*- I-ulkó ttu1.llóiu --
Ma l, isztlntr lrccc voll az tlsztájban.
}{ogy a dtrlgot nregér,cstl, liis uaplórr. r,is-<za

kell nyúi ni az előszményekbe.
Dudniillili rnég kót ]rel.e vol,L, ar.az prlltir;saban 14-g1,

rraplya, irog1, a könig eg1, btrrongtis tl. e. tliszpercrrbcn fi,il-
nrent a tlanári emelvénv pótliumára r.!s i<lcillt :

.--. Csit, íijrlti l Köszli-itrr vtllctek, hogy rrregalakítotam
a lelelós elen biztosító ]lészvén.r.rlirrsaságot,

**, Ilrrrá l -*- tnonta ntoc:sári ,- haljuk, mik a íel,clételck"
,Az egész osztl'ti rltlatcirrri.irült, a részvónyrlílrsasági

igaszgatóhoz és csüngöt ajakirn. Á kinrig 6-ásosan kabjrt_
gotnbjai közé dt"lktil ujjait ds clmonclotta, }rrlg.v tnit rnrrn-
rlot I td.

Köszölte, ,hogy a résszvdn,ytlírrsasirgi, takság irgy kcz-
diittik, }rogy egy fiú, aiii bisztosílani akarlya rnagírt F'tlril(ls
t.Itn az.2 filtlrt fizet. Hrrrá i De cz t:sak eg} órára szílll.
X{árnost ha valaki ieiel, visszakapja a pészt,, vagl,is a kót
fillért, sőt ntég rá a tetelyébtl lJ-c vigasz és fírlvclalrlmclíjat.

-,* K]assz -*- ordítota vinltler, aki Jrárrrnból ál állarr-

J:_]rle ril) tlt:t t,Ii]t u liiinig. }rrlg;' ni(,g ilz u foga is kilárlszott,. ami hiárr5.zih
trekrjc.

.\ t<ünig nregtollasoclrrl, de a fijult sc parraszkoritak, mt:rf
rrrilrtli€ lyóI iliitl eg1, l<is }rirrratort lJ filúr. {gasz ?

Árrr ei binclcr a, lcgrragl,tlb krr]vcrn az osz.iálybant üz{t11-
liívül lraragosa a könignek és czér borsot forralt. hogy rr

hccc,et az ellenség órra aIá, örlcse. Igv is (iört(tnt, ez ll tt}ui
]nag1íár rlrán, atnil lralápi rlattiit, itr tartot"

{Jsak szép sol1,ába. kis napltlrr' , h,ó ?
'l'egnalr szóval a binrler sorril ftrrchivta lr'-.liilk:rt:
-'*- I{ószülj ci, pupák, hrllnapra mtlgvarbúl, §luttastl

rrrcg, lrogl,trrit tucc ?.]a ós bistosít:sti be tnagat iclelós rllerl.
a könignól.

-^, l(önig mcghalola a dolgot, rjc t:sak ncvct,ct, A,nniil,
l;r,ibb ptlrrtlzeln m,alad. . " ti. tneginr lirtszot1 a foga ltiiz{,
ami rrincs.

l)e ah, rárrlcvira.dl s, magyar ói,a, }lalá,pi datrár úr
írcjött ós utonta:

"'., Na. jól van, Jrrit lássuk. m,it tul-tok . . .

§s hol it, hol 0L min,dcnliit {eteltetct,l.
Iiönig kékiilt, szöldült a mér:tktői és ijrccségtril, siitl

nr,(lg íelclt is, igen, ha riudot[ .volna nag1, iszgalm.ábarl.
F'ogot is (|gy .lliora, szckunrlát, mint 1 l-Iriz,

dóan szckunrlára.
-- Várrl a végit .^- leg_v int,elt.

,s fojtata, ** ha vaiaki 1elcl, ocla
az elmtrlt iszgalotrl, rrem igaz ?

Iirrc {tgy trcvetct a lri)nig, lrtrgy
szott, ami hiányzik ncliije.

A javaslat, áldalános he-
jeslósbc lul|. Vinkler rr mocsári
fejét ütve lrejeselt.

Ekor 22-tcn lébtiink előre
,és le szurkoltuk a p(:szt" .Mirr-
járt a követkcző lattin órára.

Az órán öten felcltek.
kiisztük három, bcllisztosítot,
Nrl, az óra után volt is nagv
oszta- és vigasztalék kiosztás.
rn,aga vini<lcr is kat;ot egy
tllszfillérest, rrrer ő is a felelők
köszt volt. Persze, igcn teccet
a dolog.

*-Ita pónz*-nttlndota
könig. aminL átadLa ri biszt,tl-
sltottaknak! *-- az alaxabájtlli
értelnróben, , .

Dc ő is nevetel,, nlelt
22-t krajcílr lojt be, 15-öt
tizetett ki, marat neki, aszt
hiszem 11, F'inoru bevétcl I

Igy működött asztárr a
részvérryclársaság 7_eken át,

hűvösen iiörrig rlirektor
a betót, dc eszt megéri

rn(:g az a loga is kilrid-

Óra cliit.t lt rlatr:ir itr ,::lr! tlte nIcnt , .

Óra után aszl.iill feirobatrl
a részvényciársasirg. Elrrszrll a
könig egó§z vag.}-ong, urí:g
negyven krajcárral :rclós is
maratt.

-.' Hog"v tei.r:tl czl ? . ,

ostrotrloltuk }íeg bindert.
Az kaccagott, :

Ora előtt a darrár {rr eJ4
nrenlcm a fojósórt és trlotltant.
mi nag},on llriszgó osztály
va95,r,rnlt. kéretrr, tessók nrrlk,
győzíidni szorE;alnrunkról. F]rtr
í,i ltólintott, na jö.

így dört.ónt a Kata szl,röí]ri,
s lromlot, íöl a naglszct,íi
iparág, a rószvény<lársasírg.

I)er§ze, könig irló tliilttis,
dc binder ntinelig rntlndgya
neki:

*,- Na. lrogy van, igtsz*
gató ítr ?

Ileruek hecc volt, nrtyi
bizr-rnyos. },lahaha.

--, u.ndi

*a,bá,

W'ulltr Raleiglt-nah, lci a burgarLyúí A.merikúbtil Európtlbrt
twzta, tlérpadon kellett meghalnía.

?'quu József l:irúlgt a Jordún uizéutl /icrr:sulelirj&"

:\. kúrtllút Frtntciutsrszligbctt l.aláll.tik fel., ttoE11 ar elnn.*
beleg \| l. Kú.rolyt szórakozlassúk.

,N*gy §rindor hudiíetteibíjl tgllet sem őrzöll meg u't;ildg
alg élénken, mint annak a:, irgalmus szamaritdnustmk azl a
t:sd.ekerlcltil, hog11 köntösét megosztolla egy ngarnotul,tta|.

lIrl a szertlet elntúIt, roh|rrrm uoll illuz.
+

Hu nem fulu:íed ai.t, aftIit. aliarsz, ttktlrd azl, arnit lehetsz,
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hCIWtesz,&n-tffi-
Baborra

* §e tedd közel a tfrzhLöz a lrerrzírr-
rartályt.

- }íiért t Baboltás vagl,?

Egy kicsit kósőn lesz
_\agyon ráz múr ez az autó, FéIix.

Ha ha:aérünk, ió lesz megnézni a kere-
l ,i,!.

Hdng éuig iártúl ískaldba ?
RörülbeIüI négg éuig.
Mi az, ltogg körüIbelül ?
I{örül kél óaig, belül két éuig.

.Kírr u .rlrorrzinért''
Hagyja alrba Alfonz ! A bika színvak.

Ikrek
Mit nevetsz, Gabi ?* Hogyne nevetnék,

Misit má,r másodszor
gem meg egyszer se !

l$sebb sérlilÉsher
a legideálisabb gyoí§köté§!

Mozgásban nem gátol t

Már 50 fillértől kezdve kapható !

-* &Iclyik sporlo| nrűveli ?
-_ A távugrást,
_- Helyből ?
-* Nem, vidékről.

Lohetett volna gyalog ls
Két skót haión Amerikába érkezik.

Amint klszállnak, látiák, hogy oüy
munkrÁs a kábolcsőből búitk elö.

Dgymósra nóznek ós az ogylk mórge_
seu lakad kl.._ Látotl Pat, ba tuiltuk volna, hogy
syaloú is loltoí iönni. nem váltottuk
volna mog a bajólegyet.

rn.ikor anyám
mosdatja, en_

,\ lxzxlester a lólltlsiilrázlrarr rákiált
a rcndetltnkedő kisílúra :

- Uindiárt klporolom n nadrágodat.

- Jól van, báosi, ile o§ak por-
szír-ór al.

Trailíeió
Nebuló : Tanító rir kórenro rnlt ielent

az, lrrrgy úradíeió ?
Tanííó: Tradíció a7,, aml apfuól

flúra száll.
.il §sy pár rrap rnrrlva a növerrdék
egynapl rnulasztás rrXárr megielenlk
rrz iskolábalr.

- Miért hiányoztál tesnap ? *
kórdi tőle a tattító, mlre a nebuló
uadrágJára nlrrtaxv.r válaszol :

*- Íldesrrnyám foltozttr a íradíelónr.

Felrzéíel a prerrrorrírei rerldtrel
A jászóvári prerntlrrtrt,i kanonokrend csonkamagyarországi tagoza,ta fölvételre pályázatot hirdet.
Pályázlratnak azok az ifjak, akik a szerzetestanári pályára hivatást éreznekés akik most vég-
zik a gimnázi:um., vag_v reálgimnázium YIII. osztályát jeles, vagy legalább jó eredménnyel.
A pályázatlroz a következő íratok szüksógcsek : 1. Egyházi keresztlevél. 2. Bérmálási bizo-
nyítvány. 3. Irélévi iskolai bizonyítvány. 4. Aján}ás és erkölcsi bizonyitvány az illetékes
hittanár vagy lelkész uralr részéról. 5. Orvosi bizonyítvány.
A fölvételt kóró folyamodást í. é. márc. 25-ig t<ell beküldeni ,rA premontrei rend főtisztclendö
Periele, üödöllő, Pest-m.'6 címre. A rend tagjai középiskolai oktatással és lelkipásztorkodással
foglalkoznak. A rend növendékei ujonc és theológiai tanulmányaikat Gödöllón végzik. Részle-
ttsebb tájókoztatással kívánatra szivesetr szolgál a premonl,rei rend Uioncmestere Gödöllőn.

Goá*ú

R.RU§RLmR§
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Jörr
a ccerkősu-

avatós !

Cserkész egyenru-
lrát színtartó, erós

anyagból, tartósan
kitlolgozva, kitűnő
szabássirl, elóírt ki-
vitelben, legol-
csóbb árérb szállít

a cserkószbolt.

(§HnKÉszB(}tT
csalr a cserkészházban

BUIIAp§§T, v, NAGY sÁnrron UTCA 6
A 'Vilmos császár rlt 48. számír háztól .'* villamos megálló * harmadik ópület.
Telefórr r 1,1,-?-3& Postrrtakarók számla száma ; s4§üB

Jön rn
lrirrtsrerkész-

igéret!

Mamák, vigyázat !

cserkószbolt csak
a cserkészházban.
}{asonló nevű cóg-
gei a Váci uLca és

Irányi utca sarkán
semmiféle közössé-

günk nincs.
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