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A nap mind magasabban és maga-
sa&h*n iór, Hívó saaváí meghal|ja a téli
álmat alvó természet, ,dz o|vadó hó
aiói dug|a ki íejecskájér a hóvirág,
zsen<Jül a riigy, a nladárka dala életre
hivia a fák, íüvek slívverését, vidám
cscrkészek §erege jár erre is _- anra
i§, tavasz Van . , .

Ulabb és rilabb cserkészek ezrei
irrdulnak el minde n esztendőbcn az trr-
szágban. hogy járják a hegyeket, me-
zóket, éljék a szabadban élö ember
nagyszerű életét.

Énnek a seregnek a vezetőit ké-
szitgeti a nrunkára minden évben a
Cserkós;par"k. Az idén is íelkésziilt,
hogy tárr karokkal íogadja és szíve-|elke
legjavác adla ae idesereglő és tanulni
vágyó vezetől<nek. Ot nagyszerű napon,
mely relitve van rriunkával, cserkés:t-
levegtiv*!" szeretettel" barátsággal, sztli*
gálattal, készüi a rnagyar őrsvezetői
gárda az évi jómunkájára. Testvér, jó
munkár akarsx végeznt Te is ? Akarse
többet tudni l Akarod, hogy az öt
nap kemény munkáiában lél*kben 5ya-
rapodjál l Akarod látni az ország másik
részén lakó őrsvez-ető testvéredet,
akars; veie barátságot kötnl | §iess
hozzánk, ielentkezzél a táborra, meiy
a nagyszerű élmények siirít*tt átéltlse
lcsz. Anrit itt t*rrultál a !únlrrsi keriiiqti
őrsvczeeői táborokba.r: továbbadhatod is-
mét tíeszerannyi ra,nulásre vágyó liúnak,

Pajtás gyere, kórd el a Parancsnok
uradtól a jelentkezési íelhívást, kér|
,engedélyt és jeíentkezzéí. §iess, mert
sckan akarnak jönni, el ne késsél l

Jelentkezésedet, r,rajd Téged is sze-
r€tettel kéri és várja az országos őrs-
vezetői tábor Parancsnoksá6a
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AFR§nc.Ámaht
íl11'Á:
L{}§Il Bá'I!EN-Ft}§/§r,L
BY P&RMI§SíON Ot. ttlr" ltltYDN DI}t.níO(;K
n .,l}Iíi §cOUTs Közl.í:§lt És rrNcr;nÉr.Yli NYOMÁ}.J

Port-Saíd, Délelött érkoztünk a lrikötőbe és egészen
elámultunh a spk cserkésa meg cstrkószlcány láttán, Ugyanis
móg a hajóról táviratoztunk, hogy mivel tavaly n§gy ünn*p-
séget rendeetek tíszteletüukre, hát mosl. rre zavartassák
rnagükat, Mt Kairóba szándókoztunk menni, arra a kilenc-
ílz óráta, míg hajónk a csatortrán áthalad., porsee a cserkészck tÁviratunk r:llenére a kíkötőbtl
rohantak, montlván, hogy üctvözlésük nólkül ntnt szabaelu-
lunk Port-§aidból. tgy lrát partraszáIlás után yó§i§§ótátj
tunk a cserlcószek snrfala között. Jókedv{i és Jóvrlgás{r
társaság volt, bár mindenféle nemzetiségű akadt közöttiik,
hiszen Port_§ald na§yon v§gye§ laleoss&gü. A,ngolok és
máltaiak mcll€tt ott íeszítattek a görögók, íranciák, örnrÉ-
nyek és egyiptotniak. De akárhány nációlroa ís tartoztak*
a cserk6sztes,tr,érieégbon eggyé olvadtak, anri §8yáttalán
nem csoda, hisz ugyanazon törvény szerint éInek, ugyanazt
az egyenruhát bordják és nem utolsó egyeztető erőként,
minden kópóságukat közösen követik el.

Szívből örültenr,Iátásukon és c§ak azt sajrráltatn, }rogy
nem maradhattunk velük lrosszabb ideig. üetrát l{*iróig
még 112 mérföldet kellett megtennünk. Kocsiba szálltunk
és elhaJtattunk. Nóhány rnéríöldnyi {tton a e§atorna mellett
haladtunk és megfigyelhettült a vizón }ralatló hajókat.
Egylzerro csak autóval találkoatunk szetn}re. }tajónk
szabadnapos matrózai ólvezték ülésein pílrenőJüket. Esyik
gumiabroncsuk közvetlen mellettünk monrlts fel a szrrliqá-
latot. §ofőrünk tegített baJbaJutott társának kereket
cserélni, a m.rtrózok pedig eralatt a közelben legelésző
,szamárral évődtek és meglovagolni próbálták. Ám nem
születtek zsokénak és eként sok rnóka esett. Azt hiszenr a
§zamárnqk is tetseett kozdetben a mulatság, ele csak kez-
detben, mert §zemmel láthatóan megkönnyebbü]t, mlkor az
ogylk rnatróz felismert és erre valamennyien faképnél
h_agyták őszamárságát, hogy velom kezet szorítlrass{nak.
Es én igen örvendtem annak a ténynek, hogy többre tar-
tottak a saamárnáI ...

Part Szaddn; §gyipíomtóldólre,Egyiptom és Abesszí-
nia között terül el §zudán. Forró, lrornoksivatagokkal és
szilrlahegyckkel ékes hatslmas ország. Kót Niluság önttizi,
még pedtg a Vilttória-Nyanza tóból ereclő Fehér-Nilus,
valarnlnt az abesszíniai Tana tóból lefolyö Kók-NiIus.Á kót Nllus Khartoumnál, §zudán íövárosánál találkozik.
Itt öltók meg a máhdi katonál Gorrlon ezrede§t, ezelőtt
ötven esatondóvel ée ea a rómtett hortfl, au aRgolokat erre
a helyre.

A seudániak remek emberíajta, nagyon bátor harcosok
ós aa angoloknak rneglehetősen kernóny rnunkájukba keríilt
legyózni ókot. Most szent már a béka.

Khartoumból vas{rtvonal veuet a Yörös tengerhez,
Port_§audánba. Az írt mintegy husuonnégy óra hossaat
tart. Ugyancsak Kharloumból §zudán dóll határára agy hét
alatt lehot e{utni a nilusi gózbajón. Ebből láthatjátok,
hogy §zudán mekkora orezág és -_ do hiseen tt nom íöld-
raJzleckét akartok hallani, hanem &zf, mit is láttun-k,
tettünk nri voltaképpen §zudánban. ..

Nos, amlkor haJónk befutott a kikötőbe, a rakparton
a saokásos embortöm€g ütötte meg stemünket. Európaiak
talpig íehórben, rövidnadrágosan, trópust sisakkal, áztón
négeretr, tarkarulrás arabok ós az előttünk újfajta benszülöt-
tek, q ,rtuuly-wuz2y"-ak. Ezt a nevet az angol katonák
adták a Hadendova törzsbeli araboknak. Neviik onnan ered,
hogy a haJukat reudetlenül, kócosan hordJák. Ha nagyon
csinosak akarnak lennl, hát felfésütik és a feiük tetgjén
csomóba kötik" RáadáEul néba ktfesttk aa nrcukat és llyon-
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ktlr rrly vn.d a kúllük, lrogy trz cttibcr nctlt §zcrcttttl velük
nragányos ltelyen találkozni.

tis valóban virdak. . . voltak nélrány tívvel eztlőtt"
Ytrllak . " . Ma tuár lrarc ós a többi Lörzsek abajgatá§a helyett
bókósorr ki ds beraknak a hajókon, rtriközbt,n jókcdvilen
énekelnck.

Napi mnnk{iuk után egy részük hazantegy. sokalr
aeonbarr estk takarójuk}rabtrrkolóznak és ott alszatrak" e,lhrr.[

&z É$te clóri őket. Ai egyik az {rt szélén, a lrrásik válarní fa
tövében, A kikötőtren például nagy pon!,\,a hevert ij§§ze,
göngyölve: olyan volt akár az alagút. Ebbe a ponyva-
alagíttba ketten vagy hártnan bemásztak és ott ütöttók
fel éJszakai szállásttkat.

Látván a kikötőbcli rragy tömeget, cserkészt ellenbelr
árva szálat sem, bizony, mi tagádás, csalóclottan rréztern
köriil. Ám amint lgy morco§an partra szálltanr, hirtelerr
üdvrivalgás tlörrelrt ránr. A kikötőben álló vonat kocsijai
mö§ül, llősz üvöltéssel előrolrantak a szud.áni fiúk és vesac-
kedett sebesen patkót formáltak körém, Kedves. csinos:ln
öltözötl, jóketlélyű, potnpásan eclzett gyerek mindalrány
és kalap helyett turbánt viselnek. Felrér ember a paratrc§*
nokuk, de akatl rróhány benszülött tisztjük is, Az egyik
cstrkósz mellén bronz élctnrentő lritüntetés büszkéikedett.
A megáraclt Nllusból mentett(l ki fitltársát, h,ihetet}en élet._
veszóly között.

Megállapítottatrr, hogy a porl,szurlá,ni cserkószeken
kívü} az ország összes cserkószcsapatából ott volt egl--egy
fiú a ftlgadtatáson. Páran közülük többezer mérföidrryi
utat tettek meg és most látta!, elősztir tengert, terrgeri
hajókat, sőt más cs*patbeli escrkészokkel is ez r-ol[ az
első találkozójuk" Tehát rragy ünnepük volt nélkülerll is.

§ste együtt ültünk a táborttiznél, Határozottan jól
sikerült a mulatság" Táncoltrrrrk, énekeltünk. A csapatok
termószete*en lri{igurázták a kütönböző iörzsek rossz tulaj-
donságait, lgy a iauzy-wuaaykat is, kiknek értellni képes-
ségét kevésre tartják. §nnek a szemléll,etésére előactták
a következő kis játékot, . .

Az egyik szudání cserkész trorbélynak, a másik fuzz_v-
wuzzynak őltözött. . .

No, most x borbély üzlethelyisége előtt elbaltag aiuzzy.
A borbély belrlvja, ülóhellyel kínálja meg. A vendég mé5
életóben nem látott széket, így először körüljárja és erősen
megvizsgálja utolsó poreikájáig. Mikor végre a borbély
megérteti vele, hogy err€ a holmira rá kell ülnie, akkor
felugrik a székre ós úgy hrlzza maga alá a lábát, mintha
tevén ülne. A berctválás után, amí me8lehetősen nehóz
munkánqk bizonyul, a borbóly fizetsé8ért tartja a markát,
Á vidélti fuzay-wuzay bambán azt felelí, hogy csak ókörrel
tudna fizctni, mcrt pónze nincs, különben is a dolog rendje,
hogy a borbély fizessen nekl. Utóvégre ót a lrorbély hívta
be, és tula;donképpen ő tett szívességet a borbélynak és
nem fordltva...

Függöny. n . Indul a haló tovább. Viszontlátásra leg_
közelebb l
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A ver§ütl.\, ltlllgtl il§.}'"
§tlveztl| <,sillngtirra volt" liz
a7,1 jt,lcrrli, llrlgv a .it,lt,lt
{,setb(,tl a rdsztscr'iik !l,
nlt;l;lal il lltc!i,llilI iirtlz.r,|,[, lrt,-
úrkr ztlsi itlíi trlíit l l,)rtrr)1l;r
tríu,ttttl.rl rt:lr iiliil t,l,tilii l i rt rJ tt l -

haí [lÜ, itz vrrlt t,stt1l:itt kt
kiitve, ltrrg.y lrg.\,.illaz{)n i|
htl15,tltt r:sitk t,g.r,szt,t, szitlritrt
lc- ós .fclsz/tllrri tis ;lz itl \"tl-
nalírl( §cl-tt klri:sztczhcl,ili
c§ymásl. ;\ vcrst,tl,vltcn itz
győz, rrki a, lr:;;nagytrlrlr tá-
vol§ágOt, rt,;lüli lre, lt,lrtltíílr,3
§ok tlIaii§.rI tls kis l(it,n.jíi
,mOt{rrílr1,

'l'élí irlőbtxt eeirleig ttrtg
solrasrrttl tctttltlzlt,k relrülíi-
Tcrst nyt, Hz voll z|?. t,lsíi
tlset, lrogy a 1lilótálrnlk rr
relliil{s legnngyolrlr ellctl§tr-
geit, a kötliit. a jóg- es
hóvilrarokal írllil.rrttáli trrlrt
tcgyőzcntl{í akarlálvul. Vel|t,
is lzckbtu rtísziirtk biivcll s

FEL ALATT -.n+.,

§ffi,[{}R

1lilr}taiiltistrtr, órr rtz t.liil leviilri,,
l,.'i:1ll{rg lt lligesirvltr" ttckiira-

, tttrrrlilr góilii,ll( .r §zabil{l l{,1-

1 r.8 (Í rr tl k. b{ ;i s{ } ( l l ) c r{:tlli trt t t l t, ii
filiit, clrtrHr*tl irlrtl,itlrIk ta r(,-
llillíitór irri,r:§r,rt{i lrajtiit,-
sairrlikrr| *gyiil t. Ntikivri14*
l utrli. krrltuittrrr ul.tttrk t:lsii
ír-,,,itrzr:l rlrt*k.

lilsíi lul|) .l,|u(lt!pO§lt{il
Yr,lcrtttlig szlitttlt!k<rzl,ttttL t,l,-

1litllri- l\tIIi ltrt,glt,íttrí,íis ltr,-
irózsógck ttliitt sikcriill i..
lils/í úllrrnrlisttttk l(l1lrrsvlrt
\,{}ll. §li§ ltr.tttrltítl!- trlórliik
;l lIlilHJ,;ll ltalrirrillrrtrllirt
liút szgt.-' is síiríi t.siiztisctt
kclltl,t lila8tlllk,ítt. lrirlít,{-tri.
l1 rirakrll rnúr a §íilrü H.},t,-

1rctl gttrttl grillirrrk ;t liil;lr,rl-
r ri l,i ilt,ttz.i trri I lrtl n ii; l't,l r!. Nt,t t r

sok{ig irlíiziirt'lt, trtru:t trtílg
vilógrllbarr Hkir|,üllil rttt:gór-
kerni rnrii t,tlltlltli}ttrz. l2 rirlr
1l{.iitt tl Drrivirl út t,t,piilvr:,
rrlh rrg,y j ulr rt l,rianrltti lrlaí{y.l l
hrttilrt" §ztip .rtit,ltsiittislr*tt.

§tü
KM. 2ó Es

Nt tti tttiltt.lrnnitlri t,sytttr'ltt.}, rti§zlst, vo|.lilnt az eilrrtllt
tr:rpttkllitn. _\ ni,trtti ;\ctri (]lrtli rlln(l(}j{ési)l}en nü§y-
szlihrisú rr,Iritlíivt,rsclr_r,l lirt,|,rltaii. ttttrlyre .l )nlrsyür
riszr,íil lrr.rtt,i,t,z.ttt ltlrt gr!1l kiiztrl :lz .qvikt,t, l}ánlritli All1 tllt
i:s t,ttglttt .irlliiltck ki: h()g_\ l l;rzlrtri. *rinr:it, képvi§tl,iill,
a trit!i' rtt,rttzctkiizi icttllk,,tlt,slr,,tt.

iiúllrirrli r91, kis. ktltiilrist,: rrl,j.[tlt,l lilctntrr-lillrtstt slrurl ,

lttlii]ii{úrl. li(}-'ií,r,riis ltlrlttlI,r:tl. Llzt,utnlt.vagrtl, irtttrl,it tttrl-
i,,i,'ii ,T"l§,,,ilikal i,irrrri, lrrig.r r,g!hrrz,rrr,baii {)_ tts i| , rirlii;;
iri a lcviJgtlilrclr tarttizktrrlhrrl lrttrk vtrllrlt. szütkstig rl§rlliln.

grrnr.lostlt lit nezt,iilt. llt:1lltlrtl11.ttk a t,*tltrtagtrka,t. ptitalkat-
r*sr.irktll , szct,szlittt*lilt. itz tst|,lo{cs ,iavitírs.hrlz, N[:il tttinrlctt
relrtlht.tt vrll,t. t'sa.li_ az" irIr'tjárás,it-lliltlíirs lrtlstl1.1. }izí ptttig
rrlivr.l1t,tt l}lr.|!j l.eIl(,lt virtni, lttct"t, irrt,n ktlll tntttttiilrlt, {ll1{1rl"{:
kr,t,t,sr,itlr h'iirlt,t: r,illi irilrit,lil," Vi!!{í(: .llli.:§{_irlrczli l- illl is, tlt:
úlr rilt'tatt;ir:§liililIt{,,k tttitrilr.ll.ttttk, trrirll. rltlrlig. tlcr{. lt Velt:nct
ílllú l,tr.r1,11j .k.i:l..Jtrgiír.lrilttltI tttilltltr${.l,ilirlríi,i'rrlxsz irli]il .itl}i:lr-
tcllrk,. liiivirl l}t*{lltlsz{|és lllíi11 tl 7lisl,;ili l|t,lt! vtrel.{i irt

,\ ll.]1rvcz1.1,t lilnli ti*

mtlllel l, hrll.1irrrzl.rrnli.
[jrinhir.li lrrriil rr lrlrlstl

lt tl,t{_.!{{ i!l 1] tl|t'lrt!it}

bizony nern ki§ ícladat vrrlt rttt,gbirkrirni v*liilr.
l(iindulási 1lotrtul Ytllent,i.t vrilusztrrttttk. tDür{ itrí§

sz:llní1-ot ttrnk, ht,g}, az t|t\sz Alfiil,rliin nrírr tí{vü§r lttsf;.
Ebbcn llagy()ll ala;rrr§arr c§aló{ltutlk. No, tlr': n*nt vrrÉlok
irz tsetrtónytlk tlló, irrkálrlr sorharr elnrcsúlett, httgy jtttgy'atr
julottuitl( cl irz intlrrlris pillarral,áig, ,§ tl§§y ntltrúuL jírrluk
liiiriil l,)urólliil ulig 2 rrip rrlrrl t" 

'

t'ellrtrúr l-titr rr.ggcl rtlítr ítlill{l(,Ir <.|ü r,rllI krtsziLvr,
r\ gtí;ltI kittlltul< a tnát.yásl'ültli hangriroli tió {l* tttógcg"vtiztrr

li§zlít is iilalI tlrrrrilirl|( a lcvc§iil. l,;lss;trl r:sítszlk ill,ill1,1lllli
a iájólt, nl*j(l rl Jtrlriztlnl, l{{r(lúbíil úszt,r,\,rilIrrtriil hrrtttltkrlr-
rlrtl< ki ttz Allrtlst,k lróllorítoll.tt r:§íltl§it.i, .ttásl'ril tirit rrtttlva tttitr
tt zágrúbi repúlőlrtrr,rr t,iiltiinr llttl§ §ÉlliilIlit l lri§§ iizBrn-
tltl,y {l!{á{al, ttlial t f t Llírnlr i tl l a f itr lilrcilk lr u l linj lCrtl ilr.

Az i],tii,iárúsi sztrlgfilat isltrét a lrtl§yókktieiltl i .§iiirJailjtlctt[i, llt nt,m várltultttrk cstlll|g lltll)ölii!{ j(,l)b itl/ir,..
}rril írJt,a ttckivrigltrtk a rricuk, r,rszliHírirrrli. 

' l.aill;tclt fr.lri
tal,Iurlk,, nlejd il vítr,t§l cllla6yl,rr. | !i){t rptltt,r,t.s ll(,!1\,i.k
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közé keriilünk. A csírcsok mindenütt ,,pipálnak", alattunk
a Dráva cgyik mellékfolyójának völgye karryarog, két oldal_
ról mercclek hegyoldnlak fognak közre, rníg felettünk feketéu
gomolygó felhőóriások zárják el az cget. Közeledünk az
olasz határ felé. Planinánál el is érjük s most már az Atlria
felé lejtő kopár Karszt felett zümmög kis gépünk.

A nagy ellenség, a köd azonban, ugylátszik, itt vonta
össze csapatait. Annyira sűrüsöclik már, hogy 100 nrétert
is alig látunk magunk elé. Vissza kell íordulní. Második
próbára sikerül azután Trieset fölött kíjutni az Adria föló.
Valamivet tágul a láthatár s a tengcrpart mellett repülve,
nem§okára magunk mögött hagyjuk á Miramqre ka§télyt,
az osztrák császári család híres nyaralóját. Átvágiuk -az

Isonzo torkolatáuál a tengeröblöt s az {rjra ránknehezedó
ködben a posványo§ tengerpart fölött 10._20 méterc§
magasságban száguldrulk Velencc felé. Bizony izgalmas
dológ cz. ,A kisebb városkákat szinte csak átugoijuk § máris
irjra lekényszerít minkct az átláthatatlan szürkc fátyol.
Maidnem három órai viaskodás után végre is mi gyöztúnk
s a Vclence Litló-i repülőtér hangárjábarr, egy óriási négy-
motoros olasz utasgép egyik szárnya alatt helyezzük el
éjjclrc hűséges griff-ntatlarunkat.

Másfél napunk van rnég a verseny tulajdonképpeni
§tartjál8. Yasárnap köríilsétáltunk a velencések városában
:§ megnéztük mindazt, ami itt az idegennek írjszerÚ.

Kis pilótaszállásunkból másnap
már korán reggel kihurcolkorltunk a
repülőtúrre. I-epucoltuk a gépről az
{i ,,porát" (ez a motorból kiszűrődő ]

l
á

lgy néz ki a lil;ig tr:liilrl)l

alatt is érzcrn égető erejót. Á természet szépségei annyira
mágával ragadják itt az embert, hogy teljesen megfelecl-

kezik arrol, hogy a felhőbeborult hegytrk
között eg1, esetleges üzemzavar okozta
kónyszerleszállásból bizony aligha ke-

tuk az indulási "" i#j§, {tíffiilt}: ffi mm, §{i.""fr1 3ffi,"ffiii"{'"'ö:i,iü#ta velenceí eröd delet.
már a repülötér íür,e í

olqi üolt), majd tankolva és az írjbóli
valutáris nehézségekkel küzködve vár-
tuk az indulási időt. Mikor eldördült

rülnénk ki ép bőrrel.
Fekete sziklák állnak ki előttünk

a fehér mezőből. Az Apenninqk uto}só
nyírlr,áttyai azok. Percekig tart már

Azeisőóraszcpirlőbentettel.mélyben*.l9l9}rl**s|rj.1\Je.ua:.i.iaüö..ü.;.-6ioavó''i-átá".*,,^!ij^"l|,'*::"\i*lk:^T}"..t-^**
ffifi*i:-íJ"it<e7-ier,nr "}i*l*l: ^i:* H,Tl*"ii:fri Te$|1X.a ,íiiii. t§ffi:uriiii'ail-náiké; f€lől 

y'l*:ilT§. íül §#ffi"i}ifT t?rll"r*,,:,t*, T3{f§két olasz sportgép tűt
versenvtársak. pillanat nrulva azonban * ;
Hi§Tri:rili_5i #lTrj#.tlJ;1;:rl# 

-: r ;Ö'.:""i "iiá"i'|",.fiH§"r]iitou 
.xQz.tittmár el s nYe l őket a 

li;*{§ffi F,W 
ffi:p"ifi*jfr§"rli,*,iiüffit.

tcorológttsok tanácsá:
felé t&rtunk, cgésze
vas{t|vonal fölött repi
gvél. sz ószeki oldalon áz AlDok iilellk |r-
ják a- gyűíűt HogY 

T;ll'.t#.l*l* üfu,ffifinh* ffi:Tfl:,fJj#:",$§§['tf§ii§*líli-T
lnnen, fel kell emelke,
köcllren azonban ozlátásnélkülaeember,J<iin'{"nt.*"J'.;Űtl^i-ri{i.:ili$J'9,1,"l"ili#lhd.i§i:"i.i1i§'í'",11
rerriilhet ecv hepvoldireptilhetegyhegyoldx$i'r$iffi'f6'T'.jiál'.i3l"l'íll,.*1l1bá,',.l.ffíÍ]
mcgpróbáljuk a felhök
Haiinadszörra végre Paviánál stkerül §eilleig még hátralévö .100 kilométertHaiinadszörra végre Paviánál stkerül §eilleig még hátralévö .100 kilométert
s most már 2000-rnéter. magasan, az A téli oünrpiász szlnhelye a rendes_háromnegyerl órahelyett,csak
alattunk elterülő hófehér fólhőtcnger másíél alatt tudjuk mcgtenni.
felett repülünk. - |l és |2 ótai szakadatlan rcpü-

Felójthetetlcrr látvány. Körös-körül az Alpok örök lés utáur végre simán leszáIltrrnk a marseillci repüló-
hóval Úorttott ezüstös csírósai szegélyezik a láthafárt. Meg- téren. a siel még mindig oly nagy volt, hogy- két
ismerem a Matterhorn fercle süi,egét és a környezetébül ember fogta le gépünket, nehogy a fölrlön fclborítson
maga§an kiemelkedő Mont Blanc he8ycsoportot. llideg van bennünket. Még az este tovább akarttrnk repúlni Bor-
s rfrégis perzselően süt a magaslati-irap.-A vétlőszemüveg 

fl;3;rT, '"l? 'loo?[orí.nnjj.,1,1u.*flí',ih 
u,ro''.ti,oíi"ihi"rl1

,,i, l ,.,,.j:.]i.:].1.1]ii] lndiqi ,,Repülő szálloda", nrely kénytclerr volt a szfunyak
' 

': ::; :''': -":|'1| 

': iiiöi*uOése rniatt visszaíorrlulrri. Igy azután rni icm inítul-
hattunk neki az ójszakai hóviharnak. A verseny clső napjfui
tehát 61,0 kilométert tettünk meg.

Másnap rrtár korán reggel ki§íct,tünk a lrangárokhoz.
A gépet még az este íeltöltöttiik otajjal és benzinnel s
mo§t-haladéktalanul indulhattunk. A szél ereje azortbart
semmit sem csökkent, csak a köd takarodott, ol. Igy is
azonban csak úgy enge<ltek el, hogy l]ánhidlvel aláiratták,
homr az ó tanácsuk ellenóre, saját felelősségünkrc vágurü
ne[l a vilraros lcvegónek. Nekünk azonban minden percünk
drága volt s bizrrnf nem várhattunk arra, hogy szép ittő
leg}en. A verscny azért verseny, hogy mindrln időbetl
repüljünk.

Biarritz, a világhíres tengeri íürdő volt legközelebbi
(550 km.) célunk. Az it feléig az cllenszóllel birkóztunk,
maid mikor a franeia királyok romantikus építésű, híres
várát, a Carcassonet ellragytuk, elállt a szél s azután már
íyor§an haladtunk célunk feló. Balra, tiilünk vagy 50 kilo,
fréterre a Pirreneusok 3000 méter magas, hóborította
csúcsai emelkedtek kl a láthatárból. Az óriási hegylánccal

Bánhidi Artlitl ús §ttl 'l'ilrrlr 1lilriták párhuzamosan repiiltünk mé6 órákbosszat. (Folytatjuk.)
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l{lr6t vott szó crldlt! ! 'íör,tdnetilak lrőseJim Hau,kins, rr hajóinas.
;rki krtlózok litt(í}§ iri}tí|lnflk irrt birtoháIrlr. Ft,lnírtt trarátci: Lil"fsey
orv<rs, T'rtllilwney löldf§rir scáít§égéi,el t klllcs Ielktrresósére indulüak.
Mcgveszi)i u l,ííilluniol:r ritoi:lrist, Snlollctt klrpitínyt sz,crzőtltetilt,
lrlgilirvsé:{ct ío;.1:rijttrrk, ,Iilrr birulrttátrlt jrtl Síltcrnck, rt féllábrl lrujó,
sznltácsnuk. E1l,szrr Jínt - ir l{,irrrscsJzi;.1e t íel(, l,aló hajózlisuk J'é,gón .- lillralIgaijfl lj(:szúlg,:tl"siiliet § b()rzalma§ összcc§lrű\,ésnck jiiE
ii.yonrált: rr irajlr cslrlrncnr e}iész }e*énys{:$o knlóz, §ilver a voz.órük,
Mcctlrkezttllt ;r izillt,tre, kikötnt:lr. * Jilrr a rurtrtizokkal kisaáll a
írarirll, tirrrenektrl16liik, -- sil§e§ megöl cgy Inalrózt -- Jinr tÍtlál-
irozik cgy trrrcse l<úlst:jü .I}lbllríel, lrki mr'h,hárorn évc él a Irrkatlan szí,
í{ctllnl it klrlózok llrlssz(tllril kirrrkilik.. " Áll n lrarc a ka}rizokkel i --
Nt,ttr volt könnyú rio|guk c ltiIr.,skeresókllek mi§cl !i kalózúk tnin-
dtnrt: elszllltt errlrereli * ltonl ijcdtek ln{lg ü maüul( .irllyéktltól. ^t
kapitán_v s a vr.lc Lertrik a szigetclr talíll gercnda \árba nrcll"l{iiln€k,
arri6[y61 a kalózok kemény osl.ronr alir veszrrek... A lázadókat
vi§szirvtrik. íJt krrlóz a íiibc lrara,p, eíiy me,sst}b8§úl. I{ttnter és
§nlolletl krqritány is schct krrlr. .. Jiltr lfa$,kills titrl(llilrl :l l,(,rlger-
ltt.z osorl, kl.s lélekveszlőu t|l(,gki)?elitl ;r llisp;ruitrlrlt. falntriszik rt;l,
el§ilxilr tl, kötelett. A szól a tcn!4tu,re sotlrrrjrr űkct. íi 1,rlrli;4 fr,lveszi lr
llarcoI a hujrin lsr,őkkel, kik irzrlnl,nrr l)cru*ot[álhlpolban a tcltBerbe
ztttianrrak. .riln & t)3Itra kortn:itl5,ozza rr lrajót. mlrjtl ír:lkcrcsi buá-
lrrit il ,,(icrendavrtr"-l)atr. Szerenesétlensógóre ilzoilbillt már a kaló-
zukat lallilja ott, nkik .- túszk(rnt -- fogsúf;ba citik. ,{ kitrcs kcr6-
srlsóre indulnak n hr,rlózok, met{ is lelík n hel_vót} csrrntvíz;rt is títlíil-
n{k, kinc§ct azonhrrtt rtent,

lilőttiinlt a fák koronája fiilött az ]]rdö fokol lritluk
íelrór köcllle burkolva, mö8iittíink lremcsak lelírttunk a
irikötóhe}yre és :r Csonty:iz-§zigetre. hanenr keleti irány-
ban a íiilrJszofosotl és o liclcti síkseigon [útl -,, n},ílt
tengcl rtagv tiiltr,óL is láttuk. t-öIöl,tiirrk ll '{'tivt:síirlotnlr
€rilcllicdctt, ]rol egye§ fenyőfáktól tarkálIva, lrol nreg
szakaclékoktril sötéten. Nem ha]latszott semmi nesz, csalt
a lrullánrt.örés a távolból, nlind€n irányból és a számtalan
rovar ziirntnögése a íűben. Se etnlrcr. se vitofla ne nr volt
§ tengeren; a yégtelelr kilálás csak niivelle az elhagyatol,t-
ság érzéstít,. Silvcr iiltőhelyében hizonyos mérésekct vég-
Z,etL au iránytűvel.

-* }Iáronr maga§ fa van itten *- mondottá, -* nagy-
jában egyene§ vonalban a Csontvázsziget felé. ,,'lávcső-
donrb le}lőj g" 

- 92, azt hiszem, ott alL az alacsonyabb
pontot jeIenti. Gyerel<játék rátalálni arra a c§otnagra.
Akár meg is ebérlellretnénk előblr.

* Nekent elnrutt az étvág}:anr --- morgott. l,Iorgan. *-
Ha arra a Flintre gondf;Iol(, azt lti§zeln, végc minclerr ótvá-
.gyalntrak.

-- Hej, fiacskám, áldjad a c§illagoclat, hogy m'eg-
halt -- mondta §ilver.

.,, Osúnya ördög volt "-- kiáltotl,a e§y harmadik ]ralóz
megborzongVa, --* ós az a kék folt a kélrén, lrrrr I

-* l\z a sok prilinkázástól volt, -_ tódította Merr5r. *
I(ék ? tigy vólenr, tény,leg kélr volt. Iiz a jó lrifejezés"

Mióta megtalálták azt a c§ortt\,ázat éa ebbe a gondolat-
folyatnatlra s<rtlródtak, mirrcl halkabban beszéltek, mosl.
mcg lnár Ítgyszólván c§ak §uttogtak. lJg.y, hogy a társalgírs
hangja alig zít.rrarla rne§4 az errlő cscrrdjét. Egészen várat-
lanul, a §zelnb€n levő fák közepébííl hirtelen felhangzott
cgy vékon},, lnaga§, re§zketős hang és rágyiljtott a jól-
isnrert dallalrrra és szövegr<l;

I'ízcttöt legén14 törle"l. a A:.íncs n.gomrin
.Io-|ttt-hó -_ meg eg!] íIaska rum !

Soha életemben nertr láttam borzalmasa,bban meg-
rémiilt enlbereket, mint Inost a kalózokat. },íind a hatnak
a kópóhől a lrűr,öltrt, eltürrtetett nrinden színt, némelyik

-'*tbt
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talpra rrgrott, némelyik a szom§zédjába kapaszkodott ;

Morgan a töldre brrkotl.
'_ Flint volt. }rogy a. l . * kiáltotta §lerry.
Az ének olyan lrirtelen §zakadt félbe, mint ahogy fel-

hangz,ott, - -- szinte kettétört a sor közepén, lehetne mondani,
mirrtlra h,irlelen valaki rátette rrolne a tenyerét az ón^ke§
§zájára. Alrogy a távolból megszólalt a tl§zta, napos levegő-
ben, a, zölrl fatetők kiizül, érr azt hittem, hogy valami légies
és édes hang csenrlül, annál Jurcsább rrolt §zámomra a
társainrra tetl hatás.

-- Gyerünk - nyögte Silver lrarnuszíntire vált. ajakkal,
küzködve a beszéddel, *- ezt nem bírom. Késztiljünk fet
és rrrerrjünk. I}olourl dolog cz és nem tudont mic§od,e hanű,
de valaki fülenrülét ját,szik * és az a válaki htls és vér
ember, azt ellrihetitek nekem.

Arnint beszélt, lassankénl visszatórl a, bátorsága és
ez:Ie| aIcának színe is. Már a többiek is keaclltlk megbáto-
rodni ós lrissé rnagukhoz tértek, amlkor újra felharsant
ugyanírz a hang, * ezlittal nem én€kelt, hanem, minü távoli,
tompa felhívás visszlrangzott mindelhalóbban a T'ávcső-
clomb szirtjei között.

- * f)arby l{'Graw -_ szólt panaszosan á hang, mert
ez a szó adja vissza lcgjrrbban a kiáltást, .* Darby .§{,'Graw,
Darby 1\l'Graw .-* lrallaiszott. újra m€g újra, aztán ki§§é
han.gosabban egy káromkodással, melyet elhagyok, lgy
szólt : ,,Ide a pálinkával, Darby l"

A kalózoknak fölrlbe gyökerezett a lábuk, a §zemük
készült kiugrani a koponyájuktróI, n lrang régen elhalt és
ők rnég mindig némálr, halálos rémülette,t merecltek maguk
clé.

---. Itt a bizonyíték ! * hörclült fel az egyik. * Gye-
riink innen.

-- Ez volt az utolsó szava - nyögte Morgan -- ez
volt óletértek lrúcs{rszava,.

Dick kirárrtotta. bitrriáját és buzgón imádkozott. tlgy
látszik, jór rrevclték ezt a Dicket, mielőtt tengerre szátlt
és rossz társaságba kevere<lctt.

§itver még nerl &dta meg nragát. Haliottam, hogy
vactrgott, 8. foga, de még nem mondott le a küzdelcmről.

--- Ezen a szigeten senki sctn lratlott soha f)arbyról *
cladogta, .* scnki rnás, mint mi. *- Aztán nagy erőfeszítéssl
legyőzttt ijedlségét és ezt kiáltotta: ,,Pajl.ások, azért jöt-
tem, lrogy azt a kincset negszerezzern és nenr tágítok sent
ernber, sern örclög etőt l Sohasem féltem Flinttől, amikoT
élt és szernbe nézek vele halálában is, ha a mennykő csap
is belém. Hétsr.ázezer font fekszik nemegé§zen negyerl mér-
fölrlnyire tőltink. Mikor esctt nteg, hogy igazi szerencse-
varlász megirátrált ennyi dollár elől ? Egy részege§ örelt
tengerész mlatt, akinek kék arca volt * és hqzzá megnalt ?

Semmi jel nenr mutatta, lrogy sikerült köveőibe {tj
bátorságot önteníe. inkább növekeclett n meglett€né§ük
ezek miatt a tiszteletlen szavak miatt,

-- Hallgass. John l * nrondta Men,y. -- Ne ingereld
a klsértetet.

A többi annyira mcg vott rómiilve, hogy szóIni se
tttdott. Bizonyára szótfutottak volna, ha moccanni mernek.
A fólelem összeterelte őket és minrl John mellé hílzótlott,
rnintha annak vakmerősége §egít§éget nyujthatna. Ez a

-ítq6rre?Cny.

pr:rrnission,ot ltr.
Iloyd Osbourne.
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_laga ré§zérói erőteljesen kiizköctött a gyöngeségével.
--- Kisértet ? Hát lehet -* mon<lta. -.-. Csakhogy egy

dolgot nem értek. Yisszhangot lraltotl.am. Már most soha,
senki se látott kísértetet, anrelyiknek árnyéka voltra, hát
hogyan lehetne akkor a szavának vissahangja, ezt szeret-
ném tutlni. Ea csak ncnr természctes, nenl lgy van ?

Ez az érv gyöngének tetszett rrekem. I)e sohasem lelret
tuclni, mi hat a lrabottás emllerre és csodálkozá§omr& George
Merry megszabadult a lidércnyomástóI.

- Tényleg, ez tgy van --- montJ.otta. -_. Yan ott ész
a feje<lben, ,Iohn, ebben nlncs kétség. lJlőre, cinrborák t
Ez a legénység hibás clsapásra téveclt, azt hiszem, l1s lra
rágondolok, hasonlított Flint harrgjára, azt elismerem; de
mégsem volt olyan lratározott hang, egészben véve. Inkább
másvalakinek a hangiához hasonlított * inkább, . .* Ren Grtnnóra, üsse nrcg a kő l *.ortlított fel Silver.

- Ugy van, eu az l "- üvöltött Mtrrgan térdre ugorva,

- Ez Ben Gunn volt l

-- Ez lényegében §cmnrit
nem?.-*kér<lezteDick.

Berr Guntr ópűgy
nincs itt a való§á8bán,
,ntnt Flint.

De a tapasztaltatr-
bak g{rnyolódva fogad-
ták czt a megjegyzóst,

- Ki törődik Ben
Gunnal ? * kiáltott

sem váItoztat a <lolgon.

Merry. Miudegy,
akár él, akár nem.

Rentlkíviili volt,
hogy tért vissza a ke-
délytik és hogy éle<ii i"
(rJra a ternrészetes szín
az arcukon. Ncmsokára

idónként figyeltek fel, ;l"ll'l.: ,., i];

hogy ítjabb hang rtem
harlatszott, vállukra
kapták a szerszámukat
és tovább irr<lultak,
Merryvel az élükön, aki ',

Silver lránytűjér,el fi-
gyelte, lrogy el ne térje-

li,lóttüoh v<rlL cgy rragy utdlycdtis " . .

egy százatl gyakorlatozhatott volna }rűséllen. Ugy kelet,
mint nyugat felól messzirc látható volt a tengeren és rnint
tengerószeti pontot is bc kellett rajzolni a térképbe.

De a társaimat ezírtlat nsm az árányai ragaclták neg,
lranem az a tudat, Itogy valahol ae clterpeszkedett árnyéka
trtatt fekszik ítétsráaezer íont. Aruint közetebb hatoltak,
a 1lénz grrndolata, teUcsel elnyontta előző rémiiletiiket,
A szemiilr égett, könnycbllen ós gyorsabban téptek. Az
€gó§z lelkiik feloldórlott abban a kitrtlsben, az egész életre
szóló gaztlagság és élvczet várakozísa töltötte eI ókct.

Silver rlörmiigve biccgctt a mankóján ; orrlukai ki-
tágultak és renregtek, írgy káromkorlott, mirrt az őriilt,
ha a legyek rászálltak izr.a<lt. és fónylő homlokára. Dühr)-
sen rángatta a kötelet, arnelyerr errgem tartott és idóröl-
időro halálosan fcnyegető pillatrtással nézet,t ránr vissza.
Nem erőltette nreg nlagát,t lttlgy golrdolatait elrejtse, az
bizrrnyos és az is lrizonyos. hrrgy (rgy olvastanr el íJket,
mint nyomtatá,tban" Most, hogy az erany közvetlcn ki)zr:-
lébc Juttttt, minrlcrt másü cltclejtett ; ígórete és az orvos

ítrtdmci, mintl ir rrrulté
voltak és ón rrorrr kóttll_
ktlrltcn abban, lrogy ő
szánrit a kitrcs meg_
kaparintására, aztán a
,,},Iispanitlla" tnegszer_
zésére az éj leple alatt
és arra, hogy itzLán
lemészárol egy cstlnt(l
becsi,iletes cmlrert és
elvitorlázik, nregra-
kotlva bűtrrrcl ós kintls-
csel, ahogy azclíitt ter-
voztc.

Eztk az izgalntak
úgy eltöltöttek, llog}
ttehezen ttttltatrr ltiivtrt,-
ni rr kirreskercsijk gyors
járását. }teg-mcgbotltll.-
tanr ós ilycnltrlr Silver
tlurr,átt riintotta rlreg a
a köte le t ós gyillios
pillntlt:isokat vrttctt
ráltt. Dick tttögöl.tüttk
ji,'tt és sercghajtíxak
rnaratlt, l Ioi intádko-

nek a Csont váz szl get f elé nrutató egyenestől. Iga zat morrdott,
Ben Gunnal senki sem törődött, lto6y él-e vagy tneghnlt.

Csak Dick szorrrngatta a bibliát ós félénk pillantásokat
vetett maga köriil. De senkí sem órzett vele, sót Silver ki-
,csrlfolta az elővigyázatosságáért.

-- Mondtam rrekerl -_ szólalt nreg, *"- negmonrltatrr,
hogy megtóptecl a bibliátldal & §zerenc§édet. Most rnár
nenr lehet rá esktit tenne<l és azt hlszed, a kísértet törődik
vele ? §nnyit se ! .- és csettintetL ltozzá ujjaival, megállva
egy pillanatra a mankóján.

De Dicket nem lehetett megvigasztalni, valóban csak-
hamar láttam, hogy megbetegedett. A hóségben való sietés,
a kimerültség, a rémület ldegizgalma és a tlr. Livesey által
megió§olt láz is nyilvánvalóan egyre magasabbra sziikött,
nála.

Nagyon jó gyalogrrtunk vott itt, a cs{tcs felé, a mi ul.unk
klssé lefelé vltt, n€rt amilltmondtqm,afennslk nyttgal feld
lejtett. Mindenfelé kisebb-nagyobb íenyőfák voltak e l-
§zórva és a szerecsendió ós az al€abokrok között is széles
tisztások égtek a forró napsütésben. Mikor már rnajdneln
ÉNy irányban átvágtunk a szigcten, egyfeiől mincl közeleblr
érttink a Távcsődomb ol<lalához, másfelől mintl nagyobb
kilátás nyllt a nyrtgati öbölre, anrelyben a minap lránykolílrl-
tam ós veszórltem a lélekvesztóvel.

1\{ár elértiik az első llraga§ fát, a vizsgálat azt ntutatta,
lrogy ez nenr az igazi. Igy történt a másocliknál is. A har-
rnaclik sűr{i bokrok közül rnairlncnr lcé[száz lábnyira törl:
a magasba * valóságos növórryóriás volt, akkora vörös
;törzzsel, mint egy ház ós olyan szóIes árnyékett vetveo lrogy

zott, lrol mc§ károlnkrrtlol.t, atrtinl, a táz*r emelkedtltt. Ilz
tlsak tetézte a rtyrlrnorírsírgos hctyzet,errtet, ntelygt tncgko-
ronázott a tragétliilrrr való gonrltllás, amelrl, valamíkor
ezt|ll a folrn§ihon lcjáts;:ótlott, atniktrr az a kékarc(r,
istcnverte kalóz .-* aki Savanrtalrban lra|t nreg <lorlléztrlás
és pálinkáért, való oltlltozírs lriizlltln ".-- itt járt, ós saját-
ktrzíllcg vágl,n le ttat <linkrrstársát. Ilz a mező, arnely nrosl
olyan brlkéscn terül el, azt hiszenr, altkoriban lralálhtirgé-
sektől visszltangzott.

Anrinl, , tlz cszenrbe jttttltt, szinl.c rnég hallottant
a íiilernbcrt csengeni a, hatrgjrrkrrt,. l!{ost elértük a siírű-
sóg szegúlyét,"

-.- I{urrá, cimborák, rajla ntindnyíljan t --- kiáltotl.a
l\{elrry ós lt?űal au drl rtrltarrni liczr].tll,t.

Do nlig [íz yarrldul trrl(llrlr lrit,t,clon vnlatrtcnrr}.i tnOt!*
állt. Tonpt |tiáltás lrallal,szot,t, Silvtrr rrrcgkcttőz[o lt!p-
teit, úgy törtetett a mank.ójírvu| elíírc, rtrint az iiriil[,
A kövctkcz{í pillarral.ban ő is, rrreg étr is ntcgköviiltcrt
nregúlltuttk.

Dlőttiink volL egy rragy mólyotlés. rntrlvet tttírr rtrgclr-
ben áshattak, ntert olttalai bcdőltck ós a fettrlitiir l,arryát
vert a lalrorla. llgy csrlliány kettótiir! rtycle tls cgy cstrttt(l
tört látladeszktr ltevcrl. sztrrlc-sztrj je l. Az tg.vik <lcszk{rn
láttatrr a ráégctett .,Walrtt§" trr:vttt. Ilz vol[ l.|irrl }rajójír-
nak a ttevo.

A rtolog o§ó§zatr virilsos vtllt; valalri rít;rklrrlt és el-
zsáknrártyolta., A hétszázezer fotltllrrk bottal tithcttiili rt

rtyotnát. l.(lly1,1ljllk.
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l{ogyan lesz a zöldíülüből krokodilvad ász?
(§aját tepalztilital nyomón elmondja,rTéxal")

Mikor először találkoztam a krokodilussal a Magdaléna
lolyó mellett, Kolumbidban, tnég rettentóen zöldfülü voltam
és semmi reményem sem nyüott arra, hogy valamlkor
öreg krokodilvadász lehessen belőlem.

Aznap vettem át a komisszáriátus vezotését a Theo-
bromlna Farm-on és elsó napi hivatalos munkám után
kilovagoltant. Nem ,voltam szolgálatban, lgy hát otthon
hagytün fegyvereimet; pedig napközben sohse fettem le
övemb6l a 45-ös Colí-pisztolytt a n}ore§kápáról ne8 a
Johnson_féIc ismétlópuskát és a szélespengéJű hatalmas
bozótvágó kést, a machete-t, De aznap este ,,levegöani"
akartam és teljesen fegyvertelenül lovagoltam az őserdő-
ben. E3y,szerre a lovam felhorkant és két lábra állt. Elótte
az ösvényen egy jól megtermett krokodllus feküdt lenye_
getően felernelt íejjel.

Mondom, zöldíülű voltam még és abban a meggy6ző-
désben óltetn, hogy a kroko-
dllus ,,vízi állat". Most azt
hittem, hogy valami szárqzra
vetődött hallál, valaml fész-
kéből pottyqnt kisfiók kroko-
dlllal van dol§om. .Sejt€Imem
sem volt róla, hogy ae öreg
krokottilus vándorolni is szo-
kott egylk folyóból a másikba
ós szárazon époly vakmerő
rabló, veszélyes támadó, akár
,a vízben. Sarkantyírba kap-
tam hát lovamat és rá akar-
tarn ugratni, hogy majd agyon_
taposom. A krokodilus azon_
bqn nem tjedt meg. . Fogait
,c§ettogtatta, fuJt, ágaskodott
,ós a lovam lába lftán kap-
kodott. Félelnietes látvány
volt t... Szorítottam a lova-
mat, de annak több esze volt,
mint nekem, hiába kantár és
,sarkantyfi, megfordult és cse-
kélységernmel a nyeregben
]riadtan elvágtatott. Igy végződött az elsó találkozásom
,a krokodilussal. Tanultam belóle és többet nem lndultam
:sétára fogyver néIkül. Egyszer az,tán megtörtént velem az,
hogy egy krokodilus hátán vetettem magamnak ágyat.
Az eset Ekuador és Kolumbía között iártambdn, ponto§an
.a Putumago és Caquela folyók mentén, történt.

Alkonyatkor értem a vlzhez és mfu kés6nek láttam
,az lclőt az átkelósre. §zép ki§ dombot találtam a parton.
:száraztetejű volt, remekül beillett táborbelynek, tebát
levertem a cöveket, kifeszítettem a §átrat és belec§ava-
rodtam a takarótnba.

Jó idő multán úgy éreztem, hosy megrnozdtllt alattam
,a föld. Ijedten ugrcttam le takaróstul a dombolclalon;
hát a sátram cövekestül együtt meglndul és az egész tábor-
hely mindenestül belezuhan a folyóba. A vía nagyot csob-
bant nyomán. A szétterltYe'üszó sátorlap alól hirtelen íel-
bukkant egy krokodllus íeje. Diihösen harapott q pony-
vába, aztán holmimat magával ránclgálva, s builámok
alá merült. Jómagam meg tn€§mentett takarómat ölelve,
a látottaktól kissé megllletődötten, rekorclid6 alatt rná§ztam
fel egy fa teteJére, ahol az ágak között blztonságosabb
tábort vertem óJszakára. Reggelre méla töptengósek árán
rátaplntottam a dblog nyitjára: a krokodllus ószl plhenóre
beásta magát a partl iszapba, bomokba ; fölötte gyor§an
kizöldült a fű, atnlt én aztán dombnak néztem az e§ti §zür-
kületben. A sátorcövekek leverésére felébredhetett é§ hogy
ráfeküdteín, blzto§sn az §eín tetszett noki. Csak így tudtam
magyarázni, hogy egyenest beugrott a vlzbe, Fó, hogy a
takarómat megmentettem. Többet nem is vertem tábort
akkorlban folyóparti domboldalon.

Még mulatságosabb, de talán ezeknél rosszabbul ls

végz6dö versenyítszásl kalandom akadt krokodilussal az
Aracataca folyóban, Colomblában, Ez a lolyó a Sdcrra
Neaada de Sdnta Marta 6000 rnéteres csúcsainak olvadt
ttaváL hozza haza a Mag&iléna folyóba. Krlstálytlszta
hldeg vtze van és köztudomá§ú még zöldfülúek olótt ls,
hogy vtzében nem tanyáztk krokodilus. Htdeg vlaét nem
szeretl ez a ru§nya Jószág, küIönben sem engedlk a víz-
esósek lde hatolnt a folyó íelső szakaszába. Tehát & teltes
blztonság tudatában lublckoltam a hűs vízben. Ruháim,
felszerelósem a parton szépen ogymásra rakva hevert.
A folyó közepén úgy négy méter kiterJedésű homokzátony
feküdt. Kiú§ztarn rá és leheveredteín. Boldogan sütkérez-
tern hldeg fürdő után a neleg napfényben és bfu' elszende-
redtsm. Ma sem tudom, meddig alhattam. Hlrtelon lövés-
dörrenés riasztott fel, vagy még tnkább qz s marék homok,
amtt a mellettem jobbra becsapódott golyó vá6ott rz

arcomba. Felugrottam. Szom-
ben veleh a parton marcona
lovas állt és füstölg6 revolvert
lóbázva kezében, ordított:
,rkrokodtl, krokodtl t"

Elfutott a móreg. Nem
volt rajtam ftlrdóruha és azt
hittem, hogy a lovas gúnyo-
lódnl akar. Ezért nagyon udva-
riasan visszaordítottarn, hogy

- ,,nem vagyok krokodllus
és legyen szíves máskor n€
lóJön etnberre t" Erre,a lovas
rnég egyszer rám lőtt. Nyilván
gyöngéd flgyelmeztetéskép.
ezúttal balra. Odanéztem,
ahol íölspriccelt a homok és
megh{llt bennetn q vér: a
homokzátony tetején, két lé-
pésnylre tőlem hatalmas kro_
kodilus. Feje szokás szertnt
a vízben, testét és fatkát hát-
rafelé íeltolta a zátony köze_

ónszunclikáltam,napf üruu,r"*1'Í,frÍolii"ft ll§Í.I'f,.éJtffif
lu§, mert rnég ,csak fel sern plslantott fogairn vacogására, se
a két lövósre. Tanácstalanul nézteln körül. Altkor dörrent a
harmadiklövés, mlle gyor§an feJest ugrottam a legmélyebb
vlábe. A golyó a krokodil hátpáncélJán pattant vé6tg. Az
öré§ álmából felrlasztva, n88y csobbanássql vetette magát
a íolyóba * eaL még érzékeltem ugrás közben - azfán
ír§rtam, írsztam, h4ttyú-úszó létotnre 

-olyan 
rrkrallozással",

akár valamt hawayl csodattszó és olyan rekordot úsz-
tam, mint még soha. Persze, egyene§en a legmeredekebb
partszakadéknak sprtnteltem nekl, abol nem tudtam
klkapaszkodnl. Közben százszor. ls az volt az érzésem,
hogy lábatnba v4|Ja rettent6 íogait a krokodllus.

De az álmalból lelzavart öregúr ír3ylátsztk éppen (rgy
megljedt, akárcsak szerénységem (vagy talán még jobban ?
§zerk.) és vetsen;rt írsztunk, csakhogy ellenkez6 lrányban,
így a verseny eldöntetlenül végz6dött.

Az eset gú A?acataca mentén nagy íeltünóst keltett,
mert a folyóban szelótt sohse tartózkodtak krokodtlok.
Nyilván egy vándor vagy öreg remete krokodllus lehetett,
klvel eg:yütt szenderegtern a zátonyon. A homokzátony
azóta a td t§la del cagmanr,ra krokodllus szlgote" hangzatos
nevet vlseli. §ngem rneg állandóan azzal hoppoltak, hogy
cavlnc.n no come cavman, aml spqnyolul azt Jelentl, hogy :

kroltodil nern esalk krokodilust. A benszülöttek vtszónt
azt ütatták, hogy a krokodllus megiJedt a íehér bőrömtől,
azért úszott el. Tény az, hogy ilyen dolgokon átesve érlelőd-
tem zöldfülűból férílvá, az óserdök, pampák, mocsqrak
magányos bolyongóJává. Rövldesen a Tucufinca Rlaer,
az öreg íoluó é§ a Magd.aléna közöüt úgy lsmertek, rnint
el mala+agman, a ,rkrókodüöló''.
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"^Z 1t)36-()§ BERLINI ()LIFilIDI.^§Z
Még a mult százarlban is, ez a sző ,,Olimpiai játékok"

,csak régmult idők fényét viselte. I}enne értc el valamikor
tetőfokát a test szópsége, pfuosulva a.fcszülő i,zrnok erejévet
és a helyón való megküzdés szellemével. Minden negyedik
évben felvonultak a görögök Olympiába, Zeus únnepét
megülni. Először csak a pelop<lnézosiak, aztán a többi
,államok is, végül már ae egész }-öltlközi-tenger vidéke
]Víarseitletől az Euphratesig, Krimtől a Nllusig. Mindannyian
résztvettek a szent cselekményekben, melyeket az üj(rság
.ötös versenyküzdelmei (futás, birkózás, boxolás, Iovaglás,
kocsüajtás) tettek r,áltozato§§á.

A harrnónikus testhez nem elég, hogy az ember egy-
,oldal{ran képzett legyen. Az izmok erejét, ügyességét nem
kevésbé gyakorolták, mint szellemüket a míívészetek és
tudományok által. ,rKész emlrernek lenni", ez polgári
kötelesség volt, az embert a legfönségesebbeknek , a hazá-
nak és az istcneknek szentelték.

Krisztus után a IV, saázadban, a kereszténység hatal_
mas küontakozása idején tűntek el al" olympiai, játékok,
{tgy látszott mitrdenkorra.

De az 1894. évben a francia báró de Coubertln Pierre
feltljította ínai formájában. A mai Olympiai_iáték az örökké
megítjuló ifj{r erőnek, a lovagi szellemnek és a világbéke
gondolatának van seentelve. A népek fiatalságának neín
a gyönge§égsugallta üres békebeszédekben kell találkozni
€gymás§al, lratren fegyelmezett küzdelemben, ahol közös
ideállal, de a, saját nemzetiségük büszkeségével is kap-
csolódnak össze a népek világközösségébe.

Coubertin teljesen a mai sportrrak szentelte az Olympiai_
játékot. Mivel már nem volt olyan központí hely, mely
minden népnek egyformán jelentős lett volna, mindig más-
hol rendezték meg. Először Athénban, aztán Párizs, St.
Louis, London, St<lcklrolm, Antwerpen, ismét Fárizs,
Amszterdam é§ végiil Los Angeles következtek,

A XI. Olympiászra most Berlitr készülődik. A renrlezés
eddígi jzoká§a, szerint bevezetésül ax 1924 óta Nómetország-
ban rnegkezdett olympiai téli Játékok szolgálnak február
6-*16_ig Garmisch_Partenkírchenben. A nyári olympiász
augusztus 1-16-ig tart. Az egész világ készül rá. Berlin_
ben valóban a vtlág legnagyobbszabásít sporttelepe épü.

Minden sportfelszerelés : ugrósáncok, jégpályák, bobb-
pályák Garmísch-Partenkirchenben 1 evezősversenyre alkal_
ma§ tercp l3erlinben, boxolásra, blrkózásra és s{rlyemelésre
a Deutschland-csarnok, mellette fekszik a kerékpárv€rseny-
pálya, a vitorlásverseny terepét most készítik elő. Ilyen
nagy elókészületek még egy olympiaijátékra se történtek.

46 rremzet (köztük a magyarok is) nevezett eddig bc
ígen nagy szám{r résztvevővel. Számítani lehet rá, hogy
több mint kétszer annyian lesznek, mint a X. Olympiászon
és 1936 augusztu§ának napjaiban az idegenek százeztei
látogatják meg a Németbirodalom fővárosát.

Ae olympiai-játék, mely röviddel ezelótt csak régmult
idók íényét jelentette, ma életrekelt valóság, ünnepe a
,,§zent tava§z"-nak, a világ ifjtlságának. Dieter Eaers.
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AMER|CAN V|ATOR NAPLÓJA

A §zerzó rövld ne§-yorki tartózkodá§ után ellndul a ,,Zöld
pokol" fcté.

A. ,"Presídent Líncaln" felépítménye igen magas volt.
A partról olyannak tátszott, mint egy felhőkarcoló, amely-
nek nag} tésze §lz alatt van. . .

Mindig azt tartottam, hogy az író lássa azt a tájat,
anrelyről írni akar. Kell hogy ott megfilrdult légyen. . .

A tájat aztán benép€§itheti regényalakjaival. Gondoltam ;

hazudnom kcll rn4|d, ami kellemetlenül érintett, ,mert nem
§zeretem a lrazugságot. Már azért sem szcretem, rnert a
japán tanítás szerint : addig marad az etnber erős, ameddig
igaz marad t Az erőre pedig míndenképpen §zükségem volt.
§zóval: azt hi{tem, lrazudnon kell, de a valóság arrnyira
érdekes, hogy níncs szükség a költői képzelet §egít§égére.

A tengeri utazás többféte. Érdekes vagy urralmas,
csöncles vagy vilraros, célszerű vagy ostoba, kel|emes va6y
kcllemetlen. Ebből a sok tisszetevőből ki keII válqsztanom
a következőket: rószben érdekes volt, de vüaros, részben
csöndes, ostoba és keilernes. tíg}ranez a megállapitás állt
a hajó ltapil"ányirra. is. Nír. Br<rwn nómetül beszólte az
amerikai nyelvet és magyarul kiipködött. ami igen érdekes
meg.figyelésekre nyujtott alkalmat.

I{itűnően érzern magam, mióta banánt e§zem. Persze,
€z nem dobutcai pirrcében érett meg. Olyqn écles, hogy
szinte kaparja az ember torkát. A gazdag menűből (lrogy
mentesítsem az esetleg|es hajötáncolástól jó közérzetemet)
csak a főzelékeket (melyeket itt a,6yoncukroznak) és a
fenternlített gytimölc§öt ettem. A sok whisky utárr i§en
jól esett a gyümölc§. Egyébként e helyen megnondom
vélemónyemet a whiskyról. Nem olyan rossz, ltogy ki kellene
önteni, de nem olyan jó, hogy meg kellene inni. Talán
b(rtorfényezésre lehetne nálunk felhasználni. Magyar smbeí
gyomrának elég gyalázatos ital. Hatása, ha többet iszik
,az €mber belóle l förtelmes l A közepes magyar bor ezergzer
többet ér, hogy a, jobbakról ne is beszéIjünk t

Az amerikai szent ,,busine§§" azt parancsolta, hogy
a Kis-Antillákon négy napig vesztegeljünk. Ez a négy nap
nagy veszteség az olyan utazónak, mint énn alri máris
vágtatna a Gran Chaao-n. Igaz, hogy a szigetek szépek,
zöldek * ilyenek lehetnek Kolumbus óta. Szép clolog
lehetne itt Robinsonnak lenni, -_ valamelylk szigeten,
per§z€ amerikai ízú civilizációval. Barbuda, Mqrie GaIahte,
Martínique. . .

Mailiníque l Ez a sziget arról n€vezete§, hogy miutegy
húsz év előtt a Peleus nevű hegye * rosszul lett s egy
túlnagy §ziklát akart kitlobni magából. A szikla azonban
megakadt a torkán és ott maradt. Közben nem ügyelt
eléggé magára § az alatta lev6 várost véletlenül eltörölte
a föld színéről. A várost azóta újjáé.pítették, de a hegy
ténykedése jegyzőkönyvi mcgrovásbarr részesült.

Baúados-ba is ellátogattunk, ahol angolok azzal to-
gadtak, hogy két hét mulva sem érünk Buenos-Ayresbe. . .

Időközben -* mi serh természetesebb egy ilyen utazás-
nál ._ megalakultak a kártyapartík. Minden délrrtán öt óra
tájban összeültünk a hátsó fedélzeterr és kártyázá§§al

ütöttúk agyon az id6t. Egy portugál, egy angol, egy francia
és egy magyaí . . . A portugál állítólqg ezredes volt Braziliá-
ban, Mr. Cook, az angol tókepénzes, a francia nevét el-
felejtettem. Ez azért történt, mert olyan alkalmakkor,
amikor a partnerek egyrésze csal, emlékezeteríben csak
a pofák ragadnak meg, hogy más alkslnrakkor rájuk lsmer-
hessek . . . A francia ilyen pofa volt. Leordított róla a harni§-
kártyás. Egy hétig mlndnyájan vesztettünk, a francla pedig
nyert, nyert és sehogyse tudtuuk a csalás nyítlára Jönni.
Azt is megcsinálta Mr. Cook, hogy játék közben váltatott
kártyát, hogy a francia észrevegye ínagát.

De ez se használt. A francia nyeróben volt. Mr. Coolt,
ahogy Martinique-nét , bevallotta : ezet dolláron felüt
,,ú§zott." Hogy sr. Palmasso mennyit vesaített, nem tudom. ,

Én szerencsés voltam, mert csak száz dollár körül vesz-
tettem. A iáték menete is típusa volt a §zerenc§e ,,kikorrl-
gálásának." A francia az első két napon vesaített, utána
nyert, de akkor annál többet l

Eg_v este észrevettem a fedett folyosón (ígazán altg'
észrevchető tnomentum volt), hogy a lr. steward, egy
tipikus akasztófavirág csönclesen odasírg valamlt a mosszJő-
nek. Délután, amikrrr leültünk, elmondtam ezt mr. Cooknak.

-- Thank vou . . . I see to hel| tt !
Harmadnap, amikor rljra összeültünk, mr. Cook egy

{rj csornag kártyát hozatott a stewarcldal. A steward oly
gyor§an tépte szét a paksamétát, hogy nem lehetett meg-
állapítani: nem sériilt-e a boríték.

A írancia elkapta és gyorsan osztott. Mr. Cook bat-
kézről ült a francia mellett, én mellette, balról a brazlltai.
Mr, Cook csönd.:sen véglghírzta ujját a neki kiosztott kár-
tyák szélén. Ugylátszik, hogy nem lehetett.'megelégedve
a kőr-dáma egé5zségével, merL nagy neglepetésre villám-
gyor§an torkonkapta a franclát és mielótt megmozdulhat-
tunk volna, bedobta a korláton keresztül a tengerbe. Azután
megigazította ruháját és így szólt:

.* Az ur4k lesznek szívesek vi§§zav€nni veszteségüket ?

- S a francia ottmaradt tárcájára mutatott.
Ez a mozdulat páratlanul iellemezte azt az embert,

aki tüzön-vizen keresztül keményen tör az igazság felé.
, kezdett tet§zeni nekem.

Batbadosban voltunk. A frsncla or<lltoeására a parton
összegy{ilt a csócselék. Amikor tátták, hogy barátunk tud
írszni, nagyokat röhögtek, merl s zsakelt szárnyai fenn
lebegtek a víz színén. Nem &ezhette t{rlságosnn lól ma§át,
noha ilyen melegben a tengeri íürdő kellemes foglalatosság.
ügyanis kb. három emeletnylt e§ett, míg ,ylze* fogott"'

Nyugodtan leültünk. Mr. Cook klosztotta a kártyát.
Már harminc dollár körül nyert, amikor az elszefencsétle-
nedett kfutyást kthúáák a vfub6l. Eklcor tudtam meg,
hogy mr. Cook az előzó este megíigyeltette a h. stewardot.
A megfigyeltetés eredménye az volt, ho$y megtudta, ki
az, aki bevagdalja a kártyák széleit. Mr. Cook ielontette
mr. Brownnak, a kapitánynak. A dolog vége az lett, hogY
még az éjszaka lefogták a h. stewardot.

A kapitány a franclát ls le akarta fogatnl, de mr.
cook lebeszélte.

11



A parton sistlkos, kókcgyenrrrltás cgyt!lrck vár,tálc a
franciát. 'röbbé ntrn láttrr'li..

Yesztesé6lüIlktlt, noha ez tlem líttsírgosan,lgen[lclnálrl-
like", visszal,ettiik. Az összcg czcrhár{Jnl§zázritvtrrrrlg.v tlol-
lárra r{tgott. Íntlítványomra kiosztotttlk a lrarrnatlik nsz_
tály spanyol visszavánclorlói kíiztlitt, akik azrtrtllart óllr_r1.1.
kevéssé voltak .siranyolok, alrogy az anrerili,ai ,rr.,rrr ari61,,i,
Ezelret a §zegényckct-,,criollos"-rrak lrív,iírk, urrri kr,r]rrll
jelent. Nagy keseriíséggel szíviikhcrr het$ytírlt o1,1. az Észr,rl<i
államokat, allol (lolgozrriuli kclle{.l. A crit-tlk'j_,rrlrlt. trgyanis
halála a trruttka. csak akkor dl, lra fekszik az itrnt,dlitrarI
és cigarettázik, ami tőle trróg a legtílrlrctii}llr vist,lkt,rltis.

N§cYfiDlK I.EJnZHT
Buonrrs-Ayroslrrrn

,..Ez is olynrt, mint a löblii. Kivrlvc Ntlrv_Yorkot,
Nincsenek fellrőltarcolók. csak az ílrak karttrrllítszrrlllt, a
szegérry etnbelr sz:ltrrára pár száz, irrri( crrel masa§gnball. l..I§§,
látszik : nas/orr helyeserr tettern, htlgv nritrrtcn sziikségtls
holmit New-York-

Villírmgyorsarr t,orkorr kapta a frnnclát

Nckcm irlegetr . íclclt, üaok, .,-

agvonvcri tlgy ideszaliadt rokona

. lneUjtillk bc t:sak ! Íin a rrrrgl,vrirosokat
eg;, na;,rig szcrett tn, Akkor is inkáb}l

ójszak.a . . .

.il{ég csak hat, óra volt. l)(tután. amit az angol aftt_rr-
trtltln-rrqk ncvcz. (M,r. Coolt aztlttllan az il_yen, lrosszít §zavak-
rlírl tueg§pórolja az energiál s a délutánl, eg,yszerűen :

,.;.,icrn"-rtek lrivja,)
l)crsze Ruenos-Ayresről oldalakon keresztíil lehetne

írni. Van is egynélrítny szóp részlete, Mi azonlrart. nitrt:'rn
rt Iaztri szrlntlókozttrlrk, a,utól fogaclturrk ós köriilvágtattrrk
ir vtir<rsl., Lcgjoblran nrég a PlQza de. ;1{rrgo totszt,tt, atnel1-
nttÉ{yon hasonlít a mi §zatratlság-ttlrünklröz. Gyiinyöríi
1rítIrnacsoJrol,tok, illat, levtr§ó, márvírny_csodárk, nriivírszet,
Llz núnd_ lrit'rnyzott New-Yorkból s én teljtrsorr íttéreztent
azl a szakrrrlékn_vi kúlönbsógct. amcl_1 a két világot eg.v_
trtástól elvírIasztj a.

l{iizel ilU fok (]elsitrs tnt,lt,g volt, A lcvegő azottbatt
siiríirr. illatosan
árartt|rllt. szirrtl,
lít thttt,ri h.ullánroh -
l-rarr. r\, I)lata íol.vdr
trcnlcsitk. viztl.
lranctrt }cvcgőt, is
szállít. a várrlsnak.

l1z itz.t irrr il
ltll1,r|t ! ,\ ntásik
l)artot il t lirt rri
sttItl lclict.

- \'asírl ia|
ttrcgyiirlk? - . kór-
rlezttl írtközberr
ntr. (look,

- lgerr. l,Ii-
órt...?

-- }{ert lc*
Itet lriljil1,;y1 is
nteluti...ltllogal
I|Iail Sllunt I'a-
dcel ...

lgt,n hrrsz-
szit<lnlnras ! I\,Iár
llll()ln a lrajri-
zhst...havltsíli-
tal ttlt,gyíirrk, lral-
ttturhralrtq /,rr §u-
banallan lclret.iink.
anttrly tt va§útrlflk

- , Ntllrt rtltlriink. sir l
az czretles pcrlig fól. lrog1,
, . . ls'ul cillottel ?

-- tlgvatt.,
rctlrlszerittt tlsak

ban szerezttnr be.
Al$tcada del

ccntro lrijzeléberl
§zálltalrr meg az
,,Inghiltetra"-batr
rnelynek azonbatr
§emnri kÖze Atrg-
liához" A tisztaság
mirrdenírtt tűr-
}rető, móg czcn a
környéken is. Igen
sok lapostetejii,
alacsony lráz vart
t.r,rc és sok pana-
rtlaliitlap, Iin is
nliartatrr egyet
vcttni, cle va]ami
tévedés folytán
egy hajójegyet
kaptam Colonba,
panama állanrba.
(]sak akkor vet-
tem észre qflive-
dést, anrikor 75
dollárt akartak ve-
letn fizettetni.

A trrcgérkezés
után lefekürltenr
ós ítgy átaludtanr
kót nalrot, tttintlra gyalog keltcrn vohra át a tcngeren" Csak
harnratlnap mentem ki a városba. Este tl 1la,rton vártak
rátn a hajóbeli kollégak és ntcglratva üdvi}z(iltek. mikor
látták, hogy útrakészen állok. Abbarr a bőróltözékberr vol_
tam, ainit New-Yorkban vettem. Közlrcrr ntég rrrra is voll,
időmn hogy az ittenl Eastley-cxpoziturán egy vezettlt szer_
ződ,tessck Jravi száz tlollárral.

Ki,ssé kalantlosan festc,ttcm §tet§On-kalaponrlrau, Me§-
bámultak a Jó nénretek ós spanyolok, atnikor a Plara de
IlIayon végigmentern.

Mondorrl, Cookék nagyon moghatócltak. Az ezredes
me8tapogatta csizrnáimat és szörrryűkörlött :* Miracoloso... por mía. alnta ! (ez at onalma" itt,
nem almát, hanern lelkel jclent).

*'- Sir. . . hová ? ,* kérclcele mr. Cook.
-- Riberaltába. . . if gou qllease !

- WeIl l Mit szólna ltozzá, ha. . .
-- Nos ?

lia én ls magával tartanék ?* Jőjjöh, sir. . . legalább fiem trnatkozom egyedtil l
* Mi azonban kegyetlenül uaatkozunlr, §enoT. . . ---

szólt közbe az czredes.

- Miért nenr mennek be a városba. . . egy kisst!
szílrakoznl ?

végállomása, *,- Well l szólt Cook- Nyolc óra tájban bezírgtunk a Pulern:to-parlcba, ahol
egy kon| ilériríDan befagylaltoztunk. Az czrerlt,srtelc azonllan
cz neln volt elég. Levetkóziitt a park tavr nttlllctt ds kényel-
me§en nregfiirdÖtt. Eleinte krtlliorliltrsolikal, nrajtl ren(l_
{írökkel ljcsztgettük, de ránk sc .ht:rlerített.

A" Pa.lerms.parl( s?"étr, volt l Víz volt bcnne, [ií, mcg
fák. . .

Valami korinthusi oszlopokra is emléksztlrn. Az czredes,
aki q fürdés után ber{tgott (nern a víztől, hanem az utrina
f ogyasztott alkolrottól) erősködöt t. hotrly,,cz a lcatlrerlrális l''

Egyszer meg valarní fánál álltunk neg. A soffőr, aki
,,ct,íollo" volt, Rml ilyen délen mál a gaztrllrbcrrel cg3t_
értclmíí, rámutatott a fára s ilyen szavakkal tcrhrdtc meg
a lcye§ő könnyű honrokftrtóját ;

ARAUKÁRI A

- Araukádúria... §enores... araukáódrla § még
hozzá hogyan nyuJtotta ezt a szót t

Ránéztem a fára a 8yér lámpavilágításnál. Egy nagy-
zási hóbortba €§ett cirbolyafenyö volt.

- Or mondtatn a §ofőrnelt) * aminek minden
nyelven egy jel€nté§e van.

(FolytatJuk.)
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A NAGv rőnör LEvELEI
(v. §oRozAT)

kalmazását. I{a jót begyakoroltad azokat, szárazon és vízen,
sót a víz alatt is, nyugodtan engedlek a mentéshez, m€ft
bai esetén ott a,rvészkljárat".

Blzonyáfa csoclálkozol, hogy a Nagy F6nök két íogásról,
melyról ahozzá nem ért6k olyan sokat szoktak várni, nem
beseélt.

Az egylk Llyen az a hit, hogy a íuldokló megragadáúból
,:'' (t§í lehet legkönyebben szabadulni, ha az ember engedl,

httgy ót is a vlz alá hrlaza. A víz qlatt, rnlvel a íuldokló a

X. Mentéo úctva
kedves Felróraicír Testvérem t
Mikor az {tszva végzett menté§fól szólok, nagyon

nyomatékosan eszedbe kell vésnem, hogy az úszva mentés
felette nehéz dolog.

Blzonyfua olvastál már regényben nem egy életmenté§l
,€§otet, sőt valószínűleg láttál fllmen is hasonló jelenetet.
Ilyenkot a ,rRettenlretetlen Rlll" vagy hasonló nevű hős
karJaiba kapja a külön errtr a célra lesoványított íiln-
szlnésznőt s játszi könyedséggel vlszi ki a partra. Az ember
csodálkozlk, hogy még,csak nem is liheg s nem gondol átra,
hogy közben egyszer,-kétszer megállítják a filrnezőgépet s a
hős kifujva magát, írjra kezdi e ,,hös életmentést."

A valóság bezzeg másképpen nézkl. Aíllmcnrnlntlonkt
tudja, hogy most életveszedelemről van szó, a valóságban
többnyire fel kell fedezni ezt s annak a kockázatától §em
szabacl megriadnunk, bogy ,,megijedtünk" vagy ,beugrot_
tunk" a viccelődésnek. A filmen a fuldoklót könnyen fel-
találják, a valóságban az sokszor tgen körülményes. A mozi-
világban minden szópcn nyugocltan történik, a valós{gban
erólködés, a végső erók kifejtóse szükségos, hogy valaklt a
v tl.b ől kimenthessünk.

Á'r,moziszínész íejlett
férfl, a mentendő íiatalabb
,ós lrönnyebb nők. A való-
ságbann,éppen a ti esetctek_
ben, Fehérarcít Testvéreim.
a dolog másképpen á1l: Ti
íi{rk vagytok és sokszor fel-
nótt entberl kell kimente-
netek.

Uszua vágzelt mentéssel
& |uldoklót percekeíg |e.rut
lehet lartaní, neháng tíz mé.teil
lehel aele tlszni. de löbbre ne
akartunk adllalkazni. Táté-
kozatlanság azt lrinni, hrrgy
maj<l a velem egystlly{t ful_
doklóval a fét í)unát át-
{rszom vagy a Balatonon fél-
órákig ferrntartom. Az t7szua
uégrett mentés csak lcls lúaal-
sógokra és röuid id/jre alkal-
mazhaló, de akkor ís ígen
nehéz.

Elöző levol€mben leír-
tam a legegyszerűbb ön_
mentési fogásokat és azok al-

íelsaínte akar jutni, elenged s a víz felszínére kapaszkodlk.
De mt lesz, ha nemenged el ? Akkor azt mondjuk, hogy téved-
tünk ? Kés6 lesz ? Ugyanolyan enyhe vlga§z, mlnt amikor
az eJtóernyógyáros klírta, hogy a leugrásközben ki nem nllt
ejtóernyót lngyen klcseróli.

Még nagyon jól emlékszem, a jó Colt plsztolyok elter-
jedésekor kapott lábra a Nagy Sziklás hegységben ez l me§e,
hogy a golyó nem tesz abban kárt, akl a csö végét erösen a
íeJóhez szorítja. Ugyanis a_Iégnyomás a lövedéket lefékezi s
nem okoz semmi bajt l Ewizerleklg tartotta ma§át ez a
me§e, mí8 végre valaki megpróbálta. Másodszor már nem
próbáIhatta volna meg, még ha életben ls maradt volnir,
mert nerrl maradt fejéból semmi : a golyó ezer darabra
vágta széJjel.

Á Nagy Főnök harcol az ilgen és ha§onló |el|ogás ellen s
tanítványattól elvárja, hogy ők is kílz<ljenek az emberi
tudatlanság és nemtörödőmség ilyen megnyllvánulásai ellen.

Tehdt nem koakáztatunk, hanem a megtanult önmentési
|ogásokkal szabad,ulunk a |uldokló megragad.ú,sából.

A másik hasonló vénasszony mese, hogy a fuldokló
megragadásából ítgy turlunk kimenekülni, hogy,,öklünkkel
feJen ütjük, rnire elájul s lgy nehózség nólkül kimentlretjük".

Nern tldom, Fehérarc(r Testvórelm, teütöttól már
embert ? Én igen. De szfuaztölclön §em könnytí do-
log, vízben sokka| nehezebb, vízalatt pedi§ szinte lehe-,.

tetlen. Kalapáccsal egy bo-tetlen. Kalapáccsal egy bo-
: :-T& ro§ vagy sörö§ üve8et eltörni
,ffiffil nem nchéz, de próbáld. meg

ugyanezt víz alatt. Nem fog
slkertilni l

Nagyon érdekes esetet
hallottam, hogyan járta meg
egy ma§yar cserkész ezelőtt
vagy htlsz évvel. Annak ide-
ién még gyerekcipőkben volt
a magyer cserkészet és v12-
ból menté§t rendszeresen
még seholsem tanultak. Feri
barátom hallott valamlt,
hogy megragadás ellen így
kell védekeznt. A vakácló-
ban egy íürdőhelyen nyaralt
családjávál s a közeli tóba
Járt íürödni. Esylk nap
glkoltozást hall s egy nő
nagyban kapálódzik a víz kö-
zepén. ,,Meg kell mentenl l"*ktáltják Jobbról-balról.
csónak azonban nincsen és
senkl sem mozdult. Feri bará_
tom, ekkor 15 éves volt,Némot rendór tónalJlogásrnl menü
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Az állfogás A hónaljfogás Mrnl.ds vízfcrr{krü!

izmos, ügyes fi{r, akineli §zíve i§ a helyén volt, befeJeselt, s
,egy-kettőre ott volt a fuldoklónál. A jó szó nem_ használt, a
fúldokló belekapaszkodott s minclketten a Yíz alá kerültek"
Feri nem ttrdott mit csinálni, mikor lsmét felbukkarrtak a
víz felsainére, hatalrnas lenelűletet yott § a fuldoklót öklével
fején vágta.

Á nó elvesztette eszméletét, Feri kinrentette, de azután
az volt a szerencséje, hog!, jól tudott futni. Ugyanis a
parton állók meg akarták verni, morrdván: .,Nem
elég, lrogy fultloklott §zü*
gény, móg ez a íi{t fejen is
verte'".

Ez az eset. tréfásan
hangzik, de kópzeljétek.
hogy nern rninden nrentés
*végződik íól. Néha csak,
halottat húzunk a partra"
néha utólag hal meg a meg-
mentett tütlőgyulladáslran.
Hogyan vóclekezzünk ilyen-
kora, vátl ellen, hogy az ököl-
csapás ís hoezájárult a vóg-
zetes kimenetelhez.

A vízből mentéshez na-
$}on §ok jó és rossz fogá§t
írtak le. Felesleges sokat
megtanulnunk, öt togással
minden alkalomroal boldo-
gulunk.

A vlzból mentési fogások közü} kettö, az ril$ogó.s
és a hónal!|agást tiibbnyire eszrnóIetlen mentésónél hasz-
nátjuk.

Az úIl|ogúsn.ríl lráton {rszurrk, csupán lábaínkkal tempó-
zunk. l(ét kezünk a színtén hátonfekvő mentendö fületővóro
kerül, behajlított ujjaink az állkapocsba kapasekodnak.
Vigyáznunk kell. hogy ujjaink ne kerüljenek a fulttokló
nyakára, mert akkor szahad légvótelét akadályczzuk.

, A hónali|ogdsnál mindketten háton fekszürrk, két
kezünk hátulról belefogóz*
kodik a mentendó hátsó
hónaljredői}re.

Hs víz alá nrerült a
már eszrnúletlen állapotban
lévő fulrlokló, mentését a
már régebben leírl vlz alá
bukással kezdjük" A íenekcl
elérve föléje állva hónalj-
fogást alkalmazunk s hatal-
mas rugással vagy ugrással
a víz felszlnére lökjük ma-
gunkat. §közben ttrmésze-
tesen segíthetünk még láb_
tempóval.

Efiét fogás nem nagyotl
alka]mas kapálódzó, fuldoklíl
mentésére, arról nrajd leg*
köaelebb ír

a Nagy }'önök.Feri jó íutó volt. tehát rrem törlént baja

Ml ÉRnErnr
Fegyvervlselégl engedéty. A rendóri bün-

'tetliblrósások nre§,büítetik azt. aki lé§fesy.
vert engedély nélkül vásárol, tart, visel. Bár
.az 1920, évi 986?, M, E. sz, rendelet l. §-a
kifejezetten nem srrrolja lel a lógíegyvert a
hatósási ,ensedély,hez kötött iegyvrek kö-
zött, a rendelet szövegezéséből kitünik. hogy
az engedélyheu |kötöttséc a légfegyverre is
von*tkozik.

A, Vltézl Refld elsőbbsége. A Beiügyminisz-
ter ur körreadeleüEt adott ki. aaninelr tartalma
röviden összeíoglalva tgy szól: 0nnepségek
alkalmával a vltézl Rendet, illetve küldött-
sége it más tÉrsadalmi egyesületekkel szem-
,bgn elhetyezésben és felszólalásban egyaránt
,elsóbbsés illeti,mes,

§llelszorelés olt§ktáfozára. A nyári idöre
,§lnlket golldo§ előkészítés után kell e.lraktá-
roznunk, 1, Lécet hasyjuk megszíradni, 2,
Viaszt lekaparjuk (lesyaluljuk). J. A faanya.,got |enmagolaiial beitatiuk. 4, Va§alkatté§ze-
ú(et vékonyan bezsírozzuk, 5. §zíjrészeket
tisztítás után olajjal bedörzsöljü,k, 6. Lécet a
:szoká§o§ rnódon klpecketjük. 7. Esész sí,fel-
szereIésütrket kb. egyenletes rhómérsékletet
tartó helyte (nem túlszáraz, nem tírlrredves)
elraktározzuk.

Bútor tlsrtltás. Bút<lrbó| vízioltot kivehet-jitk 4 rész táblaolaj és l rész alkohol keve-
rékével. Ezze| a íolyadékkal dörzsöIjük 'tiegy puha rongy segltségével r foltot a
bútorból,

Folt eltávolltása. Rrr,hábót a tlntaceruza
ioltjÁt kive,hetjiik kevés súsavval §avanyított
.atrk,phollal. tzzel a sósavas aúkrJho}lal mrlssuk

ki a ioltos helyet, utána ti§zta vlzben öblít-
sütk ki. tía a sósavas alkohol ,megtámadná
a ruha színét, hyperololdatot kevés szalmiák-
szesszel keve.rjük és ezze{l az oldaital kezel-
jük a foltot. É,zzel au oldattal me§nedvpsitjüka íoltot, napon me§saárítjuk, utána tiszta
vízbc,n mégegyszer jól klmossuk.

Órsvezotöl tábor. A 15. órsvezetői tábor
április 4,-9.ig lesz a tlárshegyi Cserkész-
parkban. A jelentkeeés tudnivalóit, leltételeit
a következő számunkban hozzuk. Táborpa-
rancsnok kolozsváry Béla vezetőtiszt.

Naptávíró. A tavaszi ,királrdulások ideiéig
elkészlthetjük az őrs nagptávlróját. A naptáv-
író készItésének lelrását megtaláljuk a Ma-
gyar §serkész XI. óvf,. 6. szám, 14l). oldalon,
Blacs Nándot cikkében.

lltadáttömés. A macártömésre útmutatást.
tanácsokat kapunk a ,Zászlónk Diáknaptára"
V. kótetóíek 193. oldalán.

Leánycrerkészet. A leánycseikészet cserk€;
szet leányok számára. Szövetsá8ük: a Ma-
gyar Cserkészleányszövetsú8 a iiír szövetség-
tól teljesen különálló és független. A mi szö-
vgtségünkkeI semmi szervez€ti kapcsolatuk
nincs és a kölcsönös tisztelsési viszony sertI
áll fent.

111o123.|6lek. A magyar és a nemzetközi
rádióban nem hasznátják a spanyoI n morzejelét A magyar rty jele *.-. /

§otaknrhl A levelezölapnak a círnzés ré-
széte fenttartott helyéte §zöveget nem §za-
bad írni, meít a posta * a levél bérmente-
sítése ereiéig - 8. illetve ?0 íillér bünteté§-
sel kézbcslti ki. Nc pocsékoljátok a iilléres
M. Cs. lilléreit!

Jambotee. §z 1937. nyarán tlotlandiában
rendezendő v. vilásjamboree részletes adatai
még nern óllanak rende,lkezésiinkre, Fia majd
a kórdÉs ,aktuális lesz, s a pollto§ é§ íé§zle-
tcs tudniva,lók rendelkezésünkre álinak, ir
Magyar Osenkósz lközólni logja a Jamboree
jelentkez,ési f*ltéteteit. Akkor,majd,mindenki
részletes választ ,kap rninden kérdésére.

Esaperantó §zövetsé8. Sokarr esyedül,,kónyvből tánulták meg, az eszperantót. Erre
ajánljuk Ptrlgár,;tíúsz leckós taniolyartr"-át
kis szó,tárral. ? pengóért küldi a Cserkész
flszperantó Kör (V,, Nagy Sándor-rrtca 6. 8é-
lydkben is beküldhető az átal, LesJobb. h4
lcgalább ketten tanultok és egyrnással 8ya-
,koroltok. Ha szorgalmas ,vagy, tí? hót alatt
tutlr:d a nyelvtant. ,Aztán lsge|ö§zör a §ser-
kész,Eszperantó Körbe lépjél be (évi 50 fillér)
és annak mudkáj&t segltsd. ,Mísodszor a
Cserlrész Eszperantista Lisába, melyet §zó-
vetségilnk is clismert. Angliában van köz-
pontia. §§y évre díja 3 P. Ezért me§kapod
negyedóvi lapját ós abban ingyerr közölhetsz
hirdetégt, lra levelczni akarsz küliöldi cser-
készelrkel. csatk ezután jöhet sor a Ma§yar
Otsz&gos Pszperam,tó Egyesületre (óvi P 1.*,
ebben a Magyar Eszperantó §zövei§ég tag-
dija is bsnnc van). tla tanul§z, éfic§itsd 3z
csapetanió kört!

§o8ótynyú|tár. A Kiskátén kivül aj;inlhat-
Juk Puky: Az elsó sesélynyujtás címú köny-
vét,

küllölúi levelezés. A külíöldi lertelezésrc
vonatkozó mirrderr "íelviláco§ítást a l.evelezési
Akciónk (Budapest, V.. Nagy SáIldol-nt§a 6,
cserké.szház) ád, külföldi levelezók címét ís
innen rlrelt kérni.

i4
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A FÉNYKÉPEZÉ§
ll. A fényképezőgép lelkel a lencse

A multkor a lencse egyik íontos arlatával toglalloztunt :

c,z volt a gyuitótávolság (fókusz). Láttuk, hogy különfóle
nagyságu gépekben más é§ más gytljtótávolságu lencse vas.
Most a lencsének egy másik fontos tulaJdonságáról lesz szó :

ez. a |éngerő. (Tulajdonképpen hibás elnevezés, de annyira
m,egseokta mindenki, hogy ml i§ kénytelen-kelletlen hasz-
náIni fogJuk),

Ae objektlvek foglalatán ilyen felírást látsz: F * 6.3
vagy F : 3.5, vagy éppen F * 1.5, Minél kisebb a szárn,
annál nagyobb, széIesebb a lencse, annál nagyobb ,,fény-
€rejű" (már ltt is látod milyen fura elneveeés), tehát annál
rövidebb id6 alatt jut elegendő fény a leinezre, annál rövi-
debbet kell expon&lnl. Jobb képet kapunk még rossz vilá-
gítási viszonyok mellett ls. Valarnikor 70*80 éwel azelótt,
a fényképezés óskorában a legiobb géppel is percekig expo-
náltak. Képzeljétek el, lrogy e6y családi csoportképnél 4*5
percig áIltak a gép előtt rnozdulatlanul a forrón tűzö nyári
napon, jó meleg ruhákban. Igy kaptak csak valarnelyest
helyesen exponált n€gatívot. Azóta úgy a lemezek érzékeny-
sége, mint a lencsék fényereje óriásit változott. Ma jobb
gépekkel minden ne}rézség nélkÜl csináIhatunk pilllanat-
lelvételt q színlrázl elóadásokon.

Az {rt lde nagy fónyerejű lenesék gyártásán át veeetett.
Mit6l lügg a férryeró ? Gondoljunk a szobában olvasott
könyvre esó fényre. A ktinlvre eső f€ny két tényez6tól függ :

az ablak nagyságátóI és attól, ínilyen távol vagyunk az
abtaktól. Minól messzebb megyünk az ablaktól és mlnél
kisebb az ablak*nnnál kevesebb íény Jut a könyvre. Igy a
,lemezre is annál több fény esik, minéI szélesebb ablakon *-
szélesebb lencsén, * át éri és mlnél közetebb van a lemez a
lencsóhez. A lemez köriilbelül gytrjtótávolságtryira van,
tehát a |énger6 |ügg uégercdméngben a lencse dtmérőjétől és a
ggtlltótúuolsdglól. Számban ezt úgy fejezik ki, hogy q gyújtó-
távolságot osztják a lencse átmérőjével, tehát rnegrnondják
hányszorosa a gyirjtótávolság az átmérőnek. Igy egy 2 cm.
átmérójű, 9 cm. gy(rjtótávolságü lenese fényereje F : 4.S.
Ezt a Tejtólyes számot látjuk minden rendes objektív fogla-
]atán. á kisebb szd,m szélesebb lencsét, vagy rövidebb
gy{ttávot, teháL nagyobb |énlerőí tclent. Igy az F:3.5
fényerejü lenesével sokkal rövldebb expozicióídő elég, mint
áz F : 9-essel és persze enrrek megfelelően drágább ls.
H{tsz évvel eael6tt egy 6"3-as lencse nagy vívmány volt, ína
1.5-ös lencsék jó gépelthez, ha szép áron is, de rninden
továbbl nélkül kaphatók. Á le§erősebb lencse fényereie 0.Eó,
ami már azt Jelen$, hogy az objekttv átmérője nagyobb,
mlnt s gy(rJtótávolsága. A nagy fényerőt drága pénaen kell
rrtegvásárolni, A lencsék különleges üvegf aJtát<ból készülnek,
csiszolásuk, ragasztásuk, ellen6rzésük hosszír, gondos munka
eredménye. Á jó gyártmányír lencsét azután etadni is mlndtg

Nasv nvílással csak a 3-1k üve{ Lerekeszclve, kis lryilással 0,tól' éles. -- 9-ig elég élesen látszanak.

KÉRJE _ KAPJA
a nagy, l28 oldalar és külön alkalml-
vételekról szóló fotó, optlkal, rádló
és mdzlárlögyzéket d í|talanul

Nagynyílástl lencsével élos a ki- Élesen látszanak a bokrok, de
rúlyi vár, de életlen az olótér. elmosódott a hAttér.

könnyebb, mí3 a blzohytalan származásír lencse íényképe-
zésnél bosszírságot okoz, késöbb pedtg nem igon órtékesít-
het6. Az egyes típusoknak nevük van. A lencsék királyait
Anticomar, Elmar, Hellar, Tessaf stb. néven tisztelik.
Ezeket ugyan nem mlndetr íöldt halandónak áll módjában
megfizótni, viszont au&t van tnég száíro§ más egészen jó
objektív is.

Kérjiink a továbbt tapaoatalatokhoz kölcsön egy régi
lemezeg gópet, talán odaiaza ís akad l Lencséjónek fény-
ereJe kb. 6.$. Kimegyünk a Dunapartra és éIosre áIlítunk a
bomályos üvegen a közeli bokorta. Mit látunk ? A kitályi
vár a háttérben annyira elmosódott, hogy szlnte me8 §€m
klilönböztethetó. Állít§unk éIe§re a lencse elmoadításával a
ktrályi várra: akkor meg a bokor ágat étettenek. A kettő
€gy§zerre sehogy s€tn tnegy l Annál nagyobb n bajn minél
nagyobb fényereJű, * mtnét nagyobb nyílású a lenese és
kevésbbé íeltünó, ha a lencse egyszerűbb, nyllása klsebb.
A kis olcsó Box-gépek lencséJe olyan, hogy nagyjábqn egy*
formán éles mlnderr egymétef távolságtól vé$telenig. Azt
motrdluk llyenkor, hogy a lencst rnélydlessége egy métertól
végteleni$ terJed * lsen nagy. A n^gy íénaeíeíű lencsék
méIgélessége ezzel slemben lgen klcsing, nendkivül pontosarl
kell q távolságot, fóként közell tárgyaknál beállttani, mert
kís, néba már pár centiméteres tévedés teljesen életlen képet
ad. Nagy íónyerejú lencséknek elzel 

^ 
tulajdon§á§ávdl

mindtg számolnl kell. Fényképezhetünk ugyen rossz világl.
tásnál, de árat füetürtk étte l a mólyélesség kicriny, közeli és
távoll tárgyak nem lehettrek egyszerre élesek a képeh.
Mtt cslnálunk már most, ha tájkópet, vagy szobai felvételt
akarunk cslirátnl, ahol kell, lrogy az elótér és háttér e8|y§zerre
egyíormán i éles legyen ? Mesterségesen oöltkentjük &
nytlást l A nagy, gaóIes lencsét nem használjuk ki, csak a
közepén engedünk át fónyt, mintha egészen kls lencae
leme. Erre szolgál a íénymkesz (irise), melyet a lencse mögé
építonek. Mtnél ltlssbb a nyllá§, annál nagyobb lesz a móly-
élesség,altnál ns8yobb szakaszon legznek közel s távolbah a
leképezett tárgyek élosek. Persze a kisebb nylláson át kgve-
'sebb íény lut á táfgyakról a lemerre, edért hos§zabb idetg
kell exponálnl, [nlvel e ne§y fényerő előnyét elvesáettük.
Mtnden ió l mélyélesség és rövld expozlció sa|noe nem jfu
együtt l Ylszottt a kls mélyélesség soksaor lgen ha§zdo§.
Pl. arcképnél elé8, ha &z afc éles, 6 háttérlegjobbhaegélren
elmosódott és nem vonJa mngára a figyelmet. Szép arckép-
hez tehát nagy tryílás kell t

Még valantt a nytlás szúkítésére ezolgáló rekesdr6l..
1n cttt íolytatását látd P. oldalon.)

§zAKUzIET
Sudapc*, f6üzlet, lV, Károly körút 2Ó,

Vl, Andrássy rlt 3l, Vll, Rákócí út &HAT§CH§K É§ FARKA§



A ltggynfioribb Tlllnmosírflm balesetelr CIs azok me0elüzosg
_ A,r$a§yaí Cserkész'' egyik nemrdgt számában már szó volt arról,
hogy általában rnire ügyeljünk a vlllanykancsolóknál és mllven eló-
vigyázatossági ren<lszabá|yokat kcll szemunli előtt tartanunk. 

-Mostanl

clkkünkben_főleg azokat az okokat lsrnertetjük, melyek odah{za, aház-
tertá§ban slk&lrnazott vlllamoskészülékek használatlkor bale*et"ót tdéz-
hetnek elő.

t ógókOrorban ls jól Jegyezzük meg, hogy bármilyen alacsony-
feszültségű áram is okozltat l8€n §(ilyos izereni-séttensesel. rehet miil-
den elektromos készülék használata, tisztítása közún keltő elóvi-
gyázattal Járjilnk el, hogy a kOnnyelmü bánásmód mtatt Úatesót ne
érjerr bennünket, vagy a mt htbánkból másokat
__ _ Ie_..T sok _családban található úJabban vlllamos fózőerlény (tea-
íőző, Iábas. stb.). Ezeket bekapcsoiva solrase vigyük vtzutántÖltés
végött_ a vÍzcsap atá, rhert a c$apót rnegérlntve a-ititaael (te,bát az
_egylk áramm_al) Jutunk érlntkezésÜe és sírl}os kilnénetetű áramútést Xap-
hatunk. A villanyforraló-készülékeket csali aa elektrornos áram mtndkl]t
vezelókének eltÁvöIítá§& után töltsük meg l'

A villarnosvasaló használatakor (q cgorkész
ahol tud segít) különöqen ügyoljünk a veaeték
ópségére. Igen jó elóvt$yázato§§ági mód, ha &
konyha padlóJára (kövére) yalaml §zl§€telőt, ll-
,noleumot teszünk hasenálatkor. A vasaló íém-
tészébez az árarn bekapcsolása után ne érJünk
hazzá, rnlvel klilönösen a régebbteknél elÓícr-
dulhat a1, hogy a vasaló belseJólren elhelye.
zett fütóellenállás felmelegeddskot a vasirló
fémtestéhcz érve, azt feszült§ég atá helyezi.

Baleset okozóJa lehet e vlllamos lia|szárító
kószülék ts. Eg}ík orvosl, hettlap írJa, ho§y
pllsenben egy foüászse8éd, mlközben hajat siá-
dtott, nedves kézr,el a készülék fómrószéhez
ért és árarniitéskövetkeztében nneghalt. Benzln- '

nel ti§ztított ruhát (mlntahogy azísokan teszlk),
§ohase szárítsunk elektromos halseáiltó kószü-

§okszor ohorhat ba,lesetst 
" nu,*,,uo *ug.onsnroaott fffÍ},f,i,tT'dt:T"Íl tÍ'ffi"r.,f§l,:i'Ji?aetnórJir. - kapcsolásnál ne érlntsük meg. A gépen sernmi'

_ féle Javítást, lgazítá§t, de még a csBvek me5erő-
sítését se végezzük akkor, mlkor már a készülókre rákapcsoltuk ai ára-
mot. A legúJabb 8yártmányu gépeknól a hátsó íeddla§ eltávolításával
az áramkör ts ónmüködően megsaakad. könnyen okoabatnqk bslesetet
a detektoros készülókek le, ezcknek legíőbb oká a tudatlanság, a vosz6ly
nem lsmerése.

__ Néhány ówel ezelótt halva találtak ogy flatalembort az
albórlett e*obálóban fóllg elégvel & feJén fejha[iátóval. A vlzsgálat
mogállapítottl h9üy aq éJJeltezokrény lámpáJának zeinórja kopott volts amlkor áz tllotö flatalomber l9Jén a hallgatóval a támpihoz iryult, aa
Éram a te§tén kor§§ztül a felhallgqtóba, onnan a löldbó Jutotti valyts
a testén át záródott. Tehát mtnd a vlllpmoshuealt, rnlnd a trattgito
zstnórJát vlzogá§uti_meg, hogy nem találunk-e reJta topait, iuffinos_
sági hlÁnyt. Ha llyent észreveseünk, azonnal Ósavarjuk'át a; tllctő
helyet párszor ozlgetelőszelaggat.

A íelélesztésnél 8 fószabály, hogy a mentésl munkát lankadat-
lanul és kttartóan y§gazüLlk t aa orvÓ's érkozósélg 

"* 
.ruru.U*t}ü 

,.

A vlllanyva*aló fdrnrésaót nc éttntsük meg.

ttk. A veszély meg-
előzésére a legmegfe-
lelőbb mód, ha a ké-
szülóket hozzó'éttő
saerelóvel ldőnkónt
rnegvlzsgáltatjuk. A
saJát magunk lgazít-
gatá§ávál, javításá-
val ne koc}áztassuk
a nragunk ésahbzzá-
tartozótnk testi óp_
aégét.

.Ujabban minden
Játékosbolt ktrakatá-
ban láthatunk villa*
nrossággal működő

Vlllanyva;aláskor terltsünk a padlóra tlnoleumsz6nyeget. gfeilnekíátékokat,

r
I

Iékkel, ugyanis ae ab-
ban elhelyezett izuó
huzaltól a benzlngó-
zök lángra lobban.
hatnak ds könnyen
,okozhatnak égési so-
.beket.

.A porszívó gé-
peknél az ára.mütdg
leggyakorlbb oka a
aslnór rne6rongáló-
dása, kopása. A sza-
baddá vált vozeték
könnyen érlntkezérbo
Juthat a porszívó Ié_
mes részelvel s lgy
az érintő testén ke-
resztül zárodó áram
veszedelmessó válha-

rokat. Bzek ts otoztat *#ffifl'St5fh. frJlÍ;
rendktvül 

_ 
elö, vtgyázattal j ó vat ossággal k ezetj ük

eaeket á Játékokat, mefr le§gyatrabnan a iiit-
dön Játszó _ 

gyorelreket a földzárlat könnyen
vesaélyeztethctl"

Nagyou elterJedtek a hálózati rádiókészü-
lókok. Mtvel ozek köavetlenüt kapJák az ára-
mot, szükséglrl hogy ttt ts néhán} elóvtgyáza-
tosságl szabályt a szemünk €lótt tart§uiik. A
készülék üzembohelyezésénél ügyetJünk, hogy a
kapcsoló, a vezeték klfogástaláir sztgetelósÚ-le"
§yen, továbbá, hogy a beftapcaolásnál semrrri-
íélo máe vezetéket ne értnfsÜnk, Iegkevésbé a
földvezetéltet. §ok olyan hálózatt készülék ts
van íor3alomban, melyeknek a burkolata vqs-

I

l

Yasváaú g6pnél a.kérzül6kot a bckapcsolásnAl no
érlnkllk mog.
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A ))FEKETE-BOC§KOR..
A harang vészkongása perctöredék alatt talpra ugra§z-

totta a gyártelep alvó lakóit. Til-túl magukra hányt ruhá-
ban siettek a haranglábhoz. Pista néháúy szava elegcndő
volt alrhoz, hogy forrpontra hevüljön izgatottságuk. Mialatt
a vezétigazgató énjóből klkelten értesítette a rendőrséget,
a felriasztott embercsoport lázas igyekezettel próbálta
kézrckerlteni a betörőt. Dehát. a kéret]en látogatd szőrin-
szárán ettűnt. Mivel a rendőrsóg telefónutasítása órtelmó-
ben a nyomozó közegek mcgérkeztéig léleknek sem yolt
szabad a kísérleti osztá|y területére lépni, kün a szakadó
esőben várták a fejlernénycket. Röv'itlesen felb{,gott a
riadóautók szirénája és vaIóságos detektlvsereg özönlötte
el a gyárat. A nyomozást vezető kapitány nzonnal valla-
tóra fogta Pistát. Zuhogott rá a keresztkérclés és ő híven
a rendőrtiszt elé tárta minrlazt, ami ettól a pillanattól
kezdve történt, hogy íctbontotta parancsnoka levclét.A detektívek hajnaltájra kihámoztak az esetből min<len
kideríthetőt.

Az cgyetlen kiineluló pont a tettenérl besurranónak a
páncélszobában felejtett elsőrendű gyártmányit drága
fénykópezőgépe volt. Ez a holmi és az a tényn hogy a seb-
tiben megejtett le]tározás szerint az iqazgató vógtelen
megkönnyebülésére ml sem hiányzott a párncélkamrából,
arra mutatott, hogy nem közönsóges betöréssel kell számol-
niok. Ipari kémkedés -* hangztll.t el az cgyöntctű véle-
rnény. A riartó-aulóban előhivtltt filmtekcrcs használhatat-
lannak bizonyult. Nyilvánvalóvá vátt tehát, lrogy a betörő
még csak keresgélt az irattönreg kiizött, midőn Pista
rqjtaütöt t és lgy szánrl(,kavégczetlcll vtllt kénytclcn mene-
kiilni. A legnagyobb megrlölrbenést azotrban az a kövc[-
keztetós váItotta ki, lrrlgy a tettesnck fcltétlenül a gyár-
beliek közül kellett kikerülnic. Tökéletes helyismerettel
rendelkezett, lnég arról is 1rontos órtesülésc lehótett, lrogy
az ójieli őr hány óra tájt szokta meginni kávóiát és igy mikor
teszi szabaddá az utat az italába c§empészett altató. Tutlta,
merre kcrcsse a íot-ócreIlakapcsolót, 4 páncélkatnra ajtaját
petlig kttlccsal nyito[ta ki. ViszonI a Wcrtheim-ajtóhoz
szolgáló két kulcspárt a vezérigazgató meg a főmérnök
örizte ós okként csupán a legbizalmasabb munkatúrsalc vala-
melyikónek nyilhatott esetlóg a]kalrna arra, lrogy kirlerít-
hctetlert ítton-mótlon mintát vcgyen a kulcsokról. lIa tör-
tónetesen Pista ncm inclul eI otthonról órával lramarább,
mint *zükséges, akkor háborítatlanul megkere§hette ós,.
lefónyktlpezhcl.te volrra azL az iratot, amire vadászott,
eltöröllretett volna maga margött minrlen áruló jelct és
akkor az égvilágon sohá senki'sem ötllk rá, hogy-illeték-
telen tolakodott az acélkamrába. [Iajszálnyi véletlcnen
monrlotl; csütörtököt terve. Holtbizónyossággal hamis
volt a távirat is, amivel a íőmérnököt eltávolítolta a város-
ból. Gyanus minrlenki, aki valaha is betette ide s lábát* dörmógte a kapitfuiy a vezérigazgatóhaz és felszólí,
totta, igazolja. hol voll. lrát a belörés icleje qlntl. Pista
sem maratlhatott ki az igazoltatottak köztil. Állltásainak
,ázonnal utána néztek és hajnali félhárom voll,, amidőn
végrc, mint gyanúmentes mcgltapta a távozási engcdélYt.
'fökéletcsen kimerülten ért haza áz apostolok lován, arcán
árkokat váiL az. izgalmak éjszakája, 'Halkan osont'szobá-
jába, nehogy íclrettent§e csalátljáL, Az escnrények annyira
felzaklatták, hogy bár leroskatlásig fáradt volt,, képtelennek
tctszetI előtte, hogy lefekiicljék. pihenést keresően csatolta
íülére a rádióhallgatót ós elíorr]ította kósziiléke kapcsoló-
gombját. Muzsika után vágyottt mert a zene mindig ser-
kentően hatott testórcJclkóie és most ugyancsak szüksége
volt a íclütlülésrc. Remélte, hogy elcsípi valamelyik hang-
verscnyt közvetítö anrerikai áIlómást.-Mielőtt eltortlította
volna a skálát, morze koppant a ,hallgató membránján.
Az állomósmutatóra pillantótt. Huszonlrárntas fokál!Á§. . .
A névteten állomás. Lélegzetig órdektclertül hallgatta, majd
,szintc a lolke is bclefesziilt ó.s íelkapott cerrtzája repiilt a,papíron:

A 9 x e5yenlet mcgoltlása nem slkerült . . .

Csak e_nnyit röpített, világgá az adókésztilék, azzal
elnémull,. lls ez a nehány szó, kapcsolatban a hirte]en
eléJe iclózőctött képpel : kút jel a plrrkáfsarkon, I(ádár vékony
szálkás és V<rlkovszky [ömör, gömbiilyíi betűi, azt az órzé§t
keltették pistában. mintha silnh{z elsötétített nózőterén

üInc és a váratlanul szótcsapódó függöny cgiy§zerre kltárná
a színpad összcs titkát. Haladéktalánul me!}ísérelte alkal_
mazni szóclítíí felfetlezését ós {rj szöveget írt az imént íel,
vett távirat alá:

. . . Az iratok megszerzóse nem slkerült . . . és ezen az
alapon értelmet kísérelt adni a vóletlen által kezére játszott
telefón- meg rádióbeszélgetéseknek, összeegyeztetvc szöve-
güket mindazokkal a históriákkal, ami dddig felkavarta
életét. Mikor clvégeztc a rejtvényfejtésszerű- vatamit, a
körülötte örvónylő értelmetlenség, homály mintegy varázs-
ütósre elfoszlott és mcglátta az eseményekct a nraguk csont-
váztlsztaságában.

Megdiinthetetlen bizonyossággal tudta imrnár, ho§y a
bujkáló rö1llratosztogató Kádái- Sanyi volt, az éjsiiüa
leplét kihasználni akaró bctörő pcdig Volkovszky. Mögöt-
tük viszont testtclen vajaki rémlett fel, egy árny: a Fekete
Bocskor.

Dc kit, mit takar a Bocskor álarca ? iVíi a célja, hogy
egyrészt a diáknép nyugalmát dtilja fel, rnásrészt még
gyártási titkokat szcretne megkaparítani ?

Erre a kórclésre képtelen volt mesfelelní. Ösetönc cllcn-
ben végteletr órzékeny' jelzőkészü]ékk"ént arr(ll tudósította,
bosy a Fekete Boc.§kor tneg §zervezete súlyos veszeclelmet
készül elszabadítani.

--- Ncm, kieárt rlolog, hogy tévcdnék t * mormolta,
midőn ellenőrizte okoskótlása--hclytállóságát. A tettesek
szenrélye nyilvánvaló és kézenfekvő az is, Irogy valaki
mozgatja őkct a háttérből l lgen, cz nyilvártvató etőtlem l
Dc arlatom nincs elóg arra, ho6y bieorryítlrassak a törvóny
clőtt, hisz puszta feltevés az egész. Bizonyítékokal kell
§zereznem és fogadonr, hogy meg is szerzcm t

És késő reggelig löprcngett, jcgyezgetett asztala mel-
lett, azután harnuvá égette a feljegyléseivel teli papírlapot.

Mire kiérkezeLt A gyárba, parancsnoka mfu ott tar-
tózkoclol,t. Köszöntós }relyctt azzal fogadtat amit a detek-
tívek elórc tncRiósoltak, hory a táviraí lramis volt. A rcnd-
6rség egósz dé]előtt folyta[la a kihatlgatásokat. Pistát a
v ezórigazgató hivatalában tartották, hátha f elismeri véIet-
lenül a tettest. Sorra sorakoztak az embcrek, selrol semlni
gyanírra késztető jel. V_olkovszky, mint Pista clőre látta,
hibátlsn alibit igazolt. EjszakájáL egy csalátli estélyen töl_
tötte, h4inali ötkor nrent lraza, Nyolc tanú kardoskoclott
állítása helyessége mellett. Mirlőn ellragyta a detektivekkel
telizsírfolt. szobát, pillantása röpkén rlíilyfös lel<icsinyléssel
suhant végig 1 hatóság emberein. Pi§tát móg erre sem mél_
tatta. A fi{r keze ökölbe szclrult kabátzseb-óben, tniclőn a
távozó mórnök után nózett kelmoran,

Az ebétlszünctbcn felkerestc uarancsnokát. Néhánv-
napi szabadságot kért tőle. Géza'bá' kíváncsian forctűt
hozzá.

--- Mi szükséged van rá ?
--- Ne tessék most kérdezni. Fontos ok kósztet rá.

Később majd mindenre megfelelek .* válaszolta Pista.*- Jó, tíz napra elmehetsz _- döntött íőnökc további
firtatgatás nélkül. l

Pista haladéktalanul munkához fogott. Őrse a c§apet-
juk _rádióőrse volt és cscrkészei közül Éddnem mindegytk
szerkesztett magának rör,irlhu]lámú vevőkészüléket. Reájuk
alapította elgondolását. M€glátogatta két paJtását és szűlire-
szabott szóval elmonclta, hogy szerefné megállapltani
egylk városbelí adóállomá§ heiiiét. Miután pajt?saí'kész-
séggel vállalkoztak a íeladatra, -rendelkezésüItrd bocsátotta
a szükségcs adatokat. Éjíéltájt ő is rádíójáTroz telepedett,
az asztalra térképet, íránytűt készített és készül-ékéhez
keretantennát csatolva, fejére húzta a hallgatót. Nem
tévedt számttásában. Az aÖó jelentkezett.

_ _.. .,A 9x kifejezésére irányuló törckvés hiábavalónak
tgérkezik . . .

I-e sem írta a szöve§et. értette anélkül is. Már a2 adás
elején forgatni kez<lte -a -keretantennát, Az adóállomás
hangcrőssége, amint az qnteRna elíordult, fokozatosan
csentlesedett, végül te§esen elhalkult. Pista a térképre
jegyezte saját lakásukat, azután a tájolóval megállapítolta
&z ant§nna síkjára mcrőleges égtájat-és ezt az Íránfr szín-
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Altg hagyták magára a fiírk, rácszmélt, hogy tovább
nem boldogul egyediiü. Etldig csak eljutott valahogy cse-
kély külső támogatással, de ezután ? Már az adóállomás
helyét sem tudja házszámnyi pontossággal megismerni,
jriszen nem mehet azon a környékcn lakásróI-lakásiq puha-
tolózni: kérem, megállapítottam, hogy errefelé titkos adó
működik. Nincs véletlenül ebben az épületben ?

Hosszas latolgatás után, mint legalkalmasabbat, Sár-
mány Ferkét, a íarkasok őrsvezetőjét szernelte ki segítő
társul. Megblzható, hallgatag 5yerek volt ós lgy kereken
oléje tálalt mindent,, amit
sikerült klfürkésznie a Fekete

tén bcr4jzolta. A vastag irónvonás a lakásukat mutató
ponttól áthúzódott fél Budapesten. Valahol ezen a vonalon
kellett tanyáznia az adóállomásnak. Másnap reggel pqitásai
íelszaladtak hozzá megfigyelósíik eredményével. Azonnal
a térképre vetette a két újabb irínyvonalat. A három egye-
nc§ nem mes§ze a ferencvfuosi pályaudvartól mctszőpontot
alkotott. A metszőponton rejtözkörlött a névtclcn rádió-
állomás. . .

fiatalember és meglobogtatta a kezében tartott papír-
lapot. - Itt a rendelőcédula. Huszonöt liter tej a Légy-
utca három alá. . .

A borostásállri ráförmedt :

- Tanrrljon meg olvasni. Ez itt a Lég_utca | * azza|
dühödten becsapta a kandikálólyuk tábláját.

A sofőr a cédulát silabizálva megvakarta a fületövét:

- Csakugyan l A kiskésit l - csodálkozott fentrangon,.- Hű,' de csúnyán eltévesztettem - ós visszaemeltb a
kannát az autóra, majd keservesen elzörgött. A következő
utcqsarkon elkanyarkodott és válla fölött halkan hátra-
szólt a kocsi belsejóbe:

- No, kész vagy ?

- Kész t Mehetünk t

A kehes Ford varázslatosan rnegifjodott, krákogása
rende§ motordohogásba csapott és nemsokára beíordult
a garázs kapuján. A garázs homlokzstára íestett, kíabáló
feliete betűk azt hirdettók, hogy ott található Sármány

Ferenc autójavító üzeme. Mí-

Pista ekkor hallott el& 
ffi r"*;,I*'itíeuii§".,d*,xt;,§zör arról, hogy para

mire bíztatta fel a r

BocskorrólésvázoltaifT,li: M .i,{ , |fixT#r'i""fi,.i"i'#?lh*öterveit is, Ferke térdtkodtaörömóben.,oo^.,','ffi.,..tliw*."$?Í&x'#ái'"iiarf,í:1*:* f)e hiszen €]*f)ehiszen"íjn"?fi:j;iffiffi.,..fu.$ffi]......',.,ífl1ofl"i.ilq''T'liu?
pás t Szóval, nyomr,pás t Szóval, nr"*"tol"t3l: ' . W;g*o- ,lk t#ff- &,*Hihi$;'#3"'ltál, Bezzeg, nem hiétük magúlüat'-íi#"ii ffiffi mffi ;;H§í:ái:,.ffi,1Ferkém,
d,ezett vlgan.l- Benne,
komám t Apával maj<,.omam t A'aval raaJu.errn[e- ffim&§ffiSffi ffi ""%#fr'ffiÍ'$Ti.?'. ou.n*t*tt.zeIn dz elintézendókei

mlre bÍztatta fel a T"'rfii?t ' iffi x,;a*i:í:ikuí3,,:u,xlxfJ';gés,,egyszeriben tisztáres eg'§z€fl.'all Ll§ztalr frö: ffiffi;§il ffi ilnoffi!"#}í,"';".§f*l" jelőtte a követendő {tt,
nalbiciklireugrott"r"slffií ,ffiffit ,,., lW.' #e*:§n:yrttl,ixl*nrkezett ahhoz a fényké
aki a rrvár közelmultblaki a gyár t<ozelmuttb,an i[!!_ _{.ffiffiíf§ffi- ,,,.o ', *,. ' sikerült :- felelteoelt huszonötéves alloelt huszonötéves "r,llt:u; **,ffiffiil §&, l;§§, **: jtliii"x,,":,iüjl;hak emlékére megörölriffiiiöi'ái"iá.i.:i."áiriáiiia:$bW""'..j;#.{ffi-'..:"**&áffi{ogyott.mfiködikaleadó.
zóttáii. Á[iitonüóioöiiüiiii- W,', i-{l#i?Ífr,,illiá,§i:t#Hlétlkbgl}íx}.:|:§,majd zsákmánYáh"'"u,:}H: ]%; ffiJ1ir"fi;f,fl""t"Éi:hozzácsapta a VII/a
rándulásán készltett

közben a sofór atolóajtó

vételekből ltinagyitania cso- M{ffi,,{,,r tuK levö n.azh
monvi -niitaÁnv§án --vótt<ov_ házyók laktak.
siÉy' t ai-"m 

--Éiirtiiino"o "üóp_ Elhoztaú. a megrendelt teiet . . Kora délután mind a

rándulásán készltett lffiífi $'J{ru;lr-fril,Ji,iitii:
képet és bevonult 2
kamrává alakított szc
Ké§ő ,e§tig luzgotkodotitú, 

$,;.t,.$x"-i,i?***l#$ii
kadatlanrrl nagyító ké
vel. Mire vacsorához;a:-ü*;';§íáho; ;óTí6i: 

ffltl* '*d{:,:#t§*§ták, már sikerüIt a 91
vételekből kinawitan

mását. A vacsora végeztével farkasok órse, mlnd Pista fiai,
ismét neklfobászko<lott és abba sem hagyta, míg a felhítzott a Fecskék, az utolsó szálig megielentek Somaházyéknál.
ébresztőóra éjíélutáni egyet nem jelzeit, Sebtiben me*_ összeült a haditanács.
olvasta a képeket. Harminc,Volkovszky- és tizenkét Kádár * Gyerekek _ kezdte pista fojtottaJr. - Mindnyájan
Sanyi-nagyltása,_volt. A fényképeket- szekrénye íiókjába hallottát-o"k.--miIven 

-cJavana 
máríott enlcm 

-á--F"ek'Ú;
zárta é§ böröndbe csomagolva_ rádióját, a keretantennát Bocskor. Íudom, hogy cddig hiába íáradTatok a rejtély
l9lu, l14. §apta és így megpakkolvC óvatosan kiosont a k-iúó-ióásá. Soi haf"én-;vóTnáúá jutóit-im éi mosi liuiÍ-$onynaaJton ségem van rátok. két embeit kellené állandóan megfigyelés

*..,,*&y9ren_!!deg,,gsqt, .rclqgq, idp..szakadt a váro.sra. ilt'"riá'.'f,l'i,uT}ilf.,YTb.§ífl"riljTif;ufri'" ",||}ff*:
_Elí_9l. után. egészen kásássá sűrJísödött a _piszkos_szürke tessói, iiÍ-vaá f"tenixÖpük. . .
ködtömeg és a fövárosba igyekvö élelmiszerfúvarozó autók
véie]t6i u-gfánö§ak ciiran őÉrricettei. ü-taolaras nemjóját, Azzal kiosztotta VolkovszkY meg Kádár kéPmásait.
miköznerfr'-szokott sebességiik "csekéty tranviiaavai van§zó: .§,otaig. súgdolóztak még, .Pista, ami támpontot csak
rogtak a város szíve íelé.*Künn, a Ítits6 Ferencváros leí_ nyujthatott a_ Eét^..gyanú_§ltottfól, azt mind elmo$tal
,szótén az ébresztóre váró wárteieoek közötti t<ertieútÉil azután a tizenhat fl(t csendben elvonult. Estére már Pista
övczett utcákon. ócska. íóoett-iroia-iónóiáuto-á&ariiiii. segédőrsvezetője, Komlós Bandi és Ferke, be is számoltak
öreí motorianat< kehe§ krákopása összeveaviilt á Éó§i_ a délutáni eredményről. Kádár Sanyi látszólag céltalanul
ban-torlódó teieskannák zörcé"sével. Tétovah t<anvarpott csatangolt a városban, néhol szóba ereszkedett e8y-egy
az ervik §ikátorból ki. a másiklabuesveÁts""szoöa H"i: szintérr kóváIygó munkáskülsejű férfival, mqid kés6bb
torpiirt erv vedtettliiilseiű emeletes hái etőtt. Á vez"fő cliákfélékkel, alkonyatkor pedig a Lé6-utca három számir
lekászmáló"óott üléséről és sok ióiesliairnáia iiözfu ecv;i házban tűnt el. Köriilbelül 40 percig tartózkodott ott,
a kapuboltozat alá lódított, aiútan" bóiscngáieti. .tótoiffian azután minden kitérő nélkül egyenesen hazarnent. Alig
el sein vette úJiat á csóngógómúió];ámik;, ;-[ém-lőn},ird logy távozott, Volkovszky. látogatta meg ugyanazt a házat.
keretében boró§tas fllit. fu§úkéoti'teiiiáic t,lni. ili.-"--- ó a gyárból egyene§en odavillamosozott..,

- Mit akar ? -- Ínorrtult }orombán a sof6rre. Igy vátt nyilvánvalóvá Pista azon íeltevésének holyer
- Elhoztam a ,meírendelt lel€t . . . séce. lioív Kádár mec Yolkovszkv szoros összeköttetés-
-- Tévedés, mi nefr rendeltúrik t be"n'vahi-aIc az ismerÖtlen harmaÖikkal, aki alighanem a

- Nc tréfáljon, öregem l * nev€tett a bőrkabátos vezér szerepét játssza. Ferke beszámolója alatf olyasmi
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_]rrtott Pista eszóbe, .lnire atltlig nem gondolt, Félbeszakí-
totta Ferkét.

,--- }íorrdtl csak, rtem vették észre, hogy a sarkukban
vagytok ?

F'erke fölénycsen leg3,intett.
- - Ugl,aIr l Megfigyelőlánccal rlolgozunk t Heten-nyol-

can lopalttlrlunk utárruk szóp sor.iában. Mire valamelyik-
nek teltiínlrctnék a mögötte bandulrló megfigyelő, már fel
is váltjuk és a kövctelrző lép a helyébe. Igy esy óra alatt
nógyszer-ötször is, dc lta szükséges, többször is cseréljíik
a sortllsőt, nelrogy i§mert legyen előtte az arca, ruháj&.
Ha villamosra szálhrak, mindkét kocsitornácra odaíészkel
egy fiú és a leszállásnál, már a másik ered mögéje és nem az,
aki a felszállásig kövctte. Ne félj, nem fognak ki rqitunk. . ,
Holrrap mi lesc]kctlúrrk Kádár nyomába, Volkovszkyt.
pcrlig a Feeslcék kcrülgetik.

Pistát megnyugtatta F"crke fejtegetésc. Ilyenformán
alig fcny,cget az a baleset, hogy a kót mcgfigyelt neszt fog.

É;szaka isrnét táviratra leselketlett, azonban §€In a
pesti, sem a külföltli állomás nem adott éIetjclt lna3fuól.
Reggel ő is a tényleges cselekvés terére lépctt. FelöItötte
kezeslábas munkaru.háját, kopott vékoúy felsőkabátot
húzott, zslros sapkát csa1lott férdén a íejéi;e és ételhordó
táskáját cipelve, elballagott. ]llihgtyü távolabbra kerillt
lakásuktól, kapú alá vonuli ds amlkor előjött, bal szemét
fekete §z€mköt6 fedte. Ez a holmi tlgyszólvfur felismer-
hetetlensógig megváltoztatta arckifejeze§ét. Az volt a szán-
déka, hogy munkakereső gyanánt bckopog a Lég-utca
lráromba és ezzel eeetleg megismerkedlk azzal a bizonyos
export-importvóllalat tu-lajdonossal, De szcretrcséle jóvol-
tából nem kellett ehhez a nem éppen t(üjó űrü8yhóz folya-
modnia. A tírlotdalra készülődvc meddegélt -it kérddses
ópülettel szemköztl utcasoron és a szeme sarkából látta,
hogy jól megtermett feketeszakáLllas íérfl távozik a_váUa-
lat házából. valalni su8sllat batára alstt odaíordult 4jar(lát söpörgető házmes'terféle bácslhoz.

Éj.,É, ki ez a furcsa szakáilal §zeruet ?
A söBrögető bajuszát kétfelé törölve, me§§ondoltan

felelt ;* Hát.. . a Dlmitri, vagy hogy a írányába btji{k !
ügány az az istenadta, vagy eíéle, valami igazgató. Ovó
ga a b'áz" as§zongyák kéreskedéssel íoglalkozilt"

- Nem ]ehetne pála munkát kapni ?
-_ Annál ugyan 'nem l Tán hat -ember dolgozlk ott,

,de az is mind idegenfqjta és szóba sem állnak a tisztességes
embergyerekével. Csúf népség mondhatom. Még melédet
setn tart, morcos szolgájq v&n, au őrzi éjjel-nappat a házat
és ha a gazdája nincs bon, ki nem tcnné a lábát s be sem
ereszt senkit.

Pista a váratlan íelvilágosítás után nem találta cél-ját a munkakereső szerepénék. Vélctlenül megtudta arnlt
akart és így beszélgető tfu§ától elköszönve, tovább §ctált.
A követkéző rosEatqg egyemeletes házacska kapírlán
iromba betűs cédula tógott.

. . . ;,Szép zoba tizttcsségess munkásuriembernek ki-
,a<ló, 1-1ső emelett egy."

Pista mcglepettén füttyentett és fellramodott az €mé-
lctre. Tópörödött öreg nénike nyitott aJtót zörgetéséte.

*. Á szobát szeretném látni -.- adta értésére kívánságát.
Szegényes, ellenben tiszta szobácska volt. Pí§tq- qz

ablakboi lé-pett. Nagyszeríien áttékinthette sz átellent ház
rrtcafelöli részét és a iáz felverte bódékkal teleszórt udvart'l§.

ktveszem -i fordult gyors elhatározássel a nénl-
kéhez.

- Húsz peng6 og;y hónapra és lessék félhónapot el6re
fizetni - motyogta az öregasszony.

Pista ellenvetés néIlti,il tárc4iáért nyrllt. Még aznap
{tj lakásába tette székhelyét" erős messzelátóval és köl-{tj lakásába tette székhelyét,
csönkért távobiektíves fénvkéncsönkért távobJektíves fénykópezőgéppel felszerelve. Alvásra
nem szártdékozott ott máradni. azéit szállásadóiának aztlásadójának aztnem szándékozott ott maradni,
mondta, hogy éjszakal munkás'és csak nappal le§z otthon.

A leere§átett zsalír rései möqül azután messzelátóiávalA leeresztett zsalít rései mögül azután messzelátóJával
, házaknál szokatlan berendezéseket fedezett fel apestl házaknál szokatlan berendezéseket fedezett fel a

túlnanni oldalgn. Az. udvar maga§, üvegcserepekkel meg-

keresztül-kasul a gaz közé bttjlatva az uclvart, is. Rögt,iirr
ráhibázott rendeltetésükrel villatnos riasztóberendezés.
Amikor pedig ugyancsak az atrlakbóI l'clvctt, a lrárnras
számúr házba- ki--iiejáró etnberekct ábrázoló fényképekríil
s fiúk jó pár valakire ráislnertek, altik Volkovsz-kyval
mcg Kárlárral szót váltottak az, utcán, rirlclőrlni kezdctt
elbatározása, Irogy be kell jutnia a hírzba, nretl valószínű-
leg ott rejlik a dolgok megfejtóséneli a nlitja. Az elcsípett
kúlföldi szűkszavú, <Ie annál többet sejtet"ő rádiótávirat:
,,ElkészüIni és az intézkedésekel lraladéktalantrl végre-
hajtani" megmáslthatatlanná crősítették szándékát annál
is inkább, mert a táviratot ltövető clélelőtt szokatlanrrl
élénk sürgés-forgás z4ilotL Dimitricvovicsék portáján.
Minclen arra mutatott, Irogy valamire készülnck.

Ánrde sehogy sem volt képes clgontlolni, }rogyan hatol-
hatna be ószrcvétlcnüI. Hiszcn, lra nem volnának azok a
kellcmetlen jelzőkészülél<ek és ha a szolga ncm őrködnc
állandóan, könnyű volna megoldqnia a bejutás kérdését,
dehátt...

Erre a <lehátra azután Sármán3, Ferke felelt, meg.
-_ Szóval okvetlenül be akarsz hatolni ? * kérdezte,

lnidőn Fista kifejtette keserveit. .* Hát kérlek, nem i§ olyan
klvihetetten dolog. Rövidzfulatot idézünk elő, elcsaljuk
azt a tüskésállit frátert és mtndjárt szabad az utad t

- Ne beszélj zöldeket l * Elméletnek szép, ellenben
bogy vinnénk kóresztül ? .-- tamáskorlott Pisiá.

-* Amit mondtam, állom, elvégre víllanyszerclós a
szakmám és a többit is blzd rám t 

--erősködötl 
Ferke, -*"

Hany órakor akargz nekivágni ?

- Hm l . . . Dimitrievovics rendszerint este tízkor
eltávozik és amint a megfigyelések mutatják, hajnalban
tér csak haza. Adrlig a suolgá €gymaga van. Tizenegy tájt
lehetne . . .

Tla órckor Dlmitrlevovics vatouan távozott otthon-
ról. Hfuomnegycd tizenegykor az exprrrt-import rrdvaríll
batároló mellékutcákból két sötét alak louakotlott clő.
Egyikük a §arkon szomorkodó villanypóznához tartott ós
mászóvasával mókusként kapaszkodott fel a sudfu faoszlo-
pon. A drótok vonalához érve, íogóval gumikeztyfis kozé-
ben a huzalok közé nyúIt. valamit moto§zkált és a követ-
kező másoclpercben kÍ{tuát a Lég-utca háromban mlndcn
fény. Sfumány Ferke teljesítettd ígérete elsó részét. Le-
csatolt maszóvasait a fal aljához rejtve, öccséhez szólt
aztán:-; Gyere, Zoü t

fu aÉár &ót benltvizált korhelv. danázva dülöncéltek
utcahosszat. Mld6n a Üermas szárnh'kapu ele értekiszín-
leg össaeverekedtek, csatájuktól hangzolt az utca.

- Majd adok én neked - üvöltötte Zalt - azzal
vasdarabot rántva eló zsebéből. bőszen a kaDu melletti
ablakbq várta. Az ablaktábla zéncve zúzódott-miltíomnti
derabra. Aionnyomban kic§apódoTt a kapu és a borol-
váIatlan kapur idtetozva kiiontott.

.- Nem takarodtok innen t ? -- ordított a vmekedökre.
Do tzok bíz' dulakorltak rendületttítüt. O&,öU6l fóntott

neklk,. hogy rzétverje őket és,megbosszulja az ablak-
betöttgt, ám etkor a verekedő pfu szótumott. Fgrke cán-
cgot vetett a hivatlan bírónak, a]zután * -vesd el magnd --.
mindketten nyakuk közé szedíék lábukat. A kapus sz]örnvű
ide5ennyelvű-szttokáradattal lódult utánuk. Zoil hátia-
fordultában kés látott meccslllanni üldöz6lük kezében,
Méc tnkább íutásnak veseíT<edtek. Eívszcrie a sötétből
kerékpáros rendőrJár6r nrerült ret. Feíteek beugrottak a
Blnálkozó sikátorbe és {gy a rendőrök ószre sem vették
őket. A dühöngő kapus viszont egyencset a járőr karjába
szaladt. kicsavarták az ord,ltozó férfi kezéből a kést és
amikor ellenkezrti próbált, megszijjazták é§ maguktal
vitték.

_ Ferke teljesítette vállalt feladata második ró§zét is,
sokk_al jobban, mint elgondolta. Kicslt kililregte fáradságát,
mqjd _három rövi_d sípszót hallatott. A sáabad ösvénytjelzö füttyre szü_rke árny vetette át magát a Lég-utÖa
hfuom udvarát kerítő íalon. Pista volt. . .

Folytatása követkczik.
szórt kőkerltésén végestelen
tulnannl oldalon. Az uüvar maga§, iivegcserepekket meg-
szórt kőkerltésén végestelen vésis vékony villanydrót
hítzódott és effajta buzalok hálózt-ák be bokamagasságban

hogg az ember szíue naponta 100.000-szer htlzódik össze és

czdlatt 7,000 liter aért taudbbít a szeraezetbe ?
*

Nem az-e az emberi Jellem léngege, hogg az egész életen

dt ugganazt aka|uk, _ szakad.atlanul egyetlen egg cét irángú-
ban, d.olgozunk és semmítőI se engedlük magunkat útunkúól
kitérttení,
leggünk.

mínden cselekedetünkben köaetkezeíesell
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aezal, hogy aki versenyre áll, az tutl síelni, a seínvonalat
. clakígylelretetternelni. T3z az elv vezetetl bennünket az

* jiivőévi versenyekbe na8yon beleszólanak, Igy yarr ez
jtll, akkor értékes egy győzelem, ha nehéz érte negküzdeni,
Aa idei vcr§ony is nehóz ver§€ny volt, stlk a jó síelő. jövőre
még nelrczebb lenz, mert az idei verseny tapasztalatain
nevelkcrlett ifjú gárrla erős*n nregszoritja n régieket.

j_.,li,. -"-,,l:'" 
'' ,..*1._§* íl.:ljl:,'.,,..,..,,.. ll:,1,1.,.:-]], A versenyek részletes eredményeit netn közöljük,

i-.-"l*.i"".':J]..:'.l.,."}.ffegerksszlvúntlortlí|l1.sőal1""sz.Í}oeslraic§'c§.
:'*::,Yffi:ffi:#?ponttal'2.ika15.sz'Bet}rlcnG.cs.cs.5ponttal.

l l"__::i;*1§;q ' : ,:i,_- i- ._ ^ azt ar. órdekeltek úgyis megkapták, a vánclordlj as versenyek

..'',..'...'.",*"**.M.:..;,1:credményeisalegiobbidőkpedigálljanak*zalábblakban:

,r -,,{ . :: .i.. . _^. Ldq^ r|5J rLrrwlLu! !Jl.!rr.

"" ..;i-.,1 B"sa, ' ;. elmult évi versenyeknél is, a színvonal óríási emelkedése
axtli§rs{,í.:, ._;.- szonbeszökíí. A ma ólerr lévő két-három csapatnak a komoly*^Ttji' elletríelei, verlenytársai rnár n6nek, s eaek a versetrytársak

ffi;*§:§3{;-*"::."; I{rrnvédelnrl mlnlszter vd.l l-ső a 15. sz" §ethlerr G.
' ffiiÉ,, *ffi§__ffiu;ó:T:: , i:s. cs. 2 ó, í}:J'09". 2-ik a 4, sg, B, L K. cs" cs, 2 ó. 41'2S""
a,a*4F:"'.1'#.xill€a5;3ffi;.*"*:]i.i: ,.. l}r" Zscurber}, 6yula vd.; l-ső a 1§. sz. Retlrten G.

-*-%;-Yt ;"§;{,,"j';;1i i]iu,?; §u,|."lll,i;,Í;,luÍJ;,1Ő: 3. i;§i ll, il i fi§;lÍl.

a 2§1. sz. Irinyi t:s, e§, 1 ri. §{}' 4.$".

Gr. Anrlrírss3, ltlhály vtl.: t-s{í a t1. sz, I3rrcskay c§. c§.
4'§3.ü0".Z-ik a 1,1. sz. 13or:sliay cs. cs,4" §0.0t]"" 3-ik a
1íi sz. Iletlrlen G. es, t:s,5'{_li1,7í",

r\ lrtilriárr.y rttilr|,| tlllralasztotl x. jrrbiláris *serkdlsz- ,,r§lt§tT'§.'§:',.',Í,i.'Íl.:Í#Í:§:iÍoii.§.
givct,*ttt,r,t. *ir {"g,itk licgyellrróhől íchrttár 1}-én nregrentleztük. Jókai cs. cs. 12' 0it". !

Á l,tl,sttti, gvrirl_r,,iitíi irt{íltctt, jír h*vrrn. igen szép tlrctlmé- Nrrszódy.Noubauor vrl.: l_ső ir 15. sz. Ijcth,lcn G. cs. cs.

'r.l,cklttll 
alril,r{.t l*. 3,55,2,,.2_ik a 11. sz, Bocskal_cs. cs.4, 1.1.2".*_ik a 1|r, *z.,i\ vllryert},t,tr urintr:g"rl 25f.l eserkész állott rajthoz s Bethlen G. cs. cs.5,22.2,i.

*^ar.,inl volí sz*nll*lni rtzt a hirllrlmas fcJlőtlésl,. emit az el- - ir,,.^,,r^r, r,Á_.l__,líl_ . 1.cx ó ÁÁ rrÁL/1
rrrnll. ótek irlntt n r:stlrkriszsisporl felmutatott. }Ii§ f,sak - __VirlÓkiek 

vúnrllrrdíin; 1'ső a 44, sz, Ftákóczi c§, í]§,

alig ltálllut r,:v*i:l *z*l{itl rt qleikósasielíi :l §i,áiin,iiif -ilyiii 6 Pont-tal,2-i}r a 261, sz, Irin-vi tls, cs,3 Ponl,tai,
l*gvesz,crl*lntcsctrlr t,t*nit vttll,, acttlig nrost szep ,stilusial, ŰsaládoP&k §sr§eüYe : l-ső Sercgétg1 F'éli;t'105. sz. cr. cs,
kifogástalarrul *ír.líi tlserkd;zek százaival tnlálkózurrk. 40' 23". ?-ik clr |YaliczkY PÚI 29iJ, §z, c§. c§. 42' §1".

Á tnírsilt lratalntus crednrúny az e na§y§zeríl clerkósz" t. krrrosztály íu!órcrsenye. Absz. els{í armtind.Ialt!}
sz*llcrtr, &nti a l,()r§cnyaőket áthatja. tllőzésre szinte kdrós AntaI l5. §?, (l§" cs" 3{i' lJ5".
rrólkül lrelyt adrrrrk a r.tt,seny:tiík egyrrásrrak *- tanul_ I. leoro,1ztály kótsaeres leslklílverstlryc. Absz. etsií
Iratn,ának a n.rsy versenyziíle tűlctek fiirle ! .* rajtnáI, I{émelh T'ihar tí. §z, cs, cs. 1' 56".
cólná| a rendezők rrlasiltis*it el;íí lzóra a legpontosalllran II. korogfi&ly lestlilóvtr§srr,:/s. Ilgyóni első §zíkla
vógrchajtják. A verscnyetr & cserkószck viselkeclése olyan Pó*er 1l':. §u. e§" cs" 1,17. startsz. 1'tJ§.S",
volt, trogy örörn vr:lt kijztülr ttrrrrio látni és lrallani ökst. III. korosztúly lesllilóver§Onye. Bgyérri első Jabbágy

A pályák s;lokatlanrrl nehczck voltak- §zánoltunk János 11,. §z. c§. cs. 202 startsz. tr'28.75".

Március l5-én, vasárnap este lfrB
órakor a Nemzeti §zínházban

lloDISZEL ADA§T RENDEZÜNK
rővÉoNöKüNK. vrÉz NAGyBÁNyAl HoRTHy MIKLó§, MA§yAR-
oB§zÁG KonMÁNYz*JÁr*ar TI§ZTEL§TÉRE

&'-:;., .''

',M,i:#j#ry

lllendő, hogy ott legyünk !

Hivlátok meg szülelteket, a szervezóte§tületi ta8ökát é§ a cserkészet barátalt,

Jegyek kaphatók a Magyar Cser-
kész kiadóhlvatalában, Budapest.
V, Nagy §ándor u. 6, ll. €m. 3g,
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A c§ERKÉ§znT ynfiGTönrÉn§T§
InAK

(íolytatá§)

A,rrtióta Basdadban rnectudták, ho§y itt
yan á ma§yar löcsetkész, mindenütt, d9 kii-'lönösen a keresztény közsésekben cserkész-
dtszórsés várt, e§§tlec egész csapat. Alkosz
laluban, Mosszultól északta, cserkészfúvós-
zenekar is loradott."

lg32-ben lrak nagyobb iüggetlenséget ka-
pott, eró§ |radsereset §zervezett és a cser-
készet is elkatonásrrdott. A létszá,m mír
l930-ban,nyolcezetre Ernelkedett.

JAPÁN
A,mikor Nogi tábornok, az orosz-japán há*

ború világhíríí rhóse 1908-ban ,A,ngliában járt,
B.-P. társaságában szemlét tartott az el§ő
,ansol cserkésaek ielett. na2dtótve Japánba,
lnaga kezd.eményezett hasonló,mozgalrmat,
.azonban ileff tudott kEllö lisyelmet ébresz-
teni,

19t2 tava56án B.-P. Japánba érkezett. l!te,{-
iátrrxatta !P yokotramai cserkészcsapatot,
amelv angdlokból. amerikaiakból, rlánokból
és norvésekból állt. B.-P.-nek akkor nem,volt ,még alkalrna ianán fiúkból álló csapatot
látni.

B.-P. Japánban jáf tában 'hallott a ,,Kenji-
no-sha" (Erös iiúk szövet§ége) nevű ifjúsági
§zeívezettöl, amely fóként a legdélibb Japán-
han virult és háro nszáz éves multra tekint-
hetett vissza. A szervezet,ben a fiúk két o§z-
lilyra tag,azódtak. A hét-tízennégy évesek
neve ,,Cltigo", a tizennégy,huszonnégy éve_
sek ,,Nise" volt. Az utóbbiak mindig bottal
jártak, Esküt tetiek, hagy hívek lesznek fö-
ttökükhöz, ,íenntartJák a japán lovagság ha-
gyornányait, sesítik a gyengéket és küzdenek
a,hatalmaskodókkal. toví,bbá fenntartás nél-
kül engedelmeskednek a Ken.ii-no-slra lörvé-
nyónek.

B.-P. masa mondta, hogiy a JapCrn iiúknak
kevésbó r,olna szüJ<sége a cserké§zetre, hi-
szen élnek még a Kenji-no-§ha hagyományai.
1912 öszén azonban mégis ,megindult komo-
lya,bb iorrnában is a japán nemzeti cserkész-
rnozgalom, amelv az országban alakult nem-,zetközi csapatokkal, amilyen a Griflitlé volt
Yokoha nában, nem állt összeiüggésben.

Maga B..P. i§ tudta, hogy a cserké§ze§zfile
valamilyel formáJában nem volt egé§zen i§-
meretlen a japánok elóti. Amikor fiecífta'§coutins-ját, eszméjének lovagi vonatkozásai
köz,é sokat ,ielvett a japán lovagkor hósei-Trek. ''a sza,murájoknak lovasi kódexéből. a
híres ,,Bushido"-ból.

§sak a 19. század közepén tért át Japán
olyan,nevelési módszerekre,. amelyek részben
feleslegessé, tEtték a lovagi nevelést. De a
szellem fenl,maradt és nem alaku}haiott ifiú-
sási szervezet, csak etrben a szellemben. Már
tégen megseűnt a ,hübéri kor, amikor a har-,,cosok íiait rendekbe §zervezték, azonban
éltek és virultak a KenJi-no-s.ha és másnevü
üta§onló szetvezetek, amelyek a lelsóbb osz-
tályok .ifjúsását syüttötték tagJaik sorába.

Atnikoí a cserkészet bevonult Japán;ba,,csaknem ,minden ilú katonai kiképzésen ment
.keresztül és az iskolában az elió c§enké§z-
csapatok nem tudiák kiszorltani az ifjúsási
száeadokat, bár a konmány a cserkészetót,is pártlogásába vette,

l92l ,határkövét jelelli a japán csetkész-
mozgalotn történeti feilődésének ú§án, Május-
ban a japán trónöfökös Angliában tanulmá-
nyozta a cserkész,tnozgalmat és taIálkozott
a világ föcserkészével. Számos csapatot meg-
seemlélt és az angol mozgalom sokkal job-
Dan_ meg,nyerte tetszé§ét, mint az addigi
.jarpán cserkészet. itazatétve el is tendelte i
cserkészet úijáalakítását.
__Hirohito fellépése folytán tulajdonképpen
192l a lapán csenkészet lgazi születési 

-ive,
m,eí_t sem az addigi ;katonásdi, sem pedig az
1912-es yokoha,mai és a késóbbi. uqvanósak
idegen kezdeményezésfr hokkaidóí e§"súiz.ou-
kai _a|apítások ,nem voltak az ig,azi japán
c§erkészmunka kiélési tor,mái.

1,92? áprilisában Shizouka városában íolyt
le az t ncvezetes nemzeti cscrkészkongresz-
§zu§. alnely a nagy japán cserkészszövetsér
születésót hozta ünaí{ával, Tokió városa ús
tizgnki'lenc prciektuta képviseItette ma8át
ezen a gyüté§en, la3 kiküldóttel.

l92? lavaszán yolt Tokióbail az elsö iapán
nemzeti Jarrnboree, a walesi herce8 látoga-
tásítval kapcseilatban. tlírrxn napig tartott és
állítólag 33.000 ja,pín és számos klnai cset-
kész vett rószt a szemlén. arnelytől nagy
lilnet is kószítetiek, Ez volt az angol trón-
örökös clsii látogatása Japánban és a cser-
készek rnindent mestettek, hogy ar, felejtite-
tetlcn legyen,

A párizsi cser,készkonferencián Kakiehi
Uchida helyettes íőcserkósz, tlikojiro Nis'hi-
mura És S. ]]akaci, a tokiói egyeteín történelem-
tanára voltak Japán kitldöttei. A ptofesszor.
nak állandilan jóakaró rnosoly ült az arcán
ós sok érdekesséset ny*ltott exotikus külse,
iével és viselkedésével, A koníererrcia elsó
napján móE zsakettbe.n jelent meg, de azután
cserkószru,hálra ,,vedlett át", mint a ma§y&r
kiküldöttek elbeseétték, §ik §ándot így ílt
rílla:

,.Már az elsö étkezósndl odaült mellém,
Tört angolsággal me sélt a megindu|ó japán
cserkészetriil. amelynek ti§ztj,ei íóleía kiváló
pónzemberek,ból, $yáro§okból, bankárokbói
k{jrülnek ki. tsó§zetvezöie oútobicha mini§z-
ter, akit viirtak a kon§resszusra, ds nem jött
el, Két eurfrpüi külsejü japán úr ,mégis meg-
jelent késöbb.

A rnegnyltó íllés napán Takagi jön a szállo.
dájából, azontral l,t1,1,zám csatlakozik. Teljesen
,majomszerü {rca volt, valami általáno§ japáí
mosolygással, lélsze§ ínozdulatokkal, hanern
lhát az öltözete! Egy elavult cserkészkalap
volt a feje bubjára n}"omva! egészen lnrcsán
álló, vi,harszljjal, világos turistaing, ífeket€
szalónkabát alatt, íe,hér nyakkendóvel. (aki"
selnü bricsesznadrág, lent vési§ kigombolva
úgy. hosy §zétállt a két szátnya, lábszár-
védó nélkül és íekete lak,kcipővel.

|sy mentünk vógig ü Boulevard §t. 0er.
.mainen, a,hol minden enber utánunk bámult
és més a §orbonnen is mellém ült, l(iiel€n-
tette, hosy a iapán vallás isen közel ál1 a
katolikushozl ucyanú§y hajlonganak össze-
kulcsolt kézze!, . ,"

1923 §zeptembet elseién ,borzalmas földren-
§á§ pn§ztitott Japánlran. A londrrni csetkész-
központ claterrce cfiifintöl, a yoko,ha,mai
cserkészmegbizoltól szűkszavú kábelt ka.pottl
,,Minden elpusztull, pennynk sincs." Martin
azonnal !ín§gindltotta á sy{ijté§t. oíifíin, a,ítlint
tehette. me§líta, hogy hét ófa .ho§szat tet§z.
halott volt és .már halála hítét is közólték a
tokiói lapok.

A yokobarnai cserkészek három héten át
hősiesen v{gezték jótetteiket. Odavcszett
mindenük, családi és cserkészotthonuk. de
a]mint vezetóJük ls lesinkább a m§gblzotti
kalapjelvényét sainálta, a íiúk is igyekeztek
túltenni magukat a telje§ ninc§telen§é§ bajain,
A reitenetes szepiember elsején délután
Yokoüalna lánsbaborult. Két ansol c§etké§z
a rrrmok közt lelte halálát,

A löldrengések §zepieúber és október hn-
vában me§isrnétlődtek. A tokiói cserkészck
b&mulatos magatartást tanusítottek. Mes is
kaptak érte rninden hivatalos elismerést. A
hailéktalanoknak menedÉklrelyet kerestek és
típlálékuktól §ondo§kodtak. lskolákat létesl-
tetlek üat ,helyen, a szabad dg alatt, amg-
lyekben idósebb cserkésaek, esyete,mi hall-
satók tanítottak 2240 syeríheket.

A ja,pán csetkészek ncm fele,Jtették cl saha.
hogy a nagy földrengés után a világ cserké-
szei ínilyen igaz részvétel és segítségsel
lordultak feléjük. 1923 végén. arnikor Japrin
cserkószei ós csetkészlányai a háborír bóie-
Jezésének ötödik évfordulójót ünnepelték,
'hálírjukat a vilás föcserkészének küldött meg-
hatú lrásan ,fetezték ki,

Amikor a japán cser,készek az 1924-es dá.
niai Jamboreere induliak, a kormálry és a
tátsadalom anyagiIag tááosatta otei. l,tit<oi

mír igen népszerúek voltak a cscrkószek
Japánbar,

A ,magyar táboí turáui e stjén a tibof tíiz-
né1 a japárroll bambuszsípjának ritmustalan
ke,leti zenéje is felhangzott.

Érdekes, hogy amlkor a Jamboree-csapat
Tokióból elinduli, méE hosszú tétdnadrágos,
világos harisnyás, vászonkabátos, lompos ala-
kokból állt, akiken csak a §zemüveg vült utli-
formisszerű. Londonban azután acserkészbtllt-
ban átalakultak,

A táboröan gyakran telhangzo{:t csatakiál-
tásuk, a ,háromszoros ,,tíiyai tah", mite ar.
idegenek ,,Banu&i Nippon !'*-tal feleltck.
Állanrlóatr körülvették őket a ,bámulók, akik
csrrdálva nézték, milyen ü§yq§en esznek pál-
cikákkrrl" llye n piilcás et|€dre mexhívták a
ngmzetek képviselőit is. §gkan utánrrzták is
á iapánokat, de ,kevés sikelrel.

A Nemzetközi lroda 1924-es adatai szcrini
Japántlan harmincezer cserkész volt. §e a

mrlz§alont arányáiíól fantasztikus számadir-
dok terjedtek el. tláromezet c§apatfól é§ í€l-
millifi cserktlsztől lrtak és beszéltek" A dol-
sok tárgyilagos ismerői azclnban mocállepí-
tották, ,hogy ennek a tömegnek, a,mely vaki-
jában a különbözö iljúsíci szervezeiek ösr"
szessó§ét ielölelte, c§upán §§ekély hányada
tekintthető igazi cserkész[ek,

flawaiiban és más amerikai gyarmatokon
éppírsy, tttint a2 Eryesült-Államokban igert sok
japánfiú volt a cserkészek közl, min| a,lrogy
Japánban is volt a,merikai c§apat.,Bz al
utóbhi egyébként különösen az állatvódelem
terén szép példát ,nutatott a iapán iifiúsásnak.

Japánnak tengericserkészei is vottnk már.
akik elegárrs matrózruhát viseliek és tenge-
résztisztek vezetése alatt álltak.

Az egységes japán cserkészjelvényl is m*E-
állapltották. Ez tulajdonké,ppen & császári ház
szent kincseinek, a tükörnek, .a kardnak él
ékszernek komlrtnációja, anrelyekte a japá-
nok 1 |ggíl2gyobb tisztelettel néznek. A jet-
vény liliomot formál, középsű szárát a széles,
lándzsaszerű kard alkotja, Kózérlen a nyotc-
ácú csillaghoz va§y naphoz hastxlító tükör,
alatta fücsődísz és feliratos szalag,

(FolytatJuk)

Gyógyszertárokbarr hapható
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§l} év€§ Lord Baden*Po!íell, í §§€fké§{el
alapltóta, A illagyar Cserkész mele§ szere,
letiel klváo §zeleíc$ét és még ltossz&,hosszú
ió munkátl-- Ai esztetgoml 14. §z. llolló cs. cs. lcbruár

'-én 
tilrxotta trcszámoló ünnyepélyét,

A kaszthelyi it79. sz. ,,Fe|támadás" cs. cs.
ünnepély kci,eiében cmlékezett me§ 10 esa-
tendös c§apatrnunkáiáról.

A Balatonra vonatlíozó költeményeket és
apróbb írásokat: tárcákai, leírásokat. elbc,-
srélésckct ..Balatoui rinsó habok..." című
müben szerötné saját költsésén kiadni sási
flrnő Miklós lóvárosi irfi (Budapest, Vlll.-
Fiumei-,út 26). Akinck van Balatonra vonat-
kozó lrásnríive, kiildie el a ,lenti címre.

J. Ellas holland cserkészvez*tű január.?S,élt
és-iebruár 9-én a haarlemi rádióbarr elóadást
íartott e§zperflntó nyelveu a magyar népró].
Elózótes ldagyarországon is !árt s elöadásá,
ban megköszöni a tapa§ztalt yendégszeretetet
s ütlvözölte a ,magyar cserkészeket is.

8§. sz. ,§zabolcs" §§. §$. fecske őrsr
iebruírr 15-én örsi teát rendezett, A tombola-
játékon nyert minden,.fecske"-fióka.

Az Orizáco§ Ösztöúdí|tanács pályázatot
hirdetett 

^Z 
1936l3?. évi belföldi tudományos

kutató ö§ztöndíjakfa. A részletes feltéielck
megtekinlhet6k a szerkesztóségben.

Á ?91, sz. e§. §§. a nyár íolyamán Bán,
tapolcsányban volt nasytálrorbaü- Jelenlec
48-an vannak, valitmennyien ,polgíti iskolai
tanultik.

A pozsonyl magyarok * a nyomor§ó §tier-
mekek és Óre$ek me§segít*se javára * he,
tenkén! egy napon nenc dohányozna,k.

tlat darab ha§raált. de ú|onnan lmpresnált
2§(tXl§0 cm. rombuszalakú sátorla9 eladó
darabonként 2§.* pengóórt. Felvllágoslíást
íyúlt Barabá§, §serkészház.

A t00. §z. öregcserkészcgaDat ,,canz" rala
alakulásának tizévcs jubileuma alkalmával
zártkörü teaestélyt lendeu Ru Öregcserkész,
kaszinóban márci§s l4-én reste iél kilelckor.

§úlyos hátlzsák nem válik mindig örö,
,münkre még akkor sem, ha ele,mózsiával van
tele, Igtn helyes tehát, ha kiríndulásokra,
táborba olyan élemiszert viszünk magunkkal,
arni kis téilocatú,és *önnyü. Mindannyian
ismerjiik az ovomaltinet, e|l a pompás ízű,
könnyen emészthetö tápszert,,mely azonklvűl.
hogy- az izmokat és idegekei erősíti, rend-
kívül ,könnyen emészthető és a gyomrot egy-
általában nem tcrheli meg. Elkészitéséhee
pedis éppen nem }rell nagy tudományi 2-e
kávéskanállal kell langyos vasy hides tejbe,
teába csak belóle, s már is ,készen van a
kellemes, üdítö és tápláló reg§eli vagy
uz§onna,

A Bldapesti (ereskedolríl Akadómla Yég,
,eit Tenütólnak §zövetsége ós a §üdalestl
(ereskedelm| Akádémta l0?. gz, ö. sról
Apponyi Alberl öregc§ertészcslpala előatlás-
soiozatot rendez, amelyre az érdeklődőket
meghivják. Március 2. Dr. Yolland Arthur
egyetemi ny. r. tanár: A lesúiabb angol iro-
dalom irányal. Március 9. Dr, Stark János;
A telepltés problémáia. Mátcius t6. Dr, §zold
Endr,e egyetemi tanársegéd: orvosi szcmmel
az, Egyesült-Államokban. Ilíárcius 23, Dr.
Mezó Ferertc rcálgimnáziumi tanár, az t928.
évi szellemi olimpiász gyözte§e: Olympiától*-
Berlinic. lllárcius 30. Df. Kapo§i Jllolnár fri,
gye§ a Ma§yar cserkészszövetség iírsel.
nöke: Az ansol birodalOtn FyarmatpolitikÁja.
Április 6. Katona Jenó, a Magyarsír,g és Ko-
ruRlr Szava szerkcsztóje: A modern magyaí
irodaltim. Az elóadásokat minden hétlőrr este
ponto§an 7 órakor a Budapesti Kcreskedeimi
Akadémia (V., Alkotmány-utcrr 11) díszter,
mében tartja.

A §zegedl Törvényható§á8i c§erké§z [ít-
1éző Blzottság mecbizásából az 552. Petne"
házy cs. cs. rcndezte, me§ 1936 iebrurir t6-átt
a szcgedi cserkészek ö§§zetett versenyét. Á
veí§ell!,en indult a 82, t?3, 1?4, 18a. 201,
55l, §55. és aa 598, számú cserkészc§apatok.
Á veí§€ny lrártrm egymástól fü§getlen róse-
ből állt: Térképolvasás és vázlatkészítós,
hátizsákcsornasolás és kimjátékból. A tér-
képverseny helyezésel I" Wirner János 598,
ll. Kovács Mihály E2, lll, Pepp lstván 82. A
,hátizsákcsomasoiási verseny eredrnényel .L
F.alciorre Kálmán 82, Il" Kocsis Ferenc l?4,
lIl, Déry Pál 598. A kimjátékverseny ered-
,ményc: l. Korrkoly Miklós 183, lI. Feuer
0yötcy 998, llt. Roziár László 82 és Löbl
§ábor 598. A számos ver§enyz§n kíviil me§-
jelent Kanizsay-Karg Györsy ezredes, a
flelyi Intéző Bizotiság elnöke és számos
cserkészparahcsnok,

pályazathlrdetés. A parinonhalmi f őmonostori
konvent felhivja a reálgimnáziumok és simná-
zi*nrok azon VIll. trsztályos jeles vagy jó

Az őrsvezető önképrése
Örsvezetől tanfolyami iegyzetemben néhány

*ondolatot iegyeztem íel az őrsvezetö ön,
ievelésére vonátkozóan. Ezeket összefoglalva
ar alábblakban adom:

l. Régl, taparztalt órrvezstó ismerógeim
véleméniét klkérem éty-e8y me8határozott
6rsveret'ői kérdésben. Gyakran berzélgetek
velük őrsvezetói kérdésekr6t. lgy a kiíorrott
véleménycket, tapasztalatok eredményeit már
készen kapom s ez€k6t íelhasrnálhrtom őruöm
vezeté§énél.

2. Rélztveszek a régl órsvezet6k által ren,
,dezett órsl örsze|övotelekan, kirándulásokon.
ltt alkalmam nyilik arra, hogy ar 6rsvezetés
&isebb"nagyobb fo8ásalt, ü3yesté8elt a gyakor,
:llatban megfigyelhe§§€mt eltaáulha$rm.

3. RésztveszoR, korületl és otsá3os 6rs,
vézetól táborokon. llyen kiváló alkalmakkor,
amikor az ország kúlönböz6 vldékeiről és
legkülönbözóbb csapataiból gyülnek ösrre
a válogatott őrsvezet6k, rövid ldő alatt sok
érdekeset ér ríiat tanulhatok.

, 4. Megismerém i, 8nivQzétói rzakiradalmat
és állandóan használom art.

9. Pedagógiai kérdésokben, nagyobb látó.
kört, több tapasztalatot lgénylő esetekben
íeln6tt (ti§zt} v§zétőmhöz íordulok tanácsért.

6. Ránavelem ma3am arrat hogy ne csak
magamért, hanem az őrcömért ís dolgozzak"
Arra törekszem, hogy gondolatvilágom ne
.caak a magam §zemélye körül íorogion, hanem
,az §rsöm tágabb érdeklődési köréhez iga,
zodiék. Bella Dersö.

e lómenetelú és pélalás magaviseletű tanulóit,
kik a szerzetestanári pályára hivatá§t ér§z-
nek és a pannonhnlrni §zent Benedek-rendbe
lépni rihajtanak, hosy felvétcli kérvényüket
az első félévi iskolai Értesíióvel va§y ennek
hitcles másolatával. orvosi bizonyítványukkaI
é§ keresztlevelükkcl felszerelve, lehetöleg
isazsatósát{uk útján, i. évi április hó 1-is
külrtiék bc a főmonostori perjeli hivatalnak
Pannonhalmára (tjvör,m,). Kérvényükben ok-
vetlenül iclezzék azt is, hogy 14 évcs koruk
óta hol'töltöttek iesnlább 6 hírnapot egyfoly-
tíban.

A ci§ztercl Rond üe}vóteli pály}i'zatot hirdet.
Fetvételte jelentkezlretnek olyan VIlI. osz-
tálybeli, róm. ,kath. tanulók, akik tanulmi-
nyaikat jeles vagy lesalább jó eredménnyel
végezték, erkölcsi viseletük péltlís, a szerze-
testanári pályára hivatást éreznek magukban
s a pályához megkivánt, erős, egészsé§es
to§ti szeívezetel bírnak. A pályázók ielváitli
iolyamodványukat clntemre Zftcte (Vesz-
prémm.) "_ lehetőles a helybeli igazgatóság
írtján - íolyó évi március 15-ig teriesszék be,
A íolyamodványokhoz rnelléklendő: l, a ke-
resztlevél, 2. a .bérmálási bizonyitviiny, 3. r
Tanulmányi Értbsítö vagy hiteles másolata,
4. orvosi bizpnyitvány a páLyázó ,egészségi
állapotáró1,

Szép alburuot, útlehá§i szivesen nézege-
tünk nrég akkor is, ha magunk nem vettünk
részt a túrán vagy kiránduláson, mivel általa
magunk is vésigélvezhetjük _ baj és fárad-
ság mentssen - az írt minden izgalmát és
szépsógét. A ma8yar cscrkészetnek volt dia-
dalmenete a nyári lengyel nemzeti nagytíbo-
ron résztvevö .magyar c§oport útja. Minde-
nütt ünnepelték óket, szívesetr látott, kedves
verrdések voltak. Márton {-ajos pompás raj-
aai. a iénykópek tömese. a résztvevók nagy_
szerü beszámotói iellemzik a Doró fiábor
sze rkesr,tésében megjel.ent, Lengyelíölúön
clmfi l12 oldalas lreszámolót. A Magyar §ser-
készszövetség adta ki, fua 2,* pengö, kap-
ható a Magyar ostrkész kiadóhivatlátran,
Budapesten, V., Nagy Síndor_utca 6. Csekk-
szárnla száma: ,,M:rgvlr Cserkésa, udap€§t,3|^42E.* -A(9

A lralál mindlg nrcsdirllbent, akkor azonban
különösképpcn lesújtó, amikor máról,bolnapra.
egyik percröl, a másikra ragad el közülünk
egészsége§, .életerűs iliírt vasy léríit. Fodot
Ferenc társelnökünk iiít, zaltánt, a Ludovikir
Akadérnia ha}lsatója, a 25. §,l,, §zt, Imre cs"
c§. öregcserkészét kötetességre teljes,ítése
közben értt utól § vitt. el szerettei, bajtár-
sai és ismcrősoi ,köróbiil, azok ragy me§-
döbbenésére és mély szomcrúságílra. Emléke
élni ío!.!:o

tö2. c§. c$, Bagol.r,-rirs. tllaiulril l- Iulu,J

fi

#

f;

.{!,A íényképezó§" e. Gikk b*ícjezi:§e, §leje a l5, oldalon.)

A nyílást §zárnok jelzik. ígen fitrcsa számsor ! Leggyqkrab-
ban ilyen : 4.5, 6.3, 9, 12"5, 18, 2íl, §6 stb. A nagyobb szám
mint tu<ijuk,mlndig kisebb nyllá§t jelent.,Á számok titka,
hogy mindig cluplázni kell az €xpozicióidt t, mikor eggyel
"kisebb nyllásra megyiink át. Telrát amikor 4.5 nyllással
1i1{l0 mp-et exponálunk, akkor 6.3-n^l tl50 mp, 9-nél

ti25 mp lesz ugyanolyan jó. Ezt jó mcglegyeznünk, mert
sok feJtöréstól megkímél. Aki valamilyen nyilás tnellett
tudja a helyes expozicióiddt, §sy pillanat alatt a többi
nyilásokra is kiszámíthatja.

Ennyi ez atakalommql elég is t Ltlgköaelebb majd a gép-
í'ajtákkat fogunk tnesismerkedni t Kunfalvl._

_t
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A villámpályázat, *redménye
I. dl|. Rákosi Yikior: Korhadt íükeíeszt,e,k"

Róka Oyula (386. sz, cs. cs.). Kedves Pajtás!
Örömmel vettük mind a 10 játókod. Alkalom-
adtán közöljük.

ll. dl|. llerczes F. A hót sváb. lll. Némsth
La|os ((ispest). Különösen .a,,ilonfoglalí,.t"
ietszett nekünk. Ea volt a le8érdekesebb az
összes beérkezett játékok közill.

llt. dü. 44 nap alatt a föld körüL Csonka
Józsel (73. sz. Bacsátryi cs. cs.), üzenet
Ine8y.

lY. dfi. Babay: Mi huszonketten. Binét Er-
vln (Budapest). Kar, hogy helyszűkc miatt
}eveset írtál.

V. dll, Byrttdel a l)élsarktln, Fö|dl László
(Nyiregvháza). Kedves P.rjtiI Nem sok újat
írtil, de szorgalmad megétdemli a iutalnrat.

A jutalmakat a vidékieknek po§tán kaildjük.,
a b{dapestiek pedis minden hótlön 4*?-ix
veheiik- át a szerkcsztósésben (Nagy Sándor-
uica ó).

A Vl l l. €§erké§íkerület csapatalnak
,,|ó pont" eredménye

97. sz, cc*rk6szcs&pat 470 pout. 1ú1. cs, 20t},
110, cs. 300, 118" cs, 250, 121. cs. 300, l44, cs,
35o, 152. cs. 500, 17?, cs. 320, 216" cs. ,1,50,

218. cs, 280,25'l, cs. 460, 263. es. 250, 860. cs.
360, 8$1" ts.330, 853. c§, 4Bír, 856. cs" 5$0,
8§?. c,s. 3.10, 8ö0. r:s. 3S0, 861. cs" 630, 8ti5" cs.
220} 873. cs.200, E74. cs,4150, 877. cs, 47O,
878. cs. 200, 881, cs. 400, 883. cs. {00, 884. cs.
300, 885, c§. 150, 886. cg. 250" 887. cí, 200,
888. cc. 200 pontbarr részesillt,

Pótlólrrg közöljitk, hogy a 176, c§. 410,339, c§.
600, 66§. cs, 4ír0 pontbm ré§ze§ült.

A §zegedl l(is (alendárturn belső tartalom,
ban és külsö díszben évröl-évrc szebbet
nyújt. Ezidén tizennésy eredeti §yíijtésű m:l-

gyar népdal kótáiát é§ szöve§ét hozza Buday
0yörgy iametszcteivel. Finom, szép kis ajlin,
dék lehet mindenki-számára ez a naptíf.

UZEN Az M. c§.
A hírekbon c§ak rövid köalemónyeket hoz:

haton*, .két|ük a kítek bekütdölt. lf|snek
rövlden!

Fölker Endre. Két versed is a ,,gyóztesek"
közé keriilt. Csak próbál,kozz tovább, türe-
lemmel. - áO.e§ §§ofké$z. ,,Novel}ád" ecy
nggyed oldalt §em t€nne ki a lapban. Afrikai
expedicióról í§y nem lehet trni. pajiá§l lrj
saját, itthori élmónyeidrőL Áz többet éí, -€zlpüt Zoltún, Debrecen. Első ptóbálkozás-
nak nem rossz vetsek, fiert eíedeti gondolai
van bennük. A forma majd kic§i§zolódik idő-
vel. * Juh*sz Tlbor. l(alocsa. §sak ,,Az én
aíckópem" nem tet§zikt Mire jó fiatalon ez
,a vitágiájdalmas hang. Nem lehet ez 

^ 
te

igazi arcképod! _ Kassay F. László, 6yön"
:syö§. Az ,,Optimizmust" bizony keitévá§va
iköeöljük, meít i§y jó, A másik kettő ke-
vésbé. különösen a tartalmuk nem való nyil-
vánosság clé! - Fógel István, apród. Nyúl-
larknyi lrásod nEm mebet a nyomdába. ríi-
,szlen olyan keveset mondasz benne ! -- Ke-
resztényl Józsel, Budapest. A ,,tlimnuszt"
má§kép kellett volna megfognori, hogy csat-
tanója legyen, Igy ellaposodik. A ,,Tavaszi
történei" helyes kis vers! ! llanke Yllmos.
Á, hábotr1 véresen komoly dolog, kis pajtá-
som, .rzza! ne tréiáljunk! '-- N. Bé'a, Roalota.
Ilyerr nehéz és kötötl túmához (tlesyi be-
széd) sok_sok,elóianu}mány és syakoriit kelt!
.Miért nem próbálkozol ;könayebb condolat-
tal? * A, Y. m. nóla. Verseid jók, a közöl-
hetök közé kerültek, Eredeti gondólat. hocy
népdatt 1rlíl, Lz érettségihez kívánok isen jó
munkát és jól mqqérdemelt sikert. - ktem
Jllárton, Tolna. Két versed reménykedve
vária, rnikor fogynak el a régebben várók.
Akkor majd lehozzuk őkei, - .l$. L,, Kéte8y.
háza. Gyönge is. szomorú is a versed, Nem
;kívánkozik a lapba, - Bottyán János. Fiatal
vagy még a verseléshez. kis komám! Ahhoz
sokat kell olvasni, tanulni. Jó verseket ol-
vasni, poétikát, stilisztikát tanulni. _ Földl
Lá§zló, Kőfö§ladány. naj, Laci, ezúttal nem

.maradt a rostában sernmi. Többet irsz, mint
amennyi jól ki tudsz dolgozni. Róvid§é§, §si,
szolás. helyesílí§: ezekre sondolj csy kicsitl

- lndlánok között. tlihetetlenül zavaros irás.
az elhihetősés tchetösése nélkül. kár volt a
szép írósépelésórt, * Grizler fiyula. ilát
nem mindig papsajt, Gyuszi fiam! Mind a két
cikkbőt lehetett volna jót kihozni, de ezútlal
elnagyoltad. ".- B. J." §aúlhelv. Hnzafias ver-
sed tele van 'köz"hellye}. Szerel,mes. epedii
verseket pedi§ nem teszíink a lapba. tlrlgy
is gondoltad? * F. l,, llévlegyörk. Kedves
ötlet, Pistikiim, hogy verscs lcvéllel küIdted
be kó|teményedet. Ölelünk érte s ha majd
Jobbakat irsz, le is közöUük, - G. LalG,
Pécel. A ,,Testvérda}" jó, a másik eróltetett,
Nem igen §rteui, mennyiben hirdetnek a
csiltagok isaz§ágot 'a magyarnak? - Ö. B.,
Tatatóváros. Egyik versedet kózöljük. A má-
sik kettőnél mós nem. bírsz a gondolatok és'
forma srilyával. ,* Vlator.,,,Rakétázunk" c.

versedet és a sz.avalókrirust alkaklmatliitn le-
ktizöljük. Á mírsik két vers kevésbé sikerült.
Novelládat várjuk.,,Őskeresztén},i alázat-
tat".."i'Nrl, ntr! * §l3.asok. §zsged. K, t'.
verseit még nem közölhetjük. Az elsőt nenl
érti meg az olva§ó: nem tlrdni, kinek szól. A
másik semmi újat nem ,mond, A,kad oit talán
jobb is! *-' f'. L. híradó katona. Mind a két
versedet a közölhetökhöz tettük; De ko§zier
Alya rnár kót évvel ezelt5tt megvátt a szer-
,kesztőséstől. ** Balosh Tlbot, 422. A tábori.
mókát iól mexíttad, csak kár, hogy az eset
nem valami nasyon köveié§íemÉltó § §zéít ilem
is hozzuk. Versed legnagy<rbb hibája a .-*

ltossza. ** Udyardy Miklós, §ebrecen. ll1,e§-
lepóen jó természetmegiisyelé§t tüldtél. Le-
hozzuk, de összel, t7ozz,ilva|ő fényképeid
nincsenek? Mert akkor rnejd mi keresünk e§y
p^tat, *, S,óha Zoltán, Ispánk. Nagyon jó,
iirlnak való lrás, ,,Remólsm", ho§y valírban
átéltetl? I-ehozzrrk! tla több ilyesféléd van,
csak dolgozd ki nyugodtan ,és küldd be. -*
Kovdcs l(ároly, Poroszló. lgen jó ríondolat,
de miérl nem elevenlted meg a ftrlusi ,,tílbor-
tüzei"7 í{ozgalmas, élő ,,riport" ,ksll nekünk.
zamato§, népies kiiejezé§ekkel! lvlesc§inálod?

- Ouo vadl§ §92. Törekedj fiúsabb, patto-
góbb, közvetlenebb,kiíejezésrrródra. lgy nert
veszik be. * Rohrerlöld. Mindké! versed
alapelgondolása jó, ile a kiíeiezésekkel més
crósen tküzködöl. A játékaidra ,kíváncsi vol-
nék,, *- Berta János, (tlólegyhóza" A rövi-
debbik versednek főként a tárgya érdernelte
ki a közlést. Fényképedhez talán írnál valami
€rriekeset Félegyházáról? * §ágl István,
§zeged. lmre pajtásotl versét egy kis csinosí_
tással a nypmdára várók közé soroltuk. -R. L. Köszörrjük az öilcleket. E§yiket már
más is meglrta. * Bohta llllklós. Kedvespaiti. Rajzodat megkoptuk. Sainos, nagyon
gyengc § így nem közölhetjük" Még sokat
,kell fejlödnöd. .. - N. §y. Üsyet elifltéztiik,
A jelzett kérdésekre az irodalomtörténet iosja
megadni a választ. A ielzett cikk helyett, olyat kütdjól, ami minden olvasót érdeke}! *
}lelyszűke mlatl nem közó|hetőkl kis csóna-
kunk a DunánMAGYAR GYÁRTMÁNVt

ÉIETMENTÉ§
A főcserkész úr őméltósága 1936 február 8-án élet-

rnentéséft ,a következőket iutalmazt3,,jó munkáért" élet-
,mentő kltüntetéssel :

lfj. Bagó Károly 407. sz. csapatbeli budapesti segéd-
őrsvezetőt csónakkal yégzétt menté§éért,

Belcsák Barna l4. §z. csapatball esztergomi öregcserkészt
,úszva vé8zett menté§éért.

Csuti Gyula 447. sz. c§apátbelí budapesti cserkészt,
csónakkal való mentéséért.

Karsány Gusztáv 28. sz. c§apatbeli, pe§Bzenterz§ébeti
segédvezetőt, csónakkal való mentéséért.

Lantos lános 577. sz. c§apatb€li, csongrádl c§€rké§zt,
úszva végzett menté§éért.

Lehoczky Gyula 28, §z. csepetbeli, pestszenterzsébeti
caerké3ztisztet, csónakkal végzett mentéséért,

ld. Nagy János 28. §z. csapatbeh, pes*zenterzsébeti
vízicserkészt csónakkal végzett m€nté§éért.

lf|. Nagy János 28. §z. c§apatbeli, pestszenterzsébeti
vízicserkészt, csónakkal végzett menté§éért.

§zaktor János 28. sz. c§apatbeli, pest§zenterz§ébeti rel-
yezetőt, csónakkal yé8zett mentéséért.

Turi Lalos 577. sz" c§apatb€li, ca§ngrádi 6rsvezetót,
úszva végzett menté§éért.

Tuson József l40. sz. csapatbeli, rákoscsabai segédőrc-
vezetőt, vonat elől való mentéséért,

{t

A főcserkész úr őméltósága l936 február 8.án a követ-
kezőket ré§ze§ítette dícséretbeh :

Bagó Géza,
Becher Géza,
§ándor József,

. Hermann János és
Keil Ernő 28. sz. c§apatbeli c§erkészeket, csónakkal

végzett életmentésben való közreműködésükért"
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llrlvatvezetö: 223, PL§z. cs, cs" Budalresl.
B€küldó§i hatÁrl<lő március lá,

Itteg|eitéscket a kőuetkezö cimre küldd:
Maggar Cserkész szekeszlősége, Budapesl,

V. Nagg Sdndor-utca 6.

Budapestiek személyesen is,betrozhatják
a csorkészszókházba.

l. Mllyen állatok ez€k l
Pontos meghatározAst küldtetek be. (§pe-

man |elu,) (P--P pont.)

2. Beküldött hírek
(1-1 pont)

l.
A napokban jutolt nyilvánosságra az a ,hír,

,hogy Budapesten a vL kerületbqn felálllüák
az clsó cserkészginmáziumot, melynek ítgy a
tanárai, inint a diákjai rni,nd cserrkészek
lesznck.

?,
A világ }ochosszabb ,utcája a chicasói Wes-

tenn Avenue. ,llossza 35 
'ücilométer. Yagyis a

bejárása több mint 6 óráis tart. Utána ,min-
gyált ugyarrebben a városban levó tlolter
street következik.

3.
A ,,Klnai nagy fal"-ról, mely a Oóbi siva,

tas,tól a sárgatengerlg halad, ú}abb mérések
rnegátlapltották, ,hocy 3000 km. ,hosszú,
vagyis a §to,dkiholm-Tunisz közti távolsás-
nak felel nneg.

4,
Ci,ntrárban, 30,kilornéternyire Lisszabontól

van egy berendezés, mely páratlan a ma$a
nem]éjben, Esy ásyíl valr. itt e,lhetyezve, mely
napkororrggal és gyújtólEnosével áll ö§§zeköt-
teté§ben, úgy,hosy, ha süt a nap, a,kkor pon-
tosan déli l2 órakor a tmb meJege süti gl az
ásyút.

§.
Borzalnasnak lát.szó szerencsétlenség tör-

téí Budape§{slr. A Rákóczi-ít(on, ahol a i€3-
nagyobb {or8alom ,egy utasokkal megíakott
autóbusz elütötte szekér János tisztviselőt.'Az autóbuszt csak azután tddta a vezető le-
íékezni. mikor az már ,a szerencsétlen ,tlszt-
viselő rrrindkét lábín keresztül menl, A ki-
vorrült.mentök azonban me8állap{tották, hosy
Szelcér Jántmak az ije,dségen ktvül más baja
neín történt.

6,
Hatalmas tüz ,pu§?tltott a Bsszkárt vise-

grádiutcai lesyraktárában. A,kiszátlott bizott-
ság megállap|totta. hogy 6000 díb átszálló,
iegy égett el a tüzvósz a}kaimával s így a
kár meshatadia az ezernégyszáz pengöt.

ÁUapítsátok meg, hogg a |enti lrírel,
közül, melyík ualódí és ntelgik dlhir.

t.
Helyes-e a tAblán látható megbatároás ?

(6 pont.)

4. Mi a mc8f€it&e a F€keto Bocg.
kor alábbl tltkor jcgyü téviraának?

(10 pont)

,,A 9l, Hf eiczésérc irónguló tőrckués
hldbaval ó nak lg é r ke zik ;'

A Fek*te Booskor iigyet hog.ozó, nrin-
den hájial megkent, tizenhÁrompróbís
b€l§ö munkatársainIk minden fejtöróse
lriábavalónak bizonyult: gyorsan fejtsó-
teh m€ s sürg6sen küldjélek be!!

i

I

I

5. Bet0reltvények
|2 f 1toul)

5^-K-
|utalmazottak:

Fehruár ló-ig a logmagasablr pont-
,számot érték el és kaptak jutalmat:

I drb. fotópasztell teluétel (készítt:
Diskay és Tórsíl cé8 Budapest, VII,
Rá,kóczi-tit l8,) nyerle: Kallós Ervj,n.
Budap€§t.

2 drb. állatkertl belépőjegg, adla: a
Székes|$udrosl Állatkett. -Nyerte:-SzoI-
lár Andor, Budapes|

1 drb. |atóaquarcll íeluétel (készltt:
Dí.rlcnp és Tútsa, Budapest, VII., Rálkóczi-
út 1E.) nyerte: Pachner LÁszló, Budapest.

Ttlboti_ Pál: Nemzetközí őts c, köiguét
ilyefte: Áldozó §óndorr, GySr.

Tábotl szakúcskányu ée Francla beszéI-
,getések c. kőngueket nl,erte: Bilror Kot-
nó\ Pócs.,

í dtb, h6Jnlackot (aúja a Csetkészbolt
Budapest, V., Nagy §ándor-utca 6.)
nyerte: Bárkányi Dezs{í, Budapest.

Mtkszúth Kálmdn: Ai kí* púmás című
köngoét (ddia.. §cl,ottz Tesloérek kőngu,
paplr él zenemű keteskedése, Budapasl,
Ix, Fetenc-körrlt l9/21,) Ny,crte ; Kri-
vÁchy Andor, Budapest.

1 dtb. alumlnlum euőké§alei (adla a
Cserkészbolt) nyerte: Gyevei György,
Gödö1,1ó.

De|oe: Roblnzón Kruzoe c, köngoél
nl,erte: Mósáros József, Bonyhád.

2 csomag ,,PtlncQ o| Wales" kétszersűll
adta: Glasner Ede 'Rt, 

Budapesi, V,,
Lípót-körút 6.) nycíte: Horvai MiIú§"
P,estújltrely.

Harungft: , Roblnion unokóí" c. }óngr-
uéí nyertel ifj. Gátai §zilárd Budapest.
(KCs.)

Famunkúk c. köngoet ngefíe., R€§ch
György, Budnpest.

A budapesttek a Jutalmakat i,ll. ae utal-
vónyokat 1 hónapon belül a fiejtvény-
,rovat hivatalos órúri nlnrtt (héifő 4*7"[)
személyesen vegyók át a Oserkószlráe.ban.

A íebr. 13.lám hclyor mc3f€|tétc!
I. §eberségeft: l. lué$hajó: E0 'km. 2.

Fecske: 200 km. 3. Szél: S0 ü.fiL 4. Fény:
300.000 hrn. 5. Gépkocsi: 70 ,km. 6. Oyors-
vonat: 80 km. 7. Yitorlás: l8 ,km. E. Kor-
csolyr{.zós: 30 kírn. 9. Mótorkerékpár: 70
km, 10. Csiga: 4 űnéter.

lI. l. VeddlsrDó nyom. 2. Farkas elsö
és hátsó lá,bnyomr. 3. Farkasnyonr.

lII. Kedvec Magyar Oserliészl Meg,
írom, tlrogy c§apatom ta8jai §zor8alma§a,n
fognak iiogatni a ,,Mrgya Cserkósz"-nek,

mert c§apatom egyÜttesen fizetett eló a
köakedvelt lapunkra. Azon,kívül méí bi-
zományi számokat kérünk, hogy másna,k
ús eladhassunk. Amellett szereteitel érte,
aítlek benneteket, lro6y le6feljebb az lőt-
úénhet, hogy egyik cikket se tesdk iközzt!
a lapba,n. Jó munkált Pítyu.

IV. 1. Ráosos 'kapu, rácsos ebl*k. 2,
Mi füstölö5 ott a síkon. 3. Eresz alalt
.fészkel a fecske. 4. A mi sótrunk teteje.

V. Üsy, hogy az ötöók a ,bögrévol
együtl ,,kapja a toJÁsü

Reltuéngneg|eilők, olvassátok el a
január 15-ri siámban közö}t tudnivalóknt.

A rcitvóny?ovllt üzcngtel t
Detm Istoán s íöbbc&nc*. A résóen

helyes mogfejtések pontszámából o nem
tudigsal arányos ponlmennyis{et levon;
juk. 

- Yelczou tózget s töbDelrnct. Ha új
iejtvényt küldtök be, aikkor a megíejtés{ és
a nevsteket is írjÁtok oda. - Többeknek.
,A me8fejté§l feltételeket olvassálok el a
januái t&-i szármban. * fóübeftne}. Töbt>
ióIe rnegoldást, (v, egyiket rá,róJelbe) n'e
írJatok, mert ily esetb€n egyiket lem ,ve,hetjük flgyelem,be -. Többeknel. l*,
h€t6le8 ,minÉI rövidebben feleljetek. *

ltrr"n a, iu+
Lrr|, O. a lt..l
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ltDElLlE^{
Islroláínk 1934-5, tanéví állat- é§ növényvédelméről

Tavaly február clsején, az iclén február 15_én mutattttk
be a Magyar Cserkészbetr azt a statisztikai táblázatot, rnely
összes iskoláink előbbi tanévi állat- és növényvédelmi műkö-
,dését ábrázolja. Miért ilyen későn történik ez, miért nem
]§zeptemberben ? Azért, mert az iskoláli egy része sürgetésre
vár és csak ősszel küldi be a kir. tanfelügyelőségekhca és kir.
főigazgatósPgokh'oz a Jelentéseket; csak azután dolgoz-
hatják föl'ezek a tanügyi hatóságok a beérkezett jelentése-
ket ; és lu m§r mind beérkezett a magas minisztériumba és
a Magyar Cserkészszövetségbe, csak akkor lehet összefoglaló
beszárrrolást készíteni róluk. Arról van szó, hogy 7568 iskola
36 tanügl,i hatósághoz küldjön jelentést és azokat tnind lelki-
ismeretesen feldolgozzák. Nem olyan kis munka ám annak
a táblázatnak összeállítása. mint áttekintéee t De hála az
összes tónyezők buzgóságának, mégis lehetséges volt móg
eddig minden ér,ben elkészíteni a kimutatást. Miórt ne lett
volna lehetséges ? Azért, ntert ha csak az: egyik hatóság
nem küldte volna be a jelentését, nern lehetett volrra össze-
állítani az egészet, Ha'az iskoták nem küttlik be mind
jelentéseiket, az nern iltr,en akadály, legfeljebb kisebb száza-
lékot mutat az ertdnténv. Ez a számszerű ereclnrény tehát
nem felel meg egészen a tényleges eredmórrynekn lnert az
ónkortnányzati (felekezeti) iskolák nen mindenütt kütdték
tre jelentósúket az áIlami felsőbbségnek. Mindazonáltal nem
felesleges ez a seregszámla évről-évr€, mert meglátjuk
belőle, lrol van a példás ügl,buzgalom és mintaszerű tevé-
kenység és hol van a tennivaló, És egy örveirdetes általános
igazság tűnik ki e szánlbal,ételből és ez az, hogy évről-évre
teszünk egy lépést előre. De ha folytonosan egy szírrvonalon
nraradnánk is, akkor is óriási jelentőségű volna ez az egé§a
tevékeny§ég hazánkna}i nemciak közmíivelődésére, Irarrem
kózgazdaságára is.

Nézzük nreg tehát az idei nagtr, számadás eredményét.
7568 iskolánk van lnindössze, ebből elemi 6850, középiskola
166, polgári 449, képző 5{, íelső kereskedelmi 49. A madarak
ós fák napját megünnepeite a jelentósek szerint 5353 (70.7Yq),
660 ezer tanulóval ós ()7 ezer vendéggel, Az Országos lfj{r-
sági Állatvódó L,iga fogacla|nrát letette 2522 iskola 24! ezer
növenclékc. A gyakorlati madárvédelmet kerekszálnban 3000
iskol{ban lnűveltók, vagyis 2898-ban akasztottak ki fész-
kelő odvakat, 30l]9-berr állítottak etetőket és 3579-ben
ctették a nradarakat. Yógre it3t}7 iskolában (44,9Yd, 714 ezet
tanuló 350 ezer fát ültetett. Mind a két tevékenységben
haladást látunk 0.5 %_tót 7.9 §/o-ig.

§zERKEszTl : FoDoR ÁnpÁo

ez a gyakorlati marlárvérlelem és faültetés okoz annak a sok-
sok ártatlan gyerurekszívnek és az ő szüleiknek. I(épzeljük
el csak egy év gazdasági hasznát, ami ebből a működésből
országunkra lráramlik, De nem is egy évről van szó, mert az
idén lesz 30 esztendeje, hogy Apponyi Albert gró|, nagy
vallás- és közoktatásügyi miniszterünk ezt az állat- ós
növényvédelmi nevelőoktatást elrendelte. Hárorn évtizecl
alatt menrryi jót m{ivelt ez a rendelet t Nemcsak a haszno§
madarakat tápláIta, hanem az ártatlan gyermeklelkeket is ;

nemesak a földbe vetett magvakat, ültetett palántákat,
hanem a szívehbe is.

Közbc jött a világhábor{r, az sok erkölcsi és anyagi
értéket pusztított el. Dc hogy végleg el nenr pusztultunk,
a valláson kivül ennek is köszönlretjük.

Nézzük tehát, mely tankerületok tüntet.ték ki nragukat
leginkább e téren. Száz százalékosak voltak: I3ács-Bodrog
vármegye elenri iskolái 4 tevókertységi ágorr, Békés és Csanátl,
Arad- Torontál 2 ágon, Bilrar, Budapest, Fejér és Jász-
Nagykun-Szolnok elemi iskolái, Budapest és vicléke polgári
iskolái és a kereskettelni iskolák 1 ágorr. Megközelítették a
10üo1_ot: Abauj-Torna, Barartya, Szabolcs-Ung 4 ágein,
Csongrád, Jász-Nagykun_Szolrrok (tásct a 100|o-nál is l),
Kecskemét, Vas 2 ágon, Fejér 1lásd a 100o/o-nál is), Komá-
rom, Esztergom, Nógrád,, Flont, Sopron, Tolna, Veszprém
elemi iskolái és a székesfe}rérvári tankerület középiskolái
1 ágon.

A rnűködési ágak küzött, legntagasabb százalék a
matiarak és fák ünneplését illeti meg, mert ezen maj<lnem
minden iskola minden tanulója részt vesz, nríg a többi ágon a
kezdők nem §zoktak szerepelni, szülők sern járnak mindelr
isltola ünncpélyeire. Száz százalékot tehát nem is kíván-
hatunk ezeken az ágakorr, de azért mincleniitt észlclhetó a
haladás.

Hogy különösen mely isk<tlák tüntettók ki magukat, az
igazgatók, tanítók, tanárok és nrások közül kik voltak leg-
buzgóbbak, a tanulók közül kik voltak a legjotrb állatvédők
és faültetók, növényápolók, az mirr<l benne van nóv szerirtt
ezekben a jelentésekben, de itt felsorolnurrk lehetetlen, merl
egy egész ilyen lapszám tele lerrne vele, de kórjük a rninisz-
túriumot is, a kir. tanfelügyelőrégeket és kir. főigazgató-
ságokat ls, hogy isnrerjék el és tnéltassák az ő érelemeiket,
Különösen meg kell azonban említenürrk, hogy a cserkészeket
igen sok helyen kiemelik, mint e rnozgalom legiigyesebb, lcg-
buzgóbb vezetőit, nemküIónben a cserkészltlngakal is.

Ugyanazt rrronclhatjuk az elemí iskolákról is, míg a Hogy mifóle más állatvérlelmet m{lveltek iskoláink, czt
közép-, polgári ós kereskedelmi isk<rlák csak két irányban már előadtuk a Magyar Cscrkész mult évi márciusi számai-
ernclkedtek, a képzők pedig a hiányos jclentések miatt egy ban, ebben általánrrsságbatr nenr történt változás, <:suk ttz,
ágon sen mutatnak haladást. hogy egymást utárrozván, követvón a jóban, itt is haladás' Most már próbáljuk elképzelni azt a sok örömöt, amit lnutatkozik. Lz egész tevókenység íontos segédeszközei :

ez a lélekenrelő ünlrcplé§, ez, a2 erkölcsszelíditő fogaclalom, a Magyar Cserkész, a Gycrmeknaptár ds iskolai pályázatunk,

Figyelmeztessétek a Matyar Cserkész március l5-i díszelőadására meghlvottekat, hog;r az el6adás ponto§an

íé
megkezdődik ! (Nem

l rrJz
pedig nyolc

olc óralcor
órakor, mint azt a meghívóban feltüntették !)
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őp,§r ALLATJA INIÍ
Forlros

(c(rnrg lurru§r. Rend: nagddo*ók- lc§dtdd.- Kutvo'rérék.
}{azánkban a vatlászok

kétféle íarkast ktilönlröztet-
nek meg : a réti ós az erdei
farkast: Az elóbbi, a topor-
tyán a ná,dasokban, zsombék-
lálrbarr vagy a pusztárr lakik,
az utóbbi ellenben a sűrű va_
donban veri fel tanyáját. A
nreglett píddány hossza 1.6
ntél,er,, ebb{íl 45 cnr a farlta.
Yállmagassága 8|l crrr. Btlzon_
tos, tlurva szőre vörlrenyes-
sztirkés-sárga szítrű. 'förzse
szikár, lrorpasza beeselt, r,as-
kos or' a ntegnyirlt, lúIejt ál-
lnndóan felfeló tartj*,

'l'avasszal és rt.yáron renrl-
szerint magányosan porIyrizili, ősszel és télcn elieuben
falkába verődik össze. 'l'élcu a rrrél5,, lróbatr lrosszit srrrban
vonulnak, rninl az indiárrok É.s mírrdig egynlírs tryrrruába
léprrek, ú5yhogy nyonuk}ról rrtég a tapasztalt vadász
senr tudja tnegállapitalti, lrogy hány taglról írll a falka.

Vórszrlnrjas vaclászszerrverlélye nelll islncr lratlrrt.
Egy éjjel ötverr-lratvan kilornólerí is bekalanrtozik, Nerrr-
.csak a nagyobb vadat teríti le, hanem a rókrit, egeret,
sünt, madarat, lrüllőket is elprrsztítja, sőt a bogarakat,
csigákat is elfogyasztja. A hírziállatokat is nregtámadja. A
nyájat csak atldig kerüli, míg azok zárt csoportlran legelnek.

Csalafinta,ságbatt, ravaszsilglran sernmivcl sem tnaracl
,a csal&vér korna ntiigött. Vakmerősége határtalan. A ki-

szenrelt zsáknrán5rt nagy óvatos§ággal közelíti meg, majd
gyors ttgrással a [orkára veti rnagát €s lerántja" Níegvarr
benne a ktrtya mínden tehctsége; erő§, kitartó. órzókeí

tólconysága ntiatt í, ':'
rilind,eníéle esz- lritIl,lril;rlrközt felhasznál
irtásfua: golyót, Étnérget. csapllát r.5
vagy verlnet. ,\ -"
farkasv,erent il nr.
ntPly- 2.|r m. sztllcs
göclör, m:elyet rő-
zsóve|, Iotttbbal
fedrrek bc ós csal-
étket tesznek r:ija,
kerítéssel veszik
körtil, hogy Az
ember nle8i§fier-
je, a farkas pedig
csak ugrással ér_
hes§e el. Hangia
kis korában, játék
közben nyafogás* veszélyben, éh-
sógben üvijltés.
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Farkasjárás

liarkastry<rn, Kutyany0n1

llogyan védl a t€rmé§zetl szépsógeket az
út nómet uralom'? Az iltetékes kormánybiz-
tos Iegújabban több iát és cserjét helyezett
a I\lajtta viilgyében a múemlékekhez hasonló
véoclem alá, igy Würzburg mellelt két iel-
legzetc§ jegenyeíírt, valamirrt a Majna egyrlt
lközoli ligctében egy forrásokkal. birrlangocs-
kákkal változatos fcstói sziklac§oportíjt és
füzest. Ezen a helyen a meq0',íolís szerint
nl,iiton a rovarrllr és madarak ltagyun §ze-
retnek tartózkodni. Távotabb lefelé ;r Ma jna
iolyása nlellett egy elhagyoti rési kőbányai

- lestiii növényzl.ttel beiuttatva --. llgyan-
csak mi,nt,,madárparadicsomot'' nyilvánítot-
tak terrnésleti szépségéért védett holyuek,

Der Tlermagazln. Az auszttiai állatvédó,egyesület nagyan szép lolyóiratának január-
februáti egye§ített száma ismét szép állat-,képekkel jelent meg. Gyönyörű kutya_. cica-.
ló- és ,madárképek diszítik a kiadványt, sőt
ecy téli erdő is szatvascsordával, amint a
hó alót szedik ki a Eyét z.uzm6t, mohát é§
avart. yan az egyletnek ver§enypályázata
állatlényképe kre. A iőbb ci,kkc,k a mo§t ké-
lszüló iltrsztriai állatvédelmi törvényröl, a
téli álomról és a kutyák iránti szereteiről, a
lovak gondttz,ásáról és a madarak téli eteté-
séről szólnak. Vannak més hírek és könyv-
ismertetósek is. A macskavédó esyesület (Al-
penl§ndisoher klub der katzenírettnde, Graz,
Kaiser Joselplatz 6.) külön cikket kapott ké-
pekksl.

,Ez crrtls Bócsben lolretségoll" Ez a
címc a Tiermagazin egyik legújabb lrlrének.
Psy kanári megszökött és a villamos elé
került. A villamos mesállt és a kocsivezető
az utasok közreműködésével gyengéden rneg-
iogia és visszaadta remegő gazdasszonyá-

nak, E}ájtls ,kis ielenct, de nér.zük a címct:
Ez csakis Bécsben lehctséses!" Bizony. iri-
gyek vagyrrnk Bócsre, de nem azért,, mintha
ilyen jószívú és állatszerető emberek csak
ott lennének, hanem ezóri az önbizalomért
és büszkcséséít. Hiszen olvashatjuk ezt is:
,,Ez csakisBudirpesterr va,ByMagyatországtln
történbetik meg!" L)e mírs esetekben: mikor
vala,mi rút állatkínzás iordul eló, melyet
valamely embertelen ember, amilyen min-
denütt van a vi|ágon, követett e}. Olvashat-juk ezt nemcsak kü}íöldi, hanem hazai ma-
gyar lapokban is, Sőt az is eíöiordul. hogy
a ,küiföldi lapoknak magyaí honpolgárcrk kül-
dik az ityen híreket. ,,f,5 gibt nur eine Kai"
§er§tirdtt" zengi a büszke bdcsi, a magyar,ember pedig lolyton szapulia az ő vilásszép
székesfövárosát, Budapestet.

lskotálnk mu|t tanévl óllat. é§ növényvé.
delml mlikötléséröl szóló lelent6sünLet felter-
jcsztettük a vallás- és közoktatásüsyi mi-
niszterhez és közöltük a bel- és küllöldi lap-
tudósttókkal. a rádióval és a tanügyi és át-
latvédelmi szaklapokkal,

Móhésznaptár. Az Országos Magyar Méhé-
szeti Egye§ü}et 1936. évi Méhésznaptára ér-
dekes és hasznos tartalommaI jelent meg.
Mike Lajos dr. elnök és Öscsanádi Nagy
Oéza titkár szerkesztették. Nemcsak a szak-.
emberrrk, hanem az irodatomkedvelök és ál-
latbatátok is talíllnak benne élvezetes olvas-
mányokat. A Méhésenapiár XVIII. évlalya-
mába lépett. Az egycsület t879-ben alakult,
székhclye: Budapest, lx.. Ütlöi-í,t 25. Éví
5 P-ért lrrvi szaklapot és inÉyen naptárt kap-
nak a tagok.

A ml klszurk magyarságát ls el akar|ák
vllaln|. ltruza prágai egy,etenri tanát tanrrl-

mán!,t íri a krrvaslról, meiyben cseh-szlrlv;ik
iajtának mondja. Anghi Csaba Ger.'z.a röp"
iratban ,mutatta ,ki, hogy a kuvasz ösi ma-
8yar kutya, melyet a kírnok hoztak be a 13.
században.

Az elhúnyt angol klrály zsuzsl kütyála
követte snzdálát. v. oyörsy an§ol királyt
.kóvctte az ö kedves kutyája minden sétájári,
kövctte öt a ,király kedvelt íehér póni lová-
val együtt a temeté§en és ,követte lelségos
c,azdáiál a sírba is. Mióta meghalt §zeretett
ura, bánatában nem tudott enni a hüséges
állat és ,két hét alatt éhenhalt. Ez az esci
nerncsark a szegény állat mély érzelmét mu-
tatja, hanem íényt vet az elhúnyi király
gyenFéd. szeretö lelkületére is.

ll{adarat plszlulása az otatos ten8eren. Az
állatvédó egyesületek már többször felszólal-
tak amiatt, hogy a ienger íclszíne a haióktól
annyira olajos lesz. ,hogy a vízimadarak tol-
lazatát befogja és öket repulöképessésüktőt
egészen megfosztja. Dániából hírek érkeztek.
hogy omiatt igen sok madár elpusztult. kü-
,liinö§§n tle lm-sziget révésze küldöti megirr-
dító ielrentéscket. Nielsen rendőrkapitány, az.
ottani állatvédó egysület elnöke ,mentőexpe-
díciót rendezett, de ez nagyon csekély eted-
ménnyel jáít,, meri a óengeri madarakat ne-
héz volt elevenen elfogni és azután me§ter-
ségesen táplálni. Most azon törik a feiüket
a dánok, hogyan tisztltsák meg az olaios
r.izeket.

Ylskoreszter hóborútvl$olt lovak. A közép-
német állatvédő egy,esület vezetője ,kirryo-
mozott 572 lovat. .melyek résztvettek a há-
borírban. Ezek vaskeresztet kapnak sacr-
szímjukra ezzeL a le!írással: lladibajtár§.

l{Rll€§zEREl(
ruvó§ És szÁlnlnuómlxl
ZENEKAROK REMENVl

HANG§ZERTELEPE BUDAPE§T, Yl, KIRÁLY U,5§

to3jobb_
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a magyar jövendönek egy szebb reménysége. A cser-
készet az egészséges testfejlesztóssel, önálló cselekvésre
való nevelóssel tökéletesbíti a felnövö nemzedéket.

A serdül6 szervezet erósítésében nagy szolgálatot
tesz az OVOMALTINE természetes erösítő tápszer is.
A fejlód6 gyermeki szervezetnek ugyanis fokozott mér-
tékben van szüksóge építö anyagokra, eröforrásra, ame-
lyeket a rendszeres táplálkozáson íelül kell megszereznie.

Az OVOMALTINE könnyen emészthetó, kellemes
ízű, tömény formában viszi be a szervezetbe azt a
többletet, amelyre az izmoknak, ídegeknek, a növésben,
gyarapodásban levó szervezetnek feltétlen szüksóge van.

A gyermekek reggeli és uzsonnatejéból sohase
hiányozzék 2-3 kávéskanál OVOMALTINE1 az eró
ós egészség forrása.

Cserkészeknek mintát és ismertetést ingyen küld a
Dr. Wandsn gyógyszer- és tápszergyár r.-t., Buda-
pest, X., Keresztúri út 32.

A kütyróldozltol gz abol§rlulrl báború-
ban. Abessziniában nagyor sok kutya van.
Esy részük félvad álhpotban, gazdátlanul él,
Az olaszok repülötámadásai sok kutyát is
elpu§ztítottak. Most rrrár azonban sokkal
messzebbröl és sokkal elóbb észreveszik, a
repülósépet, mint az emberek és menekülé-
sük az embereknek is intóiellil szolgál.._
A Borlod, Gömör és Kirhont vár.
mqyék.és Miskolc váror klr. ten.
felügyel6je a következökben aján-

lottl a Gyermekneptátt :

yalemennyl eleml lstolánlkt Ez ér,ben az
,eddisiektól eltéröen a Magyar Cserkészszövet-
sés kiadásában jelent meg az 1935. évi Gy€r-
tneknaptár, mert az Országos Állatvédő Ecye-
sület beolvadt a Magyar Cserkészszövetségbe.
A oyer.meknaDtár ezon úi kiadása époly
változatos. éléttk és gyermeki lélekhez mért
tartal,mú, mint flu eddisiek vo]tak, söt új
rovatok lelvétclével mé* gazdagabb is. Mivel
a naptár az állatvilágból meíített sok szép
verset, állatmesét és ál}atvédelemre s a gya-
,korlati madárvédelemne vonatkozó szükséges
ludnivalókat tartalmaz, ezek kü!önösen 

^,lMadarak és Fák Napja" rne8rendezésével
l8en eredményesen használhatók {el, ezért
t&nkerületeín tanltói karának megvételro és
gyermekek közti terjeszté§í§ ezt az erkölcs"
nemesltö naptárt lcg,mehgebben aiánlom,
ára példányonként 24 fillér, l0 pétdány vétel.
.nél ecy tiszt€letpéldány. A rendelés leccél-
szetübben postatakarkpértztári befizetési lap-
pal (31.4?8 Magyar Cserkész iljúsasi lap,
Budapest) eszközölhetó. A csehk hátlapt'ára a
befizetö nevét é§ pontos la,kcímét, valamintE fend§lt példányszárnot olvashatóan kell
lrni.

klrírvaltorll| .t.tan r klrdóhlvetrlnek lr
lrú nr! ú| címodot t

KuLUGYI H|REK
A Lcvrtrzlrl Akclóhor lrott hvrlrkrt

külön lepre a?ratok (n..tyl}ró. pl. r r.rt-
Yanrm.tf.|ta...l).

A G*rkúrz Erzpcrrntlrte Ll3r a brlt
crarkószsrövetség |óv{ha8yárával XlV. ncmrot-
körl táborát 1936. |ullur l8-29nx rcndqzl
lpswlch várora mcllctt, egybekötvo a londonl
ncmzctközl cscrkéulroda és a Gllwcll-prrk
mcalátogatásával. E3y magylr cscrkósrt díj-
talrnul vcndégül látnrk a táborbrn.

Ar ésrt cscrkócrrzövrt óg 3. nrmtcti
nagytáborát iúliur l0-20. között rcndczl
Haapralu mc]lett" Salnos, a gazdasá3l körül-
ményck ncm íog}ák me3cngrdni, ho3y ozcn
a táboron mrgyar9k ls résrt vchcsscnck.

A crchrrlovák crcrkólzrzövctréj fcbrulr
23.án tertotta 25 évcc ícnnállásán* mq.
ú n ncpléróre rendczctt dírzkőzgyü lórét e pát.l
rógi várorhóán. Az clhan3zott bcszédckct
rádión közvetítct{ék az crrc r célre mca-
sz€ryrzett csapatoknak.

A hollrndl crcrkórzrzövetré3 a |rmborcc
kütíöldl vonatkozásal clókérritósévol mclbírta
Scharp J. urat.

A rvód crcrkórrak holrzar mcgfontol{r
után a morrc ál lrcmaíor pontot törölték a
a ll. és l. o. próbr anyrgából, dc mclhryytlk
r lclrdó kütönprób{t.

A íinn protcrtanl corkórzrzövotró3
nGmzGti nqytábort rcndcr Neentali mel.
lctt |úllur l&-27. kötött.

A KtE eu3urztocl dunrvrcrl tábor{br
tiibb zürlchl crcrkérr ls cljön, eklk a tábor
után ru3. körepén néhány napot Budapostcn
ío3nat tiihcnl. Ugyenrkkor valórzínűlca la
lrrznek a kcntiek lr mr. §pcnccr vczttésc

alatt. Ezok clóóleg a Brlaton mctlett íognak
táboroznl.

A vl!ó3 íöcrorkéuc ór nc|c, aUk dél-
afrlkrl uttukon maHriában betegedtck mo3,
már tcl|cren megyógyulok óg résztvcttck a
dólaírlkal Jambcrce mcgnyltásán. Az ercdcti
tervnél azonban korábban térnck vlrrza
Angllába.

Ar orztÉk §zt. Györyi ketdr. crrr.
kóqrzövotlé3 Bad lschlbcn rcndezctt sívcr-
scnyt, lmclyrc 1 mtyar crcrkérzck Ic hlvr-
trlollk volak §a|nos, rz id6pont, ícbruír
8-9 ncm tctt. i rérzvétglt lohotóvé.
' Ar orztÉ* crcrkóulzövotrég februír
25.én rcndgrtl Bécrbm r ha3yományos cscr.
kórzbáliát anclyln nrt},rdmú clókeló közön-
ró3 vctt rérzt.

Többrotdbcll órdcklüdólru czúton ig
közöllük, hogy a román nrgytáborm, amcly a
nylron Bnrró mcllort lar& mlndcridcl5 r
Mrjyar €scrkólalövctsé3 ncm kapott mcg.
hívlrt.

A hollendiel |lmborcc ügyóben ez Ol8.
fobruár l2.ún több nqyiclcntösé3ű clvi ós
jyrkorl*i hrdrozetot hozott, amcly r{*lc-
tc§cn a rziivctré3l körlcvélbon közöltctik.

Az angot crorkórzrzövctré3 V. Györjy
klrál7 clhal|lodsa alkalm{vrl klíaiizctt rtrz.
vétünkct mclcghan3ú lcvólbcn körziintc mcg.
Ulyrnaz rlkrlomból r Budepestcn rzókclő rn.
tol kövct lcedte név|o3yót e Crcrkéfl.
h&brn.

Az ln3rlül örr8rrrrkőrzébor rlkalmíval
rendczctt klállítárbrn szcrcpló ma!|ir atir.
kárzklrdvínyokrt e M. C§. §Z. a rvád crcr.
kégzróvotsét könyvtlrának e|ándékoza.

Llctrfonrtclnbcn lctrrtóztettek cty m!.
gyrr lloorkórzt.
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F€AGHAffi, H§H§$H€,]
A srerkoszúó§t iíórrylt!& l Éry §mll

p éIdóíadó lsiscs e,ílré§gelí
iliót.a a cserkészet virágzik az öt vilírgrészcn, niuden-

téle fiítkból leltek nrtlr cserkészek, tls a cserkészekből is
nag},olr sokíéle etrrber lett. De hallottírtok-e, hogy már
valóságos szent éle tíi is ]ett közülük ? Persze, ntlut tigy kell
*zt érteni. lrogy olyan jóli és rlerék fiúk voltak, anrilyen_
nek a jó lsten nirlden gyereket szeretne, de arlrilyen
csak nagyon-nagyon kevés irkarl köztük,

A szent életíí gyernrekek óletrajzai közt két kis
,cxerkészfiúra is akacltam"

Tlrrrye §arrdi, Dél*Ftelgiurnban sztiletetl., Charleroi
,(ejtstl: Sarleroír) közelében, 1912 rrrárcius 1?-én. Egész
.kicsi élcltóben crősaliaratú és nagytrrr vitlám fiúrcska volt.
llu}atságos mtir az is, ahogy az iskolába kerúlt, A bát1,,ia
már clső elernibc járt, ris ő is rrag;-ort
szerctett volrr* vele menrri. lllszökiit,t
bát, hazulrót é§ egi,ene§en az iskolítlrn
futott és ott nlegsztilitotta az egvik
osztály lanárát :

. "-" A tiszlelcnrlő igazglrtó úrhr:z.
szeret,ll(,lt ntclrtIi !

A tanár tir lltosol5,.goít. ós az ötóves
csöpp íiút bevezette alrtra az osztál_1ba,a
ahoi az igazgalei úr lanitott. Randi
il.t bátran a dolrr:lgdrhtlz nrent ós lratá-
rozotl. harrgon igv szólt :

I(edves igazgató testvór, ttl
már ismei,sz engcnr. }in az Albert öccstr
vagyoh. Szelelnélt itt, isliol:iba jrirrri !

.Az igazgatti tcsltrlr nertt haragu-
dott rrreg a bizalrrrasbeszódtlrt. lrancltt
,rro36|1rgott., és bcírta lJrrrrd1l, az elsíi
osztál,r,ba. (lsak t orrít.rls uLírtr nrenl
lraza a kis lurkó ós csorlálkozó szülei
rnit ltdtctt,ek ll1ásL. belen5,ug641*tr.
htlg_v* Bandi iitóvcs korírban iskolirba
j:irjtln nrár, Iiz a llrrristlt atyírk islio-
litja v<ltt. altiknek l}ttrlapcsten is vatr
elettri iskrilájrrk. a Chilnrp:rgnat,
rttagyar-f raneia i sIiola,

De l}antli nettttlsak jó tarruló és
szorgalntas fiir voll,. lranent erős aka-
rata arrrl is kópcssó t.ette, lrog1, nagv
áIdozalokat lutljorr lrozni, Voll neki is.
nrint lriz<rttyára ntrktek is vítn, ptrrsclyel.
alnibe szorgaltnasan gyűjtögetl,e a kis

neki ehhez ilnahörr.vv, hiszen olyan sok lnondanivalója volt
a jó Isten száruára, akivel úgy beszéIgetett, akárcsak- uz
é<tesapjával, Es ehhez nern kell nektek §em könyv, úgy-e ?

Tízóves korában a Jezsuíták kollégiumába kerúlt.
tanulta a men§a-rnensae-t is, de bizony a futball_csapathan
is clerekasan megállta a helyét. Ő volt a legjobb kapus és az.

egész csapat, egész osztály játékvezetőJe. Mirrthogy az
édesapja nrérnök volt, I]andi sok rnindent me§tanult nrellet,ttl,
amihez lná§ fiti nehezerr jut hozzá, Saját maga állitott össze
egy llurópavevő rácliókésziiléket, amivel remekül fogl.a
I}rüsszell, Bécset, tserlint, Rutlapestet. f.ondont. Kitünően
íónyképezett is. Váratlantrl Iekapott mindenkit. Hol itt, hol
ott bulrkant fel kis nrasinájávai:

fónyes krajcárokat, íillérkékct, Retlgct.eg |crvc volt, lrogy,
nri r:sinál _a póneón. l)t trg.yszer hallott,a, arnint apja ?s
anyja arróllbeszéllek, hogy a hirborír rrriatt egly isjűerős
,iireg pap nagy insógrc jrrtot,t. IJancli trerrr habozott, hanent
kirázta az ut.olrti íillúrt is porselyóbiil ós oda,vittc az édes-
.anljáhtlz. :

--.Nózd, anytrkírrrt. ezt, itt lnin{l, írz iireg plélriintrs bácsi-
nak lrozlam !

. Neki n}aíaárr:rk rtctn Ittarirrlt serrrnlijtl, a jritékrrkrrr,
antire vírgvott. újra kellett kezdeni a gyíijtést. DÓ azórt rrc
gorrdoljátok. hrr.gy, l}ancli anlolyan alanrtlszin csentlcs gycrek
volt, akinelt, minclig c§ak a Jósírgon járt az eszc, DÖIrogy.
O tartotta j<ikedvbe,n az trgósz házat l l.'ellrúzta kis lóbaói-
káira a na§ypapa tiriási cip{íit és íg1, inrlull sótálrri, }rogy
rníntlenki nevetto. aki csuk látta. Aztán rcrnekül turlia
utáttoeni a kutyaugatá.st. [:la ezt a míivészetót prorlukáIt,*,
Banclika nem ki§ gyainyairíi§égórt:, 0harleroi iisizcs kulyái
íeleltek neki.

A tlrindig virliirrr fiú csuk akkor cstlnrlcs, ha irnádkozik.
[)e akkor aztáu igazírn ajó Isttlrnel beszólget. Netn ke|lett

- .Barátságos arcot kórek l Csak
egy pillanat ! Kösziinötn * és tnár e|

is csetlent a géJr. No, de raJz.olni is
trrdott, tanárairól porrrpás liarikaturít,
kat kószített. No tncg Bellunt 6a|tigunt-
jában Caesart, Verrlitlgel-orixot, rne§l t|

többi hősöliel rnegörcikitettc' tninl btlri*
bajnokot, kötéltírncost, frrtballcsatárl,
[,}gy-e, nenr ilyennek képzeltck c§"v
,,szentet" 'I IEaz, hogy, ekkrlr nrég tretrt
is vol! Banclika egé§zen az, de net
láthat.játok ebből, htrgy a ,,sz.ent'r ltent
varanli különös és rentlkívüli embtlr,
hanertr olyan, mint nrindenlii trr|rs, csali
kedvesebb, joblr, ol.yalr, altit rrtindenki
§aer€L, al<ive'[ iirönr egyiitt lenni, nrr-
gyon szerelik 'ri jó lstent, ils ez atl
nekil< erőt é5 keg1 t,lmet alrhoz, hog3,
olyarr nagyon jók ós hősiesek leg1,,errtlk.
Banrli is ilycn volL,

Tizcnegydves lrortllran cstlrkósz lel t-.

". és a cscrliéliztörvónyek segítctlók hOzzíi.
hogy jcllerrte ol_yrrn szépen. ol1.-a,tr rlt.-
rekasan liiícjlőtljt!k lrátra-lcr,íi pár i!r,t
alatt. A cserkósztiirvdrr.yekcl. áhitn.tos
tisztelettel lartotta rneg. alrogl, nlcg.
foga.dta :

,, 13ecsiiletcltttre i góre nr, lrr_r8y a trtcn }, -

tryire t:sak tőlern telih., rnegtc§ze|n kiit(,,
lcsségente{, anrellyel'fstentrrrurok, kiríl -
lyomnali ós hazálrr:nak tartrrz,tlm, hog5,
minclenkor §egítcli íclebaríttorrron, ós a

cserkészli)rvényt nregtartom,..
ltelgiuilbarr így rnonclják li lt}§.rdalulrl'sxtivegél"
Olyan jól m€nt nrinden; tanulás, jírt(k. Vlin<lig jílkedvil

volt, tnincletrki szerette. Anyukárja ntorrdl,a is egl,szer neki;
.-- l}anrli, nenr tudotn, hogyan llkar§z ltl 'a ntenlt1,-

országlra jutni l A szenvedóst nern i§nler((lt nincsctrr,:l,
nagy hibáicl, anrelyeket le kellone küz<loned.

De hát, a rTiennyor§zágcrt nem lelrtt ingytrrt n}egkrrplli
még§€. Azórt a jó Isten Bandirrak is adt-ltl. alkrrlurlrt arra,
ltogy hős legyen, na§yobb ltős. nrirrt rrkik nagy leltehtr!
üttek vóghez.

}tég 19t§ vak/rciójóban l}antli egt{sz őrsével ()lva!_|r*ln
vol!, alrol egy régi ronrladozó apátságot aNart*k fclépiterri,
hogy ott az atyírk ítjra ntegker.tthessók ntunkájrrkat. Igrrei
cserktlszek voltak, jótetteket vi tlek vóghez.

Az iskotaóv tnegkezdó§e előtt hárrrttrnaprrs letkigtakrlr-
lat volt. Nagy iirörn Bandinak, aki oly szívesetr lreszólgclet,t
a jó lstennel. De a lrarnradlk napon rrlyan szúrdl lájtlalmal
érzett a.bal lábán, hogy nenr turlcrtt íigyelni sc tribbó, hazlr
kellett mennie.

9B
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Nehéz volt az út is hazafclé, de otthon nrár a ldpcsórr
selrogl,an sem tudott felmenni. Csali rnegállt kinrerülttrn
úg;- kellett telvinni az ágyí,lba. §rllyos csrlntvelógyullarlása
volt, meg kellett operálni. Anyja félve nr<lndja meg Bandi-
na}i, azt hitte, nleg f<rg ijedni. De Barreli csak egy pillanatra
kontol1,odik el, azután mosolyogni próbál :

- Rendben van, anyukám, csak minél }rarnarabb l
Iszonyú fájdalntai vannak. Nővérének bevallja :

- Rettenetesen szenvedek, de rrc nrondd nreg anyának.
Elé5 baja van már így is. (LJgy-e ezt ntár nen minduyájan
tudnátok utána csinální ?)' Bandi már évek óta napi áLdozó volt. A kórlrázba is
elhorták hozzá az Oltáriszentsóget minden reggcl. Íis Bandi,
aká-rmennl,ire szenvedett álmatlan, lrossaú ójszakákon,
a§ármenul,ire szomlas volt is, nerrt ivott egy korty vizet
senr. }íindent szívesen szenvedett aa Üdvözítőért,

§emsokára íelvette az utolsó kerretet. Szülei rnég
reménl,hedtek, de Bandi megmondta egy barátjának :

- Biztosan tudom, hogy rneg fogok halni. A haláltól
nem íéiek, c-sak a fájdalom jár mindig az cszernberl, anrít
apárn és anl-ám fognak érezni.

\en,, volt hős ez a kis Bandi ?
É,s még ekkor is azon igyekezett, hogy a többi betegeket

valanril-ei íelridttsa, megtréfália, mcrt a ,,cserkész vidám."
A többi betegek szenvedését látni nehezobb volt nekl, mint
a ma83 lettenete§ ktnjait elszenvedni.

Banüt másotlszor is, harmqdszor is nre§Operálták. Egy
öreg drhtor r,égezte a míítétet, aki rnár harminc óve tneg-

szokta azL, ós
ilz egósz hálrorír
alatt is operálta,
gyógyítotla :r sok
scbcsült. katottát.

-,-, Soha ólc-
temberr nsm lát,-
tam még ilyen crős
akaratoí -* montl-
ta l3andiröl *- és
llyett csoclitlalos
tür,elmet egy bc-
teglrcrr.

Bantli anyJának pedig czt mondta;
-* A fiát igazán sajrráltam, Pedig íbglalkozásttm nerrr

igctt szoktatatLltozzá, hogy ót,zókeny legyek. Nyílt, ragyogít
§zelnében egésaen jól kivettem a íáj<talonrtól való félelnret,
de lá.ttarn az erős akarRtot is, hogy mint hős akar szcnvcclni.

Hiába volt mincten, a rettenetcs betegsóg ellen nem voll,
segltség. tsandi c§endesen, szclítl, békós arccal feküclt,
feszületéC magábor. szorította, mí8 §zülei és testvérei ágya
köríil imádkoztak. Hősies, §zép, fehér lelke így szállt fel a
jó Istenhez. Azóta a belga gyerekck egyik példakópe, akik
tisztelettel olvassák élctrajzát. De a magyar cscrkészek is
péktát vohetnek róla, mart mindig jó munkát végzett, és
mindig résen úllt,egypercre §e hagyta el magál, a legnehe-
zebb szolgálatban, a halál elótt sem.

Ilarangi L.

.*,".-

Ezer rkalulya gyuíának nyoma ve§zell . . .
A Magyar Cgcrkélr Abcrlzlnlába klküld&tt hadltudórítóia |otentl :

./)'r'
.u'}"

nása ugyan még
íolyatnatban van, de már lénye5esen kisebb adagolással.

A legíontosabb esemény a Bütyök Marci-íéle üvegcsövű
ágyú megérkezése. Sajnos, a forró sivatagi levegő és a vigyá-
zatlan teveszállítás teljesen tönkretette. Kukucsgríki sze-
mélyesen vette át, a száütrnányt és amikor rneglátta, köny-
nyekre fakadt. E tragikus hírre Bütyök Marci seamárháton
Addisz Abebába d,rkezett, I{ailé Szelasszlé a zöld ernyő
rendjellel tüntette ki.

Marci tüstént bozzáíogott egy új ágytl összeállltásához.
3 mn. átínérőjű és 8 cm. hosszúr üvegcsövet rendelt a grön-
larrdi üveghutákból. Hála és köszönet Rozmárovics Vladi-
Erirnek, áz üveghuta Lgazgatóiának, aki íigyelmes jég-
csomagolásban §zállította a nagy rnegrendelést. Ennek az

óvatosságnak tulajclonítható, hogy ne,ín olvadt el a csrrclacs{i
az afi,ikai nagy tnelegben. Az áÉyú többi alkat,rószét is rneg_
szerezték. Nagy nehózségbe kcrült két cipópa§zta doboz
előkeritése, r\ feketók csak a tirva§z po}tlpá§ ünnepén hase-
nálnak paszlát. Igaz, hogy ilyenkor csak {rgy ragyog a tckete
b6rük. Maga a négus ajánlotta fcl tlobozait, rnelyeket kihullt
zápfogak őrzésére használt. Lz ágyűhoz szükséges dugó-,
illetve parafadarabkát egy értékes hadízsákmányból, egy
olasz parafasisakból vágták kt.

Ae összeállításnál tíz clőkelő benszülött segódkezett.
A tlobozokat közepén átfurták é§ €gy kötőtíít dugtak át
rajtuk. A kötőtű végét egy-egy gyöngydarabkával, illetve
Sparryolországból inrportált viasszal erósítették rneg; a
kerekek potnpásan forogtak. Ezután aprófából nagy szak-
órtelemmel vázat keszítettek, atuít ügyesen a clobozok közó
erősítettek. Spanyolviassaal a rldzra ragasztották a parirfa
darabkát. Mqjd szelítlítctt sajtkukacokkal lyukat rágattak a
parafán és az egyik végón viasszal lezátL iivegcsövet berlug-
ták. Az ágyit elkészült s kövctkezett az ünnepélyes bernu-
tatás. . .

Abesszin biztonsági gyujtól csirsztatott Marcl a cső
végélrc. A gyufát a végónél kis korryórbóllel bcleerósltettc a

1,)' ,,

,,F.#/.a.

. Hailé Szelasz-
szíé elefántagyar-

i ból készült -}og-

,/' kefét ajándéko-
zott I(ukucsariki
főhaclvezérnek.
kukucsariki hadi-
taktikáJa az éjjeli
guerilla támadás.
Az abesszln har-
cosokat éjjel nern
lehet észrevenni,
mert feketék. A
&űvelt vadak az
éljeli harcokbern
szigoruan zárt aj-
kakkal támadnak,
hogy vakító fehér-
sé6ű fogaik el ne
árulják őkct
Egyébként ai

abesszin sóhivatal
íónöke: sócsicsó
§zerínt a sókósz-
letek erőson apad-
nak. A kutak só-

,1 ./- ,*-_- _

,-Y
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nki érdeklődik az osztrák cserkészek
élete iránt és

nki német nyelvismeretét tökéletesíteni
akarja, fizessen elő és olvassa a

,,LIOffiffillIR"
című lapot, mely az
osztrák Szent György cserkészek lapja

Címük: Wien, l, Ebendoríerrtrasse ó.

Évente 12 füzet. El6fizetési díJ P 3.§0

Díitalan mulaívány§tám.
csőbe. Á csővetígylégmentesen elzárta. Bgymásikgyujtóvala
csővet melegíteni kezdte, ínég pedíg az.orl. a tájon, ahol a
bedugott gyufa feje volt. Néhány pillanat és élénk durranás
közben lángolva, kék füstfelhöcske kisóretében röppent ki a
gyujtó 2*3 rnéternyire.

A hatás óriási volt. Kukucsariki állkapcsa a csodáIko-
zástól leesett. Tüstént áIruhás benszíiLlötteket küldtek az
olasz állásokba. Miéri ? Ezt neln tudoh, mert cz hadititok ;
de az tény, hogy ezer skatulya gyufának nyoma veszett az
olasz táborban, Jákó.

Utójelentés : Az abesszín szakértők szerint, ha az üveg-
csóből 1*2 cm_t gipsszel betörnünk (l. a fénykép) s így a
csőben lévő levegőhengert megrövidltjük, a siker biztosabb
lesz.

.lÁrÉror
Zacskópukkantás

Egy fára, vagy szobában a lámpára felakasztunk né-
hány felfújt papírzacskót. A játékosoknak bekötjük a
szemét. ,{, keziikkel tapsolva igyekeznek a zacskókat
megtalálni, illetőleg szétpukkasztani. Győz[es a pukkasz-
tás terén a legtobb eredményt elérő. 

1

Pénzváltó staíétaiáték
Az egyforma

számú csoportok
felállanak. Mlncl_
egyik csoportnak
van egy ítélőbírá-
ja, kütön-külön
egyforma távol-
ságban a csoport-
Jától. Adott Jelre
kezdódik a stafé_
ta. Az elsők a bí-

rájukhoz szaladnak s kérdik: ,,Merrnyibe kerül az ílt
I{ukutyinba ?" A bíró összeget mond, pengőn alul, pl.
,,63 fi!ér." A Játszó megnevezl azt &z ös§zeget, amit
pengőból vlsszakap a pénztáíLól. Ha aa összeg helyes, a
bíró megérinti, azzal visszaszaladhat csoporttához §

érintésére a következó szalad a bíróhoz. Az utiköltség
tertnészetesen mindig vá]tozik. Az a csoport a gyóztes,
amelyiknek.utolsó tagia a leghamarább tér vlssza a pénz-
váltástól.

Nyulvadászat
A vadászok

sok nyulat akar-
nak lelőni. A nyrr-
lacskák pedig a

káposztaföldön
szeretnének lak-
tnározni. vadász
csak néhány van,
kutya már több,
a nyulaktól pertig
szlnte hemzseg az
erdő. Fegyvertik

terlnészeLestlrr csak a vadászoktrak van. A lövedékek: fenyő-
toboz, vadgesztenye, télen hótabda. A kutyák gazdáikhoz
kergetik a zsákmányukat, sőt meg is foghatják a nyulakat
és a vadászokhoz cipelhetik. §gy jó találat és a nyulacska
halott. Ha több mint q fele a nyulaknak elpusztult, a vadá-
szok ós a kutyák gyózelmi ünrrepet ülnek. A nyulak arra
törckszenek, Irogy a káposztafejeket (elejtett almák, naran-
csok) fellakmárgzzák, Sok nyulnak a kutya lesz a veszte.

Telefón kimiátík
A vezető össze-

állít, vagy leír egy
orvossal történt

telefonbeszólge-
tést,melybenazon-
nali el§ő segélyt
kér. § beszélge-
tésben elófordul_
nak: nevek, szá_
mok, helyek, se-
besüIések stb. Ezt
lassan felolvassa.
Ajátszók eközlren
nem jegyezhetnek.
A telelonbeszélgc-

tés felolvasása
után a vezető kü-
lönböző a beszél-
getéssel kapcso-

latos kérdéseket ad fel ; például: Kit lrívtak fel ? Mi a
telefón száma ? flova jöjjön a mentőautó ? Hogy hlvják
az orvost ? stb. A játszók írásban válaszolnak és a válaszo-
kat beadják, Az a győztes, aki a legtöbb lrolyes választ
.adja. A, yezető a legizgalmasabb teleíonbeszélgetéseket
.eszelheti ki, (bankrablás, tűzvész, repülő-, autószerencsétlen-
ség, stb.) Ajátékosok annál szívesebben és annál erősebben
flgyelnek.

Teherhordó vcr§€ny
A játékban

több őrs vehet
részt. Az órsök
oszlopban állnak,
minden játékos
között 15_20 lé-
pésnyi távolság
van. A vezető jel-
adására az órsök
végén álló cserké-
szok a?. előtt§k
állókhoz futnak ós

a vállukra ugranak, így vitetlk el magukat a sorban követ_
kező cserkészlg, ott leszállnak a ,,lóról'í és a ló lovasa lesz
a sorban következő harrnadlknak. Az őrs elején és vógón
álló fiílk kivételével minden játszó visz valakit és viteti
magát. (A sor végén álló nem visz senkit a hátán, az eleJén
állót nem viszi senki). A játék befejezésekor minden cserkész
az előtte lévő játékos eredetl helyén áU.

Az a gyflztes órs, melynek élén álló játékosa előtrb lépi
át a hátán lévó cserkéssaol a célvonalat.

@

.{ BRAN

A Manvar crsrkérzszövot éí Hlvatalos í.apla. Elóílzetésl árÉ egy évre 2 Dencő. amely e8y8zorro küldeDdó be. Egyer s?ám ára ?0 íillér. Csckkszánrla
Bi.428. szerkeeztórfu-éa Hadóblvateli Budapert, Y, Nagy-Mndor u-tca-6. Crerkészház. Szerkerztérórt és kladáoórt lelelőe: Kor§h Bóla dr.

Kiadía a Magy6, crerkész§zövet§€8.
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l'iirti.nelenrrirán

telelés kiizbett lűzbe iött nöuend.ék íg11

ngilatlcozoíI egg róg nrcghalt kttúlgról :
. . . mé4 élelében |elcségüI aetle a len-

ggel kiriil.y láttlltit . . .

§ámtanórórr
Tandr (mikor nlár egg sléltla ki-

,dolgozósúnál a túhla al!fua érl a ,nö-
.uendék)., Na es most nrit csinálunk
tová}ib ?

Nebulá., Feltoljuk a lálrlát.
\1elrtanóróu

Tanító : rlíond csak rheg, ilatlskálrt,
hogy obben tr mondaíban . ,rA pá§zúor
a rrrezőD legeltctl il uyúJát" nrolylk
a belyhiltúr(Jzó ?

Növendók; _\ pásztor.
Tanító: \o. no. nrár hogy lenue a

pásztor u hell,határozó ?
Növendék: ,Vért nroft a pásztor

határozzrr lneg a helyoí, lrosy lrrrl
legeljen u nláj,

Caramba - Ír s:erencsétlen, hiszen
ross: ajlo! ni;ilc!!ál ki.

üíellilknóvloktlz{ts

1'etn.itó., l{i turl rnotlrlarli ogy mellók_
n€vet alap, kiizé1l ós íelsií ítlkban.

Cittege. I,aci,, Város, városabb, lek-
vár<rsabb.

!'öldrrrjzórán '
-- Xt trrdJa. nrol;mortdalrl. ntl ,rx

öserdő ?
--.- Az öserttíí lrz lllyarr erdő" lrrrrclylkhe

ntóg eutlteri kí:z trrrnr {etle bg u láltát.

Egg örcg túni kt|rdí a lraluu,ztől:
--. Kórent szépen, l.essó,k trtkem uvg-

.mondani, az én uoltutott ez'!
. Ncrtt, tuittikém ..- udlaszol a'ka-

luutr, ---^ ez a nrugllu óllrtmé.

üito nrinl,t

Tanf elügyelő (sarokbutt lérfuIő |iti-
hoz) :

--"- Hát te rniórt tórrlcpelsz ?
-. A hitr:m ntirrl-l.
--., Lclretetlen l

-- De igen. Az| hitt-em nenr néz ide
a tanító úr, amikor a tlöglött egeret a
Miki zscbébt: tlugtam.

Lelkiismoretos lrorgász

Rticsi kórem, szahud a kertjéhől szctl-
nem gilisztút. Itlajd adok helydtü.k cgg
halacsktit.

*-- De hútha netn |ogsz semnút'?

-- Akku aísszuadont a gilisztúkat.

Köí kukns beszólget

- Olvastam uz ulságban, hogy a
sarkvldókerr hat lrílnapig t&rl az ójszaka,

-* Képzelom milyeu unalmas lelret
ott n liollógáknnk.

Jó nap
Egyik sttszterinas a másikhoz :

'_ 'fudod mit Jani l Csináljunk
egymásrrak jó napot. Neyezzük cgy_
rnást nréltóságos {rrrrak,

tllár §0 fillórtöl kazdve kapható

Pumpolás
* Anyukám ...' adjál nekem pénzt.
--* Minek az neked 'l
,*- Minek ? I(ópzeltl el, hogy megyek

az utcán és cgy rabló jön veletn szem-
ben és azt monrlja : Pénzt, vagy étetet.
Mi történik akkor, ha níncs náIam
pónz ?

Juí ls, martd is
--- }{ány litcr tejet ad rnponta n

tehenetek ?

-- Nvolcat.
_- Éi rnit csináltok vctc ?* Hárrrm litert mogtflrtunk ma-

gunknak, kílencet meg eladunk.

,#:
\a,fiíi.

r§Orlú§Iú

BEL_ És KüLFöLDöN c RENDEs És nurnLMl JÁRATor o aÉRnuTóK

lBusz (AUToBU§Z-ToUR§) BUDAPE§T, voRo§MARTY TER 7

7olnú.nyomda mólynyomáea. Budlpelt. 3t



l
ú.80

-1&]L_.Bs
*.B§
ö.*
l.s0

-80

G.s0*.&
*.lll}
*.l,t
J.*

*.00
*.:l0

I23^13e tm. lelies tc§l-
magqs*ágiI |íttk szúmdra.

c§ERKÉ§z TÁBoRl EGYENRUHA
( K iegészílés )

73ő-_14ő cm. lelies lesl
magasságít |ihk számdra.

Tábori supka couercoatból, iil.
köpperből

Ing, khaki, kiutigott nyak,
röuid uii.

*"!14
*.s0
;.l4
3.Bo
1.g0
1.10

Cscrké*zkalap.
Csapalszóm, |ém,,kalapra , ,

I}pglat .
Arualánghaicsokor ...,..,.,

Cserkészjeluény, kalapra .,.,
Cserkészing,
Ilungbia-jelaénu,.,.,.....
Süuöll csapalszám,..,.....
Ngakkendő
Ngakkendőgyül' ..........
Narlróg, khaki, Ióden . .. . . ,

DerékszíJ, Illíomos

l6.50
90.60
sB.50

14.60
t11.60
P1.5o

13.60
ls.lio
10.60

s0.50
2B.í0

19.§0
22.60

9.5o

1P.B0

18.60
P1.50

10.*
1s,_

10.50

1s.60

tl._
l4._
a1.60
24.60

1&60
86.5l}
a9.60

1s.-
1§.**

a$.§0
26.50

l7.60
u.Éo
z7.60

11.50

M.6a

22.60
25.il

16.6l)
PP.60
s6.60

í, g.00
P *.w

Portyrizóem|kq néggsngleles, Daslog alumtniumlemezbőI, az alsó rész, mlnt |őr,őedéng
úIlóhelgzelben rwllhet6 kenggellel, a |első rész, núnt sülőserpengő, kíhattható sodrona-
ngéllcl. Tökélctee eguéni lőzőlelszerclél .

FllleaBobúr, ouális |orma, két lüllel és pcremezett széIlel, 2|2 rlecis .,
Kulncg bordde iorma, Tz lltercs, c§dudfo§ tet6ucl, karabínerrcI ..
Evöesz}öz" lunál, ullltt, palenlkapcsolást1., alumlniumbóI .. ,
§ó- ór paprllaar6.ő, mindkél oldalon dupla ledőuel,

P 8.08
P *.18
P s.88
P _.7B
P _.3G
P ü.08

RÉ§ZLETE§EN lÁsp A c§ERKÉsznolt lDEMELLÉrelr
l9il. Évl FEL§zERELÉsl rÁlÉrozTATó|ÁBAN

|,iC§§Z

ot/4§8t ltlt

FoGADALoMTÉrEmr n rcÉRETTÉTELRE t
TAvAszI l(RÁNDUn§nAI

FARK:A§KöLYöK E6YE NRu HA c§ERKÉ§zAPnóD EGYENRU}IA
l10-_122 cm, lelies lealma-

gassdgt| |iúk szőmára.

Hutlsnpa, khaki, ggapol ...

Kürgallór, szabáIuszerű, ulz-
hallan:
,,Vlldglúbor" lóden .,...
,,Karakán" Ióden .. . .. ,

,,Jambotec" lóilen ...,..
Vlbarkabát szabálgszerű,

Cs. B. kluilel:
,,Karakdn" uízhallan szó-
uelből ,,
,,Nomdd" utzhallan srö-
aelből ..
Autótetó, uízhallan sü-

. aelből .
Autólető, bőrszegéIges ..,

Ire nliek eauenké n! is mcg uús drolhulók. I tggett
ieluéng csá|k teljes |elsterőlós uásórldstl u!án |ár.

c§EnKÉ§z DtszFGY
l 3ő--148 cm. lel jes lest-

mugassdgít liítk számfua.

Fentiek eggenként is meguásüolhalók, Ingyen
ieluéng csak lelies |elszerelés udsdrlósa ulán tdr.

MAGA§§ZÁRu clPő
,, M ér| üIdIé p8" ué tlj cg yű, söIéluö?ös krómase r-

zésű bőrbőI, uós, taltós krupontalppal.
33-35-í9 P l2.* 36-39:ig P l!.ffi

40--46-ig P 18.-

P 2.*

p t.00

P P.60

DtSZFGYENRUHA

*.ul _,14
_.30 l _.30
_.88 l _.4a
*.sB l -.14s.s0 | 4.60
$.70 l s.Oo
1.90 l l.ü0

l92 l 123_731 l 188_116l 111_168l 149_170
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