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Ég§REN őnKoDJüNK
;azon az őrhelyen, amelyre a cserkészet állított bennünket. A világban két hatalrnas erő

,egymással: a Szeretet és a Bűn. Az egyik nyomdokain a tiszta tavaszi erők sodrában halad a

és rügyeket fakaszt, a jóságnak- becsületnek. hitnek rügyeit, nogy kinaltson a száraz ágon

győzelrne: A Krisztusnak szentelt egyéni élet.

Ébere;l őrködjünk, mert a másik erő mindig ott bolyong sötét felhő alakjában a

örömnapok körül, mint golgotai árulás judási maradványan mint késői gonosz fagy, amely

rügyeket elpusztítja, mint kisértés, hogy jóra induló erőinket letiporja.

Éberen őrkcidjünk, hogy győze}mesen vonulhassunk fel méltóan várni az örök élet

A tavasz mindig diadalmaskodik a tél felett, A Golgota szörnyű szenvedései : a végtelen

megszületése felszabadíthar a bűn hatalmából

Ebben a §zeretetben kell megtisztulnia mindegyikünk lelkének húsvét hajnalán.

bírkózik

törvény

az élet

húsvétl

a z§en8e

diadalát.
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LEGy RE§E/v,
Eljr,ilt tt ittt,usl ! líitzl sorolok nézem,

Jól figgeli pttitús, tt tött:érryt id.érern !
Leggen a: hélkö:ttrtp, tlirágos iinltep.
köttllessége id meg so,1rsen .szürtnek.

T'erutd nem sikeriilí, akklr is liettcss,

.Htlgg lisz\ct lélrkktl iti munkát lehess.
TestestőI-Ielkestől Lilli tetlrr ?:észen :

Iig,g rí,^sen !

l/it1 lelkedre bía:m, hití jól uigyúzr !
Egpkor elmulik m.ajd a llgglj mű!!q.Lr ggúsz :
Cserké.szek, raútok udr ttugy |eladat.
Ledónleni u nag!] ggús:kúrpít,t'alal., .
S Kárllútnúl kél majd a mag§ar nap sugúra,
(jserkész aiggtiz mai,7 tl régi hatórru,
I-tingoló belűkkel szíuetlbe uésem :

Légg ftsen !

A hízelgő szóI tc sah.ase hidd el,

L'|ladra szíted, de esred is uitld tí.
Résen lílly, hogg eI ne érien ar úrnúttg.
Trinwgass özttegg21, segíts az óruún.
Cserkész aj éIetben bdrhouú ellul,
Felebartjtoí lel és segít, hol ttltL

Ne töprengi soha az igaz kérésen:
I"égg résen !
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a tlap jelentőségét ismerteíi, tnaj<l a Nenrzeti Színháa
igazgatójával, Nirltctlr Antallal ittl},tat (,rclekes trr:seélgt*
tést a ,,llálrk bán"-r{rl.

Rövitltrsen az órr szerepern is clkezdó<tik. }lcgkősziirü-
löm a torkom s kétségtrccsve tapa§ztalom etlben a pillanat-
ban, hogy,a szokatlan ntclcgtől tcljescn lrt:rekedtern ós
csak valami artikulritlan hang tiir elií lorkonrból. A rácliil
mellettem álló fómtlrnöke azorrban §cgít§dgclnre jiin s egy
mézcukorkáva} piltanatok alatt helyreállitja az tgyensitlyt.

Alig nrúlik el ijccitségern, {rjabb izgalmas pilianatok
következnek. A lrelyszíni közvetítós rögtönzései (amelyet
természetesen dapokkal ezelőtt széperr lciri,a, gonrlosatr
őriztem minclnráig a zsebemben) szőrén-szálán eltűntek. &íil
íogok én tnost rnondani. I{ikutattatn, zscbeimel, a togasorr
lógó köpenyemet háromszor is átnézetn fígyelmesen.

\incs ! nincs és níncs !
Ekkor az egyik vendég feláll a patnlagrírl, ncm bíria ki it

tútfűtött hangulatot s tlh, nag3.,kő csik lt a szíl,emriil, rnert a
pamlagon ottt€rpeszketlrrek irataim. Yógre biztonságban
érzem magam. Yalaki a mikrolón eló tltszkol . . . a jól et-
készített előatlás szövegét disszehajtogatom, zsebembe
süll1,esztem és elkezrlek beszélni a cserkósztrtről. . , fejből"

Eg1, pillanat alatt nrindtx nehézségtlt tllfelejtck. Csak
azt nem értem, rniért voltanr itleges, nriórt volt ez a nasy
izgalom.

Körtilöttem a száz lárnpával nregvilágított csillogti
nézőtér, díszesen felöltözött lttilgyek és rrrak, létryes értlem_
rendek, ünnepi hangulat. íl)tzetn, hogy a lritcsövek feszüI-
ten meredtrek pálrolyrrnkra. De én nern látok rrrindebbőt
semmit. Feltúnik §zemetn előtt egy fehér kórházi vasírgy,
amelyiken egy 14 ér,es kis cscrkészfiú lázas-lihegvt-t küz_
ködik a félelmetes tüdőgyul}adással. Talán ő is hallgatja
a mi szavainkat. oda ke|I vinncm nrost az ő lelkébe miirtiazt
a boldogságot, mo§olyt, ami a rrózőtéren uralkodik. hiszen
érte van mindez és ha a szeretet és hit ltr<l csodát tenni.
akkor talán ez az ötönl nleggyógyitja.

iíásnap reggel kaponr a telefónértesítést, ltogJ" az én
kis cserkészbarátom íülén a hallgatókagylóval esett ál.
a krizisen és este 9 órakor, rrgyanabban !r pillanatban,
amikor rá gondo}tam, e§ett le a láza 37 fokra, }la, arnikor
ezeket a sorokat olvassátok, már {tjra vitlárrtan iil az a}r|a*
kon bemosolygó napsugárban,

Yégis sikerült a kclnferálás.
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;\ Nerrrzeti §zirrház besötétítelt nézőterén óv&to§a§
tapogatózva botorkálok előre, csak a színpad felől szűrő_
clik valami halvány derengés, de a szembejövó fény még
csak nehezebbé teszi az ürgs székerk között való tájékozó-
dást. BizonJ-, magam sem tucltamr merre járok s a kül-
világ fényéhez szokott §zcmemet behünyva, irlkább a
hang után aka}tam tájékozíldni, amikor hirtelen megraga_
dott egy izrnos kéz § le§zoritott egy székre. Ijedten fordul*
tam meg s inkább csak a hangbót és körvonalakból ttrdtanl
meg, lrogy rátaláltam rlr. Koudela Gézd főtisztelenclő {rrra.
akivel együtt kaptuk a rnegbizá§t, lrogy a vasárnapi ünnepi
,,Bánk bán" előadás ráclióközvetítésénót közrenrűkötljünk
€s a konferáló szerepót vállaljuk.

*- Pszt, pszt _* most próbálják a szlnpadon a nrikro-
fónokat.

Ekkor v€tteln csak észre, hogy a színpael szélérr 4*5
acélláb mint különleges itrótakadály nyujtózkrrtlik, a levc-
gő}ren peclig rrratlarak helyett kis acólskatulyák lengnek,
szabad szemmel alig látható vókony drótokon.

Az egyik páholy métyébőt Tomcsányi fömórnök {rr
hangja szl:lal meg:

-* Ui:c:en kong a színpad, nagyon nagy a tér. igen
nehéz lesz cz a közvetitós.

Azután fürge mérnökemberek szaladnak a színpadra.
helyezik, ltuzzák, tólják az acél rnikrofónokat s a fiilhallga-
tóval ellátott figyelő főmérnök karjelzései nyomán igyekez_
nek úgy beállítani, hog1, a színpad rninden pontjáról élvez*
hető legyen.

Megtudom, hogy az előadás első szünetében módunk_
ban lesz a cserkészet vezetőit is megszólaltatni a mikrofón
előtt, 1gy lrát arra is kell gondoltri, hogy, megfelelő időlren
,ezek az urak rr,ajtl a nrikrofón kőzelében tartózkodjanak.

Két álnatlan éjszaka alatt a szebbnél-szebb monrla_
tok, sze]lentes megjegyzések, érdekes forduiatok fogal-
mazódtak nreg láza§ fejemben s elképzeltem magamnak,
hogy mi mindenről fogok szólni.

Utolsó nap lázas tclcíonálás azoknak. aküet alkalom-
szerűleg ,,véletlenül" kériink majd a nrikrolón elé, lrogy
legyenek készen a vasárnapi intewj{rra, sőt titokban a
kdrdéseket is rnegsúgtam, hogy ne érje őket ,,teljesen"
váratlanul.

Igy fclkószülve, izgatottan dobogó szivvel, az előatlás ,

k'ezdete előtt jó egy órával már ott §zorongtam a földszinti
páholyban.

A szomszéd páltolybarr hatlgatókagylós, energi,kus
férfiarcok hajolnak egy kb. méter hos§z{rságíl, mintegy
8 ízbőt álló fekete doboz fölé, amelyen különböző fogantyú-
kat csavargatnak, gornbokat nyomnak, mint, cgy nagy
orgona regi§zteren. Ezen állvány mellett akkumulátor-
telepek, hordozható kis rá<tiókészülókek, hosszú kábel-
drótok egészítik ki a laikus szemmel is látható felszerelést.
A mi páholyunklran, ahol a rádió bemonclónőjén, Gecsőné
őnagyságán kívül a konferáló <lr. Koudela Géza pápai
kAmarás, s a kíváncsiskodók serege tolong, szintén látható
egy mikrofón, nrely küIön a mi számunkra van most fen-
tartya.. Már íntenek is a szomszéd páholyból s megrzólal
rnellettem Gecsőné:* Halló, itt rádió Budapest L és a négy közvetítií
állomás, a ,,Magyar Cserkósz" ünnepi előadása következik
a Nemzeti §zínházból.

Néhány kedves szó után Kouclela fótisztelendő {rr:

I
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Ott volt §ilver is. }lögijttünk ült:e a hr:rnályban alap§§an be*
V*.c§orázott! lrészen az ugrá§ra..ha bárrnire §zük§égünk volt,
trizrrnyos tartózkodással nrég veíÉnk is hahotázott -* ugyanaz
a nyájas, előzéken1,, udvarias tengerósz volt, rnirrt útunlc
fol.yanrán.

\x xt§. FEJEZE,I,.

Betejezés

:, . illásnap reggel korán munkához látturrk, mert a nagy
aran3rtömeg szállítása egy mérföldnyire a szátazan és aztán
hárorn mérfötclnyire csónakon a,,Hispaniolá.'-ta, alaprrs
munkát adott ennek a néhány ernbernek. A lnóg a szigeten
maradt három fickó nem zavarl benrriirrket ; elég volt
egyetlen őrszent a donrbtetőrr, hogy biztosítson berrnünket.
a, trirtelen tánra,dás ellen és tudtuk mellcslcg azl is, hogy
azok torkig !-o]tak a harccal.

Igy a munka frissen haladt. üray ós Bcn Gunn jártak
a csónakka], a többiek az ő távollétíik alatt felhalmr,rzták
a kincset a parton. Két összekötiiziitt aranyrúd elég rako-
mánl, volt, egy fetnőtt ember száütáril, iirült, hog_l,, ]assan
rxlegjllrhs,tl-a vele az utat. Én nent hasznosítlrattalrr }nagaln
a teherlrordásba.n, azért egész nal) í! barlarrglban dolgoz-
tam, a vert pénzt c§Omagolva kólszerstiltes zsál<oklra. F'ura
gyüjtemény \rol,t, ilrint L]ones Bill}l sokféle érméje, de ann_vi-
val több és lriilüníótéb'tr volt, hogy a legrrag3.,obb örörrr vo]t
§zárnonlra azokat osztályrrzrri. Volt otL arrgol, francia,,spanyol, portrrgál, Györgv, Lajos aran1", rlu}rlón és két
61uitleás és luisrlor rneg zecclritro. }íegvolt. az :utóbbi száz
évről Európa trritlcleltt l<irliiyánalt a kópe, különleges lieleti
pénzek. mell,eket nrintha ]<tjtólíonattal, vag1, póklrátó
részekkel vertelt virlrra ki, voltak kerek 4s négyszögletes
daraboli, köztipen átfírrt érrrrék" rtintha zsinórra fűzve nyak-
}ran viselnék, ílgl,szólvárt a viJág rnin,ddn pénzneme. Azt
hiszetn, nenr hiárrvzott a gi,íijtcltlérryből egy; sem. l'ömegre
.nózve úgy lrevertek, mint ősszel zi íalevél; a hátam bele-
íájrluli a lrajladozásba és az rrjjarn a válogrrtírsba.

§Í*pról-napra folr-tattul< a rrrunkát. 1tinden este egész
xíagyon gyült össze a hajón. de fol1-ton újatlb várta a holnapi
elszátlítást ; és egész idő atatt serrrmit sem haliottunk a
hárortr életben maradt zendütóröi.

Végre, azt hiszern harmadik nap estéjén volt * mikor
az orvo§ és én a dornbtetején járkáltunk, ahonnan a sziget
lapályán vógig }elret tekinteni. amikor az alattunk elterülő
;sűrű sötéthől a szél oly,an lrangot hozott felénk, amely a
:sikoltás és a gajdolás között van. Éppen csak egy foszlány
érte a fűlünket, aztán újra c§end bofult a tájra.

- Lz ég boesásson meg nekik .- mondta az orvo§, ..-
ezek a lázadók.

-_ Valamennyi részeg - kott_r,ant bele §ilyer hangja
a hátunk mögött.

§ilver, hogy úgy rnondjant, teljesen §zabadon mözog-
hatott és noha naponta r:endre utasították, rlgylátszik íljra
o1yan kiváltságos helyzelű és'kegyben álló szolgának tekin-
tette magát, mint aze|őtt. Yalóban figyelemre rrtéltó volt,

re?cn?-

IRTA: n. L. §T§I,EN§ü§ * §ORDíT(}TTÁ z vltőz, TEilEsY t}tőzís,

hogy tuctta elviselni a megrletést és milyen fáradhatttt],iltl.
udvariassággal igyekezett újra nrindenkinek a kegyébe jutni.
Pedig, azt lriszerrt, selrki sern bánt vele jobban, mint a
kutyával. Legíeljebb Ben Gunn, alti még mindig butzasz-
tóan félt régi szállástnesterótől, \,agy §aját ma€iam, akinek
valóban volt mit köszönnie neki bár, ami azL itleti, {tg_v

vélem, volt oltom rnég rosszabb vólenrénnyel lenni róla,
minl }:árki másnak, nrerl tanuja rroltám, atníkor a fensíkorr
újabb áruláson gondolkozcrtt.

** Részegek, \iagy őrjöngenek -* mondotta a doktor.
*- lgaza van,. uran1 ** íelelte Silver, -*:, de mit törő-

diink rni azzal.
*-- A.zL hiszem, aliglra tételezi fel rólam, hogy magá|,

emberi lénynek nevezenr *" lelelte az oryo§ gúnyo§an -.--
és így lehet, hogy az én érzésem tueglepné magát, Silveí
tnester, de, ha bizt<rs volnék benue, hogy őrjöngenek *-
atriint meg vagyok g;-őződve, lrogy legalátrb egyiküket lt>
verte lábáról a láz, **, itthagynánt ezt a Lábort és ha vásárra
vinnóm ls a trőrömet, orvosi segélyben részesíteném őlret.

.-* Bocsánatot kérek, uram, ebben nem }enne igaza "--.
szállt vitába vele Silver, --- otl hagyrrá a fogát, azt elhiheti
nekenr. Íirl rnost az ön pártján vagyok sülve-főve. És nern
szeretnént, ha a társaságunk rneggl,öngiilne, nem szólva
drága személyóről, amelyrrek *.. trrdonr --* mennyi nrindent
köszönhetek. De azolt az emberek ott. lenl,, azok nenr'tud*
nák megtartani a szavukat -- móg, ha akarnák, akkor setn.
Sőt rni több, azok nem bíznának frgy ön},ren, rnint ahogy
ön mcgtenné.

-* A,z ám -*. szólt az orvo§. -- l,íaga aztárr szótardit
enlb€r; ismerjiik már.

No§, ez vo|t az trtolsó hir, atnit a kalózolrróI haliottun]r.
Csak egyszey hallclttunk még egy távoli puskaliivósi, azt
hittük, hogy azok varlásznak. Tanácsot tartottunk és ellra-
tároztuk, hogy itthagyjrlk őket a szigeten. Ben Gunn nag1,
örörnóre, mondhatonr ós Gray é!énk helyeslésére. Hag1.,tunk
nekik jócskán pttskaport és golyót, ottlragytuk a besózott
lrecske nagyrészét, egy kevés orvosságot és néhány más
esz.kört, szerszámot, rulrát, egy fölösieges vitorlát, egy-két
köteg kötelet, és az orvos l<ülön kívánsága fo}_vtán egy csinos
csomó clohányt,

Ez volt az utol§ó ténykedósünl< a szigeten. 1Víár előz,őleg
hajóra hordtuk a kinc§et, elég vizet vettiink fel és a meg-
maradt kecskehúst is íelvettük szükség esetére. Yégre, eg1.
szép reggelen, felszedtúk a horgonl,t, arxi rnindnylrjunknak
munkát adott és küajóztunk az F,szaki Torkolat}ról ug}-an-
azza| a lobogóval, amit a kapitány kitiizött a gerentla-
erődre ós amely alatt harcoltunk á keríti:snél.

A lráronr íickó úgy látszik lesett berrnünket, közelebb-
ről, mint gondoltuk, miként hanrarosan kiderült, Ánrikor
a §zoro§on áthaladtunk, egész közel lrellett ntennünk a dóli
parthoz és ott láttuk, rnind a hármat egynrás mellett tér-
delni egy homokzátonyon, felemelt karral felénk esedezve.
Azt hiszem, rnindnyájunknak a szívébe nlarkolt, hogy ilyen
nyomoru§ágban kellett őket itthagynunk. De nem kockáz-
tathattunk meg egy másik zend,ülést és hazavinni őket az
akasztóía §zámára, a kegyelemnek kegyetlen fajtája lett

\
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volná" Az orvrrs odakiállotta nekik, lrogy lrol hagytunk
számukra kósaleteket, de azak nevünkön szólítva folytalták
a könyiirgést és Isten irgalmára kértek, kön_vöriiljünk
rajtuk és 

-ne lragyjuk őket elpusztulni ilyen helyen,

Végre, anrikor látták, hogy a hajó folytatja trtjá1 és

lassanki-nt'kijut a hallótávolságon, eg,vikük -, nem tudom,
metyikük o,oit, -- rekedt ordítással talpra _ugrott., vállhoz
kapia prrstaját és golyót küldött utánunli, amely §ilver
te3'e tOÚtt siivített Ól és átszakította a fővitorlát,

Fedezéket kerestünk a hajókorlát rnögött ós amikor
üjra kilestem, azok eltüntek a zátonyról ós maga a zátony
is lassan eltünt a nagyobbodó távolságban. Ez volt az egó§z-

nek a végc. §lég 
"iiem volt dél, amikor kimondhatatlan

örömünkrő a Kiniies Sziget legmagasabb cs{tcsa is clveszotl
,a tenger végtelen kéksógéhe,

A hajószakács nem szökött el üres kézz€l, Sikerült észre-

itiúiiir átfűrészelnie az egyilt falat és eleme]t egy zacskónyi
,p.OpO"ri, anrely talán három-négyszáz guineáL ért, hogy
tóvabni rltján legyen miből élnie.-' 

Út his"ern -valamenyien örültünk, hogy'ityen olcsón
szabadulttrnk föl.

Hogy rövitlen végezzek, szerződtettünk.néhány embert,
.r."*r?i"., érkeztürilc és a ,,Hispaniola" éppen akkor ért
S.i*ióin", amikor Blandly úr hazzáf.ogott a mentőhajó fe],

úerctesenez. csak öten tértek vissza azok köziil, akik veltl
i"á"rt"r.. ,,A pálinka és az örtlög elvitte a tiiblrit" -_ mint
á ,rOt" mÓ-na;a. Bfu bizonyos, ho4- ,nem jártrrnk ol;::an

rosszrrl, mint a másik hajó, drnelyről így énekettek :

1' e ngerre szálltak hetvenöten

^§ 
r.iat egy ember mqradl életben,

Ol}an kevesen vol-
tunk;hogy mindenkinek
akadt elég dolga,, csak
a kapitány fekürlt ágyán
a hátsó fedólzeten és
osztogatta parancsait,
mert bár erőserr javult
az áIlapota, még min-
<lig nyllgatomra volt
sziiksége. A hajót a leg-
közelebbi spanyoi-ame-
rikai kikötőnek irányi-
tottuk, rnert nem kísé-
relirettük meg a haza-
utazírst írj munkaerők
nélkül. Igy történt.
hogy kedvezőtlen szelek

\ralamenn!,ien bő
részesedést kaptunk &

kincsből és éltúrrk vele
bölcsen vagy bolondul,
amint kinek-kinek tet-
§zett. Smollett kapi,

' tány nyugalonba vo-
nult, Gray nemcsak
megőrízte a pérrzét, ha-
nem hirtelen támadt
becsvágyában alapos ta_

' nuláshoz kezrlett. Mos[
kormányosa és tészese
társa egy szép, pompá-
s&n felszerelt hajónak,
megrrősütt ós családapa"
Ben Gunn ezer fontol
apott, anrclyel szét-

l szórt, vagy elvesztet irá*
rorn hét alatt, azaz porr-
tosan szólva tizenliilenc
nap alatt, nert a husza-
dikon nrint kolctus állí-

és e€y csornó 'vihal' 
wÉ!s_* *

ft;*i,;,6;px;'i
}.:ppcn napnyrrgta- '*^--'-'i%

kor vetettünk hor- A zátorlv i§ t:lt útrt lassatr . .gonyt eg}, gyönyörű
f"etvesíi fir.Otal." e. azontlal elözönlöt| bennünket
a nee"r.X, Úexikói indiánok és fehérek parti csónakokból
r.irráÉu glltimtilcstit. és zöldséget ós ajánikozva, hogy fejest
ugranak'i.émi aprópénzért. Ennyi jókedvű arc (küIönösen

"'t"r.*ier.i. 
a atti svümölcsök íiletes lolta és mindenek-

tr;tOtt a városbarr ÜigyulO lámpák íénye kedves ellenléte
volt a szigeterr töltöt-' sötét éi vóres tartózkotlásnak, Áz
orvos és atöl<lesilr magukkal vittek a partra, hogy este ott
szórakozzanak. Itt találkoztrrnk egy angol hadihajó kapit1-
nyával, beszédbe ereszkecltiink vele, ellátogattunk a hajó-
jára, sióvat olyan kellemesen töttöttük az időt, hogy rrrár

irajnaiodott, a,mikor visszatérti.ink a,,Hispaniolá"-ra,
Ben Gunn volt egycdül a íe<lélzeten és mihelyt otla-

,órkeztünk, mind enféle--Óso<1álatos cstirés-csavarás után val,
lomásba kezdett. Silver eltiint. A kitett hajós segítette a
szökésben, néhány órával ezelőtt egy parti csónakban ment
partra és 

-Ben 
móst biztosított róla, hogy csak az életünkel

iéltettu, amely bizonyo§án ve§zólyben fcrrgott, amig ,,az a
féllábú-ernbei a fedóüeten yan". De €z nem volt minelen,

tott be. Erre mc.gkapta a kapusi állást, pontosan irgy alrog_r,

a szigeten féielrn}ben előre látta" Móg él és nagyon nép-
sz"rti rrular némikép faltr bolondja, a falu ifjrlsága előtt
ii§.Í"*." rnéltó énelies vasár- ós tinnepnapokon a templom-
ban.

Silverről többé nen hallottunk. }Jz a rettelnetes hajós-
ember. a féllábával egyiitt teljesen eltúnt az életetnbói, de

merem hinni, lrogy megtalálta öreg nógerfeleségét és talán
még é1 vele és Flint kapitánynya] jólótben. Remélem, itt
úg1: van, mert a másvilágon vajmi kevés jólótre szánríthat,"' Az ezüstrudak és a legyverek turltrtrrásom szerült még
nrinciig ott fekszenek, abol Flint őket akkor elásta és feiöIenr,

lizonl:ara ott lreverhetnek akármeddig, §e ökörrel, sc

bivat§at nem iehetne engem mégegyszer arra az átkozott
iiig.tie vonszolni. Es legrossza,bb álmtlm. az, amikor hal-
lori a hullámtörés mennydörgését a parton és rémiilten
ugronr ki az ágyból, ha felharsan Flínt kapitán1- éles vijjo-
gísa, amely rűg mírrdig a fülenrben c§eng : "Aranypénz !
Áranypénz ! .Aranyp{:nz !" végl,

i

Ir
r

!

csudc érde|ces
iraclai gépeket lútí,am rt|rtlí.koribatl, amelyek boszorkúngos srerkezetükket majlnem_qgnclolkozó murLkitl L'ége:lek- 1'illamos Úrant

hujlására halk kattogtissal fin.om emeltgűk_és |ogaskeíettek_,_elektromos,,ótiŐ-keptr!'perc.eIkint HOa del,rab kartonlapot oszlil'

lgoztak, tétels:úmoztdp, assieadtuk, kivőntak, róiieg*okt"l beszoroztak."ás ha netalán hiba mutatka:olt az emberÍ muttkában,

irá"g'űtt uagY megátú a géP ", .,, L ^^,, --^L, n annalr ocÁr mcn <.ri- cmhpr kezéből t:eszik ki tl
Csudálkoztiso^lo^Írggan némi ürömöt keaeft az a gondolat, hogg ezek a gépelt szúr meg szÚ: ember kezéből

kenyeret. Nem szolgál a: emberi baldogulúsnak, hanem megrablói , , ,

Különösen lekötötték rtzonban t'iggelmemet a ragyogö tisztasúgú gépterem,falaira.aggatot,t,tioye!ryeitaŐ,táblúk: "Légy
poníos !,, _* ,,Igyekezz munkúdat napőnta tökélelesík|ni ii' * ,,Erőd.Őertgt c*att' dttanrló'munkúua! érhelsz el !" stb,

Cserkésziegazelbe tlttló szauqk ! Mert Űii{ut ietyrehozhőtaüan kaíarodás szúrmarÍk abból, ha uaÍaki a nagy, kilenc-

httsúbon tlotgozó számológépnéI a uillamos vez,eték egyík."aégét egggel odébb kapcsollu; Úpa az életben is, ha éppen rem éleÍek
'r)i[iiit^i, 

he mini1enesőtie ,ol< bosszusdg a kóuetkezménge tninden !ölületes munkdnak. 
_" - N;g!]szerri örrnevelési-|e!adat: pónlosság a kicsiséqekben is/

1, ,ő
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TÁ§ A J uBlLÁLó nrÁnToN LAJosNÁl
Flarnrinc ór,e

rajzolrri az ifjír-
ságnak, harrrtirrc:
éve alkotui a
szebbnél szebb leé-
peket : ncm akárki
rlicsekec]htltik cl
czzel! Mi, a ,,§Ia-gyar Cserkész"
régi és újahb o}va-
sói, kik tlly sokal
gyönyörködtiink
:r báios, lie dves
Márton-kéllekberr.
keressiik fcl a mes-
tert és kérjük meg.
beszéljen nekiink
erről a 30 eszten-
ilőről. 

*

tlólután clcsípnem
az intcrvjúarlásra

rtorr Lajos bát3lánk
a jubiláns.

-- Hát várjál csak l Szerclárr nerrr érek rá, csiltört,ökön
ós péntcken Göciöllőn vag1,ok, de szonrbatorr szívesen állok
rendelkezésedre. . .

NÉM vÁRT NrilrptrÉ§ A ,.ME§TER" LAKÁSÁN
Már 12 óra elnrulhatott, nrik<ir cserrgettcnr az egyik

J:utlai bórpalotában, Márton mcster V" enreleti lakásának
ajtaján. tr3cnn meglepetés ért. }{atalmas rnűterenbe veuct-
tek. Kóröskörül hatalmqs, kész, vag1, rnost is rnurrkában
álló lesLnrénytllt, Az cgyilt íalon egy mozaikra késziilő
,3 és .1../2 rrréteres reruekmii,,,Kriszttts Királr"'. Itt-ot,t a
;székeken paletiárk. ecsetcli,,l\{ondorn, n a§yolr nreglepiitlten,
Itt. obtren a polnpás l|estőműterenrbe,n ]iészülné,nek azok
* ke<lves kis rajzok a .,l,Iagy:rr Cserkész" számílra ?

** Mi az ? ltin csociálkozol ? Talírn valanrelyik képem
ncrn tetszik ? -- mortlult, ránl a nrester.

* Áá, dehog], l Csak . , ,

I{is sziirret, de a nle§ter bt,}átott a gonrltrla-
tairnba.

-.*, Persze, persze, tirdorn. .{zt hittecl. valarni kis
a]bérleti seobácskábatr, e8}, rajzasztal}ia mellett találkozol
a rajzr:tó Mártonnal. Igaz ? Bátratl megmonühatod, ha
ig_v van !

-- H9n" őszinte legl,ek, tén1,leg. I:-,z áru, a kr:llerres
megltpeté§. Legalírtrb tuclni fogjuk, hogy a raizok a fcstő-
miivész ffártcrrr Lajos remekei.

- Hát, tudrtd a csoclálkozásorl utátl nrirr vártam.
hog1, az áilat,aim iránt érrleklődöl, }Icrt nrár,rengeteg
levrc*let kaptatn, lrrelyben kérdezősködnek a kutyáint, a
madarainr s iőleg a csókám }rogytéte felőt. Hiába állíttrm.
nincs semrniiélc áIlatonr, még kanárinr sc, nen1 akrlr.iii};

elhinrri, hog1, csak elkóllztdés rrtán rajzolonl őkel.

**- No, <lt: egyik-mrisik rajzáltoz szokott rrrodt:ll,t

haszrrálni'?
*" Nenr ! Modellat csak a legritkább esctberr dolgozonr.

}lintlaz, amit papírra, vag_v r,ászonra t,etek, csak az el-
képzelósemben él és arrnak az alapján rajzolonr. is le"

* Íis egy rajza általábarr rövid idő alatt kó-
szú,[ tl ?

*. }Iát erre nehóz válaszo}ni. Mintlenesetre rövidebb
idő alatt, nrint alrogy azt, berrt a szerkeisztőségben
hiszitolr.

*- Miből gontlolja ezt. Lajos báesi ?

Nagyot nevet ezen a kérdésetr a mester,
** Ti rninr]en rajzért legalább őtször telefonáltok,

sürgetve, hogy hog5,arr lehet cgy kis rajzot ol;ian sokára
elkészíteni. Perlig rrern a rajz l<észúl lassan, lrarrenl a lrele-
kezrlósnek van nrirrdig valarni aliaclálya. Per§ze, ez csalt
a rajzo-kra vonatkozik, Példárr1 czcn a lcstrnényen tnár
több hete t-lo}gozom -.* rnutat rri }{atyasrrvszky Kasszián
majcltrem }rész plortréjára. Csak pár ecsctvonás hiáttyzik
rília. Kórtléselnre ]rrcí{mondja, h<lgy a pannonhaltni apátság
szátnárlt készíti.

*-- Remélern ,* fűzi ll<lzzá" ,- lneg lcsznek velc eló-
gedve,

Az § ÉvEs tíÁRToN ,,MŰYÉ§zl" ÉlmÉxvnl
Erlclig rnintlcnfé]e szóba keriilt :r beszélgctés során,

csak a 1}0 éves rajzotói mult rrem, Gorrrloltam rnaganrbart,
rátórek a tárgyra. i\,íindjárt az eiején kezdtem, :

*-, Mióta íoglalkozik rajzrllássirl. Lajo§ bátyám ?

Azonnal rnegaclja a vá]aszt,

- ÁIrogy visszaemlékezem, már ötéves koronr}:arr
rajztrlgattanr. A lakásurrkban tninderr ajtó, ablali a ,.nríi-
vészi" renrekcimmel volt tel€, Sok verést. is kaptatn
érte-

i,.ll1,1<rs;ll..ii riszúrr litiszú l1 lrírcs l'ilsrtt]szli,v*liéir.
i.l sJlirlai,Jatniltltcttt adtak í.rt

WW')ií i .:., .,,
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0scrlrészlrázban sikcrült eg1,,ik
bácsit, hogy, rnegbeszéljetn vele
ltrrasabb icl(íponirrt, }íert háL }Iri
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--- L:]s rr rryilvárrosság szírnrára ?
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* t{arminc évvel ezelőit, 1ö csetentlős koronr}:an szerepeltem tryii-
vánosarr elősztir. §lső munkáim a Zászlónkbarr je!,enlek rnt6" A ,"Magyar
,'Cscrkész"-nél pedig a lap megindulár;a óta álla-ndóarr dolgozanr. §zen*

,. kivül minden jclcntősebb ifj{rsági lapnál is jönrrck a képeim.
.-. fJe {rgy tudom, könyvillttsztrációkat is kószí,| & rnestelr ?
-* Hogyne l Ezek közül :r 1]óth Tihamrir kiinyvek rajzai állanak

a legközelebb a szívetnlrez.
Mq|d elmorrctja, hogy a kópei nélrán;v kivételtel rnár rrapvilágt_,t iáttak

minden európai és tengerentúli országhan. }1osolyog\ia jegyzi mes;
*. Nag_v forgalonr, kevés haszon.

- És vajjon hány rajza jelent nrcg nrár cttr}ig nytrrrrtatirsllan ?
Látszlk, váratlanul úrte ez a kérdé§.''Pár lrercig g<irrrlolkozik, rnajcl

ceruzával, papírral elkezdünk számolni.
30 Év ÉREDMÉNY§ l HATÉZf,R §A}Z

A Zász|őlrkrrál 270 cimlapn kb. 3000 itlusztráeió ; a ,,l[agyar Cser*
kész"-nél hat-hótszáz tajz 1 a 'íóth 1'ihamér ós ntás ifiítsági könvek.lren
és lapokbarr, pedig összesen rninieg5., 1800-200ü. f}sszes*n tehát }rikr:-
rekítvt hatezer rajz, Hatalnras szám ez ! Harrnilrc óv r:re clménl-e, tnind-
rrregannyi igazgyöngy, Iis ez a hatezer kóp hány emberrre}i. hány rno-
srrlygó fiírlélekrrek okozrltt gyönyöriiségeto örörnöt l* Metyik képél,el, festnrérr.yével ért el nagv sikcrl ? *-, kér<lern,

*"A legnagyobb sikctt a..§yermekek királyá"-val ós a,,§zellén;, kis ma-
gyarom"-rnal értent
al. Ez tttóbbi kóp
egyébként lorrl Ro-
therrrrere tulr4ietoná-
banvan. Nagy sikcrük
volt még a Dániában
m,egielent rajzaimnak
is és az inrmár közel

1,1]:.000 pé}dányban
rnegjelent Tajzaibrt-
maimnak is"

közben fe lvé-
telt készítek. Rajz-
füzetteln ceruzával &
kezében iil le a rnes-
ter. Egyszerre látom,
hogy az üres laprp,
amiközbeir ért a be*
állítással bajlócltarn,
két nagyszerű kari-

Mártorr moster a késaü}ó
Mattyasovszky képnél

katúrát vetett otl*
önmagáról. No, e,t
kitűnő illusztráció
lesz a cikk}rez, Látjq,
mibentöröm a fej*rn,
kivcszi a füzctbő} a
képet é* moso}yogva
átadja.

-* §gy ís lutlom
erre iáj a fogad. , .

közben rohax az
óramutató és éu óp-
pen rnunkájába,n tar*
l.on fel őt. §{ég t§},
rri,oisó kórclés :

**- Milrt. rajzoló*

§ núterenrbeli kijröskörúl szcbfurrtil-szeb.tr lrd:z. v;{,t, lélii nak, Tijl::]' trÓÍás
kósz mílrgmekek n'l "''t 

;i:\,il";U-s 
ó]n;ó_

Ez a kórctéserrl alaposan szivctr ta]álta I-a3os iá't. Gclnclolkozási
itlőt kér. Azalatt én nrégegvszer kiirüljárom a míitermct. Az i:gyilt srirok:
ban, álh,ányon le}fedezenr Krrud rlán herceg fil}igkésa porlréját, a fa-
lakon pe<}ig ]átom a híres ,,Márlorr-lapak" eredúti képcit, nri]irtíl a
lrájr,rs levelező}apokat. nyomtatták. A kiirryvszelrrénybrxr, a rlíszhelyer:,
láthalók a l]itrléres ,,l{agyar Cserkész" etldigi péltlítn_yai. §ótánrból il
mc§ter r:i:iszt fel.

§MLÉKF|RőL §E§zÉL Á ,,NtrBILÁLó" M=§TÉn
.- . Ncm yalaríii ilrdekes éltrrény" csak bájos *pizóll . . . Az 1§2í}-*s

angliai Janr}roree rrtán tijrtént. I{azale}éjövet {rt},ra ejttttúk LequeiIia-t
is s trlírr napig ott táboroztrrnk, ,62 1lgyik napon a tábort megl,átogatlá,k
rr királyi csalátl tagjai, Iln óppen akkor a táborról rajzokat, vázlatokat
készítettern" Ánrirrt raizolgato,k- mógém á,ll a 13 éves l"'élix íiíberceg
és igy szói: ,,Engcdje mcg kéreni, hogy nézzerrr,. olyarr Inrrlat,sltgosan
rajzol." "rillrrlatságtlsan ?"kdrdem,,,Persze, hogy mulatságo*, lriszen olyarr
gyor§an csinírlja !" i.lásnap pedig az au.liencián odajörr lrozzám a kis
Erzsébet 1őhercegnő, ki fi-*"? éves' iclretett. Rrinrnéz, rrrajd bizaltTlá§&n,
rnint régi ismerősétől kérdi ; ,,Sott szópct. t-eiszet| rajzcrlni a cserkészektől ?"

Minrtkettcrr elmosolyoclrrrrk ezen a k.erives élményen, majrl az órátrrra
nézek, Iíwr, tiilrb mint két órán át btlszélgettürrk, Gyorsan szülárlt rrz idŐ.
Á btrcs{rzáskor kívánom l-aios bácsirrak a .,Nlagyar {]serkósz" ntinden
olvasója nevóbcn, hogy a legkózelelbbi julrileunrát. is ilyen friss nrunka-

Pereek alatt kószüinek el a bájos N{áriorl-rajzok kedvben érje meg. í}úIdg L)éttes.
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A hajnati rlerengés még alig szürkítette íneg a cattároi
öböl felett terjengő éiszakai homályt, alnikor az U--77 íttjára
indult" A szürketestű, karcsú teng*ralattjáró csenclesen
ellrírzott a közelben pihenő. félelmetes ltülsejű cirkátó mellctt,
Á legón_vsóg elzárta a fedé]zeti nyílásokat és sorra eltünt. a
hajó gy,onrrában. Egl,etlen lény- nraradl, csak a ftxlélzcterr.
A tetőtől-talpig bőrruhába öltözött parancsnok. l}arítn.yit
mozdított a kormátrl,keréken. egyílttái kiisziitrtiit,tc a cir-
káló bricsírt intő órtisztjét.

- A viszonttátásra ]

- Félerősel előre - szólt le nyonrban a tisztelgés után
a nlritott csapóaitón. - Félerővel előre ! -*. visszlrarrgozta
valaki lenrr hűen a parancsot ós amirlt ir t.enseralattjáró
5orsuló futással a huliárnokliali vágott. kikapaszkorlott a
toronyra a hang tulajdonosa, egy fiatal lengerószzítszlós. a
harmadik-tiszt.* Hű, tle friss a levegíi í -- lelJrenrleze|t és siet-ve
összegolnbolta bőrkabátja gallérját, védelnriil a hai:apó§an
élcs, a Lovcselr heg1,oldalát színesítő koratavaszi virágok
illatát lchelő szél ellen.

Szúcs Gytrla sorhajólratlnagy, az U^*17 parancsrroka,
mosolygós oitlalpillarrtáss:rl nyugtázta a le]ktsc<lósí és rnél_ven
belólegezte a virágillatot, aztttán íig_r,elme a kikiitőbe téró
torpedóronrbolóra lorrlult. A négy alacsony kdmórryébtil
botlros lústöt hömpölygető lrajó akktrr vtltctti: ki csiiriirrrprilvtl
ltorgorryát.

, -- No, r:sak nem hclzta nragával lr má§o(ltisztiiltket ? -rnonrlta önmagának, nriután ismét tlolgára, tért.
Zá.szlósa kéretlenül felell..

- Hát tirdo<l, parancsnokorn, órr pillanatig sem vitat-
lioznám az ellcnkezőjériíl.

Aiighogy elharapta a rnonclatvóget, papíriapot lobog-
taló kéz ny,últ fel a hajómélyből,

_. Parancsnok írr, szikratávirat, A ,,Csikós" üzeni, htlg5-
álljunk meg.

A sorhajóhaclnagy ránézett a táviratra:
_- Visszajelezni : ,,Megértet,tiik" . . . Mindkét sóp állj r

A gépterem azonnal átvette a rcn<lelkezést ós a csavarok
utolsót kavartak a hullámokon,

** Mit mondtam. parancsnokom. mit nroncltam Í --'
{tjjongott a szeplős zászlós. Haclad1, GJ,urka és a távolba
rnutatrrtt. -,- Küldik nár a fiút !
;á Yalóban, a torpedórombolótól gőzcsórrak vált el és

félreismerhetetleniil a tengeralattjáróhoz ig_vekezett, Két
perccel későbtr már az lJ--77 bordáihoz sirnult és a vas-
lrágcsón apró táskányi tcherrel, szintén bőrruhás tengerész
kapaszkorlott fel.

-, Parancsnok úr, a|ázatosan jelentem, a fedéIzetre
léptem l -" pattogta előirássszertien, azután bemutatkozott:
-- Konrarl von Kettinghartsen fregatthadnagy, az |1-77,re
beosztott másotltiszt.

Níialatt kezct. ráztak, {rjbói menetre, clohogtak á mo-
torok.

_- .ló utad volt ? *- érdeklőrlött Szúcs pararrcsnok.
-_ Ahogy vesszütk l Pólából hozott a ,,Csikós" ós az

éj szaka felfegyverzett olasz halászgőzössel akadtunk össze,
Időbc teltett míg végeztiink vele, ráadásul kicsit crősen

htillámzik oelakünrr és ezért alaposan megkéstünk. De azétí
ítgy látom, :nég jókor érkeztem.

**. Pont végszóra ! Öt_hat napra kiíutunk, kőrül-
nóziink egv k,icsit.

}Iaday beszéIgetisükbe vágott kurtán.
-* Az Aclria. . ,

Á cattaroi öbölbe vezető. tregybk közé szorított vlzi{rt
végére jutottali és cléjúk tárult a terrger. A hullámokat
boszorkánytáncba kergető kisebbfajta viharból §emmit §em
éreztttk a védő hegyfalak között, azonban a háborgó hullám-
tömegcli látványa elég lzelitőt aclott abból, bogy mi vár
reájuk a n_vilt tengereIr.

-.Lelncrülünk l --- határozott a paranc§nok a kavargó
vízfelülr:t láttán és Hatiady zászlós b{rzgó szolgálatkészséggel
kásználóclott a hajóba végre haj tani az intézkeclést. A torony-
ban mara<lt két tiszt elköszönő pillantást vetett a parti
tájékra és §zücs önkéntelenül lcifejezóst adott feszü}tségé*
nek:

-* Isten velünlr t -- nr6l6gita befelémélyedóen.
A kemény fóríi sóhajtotta fohász észrevehetetlenül hal-

vány g{tnymo§olyl villántott el a másorltiszt szájaszélén.
^-* tlgy-e a vak§zerencsét itlózterl az imént, parancsnok

{tr ? - szóIalt rneg egy§zersmind hibátlan tisztelctteljes-
si.ggeI.

í;eiett ese csotlálkozóan hrizta f e} §zernölclökót.*.--Én?... dehogyt,.. ^* aztán hirtelen eszmélő
rliib|renettcl bámult a kérdezősködőre.

- Te.. . te pajtírs.., te nern hiszed Istent, a Gontl-
viselőt l?

Ketlinghatrsen legyintett :

-.- Gorrdviselés t? Ugyan ! . . . Üres feltevés t .Az tény;
}rogy szüietünk, vagyunk, meghalunk" Ez a természeí
renclje. Minden rnás csripán prtszta véletlen. ]in nem tátom
biztlnví|ottnak Isten ],étét s míg valaki vagy valami diittt-
hetetleniil nleg nem győz crr(ll, atltlig . . . hiába, nem tutlok
lritrni !

-* Pcclig frio a terrgerószek éltetííje, a Teremtőbe
vetett bizalonr ! IJgyan }ror,ír lcnnénk nélküle a vizek nrélyén,
ezernyi veszély között !

,§ frcgatthadtragy mergrátrdította vátlát l
--- Lc}let, Irogy a Te részeclerr az igazság paranc§nok

úr l * ^ zárLa be setnmitmonrlóan a vitát, azzal követte
}latlatl3. póldájái és a tcngeralattjáróba bitjt.

Pllrarrt:snoJ< íir Sziicsnek. valahogy elnehezeclett a szive.
Iiinorrrlhatatlanul ml:gstrjrrálta Kettinghausent. Hu§zonkét
eszterr<lijs íiivel, lrit, nólkiil vágni, a bizonytala§§ágnak
na!{yon, nagJ,-on nchéz dolog lehet !

Az arcába loccsanó habpernet rezzen,teLle ki gondoia-
taiból. l{erült a hajó, tl sós hu]Iárrrok már a tofony mellvéd-
jét rryatctersták. Beugrott ií is ós lecsapta a sírlyos, acél csaI)ó-
ajtót" }tarrgos sistergóssel foglalta el hetyét a toron_vkalit*

A kormán.vt 20 fokkal balra. , , Gy,orsan l

g1'-..
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kában a víz és köriilölelte a törpülő periszkópot. Pillanat
multán mát'ez is eltünt és a következő hullámsor akadály-
talanul göIdült tova. _\íisem jelczte, hogy a gyeng.e emberi

I alkotmányban ötvenhárrrm lélek száll suhogva a titokzatos
mélységek felé.'Öi nappat kcisőbb, ereclnrónyrtlvatában ncgyedttrcat
elsülyesztetl cllenséges szállítólrajóval, hazafelé tartott az
U*iZ l)élrrtán közepe járta, cle a tejfehér, sűrií köd áthatol-
hatatlan homáll,t lorítótt a tengerre. A tengeralattjáró való-
sággat móterrői-méterre tapogatózott előrc. Szücs Ketting-
haiisennel eg:J-ütt a tor<ln_vból fiirkészte a menetüket lassító
kellcnretlen időj árás-tütret et.

* Mintha ritkulna -,áltapította meg.
A rnásodtiszt megerősítőán biccentett, azutátr zászló,

strkért kiáltott :

.''- Gyrrrka, mpllgl járunk ?
__Durazza magassagában lelrettink, úgy 150 §ilóméterrc

hazulról, Nenr tudóm póntosan kiszámitani ettől a ve§ze-
kedetI tejbckásától .* clörmiigte vissza bossz{rsarr Haelarl1,,

és mérgesen pu§mogott mégvalamit, ám ekkora hallgatóság

Kettinghausen a fogantvirra g§rcsölódött, lerántotta"

-- . . . najta l . . . lihegése beleveszett_ a lázas-sebes szrj*

patiogásba: ,..ltasoaiktorpedól.., Kész !, " Raita| ",- Iimét roppant a fogantl,úkar.
§zágulctó'iralál szánlott a r,ízen. buborékos ösvén_vót

érzéketlenül kt)vette a tükörszem.
Szücs tisztán látta. hog1, az óriás cirkáló megrerneg,

tang vittan clerekán, kormoíiüstfelhó pöffen a vakító t{iz-

irtiÍ.ir.ut r:rmán, a kettős lövés Ir3,omán, Iiitört belőle az
öróm :

-- titlen !.. . {alált !.,. hurrá !, "
A legén,vség sapkáját rlobálta, súvítet.t az ötvenhárorll

torok diáclaía"naj". Diatlalrnámor részegítette meg yala-

menn_viiir<et, tle a kiizeli lnóly rÖbbanászaj lehűtöt,te a lelke-
seciési. Az t]*;7-et, mcgráió cliirrenésre a parancsntrk rá_

bukott a nézókeret iivcgéie. l]lszíntelenedett az eléje táruló
iaivanl,tOr. A biiszke {rszóvár végső_!99ajat r,ír,ta máro

"ir."rr." 
dühös clarázsként rajzottak körülötte mindenütt

az. alacsonyépítményíí romlrolórtaszádok tucatszám és hány-
ták a tengeri* uron a tájon, alrol az "''.";Íu"ehTl'r,"'.'"*í;

nélkül maradt. A
kötlfüggönymógül
halk gópmorajlás
verőrtött e!ő. A
két tiszt tekintete
nénrán kapcsoló-
clott össze és sietve
.a }rajóürbe vonul-
tak. *Lel*in-
tett sokatmonrló-
an a parancsnok
,és a periszkóphoz
lépett. I\{ire §ze-
méhez igazította
a műszert, a, hatal-
mas acélhal már
a víz színe alatt
írszott. A lassan
körbeforgó látó-
szerkezet eleinte
csak a csupá§z
hullámok zóldbe-
játszó végtelensé-
gét muta,tta, azu-
tán a tükörre sö-
tét tömeg képe
vetődött. Tán

egyik romboló zsí-
nórszabottan ro-
hant haránt az
árulóan ágaskoctó
periszkópra.

Meriilni l
* zihálta, amily
gyorsan ajkán ki-
fért.

De rrráris má.-
sodikdörrenés lrin-
tázt^tta meg a
hajót. Mintlra gőz-
kalapácsok dö-
römböltek volna
az iyelL acéllror-
rlázatotr, aztán ir,
tózó sikoi_v- }rasattt
a torperlókamrá-
tran,. Goronrba lö-
kés döntötte le a
legérrysóg j*varé-
szét a lábáról ós a
torpedókarnrából
beömlő hullám
még azl" is padló-
hoz c§apta, aki va-

százméternyire a tengeralattjáró etőtt gi§ászi nagyságú csa_

i"Óir*arO róbant ki á foszlattozó ködtről. Olrlalán ércbetűk
harsogták világgá franciaságát.j*A,,DriIon"| * írjjongott hangtalanul a sorhajó-
hadnagy és résenlét jelzően emelte magasba karját, Léleg-

".ttojiv* 
szegeződötí helyóre az Qgés.a s_zemélyzet, arcukra

tititt" ", izgaiom és a tengeralattjáró olajpárás fiiüledtsége

lotottorrOŰgúvá melegeaelt at a várakozás feszültségétől,
fuadaOy GyÜ'rka a torpedólrelyiség kiiszöbéről fé]szemmel a
kezelölógényeket, félsiemmel Jledig a parancsnok mellett

"i 
gy""O kult inglrausent leste. Baj társa keze görcsö; .1ark9_-

ÉÍzássat kaparászott a vetőcsövek elsütő-foganytúi köriil,
Már-már iaógtepően elviselhetetlennek tetszett a tétlen vára-
kozás, mi<rő"n a pa.arr"srrok, valósággal a periszkbllhoz
tapadva rekedten f elrikoltott.

*- A kormányt husz fokkal balra. . . gyorsan t

A kormánymester izzadó marokka] váltott fogást,

. . . A ,,Danton" célegyenesen állt a periszt<0.9 to1{}-

keresztjére,'. . agytt, mentőcsónak-<laruk tiiskéztóh fedél-
zetét éJ emeletesáblaksorain pislogóan fénylett ki a villany-
világ . ."Szücs látcsőforgató ujjai megmeredtek Nem isruert
saját kiáltására, amint vezényszava visszacsengett :

-* Első torpedó kész ?
Kész ! *]* csat"tant hidegen Hada<ty.

,*Raita!...

lahog:1- támaszt találva megkapaszko clott. l'alpralentlültck
az eúuhaltak és a rekeszválasztófal légrnentesen zárőtió
ajtajrinali estek. Vállvetve rr_vomták tizen is csikorgó fog-
gá1 és ttiredező,vérző körömmel csappantották ráa csavarra,
járó reteszeket, miközben a hajó tótágast forclult és pJ1,or

iuló mozgással siklott fókezhetetlenül minrl alább,
Rövid volt a kába zútzavat, piltanat multán már min-

denki feg_velmezetten a helyén állt. A főgépész paranf§
nélkül próbálta hátraíelé járatni a §épeket, cle eredmén_r.,-

telenül-kapcsolta §orra a motorokat. Egyik sen indult,
bármit is tbtt. Szakaclozott kiál,tással, Iemondóarr tárta szél
karját.

A mólységrnérö bolondut szaladt lelelé , . . harminc
méter... negyvenöt... ötvenhét... ekkor a tengeralatt-
járó csendes Csikorgássat, sinrán a tenger fenekére fekiidt,
A pa"an"srrok emberfeletti ny,ugalonrnral nézte meg kar-
órajat. . , hat óra }rét perc, . . azután leadatta a létszám*
jelentést, mintlr'a a klkötőberr tartana szemlét a reggeli
sorakozónal.

Nem hiányzott senkisem.
Tekintetütiben ellenben ott ült a cáfolat, a lemondá$,

a bizto§ halálvárás. A parancsnok egyszerűen nem vetle
tudomásul, hogy reménytelenség terpeszketlik lcgényei
vállán. A rnotorok mellé rendelte a gépszemélyzetet, a
lribát keresni. Ha meglelik, kijavítják, övók fljra a nap-
fénY, veszendőnek inrlul' u"'uuirn,"tÉrtását 

lá§d á 12-ik oldalon)
:
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A tengeralattjáró lobogódíszes hatlihajók sorfala közötl Úszott az otralitói kikÖtóben
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l? A NAGy rőruör LEvELEI
(Y, sol OzÁT)

sokáig. Vanlrak azorrban ritkírbb esetek.
a legtöbb t,mber nem gonrlol. csak akkor
lrorogra kerii}t,

o1.r-anok. melyekrc
eszmól rá, amikor

vlz alatt eltóverl.

Xll. A halál horgai
Kedves Ft,hérarcú 'festvérem !
A multkor leírtam, irogyan lehel. a lcggyorsabb halat.

a pisztrángot is lizbe fojtani.
Pedig a hal csak tucl riszni !

Ezért lég1- l-ele te is tisztában, hog1, a vízbc{{rlás ctől
mé8 Bem véd nreg az, ha úszni tudsz. Még az §t)ln elég, ha
jól tudsz úszni, ha könnyelnriierr lrekapocl a mirrrlenútt
incselkedő Halál valamelyik lrcrrgát.

Érdekes. Jrog1, aránylag az úszni nem t,uclók közül
nem fulladnak olyan solran a vízbtl, mint az {rszni ttrclók
közü1.

Ez azonban ne tévcsszerr mcg tégc(l, nrcrt. ncnl nrirrtlenki
tuci úszni, aki azt hiszi tnagáról.

\ag1, kincs, ha valaki úgy ülhet. a csóttal<barr vag1.
utazbati} a hajón, lrogy bízhatik |rarjaibarr, n-rel_1.*ek segít_
ségér-ei órákig a víz telszínén tartózliodlratik. Nern lnonrlonl,
hog1, mindenki úg_v tttdjon ítszni, nrint a }rindtr csorlll,úsztj,
Robin Chaterjee, aki Btrnrba,v nellett 8tl óra 12 percig
{rszott egl,fol1,tában s rzzel az irlíjtartamírszás világre]<orrl-
ját atlíiotta fe}.

Ha három napig nenr is, ilc }rárom óráig minclerrki
fenntarthatja nlagát avízbcn, aki a ,ió itszás clrnólcti trrrlását
és g1,21io.1"'i isnrereteit- igyekszik eisajátítani.

l\íost nem szólok arról, hogyan kell úszrri ncgtrrnu}ni,
nern íronr le. nrill-en veszélyek ftnyegetik az úszni rrem
tuttót, i![ost csuprán arról akarok lreszólni, uri míldon igyek-
§zik az úszót horgára keríteni az alattomos IJalá}.

Az első, anrivt,l keztijiik, lrog_v rrregelógszel azza| az
{rsznituilással, anli csak kedvcző kiiriilmélryelr kiizött. sínra
vizen segít.. Ezt az úszást lrattyú{rszásrrak nevczenl, az
ilycn fiitrrak magasan kienielkerlik { feje, rrrert milrelyst
€gy c§epp ,t"íz jut arcába, fuldokolni kezd. Erlnl szentben
a jó {tszó, a ,,csukaúszó" feje alig emelkedik ki a vizbőL,
levegől a fejével hasított hullámlrarázclálratr rlszás köztren
ve§? vagy rnellúszásnál a kiemelkcdós pillanatában tölti
meg túrlejól, mert megszokta és nregszerctte a vizet.

Ha valaki vaclonban vándorol s eltáracl, Ietelepect
lret, egy fa tövóre ós lripüenheti nragát. A vízbcn azonban
nem ez a lrclyzet. Aki elfárad és nem tudja nragát tovább
a víz felszínén tartani. az elsiill1,ed. ha segitség nincscn
közel s megfultatl.

l)gyancsak veszélyes lehet a r,ízben minden rosszullót,
vagy eszméIetlen állapot, ami a partotr csak kivételesen
jár sülyosabb kijvetkczrnényekkel. Ezek közismcrt tlolgok,
állandóan lralljuk, hogy fárarttan, betegen, tele gyonrorral
ne rnenjiink fiirödni, lri<leg vízben ne tartózkodjrrnk tírl-

liglv ilyen eset, amikor valaki, a
Tudorn, hog1, srrkan csotlálkozva

azt lriszik, hogy a nyomclagóp hibát
hogyan i,elretne a víz alatt eltéverlrri ?

ütik fel fejüket és
sze dett, Mert hál
Perlig lehet, figyet-

jétek csali, elmontlom, Irogyan vetette ki a l{a]ál ezt a
horgát egy jólrarátomra és rám.

A Canuasates tiszta öblében fiiriieltünk egy- tlétután.
A búvárúszást g_vakoroltuk s fényes. kifúrt kagylókat
tlobírltunk a fenékre, Fürdésrréi nrindig szabály volt nálunk,
htlgy egy nrirrclig a parton ál1 és íigyeli a többit, ltogy baj
esetén azontral közbeléplre§§ün. Egv régi jó barátom. Zömök
'I'est is a fürcliízők kr,iziitt, volt. Ncm akarta megórteni,
nriúrt tírkiidőm a parton, mikor csupa jó úszó fúrdik.

*- Jöjjön, Nagy Főniik testvétem, fúriirljünk együtt --
hívcrgatotl a hűs vízbe.

-.-- Nern mehetek. őrkii<lnöm kell ** válaszoltam"
-* De lriszen rrri valamennyien el§őrentlű üszók va-

gyrtnk -* ellenkezett,
S ebben neki tényleg igaza volt, tle a kötelesség iír-

hclyemen tartott.
S egyszerre mit látok. Zörrrök Test fejessel indult

a berlolrclt1. ka.gyló rrtán, A {eni:ken össze is §zcdott máT
jó párat és akkor elin<lrrlt fetfelé, De ahclyett, lrogy a vlz
szinére érktlzett volna, a víz fel§zítlc alatl elkezdett jobbra-
balra {rszni, eg_vre gyor§abban. Á víz alatt való tartózkodás
határitleje, a7, cgy perc már alaposarr elmult, és ő még min-
dig ncm jött fel a r,íz színére. úszása fol.yton gyor§ult, máf
a ternlrói sc voltak szabályosak. ,.Ennek valanri baja tiir-
ténl." *, villant át agyamon. I{irtticn utána rrgrottanr.
a víz alatl megragadtanr ils erőszakkal a felszínre hoztam.
Egószen kék volt már, mikor §z§pora lélegzetvótelek utárr
rnagálroz tért, nrinrlenki bámrrl.va rrózett rá : ,,Mi történt, ?"

,-- Magam §en1 turlonl --* válaszolta Ziimök Test,
tie a fülenrben hirteletr fájdalmat. ércztem és én azt hittem.
hogy íelielé úszom s mincljárt a viz színén leszek,

Ez az esct a i\agy Fíjnökneli jól emlékezclóben rnaraclt.
S egyszer, mikor életveszély kényszerltett, lrog1, nragas

A ,,csukariszii" íeje alig enrelkeriik ki a vízbiil.
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,.sziklafokról a üzbe ve§§em magamat s a hullámok össze-
csaptak fejem felett, én is szúrró fájdalmat éreztem a fülem-
ben ós hiába ígyekeztem a víz szinére jutni, még a nyol-
cadik tempó után sem volt&rn fenn, Zömök Te§t jutott
eszembe:

Eltévedtem a víz alatt l
ágyamon helyzetem kópe. Ha
tisztavizű folyóban lennók,
szememmel tájékozótlhatnék,
merre van fenn és merre van
lenn, De így -nem láthatok
§emrnit. Hopp, megvan a meg-
oldás. s ezzel a vlztlen moz-
dulatlanul mar&dtam. Rendes
szokásomhoz hlven, tüdőm-
ben elég sok levegő maradt,
.qrra számítottam, hogp. a tes-
tem könnyebb a víznét § moz-
dulatlantü maradva, a fel*
színre visz. S tényleg ekkor úgy
éreztenr, hogy az egé§z te§tem
balra-oldalt mozog a vizben,
Ebben az irányban §egítve
néhány karcsapással hama.
rosan a felszínre jutottam.

* viltámgyorsan futott át

Azóta a Nagy Főnök olvasta ftlhórarcú emlr*rek kiiny_
!,eiben, hogy a dobhártyán előzö betegségben kelctkezett
vagy hirtelen ütődés okozta lyukon a lrideg víz behato|
a középfülbe és ott az egyensúrl_vazás étzőszervét részbe.n
működésen kívtil helyezi. Azóta tátott a Nagy lrőnök ten_
geri mentőállomásokat, ahol táblákon figyetmeztet,ik

a mentőcsónak legénységét,
hog}. tengerreszállás esetón
olajos vattával kell mindan-
kinek a fülét bedugni.

ltinrlcnesetre a halál két
alkalommal kinyujtotta hor_
gát. Zömök Testet mi szabaclí-
tottuk le róla, a Nagy Főnököt
pedig saját maga.

Te is, fehérarcrl 'kis test_
vérem, ki e sorokat rrtrvasod,
jegyelzd meg jóI ,,Zömök Test"
és a ,,Nagy Főnök" esetét, S
akkor baj esetén, a példá-
kon okulva, nem akadsz fenn
a Halál horgán,

szeretettel ölel
Nagy Főnök,Utána ugrottam és erőszak}al a felszínre hoztam...

',Felt/rmadás" címrl cikk kezd€te a g-ik oldalon !

És a percek óranegyedekké nőttek, kullogtak utánrrk a
lomha, ólontlábít órák. . , kevesbeclő reményű órák egymás
után. A főgépész számtalan§zor vizsgálta nrár {rjra meg (rjra
a gépeket * és nern lelte a baj okozóját. Szúcs hadnagy
nem moedult mellőle, ernyedetlenül leste kutatgatását ós
buzdította -_ tovább, csak tovább !

A legénysóg, a viszontagságok aeélozta katonák, el-
hevertek szérteszét, lestók haltgatágon a pislogó lámpafényt.
Amint múlt feltartózhatatlanul az idő, mindjobban ziháltak
a mellek. Fogyotl a levegő és vele együtt az élet. A zsebekből
egymá§után elökerültek az olvasók, s fónótltak rá az imára
kulcsolódó kérges öklökre, valakí pedig félhangosarr tretűzni
kezdte a Bibliát.

Gyurka zász|ós a, kormány pa<lkáján ült, hátát az
iránytű-toknak vetve és néha-néha mélán megpenget-te
ölében beverő §itárja hírrját. Kettinghausen már régóta
tapodta a lépés széles folyosót, íel-alá, mindjobbarr <t{rltan,
Egyszerre megtorparrt a zászlós előtt és képébe sziszegett
klkelten ;

- Te. , , hát nrég most is rnulatozol ttl . , . ember,
hisz elpusztulunk nyomorultul l Nern érted ? . . ,

Hadady Gyurka szomor{tan felmosolygott a zal'latt
§zemű fórfira.* ísten kezében vagyunk. . . Ha hlv, . . . én már el_
készültem q bevonulóra...

Kettinghausenben akarva nem akarva lobbot vetett
dölyfös tagadása. Rekedt kacagásba tört ki.* Isten ? - károgta. - Ha van, akkor mqjd csak
tesz hlvei jóvoltáért valami csodát !. . .

Azzal fakópnél hagyta h{rrpengető bajtársát és szája
szélét harapdálva szárnított valamit jegyz6könyvén. Be sem
íetezte egészen. klforrlult ujJa közül az írón. Lélekvesztetten
íeltápászkodott é§ a tiszti_fülkébe támolygott. Annyira d{rlt
volt, hogy Sztic§öt §zorongó,sejtés fogta el. Utána n}oína.
kodo*t. A küszöbről hátratántoiltotta a felindulás.

- Konrád t "* harsant rá. .-. Mit csinálsz ?l
Másodtisztje tétován símított végig hornlokán és meg

,§érn próbálta elrejteni a jobbkezében szorongatott pisztolyt.
-- Hagyj - hörögte tébolyultan * megyek előre l. . .

Kiszámítottam , . . a levegőnk negyven percre elég még. . .

lassqn fírlunk meg, izenként . . . rettenetes . . . én nem bírorn
tovább.. . inkább mo§t rögtön. . . mindjárt... t

Nem volt idő a habozásra, Neklugrott, hogy elvegye a,

plsztolyt. Dulskodás közben étezte, hogy Kettinghau§én
kimeriilten elalél. Gyöngéden a keseny ágyra fektette.

- Aludj pajtá§ l * morrnolta reli,eten. ,* Jobb lesz
így míndannyiunknak.

Lekűzdhotetlen zaktatottsággal kapaszkodott írjra a

gépfúlkébe . . . negyven perc móg az élet. . . utolsó kísérlet,.,
Intett a gépésznek.

- Kapcsolni a motorokat l
Az idős tengerész elkínzottan felelt"

- }íost próbáltarn ! Hasztalan !

- },fégegy§zer l Parancs t

Parancs. Néma errgeclelmességgel rántotta be az indító_
kart . . . és gyenge sziszegés zendült a clinamókban. ónekelrri
kezdett az áram.

^{ gépész térdre ztthant.

- }íegJ* a motor. . , dadogta imádságosan és már
orditott is * megmenekültünk ! . . . megmenekültünk !

A sorbajóhadnagyot elfogta a gyengeség, rnegroskatlt a
gondolattól, trogy mégis-mégi§, hála, menekszik ötvenháronr
emberélet, A következő máso<lpercben már megint a rógi
volt.

- Mindenki a beosztásába t **- dörrent az ajtónyllá§-
bart tolongó, össze_vissza hebegő, könnyet csorgató személy-
zelre. - Feleme]kedünk ! . .,

A nap első sugarai éppen végignyilaztak az Adrián,
midón sz U-77 felbukkant * a sirból. A kitámasztott
fedélzetajtókon özönlően áradt be a friss levegő, amürt,
sebzetten, rútakarta előrésszel elbtrkdácsolt cattaro felé.

Kettinghausen lidércgyötörte álrnábóI éljenzésre ébreü.
Kábultan ült fel az 

^EJ-on. 
Hanrarjábannemtudta hol van,

azután eszébe villant minden... a las;fr haldoklás... a
végsó elszánása. . , és nem értette az éljenriaclalt.

- }íegórültem ? vagy ez a lralál !?,*töprengettködös
ag5lal, mqjd nekitendült, vógigrohant a folyosón. Sehol
senki ! ki a fedétaetre. Fenn szédillten támaszkodott a
toronynak.

A tengeralattjáró lobogótlíszes lraclihajók sorfata között
{rszott az otrantoi kikötőben, A hajók legénysége ott feszí-
tett mindenütt ,a korlátoknál ós zitgtát< a hazaLérő tenger,
alattjárót megillető üelvözlést :

- Hurrá l.,. lrurrá !,,. Hurrá l
Irtózatos ágyúbömböléstől reszketett meg a lég. Üdv-

lövést adtak az ütegek.
Amultan töredeztc : Ez is nekünk szól ?
A közéjük lépő sorhajóhadnagy adott feleletet.

- Nem t Azt köszrintik, aki bennünket feltárhasztott,
A feltámadt urat l

Kettinghausen las§an, álritatos szépen színtén tisztel-
gett. Amikor meghallotta t{rl az ágyírdörgéscn a zcnEő
harangkongást, felsóhqitott hosszan, elpihenően, mint a
nagy útról céljához ért utas :

,-Ur&m...hiszekl
Husvdt reggele volt. A feltámadásé.



A })F§KETE_BOC§KOR,,
. ]. :]]i9]:,]

A kocsi a gvórforgalrnri rltcákon tén1,1eg a lt,hetíi lt,g-
nagyoblr scbességgel szágrrltlott. lgerr hanrar |egyiirtúk az
utat ós arnikor befortlultak a F-erenc Jtizsef_t érre, Góza
bá' látta. lrogy a l,ánclríd<ln hasonlóan sellesiraniú járrnii
igyekszik keresztüljutni, Lámpái mrrtatták, mily rolranrrrsan
közcleclik, §rős fékcs,ikorgás §zakasztotta meg-a k<lcsi roha_
nását. A Központ.i tlgyei'et elé érkeztek. Giria }:á' nr,ég ki
sem lópett a kocsiból, nriclőn a hírlon fcltiint arrtó is rjrlrr_
kanyarorlott nrár a rirleg külsejű épiilct,tiinrblrüz. Áz Orszá-
gos Illnök volt az utasa.

A kapulrtrn vigyázó renclőr feiesleges íaggalrizás rrólliiil
irányította lrcl tejürkct a soro§ ügycletveze|őtriiz, §chtiben
bemrrtatl<oztak, aztán a paranc§nok clniike intó§ér(| ma§/r-
hoz ragadta a tárgyalás fonalát.

Kórem, haIadéktalanu1 szerctnénk heszó!rri i\z
Országos }'őíeliig_,*eló úrral l

Áz ügyeletvezető parán5,i méltatlankotlássai vá,laszolt :

_ ]-- í)e rrraim, talán kissé ki.só az irlő alrirrrz, lrogy ltíváti-
,ságukat {eijesíthessem ! \em állhatnék tin a rcnrlelliezt!_
xiikrtl ?

i\z {)rszágos Elnök közbevágot,t :

-,, Sajnos, kén.r*telenek vagvunk ragaszk*r!ni a lrij-
fcliig,vellíi úr szenréll,élrez I Ropparrt hortlcrojii tr rltlog.

§ rrreggl,ózó erór-cl hangsúlyozotl, lii.iellcntés lefcgyvc_
rezte az iigr.eletvt,zetó l,onalioclását.

--- Paiancsoijanak hell,et foglalni tcssdrkelte iíkel, -
Azottttal jelenteln látogatrisukaL | --. azza! kirnenl a sz{)-
bából,

\eg5.edóra scnr tell bele, mtir lcgfels(ib},r fel*l"l,esc tár-
saságában tért vissza.

- . ,Iti reggcl[, tIniilt úr --, kiiszíirTiöl l" ,rt,liirrk szír.tilvt,-
scn rr'JÍifeiüg5;tlö. --ug}-all tltittr,lt li(isziinlrt,Iclli r"zt :r ktlici-
koriti szerctrt:si:t ?

{_iúza lrá'fcilélegzctt. 1.:gv órezl,e, a vtlgteltrnsilg óta,r.ítralroznak rnárr ott a szobábatr. 1\,1ini, cgyctliili. aki le'i.ies
{elvilírgtlsítást atllratott. bttszérlhcz liihászliorlott .

i:{* az rrrszág érrltke li!r,arrj;r .- iljánlilttii fel az űrszágtrs t-]lnök. --- fí:lóra alat1
!,el;lun lill a r,serkt!sz§creg

l:]i§ffii_:.., .,. _,j,lli€, .§
szik" 'l'essék. ez,L az irattáskát bozta magával. A ber-rnc lévó
iratok a kiivcl-kezőkre deritettek vitágosságot. Áz országot
kcreszti,il-kasul hálózza'eg1, fcllorgatricélú, fólrlalatti §z9íve-
ze[, rntlly önmag.li Fekete Bocskor ndven enrlcgeti. tlgy-
nökei a legkisebb ktizsógben is oit varinak és adótt. jellre a
lcgközelebbi iövőberr, talárr nrár a mái nap fol}amárl,
eg!,§zcrre akarják nregvalósítani pokoli szándékuk összes
részlctél-. llzekre mrrst rlem térhetek ki, különben is az
iratok trálarn pontosabb lielvilá,gosítással szolgálhatnak.

,*-, li'tl§altnaln sincs, ll{}g.y Sotnaházv rnilrónt juto tt
czcltltcz a íclbecsüljretetlen úr,tdliű ariatokhoz. A flír, mielőtt
elájitlt, 1rlrr rrronrlaltöredéket szakadozott csa}i. Az Isl.várr-
viitgyi tóglagl,áral elnlegcltt e és azonnali cselekvést siirgete tt.
Az1 gyatt{toni. lrog1, a téglagyár rejti a banda íőhatiiszállását,
Flnnyi csullíttr a mondanivalón !

"t\ Irőíicliigytllő már Geza bá előadása közben,sorra l,etttr
az alrtatírska tartalmát. Fokrirl-fokra elkomolyorlott, a csdr-
készparancstttlk súlvtrs beszámolója végszavával egyirlőben
végigzelngorázol.L &,l, ír<iasztalára helyezett c§engőtábla
szritttl elatr gonrb"ilirr,

A köz1lonli iigyelet külsíi látszat szerint kihalt épületc
cgyszcriben felliolygot_t. Az iigyeleten tarlózkodó csoport-
velzetíili egymás sarkába rryotnakodtak a Főfelügyelő elé,
ós a kiivctkezíi pcrclrcn rirár sarkon is fordtrltak, ho8!'
lc|.ir,sitstilt a ka1lo1 t rendeikezést. Alig telt el egy óranegyed,
a kiilijniegt:s meglliaátású csoport főnökc jelentkezett ;- . Kész ! lnrlLll.iunk l Yelünk tart főmérnök írr ?

t;(,,za bá'|t kcveset, kcllett bíztatni. ligy,ancsak sictctt
cllognrlti az ajánlatot. A küszöbön eszébe ötlött valami :

** Nenl véli, ,lrogy trehóz lesz feltünés nélkiil megközelí-
t,t,ni a lrúvólrclv*ükct ? - íorctult társához. -*. Bizonyára
óbcren 

T[]"ri}f;."k l:izza ránlc főrnérrrök írr ** nevetett
]ictlólycserr a zömtik. simár,a lrorotr,ált képű férfi. -* Ncnl
lcsz akijriil }riba l 

*

Az Isl,víltlvölgyi tóglagyár:, itil a fijváros }ratárán, a
httdai lregyek tör,óben épiilt. Körötte félórai járásra netrt
akadt kózség, (lc még e}sz<)rt lelepülós §em. A nagy ki|er-
jcdésíi íizcnl az álialárros gazdasági romlás előtt ójjel-nappal
tlolgozol{:. Az egyre rosszabbodó viszcrnyok azonban lassan-
lassatl c:söl<ltcntett.ék,lutlnkatcmpójáY, azvtán végleg meg-
állítottírk a gépekct. IIs a gyár ott dttt évet< sorárl,--ell,ia.gvoi-
tarr, a krrtya, strrr tijrőtlö|t vcle, '.\ tnurrkazajt vis§zaálrnor.ló
üzetnóirtilctck lronrlokkal a heg5l íeié bámultalr, ahonnan
valanrilror a tílglavcttlshez szükséges agyagot bányászták ki.

A gyár mögött vi-
szont, egészen a túl-
oldalon emelkerlő
liegy lábáig urűvelés
alá fogott lapál;- te-
rült el.

A felhőtlen ég-
boltra hasadó hajnal
szóp koratavasei na-
pot, igérgetett és u
treg5,en tuIi faluból
szaporán rajzottak
földjeikre az cínbe-
rck. Kettesóvel, hár-
masával ballagtak az
útszélen, vállukon
kapa meg egyéb szer-
szánr.. tr-Ia elzörgött
mellettük e§.\,-egy
boronával, ekóvel
terhe]t szekér, hát
a pipacsutora mellÖl
köszöntést váltottak
a }rakon iilő gazrla-
társaikkal, Ugy le*-
tett. minth& a, falrr
fériilakóssága ös§ze-
beszélt volna, lrogy
eg5,időben irrdulnak
nlttrrkár4, A hegy*
oldalbeli risvénveken

;:,ar.:

l

4

l

liénytclen rag1,ok szííklc szabn! a lnonclattit,alórrt ]A t,s1,|1,|1ylla sürgcl,... Kc7.([(Jll} uz<rn, íttrE\ t:sartitltrrtt cur.ik
íírsl,tzr:tiijc. Sorrralrázr,]str,án rtrásfúl rrrrlliial t,z.]l.'ill. trni ...
,,látogaiást" tett a Lég--rrtt.a lrárotn száririr }rítzj.rau és onttan
n5rolntalanrrl eitíint, pajtása, aki ismt:rte a litr gzrirrrldkai-
tlak rni(lrl jílt, rosszat sejtlc, sielcl1 lttlzzítnl. l]llrtlszíllésii;tli
kivilítgl<lt.t, lrog"rl cselkd§zcll) á l,{lt.t]elr iúvtlltil}:lt)l, ijsszc-
li:tggést talált ur, iskolírjáburri, nrltjtlnt,tn tliálilirirrtrrrgílst llellő
rőpiratszórits ús :t. gyrirrrnk}i:rn tiirtórtt tiLolizatrlí bcl iirés
liiizött. ]rel1 evóse tiszl,/tziisrira rnag-átrnyrltn orÍlslt*z ítlgot1.LitáIta gtlrrrloltalrr
tlkos]iotiirsá1 {s arr_v-
lr;"ira alaposnak rlcrl-
tatn , k(nvlelcn elis-
tnet,ni, hog3, nragát t)l
arlórlott a kclvctkt:z-
tr:lés. miszerittt erre
nlásol< is ráji;ht t tcIi
{ls a lt:leplezéstii1
való félelrniikberl
csotleg bíintén5,rc
vctetrrocltek. Ennei
t\7, oltniil fogr a a
rentiíírség seg'itséget
kértr,m. A kértléses
lrázllarr azonlran egv
lclkcl §cnl leltünk.
ellenlrcn nregállapi_
tol"titk, lto§y lakói
lázas sietsóggel tá-
v(}zl ak tis Sonraházvl,
irli glt arrcnr nra grrkkál,
lrrrrcolták._ Éjféltájt víi-
rat Ian ul lrekopogta-
tott lakásomba ae
cttiint fiir. Tcljesen
tdcsigázoti, állápot-
tlatt volt, jclerrleg
teljcs kimerültséglrcrr
esznélet]etrlil íclt-
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is fel-íeltüntek a lapályra ig_vckvő ,alakok és rnihamar csak
úgy rajzottak a té§lagvár környókén.

t}rrnepvirradat lévén, kissé szokatlan volt 'a dologba
l-artók soliasása.

Az ecvik"szekér csenrlesen kocogó lovacskái közben a
tedavótő"áárt lianui clé órtek -- ds ekkor ólt,s fi,itt,yszó
tri'ilázolt fel. A f'öldművt,sck mintha csupárt crrc vártak
ÜÓrni, 

" 
félreclobtak szerszámjail<at, a lő-csrc, vetettéli a

áeniOt é.i nrindenfellőI a telepct övező falhoz rohantak, A
iá"ÖaujO ít,iszecsapások crőszaka telpattantolía a kalltr Zár-
iái * á-t"r'.ü föidmírvesek iizöneáz rrdvarra tódult. Cso-
b;"t"ki;- .r"kr.lo"rr". lelvszcríietr árasztották el az egycs
i:oiiiniót.t. A lesnasvobb csollort az irotlaépiiletet r<-rhant,a

ritp. Az élen talíalö-kékkiitényes, csizmás atl,afi megclégc-
tlrrlí hanson szóli a mtrllctte igyckvíi legényhez :'"- - 

§Ó; úgy-e lrog_t, sikerÜit irlcl.iutnrrnk észre vétIcnü[ ?

- Minclen elismerósem az Önökó, felüg;-elő úr ; p9m_-

nás ötlet volt cz a .iclmezbe llujirs ! ,-- lihegte Ctza bá',
Í.rit tirU"r, a csolrortvezetővel e§yütt vállát az iivc6lczett

_ bciárati ailónnk .feszítel tc,- --" -Á- 
tOiii ül,eá recscgő zeng(,sc sem variizsoll életel a

kongóan ürcs folyosó,iír (,piiletbe,

-- Tvhú. - nrordrrlt fel a csoportfönök nrérgesen -*
ezek a sáifi.ÉO'* nregorrontották a kbzmaillatot és ellógtak,
ha jól sejtem !-- "a iriiottak összessége valóban pánikszerií mentlkülésre
utalt, Á i"É.iautOk fólig rnegrakoítan, íé.lig ür_el9n ácsin-
sóztak az udvaron. Terhiik egyrésze a téglaszáritó ereszc
álatt tornvosodott, néhány láda pedig már a porlepte. pot(_

hátó fonta'szobákban vártá a felbontást. A menekülé_s g;,orsa-
iaoni-tepintább iellemző aclatra, a régi pénztárhelyiségben
ÚÚTitianűt<. ott "leltÉk a félig összeszerelt rátlióállomásl ,

}öiúiiiitJ ; paatOn, asztalon ősavarlr{rzók, csipeszek, drót_
ieÉóicsek. r,ahioatátroszek hevertek zűrzavaros összevissza_
;á;Ú;n. Á, volt a benyomás, lrogy semmire sem volt érke-
ie§fu is ó}t a tontosl a bánda lagiaival való összekötte_
ióiiiirioJtió tiészutoklt is kényteleriék voltak hírtraha.gyni,
á"iúia i<irowtak az időből. EÉy rnellékajtón isrnét kikeve-
ióáibÚl liaáól. Az uclvarra véZető lépcső előtt autógumi

"i,o* rr"áoii ót. a detekllvfelügvelő irjjcsettintve követlc
ii"á""ái. Á §tvár mösötti diilöútrá-forctrr[t és ott folytatód.ott
iovábU, lriáÍatt néh?ny méternyit kövctték, a közeli cserjés-
Í,Oi tét csendőr csö}tetett ki, strlybakapott puskával
Vásalt csizmasarkuk csattogott a köves talaj<ln.

* Mi dolguk itt ?l _ riadt a két néz<legélőre a járőr- 
- Elrenrleljük az országos riatló_t.. I,la ]<ell, félórán

vezető.
A felüsveló azonnal igazolta kilétét e. .nn.t már ő ki,r- iu1i,l"*I.1r'"*§,ift'.'rr"iilu.Ószt 

incgrnnzrlítjtrl<, Negyvcnczcr,

$1ffisl",ifr,?",fíL$"!;l,,1-u#"íf,iái:;;l*;iltiffii"liii#:ll; ."o,o I;íífclügyclíít. annyira nreglcpl,e a gontloIat nag1-

hazafelé és csupán az"elhagyott gyártclepcntiiároifi".Tir* .r..Ústg.. trog§"tatolgatá§ nélkiil ii5'Újtotta kez'él az. orszá-

ság térítette el őket szabot[-írtirárryuktól. gos ElnÖknek,

- Ejnye, nem találkoztak véletlenül,, k_örírtjrrkon egy -_ Elrriik itr, szavírn fogoru t , , ,

vagv két innen elfelé tartó autóval ? -- t<Orttezie"a mirrdöh _ .. Pillanatokkal később mrirr a hirarló eszközöl< összes

;§íJtffi1;tü,ioiii""uopo.tvezeLő, |31jaJa 
esietlen kiÍejczóst szÓrt szét a szélrózs* min<len

-_Dehogyncm kérem, egy órával előbb tigycltünk m,eg iránjába: "RÓscrr 
|" 

rto r.il4oo4 l rÁllió
kettőt ott, ahol a ttülő a bé-csi ország{rtlra n;Í<clt _. vata'j .Résenl ** harsogta világgá a rádiÓ",Itésen ! *-

szolla azőrmester.__Aht§yolttalban járturix"e"pie", 
""iii!Ö. 

kell,egle.a.táviró, zÚ8ta á lclefón , , , Réscn ! * r'ilrarzoil

ószrevettük őker. Usy h;liáttr;k;;init" "i g?áó§'.rotoína fl^á iiadójel az Órsrág,,l' s minl az országrrs lilniik ntcg-

utánuk a sarkukban.'i;g§"i;ltit'"ölű.-.. tlogy is rllyg- ;osol[a, íólóra rntrltán iregyvenczcr cserl<tísz lcste felajzoltan

zik az ilven fajtákat ?'::"Hil. .'.-tr.iá"ió"aq náiay rnifélé_ áz úja}b rtlndell<ezésekct,
nek. ,Eléu vilápos 

"oít 
ma"-e.i lgi á színűket is méállap{t- Ezen a reggelen a magálltáyiralol<al, ,csak liésedcl-

üii,rí. "rí, LÉviii"ii.rioi., i 
"ia-rT* 

sóteiexer." volt fé:nyeive. *.r"., továbbíiolta a burlapesl i .post a _A. t lilirogéPek
e-Jriiiiitnlráíí,k;i ".fi 1.1i,,t;iT;ió,rrsni, annyira lnoc§kosok jai.!;ig mást sem., kopogtatták, . miht a Fekel e Bocskor
voltak. iasiaÜa} a szcmtllyleirását, ami. a §zervezet. rnegszerzett

A felüsyclő gvor§írás§a1 jegyezte a fonlos irlmutatást. i.^Tai ttiz,itt, _az_ ügynöl<ök lón5'képóvel egYtilt, immár' a

Mes jó neTihnv Tótvilaeositá§t-izeretett volna szerezgi_ a ható§ágok szolgálatára állt,
, Óiófia"Orottől, á:m a feléjiik futó detektív más térre terelte Eiek a táviratok az átam sebes szártryán eg_v,kettőre
Aondolatát. elértek a magyar íölcl legcldugottnbh zugol1 ába is. ahol

Felüg5,clő úr. , . csak cserkészösapat, tevékerrykeilelt és ezzel kez.detél vcltt,

- Taláít'atok valanrit ? a Áinoerr méretdt feliilmuló hajsza a Ijekete Bocskor titkos

uu-,1r*3l§tiJ'"g"s;-1,uliffir'i:i.'f áufÉtiuÍ|"1,ő]"ii!t: 
u*'"i\iiÖ*ik,pirosnetűs 

ünnepet mutattak aznap" 1936

ói"lóttát " 
iitkosrenrlőrök. A masina mólletti betonpadkán március 29-ét, vasárnapot- " . .

iónsyoi 
"saúdarabokból 

hevenyészett vackon eln1,{rlt 1éríi *

iÖ;t-ir;"Úi. rnáiten vértócsa áilatta tocsogóssá a kabátját,
Halott volt, 

t§tlvLn* ahLq'Lq '"".""" 
_* 

-_..*l- 
.._$ ragy lr3.j*ral követő este Géza bá'cserkészei c§apat-

A csoportvezetö, anélküt, hogyhozzányult votna, előre- gyűIéire iÖrő<rÜek össze. F'orrt, zsibajgott az Otthon, minl

rraioíva-aráitiu" i)d,Íii'Ö,il'r$,-?,Íilt-slil[:**,l*l,x $:i;*l tgr"{iiii:i:[f,1,#'-i:'fl,tfi'ili#Íli'}--f,tűzvörösen Iángoló
egyenese<lett fel aztán, sománazv Pistáva] keltesben megjelerrtek a teremben,

* Hát bizony á'syonl6tték ! Nenr trrrl<rm ki tehet- Ti Para'nesnokuk intésére kÖrÜlÜltók a hatalmas asztalt.

sem ? * fag*atta ern§ereit. A fészkelőrtés elpihentével Géza bá' szÓlásr*r enrclkerlett :

A csoporttagtrk egyöntetüe,n _ rtemet tr_ümmiig|ek,
Ceza ila' Óiie felreizcnt. Á"O,tig min<ljo_bban növekvő §zoron-

"'li.üi "er.t" 
o t",ortr"ii"ót< á, tlatat kezenyornán kisíiúsra

§im,rti , szinte mosolygó arcát.-'-"-l': 
Ázt-hiszcm"éi-ismerem, vagJ a lrqiáról legalább is

seitcm a kilétét - mondta nehéz lélegzéssc],, - Somalraz},
;;iüüüü,'iiaoa. §a".ior a ,,e,ve éí tudornásom szerint
1,1. . i"ctetc Bocskor hívc volt, . , .

LevetcLte fclsőkabáLját és mikor kérrlő pillantására
a csoportíőIrök belecgvezően bólintott, a ruhaflaraDDal
n"""Jöaen leterítctte ijz elmulásba békélt fiút, Aztán
iíÚ;fr;Ü iiaÜpjat a halott előtt és sarkonfordulva ki_
láiÍ"r.ir a szabacl levcgörc.

A cletdktívfeliigyelő rrtálra ballagott :

-:, iti már vé§litiink, lta igaz .! _ 
- morgolóclott rossz_

}iáVöít t t,*e.vunk a holtttlst, mellett, ezzel ez a r,ész rentlben
i;;i, Á töüüi már nem ránk tartozik,._'-'-' firóiipólta enrbcreit, a lrozzáértők a_nyolc teherautó
xo.,,iánvÚ"rlr:ktílrez teleptr<ltek és a Fcketc l3ocskor.íc§yver-
i;i;;,';;i,iMllornása lasiit rncrlcl,jlen c,linrltllt a fiiváros feItr_

Ékt<brra nap§ugára§. vitlánr reggel volt már,

A Főfeliigyelő ílz O..rlgo*, .Fnq|}"i egy.iitt.. rrrgó.-

rugtaior.anf pátinnt fcl, mirlőn a kikűlrlr)t,tcl< a főíelügyelői
hivatalba léptek.

.** Nrrs ? l.. . *,- kérclezték egyszerre fesziilten,
* Kircnültt;k a marlarak | - számoll, bc a delckliv-

felü evclő 
-;z. 

tiectmény t clcIrsógről, Góza, bá' lerno rrrló l_eg;, in-
iéie'*iiOretében. *- Á hotmilüX a nriénk, <le ők magrtk móg
érkezttink előtt elarrtóztak.

- l3ai ez. naqv baj ! ,- tanakorlott ltitngosan a lrri-
felüqvelő -]- tta váiámiképpen itlejéberr lcl trrdják r,iasztani
üsvi"ökeiket, akkor ugyancsak nrcgneh,czíil a lela(tatunk !

F?áH iln ii elég teriiés. Tulkovós emberrcl rentlclkczünh

"lirri?, 
fiősy t.tj.Í"n tökélet es l egyen .a r.4i taii tésü n!< . §j|lti;

i!i" Úrőy, lia iigyesttcclnek, -kicsúszhatnalr a hátóból l

Az Országos Blnök hirtelep támadó eszméjótől_örsztii;
kélve közbevíiiott s mialal.t bószélt, ttnyere önkéntcleniil
á Éckcte Roc§kor aktahalntazára s(ll5,osorlott :-' -'--rtiiÓlügyetö írr... talán rni scgíl lretürrk a hiányos-
sásotr !' 

- Ugyan ! }lik(,ppcn ?
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-*--'Ludom, fiúk, lrog5 ltívátrcsigln r,ár.iátrlk a beszámoltirr_
lrat. .Toggat lchettek kíváncsiak. hisz c lrekete Bot:skorral
fol1,,tatott. küzclelentbőI c§apatunk két. tirse, a l.'ecskók ésa Farkasok rninden]tinói jobban l<ivettc részól.. }tielőtt
azonban felfcdnénk ctőttetek mindazt, arni a F-ekete l}r,rcskrlr
íurcsa, sokat scjtető neve nrögólt itrppang. nrielőtt nrcg*
ísmernétek a szirrtiszta váló§ágot, b{rcsúztatnonr l<cll r-a|i-
kit, aki rrern is-tartozott közénli.

.* Nagyorr megtéyedett, véll<czett a becsült,t, a .hiíség.
a haza cilerr, cle nrikor lrollására eszméIt, kemérr1. íí-:rfimrxl.
próblelta kiköszijriilni a csorbát. i Súll-os árat fizételí_. úlctc
árával mosta le a rátapadó becstelenséget, Emlékért hárorn-T}erces tisztelgő httllgatás ! , , . Csapat. vigyázn l

r\ vezónyszóra feszesre húzták derekukat. a fiúk s a
Jráront perc alalt rTrég szenrpilia sem rebbent, A ]ralál konror
{qnsege nehezítel,te a csendet. amint btlcs{rt, tisztclegtek
Kádár Sanyi emltlliilzete előtt. (iéza bá'-rrak az irsztlrlon
heverő zsebórája percenő cirpeléssei pergettc a más0{l*
perceket s nrikor leperrentette az utolsót, újra megzengctl.
a parancsszó :

--* Pilrcnj l T.e-ülni 1 ., .

Pistírn volt. a sor. Harrgiából kiérzct-t, hogy alig kópcs
visszafojtani §egillető{löttségét. l,Iegsor,án1,otlott, tncg-
sápadt azótá, hog}, utoljára így egyiitt, iill a csallaltal,
íi{tarca. lérfias iett. egl,edül a §zcmc voll a ré54i. Ielkes.
Gontlolatkeresíjen tánraszkotlott az asz,ta| szálébez, ós ekkor

vrrlt ltlilgyar és lralr"rís a.iánlólevclekkel fórkőzött ii
g_várba. hol rírtul r.issaaélt a, hclé r,et-ctt bizaklmtna!,
közve|.!cn clfogatásuk tlótt. önnraguhon lraitntták végrtl
az ít.életct" Ilg_vikükberr senl t.l.tlt nrár ólet. niidőn reájr,rk
akacttak.

Az iigy,nriliölt scregtibt,n. nrint. nrár. cntítettínl. rnagyar,
Illegtí.vcl} c(lctt. rncgtér,csztt,it szttgétr1.1 rna8}..ar. alig aliáclt,Eztk zl,1trte is inklrbb a ktit},agrrsfcjű. lirzálmokat lra,iszoló
liata!ok kiizúl r.rlliirliitt ijssze. \agl.tlllbforrLosságir tisztsó-
get egyctlül Kárlár Sanl,i tiiitőtt btl kiiziilük. Ő voll az
összekötíí a diákság1_1_t lázítani próbriló nregbizottak é§:l
t,ezércl< kii7ii11 . . . L,s l(áclár Sanr.i votl az végül, aki
megrr}entcttc az ílletcnrct., a}i lehptii\,é tei.l.e, hog_-_v 

'kellíi
időberr felgirrrg_völíthcssti!l ezt a fötdalatti frontoT. Csele-
kectctóvcl tninden addigi iralfogását jóvírtcl,te . övé az
érrlcm,!..,

I\{egleptek ott a házban. Áltkclr lnég trenr trrc|tarn, atnil
most,. lrttg1, a szomszérl utcasorról leplezett bejáratrrk volt-
nrerriil észrcvtttlcnüi beosorrlrattak. I\{int utóbb kideriitt.
azalatt lopakorltak a trázba. n1íg én az emeletet klrtattanr
át, Az t,gyil< pribók végczni akart veltrn n_vombatr. Kárlár
Sany1 ui.k.u szállt órtem és sztrencsélnrc arldig tartirit a
tusakotlírs, nríg bt,toptrrant Yolkovszk1,-. A rnéinök aztárl
Itent talírlta célirányosnalt, hog}, ott a lrázberr pusztítsanak
el : --,,Níajrl ! -- rrrorrrlogát,ta, *--nrajd, nctnsokára !.,."

}tive] belőlen l1cm volt képcs kicsikarni, turl-tl vaiakí
r,állalkozásornról vag\, §em, se§bel-klbbat elrerrrlelte a lráz

az a§yik ujonc. ki ]elkesedí,-
sótren,tnajd a bórébőt bujt
ki. éljent kiáltotr rá. A csapat
átvette a kiáltást. hosszan
zúgta anélkül. hog1, törócttitt
volna Pista hallgattató inte-
getésével. Géza bá' parancs-
§zava tudta Csak megaka§z-
tani az ünneplést. A nap
hőse tiltakozással logott
várva-várt beszámolójához :

-- Azt perlig legl,e min-
denki tuclomásul, hog1- fikarc-
nyi órdemem sincs ! A vé!et-
lerr játszott a kezemre, tigl,an-
ezzel a fáracltsággal titeket is
killécézhetett v<rlna és ak}ior
tí hrlsonlókóppetr cselekedtek.
A kiitelességenleI tel.i csít et tem
csrrlrán.

-- Perszc, per§ze ! -* tlör-
nrögtc ros§ztrlájúan Ferl<c, -,Semrrri egyebe l nerrr tettél,
,de nenr ám !

Pista a kóretlen nreg-
jegyzést íi,ile nrc}lé fre§ztye,
fol_vtatta :

kiürítósél. Túlsok g},anus
holtni volt a raktárakban,
sernmint ho§y megkockáz*
tathattak vohra €gy hatri-
sági látogatást" Átttóik titkos
garázsa a laktárbódékben
1,ol t. l{e gfcszitet-t ütemű
tnurrkiival felrak(lrllak, rnajri
számat betiimték, hurkáyá
kötiiztek ós engern is a ládák
kiizó rloblak. §gyetlen meg-
fig"r:elíi maradt csak az {pil-
letbelr. hogv bevírrja Dimií-
rievovicsot. akirő.l senki srxrr
se.itettc, merre ltószíll" i)irka-
tlatra ntár az is|vfinvőlgl,i
t(lg|ag;,rirban voltrrnk" I(evés-
§el később megjiil1 Dintit^
tievtltics az elc§all kapussal
egye tcnrben. l{tlgy mikónt
írttartl a liírprl§ sorsáta. a?
nrindannyitrnk clőtt rejtól}
nrég nra is s kétlem, hogy
valaha is világosság rleritlnc
ra.

F)ngenr az iroda m.ellot{i
kanrriir:skába lrjtlíto!-tak hr..

- A Fekete }3ocskorhoz ]rasonló szcrvezctek időnkdrrt
íe]bukkannak itt-ott a vitág kiitiinböző pontjain ós kava-
rodá§t igl,ekeznek kelterri, hogy azu{.án a zavarosban
hal/rszhassanak. A vczctőket, de mégau" iigynökeik javaré_
:szét is, semnri senr kijti a]rlroz a íölrl|iiz. ahol éppen akna-
rrtrrnliájukat kifejtik. Idegt,nck. az. |ig a megmondhatója.
Jrorrnan keveredtek ot]a, Dimitricvovics és Yolkovszk*y,
nrint kiderült, szintén e91, trtcsszckeleti ország szüIöt,tei
voltak. Bandájuk úg3,szóIr,án teljes egószóben jövevények-
ből verőrlött össze, _\Iinden eszkijzt nrcgragadtak, c§akhog},
cél.iukat elérjék. .\ltalános felforrl ulást,- zűizav arÍ, szerettÖL
volrra teremteni az országban. hog}- azután rajtai,itris sze-
lűen maguk}roz kaparinthassák a hatálmaL

A röplapszórással példáut a diákság nl,ugalmát akar_
ták a forrpontra hevíteni. még pedig arrnyira, hog1,, a nyug-
talanság yógül, tervük szerint és vezetésük mellett, áltatá-
nos rliál<sztrájkban robbant vo]na ki. Elgontlolásuk az volt,
hogy a sztrá,jk kitörése napján, nridőn a hatóságok egész
íigyeIme a telljosen szokatlan eseménJ,re irányul, sorozato§
tömegíi terrelrr:selckrnénnl,el: híd-, vas{rtrobbantással,
gyujtogatással, cz€r}ryi má§ gaz§ággal megbontják a ren<let
és a bekövctkezii zűrzavarban felfeg;-r,erzett ügynökeik
hadával keresztültapo§nak az esetleges eiletrszegülőkörr ós
ekként nagukat tcszik az ország uraivá. Az ipari k,ómke_
dések is ezt szolgálták. Megszerettek volrra szerezni jó-
előre mintlent, an}i saját, rettenetes tervük keroszti.ilvi,te_
lót elősegítette volna,

Ma már ártalmatlanná van téve az egész társaság.
A kót vezér, Dimitrievovics meg Yolkovszk5,,, aki sohasenr

{)tthag,vt,ak egi:sz nap, A szcnrszétl szobában irgyszillván
nregszakítírs nétkül tárg,al a hét filnök. \rolkovszk1. azl
követ,elte. lrog.v rnihell,t beesteledik, azottn.al ilrtlrrljantrl-:
tor.ábtr, rnert küliinben a rendőrség órirkon beJül a s:llkukra
tapos. Dinritrieyovics ellenbcrl kötrjtte az ebet a karóhoz,(leJ!gy is akadnak rejtekhell,ükre. A tég}*rg_v-irr épiilett:
sokkal bizttlsabb menetlék - nrclntlcrtta, nrirrt rr vi<lék. hrl!
nrindenki mirrtlenkit ismer és kirí közülük az itlt,gr,n s külön-
ben is ij Peslrijl akarja iránl,itani a tijrtérrerrdűk nrenetdt.
Iiésó iljszaka r,égiil ii Dinlitrievovics érve]ése gl-őzött és
nekifogtak az autókról való lerám<llásrrak. Eiőször is a
rádiót cipelték a szobába. \'olkovszk1, azolttral §zcrelé§óhcz
látott" Azrrnbarr alig tlolgozott raita válanricsktil. az utlvarra
szólították, l(isr,árialvi elsiitétei]ett a szoba tis a résnvirit
kinyító katnraajtón beosont, hozzáwt valaki. A korbnl-
sötétben c§upírn srrttogásáról ismertem fcl. Kárlár San1 i

volt. Elvagdalta a bokám meg a csuklótn §zorít-ó kötelet.
}Iiután megszabatlított. reke<lt susogással rrdlgatott nloz-
gásra.

-** Siess, tnenekülniirl kell, Dimitrievovk:s rnég az éj-
szaka el akar tetetni láb alírt. l,Tialatt eliíl rlolgoznak az
rtdvaron, arlrlig egéruta(l van. 1\Ia,irl'clr-tzetlek az erclei
gy,alogösvényig, . ,

Kilendültiink az ablakon, clc antin1 földet érttink-
Kárlár Sanyi homlokára clsapot[ ós visszanlírszott az iro-
dába. F'ogalmam sem volt. mi iitött beléje. Mikor írjra
együvé kerültünk, már egy duzzatllra tömött aktal.;lskát
szoro§gatott gö.csösen a hóna, alatt. }íialatt elosorrlttnk a

(A cikk íOl,vta{ása a 27. oldalon.)

Nr:|ig111 lrelcilt,g,,zcLl.,, "
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BűvÉ§zln'T
§ctoktívpróba

}tűntóny tette_
§ót kiirözl a renrl*
őrség. Arcképót
nnpllapokban lri_
tod. Arcképe alatt
hirtleti a ronelőr-
§dg, hogyanyofil*
rgvezetíí 1CI00 pcn-
g{ít kap. A város-
ltgetben egy alk**
lomnral nrellctttlct
ment *Io tle ncrrt
isnrertccl fel, mert
a fónykdlttt| ltclm
fígyoltctt tncg Jól"

}lát nom bose-
szüIrtó t Á rógcn
óhajtot,t motor-
koró.kpárnak frrcs,

x tcljerla.
etfú{ iux.

Nagyórtlcntií kö-
zölrsógtA 5yufa a
lráztartás nól,küliizltc-
totlen kcltéletl, ttent-
csak arra jó, hogy
kíváltságttnkra t{izbe
J{ijjön1 tlc paran*
csutrkra a itelyét is
lróptrs lrttlgválttlzttt*
tti,

Itt van ez tr fn-
lapor:ska. Anrint. lát-
íák, lt lyult van rajta.
Kdrek cg:y szál gytt"
fát. I.Íc lrogy azt gon-
tlolják, hogy etőrc el-
ltészített, vagy ,,bg-
tanított" gyufasaál
képes csa}i a vánclor-
lásra.

A gyrrtírtrrk* lltgetltlltrtcsk(,(.lcll,, Ncltt lriszi,k,'/ lljelg(lk
Jól tnegnézrti. kíogyrrtr ? li'trbruítr :tO-án htjlanrlri vlrgyok
sötét szobálisn trrcglnul,lt,tni, 

n

Magganizaí., A rajzntk tntrgftrlelííett tlgy ()l}r vasta#
íalapot készítünk. §zen tülaj(lorrképptrrr t:sak l lyttlr v*tt.
A mástk 2 tyuk nrirrclkó[ olrlalotr csak fólig vnn lílffirva"
A lyukakat leiiriilrajeoljuk, hrrgy fcltíirróblr l0Byilíl., Alninl.
a r4jzott látlurtó, anrclyik lyu,k az cgyilt oltlrrl<ln íels{l,
az a másik ttlclalon k{izólrső. Á. lenclítő nrrrzttrrlattal meg,
fordíton a lapor:skát ós rrrírslk tlltlalrlt, trrrtl atortt fttl. , "

Készítésétté.l kitírrok cgy lyukat ós alítfúrok, rltl r:sak í(l}i§
még kettőt. A rnástk oldalott a kitrlrt lyrrk rrlir (ls íiilti fúrok
(,gJ--e§!, l"vukat, szintén csak íólig, trogy rt lyrtk látszalál
keltsc.

varázgírár
Irass a ndrziík közül vulukivcl papírrn tlgy szí}t, ltzttlán

égettclstt el a paplrost ós szóra*tl a lcn"ytrcrlrc, Csritlálkozva
látja a köziin§éB, hogy a leít,t szó a tcn.yeretlen c-lőtíin,lk..
' Titka a mutatványrrak {z, hogy előzőleg általtrrl a

paplrra dlktált szót szinde tikonn&l, vngy tojásftdrórjévttiDc cltekintvc a2 qny&glas gonrlolktttlástó}, a társatlalntat,
§egíthcttCId volna íigyelnrossógecttlo{ ós a renclőr*égttck
tchgttól volnq Jó szolgáIatot.

Flogy oz meg ntl tilrtónlrossen, aJánlorn nekerl n küvct-
kezd megftgycl{í jrltókot.

Jrlapilapok képesnrelldkloteiből arckópeket, vágutrli ki,
Minól tiibbet, ennál lratásosabb e Jdltók. A ftlJcket c15y nagy
komóny lapra ragasztjuk" §gyes feJekből mé* §s"v pólrlányt
szerezrünk b0, emtt kült n.kültin klsebb kártynlapr{ ragü§zt-
hatunk, helíay tt sok íogdosásnál nc szakarjJon el.

§gy ftís lapra ragnsztott fónykópel az örs tagJatnak
egyenként a ktzébe arljuk, hogy ktrresse ki e 6yi§te,nény-
b6I a megfelclőt. Az lclőt nrórlretJük stopper ór§val.

líokozhatJuk a játók legalmát, lra a képet csak fel-
mutátluk (pl. 30 másodpcrctg) és a rtetcktlvjcliiltnck
etnlékezetből kell a megfelelőt klkcresni, 

*_, mrls.
Vándorló 3yufaszál

rálrjuk a kezünkre. - .'l'onü

Dobáló

\'ásárokbatt gyrtlirrri, költs(lgts j:ltúli. l{ilsulirc ós
nyeremén3tárgl,akra bieonyos távcllságról knrik/rklli kell
dobÁlni. }íegcslnálhatjuk ezt az otthonbatr is, egyszerillrtl
ígrmában. Eg_v íüggőleges lécnck talpat késziliinlt (kará-
csonyía állvány is nagyon jó), tctejóbt. oldalárn hosszít sztt-
geket veriink. Yaskereskedésben olcsó karikákat vásároluttk,

Ae eredményt jegyezzük pontozássgl. Pl. 10 karlka
közül a szegre akadt 3, cz három jó pontot jelent. Nelrcet,l:
un}ató szem- és kézügyesítő játék. .**- tnrí.r.

A mcabosszult hami§játékos
Nem hamlskártyá§ról van §zó ! Iliztotan valt az iir"q-

ben olyan hegedűművész-jelillt, aki]:en sokkal tiibb nz
lgyekezet, mlnt & tehetség. Ilülük inkább sétálásra, mlnl
lrailásra alkqlmasak, Nylszinylszi, círri*clírri ztrng egósz na;r
ltezükben & ,,§zárfiuíá" ós igen rragy jóakarat ós gyakorlott-
ság kell hozzá, lrogy zeirgemóny4ből végrc kihánozzuk n

,,Boclboci tarká"-t.
Menj orla hozzá, amikor fül§rt már úg1, zeng a sok

nyiszogástól, lrllnt a kölni dórn harangjai, szép szerényen,
vedd el tőle hogectüjCt ós íogcslkorgó ctühhel ,,törd össae""

Igen kcdves lonne ilyenkür a ,,nlű-tlész"-161 plllannl-
íelvételt kószítcnl, }{a elájult önts cgy* vccler vizet a feJdrti
ós amikor feleszmólt, atlü vlssza neki épen, sértctlentil tt
cincogóJát, clc olöbb ígórt,esti 1pgg vele, lrogy jr:lenlótedbotr
nem nyeg§&tla tőbbé,

A trilkk igcn egyszerű. A hegedií vottójl'lt sz{ír(lvcl
fektesd a hegedíí ltátlapjához. rnajcl otlaszrrrítvn jollhra-
balra nrozgatotl, Ilaáltal a hangszer olyarr rnr:srtgtl-ropcgó

^- Tomi ,

1

l(öszönönt l \a nrost, lcvágJuk a íoJót, Ito8y ész, qeaz
lej nélkül telJesítst a pálqne§oln- (A gyufa nrérgét levágom.)
Igy ttt l Most pedig a gyrrfasrálat beclugom valamclyik
lyukba. Nekem mindegy, akártnclyikbe. (A választást a
nézőkre bízotn,) Tehát a {elsó lyuk}:a. Jól jegyezeók ntcg
kérenr, trogy n gyuíaszál a felső nyílósban van.

Flgyclern l A gyufácska unéllrül. hogy lrozzányfilnék,
n középsü lyttkba brijik.* Búj bítj zöltt írg. . . ! (A l]alapocskávai egy len<lii_
lctct tesze,k.) hangoü atl, mlntlra tónyleg összet(irnécl.,

1ö
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A c§ERKÉ§uEr YtEfrcrÖmrÉ§§rE
JAl,AN

í l,illyt rr l ris,_;

A ,,$hail{:ndalr NiBrrtlrr Re trrtr{,ji". l Ja!iin
cr*rké*ili:k lóhadiszállrira, a tokiíri llolnhttsltrl-
paiotáhgn s7.eí7.ttt szók}rc,lytt. Ixazgatói, ta-
nácsositi ós ielilgyelőí .közt tttb,h tnaí;tsrangú
katüt,.ti§zt ikadt. dc j*varé*zl peda*t'l§usok
vtrltak, stlhan crdci iskolák vtzctiíi,

A japíln cscrkészszövet§cg új lüpjl a ,,Sho-
nendtn Kr:nkyil" cín8t vcttc f!l. Negr',ven-
oldnl,is. képrnelléklgtttll tllíttott, füÉgöl€ger
japiln sorokkaI siir{lti tOlcn!,,outalott itltyti-
irat lelt.

Ae lnclia[ .latnlioretn méltrjan vettek részí
a ja,páirrk, ()k rrrtxuk csinoslrk, tirzták. ked,
vesek voltak, tírboruk ttrt,lincsak rendcs és
ügyi,ls,

A janárr c§*rkó§z§zövciség me,rórizte füg-
§etlcnsóríót, biir u köztrktatási mirisztérittm
hivirta|tlsiln is tiimogattrr. §ót h9l},i§é8et i§
*d{llt a §riiVctsó'| titkári hivatalának. Enrrek
írl,ióben rr minisztérium megbizoltia hcl},qt
ftlgllrlt rr szövctség igazgatótan;ics;ibgn.

JUOOSZLÁVtA
l9ll-!rtn, rnóg mielótt az ejsú tsrrlkírnthá-

lltrrtl ltlrcbavitte l sztrbekel ösi ellcnségiik,
a tőrök r:lien. csendbcn, csaknem észrevétlu-
nü'l megindtrlt a íiók ús lányok ú.i mozgltlnra.
,Ez1 r rnozgalmat trrla)donképpen Ll.-P. ulap-
v§tdi ki}ny\,érlck, a §crltttjng ír,r Boys-ttak
szerh lordllísa indltOtta nleg,

A t}tlkrirl-hábtlrúkhan 1 Yötösker§sz.t és a
|)(,sta leÉllijhl} seBítiii ;t csrrkészek volt;rk.

t9l2 voli a sr,ctb cserkészntt)zEalonr kiiej-
lórlúsórtek éve. Dr. l'optlvics Milr-rr, bplsrádi
firfiofvos volt ar,, ahi rnegistnerte a cscrké-
§flet§tI ttibirtlrltnagirva! leíordi!rrttlr l,}.-['.
kóttyvót ós 8 Byofsit§ terjcdri í}ozgalonl
*létü állt, M{r l91?-helr meHiörtént lz clsíj
c*erkószsz*mlc. rtnc!yrn nc*iolettt csakn*m
ntintlgn cstrkósz, közel kétezer.

Folttrvics ir hrlbotú véíéig S:ziillrnikiben
s;lol|rált ds í§y iltótljittlan vrllt a ntgy szcrh
cstlrkószcsnplltot sz|,tnél,vtsen vezettti.

A szertr §zrlktrl lncll9tt az l9t9-es vidtrv-
rliini rrlktltrnúny értcltnél;en küliirr lttlrviit és
szltivén cgyesiiletok is kcletkeztek,

l9??-berr a Jlt§tlszIiiv cscrkészet még §ytr-
rn*kkilrlit Cltt,, kivéve Bclsriidot és l,ttlrvírt-
rls.;llig cgye s nügyot,,b vi'trosait. §?§f vef ct
tgkintctéiren ltnessz.c clrrtnradt rnás hasonló
nagy álta:ntlk d§erkó§;riüOz§almától.

flübb csnk veirrlégkérrt, de lassan l0ljesen
otthonostn ttrOsx cscrkészcsapatok is alnktrl-
tak l}elgrádlhrrn, ahol strk ctíixr;ilts tolgpe -

dttt lc.
A dúlti;ri .l:rntborcen tizennyolcan képvisel-

ték i §. H, §. kirillysír§llt.
A kerrdcrstesi konferenciátl n kiseblrsé§i

kr!rdés t;'lri.yillásLinúl, rrrint ótdckcllt fé1. ícl-
itllt ['opovics fiicserkész is és közliltg. lrtlfiy
az íi tlrsz,iisliban szerencséserr rnegoldottí]t

r kérrtést, *tttqn,ltyibgrt ,,iti l íc$y!} nénii;t"
ajkú csapatuk is!

Ennek az tlvnck a vé,{én törtónt csak meg"
lrtl§y az s, fl, s, állam külöttböző kisetlll
cserkészsz+rvt,zotui egyesül!ek. A tta§y szó-
vetség rljra nne,gv.il,t§i7iottn főcserkésszé Po-
povicstll, glnókké Bogovics Pet,ar iáborna-
gyot. rl központi blzotlsrir etnökévd §ozsidár
zecsevics profess*ort, rletnökké Alexander
Koszticsot, kü|ti§yi megbizottá GyorgyB K,
§2tiljic§()i, titkárrá M. Szultanovicsot,

t9?§-b{,t tz §. l"l. S. királysírg lrivatalosan
is íelvuttu ir Jil§oszlívia ncv§t. Énnek al.
oEy§ége§ névnek 

'sl0lt 
meg n ju§oszláY c§cr-

készet *zervczete is, amely ieliesen hözprrn-
to;ítrrtt vo[t. E?, lt szerytzet nenr gn§edt$
rrle§! lrogy e§y városbart ,ióbb, eí{ymi,stól
iügceilgn cs§rkészcsapat alakuljtln. ,Y.z a

h,;lyzct ma§yar,Áltz,a mel .rzt i§, hogy önálló
kisebbsé§i csapatok nem,ilakulhattak,

At l929-es Jilm,borecn szép, válogatott
c§xpatta! v§tl ré§7.t ,lu!.oszláviil. Feltűntrk a

szli|ps. $atcorrirk{pii. íelreto liílk, akik vilá-
§o§$ár$fi ví§uol|íllhúl)an és csuFirsz lábsaírr-
rrrl vonultak lel a,ncmzet§k mcnctábsn.

Érdekes, htrxy il§nt en{cdélyi]zt§k olyall
cs*patoktt, atnelyekbcrt gsírk c*y nem*eti-
séxü vaxy vallás{r cserkészck t{imörültek,
,kivévg azokat, lltnelyek csupa szerb iiühril
rilltlk,

l935 §:tept§m.bi.}rébtn Bei*rird ínellgtt rcn-
dtztók a jurrrszlirv cstrkészek nemzcti Jain-
bore$jukiii,

KlNA
A'l'ávol-Kelet óriásbirodalm$t korún ei-

érte a cserkóseet §zele.,A kínai cserkészr-
ket cl(linti} ho§§zú szoknyábnn é§ hosszti
crrp{lal kópzelték cl sokan, pedig a valósiit{-
lran csnknctn u$r-ltiolt,rn ruhát ,lrorrltak, mint
az ettrópaiak.

A ,,folcnnyoi Riroda]otn" elsii cscrkésr,ei
l9! r-ben brrkkantak fel Sharlgiiiban, nrdg
!)odi§ a nn§yv&ro§ cglik ktnai nyi}v*nos is-
k tlI iijílha n,

lJ.-P. l9l2,beh megjtleni Shanxaibrrn. Pol-
xiri ruh:"rban, fejón kr,ménykalappal tarttltt
szetnlót :r na,{y kikt)tóv:'iros íit'l_ ós línycser,
készcsapatai íEl*tt. A cscrkésitek sötét inget
ós vilírxos nyakkr:ndót vistlttk. l]"-P, rnosr-
lyrlxva bcszólrclütt a7. errrt'lpai ús kíniii cscr-
késztisztckkel éri női vezeti,ikkcl, Rilvid ltito-
gatírsírtak crr:dntótt1 e it ill(,Z§f,loln ttllerIr]ü-
lósc volt.

l9l"i-lran miit iit csapat tillt lgnn a ví.ros-
1latt, valamennyi vegyes nt)nzotiséxű. A Ie,{-
ti)[rtr r:terkCsz a,ttfiol és ;rmcrikti volt, ketes-
kcdr}k, rnisszilrttáriusok e_vermekci. Értlekcs,
hogy a vOgyc§ §s!ipatokbarr valani küliinös
lestvóriséri tcjliídiitt,ki. ernci!ott, hogy,min-
drlnki tiszteletlel nézctt u magi1 ncfileti zász-
Iirjá ra'.

kínai cserkérztisztck töbh§zör jártak ta-
nullnítlyúton Allgliírtrar;. lgy nlilr I9l9*hen

trlind.n tdHcnón lóthcló 0 nt€raf briúrL
min! c mcabí:hotóÉg |ab.

cyólysr.rürrkMn ta!úrtó

két kínai §seíkészti§zt láiocatta rneg a lon-
doni csr:rkészkö2potttOt.

A tensericserkészet is §hangaiban indult
m§g é§ annyira iejlódött, fi6gy |9?4,bcn egy
ten§eri esapat ieliúnö utat tghetelt nreF kis
notorirajón Am<lytól Shangaiis. hatszáz mér,
löldnól nasyObb távolsá§orr.

A há,borír után New-Yorkbrn müködött
nagy kínai csapat az amerikai cserkészszö,
velsé§ ,kiitelékében,

A pekirrsi a,m,crikai iskola cserkészc§apatn
l9?4 lavasz-án mcrzgótáborba ment a híres
Nagy íalra. P,ekinstő} száz mériöldt§ mentok
északr:r, nyaktörlj trtakon, nyitott ilfitóbtt§zon.
Négy napig gyakoriati cserkészdo|lgokkal rioe,
lalkoztak, mert a csapat az ameííkai §§eí,
készszóvetséíhez laítolott és annak rnunka-
tcí\,ét követte r9Z2 óla, A tizennA§ymér(öl,
des próbauiat is a nagy ialon tetiék meg :l

c se rkés zek.
l930 óta a cserkészet élete Kíná,ban szüne-

tel, a kinai cscrkészszövetséR mcgszüttl.
fjjahhan r kínai kormí.ny ítiból érrteklődik ,

cserkészet iránt.

bon o kezdődő influenzE

1

J
Apróságok innen-onnan

.,ínlltts Caesar ideiébert a: t|t, hótmplai vúltakoztta j1 i:s 30
,ln/osdlc llollült, kiuéue |ebruóFt, mela 29 napbóI állolt, tl szölcŐ-
épelúrtt padig1 30-bóL Ugllncsak Jrrlíu.s Caesar voll a., ki uz,

atldigí nnptúrt megl,úIloztatta és uga rendelkezelt, hogy lciuólel
ntlltlll mítltteíl ruglledtk eszlendő legyett 386 napos u töhbi
éunú $$§ nüplútul $zemhen. E:t a naptúrt hasaúIiúk nlír í§ rr
görögök és av aruszak .rrllius Caesar liszleleíóre neüelíélc el {t

julius hauúí. {ltóda, Árrgttsítr.s csris;rir nem aliart elmarűdní
,ds á i,s elne.uczell a n.eüőrő[ eg!] hónapot, A ngolcadík hótt.ap ma
ís az ő neuéí ui§elí.

A uílág leg|ttrcstibb e§odag|lermeke o A,i.§ Christí.an íIcí-
naékelt .,oll, aki Lltbeúben $zületetl 1721-ben és ugyanoll halt
meg nem egészen ötéues ,korúban. },Iikor 70 hónapos uolt,
tlsxt(tn t.udott beszéltriI Inl:§ ném egdszen egaé.,es, nl.ikor mell-
lnnulla, Mózes körtgutí ttek'legtanlosabb I eiezeteit. 3 éues korában
peilig múr ismerle ar eglész ó-tesl.amenlumol. Két és féI éats kort|-

butt lttdla a vilúglörlénelmet és ekkor kexdett latinul és |runcíúttl
tanulni. I1l" Frígyes dán kirtllgn.ak is bemut.attúk. A ggermek
nemsokáía mqhalt, ualószínűIeg túIerőltetés kőtletkeztébm.

Cítlcinnalibtln a tíizoltók uizet haszndlnak páncélingül,
A freslun.dőríil, mell1el magóuat Disz az oltdskor a tűzoltó, egg
olrlaleső Ltatl |el a sisakhoz és ennek a berendezésc olyan. núttí
az ötllijz{íkttttna íóssiljúnak. Ha azutún d §isd/í minrlen oldalú-
róI ijmlik tt uíz, akkor ualósógos Dtzíüggönu hull a líizoltő és

í:zt) köttqlezetc köz,é és megoédi az embeil a szikritk és lúngok
parzse,lő hat(lsólól,

Á, l.ellnal1gobb döre1, melget ualahu a föIdőn halloltak,
1883 augusttü§.ínolr egyik reggelí:n hangzott el. míkor a Kraka-
toa pullttitt ltlrlelen lciíörí és gőzt meg hamtlt sl.ólt. Ezt a döreit
hatlaní lehetetl Ázsia belsejében is, üaguís több mínt 360a knt
lóuolságban, ami a Lonrlon*Egltriptom közti táuakúgnalt
|elel nug. l:)nnél a uulkán.kitörésrl.él 33.a00 embet uesztette eI az
éIetét. Az ekkor lceletkeze,lt hullúm.okat még Franetaország
parljain ís észlelték. B6ltty I}.
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AMERICAN V|ATOR NAPLÓJA

A szerzó röfid lleliTürki tnrtózkorlás után elindlrl á ,,ziilrt
pokol" feló" t,Ttközben töbh kt§{,b|t kalnndtrnn van rósze.

§g1- ócska (keskenyvágánl,ir, lt szerelvény nyomult a
pályaurlvar mellé, vizözön elötti alkotmány. Ez volt a
iasábanai vonat. §tephenson valame}yik konkurrens váIlal-
kozása.

Fölrakodtrrnk és helyet frrglaltunk benrre. De még dél,_

tlen is Santa-Fében voltunk. Miért ? Rejtély l
Mr. Cooknak egy horrfitársa ott lödörgött a pálya,:

urlvaron. Yaiami vasutas. l(érdésemre elárulta, hogy nincs
:"§zérr a §zénkoc§iban. Tslán rlélutánra lesz. §z némileg
vígasztaló volt.

Beszélgetésünk során azt is elárulta, lrogy, a várost,
s§y Gcroy nevii rlriembel alapította 1573-tran. ,- Mi a ntarrri?
._ gondtrltam hirtelen.

Délután hat óra tájban rragyot rántott rajtunk az ócska
kávóctáráIó, amely korához képesl elégséges erőt fejtett ki
,ahhozl bogy ugyarrc§ak ö§§zezöcskölje a fülkék tartalmá,t,

Mindenütt mar}rák ós vityillók síiltek a pazar nap-
siitésbon.

Yógrenregláttamaz első füves sikságot, ntely savarrna_
:szerű bcnyonrást tett. It| már eltiintek a §zarva§marhák és
a csillogó v{ztiikrök is veliik egyútt. Ez mát a üraco !

Lovasokat látturrk itt-ott fetttinni. §elrol megművelt
fötttek. Pampa, Savanha. Flomok, kikopott, kavicsos sárgt
fölrl, kemény fűcserjók. §gy kis állomástln láttuk az elsii
*hirtl1uúnó indíánokat, credeti ölt,özékültben, ahog1, Isten
,őkct megterenrtette.

§ír. Oook meg akarta szólítani az eg},ikcl:"

- Tud tin chiriguánul ? -- kórtleztern.

--No!-"* Ákkor nc probálkozzók, .Iobb lesz l
I)e tlgy angolrrak hiába lreszél az ernlrer. Cook acldig

kérrlezgetett rnindeníóIót, mlg t c}ririguánó ** eg.v* hatal-
rnas, seáIas vaclember, ** olyan torz pofárt vágtrtt rá, lrog_v
mtrlatságos volt nézni. Igy lrámult rá vagy cgy percig. ntíg
társan nyugotltan egyre-másra tettc föt neki a kérdéseket.
Végre *gy görög erecletű angol szrival fejeztc bekérrltlzni-
valóil :

*.- Rhínoceros!...
Ez ért{ekes megállapitíls vott. *- bár rr fententlil.ett

chirigtránó egyáltatárr nom lrasonlított áz afrikai trrrszarl,ú-
hoz, inkábtl valami papagrijba oltott rligtin5.Iroz,

De cz nrár ntnt jtrtott cszóbtl mr. {]ooknak-

v. F§JnzriT,
mdyben louttl,:al ulistiralunk és hozztiszokttnk a: ilttttí

keI lentesséls*l:hez.

,,-, ílozott ön fcgl,vcrcktlt'i *,- liérdcztenr (]ook.lill

vasúti utazásunk végpontjiin, .La Subaneihan.

-Nol--. F{ál akkorhogy akar itl r,tlirzni ? , - . az elsó intliárrus
elvágja a nyakát !

--*- Yes !

-- Meg akaria várni ?

- Yesl
** Iis lra meghal, mi lesz ?

-- Semmi. Olrost /n the ait " . . seellem az égberr.
*-. I)e akkor nem vac§orázhat. . , a szellemek n*:i:l

esznek".

-- Annyi baj legyen. . . {tgyis papriká* itt mintlett,

- Y*gyerr legalább egy kést,
* At van nekem.
Felmutatta kis tízcentiméteres penecilusát.
Mcgnyugorlt*tn.
** Akkor hát rentlben . . , mit hoz abban a málháirarr ?
** Gunrikádat.
--* I]rávó l Melretünk !

Egy le{itycgő karimájú kalapos bácsi. lózengett ott,
.* Hé, őreg. " , vannak-e lovai ?

- Nincsenek.
-* Hát, mulái ?

Azok sincsenek . . . de tán akailnak az ócsómnól i
*^ í|azza itle az öccsét és állataít. . ..maÉe micsottrtt, ?

--* Kalapos vagyok.
-* Mirrgyárt goniloltam. . .

Á kalapos és öccse egy óra mulva *sé§z ö§zvórgulyával
érkeztok az állomásra. Azalatt mi próbatáborozást csinál-
tunk, ami annyira jól és gyorsan ment, hogy itlőkiizben
még meg is ebédelhettünk.

Á portelhötren reng$teg állat topogott körúlöíttink,
A kalapos öccse, eg_v akasztóíavirágképti crtolld sarban
ajánlgatta állatait, §gyik rozzantabb volt * lrrásiknál,
Yégre találtunk ötöt, anrelyek kiirülbelüI megfololőknel;
látszrltt ak.

Az öccs eleinte száz <lollárt, kórt az öt állatért, ami itt"
alrol rrrilliószámra legelnek a mulák, lrallatlalr ár. Azonnal
tizer igértem értiik. Az öccs erre bicskája után kapk*tl*ti
és,,carrantba" rneg,,tormento" és egyéb ókes span_vol
kiíejezések röppentek cl szájából.

V(l64re rnegalkudtunk }r{rsz amerikai dollárban, *nrivtl
valanrelyr:sl. fizettiik túl a szokott árat.,- Re vannak lovagolva ? -. ]rórtlezíem.

.--, Si, scnor igeno uraln . . .
*-- No, *rkkor. . . ez lesz az enyém ! Estóban. rakrt fii}.

rá a nytrget és a csengöt a nyakába.
Az állatok tdég türelnreseknek látszottak, tninrlamel}et1

óvatosan bántrrnk velük, Inerl nem ismerlük jellentiiket,
I-Iilretiileg elütöttek gaztláik j ellemétől.
F'elülttlnr a csengős öszvórre, kalaposék búcsúkiáli.ásai

kőzben, akik igen elégedetteknek látszottak. A mula nasyot
rúgott ki hátra, Cook ka}apja lercpiilt a íejéról.

Aztárr nekirohantam a síkságnak. Erre vágytam az
rrtolsó öt év óta.

Nagy kört irtam lo ós újra visszatórtenr. Hiába rnul*t*
tak rajtunk a jelenlevtt indiánok és críollók, mikor spanyoI
sarkanty{rkat kótözttm föl csizmáimra. A sarkant;*úkra
szükség volt,

-,-" Hogy hívják ezt ar, országot ? -- kérdeztcm Esté-
bantól. mikor lrűcsirl vettern a kapufólfától.

-- Arg*ntinának ! ----, rnondta ő tlután, Nye}r,enren
volt nrár egy vaskos gorornbaság, <te láttam arr:án, lrog,v
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n€rn szenltelenségből rTrondja. Anrikor látta, lrogy r|iihösen
nézt,k rá, dszbekalrrltt,

., - Quebracha chaquena-lak !
*-* Az tná§,.. tle azért úgy kell neki !. . . i,s azt hrrgy

hír,ják, odaát ?
-,.,. Arrir beljc:trb ? Az a quebratha sunliagueno !
- tlogy törnó ki a nyelvót, aki kitalálta . , " mi l*sza vlzzel ? Nem látok sehol vizet ? ]

-* Maitt csak találunk . " .
** Akkor jó ! Kik azok az intliánok +tt ?
** Dobák !

*- }{ova nrennek ?*: Gyárba, ". tl<rlgozrli.:- Dohánygyárba ?

-- Ábba.
-- Igy már értem !
Egl,órai lovaglás rrtán eg1" arrogo-ban találtrrnk nérni

vizet, Megitattúnk.
-'-. íIonnan jiin irle r,íz ? - kérdeztem §st*tbilntril.

mig az an§ol szótlanul ..mulagolt" rnellettem"*- I<le lrozták. . .*,Honnarr?..-
** A Salarlóból !

-* De akkor sós volna ] . . .
,*- Fla nem sósízű. akkor a Rirl üttl.ee-lső1.... et *t

teriilet ugl,anis itt a banados !
}lindenfele csillogott a liz, az crroyrl&,ban" ahog_l. i1 t

a vízgyújtő gödröket lrívják.* Ki csinálta ezt az árkot itt. ?
-- Senor Smith . . .

}ír. Cook kez<lett büszke lerrni.
--- You see. látja . , . ezL is angolok csinálták i
, -, }Iiért ol}.an puszta a virlók ? -* kérdezí.enl

fistébanlól.
The f lootl áas oueiconu: " . . az átvíz elprrsztí-

totta . . . mtlg taval__v n]ovemberbetl l
Cookorra lekonyult.

l\z embereket Lotetóban kiörrt,őtte, mint a pat-
i<á,nyokat. . , . tírtják, kérem, ilzokal a csonka trjrzseket ?
ilzak algaroórik voltak.

*'- il,íi :l ltiil_iirrbség egy algaroba-fa ós eg1. másmilyerr
ía között ? -* kórdezte mr. Cook,

--. Hát *,, rr név !
-. Aoh. . . Ue.§ l }ts a boztlt ?

- Az is az, árvizek. miatt nöl,t.-- A bozót t'el és a fa lt ? Bg uhat l/ Lig_van miért ?-* A r.íz sós... a ía nent szcieli a srit...
-.' A bozót szereti ?,..

§st.rlbanna_k nrogakacit torkán a szír és elvörö§ödöt t

erre a kíméletlerr lrérrlezgetésrc.

-" Yes nrondl,a végül bizrrn._vtalirnul.
*---. \/erll ttt.rcttlt / \agycrn kü!önös"
Yógíil ttisiili,, lrog5, a battados (ejtsrl : banyattrlsz) nyárrrn

(decernborlren) víz alatt vlut, .Az árkr_ikat a víz csinálja" At
emberekn }ra élni akanttk. itt-cltl javil,anak rajttrk kt,-
vesetn ntitil,án egy*bct. rrenr teltelnek.

Estér,e ].'rlreíóIla érktlzti.ink és bclovagollrrnli a Döbrit:^
áollrr hacicnrlába, F]rrrrt,k a. tclepneli ug_yall ag;y Meiersberg1
nevű német a trrIajtlonosa, tniu[/rtt Diibrit:.htlfier alya kótszáz
ér- előtt szcrrderiilt j<.rbblótlt. ÁttitOtag ő rrrorrrlta, hog1: 1,1

Rio Dulee ktiirrryéke az irj Egyipl,om. nriután az árvíz eliinti ",.
Az árvíz nitld.r:rruapi rnulatsiig czen a lrí.irrryólior.

A, tcleirerl elí:g llrá,gárr. túrill. sajtot, vajat is g} timiii-
csökct r,ásáro}trrnk. §zálliistroz is jtrtotl,rrrrk i}s}l .""''''o
verandán !

ltásnap reggcl tippcrl iisszeszctltllíizlii}clt.ünk és intlulrri
akartunk, alnili<lr irjabb szálnlál lraptunk,, ezililal. a száilásrill
és mr. Coolr liozóhez. R]z is cltls }rtlr.qos voll l nvc;lc amerika!
rlollár. ]i.z<:n ar. ár,on cg5: trc§vor,lii í]ellhriliarcolóhotelben is
ellaltlratturrk volna. },[ár trpptltl valarlli l)arilz§ goronrba,ságtr1
akartam m.onclani Xltiersbcrgln.eA, r,alanli nyolr: cloil,árt. óről,,
amikor Cook, mirrt szirt:t senr órtltlnlcs csekél_r-,séget, kifi,zcl.tr,

*-. llova nrennek ? - -, kértiezttl a rragl.§asli
XIeiersberg, miután il pénzt zscbrerakl;i.

- A ltalros-ha.
--* Aha,. " trrtlorrr, . . i:s rrnnan 1)

--^ A pamtrlűbtt !
---A pampátrir ? -- kí:rtlezIr: gyanalirlrlva.

ós onnan ?
*,- A .s;rrpcltttti\ltl ! .-- orr:lítottltrtr rá és cg;l

nagyot- ]r{tz,lanr itriil:lllrt,*, inirc az irg_r-rnegugrolt a
hacierrcta urjvnrílri;i. }l*l:_v llerr }Iticrslrerg fejtiríi}
lcverte a tark;:. st;;1-1il:,i r,ilt. },1csszirijl rrérni .kírrolrr,
ko<lást halioll.iirl1". i vóg4szar-lrliat, azotrban el-
nyelte a nrnlírlr il;i:ii};l l:cblle;is;r, antivCl *. rcgg*li
fcllrissítő Kl{lz;|:l -,i,;, i':)1]iíili.

'fourpa, it,,l', -,, r,l,.ii,11ek liijvet}r*ztck, _\

dóli óráliat li.lr;li.ll,: .,:z: tlirilctt, árrryékos }rellt'
kcn tÖl,tiittülr ,.,;. ;;i;l,-i lrrtgisnrcrkr:rlt,iirrk a_ tlri-
am€rilrai kttlllint,si, i : ],, li, b)zel;. it 1 ol5,,irit91,ok. nririt-
egy rlurrírntirli rirl< ,:s eklirrrílkat döfrrck i)z (.lnhelen,
hogy rögtön kiseri<lrl a vér. A,ztírrr a lcjiiktlt
ismert módtl;r a biír aiá alearjlik to!rli. nrire ren<}.-
szerini ag1.orrütíítlnek, í(ópzellrrtrli. rrrit §ec}l,.
verlnck tőliik a magrrkk,al Itht:l t.tletl állattlk"

}tég öt tiapig lovagtil,t_lrnk a üanarlo,s^lr8ll,
*nélliiil" hogv trrtllult voltl:t : rrrieirt il1,,*ll .lrosszú i

{§oly!.lllir:r kiir rllkezü}

T,§
Ep úgy tudás, ügyesség
es kitarla§ eredménye.
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|Y. A felvét*l §nya3a: a film

A frltty lióllt,z(slt<,z lraszrrl:ilt lttr-itg !tlttt,z. r,ag,r, l'ilnt.
1,1índlttltl,ci.ltltt.l,cgcs l,éxztl l,t fólryirz.tlkt,rr1, lirtilrrlzirstiit, tlr-
trrIn,tazÓ zlrllatitrrílIcg: llz t'tg"yttrlIt,zt,tt, trntttlzi11. Arzcrini,
hogy tt elt,latinró[cgcl, tttclytrr,li v:rstagságlr rrlirtrliisgat,
0.t}2 nrnr., üvcgrt: vagy rc|lrr,ltlirlllr (int,ili. ltsz fillrt, illtlvt
ltrtncz" ,Nltig ncttl is ol"yalr rlitgJ]()lt régrtn, lS7{i kiiriil, t lcrntlzl-
ltnsztrlilIri 1;9ak cgy-lrói. ririiig ltlretrl,t, .Vlirrtttnlii kórrylclttrr
t'rrli, siiltltk{rtrtítl.rarr trtr,giirrtcrti És íórtylrirlrcr.tri is r:*iitk trtt,
§tllrtltr'tt. ahtll sill.i,tkarrrr:lt vrllt, l,jtazr'lk siilótíiJretil ktrr:sivitl
jlirl,ak, nregiirrlíit(tk i|/. ítg.vttr:vrlzct,t ,.ttttl\.i,§ .llllll,íl",
uzontrai lncgc*i.rrírll,irli a lttlvólillt ris r,,,lő is Irívtrili, Á.. le rrtati)k
íilitagsziiv{§Íi [r,kt,tt,, \,{tg} viirii$ siitl,at cipcltch lrr.ngrrkka},
.rerlgc{c§ Üvtlglcrrtczt, 1jrllrl. ós el6yólr lrrtltttlezÓst. *tni l:tilrk
ltlrrrcztlk kószí|úsi:bt,z sziiksúgcs 1,1lll, lgy, !línik{}í l tl;-l7-1lrrrr

ilz *t§ii lrt,gvi ítllvt!lelt:lit,t. tt'|'.yt,i,ntttsttlil}utl, ()§iltíiltrili, lr7
|l rrrí,rzslitt5,i fclszr.rtlltlst 25 1r.lttt,ltrlrtlrl vit.l*. 1l§fi1-1rtllt l-ii5§{}11

hasrlrrir]l ttrllrrrrt,l, 2 rrlrlrig Jltiisztrll li }'trrlltt lllirrlt:t"ll ís az
ercrlntén"y l:l lllrrlrli .,l(} l 1-r{) t,tti-t,s rrttlrrlt.ii, lillvilcl vol[.
Ma gi,lt úg Iiililr szliz- ítrlvil,rl llit},lr§lt rlr{,llí,llvz§t)l}iittlilt*tl
*ltér. § r';lliitirrrz.ll:ttr'r ,,§7,*r,.l?" lctttt-,;t" t:sirk ;t li.i,srilibi ór,r:li
*rtrtlnttrt1.1.t,. A liilrrt,t Alttt,rikiillalt i.rllrlrlilil<. l'tlI ll{lJti-lr;ttl.
l{.dt,ilvvcllitiriiilrL jaill lr 1cli1,li:§filltt, tlil ltapl'tlrr.vrtí,l is litIrlhclii
tstlnttgrtlílsrli ll{'.}1-1rrln vrltt lri t:s;tli §z;rl.rlttlitlrntl. cg,v'|'ttrttl,r
rrtlvíi lrrrtcril<ai. l:-: slaIrrtrllr'lntlrl. l,]llslnr;ltt (ttr t,lllst ltrlttt
ldurlak,,;ry,írr l rrltj1,1rltrosrri .,líl.{XXi titrlllirrirt t,l]l*iirrrlt ri rltl!4
4s {rrltltntlg ls vrrll. t:ll,|,tl atttt},i 1lí,rtel lli;tlltri:r, },l'lt lt lt,l.trrt:s
íilnr a lcgtillcrjer.ltelih trr"1,;rg. A g.vírrlrli óvlttltl tiilrlirriilliti
nógyztltllé{r,rl gyíríi .itinli ós l,tz t,trlulzir'rk tziist 1,lirt altllit
n6hány §zá?,c,el:r l<g, r:ziis1,/il jcltrtrl,

A ltdsz filttr rrrrtJliivijl {isel:lt ils gtjttrlrts llItlltli:t.r{,(l-
nrétlyc ris *rirrl, tls:tli,:tz igltzirtr tllsíirrrtrlíi, ttltgr g.r,rrt,aí;
Íiltu,iei jrltt:tlrck ir'lk. ;\ l,t,llrtIrririrítr,* t;.1§ ii.l}H lit|ll,
vQ§tttg} Czctl ilz (.l}lt,tlZiij {,§:,lk l}.{}2 ttltt},, (l(,t:z tit]ttttl!,ili
l'ílrttttil li. § kiiliirrll-'7il t,d,íl,glliil irlllrlrt. ,\ 91.1rriiis {r,ljr,st,tr

,\,Iitttt b,rrt,r, -1ll:r k :il rlt,t IlorIt rrlrrl
Iil tlit,t,

t l§1,l-tll trz lr:t lt(,ll f l) ll l - l i l lticll.,i.,tl_1,
jttk, ho41, ;t l,iil,ii; ír:lir:il l,ili'lgos"
lrr ;rt,t: l,iit,iis íltlijlri r,.isztlttt cl_
liittt,tlh, it zii}tt lir,:rltkttttlíi síil"ti
lelrb, lt íiií<lgiitttlr rrlkklrl 1llüsí-

tiktrslll}l

l;rli,,_,iltlrr. i(:i\til!ji{,]!]li];/- .lz:,tirlitl}r:tlt tiriltot:ltt'trrIr lilltrli_ ii:rrztllllttltk

lJí}flljl,rll(.§ ltclve n. siil,étbcn vasy ré§zbcn vririis lánpa
lénr-érrÉ] l iirt éni!i. :t -ö0(,} rn hossz{i, ttrásfél ntéter szélcs
i'triirsi szlrlaglllilllttl. rrrrlyeiit 1- ilzu,lón vágóp{d:pek, rlara}lrlItialt
:i kír,;int, nttirtllrt.

,\ ftln.r, illini tirzi,k,tllr1;,{n},*tg a, bróm.eztis[.,'l-url.itlk,
lrrrgr alrol f(,rl,v éri. lritszírlag §cnlnrí scln tiirtón,ik, (lc ffies-
ltl!tiíi liirr]íik. utirri 1t,líihil,risi tl lrelyek*n tnegfe](cte{lili,
Az il.vcrr tlIííIlívrrt t filIrtr(i} .,ncgalívró|" kalrju}i máscrlási
r:ljliliissal a liósz kéllt,l.

.\ bri'ttnrlzitst ]cíilörriis s;$litsrlga, }rtigy, n,r;rn, tnind[,rr
i'tltt}" it,/rlrt t:g},ítrxl}1iirt ilrzókr_.rly, ,A. fílrrr nctn olyannak látja
lr vil:igllt. ttrint ;iz tltrlbct,i szetl, A szirrc,k }tiiziil tni, á s&r§á,l,
lútjtlk lr.gvilligosallllrrilk, til"il,na ir Ióz§aszírli,, zöltlci-, k{k*t,
azitllitt lr tiillllit. Iizztli szetrlbcrr irz t:ziis;tbrornirlra a kék,
ris illrrlt,lt \,11í} i{|;{t,1,1is(,llll ]rrrt:isxn,l. ti tiibbi irírnt mnjrlnrnt.
tcijtlscrr r:t,zóktrllt:lt. lri,gi íajt{ lcmerzci késziili fclvéttllcttt
ltz tlg t:s it,l;,tili t,tlhlil; królair:}róre.k. a,viir,iis. zöltl; sárga
tirrigr;k visztltlt siilétr.k, ttnalntirslk. A fénykép tcltát. ncln
l!e lt it visszlt, :t ! tt,ttttiszt,t,r.l, Jriictt. lietltt. kísííbtt §c§ítcni
ltltlttk, itg,r,Iirrg.r, a fóttr-úr:zókr:ny-rótcí{lr(}z kiiiiiilli:lc {esl,Ö-
arr.r,agtiliat ktvtlt,lcli tis tzálta} rná§ §zínck irátit, is érzr!-
lictrn_vú lctlók. liiiliirrösclr kétlaiia film van íorgalomban:

()rllux:ltrtlztlttlil:u,: ii!nl_., ,i §ílfga ós zciltl iránl órzékeny,
ljr,lltaszrrirljrrli lt,lrlii rril.;rlro} * ziiltl ós sárga színck vanlrak
húk rlrcllc{t liiílilsttgllt,n. Igv r:ls(isorlr:lu .l §zal}€rdb.t,t1. !]z
ll lt,gliilr}lt:I ltltsztritli filnrlajtrr ós *gy(tttal ,\ kezdő |ilmje !
Yiil,iis lli rrtlrlt ítirrt,étrtii ]itlztllhclii- tlr: l-{llkíiztl nlihrrz st:

tlrt'trtrk i

}'ttttt ltriit,,tttIi!;tls iilm., a viiriis iriint is írzókenv, Arc*
ktlltrklri,z, sztiliili. rrriifi.lrv nrelíetti rttrtn]iithcz kiválóan alkal-
litits. tlt,il.jllllrlrrl r,gvrr, jrrtrban tcr.ie(l rnintlcn cólrt" }1itrt.
ltll:ttir,l' 1',;'11||1lt"\Z jtllir-cl rrl*id Il: is haszrrálrri lbgod. Mivei
lt viil,iis l'tittl i_r Jrlt r:i. ,_:sak Icljes sötót*í:gbtrrr liezelhclii I

Szitttlt,zti}it.t lt.rt. kiizijrrségc§ iinya§ ]na. nlár aIig liaphal,ri,
|'iikérrt fiIrr;lrt.tt trritlrl szírrdrz{lt*ny, anli flzért lrcnr jcletrti
irzt. ltogv lttilttJcn g_várltnán"y t)g1yíürrná}l jó. A termtlsztt
szirrt,it akkt;r ltljirli visszil }itl,\,cs árnyalatban. ha az cg"ytls
színt:ji it,áttl nagyjirbatr {ryün i,endbcrr órzókt,nl,ek, rninl:
az t.ttrl;t,t,i szt.trr"'\'Iirsili iitlnt, lllnir* íigvelniirrk l<tlll. it f ilrrr rillalrinos
í,r:i}t,tsttlsittrt:. V:ttttlali lilrnck, ln*l_vel(re tniir igcrr ktlvós
l't1ll,r- Jtal {':s \,(.llcl §í ilrztil<t,tltln,c.lr}.rct, is. Níirri,] érzékciryeb!r a
lilrrt, anrtlil liivitlr,,1rb idllig t,arl a tn*gvjlágitás, annál §yen§íJbli
vil:igít:isn:il fóir,vkrilrczhctsz rr}tár kis fcnvcrejii lcncsóv*l is,
.\z í,rzí:ktllrység itliilísór{r lrétfélí] rnórték is szolgál. ligyik
jtllt:: lit:Jr" §tdirillcr-íok, nrá,sik a Din,). 1ltóbbi nórrret,
elrib}ri, irrírs l|ilnrckcrt, 1,1r:gy, porrtr:sarr niit jelcnttnrlk ezek:

=€

A fénylcépezés §zép,
rzórakoztaló és olcsó !

Kérj*n mé8 ma díitalan árjegyzéket 
' Hnl§(HEl( f§ FAnÜn§

Elirmerl legjobb sralrüzlel !

lY, KÁRoLY KöRuT 28.
Yl, ANDRÁ§SY uT 3i.
Yll, RÁKÓczl uT fio. §zÁr,|
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§TUflM§R csokolúdéűés
ha,ho,ől §ze;elih.

e€

§

§

nern tlrclekel lrcnrriinket. hosszú is lenne elmonrlaui, }1'i csah
azL jegyezzti.k meg. }rog1- nrinden ,1 §t:lro-kal órzékcnyi:t-lll
íilm kólsztlr ol1,an érzékenv. FIa iehát 19 Sc}r-cs lilmnéi
1/25:nlr. keil, úg5,2:i Sch-rlél 1 i(} rnli.,2? Sch-rrét 11100 nrp,
elég I A Dilr-fok InürrJig egv tiirt, pl. 16/r,, r)irr. Il,t ha
a számlál(l 3-ma1 nag,r,cllrb. a filnr kétszer ol_vnn órzéken_v.
'l'ehát '*iro Dirr-rrél 1 5t! mp._rrek, 'u,'ro l)in-nét 1 /rtiO
,mp.-nek lelel rrieg.

l\linél érzéktnltebb a filrn, anníll több ]elrettős(:gc| n1,,ujt
nélted fénl,képezésrt. anri különösen kis fórr_verejíi lentlsénól
{]etkérdés. Használj felvételeidJrez általában kb. 'r jrnDin, illetve 26-28 Sclr érzókcnysógii jó gyírrtmányú
ortlroclrromatikus f ilnr cket. Legfcl rrtosabb t an ácsunli, hog_r:.
egy jó filmfajtrit szokiál rneg és azut,án hosszir irlijn át
maradj rneg rrrellette. Ig5, kiisrrrererl r)sszes sajátságtrit.
tudod mit érhetsz el velc és nenr lcsz annyi rossz íclr,ótrlied.
nrintha össze-vissza próbáilkozot. Gyártrnánlr szárntalari van
és a próbálgatásra ráfizetsz alaposan.

Végiil nrég valantit a szinckről, N{inilcn filrn a kéli

§zúríi ttélkúl aZ éí ttil Yiltlsos Ugyalakkrlt. sziir:ővel Jitisz"ijlt,
felvételen az dg sötétebb, a fel-

hók szópen }ál-szanak

Ml ÉRorxrl r
()fst*Zgt(ii táb()í §mtéLi€l\énye. áz ;üc:, j-.

országo§ órsvezctői tiibor részivel,ói i_s me*-
szerezhetik a hársfaleveles órsvezetói tábori
emlékjelvényt, Ezt a jelvényt a résztyevók-
nek l937 dece,mlrer 31-ig szabad vise:n]ók.

Kíü ny{rl íriboru. .\ l(lE nr,ári táborára
vonall(oz(i nrindctr {elvilágosiiást meÉád a
l{lE I(özporrtja. (línlc: -Rudapest. '\'III.
I{oránszkv-utca 26.

Gipsztáiglak hronzozúsn. A letisztito|t
gipsztárgyra nddig kerrjilnk lenolajíirniszt.
amíg a gipsz azt itlág.ibaszíljá. 'Ezután
bevonjuk cg.v" rész gyantalakklról is';,.
rísz terpentinbót álló krverókkel. l Ia meg-
száradt - kb, 2{ órn ntulva -- broni-
íestékkel lrefestjük, nrajd puhu ccsettel
íénycsre dörzsöljúk ds vattával is letöröl-
getjük.

szín iránt. legórzékcnyebb. nrég :rz <rttlro- vagy panchro*
malikus is. l{rr azt alrarjuk. hog_r, a kópen ;r kók sötétebb.
vag_v a sárga és ziilt,l tilé,nkel)b legyen, más útolr is segí-
tcni ]rcll. llyonkor it lencse elé sárga szűrőt teszüttk. ;\
rrövények z(itdjc élénktbb. ar. ég kékje viszont sötétglrb
lesz, il f ehér fel-
hők czórt ,iobban
meg|átszarrak. A
szilríl perszc lényt
nyel t|, ezétt a
.szokott rnegvilá-
gítási idő nem
elég. I{osszablrra
kell vcnne<l 2*
3-szor" mint az
egyes szűrőkhöz
kapott Jrasználaii
utasltás nutalja.
Ha szűrőt hasz-
nál,sz, ví:gy egye-
lőre eg_v igen vilá-
gosat, mely }egf*l-
j cb}r .l<eitsze res
megvilágltítst. lií-
ván ! Gyaliorloti.
rnűvészi hatásokra
törekvő fónyképe-
zők a kiilönfólc
szlnu es eío§§egu
szűrőknek egész
sorát (pl. az fllt-
rasorban nevií so-
rozatot) ha§znál-
ják. Ezeklccl azrrtán érdekes ós szép tónrrsváltozatokat
érnek el képeiken. §rríjl azclnban egyelőrtt korai volna
többet beszélni. Inkább legkiizelelrb megindrrlrrnk rnár
eiső fóttyképezö-sétiirrkra ! Kunfalui.

l.írntpafélrytról 1l;tnclrlorn-lilm. a lnegíelll ri
aIr.va8

E
§

E
E

F
k-

kez6| kénvtelcn voll - hell,szűke nliatt
visszautasítani. azok a lelvett tábortagok,
akik a táborra-r-aiami okbóI kifolyólng iionr
tudnak eljönni. rzt tudassák a táhorpatancs-
rroksággal, hogv hell,ükre a vissznutasilOtt
jelerrtkézókrt 'iehessük fel, A Látror clű-
iiészület ei nag1- mertdkbcn folyna k, },)ptilnek
a hatalmas iátrak, várják a táborozókat.

'fakaróiioskoiljunk. Az ogyszer rnár hasz-

Úrsveze[ói tálxlr. t\ ll. or§zásos órsvr:zelói
iábor jclentkezéseit márciu§ '20-ikával 

le-
zártuk. Mivcl a táborparancsnokság meg-
szabott létszámolrfelüli számtaIan jelenf-

nált ler,élborítékot rijra haszrrálhatrir,á tehet-
jük a következő eljárássll|. \'izes szivaccsal
megrredvesitjük a borílélrnak azt a részét,
ahol összeragasztották, A ragasztó fe[-ahol összeragasztották. A ragasz
oldódik, a ioritók teljesen siétnoltlódik, a boríték teljesen szétnyithatú
lesz. A borlték 1lal.líriát lncgszáradás u[5rt
kiforclitjuk ós dr.ira összeragasztjuk, rneg_
takarjtotl,unk 2 íillt:rt. ami eÉ\, ttv alatt.takaűtotturrk 2 iillórt, ami- egy dv atatl,
ha csak a ,,Magyar C,serkésszel" lcvelezünk.oa csa§ a ..Nrag}ar LscrRe§§zel ' lcvelezunl(t
40--50 filltírt jelent. ami a ,,Magvar Cser
kész') Ya évi elófizetési d,íia. (Közli : Bertakész') {a évi eiófizetési tl,íja.'(Kö7Ji :

János c§erkész,)
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HlnEK
Ünnepi diszelöadás a Nemzeti

§zínházban
A tnlgyx1 cscrkésznloztltlirm 25. jtrtliieuln!

ivének kúszöbón:l l1ag5,31 Cserkész, munka-
társai é._s citva.rói, mint c§V na§y *salád, üir,
lepi hangulalbr gr,üit össze ós iclhasználrr
ezt az összejövetelt arra, hogy legft'ibb véd-
nökének, Viiéz Nasybirnyai florthy ill iklós-
nak, Magyarország kormányzójírnak h,ldll]atát
bcmutassa és hüséges slrOríneki re,jeszkodá-
sáról biztositsa.

,Az iinncpi díszelííadásra a Ncmzeti Szlnház
káptázetos cserkészpornpába ti]ri)zölt. A szín-
ház. elötr a 'oejáratokníl ós e iJpcsöknél rnint-
cgy ]ílll budaposli csrrki.z illt icszus vi.
4,ylizzhrn íirt. Az (}r§zaL{(,\ 1í>ztllszlő, 1,1. l.
}ierület gyönyöríicn hiarzctt selyem zászlaia
és mintegy 60 csapat sok vihart liitoit órtékcs
ziszlaja fogadt:r az- érkező elrjkr;liisé§eket, Az
érkező esté[yirrrirás, frakkos, aiiil/rs vcndége-
ket a Magylr Cserkészszövctség és l, csr:r-
kó.szkerület elnöksége dr. I)app Antai és vitéz.
§zeghtl IJé)a vezetéséve] íogadták. 7.40 r)ra-
ktir megharsant a dísziel, megérkczeit a Kor-
mányzii írr ós l kormányzőné () főméltósáqa,

kedveg és §zép yer§eket szeretnél olvasni?
Vedd meg f ilarangi László könyvéi. Kap-
}rató a Cserkészbolt'oan (Budapest, V.. Naey
-§ándor-utcn 6). Ára 2.40 P.

akiket cgt, kjs csr:rkész. nasy íehér csokorral
kószi],rtijit, A llirntusz ulin e Cserkészinduit]
akktlrdj,ai hangzllttak iei e.;. sz. Re§nutlt.]\1lL-
rijnunr cserké:t;csa.pal t]a{},szerii zcnekará-
:lak elijtrliisiban.:\!rtjd l iüggtlny elé lépeti
3 magyilí cscrké§2etct kripvise)ő ?20-as csa-
!ratbeli kjs lserkész. Lengl,e] Sírndor, aki
kedves közvetlenséggci. mult szánrunkbarr kö-
zöli kis pro]ilgtIssal tiszielgeii a korrnányzrj
eiijt t.

A bársorrr,íüggöny ieivcnásával meskqzdó-
dött l(atona Józseí ,.Bírnk bin" cimíi szonlorú-
látékitnak előadása, amelt,nek az egyúttal ic}-
újiiott bemutatí> elfiadása r.olt. Az előadás
diszleteit Némolh Ania1 e]gondolása szerillt
Varg]ra Mátyá§ tervczie..{ dísz]ctek az cre-
cleti krlrhii magyar levegót hozták elénk, :l
modern cmbcr érzósvilágínak is érihetij stí-
iusban. A szereplíik, élükón Nlátray tsrzsi,'l'ókés Anna, Kiinyver'I(itb Erz,si, Kiss Fe-
re nc, Somlay Arthur, Lr,horrr, Árpird, Ungvári
Laszló, tloss;lú Zolián dr., \agy Adorián,
Pataky .lózsef. Kürti Józseí. Bodnár Jenö.

Várkorryi ZoItán. Abonyi l'ivadar, Timiil Jó-
zsel, Rab AntaI, Ónódy Ákos, Sánd,:r Jcnti
színészekkel, mílyé§2etüknek ]egjavít gdtjk.

A megjelent elókeiőségek közüi a kór,;lkc-
zők neveit sikerült feljegyeznünk:

Dr. Józse,f Ferenc kir. herceq, Anr.: \lr.
hercerasszony, dr. tlilman Bá}jnt m. klt. r,a1-
lás- és köz,oktatásügyi miniszter. Kánya Kái-
máu m. kir. külügyminiszter, dr. Darán:,: Kál-
mín föltilnűl,elésligyi minisztt;. S:pus .i:l,id
gyaloBsági tábornok. Puky Endre s krizi{az-
gatási bírtiság elnöke, dr. Vargha Imre. a ]:<-
ióbb á!l. számvcvősz.ók eInökc, a képviseii-
ház elniiksége. Shvoy Lajos székesíehérvj::
mcgyésL)iistx;k. dr. Ravasz Lász]ii dlrnamc]-
léki rci. püspök. Mycielski Casimir grói icn-
gye1 ügl,viv11. ;rz amerikai kóvetsé{ képvise-
lütc. grói -{ndrássy üéza v. b, i. t., bátó
Radv;inszkt, Albert, iii, I{orth}. ístyán mjn.
lan.. if.i. ilorthy Miklós, Llerczeg Ferenc iró,
ifj, birti \! iassics í-)yula áilamtitkár, gróí
Edelsbeirn Ol,ula lipói v. b, t. t,, Rakovszks,
Ii.iin. dr. \11kecz ödön sejtóíónök, dr. Sipő,:z

MACYAR GYÁRTMÁNVt
Jenő fijpolgártne§tcr, dí. Szendt, Káro}:. pol-
gármester, dr. v. ]'árcay-Fclicides Román
min. tan., r,, fliisz Aladár min. tan., Kalándl-
lmre altítrorna&y, Werrrer Adoli zirci apát,
Fcíenczy Tibor fókapihlny. Józan Miklós uni-
rárius píispöki vikárius, Stuhlmann Patrik. a
pre,montrei reníl f(;nökc, Kemenes I1lés, a trcn-
cés ren<l lönöke, Sik Sándor dr. egyetgmi
tanár, Ravasz Árpád iöisazlaató,'|erstyánszky
Ákos postavczd:rigaz§ató, dr. flegedüs (íl-
mán rlrsz. xyiil. kópv., gróf testutich Pál,
]tlvax Sicnírd lstván vcz,érigazRal(i. dr, Öríí!
Irnre, l]aross Endre orsz. §yül, képv., dr.
i'arkas {it,ula egyetemi tanír, Wolfí Kii-
ro11, magy, kir. kor.mányiőtanácsos, f rank
László m. kir. kormányfótanác§o§, Witz Béla
pápai kamarás, v. dr. 'lemesy Oyőző. volt
sz-ékesióv. biz. lar, Lindenmayer Antónia, a

Lcirry Cserké§z§zövet§ég elnöke, Kun Attil*
liz,lrjli i{azgató, az 1. sz. B. K. l. E. e.l..z. K. É. (l. csrpatok tiszti küldötrségc,
ni:r 25. évüket jubiláló csapatok, a Piarisi:l
:ei:d képviselői, viléz Szeltteleky vezérigaz,

Az ejóadást a magyaI rádió és teieiónhií-
nc,nilrj is közvetítette a helysz,inröl. figyr-
1em:erné}iíl. hogy a Nemzeti Szinház színpa-
dlróI első ízben történt kö7-vetíté§.

Kcnieráltak dr. Koudela üéza pápai kaml-
rás és dr. Kosch l}éla"

Országos Mezőgazdasági Kiállítás
volt mílrciu§ 20-tó1 25-ig be zárólag a burlapesti Pongrác-úl.i
|envészállatvásárteleoen, 55 év alatt, feilódött ilv rragvszerű irttdz-
Volt márciu§ 20-tól 25-ig, bezárólag a burlapes
tenyészállatvásártelepen. 55 év alatt fejlódött ily n.ffiHi#iff,*"T".li'u1i'ii;':,.";§'á.J"''"ji3$i::#í'^tiH3TÍ.iiioT],-ii

lrrti:-l.üttí kiáliításokorr ével}te lütrb tenyé§zállat, c§erél gazdát, rnint a há]ború elÓtti egé§z Dtagyarorszárlrt,]]l.üttí kiáliításokorr ével}te lütrb tenyé§zállat, c§erél gazdát, rnint B háború elótti egész l\Iagyarorrzág kiállitri,ain. 5,J3 szirrrtlreirt-álí és
piros-tarka marha. 102 magl,arfajta és 27 brrrzdcres gl,önlörkiidletLe az idei kiállítás közönsógól. A Plrraj l|ia tlcr,ú bika jászola tölö[l-i
tábla nrut.atta, hog1, anyjá 9088 kilográm tejet adott eg1- tivbtllr. A -1000 kilogramot tejelő tehdrr. itt neni volt ritkaság. A bikák
ára 8tl0---,1000 P. rle volt esv 2ll00 Densős i§. 16 hónaoos er,önr.ör[ állat. Sertés maidnem eze, volt. az átlagos ár 200 P. d* volfára 800:-,1000 P, rle volt eg1, 2tt00 pengős i§, 16 hónapos gyönyörű állat. Sertés majdnem eze, volt, az átlagos ár
400--500 pcnqós anya is malacostul, I(iilön pavillon mutatta az uj txpres§z hízia]ás eredmétryeit. Yolt sok juh is,
_.^r. ^ r^j.^r"'rt_-.^i l.::rr:**,.^ l,:-^t. _^*r illn.,t- 

-i_ji.? ^- :,.+rrt,lr.r^-i L_-^* É!rr^+t.Á-."^t.^; -_^n_^.,1.^t-,1n H.l,-il+.
expres§z hízia]ás eredmérryeit. Yolt sok juh is, de legérdekestbh400_-500 pcngős anya is malacostul, I(iilön pavillon mutatta az uj txpreslz l,!iz|a}ás eredmétryeit. Yolt sok juh is, de legérdeke§§t}

volt a lovak fónyei kiállítása. Ezek nenr álltak mindig az istállókban, hanem mutatványokon, versenl,eken. bemutaió felvqnltlásoko
is résztl.ettsk. VoIt köztük 5000 pengó§ angol félr,ór sárga mén ds volt egy hihetetlen nagyságrl szanrárkanca is. Iszonyú lármÉ
csaptát a haromfiak. Itt kitűnt ,i eődiillői'barornfitenl:észtó sz:rkiskola. i]alamh- és nyír-ltenfésztók kiállitása is gyöny'örködtet,t
x siemeket. í.ehtltett itt látni nutriát. masvarul htidnatkánvt is" mclv 5O---;0 úenÉós Drúmet ad, Külün oalillonia volt, a l(ülkere§k{

volt a lovak Ienyes Flallltasa. tlzeN nem attlak mrnl
is résztl.ettsk. VoIt köztük 5000 pengó§ angol félvér

istállókban, hansm mutatványokon, l-erscnl,eken. bemutaió felvqnltlásokon
hihetetlen nagyságrl szanrárkanca is. Iszonyú lármát

csaptak a haromfiak. Itt kitűnt a gödöllői barornfitenyésztő szakiskola. Ga
a szcmeket. Lehtltett itt látni nutriát, magyaful hódpatkányt is" mely 50---70 pen5ós prémet- ad. Külün palillonja volt, e l(ülkere§ke*
delmi Hivatalnákl a gyümölcstelmelésrrek, madárv,édelemnek, metooro}ósiának. gazdasági szakintdzeteknek, népjóléti intéznrdnyeknek.
vittlászcsoportnak ós a háziiparIlak. Ezek ar évről-évre megi§métlődő kiállitások mirrdenesetre lrozzájárulnak rnezög,azdaságunk tókd-
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:rmelésrreiil marlárv;édelemnek, metóoro}ógiánák, §azdásági szakintdzeteknek. népióléti intéz-nrdnyeknek.
ak. Ezek az évről-évre megismétlődö kiállítások mirrdenesetre hrrzzájárulnak rnezög,azdaságunk tókd-

letesítéséhez és lermékeinlc értdkesitdséhez,



§ltcrpo*tátol*
a ..I;eketc Bocskor'' vtszedelrnes szerr.eze|ét,l

Nerxr állha*rnnlc rxleg, l
"lovírbb ktl! magunkat képeznünk !

A Mauvar Cserkész márcitrs 15-i száma 12. és 13. o]dallrn közölt kópek
alól ni'omdahiba íoi5,tán (avng;- ebben ir s ..F'ekete ]Jocskor,' kczc
volt- bcnnc ?t az aláirások elmaradlak ]

2§ p en $fr "i;;+:*t:";rc;ffiiifi$ítí;í rr í 6 | 6 rrr ;líli. §tii::,,11:l!,.*,,,i'Ti"#l1i,,,iil *ilil
ElöredüIö lto:n]ok. Kerek arc, l]cfelé görbiilii
orrél, kerek á]]. Hátradülli homlr-lk, Összcszorí-
tott s7ájslé]. Ejóreálló alsóajak, Hosszúkás
négt,szöi]elts arc. Leíelé nyírló orralap, Hnl-
iáncls t,;ré}. Eg5-elles horrlok, Előreál}ó íelső-
ajak, Leíelé keskenyedó arc, Egyenes orr-
alap. Es!,enes áll, Rendescn álki szájszél,
r-öIi.ié át:ó orralap, Hírtradülő áll,'|'ojásdad

"i t éo"t sorrendie t-"-6. t2. oldalon a felsíj-
1,1r jo5bról balra. 7*l3 alatta levó sor, 14-
l5 íüg,göieges sor, felülriil lefelé l9--?3 l.].
uldalcrn a íü<xóleres §or. 24-*?9vízsziotes strr,

ücküldósi határidő : 1936 április l5. A pályázal. a kör,etkező cimre
kíildondö tre : llaglar Cserkész detektiv pályázatn Budapest Y, Nal"v
§ánnor u. 6. íIa kiilönbfn is kiildtök valarnlt a Csorkószházba. úg.v
a kíilönlaprrr írt pál.t{zatr& írjátok rá: I}ctektivpóiyázat.
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KüLUGYI H|REK
lisztriik lelrlégck. it,Lli osztrak kalrrlilitts

<,serkész veltdr:gü l aj á nl k ozi k n vlr rá ra mag.!,ilr
cscrkészcsaládokhoz német n_l clttanitás, tár-
sa}gás ellenébt-n. Jelettieg két lizenhét és eg"v*

hu§zonegy éves osztrák kérése lekszik elót-
tünk, miird kiizépiskola i taIrulók. Cinrüket, ;ra-
rarrc§nolii ajárrlássai kísért szülói órdeklíi'
désrc *djuk ki.

A levelr:zésí rrkciótól a köl,etkezó círnek
kaphatt'lk :

Arrrerlkal tarrítónó lrarnritrc év körüli
n}agyar tarrárral arrgolui levelezne.

T öbb t3-14 éves amerikai diák aneolul.

Több hotland katoUkus cserkósz (14**15
évesek} és egy öregcserkész. valamenrr_r"ien
némctúl.

tilkósett vg§y lrem teljesíthetó: l}uzinkay
István, Egri Pál, Lukács ljclettr" Ilcgdon
Dczső, - F:lhrlózés alatt: ,\dánt Józscí,
Osatlr Rezsó, Csiki Ferenc, l{irály András.
Iiörmijczi Sándor, Szabó Ernó, ** Frciíogtl
I|óln. Az ember legíontosabb szelnélyi
adata a neve ! - Kbtsy László óletkora
és foglakcrzása irárrt érdeklódünk.

-

Érdekes előadá§t tart április ó-án délután
6.40 órak,lr Budapest l-en ,,Amerikai magy:|-
rok" cím:nel dr, Pohl Síndor, a központi
cserkészteg_velmi bíróság másodelnóke^

Pályázat őrsvezetők régzére
A t'la8yar Cserkész a husváti országos órs,

vezetői tábor résztvevői résrére pályázetot hirdet"
E|só dii 30 peng6, mfuodik díi 20 peng6,

harmadik dí| l0 pengó. Leh*t pdlyáani ar alábbi
pályaművekkel :

l. FortórzínFedleírár. Gyakorlati !eírá*
raizokkal és fényképekkel, mely alkllmas aera,
hogy lapunkban körölve egy-egy ügycagóttt rrtin,
denki elsajátíthasson.

2. Naplórérzl.t, { tábor érdekelebb ese,
ményeiról.

3, Miért ió 6rlvczetói táborb* *lrntnní 1
A tábor hacznának l*írás.

Határidő : április 30.

.}
+:

i:
i:,
.jI

É

i.-

il:
i..,
t:

a.]

::.

i.
':::

§
*_a

!:

i;
É
F:

,F;
?,
:"

i:]

i,l
E.

i]
b]

_]

ÉJ
r']

-tr]
E]

Fr]
F

|i]

89.=

t. sz. Bkie cscs. Budapest

Márc|ns l$-én iárt le az lgloo pályázatunX.
§élunk az yolt, hogy megmutassrrk. hogy, a
üna8ysr cserkész is |réíres azt meccsinálni.
ámit má§ nemzel ila.

A tó! kedyezőtlcn volt. kevés hó e§ett, az
eredmény mégis pompás. §ok örs készitette
el eszklmó alakú hókunyhóiát. Az eszklmók
blzonyAra csodálkozva olvassák a ,,]lla8yar
,Cserkész'Lt és irlgyelik á magyai c§erké,
rzek ügyessé8ét, l}la csak iáték és rúülat§ág
volt a hókunyhó készítése, holnap talán em,
beróleteket menthetiük meg vele.

A pompás eredmény arra ösztönöz, hogy

iövöre, úi, módosltott ,,Hókunyhó" pá-
lyázatok lervozzünk, melyben a gyors felépi-
tést és takhatóvá tételt tüzzük kl. Éppen
ezért a hókunyhókészités bevált módlát a
leryáI,atok alapián, nem mo§t. hanem mald
összcl közöliük.

A pályázat eredménye a következö:

|. dtt: Klrtyán Ernő és Androviczky Jenö
83. c§, c§. Vecsés, §zép képeket, ió és pontos
leirást kültgk tre, övéké az elsö dii. Az altó|a
klc§lt táíaa§. Jutalom: 50 P készpónz.

tl. díi: tz l. sz. B, K. l. E. cs. cs, A ló

188. sz, cscs, IJicske

leirá§hoz a kedvezötlen ldö mlatt n€m tud-
tak ugyanolyan ió képeket mcllékelri. Jata.
|om: 20 P készpénz.

lIl. dil: Gráczla Isiváí 188-a§ csapatbell
cserkész, Blcske. A hókunyhó atakla túl§á*o.
san boslyaszerű. aitaia túl nagy. Jütalom:
l0 pengő.

Díc§éretbeí ró§ze§ültek: Szabó László 287,
cs. cs. Xlsvárda.I,altátl.!ózseí és Xele Zo}tán
l23. §§apat Budapest, Plck Yllmos, §zombat-
hely. §zabó L{sz|ó {S2-es, Zirc, ll|. Boros
János 92. c§. c§., il{akó és §évay Vendel
22S-o§ c§" cs. Budapest.

l gl00-pályá xalil n lt
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Á§-H;Á€"§r§HF§§,§F€
sz§Ri(E§zTl : FoDoR ÁnpÁo

Á F€F§-'EB §,a'H§*e
L]lérkezett az iclcjtl annak, trogy vitágot. r,cssünk arra,a rcjtélvrc, miórt ctrnélkccltünk november 15-én a irölclrőt

Ós nrárcius 1il-ón a l"iiltl ruhájáról épperr abbcn a rovatban,
,{ Fijtd az ásvárrwilágot, a Föld rrrliája a növénl-világot
liépviseli, a F'öirt lakói peclig az átlatok ós az enrber. Célunk
volt elő}lbi két cikkürrkkel ós a rnostanival vílágosan szenr
elé állítani czt a nógy íokozatol. t,gvezóslrikkel és kiitfirrb*
sógeikkci, trogy látható legycn, lrrrg.y nrincltn felslibb lépcső
magábazárja az alsóbbak tulaj<lonságait, cle új tökéiete§-
s4gekkel ernelkeclik azokrrn felül, Minctez azórL történik,
ltog1, alaposarr és iórryegélren ismerjük mcg az állaí trcl"yél
a tcrnrószetberr és különiisen szenriigyrrr vcgl,ii,k legielleg_
zetcsclrb tulajclonát. nrell1,el vi:tlcltntirrkct. igón1,.ii : il.zíj
lti:pességtí. Ez ismeretllk nélkúl ttcnr lc}re iitnlt tu<latrrs.
okszcrű állatvódők.

}{iben ggyeznelc tchát a F]öld lakói g, }.'iilrlrlr.l ds a F'iilcl
.ruhájával ? Az á,|latol<. és az cnrber teste is ;isr,án_l.i arryag
ós alája van vetve a iizikai törvényelknek, ezen is uralkcidiÜ
a tennószef alapelve : a körlorgás ós cz a vórl<<.,ringésben,
iólegzésben és anyagcscróben :r_vilr,finul. A Fii},rt iakóinak
§zclvczelc is <llyarr, nrint a }-öltl ruhájáó. tlz is sejtekből
ílll, cz is táplá,tkozik ris oz{rlon n,íi ós szaporotlik.

Dc az az élet"erő, rrrcly n nöyén,yberr mííkörti_k. az
ál]attlan ntár fejletteblr. t(ikólclestrbb képességeket nrrrtat,

irgalorn, a szánakozás és s*gíteniakarils az cnlbcl rtiszéről'
az áliatot is ntegille ti,

Az á,llatnak az óletorejét, nteIl,a niiv(lnyL rrentcsali
fokozatlran, lrarrent lónyegbcn is áthidalhatatlanrr'l feliit-
m{tlja, nérnelycli vonak,ac-lrrak léleknek nevezni" hololl
lcgnagyobb állatpszicltológusaink, akik egl-úttal katolikus
pa1:ok i§, ttem riatltak vissza tlttől, Csak Assisi szent Fcren-
cet, i-Iierotr.vtnus Rovatliusl" Watnrannt, Széket1, Ist.vánt
ós Kaszás ll,ajrnrrndot ilmlílem. ,Aristoteles, kinek clrnéletén
rrlaprrl a?. egés?, kereszí,ény világtelfogás, már 2l}{}0 évv*l
czelíitt világcrsarr rrregá}lapítrrlla az állat hetyét a nóvény
és crnl"ler kiiziit,t ós bár liijzllerr nópek és bölcsclők lrol érztl-
kct.]en nirvagoknak. hol emberi, sőt isteni ttil<éIetességii
}i:nveknck lrirdették az áliatokat, a nagy görög bölcs renrl-
§zcrc tna is cliatJa]ntasan érvén_vben ál1. ArisIoteles órzii
és gtrnrlolkocJó lelkct vet1- föl, az érző tólrlk az állató, a gon-
<lolkodó az entbtlré. Ez azt jttcnli rna is, hogy az á.llat lclkc
inkább ércz, nrirtt gonttolkodik, az etnlrer letlce pcclig inkábil
gondolkorlik, minL érez. Á latirr zuiinral szó is az animálr<il
szárnrazik. nrely Iclkel. jel.r*rt, a,,lelkes állat" kiftjezós
pedig a magyar n,irpies felfogásl. mrrtatja, Azt is monrljuk :

oktalan állat. tle ezt csii}t tiz tltltb*r okosságához viszonyít.va
kc]} érttni"

Áz crnber móltóságát nern kiseblliti, lra clisrrrerjiik,
hog_v porból Iettütrk ég
porrá leszúttk vagy ha
elfogarljuk, hogy az áliat,
is érez, gtlnttolkodik ós
van lelke, Suum enique,
mintlenkinek adjuk taeg
a magáét, Mind,enesetre
feltótlcnül elisnrerjük az
€m'bernek áthiclalhatat*
lan fölónyét is a tcrrné-
szetben az ő halhatatl,an
lclkónek, érteltnél,eI és
szabatl akaratával. Ez az
értelem rendelkezik a
ternrészeti erők és kin-
csek felett, ez hatol be a
természet titkaiba, ez
kópes felfogrri ezt az osz-
tályozást, ez uralkcldik at

ter€mtett világ felett, a
tuclclmárry és nrűvészet
birtokábarr és hódol a
Teremtő előtt a vallás
ál,dásaival.

Az okszerű körforgás,
melyről beszéltünk, a?,
egyedeken és osztályo-
kon belül láncszemeket
alkot, ezek pedig óriási.
lánccá egyesúlve kelin*
genek az örök világk0z-
pont, az Isten körül. Ez
a ]ánc fejezi ki, mint a
régiek jtdkélle: a íar-
kába lrarapó kígyó" a
végesben a végterlent.

Áz állat urárnentcs;tk azo-
kat az iinkéntelerr élctmii-
ködésekct vógzi, mint a
növény, hanem trrár ijn*
kéntcs mozgásokat is tesz
és ércz. lltintl a két képes-
§ég íelló|elezi bizorrvos
filkát az rlkosságnak, cle
ez még csak az érzésvilágra
irányul és arra korlátozó-
tlik. Okosság, trr<lat nélkiil
nettr ]ehet sem érezrri, sem
célszerűcn mozagn| a%az
cselekednl. Az állatnak pe_
dig nemcsak érzetei vatr-
nak, hanenr kellenres és
kellemetlen érzóstri ís, sőt
lelki órzelmei is. N'erncsak
a színt, hangot, szagot, ízt
és alakot tudja felfogni,
hanem a hideget, nrele-
get, éhséget, §zornjú§ágot,
útést, erőltetést is érzi,
§őt van nrár lrenne szere-
tet, öröm, húsóg és ezek-
kel e]lenkezó lelki érze-
lem is.

valamint az állat az
ásvány és az Alkotó kö-
zött, éptlgy az érzés is a
tiibbi képesség között a
közópső helyet foglalja cl.
Az érzésvilág az a terület,
melyen az ember az állat-
tal találkozik és ez az oka
annak, lrogy a részvét és

Kérjük az
bqküldeni,

Álntvéao
neho8}í a

Egyesület tagjait, hogy
lap további küldését

az esedékes évi {
kén7telenek Fengő tagdíjat tziveskedjdnek

legyünk m€g§züntetni.
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tskoláink állat, é§ növényvédelme a nagy
városokban. N,ómelyek azl iart!ák, hocy
nagy városokbal nincs alkaiom az áilat_ és
nóvényvédele-mre. Y-zz.e\ szemben idézem
Leiderifrost oyrrla <ii. budapesti poigári isko-
lai ,kit. íóigaziaiónak jeientésébó! a követke-
zőket: ,.Örömmel á}lapíthaió meg, ho§y a ía-
és á}laivérletmi gondolatnak és az ezekkel
kapcsolatos kérdéseknek elmélyitését lz is-
kolírk lorrtos ieiadatuknak t,ekintik. Ezí bíz,o,
uyítják a tan!esíül€tek értekezleteirr ezirán_v-
birn lo!yraiotr esz-mecserék, az iskolák tan-
évvégi ériesitöinek arlatai és a tanulmányí
kirándulások tervezetei. Ezektről és a tiin-
meneiekböl rnegáltapitható az., ho§y a taníri
tesiületek a tanulók lel,kéberr a természet
irár!t miBél nasyobb érdoklődést iparkodnak
ieikeiteni. A tanítások metleióbelt kidomboro-
dik az a céi, hogy a t,anulók a növény_ és
állatviIág iránt Inind nagyobb érdeklödéssel
viseltessenek ús az állatokai és növénl,eket
a l€rmészet mosiohaságaival és a iudatlan,
a term,észet iránt órzókei'len emberek durva-
ságaivat §zembeí megvédelmezzék. Az álla-
tok és növéliyek véde,lmének nemzetgazda-
sági lontosságá.ra kiilönösen pol.gári iskolák-
ban a §4zdas/tgi gyakorló területek beíásí-
tásáíál, e terúletek megmunkálásáttál és iel-
ménye ik érté,kesíiósénél van alkalorr rámu-
tatni." Ha a budapesti polgári iskolák veze-
töje így beszél, akkor bízhatun* valamenny-i
i§kolíítk hasonló törekvéseiben és azo,knak
sikerében.

A Tiszántúll /Eadáíyédő Egyesület az iddrt
is állíttrit,,rnadarak karácsonyiáiá"-t a deb-
rcceni Nagy erdőlren. Egyidejűleg pályadíjt-
kat is tűzartt ki cserkószek részérc a kará-
csonyfrlról készült legjollb irásbeli dolgozat
és legjobb lénykép jutalmazására, Az irás-
múrrek a karácsonyfa célját, je,lentósését,
továbbá a raita megligyelt madáréletet. a
tajok felsorolásiit, s a iáplátkozás módi§t kel-
lett taitalrraznia, saját megfigyelés alarrján.
A pályázat, §Ajnats, nem járt eredménnyel,
csupán egy pályamii érkezet, de az senr volt
rnegfelelő. Re,méljük azonban, hosy a jövíi-
ben mindinkább rájönnek a íiúk a madarak
rnegligyelésé,nek fontosságára, E tekinteiberi
az ilyen pá|yízatok kiirása nagy jelentőséx-
gel bir.

Középiskoláink tii beosztása. Eddig öt tan-
kerületünk volt és pedig a budaptsti 47, a

budapestvidéki 4l, debreceni 25, §zegedi 24
és székesiehérvárí 28, ö§szesen l6§ közép-
iskolával. tzerrtírl nyo}c tankerület iesz és
pedig a buitapesti 46, budapestvidéki 28, szé-
kesie}rérvári l4, szombathelyi l8, pécsi 9,
szegedi 17, debrecerri 22, miskolci l2 kőzép,
iskolával. Ezenklvül van még a budapesti és
pécsi tanárképzó rayakorló kózérlisktlla, me-
lyek ne,m tartoznak a fóigazgatósá§ok ha-
táskörébe. Ez összesen l6E középiskola.

Áltaavédő fi|mek, A sok dzstln§el, cirkuszi
és más állatklnzó tilmeken kívül vannak sze-
r,encsére az átrla,tszeretetei és állatvédelrnet ter-
jesztii nrOzsóképek is. Ilyenek az Ufa válla-
lat kultúrlilmei és különösen a Metro-0old-
wyn-Mayer társasíg Sequoia címír darabja,
sequoiának hivják a kaliforniai tormészetvé-
de.lmi t€rúletet. Itt barátsásban él egy puma
a szarvasokkal, ,melyekkel együit' nevelke-
dett íel és láthaló a íilrnen, bogy mi}y bék€s
egy.et,értéstren élrrek. söt még vétlik is e8y-
mást a &özös ellenség. az ember ellen.

A klszcgezolt rlenevér. Egy eset mutatja,
hogy még az állatkínzás látszatától is óva-
koiinunk-kett. A debrecrni korcsolyapálya
melegedójében dener,ért találtak kiszetr;ezvc
és e2i niirrt btltrárryos állatkinzást, szóvá-
tctték a debreceni ujságban. ts)rre a korcsrrlya-
pálya gondrroka kijelentette, hogv az a
Öerievéi npm dlve, harrem holtatr kerü]| a
íalra. Belefullatlt a tóba és azulán a gond-
nok a gyermekek számára tanulságos szem-
}éltetó -Ószkiizrrek szegezte föl. 1)e, ámint
látszik, elhibázta a szemléltetés módját,
mert'megbotránkoztak rajta.

Baronriilrizlalás tömós útjál. Dr. Zimrner-
manll Gusztáv n}ullkatá.sunk cikke s
tárg3,ró} szól a Természettudományi Köz-
löni,ben. A rrémettrirrldalmi 1U33. évi állat-
vddelmi törr,ény nregtiltja. lrogy baromíit
tömjenek. A tönlé§r rni azon állatkínzások
közé számítjuk, melyek nem fölösle§esek,
tehát melyck az ember érdekébcn meg€nged-
hetók, mint pótdául a lór;ersetty állat-
idomítás. A tölnds célja a g3,ors hízlalás,

R.,]l,

xiilóp.llnerilrrr ír"nn*ilrinlról
§rÁ"rrrezó trilogatrrír lrá vóirr

ll

HÁRoMc§lttAGos K§v§RÉK
ta ks 4.*

Meghívó
a, Cserkésztroit Szóvotkezet 1936. óvi április
iS-én. a. u. 5 órakor a Cserkészház (Brrda-
pes{, V.. Nagy Sándor-utca 6) I. eme,lcti ülés-

t€rmében tariandó
YtIl. évt rendes közgyülésére-

'l'árgysorozat:

§

ü
l

L

Baromülenyósztők lrrp_ia, A tsaromíi-
terrvésztók Országos Egyesületének hil,a-
talós közlön5r. cz.'Winkler Jdnos egyesületi
íőtitkár szt,rJ<csl,.tósd}ren már 32. ér,íolyalrra
jetrlnik mcg (t}rrrJapesten, tx. t-llói-út 25.
§z, a.) ]\tirtdcn hó l-iln tís lj'r-én tájékoztatja
az érrleklőcióket, l barrrmfiak, galambok.
házinvulak tenvészlósttróI, eondozásáróI, híz-
laIásáiót, értélit,sítésóről. 11 kulonréte talok-
ról. a bel- és kúlfölrt id(:§onatkozó hirciről,
klatlványailril sLb. Sok cserkész melegerl
értteklótiik c tlolgok ir:lnt, de a mi kis rova-
tunl<ban trenr ígen elégíthetjük ki kiváncs!
ságukat, bár feltett szándékunk, hogy kö-
zőiiri íogrrnk c tárgykörből is ismerettcr-
jesztó cikkecskéket.

A Márton-album
Márton Lajos, a }Iág_§ar Cser}:tisz rajzotó-

müvésze, harrnincér,es múi,észi pált,ája cnt-
lókóre,,Jubileumi ilárton-album 1906--,
1.936" clmen szép és érdekes képeskö.nvl,et
adott ki, A izör,egnélkúli képeskönr-r,
rnagyarázata és méltatása neln e rovatba
tari Ózik, csak annyit jeg.r-zunk rueg. hog1-
nagyon kt,ctves, lranguIatos és szír,bezszó]r'l
az égész. [Iiért ilyen ? Bizon;-ára mert a
művész lelke ilycn színes és vidám, De hülö-
nösen rni teszi'nckünlr kedvessé ezt az albu_
nrot ? Az, hogy majdnern minden lapján
valamely állatkóp szerepel. \'idám rag1,
komolvillatkép, áe mürct-cgyikról az állatók
szeretéte sugárzik. A szemfüles. kandi
csóka, mirrt -a bajszerző ,holló. mindenütt
iclcn van. Dzenkíriil mlrs madarak. egerek.
iovarok. kutva. bölény, hulak, tehén, fuoko,
dilus váitakóznak a képel<cn. Es ezek núnd
,éténken ré§ztve§znek á cserkószek dolgai-
ban. játókaiban, Ugrál, táncol és röpúl itt
mindén. més szárnlakon repüló szívet is
látunk, söt "maga l!íárton 5ácsi is röpül
vázlatkönvvére fekve és azon dolgozva,
nrée oediÉ a csóka fölött, annak nreg a nya-
kábli aránvsziv ló§, I\linden csupa szív itt
és csupa rópülés, ,Ósupa szeretel és csupa
emelkedett§é.g és vidámság.

1. Az igazgaióság
jeientése az !935.
mérlegról.

2. A jelentések
lelügy elóbi z ot ts ág
rnegadása,

és a ielügyelöbizottsác
évi üzleteredményról és

alapján az
részé re

igazgatóság és
a lelmentvény

§

3. A tiszta jövedelem
4. Lz igazgazóság és

tagjainak megválasztása.

lelosztása,
a lelüsyeIóbizoitsás

különösen a máj megnagyobbltása. A
baromíiakat u.ijal, tölcsérrel vagy tömő-
qéppel tömik é§ szúk hell-en zárva tarlják
ót-et. Cz mindr,nesctrc á|latkirrzás, mely a
qégét megroncsolja tís más bajokat és szen-
iedósekct is okoz. A gazdasági szempont
sem kívánia czt u hirtelen l,aló hlzlalást.
A termószdtes hízlalás is mcglelel a célnak,
ki!ált ha az éjnck egy rószéhen világitásba
he}r,ezzük a barornf iakat. l,]kkor az éjt is
na§pa_tnali rrezik és éjje} is esznek a fa|ánk
állatok.

5. Inditványök.
1935. évi de€embeT hó 3r-én a tagok száma

19, üzletrészeik száma pedig 725 volt, eu
1934. évi decembet hó 31-i állapc}ita! §zem-
berr szaporodás belépés áltai 2 tas 5 üzlet-
rásszel, egyétrként változailan. l(ilépés, iel-
mondás, visszafrzetés nem volt.

Budape§t, 1936. évi március hó 21.

Kun Atilla s, k. elnók,

Mérlegszámla. Vagyon: Berendezés 1S,32$
,pengó 8á frllér. Pénztár 876.46. Postataftarék-
pénitár 939.9?, Áru 189.769.60. §zernólyz-eii
elóleg 2111.58. Csapatvevök 18.990.83. Magán-
iélvevók 17.9ó8.49. Tornaruhavevök. 320i.35.
Bizománvi adósok 30.609.9tJ, ()sszesrn:
277.793.11. Teher: Üzletrés7-e,k ;36.25ü. - 

'l'ar-

taléktóke; 6371.4?. Óvadók: 100ü.-. Fix hite-
tezők: 39,673.93. Rizományi hiie}ezők: 42.899
P ó7 fill. Egyéb íolyószámlák:147.286.?8.
Nyereség áihozat l934-ről: 2073.18. Folyó évi
nyereség: 2243,63. Összesen: ?77.?98.11,

Yesztesóg-nyere§ég§zámla: Veszteség: Köit-
sés: 40,E4tI61: Szcmélyzeti költsés: 35.548.98.
Ki,mat: 10.149.34. Adó és i,lleték: 1066,?2. l"e-
iilisok: J4.5a.6a. N},creség: ??13.63. Összesen:
93,3b2.4r. Nyereséx: Árusz.ámlán: 93.J02.,1t,
Az ixaaa.aiósis. Megvizsgálta és helyesnek
taláita a F.tlücyeIöbizottsás.

A ltadártuni Intózet lii madárhópehct
ad ki. Örömmol iidvii?"óljiik a tL kir. Madár

Xli-l**t*-,:iti*;':lX%*ul 
j'oií'.""i,lttttt///í{l,

háborr1 clótt Yoltak il_vcn szakszer[leti ke:zí-'l!,.-"",
i;i";;,il.úp*i 

-ii 
üii,,.t"n;i- ;;;srgti,*,it ,Q\l

ievelezőlaoirlákharr. Kaohatrik voltak ul. {-) _.
álllrtkertb'err és másutt,-de már cllogvtaL. (\ _ í
t.rs.ijlrúri.be l,air ezeki,e minaig +s iia]{ itl}
sáeirak mclrfeleló ólethű festnténycke[ r,saki" ( }--
a,'itla,lártai,,i ]trlózcl tudósai, festói és raj- V
zolrji tudnak c}őállítarri, Kivánatos volna.
hocv tnás állatkópekel isahhoz értók készít-
serÖk és tte iclórricrrck meg olJ-atr kópek
gyernrek tts -felrrótt közöúségünk_ előtl
fiieivet an ál}atokrót baruis -fogalrrrakat

rryujtanak.

a-F -.rrr^vrRAl]



ltt,r,aivtze!ij: ?J.:i, l'l->u-, cs. cs, lJrltl,rpcst.
IJekültlési ilatáridő április 13,

Á meglellísckct a kövel,kezö r,ínrc kiild,d :
ltaít.§ír {,serkósz rejír,ón5,r,, lludnptst, t-.

\ag1 Sándor-tttr,a 6.
§udapestiek személye sett is }:ehozhatjrik c

cse rkészházba.

l. Hogyan áll helyesen a kép ?
Felfelé, vagy lcfcló nő a |apló ?

2. Számtan
.b. rejtr,ér15, nlegfejtett, sz.ámltinak ösizegét

kuldd be mcgfejtdsként. í1o pont.r
1. Cserkdszház lrázszáma.
2. §í. t]s. csekkszám]a szárrra.
3. Világiamborenk száma.
4, A rnag_r-ar cscrkészet fennállásáttak évei.
5. Itüködó cserkószkerületek száma.
6. Nernzeti ttagytábor évszáma.
?. Vági tutajút óvszáma.
8. 'lriarron óta eltelt évek.
9. Teljes várrnegyéink száma.

10, Az angliai jamboree évszárna.

3. Yígan fiúk
.\lábh adjuk hal. r,serkészkörllen jól istnert

lr,'rtának az elsó sorát. }Ic1_l,ck azok a rlót.ik?
(12, illetve 2-2 pclnt)

.. :,.,a: * ",. 
,i. } ,, :

;:p-::J::rr: :: ,: ?,

-,{,,' ,: !i'], 3

t

B--T--E-
T

(5-*5 pontj

{

B- |^ l i",-

5. Milyen növény íut fel a képen
láthatő fa törzsén ?

A rnásodik kérdés: ki ismeri íel a faf*jtát i*9

ó.

Ki tttdja
ieirni'/

c
Meiyik az a szárn, ,arnelynek iele, meg a

negyede, meg az ötötle cgyüitvéve 95-öt
tesz kiij (2*-2 ponl}

T.
Lapzártakor kaptuk a nreIlékelt ajánlott-

iel,elet, mi nrár rrem értüuk rá, hogy meg-
tejtsük. Próbáljátok ti nreg. (10 pont.)

--'-t.....-.]-.-..-,..,.l
_."._---.-.i

§zámtani roitvények l
1,

l0ir-31 1ro, esl,enlö szlimjeggt ej

": ii:,,., j,,; 
";l'|

);1:..:,)Jí .:.í|t
j;.ffi;'.| ji,',u,lJ i ,' : "|

ínoj*t j;l lJJ ú ; .. !! u )i'.., ;

J
§

."il l
ir (

", 
\

fteitvényíejtők, ne felejtsétek el l
l. A me8íeité§eket olvasható aláírással és pon_

tos címmel kell bekúldeni, így : ,,Magyar Cser_
*ész rejtvénye", 8udapest, Y, Nagy §ándor-
utca ó.

2. A me8í§itéseket nrindig csak a lapnak az
agyik oldalára írjátok.

3. A csérkész takarékos, tehát a budapertiek
sl*mélyesen hozhatiák be a Cserkószházba *
§ne8íeité§eket,

4. Kiscrerkészek a levelük íelső iobb sarkára
Jrják rá ; ,,KC§."

5. Á lapból kivá8ott é§ beküldört me8feité§é-
ket nemcsak hogy nem ponto:tuk, de az összes
€lóbbi pontsrámodból is levonunk 25|o;6j 1

6. Egy borftékban több megfeitőnek külön
papíidarabra lrt megíeité§e is bekúldhető,

Uj rejtvénybeküldők
Minden kózlésre alkalmag é§ élfog4döit reit-

vényt pénz:ei, könyvvel vagy külön pönt§zámma{
!utalmazunk. Főlé8 ri;zokat, íényképeket és
cserkésuvonatkozási rejtvényeker, küldietek be.

Rejtvényroyat üzenetei i
tsavel L,, Szonrbaihely. ;\ nreg-tcjtós több'

rendelkezrlsünkre álló atlal alapj/rn, átlagosarr
állapítottulr meg. T,l. Sa,, lludápest.
Firjl vdtr.t,tid jók. crak út kcll dtrlgozni, _\z.
I-ttil ltagyrl cl a nelcket cs a vllrrrsjelző
p<lnltikal lrag1 trbbra rajzold. ltlerl írz (,g(isz
rajzol lckicsittl,itre közölrrérrk. A í1-1rúl,
.anrit. pirossal jelcztél, azt nlost fcketóvcl,
a többit cgyitltalán rre rajzolri. lIirldkcttőt
szátnozzad. lr:irldságodórt hiiszötrr.t és 1rrrnl-.rzátrl. - Szirák Zs.. Kisrrjszúllá., Ilcjtvti-
n5,t,idtt azór,t nclll lrasználhatjuk. llllrl
kt,rcsztrt,jtvónvlrcz hnsonlci lnegh:rtár,tlzj-

sok ta]á}h:rtók benne, Próbáli jobttakat
kiildeni. Üdl-. -- illirratotits Z., ll)sztergorr.
}tát eg5, kiscserkésznek is illik tudrri, ltogy
a szabadsághósiik neveit ltenr így irjuk:
DuntjuniL,s, S:ék:shengi. .Ben stb. I-1isd a
hcll,es nte;:íejtéscket. Jolsr a1- I.. Eger.
Ötle[c( r§it\,érr5,eirlcI l,árjuk. - Lander \,,
Kcrtósz E, ós §zollár testr,érek. Lapotok
késón érhezett, kónl,telenek voltunk meg-
semmisiteni a rileíJíejtéseket,

Jutalmazottak :

2 nagy üveg tiiltőlolltiuía tadla a _}lüller-
t€§ívórek l,egyésztti gyár Rt.), Ir5i-erte:
Peléngí F'erenc, Veszprénr.

1 darab ke}cltzcít kép (adja llolfmnnn
Ferenez képkerlskerlós és képkeretgyár, Burla-
pf§l, l\'., (ierlótzy u, í.. Károly kiirút i!8.),

9 csorrrag ,rfrirrtc of 1lralrrs" kótszersiilt,
(ad.ia Glasner lJdc llt., Iludapest' 1:,, Lipóí
kiirút ti), nvertl' ; HruggiI Tlór-rr. I3rrrlapcst.

2 nagy ür,eg löllíí11,1llinl{r (adjíl n lIüller-
testvérek legyészeti Uyáf llt.), nyerte l
Lloruóth l.ajos, Gyór.

1 darab lotópasztelllelrétel (késziti üiskay
ós 'fsa cég. Budllp{r§í, YII., Rákóezi rit 1B)"
rrvclte : Iiamarús ,l3dlo, Budapest.,

P danrb állatkcrtl belópőjegy (ad.itt *
§zókeslőrárosi ÁIlatkl}rl), nyóriÖ : itléizúros
Ferenr:, Rurlapest.

l darab tirtóaqunrcll iélvótol (k6sziti
Diskrry és Tsa tlég, Ilrrdaptst, 1'II.. Rálróezt
Iií l8/, nyerte : LIoggoróss11 /{ríllnrln. lJuda-
pest.

illagyar rucsék rílzsásktrlje e, k;in§,vct.
(udja §choll.z Tr*tv6rek körryv-, papir_
óii zentműkorrlsktrlóse, Brrdapost, lX. F'*.

rent körút l$lPlr, rryrrte : Kerekes 'l'ibar,
Gödötlö.

l darab tornatrikó, nyeíte: Súgi Istudn,
Szeged.

Dr. Csaba Jcnő: A mult mü§él tl, könyvel
iadja a Cserkészbolt, Budapo§t, Y., Nagy
Sfindor uitla §), nyerte:. Szldug Jenő. Ba-
lassag;,armat.

l darab cserkésznailrrigot nyert: I:[ortlálh
Biirl, Sárospa|ak.

Bala*sn Imre: ,.Nagy idők" e. regényét
(adja }Iagyar Jertő könylesbrrltja, Buda_
pe§t, lv., ilfúzcum-körrlt $l), n_v*erte : Buyer
Zoltdn, Aszód.

Dr. üsaba Jcuő : l{nsail a lra.inal €. tuüll-
káját (adja a ű*orkószbolt, Budap€§t, v,
Nagy §án{cr-utca 6), nyerte: Ggenge Xá-
roly, Iiger.

I}radíord iVaslrlturrr: l'akáeió az Al-
pesekbon e. rútleirását n§erte: az 7. sz.
B. K. L Ii. cserkészcsapat ,,Rigó" örse,
Budapest.

A március lS-i szám rejtványeinek
me8feitése:

t-

t. A szubudságharc iíjainak gyülekezó
helyr,,2. 18]8 március 14.3. Larrderer és
Heckcnast. .1. Rottenbillet " 5. 792'I decemher
20. $. L. a II. rejtr,ény megfejté§ót, 7. I]écsi
lorradalom. 8. -\ Pilvax*kávéházbatr" 9-
l'ozsony,ban a nemtegvűlésen. 10. .\z Ellen
zdki körben.

ll_
rrJ Damjanich. ó,) Bem, cJ Nagy §ándor"

r.l] Jókai. e.; \'asváry, ll Petőfi, 9l ,Batthyány
ái Kossuth, i) §zéchenyi, i,} Görgey.

(4 pont)

t l 1ltrrl)
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I(,,Fekete bocskor" c. cikk eleje 13. oldalon}

vevőre várakozó téglarakások árnyékának az oltalmába$,
lSanyi folyton c§ak nevetett, mqidnem hallatlanul halk"
zavaro§ neveté§§el. A kőfalhoz már jóelőre létrát kószlt-
hetett. Egyenesen oda vezetett. Künn a mezőn, hol rnár
nem ig€n fenyegetett az a veszély, lrogy bfuki is meg-
neszeli suttogó beszódem, könyörögve kértem, szökjék
veletn ó is. A fejét rázta.

- ,,N€m mehetek * válsszolta. _. Belőtem a történ-
tek után máI n€tn lehet tisztességes ember l" .- 5 ezt hajto-
gatta egyformán, akármint érveltern is. Aztán hallottám,
hogy sír. Közben jól eltávolodtunk a téglagyártól. Az ertlő
szegélyétől már csak a Tétet kedtő galagonyabozót válasz-
tott el. Kádár megtorpant, mondani szándékozott valamit,
rni\or jobbfelől, úgy negyven-ötven méternyi távolságból
kiáltá§ csattant. Sanyi_ megragadta a karorirat : * ,,Ro-
hanj t -- zihálta. * Orszemet állítottak l"

A bozótnak vezetett. Atig tettünk pá1 tépést, Iövés
dörrent mögöttünk kétszer egl,másután. Éreztem, hogy
Kádfu teste megvonaglik, de csak futott tovább, be a
galagonya közé és magávalrántva elhasalt e§y, á gallyak
takarta földmélyedésben. Az üldözőnk szitkozótlva robogott
el rejtekünk mellett. Mihelyt tírljutott rajtunk, Sanyi fel-
tápászkodott és mindjobban botladozva beljebb vezetett
az erdőbe. Egyszerre leroskadt:

-_ ,,Meglőtt a bitang t" - ]ehette, mikor elfultadt
köhögésrohama. Kétségbeesve térdeltem a földre, hogy
karomra vegyem, de ellökött magától. "* ,,HagYj l . .-.
Nekem befellegzett t - tördelte elhalóan;.. *. Itt a...
táska... vidd gyor§an - . . az. . . íratok.. . bót. .. me§-
tuclsz mindent., . menj . . . siess. . . szórnyűségre. . .
készülnek . . ._Tegkü. . .'ákadá]yoznocl . . . rnegl ., k'ell . . .

akadályoznod!... Es... és... mondd... meg... a...tiúknak... hogy... megbántam... nagyon... meg-
bá,ntam.. . sotrasem.. . volt... pénzem... megbolon<lí-
tott_... a... pé\z:..meg... a... szép... §zavak...;amiket... mondtak... mo§t... rnár... istnerem...,óket... késő... késő... bo... bo.,. csáss... meg...,te... te... is!".."

Sóhajjal végezte. Görcs szorítot[a el a torkom. A keze
után.tapogattam, hogy megszodtsaln. Az ütőerére tévedt
az ujjam és éreztem, trogy szív_e megszűnt dobogni. Áz
.ölembe. hajtott íejjel halt meg. Érr . . .- en megsimÖgattam
az arcát, aztán felemeltem a táskát és nekiiódultám az
erelőnek. Futottam arra, amerre még ő rnutatta az irányt,
íutottam, míg meg nern.láttam ai országűt fehérlő sia-
Iagját.

Akkor már kergetésúnkre zúdul! az egész banda.
Ott kóvátyogtak az Órszágút körül. ÉszrevetTek. Szeren-
gs.Pml_e alapo; távolság választott el tőlük. Kergettek
bőszüllen, már-már az| hittem, elfognak, fogytán volt a
kitartásom. Szédclegve bukcláciottari már, Öjkor az üt-
kanyarból autó robogott eló. Próbára tettem a végzetet . . .
Hátha ., . A kocsifényszórók megvitágította rltsávra támo-
lyq€í.anr_ és, megállási intettem, -A városba tartó magán-
autó r,olt. Csak annyit mondtam, hogy trtonállók üldözúek.A vezető rámüvöltött : *,,KapaszfiÓdion f,el l" - azzal
teljes gázt adott . . . Sikerült-érr§égben Űutnom a Darancs-
nok rli lakására. . . A Fekete tsoöskor tágiait szöliésem és
Sanyi haláIa feletti ijedelmük késztette a]iqÍanem a tovább-
szökésre. Káda,r holttestét is ők vihették vissza a tégla-gyarba fejetlenségükben. . . A többit már i§meritek] . .
rre h_aragudj_atok., . . különben sem volnék képes még
beszélní. , . §anyi temetéséről jöttem a csapatgyűlésre. . .]

Megbatott mormogá§, torokköszörülés fogadta a be-jelentést. Géza bá' tüntetően félreíordította-fejét a le-
csurranó, l9pv,q !_oröI_t Binnl,cseppek láttán, aztán gyorsan,
nehogy saját férfiasságában is fólt essék, átvette a siOt. -_Az előtte szétteritctt gépírt lapokra pillantva, mondta :

Ig_en, ez volt a nagy }r4jsza előzménye. Maga a
|tlis_za_, a halc az agyaf{rrt, minden hájjal megkent ü§nö-
l.{ökkel, az., egész országra kiterjedő küzdelem péIdátlan
érdekességú. .. Figyelmét kérek-!. ..

Vége köuetkezik,

fogtisztitás
Tisztítso fogoit reggel, feltét-

tenül ozonbqn este lefekvés

előtt is. A Kolodont fogkrém

enyhe hobio és finom tisztító,

onyogo o fogzomóncot hÓÍe-

hérré teszi, Hozónkbon egye-

dül csok o kolodont tortolmqz

sulforicinoleolot, mely ehó,
volítio o veszélyes fogkövaf.

I

i
i

]

i

Folytatásos közleményeinket is olvasd el:
'külön-külön, számonként is egy.egy izgalmas

elbeszélésnek felelnek meg.

$
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F€A#R1Affi, Há§§H§§€J
i! gxg1ltrsztésl ir&rrl,irja ; *ry }trmil

DAL A SZIVEIVIROI

Tulipános k*ríó*tt

Piru.s írllip útlts!; :

fuIa$unn rt!,: kíuiul() l;.

Dt, ió unlna meqirú

Piras s:íuuel éIni !

h{c1l{akult szíuemú

l}irosra lr;oerél,tl.i,.'

}Iert t'akó {l s:iDelí,

F áitlalmak ltiszi tkih :

{]tlntl, bt.'t ós y111ölraletlt

A uéréí kíitíúl;.

'l'ttlipáttus l;ertbt tl

Pü-os lulipdnuA,.,

I'iros sziuel; ntílutt

Ii! ulltltttlutk kí v luu,, l;,

Szeqedi Pa{

i
i \)'. l,J\r'

*-/Y
\

!

I

i
I eIhJHfi§ L,A{,l

K-1-1\,
Ml}{]"
l}§,T,§

k§íbá5

Cinege Lat:i tlelektít)ll.ek öltijzllí {liockús sa1,1ktt, ltgult,

",ti-**iar,(,, 
riasrtöpisztcly, lseblámpa). néggi:é:lLib jött

be a színrÓ. K.ócos'mad'a.qcln tlrótszőríí kulgúiáí, a F-lokil,

uánirotlanwgeltllútt. Jr/olcirrrrfr tninr! a nég;1 lúbtt rongggal

aan beltötue, hogg rajtalutlul !úrion, Fejére s:intérr sapAa

ián húzua,' rrtÁér, 
-atzt.ószem.üueg 

és ltútúra egy kis lúda
D&|7 felszereiue , nlclgre tettünő betűkkel L,an ri,iírwt:

,,{} l g ! e n y tl rtt rn rt í o 1i."

|,aei { §IoltihorJ ., üycrc már, te vrrclállat, §hel_ve-tl,

lrog1, becses orroclat hajlanctó ierrnt11 tl_eleútni a n1,onokba,
oiÖ Ügyo,l rnagatt vonszolni. }Iicsorla lropó r,ag1, l] }_í(:g

t.] ig,,tóii nraga.üól, tr,og.v* faj vag-y'l ,.Divatozni, azt tudsz,
Dróiizórtid kiep*s vag! nalrontil ,lO_szer is giirrclirrítetti.

r.urr.na oli, biiizkórr lriutttlcl, ntintha zász]ó lenne. }íegállj,
*tir"Uot 

'F'otlor Árllárt lrár:sirrak" * ,.}1:rgl-ar Cserk_ész"

áitot.,i,.t,; ror. ai vezi:t! j ének, h cr g5, a bartltrrf i uclv arban állan_
iÜran gu.ár.,iá]lir-rilol. i-ég.i" szivts é1 légy st,gítségenrrel ebbe,n

rr vóiiag_vaszt(r ti_*.,orrrcrziislrllr- | lis:rellrs;r a kö:önséget, i
ílocsánai, h(rg}- szi{lom ilz ,inir§Oln, tle nem tutliam, }rogy

;rr]*" ,ori*" iril],rr,ai. is lírtrlak. l\agy tttllogban vagy-ok

kiirem. ós ez a tiög, azaz rlog ncm alrzrr engedelmeskcdni,
Riza}nasannrcgsúgonriirriilint'lr,tltlrrernondjáknregserrki.
nei. r,Srllia rrrőllé'trtt kt;::t:L sti1l!a,,l Nyomrrzurtk, (Toutibíl

iiiiitlli",, iangnem!,er, ö+ls:rj1. / 'f, i. g;l.anús vérn;,otnokat
láttanr ds dírgrtároztant. lrrrg.r, trtírrra jároli rr rirlltrgnak ós

iiioyo^orou. a tettest, lrii lrclelraloti.is, Igriz*e" lrloki, /,}1cg,

Űtűg"íia és hözben. qy szőrs:.últti l;illútvtt,,,tntrul,:tt, ttézt tl,:!,

*iíírui" |atglat!a,) 
-Á 

n_yonri;zlis sziirszálai irle vezet,tek,
jii t.,*" ., i tán,rtrrri,ny ntlkent, tlrert ttlál, kóí éve e8}, irárcrn"
iilt..i.u .r*tektivr*géirycrr r1,olgozonr" l_,e akarotn pipírlni

?B



§dgrrr \iirllat:ét {igy is rjti l,:i). Fí8 n}(!g(!llgc<lik, tltrlvqsntn,
atrrit etlclig írtarlr. ( {.iyiirött irkulapal ues: ki a rsebébőt"
§zanlalua oluassc,) (.ínre tz : ,,Á vérfagya§ztó iiyijltd§, rryí{§y
a irén)a gróf titka". Irtan órt..Cinegc László sk. A.e trrlőlreir
cgy hulla í]eküdt. Serlock Htllmcs liörülndzctt, ír telt. szlrr.
}rel.vórr. Solt ujjlenl-trrnatot látott és liörmeivci üsszckaparla
azOkát ós higgatttan ridiküIjóbe rejtettc mindcgyikr:l,
Utána kőrtilsi.tált a íák tolcjítn és otl is üsszeszcelte tl tryo*
nrokat. Kopasz fcjón rövid pipájáttót lrivtrt* a h{mut,
nlaj ti dct ekt ívkopój irt kikőtőrnrr rrltásrrak öltöztetve *lkiild tc
a kikötőbe, ő perlig tnél5, álomba merülvc vacserrázg&tui
kezrlett. Eddig írtarrr. L'g:*-", jó ? t\Icghiszcnt azt ! Do hcl
már itt vannak, elkiil<lötn érr is a kutyárnat a kikr)tőbc ós
elntondorrr, hog"y hogy nyomoztalrr ki a mult }rdten cgy,
tettest. (F'lokinak t |üléhe súg ualamil ós kizauaria.) }l;áL
az:üg_l; volt, Irog.y- ój.iel vtllt. Én éppcn háronrkiitct"es dctektív-
regérlyemen tlOlgoztánl zseblátnpa fén1,o rrrorr*t,t paplan
alatt. T, i, érr és a kisöcsém egy szobában alszunk ós,vigyáz-
ntlnt kellett, hogy lii rrc nyi§sa a pisl<lgóját, Ötlsi rrrég csak
kétóves, tle igcn l,crekfdó§ és börnbö]Ős kis sr/rc. Egyszer
is felélrrotlt ós dühében ilgy kupán tslált a L}jesüvcggcl,
hog_v lt'árri nóní mást,él óráig lapítgatta váltot,t kósekkel a
daganatot, Igaz. lrogy én is visszaadl.anr a kölcsönt, tnerl_
dn nrog a felftrjt gumikacsájára ugrottam rá páros lábbal,
anrí olyarr nagyot pukkant, hogy a hítzrtnk előtt sétáló
renclőr bácsi bejr5tt és érdeklődött, hogy nem törlónt-c
itt tövés, mert ő úgy hallotta. Öcsi három óráig bőgött
megállá§ néIkiil ós apukánr hazajövetcde vctett véget a
bon_yodalomnakr de erről ne beszéljünk, §zóval, ón irtaln *
,öcsi szuszogott *-- (lgyszer csak pu/l-:supsr ! ! Mi aa l
kiáltottani fel csendesen és kinyitottam a számat, lro8y
jobban halljak. Nagy csend. Csak &z óra kotyogott, quaz
ketyegett. I_Igy látszik, senki sem hallotta, csak én. Itt
ralrlógyilkos jár-kel valahol. lriem ijedtem meg nagyon
és az se soká tartott, Mikor megtörültem a homlokom,
.eszembe jutott : ,,Na, taci, most mutasrl meg, ki vngy ! ?"
Ha nrosl §zavak lrelyett a tettek mezejére lópsz és elfogotl
a gyillcost, belerryomrrak az ujságba, Pukkancsot rnegüti
a guta! a tanitó úr tisztelni és becsülni fog és a polgárrnester
eg1, kitüntetóst log a melleclre sztlrni ünneplő beszélgetés
kiséretóberr." Minrlezerket átgontloltam é§ bátor lettem.
Csentlesen kikeltem az ágyból, magámhoz vettem riasztó
piszto}yom, zseblárnpával ma§arn előtt fényt csináltam
és óvatosan, rle bátran rnentem. Kint fujt a szél és eső csap_
kodta az ablakot. A csodába is, de nyikorog ez az ajló !

l(iléptem az előszobába ós talpam alatt megnyikkant va-
lami ( Egg hang a közönség közül l Képzelem, hogy bcgyu}-
lacltál, Laci l)

Laf.l (dühöselr,i., liéén ? l Méghogy én ? ! No, nem is
olyan :lagyon, },íikor ráfogtarn a pi§ztolyt *- a hang meg-
nyalta a kezem. Szerbusz, Floki, ismertern rá a hang gazdá_
jára. Bocsáss meg, hog1, véletlenül óppen a másfélcenti-
métere§ farkincádra találtam rálépni. Majti máskor név-
jegyen jelentem be érkezésem. Különben nagyszeríl, lrogy
találkoztunk. Szimatképességeddel segltségemre lehetsz a
nyomozásnál. Most már ketten nyomoztunk tovább. }luhh l
Mi az ! A hang megismétlődött. Közben az óra is meg_
szólalt. K<lng-kong. 12-t ütött. Brrr, a kísértetek órája.
A konyhaqitó nyikorogva kinlilt és hideg suhant be rqjta.
Floki cidrizett és a láóaim}roz tapadt. A holcl éppen most
bu-lrkant ki egy felhő mögiil. Ebben a pillanalban egg hatal-
mas sötét alak meredt rúm, Egy kis idő mulva. . . /l?ossr_
índulatú hang a názőíérúl., l{ikor magadhoz tértél.)

Laoi (z*uarlqlanul tovdbb)., Gondoltam magamban:
Yalakinek csak szembe kell nézni az eseményekkel. Meg_
céloztarrr tehát a rétnet és rákiáltottam : Allj, ki vagy l
A rém állt, de nem mondta meg, ki vá8y, azonban na§yon
megijedt tőlem, mert ö is reszketni kezclett, pardon, csak
ő. {Hang., Reszketett veletl együtt, metL az árnyékod volt.)

Laet : Amikor a hold elbujt, a rém is eltűnt, No, ezzel
alapice elbántunk, tgy szóItam Flokittoz leereszkedöleg,
de Floki már nem volt a konyhában, ezzel szemben a kamrá-
ban őrült grimbusz keletkezett. Itt dúl-fill hát a tettes t

Isten veled, világ, gondoltam magamban és elszánva a

hósi hatál,rn, előreszcgezelt revolverrol berontottam &

,,spájzba" és böszen kiáltottam: PÉuzt vagy *lctet l Par-
tlon. Állj, ki vagy ! F'el a kezekktl vagy ltivök stb. bátor
monclatokat. Ebben a pillanatban a tette§ a fejernre kop-
pintott v&líuni sülyos tárgyat és érr clvesztcttem az e§zmé_
letemet. Igae, brrgy a papa, mikor életre locc§antott €gy
kancsó vluzc), láttam, lrogy a lrrici macskánk ugyancsak
potozea F'lokit és papa egy sonkát akasztott vissza a rúdrá.
Szerinte ee pottyant a fejr:trtrtl, rlehát azt hiszem, a pepa
szégyelte elismerni lrósi bátorságom és &zt, hogy mí§ ő
aludt, azalatt vitéz fia megszabaditotta a c§aládot egy
rémtól. Hiába, még a detektiveknek is küzdeni kell a kö-
zönnycl, nomcsak a íeltalálóknak. No de most lnennenl
kell, pá, 1rá. Gyere, Floki, a vlseontlátásra. Tamú,s
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Legszebb lavaszi íelöltők
és öltönyök elkésrültelc !
Tisztelettel meghívjuk mélyen ti§zt€lt Vevö-
inket ae áruk megtekintésére. Az áralnk szolí-
dak, ax áruk a legjobb mlnőségben, a l*gszebb

kivitelezésben, saját üzemünk-
ben mérték után is készülnek.

Állandó nagy raktár az összes

§zíves párfo8á§t kér:

0YrRltIltnlll|[
0illl0ll

BUDAFEsT,
lv. §üTŐ-UTCA 2.

vlll, BARos§.uTcA 77.
|, MÉ§zÁRos.UTcA ?.

furmaruhá[bnn

I

i{ég nincs kész a játékra, amíB
nem visel

EMERGEtenni§cipőr !
Bármilyen jó a játékos, megít,leló
cipó nélkül kétséges a sikcre. Szak-
emberek _ megúllapítása, hogy az
EMERGE tentliscipő Iégáteresztő
bordázatlal erósltett íelsórésze és
gumltalpa tökéletcs t a 1 t ó s s A go t
jelent. Az Eül ERGE tennlscipő
rggalrnas, könnyű moz§ást biztoslt,
Ara olcsó, tehát nólkülözhetetIen.

védjegy: EMERGÉ minőség i
MAGYAR RuGG YANT/tÁRu oYÁn

Vigyőzzl
EMERGÉ
G YÁnT|A A

i 2§
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línllő! Ho,ltó'
ftű lúlhulő a híres

, r§ e} ehé z -P olno p lihum' r

{"lsrrle /olyurí.st, folpluti,sl. uraial, ! i'eri c.srtí,*.s, ntm únűtús.
llyttt t;sodtis még nem url|,I cl, ligttben.. A uiláy1 legbor-:astíóbb
izéle , . - Valami szörngü, lalami retteneícs ! Htl, kt:dtu:s uz
éIúe, nv.g ttc ttézze ... (,sak kötélülegzútíelinaA J !1inien.
tltlépőieg1llrcz aszpirin{. rnellékelünk, Az ulólalsrls ggógyítúsi
lrőllségeket nem tlállaliult | , . . Ijlóadús uttltt liényelmes
a-utóbuszfúralolt ct Lípótnrcző t'tlíl , " , il'es.rllr ttraittt. ua-k folg-
uásí, |olguúsl. ! *

ülső szúnwl* R o : i tt é tz i, u. fej};endőalluóktl. AIi.11
,tíz éve.s tt szúzan. |etül. Mtig c.srrA,rno.sí hlllk;ít ki a tejioga.
.Nér,zélt urai,m, milyttt /ierltlt,st,rl ntostllgug. Es a haia le.hét,
rni,nl a taualgi. hó. t}raim, csc,dúliák üde bőréí. ]' §e c.sorlrii_
kozzanak ! Rozi n.élti ép az előbb borotutilko:ott, L|raint"
uaí3ltti ntegdöbbentő : RozikLl mindelttttlp öregetlb és öreylúb
lesz. Tat,alu még csuk s;ti: tlol!, idén ntrir s:á:li:t,ttel]g,

fuItlst pertig köuetkezik tt t,ilúgcsotltt, lnQ!]tl § l rr c
ú r, a nagy utúttzó, {irain, ilget még nenl nílltilt ttt ttélt
Európa, IIút ez ualami csodrls kórent ! Figgrlit:k tsrtll tilly
tsiltúl, minlha netn ő lelurc a Stur, pedig ő rl:. Jttttíthttl.ul-
lan kí:rert, l,'ll|lton, lolgttást csclk oldalt rill. ,\'enr lrhet leszak-
taíni róla. llíé:zék, mill1ctt iacÁ,irís ct bujtls:tt. núníhtt lii-
l;efél[ék uoltul.. li\ ni^rri , , , a bttittszQ ll(íl u: orra ulal!
attn, h.aunt tx sztlitt löIölt, Yalarrú panptis ! E.s nieg htlz:ú
ti.gurettárik. Hagy a uariú moruliz a szenténtk. hagg c.§e.§e-
berylló t , ".

Ili,.lgettm, |igyelem ! Jóll. u n.agll szúm ! Jőtt ttz élö
Miktl"lús up?. A szakúlla ol11att. nagg. hogq külöl szek^
rílgben lailia, lSilel aele íakaródzil;. LIintlene fchér. tjraim,
|t1711tltzék lneg, a2 i.gazi trIikultis órfusi ki:úrólag csak núluttlc
|itllrutó.". NIég szdlttisoanuruim... hihetetlert ! És mtlye,rt
derűsett mosalyog ? ! ,Iltit ez valumi rendkíuüli j

Ezanegged.ikútkérem,ez a negyetlilt ualalní remek! Ma-
gú a hífts mister Fityeg rangreitue. Azért hord púpas:enví,
ntert jól till a cilinderéhez, Ne nos:ogassák kérgm, ,sose fog
szentbe /ordultti ! Ő ynúr tnegszokta, hagg átlandóan rgg szemmÍ.l
kc.ncsalítson, Uraim, ne kértlezgessék ! Hiúba ntinden próbáI-
kozús , . . Usa sem {ogiu eki:rulni, hagy mérí ityeg tl Fityeg.
Uraim, t:sctk ttattgodianak, Ár öreg nagyoí hatl. Kúr minden

Júratltságért !

Lirrdm, le a ka.lappctí ! Llrtst ft)n, arrri még nem uoll,
Irt,íll u(.ltl lls rrcm les:. _}ío.sl !titt a Fticlt(:. Ptlnaptiktltn. díszr !
Jij;| .1 nagu briganli. a tltli Rlts-tsllti.n.. Nézztik ualódi. an11ol
c.slór-li, rr szúíitbtttt. Uruim. e:clc a .s,icrntllc tll1y szúrttak, mirLt u
darti:s . . , I]: a iis lco;-ro.s:. palauú. enni,prtló ! űz. a lris s,:.rri,1d/í.

k,ipr,i:ttíos ] Á lierl.sA,r'A, ttjrttsö*n mcli:egltelt, ha rú n,iznr.k.
Craün ! á. nagu brigantí t:sul; alltli11 i:l, amaddíg ftlt§ í1l:í1,1.

hull,.. Hilrcídlctt, de íg11 pun ! ...
{jrtlínt, uraim ! j I]tit!it1: Purtaplt.ilittl'tt mtllnyíll."

7'cssgJ. esali |ot,tluúst. ioluuúst.

Ltrtrrrtaíás rr !'elekéz-alttrot rtszirílsólrez : Pajtás, ha
jót akarsz nrulatni, csalrj fel te is Parroptikrrrn tulajrlonos-
nak. Szerczz kis gittet (jó az agl,ag vagy plaszl,elin is},
vattát, gyapotot vag5 kóeot, lnog e8} kerrdíícsltót. i\cnt
kell nrás| totrned, tninl gyitrsz eg_r, 1lár szcmei, orrot, e§et.-
leg szíriat. §Ióg pedig az álrrírk ;ztrirrt kis nyelet. }rag,vsz
nrindcgyiknek, }rogy kiilrnyen az ujjaict lrözó cs{tsszanak " . ,

Na lrrár rntlst, lra Lrajszot, szqkáltat vag;, szeln,tildök.61.
kírlánsz, egyszerii.cn a vattából, gyapotbril, vagy, kócb1ll
rntgfelel(í rncnn5,isóget ragasztasz a §zent íölé, orr alá, vagr
száj rrl/i, litlszcn is vatr a.z t,gósz fe]szr,rclés. A bal kezerlcl.
ökölbe szorítotl. A, két szerrrcl, ris az orrot nrindig a gyiiríis
ujj és a középső ujj közzé tlugod (az ujjak kiizepónél). a
szájat a kis ujj fijlé.:t lrerjat (r,attakóe) pcdig a mtrtató és
közópső trjj közé. ;\ litn<löt az arc köré teríterl ós lrohó í . . ,

m;ir él is a kis alak. No. ha még valami kis cilindert. is
gl,ártasz az ttrak szánrár*, teljesen meglehetsz clégedvo a
sikerrel,

De nenrcsak ökiilbe szorítással alirirítJial.unk Fejekée
alakokat, hanem úgy is, ,trogy a kezünkkel fiigdt nrutatunk
(l. nrister Fityeg). Ilyenkor a lrúvclykujjurrk az orr, a §ze§r
pedig a mutató és középső ujj kóró, keriil . . ,

Pajtás, csapj fel Panoptikurntulajtlonosnak ! Hidd el,
még sokkat változatosabb ós ügyescbb ligiirákat l,ehr:t,
kiagyatni az itl közöltekrrill. Amikor petlig nlár nrajtl lekin*
télyes Irejekéz Panoptil<urnotl lesz. kúldjét üzent,í,et, harid
öriiljünk,a Rozi nérri, Stux írr, a }íikirlás apó. mister }'itytg"
lneg a. szirrós §zemíí llls-Prttin, .I(tl:rí,

;*[@
**[o

A l\tasyar cserkészszövetség Hívatalos Lapja. Előfizetési ára egy íivre 2 í}cngő, amely egyszerre külilcndó be. Eg!es szám ára 2ü íillúr. Csekkszámla
31,428. Szerktsztöség tts kiadóhivatal: tsudaplst, V, Nagv Sándor útca-6. Cretkcsziráz. Szerkosztésért es kiadti§ért fctclős: llosch Béln dr.

KiadJa a Ma8y&r Cserkészszövetst!g.

stux rir}1oz lrrt]lrri

la: '-'í
.uistül l|i tJ*Og

.I (tl:rí,

1,1trs-l-)utitt

3o
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§kalpvttdá*zat
..-, Papa, kérlek *, fordul lrcrpasz

apja}roz a négyesztendős Pista,
ilgl"-e te na§y csatákat vívtál az
inr]ilirrokl<al ?

-- I logyarr gorrtlolsz ilyctrcke t, ttl
bikfic ?

*- Mert látorn, hogy a sltalpodat
alaposan leszedték.

;\z rrrás !

.--- 't'e malac, a fogketódclt:l tiszlitorl
.a kerókpárottat ?

"*-- Nem az enyóm, a papámé !

Hiú erőlködós
--. Hó, ncm ég a lámpája ! §zálljol

le a bieilrlijéről és toljrr !
*- }Iár nregpróbáltarn, biztos rir

kóronr, de attól nem g_rrrllarl rneg.

Torrnészetraizóráu
'Ianitó : },{a, ggerckek kí tudia m.eg-

nond.ani, hogtJ ez a mq-d(lr nlelyi.k
osrtólgba tartozílt ?

Samu : A negyedik B-be, tanítő úr
kérem ! Lúttum, hogg onnan hQzta It
a szolga biicsi"

§e}egápoló tantolyam
Tanár: }loddlg kell éleszteni egy

íetszhalot{rrl :'

Jelótrt: Míg valótll halott nem lesz !

Óvatosság

-. Te haszontalan kölyök, miórt
dobálod kővel azt a szegény liút ?

** Megverném én kézzel ís, tle nem
mehetek köze! hozzá, mert szamár-
hurrrtja van.

§üvószelőadás
*- 'Iisztell körönség, a köaelkező mu-

tatuáttyornhoz szükségem uan t,atakire
az önők soraiból, kiuel semmíképpen sem
beszélheltem össze. Ggere fel hozzám, kis-
f iam. Ugy-e sohasem lúítdl még engem ?
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ltlozgásban nem gátot!
ilár 50 filtértöl kezdve kapható

}'öldraizórán
Tanór: tríond asak Kováos, ha olőt-

ted , varr Észak, balra' van Nyugat,
Jobbra Kolct, ml van akkor mögóíted ?

Koadcs., §gy ...lolt a nadrágomon.

}tagasraíörő rágy
.* Szerelnék zsíráf lenní . " .* Míért ?J Mert ha rsird| aolnék, akkor u

apúm nem érné el a |üIem és nr'm tudn(t
meghúzni.

R.Ru68LmR§
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íilalló
A csapat renr]kíviil íára<ltan, nagy étvággyal tért

vissza kirándulásáról a táborba. }Iindenkínelt lrag1, trdag
pörköltre fájt a foga.

Barackossy Józsi próbaidős segóclvezetőjelölt úr osz-
iotta a vacsorát.

Mi tagadás, hii1 etnber ez a Barackossy .lózsi.
,,Rangrejtve" szokott .,lniíkörlni" a í]iiüt előtt. olyformán,
lrogy a kísebb fiúk közöt.t vair ol;ian, aki nem is tutlja,
mi a rangja a Józsi bának,
de dörgedelrnes intézkedései
alapján leghlábtl is valami
,,törzsfőparaucsnok"-na}i vagy,
annál is valaynivel többnek
gondolja.

Hát, anint mondom, Ba-
rqckossy próbaidős segórlve-
zető jelölt írr osztotta a va-
csorát. A rajok szép rendben
íelsorakoztak és rnegkezdő-
dött az osztás. Mindenki
J<apta a rendes liirnért adag-ját, ami elegendő volt egy
slma tábori napon, <le egy
ilyen erős kiránclulás rrtán
a cserkészgyomrok elbirtak
volna többet is.

kocsis Feri utalt is belső
hiányérzetóre, mondván :

B í-P tl
-* Jól tessék ínegnrérni segécltiszt {rr, kéretn.
Szeírr}nel láthatólag hatással volt az osztirra a ,,§egéd-

tiszt {rr kérerl", mert csorrlult tnerítiíkaná}lal viszonoztir
a ,,tekintélytiszteletet". l,irtják ezL az öreg hódok ós
máris összetlugiák turpisságokat termelő fejüket. Kész harti,
terwel vonulnak a kondór elé.

Áz első :

** Tiszt {rr kért:tn,

87
*, Fótlserkész ttr, ha le-

lretne mindjárt kivenni a
rcpetát is, az vtrltta jti,

Az osztó is látja. hog1,
r:z már nrirka akar lenni. dr:

íi szereti az i,lyen iréfát és
igy a rnásodik hód sem pa,
naszkotlhat az adagra.

Már előrc zirg a viharot
ncvetés, atnikor a harrnadík
hód szólítja nreg az atla-
golót :

Halló Bi-Pi ! }iiadós
részt kérek, mert ugyancsak
megéheztünk a hegyen.

Srirosi trIihú/g, 33,ascs" cs.

l

§ *'&,

szergtem a pörkiiltet !

"& rnegszólítás másfél ka-
nál pörköltet vált ki.

A nrásodik:erb,B

:í
Lw

Tolnai-nyomda mélynyomóra, Budapert"
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T§NNlszt TÖr A RENDEs §LADÁ§t Án
tElÉÉnr - HÁRoMoT§pÉÉnr

Vidéki vevöink részére a mennyiség egy részét l0 napig külön fenntartjuk.

219 drb,. Training ütő, fehér inhurral, erősített vállakkal, piros va$í
kékdiszítéssel.... .,... P l5.-

|36 drb. Nó3yrésres versenyűtő, bélhurral, kétszeres vállerősítéssel P 22.50
8§ drb" Hatrészcs versenyüt6, elsórendű angol bélhurral, három-

szoro§vállerósítéssel.,.. ..,,.P29.-
Rendeíésnél tzíveskediék |a|.}-l3-13 -13 oz sulyt fie6i§lölni.

Fhoenix Turnierball l13ó. Külföldi szövetségek által elismert yerseny-
.labdatct. ,."::!.:,.1 P t3.50

(tabdák csak'&ritis lS-töl kerdve sállíthatók,}

Tenniscipő erős szálú fehér vászon!ól, valtag. felhaJtott krepp gumi-

42--46 sz. ,...(.. ..... P

Eyezőstrikórövidujjal,fehérvagyszínesszegéllyel

3.{l
3.80
l.§0
l.§0

Hurozást 24 6r*n belül vállalunk.
Prések, ütőtokok, rnarkolatPraUn, olajok, lakkok.

c§ERKE§7,BoLT
c§AK A c§ÉRKéslnÁzBAN

v., NAGY sÁNDoR UTCA ó. §zÁM
Po§TATAKAnÉK§zÁttl_A : }43s3*

BUDAPE§T,
T§LEFON l ll.?,-!{


