


A l}urlap*st Sz(lkcsfővárosi liözsógi 'lilrkartikptllrztár It. T., l3rrrll;lest. V, l)ol,otl.Jiír rr. 4., pírlyrizatclt hirtlet.

2.l\1i;il1.lizrrtlr:ttiirirlt'jd:l1}:l|'.()l(t'iTii:tl:

1. l';il.r'trrlijlrlt :

I" díj tOü P, I1" díj 30 P, ilI-IY. díj 20-20 P, Y., W. ós YII. díj 10-10 P.
cúljállril szallittlolI fr,]ltusztráIlrass:r.

ü Á ],]rrttapesi Székesfóvárosi li,iizsógi'Iakarékptlrtztár ]l.'l'. íerrrrtartja rnagárrak, a jtlgot, hogy a pályIrrlíjat rrern nyert mÜvekból ii,
tncgfclclii }ttltloririuln cllcrlébclI. cikke[ átl,r,hcsscn.

7. A 1táll,iizat lttnyegc: apályázókrrak a lX. cscrkészlörvdlrylélrvtrgót kcll kifejtcni, ki kcll iérni az, egyéni llakarékosságra, a taka-
rékosság kiitiinbiiró Inrirljaili, a trrkarókosság nctnzctga7.(]asá$ jclcni(isigtirc. rncgvilágíl:rttd11 a lrértzintózctek szcrcpe, hivatása_a gazdaságí_

ki lehet 
'ffi',i}:ilitf;i'iii;]:'jiltl"|1iii;,:1Í:'Í:.ilt novcliisztikus. regórryszeríi (ktipckkcl i}lusztrátva) tudomány.§ íornrában is felrlotgozni a

témát. tttinrlcrresetre azotrlrirrr úgy, hogy egy 1.4*-18 éves firi érrlcliiótlósót fcikellse.

szÁz pENGő TAKARÉK(}s§ÁGÉnr

- FRANC/\|S CASANOYI\, a velencei szár-
mazású csataképfestő előtt egy miniszter estélyén
Rubensről beszélgettek. Valaki megiegyezte, hogy
Rubenst időnként követi megbízásokkal külföldi álla:
mokba küldték.

- Rubens tehát diplomata volt, ki a festé-
szettel is szórakozott - szólt egy hölgy.

- Bocsánát * felelte Casanova, * Rubens festő-
művész volt, ki néha azzal szórakozott, hogy követi
megbízásokat is teljesített.

_CHARLES GRAV|ER VERGENNEs GRóF
francia államíédi, XVl. Lajos külügymini§ztere, egy
alkalommal megígért valamit. Manchester herceg-
nek, az angol követnek, Midőn azonban ez ebben
az ígéretben kételkedni kezdett, így szólt:

Herceg em, ebben az ügyben hihet nekem.
Most nem mint miniszter, hanem mint úriember
beszélek önnel.

Te Pisti alt halloítam,
hrlg1- az czerl)engős ,.\'iirös
kiir" 1lírlyiiza|on az eszkilrró
cserkészek is részt vesznek
és ;3EFórát szeretnérrek

nyerni.

A Bach-korszak idején Ferenc Józseí császár Pestre
készült, A hivatalos emberek mindent elkövettek,
hogy a íogadtatás minél fényesebben sikerüliön. Báró
Auguszt Antal helytartó fölkérte báró Eötvös |ó-
zsefet, mondjon neki va|ami tervet a íogadtatáshoz,
amí ne kerüliön valami sokba, de a császárr lepje
meg s a nép is örüljön neki.

Eötvös kelletlenül fogadta a megbízást, mond-
ván, hogy nem tud §emmit sem tanácsolni. De aztán
mégis mintha eszébe jutott volna valami :

Auguszt örömtől sugárzó szemekkel biztatta:

- Nos, nos ?

- Óíelsége a hídon haitat át ? - kérdezte Eötvös.

- Természetesen !

- Tehát a hídíőnél arra a két oszlopra egyik
oldalon akasztasd fel Protmannt (ez volt a rendőr-
íőnök), 9 másik oldalon magadat. Nem is kerülne
sokba. öfelségét bizonyára meglepné s a nép is
örülne rajta ! Ezzel íogta a ka|apját s távozott.

nNRIt().NAI
a kitü nó szomj csillapító-
niik, cgyetlen J<ulacsból
§en}. §Zaba(l hiírnt oznia.

*

Jót ctrkrozva ticlítő
ós egészs(lgcs ita},
tnely liiiltiIri}sen
hosszab,ll t.rir:áliná}
nagy ellerrálltlkó-

kiilr:siirröz.

*
I{izt't rtilngtlsarr horri nyer§-
rrrl_§agolil)Ól g.vártja tl

pe§§ágeL

rnANClt naNnm FIÁI nr.
rlagl,krlnizsai ós nl()soIt_
szcrrl.jírttr.rsi ltazai gyirraib a tr
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MÉGJEt-,ENlK A HÓ t-Étt És ts-ÉN
c§EKKszÁMLA: 3l..428

pÁl

náín futgt4,-o ?
Itérdí TőIed. és mirulen magaat cserfupulitttól a legmelegebb szíuű

éd"esanga, a m.aglJar llara. Résen uaga-e, hogg az etső híuó szóra uagy

tald,tt hiuó szó nélkül ís oitadlljáI, ahoua kell ?

Vugg tald"n csak éneltelted, hogy i ,,... zug, mínt a harct ltom-
bita a Lomníc és a...§ s stkaltó hangia most süket |ülekre taldl?

\lagg talún nern aésőd"ött szíuedbe elég mélgen a cserkés4lllduló
két fetcithetetlen aersszaka: ' .

,,Értürtk kiátt, |eténk siiuöI|

A: ősi |ölit, a drdga íöld.'t

Csak az hqttla meg ideióben hangiát, akí résen aan. És cselekedni
az tutl, aki |cl|és7üIt rú, akit ntnt ér semmi váratlanul.

Itt most nem számit az, hogg liaíal uagy és kicsing uagg. A hős
buIÍIIa i"s |iú ualt, a aisztulai csatában 1,§ éues cserfupggk ragarltak pusltát. Sanghai légi bamb§zdsúnát I"6 kínaí
cser§aliút és cserWkúngt ért kötelességteljesítés közben a haIáI.

A muggar |itt íalán nem szeretí igg hazáiút ? Yagy nem olgan bátor ? Yagg t'al&tt nem becsülnek
ana, hogy erre alkalmat ailjanak?

Az első két kérd"ésnél önkéngtelenűl elpírulunk, széggen még csak arra gondolni ís. A harmadikndl peitíg
ÖrÖmtÖI lesz Piros az areunk. Mcrt erre rtemcsak alkalmat adnak, hanem a ma,ggar haza eggenesen számít
reónk. A tégollalmi töruéng szerint mind,en 74 éues vagg idösebb |íú igéngbe uehető, de elsősorban a cserké_sz_

és a levenle,

Büszke uagg rá, maggü cserkész ? A Maggar líapdnak uan Rúd szüksége. Hát lehet olyan nehéz-
ség, hogg ennek a híuásnak ne tudi eteget tenni ?

Bizongíalan, mit haz a. jöuő ; nem iósalhatjuk meg, hol lesz Rád szükség. TaIán a honuédelem kíud.n
TÖIed résenlevÓ.st, Vagg a közszalgáIat. Yagv csak péIdaarlóssal a bízalom és |eylgelmezettség terén, Nem tud"

iuk a pontos |ela.datat, nem tudjuk az eredméngt, d,e egyben biztasak uaggunk: !ó munkút |ogsz uégezni, ha
a cse*lsáöruéngek szefint élsz a legnehezebb pillanatban is.

Fogiunk kezet képzelelben |iűk s magunltba szdttó 'léIekkel ímádkozzuk el azt a kís imáilsúgot, amelg
annyi őrsí összeiöaetel előtt csendült |eI aikunkróI:

W?innp*líahí ltiiár?n! fihí,aoqlí}á éá l|p*tn*d $í/ű ár,ri$rá frú.o,,xrufud,

mm*,áttk keatá*n,

?*aufua,, aítrualld m?4, a,40

, d& w*kí cw éfu üií&r, khl*, crr(é,Lt, mitl&*, üiínek,
an qap*l,q*láqi*?12h

ríáá eáarmr#r€Árlá mütlkátnat, &*qrl a ín.dípaiíaáqzdet ne;uelÁrndarn, ha,alímnak
u e*naarálmin*tnk, iewáia, tejpue!< , , , Árrlp*b.
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Az egyik délindiai csapat oszlopos tagja, a ,,Ram" egy-
napi 'jótettével 

_ 
bebizonyította, hogy a csel!:!§regfigyclés

tanltága nern hiábavaló.
Ram őrsével clbatározta, hogy olyan ,,hikérc"-re megy,

amelynck folyamán mindenki annyi jótettct próbál clvé-
gezni, amennyirc csak alkalma nyílik. A szerencse velük
volt, mert mindjrárt útjuk clcjén egy kisebb tüzeset cloltásá-
nál segédkeztek. Ezután az országrlton összeszedték az el-
szórt törött üvegdarabokat.

Késóbb elhatároztálc, hogy az órr tagjai különválnak és

cgyenként próbálnak szerencsét, hogy meglássák, ki, mirc ké-
pes, miclőtt a kijelölt hplyen ég időbcn icmét összetalálkoz-
nak.

Az örsvczetót kevés §zerenc§e kísértc és rosszkedvúcn
közclcdett a kijelölt találkozóhelyhez, amely a vas{rtállomás
elótt volt. Alig érkezett oda, látta, hogy a vas{rti pénztáros
irodájába megy, majd egy pillanattal kósóbb onnan ijedten
kiszalad. Hangos ezóval hlvta az állomásfőnököt. Nem hall-
hatta, de látta, hogy valami zavar lehet és felajánlotta szol-
gálatát.

Maga cserkész, hátha kiokosodik cbból? - mondta az
állomásfőoök,==-7z utóbbi napokban kétszer-báromgzor
clöfordult, hogy a pénztáros magamögött bczárta a pénztár-
hclyiség ajtaját, azonban az aszlalon hagyott pénzt, Bb az
ajtó éo az ablakok mindegyik alkalommal be voltak csukva
és visszatértekor is zárva találta ólrct, a pénz az asztakól
cltűnt. Nincs jelentós összegről szó, inkább bosszantó, mint
Lomoly veszteség, de sehogy sem tudjuk megmagyarázni a
történteket. t

Ram órsvczctó gondomn körülnézett. Megállapította,
hogy az ajtó és az ablalrok kifggáctalanul záródnak. Yizsgá-
lódásai során azonban fclfedczctt cgy ré5i ablakot, amelyct
közbcn bcfalaaak, dc egyik tégláját ki lchetctt vcnni.Aki-
cmclt tégla helye azonban lcgalább g méterrc volt az asz-
taltól, amclyr6l a pénz cltúnt. Megkértc a pénztárost, hogy
n{ilrány p€nzdarabot belyezzen cl ugyanazon az asztalon.
'Ez meg is történt és ezután Ram bcmutatta, hogy milrént
szcrczhettc meg a tolvaj a pénzt. Az állomás közelében
puha anyagot talált, amclyből marélrravalót cgy meszelö
nyelére tapasztott, amely mínden feltünés nélkül az cgyik
sarokba volt támasztva. Ezekután kihúzta a té.glát, 8 mG-
czelórudat bedugta a lyukon, a puha anyaggal lehzedtc az
asztalon fekvő pénzt.

Ezzel azonban ncm fcjcz6dött bc tevékcnysége, mcít
ezekután a tisztviselók arra voltak kíváncsiak, hogy vajjon
ki lehctctt a tolvaj? Ram kissé gondolkozott, azután me5-
kérdezte, hogy vajjon ismcrnek-e történetesen cgy olyan
cnbert, akinck a jobb lábának a harmadik ujja vagy rövi-
dcbb a kcllcténél, vagy balcset következtébcn rövidült mcg,
mcrt cgy ilycn mczítlába§ Dyomot/ többhclycn is felfedezctt
a bcfalazott ablak környékén. $övid gondolkodás után a
tisztviselók mcgcgycztck abban, bogy ténylcg cmlékeznck

. egy ilycn embcrre, aki a pályaudvarra szokott járni. Rövi-
descn clküldtck érte és az elsó mcglepetésébcn ténylcg be is
vallotta, hogy 6 kövctte el a lopátokat.

Ilycn és basonló történctekkcl f,§szerczve írta meg az
angol Vezetók Lapja szerkesztóje, Beresford Uebb clsősot-
ban a nagyltözönség tájékoztatásáta ,,scoutíng Achieue-
ments" címen könyvét. ü5yes tollal, na§y csc{1lgpzerú
hozzáértésgcl kiválasztotta a rendclhczésérc álló értékcs
anyagból azokat a szempontokat, a^rrrelyck a nagykorúvá vált
cgcrkészct legérdekescbb teljesítménycit jelcntik.

-TTönyv részlctesen foglalkozik a cser\@t világviszo-
nyával, azokkal a hidalcltal, amelyeket a cseT!*ct a nép-
fajok, társadalmi osztályok és fclekezctck közöti épített, virz-
szacmlékezik a háborús teljerítményekre, érdekes gzemelvé-
nyekct közöl azokból a gyalaan hősies tcljesítmérryekMl,
amelyckct a firlk a napi jótctt és a szolgálatllgcég 5ondo-
latának kifcjezésével végeztek, áttér ezeknck a rzélcsebb, or-
szágos és nemzeti vouatkozású, gyakran hatalmas jclcntö-
ségú összcsített tcljcsítményekrc, foglalkozik a kiilváros csi-
bészeinek e körben kifejtctt munkásságával, a testileg, vlgy
lelkitcg korlátozott tcljesítöképességü firtk cserkészetével, a
cscrkészet szolgálatával a munkanélküliség terjitfi*éb végüt
otyafrTáiandolikal, amelycket cserkész azá|tal élhctctt végig,
mert cse{ké§a volt.

Mindezt eredeti okiratok, jclcntésck, levclck alapján,
,számog kép kícérctébcn írja meg, 

Dr hL F,

,
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}fagyarország kormányzója a Fóméltóságú asszony társasá-
gában töbhnapos németországi látogatáson volt, §lvezctlek, ketlves
olvasóim, azokba a városokba, melyek a Kortnárryzó Urat vendégül
tisztelhették. Nézzük nreg mi isn nri lÁtnivaló van,lrennük § mi min-
den fogadta ott ünnepi díszb§ öltözötten a legelsó lnegyar emb€rt.

Aa ünnepségek Kielben kezdódtek a íogarltatással s a ílotta-
parÉdóval. Klel vár<ls navc n§m ismcretlen €lőttünk, az 1936. évi
olimpiás§zal kapcsolat}rarr talán enrlélreztek. hogy világhíres vitorlázó-
ropülónk, fiotűlr LalO§ Berlinból idáig repüIt, Neír tudom, hot fek-
,§rlk a pályaudvar, mell,ra a l(ormányzó IJr rnegúrkezett, mert,
mlnt az or§zágutak várrdora, kerókpárral érkeztem meg a német
lraditengerészet e liözépporrtjáha. Mint milidetl ilyerr nagy város
elótt, tigy Kiel elótt is elfogott egy különös, talán legiiobban meg-
illetódésnek nevezhetó érzCs, lrogy én most egy olyan nagy városba
drkeeenr, melylren eddig mdg §Oba n'em Jártam, melyet csak a íöld-
rajakiinyvb6l isrnert€m, ahcrl vastag betúvel volt nyomva a város* neve s jelle.tnzd tulajrlonsrigai, s mely mlatt llégye§t kaptunk, ha
a íöldrajzórára kíakasztott nagy íali térképerr nem tudtrrk meg-
rnutatlri, lrol fekszik"

l{iel, gondoltam magamban s mintha esak hajdani öreg taná-
íom adta volna föl a kérdést, gondolkozrri lrezdtcm, mit ís tudok
€rről a váro§ról. Rizony, neln §ok volt az. Arrn},i derengett az agyam-
}atr, hogy tz Németországnak a hadikikötóje, itt vannak legnag_vobb
hndihnjtigyárai, tcn6erószeti akadémiája s hogy lakóirlak száma
a 200.000 íelé halad.

Kielben legelóször a Jugendherbergct kere§tem lel, hogy ter-
hemtól rrregsz:rbadtr§ak. íiután ott ,,lemálháztfrm.. s helyem az
éjszakárá lriztosltottam, elindultam felfedező körutamra,

Eueket az órálrat §uer€ttem e legjobban, amikor térképpel a
kezetnben, saJát lelcrrrérryességemre utalva kelett egy város nevc_
zetessé§eit megtalálnom. Kielben nem sokálg kellctt. keresgéInen,
mert l{iel legnagyo}rb nevezetessége a tcng er s ez hamar magtalál-
ható. A város nraga. rnely a l<b.8..-10 km hossztl s 1 J.!--2 knr széles

-l,'._kieli öböl szárazföldi végében íekszik, nem sok érdekességet uyujt.
Belvárosának zeg-ztlgos rrtcói arra utalna,k, hogy igen régi település.
(1240-ben alapította IV, Atlolí, Holstein tis §chauburg grófJa,)
Á néruetek rajongarrak €gy.€§y város ilyen tielon negyedéért s órrikig
barangolnak benne, csotlálva }rirzaik stilusrit. §tinhcl, má§yarohat
rrem ragad meg annyira. il,íegltézzük, mint német kü}örrlegmsógct.' de aki egyet látott, miud látta. Én mírr ckk,or láttarn Nürrrlrerg
bires ,,Altstadt't-ját § íg.t eat,
igyekeztcm minél előbb nragam
mögött hagyni. llíár sokkal
§zebb áz úgyneveaett tij ttiel,
mely az öböl balpartJán tcrül
€l. Gyönyörú parkokkal és
vüIasorokkal szegélyezctt utcál
a mi budapesti Vilma királyttó
ítunkfa emlékeztetnek. A köz-
vetlen, a part mentét fekvó
villák parkjai a vízparti lehe-
t6ségek minden kCnyelmével
íel vannak szerelve. kertekbe
benyrlló, kikötdsre sánt .kisób-
Iök, mótorcsónakgarázsok, csa-
ládi strandok díszítik. Mótor-
csónakok, ütorlás csónakok,
vízitaxik száza1 §z€Iik rohanva
a vizet. Az ernber §zinte min_
den perctren azt várná, hogy
me$ielenik e8y vlzirendór §

íelírJa valanrelyiket gyors haJ-
tásért vagy telepelt kezével
€lzárja egy idóre aközleke<iést,

,Éá

ho8y uttrt engedJen a la§§ú fiéltó§ággal beúszó vítorlá§ kere§-
kcdelmi hajónak.

Kiet föl<lrajzkónyvblll ismert nevezetessógeitlól. sainos, lla gyon
keveset kap az idegen. A baJógyárak az öböl másik oldalán yannak.
szárazgn és vlzen" szigorrlan elzárva a közelfórkózni akaró k{vrltrtlsi
szemek elól s hadthajót is csak mo§§ziról lát,hat az ember, [)e órr
tgy is kaptam e látványosságból eleget" Leülten a haj§gyárakkal
§zémközti parton § átengedtem e kép keltette hangulat hatásának.
Átellenben a §zürke íüstben ogy ,.Eé§z gyárváros terpe§zk'edott.
A vlzen páncélos clrkálók zárták el az <ldaigyeklók tltját, majrl
mögiitttlk vas gerendákból ernelt óriási falak merecteztek, Dzek
között épülnek a haJók. Á tetejükörr daruknak és cnrelőgópgknek
sokasága mozog lomhán ide-oda. Hátul az ópüllctcli sztirkctt.tűs.'
komor íalai állanak, melyek között hatalma§ gyárkémónyek raj-
zolódnak bele a levegóbe. A kómények ontják a íüstöt, rnely nehdz
ködként terlreszkedlk szét a gyártelep lölött. Néha gőzkalapács
tompa ütése hallatszik, majd elektromos saegecselók kattogó zrrjrit 

1

honza a szél, mely sejtetlri engedi, hogy odaát egy na6y nemzel
épitő murrkája folyik. Valóban, kieli hangulat, melyberr nem részesül "

hetünk máshol, csak egy nag}üatalou teugerihajót ópító városálran.
A F6méltóságr1 Ur programJábarr szercpelt a Kiel rnellctt íek\,ó

laDoei tengoré§zetl emlékmú megk{r§zörilzá§a i§. í{z a 8,1 rí magns
torony, a vílág ]egmaga§abb h6si elnlékmúvo, ott á1l a ki€li .ihiil
beJáratárrál, közvet]enül a tenger partJán. íígyelrneztctőül nlinrl-
azoknak, kik talán elíeledkezrrének hós ba|társailrra gondtllni. Érr
ezt az elnlékmüvet -* egy lübeki barátonr tattácsát* -*- nelll kajzvct-
len közellról, harrem áte|lerrben, a rnásilt parlról tléatern tneg. iUóg
gz esti §zürkül€t előtt kikarikáztam sz öböl rnásik oldalán ál|ti
világító torotrylroz. Itt éppen szelnlren voltam az ernlékmílvel.
mely az esti fólhomályban olyannak tet§zett, mint cgy, a nrelltrl;
a végtelctrnek feszltó óriás, ki vállalkozik arra, hogy a rrégy gyászos
év ernlékét a vállaira vegye. Nem sokáig kellett várnonr s leszállt n
sötét augusztusi éj. Kigyítltak a világítótorony íény§zórói s jobbra-
balra cikkázva trevilágították több km távolságbarl a tengart. MaJd
tiszteletadáskénl rávetórltck sugaral az emlékmíire, Magasztos lát-
vány vcrlt. A söt-ét ójszaká}rarr, rnittt egyet-letr óriási felkiált,(ljel,
meredt az ógnek a 84 rn-es építmérry, rrrelyen ekkor irás nélktil is
olvashatr1 volt s §páftfliak sírverse,

J)e v&n [ilelntk eg_v vitlánrabb trevczetessége is, nrelyet á 8*10
óves gl,erekek tettck azzá. l'udvaltivő, a kieli öbiil /rtla§ ,!lz méter

mély, rnég a part merrtón is.
alnely a táros terülelÉlr. klkö-
tés céljriból -- egé§u mélységd_
ben ki vatr kóvezve. §gy al-
kalommal, midón egy hnJó
kiraJrodását íi6yeitcnr, észre*

' vettem, lrogy gyerekek hosszít
zsinegeket bocsátanak le köz-
vctlen a part kófala mellett,
I}ár meglehet6s nagy zajt c§áp-
tak s éIénk mutc,gatá§§al ho1 a
maguk, hol a szomszéduk ztii-
nl,gét figyeltók, nern tulaldont
tottanr nekik kü]önösebb jclen_
tó§é8et, *zt hitterr, játszanak.
Csak mikor odébtr menve, mind
nagyobb gyerekcsoportokat lót-
tam, kik tizóvel, lrírszávrl.
nrind ugyanazt csinálták, let*
tem különösebberr flgyelmcs
rájuk. Do trizorry hlábir kónr-
leltem a vízet, nem találtam
én ablrarr §smmit, pedis le lohe-
tett vagy 2*3 méterre látni..

,1
#wq

§.\,,i

t\

§-tir,

A Kormányzó LIr és íoleoégcl l1ltler vezér és karrcellár társaságábnn
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Nem is értettem meg addig
a r}agy sürgést-forgást, mlg eg_v

kisfiú el nem magyarázta, lrogy
ók a hlres kieli rákászok, meg
is mutatta miként feküsznek
a rákok a meredek kófalhoz
lapulva, mintegy kétméterre a
viz sz{ne alatt. Ók a zsirreg
vógére kis halat erősítenek s
azzal addig ingerlik a rákot,
mlg az ollójával utánakap,
beleakad a zsinegbe s akkor
hittelen íelbílzzák. §okszor
megtörténik per§ze, hogy köz-
ben a rák visszapottyarr s ak-
kor oda a 20 pfennig, Mert,
mirrt azL is megtudtam, min_
den rákot 20 pf-ért (kb 30 l) vesznek meg a vendéglósök. De
minderr visszaesés e]lenére kilog egy-egy rákász naporrta négy-öt
rákot, sót a szerencsésebbek megkeresik a napi két perrgót is.

A F6móltóságr1 Kormányzó Ur útja Kielból a Vilmos császár
csatornán át Helgoland szigete felé \,ezet€tt. A Vilrnos császllr csil-
torrra egylke a föId leghosszabb tengeli hajtit száI.|ító csatot,náinak.
§zázkilométeres hosszrlságbarr kígyózik a kicli öIlajltíjl az }]llra 1,or-
kolatáig, Összekötője tehát az -Északi és Kcleti lengerrrek s mirrt
ilyen, mind stratégiai, mind kereskedelmi szerrrpotltból fclbct:sül-
hetetlen jelentőségú, Ismerve hlrét s értékét, szercttem vollla látni.
l\Iivel azonban utam Kielből Hamburgba vezetett, elkeriiiitem voltra.
ezért hogy negnézhessem -- kis vargabetíivcl ,-- Rerrdsbrrrgtrali
vettem irányt. X,Iintegy másfélórai kerékpározlts rrtán u[am trirtelcn
megszakadt s én ott állottarn a híres viz partján. Csalórlottan nóz-
tem körüI s a bizton§ág kedvéért meglrérdeztem cBy szenrbcjtivő
parasztot, vajjorr ez-e a Vilmos császár csatonra. I)e rnóg a parasz|
igenlő szavára is kétkedően néztem a vizet. Érr valrrmi rragyszerű,
valarni rendkívülit vártam, pedig itt elóttem nem feküdt nrás, rnitrt
€gy lragy folyó, széifodrozta haragos lrul]ámaival, Csak a partja
volt kissé meredek és szalrályos s a vize volt tengerzöld szlnű.

Az út egy révbe torkollott, nrelyrrél egy kezdetlege§ ré6i komp
borryolitotta le a csekély, forgalmat. Egy öreg, kemónytekintetú,
északi típusú, ötvenéves korában is szőkehajrl révész pipázott a
komp padkáján. Sokáig nézett, majd megszólított :

-_ Átmegy ? - kérdezte órdeklódés nélkül.

- .{.t - íeleltem kissé biza]matlanul.* Várni kell.

- Nem baj. S már le ís ültem mellé a padkára, gondoltam,
addig elbeszélgetünk.

- Milyen §zéIes a csatorna ? - kérdeztem rövid hallgatás
után.

- Százketíí - volt a kurta válasz.

- Mindenütt ?
Rám sem rrézett, bólintott igent a fejéve!. -_ Na, €bból §em

sokat hrlzok kí, gondoitam, de azért tovább íolytattam a kérdezós-
ködést.

- Nlilyen mély ?_ Tizenegy...

- Híd varr rajta ?

- öt.

- !\,Iilyen magas ?

- Negyvenkettő * felelt már negyedszer számmal az öreg,
Egy ideig hallgatturrk, majd kís vártatva ó szólalt meg.* Messziről jön ?* Messziról - válaszoltam most én is bosszrlból röviden.

- I{onnan - folytatta az öreg a kérdezósködést.
..- l\íagyarországból .- vágtam ki büszkén, de el voltam rá

készülve, hog_"- hajósom úgy_
§em tudja kis házám hol íek_
szik. Előíordult ez már ve}em
gyakran egyszer{ibb emberek_
nél. De itt másként volt. Az
öreg kivette kis kurta'pipáját
a szájáhól, egész testtel 

'elómíordult s elismeréssel kérdezte :
_- l\íagyarországból ?

- Onnan.

- Kerékpárral ?_ Azza].
}Iesszi van t

-- Messzi,
Az öreg rljra elhelyezke-

dett a padkán, cgy idcig maga
el'é Ineredt, minthaiégi emlékci
,között kere§gélne, majd ismét
megszólalt :

_- Én is jártam ott a világ-
háború alatt. S hogy szavának
nagyobb srllyt atljon, sorolni
kezdte; - 1Pozsony, Gyór,
I3udapcst, Eger, Kassa. , . Itt

W

megállott, mintha még valamin gondolkozna, de nemíol5,,tatta,

- PcrzsoI-t_,-, Kassa - 
jegy,eztenr rneg, hogy c]őbbre segítscm, *-

mo§t a csclreké.
Az öreg zavartalr nézett rám, látszott rajta, hogy nem íogtá fel

a szavak órteltnét, Azt hitte. taláu én rrem,órtettem meg őt, s külö-
Iltis hangsúIl.r,a] motldl a :

--- Kassárr is voitam I

Yalarrrj szíveniitii|l.. ltt ftlnn ószakon, a írizek biroda]nábart
találok valaliit, alii móg úg.r: tuclja, hogy Kassa nra is mag5,ar. Eg_v
pillalratig trzon goIrdolkoztam, fclvilág<lsítsam-e vag1, hagyjam meg
lritéberr. Az első mellett döntöttem.

-.'- A cselrek elvették tóliink l{assát és Pclzsotr_vt a háború
rrtárr !

Az öreg újra felóm fordrtit s liétl<erlő arccal kérdezte:
-*. A cstllrck a magvarokttil. lehetetlen.
Ekkor cg1, atrtó tűrrt íel az rlt vógóben s erős l.iilkölóssel ráíutot1

a l<onrpra. nctn fill.vtathattult.
§íikol a miisik partotl átadt.am neki a viteldíjat.

rán nézett s kótelkedve isnrétolte: - A csc}rek a
lehetet]etr !

nég egl,szer
magyaroktól,

Távírat M. Cs. Szerk.-
Én is részt akarok
venni a ,,Kés zl| -vadá-
§zatban, f'ehetek-é

- Szambó. *
Termé§zete§en §zerk.

^aáyálu;, JrefuJefr,
c. kiadványt az eddigi l.ű} P-s bolti ár
helyett cserkÉjzek 80 fillérért kap-

hatják meg a Studium Könyvkipdóvál-

lalatnál : Budapest, lV, Kecskeméti u. 8
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NINC§ HLLBN
A §zENT IsrvÁu KERÉxr,Án

§zcnt Istv án-napj a Csonka_Bácskának kettős ürrnepc.
Apostoli királyunk emlékén kívül 1921. óta örömünnep is, e na-
pon szabadult f4 u 3 éves szerb megszállás alól, Bácsalmás a
pegye 63 MOVE-, levente- ós cserkészyersenyzőjével érdekes
haőzer(r kerékpáros-versenyt rendezfifÍ. idei'ün'nepen. Az új-
szerü ós rendkivül izgalmas honvédetmi-versenyról f bácsalmáii
579, sz. Tomori-cserkészek az alábbiakban számoloak be:

A mcgszakítoút pihenö. Riadól Bácska veszélyben!

_ _ . Szentévi nagytáborunk után lezártuk az otthon kapuját.
Nyári szűnetet tart a c§apat. Augusztus elején váratlan -riádó
tázza f,el a firlkat:

Bácska veszélyben! Teljes |,cészültségben álljanak az
őrsök! 

-Egy órán bclül együtt van a csapat. Ima után várakozó arc-
cal tekintettek reám. És felcsillannak a szemek, amikor ismerte-
tem a verseny feltevését:

. - A megyét támadó ellcnség Bácsalmástól nyugati iránybar:
vonult vissza. Heves ágyútűzzel és rcpülőtámadással fedezi ma-
gát, minden hidat felrobbantott. egyes mélyebben fekvó utat el is
gázosított, Az ellenség után íelderító kerékpáros raj indul, Ut-
közben húsz küliinbiiző akadáll,t talál. Kisebb cgységckkel közel.
harcba is bocsátkozik. Gyors'ütemben halaa Üájal!. majd on-
nan más úton tér vissza jelentésével.

Az útvonal vázlatát fel is rajzolom a táblára,

A VER§ENY úrvonALA.

- Tehát 70 km-et kell megtennetek kerékpáron. §zabályos
íel sze relé s. tábo risapká val, f apuskával, gázálarccal, kézigt ánáttal.
Ot főnyi rajok indulnak Szent lstván_napján. Kik vállalkoznak a
résztvételre?

- Én is! Benevezem az egész órsöt! Mindannyian megyünkl

- lelkesedtek a fiúk. S jelentkezik is mindenki, akinek kerék-
párja van.

Ossze is állítjuk nyomban a 4 rajt és kétheti komoly eló!=
3lület után odaállunk a benevezett 11 raj közé. Indulhatunk'..,

üldözzétck az ellenséget! A mamák ezet iő tanácsa...
Napsugaras Szent István-nap reggelén szentmisehallgatás

után 63 versenyző sorakozik fel a bácsalmási hósi-emlék és
templomkapu között. Eléjük lép a versenyt tervező és példásan
rendezö Asbóth Ferenc szerkesztő. Rövid beszéddel indítja meg
a nemes küzdelmet: -{+

- Induljatok Bajtársaim! Tanuljatok és tanítsatok az úton.
A jövő háborújában talán életeteket menti meg, ami ma csak

játék,'Hatvanhárman indultok, mint ösi vármegyéink száma. Vé-
ietlen ez, de érezzétek át: Szent István 63 mcgyés ősi földjéért
harcoltok. Mondjuk el a Hiszekegyet!

Indulás előtt már hullanak a pontok az elsó akadálynál: ru-
házat, íelesleges, hiányzó holmik. Még a gépek felszerelése, fé-
kek is sorra kerülnek, §orshúzás s utána 4 percenkint ,,lóra kap-
nak" a rajok:_ Hájrál Az ellenség után!

.{z indítás |áza átragaő a kőzönségre is. Lcgalább tanácsok-
kal próbálnak segíteni a versenyzőkön; halljuk is jobbról-bal-
ról: * Yigyázzatok magatokra! Le ne ess Pista a gópről! Hideg
vizet ne igyál! Te, nem kemény a nyereg? Nem puha a hátsó?
Tedd més ezt a pogácsát is a táskádba, fiam!

(ó, liiinnyesszcmű, drága jó cser!észmamák! Nem gyermek
többé a ti fiatok, hanem - honvéd-IlFpogácsát még megeszi
egyik pihenő kózben, de hideg vizet nem fog inni. annyi bizo-
nyos. Különben is minden útmenti kút ,,mérgezett" és 50 rossa-
pontot kap, aki mé6is iszik belőle.) /

Kilogynak a jó tanácsok, mert elporzik az utolsó raj is
Tatah áza íelé, Mi meg autóba vágjuk'magunkat és robogunk
ki a terepre.

Megvan a kém! Küzdelem a tankkal
'Csikoros a fék. Leállunk. Piros tábla az út mellett. Felrob-

bantott út Í5 m. hosszan. Éppen egy cserkészraj erkezik. Lc-
ugrálnak a gépekről. Ki a szántásra és csak tovább. (Legtöbb raj
csak baloldalon haladt.) Ezek kózül azonban kettő áfmegy a
iobboldalra. Éles szemmel figyclnek. (Mi is őket!) Halk fütty.
A kukoricásban lelótt kémet találnak. Elsósególy? Nem kell nrát:
szívlövés érte. Dc hol a jelentése? Giors láncot alkotva kutatják
át a kukoricást. Merról is vánszoroghatott ide? Pár perc s -megvan. A barna irattáska alig különbözött a zsiios bácskai főlcl
színétól. Most megszólal a ,,halott":_ Jól van firlk, mehettek tovább. Jó pontot kaptok.

Be az autóba. Bele a gázt| Már benn vagyunk a íaluban. A
templom elótti szép téren kinn van az ünnepló falu. ,Fábián

ríolrnÁr

Indulás a bácsalmási tenrplomból
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§zárazorr-viztltl ,.. Árkl,n-brlkrrrtr, . ,

.[ános fójegyzó tartja fenn a szép rendet. Tisztelgés ae új trósi
sz.obor elótt. Eber cserkészszemek felúillantanak a toronv}a is.
lj lárn: egyik ablakábal*pusta lóg ki nyugat fclé! Egy'másik
kd,rn jclzi. hogy itt vannak a felderitílk. Sikcrült ezt-is lclcp-
l ezrri _

Sárga tábla. G á z! Fel a gázálarcot! De a kék tábla meg
repülóg_ópet is jelent. Kírsznak hát elöre a sövénysor védelme
alatt, Közbcn dolgoznak az agyvelök:

- Mit akar itt ez a repűlö? Nézzünk csak át a sövénysor
iulsó oldalára. Vissza, visszai

, Mert tüzel ám onnan túlról egy sérűlt hafciko'csi. Fel
kell rgbbantani, Kiválik a legjobb -dobó s idegtépő pillanatokig
kirszik elóre. Fclugrik, .. De ,,lelóve" ösgzeesik (lckiáltották a
szímát). Kúszik már a másik. Kissé oldalról kerül. Ha j rá! Tele-
talál:rt. Szép volt ea is. Mehetünk toviibb.

Gártámadár. trozettrarc a faluban
Felsószentiván elött a tó vizén kell áthajtani. (l5-

20 cm. mély.) Nébány gép ,,kifarol" s potyognak a versenyzók a
vízbe. Annyi baj legycn! Leúzzák magukat i vizesen-sáro§an to-
vábbl Az iram mindig crösebb.
_ A f alu gázosítva van. Az {rtszélen álldogáló ,,civi-

lekre" úgy látszik, nem ártalmas. De minden versenyzó gáz-
maszkkal karikázik, Ot méter hossz, 30 cm. széles padló eg,v árok
felctt, át kcll vinni a gópet. Leestél örcg legény: ross-zptllitot
kapsz. Gyerünk-gyerünli,'hiszen minden p-illaiat'késedclrnlt ki-
használhat az ellenség!

Váratlan tüzelés (lekiáltás) Csávolyon. Az ellenség utó-
védje ásta !g nragát. Szerencsére már kis létszámír. R o h a m é s
k ö z e l 1r a r c, §ok kerékpáros vitéz is elesik. dc mé§i§ áttörik a
vonalat s szá5uldanak tovább, Hossz-ú mcrcdck lejtő, Megcresz-
tik a gépet. szinte félelmctes mírr cz a gyorsaság. Dc mi ez? Alul
a lejtővégi _kanyarnál pirostábla gránáttölcsért jclez. Csikorogva
|ggják a fékek a kerekcket, mert akik idcjóbcn le ncm ugranak,
kimóleticnül belezuhanIrak - a rossz poniba.

Cserkészeink jól veszik ezt az akadályt is. Me6látszik rajtuk
a sokéves kerékpáros-kiképzés és táboroaás hatása. Szeretnék oda-
kiáltani nekik:_ Jól van firlkí Clak clórc bácskai virtussal. cserkthz*el-
sziintságga|!

Dunántírlot mlr nz ellcnrógt §ot a rebcsült bnjtáro|

Rekkenó meleg dóli órában érünk be az ünneplő B a j ír r a,
§árosak, poro§ak, lzzarltak a versenyzók. Még itt is g á z. r c-
p ii l ó tc;zi próbára ü5ycsségüket. De leküzdenek vitézül mirr-
dcnt és átrcpÜlt az utolsó repüló is a Dunántúlra.

Időmérés: A 37 km_es távot fenti akadályokon át a ma.
darasi levcnték l óra 33 perc alati tették meg. Óriási tetje"
sltmény! De alig maradt el pár perccel a mi elsó,.roham-rajunk"
sem, viszont sokkal jobban végzett az altadályokon.,. Most miir
felcsillantak a gzemek:

- Tartsunk ki fiúk tovább is! Ha jól megy, móg gyözhc"
tiink!

Bcícjezésül a Déry-kertben elsóstgélynyujtás. 
^harcrrak's,lk a ,,sérúltje": lábtörés, vérzések, sz{vgórcs, ájuIás. )

Egyik ,.áldozat" olyan ..élethú" jajgatásban tórt ki, hogy össze-
futott a fél város, (Ez is jó propaganda!) A másik ,.ájult" pe<lig
mint a gumilabda ugrik fel a gyepről: túlbuz6óságból crős
..subaoálinkát" öntöttek - az orrábat'' Fiszes tisztelgés a hatalmas hósicmlék clött. Majd hú-
rom órás pihenó. Ebéd a Szarvasban. ahol kiadós bácskai
gulyás pótolja az. alaposan elhasználtl,,cner§iái", l)e a szeszcs-
ital tilos még a MoVE-legénységnek is!

Hány tengelyer ar állomá§? Hol a hárorn aknavctö?

Délután a vilszaindulós előtt parancrkiadás:

- A bokodi állomást kell megközelíteni és f e ltlef lteni,
Nincs-e ellenség elrejtórvc az épÜletben? Milyen vasúti kocsik
állnak benn? Hány tengely az állomás befogadóképessége? Az
állomás környékéról térképvázlat készítendó lehetóleg egyezmé-
rrycs jclekkel,' Megkönnyebbült sóhajok egyes csoportokból. (Cserkészck
clónybci?) Ú cgymás után fuiirak ki d rajok, Mi 'mcg 'áiii6n

utánuk. Fieveliük a munkát Bácsbodokon. Lá.zasan dolgoz-
nak minda"nnyían. S apróra átkutatnak a környéken mindent]

Ujabb parancs:

- A sínek melletti dülőtiton a bácsborsodi tanyákig. Közben
három aknavetö van clrejtve. Vázlatot a lelőhelyekről!

Ezt a szataszt árkon-bokron át haladva tctték mca a ver,
senyzóh" Erdós, bozótos terület, nádasok kerültck sorra, dc bi-
?ony a legjobb raj is csak kettó_t talált meg.'Vége -ii van á versenynek. Sorra érkeznck a rajok a b:ics-
almási Kálvária elé és hangzik a parancsrrokok jelcnt(,se:

- A felderítést betejeztük. Nincs ellcnsóg §ácska íiiltlji,nl
Kis pihenö, tisztálkodás. Márir frisaen, szábólyos kiitclékek-

ben kariláznak be a íiúk az új sportaréniilra. 1'isztclgó kör a
tapsoló sokezrel,közönség elótt. "I'ú rme zey ístván íójcgyzó.
versenyelrrök köszónti a gáfdát:

- Jó munkát végeztótek! Ti vagytok a mi reményeink, Bcn-
netek ném csalódunk, ha hív a baza, Köszönjük Bácska nevi,bcrr
h6stettetekct, Mert ez a teljesltmény az volt. Gyóztesek vagytoh
valamennyien! Himnusz. Majd; oszolj! Eredményhirdctós ós rlíj-
kiosztás este E-kor.

§yöztünlr: Étieack e mcrkérlqki
Egymósután futnak bc a mc6yéból a poniozóbírói jetentések.

Az érilekeltek körében rl,a1y az izgalom. Persze me5int a c§er,
ltészmamák vezetnek:

Heí riám lettek az utolsóÉi' Sött W
Káprázatos tüzijáték után villamos ívlámpák fényében kez-

dódik az ereclmérryhirdetés: (t'olyt&tá*i} u 29. oldnlon")A győzte§ cscrkészek csoportJa ,,civilbcrr"
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t-*

íntp, pu§llnpon 
.(a) A kozmás rizskása nem mindennapi élvezetérőt nagy-

Ielkúen lemondani tudó, kínai katonák különböző hentes-
áru csemegékkel fölfegyverliez.üe telepedtek le isnét a pör-
költ szagú tűzhely körül, aztán minden ilnnepélyesség
mellőzésével megkezdódött az önköltségen való lradtáp-
lállrozási folyamat. Diszkrét csámcsogás csattogott az
éjszakai levegóben.

- Most az a fontos - magyarázta Csu-"tí segédtiszt
a gyűrűs füstkarikákat eregető Vince bácsinak, * hogy
kiküldött kómünk jó eredménnyel térjen vlssza t . , .

-* hz a fontos, hogy győzzünk t - szuszogta a lelkes
pufókképű és jó ,tvággyal beleharapott egy hízott szafa-
ládéba,

HATODIK FEJEZET
Kísértet n |apán tálprban

A japánok tábora nem volt olyan hangos, nitrt a
kínaiaké. Igaz, hogy nem ls volt olyan teljes sem, mert a
japánok egyik hadosztálya, ,a híres gárdisták, még nem
érkeáek a harctérre. Ezek a budaörsi iskolában töltötték
az éjszakát, hogy másnap reggel a Csikl-hegyek megkerü-
Iésével Makkos Mária felól hátba támadják és megsemmislt-
sók a Csillebérc irányába vonuló kínaiiősereget.-De - az
volt a megállapodás, -- ha időközben megváltoznék a hely-
zet, akkor Farkasrétre kell kerülniök. Ezt a stratégiai moz-
dulatot azonban csak akkor szabad megtenniök, ha erre
reggel hót óráig tttkos telefonutasítást kapnak.

Fara Muci helyettes japán paranc§nok, miután kelló
körütekintéssel miuden nevezetesebb pontra beosztotta az
alaposan kioktatott éjJeli őrséget, a íáradt legénység többi
osztagainak nyugodalmas, szép álmokat kívánt, s aztán leg-
bizalmasabb tiszttársaival a vezérsátor rejtekébe vonult,
bogy alaposan meghártyja-ve§§e, részletesen megbeszélje
velük a következő nap legsürgósebb teend6it és várható
eshetóségeit. Áztán ők ts aludni tértek.

_Jelszó : Talpra, magyaf l *susogtáka beavatottak.
Telihold btljkáIt a maga§ íelhók között és szelíd suga-

raival rámosolygott az alvó táborra.
A hamvadó tábortűz 8yönge paraz§a mellett KŐrösi

Laci gubbasztott. A pislákoló tüzet élesztgette, hogy kl ne
aludjék egé§zen, de azérü lobot se ve§sen a száraz rózse.

A Csiltebérc felé vezet6 gyalogösvénynél pedig - mely
legalábbis olyan fontos lrarcászatl útvonal, mint a görö8-
perz§a háborúkban szerepló Thermopilai-§zoro§ volt * két
ítít állta az éjfélt vártát, nehogy valami alattomos kém
besurranjon az alvó táborba, és elcsempé§§ze a hét lakat
alatt, félve 6rzött haditltkokat, Éppen Ózért hosszrl c§er-
ltÉilz&otokkal voltak íölszerelve, a marcona éjjelt órök.
§üítogva beszólgettek.

- T€l pa|tás - szólt Markó Jancsi, az egyik őrszem,
ptslogó pajtásához, - hallottá] már ilyent l? LzL beszélik,
hogy a kínaiak íószaMcsa Jancsl-szögekkel verette bakan-
csa talpára az IKüM betúket, melyeknek lenyomata
MUKI-nak látszik.

- És mlre jó ez 2 - kérdezte Nyitrai Gyuri, a pajtás.

-_ Mcrt így nem tévesztik össze más lábbelível -válaszolt Jancsi. - És, a lábnyomról is ráismernek, amerre
járkál.

* Ugyan l - legyintett Gyurka. - Sokkal fontosabb
dolog, hogy van-e ennivalónk ?l . . .

- Van bizony l - felelte Markó Jancsi, akinek ez volt
első órtállása. - Van még egy karéj finom kenyerem,

- Nekem pedig van a hátizsákomban három szelet
dobostortám t - stigta Nyítrai Gyuri. - Egyet rnegeszek
reggelire, eglet ebédre és egy szeletet majd neke<l adok.
Jólesz?...

-Jó t * örvendezett Marlró Jarlcsi. - De elóbb mondd
meg, mi a,z a dobostorta . . .* I-Iát * dobos ! * nragyarázta Gyuri.* De. . . nagydobos ? - érdeklődött behatóbban az
alapos ismeretekre törekvő bajtárs.

- Azt meghi§zem l'- szólt a másik nagy büszkén. _
A keresztmamám sütötte l .. .

Valahol, távol, éjfelet ütött a tompahangrl templomóra.
Ez a kísértetek ldeje l

Hűvös szellő süvített keresztül a csöndes táboron.
A környező bokrok megrezdiiltek, A fálr nebézkes lombjai
gyanusan bóklgattak. A fitik megborzacliak.

11110m
G§ERIÉ§ZREcÉnv

. .. és zamatos szeletecskét majd neked is adok

9



- Valaki jön l - lihegte Gyurka. - Csalrugyan jön ! ...
A Hold késza felhők mögött bujkált és igy csak sejteni

lehetett a settenkedő rém íélclmetes alakját, amely lassan,
zaitalanul, hátborzongatri titokzatosan lépett, lépdelt. lépc-
getett a hideg verejtéket izzadó őrök íelé.

_- Ki vagy ?l - kiáltott Gyurka összesze<lve minden
bátorságát.

A kísértet nem felelt, hanem széttárta hosszú karjait, s
meg-meg§uhogtatva a himbálódzó, zörgő, zizegő, zümmögő
ágakat, még inkább közeledett a remegő fiúk feté. Határo-
zottan kellemetlen benyomást keltett. Arca olyan sárgárrak
tünt, mintlra íagyos citrom lenne. Mély szemüregéből zöld
§ugár szikrázoLt. - A fiúk legalább így látták ! - Csillogó
fogai vadul viesorítottak, S az egész alak úgy jött, lassú,
imbolygó, rettentő méltósággal árkon-bokron, rnindeIr aka-
dályon, minden ellenálláson keresztül, nrintha senr súlya.
§ern tÖme8e nem ]enne.

-* Jelszót ! - kiáltott Jancsi vógső kétségbeesésében. *
Mert lúvökl,..* Gyurka azonban egy árva kukot sem lyögölt, lranem
.- ukk-mukk-fukk ! - a veszerlelem megrázó pil}arratában,
egyszerűen faképnél hagyta, báttrr bajtársát. --- Szégyen a
futás - gondolta magában, * de arni biztos, az biztos !

- Kísértet l Kísértet l - Irörtigte aztán a gyávátt
íutamodó, magánkívüli rettegésében, rnikor már sátrához
ért. É,s sípjába fújt. Yészje}et adott : S. O. S. - l\,{entsétek
meg lelkeinket !

Jancsi eg_v pillanatra nregrettent ugym, de nem szaladt
el. Rendíthetet]enül álll azon a helyen, ahová őt a köteles-
ség paranc§szava állította. F'arkasszemet nézett a kísértet-
tel. Olyan e.rő§nek érezte nragát, Irogy képes 1ett volna meg-
bírkózni a pokol minden örtlögével.

** '|a,lptá magyar ! , . Azaz japán l - harsant a
parancsnok hangja. -** Utánam íiitk ! . . .

Pillanatok alalt rajvonalba fejlődve, vórbeli japánok-
hoz illő macskaügyességgel kú§zva, csúszva, szinte levegő-
ben úszva törtettek azon irányban, mely felé a rendíthetet-
len Níarkó Jancsi mutatott és egy-kettőre körü]vették a
rejtelmes alakot. Nem volt menekvós. Az életveszélyes
kelepcébe került klsértet, (aki, persze nem volt más, mint a
kínai sereg körmönlont kéme), vékony, vénasszonyos cérna-
hangon sipítani kezdett: * Mi az2|... ilIi van itt ?l ...
Honnan a fötdből bújtak elő ?l

- Bocs... bocsá... bocsánatt *- hebegte a tííz-
vona]ban hasaló elsö őrsvezető, mikor meglátta az asszonyi
öltözéket. - AzL hittük, hogy kísértet tetszik lenrri t...

-- Pardon, nénike l __ zengett Fara Muci parancsnok
esedezése. - Nem akartuk megijesztenit... Engedelmet
kériinkt... Mi senkit sem bántunkl... Senkit meg nem
sértünkl...

A magas fűből fel-felbukkanó fiúk tulajdonképpen csak
most térteB..és.Z.re, csak most látták tiszta szemmel a való-
ságot, hogy a kísértetnek gondolt rém nem is olyan lenge
ködalak, hanem jói megtermett asszonyság, budakeszi nép-
viseletben.

Most annál nagyobb volt a rémület. ]

* Tyűh t ** vakaródzott Nyitrai Gyurka. ** Ebből
!_aj le_sz l Tyűh ! , . . tla .negtudják a buda\i§zi svírbok l
Vagy Vince bácsi, a csősz l . . .

Fara \Iuci helyettes parancsnok azt sem tudta, hogyan
tegye jór,á végzetesnek látszó hibáját. -- Mert, ha valaki
hibát követ eL, azt jóvá is kell tennie ! .- Már-nár arra
gondolt, hogy harakirit követ el egy rúd §zalámival. I\fert --
ő legalább úgy hallotta - hogy a japánoknak, ha önfelecltcrr
is megbántanak egy nőt, végezniök kel} magukkal. É,s Fara
Muci a nap bármely szakaszában kapható volt arra, lrogy
hasába döfjön egy rúd szalámit. Esetleg részletekbcn l
Talán föIszeletelve ?! . . .

A megzavarodott lrelyettesparanc§nok össze-vissza
ötölt-hatolt klnos zavarában., *- Kedves nénike ! Drága nénike t Aranyos rrénikc l '.--
kezclte mosakodását. - Azt hittük, hogy va}ami vad ellen-
ség . . . nem, nem, . . . hanem, hogy valami kinai boszorkány,
illetve, hogy. . . hogy valami éjféli kísértet l . . .

A nílni nem is nagyon kináltatta mágát

- l{i vagyok ótt ?l ,- rikoltott a sértett asszonl,sltg. **
vad ellerrsóg ?l...liínai boszorkány ?!... ÉjíéIi kísértet?l

- Nenr ! Dehogy ! \'ilági,rt §em t - hebegte a jóvá-
tételi bizottság. - Drága, aranyos, cukros nénike, paran-
csoljon befáradni a táborunliba.'.. tessék, kérem,... mél-
tóztassék,., . szilvuplé l . . .

_- Tessék megízlelni az én dobostortámat l - rebegte
az egyik ijedtképű kőzvitéz, természetesen Nyitrai Gyuri,
aki bajtársai további bizalmára ily ravasz úton-módon
akarta isnrét érdemcssé tenni magát. - Nagyon finom a
süteményem. A keresztnramám csinálta. . .

- Dobostorta ?l --.hüledezett a néni. - §ztén nagyon
szeretem ! .. .

- Nem is kellett több kérlelés, biztatás, a jóízlésű
asszonyság a táborba lejtett és ott az egé§z társaság letele-
pedett a hunyorgató tűzhely köré. Letelepedett a néni is,
Lábait bő szoknyája alá húzta, amint ez faluhelyen szokí\s.

Nyitrai Gyuri rögtön elővarázsolta sátrából egész
dobostortakészletét és nagyon udvariasan a venclég elé tette
vagyonát. .- Tessék parancsolni t - szólt erőltetett nyá-
jasan. __Amennyi ízlik l . . .

A nénl netrr is nagyon kínáltatta magát, hanern -zsup§zti ! * egyszerre bekapott egy egész szeletct.
*- Tudja, kedves nénike, '- magyarázta Fara Muci, -,mi most háborút játszunk. Csillebércen túl is van egy csonró

fiú, azok a kínaiak, mi pedig japánok vagyunk !

-* Kinyaiak ?l . . . Japányok ?! sipítozott a rré-
nike, miközben a második §zelet dobo§tortába vájta jól
kifejlett fogazat:it.

-* Bizony ! - erősítgette Fara §{uci. '- Iradakozrrnk
N,íandzsúriáért!...

*- Mandzsúria ?l ... }Ii jaz ? *- kérdezte a nrohórr
f.alatozó asszonyság, duzzadó hévvel és pofazacskóval.

_- }Iandzsítria ?l *- sietett a vála§szal Gyurlta, akirrek
fölctrajzból rnindig' jelese volt. *- Az egy ország Ázsia
szívében l

-* A szívében ?l ** rómüldözött a tudatlan felrórnép. -*
kinek a szívébcn ?l

'--- Na, na l . . . Nern kell mindjárt megijedni l -.csitit-gatta a kétségbeesetten ijedezőt Fara Muci. --,Ez nemigazi
háború, hanem azért igazibb az igazinál l Mi játszunk és
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zúdulunk egymásra, mintha hábortlskodnánk, de való-
ságban mindannyian olyan jóbarátok vagyunk, mintha
édestestvérek ]ennénk és. , . éppen ezért lráborúskodunk !

._ Ez már szóp t -*-* sóhajtott a néni,

- Tetszik tudni -- folytatta előadását Fara Muci,,--
vala}rol, Csillebércen, eg} §zál fehér ]i]iom van elrejtve. Ezt
kell megszerezni, ezért folyik éjjel-nappal a nagy kűzdelem.
Sokat kell ám kűzdenünk azért a bizonyos fehér liliomért.

- Ahá l Most mfu értem t - válaszolt az asszonyság.

- Azért láttam hát a Csillagvizsgáló tájékán olyan sok
nagykalapos fiatal urat t Biztosan azok is Csillebércre
igyekesznekl...

__ A Csillagvizsgálónál látta őket ? -* kérdezte Fara
Nluci rendkivül izgatottan. - Sokan vannak ? . . .

- Ajjajaj l - hápítozott a vendég. - De még meny-
nyient...

Morrdja, kedves néni t - faggatta most az asszonyt
Nyitrai Gytrrka. - Mit látott még "l . . . ,- És, hogy szavai-
nak nagyobb nyornatékot adjon, rögtön hozzátette: -^-- Tessók ínát ae utolsó szelet tortát is megenni t . . .

És az asszonyság csakugyan bekapta azi a szelet süte-
ményt is, melyet Gyurka barátja számára taítogatott.

- De tnost nrár tessék legalább megmondani _- íoly-
tatta Gyrrrka a kérdezősködést, kimeresztett szemekkel

' - nézve a vendég szájában eltűnő tortaszelet után, - másfe]é
nincs több ellenség ?.,.

.'. Nincs több t - válaszolt kaján mosollyal a kém,
rrrikor \nyelLe a jóízű sütemény utolsó íalatját. -- Nem is
kérek tdbbet, mert hajnali öt órára Pesten kell lennem a
vásárcsarnokban. Nagyon nehéz ám manapság az é|et l

*, _.,'* Sokat kell a szegény ernbernek kűzdenie, hogy a minden-
' trapi kenyérre valója meglegyen !

_-- Akkor, íiúk - vágott közbe Fara Muci, .- megvál-
tozik az eredeti haditerv l Reggel telefonálunk Farkasrétre,
hogy a gárdahadosztály ne a Kakuk-hegy felől, hanem egy.
átkaroló mozdulattal egyene§en a Csillagvzsgáló felé tá-" tnadjon !

- Hát Farkasréten is vannak fiatal urak ? - kérdezte
a kíváncsi a§szony.

* Vannak bizony - büszkélkedett Fara Muci, -csakhogy arról a kínaiak nem tudnak. Meg lesznek lepődve,
ha hátbakaprrak egy váratlan rohamot l Az egészhadsereget
elfogjukl...

*_ }r{6, akkor megyek - sipított a kedélyes nénike, -mert utóvégre még engem is elfognak t . . .
Azzal fölkerekedett és szívélyes bticsrlzással, gyor§an

távozott.
A fiúk sorfalat képeztek és feszesen tisztelegtek jól-

tevőjüknek. Az pedig eltűrrt a sűrűben, az első kanyarodó-
nál. De Markó Jancsi utána lopódzott.

A Hold élesen világított. Elvonultak a felhők.
* Csulraj, fi\ik l _- örvendezett a lrelyettes parancsnok.

-Ezzel a nénivel ugyancsak jó fogást csináltunk. , .

- Most már kezünkben van az ellenség egész haditerve l
* viháncolt Nyitrai Gyuri. - Lls mindezt úekem köszön-
hetitek l . . . Illetve a dobostortámnak t

- Illetőleg a kísértetnek l - helyesbítette a beszédet
Kőrösi Laci. - Ha nincs kísértet, akkor elveszítjük a há-
borút l

* De lárn, a kísértetet is én vettem észre t _- büszkél-
kedett Nyitrai Gyuri. t

- Helyes t - szakította íélbe a versengő vitatkozásp
Fara Muci. - Látjátok, én nem kérke<lem azzal, hogy éy
hí:ztam ki az asszonyból minden hadititkot. Fő az, hogi
tudjuk az ellenség szándékát. Most tehát egész haderőnke
Makkos Mária 'és a Csillagvizsgáló közötti útelágazásra
fogjuk koncentrálni. É,s ha - remélhetőleg ._ a gárdahad-
osztály ís megteszi a magáét, akkor miénk a győzelem, a
győzelem, a győzelem t

- Ét;en l Banzáj ! - harsogott a japán tábor.
-_ Nincs is több olyan vezér, mint Fara Muci l __ jelen-

tette ki Nyitrai Gyuri.
_- Fiúk l Fiúk !-lihegte Markó Jancsi, visszafutva a

táborból kivezető gyalogútról. - Bajok vannak l Nagy
bajok l

.:- Beszélj, beszéljlt .- nógatta a íulladozót a rosszat
sejtö Fara Muci. - Mí az ? Mi történt ? Túz van-e, vagy
árvlz, vagy víjják a várat ?t . . .

* Nincsen tilz, sem árvíz, nem is jő ellenség - nyögte
Jancsi levegő után kapkodva, - }ranem van egy másik
rémítőbb jelenség t Amint az a§szony eltűnt szemeim elől,
én a homokba vájt lábnyomai után mentem tovább és amint
a zseblámpa fényénél a nyomokat néztem, hát. . . hát
határozottan fölismertem, hogy azok a kínaiak szakácsának
lábnyomai, mert csak neki van olyan szöges bakancsa,
melynek lenyomata a MUKI szót adja. Vendégünk tehát
nem a§szony, hanem asszonyruhába öltözött kém volt.

-_ Végünk van t - nyögte Nyitrai Gyuri.

- Jaj nekem l - sóhajtotta legfájdalmasabban Fara
Muci-Mindentitkotkibeszélterirl... i

- Hát hogy lehettél olyan oktondi ! - rivallt a vezérre
Nyitrai Gyuri.

: Még vissza is kiáltotta az asszonyság - hápogott to-
vább Markó Jancsi, - hogy a jó dobostortám rossz l . . .

Nagy csönd követte a lélekbemarkoló szavakat. Min-
denki órezte, hogy végzetes hiba történt, hogy a rava§z
kinaiak kikémleltek minden titkot.

Most tehát nincs más hátra - mormolta magába
mól}edve Fara Muci; - meg kell változtatni az egész hadi-
tervet. Sohsem szabad kétségbe esni l Nem tudhatja az
ember, hogy nem valarni óriási baklövéssel nyeri-e meg a
csatát ?l

A hosszrlorrrl harcosok lassan-lassan sátraikba somfor-
dáltak. Ez volt a legokosabb, amit jelen esetben tehettek.

- Én bízom a gárdistákbál, - mondta Fara Muci és ó
is pihenni tért.

Markó Jancsi egyedül állt őrt a Csillebérc felé vezetó
gyalogösvónynól.

- A bölcs magában bízik - rebegte az őr Virág
Benedek isryeretes költeményét, - áz ellene felkelt §zeren-
csét - mint valamely kemény szirt a haboknak csapko-
dásit - érzi, de íérfiasan megállja t * Mald ismét a kísór-

E. §z.

B

|,

|.

Ámint a zseblárnpa íéttyénél a nyomokat néztem, . . . tetre gondolt az éber fiú. (Folytatjuk.)
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Iv. rEJEz§T
A rnagyar történclcm régi hlrer vátal, Gelambóc éc §rcnalró alett
* §zéchcnyi lttván írtja - §olt ar örvény és a íorgó, dc mcg-

ólljuk bclyünkctl

A jó órcg Duna Bclgrádi5 rógi ismerősűnk volt. a parltrk
alakulatai, az viz szinc oly isrnert, nrcgszokott, de mihclvt innen
lejjcbb k:erültiink, minden megváltozott. A jobbparton már Bcl-
grátttól kisérnck a Balkán hegyek kopár nl,úlvírnyai, ezek, ahol
alacsonyabb, hol magasabb hegyck Galambócnál hittelen lesza-
kadó sziklafalaival képezik az aleunai szoror jobbpartját. A bal_
part móg bosszú <larabon lapos, füzfákkal szegélyezett. Nóhírny
kilométerrcl Belgrád alatt a balparton befolyik a Dunába a Te-
mes, a Dunáról jól táttuk Pancsovát is.

Te6napelótti első táborhelyiirrkiit Belgrítt alatt homok<ls-
partú tisztást l,;tlaszttltturrk. Az utolsó napok állandrian iszapos
kikőtóhclyei után cz a kis lromok szinte megváltirsnak látszott.

Megcsodáltuk Szendró várának soktornyú maradványait.
ezek mó5 ma is elég jó állapotban vannak. Sajnos, a vár kör-
nyéke és udvarai elhanyagoltak, bcnóttek gazza| és dudvával.
Ezek azok a hciyek, ahol haj<lan magyar vitézek kiizclóttek a tö-
rök ellen.

Mcgmásztuk a mereclek sziklára épült Ram várárrak marad-
ványait, eet is valamikor rnagyarok vúdelrnezték.

A legszebb élmérry azonban Galambóc várának megnrászás"r
volt. Ez a Duna-szoros bejáratínál épült hatalmas vár tényleg
uralja a folyamot és a folyam vólgyében délfelé vezctő utat, Ke_
rnény nrurrka volt íelkapaszkudni a magas, még ma is elég.ió ál-
lapotban 1évó falakra és tornyokra. Fentról visszanézve mi is
kedvet kaptunk innen küzdeni ostromló ellenség ellcn, dc cgybcn
csodálattal goncloltunk vissza azokra a hösökrc, akik ezt a vá-
rat valaha ostron.olták. §zintc kerestük az'itt folyt sok véí nyo-
mát, Az idó már mind lemosta ég ma békésen áll a hatalmas vár,
a ri,gi rlicsó küzclelmek emléke, §zembcn a László-vár egy-ki,t
nregmaraclt trrronyromia l:itszik. 'N.{ennvivel kiscbb volt ez az új

vótlóbilrstl'a. amclyct it visszavonlri ktlrcsztl,rrysi,g gy,r:rlgíilii r:rc,it
ópítctt az akkor mítr tiitók kózberr li,vii (ilrlarrrllóccirl *zenrbttl, A
harryatlás itt feltúnílen szcnrbcőtlik.

(lalanbtic ornrairrjl fe rrsógcs l;itr,árry nyílik a i)lrtlir-sztlros
bcjáratira. A nagy nrol<lvai szigctct kút oltlalt rrrég sz(.lcscn tI.
tcriilii Duna/rgak vcszik kiirül. Ezck a sziget alatt egyestiivt ha.
talmas folyarrrot képcznck, amcly- rohanvir. zítgva tór utat a (ia,
lamlrric i:s László-vár kiiliitt lcnnnraradó szűk viilgyiirr át. Magal
lntrcdek hegyck képzcik nrin<]két partot. Szcnrben a balparton
végighúzódik §zéchenyi grílf hircs útja, .}ril megnózzük inntn a
vizjárrist is, crIy tisztlin látszik minelcn áramlári. minden örvén1,
és forgó, olyarr az cgósz. mint egy nagy hidrogriríiai térkép.

A vár aljón rrrd,g barátkozurrk ott pihcnó hal:tszokkal, ezck
is bcszélnck magvarul. majd megbeszólvc a sztrrtls zúgirin valr)

F'ürrlós a tr.azlitlszorrlslrttt

TrnJálrus császór
enléktíblrlJl

(iolantlróc

É,i;:;íq

közlckedós nródját. clindultunk táhorunk vizi szernpoptból k<ruroly
útszakaszára.

A bójákkal kijclölt stenkai csatornán oly ószrevétleniil sik-
lunk át, hogy mirr nroso|ygunk a na&y elővigyázatosságunkrrn, ;\
következó, Drcukova-Dojkci zubatag azonbarr már me8tanit arra,
hogy bizony jól kell figl,elrri és ismerni kcll a vízjárást. ha szír-
razorr és épcrr aharunk átevczni a Dunaszoroson, Izgalmas ós ér-
dekes ez a rohanás a zúgó-íorgó r,ízben. Na6y forgókat ós kiiz-
vetlen közelben a seiklákon nagy hullámokat vt:r a folyam. Min_
den pillanattlk alatt bonyolódik le. Olyan cz a rohanás, mint a

si - slalom, a viz rohanva viszi magóval a csónakot *x rnindcn
pillarratban új ós írj akadálvok elé írltitja a korrrrányost, Kenrón;-
ós fegvelmczett legónvsóg, nyrrgorlt és jóhiszemű. g;-ors clhatirrr.,-
eású kormányot kell riz útra,



v. rEJEZET
Zűgőb, cziklók ijerrtgctnck, crodáletor hcgyck ér feliöi hclyeh

gyönyörlrödtetnel bennünlret - Tábortüzcl trrtunk a parton

Rövid nyugodtabb víz után rljra jönnek a eúgók sorban a
Bivoli szillák, az |zlaz, majd a Tachtalia, végíil a mercdckcn
lctöró Greben-fok után kikerülnk a Duna széleg Milanovac clótti
szakagzára. Itt a szabályozás clótt a viz oly laposra szétterült,
hogy a hajózásra ncm volt alalmas medre, ma a 6rebeni gát szük
mederbe szorltja a folyamot,

Az izgalmas navigálás közben nem tudok betelni a partokat
képczö változato8 sziklás hegyek c§odálatában. Egy-"gy rzúk mel-
lékvólgyben, a hegyek oldalában fertói kis községek húzódnak
meg. ltt-ott hcllemes változatosságot hoznak a kopár sziklák kö-
zött az erdók. A,partokon végi5 szcbbnél czebb táborhelyekct fe-
dezünk fel, csörgedezó források kózelében, De szép heteket le-
hetnc itt eltöltcni. Milyen tábori letretöré5ehet vesztctt el itt a mi
cserkéd3ctílnk. Hiába, a Kárpátok Dunáig kiéró nyulványai záwa
vannak clóttünk,

Táborunkat Dolnij-Milanovác el6tti szigeten vertiik fel. ltt
is gyónyörú homokoc a paít, jó meleg a Duna vize, nem is lehet
a fiúket kicsalogatni belóle.

Dolnij-Milanovác kiköt6 és rakodóhdlyc a mögótte lévő hc-
gyek bányáinak, Onnan Lötélpályán szállltják ide a kitermelt
szenct. Itt sok belgrádi nyaral, különösen a szegényebb osztály
gyermekci részére vannak itt nyaraltató telepek.

Estc hatalmas tábortüzct tartunk: c§ak ú8y visrzhangzik a két

A Szóchtlnyi-úl

part a vidánr magyar cserkész-nótától. Ezen a túb<lrtüzön órdckes
vendé8ünk is van. cgy kis-mohácsi cscr!6z* aki már hetck óta
itt áll- szüIeiv"l .gy iako.ányra váró ,rriÍTiyul. Nagy öröm volt
ez a találkozás, úgy hatott ránk, mint üdvözlet hazulról.

Már késó e§te van, mire bejutunk sátrainkba, a jólmegér-
demelt éjszakai pihenésre.

il, relszrr
A Kazáa.rrororbaí - A rómaíalr írtjáaafr maradványai - Ada-
Kalch rrtgc{ct ncglrcrülillt - A nagyrr alkotác rzínbclyén a
Varkapuban - Xorbovóban mcgtelintiüt a rzcrbct táncilt, a

kolóú

Elindulva Dolnij-Milanovác-tól az elöző nap tapasztalatai-
yal, most már biztosabban és nyugodtabban haladtunk a Juc-zu-
hatag és Kazán-szorosok forgói közótt. Annál jobban megfigyel-
hettük a táj zord, de fenséges szépsé6ét.

A íeltő Kazánban a merólegesen letőr6 l00-t50 méter ma-
gas sziklahegyek szűk keskcny folyóvá uyomják össze a Dunát,
mégis oly hatalmas a folyam ereje, hogy nem látszik itt sem kis
folyónak és ebben különbözik a kép a felsódunai vidéktól. A nré_
rctek, az eró nagysága, a kopasz vad sziklák lenyúgözó hatást
gyakorolnak. §ziute érzi áz ember, mily kis tehetetlcn pont a ter-
mószct hatalmas erejóvel szemben. Ér mégis ott hrizódik vógig a

sziklák alatt a balparton a ma8:yarok által ópített rtj út é§ jobb-
parton a rómaiak útjának maradványá, jelképesen hirdetve, hogy
az embcr tudása és szlvós munkája le tudja győzni a tcrmésztt
vad erejét és czt rzolgálatába tudja hajtani.

Az alsó Kazán képe - ha ugyan lehet fokozni, - még ferr-
ségesebb, Orsovához közeledvc. a hcgyek lankásabbak legznck, a
függólegesen letöró sziklák eltűnnek.

A Kazárr-szorosokban és egyáltalában az egész szük részen,
tchát az 1,040 km-tól a 958 km-ig végig mindkét parton igen sok
a szép ós alkalmas táborhely. Akinck van rá idejc, okvctlcrrül
tólt§ón itt néhány napot, nem fog unatkozni, mert az e4bct nen
tud betelni a szebbnél szebb begy- és sziklaalakulatok, a rohanri
vír ét a völgyek szinte mé6 ór állapotú erdói csodálatában.

Megkcrülve Ada-Kaleh szigetót a balparton, megpillantottuh
azt a kis patakot, mely Nagy-Magy3rország határa volt. Crak
most éreztük igazán, mityen sokat vcsztettünk cl, amikor cronka
hazánk határát el}ragyva, még nyolc napra volt jzükségünk, hogy
a rógi határt elérjük. Most, hogy teljesen idegen területre értünk.
valahogy újra kíváncsiarr kiirülnózúnk és az elsó nagy ,mü, amcly-
lyel találkozunk, a Vaskapu. mcgint csak a magyar tudást, a ma_
gyar munkát dícséri, büszke öntudáttal tölt éz el és erót ad
azokra a küzdelmekrc, arra a szívós munkára, amelyet szcgény
kis hazáok mindnyájunktól elvár.

Arla-kaleh alati a Duna medre hirtelen kiszélcsedik és ezzcl
cgyütt lapor is leaz, a folyam itt egy saiklaküszöbön átfolyva
végleg kilép a hegyek közül. Ez a lapos küszöb azonbaq a hajó_
aárnak igen nagy akadirlya, Jól hajózható út megteremtósc cól-
jából mágyar tervek alapjáo és magyar vezetés mellett a jobb.
part mentón tiO méter szólcs és 2 km horsaú hajóeható csatornát

robbantottak ki a sziklából. Ezt a csatornát baloldalt tchát a

meder felé magas kógát határolia.
Víziutunk kétsé6telenül legizgalmasabb pcrcei a Vaekapun

való átevezés irleje volt. A víz a szük csatorna partjai köziitt
zúgva és hullámokat képezvc rohan végig. A szabálytalan viz-
sodor a csónakjainkat mint, kis dióhójakat dobálja jbbbra-balrir
és sainte félelmes nézni, ahogy ar órsi hajók a víz treje által ír:l-
kapva bizonytalanul táncolnak cgyik parttól a másikig. At izg,a-
lom elnémította a fiúkat. rnindcn, erejüket a lapátokba fektetik.
Minden figyelnühet összeszedve követik a kormányos utasltárait.
Oly megnyugtató látnom, hogy a veszóly mint kovácsolja eggyé
fcgyelmezett csapatunkat. De elig értük el a csatorna végót ós
kis kiseögelés után léVó limányban az álIő hullámokon lzeren_
csésen átjutva, kikötünk, máris megoldódott a hallgatás és mind_
annyian boldogan és büszkéa együtt mesélik, milyen eróíeszltór-
sel és milyen fegyelmezetten ér ügycsen tudták csak biztorltani a
csónakjulr épségét. Jól van ez igy, kedves ceerké_szeim, tegyttek
büszkék jól mcgáltott küzdelmeitekrc. mert ezck-ifficlnek benne_
teket azokká a kemény ma6yarokká, amelyekre kis hazánknak oly
nagy szüksége vao.

Fclsétálva a csatornához. még sokáig érdcklódve figyeltük a
Vaskapu élénk és forgalmas életét. A vontatógózösök a csatorna
erós árja ellen nern képcsek még a csökkentett vontatványt §cnl

Iei,,! !, e, hgahnaó ?/z a ,rüíú!u ftöre"

Vrrnt.a| tiltujri a \itsku;runál
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Duna-szoros

saját erejükból felvontatni. A csatorna partja mentén a hóboru
alatt a német hadvezetóség sineket íekteiett ós ezckről kiiiörr szcr-
kezetú mozdony vég;igvonatja a hajókat a csatorrrán- Azelótt itt
a magyarok által éplt€tt ,,\raskapu" vontató teljcsitctt szolglrla-
tot, amely a csatorna fenekén végigfektetett láncorr kapaszktlrloit
fel és segitette a tehergózösöket. Ez a vorrtató most a kazánszoro,
sokban teljesit szolgálatot.

keztek megrnutatni a mágyarok n:egbecsülését. Az a termószeter
szeretet, amcllyel itt messze bent, Ó-§zerbiában {ogadtak, nen
volt tettetett ós mi is itt már ószintén tudtunk ennek örülni.

YII. FEJ§ZET
Yiharban! * §őrig áztunk, de nem ijedtünk meg s ami a íö *

aem fáztunk meg

Fülledt íorló éjszaka után szenrerkélő esóre ébredtünk, Voit
valami vésztjósló azokban a fcketc felhökben és abban a nyo-
masztó csendben, amcly kőrü}vett, mintha az egósz termó*2ei
lélegzetvisszafojtva várná a kiizeledó vihart. Áz egósz természet
lata a csapat kedélyón is visszatükrözódiitt, Eddig a fensóges szép
tájakban gyiinyörkódve nem is vettük észre, milyen nagy telje-
§itményt követelt tőlünk táborunk elsó l.íz napja, most a vihar
előtti depresszió egyszerre kiváltotta a fáradtság érzetét. Csapa-
tom elérkezett a minden mozgó tábornál elkerülhetetlen elsö le-
töróshez. Ilyen nyomott hangulatlran ós min<linkább erósödö esó-
ben mégis továbbintlultunk.

A jobbparton Brza-Palánka községnél a hegyek mógegyszer
kijönnek a Dunához és éles elfordulásra kényszerítik a folyamot,
ez a hely igazi viharsarok. Nem is úsztuk meg szálazon. Hosszti

'cvezósólctem lcgerósebt, zivatata íogott itt el. Percenként ismót-
lódó viliirmok és sziinni nenr akaró mennydörgós mellett a tájat
tt:ljesen elsötétíió felhőből olyan sűrü zápor zrldult ránk, hogy
nár líz perc rnuiva jóíélig mcgtel,t csónakunk vízzel,' Minden crót
összeszedyc, lecveztiink a legkiizelebbi kózségig ós itt kikótvc. a

legkiizelebbi parasztháznál kercstiink menetléket a mo§t me$-

-.!pf.- 1
. :..-: l] -j

GalambócI(azánszoros

A Vaskaputól kezdve a hegyek lapsodnak és távolodnak a
parttól, Turnu-Severin még dombos terepen ópült, de már köz-
vetlenül alatta a balpart ellaposodik és végig ilyen is marad. A
jobbparion a dombok még sokáig kísérnek. Tutnu §everinnól
megcsodáltuk Traján c§ászár által kiépített Dunahíd megmaradt
hídfójéi majd Korbovó kis szerb község határában tábort
vertünk,

Korbovó-ba vasárnap este értűnk. A falu apraja-nagyja kint
volt az utcán. Különösen élénk volt a forgalom a templomtéren,
az ifjúság a ,,koló"-t, a szerbek nemzeti táncát jfuta. Ezt rryilt
}örbe összekapaszkodva járják monoton zene hangjaira, melyet
dob, hegedú és klarinétból összeállított zenekar szolgáltat. A mo-
ítoton z€n€ ellenóre a kolo-t oly lelkesedéssel járták, hogy blzonv
magunkoak is kedvünk kerekedett csatlakozni, amit a helybeliek
nagy lelkesedéssel fogadtak. Megjelenésünk különben is nagy
szenzácíószámba ment és úgy a hatóság _ a helybcli határőrség
képében, * mint a íalubeliek mindent elkövettek, h<lgy segítsé-
gűnkre lehessenek, Mindenki elószedett valami kapcsolatot a ma-
gyarokkal, voltak, akik Magyarországon dolgoztak a háborír clótt,
azután olyanok, akik nálunk voltak hadifogságban, vagy pedig
csak egysaerüen a harctéren találkoztak magyarokkal, eg;"ben
azonban mind egyezett és ez a magyar vendégszeretet és magya-
rok lelkúletének dícsérete.volt. Most pedig velünk szemben igye-

Yonlató mozdony a Vaskapunál

induló jégverós elól. Megható volt" hogv a gazda milyen szívt-
sen adott mencdéket.

A zivatar elrnultával még leeveatünk a jugoszláv határköz-
ségig, ahol fejetlclmi vacsorával, pihenó délutánrral ós vig tábor-
tűzzel sikerült a c§apatom hangulaiát ismót jóra fordítani, Csak
azon bosszankodtak, hogy nem kapaszkodhattak az estefelé induló
uszály után.

14

Grebetr



F

7

Az§zHR ró oRSz,AGÁnnx
BE.§zÁu oló n MAGyAR c§ÉnxÉsz Fl N N őse npEl ExpEDlcrólÁnól

It. FEJEZET
törók }razárszoba .* A me§lopeté§Qk termc * Mire !ík a
adományoztak letszerelést -az' expedíeiónak

Minden második ember azt kéidezte tőlünk : ,,Nfiért nevezitek magatokat őserdei
expedíciónak s miért nem mozgótábornak ?"

_ Ilyenkor nem tudtam mit felelni. Vagy azt monti.tam, hogy lakott, ismert üdékre
szoktalr mozgótábort vezetni, öserdökbe eÍpe<líció nrcgy. Vag/-hivatkoátam arra, hogy
ilyesmit még magyar cserkész még nem csináli, tehát igenis mqgiitcti az expedíció név.

Megerősödtem ebberf?*Íeltevésembcn, rnikor betoppaniám a Főnök lakására. Hát
én már láttam tábori felszerelést eleget, de ilven bazárt még nem l Titokzatos halász-
szerszátnok, lrorgok, kampók, motollák, hálózsákok, sátrak, kötelek, selyemhernyóbe]ek.
műlegyek, villantók, előkék" gumicsizmák merednek ]e a szekrényck teteiérőI. A ia] rnel-
lett sorakoznak a lazac- és pisztrángbotok, a kimeítőháló; a csalikifogóháló, a nagyhalat
megszigony,ozó vágólrorog. Az asztalolr sorakoznak a gyógyszerek, kötszerek, széiszám-
táska, a Főnök fényképező felszerelése s a csábítóbünál:csábítóbb enniva}ók tömege.

- Ennivatót is viszünk magunkkal 
, - érdeklődtem meglepetve. _ Nem keriil

sokba a száIlítás 2
Ezek .nemeslelkű cégek ajándékai, kik így támogatják a Magyar Cserkész rnerész

1(ez(te}nenvezeseT.
A kívánatos nleinl csokoládék, Eszterházy-íéle hrlskonzervek, sőt néhány Orion

hőpalack tehát innen származnak !

.,.
Mtórt vagyunk expeilíeló ?

nelrózsógek?

talon - elhelyezeít lcle-

§mellett a szoba mcllett (amit
jünk át a ,,meglt,lrctések" termébe.
meglepetésektt az as_z-

-_A
- Kik

|,

fón szolgáltat,ja" Az üze-
netcli cgymástr,tán érkez
nek. Egyik rómes. a má-
sik ntég rétnescbb.

* I{a]ló, itt a rne-
netjegyirrrda l A Len-
geri hajórr a leloglalás
ellenére sem tudrrnk he-
lyet biztosítani l

- A Nagy Vatlász
beszél }Iátészalkáról.
Ilelborult a kocsi, eltört,e
a kulcscsorrtomat, nem
mehetek Firrnországba !

_* Halló, itt Cser_
készszövctsóp Gazda-
Sffi Hivatala. Az egvik
kért húskonzerv nregér-
kezeLL, de a másik kon-
4ervgyárból érthctetle-
nül 25 drb káposzta-
konzervet küldtelr !

Nem ijecltünk meg.

röviden török-bazát szobának neveztiink el) men-
Ez különben a Főnök fogorvosi rendelője és a

}Ieglátjuk az elsó horgászrli
ittduló lengyel cscrkésíeket

- A nehézségek azcírl
vannak, hogy legyőzzi,ik
őketl - monclta a F-ő-
nök. Hajójegy helyett
vasútii,egvet vettünk szá-
razföldí utazásra, a máté-
sza]kai Nagy Vadász he-
lyét táviratilag bctöltöt-
tük a debreceni Kis \a-
dásszal. 25 rlrb káposzta-
konzervet nem vilttili tna-
gunkkal, szégveitük volrra
íinn cser§{*ek előt_1. hog1,
magyar,konzervgyár Öser-
dei expedíciót káposzta-
kottzervvel látott el. Irr-
kább eliutattuk a sáros-@i!l.]re kább eljutattuk a sárr

Á lengyel pályaudvarokon mozgópostás árulja s továtlbítja a po§tát Pataki tsiPaesok részére,
De jöttek egynrásut,

,':] 1

,.. t

Az első és legkedveselrb volt a r ' u'i"";]-""T[§fl'#i?::i1
résztvevőnek teljesen új Katakún nr,ffÉi#*ÍÍÍu ot3§Í,'.XftoX'SuTT-",*n1l*:'Jáit*'j:

l ;ÜÍblt §§íiltáil?; Íft"Ktril,?,t r?rí:flffy#tí.ajántléka 
volt, de árvalányhajak,

_,. ,Horgászfelszerelésünl<ct a RózsauöIggi cég horgászosztáil,a egészítettc ki náq\,
előzékenység§el, sátrat, _tal<arót a Húrsheggi Qferkuzpark a<tott.-' S így egy_kctiÖ,
nagyobb költségek nélkül cgyütt volt a felszerelés.:-
. Fzentúl, aki nem,akarta_._hilni_, _}rogy _tén},leg expedlció vagyunk, felvittem a

,,!azál'-ba s megmrrtattam útiholminkaL.- Minóen-iii elismerte. ir]osy 'ennvi 
feisze_

relés.§el magyar _cscrlisbí, még ne.m utflzott. .A kezdcménvczós dícsőségé nyilván
megillet, az erpedició'§-zTt 1ogcian haszndliuk.

Csupán édesanyárn nézett aggódva körtil s láttam, hog5, fóltett a láztól,
_ 4q9rr9 csak néztünk, mindenütt segltőkezek nyúltak az expedició felé. M§§éreztemindenki, hogy itt egy nagy dologról,-esy qj ke2ticményezósiől, a *agyai öJ.i$*

53et értékcs próbálkbzásárói van szó, egy i§azi expediÖiOrOt.

$ 99gÍtők sora megkqzdődött legíőbb felettesúnkkel gróf Teteki pdl vallás_ ósköí,oktatá§rigyi miniszLer O nagyméltóságával,..aki sok jó!_arr'áccsal s pompás könyveútján írásban sok hasznos gondolattal támogatta az expediciót.
. Nemzetkö{ 3jan]Qtey.elet állítoLt !<í_gróf Teleki Ldszld külügyi vezető, és estóketszánt az expedició oktatására, Attlryli Pista báLyánk, a neves Iiirn szal<éitő, ki márhétszer vo]t Finnországban ós tökéletesen beszél finnül, Nagel §clgúr dr. 'utiköny-

Á §zett Istvárr év plakátjai a cirill betűs kirakatban



__---\ !ffi§Fr §ryl

Áz expedició &lgában lett cser§*vezet6k társasúgában íÁ 1t6nük ttloélele)

vekkel és menetrendekkel látott el, a Cser§f,rzszövetség gazttaságí hil,atala pppa_
ganda célból daloskönyvcket és szép }Iártijn:levelezőlapokat bocsátott r€ndell(e-
zésünkre.

De seaítők mellett feltüntek rosszindulatú emberek. Na nem éppen olyanok,
akik ránk" haranudtak. hanem olyanok, akik elvíleg minden dolgot szeretnek
Úiitizetni, vagy inint e!4y szakküeje}és mondja,__,,íúrni". Sok,íiúnak fáj!_a.§zlye,
ffiÖ:nófi iö"líetett velTÍnt. 1}íég 

-az utolsó -pillánatban is állandóan érkeztek a
i"j8itt<óiéseÉ. yolt olvan. aki aíanlkozó levelilben lcgfontosabb érvként azt hozta
i;i.'iö;-..iiivuii.t.-inóit viiori"azasnál nag}szerű feniét<srlly". Egy másik azt írja,
troiv ÉÍváiO leherhordó. Óvatosan megjegyzi azonban levele végén, hog_.y zabot
ei"áze,iat azért nenr eszik. Volt olyái,--at<i büszkén hirdette, _hogy érdemes az
óíviietrq miit mfu két burgonyahámbzá-si versenyben nyert első dijat.

A icltntkezők közaitt akadtak szép számmal nem cserkPvek is. A fönök fog-
orvo*la'riai éi pácícnsei közül ecyedüi 12-en ielentkeztek, hoF szeretnénck cltnenni
áz 

-eip"aicióvai. Köztük olyandit, kik még_-egyetlen_ .r!gp.ot. sem töltöltek sátor
alatt i kik méa ecvetleneg-vszer sem főzték nies ebédjúket. Sőt volt egy igen
sziiirpaiiúúi Úi,'atít" ÚeietÖritette, hogy részvéteTe esetén igényt tart napi két
üveg §örrc.

Szegény l.'őnök, mít tchetett mást, kitett egy táblát, mint a villamosokon
szokták : ,,Mínd,tlt hely betclt l"

III. FEJEZET

.r\z exoedlcló rlton. _ A bnltl országok. _ Meglátom rr tengeil. _ llit turlunk- Flnnországról ? - Elsö tengcrl rrtazásunk.

Robog velünk a vtxat a batti országokon keresztül. Az egész álomnak tÜnik.
Tecnan rispel indultrrnk el,a nvuíati-pályaudvarról, pár perc, vámvÍzsgálat
SzÖboir, köíÖtkcznck a cselr erődí[mónyekl Minctentitt, kÓ_zvell-en a vonat mellett
ís bctoirházak gópíe§yverállás részére. Rohanás a gyönyörű \rág völgyén lreresztül.
Nemsokára a íenavii határ követkczik. Baráti földön szalacl velünk a vonat.
Egynrásután fc<teiiiek íel a vonaton utazó cser\Szek, akár polgári ruhában van-
nÖk. akár cserkészruhában. Egyik cukorral kínáí,*a másik csokblácléval, érezzük
a lóncvel_ma*Ét€serkészbaráiüs gvakorlati példáit. Gl,ors átszállás éjféIkor Varso-
ban ö' délelöür már Tettorszád nyirfaerdői ezaladnák ct vasúti ;kocsiuk ab-

A lett vonatoktln a
kónyelmessé

Idpcsók ilyclr őtleles ntririon
teszilt_ a leoreszkedést

A l€tt határon o r,átnti*zt clíszes
eg3,etrruhában, szive íclett a c§er-

készlillntnrnul foga<l§-
{

A rígai
sznlrrróstig
eirrlókm{i

f

lakai el6tt.
Első piirenő Riga, Lettortzág íővárosa. Megállunk a, }ratalmas székesegyhá_z

előtt. svöi,vörködiinli a külőnleqós lraióhídban. melycn villamosok és tchcrautókelőtt, gyönyörködiinli a külőnleges lrajóhídban,
ugyanolyan biztonsággal szaladnak, át, minthl

ülőnlegós lrajóhídban, 
*rnelycn 

villamosok és tchcráütók
szaladúak át, mintha pill?re k tartanák, Ivlegndzziik a
letefelé kírnebvünk a }iősiik tetnetőiébe. Tö6bezer hősvóros nevezetességeit s esetefelé kirnelyünk a §ősiik temetójébe. Tö

ésontia rrorlarl ott. kík a lett
r hős

a lett szabadsá-

készen yan már kecské szomszéd
a- kesz-ek összeszámffiffival l

sért 
-áldbzták lóttiket. Katonás retrd,jei,

6ensőségcs művészetük mély benyorrrást

Ósontja porlarl ott,
oért áltlozták lótfi

tettek valalnennyiüukre.
Másnap reggel már Esztországban utu-

zunk. Tallin a cél, hotrnan négyórás hajó-
u,tazással érkezünk meg }Ielsinkibc, Finn-
ország fővárosába. Az állomásról gyors taxi-
zás némi izgalmakkal füszerezvc u hajóállo-
más felé, A gőzduda nár idegescn tülköl, cle
mi méuís ideiében elérünk a kikaitőbc. Itt
látom Íreg elÖször a tengerl. Hlsö pillanat-
ban neni tesz rám mólyebb benyomást.
öbölben és kikötőben vagyunk, a víz'piszltos
szürke. felületén olajfolok úszkálnak. A liarcsú
racvodó fehér ..Aria<lne" annál jolrbarr let-
szilÍ,. \izzcl utaz,unk, íel . a hajóhítlro. \,aj-
jon milycn lesz elsö tengcrlutazásorrr.

(Irolytatjuk)

ltfittük ltloélele )
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A vezelövcl ,tQmb*n való hürfu na§y grözclmci: Trafalgar
Október tele van az angolok dicsóséges nema€ti évfordulói-

val. 1805 október 2t"én vivták meg a trafalgari ütközetet. ahrrl
a Lord Nelson vezetésével a brit flotta megtámadta és megsemmi-
sítette az egyesült francia-spanyol tengeri haderót.

Csakr:em reméuytelennek látszott, hogy cgy oly kicsiny í'lotta
képes legyen akkora hatalmat legyózni. de Nelson bízott és me6-
adia a nagy jtlszót: ,,Ezeu a napon mirrden ember tegye meg a
kötelességót", s minder:ki * mint az igaz cser!!52" is szokta *
megtette kötelességót, bár ez sokak í:letébe kcriilt

Nelson rna§a mutatott jó példát, mert hajlljával két ellensó-
ges csatahajó közt harcolt egymagában kettó cllcn, §ohasenr
kcresett fc<lezéket, hanem éprlgy kitette' magát a harc tüzénck.
mint a többiek s a gyóztlern pillanatában esctt el, A tengerétzek
a na§y admirális gyászolásának jtléül ma iri fckete selyemnyak-
kendót hordanak.

BALACLAVA
1854 október 95_én Dé0-Oroszországban, a Krimi félsaigetcn

két nagy ütközet voLL az angol és orosz lovasság kőzt"
A kónnyűlovasság ütközttét minden angol fiú ismeri. de a

nehézlovasság csatáját, mely éppen olyan kiváló te[jesitmény
volt, valahogyan már elíelcjtik.

§zcrencsét voltarn. hogy két olyan lovaserredben szolgáltam,
melyek rósztvettck eaekben az ütközetekben,,Áz ütközetck irtején
még rlem éltem, de roppant büszke vagyok. hogy azakhoz az -

ezredekhcz tartozom, melyek résrtvettek abban.
A , huszárságot ,,könnyú lovasságnak" hivják, mert könnyű,

kis cmberekb6l áll, kik syor§an messec ellovagolhatnak és az el-
Ienségtt könnyen felderithetik. A dra6onyosok a ,,nehóz katona-
ság". Nagy, erös lovakon, s{rlyukkal és hosszú kardjukkat min-
tlent lehengerló támadást mérnek az ellcnsógre.

§gy dandár három ez.redból ál1. Két dandár alktlt cgy had_
osrtályt. I5y a krimi lovashadogztály egy könnyü_ és egy nehóz
dandárból állott.

Október 25_én a könnyú lovasdandár paranc§ot kapott, hogy
támadja meg azt au oí§sz tüzérséget, amelyet gyalogság és lovas-
ság támogatott. Reménytelen vállalkozás volt. A paran;§ot €ké§z
biztos, hogy tévedésból adták ki, De ez semmit sem jclentett
aaon emberek számiúa, kik az engedelmességet megszoktók. Tá-

madtak * bár igen sok dcrék emberük élctóbe került, - hötc-
1essó6üket oly <lerekas lentlülettel hajtották végre, hogy kiérde-
melték az ellensóg,elismerését is 9,rnegmutatták, hogy a brit ka-
tonák mindig \glek életük íeL{ .zágára, a paranc§ teljcsítésért
még akkor is, h'a a fcladat teljescn reménytelen.

Ez a magyarázate annak. hogy mi{rt jelsrava ma is az angol
c§ef\ó§zeknek ez az egy szó: BÁLACLAVA.

Azért, hogy íigyelmeztesse őkct; ha bármikor is kapnak
olyat parancsot, mclynek teljesítése fárasztó, va6y éppen veszé-

lyes: ugyanitgy kiitclességük helytállani, mint derék apáik tettók
Balaclavánál. s ezt _irilélekket és jót kell elvégezniök.

Most elmondom nektek a nehéz-dandár ütközetét:

Vékony vörör vonal
Gyakran hallhattátok, hogy a Brit Hadrcreg€t mint ,,Vékony

Vörös Vorralat" emlegetik. §z így is van s ezt s qevét Balaclavá,
nál nyertc.

A 93. skót €zred négyszáz embere és bgy török zásalóalj öriz,
tók a balaclavai kikötóbe vezetó utat, mikof vagy hú§zezefüyi
orosz haderő támadásra elónyomult. A törökök azt,nem §zÍvc§€D

látták, hátat fordítottak ós meg(utottak, míg a derék §ir Colirr
Campbell. ki a skótok paranc§noka volt, így szólt:

,,Firlk, ne felejtséteh. hogy innen visszavonulis nirrcs. Meg,
halnotok is ott kell, ahol most állottlk!"

§ a derék embeiek lgi;6ck is voltak erre életük árán is, bi,
§zen nem abból a fajtábóÍ valók voltak, akik a halált cmlcgetik.
nrég mielőtt meghaltak volna!

Rajvonalba íejlötltek, ,,Yékony Vörös Yonalba" - ahogy
késöbb leírták (t" i. zubbonyuk vörös volt) - cgy kis, kiemelkedii
terepszakaszon § az oro§z lovasság első rohamát olyan jól irárry,
aott és halálos tiizeléssel fogadták, hogy a többi támadá§t jó-
idórc ethalasztották.

A brit fóparancsnok, látván a veszélyes helyzetüket, a ,köze-

lükben táborozri nehéz lovat-clandárhoz küldöncöt futtatott, bogy
siessenek segítségükre.

A nehézlovasság már majdnenr felsorakozott a tírtrora mel,
Iett, mikor hirtclcn a halmok közül fél mérfölduyirc felbukkaut
a nagy orosz lovas haderö cscndcsen feléjük közctcdő i,lc.

§cailett táboraok nem vesztette el fejét, s egv piltanatig
sem habozott.
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Az ellenség a felsorakozó lovasszázadok- halszárnyánál volt.
Parancsot adott, hogy balra, vonalba fejlódjenek s a szokásos
,,lépés" majd ,,vágta" helyett a kúrtössel azonnal ,,rohamot" fu-
vatott és lovával a"onnai az ellenség felé fordulva, nekiugratott
vezérkari tisztjével és küldöncével,

Tedd mc5, vagy hali meg!

A dandár észrevette, hogy mekkora a baj. Nem visztegették
az idöt, hogy egy vonalba fejlődjenek, ezzel }ok időt vesztettünk
volna, hanem mindegyik lovasszázad megfordult, s szomszédja
felé felzárkózva rohamra vágtázott a tábornok után.

A medvebőrös skót lovasság vörös zubbonyban, szürke lovai-
kon az elsó sorban voltak az ,.Inniskilling" dragonyosokkal, mö-
göttük az 5-ös gárdadragonyosok, s az l-es királyi dragonyo§ok
nyargaltak vörös zubbonyban, tündöklő sisakkal.

Nem voltak összesen többen, mint háromszázan, mig az oro-
szok tizenkétezer főnyi zárt oszlopban közeledtek. Ugy látszott, a
túlerővel szemben, a britteknek meg kell semmisülniök.

De a tábornok tudta, hogy minden lehetőt el kell követnie a
,,Vékony Vörós Yonal" eltipratástól való megmentésére s a kato-
nák tudták, hogy ,,roham"-ra kaptak paranc§ot s kötelességük: a
parancs végrehajtása volt, nem pedig a veszély mérlegelése. Igy
tehát táma_dtak.

Áz oroszok nem kevésbé voltak meglepódve, mint a brittek.
Egy-két percig tétováztak. Egy tiszt sem vezényelt, senki

nem tudta mitévó legyen, de a kóvetkezó pillanatban a mennykó
közéjük vágott:

Scarlett tábornok és a törzs ott termett, kardcsdtiogással és

megsemmisító szabályzással áttöriék magukat az elsó sorokon s

kóvette óket azonnal a szürke skót lovasság mindent ősszezúzó
nehéz roharna, a vérfagyasztó csatakiáltást üvöltó ír lovassággal
együtt.

Ez a roham meg,rendítette és lehengerelte az oroszok lcgna-.,
gyobb részét, amint az oszlop közepébe belehasított s lökést adott,
az egész,tömegnek, mert az orosz haderő mindössze egy nagy,
négyszögletes ember- és lótómeg volt.

A mi rohamunk * épPen azért, mert igen kis egység táma-
dott, * ax otosz ólsorok közepébe tört, úgy, hogy az ő kéi oldal-
szárnyuk elórekanyarodott, mint két átöleló kar, De épp ez volt
a vesztük, hogy így tettek, mert ezeket kapta_ el a mi második
vonalunk: a királyi dragonyosok, 5-ös gárdadragonyosok, s az it
dragonyosok, akik felgönyólték óket s keresztül nyargaltak raj-
tuk, óriási zűrzavarL idézve elő.

Ezek a heves rohamok * ,tgy látszott, * hogy a nagy oro§z

törpeget tántorogva visszanyomják, mikor a kritikus pillanatban
a 4-es dragonyosoknak még két nehéz lovasszázada belerohant az

orosz' oszlop jobboldalába, teljessé tette a felfordulást.
Ismét megtántorodott az oto§z és néhány perc mulva fokoza-

tosan szétszóródott a halmok között, eszeveszett iramban mene-

kúlt el a csatamezóről.

Az egész ütközet mindössze rryolc pcrcig taított; a brit vesz-

teség ötven halott és sebesült volt. mig az oroszok közűl négv,
százan estek el,

Ez az ütközet is, mint a Trafalgári és sok más brit gyózclem
megmutatta, t osy j9 és bátor vezérrel, kit olyan emberek követ-

nck, kikben meg lehet bizni, hogy.:''paranc§ot teljesítik: túlsúll-
ban levő erőket is mcg lchet tánra<lni és mindcn esetben gyózc-

delmesen kikerülni a csatábtil"
Fcgyelem nélkül mindezt nem lelietetÍ volna megtenni.

,t T§§GEltÉszlix trÍjsÉGE
Sir Christophet Myngs cgyike volt a Brit Tcngeré§z€t ll.ye r§

,,tengeri nredvéinek" a régi időkbcn.
1666-ban esett el egy tengeri csatában. Egy golyó a'torkán

megsebesítette. de ujjaival összeszorítva vérző scbi,t, lrarcolt to,
vább, míg cgy második lövés le nem terítettc és rövidcsen ezután
sebeibe belchalt. A nagyszerű, bátor és szigorú vczi,tót cnrbcrut
rajongva szcrettók.

Holttestilt partraszállították, hogy Londtlnbarr temessék cl. s

a temetés alkaimával egy tengerészcsoport járult Sir W. Coverrtr,;-

k<lcsijához s a vezetőjük azt kérte: járja ki nekik a király cnge-
dólyét s kapjanak egy kiszolgált öreg hajót, mit gyujtóhajónak
használnak fel, s mellyel az ellenséges flotta közepébe vitorláz-
ván. azt tüzbc boríthatják.
, Tudták természctesen, hogy mindnyájan ott pusztulnak. de

mindezzel ncm töródtek, csak megbosszulhassák szcretett vezérük
halálát. A vezetójük iránt való hűséges. finom lélek vez€tte eze-
ket az egyszerÜ tenge\Ógpelct arra. hogy czt megtcgyék s az ő

hüségük - és ncm a tiiffi7ú'"rigy - mindcnkinck pólda arra. hogv
milyen hüséggel tartozi,k minden ernber a vezetójónek, bármilyen
hivatása is legyen. §e a hibákat keresd bennök; jegyezd mcg a
jó tulajdonságaikat s ragaszkodj hozzájuk jóban-vészben. a jó
cél érdekében, melyért együtt dolgoztok te ós ő is, akár a Haza
vó<lelméről, akár egy rragy közös mestersé6Jró1 legyen szó.

1
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Kik a magyar hűség példaképei ?
Az angol cserké§zek előtt Balaclava a hűséges kőte]ességteljesítés. pel9qjl. A _nragyar
cserké§z a törftfi6-1em s az elm,últ világháborrisokezer lnagyar hőseitől pélcláltra tekintlret,..-

Melyek a magyar c§erk_ful példaképéül szolgáló magyar ,,Balaclavák'l ?
pá]rvázflot hirdetünk. melven mirrd(rn fi{rolvasónk résztvelret, I. díj : 30.-* P. Il. díj :
15.:- P, III. díj : 10.- P. Határiaő novetnber 5,
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PA]TÁS SEGÍTS ! VESZÉLYBEN VAGYUNK l ]EIJENTIGZETT TITOKZÁTOS

Felvillanó alig észrevehető fény szűrődött ki két második
emeleti ablakból.

- No megint, gyerünk csak !!!

" Lihegve kaptattak fel a második emeletre. A felvert
kapus, meg Nagy XXll. János - Felrántották az aitót . , .

Rettenetes . . .

Hatalmas szőrös kéz húzódott ki az ablakon s a kézből
fénycsóva yetődött rá a szerkesztöségi szekrényre....

A fény kialudt. Éles csattanással zúzódott szét valami az

utcán.,, Odaugrottak az ablakhoz, Fekete szőrös te§t

kúszott le a ház falán, majd görnyedve eltűnt az utcasarok

mögött, . .

Felkattantották a szobában a villanyt. Borzalmas kép . . .!
A fiókok felforgatva. Az egyik sarokban még vclrösen húnyó
kéziratpernye, s amott négy-öt hatalmas nyom húzódik
egészen az ablakig. Repedezett fakéregdarab odaszúrva a
szekrényaitóra. ,Hatalmas vörös kör, benne még most ls

vörösen csepegő tőr. Alatta nagy ákom-bákotn betűk:

A MAGYAR C§ERWl TÖBBFORDUI ÓS, EZERPENG Ő S RE] TVÉNYVERSENYE
Kipp-kopp.,. Kipp-kopp...
A viharelótti, fülledt éjszakában kísértetiesen kotyogtak

a falábak. A hold sápadt vigyorral bulkált az utcaszögleten's
röhögve telepedett a púpos falábas bozontos üstökére.
A Cserk§lház előtt tartott. ,. A magasba kémlelt. A hoíd
lekrjszott az üstökéről a bal képén lévő hatalmas forradásra.

- A betyár hétszázát, dögrovás lesz - szakadt fel
hörögve a melléből... Sietve kattogtak tova a falábak...

A hold beugrott a szurokfekete felhők mögé. Süvítő szél-
roham iramodott végig.az utcán. Kövér cseppek pettyesre
íröcskölték az utat. Mélyen zen8ve kongatott tizenkettőt
valahol egy falióra . . .

Óriási csattanás ! Megrepedt az ég !!! A villám a zúgó,
csapódó esőszálak sűrű függönyén keresztül, megvilágította
a Cserk{s:rházzal szembeni kapu alá húzódó rendőr kék,+
zubbonyát. . . 

*

szurok sötétben aludtak a cserkésziráz második emele-
tére vezető lépcsőfokok. ÍÉ

Krrr... Krrr... Sssszi,.. A második emeleti vas pad-
lásajtó alig észrevehetően ny,ílott. Keskeny fénycsóva lopa-
kodott a szemben lévő ajtóra.

,,MA6YAR csERKÉ§.z,, szERKEszTŐsÉcE

Jack... Jack... hol vagy?... Jack... Jack... gyere !!!

§uttogó híüás fúródott át a sötéten s tyenge lánccsörgés
vegyült hozzá...

Kéiíe|€te árnyék hrrzódott be a Szerkesztőségbe.
lt

Hatalmas durranás !! A ház elótti villanylámpa darabJai
csörrenve zuhantak az úttestre . . . Utána mély csend, csak a
zuhogó eső veri egyenletesen a koromsötét utcát.

Nini, nézd csak mi az ott fönn ! Tán csak nem ég ott
valami !! Morgott magában az esóverte, kapualáhúzódott
kékzubbonyos.

ürörr A Ml óRÁNK l vÉGRE KARMAINK KözöTr vAGyToK !!! DöNGő LÉpTEKKEL EZREN És eznrN
}4ÉNETELÜNK ELLENETEK ; KÖlrŐK, lRÓK, NYoMDÁszoK ; TENYERÜNKÖN A TlToKzATos VÖRÖs KÖR. . .

RESZKESSETEK, REMEGJETEK Tl szERKEszTŐsÉct KUKAcoK s Tl VAKMEnŐ olvnsÓK, BEFÉRKŐZTÜNK
soRAlToK KÖzÉ; rÁnsRtN r.§§4" szÓVAL JELENTIK, HoGY ELVÉGEZTÉK FELADATUKAT; PERSZE _
NYoMoRoNcoK - NEM ls SEJT|TEK, HoGY MILYEN UToN, PEDIG MINDNYÁJAN TUDHATNÁToK; M|NDEN
,,KÉ.Lz" EGy-EGy MINDENRE ELszÁNT vöRös KöR TAGTóI_ Jött. c§AK LEGyüNr NtNoNyÁJAN EGvüTT,..r-üí-mnJo n LEszÁMoLÁs óRÁJA ; FELTÁMnDUNK A SöTÉTBőL, JövüNK, JövüNK REszKEssETEK. .. ! !

v. K,REMEGJETEK. . . !!
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- markót n nyomra,v erueűőnek !
Pajtás, terád is számítuak! Veszélyben

vagyunk! Scgíts rajtunk!
Titkos kémeink rájöttek,' hogy a Vörös

Kör tagjai a ,,Magyar Cserkés_z"-ben köz-
tiX, r,ogy kégzen. vannak, 'ffinden cgyes
,,Kélz" egy.e§y ismeretlen ellensé5t6l jiin.
Segíts pajtás megállapítani, hány ,,Kész"
van a ,,Magyar Cserkész"-ben, mert any-
uyian tettek jelentést fr7érüknek.

Minden ,,Kész" rzámít, még lra nem is
áll kütön, ak??fi-ot van a lapban. Tehát pl
a fedölapon ,,Magyar Cserkérz" szóban.
vagy ezcn az <lldalon, ,agffit nincsen
összeírva í8y, Cserkészek érzszerüen. . "

stb,, rtb. A iontos á rrogfifiyamatosan
olvasva a sorokat, illetve a bctúhet egy-
más után, hol jön öseze ez a négy betű.
K, É,, s, Z.'-T-áiá;;'}i.rók a Vörös Kör szervezet
tagjai! Legyetck réscrr!

Mindcnli pályázbet, aki cral alnr (te-
hát pl,nem cserkészekrpapák, mamák is).
A f€ltét€I csupáffi, hogy az M. Cs. hátstl
1apjának a sarkán lévő körszelvényt ki_
vágja és fclragasztva bcküldje.

A rejtvényverseny egyébként több for-
dulóbót fog állani,

Az elsó forduló, tehát a mostani szám

,,Magyar Cserkdsz"-ben - rrregre;téset ti-
vételesen boríitf-'barr kérjük bcküldeni,
mégpedig a, kiivetkczó móclon, A boríté_
kon a clm:

,,MAGYAR c§ERKÉSz,.
tck. szerkesztósógmF

v, *l-"r"ilÍjl;. ,.
A boríték balsarkába kérünk cgy vörös

kört rajzolni. A körbe pedig beleirni cgy
tetszésszerinti arabs számot 1-300-ig,
utána egy tctszésszerinti nagybetút az
abc_ból s ezután pedig szintén egy tet-
szésszerinti római számot I-X-ig.

Tehát pl

B5o A, X ,"gy 254, H, YIII
Mindenki jól jcgyezze mcg, milyen szám

,a]att kiildte be elsó megfcjtését, meit ez
alatt a szim atatt kell a kóvetkezó fordu-
lókban is résztvennie, (A küldó nevét nem
szabad a borltékra felírni.)

Na már most mi legyen a borítékban?
Á borítékban legyen,egy kisebb zátt bo_

ríték. rajta ugyancsak vörós kör ós berrne

a választott szám, Alatta felírás N e v € m,

E boritékba zárt lapra mindenki írja fel
tzép olvashatóan nevét, lakh*lyét, foglal-
kozását (ha cserkész, crapatszámát is). A
kis borítékot ra§árszuk le. A pályázat
u6yanis titkolnn csak a kiválatztott
számok alatt - megy. A lezárt neveket

tartalmazó borítékokat csak a végén fog-
juk felbontani,

Emellett a ncvet tartalmazó kis boríték
mellett, legyen ott a megfejtést tartal-
mazó papírlap. Erre kell riiragasztarri a
lapból kivágott s vörösre fcstctt kórt. ame*
lyikbc választott számunkat szintón lrjuk
bele. El ne felejtsük, szelvény nélkúl a
pályírzat érvérrytelen!

Tehát ismételjük! A név seholsem szc-
repelhet, csak a zárt borítékban. A pályá-
zathoz dsak egy szclvény kell, ezt a meg-
Íejtést tartalmazó lapra ragasszuk. Küliin-
bözó számok alatt rrrindenki mintlen r:gycs
fordulónál tetszós szerint, atrnyiszor pá-
lyázhatik, ahányszor csak akar. termószc-
teren ekhor mindcgyik pályázathoz cgy-
egy az M" Cs,_ból kivágott szclvényt kcll
mellékelni. Egy pályázó több jutalmat is
nyerhet, Takarékossági szcmpontból eze-
ket a kiiliinbózó számú, de egy rzemély-
tól credö megfejtésekct tzabad együtt, egy
borítékban beki.ildcni, de ilyenkor mint a
borítékkülsóre, mint a ncvet tartalnrazó
lezárt borítékra, egymás alá lrjuk a kü_

lönbözó számokat, A megfejtést tartalmazó
lapra ragasatott ozelvénykórókbc természc-
te§en szintérr be kell irni (külön-külón
mindcgyikbe egyet-egyet) a különbőzó szá-
mokat.

Mindcnki igyckczaék. hogy a megfej-
té§t két héten belül beküldje (tebát kb.
a legközelebbi számig), de minden hátrány
nélkül a késóbb hozzánk érkczó megfejté-
sek is érvónyesek.

Sokczer megfcjtést csak rl6y dol5ozlra-
tunk fel, ha mindenki ponto§an követi cló-
írásunkat s így megkönnyíti a munkát,

Ha valaki kérdezni akar valamit, vagy
uem érti a pályázat beküldési módját,
válagztott száma alatt kérjen felvilágosi-
tást a ,.Magyar Cserkesztól". Minden ,kér_

désre a kérdezó számának feltüntetótévcl
fclelünk.

Oldál }lány kész ?

Fcd6lap külsoJc ?

Fodólap bolgcjc q

3 ?

4 9

o ?
6 ?

7

8
?

?

9 ?
1o ?

lt
12

t3 ?
1,1 ?

15 ?

l0 ?

77 2

l8 ?
l9
20 ?

2,,, ?
c,)

23 ?

24 7

li,

!6

28
29 ?
3o ?

Hátlap belleje 7

Háilán kül§ie
?

Pajtáo, nem viszkct a tenyered? Á
nyomravezeiónek

az 19{0-ct

az lS{O-to

tülíöldi tár-

Hogy hány ,,Kész" van a lapban, lgy
küldjük be: ,gF

i

l

l

fíz ropogós §záza,§
üti a markát.

2. dlj: ingycncr réozvétcl
finn olimpiászon.

S. dljl lngycncr részvétel
flno olimpiászon.

l. dljl lngyencr rérzvótcl
rrrutaráron.

6. dti: ingycncr rérzvétcl külíöldi tár-
raruttzáron.

6. díj: ingyencr repülőutazár.
?. dlj: lngyener rcpöl6uiazár.
E. dtj:}ngycaer rcpülóutazár.
9. dlj: ingycncr rcpütóutazál.

l0. dij: lngycncl rcpü6utazár.
Ezenfelül felszereléai cikkek. sportcszkö-

zök. ajándéktárgyak t ezer kötct könyv!
Yigyázz. , .! Kéczen. . .! Rajta , . .l Inrlul

a na6y küzdelím*a ,,Vörös Kör" szervc"
zet leleplezésére.
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HIREK
Az ldel nyáron hazá,nkban szóDszártú

lenxyut cscrkt.tli,]atzctíi vctt rÉszt a lnil{yilr-
lctrsycl l:st,ictibttrrrzásrlrt, I jril sikcrü'lt
c§er01llbOíoZii§ vi§§?harl§j,J,kónt u Kattowic-i
lcngyeI ráditiban műstrtrts e stély kcrctébcn
szilmrrltak be a tálroruziisrtil.

Orrrzriglls tllozí1.1lonr rr bttlcgeíek rtregcl6-
z_ósért. Á lrelves közlekerlésre és a lrnlcsttck
elhárítására irevcl6 {rjszerű és nagyjelentó-
§égü lilozgalmát indított az C)rszágos Köz-
egészsúcüíi.vi l,)gyesület. b)nnek sorírn rajz,
é§ vcrsiiólvrlzrrtót hirdctctt s az abban részt-
vevó tirrrűlókttak az iskolálr írtjórr közlekc-
dési. hrlzl, mcz6§azdasági és ipari lraleselek
ellcrii képsor<rzaiokat arl, hogy azokat k1_
szllazzók-, §zóvcgét és raJzát módosítsák s
ma§uk ls kószltielrck a bglesetckre figyel-
meátetó rffiokat, verseket vagy íordítsák
le a szövciet i<legetr rryclvre s az Iíjúsági
Vöröskereszt központia írtján cscrérc kültl-
iék el külfölttt vasv hazai iskoláknak. szét-
irsztásra 40 képsÖiozatot (2200 ralzot) kap
bármclytk iskóla vagy tfjrlságt egycsület,
ha az Órszúgos l{özegészsógüsyi ligyesüct-
tól (IJudaDeat. Vllt. Eszterházi u. 9. sz.)
levéiben kért s a szétkttldés költségeire 40
íillért postabólyegekben mellékel. Az egyesü-
tet 1000 penfió é}tékú kőtryvct ós íalikópet
tűzött ki-pálr,adíjul oly iskolák és üjítsági
epvesülctck lulalmazásáia, rnelyek a tanulók
teisikerü]tcEb balesetelleni eredetl rajzai és
ve-r§ci köztil nóhányat a íerrti'clmre 1s38.
dv végétg beküldonek.

kerókoúros hutltlátók n llúeskúharr. csonka
Bácskáb'urr Szent-István napián harcszerú
akadálvokkal tarkltott szcnt Istl,án-
kerékpárversenyt rendeztck. A ver§cl§,
amely Asbóth Fcrenc hirlaplró ötlcte volt.
meqlöoó crcdnréllnvcl vópz8dott. F]lsó lett
a $hcialmási 579, lz, Toinorl-cserkészek I.
raia 19lt nottttal. máso<lllr u lifiarlarasi
Ltiventeegyósület l97, harmadik a tatnházi
Lcvcnteeiyesülel 10ti, negyedlk a bács-
almási Tolnori-cscrkészek lI. raja 1,84 pont-
tal. A NIO\'E, leverrTÖ'és cserB(gzalakrrlatok
11 ötös rajegységben vettelrfészt á 20
akadállval meqncbezltei,t 70 knvcs tnvon.
A vcrlcnyt 'iclrobbuntott rrtak, hidak,
árkon, tav-on vdó átkclds, repüló- és gáz-
tánradás, valornint elsőscgélynyrrJtás, íel-
derítés, tcrepkutatás stb. élórrkltették.

A Csorká§lbolt l*nrét ü}utl hltelt. Töhb ol-
dalról meiffi}tlvárruló óhajnak téve eleget, a
Cserkészbolt igazgatósága a közelmultban
elvi]df-ismét a hitelvásárlások cngedélye-
zését -határozta cl, Mlrrden igazolt cserkész-
csapat 3 havi részletre rcndélhot, ametffi-
ben- a rerrdelés összcgónek cgyharmada a
rendeléssel egyldcjúleg befizetósre kertll. a
íennrtt aradó lió t tru}mait össze gnek rnegf (,lcló
részlctekberr való kicgyculítéseórt a Csapat-
szervezótcstület elnöke és még egy tag|a
kdszílzető kezességet vállal. A rcndelésre
t'ulnatkozó kész rryilatkozattzöveg€k a Cser-
bzbolt közpoutiában igónyelltetók. (Buda-

^ pé3t, V, Nagy Sáttdor+t. 6.)
A,,Vógvúrl vorsek" c. ismert kiadványt a

Studlum Könyvkiadri Yállalat (Budapest.

lV, liccskcrlréti uten 8.) a lllag.vur r:sefulzel
rctitle tktrzttsórtr llot,slttot ia, kc<ii]czrnórrrffiak-
cir! ártltt. Hzek rr kiizisrrttlrt, izzó hrrzaíiságtól
1rtfii tött kiiltcrnttn,1-ok rnitrrletr sz|ntlr(l cló-
artásnah éróktei, A kiinyvkiadó vállalat nrtlst
lchctrir.r! tctte. lr<rtrly igrrzoll, cscrktlylcsaptt-
tok rls cscrkdszcx iiz üoisi 1.íi(l Trfiolti-ár
lrr:lvcl,t tll) tiTiúres iiron 'ítcszerezhessók. A
kiirl),v árát 40.41, sz, bianco csekkcu, vagy
ptls[rrutalványrltt ]ehcl, n Slruliunl kiinyves-
iloltjlrlra clküirlerri, arnell,ik a könyvet 1iortó-
tttcIrlcsctt külrli el a tncqretldclórrek.

-llnuvrrr Cserkószl 
*r,úlÉrulnók ! Aláhbí

hiánr"ii'l ]\tltqvar iCíserkéureket megvt'nnóm :

YI. tví.: t,-l0-ig, 1t'-Tól vdgig. VlI. éví.:
,*,o_ic. l2. 1,6.,zl-ig' 22, 24-tól végig.
Vlll. ts IX. óvfolyamot teljesen. X, 9*!.:
4, G, tl, 13, t4, 15, i6, ltt_tól végíg. XI. évf.:
1, ,t -9., tl, l4. 17-től végig. )(lí., XII_I.,
XlV., X\'.. XVl., XVIL, XVlIl. év,
íolyalnokat teljcsen.

Áz otzpernnio letelczóll tanlolyam lránt
érdeklődőket kérjtik, bogy lorduljanak a
szövetséx Cscrkélz Eszperanto Kőréhez,
I]udapesÍ, \'., §!il*v Sáridor-u. 6. A talr-
íolyam résztvcvől--a heküldött gyakrrrla-
tokat kljavítv{r vi§szakapják.

ilúüló-vllkrmoarrlgl üz.le;l,et n},ltott íIorvdth
De:ső dr.. a budapesti líj. sz. E, G. cs. cs.
ncveltie. Á rovialiltántu amatór cserké§zek
nag1,oi jól ismcrik munkásságát. ÖrühÖ[Ünk
arrrrak, hogy ezutírn txerlÉ§Z rádirr-boltunk-
ban vásárolhatunk és rcndólhetiük meg art,
amire épllclr szüksógtlnk van. Á Muggar
(,'ser/cCs.r-izeretettel kiiszönti s sok slkert
klvrlii. Cjme : lJutlapcst, l\'., Mírzcum krt.
11. Ká1,ollí-u. sar<rk. 'l'cltíúrlja száma :

185_, -12{i. -

Keilues Mngy a? Cserfu§_z,l
A ,,Pipacs'|-6rs (a ?64. sL Timotheus

cscs. küIŐntlménge |oglulkozás és §zakmu-
nélküIi, uggnetlezetl ulcaggerekck cserkész-
csaoata. .l(ülönös .örömmcl érlesültem :
miá6n klsnes!í nudri lartózkoddsomkor az
augulzlus '21-!őI -sztplcmbcr \-ig teruezclt
láöor uczelésérc Sárospatakra érkeztan -hogg a csapa! nagg rCize dolgozik, munkás-
tagjáuá iggekszik lcnni a ldlsfldaloflűak,
ATik cddig- a2 ulcán csaDarugtalg most kitlön-
lélc elloolallsáaban kercsik kcnueritkcl, Az
bauik áiitltl:zéűél. a másik malőmban, har-
áőaftc'urasagnáI' magángazdoságban stb, he-
luezkedel! cI. A pillanatryli nagg ídőszaki
munháshiúnu köoilkeztében ők is munkdhaz,
kercselhaz lűloitak. Az áItanilüb ielleglí kere-
scte kepds-(ő P haui), a másiké több (3 P
heli ), da ol!! rendkíuüIi az 6rs östzelélele, olgan
szokallan az, hogg ezek a |iúk dolgozzanak,
uétkc:nénk, ha-' nrunkójuk abbahagyásfua
szóltlanánk lel őket azérl, hogy d teracftrt
táborozúst iuglarlsuk, (l}ár némelyek haj-
Iandók lennénch még munkaltclgüket is ott-
haouni. csakhoau lóhorba stdllianak,) Egész
éuÍ" minkúnk'éredménuét akkol értékcllük
igazán, ha munkára nevelhcljük czekct a liü-
liat, Ez uolt a uelük ualó |oglalkozúsnak eggik
célja is és lgy most örüldilr}, hogy munkában
taldltuk őket. Az iüsebbek, a munkára mdr
alkalmasak, oulamennllien alkalmazást taIáI,
tak. Ez lgazán nagy öröm *zaíumru" mert
atig téleli:zlem lel- eguikríI-másikróI, hogc
oaíaha ís mu/r.d"i tagialehet a lbsad,qlomnq,k.

Ez az öíöm ellcnsírlvozta azt a szomor{t-
§dgomdt. melyet magam is érzek amiaít,
hogg lcrueull tdborozósunkal nem tailhat-
luk meg.

Amínl azonban a munka czen a aídéke n
§rün8íel ., srürel után megtarliuk tábotozá-
sunkrd,

A Muauar Cgerkész seollőakcióla lehelőué
tclte, hogŰ" táborozőffnkat'ntegtartőuk, dc -illelékct hclgbelickkel mcgtandcshozoón a ka-
lülméngckel, arra az eredméngre iulottunk,
lnga lnkúbb a táborozást ánlasszu& cl, mint-
scm a liúkat a munkéból ualó kilépésre buz-
dllsuk,

Alokk:al a |Iúkkal, akík nincsenelr mun-
kdban (3--4) : mozgótáborba- indulunk aug.
2ő-én, Ulirúng: Sárosptak-Herccgkttt-
Makkoshotyka-Koaácsuágás--PáIhaza é5
uísszo Súrospatakra, A ldhorozós idcie:
auguszlus 25-28. Napok szána 3,

Az adomángokal a megtartandó tüorunk
ted.ezésérc haszttáljuk |eI. A Pipacs-munlta
nem szüncful, s6l most kezdfitlik igazdn a mogt
mdI munkdr i|iukkal,

E küIönös összelllelü uapat munkáIkodő-
sdnak leglagpobb lútható eredmónye az, hogy
a tóhorozást a csapat tagjainak munkúban
Iéte mioll kellell elhalasztanunk,

§drospoío&,, 1938 auguszlus 2lt.
cserkészüdoözlellel :

ffiá, raU- ,,Pípacs" lúborparancsnolc.
IY, éu|. rel, leológús.

Olvaslad alg.oldalon a Voros ko*?
Jaj de iegalmas l

tTT JART A ,,vöRö§ KöR"!l
Az e|sö emeloton. r §zobortól balrr lévö

két ablat a lll. C§. 6zort§§ztő§ó8elt

tfiox t6gclycs lxlnrtvaszappnn tulnJrlon*ógnl :

Ncm larlaltntr; faggyút, tchÁ| sohasom
avasodík meg é§ rrem vállk kcllt,metlen
szagúvá. -_ Ncm turtalmaz lrigoí, tehát nem
cslpl az arcot, _- Enghe, larlós haboi ad,
mely nem szárad mcg, - Iiellcmcs illalú,
melyet sohasem vcszlt cI. - Ha velc borot-
válkozunk, anunk puha marud, nem adlik
éxlesaé, - OIcsó, nrlúel ogy tégcly hcti négy_
szerl borotválkozrltnál cgy szcnrélynek cag
eszterukíg elcgendí. - * Kezolése íicllc és
trygidnikus. - Guzdag olajtartalmánál íogva
ki|ünő, hatástt.

Üvegcse"ép rejtett veszély !
Éiiel az úttesten alattomos ellensége
mÜde., kerékpárosnak. A fényerős
Bosch vilásítással azonban elkerüI-
hcti a veszélyt. Ezért minden kerék-hcti a veszélvt. Ezért mi
párra jó Bdsch világí-
iást! Raktáron tartja
minden kerékpárszak-
üzlet.
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(ilmndzlumosztályozás. A tanulók osztályo-,zásállál a következó szenlpontokat veszik
íig_velembe:

A rendszereíet elblrálása a következ§
szempontok filgyelembevételével történik:

1. a tanuló testi gondozottsága,
2. ruhájának gondozottsága,
3. könyveinek, író- és rajzszereinek gon-

dozottsága,
4. dolgozatainak és rajzainak kiállítása,
5. iskolábajárásának pontossága,
.6. a reábfuott (pl. hetesi) teendók el-

vegze§e.
A magauiselel elblrálása és a magaviseleti

,érdemjegyek megáIlapítása a tanuló alább
íelsorolt vonásai alapján történik :

1. valláserkölcsi meggyözódés,
2, nemzethüség (hazafias magatartá§),
3. jellembeli tuIajdonságok (egyeneslelkú-

ség, jóindulat, al<arati fegyelmezettség, tisz-
telcttudás stb.),

,4. kötelességtudás és §zorgalom,
5. magataítá§ az iskolában és az iskolán

kívül,
6. a tanulótársakra gyakorolt hatás.
Az előmenelel elbírálása és az egyes tan-

tárgyak érdemjegyeinek megállapítása a
,következó szempontok ligyelembevételéveI
történik :

1. a tanuló tárgyismerete,
2. felfogó- és ítélóképessége,
3. érdeklődése és íigyelme,
4. kifejezőképessége,
5. önállósága,
6. kötele§§égteljesítése.

KULUGY| }llREK
Amerlkni eserkósz leve[ezni szeretne bé-

]vescvüitó ntacváFbserkésizel. adatai : neve:
Frin*li j.. Pen]iá, címeí-274'ttayard Road
Upper Darby, Pennsylvania, kora: 16 év,
levelezés nvelve : anpol.

Belgiuml-cser!É&, iXi rZ éves| gimnazista,
levelezést kczdffi hasorr]ó korú magyar
cserkésszel. Érdcklódók jelentkezzenek a
külüfií'üezetónól.

,á# ;íIifu il "?őil,To,i u 9;g:if ,ffi (ffi 
;í],

Castle-barr (iricíf, Skócía). Az összes tábori
köItségek, belcórtve bármely angliai kikötö-
tót való oda, illclve visszautazási költségeket
négy augol íontba kerülnek.

Angol levelezöt keres George Hggute 77
éves ausztráliai íiatalember. Kedvenc §portja
a lovaglás, tennisz, kricket és bélyeg.
Bélyeg--és levelezólap gyüjteménye is van.
Címe l G. Hggate 140. Alexandre Street.
East St. Kilda-S. 2. Yictoria, Ausztrália.

A Magyar Bélyeggyüjtó §gyestiüetek Szöi
vetsége május 22- .30 napjain tartott IIL
Országtls }íagyar BéIyegkiáIlítás alkalmával
20 f.-es emlékbélyeg blokkot hozott forga_
]omba a posta. A blokk fehérszínű, vízjeies
papíron, raszteres mélynyomással készült.
A blokk íelirata: íelsőrészón:, IIL Orszdgos
RélgegktáUítás * Budapest. Alsó részén:
Az" Euchari§ztikus Kongresszus alkalmából

- Szent István király jubileumi évében -1938. l\Iájus 22-31. volt forgalombarrr
A kiállítás tartama alalt az alkalmi posta;
hivatal küIönlóle betúzéseket alkalmazott.

I

A székesíehérvári országgyüés alkalmával
-- aug. 18-án - az országbázi postahivatal-
nak székesíehérvárott működő kirendelt-
sége, valamlnt a székesíehérvári 1. és 2, sz.
poitahivatala különleges a]ka]nri bélyegzót
használt.

,}

A Magyarok üIágkongresszusa alkalmával
-- aug. 1-21-ig _. a Pesti Vigadóban fel-
állított postahivatal alkalmi bélyegzót hasz-
nált- .*

Az Országos Magyar Lövészszövetség
által rendezett nemzetközi céllövóverseny
alkalmából a lótéren íelállitott postahlvatál
alkalmi bélyegzőt használt.

i

,,Kölpsey Ferenc Centenárium" országos
Himlrusz ünnepsége a]kalmából - aug.
19-én - a hely§zinen felállított postahivatal
különleges, alkalmi béIyegzést használt.

.*

A Szent István Emlékév Nemzetkózi
Repüótalálkozó népszerúsltésére aug. 7-
14-ig a budapesti 62. és a72. sz. postahivatal
a postai küldemények egyré§zének lebetü-
zésóre különleges bélyegzót használt.

i
A VIII. Filprok bélyegkiállítás színhelyén

aug. 12-21-ig működött postahivatal al-
kalmi betüzést használt. A megnyítás napján
lilaszínú íestéket használtak. EzenkiviJü aug.
20-án ezektól kül§ubözó bélyegzót használ-
tak.

A balatoni ,,IY. iemzetközi Sporthét"
alkalmával a siófokfürdói postahivatal aug.
28-tól §zept. 4-ig különleges bélyegzést
használt.

*
A debreceni reformátu§ kollégium fenn-

állásárrak 400. évfordulója alkalmával ki-
bocsátott emléksorozat október 1-tóI kap-
ható és 1039 június 30-ig marad forgalomban.
Október 4-én és 5-én Debrecenben alkalmi
lebélyegzés lesz.

Tömegbélyegek, régl levelezéset, bé,
lyeggyültemények vétele, eladásar
cseíe. szilágvl Béla bélyegkereskedö,
Büdare§t, IY., Kossuth Lalos,utca 7.

]

Arkaul Arky Zoltr{n, nyug. m. kir. honvéd
.őrnagy, a budapestkörnyéki IX. cserkéso_
kerijüet sok éven át volt ügyvezetó eln6ke
szeptember 13-án elhúnyt. Temetésén nem-
csak az uiDesti cserké§z,csapatok, hanem a
Cserkészkóiüet és a C{EíRésiszovetséa elnok-
séseÍ§*fiie g j elent, b o gy tlleJez é sre j u"tt assá k
,azt a §zeretetet és ragaszkodást, amellyel

*:trrí:lt1, 
g5gr4í8,tiszt a cser_készet iránt

mqhlárrade tnálu o fue*zr?

Magyar béIyeg$írer.
AuÉ|usztu§ hónap második felében a buda-

pesti J2. sz. postáhivatal ,,Az emberszeretet
csoddi a Nemzetközi karitász kidllíldson"
szöv€gű hirdetés-betüzést hhsznált.

{.\
Áugusztus hónapban tartott nagyobb-

szabású ünnepségekkel kapcsolatosan 6, 10,
76,20, 32,40 és 50 í,-es értékjelzésű, 100 o/o-os

íeláras Szent István emlékbélyegeket hozott
forgalomba a posta. Az egész sorozat nyolc-
szlinyomásrl blokk alakbán, a 10*1O és_ a
20+i0 f.-es bélyeg rende§ alakban is kia-
dásra kerúlt. A bélyegek dec. 31-ig bárhova
szóIó postai küdemények bérmentesítésére
íelhasználhatók.

*

A Szent István ünrrepségek alkalmából
aug. 12-től 21-ig a budapesti postahivatalok
egy rósze, 15-én pedig az esztergomi posta-
hivatal különlege§ alkalmi bélyegzőt ha§z-
nált.

.dA ,,Nincs ellerrség Bácska földjón" c. cikk lolytatása a 8. oldahól.)

, - Elsö lett a Tomori-cserfuiszcsapat első raja 198 ponttal.
Nagy taps és éljenzés a kffiségÜOt. A MOVE- és Íevente-

versenyzök is bajtársi érzéssel gratulálnak. A mi szívünk meg a
torkunkban dobog az örömtöl.

- Második a madarasi Levente Egyesület l97 ponttal.
(A félelmetesen gyors madarasiak a 70 km-t három és fél óra

alatt tették meg.) Ök is sok tapiot kapnak. Harmadiknak a tala-
házi leventéket hirdetik 196 ponttal, negyedik a mi második ra-
junk, a fiatal Sólyom-örs (2 lelöIttel intult!) 18{ ponttal. De a
másik két fiatal rajunk se lett utolsó, a kemény küzdelemben és
,a 7-ik és 8-ik helyezést érte el.

Egyszerre átétezzűk a költő §zavainak szépségét:

- Ez, jó mulatság, f érf imunka volt!
Meleg ölelésben olvad össze a várakozí feszültség. Kivált,

amikor az elnök kiosztja a díjakat is. A dicsóségen felül minden
íiúnk kapott valami szép ajándékot: ezüst-zsebórát, fényképező-
gépet, töltötollat, höpaláckot, stb., csapatunk pedig az e g y e t_
l e n raj-dijat: a MOVE orsz. elnökség értékes márlánylapú
bronzdombórmúvét kapta. :

(Másnap a fiírkat csak civilben kaphattam gépem eIé, mcrt
]a gondo§ mamák a poro§, izzadt, szakadt ruhában dehogy en-
gedték volna el óket hazuról!)

. Miérú irúuk neg nindczt? - Yigzontlát'lsrat

Nem dicsekvés akar lenni ez a be§zámoló. (Hiszen mi is so-
kat hibáztunk. Lehettünk volna §okkal jobbak is.) Inkább lelkes
örömünkból szeretnénk átadni minden magyar cser!futestvérünk-
nek. És egyben megkérünk valamire : Re*n'dezzeteFTi is hasonló
valamit még az ósz folyamán, Gyalogosan, ha nincs elóg kerék-
pár. (Ha nincs ló, jó a szamár is,) Mi is megcsináljuk 8 órsünk-
nek külön ver§enyét még szeptemberben,

Az akadályokat hétpecsétes titok alatt majd összeállítja a
parancsnok úr. §orraveszi majd fentieken kívül a csapat ereje,
létszáma, terepviszonyok szerint esetleg a céllövést" becslést, cso-
magolást, csomózás't, (ltjeleket, jeladási módokat, nyomolvasást,
mászást, fónyképezést, tűzgyujtást, túzoltást, sátorverés| hordágy-
készitést, betegszállítást is.

Ha közben még egy éjszakát is kinn tölthetnétek a szabad-
balz az volna ám pompás valami! Milyen szép i* az őszi magyar
csillagos égbolt! A Hadak útja sohase tündöklik úgy, mint most!
Rendezhettek azután a csillagok fényénél támadást, nyomolvasást,
sátorverést.

Megemlitem még, ho6y a ,bácskai Szent lgtván Kerékpáros-
emlékversenyt rendszeresítik. Jövöre más rltvonalon, más akadá-
lyokkal, éjszakázással egybekötve legalább 200 versenyzó indul.
Délmasyarorszás cserkészei! Töiietek. szeretettel várunk! Szerez-
zetek ÜÍcsóséget'a csEíF66zné"vn"ei. Készüljetek és _ gyózzetek!
Ezzel is liúcsúzunk tőlÉtéF

* Viszontlátásra! 
(sz€rző rdzáva] és íelvótelelvel)

22



Léglolíalrnl íábcrrl
A butlaucsti csr,rkdszkcriilet cscrkcszcire

r,árri lég,rlialnri felíttiiTílk arra irrdíttfifik a
,kerület vtlzet(iségét, hog1, havotlta cgyszer
légoltalrni tiitbort rendezzen a tlárshegyi cser-
ké,szpltrkbaln. A }ósoltirlrni tábor mindcu lrilnap
első szomlratján 18 tjrakor kezdőtli,k és mír,s-
nap, vasárnap 15 órakor icjezíidik bc. Ilészt-
vrltet milttlcn igazolt cser_lg\?,, örcgcscrkósz
és cscrkúsztiszi, }rr czt iicki paratlcsnífR-á
mcccrrxidi. 

-- A lógOltalmi táborba jeIe ntkez-
hct csitp.tt-, raj-, őrs- vagy\ e8yes cscrk_{s7
is, a julcntkez-és határidejo a hónap "ö]-só

vasírrnapját m.egelőző kedtl (bezárrilag). Je-
lentkozni már napolrkal, }retckke,l hamarább
is I]ehet. ajírnlalos is, rntlrt csak meg,ltatíiro-
:zott létszámú cserkoszt tud.rüü foí{lalkoz-
tatni. Jelclrtkezni iLiíöi szóban, lrásban és,távbeszélőn (M. Cs. Sz, I. kerület, Budapest
lX., Sóház-uíca ll. llivatalos óriik: kcdtlen
és pénteken 1?-19 tira.)

A jel,entkczö cserkészck klméletrc igérryt
ncln tartó, mcsíelclőüii*nreleg csr:rkészruhí-
lran, tábori sapkával, éjjelre ta,karóFk*iil íel.
szcrc.Jve ielenne,k nreg szornbattln esto l8
órára a ..Cserkészplrkban", Élclmczésről
minttenki lnirga fríiiiloskrlrlik. A parkban ctt-
kornélküli teát iog csitk kapni vacsorához
és reggelihez. Imtköuyvet, jegyzetet, ceru-
zát mihdcnki htrzzon nagá,val. Mosdó és ru-
hatisztító' fel§zcrel,óst, teának edé,nyt. ivó-

ptlltarat minrlr:nki ltozzon nlagával. í-ehetijleg
mindcrt cserkész, dr: luga.lább rnindcn má-
sódik (ha tii§ffiagy lnírs kiitclékbun ji)nnelk),
hoz,z,tlt,t magával fcdiikiitéshez használhatti
ncm stcril pótyát (500X5-,10 c,t1l kb. 40--60
iillér). cserkészbcrtot. valanrint zsine89t
vilíy köttlcr*Tl éjjc]i rnunkák megkönnyl-
téséhcz., ha trrdunk, ltozzunk villany-, kar-
tlid-, pctríllcum_ vagy gycrtyalárlpát.

Minden cserkész résztvcvő. a bemuta-
tan<tri és^ gyakffilásrrl szoIgáló benzin, kar-
bid. ttrlnit, ioszior, iérnnátrirtm. .harc§ázok
és gázrncntesítö anyag0* költségeinek rész-
heni íedezésére 40 íillért tartozik íizetni.

A lésoltalmi tátror munkateíve üagy vo-
násokban:

l. Lésoltalmi tábortűz.
2, Éjjeli !ésoltalmi feladatok.
3. Mise, IstenliszteleL
4. Légolta.l,nri syakorlaiok kezdőknek ész

haladóknak.
5. Sajátos lésolta}mi gyakorlatok.
6. Nasy közös .légr.rltaimi gyakorlatok.
Mindcn 10 cs$rké§z után a c§apat paíancs-

noka által igazoli"'egy szc8ényebb cserkész
ncrn iizet. Egész szegétty köriil,ményck 'ft-
zött lévő csaDatok |ésoltalmi táborát eseten-
ként bcszéljük mes.

Az ország minden cseiké§zét szívesen
látjuk a ienti leltételck melíéit lésoltalmi
táborrrnkban" $Td$T

b orüf yrl
r§ullplliltlr

Kapható a mngy:rrorszígi
összes -szaküzletekben

*A SOKOLDÁL(í HŐPALACK
A vil}amosságot használó közönség jól

ismeri a villamos hótárolókat, melyek örven-
"detos módort rrapról-napra jobbalr terjednek,el a há.ztartásokban, konyhákban, íürdó-
,szobákbart, iro<lákban, középületekben, kór-
házakhan, orvosi rcttdelőkben, egt,szóval
mindenütt, alrol azortrrali meleg víz - talán
jobban mondva, forróviz - szolgáltatásra
szüksóg van. Ezek a vil]anros hóLárolók,
mint tudjuk, igen jó hőszigetelő anyágBal
körülvett többé-kcvésbé nagy cdények,
melyekben lraponta rclrdszerint egyszer, --
íőkép az ójjeli órákban igen olcsó villanros
tarifa mellett a bcntre levő vizet felforraljuk
és épperr a felépltés kiilönle$es kiképzóse
miatt a felforralt ,t,izet kb. egy napon át
majdnen az eredeti hófokon ntogtartja és
így a forró vízszolgáItatásra mirrden pilla-
natban készen áll. A gyakorlatban ezen
villamos h"&ffuotók általáÉán sokkal íorróbb
vizet szolgáltattrak, mint modern házakban
,alkalmazott ,,melegvíz"-szolgáltatás. Az
ilyen hótárolók a dolog természeténél fogva
meglehetősell nagy terjedelműck, 10--200
liter űrtartalommal és az alkalmazási he-
lyen a falra szokás őket íelerósiteni.

A gyakorlatban, íókép a háztartásokban,
.ígen sokszor van szükség hótárolókra nem
csupán íorró víz céljaira és igen sokszor
elegendó a villamo§ hőtárolók űrtaltalmá-
nak egy csekély hányada is. Erre a célra,valók az úgynevezett bópalackok, melyek
/a-_1 liter úrtartalommal külörtbözó ki-
nitelben különbözó árakon kaphatók. (A
legolcsóbb az Orion 1. sz. /2 litercs hó-
palack, melynek ára csupán P 1.25.)
Ezen hőpalackok a hótárolás minden íaj-
tájára alkalmasak, így tehát nem csupán
melcg tárolására, harrem Ndeg állapotban
való tartásra is. A háztartásokban, orvosí
rendelőkben, kórházakban, szállodákban
antrl,ifúIt; a}ka]mazási lehetósége van a lrő-
palackttak, lrogy azok felsorolása majdlrcm
lehctetlen, felemlltünk néhárry póldál,, mc-
lyek talán újszerűségü|<kel nrcg fogják ra-
gadni az olvasót és utánzásra, újabb terü-
letck mcghódítására ösztönzik.

Ime: A háziasszotry vendégsóget vár.
Küliitlijsen a mai mtrdern vi|ligban, mikor
,sokszor ltilrcs szolgáló, a tcndégsereg kóny-
l"elen-kt:llctlctt nélkülözi a háziasszotryt, kl
állalrrlóan a kottyhilhatr tartózko<lni kény-
telen, nrcrt mclegíti a kávét, lrűti az italo-
kat stb. r\lilyen máskólr alakul a kóp, ha
hőpalackrrktran Inirtden előre, a vendcígsereg
érkezésrl elótt, el van készítve, szépen, ké-
nyclnlcsett, ltem kapl<tldva. (Mctrnyi po_r-
ccllárrt,, 1loharat lclrcI negtakarltani l) Es
milyclt írappálrsan hat. hogy semmirc stm
kcll várni, minden kcllő meleg, mirrden kelló
hideg.

E§y másik kép *- kevésbé kellernes, "--
beteg van a háznáI (vagy a krirházban),
lridcg vagy meleg borogatásokat kell adni
bizotryos időközben. Ismét a hőpalackkal
oldjuk neg a dolgot. A borogató íolyadék
a hópalackba kerül azon a hóíokon, mint
amilyen az elólrás és a megszabott idóben
vattára vagy vászondarabr4 cseppentve, a
borogatást az előlrL módon elvégezhetjük.
Ismét más példa : A víz csak akkbr oltja
igazán a szomjat, ha kelló hófoktl. l'ehát
sem nem hideg, sem nem melcg. Á víz-
vezetók álta1 szolgáltatott vlz azonban
többó-kt,vésbé hómérsékirrgadozásnak van
alávetvc, így aki hajIamos a mcgfázásra,
légcsóhurutra, hópalackban kellóen tem-
perált vizet tartttat állandóan keszenlétben.
De hányszor kclt íel tikkasztó éjszakákon
mirrdcgyikünk és lvott állott, megmelege-
d€tt vizet vagy íelyerte az egész házat, mtg
a konyhában levő vízcsapból a kelló hó_
fokrl vízzcl csillapitotta szomjúságát. Meny-
nyivcl egyszerűbb, ha az éjjelrc szolgáló
vizct hópalackban állltjuk az ágy melló
és mindig kellóen hústtő, szomjúoltó íolya-
dók áll rendelkezésre.

Vendéglókben, kávdházakbart, szállo-
dákbarr sc szeri, se száma a hőpalack alkal-
mazhatósági módjainak, a konyhában a
küIölrböző íolyaddkok tárolása - levesek,
tzószok,-- az asztalokon jégdarabokkal tele-
rakol"t, cgészségre káros ivóvlz helyett hő-
palackban adjuk az üdító ivóvizet. (Nem
kell állandóan ,,friss vizet" hozni,) Fent a
szobákban az asztalokon, az ágyak mellett,
szintén hópalackban kell állni a helycs hó-
mórsóklctű ivóvíznok. hiszcn a szállóktran
a legjobb alvók is rosszul alrrsznak és sohase
fclejtik el, hogy nrilyen figyelmes kiszolgá-
lásban volt részük,,,lrópalackban" taftották
hidegcn az ivóvizét.

Hogy a helyváltoztatás alkalmával, tehát
rlton, túrán, irorlákban, műhelyekben mi-
lycn jól jörr a hőpalackba zárt mcleg vagy
hidcg folyadék ragy ótcl, azt nem kell itt
ktilön részletczni, ez az alka]mazási mód
lnár régen isInert és átnlent a köztudatba,
dc kevésbé ismcrt a hópalack tudományos
célokra való használhatósága.

l.nboratóriumokban, ahol pl. erjedés ellen
kcll megvédeni egy anyagot, vagy hosszrl
ideig kell bizonyoi vcH_vülctc1, lolyadékot
közcl állandó hóIokon t{rtani, Vagy cl-
párolgástól kell mcgóvrri cgy könnyctr illanó
anyagot stb., stb., ntind czen célokra a hÓ-
palack az ideális eszköz.

Csak néhány példírt ismertettünk, de
minden olvasó tuclna rijabb és újabb alkal-
mazási területcket találrri a hópalackok
szárnára ós éppelr (z a nagy. al]ialmazási
terüIet az oka arrnak, hogy a hópalackok
az cgész világorr nallról-napra jobbaIt tért
hódít,anak.

uzEN Az M. cs.
Bánó Gergely. Lapodat továbbítottuk

Kárrtor Gézáltoz, ki a szép kongresszusi
képeket csinálta.,- Szegő Gyula. Lapodat
vettük. Egyszerübb, ha }rivatalos idó alatt
behozod a készüléket a cserkeszházba, hol
örőmmel megmagyaráz24k. --K6326Dg1.A Magyar Cserk_ész ezuton köszöni meg a
táborokból kürdött sok_ jókivánságot. -llorváth l]. Átadtuk az Álatvédelmi rovat_
vezetőrrek. *- lluy vldékl elölizelö. Miért
nem lro<l meg nevedet. - P. S. Prr§zt&,§zer.
Köszönjük a szép versel. - Kissé várunk
vele, mert őszkor idószerútlen. - Karesai
Júnos, §znrvas. Gondolkozunk a lombíűrósz-
rovaton. Eddig azért nem Íó8lalkoztunk
vele, mert az volt a vélemény, hogy azt
rlgyis mirrden cserkész éiti. Ha érdeklődés
van iránta, §ztvesffi-közlünk ilyen írárryr1
cikkeket és rajzokat. Ird meg, hogyan
gondolnád a tovatot.

Maurer Gyuln: A i\Iissisipi szabályozva. *
§zóráily István. Köszönjük kedves leveledet.
Á képek szépek, dc technikádat még tökéle-
tesíteni kell. Egyik-másikat viszontlátod
lapunkban.

Szegéng Elek, észszetűllenüI dolgozik.
csa]t tizenkét készt taldlt összesen
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ROVAIYEZETŐ FODOR ÁnPÁO

A rabszolgatartő) a tolvaj és a szövőhangyálr
Rabsnlgataríd hangyafaj Magyarországon is ól. Az

idegen hangyák munkás csapatait elrabolják és felnevellk.
Ez az ösztön állandó jellegű és a lrangyák élefében a leg-
fontosabb szerepet tölti be. Az iisszes t,öbbi ösztón annyira
eltórpiil mellotte, hogy egósz óletműködésük szirrte csnk
a rabszolgákat beíogó hadjáratra terjed lri. Nem csoda
tehát, lrogy ez az egyoldalúságuk küls6 alakjukon is kl-
fejezésre jut: rágóik a rabszolgavadászat céljaira fegyve-
rekké fejlödtek. Az épltkezést, az utódok felnevelését ós
ezer más teentlőt rabszolgáikra kényttlenek bízni.

I\íég enni scm tudrrak magrrk. I-Ia néhárry rabszolga-
tartót elkiilönítünl< rabszolgáiktól, még akkor is éhen
pusztulnak, ha bőségesen val élelmük. Pedig szervezeti_leg
kó;resek volnának rnaguk is táplálkozni. Ha a rabszolga-
tartó véletlenül rnézheu va1y egyéb élelemlrez ér, száj-
részeivel valamelyest nyalogatja, egy másik hangya megölé-
sénél is jut rrénri táplálékhoz, de ezaz esetleges élelenr még
korántsem elég. A ra}rszolgatartó hangya feltétlerrtit íiiggő
viszonylra kerül rabszolgájávat. Az rrrak sem szatratloli,
mint sok nrás esetbetr, hanetll rá vannak ut,alva lniuden
tckinte tben rabszolgriiltra. Ezekct tchát a természetben
sobascm fogjuk rabszolgák nélkül, önállóan talální.

Tolvai hanggúk-
nolc azokat, nevezzük,
ruell,trk rnás hangyá-'
kat lopnalc trreg és
íg1, fertezik életsziik-
sgglettliket. .\ kisztl-
tnelt áltlozatok bo-
lyait aláássák, Itogy
ilynódon jussanak
.zsáknányhoz.

A lrtllunk ólő
hangyák legki.sebbje

sztíkek, Ezek egészen nylltan torkolnak a nagyobb fajták
pagyobb íolyosóiba. Egész lrátran szaladgálhatnak tchát :t

nagyok lábai között, mert mire észreveszik őket, nrár
m§§§ue vannak és eltitrrnek szűli folyosóikban.

A legtlrrlekesebb építkezósi módja a szöuö hanggának
van. A szövőanyagot nem az állatolt, lranenr lárváik ter-
ntclik és a lárvákat használják íel a ször,éshez i§. ,Az összt-

szövendti ler,elelret először a kelló távolságra hrlzzák egy-
tnáslroz és eblletr a lrclyzetlrctt tartják, l7a ez nrcgtörtónt,
jón egy c§apat, melytrek trritr<lcgyike egy-cg}, Iárvát tart.
a rágója között. Ezek a ltlvclckrtl riigzítili a lárváról lt-
gombol,l,,itott. íorralat és a fonal r,ógót rigv crősítik |e. lrog1., a
lárvát a lcr,éllrez nyonrják és ragasztják. §zt riz irle-otla
futva végzctt mtrrrkát nrintladcl,ig fol1,|atják. rníg kellö
számú íorral egészerr összeálló fonatlékot rretrr k(.1lee.

Iigy hangyaku-
tató felbontott egt,
ilyen lószket. ós l
tört.éntekr{il kiivct-
kezőleg számolt be :

,,}íialatt a bol"v lakrii-
nak zölnc a vár yó-
clelméhez lálott, eg1,
kis csapa1, kivált a
hadakozók, ktizü] ós
a felszakított rész
felé tőrtetett. A sza-
kadás metrtén mind-
két oldalon cgyene§
sorban állottuk fcl ór
a repcdóst teljes erejiikből összehúzni iparkodtak. Ezt tigy
tették, ltogy lábaikkal az egfik oldalon m€Bkapaszkodva,
a másik oldalt erős rágójukkal közelebb húzták. Amint ez
megtörténtn újabb hangyacsapat közededett, a rógi szöve-
dékmaradókot leszedte a lcvelekről és a lehán,tolt rósztket
ledobta a fészekról. Végre rijabb lrarrgyák érkeáek tárvák-
kal a rágólkban és összcfoltoztáh a repedést. Ilöszler Pál

I tduajhangye féuKe

nű, apró csomós han§},a, képviseli ,r',u';'i'Í1l]'iffi;Í[
íaját. IJzeknek (,lctnró<iját a lrírcs han§},atudó§ és alkohol-
ellenes orvos, }'orel ,[gosí írta lc. llrir az az egyszcrű nreg-
íigyelés is, hogy ett az apró. J. |,/r-"-2 rnm ltosszti hangyát
mindig nagyobb fészkekben vagv azok közclében találjuk,
nagyon gyanussá teszi őket. Hogy a na6yoblr fajtált fd,sz-
keit nenr azok jobb trőmérsékleti viszorryai miatt, kedveti,k,
mint sok más vendéghangya, abból tűnilt ki, ltogy nern
mindenkor a nagyobb fajta bolyában, hanem annak köz-
vetlen közelében, sokszor sokkal hátrányosabb elhelyezés-
ben tanyáznak, Ez leginkább az erdei vörösh,angyák szom-
szédságában figyelhető meg. A tolvaj lrangya a szomszód
vagy vendéglátó hangyák petéit lopkodja a maga élelmezó-
sére. A tolvaj hangya.igen apró, tehát folyosói, járatai

Telüt hnjáh, alul sűaek.
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A Mrgyar Cserkészrzövetréc ÁlIatvédő
B|zott§áca, nlint ilz Gffiígos Állitvédő Eeye-
süiet jocutr]da, átv§tte és telíesiti nnlulk
fe,l*datait. Klvánatos tohát. hoí{y á,llatvódő
fársada}rrrunk ezt a közületet tánm§assn,Az cgy*beulvadás után , kiirlcvólbell kérle
erro a volt országos Allatvédő E§yesület
t&.gi&it. Az állatvédő tagok a Magyar §scr-
készv.övetség új alapszabályzatn szerint a
T7Ttohitaí{ok közé tartoznak és a szövetsé,N
állrtvédel,rni mu$kájában készt vcsztrek s az
Áll§tvédö Rizottsltg ta§jái'közé vúlaszt_,hatók. Évi tassási díj 4 P, mint a réxi
egyesü}stben. lgazolványt kapnak é* exy
évig ingyen kapjík a Magyar Cserkésa-t,
mely éverrkint ?ü szímban iclcnilr rnffié.s
3--i3 olrlalnyi Allatvédelcm címú részt taí-
tal,maz. kérlülr e nsnre§ á}latvérlelnri töreh-
vések . szíves tá,rnogatiisát.

C§engőt iegyünk a m|§§kák nyek.lbá r
mad8r.k védolmér€. Ismcriük azt a íéxi me-
§ét, hogy az egerek c§§ngót a,kaítfffu tellnia mac§ka ,nyakára, de a kivitelre ecyik
sem vállalkozott. Most §tavel1- kanadli vá-
ro§kában (Alberta állam) az ottani ílla.t-
védó egyesütet jaya§laiáía szabályrendelc-
tet hoztak, hogy g medarak életbizlonsísa
érdekébeu csengetyüt .kell tenni a mnc§kák
nyakára.

A móbet véd€|me. Schi,ller Aurél. a cukor.
bizottsás alelnüke lé§zlet€§ útbai§sultá§t
tett kózz6 a ,,Magyar Méh" aususztusi szÁ-
má,ban a cukorkioszlás újsbb rendjéról. Az
idén aa akáctirágot a fagy, a hársíaviráxot
a forróság tctte tönkre és rnéheink különö-
sen rá lognak szotutni az etetésre. A iöld_
múvelésügyi minisztérfum óvenkint kedvcz_
ínénye§ cukorrnennyi§éget szokott kiutatlii
e cé}ta a móhésze"knek.

ó*,
ószí széL .. őszá szél . ,.
l*Perdül a falevél.

' Rőt űg eriJő, tőt az ü)ar,
Mínd.ent gíz-gaz és gyom tahar,

Uándorútra hél a gótya,
S kis ereszünk víg lahóia.

ószí szél,., őszí. §zóI...
Rázenrlíted - iön a téI! .,,

Radlányi §ándat

Faüttgt&, erdőiltó§. ltt az ideie a faülte-
té*nekl A iaültetés állatvédclem, mert ,a
lák és bokrok búvóhelyet" véde}nret, ié§z-
kelóhefuet, tápMlékot nyírjlarrak a vadak-
nak és madarakrlatk. A iöld,nűvelésü,gyi mi-
nisztériurn tülönösen az Alföld és a Bala-
ton kórnyékéttek erdősítésére törekszii<, de
máshol is sávescn nyúit seEítséset pí§zta
teriiloteJí belísítására, fasotok, szélfosó-
pászták és lacsoportok ,létesltésére, Evés-
ból nasyon kedvezmérayesen szál,lltanak a
rn, kir. erdóigazgatósá*ok és erdőíelügyelő.
ségEk erdei csbmetéket va§y husángokat
ingyen va§y a csouragolási ós szál1,ltási
ltöltsések elensedésével. A lá,k ültetésébez
érteni kel , meft íninden la más ta,latt, távol-
ságot ós mélységet kíván. Erro nézve erdé-
szektól kell útrnutatíst kérni, hosy kárba
&e ve§§zon a munka És anva,c. üyümölcs-
lál§at is ósszel vagy ,kolalavassaal kell
üietni.

Al, a?z6ft9orft9t§ué§ kár.l. A ,,Leipzker
Bitncnaeitung" a syümötcsíák arzénes
pcrmetezése ellen óvást emclt. Ez a
méreg, ha a virászás idejében per-
meiezik, rnesöli a mé,lreket és ttny-
nyim kipusztitjn a tovarokat, lrosy el-
maraó a viriisok beporzása és a rovarevő
madarak is éle}em htián jobb hazíba köl-
töznek. Arnerikában. ahol a permetezés már
több min.t hftsz éve folyik, a ta,t,aj terrné-
,ltenysége nasy nlértékbcn meg8yengüIt. Az
arzén még az erősebb syöketeket is me§-
lámadja. A férsek terínlé§zete§' pusatltása a
madárvédelem.

,+1r,
,j-

,?.$,!

§.Yr

§*rr-_,*n

On
HŐPAtAcKoT MINDEN c§E

FÉMBURKoLAT NÉtKüu KlvlT§L (l"EsTYPU§) MÁR

1P§NGŐ 2, FlütÉnrŐl
KAPHATÓ A §ZAKÜ Z tETE KBE N

c Y Á R T J A: MAGYAR WotFR§MtÁMP.f;,'GYÁR,
KR§MENETZKY JÁNo§ RT. BIID.R.PE§TEN

.ly-l .
|' ,l§o "i
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l(lillöldi hlrek. Az ÍTi Magyarságban április
2l:én Morvay Zsigmond résziete,sen m,lttatta
be a londoni agárversenyeket. A jómód,ú osz-
tály az agárversenyeket illetlen sportna,h
tekiimii, de a sze gények kereseü íorrilsltak,
rnint rrálunk a lóversen§,t. .{ lo,ndoni agár-
versenypálvákoil egy e§te anyolbiutamalatt
átlas egy,rni!}ió pen*ó ,iordul meg a íogadá-
sokonl A kutyák vilüa,mos sépnyúl után fut-
nak, de ncm az é.rdekli őket, hanellr az e}ső-
séc,. Ez ,abból túnik ki, hosy rrem a ,kü!ső
körben a gépnyrda,t, 'hanem a belső kör-
ben a ,oélpont korlátját igyeks7enek el-érni. Alrikábaí évenkht 35.000 vad
elefántot és 2000 viailovat ejtenek el.
f,zEk a számoik messze túl,haladják a, sza,po-
rodást, következől]e§, lra így fo}ytatják, ki.
pusztulnak A.irika masy vadiai. _ Macska-
lrtá§okát §ürgot a párizsi .állatvédő egye,sü-
iet, meTt a 60.000 ,házimacskán kívül két-
millió gazdátla,n vad rnacska p[sztitia a ma-
darakat Franciaországban, Berlim,ből is azt
jelle nt,ik, hosy Libau városában etrendeité,ka tírlsfuosan elszaporodott rnacskák irtísát.

Hallottad, hogy a ,,Vörös, kör" miatt

úJ embereket vettek fel postára annyi

a pályáző|

A ,,llagyarság" című hlrlap állatvédelm}
ci,kkei. Kosárynó Réz Lola ielt:s íríyníí Kol-
dusok cí,nre,n cikket irt a Magyirrságba és

^zt 
álriította, Ilo§y Matgya.rországmt több

eredményt étí el az óllatvódelem, rninl a7.

enrbervédehm. Er,re több oivasó válasz,olt.
Szerilrtük ní'lunk n.agyorr lri,ányos az álíat,
védelom ós nem ketl lélten,i az embervédel-
rnet az á1,1atvéde,le,mtöl Menrryivel jobb a
sorsuk a nyomorgókoak, ha a kocsi,sok és
haj,osárok szabadon ltfur,oz"}ratják az állalgl
kat és nilyen trrítrányt iel€nthet a szúköl,
ködóhnek, ha az áIItm nom túri el az áI|a-
tok fölöslegqs kínzását?' Sürgetik ,az ál,Iat,
védetrmi tiiívé,üy ,léte §ító§ét s addi8 is aa
cr.szásíbkon a l,ez,saíol,t és se,bes l]ovak kín-
zá"sának ,megszúntetését. Mióta felemelték a
vas,úti tehcrszál;líiás dljsza'bását, kidölt,lo,
vakat látrrak a kütrfölrli autósoilc országútain-
,kon, rnert 200 kiüométernyirő1 is fclhajtana-k
Budapestrc és ilnen- vissza, tú'lsígosan
rnc8terholVe, elcsigázott |irlvaknt ren,des a,b-
ra]rol:is, itatá§ és piherr,tetés nóltkül.

Hogyan lettern méhész?
A virág meg a méh, bár növény meg állat, §zoro§an

ö§§zefügg. Ennek bizon5dtására saját esetemet hozom fel.
Ezelőtt 68 esztendővel falun laktrrnk és uírdgos ker-

tünkben játszadoztam egy §zép májusvégi délelőtt,-amikor
a méhesben foglalkozó édesapám rámszól: ,,Gyere be,
kisfiam, ide hozzám, §egíteni l" l!íagyarázatul mégsúgom,
hogy szép, nagy, virágos ggümöIcs|ds kertünkbcn, e§y suta-
tetős, harminc csalá<los méhészetünk volt. Persze, akkor
mé8 c§upa §zalmalra§ban, amelyek abban az időben ra-
joztak.

Hogy mi az a rai ? Minden méhcsa]ádnak van egy
mamája: a királgnő. Ez a sejtekbe petéket rak, mikor
ezekből a párezer kis méh kikel, nem férnek el a kasban,
ezért egy csomóban kirepülnek és valamelyik gyiimölcsfa
ágára telepszenek le. Ez a rai.

Ezekct az:után a méhé§z jól kitiszított külön kasba
togja be.

Atikor óppen 5--ő raj iött /tí._ Édesapám a befogással
járó munkát nem győztc cgyedül. En meg szívesen mentem,
mert szcro[tem akkor is a nrézet és persze a méztermelő
méheket is. Ezért otthagytam a játszótársaliat ,és siet-
tem oda.

. Persze, a többi gyerek váltíg ijesztgetett: ,,Agyon-
c§ípnek, ne menj .. ."

Én tudtam, hogy a Inéhccske bókés t'crmószctű állat
és nem bántja azt. aki őt nem bántja. (I(ülönben §em csíp,
hanem fulláttkjával salr,) A, sok kiabálás annyira kihozott
a sodromból, hogy amint tnunka közben a méhec§kék
felérn röpködtek, ijedtcmben elkezdtem őket hessegetni;
hol egyik, hol másik kezcmnel, lro1 mindkettővel hado-
náztaÁ, amit ők aztán úgy értelmeztck, hogy agyon akarom
őket ütni vagy legalább is támadom őket. Ennek aztán
meg i§ lett a nemszeretem következménye: 1-2-10-20,
nem tudom, hány méhecske rám szállt s nyakamat, feje-
met, kezeimet úgy össze-vissza szurkálta, hogy pár perc
mulva még a §zemem is bedagadt. Nem kell csodálkozni,
hogy én meg - a nagy vítéz l -- sírtam, bömbóltem, hul-
lott a könnyem, mint a záporeső l . . . No, no, mert fájt
ám l...

Mikor édesapám elvégezte a rajok befogását, bevezetett
a lakásba, mert nem láttam. Amint Anyukám meglátott,
összecsapta kezcit és elkezdett sírni. $ögtön lrirlegvizes
ruhával borogatták a dagadt részeket. Es 1-2 óra,nrulva
el is mult a daganat.

Édesanyám azt mondta: ,,Ugy-e; kis fiam, nem 1négy
többet a méhes közelébe és netn leszel mélrész ?" Edes-
apám meg így bíztatott: ,,Szereted a mézet ? És nem
fógsz többet hadonázni ? Különben sem fog annyira fel-
dagadni és fájni ezentúl. Látod, kis fiam, engem _sem bán-
tanak l És ugy-e jó a rnéz ? Légy rnéhósz t . . ." Es ügasz-
talásul egy nagy darab lépestnózet dugott a számba.

Szót is fogadtam ódesapámnak és azóta is méhész
voltam, vagyok. Szeretem a virágot, ahová lelret, mo§t i§
mézelő virág nagját vetem el tavasszal. Pedig nem is az
enyém az a töld, ahová a magvak hullanak.

Ne féljetek a méhtől, ne hadonázzatok, köve§§étek
példámat és leggetek méhészek !

E;zt, jó lélekkel merem ajánlani, mert a méhészkedés jó
pénzszerzési mód is. A legutóbbi hivatalos kimutatás sze-
rint hazárrkban most 416.603 nréIrcsalád vano arnelyek
30.651 q mézet és 55.328 kg viaszt termeltek egy óvben

- 4,407,973 pengő értékben l Ugy-e solc pénz ? l
Nohát, fogjatok hozzá. . . Leggetek li is méhészek !

,l. íIoruúth .E. János.

Akí e kedves §orokat, írta, nem méIrészkedík többó.
Ezévi augu§ztu§ 15-én elköltözött az élők sorából. Szerette
a tertnészetet, rnéheket, virágokat, szeretle a gyermekekct.
Jó méhész, igazgatótanltó és író volt. Munkatársa volt
a Magyár Méh-nck, Magyar Cscrkész-nck és Gycrrnek-
naptár"Űnknak. ÁtalÜt cniieuet t ?6{FMélrraizás- SpemannsNatur-Kalender-ból
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A jó, őreg iskola.
Kebelét kilúrja,
Eíuiu a kr'scsericdszl
Mu'ttJctiru, ím6ffi
Megtt11llt az ísktlla:
I{apuja kitútua. . .

Itt mintlenki ollhttn,
Nincs ellragyott -.- úít,a.

Hív a szózat cserkészpailús !
A ludonúng gazúú{ uira
TeIe kincssel, pazar kizzel
Vtir tégctl tltls lakomúra.
Egész embert, talpig |tlr|it
Kíotltt rno.sl a muggur haza ;
íIős katona kell a gúíra,
Ki szent íöIdiét oltalmazza.

Emelt |őuel, ízzó híltel
Légg büszke a cserk$znéwe,
Eles ésszel, erös karíal
Törj előre, mindig élrc !
S hogyha crőrl néha erngerl,A szent eélunk iltlessen meg.
Minden noklon Iqu iutunk út , . ,
Hajrú phltás, rőii !' Jó munkút !

I

]

--.,--.-------_..|iÍ3-Tí| |

t]lresszeftil rl or:szág vé grra,pi aí
Messzeítilclország, a Csacsilreg5,cliell itltren. a Szamór_ Mert. a főszakács írnl ugyan r}cm tudott, de az olvasás-

hegyekcn túl, solr lnirrtlerrriil ]ríres l,ult. }}élrlául arról is, hoz annál jobbarr értett. Hogyne l l(ülönben nern tudta
trogYitrhányták agyerckekavilágonalegnagyobb cigárrr,_ volna elo]vasni a szakácskönyvet... s akkor milett volna
keiókeket, pótlig cbbén az országlran nem is éllck dádék és gz rl{lvari nagyurak inyenc fa}atokhoz szolrott gyomrával ?...
purdél< so}lasem. Aztán csoclák-csotlája, I!íesszcfiilrlország- (No mcg szó, ami szó, a király maga is tla§Jon szerettc a
ban akkorák voltak a körték, almák s egyéb íínorn gyümö-i- íínom ételeket, antikct l)ersze csak könyvből lebet el|g§z!
,csök, mint náltrnk a jókora dirrkatökökn viszont a taikfélék tcní. Mindig ezt mondogatta : - Azért vagyok király, h-oBY
olyan kicsirc maradtak, Irogy kentlcrmagnak is 1larányok azt egyr:m, ami nekcm tetszik... Ki'kormányozná országo-
v<ilnának mifelénk. }lancm- hát: öles-kölcs, fi[tyíiriity, mat, ha elrontanám egy§zerre a gyomromat l...)
cgyszerfc nem mesélek el mindcnt. De. . . nagy a vitág, Jött is a §zakács sebtiben. Dl is olvasta a levelet
hol az e§z€m. . . a legfontosabbat majdnem elfelejtettem l tüstént.
Mógis csak el kell áru]lnom minden árón, hogy Meiszeföld- Igy szólt a levél :
orsiág nrégsem a cigánykerekeiról vtilt á- leghíresebb, ,,Ifudomására _hozzuk Messzeföld urának s r!épének,
haneÜ arróT, hogy az eglsz-birodalomban egyetlerr égy embei hogy íegyverrel és bátor lélekkel szárrdékozunk meghódítani
tudott csak írni... . az is az udvari
bolond tolt. *"ffít'i'ji.T#lfiL;un-o,|Jl'"j#'í]tn1

Nagy bajba is került a király,anrikor'ta,;'i"aá,óxf'fJil,,:#i,áí; #r,ffij{l$'.j1jr;;fithri.f;"t;dóia hadat tizcnt nidója hadat tizcnt nöki ;n:*tlle §j,f*íl§fr "§l§-,K^ti'i|"',}#'u|'fJlleuélben. Mealenődött
+jíjlT ;"§ffrí:"*,ln,t*x lji; kttffir* fr:tr"".tr,rl[jlí,?|,"níil
ü;ü ^;,'"$;:ff;d;Ii'iii ái# ixffi l - iru *l-ii,:twrPr_rj:mo:;l,b"",aí t,levelet. FIa mondanl

*i!,ffii,fj,i},itffil'"lti;''",lrnru l le -T 
ff**"ilí.fl?§,?,1í,,?áÉ,-#rl'i^1|;i.i;i:

a tÖvéluen ;fá"outira uia 

"^*t:Ílx 1 ft"# f'*§pffi$:'uffi
ís a király a levelet íűr

$'*E*í'Tt-,ifuíry*lif*il'* l
caaig-i §róÖszéa?r t,{á'ii *lxn I - tm *nr rlffií"*,hufr,13,fr"l|uüli".áíi:levelet. FIa mondanl

'*,,i1":1.';f*"*,"n.* -+tnl,* },an iífri'Tlíi,i#it'#i§r$p#":";
de nem találták sehol sem. yécre is

dJlt'llall' uuzvL( ""'fii)'.i}, 
"§ ,] W..'e' ,l I -'^Á;-ilff]iiiiiir.r,a*ar íelnrcle,Jó bolondod nagy :,i,'', )

U"u-*irÜiv, iiit"i[ii.t'i".*]. 
l'v.L6' f '''

Bizonv nyöAöLt, a bolond az. áRv-
\ wry:||"__,/ l gedtek.

Bizony nyögött,-á bolond az. ágy- l i --.Ió l A íeJót mcgatljulr, trri a
ban kesericseh.',lnaig rázta nalxlliőlr ), , békót al<arjuk t í:1jen öieg.- jó kirá-
ke.reszttil nehéz vascsiirgőjét a tiraty . _á t lyunk l -* kiátttrzták a ncnres_ ur,ak.

jön hát-"a iőszakilcs '- ' Paranttólth 
-a 

.r1, fukhfune iil mq\ dalla , , . szólhet' 
}Ielyesen határoztál, királyikirály.

&it},xt9trn#f#{*ll,,;* Jffi\ 3*\ TJ-§irl"#$i",*!'i:*iYmfr
ditarri si'irr tud[a a'f:tí*.':'*: 

Éfu ffi *ilTií*u.".*ffiö""§1ll'l§,"'ít
rneg a tlercka is lrelcfl
fencezósbc.

Nagy 1lecsenye,
iön hát-a tőszakilcs --.Darantlsolta a á, ,szólhet.

Jó munlr'aű'
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testvórem * mondta az öreg bölcsességgel * és tl is
ió urak. Igy legalább Messzeföld meséországában ér-
vényre jut a népek önmaguk felett való rendclkezésé_
nek joga.. . 

_

Ezael leült. Az urak újra éljeneztek.
Hanem most már mindezt meg ls kellene írnl az ellen-

séges országnak. Levélre levéllel lllik válaszolni. De kt
lrJa me6 a levelet ? Most meg mindenki kőbdlodnnyd válto-
zott a nagy kérdés, elótt... csak a király arca lobbant
haragra:

- §truccmadár meg vakondok, hozzátok a bolondot l
Hozták is gz lnasok tüstént, de... hordágyon, betc_

gen. A bolond már messziról Jajgatott.

- Életem, balálom, öreg Jó klrályom, hiába akafom,
nem mozdul a karom. . .'Hanem egyet mondok. Ne kész-
lekedj sokat, küdjed é16 szóval ma§ás válaszodat. ..,',#

I8y ls lett.
Messzeföldországban mindenkl megnyugodott. Nagy

volt az öröm, hogy gikerült elhádtani a veszedelmet, pedig a
távolföldiek üzenete olyan szűkreszabta a béke ajtaját,
hogy az ember könnyen a könyökével sírrolhatta a háború
íalát. . . ha akarta. A mesgzeföldtek pedlg semmiképpen
sem akartak háborút.

De harmadnap íe88el mégis csatakürtöktól lett hangos
az ország. _ Jön az ellenség l Jön az ellenség t - ktabálták
a messzeföldiek. A távolföldl hadak meg ezt htrdettók:

- H.azzak a békét t Most már meghódltJuk az egész orszá-
got l- A hadsereg azután feldrllta, a blrodalmat és egy hét
mulva elfoglalta a fóvárost ls. Rongyosann piszkosan sza]ad-
gáltak a menekülők össze-vissza, íaluról falura. De a kato-
nák gyors lova vagy a fegyverek golyója mindenütt utól-
érte óket. Volt azonbau ólyan is, akit élctberr hagytak
s megmenekült. ..

Mikor a két király a hadjárat befejezése'után szembe-

került egyntással,
az egyik öt{ilt, a
másik szomorú
volt.

-* BecsaptáI,
király t*mondta
az egylk._

- En aztán
nem * felelte a
másik.

Az egész ud-
var némán össze-
nézett. Arcátlan,
hetyke, felelet volt
Qz, annyi bizo-
nvos.' 

- Elkészett
tár' az üzen€töin'l* kérdezte Mesz-
szeföld királya.

Megkap-
tam én má§na}'
reggel, ezért jiit-
tem a screggel t

;- hetykélkedett
a távolíöldiek ura.

Vé8re is el-
árulta a hódító,
hogy 6 azt az
üzenetet kapta.
ltogy Messzeíöltl
királya nem atl
neki talpalatnyi
földet sem és
lrogy országát
megvédi ezer ör-
dög ellen ls...

A királv hü-
ledezett s 'vattic
lelkelte, hogy ó
mást üzent, ö a
békét akarta §
teljesítette a tá-
volföldiek kíván-
ságát. Hlvatta
rögtön a hírnö_
köt, akl az lzene-
tet vltte. A hír-
nök azután szé-

Hentes búcsi, khetn srépen, Iví.ost htlt bünles,sen meg_ engem,
Itt ltltszotlunk, kint a iéten. Ugg, amtntcsak nlegérdemlem.
Láthatta. hoglt léldélelőlt A löbbiek el|uloliak,
Itt labdáztuik i boltla előtt. Elgem pedig cserbctthaggtak.
Futballoztunk örák hosszal, De én uelük nem |uloltatn,
Nem akartunk semmi rosszal. Ileiőltem, hogg megmond,jam :
Eouszer látom, véIetlenüI Bn törtem be az ablaleot,
-{bőrlabda eíre repüI. A töhbiek ártatlanok l
Éppen én rúgtam'a labddt Cserkuz leszek iöuő ngána
S'ietörtem a-kirakatiút. S őrsTezető nemsokára.

Betörhetek száz ablaltot,
De hazuilnl sosem |ogok.

pen elbeszélte, hogy ó a király izenetével a legközelebbi
megyefönökig íutott, az a §zom§zédmegye íőnöliéhez sza_
lqctt s így staíéta módjára villámgyorsarr repül| a hír
l'ávolföld királyához.

I.{agy némaság ülepedett a tcremre. Dc egyszer csak a
bolond íelnevetett. A kacagásátíll alig tudotl a király elé
tárnolyogni. Hahotázott, hahotáeott. . .* üram, klrályom l Megfejtem ón Néked : hogy veszott
el nóped, or§zágod, mindened. Súgj nekem valamlt l Nem
sokat. csak pár szót t

Azzal oriaugrott a bolond a király arca elé.
A ktrály el6ször clképcdve bátnrtlt a bolonrlra, azután

ado{L ncki 'egy pofont, tle vógiil rnégiscsak bclesúgott az
udvarl bolond fülóbe néhány szót. lJkkor a bolorrrl tovább-
súgta az egyik süveges {trnali. a7 eq_v harnradiknak s így
mCntelc a király szavai még vogy líz clrtber füleílt ki s be,
míg vógre Távolfiild királya íülóbc jrrtottak.

No most jó kirúly, mond<l Inell, rrrit hallottál ? -.kérdezte_a bohóc az idegen királyt,
-- lin ezt .hallottanr: Túvol|öld kírúll1a biílcs és ígaz

ember ! * nronrlta az irleíen hóditó fölénvcsen.
*- tls Te mll srlgtál'irtktrm, uram. jó t<iralyom t -hunyorgott a bolond. Aztán mókázva, kacagva Messzcföld

király lábaihoz vetette lnagát. Eltakarta az arcát. Lehet
hogy sírt, Iehc[ ho6y nevetett.-'A trór{avesztetíkiríüy pedtg így felell:

* Én ezt moncltam z Ttluol|öld kirúIga csaló é,
A sóbálványteremben csak a bolond

sírva.
I8y hódította mtg TávolföId királya

elsó királyi szavával elrelrdelte, hogy ezutá,
ternek, udvari móltóságnak és képviselőnc
nia Írnl és olvasni, 

iltlnrlszen
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Mi az ishola?
Az iskola az a hely, ahol az osztály

nyolcig, az osztályzat pedig négyesig
terjed.

Mit csí,núl a gyermek az i,skolába,n?
Drukkol.
Mi a druhk?
A drukk olyan közérzet, mint ame-

lyet a nyúl érez lapulás közben. az el-
iramlás lehetőségének nullányi esélyé-
vel.

Hol tlrzi magát a tanuló lcgjobban
az iskolában?

A folyosón,
Mind.ig?
Nem. Igy például a legkevésbé sem,

ha reggel kilenc van és a csendes
folvosóra az e|késző felé felelés nesze
haliatszik ki a iffimből,

\l.í-l
1(t-

Miért? A íelelés nyugtalanít talhi
Nem. Mindig a kérdés nyugtalanít.
Mibőt áU a falclés?
A felelés először, etry szolsálatke§z

tekintetből áll a tanáí' úr feié, azHt
egy lapos pislantásból a súgó felé, ezt
követően ké_szeri esdeklő ránézés a
mennyezeti'§"továbbá' egy rnélán fon-
toskodó kitekinté§ az ablakon; végül a
merengó némaság után ebből a riadt
kijclentésből: pe<lig tanár úr kérem,
én készűltem,..

KibőI lelrct remek súgó?
Akinek fodros szája van,

Mi ennek az előnye?
Az, bogy míg a száj egyik szegleté-

ből súg"ni lehet, addig a többi leber,-
nyeg szelíd redőzetben mímelheti azt,
mintha csüngő figyelemmel hallgat-
nánk.

Mi a ,,Puska"?
A ,,puska" oly kisszakaszos tudo-

mány, amit kitépve, vagy felírva ma-
gunkhoz tudunk venni s a. válságos pil-
lanatokon való átjutásnál értékes tan-
tuszként becsülhetünk.

Mihor süI eI aisszafelé tt, ,,Pushcl'"?
Ha készön vesszük észre, hogy Horá-

ciusz he'Ifett a csonka kúp térl'ogatának
képletét re.itettük el.

Mi a légyzümtnögés?
A szekundabeírás zenei kísérete.

taó*s
ét8

Mi az, hogy lla egy ötöd.ikes lenézi. a
IUla-ba járó iskolatársát?

Osztálygőg.
Mindig a szülő iratja be a csemetét?
Nem. Néha a csemete iratja be ön-

magát.
Hoaá?
Az osztálykönyvbe.
Mi az intő?'
UtlevéI a nyaklevesek birodalmába.
Mi a tí,zPerc?
Borura derii,
Mi a lecke?
Az a tanmennyiség, amiről e§te azt

gondoljuk, eh, elég lesz, ha majd ar
óra előtt átvesszük.

Mi a csalódás?
Fenti hiedelmünk eredménye.
Mi a szelaunda?
Oly négylábú kis állat, melynek

lelőhelye a notesz, de nagyon kedveli
az évvég1 bizonyítvány klímáját is.

_ undi, -

l

Itúsz fíllór
Jani és Pali nagyorr jó pajtások voltak. Egyszer el-

határozták, hogy kiránclulnak az er<lőbe. Jarri nagy darab
vaiaskenyelet kapott édesanyjától uz§onttára, Palinak meg
20 filtért adott beteg mamája, hogy vegyen rajta magának
valami lrarapnivalót. Pali keveselte a húsz fillért ós tJuzzogva
ottlron hagyta. *- Inliább ilem e§zem _semmit, mint§em
20 fitlérrel*"szé1yenkezzem Jatri előtt. Ő biztosan többet
kapott volna. *- De Pali szegély anyukája rrem adhatott
többe[, rnert §eki scm volt többje.

I{ora dólrrtán indultak a firlk a rö ,

vicl kirárrdtrlásra s úgy négy óra íelé, az
er<lő rnásik szélén nrár mcgóhczr:tt. l(ü]ö-
ll(isen PaIi lett nagyrrn -ólres. Iilmesólt
hát most már min<lent a .Ianilak a
20 fillérröl s ezt mondta : ,,Adj egykét
falatot a nlaga(lóbó1, 1egkiizclebb rllajrl
én kínállak mcg." Ilaneln a Jani elc-
mózsiája a féllogkura is kevés volt.

Éhesek voltak irgalmatlanul, hanem azért csak mentek
tovább. Nemsokára eljutottak a nagy rétrc, ahol kis-
asszonyok és fehérnadrágo§ urak laiJiláztak. A labdák
per§ze mindig rúesszire gurultak s igcn fárasztó volt rrtá-
nuk szaladgálni. Az egyik nő megszólította a íiírkat : ,,Gyer-
tek, fitik, úe tátsátok a szátokat. HozzáLak vissza mindig
az elgurult labdákat. Csak egy óra hosszat mararljatok
itt s kaptok fejenlrént 10-10 fillért." ]ileinte tétováztak,
de amikor Pali nregpillarrtotla az egyik fa tövében kuporgó
barackárus rrónit rneg a rno§olygó barackokat a kosárban,
így szólt : ,,Gyeriink, Jatri l" Dolgoztak, szalatlgáltak,
izzacJLak cgy órán keresztül. Azr,rtán rnár semmi kedvük
sern volt tovább menni. Illfáradtak nagyon. Csak rnost
látta be Palí, lrogy duzzogásá,nak bizony semmi értelme
sem volt, A kirándtrlásukat is elrontotta vele, éhe§ is volt
és ** éilesanyját is megsz0rnorltotta. 

y. N_
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eÁó/ZflrlaaOn Uuzín,

L Ha ntgengt:Llil;. mtlsl én. ueszent út
tt s:ót. ,| jó csr:rl;_l};l t|tnt ltuau ja el u
irj s.-crencsc. I.'lltóht c.serl,t,-s--:lrtc,s/.rinÁ,,'run.e|ult 

annukideién a cfiÍilszboltbaÁ
t,tiwinillunk. eg1l-ktltőre uég:eft 
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t:s uttslug kijtéIlel. Örömrnel gotttlollttttli
s : tt b tttl ul úsuttlc le ii : e l 11 
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l i I l o n a lti r a .

:í,. .Fúrrul:;tigo.}- 1rlü/il(illÁ,al siÁ:er krt-
r,Onúzta. ,| ltitlu nqilua, uoll. }Iily rulgg
uoIl uzorúart. ntegtli)bbuttisiirú, amikor
u raltomútttlt nteguizsgtilluk, A láda
|ínam l!'irrclitrsler-;rusktikkal uolt tele,

k tl olltuk lru guttkróI a l;ö telet. .I{ inllu i Lóz-

tattult zsillbutlL tagiait*at. Figgclmemet
c.uq heúaltnas !úda rugulta ntg. )'tliion
mi lehet benne ? -* l{étdeztent Korogot,

;}. AzI rögLön meglutljuk -- |elelte
liort,g s a:zal a lőlün-l: megszokolt üol1es-
séggcl hozzáfogtunk a ltída felbontású-
hoz. Ves;éIges helgzetün.ket lel:in.Iue, azt
hiszetn, hagg kíuúncsisdgultk teljesen
indokolt ooll.

j. .§rltrrlrl l;t'lsé11 ! [ittltjzo]; közé.

l:eriiltüttk, unti ttt uzt ttvir eleue ggutí-
loliuk. §enr szeretiük u gyilltos szerszú-
mokttt. azért kiizös gondolaltttlkttult en-
tle.tlue, a ptr.slcriÁ,al tt tenllerbe hajig(lllttlt.

|i, R.orog éppen az utolsóelőlti feag-
tlerl vílte az ablakhoz, Itogg kidob!u,
amikor zait lwllotíam, Yiggtizz ! -szóItatn rú -^. ucllctlti iön, - , _HalúIas
csen.d k,imadt, anrcll1btn lisrtún hallot-
lttlt, hr.lgg téptek kö:elcgnek ajkink Ielé,,

i. Cigorsan az ajtó miigé bujtun.k és
(lgy tlúttuk a közeleLlől. Aki minden
ualószínűség s:eri.nt a vacsor(lnkat hozta.
Á pltskáI Korog üduözlő mozd.ulattal
u |eje tölé eme'Ite.

De uajjon mí|éIe

8. Beualtorn, egg kissé megclobbanl
a szíuenl, amikot koccan,t az ajtó - és
kingílt. IIgy marcona kalóz lépett be
rajta. I:Iorog lesujlott, a puskalus na-
ggot reccsenl tls a kalóz u pttdkira omlott.

úi tleszedeletn vúr re(lnk fent?Folglatás a

0. trIegkönngebbűlten uettern magam-
hoz az uítllsó puskt?t és megindultam
Korog utún. Előbb azonban búcstll
mondtunk lcedues kalóz banitunknq.k.
Kúr, hogg nem hallotta.

ltöoelkező sztitnban.
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