


Kérje - díjtalanul küldiük a 82. sz. nagy, képes, l28
oldalas árjegyzéket a 83. sz. alkalmi vételek listájával.
Amatórmunka-kidolgozás beküldésére - 6 filléres portó-
val küldhet6 ! - díitalan borítékot küldünk. Vidéki

metrendelést aznap intézünk el.

(HATscHEK És FARKAs)
FoTo, AMATŐRMoZ| És oPTlKAl szAKÜzLET

BUDAPEST, lV, KÁRoLY KRT. 28. sz,
Flóküzlctek:

Vl, ANDRÁSSY UT 3l - Yll, RÁKóczl uT 80

56 év óta a f6város vezetó tejüzeme a

l(üZP0llIl I[JG§nRil0l(
Yll, RoTTENBlLLER UTcA 3l

300 fióküzlet, l000-nél több árusitóhely,

T íeiivóc§arnok
Elsőrendú minőségű paszt6rözött kanna-
és palacktej és tejtermékek. Palackozott
árunál ügyelJünk a Központi Tejcsarnok
védjegyezett bordás palackiaira

Ielnőhang§zerek
kürtöko trombitáko doboko
harsonák, sipok, szirénák
legolcsóbb áron, legszebb kivitelben
az ország legnagyobb és legszebb
hangszergyárában kaphatók !

Kivánatra ingyen küldjük na§y,
gazdagorr illusztrált jelzőhangszer-
árjegyzékünket.

xrnÁr,yr És uDvARI HANG§zr.sctÁn
BUDAPE§Tt vII, nÁxÓczl I]T 80 SZ_{lt

ZEN§PALOTrl

Olcsó árak !

Előnyös hangszeresere !

EllRltO-ilAl(
a kitünó szomjcsillapítónak, eg_vetlen

kulacsból sem szabad hiánvoznia l

*

J óI cukr o zu a üdítő és eg és z-

séges itaI, melg küIönösen
hosszabb túrdkndl nagg el-
lendllókép ess ég et kölcsönöz

.r.,lr

Kizárólagosan
ból gyártja a

nyersanyagok-

g}íanrft, g{pn úft giűí fr.t.
nagykanizsai és mosonszentjánosi
hazai gyáraiban.
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]liuak mínden keméngkötésü, lelkes maggar |íűt !
Hívom a cserleészzúszló alá !
Itl a helgctele !
A rnagyar cset,készmozgalom nagg alapitói neggedszdzadtlul ezelőlí, béltés,

csentles, zsíros :,i,ét]i ió időkben"- a s:íuiilt6őI merítettélt ű ilwgaűr cseúész|íú lagszebb
címét: honuédő kis malJ!}ar. Azóta súltlosttttgördüIt útrajtunk atörténelem
kocsiia és uér, ltöruu1, szenuedés-adta az ország szeme|éltgéttelt, u ttluggur i"|jusdgnak
úi c{mót.. ors:ágérlilő iíiúsúq. r|mít Triatruttbutt s:étzúzoll a lörLénelcnt
lt'utlg kalapácsa, ijs§ze 'I;ell 

|orrás'ztani Űira ; " 
amit. lerombolt emberí gyülölet, helgre

,ry§] fiFlrtr kell áIlítani; az íl! Maggarurszúgaí |el kell éptten|._ 
,

Orszdgépítő munlúra hiuatott magaűr |iúk, titt:kel kereslek !
Vilaqhírű cserkészfér|í szíuébőI |akadt a rtügll kíuánság , ,!X4inde n I!{1gaar Jiú c_serkészVilúglhírű cserkészfér|í szíuébőI faltadt (t l1üga kíuánság , ,,Minde n lnugaar Jiú c_serkész

legge 17!o' ,Folytalom: ...ésmindett mag!]ar cscrké.sz|íti iguzí cserkész leglle11 :

emb er ebb emb er é.s m.a.g.|t !y ab.b. m!9,.U !r !_"

Mert csak a: iqazi líúl;ktl lehet csináIni ualamíl.
Amikor toborzóia mdg|{ruom u l;ürtöt és hiulak : iöijetek, jöjletek, segítsetelt ui cserkész|íúkat loborozni,

ü no"gg mű"gaar tser(iészgúrdát-Öss:eudlogatni, ak],or termé§zetesen első kíkötésem : csak ióyagls4, kanuinykötésü,
csupá-erő ílŰkat ho:zatolt. Olganokat, a{<íItnek helyélt l)an a szíuüIt. Akik az Isten clölt kalapleué.ue úllnak és tör-
aéiyctt a izíuiikben lprdo:zúft, Akik- a rnűglJar házúért és ncmzetét,t életdldozatra, munkaáIeÍtlzatra, núnden úlrla-
zatía mindig készek. Akik naggot álmodicík és naggot akarnuk ; nzttnkától meg nem riadnak, aknd(llgok ellen
kacagua in,dulnuk ; uiselnelt h{[eget, meleget, |d"rad§Ígot ; egg-ket karcolásnak, |tlidalomltak oda se néznek, rnert
uasbŐI lsannük, uagg legalább is ululrnuk uasbói leruú.-,|kíltiék szíue tele uan iósúggal : segítilt a rúszorul"ót, hq ig,
bardt, ha írlegtn, ha eiienség ; éduangiululak engeclelmes ió |íúk, nem széggenlik a kosarat ctpelni és órúkig eljút,
szanuk ,a kis húgorsltájtlkkal.

Ne Inzzutak gy(ludl, trottlit', angámasszory1 kutotláiút, mert mít is kezdenánk uele? Ne hozzalok algat,
aki" hazwlilt, az ílléretéiíneg nem taríia s ámit udltal"cserben hagyiu, }'c io::clok hiluún.gql, aki.melluer_í"a gg^engéb-

bet és kínozza a iis madaűt. 'I'ísztdtulant se lrczzalok, sem oltjánt, al;i nlotskls szúijttl kiabál a kislángok utún.
Akit pediq tnűquar Imzúía s testuéru.i cllen ócsárló szóual bcszélni hallotok, nent hoqg tla hrl::útoA,, de nmgatok is
me.ssrb etÉcrütjéiek. Ezakmínd clrontotl |íúk, nem igaziak. És értsételt meg: a líliomosg árdába csak
uúIagatott igazi I iti/c í artrlrhatn,ak.

Persze, hogg a rossz ís megjauullwt s elesett ggerekböl ar Isten kegyelme és ma;gla akarata .rsinúlha.t (lial.,

igazit. De az elős:öíküszködiön, ggőirődiék, törje. a roá§zat magában és csa/t akltar merien cserkésrzdszló alá úllni,
lía múr eredméngt mutathat büszke örijmmel.

ílézzetők szét u paitdsuitok között és lrczzútok a cserlté.szetbe mindutskat, akikról_ucu,gottdu.ljdtok, hagy

ió cserkész uálhatik belőtúk."Ilaitd leggünk sakan, de sokasúgtulk rnclletl is A,iilölrbeft, uálogalottak !, 
.' (;ondoltatok urra, lrcqu e:eiíÚ'en a ne]úz'időI;ben a Őserkés;ttnck óríúsiuá nött |otttos |elatlutui uultttult!

, Tutlidtak-e, hogg aőagUár cseI,készgárrta or§:ágíe nnl.artó erŐ?
IVIegéreztétek, hogu a natta történelmí uáIsá11 |ele!ős maglJar munkliru hiu?.Cserké,st|ér,|! Úll.a korműng

é.Ién; mögötie mirú,en' ióíc! nész,Őálogatott cserkészh'ádsereg : a jősúunak, trőnrlk, hilnek, |aiatikus tzazaszeretei-
nek hadserege.

É§nekentclthd.romufial,eskiiuö szentaltarattal.togadtútok : ,,tel jes,it!m rqty,t_rIsé,gemet!"
Tttdjdtok, hoga ntncs uál'ság és semmibai hém érhet, humindenki tel"icsiti köle*
lessi!ét?

MeséIek ualamil.
A komáronú búslua alutt rlarba húztuk a csóttttkot és nrcIlételepedue néztük a ui:el. ErÖs lteleti széI |Újt,

nacu hullúmok rterjedlek; "á 
trol1útttál |arrt, ztigolt u uíz és kauargott a Ie'lszinén Űs:Ó.suk_kué!, 49, pis:ok. Csónak

nu1záau uz árraí i beleu(tgtók őz euczől és |el{:dntottd,k uele a uÍzet. I\Lótotcsónalt túncoll a hullánrckon 
";. ,mÖg,Ötle

iissz{l barúzda ralzo1órlotÍ. Ilátracsapatt |ü'sttel, monitor rohant Pest lelé ; ahogy eluonult, zúgua ostromolták a |eI"
aert hulldmok a pafiot. . 

"

Mutattam'á-7iuttnan: nézzétek, menngi mozgds, kauargás, ngugtalansá1, züi ! É1 a ragudozó hal,



ümelu őt méter méIgségb^en \aga k9 mögött Lapul, mindebból nenl ís sejí meg semmit. Szélaerte hullárn, uezökauarta
toua|utó targÓ, mótsruáita barőzda, aagg haiócsauarszúntotta örvénglés t"hinrl cluk a uiz tels;inén |ut s adalent
a mélgben ngomű. sincs. á Duna nem a"z a pár centiméter mélgségű ngugtalan oízréteg, hanem u:' a sok núllió
köbméterngi irtózatos uiztömeg, amelg a ggalogló ember hataddii iebesiégéuel hömpölgóg lds§an, de fettartóztat-
halall.anttl le|elé és haióróI, szélről, csónakról, |enl ús:ó piszokról tudomást sem uesz. Es áógi.s u: ö ertie az, amely
a haiót, csónakokat hordia; ez a2 erő,: a megáIlilhatatlan, mellzauarhatatlan, úIlandó lassú előreltaladris..IIá
uíhar uagg lruiócsauar |enékig kauarná, ha a hullámok Ie a meder méIgéig szd_ntó barú:dák lennének, elues:ilené
minden erejét, nem jó.rhatna többé rajta sem haió, sem csónak.

Iga uan az élet nagg |olgamúual is, |iúk. Minden ngugtalansdg : nemzetközt teszültség, mozgósitús,
hdbotú, uagg belső ualsdgok: polilikai pártharcok, uildgnézeti ülközések, szocidlís kiizdelmck, rniivl csak a |eI-
szinen szántó s toualűnő hullámzások. És közben mindezzel meg nem zauarhatóan, a ma"ga. irtó:atos élekrejében
meg nem törhetÖen, megdllíthatatlan, teltartóztathatatlan |olgilt toudbb a nernzet éIete : tizmillió ember rni.ndeinapi
élete, mttnkáia, kötelességteljesítése. A nemzet ereie nem az óggú és nem a bombauető gépóriás ; a nemzet ercle' a
munkós, uki a legnagyobb |eszültség1 napjaiban is nap-nap utúlt pontosan megielenik a munkalrclgén, tel-
ueszi u kalapdcsot és kalapdlia a szöget uagg az ekét uagg a ggerekkocsítengelgt, mig a nmttkaídö uégére nem lton"dul
ű. gong ; - meg a diák, aki ott ül a köngue Daga a rujzctsztala mellclt s mÍg púrszáz kilométerrc az dgyúk dörög-
nek, neki leg|őbb gondja, hogg azt a deiékszögü hdrömszöget pontosan szerkessze, szabáIyosan kihúzza, mert neki
moít ez a kötelessége ; * meg o.z édesanga, aki a legkisebb leángka bölcsője |elett altatódalt énekel és közben borsót
Jeit a holnapí ebédhez. A nemzet ereje-az a sok millíó efttbel, alti uiharokban, uálságokban tejét el nem uesrílue
ngugadt ütemben tolytatj a kötelesséQét.

Húsz éue elueszitettük a uildgháborút. IJem azért, mert a |ronton gltöngélt uoltunk ; 0. fimqaar katondt
meg nem uerték |egguerrel. Hanem a:ért, mert a |els:inről a hullámok mélgre uúgtak és |elktuarták-a nemzetet.
Nlert amunkás letette akalapdcsot és politikai agűlésre ment, clz asszongok az utcún tünteíIek, a didkok a po|itikai
pdrtok csatdít aíuták * és megállt az ezeréaes haladúsábatl a müggar élet. H ű a n e m z e t m e g ő r z i n g u g a I-
rnút,sohaTrianonbeneftlköuetkeyettutlIna/

Értitek, ryía|onlos? Ahullámzásnalt nemszabad a|elszínről amélgrehalolnía; a l{ötelesség medré-
ben u nemzet éIetének zauartalan kell falgnia.

,,FO9adom, hog a telj esítem kötelességemel!" {ig erekt'lg adúsbóI tör-
l é nelmí i elentö s ég ű nemz eti j eI mo ndat !

'Itt van a'cserkészgdrddnak történelmi jctenlöségü nemzeti tLiuatúsu !
Sok ember könngen fejét ueszti. KözöttüIt csak öt-hat ngugodt |iú hallussa szauút s ó/c is rnegngugadnuk.

Pánikoí ntegállíth.at, ry9ne\üI9 tömeget meg|eggelmezhet néháng talpraesel| ti.ú ryyugalnra. * Rénlhíreket-terjes:-
tenek suítogua sötéten látó iiedezők. ,,Jól intormáIt hetgróI" idéznek szamársdgokat. Osztálybun, műhelgben, iitla-
{i?oso!, ulcat csopottosulásban egy ngúlsriuű solt másokttt rettegésbe,hajthat.,De egyetlc4 hideg|eiű-|iú leggett
kőztük, aki neuetségessé teszi (,,leégeti") a hírharangot, uagy keméng hangon kikel a rünhirlerjes:tés ellen s ném-
esak a szájas hallgat eI, hamm megngugszik mind a többinek a szíue is. 7'aualg a ,,Fiatal L{,agyursógban" tömö-
rült, öregcserkészek_bátor.kiáIlása orszdgos pdnikot lojt9tt el néhdng nap_9l9tL - Polttilrui púrtjelszauak hangoz*
tatói, uezető szeméIgek ellen költött rágalmak teriesztöi olganak, mint az ablak|üggöny aIú szorult dangó : zümitöu-
nek, lármdznak, míg a.|üggörylt Ie nem rúntjdk róluk; akkor elhallgatnak és rémüIten tauaszdllna-k. Háng ilgőn
|üggöngt ránthat le, hátlg zümmögöt hallgattathat eI ketnéng cserkészkéz ! - Kémekltel tele Európa ; iul UelőIe
szép szúmmal Maggarorszó.gra is. Cserkészfiúk éIes szeme húng kendózött kéntet leplezett le múr ! BöIósen halt-
gató szájuk hángszot tette eredméngtelenné kérdezős]tödö kémelt hírszerzö iggekezetét !

Nagg leladatok uárnak rátok : haza|iúi szent kölelességek. §oÁ,an- Ieggetek, erősek leggetek, de mind-
anngían emberebb-ember cserkészek leggetek !

Fúuom a toborzó kürtöt : d magaar cserlúszet kürtjét, híaom, híuom a cserkészzászló alá rl jóuágásít,
keméngkötésű, igazí maggar |iúkat !

Segítsetek toborozni ! Segítsetek uőlogatni I l
Jöijetek nemzetet újitó, orszőgoí épító, messzenéző célú, szép csetkéslmunkúra !

§oha jobblcor
t}enl kapcsolódhatál volna izgalmas naplónk olvasá-
sába. A ,,Magyar Cserkósz" valamennyi olvasójáról fel-
tételezzük, hogy - arnint ,ololvasta történ,etünket a lrör,,ot-

kező két oldalon - ha móg nem lett volna eddig olr,a-
sója közös lapunknak - elkéri a január 1-től megjelent
példányokat és sürgősen ,elolvassa a ,,szentandnisí fiúk"
törüenetót. . .

Iíog,y értlenres-o elolvasni?... Hát idefi6ryelj: Ha-
tahnas - és természeteson titkos - ,,egyesülotet" ala-
pítottunk, Röviden csak ,,Klan"-nak hír,tuk. A teljes ne-
vét is m,egsúgom: Ku-Klux-Klan. Magától értetődő, hog5l
mi csak a legde,rolrabb pajtásokat vettiü be.

Csodamódon rejtelmes voit, amikor éjjel sötét pin-

2

cében, hegyes csuklyás, felrér lepedő egyenruhánkbarl
ül,gst tartottunk..

Igaz is! }Iajdnem elfelejtetteut l;esaámolni arlr11,
lrogy egynéhány balkezes alak rnegalakította a ,,Fekete
kéz" szeryezetet. De mi nem ijedtünk meg, elíogadtuk a
kihívást. Volt egyttóhány kisebb ka}andunk, pótdául
csendőrök vallattqk bennünkel, f,elkötöttük a lrecskéi a
ház tetejére és a tölrbi apróság . . . de ezeket úgy is el-
olvasod s a java csak most jött,

Anikor most már nyomtatásban tilvassuk saját rrap-
lónkat, torzong a hátun}r s kiráz lrennünket a hidog, Ne*
kod is hasonló jót kívánnak a

Szenlund;rúsi tiltk
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.* Szívd
vissza !

'foti felelet-
re sem érde-

mesítette,
Hosszrl lóptek-
kel indult társai
után.
Mozolában közbetr
felébredt az önérze!. Bi-
zonyítgatta, hogy ha akárki
más tette is, ő nem csalt. Fcri
kapva-kapott az alkaltuon. Ismét
szónokolni kezdett.

Rózsi a

Felfedezve

, r kapuig za-/ varta őket.

g az utcán lesel-
' kedő Liptákot,
mérgeserr íelszísz-

szetrt és teljes erőből
utárra vágta a sepről.

Feri nen vette trófára,'{ riaátá,l í;i;"á;ii- i;"ai;ü;
hallatlanná téve Rózsi gtinyo-

a hajóhoz l- ---"Gömböc úgy érezte, hogy jó lesz kámforrá válnia"
A szónoklat veszedelmes íordulatot vett, ütött a szín-
vallás órája. Ha Liptáknak ad igazat, az egyesúlettel g;-ű-
lik meg a baja, ha nem, Feri húzza el a nótáját és ő ttrínd-
esvik lehetőséqtől irtózott. Elsurrant te}rát."- l\Iozola élÖtrevalónak találta Lipták ötlelét, Gál Jenci
pedig Krámer Pistával hallgatólag csatlakozott a határo-
VaLhóz. lllert ugyan mí törLénhet ? Rózsi nem fog bocsánatot
kérni, de ő sem íog kóvetelődzni és szent lesz a béke.

Mivel pedig a va§at addig kell ütni, amíg nreleg, azon-
nyomban Vadászyékhoz indultak. Lipták lassrl léptekkel
követte ő]<et...

Gyuszi a fáskamrában hallgatta felháborodott híveit,
amikoi a küldöttség belépett. Mielőtt bármit szóIhattak
volna, Rózsi rájuk rivalt:*- Ugye jöttök, mert féltek Gyulától ?

A nemvárt fogadásra Mozola íelpaprikázódott és ko-
mor redőkbe vonta homlokát.* Mi nem íólünk senkitől és ha Totival együtt nent
vonjátok vissza, amit mondtatok, kilépúnk a Klanból l
_- ve|ette oda gőgösen.

Lusi háborogva kiáltott közbe.
-- Toronyórát láncostól nem akartok ? l
Gyuszi csendet teremtőn akart inteni, de Rózsi meg-

előzte a cselekvésben és a beszédben is..- Bocsánatot kérni ?.. . kiléptek az egyesületből?...
Már ki is dobtunk benneteket, trrd.iátok ? l _- pattarrt ícl
az ülőhelyül szolgáló tuskóról, felragadva a sarokban hcverő
ócska seprőt, hogy feny.-getően megrázza a küldöttség előtt.

- lakarodjatok innen azonnal.! ...
A bocsánatot követe]ők nem számítottak ilyen fordu-

latra. Tétovázva szorongtak a szűk ajtóban. A vezérhelyet-
tes túlságosan lassúnak találta távozásukat. Nógatásul a
cirokcsomóval Jencire csapott.

- Nesze . . . nesze visszaszívás l Kaphattok belőle
va]amennvient...

A puTíanó siettetésre nvakuk közé kaplák lábukat és
futólépésben távoztak a bálul sikcrü]t tiéketárgyaIásról.

tette rrrindrrl,ájuk véiernényét.-- Oda se neki l - füttycntett nenttörődőcn. *- Négy
taggai kevesebb, errnyi az egész l

A harom kivert Klan-tag a" ut""su.li,rn várta Liptákot.
Lerítt róluk, hogy őt okolják az eseményekért. Feri bö]cseu
megelőzte kifakadásukat l- *- L'Igye, mondtanr ? l -- harsogta lelkentlezve. **
Ott Rózsi paratrcsol . . . Hát. nrost megalakítjuk az e]len-
egl,esületet. Jobb lesz tnint a Klan és többen lesZünk.
Hír,játok össze a fiúkat, holrrap tizenegy órára a Pecsóhoz !

- s mielőtt a kiközösitettek bármit válaszolhattak volna,
behátrált házuk udvarára és becsapta előttük a kaput.

Irogalma scm volt, hogy mílyen cgyesületet alkosson.
Csak annyit tudolt, hogy titkos egyesületnek kcll lcnnie.

Névszó, jelszó, ismerte,tő jci, tiirvények . . . - meg_
hökkent a fela<tattól. De azért írószerszámot fogott és le-
ült a yerandán, hogy kiagyalja a kellékeket. Félórával
később már meg is találta az alapötletet. örömében az asz-
talra csapott és a Klanra gondolva, diadalittasan károgta
masa elé:"- Majd meglepőtltök holnap l

Ebben nem tévedett. Gyusziék éppen a Dunára kó-
szültek, rnidön Laci berontott bozzájuk a hírrel, hogy
Lipták új egyesúletet alakított. Vörös Kalóz a nevük, mert
vöiös kendővel kötik be a fejüket, akár a valóságos kalózok.

- illozola Pista mesélte - hadarta szélsebesen, csak-
hogy minél előbb kitálalhassa az egósaet. *-- Azt mondta,
trosy ő az alvezér, a kalózneve Rettenetes T'om és meg-
muTatta balkarján á titkos jelüket : fekete tussal festett
halálíej, meg két keresztberakott tőr. Azt is mondta, hogy
csónakjuk van és F'eri odacsalta az egész lilant, azok ki-
vételériel, akik tegnap ellene voltak. No, meg a Gömböc
scm merrt közéjük.

Gvula mirrdent elhitt, csak azt az egyet nem akarta
kószpéhznek venni, hogy az cgyesűlet többi tagja is clpár-
tolt.'Azzal a határozott tudattal ment le a maradékkal a
Drrnapartra, hogy hiányzó pajtásait mind _ott talátja. Qe
Laci Ígazat-mon-iiott. A strándorr egyedül Görrrböc turkált
unottan a honrokban. A rógi Klan, a vöröskendős csapat,
odaát zsibongott a szigeten, velük szcrnközt. Amint észre-
vették a vízrlarton ácsorgó régi vezériiket, a. hullámokra
lökték a fövényen heverő jókora halászlatlikot és egymás
hesvére hátára kuporogva, indiárr módra evezye, elúsztattak
elő'tle. A csónak brrán iiomba betíikkel ott ékeskedett a



neve: §&§, és még zászló is lobogott rajta, valódi fekete
kalőzzász|ő.

Gyula csöpp híján sírva íakadt. Alig tudta megembe-
relni magát. Gondolatában húzott egyet a hűtlenek rová-
sán és szörnyű csalódottságát lcnyelve határozott. }Iadat
iJlzen az árulóknak.

Mihelyt hazaértek, nyomban megírta a hadüzenetet.
,,Mi, a szentandrásí Ku-Klux-Klan fóvezérsége, ezennel "

báborút üzenünk a vörös kalózoknak. Halál az árulókrat"
A nagy ív papírra rányomta az egyesület pegséLjét,

aztán aláírták mind a nyolcan. Nagy Feri, Aprószcnt,
Boross Pista, Kovásznay Laci, Láncos Lusí, Zabos Toti
é§ végül Gyula meg Rózsi.

- Hát most már csak el kell küldenünk l * bóloga_
tott Laci kesernyésen. * Azt mondom, ne küldjúk postán.
mert Feri még -letagadja és azt állítja, hogy nem kapta
mcg.

Posta?l lJgyatrt __ helyteleníte_tte az ötletet
Pista. - Per§ze, hogy tagadná l Es különbeu is,-fuDLé{l 

VBJ4rll _- lI(
Boross Pista. - Per§ze, hogy ta
ki küld hadüzenetet oostán ? Este
Boross Pista. - Per§ze, hogy tagadná l Es különbeu is,
ki küld hadüzenetet postán ? Este bclopódzokodunk Periék
udvarába és tőrrel odaszögezzük az ablakpárkányra.

Ezt a tervet viszont Rózsi nem hasvta ióvá,
TaDa es lorrel ooaszo$ezzvK az aDlaKparKanyra.
Ezt a tervet viszont Rózsi nem hagyta jóvá,
_- Flo§vner l Més maid bicskát aiándékozunk nekil

- felelt
__ Hogyntr l Még majd bicskát aj
llelt vissza megsenrmisítő fö]órrn,

§éircdobták az óvattlssági rcndszabályokat, nélrány lépés_
nyire a krrrrl,hótól átgázoltak a csatorrrán és nyílegyenésen
tört,ek maguktrak ösvényt a nádasban,

Gl,trla ntóg az ágyban is saját, ügyetlcns(,gón rágódott.
S ntikor nagynchezert claludt. valódi konroly csatákról
álrnodott" Lövészár<rkban volt, repülőgépek berregtek a
feje fÖliitt, ág},ti szólt, közvetlenül mellette meg géppuska
kerepelt. Az éles hang felriasztotta. A géppuska lankadat-
lanul kattogott tovább még ckkor is. Reggel volt és az
ébresztő óra, utánozta a har(:i eszkiiz ltangját, Gyula sebti-
ben a ktlthoz futott, magára örrtött egy kanna lrideg vizet
aztán másod§zor is megírta a had.üzenetet.

ilíegírta, össze is tépte, mcrt közben eszébe jut,ott,
hogy a hadüzenetet megelőzően, ultinráttrrnot szokás kül-
deni. Iratot, amelyben követsl az enrber va]arnit s ha
visszautasítják a kíván§ágát, c§ak akkor következik a
háború. l{it kör,eteljenek ők ? A Yörös Kalózok feloszla-
tását ? Igen, a Klau-tagok térjenek vi§§za l De ez kevés l
A németelr nreg magyarok kártérítést is fizettek a nagy-
háborúllan,. Mi legyen a kártérítés ?

Nehóz dolog az ultimátum, hiába ! Megszerkesztette,
újabb gondolata támadt, másikat írt. }lét órakor kelt,
kilenckor még a tollszárat rágta" Nehezen lelte meg az eg_v-
más sarkára hágó ötletek, gondolatok között az igazit.

A Vörös Kalózok ismerjék el, hogy a Klan jobb egyesü-
let és kösserrek szövetséget velük. A l(alózclk elgyszersmind
I§antagok legyenek és viszont. Kártérítés fejében pedig
a Sa§t egy hétig csupán a Klan fővezórsége használhatja.
Ha beleegyeznek, jó, ha nem, lássák a lcövetkezmónyeket l

Tíszta ív papírt halászott ki az asztalfióJ<ból, tollát,
a tintába mártotta, lelrta az első be_tűt és ekltor Aprószent,
üvöltő jóreggele ö§szerezzentette. Óriási ma]acot eltett a
papírotr.

-- Gvere be l - hívta Dobost a tintafolttól rosgz-
kedvűerr. "

- Mit csinálsz ? -- érdeklőrlött lrerí a papírt néze-
getve.

- LTltimátumot ! -- lrangzott a felelet, de Ferí talán
nem is hallotta. Hirtelerr büszkén ki<lúllesztette mellét és
úgy dicsekedett.

. - Igaz is l A Görög-közben elcsíptem Gál Jenci,t és
clhúztam a nótáját| ,

Gyula haragvóan ráncolta összc homlokát. f'erkász
íelcsattarrt.

- §íi az ? Nem tetszik ? Talán rosszttl tettem ?
Gyulir nregfon,toltan krákogott a válasz előtl._- Persze I Nem szabályos. }lallottad, hogy előbb

ultimátunrot kell nekik küldeni, később lradüzenetet s
csak aztátr szabad a vásár !

- Llltimátum. . . ultitnátum l küldhetsz akár-
nrilyen mátu,mot t -; méltatlankodott Ferkász. -- Az csak

cifrasírg l Ok is rnegvernónek bennünket, ha tehet-

nk nekik ? l

Végre is abban-állapodtak nreg, kil<émlelik, hol t
gyűlésciket és a hadüzenetet kőre liötve közéjük ha

Végre is abban állapodtak meg, kikémlelik, hol tartják
lseiket és a hadüzenetet kőre liötve közéjük hajítják,
Nyolcan nvolc filé indultak kémszemlére. HetenNyotcan nyolc lele rnduttal{ kem§zemlere. lleten

közülük üres kézzel szállingóztak vissza nagysokára. Késő

megsemrúisítő fölénnyel.

Floross Pista vakaródzva, mialatt Gyula előkapa-
rászta zsebéből a kőre kötött üzenetet. senki
senr nézdegélt át feléjúk, bízvást el-
hajíthatta. Azonban rövidre szabta
a dobást.
** Ploccs ! - loccsant a
víz ó§ a parton tanyázó
békasereg ijedten ug-
rott fejest a tavacs-
kába. A kalózok fcl ,r
sem figyeltek a

cso}rbanásra.
A hiábavaló ,/

nólt ; üzerrcl nélkül is.

mölte a követeléseket, át-{,fu ---i;h""t -n"iJ' 
r;ű3ür"e" ?.

az aszta|ár a csenrpészte.
Ha ember a talpán,
felel rá,
Délutárr megérke;

zett a válasz.
Nagy lap papi-

ro§on §za_
márfej l

(1.olyt8tjuk)

Deltát Gyula nem sajátította ki Apró-
szent vélcményét. Vigvázva lekör-

délután volt má,r, mire nyolcadikuk, Lusi i§ megérkezett.
Elégedctt képe messziről hírdette az eredményt., 

- Megvarrnak t * ejtegette a szót lassan, megfontol-
tan. * A pecsói halásztanya a titkos helyük. Ott van a
csónak is, ami nem Ferié, lranem a lralászmester nagy-
bátyjáé.

Gyula nagyhirtelenében összecsavarta a papírt.

- Hát akkor gyerünk l - vezényelt morco§an,, Nem akarták, ltogy Liptákék észrevegyék őket, tehát
a legjáratlanabb oldalon gázolLak be a nádasba, 

^ 
száraz

nádtörmelék harsogó zajjal ropogott a talpuk alatt s ha
a szél nem siet olta]mukra, minden elövigyázat mellett is
csődöt mondott volna az a t€rvúk, hogy ószrevétlenül
férkőznek a halásztanyához. Azonban tgy a zizegő nádas
elnyelte az áruló zörejeket. A szabad vízhez érve, rneg-
bujtak két öreg görcsöstörzsű lűz mögött és onnan lesték
a sürgő-forgó kalózhadat. Vagy tíz-tizenkét méterrryi távol-
ban, a kiöntés túlsó oldalán, ott, ahol a Dunába vezető
csatorna torkollott, hatalnras tűz égett. A kalózok Lipták
nagybátyja, meg két halászlegény társaságában éppen a
hálókat készítgették elő az esti halfogásra. A leselkedők
időzésének a szúnyogok határtalan mohósága vetett véget.
Felhőszám zümmögött körülöttük a sok vérszívó.

-. }fegesznek bennünket ezek a varlállatok -- §uttogta

munkaked_
vüket

§zegt0,
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H.rgyen leveleznek a kémek?
Ttrlajdonkópperr minclen írás titkos anok részére,

akik ncm ismerik a nyitját, tle meg is forcl{tlratjuk a dolgot,
hogy t. i, olyan írás, amelyet a beavatottakon kivül más
is nreg ne tudna fejteni (vagyis: titkos), valójában nincs,
mett az írásfejtéssel és titkos írás megfejtésévcl foglalkozó
tudósok és kénelhárítók még a sokáig megfejthetctlennek
hitt etruszk sírfeliratok értelmét ís ki tudták a kiiveken
talált ákom-bák<lmokból bogozni, pedig legalább 2000 éve
tralott volt az az utolsó ember is, aki akár csak egyetlen
betüt is el tudott volna árulni nekik. Minden titkosírás
csak ideig-ótáig az., amíg meg nem fejtik s innen van
az, hogy a kémek a títkosírások vagy általában a titkos
hiradásnak a íajtáit állandóan változtatják. No de van ís
belőlük akár egy egész könyvtárra való,

,,Minden írás titkos azok részére, akik nem ismerik."
Igy pt. a legnyiltabb magyar szöveg is titkos írás azoknak,
akik nem tudnak olvasni. Ám mivel hál' Istennek az analfa-
béták száma manapság már egyre csökken, tehát a latin
abc (vagyis amit mi használunk) is róvidesen megszűnik
titkos abc lenni.

De nem így pl. a cyrill, gót, gört'g vagy héber abc.
Egészen bíztos, hogy igen sokan nem fogjátoli a tiikosírást
megfejterri, pedig egyike a legegyszerübbeknek: a nagyaT
abc betűi helyett görög betűket írtunk.' Ugyanígy felhasználhatjuk titkosírásként a g1,,ors-
írást vagy a morze abc-t is.

l...-|ll----!.--l,-,l,-i--..I
| , ll ll

De nemcsak ilyen betűkkel, hanem a magyar abc
betűivel is teljesen ,,üzembiztos" titkos abc-t állíthatunk
össze, ha pl. az egész abc-t ettoljuk tctszés szerint példáttl
négy hellyel. Azaz; az első beiű, az Á betű heiyet.t a neg_ve-
diket, a B helyet,t a B után következő'ncg5,edikct és íg},
továbh, fogjuk haszrrálni.. Mindjárt (issze is állítjuk a titkos
abc-t magunknak ilymódon :

rr helyett - tl be[űt irunk.
b ,, - € !,
^ta11 

-1d ,, :g !,
é rr ==lt ,
í ., :i ,,
0 ,, *i ,,
stb., stb.

" vagyis:
,! MAGYAR CsERI{tiSZ
" helyett azt írjuk: 

,l, PI)JCDUF'VHI"]NHYB.

Persze tetszésszerinti számmal eltolhatjuk az abc-t,
sőt nreg is íordíthatjuk, hogy pl. az utolsó betű, az a lesz
az e\sö, an a ; gl betűt írunk, de a-btltűnek kell olvasní,
hogy az igazi értelmét megkapjuk.

Lehet aztán az abe betűit a titkos abc-ben nemcsak
betűkkel, hanem számokkal is helyettesíteni. Itt is tág tere
nyilik mindenki szabacl ellratározásátrak, minden betűt
olyan számmal helyettesít, amilyennel tetszik, pl. meg-
csinálhatja a következőt :

Esetleg egy-egy gyakrabban e]őforduló betűnek két,
három számot is adhat s azt felváltva hasznáLlja, mert a
gyakran ismétl6dő szám fellrívja magára a figyelmet s aki
egy kicsit is gcrndolkozik hamar rnegfcjthcti.

._ Igen, igen, ne csóváld lritetlenül, a fejedct- nrerl:
úgy van.

Hiszen a titkos írások ezen fajtájának a megfejtésót
jófcrrmárr kizárólag ezze.l a módszerrel végzik.

Megszárnolják a szövcgben elóforclulÓ összes jelet, azutárn
megnózik, lrogy ezek közül melyik jel fordul el,ő lcgtöbbsziir.
Ez a jel |esz az áruló, ez |esz az, amelyiken elinclulva rrjvi-
deseIr nregfejLík az egé§z szöveget.'

Tudják ugyanis, hogy melyik nyelvberr mclyik a leg-
többször.előforduló be|ű, a magyarban pl. az e-betii a !eg-
gyakoribb s így nem rrtrhéz kitalálniok, hogy arna titkos
szövegben legLöbbsziir előforrluló jcl (ha a szriveg lnagyar-
nyelvű) nyilván az e-betíi titkos jcle. Azutá,n az ezrrtán
következő lcggyakoribb jelet veszilt elő s ugyarrígy járnak
e]. De rnásból is turlnak még a jelek értelmére ]<övctkeztetni.
Pl. a magyar nyelvií titkosírásos szövegben gyaliran forcltrl
elő egymagában, vagy másodtnagával álló jel. Ti is rájöttiik
valósZínűleg, hogy nri lehet ez 2 A, ttZ, így már legalábll
hárorn betűt ismerrrek. Mondatok között is fordul elő azon-
ban eg1,- vagy kétjeles szó, ezt nem nehéz kitalálni: ÉS,
S, DI] stb. Iis röpke percek alatt leleplezve fckszik a meg-
fejtiije eliitt. a legrnelgfejthetetlcnebbrrek (írgy-c, mennyi
e-betii r.an bcnlre ?) tritt titkosírás is.

Az erldig elnronrlott titkos írások azotrbatr --j mint
turljátok -_ oly egyszeriiek. }togy lcgfeljebb csak házi hasz-
nálatra jók, valarnirevaló, jólnevelt kém példátrl manapság
ilyesmit már rrern llasztrál. Sokkal biztonságosabb híracló_
eszközeik ís vannak enrrél, s a kémek leleményessége nem is
igen ismer e tóren lratárt. Vegytintával lrt szövegeli, melyek
látlratatlanrrá lesznek s csak megfelelő ,,előhívó" vegy§zer-
ben mcgrrtártva válnak ír,ira olvashatókká, tojáshéjjra írt
sziiveg, trtely a tojás megíőzése után onnan eltűnik, de fel-
Lörl,c a héjjat, a tojás belsö felúletén újra megjelenik.
Grarnmofónlenlezre rtigzített kénrjelentés, melyct úgy tesz-
nek ,,ártalmatlanná", lrogy a titkos szöveg tetejére újabb
lemezan_v*agot öntenek s erre veszik'fel a ,,közömbösítő"
számot. (Persze, ez a ,,íedőtéteg bizonyo§ vegy§zerrel, le-
mosható.) Mikroszkópikus, gonrbostűfejnyire lekicsinyítet,t
fénykép, melyet aztán egy lrrírsik, nag1., ,,árta,t]an'I fén!,-
képbe másolrralt bcie, tnitll atrnalt tartozékát (pl, egy arc-
kép szemóncli pupill/tja licll,érc) stb., stb.

Dc ha a kéltt rrr(,gis titkosírásra fanl,a|oclik, akkor
olyant választ, arrrineli a rncgfejtése nrár lrtrllrlltr,,lrr lehet,et-
|ell, azaz legalábl,r ís olyrrrr soli időbe tart, h<rgl akkor nrát
úgysern veszé|yt,zteti a sziive§ nyilvánosság-rahozaLa|a az ő
elérni kívelnt ctlljír[.

Pólclrirrl trrcgiillaprrrlnali a kém ós megbízója eg1- kiinyl-
lren, ncly.h cz rnin cikcttctr tninderrkrrr lr rirrnycn lr ozzá tudrrak
jutni (pl. tcleftirrkiinyv) s ennek scíjít§égé\,cl lcvclezlrck.
még perlig írg5,. lrogy a titkos szöveg tnittrtcn bt,tiíjcl lrelyctt
olyan szírttrt,solroltot írnako nel1,, a lrtll}-cIttlsítcrri kívlirlt
betűnek a kiiziiscn lrasznált könyvbcn levő lrcll,í,t jelöli'rncg.

t'}. 1:J, 2. 4 *.* cz egy betií. Móg pedig: a liönl,v íll.
rrldalán a 2. sorban a 4. betii.

A titli.os íráanak ez a ,tajtája mondlrattti gzitleig egvikc
a legtitkrrsabbal<rrak, rrrert a. szárnolinak senrnri rentlszcre
scm íerlezhelő fei benlre, hiszett cgy és ugl,anazon },rctűt
rnillió és nril]ió szánrcs<rporttal jclölhctek, hiszen bárnely
lap bármely sorátlran is biztosan tdő fog fordulrrí. Ilgyetlen
mcg{ejLési rrrílclja yatr, t, i. lra ismerem azt a könyvet,
mcllyel a lcvclezés folyili. S találgatrls útján ez a tnódszer
is olyan, nrintlra pohírrral akarrránr kitlreregettri a tengcrt.

| ízi-trI iska.

c:16 7:rc k : 2 p:6 u:20
b:72 q-:8l 5 r:14 z- 7
c: L ft: 4 m 9 s:11 U:75
d: 3 i:22 lt *!7 l:t9
e _27,13 i * 7 a :28 u=.18
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Tengererr á repülőtereket

§gy szemtanu az alábbiakat rne-
sélte el az L]ngvár ellen intézett lógitá-
rnadá§ról :

,,Az utcán sétáltam. Nagy ma-
gasságban egy repiilő kórözött a vá-
ros felett. Egy-két kör után zuhanó re-
püléssel az LTng hídja fölé k'eriilt és
mintegy száz métet rnagasságból bom-
}át dobott a hídra.

Ekkor vettem csak észre felség-
jelét. §zltlvák gép volt. Eddig senki
sem gondoll arra, hogy nem mag},ar.

Szerencsére nagyon rosszul célzott.
A bomba csaknem száz méterrel a hírt
alatt zuhant a folyóba. Robbanásatöbb
€melet magasságba c§apta fel a vizet
és a folyó fenekéről felszakított köve-
ket. Alig ocsrrdok fel az első meglepe*
tésből, erős mótorz{rgást hallok a re_
pülőtór irányából, Magyar vadászgép
emelkerlik hihetetienüt mererlek ívben
a magasba" Csak néhány másodperc
telik el s máris a szlovák góp föió
kerül" Előrebillenti orrát. Rárepül a
szlovák gépre" Géppuska kerepel. S
egy percc'el később a sz}avák gép mint

a repülőgéparryahajtlk pritrrlják

Légi bombák a íaktárbarr

íelijesztett varjak, eszeveszetten kavat
rogtak egymás körül a gépek. Senki
§em i§meíte volna meg: melyik a miónk
ós melyik az ellenségé. Közben egymás-
után hullottak atá a meg§ebzett nagy
madalak, Aztán csenrl lett. Vadása-
századunk íenn a magasban sorakozott.
Megszámoltam: valamennyi e§yütt
volt. Lent a földön peclig hét ellenséges
bombavető ronc§a heyert."

*
Az 1914-18. évi világhábonl kez*

detén a repülőket csak feldedtő fel-
adatok megrrldására vettek igénybe.

Akkorn ha két ellensóges repülőgép
összetalálkgzott, vezetöi * mint bajtfu-
sak * udvaria§an üdvözölték egymást
és rniudegyik továbbrepiilt a maga fel_
derltö íeladatának megoldására. A to_
vábbi fejlődé§ §orán tűzgépekkel §zerel-
ték íel a repülőgépeket is. Akkor meg_
indult a harc a repülő ós ellenséges
repüló, a repülő és a földi erők között.
Ma a repülők egyaránt harcolnak földi
és légi céIok ellen.

Majd a reptilőgóp, a repül6 fegy-
verzete ós azok a célok. amelveknek
leküztlése a repülők felaáata;, Üabják
meg a repülők harcának külön jelle-
gét. Ezekből az adottságokból követ_
kezik, hogy a repúlők harca lénye_
gesen különbözík a földi harctól. A
repülők harcának kütönleges adottságai
miatt a légi erőket elsősorban önállóan,
külön célok ós harci feJadatok megrrl_
dására használják. A lógi és a földi
haderő harca közt csak a közös cólok
és a hadszíntér adják meg a §zoro§abb
kapcsolatot. De a feladatok megolrlása
mindenkíriél más módon és má§ eszkö-
zökkel történik.

A repüők. amínt azt megoldandó
feladatuk meg§zabja, két nagy cso-
portra tagozódnak l a) a felderítő köte-
lékek és b) a harci repiilők esoportjára.
A felderítő repülők feladatát nevük is
világosan megmondja. A hadvezetés
;§zámára az ellenségről {ontos *dato-
kat gyüjtenek: fényképeznek, íigyel-
nek. Ezeknck a íelderítő gépeknek
nem feladata a harc, Éppen ezétt
útjukát olyan harci gépek [vadászoki

lelőtt hatalmas madár hullik az Ung partjára.
De új elleuség érkezik. Már félieni kezdem a hős

magyar pilótát. De nincs erre szüksé§ l lsmét meredek
pályán lendíti gópét a ma§a§ba. tJjra előretrillen a gép orra.
Megszólal a géppuskája s a második szlovák gép is szárny-
szegett madárként lrullik alá.

De itt van már a harmadik ellenséges gép is. Az elöbbi
jelenet ismétlődik. A mi vadászunk ismét felülr6l csap le
az ellensóge§ gépre. De mi az ? Csak nincsen baj ? Most
nem kattog a géppu§ka l Nem l A kis vadász a hatalmas
bombavető fölé zuhan. Alulról rlgy látszik, mintha a szár-
nyára akarna leszállni. A hatalmas géprnadfu megijedve
bátor ellenfelétől, lejjebb és lejjebb száll. Még nóhány perc
§ rninden baj nélkül földet ér. A gópet és személyzetét fog-
lyul cjtettük.

Most már nem kell sokat kérdcznem. Mesélí tovább
,,háborús élmónyeit".

n,Láttam messziről a Szobránc íeletti légi harcot is.
Yadászszázadunk itt is a magasból csapott le a két ellensé-
ges botn,bázóra. Tíz-tizenöt percig, mint ősszel a vetésről

ő

l-ilnbéz munka a bomkrák száilítása



k{sércttlbcn te nzik lTl(|g, amclyck lrregvédik, halco]nak
hel;leitiik íj§ ellen§ége§ lleavatkttzíls ilsct tln is tticgoitlirallivir
tesiik fctderítő íclaclal.ukat. A nrcgolrlantló fcldcríiósi
fel:rtlatok távo!ságánal< nr*gfelclőetr ri. 1l. k(iztllfelcicrítii
vagy pcrtig távoltrclrlerítlí gépek vógzik el az tlllcrtség §(|g-
figyciósrit.

,t\ harcra lrivai.ot,l. r,epiiiiígépek: í.. a varlástgépek,
2. a bonrbázógépek. A nlai háborirllarr legtöbbsziir több
:géllc1. l<isetlb-rragyobb kölelékberr vct,nek harcl-ra. r\ vadász-
gé|ek legíontosa}ib feg_vvere a gtippuska vagy a gép;lgvit.
Á 

- bornl:/rzók a mcgarlr-rtt, fe]a.dlitu]i tnego'Idilsálrrrz leg,
irrkább megfele]ő kisebb-nag_l,,<ilrli bon,.bákat vi§znck
ma6;rrliI<al

A, lrorrrlrázógépokrrck is két fajtá.iavan. Az ójje1! támadá,
sokat iffeli barúázógtipelc hajtják végre. }izck leginkirbtr
,egyesével repiilrrck cirljrrk fijlé, Töbl] bornházógép kiitelék-
borr éjszaka a sötótség trii*lt csak rrehezen rcpiillret.. ligycs
gépck azrxr}ran rnég a lcgsöté-{.eblr (ljsz;rkában is t,árnarilrat-
nak. A célt ug-vail. porrtosarr ntrir .lá1,,iák. tle j'cladatukirt":
egy-egy l,ároso va8y nagycrbb gr.l'rrtclcp leriilet,órlck borrlbá-
zását a söt.éLséglien nríiszcre-
ikkel való tájékozóilás ítLján
.i§ rrrcgolrllraiják. i\ t.;-tlálat
l,alószílr(ísógc i.lycnl<or tlem,
:nagy, de a táruadti gtipek elltá-
-dtása is rlehezebb, ttriltt, nap-
pal. A tragvsírll,ir bontba tnetrv-
rryiségel szírtlító hatalmas
borrrbal cl,őgépsJc g1,orsasága,
,ginelfu trdl!si lcópessógrl. n].ougó*

konvságil kJsctib a vatlíszpltl-
pekénél. I}írr tíizg{,pcltliel jói
fel vanlrrk szerelvt,, a r-aclász-
:gópek títltraclá,siriva'l szt:tlrben
}1ílg},{:rn órzti lit:n_r,cli.

A t appal i llantbctl.ú liladeist
m*r rnát, lcgirrkíibb z.itrt, Irarci
rotrdbcrr repiiiő boIrrb:iztigé-
pekktl hajtják vúgr:e. Tijbl,1

bombázógéilne}.: zírrt iti'tclék,
,lrcn vnlri harcba,l<iit<jtlstlr,c] el-
{rjtik azt, lrogy cg_vszt:rrf] na-
g},obb borrrbanren,n},isógct tu-
<irrnk szállitani, és hogv a zárt
kiii,tllt!lilrcrr repiilií g(,pelt jttb-

ban t,r.rrljáIt trragrrliat r,ócleni.
"l'öbb góp rrl_vatr tlakzat}-lnn trrtl
rcptilrli, irog_v cgvik a tnásik ú.
n, lrolt tcriilelil. tűr. alatt tttttja
tartatti.

Itldulásra tész a botnbál,ó szitzad

A trappali tánradásra in-
duló bombázószázaclok (eg,v
század, ált.alában hílt,crrn raj-
bói, egy raj lrárom rcpiilőgép*
bő} á1l), bár a mrrrlcrn, gépek
a legttikéIetesebb örrvót}elrr:i
fegyverekkeI renrlellieznek.
mógis csak nehezen t-urlják
nélkúlözni a vaclászgópeli tá-
mogatását. 1Tgyanis a vadáse-
repiilők kíséretc nélktili br;nl-
bázó kötdélc a földi elhárítti
fegyv-erek és az ellenséges va-
dászok miatt kénytrlcn trag5
maga§§irgban repiilni. A tragl

magasságból végrclrajtott
bombázás pedig erőseti csök-
kenti, a találati lehetőségehet,

A vad,ászgópek kisebbek"
könn_vebbclr, gyorsabbak ós
gyorsabban emelkerlhetnck,
mint a bombázók. Iiztlk a
tulajrlonságok a bornbázókkal
§zetnbcn nagy el,őnyt jeien-
tenek harcban a vad.ászok-
rrak. A vadászgópeket nenr-
csak a bombázó kötelékek r.é*

delmére, hanern az ellenségos
bombázók elhárítására, zava-
rására használják, A vadászok

állzll zaklatott }rombázó kötelékek kérrytelenek magasa}:b
légróttgekbc szátlrri s ezze! a találati eshetősógeik lónyegesen
csökkennek,

A repülők harca a t"lr"tt1."rrrrika és a morlertr elnber
harca. A légi győzelenrhez sem elég a jól m,egépített, óriá§i
sebcsségű, a legjobb tűzgépekkel alapclsan felszerelt repülő-
gép. A győzel.emhez a jó gépekbe alapo§an kiképezett lelkes
elnberck kellenek ! Ha az ungváfi, szobránci és a tiibbi
légiharclran trem olyan lelkes magyaT honvódek ültek
r,,r:ltra a leglrorszerűbh repiilőgépeken, akik szcnl hitte]
lrisznek a magyaí§ág igaz harcában és akik a repülés gyaktir-

lati isnrcreteíben is tökéletesen otthonosak, nem tucltitnk
volnn *lyan fölónyes győzelnret aratni az ugyancsak jó
góp*kkel' és tökéletes technlkai felkósziilttéggel harcnló
cllenség fiiliitt.

t

*

[lo nrLr avetés

ítl dulásra

\ fiiltlr'i a llrÉ|r tár,rllságbrii k(izolerlő r*lrijliikí! is j?lzi
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A mclstani, háborús időkben érdekes visszagondolrri az

1914*t8 éví világháborriban végzett cserkészmunkára.
11 munka vezérgorrdolata a segttés volt. §eglteni ott, aho}
baj van, ahol kevés a munkaerő, ahol szenvedést, bánatot
kell enyhíteni. Ez a legszebb cserkószmunka.

1914 nyarán a háborrls hírekre mindenüruren haza-
özönlöttek a nyaraló diákok és a nagy idők szele össze-
sodorta a csapatok tagjait. Komoly tanácskozások, gyol§
elhatározások és jelentkezés a szolgálatra * míndez 2*3
napon belül. A budapesti cserkészek elsö feladata a páIga-
ud"uafi szolgúlat volt. Várni a vidékről bevonuló tartaléko_
sokat és a megfelelő laktarryáIr szerint csoportosítva villa_
rno§on vagy gyalog odavezetni őket. Roppantul imponáló.
feladat volt 15-*16 éves firlk számára egy-egy csoport meg-
1ett embert vezetni és útbaigazítani l

Közben lázas ütemben firlyt a Budapesti Önkéntes
Mentőegyesület székházában a csapatok kiképzése a sebesült-
szdllllósra, Hordágyszállítás ; horetágykiszerelése vasuti ko-
csiból, berakása betegszállító kocsiba (lovaskocsi !) és
autóba. Mindezek állandó gyakorlása a megfelelő járműv e-
ken, szigorú, szakszerú vezetéssel. Alig volt meg az ünne-
pélyes vizsga, megkezdődött a komoly szol,gálat. 24 órás
szolgálat a mentők székházában, délután kettőtöl rnásnap

délután kettőig. Ilyenkor a tanítás alól 1*-1 rrapi felmentés
járí. Lz első sebesültszállító vonat a Keleti pu"-ra érkezett,
később a Dóli pu.-ra ís. A kórházhajók kirakása {szerb harc-
térrőt) a mai Róvész utcai gázgyár akkor hadikórház4á
berenrlezett épütete előttí Dunaparton történt.

Cscrkészek tlolgoztak a GgcrssegéIgalap-nál is, ahol a
bevonultak bazzátatLazői kaptak pénzbeli rlagy tarmó§zet-
beni segélyt.

Vídéki csapatok az dtutazó sebesültek elldt"dsdban, lildttő
italok, ételek szétosztásában, a hozzáLxtozók leveleinek
továbbításában működtek.

Szomorú szolgálat volt később, a román betörés idején,
az erdélgi meneküItek ezreinek fogadása, ellátása és szállá_
sokra való szétosztása. Olyan jeleneteket éltúnk át, amelyek
emléke nrindig kísérni fog. Az álmukból felriasáott ós
gtthonukat éjszaka, pár perces csomagolás után otthagyó
családok megtázó látványt nyujtottak.

A cserkészek ügyes leleményessóggel mindenütt meg-
talátták a §egíté§ módjái és mindenütt ott voltak, a}rol
segít§égre szükség volt, híven teljesítve a cserkésztörvény
Parancsát' 

ltlős1: Béla
5. KEG.

VlLLÁMPÁLYÁz^T
Az események vlllámmódra cikáznak. Tegnap béke, ma háború. Országhatárok változnak, igazi villámháború

íolyik. 
!

Mindegyik ország győzni akar.
A harcmezőn és fegyverrel, ha lehet.
De a hátországban is. Ezért mindenütt folyik, akár háborús országról, akár semlegesről van szó, a letki bacillus.

háború.
Nem kell mást tenni, mint az ellenfél soraiban a kíshítűség, bizalmatlanság és csüggedés miazmáit elhinteni,
Éz a háború éjjel-nappa} tart. Nem kellenek hozzá bátor katonák s drága fegyverek. Elég néhány rikoltóan hazug

híreket a világürben szétsutárz{ll:tádióállomás, néhány ellenséges és kétszínű ujság és a felszerelés már adva van. Hadsereg
dehogy is kell hozzá. Minden országban ott a sok fecsegő ,,véna§szony" s ezeknél még kevesebbet érő vónasszonylelkű férfiak
sereget akik felülnek ezeknek a híreknek.

' A gyerek fütyül, ha sötét szobában fél, ezek a begyulladtak s ijedtségüket riasztóbbnál riasztóbb hírek terJesztésével
yezetlk le. § a legtöbbnek eszébe sem jut, hogy az ellenség lelki bacillusháborúiának ügynöke s a hazáiának
árulója.

Ugyanígy az ellenségnek dolgozík az a gazdaasszony, aki a dúsan termő Magyarországon megljed, hogy nem kap maJd
mit enni. Az ilyenekfutnak a boitba s lehet6leg egy egész évre mindent szeretnének beszerezni. A kereskedő egyszerre ennyir
nem tarthat raktáron. S erre : ,,Jaj, képzelje szomszédasszony, alig vettem meg a tíz kiló cukromat é§ az ötven kiló hájat,
már többet nem adtak !" MegiJed a szomszéda§§zony is ; mint a mesebelí tyúk, kiabálják széijel : ,,Jaj, taj ! A fejemen egy
koppanás, szaladj te i§ paitá§ !"

A lelki bacillusháborúval szemb€n mi cserkészek nagyszerűen'felvehetjük a versenyt. Egy magabízó
kijelentés, e3y tréfás megjegyzés, egy okosan elmondott érv megváltoztathatia sok jóhiszemfi bacilluster-
iesztö hangulatát.

Hzekre hirdetünk pályázatot. Küldjetek be megtörtént eseteket, hogyan sikerült, vagy hogyan sikerülhetetq
volna egyes esetekben védekezni a lelki bacillusháború ellen.

Villámháború folyik. Villárnpályázatot hirdetünk. Gyorsan és habozás nélkül küldjétek írásaitokat.
Határidő nincs, az esetek közlését több számon át íolytatiuk. Jutalom : l. díj l§ P, a ll. díj l0 P, a lll. díj 5 P,

ü
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A rémhír lerieszíés és a íecsegés hazaárulás !
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A B0YS,LIF§-BőL
Murdock kapitány, a nervyorki ötös számrl

tűzoltószakasz írjdonsült főnöke. nem sze-
rette a kut5áliat. Bár semmi küönösebb
oka sem volt, gyúlölte valamennl,i fajtáját,
Mindegy volt elótte, hogl, q \ulyg kicsi vagy
nag1,, okos \-ag}, ostoba, fajtiszta vagy korcs,
dehát ezt ,,Füstös" nent tudta.

A Füstöst, Dan Gilready lelügyeló ktttyáját
egyforntán d(idc]gette az egész 16-os kocsi-
különítmérr5,, mint ahogy egyaránt rajong-
tak a gazdájáért is. Dattny felügyelő a maga
régivágásr1 tnirroltával lnég abból a multból
került át, atnikor netrt ntótoros fecskerrdók,
hanent lófogatú ttllzoltókocsik r,ágtattak
harcba a ttewyorki utcákoll a t{iz ellen. Szó,
ámi .szó, Ilüstös a hosszú esztendók alatt
nemcsak a tűzol{ótudornánl,t sajátította el,
de a gazdája szokásait is. csupán a bozontos
haj és a lógó bajusz hián},zott ahhoz -. a
rosszmájú és tréfálkozrri szerető tázoltók
szerint, -- hogl- telje§en hasonlatos legyen
Gilread;" fclíig],clőhöz. Egyedül tríurdocltot,
az új íőtrűköt_nem hatotta mcg ez a strk jó-
tulajdonság. O az új iskolák és rlj módszerek
hlve voit.

- Igen, igen, i * morgolódott elsó szemle-
rltjánn mikor §z'eme elé került Füstös is. -A kutyák áIlítótag igen haszrrosak voltak
$z ,,ókorban". Azorrban a mai világban már
semmi helyük a tüzoltóla]<tanyákban, mint
ahogy, hál' az égrlek, rrem büzlünk többé
az istállószagtóI sem, Higgydtek el, egészen
jól hclycttesítik a mótorok a lovakat. Csak
a magatol<fnjta órzelgós öreg csatárok ra-
gaszkodnak lnég holmi állatokhoz
tette oda éleserr f)anny felügyelőnek, A mo§-
taní fiatal gárda már tudja, hogy a mi mun-
kánknál mindenféle jószág csak kerékkötő.
Dannl,, öregem, ha bccsülöd a barátságomat,
tedd el iáb alól ezt a dögöt.

Gilready felügyeiő a legkevésbbé sem o§z-
totta felettese vélcmórryét, azonban óvako-
dot akár egyetlen hanggal is elárulrri. Szol-
gáIa[ban őszü]t. nleg, sokal tapasztalt és
elégszer látta, lrog_v*an került valaki idő
elótt nyugalomba egl-egy elhantarkodotL
kijelentés rnlatt.

Ellenben amilror flurdock kapitány le-
tűnt a színről. Danny felügyclő a kut.v-ája
nrellé ereszkedett a betórrra és megveregette
a figyeló állat nyakát.* Látorl, látod véri pfijtá§, még majd
kimustrálnalr bennürrlcet.. tlgy látszik, tútl-
élttik az időnket, hazajáró szellemek vagyunlt
ezeknek a g),erekeknek n szcrnóben mind a
ketten. De éz ncm baj l }íi azdrl. csak isnrcrni
fogjuk ezután is a tiizet és lrem félünk tőle.
Kitapasztal[uk mi rnár mindcil furfangját.
ol5,at is, amilyent ttetnigen tnnítartak a tűz-
oltóiskolákban. lJg.ye, rlgye ? *- ds Füstös,
mlntha helycselné gazdája szavát. lrirtele,n
végign,valta az arcát. Gilre adv fclügl,eló

tetletet,t nlcgt}ot-
ránkozással kap-
ta hátra fejét. -*
Aá trem kértem,
hogy megcsókolj,
Ftlstös. I)e netn,
ne íélj, nem visz-
lek el inneu. l'ía
meg!,ü!rk, ha
mentrülrk ketl.
hái eg}-ütt me-
g,ünk l

Füstös pedig
újra csak a far-
kát csóválta és
jókedvében íel-
ktlszott az urlr,ar
húszInéteres gya-

korlólétráján.
Mert ővizslasága
ehhea is érlett,
rnilt aho§y jót
tűr|e ma8án a
gázálarcot ós har-
sosva usatott. ha
otiau hÖlyen ákadt túzre, ahol tudomása szc-
riirt nern'volt szabad, ho91, t{lz lcgt1'on. s,sok
fiatal tűzoltónál iobban islrrerte n ielzúseket.
Bátor volt és türólmes, hűséges lnilr<lhnlálig,
kész a munkára. ha szól a riadó. Allalrtlóan
az üsíveletes szóba sarkábalr szuIrdItotl. és
rlqv Ú'elyezkedett el, hogy félszelnc miIrrlig
a-ielzőtáblát leshesse. Ezelt az entltikezelcs
paiancslroki szemlén regqelen Bucl Draper
iolt a soros figyelő. Az eg?sz rlapos szolgrllat
küárasztotta §-cstére pillájt le-lehúnl,ódott,
tárr nem is lálta, lroglia táblán kig5,írt a kis
vörös jelzólárnpa. A lámpajelzés és a vész-
csengŐ-mcgszóialása között elcnyószően cse-
kétv az idő. rte rnire fölsivJtott az éles sziróna-
haIic. Füsiös rnár tutulva arlta meg a jel-
zóst.., riadó... riadó l -- és kiinyökón
bökte Drarlert, noszogatva, kapcsolja már
a szakaszríasztót, Na§yon lassúIrak tlltllta
a dolgot, hát rnaga lökóilte honrlokával a gdp*
tcrem csengőgombját.

Drarrer r:illi rrrRybrsan pót rrlt a 1ril l anlrt rryí
lankadásáL és a fóldszirrti kocsiheIviségekttll
a második emeleti piherrőszobákig sivilol-
tak. harsantak íel a c§errgók, talpra ugraszLrt
a Í6-os kocsikülönítrnón.yt. A föjdszitrtre
v.zeio 

".Úrropoinniot 
elsÖül Torry, a tiszti

kocsi vezeióje ugrotl le, őt kövcttc_Danny
felügyelő, niOgotie a két, alliszt, Mack És
Stub,

Ton1, meg scnr yárta. hogy a több,ick ícl-
usráliának. nictrctközben hael,ta óket il
kőcsiia feiÍ<aoaszkorllri. ]lcg a' iópcslíin Jóg-
tak az embcielt, milir,rr a mtróz inr'lltlr tnár
búgva szágultloi t ki a lrnpurr ds _ 

Gilreud.v
me,hetközllérr liiabálta !, vc,tí:lő fültíltc az
útirárlyt, A sitrtllló vdszsziróna hangja szinl,c

ösr,ón,r,t r,ág()tt- a siiié1 tijszalillix:ltl. alnilit l,t

srilvoi gépttot,sik csztlvt,lzctl sz.lguldrissrtI
rohantak'i-ógic a szclcs ííjrttlrlirrll \ it í{)l,dtl-
lókbrrr csak'}iút kerókerr si}ilotllrk t,t. A lót-
rás szcrelr,ótty tiitn(,gc irg,l, iulhoI1goit leg-
lrril rrl. tniItt 

- r,alltnli lilrrrrlrnrr diilóngélő
lomha vitorláshajó, amt,l1, 1liros jclzózászlrit
húzott íc} { zrlszlri úrbocllra.

Füstös a íer:skt nclőlioesi melletI rohant
elrrvrllt tr:sttcl. t{osrzír. ]ábai ütcmesen dol-
golii rrrgrlkirrt érilltclték n kiivczctet és

ilattnnta]< r,issza. miközbetr aggodaJmas_atr
iakkant.oit egyet-esy€t, félszcrnmel foly,-
torlosan lt gazdáját. lcsve. Az izm*iban
úrczte, hog), cz a iiadó komoly dolug és ttetlr
affdle tlróbariasztás, itttrikor a tűzrll1ókutva
a hossiír lolrolás után csaltidottan kín1,1clen
visszafek,iidni a §alokbá, rnert nern liir'lónt
sentmi, cs:tk nrnúg1, alttposillr nrcgful tattík.
NcItr, ez a riadó val,iban t üzct jcl,r,nl, ! ,,\
mél.v' uLcalrl[}en íailött haragospiios az éj-
szakai égbolL.

Á Trirrscon(incnt al íilnrklilcsönzővrillalat
tizenkóterrlelet e§ t.orúnv ópi'll etdben dü.hön gtiti
a tűzvész. A }álrgok a rreg;yrrrlik cnrelelett
ütöttók ít,l a fcjülict, de ntlrr lrz. ötörlik tis a
hlrtodik cmt,]ct"is lzz.ult s a fíisl, r astrrg csrr-
rrlkh:rtt gorrrtll1,gott A?- itlriltltrtl,íiísrlkott.
fol5,toli fili(,hb }iajtv:l lt ltics:r1l,i sz'tkratö,
lrrt,gcket.

iiurd,lck kapitárr5, kdt nrlsodperc alatt
átlekirrtett,e rr }iely,zetr.lt- és niir pal*ncsoil, iri:

!)



** §zellőzést a nyolcadik emelcten !
A létravezető harsogva továbblt,otta az

utasítást :
-*. A nyolcadik emeleten betörni az ahla-

kokat !

r\ karcst] tolólétra felszökött a sötétbe.
}Iarminc móter... harmincöt... s ekkor
á gópkezelő rnegrántotta az irárryltó íogan-
tyút, A létra megfordult a tengelye körül és
sudara rilganyo§ csapódá§sal verte be a
heledik emelet ablaksorát, hogy újabb öt
mélerrryi rrr6laszkotlás trtán a njolcadikon is
megismételje a műveletet, Az atldig elfojtott,
lappaIrgó lárrgtlk crőre kapva lobbantuk íd,
élórrken l<ivöröslöttek a helyiségck hoIná-
lyos há,tt,eróben. Murdock eligedel,ten bó-
lintott. Igy jobb l A lappangó tűz sokkal
nagyobb károkat okozhat, tnint a nyílt láng-
gal dgő * és karintéssel közvetlen az épülct
allr vezényelte a rnótoros szivattyúkat. A
kapunyílásbarr lomha votrszolódással tűntek
el a ho§szú vászonkígytik. Füstós ott §ürgött-
forgotL a csóvczetók liörül, akik régi esetekct
idózgetve rohanták meg a vízsug4rakkal a
huhogó házmáglyát, A tffzoltílk verejtékes
arcán megtapadt a szállongó pernye és tor-
kukat fojtogatta a lépcsőház aknájából le-
hömpötygő orrfacsaró égésbűz. Lassarr el-
vcszítettdk beszélóke<lvüket, nómán dolgoz-
tak tovább, nrikor fehér köpenyében egy-
szerre íeltűnt közöttük Murdock kapitány:

--- Gilrea<ly felügyelő - süvítctte lrllhelyt
hallótávolba órt - Gllready felügyeló. ..
embereit a déli lépcsóházhoz és...

Mondatát nem tudta befejezni. A feléje
rohanó Füstös örömébelr ráugrott § a kapi-
tárry a váratlan lökóstőI elve§zteíte egyen-
§úlyát. Fü§tö§ rohama egv fél lépóssel Íiátra
kérryszerítette Cs lgy megbotlott a szivattyú
tömlójében, hanl,att-homlok zuhanva eg1,
kötélcsomó kellós közepébe, úgyhogy- keze-
lába kalimpálva mercdt a menn},ezet fclé.
EgyáItalán ncm parallcsllokhoz illő helyzet
volt. Mack akarva nem akarva hangosan
felnyerített és másik két társának is vigyor-
gásra ferdült a szája. Murdock méreg:től
ptrll,kar,örös arccal, szitkozódva tópászko-
tlott íel. Füstös örömóhen újra ráugrtrtt i,s
ez r,égleg kivctkeztette nyugalrnábó[ :

- Gilready -- hörögtc -- nloItdtam,
pusztItsa el ezt az átkozott dögiit l Ez neln
kutyakomódia l Itt vag5,onok és cnrber-
életck forr.rgnnk kockán. Ha holnap is lútom
nrég ezt a veszckeclet| cbet. fegl-elmit ittdít-
tatok lnaga ellen l i{egértet,íe ? l.. ,

Dann!, felügyelő hang nélkiiü bólintott és
miközben enrbeleit a kijelöIt lépcsóházhoz
vezényelte, magához íntette a kutyát- A
parancsnoki kocsira mutatott:

- F'ekü(J, Füstös ! - és a bőrülésen
szomorrlan összekuporodott jó§zágot még
meB is kötözte.

De a fogság nem tartott hosszú ideig. Á
tűz meggátolhatallanul terjcdt s újabh és
újabb [úzőrségek jelentek meg az uicán
ftrlbántó harangkongatással, Félórája immár,
hog,y Giireatly embereivel eltűnt a dóli
lépcsőház poklában és a város fölött lebegő
szél hirtelerr baljósIat,ú füstszágot. c§apott
le a magasbril. Fatryar. íojtó fiistét. Ltlbot
vetettek a raktárakban fe}halmozot| film-
tekercsek is. Pénzösszegben majdncrn ki-
fcjezhel,etIeu órtókek lobbantak láttgt,a ds
a vállalat igazgatója feldítlt arccal köttl,ör-
gött a kerületplrrancsnokrtak, hog5, nrenlsék
meg a drága tekercseket:

- LTram, az elmrllt eszt-endó teljos film-
termése fekszik ott a rakí.áraklran. Az egész
vilá$ra eladott fiimek. Ilotrány ltlsa . . ,

botrány l
A szikár, aszbesztköpenyes tiszt sajnál-

kozóan nrcgvorrta a vállát:
-- I-ehetetlerrt kíván l Láthatja. hog1, a

falak már rcpcdeznek - triutatott, az eső-
súrűn }rulló iakolatra. *- Néhátry pillánat
ós robban itt rninden l -- azza1 ügyet §em
vetve többé az űzlelét sirató, kezét törtle}ő
kövór_figurára, szájához kapta szricsövét :

- óődrségek l.. . Vissza az embcrekkel l

- 
s a kíviil'd,olgozó legénység fólbehagyvn

mlnden lllítst, Irlosl már csupán a bujtlirsuik
kiútjánali biztosításával törődött, a halal-
mas tr1,onrású r,ízsugalakkal ti§ztit§a az
ösvényt a parázs között, lniközben rendü-
letlenül álltáli az omló fadarabok, tüzes
üvegcserepek záporá{. A nagy kavarorJál-
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ban }'üstös úszrcvétlcnúl flrághátta köte-
lékdi, A szétron|soll zsjnegct egyellell izom-
rándítással lcrázta magáról s azzal iszko]t
is ínfcszitve az épület felé, Torry rncgkísóreite,
hogy kiáItozva visszaparancsolja, dc akár-
csak a kövekrrek beszélt volna. li'üstös fókez-
hetetlcnül rohant a kapualjnak, merI tudta,
hogy a robbanás nagy, nag}, veszedelem és
csupán egye|letr gorrdola[a volt, az, hogy
gazdáját megtalá[a, értcsít,se, mielőtt el-
követ,kczik ez a rettcnctesselg.

A kormos, t-rűzös kapufélfa kicsinyég
visszahökkentettc, dc aztán fejét lesúnyva
feliramodoLt a lépcsórr. Finom szinlatjával
az üszkös romlndtíkok között is megérezie
Dalrny fclügyclö tryomát ós habozás nélküi
íolytatta út]át. Az előtle kanyatgó duzzadt
vízvezető tömlő még bizonytalarrsága mara-
dékát is clűzte. Ákkor hökkent rneg elóször,
amikor a harmadik emelctctr, a fecskendó
íeJénél, csupán két csővezetővel találkozott,
akik léoésróI-1éuésrc hátrálva klizdöttek a
mind slilalabbah feltoIakvó lángokkal. oly-
ann_vira bólemerültek a küzdelembe, hog},
dszre sem vették Füstöst, s mikorra meg-
láthatták volna, az árnyéká is elen;,észetí
a íúst feket,cségéhen, mcrt crejét összeszedvc,
roppan| ugrássa}. átlvelt a tüzlorlaszon.
Szőie leperZsclódött, testét hólyagos sebek
éktelenltettéko mire a rlegyedik emeleten rá-
akadt qazdáiára,

Gilreády bokáját összezrlzta cgy lehulló
kótlarab ós trrire Stub segítsógóvel feltápász-
kodhatott, elzáródott elóttük a visszavonu-
lás ritja. Egy épen maradt támfal melló htl-
zódva lesték a tűz lohadását, hogy meg-
kísóre]hessék a kitörést, mikcrr a lángfolyo-
stiból eléjük tálnol!,gott lriistös. A felügyelő
meghatódva szorltótta magához a virrrr1-ogó
állatot :.- Nem tudtak visszatartani, hiába kö-
töttelek meg, örcg, írgye, * kérdezte és
felclte euvberr.

Füsl ös"" azonban kíszakltotta magát a
becéző kézből ós íarkával a padlót yerdesve
tutull hátbOrzol)gal-óall. Gilread1, összerán-
coit honrlokkal figyette s tagadóan itrtett:

-- I}ajt jelentesz ? Nem, most az egyszer
nem értelek !

De a hutya viselkedóse íg5, is elüzte vi-
szonylagos nyugalmát és Stub mellé ntászott
a harriia<lik emelettóI felemelkedő beisó
udvnr falpetemér,c. I{örösköriil valamennyi
fclső emeÍet égett és a hosszri lángnyelvek
álrryalctostak á széIes térköz íe'lct[. Dallny
felügveló szárazl>n jegyezte mcg:

-- Nclrr sokálg tart már a váz scm, Hatna-
rosart ki kelI kciiillrúllk, rnert külötrbcn . . .

Stub nregért(íelr bóIintot1 az eIharapott
mondatra és üg_vcsetr a mdlységbc rftgta a

közelükbe hulló hatalmas zsalátrrokdara-
bot, majd anrint ismét feltekintett. kis
híjja meáállt a szívveróse. Egy g1,ors szél-
roham az udvlr In<llyébc verle a lángokat
és fclfcdtc a fdIig beonllot1. trllsó oldalt,
A sziszegó. paltogó túzörvérry eg5,ik tísztá-
sárr, elszdkítva minrlen menekülési lehetóség-
tőI, fehórbe öltözött enrheralak állt, poroltó-
val verve le a közelétre krlszó lángnyelveket.

l{ur<lock kapitálry harcrrlt olt magára
hagyatva a véiz ellen, már-már az utolsó
leheieti§.

SLub--|clkéL ön{"ötte. a torkából k!szakadó
ordításba, ós errc a parancsrrok tótovrln kö-
rltlnézelt. Pillanlása ol_vasmin akadt mcg,
alni eddig elker(ilte a tig5-elmét, Az trdvar
fölött lil"hajló kísérletiesen keskeny, pirrázs-
rógta deszkaszálon. Felvi]lanó reménysdg-
gel lépctt arraíclé. Stub kézzclJábbal hario-
úászva, tnost már vis§zatartóan üviil|öLt:

-* |,ie, ne, az Istenért ! Leszakad l Várj
még,r,árj!..,

Á t{iz ds a íüst kettőse azorrban annyira
szorongatta itlurrlocktlt, hogy mégis lleki-
irrtlult-a dcszkánal<. l)e alig lópeti clőrc,
mikor reccsentc lneghnjlotL a vékonl, íalalt
s ekkor filbclragsva a hasztalall kísórletc-
zdst, búcsút, inii,e bajtársainak. r,isszakú-
s?ott a tíizbemerült emeletre, Mindhárntan
tísztán iát,ták, hogv néhánv llercc tan nrtl§
csak há[ra, híszeri közvetlen alatla lttiszillt
felfelé a perzstrlő megsernmisiiltis.

Strrb kétséglrecscl ten n.v-ösziilgött :

- Egr létrá1 !... líil ncln ednttk érle |..,
AzOn átm.iszhatna I

§ilreaclv közl}f váÉott, l

"- Létra ! Iizzel a íárndsággal egy mllliót
is kívánhatsz aranyban l.., Nyujtsd idr.
a köteled l

stuh kábán csavarta le derekáról, arlta
át a felü6Jyelőnek, aki Füst,öst §zó]ógattá
maga rnelló :

-.. Gyere F'üstös í --, s a kötclet a k§t_yír
dereka köró c§avalta, végét megerósítve a
nyakiirvénél, tnaj<1 átmutatott az udvnr
föIött. *- Vidd át Füsttis l A deszkán l

Ftistös nem }rrlzódozott. Óvatosan rakos-
gat ta cg},ik lábát a másik után, Lassan.
lépésrőI-Iépésre lryomakodott elóre az inga-
dozó falapon. Hátra sem nézve haladt. I;üst"
láng, zsarátnok krrvarogta körül, alatta
maga a gyehcnna forróso<lott, de a kutya nrég
csak ttenI is szűköI(. Hiszen a gazdlalaparan-
csot adott ncki és az ő szava törvény volt.

Murdock kapitány csodalátóan bámult, a
közeledő kutyára. Letörölte arcáról a kín-
vertljtéket, fcllér<lelt ds ítgy §uttogta:

;- Gyorsan, ljústös, gyorsan l
Am a kutya rá scm hedcrítctt. I{ég ól,a-

tosabban rakta a Iábát, még volrtatottabbau
ktlszott előre. Amikor szerencsésen az omla-
rlékla evickélt, Murdrrck már újra biztos kéz-
zel csavarta le derekáról a kötelet. rrgyik
végét az övCrt, a másikat cgy vasgerendára
erósítve csúszolt Ie a négy emelet mélység-
hői hívogató erkélyre, hói"a iába alá símuTt
az oszt.ag valarrelyik odatapogató nentdr-
I d tráj a.

Gilready íclügyclő pcdig nehéz sóhajjai
vezénvelt újra:

-, Vissza, Füstös l
Füs[ös megfordu]t, de alig ,'írt a de§zkn

[621tlléi§. nlegropogott alatia az clszcnesc-
dett ía, A, másodszori terhelést már neln
bírta el. A kutya visszahőkölt ós ta-nács-
kéróen pillogtltt át gazdájára. Gilready az
emclet szélóre csírszva ndzett le a mélységbe.
T{tzoltói épperl aklror foszítették ki a meulíi-
hálót. Tenyere öblón lcordltott:*-Ready-?.., Kész?,..

A lcnt állók nem ha]lották a lrangját, de
sejtették, rnit kórdez :

-- Itii§htl,.. Ren<l-benl -_ szállt íel
halkan, elnyujtottan a fel€let. *- Dan-n1,
ugorj l .,. !

A feliigyelő azonban kutyájához fordult:
- Előle, lTlistös ! Hopp l
Füstös lisztában voit a paranc§ értelmévcl.

habár ilyen magasról eddig sohasem ugrott.
Várt egy másodperc tiiredékéig, hátha gaz-
<lája megváltozLatia a2 utasítást, de a má-
so<lszori parancsszóra nyomban engedel,
meskedett. Nekiugrott az ürnok, Néhán_v-
szor megfordult á tengel3;e köritl, végiil
kalirnllálva kikötött a rrrentőponyvában,
A legények gyöngóden emelték le a földre.
kiizelebb készítve a hordágyakat, nrert már
Stuby alalrja is megjelenl. az égővörös fal-
keretben. Alighogy kiránthatták a ponyvából,
belecsapódot,t f)anrry íclügyeló teste is.
Oclaferrir irt<izatos, aszfaltot rázó roblranás
csattal)L az ég felé. A fclhevült filIlttötneg
feszítőercje ntcgrengcttc az ormótlan épti-
letet és egyszeriben ii§§zerctppant a ház
belsó tartószerkezel,e, bcfciti ráttt,va rrtagn
után a tnegrtrgg5-ant ialakat.*- I{át ezt ielezted, kutyám l -- mor-
Inogta Dán Gilready felismerően, mielőtt
elveszt€tte vokna eszmóletét.

}Iidőn náslrap rcggcl a t{lzoltókórházban
íclocsutlott, tekintete tr{urdock kapitányéval
találkozott. Az össze-l,issza kötözött íejű
férfi ott ült az ágya szélérr, ölóbőI Fústüs
§ig\-orgott jókedvűen. Áz örömtól rángó
lItitán lártcot jártak a vastag ragtapász-
csíkok.

--- O-kd ? l [íinden retrdben ? .- kérdezte
trIurdock atnerikaias riil-idsdgge.l felügyelójét,.- Yes l --- vo'lt ennél is kurtább a felelet
ós sebtében, kemórry fórfirn<idra kezct ráztak,

Másodszor is csak Níurdock kapitán_v
szólalt meg clóbtl :

- 
A kuLyánk cllátása pedig -- nlromla

mcg a hangsúl5,t - e_zenttil felerésztren az
ón számlitm tcrhcli l F:rtcd. Danny ?

Ig1- knpotl. a l,;tislös kes},e]mci.
Azóta pt,dig nittcs nála nagvobh és meg-

Ilecstiltebb úr a new5,<rrki 16-r_ls tűzoltó.
szakasz tcrülctén. Az á]latvédű eg},csület
élctmerrtó érlnét is úgtt lrordja a n},akába
akasztott sza}agon, nint aki t.i§ztában iírn
az értdkdr.cl §z. I"
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Mi,kor az etrsö gi,mnáaiumba kerül-
tem, a legalső nap igen komor képet
ralzolt a tudomángos inlézetröl,
arnelgbe el,őmenetelem folgtdn,,fel_
1éphettem", Jzorongó féIelmemnek
a gimndzi,mnmal ualó ismerkedésem
első napjún löbb, ma mdr mosolgt
kell,ő oka tol,t, de akkor ,furcsa, félel-
nxev és re jtelmes uoll lzárno?nra,
mind,en, ígg az i,s, h,ogu az előttem
ülő fí{lt _ sohu nem, halloltain ad,dig
ezt a neaet * Vilm,osnak híutúk.

Mondonl, Yilmos előttem ült,
,sgürke lüsaterbluednak a gallérja ki-
csit ráf ekiid,t ü pad,omra, amí semmi-
képpen nem lelszett és olgan íurcsa
lsolt, ho.rl,g szomszéd.ja öl Yilmosnak
neuezte.

Valójdban az tolt olta ijedelmem-
nek, hogy csupa id,egen gyerek köeé
csö7lpentem, a, séenl,ül)eges, elöször
ldtott tandr úr is szigorúan nézelt,
tl,ggszintén azon a, nűpon nyirkos, kö-
dös hideg Doll, a tanteremben ldmpa
égett, d,e nem oíIlangldmpa, hanem a.

terem mennyezetérőt egy forilttott
T-alakban lelógó auscső uégén kél,,
Ie pk e alaktt, lálds g dzldngng elu.

Igy laptútam a pad,ban, fd,zósan,
Yilmos rnögött, fangar ldngfényben
és ugyancsak megnöuelte borzongd-
so,mat, hogu a tanár úr eggszlrre
uak ezt monr],ta:

* Discipulus pi,ger . . .

Soha í,rtóztatóbb színiúlékot, m,ert
nern értettem, hogg ez m,i,t lelent,
hogy ielml aalamit, uak hdlborzon-
gatóan zengett aégí,g a hossttt, szabó,n:
d,i,scipilus plgar ,, ,

Mire később rd,aszméllem, hogy ee
a resl tanulól lelentí latinul, oa se
ludta feloldani szorongásomat, sem
akkor, sem soha többé, ha erre a ie-
lenelre gondol,t.arn.

§ok lalín órú,nalt
söl mi,ndennemü és
tgy hd,t a lagalaönell
csengeléssbl.

A tanár úr kiment és megmoadult
előttem a lüsaterblúz. yilmosl semmi-

M6fim@s ,,{r"
üffi @XWgma @Wedhana aoa
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féle szorongds nem fesaélgezte, uö-
rös, kötlér képéael tleaetae foril,utl
hdlra az osztdlE fel,é, ugganakhor
zörgő papárosból zsemlgét uetl hi,
Icözte öiclömnEí, f usírtlltissal és a, oas-
tagsdgtól duzzarló elemózsidba óri,ásit
h,nrapott.

Ez t:olt l/,ilmos. Búm se herlerltelt,
késöbb se aolt kőzlékeng irdngo,m-
ban, bdr ió d,arabig előttem ült,
Néha uggan beszéIgetlünk is, kurtdn,
sziiksó g szerű en, ratllrr óI, ilató sr ól, d,e

bensöbbé sohasern aált köztiink a
ka.pcsola!, mig aztún eg,uszer - uga
nár az éa aége f elé iárt, tat:asz aoll

- egtl aaslag, szutgkos köngaet tett
elém Yilmos, a köngu tetejére ped,ig
egg habbal telá indiánerfdnkot.

- Nesze * mondla könnEedén, _
majd holnctp még beszélünk a dolog-
ról ,. ,

Az indiánerl hamarosan paplrbur-
káaal tetlem egyenlőaé, g kapott
köngaet peilig otthon," estefelé uet-
lem elő.

Az elsö Yerne-könyoet .. .

A ldmpaféng csod,dlalos képeket
aildgított meg. No, mert a bépekkel
kezd,tem. A hajófedélaeten dllt egg
pofaszakdllas férfi(l., a közelében az
árbocrud, hágcsóiún kapaszlcod,otl, egE
legényke, úm aa i,fitt. keae elernyed,t,
maga han3att döl,t a hulldmaó tenger
felé és ott áltt a képaldtrds: ,,A pat-
aarba ís! - saólt a kapi.túng,"

Hclt még a többí... ., K.óadlggó al-
balroszok, tüslötgő ltúterek, hűió-
d,ongd,k, lidnok, robbaná,s és mi,nilen-
hot'történik ualarni, ha más nem, h&t
a kapitú.ny ngughatatlanul fürkészi,
a ldtóhatdrt, ile zslubizsergető képalú,-
trd,ssal . . . flo, ?neg a, történel maga,
anni olgan érdekesen keadőd,ött.

* Szerbusz, Vílmos eltettem

Gond,olta,m, hogy Yálmos is felme-
legeilik ngamban, d,e eggállalú,ban
nem udlt beszédessé. kícsit hii.rn-

mögötl, majd, ugg elfortlul,t, hogg csalc
a lüsaterga,llér marad,l belőte.

Md^snap aösszahgztam a leöng,llét.
Betette a fiókid,ba, músilcat huzotl
elő, kotordszni, kezd,elt aalami papí-
rosban, hú,t megint egy ind,ídneri sie-
ilett elő és a két tsoneó adomd,nu{
elém tolta.

Aztdn hirtelen megszólalt:

- Azú,m, te még netn i,s fizettél.
Heti hat hrajaúr iár,

- Hat krafcú,r?

- Hat. Hdromsaorí, cseréoel. No.
mit nézel? Rölcsönköngutúr. És hogg
menien a dolog, mílndig kaptok eg1
süteméngt.

Nem hossztt ssámaetésbe került uz
aid,nlat előnyének megúlla.pttdsa és
m.ohón ból,i,ntottam.

|/ilmos d,erűs arccal szed,te be íI
befiaetési. dáiat, annd,l is inkúbb, mert
zsebében már d,ud,orngí, sok krajcá,r
c sör ömpölt, stilg o so rlott,

Az igaz, hogg a f él osztály malszolt
habosfúnkot a szünpercben. Olgík-
mdsíknak még a _ fülén í§ látszo,it,
hogg könEatú,ri tag.

Néháng hétig teitünőcn müködötl
a leönlyatdriiaem. Különősen a, nuom-
tatékokkal nem tolt hí.ba, d,e ez sokat
engh|tett azon, hogE nern egu csere
alkalmdual csak magleereske(lési dir-

iegEzékek iutottalt néhángunknak,
későn !elentbezőknek.

Dg11 napon ü,tdn megsdünl a iótaü
műköngotdr. .Vilmos fancsalí ltéppel
szedle be n még kintlellő köngueit és
csak ánlett, hogg uége minilennek,
Egy közelüItben lakó fitl, mesélte el,
ltogy Vilmost rettentően elpdholtdk.
Nem a ltönyaek, hanetn a sütemény
mí,atl, ami,ket _ cukrdsz uoll a pa-
páiú _ szemérmellenül lopkod,ott a
köngatdr r ekldmc éljaór a.
Á szomorúan ind,ult törlénet *zo-

rnortl, aégel ért. De aéget ért. És bdr
helytelenül, mert nem ooll lusta ta-
nuló, mégis mi,nd,i,g Yi.lmosra oond.o-
lak, ha eszembe iu! ea a két, Icülönös
szó: iliscipulus páger. Undl Inrre

Egy könyvet és egy indiánert nyújtott feiélrr

11

uége letl azóta, kó a Yilmos newt el,ősaör másnap és
rangú órdknak, néhdng h,dlúlkodó szót csatoltam

be|ellegaetl a hoazú.



nltlJiek t kiivrtclnrtinv+l*t I lcgjobban,ilegkiiz(.|ít ik, a liibltit
rrenr ongerlik szaporrrdtri.

Szelid, ]rází galambjairr,k a varlgalanrllrllit.<ll szárrnaztak
és még most seln turll.ak credtlti vadságrrkbril kivttltőzni"
Ilázigalarnbjaink lcgrtlgiirb hivatása a, lrirszrrlgriltatás vtllt.
A postagalanrboknak nag;,, jelentőségtik vtrlt, a gőzlnozdon}-
és távíró feltalálása előt,t. Az embcreknt,k telrál. órtlekükben
állt olyan fajtáL kitenyészterri, rnely enrrek a szolgálatnak
legjoblran megfol€l és t-öllbszáz kiklmétcrtls tárrllságró} is
lraza, talál. l:.lz lcgjobbatr sikcrült a belgáknak ós rna is az ő
po§t*§alárnbjdk a, lcgjobbak.

Mírs cmlrer a galanlb()k gyönyi.irií repülésé}:ltlti leli örönrét,
Az a galantb viszi cl a pítllnát, tnely legmagasabbra emelke-
ciik ós legtrrvább uraratl rr lcvtlgőben. Ezt:k lakóhelyük fölött
szórlítii rttagasságban órák hosszat. kerirrgenek. Azirt keringő-
vag.v röpgalatnboknak hívják ezt a fajtát.

Yan olyarr ttrn1l(521i1 is, aki a galambok szépségében,
ncfile§ testtartltsában, délccg nrozdulataiban gyiinviirködik"
lizL az esztétilrai célt szolgáija a díszgalambok sokféle
fajtája.

I)e vantlak a, g:rlatnbírszok kiizijtt is anyagiasabb fel-
fogásrrak. lfzelt azt kívánják az ár:tatlan állalolrtól, hogy
ininél ízlcte§ebh, nagJ-Obb ós olcsóbb pecsenl,ét. arljana}i
asztalukrao vagy rninél ltiblr pénz üssc a markulrat értilLk.
Ezeli a különféle íajta gazrlasági vagy lrúsgalanrbokat
tenyésztik. Iilvógrc az cnrlrcrektől ezt sem vchetik a galam_
bolt rr;ssz llé\,cl,t. l)e lriába is vennók.

Itt yall a szú1l stlasszrr galamb. Iiz ttetn haszonállat,
<ie rrrégsenr rjtka esct, htrgr- egy kiváló péI<lánltrt Il0, sőt
20{) pcngőt is megadnak. 13cn'utatjtrk a rlíszgol1.,r,ásokat, rr. nt.
a budapestit. a íekete bécsi riividcsőrűl ós a íeket,e tiikröst.

A párokat gonclosarr kell kiválasztarri. A, keltetósnek
egy§zerre kell törtónnic, hogy egl,enlő fejlet.tségű, fiatalokat
kapjunk, A íejlődésbcn, tdmarad{,, gyenge yag!, a íiajtáuak
meg nem fclelő íial<at ki ktdl vonni a galamlrpatllásról.
.\ szüIőliet nenr szalrarl nagyon etetni, mert külilnl)ell nem
ttiplálják eléggé íióltítiliat. Sok vizet. kell nekik adni. IIrr a
szülők nenr isznak eIegct és ker,és vizet adnak a kicsinyektrek.
akkor neküttk kell eg},-eg}, karrál lan,g_vos vlzzel kielégítcni
őket. I{a a szülők nt:m etet,ik jó1 kicsinyeikct, akkor sósvizbe
írztatott borsót vagy, babot kell beléjük tiimni, cle csak keveset,
lIa pcrlig az an_va a íirikák kikelése után igen korán (tizedik
rtapt_rtt) lijra 1ojili, ariiurrk neki 20}|-nyi árpát az eleségébe.

ligész tutlottrállrr a galalnbászat. § Díe Taube cíntü te-
nyértryi vastag. {0 pcngíís nénretkíjnyr" csak a fajLa- jcllegek_
kcl foglalkozik ós nlrlg szti silttt esih benne a fajkiválasztásról
tis |tn_r,ósztósről, \{i l)er§ztr nern foglal koz}ratunk olyan sza,k_
szeriien e tárggvai, csak lterlvct akarunk ]rozzá kelte,rri.

űW
tiripiitlli a ltttrtiOtti'|'rafalgar ttirctt l,att"r,itzri g;rlatttlrrrllitt

ábt,írzolji,r, 
",,,i,r1 

c]lrrpik barátjukat, alii tlitlttrrrkitlt úiclt,Irttttt,l
iirvcnrleztcti rneg őket. A lifi; eg1, j<iszír:íi írllat1,1a1,1it g},(irrvii-
rűsógtlt t.iikr:özteti elénk, tlg1, irllatllat,ítL(,t. irki t{lle zi ;l
*ztltel.ct, ils a viszotrtszercl.et iiriirncit. liz a jó i,titr:si rlctrt
szakérLő gnlarrtbá.sz. I{épzcljüli trtost. cl eg1- o11,art etrrbr:t:
é!r,r.zotílt. alti ir galarnbokal tcrtrrészcttijrt(,nclrni sztlnttttcl
rtózi. Netn frrrtlítottr Ic szolgailag a rró-
mct N:rttrrgcschi,clhtet, mert nenr, t,cr-
ntfszctrajzot akaroli mondani, lranctn
azt a trrdotrránvt. nrely a íajok trctlt-
tóL lirrtat,ja ris lra cgy egye<let, lril-, ttlcg-
1ál,ja ltrrnak ősci| is. távcsij tréll<ül lát
btl]c alll.ra a ttrtrtt(lszt,{i tírvolba, md1'-
lrt,tt irtrtlak az állatnak J<iiltiní]ótc {ísei
lii,iliin viscltók :r szenriilrk clőtt cg),iitt
1cvr|í ttrlaj<lr,rrrsirgoltat kcztlctlcgcse}tll
tag1, töliólct,tscIrb .tejlettségben,

llct,t, az clnl-ltlr nóg arra is ltópcs.
Jrog1, az árllatok fajl,áit rnegváltoztas-
sa, írj frrjtlikaI hozott létre, nrell,ckben
cóljai szerirrI eg;,ik vagy rrr:lsik sajátos-
srig liülöniiscn ki,tlomboruljon. I8y a
kijliinfcile hereszt.tlződós és kiválasztás
álta'l ;j(.X}-féle galarrrbot hoztitt létrtl ris
uregírllallíttrt.ta a s[andardokal, a íajta-
jellcgtlliot,, a pottt-okba foglalt tr6ltg[ltl_
rttón.l.clitlt. rtlelyelihez. lnint szaliáll,hoz.
a tcnyészt.iílreli szi,gorúan ragaszkodni,a
kell ós az oda ncrn illő vonásokat ki litlll
küszribö]rric. Iiz úgy történik, hog1, rnin-
<lig csak olyan párokat fiaztatnak.

Az ., Állu! uédelenlk c, r{'ua! uezetőic : 1:0 D0 ít Á R I'..1. t l
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olvag és czámol. §zámítása egy§zerfr- és -vilá-

gos: amire a gyerekeknek az iskolaszezónban
szükrégük vant azt mind Nagyková*srná.l"
szerzi be.' lgy iut is, marad is mindenre.

Előírásos intézeti ruhák, ma§yaros formaru- "'"--

hák, kabátok, cipők, §port. és túrafetszerelések
a közismert előnyös árakon és minőségekben."-

Minden darab többet ér, mint amennyibe kerül.

UZLETHÁl;Z
'8sEm

Budai fióküzlet : Xl., Horthy Miklós út 39

\agl,ti|1,1i1 rr,l1ótll,ii ttL l t,lg t u l,i sa i tt g i r i s: ti,
ntuinA,ban ttlnt jrleritrl; mfu. hllall tt: t:ualnms
xelekm!nyeA,Ionalát u:uk sf l)es--ílslA /1,
kikhe: nyúri s:(lmaittk nem érheltck aI.

§
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A rrríníszúerolrrök í9BÍ). óví tlll()/ill. B. §z. rendelete
kimorrrlotta, hclgy i<lőszal<ilap ezt:nlítI rrz. ctltligerrge<lélyezett_terjedelmdlnek legfcljebU PP.%-{!,aq jelenlet meg. Ez anlr.i|
ielent, lrrl§v a Mbgvar (,scrkólz az ctlrtig sztll<áios:lZ otÖat lrelyctl czclrtúl - anlíg a.csökltentés élvJnYlg1 Yal .-- csak 16
'omár,i,. i-üuittrttüt kiisziirrt bc a rrl,ájiis olvasóhclz. Ir{egg5,tizőrlésiirrk, lrogy olvasóink ezt a_bejelentésünliet hazafias és

egr,üttérző lólekkel fogart.iált. Ez is lrbrii,éaő intézketlés és iTÍ mindrryájqn j_ó_ lronvédők _vagy.gqk;. gz,élt jó lélckkel.igyekez-
iüíii-r.iiu.tni á ..naxivuti itlők rcntleletcit. Ha a korlátozás rnegsziírrik, később nrirrden lehetőséget ki fogunk használni arra,

HlREK
A lapterledelmet korlátozó rendelet első-

sorban hírrovatunknól érezteti hatá§át. kér-
lük turltisítóinkat. hogy kö2leményeiket íö-
viderr iogattnazzák mec.

Leskózelebbl §zámunk október elselén lele-
nlk meg,

Szemólyi hirek
Értl llmil bútllúnttat, a lIaggar Cser/rá.s:-

szöuelség iiggue,zelő clttölcét, tlz t:gllík legrógibb
es erk ész ue z e í.őI, ltt 7l ulúi munlt ulrirs ól, a Ku 11us:-
miníszlírium a budallesti Zriryli gimná:iutn
i 11 

ttzg uló 1 tiu tI n.etl e z l e li i.
I)r, ()sttpoi11 |'eru curópai hírű botaltiktlst

is niiL:énuIrsltil, Ia1lunk trulnka{(lrsűl, tl btttlcl-
pesli So p lti tl ttttttt Icúttg g imnúl i.un ig uzg al(l j úL,ú
neueztól; ki.

Ilirek ely ruorldil|,|)&n
,\z 1,9zrl}-es krnszlttrltorkttl \r,tnzcti \tt111,-

lúlrorbrrn ís Ies: lúbori rentl(lrség. Ye*lője ,t
közs:ercteLbcn áUó dr. Ilorsiczlig Stitulor

bahJáIlk les:. :L tábori rendőrök s:eruezése múr
meglíezdődölt,

A nyúron lezüilol,t gödölkii í,edngcserkész
jamboree, rr Pax-'lirrg; sok érde}les ielenetéről
Kóntor Géza muti;aíúrsun]t készííelt |énp-
képeket.

vERKLIszó Az UrrYARoN,
avag,y";

fűzfapoózis a rcklámban

... Jók le-gye-tek gye-re-kek:
Franckot, Knei-ppet ve-gye-tek;
So-ha mást nc c-gye-tek:
Te-le lesz a bc-gyc-tek!...

Haj regö rajta !

A ,,Magyar Cserkész" jít,lius l5-i száma
megltír, miltdet1 magyaí cserkészt a Cserkész
Regös Renribe. Magyar rnivoltunkat, népünk
kincset érő művószetének és az életónek a
rnegistnerése olyan köte lességíink, ameIyik
aló! senki sem vonhatja ki magát, aki a Kár-
pátok övezte,magyar föid kenyerét eszi: §§n-
kinek sem lehet ,más választása, rn,intlrog1,
belép a Recös Rendbe ! A lap terjede],mének
korlátozirsa kisztlritotta a regös cikket a
,,Magyar Cserkész"-bijl. Két dologra f e lhív-juk mjnden magyar cserkész figyelnrér^

1. Olvassa el iigye}mesen a ,,Magyar Cser-
kósz" július ls-i szlinlábzrn a .,tlai regö
ra jta" című cikket.

2. JeIentkezzék minden épkézlírb cserkósz
a Regös Rendbe. (,,Resös Rend", Budapest,
V., Nagy-Sándoí-u. 6. Cserkészlráz,

3. A ,,Magyar Cserkész" legközelebbi
száma re8ös pírlyázatot hirdet (Regös tábcr-
tűz ialusiakllak, Rr;xiis szellemú tábori he-
szántoiilünnepé]v ,nűsota, Regös tábortíiz
cserkészközönsósnek . . .). Mar most iel kell
készülnöd, Itogy 'I'e nyerd meg az eiső díiat!

Res.

Jó hangszert olcsón, cserkészek RElrlÉNYl
országoshirü hangszerlelepén Budapest, vl.
Klrály u. 58. vásáto|aak. 75. számú fu|es,vzék
ingyen.

flto

vltóz Telnes1, Győző rlr
a Sajiófőbizottság elnöke.

hogy tllőfizetőinket teljes rrrértéltben kárpótoljuk.
Budapes[, 1939 szeptcmber ti.

1"3



Kollodlum mln{ csónak-gyotssegély. Ha a
litkktlzott csónak,rne8lepetésszerúen sok vi-
zet ereszt, az nagy bai. A javitás 3-4
nap alatt szárad; ha pedig vízen hagyjuk,
hogy bedagadjorr, a palánkok közé szívóttó
víz nagy károkat okoz, Oyors segítség ilyen-
kor a patikában kapható kol}odiurn nevú
ragirsztószer. Az oldja a régi csónaklakkot,
ahhoz jól köt és .mivel egy-két perc alatt
elpárolog, ennyi idő alatt vizet állóa,n be-

Eltűat júliu"s 30-átt íf ödöllón a íeildőr-
örszobáról 1 darab kato,nai oldal (kenyérzsák),
1 darab aluminium pohár, 1 darab cserkész-
szövetkabát 4 z§ebe§ liliomos csonlgombok-
kal, 1 darab agancsnyelű kés (ezermester),
ll, J. monogrammal l darab ételdoboz iestett
dísze,kkeL valamint a kabátban volt táborí
íilrnnegatívtlk (füleki, somoskői) várak ké-
pei és 1 darab flohner-Orctre.ster C-dúr száj-
harrnonika, kérem a cserkósztestvéreket, aki
tud róla valamit, jutalom ellenóben értesítse
a tuhjdonost: llotló János c§erké§z.Buda-
pest, VlII, Nagytemplom*utca 1l,

,,Protestáns napok",aa í€ndsz októbef vé,
gén a Bethlen üábor' §zövet§óg. A po§ta
ern,lékbélycg_sorozatot ad ki a prote§táns
lapok emlékére,

Balesetvédelml és elsősegélynyüitá§l koí.
gl€§§zü§ volt a ,nyáron Svájcban. A ne.mzet-
közi összejövete}en ?5 ország szakértői vet-
tek részt. A Budapesti Önkéntes Mentő-
egyes,ület igazgató-iőorvtrsa, dr Ruszwurm(ezső, kit a budapesti cserkészek olyan jól
ismernek. nagysikerű eliiadást tartütt. usyan-
csak szerepelt az értékes előadások során
dr kovács János, a városok és vármegyék
országos Meutőegyesületének igaasató íö-
orvOsa.

A magyar delegátusok tapa§ztalt vezetőie
Qr.. Kresz Károly kincstári fötanicsos, aBOME irlelnöke volt, a ltonvédséget dr
Lirlpay Artur főtörzsorvos, az Álla,mvasuta-
kal Zagróczkv Jenő és Holló lstvá,n főtanácso-
sok képvise]ték. A magyar cserkészmozga]um
képvisr:letóben rlr Sztrilich Pál fogorvas,
egyetenri tanl'rrsegéd, lapultk szerkesztőjevett részt, kinek legújabb ,,Vad vizeken"
cimű vízbőlmcntési könyve a zürichi szak-
irodalmi bemutatón kiállításra került.

A ne,mzetközi kongresszus értékes, ,rnin-
de,rtr olvasónkat érdeklő előadásaira és be-
mutatá§aira alkalmilag visszatérünk,

A la|dúbö§zöínényl 9§1. sz. Bocs*al cscs.
nyáli nagytáborát nunkatáboríá fejlesztette:
tlajdú,böszörmény határában értékes ásatá-
sokat végeztek. Feliártáki ,.Zelemér" falu
iekvését. lvlint érdekességet qnegemlítjük,
üogy az elsö magyar mun,katábort §zintén
cserkészcsapat rendezte: az !, sz, Bkie cscs.
1922-ben a Nemzeti Múzeum irrá,nyitásával
végzelt ásatásokat.

üagyar Csertrész Nemzetl Nagytábor lesz
l940 júliusában, Krasznahorkán, Részleteket
legközelebb.

,9ír§-

[.é5y bátor és merész, *
vidám és tettrekész, -igyál sok Franckkneipet,
erós leszel, - mint
Popeye a tengerész!..

ragasztja a repedt illesztékeket. B. N.Az Eszperantó Qserkészkör októberben
nregkezdi rendsaeres ö§§zejöveteleit. Az ér-
deklődijk küldjék be círnüket, bogy ryneghív-
hassák őket. (Budapest, V., Nagy Sándor-
utoa 6.).

LA J,\,- -,1 /1,,\a!.>\/'-,,

A világ cserkészleányal üödö]lőn lnegtar-
trrtt L Pax Ting-jük alkáimribril á po§ta 2, 6,
l0 ds 20 fitlér é,rtékű emlékbélyegsorozatot
adott ki.

(,,

)
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őrsi tanácskozó 9-r*ftdi a |uíő,zÁáről üzen a szerke§ztő
Cikkírókhoz. A valamennyi lapra

vonatkázó korlátozó rendelet miatt
sok .értékes cikk maradt ki ielen
számunkból. l8yekszünk mindre sort
kerlteni, de mindenkit kérünk, hogy
írásait röviden íogalmazza meg.

Rovataink. A lapter.iedelme1 kor-
látozó rendelkezés következtében
állandó rovaaínk megszünnek, azon.
ban tartalmuk, megíelelő terred?-
lemben, a lapban srétszórva található.

Hlrdet6lnkhez ! A laptertedel-
met korlátozó rendelkezés folytán
kénytelenek vagyunk a hirdetések
terjedelmét is bizonyos mértókben
korlátoznl. Fele terjedelmünk min-
den négyzetcentlmétere az eddl3i
kétszeresét érl. Kériük hirdetőin.
ket, támogassanak jó szívvel ebben a

törekvésben.
A lapzárát * hirdetésekre is

- az úi rendelkezések értelmében
két nappal korábbra állapítiuk me3.
Minden hó 3:án és í8-án lecr lapzárta.

Royatvez€t6ink neve az úi tör.
6elési rendszerrel nem kerülhet 1

megfelel6 helyre. ltt közöl!Uk, hogy
az ,,Állatvédelmet1' Fodor Árpád l
a kiscserkész részt dr Mindszenti.
Szvoboda Béla vezetí. U| rovatunk;
ar ,,Őrsl tanácskozó" vezetóig a

makói 92. Csanádi c§aprt ,,Öreg_
bagoly" őrse.

Munkatársa mínden órsvezetó. O l.
vasóia mlnden cserkész. Rovatveze-
tóje a makói 92. Csanád csapat

,,Öregbagoly" őrse (Makó, Gimná*
zium.

Jelen számunkban csak kérdéseket
közl0nk. A választ bárki beküldheti,
a legjobbat közöliük,

Rajta régí 6rsvezetők, segítsetek
a fiataloknak !

Fel új örsvezetók, mutassátok meg,
ho8y ti is tudtok valamit !

Tanácckérér
l. Szeretném, hogy az első össze-

jövetelem nagyon emlékezetes le-
3yen a íirlk előtt. Hogyan érhetpm
el l

2. Hol találhatok anyagot az 6rsi
sarok díszítésére ?

3, Miben különbözzék egy őrsi
kirándulás a csapatkirándulásiólI

4. Hol találhatok olyan jó magyar
nótákat, amlket más 6rc nem is-
mer ?

5. Vezénylésnél, ha szemben állok
a íirikkal, néha összetévesztem a i9b-
bot a ballal. Hogyan szokhatnék le
crról a hibáról ?

6, Egy órsi tagom mlndíg ,,na8yot
mond", hogyan vezethetném vissza
a cserkészigazmondás titjára l

i\,íüor a mult században Loewenhoek a mikroszkópot
feltalálta és a tudósok 200-1000-szeres nagyítással vizs-
gálhatták a természet jelenségeit, felfedÖiték a bak-
teriumokat. Megállapították, hogy ezeknek az apró lények-
nek, arnelyek csak ily óriási nagyitás által válnal{ látlratóvá,
igcn íontos tilettani szerepük van. \-anllak közöttük,
an)elvek erjc<lóst okoznak; mások fertőző betegségeket
idéznek elő, amit azáltai állapítottak meg, hogy a feitőző
emberek vérében és váladékában mindig ugyánazon bak-
teriumokat találták meg.

A baktériurnok felismerése után megindult a kutatás
az ellen§zer felfedezésére. kerestek leküzilésükre alkalmas
anyagokat, amelyeket azután fertőtlenítő §zereknek nevez-
tek. A fertőtlenítőszerek leginkább folyadékok, amelyek a
bakteriumokat kézmosás, vagy a tárgyak lemosása alkal-
mával elpusztítják. Fontos, hogy ezek a fertőtlenítő-
szerek ne legyenek mérgezők, nehogy az ember egészségére
ártalmasak legyenek és a jószágban kárt okozzanak. Az is
igen fontos, hogy a fertőtlenítőszernek ne legyen kelle-
metlen Szaga.

A fertőtlenítőszereket egyre tökéletesbítették. A leg-
újabb és legtökéletesebb a SI]PER LYSOFORM, amelyet
1/o-os oldatban kell használni. Egy liter vízbe l evőkanál
Super Lysoformot öntünk s kész a fertőtlenítő folyadék,
amellyel kezünket és a használt tárgyakat lemossuk,
1 ,üveg Super I.ysoform ára csak 1.-- pengő.

Csekély áldozattal így megelőzhetjük a betegségeket,
ha fertőző környezetben tartózkodunk, rragy egé§zségtelen
vizű vidéken járunk. Vigyázzunk telrát és fertőtlenítsünk.
Itt is alkalmazzuk jelszayunkat :

,,Légy résen !"

luíú kell tudni míndorr c§€rkésznek a lríztosíúásról?
Megtudo<l, ha figyelmesen elolvasod a Magyar Cserkész december 15-i kará-
csonyiésjanuári 15-i r,ljévi számában a biztosításról irt értlekes cikkeket.
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Irta : viíéu §z*gttlí L{szlti

Pista megszámolta a pérrzt és use,bre
tette.

A fűszercs lralvan fíllert a.clrllt vissza
rt kétpcngősből és _['ista elrisz(il tlen,|
értette a dolgot. F)dcsanl,jrt legalább
is azt nronrlta, hogy egy i:engií nyolc-
van-kiltlncven k<iriil lesz a íéllriló cu-
kor, a liszt és a §zál)pan. A jelek sze*
rínt pedig csupárr egynegyyen, az egész.
Most vagy a fűszeres adot.t rclsszul
vissza, vagy édcsanyja számolt tévesen.

I)e Pist,a nern ment vissza a lroltba.
Zsebében ott csörgött a három

tlaralr húszfilléres ós ea most neln
hagvta nyugodni.

Hónapok óta lnilrdcn rrap vágya-
kozó szemekkel nézte a bal.ár kiral<a-
tában azt" a kis sárga, fényesre lakko-
zott. fájú repülőgópet, m,elyct csuzli-
gumival kellett kilőni, Az ára negyvert
1illér l,olt és PisLa idáig még srjlrassm tu-
dott megtakarítani ennyi pénzt. Yagy
elcukrozta, vagy moziba rnent rajta.

Dc rnost ott volt az egész a zsebében.
Még több is anttál, lrúsz íillérrel. De
rLem az övé. Mindegy. Ha hazamegy,
megmondja,. hogy egy pengő
4yolcvanba kcrült a tűszercsomag,
Edcsan5,ja úgyis ennyit szánrolt és
vajjon honnan tudIrá meg, hogy való-
jában jóval olcsóbb volt ?

Lelkiisurerete egy tlarabig még tilta-
kozott a csalás ellen, de a vágy az új
játékszer után csakhamar minrlcnt
elnyomott benne. Iiúlönösen akkor,
mikor odaért a bazár elé. Rernegve
1épett a, kirakathoz. Mindig attól íólt,
hogy valaki megelőzi és megveszi a
repúlőgépet.

A citromsárgára fest.ett kis játék
azotrban nég minrlig ott volt, tnindkét
szárnyán egy-cg], égőpiros kör, Do-
boza félig n5,itva volt, ntellette a
§zürke csuzligumi" A skatulya aljából
fehér papiros kíváncsi csúcske lát-
szott ki.

,,Használati utasítás" olvasta
Pista, Szíve hangosan dobogott. Elő-
vet,te a három fényes pénzdarabot ós
sokáig nézegette, Aztán hirtelen el-
határozással belépett az üzletbe.

- Azí a kis, gunris repülőgépet ké-
rem, ami kirrt van a kirakatbau -*"
rnondta az eléje jövó segódnek.

Két pillanat mrrlva becsomagolt,a
előtte volt a kis doboz. Boldogan vette
a kczébe és magál_roz szorílva, a p(rItz-
tárlroz lópctt. Edesany ja retnegve
összekuporgatott pénzéből negyvcn fil-
lér hangosan csörrerrt a fénl,es üveg-
Iapon. Pis|a akkor nem gontlolt arra,
hogy ez a pénz élelemre kell és hogy
ezért a két htlszlilléresért milyerr
verejtéltes munkáyal dolgozott r§eg az
édesapja.

Valami még most is azt srlgta a
lelkében, hogy bűrit követett el, vigl,e
vissza a repülőgépct, tegye jóvá a
tettét, míg nem késő,

Azonban az örtlög győzöLI. Fólóra
mulva Pista kacagva mulatolt az új
játékkal a tenrető mellett, a nag_rz füves
térerr. A kis gép brlgvahasítottaaleve-
gőt és úg5, látszott, rnintha pirosfoltos
szárnyaival túlszökl<enne a fclhőkön.

Pista mirrdig nragasabbra és maga-
sabbra akarta repíteni a gépet, meg-
fcszítette a c§uzlil annyira, antcntlyirc

fill ór tsak lelrotett, Dc rttegjárta, nrert a
grtnri elszakadt és ráadá§ul, nrikor
visszacsap<idotl, vörös csíkot hasíttltt
a kczt"fejérc.

A gép pctllg felszaiadt a nragasba.
atlcIig, míg t:sak cg.y al)ró kis sárga
pont ncm lett bclő]e, aztán az is cl-
tűnt. Fliába várta Pista, rrem esett
vissza. §<rhascrn látta tőbbé nagyven-
filléres repülőgépót.

l{özben bcsötétedett. §legijedt, mert
eszébe jut.ott, hogy éticsanyja melrnyir€
a ]elliéro k(ilötte, Irogy móg alkonyat
e]őtt otthon legven, mert a lisztre
szüksége van a vacsorához.

Meg akarta rövidíteni az utat é§ a
vasrlti tö]tésen vágott keresztül, Igaz,
hogy a pályate st re lópni 1ilos volt,.
de Pista most, ezze| ncm törödött.

A íííszercsomagot a lróna alá kapta
és futni kezdett. l,íikor át akart ugrani
a §íneken, majclnem elvágódott.
}linth,a odaraga<lt, volna a lába a föltl-
höz, Vagy mintha va§kapc§ok tar-
tották voltta íogva. Réntültctr vette
észrr,, hog.y eillőie sarka beszorult a
sín közé. Yalarrrikor átjáró lehetett
ott, alniI később ruegszíilrtet lek, de
a kcttős sínt lrenr cseréltók ]<i. Es most
ez csinálta a bajt. Próbálttr kihúzni
a lábát, rle trenr sikerúIt. Forgatta,
csavarta jobbra-balra, a kemény acél
azonban nem engedett.

Elfáradt.
Lassan egészen sötét lett és ő még

rnindig nen1 mozdulhatott, szeméből
íolyt a krinny, a kétségbeesett <lüh
majritletn sírva fakasztotta, Á. csoma-
got letette maga rnellé, I{örülnézctt.
trát}ra segítségére jön valaki, de sze-
rencsétlenségére akkor éppen senki
sem volt a közelben.

És a ltövotkező pillanatban ereiben
nregfagyott a vér, nrert távo]ról fel-
dübörgött a föld: jön, az esti gyors l

Lebukott a sínre, két kezével meg-
marl<olta a cipőjét. [úplc, rángat{a,
de lriába, A I'ényes acélsza)ag magához
b,ázta, mint az ezerkarú polip a vigyá-
zatlan búvárt és rrem engedte el, szo-
ritotta, szorította. , ,

pista előtt elhomálvosult nrintlen.
}Iég tátta, hogy a for<lÍrlóbarr előtűrrik
a nágy vaskolosszus. világíl.ó fóny-
szórói rnint kót. óriási szctn borzalmas
tekirrt,ete vágódtalt a szetnóbe. El-
íulladva kiáltotL valamit, aztán sötét
öntudatlanságba zuhant.

\:alahi odaugrott hoz.zá, tnegragadLa
a lábát és húz|a, húzla, aztárr tópni
kezcltc a cipőfűzőt, idcges ujjakkaI
szakította az erős zsinórt, a mozdony
rnár ott diibörgött alig pár Inétcrre
tőlül<, Pista fejc ájultan cstingött a
íöldre, a fény eIkápráztatta őket, a
hatalmas kerekek éles csattogása bcle-
dörönrbölt a dobhártváiukba. már ott
volt egészen közcl, " a" sustbrgó gőz
szinte megcsapta az arcukat, aztáln az.
idegcrr egyszcrre fclugrott és magával
rántotLa a fiút. pista lába símán csú-
szott ki a Ineglazult cipőből, N{ittd a
kctten han.yattestek és lcgurultak a
töltésről,

A vonat hangos rj_übörgóssel vág-
tatott el előttük.

Pista felébrodt. Az iclegen cmber vízzel
locsolta és a jóleső hideg folyrrrlék, mely
végigcsurgott az arcán. a n;,akán,
egy§zerre visszadobogtatLa az életbe,

A kis barrra cipő összclnllfiott ltin-
csait rnegtalálták a rnég nrindig retnegő
síneln, pista sírni kezclett, tnert szinte
hallotta ótlcsapja, hangját ;

- Fiam, ,rng!,on l,igr ázz crrt a

9ipődre. I(ét évig ntllr t ttt]ok neliccl
uJat vennr.

Az utolsó percek izgatott u{rálásá-
barr ii liszt és a cul<of is vegigömlrllt
a t(iltés olrlalán. Egyedül a- szappan
maraclt hasztrálható áIlapotban. - -

Szcld arc hajolt fcléjé.
-_ Hol laksz, kislianr ?

..,.Megmonclta a_z utcacíntet. Áz iclegcrl
ölbe vcttc és úgy l.ittc ]rilzáie, "

Az apja sictett ciéiük. }tikor mts-
ltalloLLa a t(irténtekei, eIfehércdctt Es
remegni, kezdett a szája. Megrázta azidegen ke zót, aztán inesfodia Pistagallérját ós bccipelte a szóbíba, livck
mulva is emlékezctt, l'isl.a'errc a rrapra.
Ilyen vcrést még solla életébcn ncm
[apott. De arra is enrld,kezni íog rnin-di8, ami rrtána követl<ezett.
_ Etlcsatryja o<laszalatlt llozzá, az ölóbe
kapta _.és öss_ze-vissza csókolgatIa.

]idcs kis íianr , . . cii.aga kis
fíam. . ,

Pistának össeeszorult a szíve ós trtt,az étlesanyja ölébcn fogaclta nle§:
addig fog. gyíijtcni, rníg ánnyi pérrié
nem lcsz, hogy eg.v pár kesztr,Űt vclrct
neki. J]mlékezeít,- a lélcn srlksztlr rni-
lyen viirös voll az édesanyjlyen vi'rös voll az Ódesanyja keze és
tnikcrr az apja orlaadta nelii a pénzt,a pénzL,
hogy_ ezen_áitán kesztyiit vcgyeir rnal
gának, m(,gis mindig -nidsla -ktiltc;tte.
Ncki kcljett,_ egy,szel, 

-i'üzetckre, 
egvszcr

mcg meleg hürisnyára.
Iis tnegfogadLa azt is, lrog.v s<lha

többé nenr íos hazurlni é§ a rál}ízötl:

leg harisnyára.

tölrbé nenr íog hazurlni és a rálrizott
pénzzel ezután nrindig bccsületesen
elszárnol.

Mert Isterr bürrtetése clőllb-utóbb
nrirrtlcnkit utótér.

Ilj
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Ásványtanórán a tanár úr Méla Bélának
felmutat egy ásványt:

- Ismered ezt az ásványt, fiam?

- Igenis, isrnerem - vlrlaszol Béla.

- No, ha ismered, mondd meg,' mi a
ncve! - kérdezi a tanár úr,

- Cs . . csak látásból isrnercm, tanár úr
k/,rem

2. perc

Lz clsős gimnazista Hólyag Ábeltól
kérdi a tanár úr:

- No, fiam, meg tudnád-c mondaaio
milyen beszédrész a kanál szó?

- Mellóknév, tanár úr kérem - fcleli
a kis Hólyag.

* Ejnye_bejnyc, hát hogyan lenue mcl-
léknév?

- A mamika mindig a tányér mellé teszi
otihon!

3. perc
_ Mikor született a kisöcséd, Béla?
* Ezerkilerrcszázharmincban,

- Hát akkor már kilenc éves!
* Nem, még csak nyolc, mert e5y évig

beteg volt.

4. perc
A ptóbános úr bittanórán megkérdi Áb-

ristóll
* No, kicfiam, mondd me6 nekem,

hány szentség van?

- Már cgy sincs, tisztelendő úr kérem!

- Ei_tj, kisfiam, háí miért ne lcnne?

- Mert az őreg íIajagos bácsinak teg-
nap adták fcl az utolsót.

5. perc
lvíéia Béla dolgozatából idéaek: ,,A füic-

mile" című költernényből az a tanulság,
hogy jobb, ha az okos enged. Ha az embe_
rek ezt be is tartanák, nem lenne köztük
annyi nézeteltérés.

6. perc
örsi gyűléscn morzét gyakorolnak. La_

tyak Bandinak tehogyan sem me5y a fe-
jébc a titátiti, Lz őtslezetője szídja:

- Bandi, hát nem értcd, hogy rilyen
fontos a mürzé? Hát mit csinálrál, lra éj-

iel egycdül lennól a táborban ét valaki
mcgtámadna?

- §tszaladnék - fclcli a bölcs Latyak.

* Előszöt is az asztal ncm állat, má-
§od§zoí nem üluck rajta.

aala

* No, háú mirc szokott édesapád ülni,
-ikor kilovagol a mezóre?

- Kerékpárra - felcli a §yer€k §öm-
bölyű képpct.

9. perc
* Na, Pista, az .,enni" igónek mi a.mult

idejc?* Jrillaktam * lcleli Pista.

- Szamár vagy! Dc azt csak rneg tudod
rnorrdani, hogy mi a jövő idejc?* Éhcs vagyok.

Fizikarirán a tanát úr megkórdi Prüty-
köt;

- Melyik a leggyakrabban elóforduló
cseppfoIyós. test?

- ?????

- Ejnye, Prütyök, hát mi lesz a jégből.
ha elolvad?

Prütyök sirni kezd:

- Nem tudom tanár rlr kérem, pedig
rnostanáig a fejemben volt!

8. perc

- Mondjál egy olyan állatot, melynek
négy lába van éo cmberek ülnelr rajta,
kérdi a tanitó úr.

- Asztal.

g4l48rz/z űgftűt! !,.,
Nem slerelem a puha paplant,
Nem szerctem d sel§me§ parndt,
A ntgungos, pelahes, selameE dgg
Nem szép,|li a bdtrak dlmdt . . ,

IVI eguetem a hengeségcI,
A restséget, a lustasdgtll!
A munktítlansdg ldza e@et. . .

Nem szerelenl a tlmgasíígótl
Eltikkas:t a semmitteués,
A nguitóztis, a hídba4let.
Engem a munkdtlan éIet elégel!

*_

Dolgozz sokat!l
Nc szeresd a pató pdlokutt
Semmít sem lenni: meghalús,
A munka! |eltdmatlds úira és úiral
Dolgozz és dalalil
§eszüIiön sziued. dalos htuia,
Sztued, harangja híujan munkíiral
N€m maggar testne* velnek ággal'

Nem pelghu udmkoson dlmoilunk szépet
Nagyat,meré§z,d!'' ' ', ,:.
A kemény dggon könngen ébreilünklll

MtN Irsz&NÍI szuaBoDí BÉLA

- No, Bóla - kérdi a parancenok úr, *
mit csinálsz, ha mész az utcán és valaki
összecsik melletttd?_ §egitségért kiabálok!

- Ej, hát'micsoda cserkész vagy tc?
Hát igy szereted embertárcaióat?* Tudom már, parancsnok úrt* No, ha tudod, hát mondd!

- Melléje fekszem, hogy ne unatkozzon
egyedül.

l1. pcrc

- No. csak azt szeretném, tudni, hogy
miért kcll reggcl nyolc órakor jönnünk az
iskolába !

- §zóp kis iiú vagy. mondhatom! Há-
rtlnr éve jársz ide és nó5 most sem tutlod?

- Miért, te talán tudod?

- Hít persze, te lükel Ha nem jön-
nónk a?, iskolába, nem tudnánk délben
hazanrenni l

lekolal és precfuíóe tlizerrtbőzö}r
nagy választékban, jutányos áron. Kleln
Dezső látszerész, Budapest, Kecskemétl
rrtes 14. F'iókok; Szolnok és Debrecen.

Ugratják cgymást a gyerckck:

- Tudod-e ni ez: kót várnya van, elöl
íorog, hátul franciául bcszél?

- Nem tudom.* Hát repülógép!

- A repülógép franciául beszél?

- Azt csak azért mondom. bogy nehe-
zcbben találd }i.

(Csöngettek)
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16

W9oUm\-- 
"sQbláapaplarne'



Vigan csemegézhetünk napsütésben is, ha
ruházatunk Indanthren-festésű, Ilyen anyagok-
ról köztudomású, hogy azok felülmulhatatlanul
moshatók, színtartók, időjárásnak e}lentál}ók.
A }tag_var Cierkészszövetség hlyetalos lapja, Kladia a ilíag.'!,ar Cserkészszövetség. A §zerkeszté§órt Ós a kiadásért Kosch Béla dr Íelel ElÓÍlzeté§i ára
isy éÍ.ie 3 peniri (esl- Ósszégben kttldenÖÓ be]),VdllalatoÉirak, Jogiszemélyeknókegy é}Te 25.pe_ngő. Egy_e§ _§zám.ára.30 íillér. -4, po§tatakarékpénztári-"" csettsiiáia iiEira , rr]+is. .r szirúesztóség és ktndóhivaidt Óime: BÜdapest. V, Nap,-Sándor utca 6, Cserkészház; teleíolrszáma ; 116-726.

Nyomatott Tolnai Nyomdal M{iintézct ér Kiadóvállalat R..T" mélynyomó ködorgógépein, Budapest, Y|l, Dohány utca 12.
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CSERKEsZ
G EPlRoVtRSENY!

ELÓZETEs ÉRTEsíTÉ§.
Részletesebb adatokat később közlünk !

Csak a Cserkészbolt által forgalgmba hozott.,
,,Carissima" írógéppel lehet versq§Slilj A geg{.*§
vo n at ko zó t á j é ko zt at á s t k í v á n s ág r a,trrgf_+1y:llÉti t a §.k ;§j

Aki ilyen írógéppel mé8 .';*r*na'btt<ezik-{{$,€
általunk a ver§aíly idejére rerldelkezésré bocsátott
géppel is verseny€zhet teljesen dí|talanul.

Rákócai+*i,67.,s§'Na#*n*oi,fica 6. g+ dattt
ü z l et ü n k b e n.,.rnától ke zd vp, §y*lr,*r[ ór*kat tartgnh
d. u. t 

".ari§t§} 
6 óráig. §*iiil *zabádon gyakorol-, -- " 9

hat- g§lSlh*t teí|esen ingyen.

;" ;.., É.rtékeg" d í j a k !

Miffipn versenyz§ küi!,,§lt'okleyel*t is kapl

DlÁ KCsERKÉSZ EK, DlÁKoK,
lSKoLÁSoK,

FlGYELEM !

A PAPÍR_ ÉS ÍRÓSZEREK EZENTL]L
A csERKÉSZBoLTBAN l5

BESZEREZHETÓK.
Kapható mlrden iskolai írószer, papíráru, fü-
zetek, noteszek, szótárfüzetek, jegyzettömbök,
rajzeszközök, ceru#k, tollak, töltőtollak, törlő-
gumik, mlniszter-, fogalml, vonalas és kockás

papi r^osok, lrodaszetek.

NE §AJNÁLD A FÁRAD§Áoor t

HA C§ERKÉSZ vAG\,, §AJÁT
BOLTODBAN VÁ§ÁROLSZ I


