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cikk árusítónál 3 fillérért kapható
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cserltészbo

a megysr ífjúság szátrára
cínű sajtó alatt levó kiinyve cirnlapjára.
(A könyv ug_vanolyan nagyságú lesz, nrint
pl. a ,,Játókoskön_vv",} A könyv a,,Honpol*
gári ismeretek" próbaanyagát tarta|mazza"

Kéenitend6
a könyv címlapjául alkalmas, nyomdai
úton ellóállítható egy- vagy többszinű rajz,
festmény, ,,fotornontázs". A pályázat nyilt,
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Á Cserkészboltnak, mint a M. Cs. §z,
könyvkiadójának -* a páIyadíjon felül, a
szokásos tiszte}etdíj ellenében, * joga van
könyv címlapul bármelyik pályázatot vagy
ötletet rnegvásárolnia.

A pal_vázatok 1940 januárius 3l-íg
a következó címre küldendók:
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A Magyar Cserkészszövetség sajtófőbizotl-
sága pál.vázatot hirdet a

íillér

i..,

EllRltO-ilRil'

*{űnek gípnúft, giai frL..***§,i_
rlagykanizsai és mosonszentjánosi %
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a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen

kulacsból sem szabad hiányoznia I
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hosszabb túrdknúl nagg eL
lendllók é p es s ég et köIcsönöz
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Kizárírlagrrsan honi nyersanyagok*
bói gyártja a
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Szent Szilveszter éjszakáján
országruton vándor halad. . .

Meg-meginog. - Roskadt válla -* (nehéz lehet bőriszákja) -
- terhe alatt majd megs3akad. -
Isry ér el a Keresztúthoz,
ho1 az Utak ö§szeérnek. . .

Mult torkollik a Jövőbe,
Agg vágyik a szemfedőre,
s új Eletek visszatérnek , , ,

Kong az Éjret, , , most az öreg
széttekint az éjszakába' . , ,

Jő egy ifjú, . , Szeme villan, . .

Vándorunknak könnye csillan;
. . . Súlyos terhét felkínálja. . .

sÁNrun JÁruos

És az ifjú vidám füttyel
átveszi a nehéz zsákot. . .

Vállravetve, mint a pelyhet,
Uj reménnyel súlyos terhet,
Bút, örömet, régi álmot.

Mert ee ígry megy évről-évre,

- örök fÓ/gás Ői az élet -Szent Szilveszter éjszakáján
Ó-esztendő roskadt, ., árván . . .

Várja az új , ,, boldog évet.

Majd elindul .,, ködbeveszve,,,
Áz ifjú csak nézí. . , nézi . , .

Tünő árnyát, míg belepik,
Em]ékét is eltemetík
a feledés hópihéi.

UÁr( auua.n a ftőrla... Észak torkán
Támadő orkán
Muzsikájába
A géP kába
Üaöltése
Rontárkod.ik. . .
szűztiszta vid,éh
Eamilliós,
leges nyugalmát
Á zaj űzi szét,
Fegyuerek zaja, .,
uttalan utak
Birodalmában
Á jeges hauon
Ágyútalp, ha uon
Utnyomokat...
Az őstisztaság

Hona Suomi...
A száműzött béke
aégső mened.éhe
aoh.,. amíg a hármin
A íehér ellen kelt...
S aéli: átgázol akármin
Eget dönteni!
Az ősgonosz most
órüIt ésszel
Isten ellen
Harcot merészel...
laj! A föld.golyónak
Nincs már maholnaP
Tenyérnyi helye,
Hoaá az Isten
Büszkén nézne le!
A fellérségnek
Messze tengerén

A mind,enségbe
Belebőgarén...
szaraasaér
Csorran a hóra,..
Ezen a tájon
arök seb szakad, mosl,
Hogy oktalan fójjon
Embernek, állatnak., ,

De nézd! .. . Ui fényeh
Az ősjegek íelett! ...
Uj irányt s erőt
KaPnak a szeleh!
S a |agyos hóből
Megaehetetlen
Udr s oltár éOül . ..
É,szak fényébán
Szúll a zsoltár ...

Mindrzcnti §zvobodrBélrIritttt gyerckck

,rftki e44*ű/lQ/L ütá*éln,
dtx, mindiq eL minduüÍl,

?ÁiáIáűfi ?nallad!Íl



fi\anangakía, gtócpátalián
I{éthtltes rryári l,1intlortíborunk aiatt annyi szdpségben, anrryi

íelejthetetlerr éInlérryhen volt részürtk, hogy nen e$y, tlc kót.lrárom
ilyen sziikrcszabott MaÉyar (lscrkész sem volna elóg az i§tnertotd-
sdrc. Azért hát rrem is kísérlem meg a lehetetlent, }ratrenr csak {tgy
böngészcrn a sok erniél<berr és elmesólek belóle néhányat.

l(iitlöu gyönyörilség a vasutazás t,ingr,árróI t,lzsokra. A rnagyar
vü§tltópító nrórnökök biiszkék lchctnch, crro a vortalra, amelycrt
számtalan kalryarulattal, völgyhidakou és rrlugutakott kercsztiil
kapaszkotlik fel a vtrrtirt az Uzsokí hágó rrragasságálla. A sok katl5,a-
ruluttól az etn}rer toljesort rllvoszti tájúkozórlókópcssdgót rls vég!eg
temond arrtil, lrogt, a vilá$tájakat rrrog tudja határozni, azt pedig,

, .:§ryflE!1t-"

r\z ilriási heglek trrr:gtnászásávaI (lgy virtr ilu 8lrltcl. trtltrL rtrir-
rltrit ttagy folatluíl.al, ilsak aildig ijcszt,ő, anr{g aa crrrbcr irlrllról ds
trivr.rlrril guszl/rlja, tntiricsl<éli, l)e ttirlttjári, elvtlszti ijcsztó voltát,
hir szt!llclt, lrrssittl ós lliztosrttt trclrilítunk a ltktizrlógdlnlc. így vol-
lrtrrk ir I lrlvcrlávrrl rrre§ a l)o1r lvítttrtul js, SziItttl clit]lt rr szlvvcrósúnk,
alrrikor it Ilovtrrlrit liórösnrezÍí felól lue6llillarr1,ollrrk, Átltik<rr azott-
batr sztlp tcnrpílsnu rrckivá$turrk, lnindtln ldpésscl írrkozíltlolt az:

öttbizlt.lrrrrrtrk. l,]z az. (itlbizulortr azli'tlt r:gú§zclr llüszlittsíl§8t! tlagntlt,
ntirc kissó lihegvtl lxir, tlc törvc ttotrr" it csficsra r!rt.ürrk.

}Juszatr v(rtutlk nragyarok, }tát csrtl< tetnlószctcs, hog,v lrírotti
,,polil"ilrrri" 1rrtrlra tlszlolt,ttrrk" A l<issé ,,koros&}rbirlr" rncglrlalrltották:
rrrtrltszázarlcleji nrintára a ,,lottt<llva haladók" l)ártjít. Akik dorókig
lncz nélkiil szcrtltttk iqyalogollri, a ,,nrezt{,:1clltll lrrrladrik" voll.a},
nrlg azok. al<ik csuk íuttlsbarr §zcrcttck }rtgye[, ntítszlti, az ,,eszl,elctrill
halrrdók" pártjába tönliiriiltck. A hároIn párt nrirrdegyikc tdérte
ug.vanrlzcllrat. á cólokat, csirk az cgyik kissd késóllli, n rrrósik kissó
lcdgvc, a hartrrarlik kissó lilregvt... Azórt jólran voltunk 1

.l,] vitlék ronrarrtlkus közlckedési tlszközo áz erdci kisvasírl,,
l{cskcrryvlr gárry{r vasút, íával f űtött nlozdonykával tts keréktln,gör-
diiló prrhafalátla-vagórrokkal. Indulás akkor, attlikor mindttt rrtast
kielógítettek rntgfelOlő rrrcnctjcgú|ycl,

Ilrduláskor a kis trtozdony vad szikrázástla kezd ós egósz szikra-
esót zírdlt a tapasztalatlatr utilsokra, akik csak az dget! ruhnillatrrr
Iesznek figyclmcsek, hogy azrrnt,r1l aztálr cgy pillanatnyi rlyul|tuk §0
leg}en többó. Jótettszánrl)it nlegy §zorlr§zédaink váIlón, hátáu,
conrbján a szikrákat elcsaplri; vatrnak persze, akik czztl r{rtul
visszn(ilnek,l Az erdei vasutak javarészc a szemólysaállltást csak
nrellókfoglalktrzáskórrt űzi. Ilyenkor a voItatott az állanrhatalnrat
cí{y-ctly erdósz trl'rcsi ktipviseli, aki intéssel, kiabálrlssal bárhol meg-
állithatja a rot)(}gó szereh|ényt, hogy valakit íelvegytn a koc§iba,
}íenrlyivcl kedvesclllr, hangulatosabb, boldogabtr utazás ez, mitrt
valatnilyen áramv<rnalas tecltnikai csodán l lls ugyan órdelnes-e
annyira sictni ?

hogy egy-egy alagúton lnár keresztüjötttlnk-e (vagy csak ezrttárr
rnegyilr}k írt rajta), csak rr br:l6le kitótluló mozrlonyítlstból tudjuk
megáuapltani. . . l{alauzttuk dcllreccni fiatalember, aki azonban
ánnyita mcgszokta már a ltegyekct, |tcrgy tlgy rnagyaráz, tniut
valami benszülött.

Az uzsoki hósi emlékrnú körül többszáz oto§r., osztrák és ma-
gyar katona (tisztok ós iegótrysóg) alu§sza örök álmát, t,ekintgt
nélkir"l a nemzeti, ratls- ó§ társadalmi külörrbsógekre. Sok rnagyar
.és lcngyel koszorrl van rajta; lni ttrezei virágokból }ratalmas csokrot
helyeztünk rája, nré6 pedi§ úgy, hogy mindenki szedett egy kis
ffokrot ós a sok kis cstlkorlríl} csinálturrk egy llagyot.

l#rpátalján va§utitzrri tttár csak rrzrlrt is llagy gyönyör{i§éta,
mert az entber közlrctl gyakorolhatja a cirill betük olvasását ls.
Az állomások nevc é§ íelirttai ugyanis magyar és rnagyarortlsr
nyelven vantrak kiírva. Llngvárot,t, vá§ároltunk egy Volosin-íólr:
rutón rryclvtant, atlrely nagy kelcndó§égnek örvendett. Il§yesekuél
a tlirill betük tanulása szinte őrületté íajult. ilIire Ungvárról (lzsokra
ért.ünk, a társa§ág néhány ,ta6Ja mír ,,íolyékonyarr" olvastrr a
íeliratokat. Dícsércndó szorgalonr.

Küönös élmóny a lralaltnas ftrrrydcrdókben járni rrekünk, buda-
pestieknek, akik valarrrirevalí íerryőcrdót csak karácsorry körül
látunk a piactercken, ahol a három-rrégy rnéter nlaga§ íenyókct
nrár illó tisztelettel szctnlélJük. (Antiben az áráltak ls van nónri
§zerepe l) Itt a 35-..*10 métcres fertyók, a százezetnyl apró íenyö_
csemctc (a íiatal nemzedék) c6é§zc|l írjszorú és lelerneló látvány l
És a feuyóillat l llrról, salnos, rigyis hiába írrrék, mcrt & nyomda-
íeslók szaga elrryomná l Hzt szomólyesen kell megtapü§ztalni l

lrotrlos szerepet töltenek be erreíelé a rrrálhás lovacskák. §ovány,
ktlcos, dc kitartó ó§ ü14yo§ kis állatok. Farryereggel vannak fel§zefelve,
amelyre a zsákokat, tejhordó sajtárokat erósítik. A havasi gazda-
§ágok é§ n völgybctl íokvő szétszórt íalvak közt tartJák íenn a kap-
csolatot. Még gyalogosnak is nebéz, meredek ösvényeken is szrlpen
íelballagnak ós annyira tsrnerik áz utat, hogy gazdátuk kororü-
sötétben is nyugodtarr rÁblzza magát a v€zeté§tlkre.

Gyönyórü a népviselet. Mindetr ,uhadarab házi ké§zitflrény,
nitt<lcn hlmzds kézirrrunka és iinállú tervezó§. Uyün hírnzett íulrÁt
viselnek lnurrkához, hétköznap is, csak perszc kopottabb d&rabot.
ligy-egy íalun vdgighaladva, ítt is, ott is kézimunkázó, lrintzó asszrr-
nyokat, lányokat látunk. A plci gycrekeken mlndössze cgy ln§ *
de az is hlmzett ! Bhhez a müvé§zi viselethez bocskor való, <le
láttunk rróhol stllustalarr Bata_cipót is t Két c§erké§zünk vásórolt
tnaÉálriik bocskort ds azt állttJa, hogy rragyon kényelrnes vlselct.

o

A máüráslovacska üzembetr A havasi leártyok nunkában



Yoltunk a Királyrrrrlzóhöz tartozó Kraszna-ltava§oll i§. h:nnek
érdekességc u kis tojgazdaság, amelyet négy íalubeli leány vezet.
§zek a lárryok tfivu§zt.ól ószig varrn4k fenrr q hcgyerr. utlolrásokban
olvustuk, hogy a látogatú itlcgcnoket megvorik; í11y hát bizonyos
ntegillctótldsscl aarárrdokoltutrk íel, ]'plcszlvtrrk rnagqnkut íinorp,
hideg aludttcjjel és ktvárrcsluli vártuh az elkövelkczpndóket. Mi_
utún kipihentük uragunkat, elóhoztak ám a lányok egy padot,
kozükben ferrydlécekct c§etto*tattak és lrizonyos szertqrtás<lssággql
mlndcuklre rámértclr háronr-három üt.dst. Nem éppeq rrróset, de
a váslonnadrágo§ok mégls irl$yelt$k a poszlónqdrógo§okat...
Ezt a szokást t közsógalapltó ósök 19gy 200 éwel ezelótt hozták
magukkal ausztrlai huzájukból, valahqtrnan Salzburg táJ{ró|, amikoí
Mária Tordzia ido tolepltette óket. §zokásaikat, nyelvtlkpt hívor1
rnogtartot,ták. A közsóg }rtráju (itt ,,Ilürgermeister" a neve) levctrte.
sapkáb.rn logadott, tnagyarul be§zél86tett vglünk és büszkén emle-
gette, hogy ttrég Nngymagyarországon szolgált mint pénaügyór.

Erdekes itt u vlzzel való tcrvszqrü gaa{álkodás, Van ugyan
begyipa|ak ezersíántra, de egyik senr olyan qagy, hogy tutaJokat
§eáUithatna (már podig ez a legolcsób} nród qrra, hogy az épüet-
fát 4z Alíöldro szállítsák). tlllralrnas völgy§züküloteknél teh{t gáta-
kat éplterrek (,,klausura") rls tekintélyes tavakban íog|ák lel és
tárrr[ák n patakok vizdt. A 8rltak zsllipeit e 8ótórök klzellk. Ha
elegondószArnú tutaj késztlll el, ráhelyozik azokat a patakmedcrre,
olholyeakcdnek a trrtajosok és -* várJák 8 vizet. A megnyltott zsilt-
peken át lcztldul a tó yize a pataknret|crbe és magával rn§qelja az
öt poqcenkéttt elürdllott tutaiokat. liz a vlamennyisd§ azonbarr eléí!-
telpn ahhoz, hogy a tutajokat a rragy Tlsráig elvlgye. .{ szQmsaéd
gátór tehát távtleszélöligyelmeztetésre szintétr lezridttja & nra8a
vizét, arnely egy másik patak medrébotr siot a már ,,lankadtt" tuta-
tok scgíttdgére. llyen polnlrás ,,összm{ködéssel" jutnak az|árr a
tutaluk a nagy TiszAba. anrcly már idegon segltség nélkül ts olviszi
a terhet. A Hoverla.gát pélrtául 160.000 mg vizet tárol ; a lgDocrátott
vtz 48 ílra alatt ptitlódik riJra, Rendes k{püIm6nyok közt hptopkónt

, első viltorlózóg{pei
l

1987 végén alakltottuk meg vltorlÁzó re!üóraJqnkat. Fdtévl
olméletl kiképzés utón lE ló ,,alapltó" cserkéizünket 1038 nyarán
o §zövo|rég áltat Ssztergom-táborbnn rende|ett klképzótáborba
hüldtük. Ott 18 uapon {t gyakorottók cserkés{eink 4 repülés t€ch,
tliliálát és a tábor végén valamennylou megszdrezték Fz ,,A" v|zs.
gát. Most rnírr ellenállhatatlalr lett a vágy cserLószolnkbpn: dpttsünk
8épeket. t038 6szén műbclyt rendeztünk be. Az ópítondó gépek
tlpÜsÁul u ,,Tücsköt" választottuk. Bzt o típust Rubik Ernó mérnök
trirl.,ezto. Ttsztán magyar tervezésü tskolagép oz, melyre választá-
sqnk kttün6 repüótulaJdonságai mlatt €§ett. Megren{oltük a ía-
anyagot q két géphez. A mult év ószdn azonbap ropülótnlt vezetói
köz$l többgn kstonal szolgálatra vonultak bo ér lgy a gópok ópítósét
csgli ez év tavaszán kezdhettük meg. A Bezdetl nohézségek, gyermek-
botegségek után mo8lndult erótelJosen a munka ég nem volt cserkó-
szsinknck olyau szabad ldete, amlt n9 8 8ép (pttésévpl töltötte}
volna el.

lvla már telenthetJük, ho8y az elsó gépünk elkészttlt óq a m{sodlk
ls e beíeJeréshez közeledlk.

Azok gzámóra, aktk gópépítésrc gondolnak, elmondjuk, hogy
e seilt maguk építette góp nom olcróbb, mlntha készon veszik azt.
Lega|ább li az elg6 gép eemmtképpon §em az, Ezt ml is sejtettük,
Qe ollondolórunk az volt, ho6y tgen na8y erkölcti értékg van qnnak,
ha a'ítrtkmsguk készítette gépokorr repünek. Tpvábbá semmtvol
spm pótolható az a gyakorlat, emlt a ílúk a 8ép épttésével kapcso-
lqtb&u szereznek. Ha a gópek törnének, úgy ezgket a törósokot
a flt1\ nraguk tudták matd me8lavítani. llepüldcserkdszolnk ogy
klvétolóvel pindnyátan vas- ée lómszakmabeliek ós lgy a íamunka
teljeron lsmorotlen volt elóttük. A gépeL épltéee közborr elsatátí-
tották ezt q tórtasságot, tlletve mestersé8et l§.

A ,,Tüc§öi." típusrl góp ma mór a legqtierJedtebb. ÉrzéFenycégc,
Jól kormányozható tulaJ<lons{ga íeltétlenü a ,,Zögling" ttpustl gép
íöló hélyezi. Épperr ezért talán nem losz órdoktolen, ha íóbb sda-
tqlt q ',,Tücsök" az alábbtakban közölhüL l

Ílesztúvolgúg (a két rzárny végpontJe köröttl távolság) 10.4 m.
§zérnumélgség (szórnyszdlesség) l 1.3 m.
§illdszdrrr ., 1 l 12. Ez azt jelontl, bogy s gép 1P0 m nragasság-

ból slélcsendben kb. 1200 m távolsá8ra k6pes slk|anl.
Mc,rillés ., 1,1 m/másodperc.
A, gép süIua pllóla néIküI ., 90 kg.
.{'gép rcpülési lúIga (gépsúly { pllótarúly): t70 kg.
Ilcllleti icrlvlés : kb. 12 kg/m-l (A gép * püótasüy osztva

a 8ép egó§z hordozó íoltlletévol.) :

A !ép repillősabasségc ., 50 km/óra.
. A iép 36 km/óra rebosségig mé8 bltto§an kormányozható.

Ezután |ührtzvl kb. 90 km/órr seboscég alatt kezd ótésnl, süllyednl.

Kls tábor a llagy íenyvesben

kétszer nyltják tnog .l z§ilipet i a tutatok nyalc órn alatt érnok lo
Nagybocskóra.

yántlorlásunk íolyamón 8yönyöú helyelen vert,ünk tábqrt
éJsz*ára. tríi,ldny{jnn éreztük, hogy ez az lgaal cserkészet. Arnlkor
esténként klgyullrrdtak az apró Órsl tüzek, a Jó öreg ,,tst-Pi".re gop-
doltutrk, nkirrpk bizonyára örüme telt. volrla a látványban l És
húIával gondoltunk azokta, akiknek a jó'munkáta visszaszotez|o
nekünk, nla§yar cserkészeknek Kárpátoltát l

aüa ő, I§frq.

t
I
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l. Mi pirul cl holta után?

2. lvíiccoda rózsán nincsen tövis?

9. Mclyik szekérre nem lehct erénát

4, Mclyi út nem porailr sohasc?

5. Mikor íé1 a pap?

6, Meddig van a patkó

B u8A 9I s u?lzl lJ§ul

(,lrl v)
(,ugsz9rl9zl y)

rakni?
fcrrglezelgcugg y)

('rllog n;

(,llzst?I aIJJ l l€8, lo,1? 'qal?zs9r v)
a lovon?

(.u9l1cd
'!Ja^ urcu loJ D9^o{ r tppouty)
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I

7, Melvik a Dunában a lerkisebb hal?' (.rgq9[a; 'r-uv,r qqolezglte1 ulru; 1lullÁlruy)

Elkészültelr a Ganz c§€ készcrapal
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(§zcndrcyZrigmondDltyr!.lolt.ljyü|télóból) l
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Nagynehezen kihárnozták, hogy a néne igen megrokkant a
tavasszal, nem tud rnár íát gyüjteni az erdón, gazral kot.yv&§ztja
össze ételút ds kortecskéjóben elérik a gyümólcs a fán.

* Szedjék le, kedveskdim, ha Istcnt isrnernek és adják eI,

mint r\urbróét ! *- könyörgött rrraJtlnenr ö§§zotatt kézzel. -_ }íeg
íogia magukat áldani érLe az ég l...

Midón tudomására hozták, hogy jri helycn kopogtatott, el sem
-csodálkozott,

- Tudtam én, tudtam én -- motyogott ós közben kezeleJével
,dörzsiilte §zót záporozó könnyeit,

Anti Mozola Rudival hozaászegódöt,t, hog1, hazatánrrrgassák és
mogtudjÉk, merí& i§ lakik, mert magyarázatából lehelctlerr volt
kiokospdnl.

Aprószent ulsorás módon felnyögött, arnlkor a néne kitotyogott
áz ud,iarró|.
", * nft ebböl a munkából ugyan ncnl losz hasznunk l

Laci íelháborodottalr hallgattatta el,
_ No és ? l De segltünk vele egy gyámoltalanon. De

mondott még valamlt a néne -.- íolytatta elgolrdolkodva. * Jó
Iesz, ha'holnap ktváltjuk a város}rázáról az engedélyt, aztán, ha
beíejeztük B gyümölc§hordást, kimegyünk az erdóre. I{a uiár 8on-
Qoskodunk Ambróról, ne csiná|junk íólmunkát.

A tzóló pedig közben gyönyörüen íejlódött s a gycrrnekek
tapálták, kötöztók oly szorgalrnasan, mintha a saját íöldjükön
munkálkodnának.

Rópsi a ház táJát látta el, Olyan ebódeket íózött, hogy a lába-
dpzónak mdg a keze is reszkotett a gyönyör{tsógtól, ha evésre került
a §or. Vi§§zatórt sz életkedve é§ dehogy is nkart rncghalni.

'* Msglátják" lnegérom a száz esztcndót is, hiszen trz apám,
pagyapám is addig tapo§ta a löld porát -* bizonygatta egy-ogy ió
pbéd után a gyerekeknek.

Este pedig lralrgosatr imádkozott ápolóiért, hogy tegye életiiket
,árannyá a Toremtő azért, amit érolte cselekedtek. Alvás etótt pedig
klkaparászta íejo alól a pénzes ládikót és seregszen-rlét tartott. 0yön-
géd ujial §imogatta végig a bankókut, uJjongva mutogatte újra
,Rog újr4 gondozóinak, hozzáIŰuve magyarázatát :

* l1z egy zsák lisztecske, ez a krumplicska, ebból csizrrii lesz,
er, az ára a kocácskának. Finorn sonkávat, szalonnával élek a tdlen.

Nemsokára elkövetkezett a üap, amikor lekerült lábáról a
kprnény gipsz, Kitámogatták, vittdk a napídnyre rakott ócska karos_
székig. Ambró kdnyelmesen bcJotelepede[t,,körülmétrye§en meg-
tömta ptpáját, aallrr- elérzókerryülve nézett körül a rendberrlartott
kor[en"-A társaság félbebagyta { nrunkát, odagyültek az Óreg nretlé,
,élvqizték visszatéró e8é8z§é8ét.

Ámbró magába mólyedt és később sóhajtva szólt a gyerekekrrek,
* Hozzák ki az lntakönyvemet. Ott vatr valalrol annak a gunyá-

nak a zsebélren, amiben hazahoztak. §zereínék olva§gatni belóle.
Gyula késasógescn szaladt, hogy teljesítsc ktváuságát. Ázonban

rragysokárq korült ctak eló, Anrbró türelnretlenkedve íogadta,
* No, adja ide hqmar ** nyujtotta kl kgzdt.
Gyula tebetetlenül intett.
-* Ncnr tnlálonl, Amtrró bácsi, sehol !
** Nem-§ ? l -* tamásko<lott istápoltjuk, aztán egy§zerrc

nlegrcmegctt Ós arcátt cltaktrlt az élet szlne.
-]- Nem-e ? l - - isrnól.elte mtsg rijta a csrrdálkozó kórrlést ós a

lejóhez kapott" -* Jaj, Jaj, elvssztettem ! ,*" slrta mdlys{gas bárrattal,
* mi lesz ltlenr ? Aíi ltlrz volenr t

4

IvÁNYI J§Ní'
Atrti csitltóan ver€g$tt§ meg a térdét,
** Csak nagyobb baj ue legytrr, Ambró bácsi l Majd hor,unk

helyettt másikal.
De az öregre nem hatott a vigasztalás, Szint* íelónyire roskadt

össze régi mivoltának.
-* Nem lesz töb}ré soha szerencsém * hajtogatta kdtsógbe-

esve. --- Illvc§zt*tt§m ! l,}izonyosan ez okozta a bajt is ".. Még a
dédapánr apjának az apláé vol&. ,* És sok esztendőt látot,t szikkadí
szeméból }tangtalanul potyogtak a könnyek.

A veszteség annl,ira rrregláztrt, htlgy egészsdgo ijesztóerr kezdett
újra ronrlarri. }iem törődött semmivel, csak kábán, fásultan népe-
gette a Íalat.

Imakiirryv
Anti kdt napi6 szó rrdlkül állta ezt a brlslakodást, de akkor lélre-

húzt,a Gyulát.* Te, Gyula, anrondó vrrlnék, hogy a íöld a]ril is eló keil keríteni
azt az inakötryvet, nrert Arrrbró bácsl eleped utárra és ha így íoly-
tatja, megöli a bánat.

Gyula bólintott:
*- Már dn is gondoltaln erre *- morrdta töprcngóen, * Csak

ücm tudoln, hogy csinat;uk. Óríási az crd6 és nem is sejtjük, merro
járt az öreg auotl. az éjszakáu.

* Gycre, kérdezzük meg tóle -'- ajánlotta Anti.
Ambró rájuk rrdzett a kórdezósködésre, mozdult a szája is, de

aziárr hirtelen, mintha észbe ktpott volna, összezárta ajkát újra,
s rlgy hal|gatoLt, nrirrtha csküvel fogadta volna, hogy rnegórlz valami
titkot. Csak sokára szólalt mcg mégis, de nem volt magja a besaéd-
jdnek. Hntározatlalul körbeintett :* Hát arra . . . ** nyögtlécselte lehrrnyt szemmel és a íalnak
íordult.

Gyula klmenet megv&karta íülét.
*- Nem akar beszélni * dünnyögte. *- §íintha valanri titkot

órízne,..
Anti tanakodva viz§gálgatta a háa elótti öreg dióíát, aztán

cscttintett az ujjával.* Hát majd megpróbáljuk nélküle, '.* mondta íeldertilve. *
IJszembeJutott valami. . . §aorvusz. . . Be kell metrnem a yfuo§bá --,
s azzal már futott is.

. Síásrrap délig clö §em került. Ákkor betoppant a kurryhóbt,
ntitttlra csak az imént íorduit volrra ki onnan. Lesöpörte aa asztalorr
hevcró körryvoket és cgy hatalmas térkópet terítctt ki. Aprószerrt a
válla íölött eleilvasta a íelírást: §zentatrrlrÁs és környéke. . . öyula
betüzgetó tekintettel nézdególto a t€rképet. }'elismerte a környéhet
és az uJját rányomta egy fekote tu§pöttyrc.

_* §z itl uz Anrbró_ház" rlgy_e ? *- faggátta Antit. --- De mire
jók ezek t b*"bökött odrr az erdőkre rárajzolt, egymást nretszó vörös
körökre, amelyck §zámouott §zolotckr€ voltak o*ztva.

-* Arra, hogy megtaláljuk az imakönyvet * íelelte Alrti biza_
kodva.

** Látod, íelrlaraboltam u tdrképet l Arra jó, hogy a környéhet
tervsaerüen átkutathassuk. Ugy számítonr, hogy egy-egy ilyen körrel
egy náp alatt vógzünk. Azért o§ztottáííl a köröket cikkekre, n§hosy
egy bokor is kimaradJon. }Iármarr vizsgálunk át rninden ilyen kör-
cikket és [4 clsak a föld rrenr nycltt el, me§találjuk aí elvesztett
holrnit,, le$később két hdt mulvt, Akkorra végziirrk az utolsó körrel



iu_.._. Qg ntost üljetek rreki, itt a hártyapapír s másolja le magának
rrrindenkl. Holnap reggcl rrckilrczrlünk a kutatásnak.

llIásrrap cstére végcztek az elsó körrel. Nern akadtak rá az ima-
könylT e, pedig úgy átkutatták a tgrülctett hogy álmukban is meg-
mondták volna, hogy mclyik kődarab hol hever, vagy a vízmosástÓI
szánIltott harrnadik nogyorótrokrorr hány §zem mog}oló varr. Anti
bevonalkázta a térkrlpen az átkutatotl darabot.

-- Sebaj, -_ molrdta bíztatóan. -* Ha nem rrra, majtl holnap.
Azonban a holnap sem hozta Ineg az áhított eredményt. Fotyton

szaporodl,ak a bevonalkázott kiirölr, egyre távolodtak a Strázsa-
völ6ytől. Lassarrként becserkószttlk a közeli környóket és hova-
toválb olyrrrr tájak kerültek sorra, alrová az.,lőtt altg-alig vetődtek el.Á sikertelenség nenr lankasztottn el őkct, sót a kutátás varázsa
annyira elhatalmasodott rajtuk,! :tntryira pompás játéknak vették,
hogy nrinrlcn más szórakozást elfdejtettek rnelleite és valóságos
§zámüzöttnck érezte rna$íit az, altit kirekerztett egy napr& a kuia-
tásból az ápolás kötelezcttstlge.

}{atodnap alkonyatkor az egészrtapl rtlozgá§t.íl íáradtan ban-
dukoltak lrazaíclé a k{innn-raradt ápolók kivétclével. Amint a város_
végi temetónél átyágtak a kocsirltr.rn, torzonborz flgura bukkant ki
az orruk előtt a vlz|evezetí árokból. Rongyos ruhájrl clgárry volt.
Bokálg sáros lábaszárát vedlett csiznranadrág verdestó és ciupárongy
ingéből ktkandikált barna bőre. Il'ekete bajuszának mlnden egyes
szála külörr meretlezett, akár a nrérges macskáé. Dühös íujtatással
törtet€tt el a íiúk
mellett, Néhány ló_
péssel távolabb meg-
torparrt, kerge mti-
don a levcgóbc ug-
rott és rikácsolva
rázta görcsös fütykö-
sét az ul,írna nézde-
géló csoport feló. Az-
után ismét nyaka
ktizé szedte lábát és
elttint a mélyl-titban.
Ahárryat lópett., any,
nyit libbettt az fi§tö-
kótre tűziiLL fehér
llbatol1.

*- No nézd csak,

Véletlenül fején
találta a §zöget. Ali!|
mentek nóhány 1é-
pést, kerékpáron ül-
ve elkarikázott mel-
lcttük egy véresköté-
ny& hentesinus.

.** Szervusz Sa_
rnu l -- tidvözölték
kórusban.

A jól mcgte-r_
nct.t lcgény vlsszaintett, aztán c§ak ítgy fut,tában feléjük kiabált,

- Hallottátok ? A süket Zsigának kibicsaklott an e§za kereke.
Félholtra püfölte feleségét, gyerekeit, agyoncsapta kutyáiukat, meg
azt a keshetlt lovát, utána pedíg rnegszökött. §íár keresik a csendórök.
Kórházba akarják külrletti.

Görnböc fölényeserr visszakiabólt.
-* Nc íáraszrl a szád l I{i láttuk ! Mellettllnk szaladt el. Ráeta a

botját, hogy rnég,..t l3izorryosan a Macska-rnezóre ment a tötrbi
clgányhoz.

§iiket Zsiga galibát olroz
._ Ma §eln lc§z szcrctrcsónk *.- zsdmbeskedett Gyuszi ds rnirrdcn

íúszálat megrrózegetl,c, kapaszkodot,t tovább azon a hegyoldal-
darabon, ahol Antiék az elsó heliográíozáskor íelkapaszkodtak.

-* tJgyan, ne türelrnct,lcnke<lj *- r:sillapította Arrti. ..- Mozogj
inkáhb, nrindjárt este lesz megint,

- A hetedtlt ! *- nrorogta barátJa a nrlnditrkább homályosodó
égbollra san<lítva ós kiizömbösen íélretolt egy ziildesíekctére kor-
badt íakéreg darabot, a zajra fig_velve, amit a közelükben kcresgéló
többi fiú csapott. Anrikor továhb indult, íelpillantott. Anti vagy
háronr ldpdssel <rdébb tótlenkedett és meglepctéssel eleg.v*os csodál_
kozás rnjzolr'ldott ki az flrcán,

=- No, mit bálványkodsz ? Gyerttnk l --- sürgette most ót
Gyuszi. És ekkor Anti íclrryikkant.

*- Vak vagy, komám l Elmógv mcllette ! Ott van a lábadn,ál, l
.." íujta és Gyuszi rneJlé ugrol,t, felemeltc a fakÉregdaratrot : á ziildre*
penészerlett ferielű lmakön j,vet.

-*- Amikor íélrolökted, kinyilott -* lilregte diadalnrasan ,- ón ls
csak így vettcnt észrc.

. Gyuszit nenr bántotta, hogy a dicsósóg Arrtinak jutott, mert ó
elhaladt a keresve-keresett holmi mellett.

* Végre l * rikkantott örömmel. -Ez|esz áz öre6nck aa ignzi
orvosság l Htvjuk össze a gyerckekct. Leg|obb lerz, ha íelnée{tnk a
Messzenéz6re, onnét meglátnak mlnket és tudják, hogy hovir jöjjenek.

Igy ls tettek. Fellrrlzakodtak iz erdó fölé tornyosodó sztkla-
szálra, hogy sípszírvul tereljék össze a kutatókat. Odafönn röpke
percre ehryultak a naltközben nragába §zívott meleget kistrgárzó
kövön, nrcrt rni tagatlás, erósen órezték lzrnukban a folytottos rnánz-
kálást. Jó nagyot nyujtóztak, aztán íelemelkedve, véglgkérrrlelték az
alattuk kígytizri meredékes árvalányhaJ ezüstözte rétet.

- Nézd, Lusi dppcn erre tarü -- mutatott le Antl a §zerte§zóít
bokrok között kényelmesen baktató íirlra.

-* Ühum l -* tliirnrögött G_yula és belefuJt a slpba.
A íeltrillázó Jelrc azonban a ftú lrányt változtatott ds csörtetve

távolodott tólük. Gyuszi bambán mormogott.
_- Hát ezt ml tell ? - és úJra a síptába íuJt, aztán kláltott ts -*

Lusl ...Lusi...
A gyerek azotlban a íüle botJát sem mozgatta a hlvogatásra.

Egyíormára szabott léptekkel bandukolt. Hátán csomóbakötött
árvalányhat lengett. Csupán ez a lenszlnú bokréta mutatta, hol ját,

mert kórvonelal be_
lcveaztek a íák alatti
djszakába. A két íi-
gyeló íellrmeiletéve_
ttését. ldegen, árva-
tányhajazó gyefekMl
hitték, hogy Lusl.

Az lsrneretlen flrl
rnár egészen eltünt
ae erdóben, csak a
talpa alatt összetö-
rött §zára, gallyak
fopogá§e hlrdette

rnég, hogy a közelük-
lren jár. Áztán egy-
szerre kógörgés, bo-
korsurlódás, morm(F
gás hangzott közc-
lcbb, mind kózelebb.
Mlntha valaki ön-
nleBával beszélgetve

1 rohanvást közeled-
nék. Egyszerre árny
rebbent keresztül a
bokrok kiizötti tlsz-
táson. Emberárny., All8, ho8y eltünt áz

l erdószéren, benn a
íák között határta-
lanul rémült sikoltás
harsant lel.

Antl felhökkctrve fúrta pillarrtását a rnólytiló homályba.* Mi volt ez ?
Gyula nem tudott felelni a kérdésre, csak akkor kiáltott fél,

atnikor ismét íelharrgzott a slkoltás és az elóbbt íiír frrtott ki a íák
közül :

*- Olt, híszen ez Lipták l... Mi baj, Ferl ?... * akart le-
kiál{ani a futó gycrckha.t, 

^n 
a váratlarrul reáiuk zriduló esernéayek

rrrajdrren elharaptatt/rk a nyelvét.
Közvetlenül Ltpták mögött egy máslk alak tünt ícl. Akál-

ntilyett jó íutó volt Ferl, üldözóje jobban blrta az iranlot ós valalni-
vel a Me§§zenézó szikla elótt utólérte. Mielótt Arrtiék a szikla teteJdn
megmoccanhattak vtl]rta, legy{irte Liptákot, Cs visszafordult,ában
könnyedórr a válláre dobta, Rekcdt nevetés elnyomta !'crl esdekló
könyörgését.

* §lg352 el . . , ercssz el l

}:Iasztalan rinrdnkrrtlott. A ldrft rendülctlenül cipclte mngával.
Kílcos haja kózül febér }útltoll ágaskodott az égnek - Süket Zslga
volt.

A fehér toll árulta el.
* Órillt, e§zehagyott ! -- lsmételgette görcsöscn Gyuszi ós

torkaszakatltából kiabálta a mcgálljt.
* Hagyd, rlgysem hallja l *- rántotta hátra Allti a rtteredek

§zéléről. - fitárta t

Lábuk épségét kockáztatva, hanyatt-hornlok ereszkedtelt le
a §zikláról tis szírgulrlottak bc az crdóbe. A fel-íelcsattanó esacl6g
kacagás táiékoztatta ókct. De azrttán elhalt a neveíés és czzel el-

(Folytatiuk)
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veszteiték az egyetlen lránymutatót.
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Da§2kodjék járrilniivórc, -, fillr,irJ Hillsbllroból
ritszólok a DeeD Rivsr-i utl!szrrkt!rl!,-,.. rlt-
dítoita elkiiszöndiü1. -. A2()k tlt]án írt trrdjik
lloztti rlkct, lta kitattarrak adr!ix! -,.s a lréí},
cscrkész tna§ára tnaradl a Ítr}aelc{bcl|.

, f;zírttal cEyikílknck scm volt nrclrctnékjük.
Mcxbabr,rttiizuttOn bíilntllták a íort!,ogíl frllytit,
A zúxás lrirtelen íelloktrzódott és a kanyáru-
lalbt'>l rnint valanri sr)tétre íestett ,nozs(l lal,
drimbosodti írlrullám brrkott clii, A hlrl a
karia vonaliii§ cltű,trt és a \zigetell lillhn-
tóan ,neginíott il deszkrlhril, gcrcIrdírblii iisz-
§zcíótt tlyi|raló,

l]ill rnegriizktidrlit. RckcrIttlt btr{tvattt ki
bclrJlc q szr'l:

-- Még c$y hulliinr és vésükl Mi pcdix itt
Állrink ölbctett kézzc1,1

llob Yalrer,:5, tétoviirt 1iözbeszrjlt:* l)c.., lrúilra.,. Kimeltckii|hetick irlcjc-
konitr. tliszctt észrevchctték, rlIi kú.sziitI

örsvezctóje lcttlrkolta:
-- '|'alánl De rltt is rckcdhcttek! És i)rök

ó|eternbert klsó!tcne, hn kdsöbb kidcriil. hrlry
|gy volt és mi ncltt prírhrilttruk rajttrk sc§|leni!

Mialatt lreszólt, hillrg.iil frrlytolt jrrbban iil*
íorrósodtttt és tttiir dollirltl rrIaxijr(')l a s2e-
íelvdnyt.* Mit akarszi'l *- dirhhent rii ]'rltn Law-
frltd, ,rnikor !átta, lroxy l]ill ltitckercseli vírl-
ldtól rr kiitélcsolnót ilt.'- - Átkúszont a hídrrnI tln valóbau a húz-
b§n valtrlilk, akknr n ntentócsigával iithozzrrk
ók§tl ._* üvöltötte l}lll rnesdollthctctlen ha-
lúr.l)2dttság8ll. -" A kötúl clóH Itrlsszít . . .

f;rtücn bíllirrttrttrrk vulatnenltyiett és píl-
rancs nólkül líttnk ,hozzí rgmcxő sietsótliel,
lro§y {ncgvnl(lsítsík órlvezetőiiik vakmerri
tcrYét._ ,}tít ez kaprjro jöttt -- ,lihc$te Joc Max.
1vcl|, -.. lJsylíltszik. a §ol§ §úRttt. hogy l}ilt
kötélpályát akarjt)n vclettti vclünk a pOítyal-
2á§ón, Különben l(i$athiltnánk a féjünúet,
mint sáumár. $ hegyenl

Az eső arcukba csitDlü a snlat. amint löl-
dis hajplvu dolgtlztak a kötclek'itsszccrősí-
tésén. tsill közben ,nár egy szál cserkészingre
vctkllzóüött. Megvizsgálta;'(il iartilnak-c a
csomók az enrbcrvastag fi,yirfa tilrzsén És

A íolyó valósásgal élt, tombolt, akár ery
mesvadult állut. §ársa, §zennye§ vize móte-
res hullánrokat vetve bükdác§olt le á ,hegyek

közül ós morgása a szük völsyben lülsiketltó
zajjá fokozódott. A két pattot ös§zekötó
vasúti hld pilléreit már nyakis nyaldosták a
siste rgő htrllámtara,lok é§ bu§gyanvn önliit-
tek iel a c§upa§, vasvázra 

'ektctett 
ialpiílk

,köziitt. Az acélszerkezet me gremegett, vala-
lrányszor a fék§ve§ztett folyó hozeácsapta a
rnogíval hozott sziklákat é§ az eresztékeket
összetart(t szegecselés lassan, de íolytonosan
lazult.

Az áradat valahol fenn már átszakította a
gátat. A ,magas védótöltés ,mindkét oldalán a
látóhrrtáris egyforma vízsivatag terült el és a
pusztulás szomorú képót e8yetlen pon-
ton törte meg az élet. A sáton ,r|éhány
íiatal iiú tömörult csoportba, Maldneth kia-
bálva beszóltek. de hangjukai firée ísy ] is el-
nyclte az ár harsogása. Most ,már nepcsak
sziklákat EörEetett. Félis alámerii]t brlonfi-
ólak. szénacstlmók hlntáztak a hullániokon,
lírból épült nyátl'lakok ö§§zetóíött részei btrk-
dácsoltak íe!-1e és a sok söiét írholtni kózött
hlrtelen feltünt egy rikítóan kék lolt, §elyem-
huzato§ dívánt foícato§ körbe az örYóny.
Feitámlájárr csapzott, didergő magska tapadt
meg összekupurodva. A következő pillanut-
ban be is iejezódött tragédiála. A dívlint
,hasmánt fOídította a mö8ött€ felbukó fatöras
és a szegóny állat többé íel se,m került n
,hullánrok taraiíra, a szétiorgÉcsolódott bútor-
darab pedig besodtórlott ,a lolyó közepán álló
sziset lái közé,* Ott, abban a ligeiben lakóház van! -*
11llította a hillsboroi 1. §2ámú csapai órs-
vezetöje, Bilt Heath, ,miközben szolo§ra gom.
bolta qsíJkabítl& gallérját, meít aa eső mát-
mír lelhöszakadásszctü volt. '

_ Tóveclsz! * vetette ellen segédórsVe-
zeiőJe. a nyurgl 'l'om Lrwíord. míE a ,rná§ik
két tlód, a szeplős Joe filaxrvell és az
örtikké úcvető, szőke Bob yancey megerő.
§ítően bólocatott: - Netn |akik etre cmbsr
{ngs§sze környéken, ,hát miért pontosan ide
építkezett volna valaki? Mondom. legleljebb
€gy §zénapaita!

6

És a huszonnéf;y órás őrsl portyárást vé,{z(i
Hódok két pártra szlkadva vitlttík, ház-e,
vagy csak pajta. kiizbcn tnár tel ls kapasz-
kodtak a vásáfl}.ok felcti áthajló gyalo,{hidra
és onnrn bá,milllák a piszkos lÉlrcrr fürrlii
va§úti hidat.* Nu, ez is hamarosan ö§slcrOppílll! *
bölcselkedeit Brrb Yanccy és az örs l|},llx()d-
tan tovább indult volna útjáta, mitrtha vcró-
f ényes idó lr,,ttne. A hillsboroi tlüdok eddis
sohascm §2akltOtták iélbe porlyrlzástrkat
holmi kis árirtlás. vagy felhószakailás rniutt,
végeztek ők hcxyi kirándulóst h6rtltnnaDos
hóviharban is. Erlycdül lJill Lleath llcln vetlc
llyen könnyr.tt a rlolgot. Át-átnézgtt il szi-
Beti erdőcskéből hortrályosarr kirajzolúrló épú-
letrc, arnit ő Iakrihí,zn;rk vélt és rninrlirrkább
elíostg u gond. Alattrrk sínautí) állt hres han-
Bos csikorgással, de Bill csnk akkor ni}szclt
fel, amikor a pálynőr odakiáltott hoizÉJuk:* Masuk sem tudtak joblr időt válasdiani
kirándulásrrr? Bórir áznak, mire sriítaz lc-
deIet érnekl A 8íitbiztos házlkóln idc tné§
Jó hat 'Itilométer, hn tt{yart cr!rlis eI nerh vitls
a vlz! Mert ez mittdent elvisz.t - § Hyursirtl
bekapcsolta telefírnkószülékét a pílyavtrnalba.
'l'tlrkaszakadtábtil otdított a kirgylt'rhnt

- tlalló, lralló Donovarl! , , . Patrick bo-
szél! A denveri pyors()t ri]lítsírtok oneE. A
ti2ennégy€s ltidat most viszi nr ördügt
aatán vállvonogatva búcsúzti pillarrt{si ve-
tett a roskadozó nlktrtrná,nyral *_ Nós, Mr,
,Oooch is vakarhal,ia a fcjét otl:tít --. tilula.
tott ,hüvelykiéve| il §zicet felú, * hoxy
ússza tne§ gzt a hi§tóriít szlirnzon!

- ltlit mond?! -- ugroit nrellé,le l]ili lzsu-
iottan.* tlaltjal*-motraolódott a pályaór. * Mr.
Oooch-t sajtrálorn, Mert a csónak irleít vaIr,
L{ttam is a felesó§ét te§ge!, antint íelsnállt
a Dsep-River-i vonittra. lgy lrlit d2 ura rheg a
§yerek odahaza maradt. Ixaz, ha ntt i§ lenne
a c§ónak, sem turlnelnak ,nlit kezdeni ,vele,
olyan e,mber mó§ ,nom §zületett, aki mtrst,
ezen a vizen átkelne velc. Ámhár, ha szi,:rcn-
cséJok van. nem nő tovább az átadás. Kü-
lönben,,. - és a ,mondatot félbeszuhítva,
tehetetlen nrrzdulattal elfordult. hosy íelka-



dcrcklirt csalolva a tetlyrrrnyi széles övet,
rtuxl1llt í raát szólén. Az ógre pilllrntott. nz-
tíut riikús;rr,rt{ a7 eliilltirtt hí<tra, A r,íz srldrir
;lzrrttna] clklrlrtlr (,r trdattl,rlnlta a lrídszcgdly-
ltr:z, Ké,lzc1-1ihl)3i il rác§oliltha kapls,,ktttlvil
i§yck*zc1l r:liirqlrirto]ni és tnélorenkóttt bOrl.
tottrr tl l§jét ii víz. Möxiittc, ir |llrrton. ujjai-
kat 8iirüsiis§1} rr kiitólre hrrrkolva, itlésri$,
hórrc sírpadtirn fi§ytlItók §§crkó§:lci és iit1-
hélrtclcrlíil viillyilzzlrir nlerev§dtok.

*-, lstcn segítsr: ! *.. mtlrntoltítk §íly§zürr§
"tnilld a ltiirmln, prldi§ ngtn is vettók észre.
lrr,tl l}rIi iIl il}létIt ilz nHek UrírlIrrz lrllyrtnri
dott, rtlie!(itt nekiváxtltt a ret|enli1 írtnuk. , ,

Reticnlíi út volt. A megvadult f olyír hul-
lírníi fr§y iiklc]tek, nrinlha kíikcrnólly anya§-
b(ll titriiiitók vrlltta cseppeiket. Vxkká veíték
Biil szcnrót, sikctté tiirntdk iiilét, lökésilk vé-
rcsrc htlrzsolta lcstét a kttrliitvas btrrdáin és
n lélcgzettel ecyiiit lcs2íy{)ti r,íz kCskónt ha-
sogatta a tiidcjót. t'élis scrn jrrtrltt túl a hi-
tlotr, ir,tnikor líba ntlr rcnregett a íítratltság-
ról. Nóh;lrry tltásottpcrci§ kéttytclcn volt lItcR-
pibclllti, azilin újból előlrr]l kezdte n kiiszt
,kiitióst, A sziget parlja tnt,ntén c§yrc cíösi)-
<lött az áradat sodra. }lasztalan klpaszk<ltlott.
l htrllltttok lelenciték ós egv billentrls any-
ltyiril víiriltlirflrr! órte. htlxy trijai leszakadtak
a ktlr,liltríll. A mest()rlítdó v12 íoDDallt lendü-
]ettcl csapta be a szigct íni közé" F'eje elé
kapott karja fellogta az ütést, különben hcrm-
lrrkkal viigtidott voltta neki egy fatörzsnch.
fiörcsiis ölcléssel ktrlcsolta át az eléjtl kerüió
vastng ágnt és ekkor villirttásszerűen sze-
mébc iitliitt a ház. Alig pár tnéternyivel tá-
volabb ágaskodtak fe1 verandájának színesre
Je§lett tárnasztóí{erendíri és az erkólytető íe-
lctt ícketén ásítoii a padlásnyílás. A víz pár
o fiildszinti ablakok íelsö kcretét nyaldosta
és a padlásküszöbríll vékonyka, alacsony, fe-
keteszakállas léríi nézte kótsé,.becsett ta-
nác§talan§á§§al a maldnern a láltát nylldosó
úradatrrt, inikö2ben ióltve "zttrítolt lnagirh,rz
rl8y takaíóba bugyolált kisgyeteket.

l}illt csnk akkor vettc észre. alnjkor köz,
vctl§nül a verand.r mellelt kibukkcnt a vr,z-
b{il. ()lyanttyira meglepődiitt, ho8y kezét sern
nyuitrltta le segítségül. c§upán tamá§kodi)
pislogással bámulta. ho§yan tornászik fel a
Dadlásra.

-- Hát lnasa hocy ketüli ide? -- dadogia
végül ú,ay, Enint nki nent nknr hinrri a lát-
ványban.

Bill üsyet §em vetett a bámész kérdezös-
ködésre. §zaggatott. criiszakos köhögéssel
íttjta vissza il tildejébc került vizet és beljebh
iántOíg()tt a parllíson. A gerincgetendába
csttvafvl mcclelte, amit keresett. Ott lósott
a zsákok íeIhúzására szolgálti c§iga. Az ag-
gotlalorntól meghabiíodott íérf i utána ,ment
és zavarodottsrigában a kezét nyultr:gattn:

** Mr. fiocrch vagyok! *- mutltkozott he,
ínintha §§v szép, kón},elnrr,,s vasiirtaptln. tár-
sasílban találkoznának.

-- Örvendekl * cikákolta l]ill.
A nehéz helyzetben is eröt vett lajta a íe-

vethetnék, oly kacagtató volt ez az élet-halál
közötti társadrlmaskodás, de a következő
másodpercben már kényszerítií hangsítllyal
moídult a tétor:án ide-oda mozcó emberkóre:

-- Csatolja íel az iivet! _ - és amint Mr.
Ooeich mát a kötélen himb:iltlzva syámolta-
lanul kapkodott a kisgverek utírn. IJill ismét
rítdö ríent:

-- iltajd én viszemt
Ne m fier{e az áradnttól meg{élcmledett

apára bizni a §§öpp§óxet, cyiin,{éden a pad-
lóru ícktctte, azlán hízni-yonni kezdte a kö-
tclct. A tíllparton is ,rnesérczték a c§iFála ne-
hczedő torhcl és Mr. fiorlch hirtelen sebes-
séggcl kalinrpált elűrc. Ecy-kót perc csupán
és biztonsúgba kcrül, . . s okkor beózönlött a
víz a padlásra. Az elsö hullám l]ill tórdét
mosta és meghimbílta a kescrvesen sikol_
lozó liúcskilt, á má§odik nnár mellmaíassár.ig
ilrrtiittc el a padlírst. Menekülniók kcllelt.
l}ill valahosyan a nyakába kőlbzle az átázott
*is emberbatyut és ráukaszkod()tt í kötél-
párta. Ösztiilt§zerúcn c§e!ekedett és csakús1,
homályosan rémlett iel előtte a kétkedés,
clbírja-e a kötél a híímil§ torhelé§t. Mire a
mOg,aond0lás cszéhe ötlölt. kün,n is lcbeí{tek
tt vlz folctt.

Az árrdás tohamosan nött az elmult félóra
alatí ós cíyedill a hrrllrlmok veltí,idósérill lehe-
ictt sqjteni, hlrl ívelt a híd, A c§igapá,lyit tnÉ-
,lycn me§tteszkedtltt a. mírzqás sítIv nlntt cs

[li[l a lábaszár:itt órczte, lto§y lrrindjilbbirrr
lcjjebll süllycdrtck, Valithtll ti íOlyír kiiz.epctá-jún lcbetlht:ttr;k ós rr síirű csíiiiiggiinyiln is
c,{}'re vilá!a{)sitltbtIt kiritizr;lridolt ltÍiront cser-
§észtirrsll allkjrr, it,rnint lllc§tlörtly$dvt tíl-
xadtak l kiitólbc,

lgdretcs iiivolsírgb:itl y0l1rrk rr pilrtlól. lriz.
tö§nák tct§zctl oz (}dtlutás, de l}illt nrégis
indokulatla,lr §z()roílgít§ Ielltc ltlt§. A f rrly;is-
irányba nd2{jlt é§ fclltiikölíi fi02du]attat ki
$yu,itottn katját. A gitt rna*il§§ágábnn
Goochék kikötótt csr'lttakjl lcbexctt. ()tt JOj-
tilrhet§ti addi8 is a íilzbokrok köziltt. ahrln-
ftnlt m()§t a víz ,kicnreltt. IJob Yancey pa"
raucsnak vette a tótrrvu irridst és rtlhitntti
kezdett a csóttak feló, Mirrtha Mr. 0ooch ré-
mült ordítiísa !ókttr vrllna. A lolyti zúgiisán
i§ átr§zsctt tz a borznlonuilal tclített iivöltrts
és mire tsill arra iordrrlt volna, beköveíkezetl
a szerencsétlensóg. tIatallnas. §iitét tüncg
lódu,lt a ntogícsziilt ki)télnek, exy golldOiat-
nyi idtittircdékig fcnrlakadl rirjta, irztán a
rrldríldó hirztctó egí,szcriierr kettényeste a
§zivós,maltillaíostokílt. Mr. (icroch íuidtrkolvrr
ver§ődött ír §árga /rradatban. tlo] alábrrktitt,
bol derékis íántott.r fol Lawflrrdék keze és u
me§ nem laríib vezctőzsirtrir. Bill az{)nbíill
íeJest zrrhant a htrllírnrokba. Öi csak ki)zön-
§é§c§ o§úszóh()rog tartottu, almcly az első lii-
késre lellillertt a kötélről. A rászakadó vlz-
tiimc§ a í<llr-t'l szintjo irlír szrlríltrtta ós anti-
korra heiyzete tlldatiira étlredt, lélic mcír
f uilatltan höInpölygette a sodor, A mel!én
tnegtnozduló xycrektest ébresztette iei bennr;
az éieteriit. tssy sztlbadító rúgissal a iel-
színre küzdötte magát. Éktelen erőlkijr!éssel
fordult hanyalt, hogy a gyermek is rzahad
Ievegóre kcrüljön és haí{yta, vigye ,tz irr. A
kimeriiltség mosbéklyírzta és lábát lassan
görc§ kezdtc íacsarni. 'rrrdta, ho§y csupán
plir perc it7 élOtc, aZtlill eivégezteteit
egvetienegyet sljnít]t t:supiin, a vállát meg-
búvást keresóen marktrlítszrj. alig esztctrJős-
nek telsző kisíiút. Legalább ö nrtnekerJheinók
íneg, . . -- szakadoztilt agyában az rrtolsó kl
vánsággondo]at. mikor kitariásra biziatri
kiáltás reppent feléje valahonnan. :(icsit ne8-
emelte a íejét s látta, hogy Ylrncey próbál
leléje közeliterti. Az evezók pattanásir gtlí-
bültek, amint a dióhéjkéni táncoló saikán
szgmbefordult az áradattal, hosy rláiuk ke-
tülhessen,

Bill marokra losta széthull(l akaralát, fii-
vária a következő hlrllámot s lélis béna tes-
tét oldalozó ,mozdulaltal. a vru §erltsécévtl
a §aika közelébe lökie. Akár valami nagy
lebdát. hajítotin ítt u g5,g1111eket az érintésnyi
títvolhan leltiinrj csrinakha, de maga már
hiába kaprrtt lz életct jelentő deszkaperem
felé. A sörcs cíy§zcrrc derekát c§avalta é§
sltllyedő kóként bDkott vissza. Mé$ érezte,
ho8v valamj sikr,rs ho'Imi rántia mes a c§uk-
lóiát, uiána ködbe brlrrrli előtte ,íninden.

A gírton tért magához. A karjá,n akkor is
ott lógolt az életét merrnentő z§ineí egy
darabja. Kérdöen pillantotl rá. A rnelleilc lét-
delő katonaorvos igenl(len biccentctt:

-* Ycs, boy! Ennek köszónheted! Á csó-
nak-kikötő zsine§e. A t-suklódra hurkolódrrti!
- , ,magyaráZta veIrjsen.
tsill nagykeservescn ieltáDá§zkodott. A

kisgvermeket kereste és el,mosolyorlott, mi-
kor meslelte. Ott melegedctt ap.ia karjában,
vastag poktócha burkrrlva. az rrtászok gép-
kocsiján.

íV[eEtázkódott, mintha így kifröcskölnó ru-
hájábril a beleszlvódott vizct, rzzal .köréje
gvü!ekezti társaihoz fotdtrltl

-- llát ez j/r ,nunka volt!*.-nyógtc, *"* De
nzt hi§zem, a hárnnas sodrásít klitél atkalma-
sabb a csigapályáhrlz, mint amilyennek ez a
kettes mutatkozott. Hantrn , , . ta'lán tnvátrb
indulnrink!?!...

Valfiságsal ú*y kellett tákénrrszerlteni,
hogy az autóra szálljon. Senr,mikép se akaria
meíaórteni, hogy a hikc lrelyett most az
áryba kgll bújnia,* Szakadta,rn én már jés alá is és még-
c§a,k iláthát som szcreztem! *_ morgolódott
kelletlenül és szégyenlilsen dtr8tl z§ebrc a
kezét, mikot szoron[alni hezdték {s hóshént
ünnepelték.

öt pcrc mulva pedig vírllira hrrrgasztott
fcijel elnludt a rtlbogír g{pklrcsihatt, F4lílmí_
ban lllmolyrlgott:

Mi tagadás, irrérí ,,nlamirrkót fáradt
vn§y{lkl... : i I

.I rr

onL[§2ffi,
párbcszód § fialorn alttl

Bürgo Mlgll 'l'c (jlttti, ülit §l,!td(tl§2;, ltlilyett
csizruálran jrit a kílrni c§ászílí"

l]bbencs Oabll }liit ntittly§siz,tttiilr;ttt,
B. jltlsl l l)rr ha cs(í csiki)
E. fiabl l l}űtcsizrnírt húz rir.
ll. Mlsl: l)c irkkrlr nern |írtiilk t2 rrrailv.

tsizrnájiit,
E. Gabl: tlát lyukat t-ít$ n bürr:sizrrrlin,
B. jlllsl: Csakhogy tk,kLlr bomt$y ir sár.
E. (iabl: lllit he tiirtti szltittllir,:t|.

, ..-4.

\1

**.'R*"\/., 
_

(icrgelt, ltitcsi a ltid krríltl;irl;rk dll]\,c l)ll)iil.
Ke nócs Mjsi odahiált; (icrge]l, lraicsi. r,izbr

p,)ttyan a piDa!
-- Á dchogy --. nyiti0 ki nz itrcx :l szílát,

átniilek ktivetkcztélren már vizb*lr rs a Dilr,r

Jull l
. Mit ftiii,lt nz iIl{liáü. ltl tttttlalni akar?. Ne nl ttrdtlttt.

-,, l1:it lrzt, htrgr, '. , - hó cixirrrv, ltúzz uirlatni
rIlt1, ;11j 9;1|i;1 l

** Hogy itlciítk az rlttiszláttt a Szahltr;it!ratt ?
-,- tlogy?
-.. tlítt úsy, hogy kirrlslálják it hrrtn,ikot.
"*. Nn és?
-,- Nem érted? A homok kihull. i7 l1fl\\z-

l;'tn lr rrrsli'rbatt tnlrad.
*

-- tlát hí)sy fr,lrnak, egy ortrszlánt?
-- Ki vele,.- ()rtit foxnak, nécyct elutt§edtttk.

4aab
Jószlvű

Pcy diák villnrnoron utazik. kilzhcrr he-
§§ukja tr §uetflél.

-"- Mi az, miért csrrkrld bc :r szomtd) ,
kórdezi a lírrsir"

* . N9!, lttdorn Itézni, hogy annyi idós asz-
szottv áll a kocsiban.

(Osetkészek {isyt,lméhe.)

lllaldnen . . .

. lstván bácsi hazaérkezik í)eslríll és útbnl-laí( Mihály xll2dához, akinek l t;l itnoni--;,
íóv li rt rsbn [.
_: Nrl szomszórl. maidnrln ll'ittant a k1.1ldfiírt - ujságrrlia. |)tvc lct ilr : zlilníl'l

- , Attnyi l'..- Ntl l;'tsrlr, m§rl óp mrg ;r l$?-1 .czitfilrl
l á ltn rn.
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A TíínfrnsÉc
A tüzérség testvér fegyverneme & gyalogságnak. melyet har-

cábau nagy távolságról érvényesülő tüzével támogat. Tehát a tüzér-
,oé5 nem önállóan harcoló fegyvernem, mert az ellenséget csupán
tüzzel megsemmisíteni, vagy tártósan elüzni nem tudja, éhhez min_
,rllnkor a többi fegyvernem közremüködése is szükséges. Azonban
,ellenséges tüzben mozogni csak megfeleló tüzoltalom mcllett lchet,
A tüznek a támadással tehát állandóan összhangban kell lcnnic.

Mivel harcol a tüzérség? Lövegekkel, tgy nevezik katonai
lyelven az ágyúkat, taiackokat és mozsaraliat. Az ágy:ú na1y
}ezdösebességű, lapos röppályíjú löveg. A tarack hajlítottabb
röppályájú. A mozsár egész meredek röppályával lő és kis kezdő-
rebersé6gel.

A lövegek lehetnek:

t. Könnyű lövcgek l0 cm úrméretig. Ezeknek a lövedéke
nem oehezebb t5 kg_nál. Ide tartozik a 7.5 crn hegy! ágy(r,
8 cm tábori ágyú, l0 cm tábori tarack. Ezeket a lövegeket több_
nyire lovak vontatják.

. 2. Közcper lövqck 20 cm űrméretig. Ezeknek a lövegeknek
a lövedéke már az 50 kg-ot is meghaladhatja. Ide tarúzik a
l0.5 cm ágyú, l5 cm közepes tarack, l4 cm aknavetö. Itt a
lövegek fogatoltak, de gépvontatásrlak is lehetnek.

3. Nchér lövcgek 20 cm_en felüli úrmérettel. Nehéz ágyúk.
tarackok, mozsarak és aknavetók, melyeknek bornbái m{t az
1-10 mázsát is meghaladják, ezek gépvóntatásrlak, vagy vasúton
szállítják őket. IdÖ tartóznak a 'viiágháborúbóÍ isilert hlres
-30.§ cm-es mozsarak is.

Mi jellemzi az egyeE lövegfajtákat?

7,5 cm hegyi ágytl tüzclő állrlsban

A 7.5 cm-cr hcgyt ágyír

Hét egységben málhásállatokon szállítható, bármilyen tere-
pen köveüeti a gyalogságot. De kettes vagy négyes fogatolással
egy egységbcn is alkalmazzuk. 5 perc alatt tüzkész. Lótávolsága
7-km. Trlzgyorsasága percenként 5-10 lövés, azonban ezl a tyoí-
laságot csák három percig bírják a csövek.

A tábori ágyír

Mozgókrrny, 6 fogatolásrl lóveg. Lapos röppályával. L6távol-
sága 12 km. Tüzgyorsasága, mint a hegyi ágyíté.

8

korszerú lu cnl tábori larack l.üzelójrlláslrarr

A lábori tatack
A tüzérség legfontosabb löveganyaga. Hat lóvontatásrl. Az

összes tábori célok lcküzdésére alkalmas, Lótávolsága 10 km.
Hajlított röppályája miatt a terepen köunyebben helyezhetó et,
Tűzgyorsasága, mint a tábori ágyúé. A korszerű tábori tarack
már terpesztett lövegtalpakkal rendelkezik.

l tt r,ttt |:iIrrrl,i l ill,.lt,k lttl,}l('l lilil1,1ll

Korszerú

7.5 crn hegyi ágytl felmálházva

Korszer{í 10 cm tábrrri tarack {.üeclés közhcn



A körcpcs tarack
teghatásosabb tábori lövcg. Rombolásra igen alkalrnas.

t,őtávolsála l2 km is lehet. TűÜyorsasága rr"r.."nkót 2 lövél.
§rilya,kör:ülbelül 60 mázsa. ezért 'Éót 

egyr?gbón szállítják. 'fúz-
kész l0-15 perc alatt.

Milycn lőszcrrel lő a tüzórség?
Repeszgránáttal, Ez a fö lószerfaita. Ezenkívül van móE: roIn-

boló gránát, idözíthető gránát, körtsránát. náncólsránát ós k"artács.
Ezeket lövcdékcknek }iívjuk, Ne 1évcsszúk össie a tövegekkcl.
Ámint. látjuk_, a srap_nell,-amit a háborúból mindenki ismei. már
nincs használatban" -Ezt pótolja a repeszgránát, amelynek gyuj-
t_{la _olyan trzók_eny, ho§} f*irobban, mlétótt rnég a'fiildbÖ'bÖ-
frlródni ideje volrra, akáimilyen puba talaira is ösik. Lehet risv
is igazitani a gyujtóját. hogy kés8bb robbinion. miután már b"Ú
hatolt a talajba. Ilyenkor romboló hatású.
_ Yosy van.szervezy_c a tüzérség? 4-4 löve6 egy ütegbc van
össze_fogva, melynek küliin parancsioka van és miná'enfélÖ közes-
gel,.lóval, kocsival, m{iszeriel és lószertel úgy van ellátva, holy
a négy löveg tüzét gyorsan és egyszerre éri&nycsithcsse. HarJÁ
üteg egy osztályt, két osztály egy ezrcdct alkoi.

A tüzérrég harcbaa
Á lövcgek a tüzelóállásban rendszcrint úgy rillnak fel, hogy

az ellenség ne lássa őket ós ne tud.ia felfedeái. Tehát az üteÉ
parancsnoknak kcll úgy elhclyezkedni, lehetóles egy magaslato*n,
az rigynevezett figyclóhclyen, hogy az ellcnség6t jói tesÚ. ő 

"e-zeti ugyanis az üteg tüzét. Á lőszerkocsik, rnozdonyok, tovak és
a mozgókonyha_a mozdonyállársba kerülnek, ahol iejtve marad-
1ak. A légvéd_elmet két géppuska biztosítja. A gyal-ogsággal az
,iiteg a tiiz{.r feltlcritójárór útján áll össieköttetéiben] máv ki-
egészíti az üte5parancinok fi§yelését is, ha sziikséges. (Si:géd-
figyclíi, l. sz. ábra.)
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_ ^ Másrés_zt _kiseárnítjuk, milyen szögbea esik a cél az északi
iránytól (oldalszög). Ugyanis az északi'irányt delcitrls szösmérós
nrúszcr se5ltsógóvel mindenütt meg lehet illapítaíi. Á ftveta_
lrglyen mórt szöget termész€te§en még át kell számítani a túeló-
álllisra. De. J<imérhetjiik ezt a sziget-a térképból is. Ez a legegy-
szerűbb eljárás. Ezenkivül megállaplthatiuk, hogv milven izBi_
bg.n .yu|r az .ószaki,.irány cgy a lüzelőállá-sból látÉ;tó kísegitócói_
tril (helyesbítés szög). Ez ázért ketl, mert magát az északiiránvt
a terepen nem tudjuk kiilön rögzítcni. (5, sz-, állra). Ezr.k ut;iir,
ha^az. irányzékon.],,!:_,: 3.re.4braa fenti két szögct
beállltjuk ós a lö
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Ii§y iiteg vilzlir|os berelrdczktldtise a lrart:lrrezőlr

Áz ütegparancsnoknak a tüzelóállással, felderítóvel és tüzér_
parancsnokával rádió és távbeszélö összeköttetése van.

Most azután úgy kell lóni a lövegekkel, hosv máshová kell
célozni és mégis a célba kell találni.'Ez kót do'ibgból áll. Esy-
részt a csőnek a cél távolságának és magasságáiak mesfcliiö
,emelkedést adunk, amit egy szintezős irrinyzéklal állítu;k be
rigy. hogy a kilótt lövc<lólr a cél közelébe essék. (2. sz. ábra.)

küzdjük,.a célt. Tudni kcl| aztrrrbarr,nlóg azt is, ho5y ncnr nrilrdcn
lövés esik egy helyre, mert a lövegeknek szórása iivan, ami lövc-
genként és távolságonként különbözö lehet,
. Ha .!.a§)r..hatást akarunk elérni, úgy nemcsak egy ütegnek,
hanem több ytsg:.\ is a, tüzét egy hClyre összponiósitjuli. íz
azonban mar kulon tudomány.

Ha már mo§t ezekkel 'a dolsokkal tisztába iöttünk. úsv
könnyü lesz a tüzórek dolga, mert -minden cserkész érteni ios"á
tüzérséghez, Legalább is egy kicsit, (Folytatjik)

quí.doli a,u,a, ft,*gu. őikeed elrií,úarift,!
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Á iíohúng md,gaűr ember életében,áW
d maglJa.r mezőgüzdasúgí éIet és a magyür kül-
kereskedetem egail( nügaon Iontos ténuelőiéué aált.
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Ronllyosok o rnunhrícei horcbon
l9.]9 illnuár 6.

.., 'I'\t j(l évig a haliilbarr,
l'lgy rllssz karddrrl szítz, csatíthan . , .

(Árly: l]ujrlosíl kttruc ri§trrusa)

tla lne§ rrkarjuk értcni a magynl szabarl-
ságharcok, n ,kurucok. a tra,idúk hiisi elszlint-
sírsát, élctükot íeláld()z(l ós hiisó*iiket, a hír-
iri|t {ilc§vető bátrrrsrigát *" nlvassu'k el n 'név-tcleu Rfitt§yos írta.,tléjjas lv/irr tls a ltott-
gytts (jiirda harcai" chnü könyvct. Mutatóil|
lclrjuk a ntuttkácsi csch bct(!rés véttíiinck
barr:rit. hiisi halúlítt.

l939 január (i, Seürkén ködös hal939 január (i, §eürkón ködös hajrral Az ógról az ólornfiig-
önyök egészcn lecreszkerlnek a földrc. Dcrmésztó hirleg van,
ontosan hainali J rira 4() perc, Bckiivetkezctt. anrirc sctli<i scrn

gónyők egészcn lecreszkerlnek a íöldrc. Dcrmesztó hirleg van.
Pontosan hajnali J rira 4() perc, Bckiivetkezc[t. anrirc sctriri scm
mcrt gondolni. Csglr ós ukráii barrrlák megklsóreltóh virszaíoglalnimcíí son(lornl. L§en cs uxíall DalldaK megKlserclteR 1lIBszal()glalnl
Rákóczi városát, Mrrnkácsot, A hadvezctósóg ncm gondolt iáma.
dásra, békelétszámú katonaság, cscndörsós állomásózott a város-rlásra, bókclótszámú katonaság. cscndörsóg állomásózott a város-
barr. sötót ós csiind min<lenfelé, schol scm pillákol az ólct. a lc_
dá§ía, bcRelctszámü katonaság, c8cndÖr§Ó8 állomá§ozott a váro§_
barr. Sötót ós csiind min<lenfelé, schol scm pillákol az ólct, a lc_
húzott redönyök mögött nyugodtan alursiák álmrrkat a bók{,shúzott redónyök mögött nyugodtan alursiák

Halottak ví,rc festi pirosra a j,óssé íagyott havat. Lcszcrelik h.it
1 tank géppuskáját ét gyiilekeznek a hírlnál táj{.kozódíru v4gctt
Mindcn olrlalról. mint az Istcrr nyila zírtlul rájuk a tüz, nragát a
hidat is. mint a jégcső kopogtatják a góppuskagolyrik. Mosi ve-
szik észre a fatclep padlásíra lopott csch g("ppuskót. Pompás a
bclövósi teriilct. Mindcn olrlal rryitva,tll előttiik. Csapr'l J/rzsef
Rongyos fóhadnagy kiadja a parancsot. fi,gyenkónt írtiohanni a
hídon, roham a fatelcp góppuskája cllcrr. A honvódck. Rongyo-
sok egyesével szökelnck át a pokoli túzbcn. Kúszva közclltik meg
a géppuskás 1ra<llású épüIetct. A padlris ajtaja nyitva. Csapó
.|ózscf nem tudja legyózni az indulatót. clórrlntja egyetlcn kdii_
gránátját és elindul. Gytlrsul a géppuskák pokoli müzsikája. Az
,emberei kérle!ik:

- Mara<ljon fóha<lnagy rlrl
Dt rtitrcs megállás, Lendülctrc fcszülvc rlílrc rrgrik és abban

a pillanatban elórtc a halálthozó golyó, Ncm egy, sok tallílta cl,
Lecruklik a föltlre. Pcrcre sem lankad a gyilkos tüzclés. Cenki
Góza és Sulyok Rongyos tizeelc* elindulnak a holltcstórt, Kivi-
szik n tűzvonalból, Itt sebcsüI meg Horváth §olrgyos tizc<lcs is,
rlc tovább harcol hósicseb.

A föld alól mindenfclé Rongyosok ,és munkácsi civilck siet_
nek cló. Látni rljból Liszonyi Miklris tartalékos fóha<lrragy Ron-
gyos összekötő járórót is. Az cl{tbb mi.g Rozs Józscfíel együtt a
tankokat kónyszcrítcttd,k térdrc lnaguk clőtt. Most idekcrültek
vissza. gzcrnükbcn halálos clszántsiig, s a paranc§ook nraga jár

szcnek becsülettel,
A fagyos betrinutakon kopogrrak a csehek golyói. Minden

crejükkcl a kis hitlat ós annak körzetét lövik. Csapó József már
elciclt. De ott van Koncz József Rongyos fóharlnagi,, a-htlyetteoe,
Felkapja a parancsnoka kózigránátját. dobásra lésziil a karja.
Ugrik, egy pillanat - § több fc,iliivésscl zuhan a íöldrc. Mól-
lcttc esik cl Szarka István Rongyos tartalókos zászlós. Mlr csak
el ncm szállt a lelke, folyton tüzelt a híd fclé tóduló elleÁsérre,

l{<rllósy kecskemóti őrmester, Rongyos felkapia a rÖsgz
<inrenú kézigránátot. Az cmberek t,lérc áll és miközben folytorr
tiizelve vódi a hidat is, odakúsznak a fatclep ,épülete eló,

ligy villómgyors lendület és a padláson robban a kózigránát.
I'okoli az ercje, Nem kattog már tovább a cschek géppúskája.
A kezel|>k halottak. Dc hullanak'a cschek a hid elótt ir. Hiába
minden cszevegzctt t{lzfölónyirk. a hídvóclók órákon át állják a
gyilkos halálszórást,

Kiss h]rnó fóharlrtagy haslövóst kap. De továbh harcol Ma-
gyar taríalékos ílrmcstcr, Rongyossal c8yütt. Nincs hátrálás.
l,iszorryi Miklós szolnoki tisztviselő. tartalékos íóhadnagy. Ron-
gyos Bcrcgar.lóról rohant a harcbn. Hgyiitt vcrekszik Kiis Hrn6
l6hadnaggyal ós arnikor az sírlyosabb hasliivóst kap - amibc
kós6bb, hetek kínos szenvctlésc után belc is halt, * kiviszi bai-
tátsát i tűzvonalbírt. Reggel íél kilenc és a cse,h-ukrán bandík
óriási szám és technikai föl,ényükkel egy lépóst sern tudtak elórc
haladni. Már civilck is odakrlsztak a vórlókhöz. Dideregnek a
fagytí hidcgbcrr, de keziik a puskaagyát szorongatja. lgy ragadott
mindenkit magával a hírtvé<tók őrültséggcl határos íanatizmusa.
Honvédek. rentlőrök, Rongyosclk halált gúnyoló i.let ncmtörö-
diimsógóvel *gy sorban hatcol a mrrnkácrri sofíirr. horh(.ly ó§ mun-
k/r s

lgv maradt Munkáclt magvarnak

pol8{lrok,
Akkor, mint a témsóg kiirelcrlctt valami a Latorca hídjáhot.

Liivósek dörcliiltck az éjszakában, A Rongyos fclkc!ó füliknek
megszokott harci ébrcsztőjc. Cstlda-e hát, ÜÓsy Munkács vírosá-
ban íl Rongyos volt. akik a város különbílz6 hclyein laktak ós
mégis elsilk voltak. a legelsö Fiisti zászlór rajával, akik oda-
órtek.

Fiisti zászlós raia már ott harcol a hídon. De iön a scgít-
sóg. tliányos iiltözetbcn, szinte pillanatok atatt orli{,rkcztck' a
Rorrgyosok. a várost veszélycztet6 Latorca hídjához, Korrez .|rizse l
kccskemóti Rongyos fólratlrragy csizrniihan. pizsarnában roltatr
Ncm volt idó az iiltiizköd{:sre.

Munkács városábt'll a kis Latorcírn átvivő híd Oroszvég köz-
*égerr nyllegycncsen. nlinlegy l(}0 móteríc szalad neki egy
benzinkúlnak. Az út elsó harrna<lánál balra e3y fatelt:p van. a2
udvaíon cseróptctejú. mé8 nem egószcn kósz épület is á|l, l,a-
katlan a tájók. Ezórt történhetett. hogy a cschek nrár előzíi ó,isza-
kín ennek a fóligkósz ópül,etrrek a parlliisárn gilrfcgyvert rillíttri.
tak íel ós lopva megszlllltiik magiit a fatclcptt is.

A híddal szcmbetr a btrrzirrkírtn11l cllcnsi,6;es grtlvrisz,irti hc-
lyezkedett lesállírsba, Ittncn az r'rt dcri,ksziigbcrl ki:tfeló ágazik.
A bal lrrrsszanti vógénól i cseh rrcgl,edik czrr,tl cgy száza<la, a
jobbág vógónól pcdig ugyanennck az ezrednek a másik százada
brlzó<lott mcg. Hátuk mógött komorlott cgy kolostor, amclynek
tövóbcn három cseh zászlóalj várta a paranc§ot az in<lulásra. Az
{rton hiirom páncélgópkocsi cró rnótoria zakatolt. A kolostorban
§zékclt a parancsnoksírg. Hajnali nógy tira clótt t0 pcrecc! mc6-
adták a jelt az indulásla. Eló,l a hárrrm tauk nyitotta meg a tiizct
a négy fóból álló rnagyar határiirsi,gre.

A határóriik fcgyvcrrcl virlaszolnak a tirnradiilsrir. Két hatátiír
a paranc§ szerint a magyar helyílrsóg riatltiztatírsírra MrtDki'rcsra
rohaD. A rrrásik kettő bccsülcttel hósihalált hal a bccsülct mczc,j{,n
az cgyenlőtlcrr tüzharcban.

Fiigti zászlós a rajával már a hírlnál van. dtl pillanatok alatt
mintha a földból nóttck volna ki, tltt tercurnek a Rongyosok is,
Kézigránát ós ltarabóly a kezükben. Ccnki Góza fóhadnagy és
Csapó .|ózsef Rongyol fóhadnagy már toban is neki a túl-
erónck, Ekkor mcgszólal a bcnzinkírt nriigiitt elbuitatott cseh
golyószóró. A Rongyosok visszalönck. Jobb liivólt, mint a csehck,
tltert percek alatt clhall8attatják {tkct.

Cseh katonák holttcstc borul a derme<ltti. fagyott hrira. Az
egyik {.letbcn mara.lt mcgscbcsiil, a másik kcttő Íeltartja a kc-
zót. Mikiizbcn cz törtónik. nlár ott tcrcm .|arrkahírzi §ánrlor Ron-
8yO§ tatt, zíszlós is. összckötil jírr{lróvcl.

Rozs Józscí' Rongyos lartalékos 2{52lris egycncsen á velc
szcmbcn jövó három tüzcló tankrrak rohan. Az út árkába vágja
magát é§ hagyja. hogy a tank rádübörögjön. Lólegzetelállltó pil-
lanat.., 50, mór c§ak 20.,, rögtön lt) móter lesz kiiztiik a ro-
hanva fogyó távolság . . , Már ott van clőttc, Rozs .lózsef ott ál1
az üriikkévalírsíg kapujában, a megdicsílülós országírtján, ahon-
nan nincs virszatórés. Fclugrik óg iüzel. Szenle volt a golyirnak.
A tank hátsli kerekc lclapu|. hiiriig. szuszon. mint a hnldoklti r:rn.
ber. Rozs i,sztvcsztctt inilulattal ugrik fel, A pillanat tizedrógzt:
és beló a lórósen. A páncélsziirnycteg eleje az árokba fordul, le,
gónysóge Liugrál. Rozl kettót ma8a előtt küld szolgának a más-
világra. A tank páncóltornyából fcj{,nek szcgzik a g{ppuskát ós

Rozs .Józseí mcgtér {rreihez.
Á másik kót csch tank ezalatt visszafordul. Ennyi elszánt

bátorsár ncm a<l biztosltókot még a szörnyetcgek páncéltestóben
sem, s Roz* .|ózscf már az ógból látta megdicróiiltcn lrt a vissza-
íordulást.

Csaoó lózrcf, Liszonyi Miklós, (|cnki Góza tartalékos íő,
hadnagv'ok á tanthor t.hannak. l1ló. eltven cseh nincs henne,

ru

clól. Maga? Nincscn tilbb rrógy crnbcrótról, <lc kiizdcrlt:k, verek-
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l_,:í{y híltii|'llt§ittl vr'r1,oslrnn lrgy kiskrlrúl, rrltgszólltott efiy elótts
lstncrcllttll í(,rfi tls ntcgk(.rrlczl,c tfile, yiltl-e szüksóge pélrzre.
Á kiskortl ktl}}\,ll-kápotl, ir ker*srrti lchctósóg utárr. Az idogcn aut
kívítnín o 1i[(til, \,i|h*o őt ít tt t,árrrs klizclóbeil ldvit rrrtzÁghatárt
képezó íltlyótl tts i4azítslr tlt.hu lr hrrl.dron, hogy cseh elszakított
tortllul re visszr't tucljtln rtlottltl. A lrisliorrl r,állalkozott erre, de mlfi
a róvósz t:sótrttkJa ttrlilk jiit.t rr ttllsrl oltlalról, össze-vlsszo kószáltak
a vilros}latt.

,Az irlegtu l<iizlrctr részlet,estrtr kikórdezta a rnit §em sejtó kis-
korúl: a csctrdóriik, n íol.y*litrtűrök laktunyáJa íel6l. hónyan teljesí-
tenck ott szrllgrllttt,ot, vlllt-G ,1 vátosbulr tltkosrondór ós ki az, hol
vRn a rttlrbatrtószcrrnktrlr, ntikor t,onltlttk lre aa tlJotlcok, van-e
kérrlelhriríl,ó szrrlgálat, hol vatr hatonal rrtlyes tárolvá, nrllyan hatAr-
védelrnl berendcrkrrdésok ,vaunnk, .A kiskorft a íeltett kérdésekrc
gyaltul,lanul mafl&dt,l tr íelclet+kttt.

i\ közítti hld köztrléhen rlgy hatrisrlgi közeg igozoltatta az ide-
gent s nrlnt, az kdsőbb kitlerttli, egy /rlnóvr* kióllított munkakönyvvel
dg állttutttolgársll§i lllzr.rrryítvánltyíil igazrr|ta nragát.

Áz l(cgett kégóbb tdrnonelol,ta a klskorúnak, hogy ó nrár sokat
Járt lrlcgrrtr országlxln, ncnt is trrngynr s lra vnlakl utólag érdoklódne.
hogy ritvlttc-e ót a írllyón, t,agatlja le.

Kiizlrcu olyan kljelttttést trrtt. hogy tljra vlsszn íog jönnl s
akkor íelketcsi a klskorüt, hogy lsrnót kalauzolja ót a városban s
cl íognak beszólgctnl. Mikor beestelede,tt. lementck a lolyóhoz s
o klskorr'r eg}.lk íiatttl llrtrrltJával eg},tltt álvittc 92 ldegent a tolydrn,
ki u szdllítás közben rt csóttnk aljában htlzódott meg. A kigkorú
tleeiriit pengót kapott az idegertl,ól. il kiskortl megörv€ndott a köny"
nyeü kelesett ;rdnzrtek, <lu visszajiivtlt k§zdett gondolkozni a tltok-
zatos idegen kérddsei és nrrtgatttrtásn íclctt" Hallott is nrúr valamlt
a kómekról s nz n gtltrdolrrl,n tállla(lt. h<ls;" itt vslnni hamlsság van,
ltt vu'latttl rlincsen rendbcn.

Allg tudt& kivórni u nrlsnap ro§ge]t, tnáris szaladt, íutott a
"esetltl6rsCgre, s otl olmondtn a tegnrrpl eselrtónycket, Átadta a kapott
pdt)rt, rntly nrár ógettc rr nrnrkát, elnrondta, hogy a tltokzatos lde-
§€n ír kaiue|üvóben újból /tt,Jltn. Dc nleg l§ íogadta, hogy a ííJ*atlu§
lrle14cnt a csetrrlőrsóg ktlzérr: íog.la adrri.

lJgy is tttrtént. Az lrlcgen pár nnp nrttlva úJból megJelent a
aárosbatt s felkgrcste a kltkrlrtlt,

A klskor{r a csotrrlórsúgccl l,nló megbe§,iéló§ szerint sétára kelt
lz idegtrttnel, az újból katonai dolgok rtt/rn
érd,eklótlótl, nrajrl a íoItdet,okbó'| jeÍ|yret*ket
ls kószít(ltt.

A klskor{r a csendórsó§ lrrktanyáta íelé
fozettc 0z ldegent. alro| rr cscndórlik nrár vírr-
ták, lgazoltattrik. Az lgaroltatós alkalrnával
,gü|t kl, hogy rt illár elóbb ls hrrsztróll, lgazol-
vtlnyok lrtrnrlsak, lsy rt r:scnelóriik rlrlzetbo vct-
tdlk. * nrrltozás nl:rtt rr jegyztltrrk ls elóktt,ülttk.

" .Mq:.r tűIlt hi, hfr§y cgy vogzerletlnt*s *seh iiílrltli sikrrltill elfogní
ds ártalrnatlgrrná tcnnl.

Al*ttomos ellen§óge"illk még a plyerrnekckrrt ls ftd lrkarlirk lrR*z-
nrllnl, klhasználvárt nzokntrk t,urlatlanstlgát. liataltlra, l|lt!l"\,lár"
vágyásra és kt}nnyelmüsógrc valíl hnjlnnlrlsságrit, nrrnt tilr]8dvc
azzal. hogy nt:rnzetkiizi l,isz<lttylothan is trtegvcltlndó rtnrlszcrük-
kcl épp r,rzt a fiatalsAgunkat, itkikre. nontzctl tllr:tl}trktt s sztlrlr
jövőnket aknrjuk felépltenl. irz crkiilcsl íertólrtl ta*zitsírk.

lilrből az a tarrrrlság, hoíly ideí{elrckkel szt,nrbttr lrrgylltrlt riva-
tosak, ha katoniti kérddseket lntéariek llozzánk, urr$ ltt: irljurrk vír-
laszt. morrdjuk azt,, hol1y llern tud0nl. Anlirrt lchrlt. hlvjirk ícl rr
hatóságok llgyclmát az ídcgenre, azok majrl clirrtózik.

ldegettektól ne vállalJunk el me§blzatásl,. külihrösrtn rrl.},ltttrrknl
no, melyek katonaságra vonatkoznak. Az a k{:t }ány is rr lr,6Jrllrhalt
ttttt.* volna, ha hataJövet azttnnal J*lenti n nrtglrizat*sl u liatrlsú-
floknák, Azral, ho{y nerrr Jolentet.l.ék. bclrxlstek § leÉn§gyobh bílllhc,
a lrirtaárulásbrr t

Szánrtalan módszerét találtírk ki a vc]§nk nem l)gríl{§áÉó§
viseonyban álló államok a ltírszeraésnck, Áz cszkiizök alkalrnazá-
sában scm válogatósak; az slattolnosságbarr és az crószakban ltt
ts a csehek vczettelr.

A hetyszűke lniaLt sem t,rrdnánk valnmennyit íclsrrrcrinl, anórt
csqk a legszelnbeötlóbtreket igyekszlink okulásképpcn ós rnlh*z-
tortás végett fclcmlíi erri.

, A csempészetet a határvonalou át tnegtűrlk, s6t gyakrarr oló-
§egltlkt az elfo8ott esetnpészeket nom bítntctik, de niegkiivetclik,
hogy ellenszolgÁltatásként híreket száIlit,sannk rólunk.

A csempdszt voIrakodás csetóbcn hatílságainknál valli fcl-
jelentéssel íenycgetik.

Hrrt lrrott át j riró állalnpol gárainka t, kihall gtltják, tókérrt kttona i
vonatkozású adatokat ig.y*ekeznek iölllk §z€rczni. Ilábrrszélóssei,
kedvezményekbetr való részcsítés,tol s ha mirrdez nem mcgy, kérry,
szerltó hatással (ez gyakran a durva§ágig íokozódik) igveheznck
ókct szolgrilntukba átlltarrl. Gyrrkran kellemellenkerlnok tart,óz-
kodásl engedélyek megvonásával s végeredrnónyben, hít Az ill§tó
rrenr íll kótdlnek, kiutasltJák.

]ltegtörtónt| hogy átkeló magyar állarrrpol6árokat loltntt.uk s
így, bertlgott, állapotbarr lgyekeztek t6lük adatokat klcsiknrni.
óket a hírszcrzésre, hazaárulásra megnyernl.

Tudjuk, hogy, a szerencsótlen trlanoni határ blrtokoknt szel
ketté. A birtokos tanyÁJa a Csonkaországban van, de a krltja lnár
e§etleg a,z elszakított tcrületen, így a blrtokosnak e kútjára is hatór.
átlépö lgazolvÁnnyal koll tárrrla, Ezeket a kottósblrtokosokat tnlnrlen
o§uközzel kónysrerltlk a kérnkedésrc. §enyegettk óket a határ-
átlépést engeddlyek láttarnozÁsának megtagadásával, tcrrnényeik
dthoratalának megakadátyozásával, srllyo§ qdókat rónak rcájuk,
ezeknek a nrustjuk megforrhat az ö§§zetiirt szólórr rr kádban a r.ánr-
§orompó olótt, azzal ók nem töródnek, a fontos az nekik. hogy a
blrtokos hírehet adJon, árulJa el hazúját. lizek a kényszerltó hptások
ls sokszor a durvaságlg mennek,

Kutatnak a rokonl kötelékek után, hogy ezrlton deritsék íel
a kémkedósre alkalmas egyéneket, aklket ezutátt kellcmetlenkedés-
sel, kényszedtó hatásokkal akarnak beugrátnl a hírszerzésre,

Inlormáclókat gzereznek az eladóriodott, erkölcslleg, enya§ilag
züllött, mulatós, kártyá§, enyAgl gondokkal küzdÓ, büntetett eló-
élet,ú egydnekról. Aautárr htbálk, gyengélk rttJán lgyekeznek rn§g-
körrtyCkeuni ds karrnaik köz{ kaparintanl óliot. Ilyeneknél n beszerve-
zés kts salvessó6ekkel, kölcsönökkel lndul. liz mlndig nagyobb és
nagyobb losz s mlkor tnár nlncs menekvós, nyíltan elóáll a kém,
hogy va5y lodolgozua az illetó hlranyaggal, vagy íel!elentlk ds crklilr:st.
1eg lehetetlerlné teszik.

Iníormóciólk adására levélben szólítanak fel egyes egyóneket,
könnyű pótrzszerzésl lehetóséget ígórvc, antlért a rnunka kevés"
látszólag csekély, csak pár adatseolgírltatírs egyesekról.

Sokszor az tlyen iníormóclót adó egyén lren la turtJa, milyetr
veszedelmes §zolgálatía vállalkozott, csak akkor kap észbo, mikor
már késó, mlkor már lnaga ls baJba iutott.

A módszer aztán trem óll nreg tlsztárl a §zemélyl adatszolgáltntás
rrÁl, tovább megy, következlk a beszervczéE, a tryllt íelszrilílás"
íenycgctés dn a kémkedósl rnuukóba való kényszerltds.

Akik sztÁn az ilyerr iníormáclóadásra íelsaólltú levéInek be.
ugratrak, ettgednok a },!cíisto által íelkírrált JrldÁspdrrz csillogtntásá-
nak: saJát vesztükbe rohattnak, rohannak az akasztóla alá.

Az llyen lnlormírclóadósra felszólltó levelct kellemetlcnségek
elkerülése mlntt, rlc már hazaflasságból ls az llletókes hatósógoknak
be kell §zol§óltetni. {l"olylatjttkt
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állva messze néztünk, sokatvárón, célunk
felé, pedig amit már idáig láttunk, az is
elóg volna egy életre.

Szemünk, mindig újat várón, kcresón
pásztázódik a nagy vízen, lassan fordul az
olasz partok felé. A fiumei mólók közé
most fut be méltósággal egy na5y hajÓ.
Kürtjének hangja beleszakít az csti csend
selyemfátylába. azután elsiet a hang meg-
halni a hegyek közé.

... Saata Luciq §anta Luciat ...
Susak nem nagyon izgatott bennünke!

nert nem sok közünk volt hozzá, legföl-
jebb az, hogy annál jobban kerestÜk a
lehetóséget arra, hogy átránduljunk Olasz.
országba. Mert ,,ha már itt vagyunk", hát
csak nem mulaszthatjuk el... Ó, bűvös
,,ha már rlgy is itt vagyunk!" de sok rzépet
köszönhctünk neked!... Át is mchettünk
volna, de csak gyalog, a lterékpár tripti-
künk mindenhova jó volt, de átra nem.

És mégil átmentünk. A múhclytitkot
azonban nem árulom el.

Tény az, hogy a hltl közcpén már a
Giovinezzát énekeltük, tudtuk mi, hogy
mint kell! - fclnyílt a sorompó zöld.
febér-piror rrtdja, Íitárult a vaikapu is

lrmaÉnrpÁnlrAl
A BALI( ON
(3) IrJa l BoZÓ GYULA,

A Severin tetején segítettünk gazdáink-
nak felpakkolni. fuegriktuk a v"én dösötjó, illatos fcnyórlcszlrákkal, de sok siép
fcnyófa van itt, meg tölgyfa! Azután mei-
köszöntük illendóképpen á fuvart... Istá
fizesse meg; adjon helyette ezerannyitl

Innen azután nagyon jó dolgunk'volt.
Az út mindi5 csak lefelé vitt és a leg-
jobb kedvrc hangolta az ilyen pottyázás
az egész tábort. Ahogy haladtunk lefelé,
az egyik erdórészben horvát cserkészek
táborával találkoztunk. persze hogv mes-
állottunk egy aggyonistenre. Egysáiú, ná_
gyon igénytelen táboruk volt. Míg a gye-
rekek egymást bosszantottAk azzáL, hosy
nem tudtak beszélni, csak mutogatni, én-a
parancsnokukkal beszéIgettem. Nagyon a
*ezdet elején van a ho-rvát cserkéiát. de
már horvátt - mondja felcsillanó szem-
mel. - Éppen a mult hetekben vált el a
jugorzláv cserkészszövetségtól és azőla
minden támogatás nélkül próbálják meg-
alak{tani a horvát cserkészszövetsécet.
csodálatosan hisznek ezek a horvátok áa_
gukban és bizonyára sikerül is nekik aka-
rásuk. A fiúk ezalatt kimutogatták magu-
kat és mivel a csenc§ rltján a kifosztás is
sikerült mind a két részról. tovább po-
tyáztunk a lefelé szaladó uton.

Az erdók egyre ritkulnak, kisebbednek,
majd eltünnek és egyszerre csak azon
vesszük magunkat észre. hogy a Karsztok_
ban járunk. Egy_két ta még búcsrlzóul
utánunk ntzctt, de azután más nem volt,
csak szikla. Az út azonban jó volt, késöbb
megtudtuk, bogy katonai úton mentünk.
Egyszer azutái az egyik kanyarodóruál
azon veszem észre magam, hogy alattunk
valami kéklik. Egy öböl volt. Az Adria
cgy öble, a Quarnerói öböl, Túlnan ide_
ködlött az Adria végtelenje. Kitört a lel_
kesedés huj-huj-hajrája a fiírkból. Kö-
szöntöttük az Adriát. A Tersatto legtete-
jén voltunk. Hatalmas iramban száguldot_
tunk lefelé, hogy mihamarabb az Adria
partján legyünk.

A lejtők nagyon meredekek voltak és
nagy kanyarokkal ereszkedtek alá. Az
egyik ilyen kanyarodónál azután azt vet-
tem észre, hogy az írt feletti kopár szik-
lák elé nádfüggöny van húzva és embe-
rck, gépek dolgoznak mögötte. Nagy táb-
lák figyelmeztetik a véletlenül errc járó-
kat, hogy megállani nem szabad. Fényké-
pezni meg éppen nem. Eródök épülnek.
§zemben az o|asz partok elnyrlló szürkc-
sége látszik. Értettünk mindent.

§zuszakban szállást a 'gyönyörú hegy-
oldalon kaptunk a régi gimnázium palo-
tának is beilló gyönyörű elócsarnokában.
A gimnázium homlokzatán még ott dlszc-
leg a régi nagy magyar címer, szépen
köbcfaragva. A város tele van nyugdljas
matyar tengerésszel és nagyon sok ott
nyaraló magyaf kiscbbséggel. Ahol csak
megjelcntünk, mindenütt nágy, szlver sze-
retettel fogadtak bennünket a szóra fel_
figyeló magyarok. Szuszak kimondottan
{rri ,fürdöhely, rengeteg idegen él benne,
különösen í6y nyaranta.

késón értünk be a városba s mire be-
rendezkedtünk, lcszállt az este is. A lel-
künk tele volt színes, egymást kergetó ké-
pek iarka pillangóival. Jó volt már clcren_
dcredni, jó volt már. nem látni a sok rzlnt,
a rok fényességet. Kiültünk a gimnáziurn
erkélyére és néztük a csodálatosan rzép
eget, mely testvérként ölelte magához ai
Adria kékjét. Alattunk nyüzsgött egy sző-
munkra rij világ g mi mindezek fölött
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A városban bizony nagy csalódás érl
bcnnünket. Nagyon kihalt. Az emberek
meg úsy járnak-kelnek benne, minün
mindig temetnének valakit. aki nagyon,
Dagyon kedves volt mindenkinek, pedig a
várog minden házán földig érő zászlók, a
házak tetején és utcasarkok diszoszlopain
hatalmas transzparensek neonból, apró kör-
tékböl, savoyai csillag, a liktorok fascese.
A házak íalain hatalmar virágíüzórek
apró zászlókkal, jelvényekkel mutatták,
hogy itt a napokban nagy ünnep volt,
Mussolini jált itt. a Duce, csak nóhány
órahosszára, de nagy parádét csaptak
neki az biztos. Csupa hervadt pompában
jártunk mindenütt. És ilyen hervadt pompa
a város élete is. csak kerestúk azt a ma-
gyar történelemben oly fontos szer€pet
játszó, gaz,dag, Dagy reményekre jogosító
várost s nem találtunk helyette csak egy
hervatag, csinált pompát. Legalább az lát-
szott volna meg, hogy 

^ 
nagy D'Annunzio

itt álmodta meg a szabadságot, hogy itt
próbálgatta sasszárnyait a most uralkodó
nagy olasz szellem, hogy elinduljon gyö-
nyörü útjára. Nem találtunk, nem éreztúnk
mindebból semmit.

Hancm ebböl nem élünk meg! Gyerünk
toíább. A város jó része a tengerparton
terül cl. Jut azonban a hcgyre is bövcn
belóle, de ez csal széplti a vároct. Kimen-
tünk a mólókhoz is - de sok magyar
pénzbe került a kiépltésel - Egyetlen-
egy kereskedelmi hajót sem találtunk a
nagy kikötóben. Három hajó horgonyzotr
benne, az is a katonaságé volt. A parton
egy-egy ember, meg órtálló katona. A
néptelenségre jellemzó az, hogy egyetlen-
egy, levelezólap, vagy másfajta árus sem
volt az egész sétánk alalt a közelben s
távolban, Ez pedig már igen nagy dolog!

Elóttünk kitárult teljes pompájában az
Adria. Csodálatosan kék, Jobbiól szürkél_
ledtek az isztriai partok, fölöttük sötétcn
a Monte Maggiore 1440 m magas csírcsa.
Na, oda elmegyünk! Ott van valahol a
sokat emlegetett Abbazia,

Megvártuk míg minden kerékpárgumi
leengcdett a melegben - cudar meleg volt.
az aszfaltban meglátszottak a bakancg-
szögek, pumpáltunk; mindegyikünk
húzta az idót, hogy hátba akad valami
még, hogy ne kelljen ilyen szomorú em-
lékekkel elhagyni a régi szép idók sokat
emlegetett városát, Fiumét. Hát jött i§.
akadt is! (FolytatJuk)

Abltázln

Abbázi*t
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}llREK
3oldog új esztendőt kiván minden

rrlvasóján*k a Magyar §serkész,

.lllagyar cserkéga" kulcsára| januáriusi
összejövetelérc minden kulcsár névre szóló
megblvót kap.

Emlókjelvényt
kapnak

a ilsszacsatolt terü-
letek ma3yar cserké-
szel.

Az emlék|elvényt
Légrády Sándor crt,
terv€zte.

BÉtvEGcvUrÜ tsERtÉ§zEtít
Gobát album a le3tök6letercbb

l(ladó : 5rltorl, Bud*prrt, lV,Vllolház u. l{.

Gyölösty Bídr§ több mint 100 ,rnegzenési-
teit verséböl ,kiváIasztott harmilcat. Ez a
$egzené§tteit 30 Gyökössy vers jelent meg
.Febér galamb szá|l a lalu lel€tt c. alatt igen
szépen lkiállltott daloskönyvben énekre és
zongorára leírva.

A szép daltrsköttyvet a sirwer és wolfner
cég adta ki. Ár:r 3 pengó.

Mtndenkl öriimnrel logadta a m, ,kir. postá-
nak azt a kszde,ményezé§ét, hogy egyik les-
íontosa,lrb honvédelrni munkánk tá,ntogatására
béIyegsorozatot ad ti, Ne csak a bélyegál-
bumok-részéte vásárolják meg a bélyegsyüj_
tők, hanem ezekkel béfmentesítsük levelein-
ket mi is.

3üDlPE sTt BÉlvr of Ül§D E
Y. Yllmos a§á§zár rlt 48. Teleíónl 114*901.
Hlányjegyzékck összeáIllüsa kezdő ós közép-gyültők részére Iegolcsóbb órban.

.üzeN A MAGvAR csERKÉ§z
I(övárl István, Kör,mend. §kót luharajzot,elküldtük, * Polsúrdy l,mre. Versed izzó

ltazasnerette vall, de közlésre ,mé§ neln al-
kalmas. .* Dlószo*hy Tlbor. Versed ,mó8 nem
a}kalmas közlésre.

ME§í{lvÓ
A csuttlül§zttolT szÖvETKLlZIi,f

t$40 évi lnnuár hó 2ll-fur dólután 7 órakor, rr
Cserkószlráz (Budapost, Y, No§y-§ándor utca
6) L emeletl üIóstermóberr turtandó
rtl}ND I( Ivt}LI I{öz G Y Ü r, ÉsÉ n rE

Tárg;,sorozaú a

l. Az nlapszobúlyok ll. §-ítttlk kiivclkezű
módositásn : .\ tilgo k tiltrrl llefizeItnlló cgy
íizletrész 2 7', azuz 2 llettgőlrett állullittulik nreg,
nrely össze4 az itzlotittrz jegyzósrrkor fizeícntlű
be. Ehhez jírrrrl a nóvórtdk 7o, lzqz Iíz százaló-
kának meglclelr1 helérlésl-rlíj, mrrly a 4l, §. órtel-
móhcn használtnlik íi.l. A lroíizelett iizletrriszek-

ptÉc MA KÉRJE TÉLl
ARJEGYZÉ*UNKETI

D!,TALANUL KÜLDJÜK

Jószal Bél3re9 ttzleí
Budape§t, IV, IJskü ttt 6 sz.

Bélyeg Árjogyzéket lngyon kiiJd.

Tekíntetünk llalamelg lépcsí fokúhoz
csak addig tapad, amlg qzt lúbunk-
lc a l ís el nem étiilk. Akkot egq m ó. -
sikra száll.

Idelent ar a kérdés, ki mennél ügge-
sebben |orgassa kanalát a málok tál-
jdban, oda|önt ar, ki húnynak tailotta
bda a maga teli tdli,út !

(HAT§cHEK És FARKA§)
roTo*oPTlKA-KE§.
KENYF!LM í§ PROJEKclÓ
BUDAPEST, lv, KÁRoLY KRT.2s.

Fióküzletek;
Vl, ANDRÁssY uT

Vll, RÁKÓczl'uT 80, §z.
Kun Aúúlla e. k.

aZ igazgató§úg o]nöke

ftrÉá2*úr+
jrln. J5. *- Utraualó regös-cserkészeknek:
u. o. - Hadak {dja,., okt. 15 és nov. 1. *
Regölő-hél: nov. 15. * á mí dalaink:
dec. 15) s azok szellemében késr.ttsék el páIga*
műuiikel.

A meghosszabbítoít pálydzaton az eddigi
pálgúzók is pólgdzhatnak s tli pdlgamüuük-
ben régi pálgamüueik meg|elelí részeít is
tetha,sználhutidlc. Jeligés levelüket nem bon-
tottuk fel, tehát, ha ismét pályáznak, pálya_
müvüket ugganarral a ieligéuel küdjék be,
mint a régit.

A pálgázati teltélelek (l. a M. Cs, novr
15-i számának boritó lapján) -*- a be-
küldési határidót kivéve * uáltozallanoll
maradnak. Az I, díj termé§zete§en meg-
változik. A kárpátalji télí táborozás helyett
elóreláthai,óan egy regö§_vándorláson való
ingyenos részvdtel lesz a díj. Ha ez a regö§-út
valamilyerr okból a husvéli §aünot alatt
nem lenne rnegvalósítható, az I, dlj nyer_
tese e helyett 35 pengós vásárlási utalványt
kap a Cserkészboltba.

Rogüs-retívónyek
(Közli B, M. P. 1.)

Á|lüpil§útok meg, hony nelyik lópdaluu-
kat úbrázoln oz a kép. A nópilaf,sziivogób6l
íeJísótok meg, hogy kl volt, ml volt o nópilat
í6ezoroplőto. Törtórrolmünk mely e;omónyó*
vcl kuposolatos a törtónot, molyet e nópdul
mogónekel ?

Á re!üs-pülyózat mggno§§uabbttüsa
A Regös Rcnilbe útabbau lelentkeáok

Nem tötlünk égí lladak-túfunn,
§orsunlc vad ösuény, |ökl s a por,
De lm egg {ti Csaba-Iegenda
Lelkünkben ldzasan dabl

( Adg : ,,A hadak útia" )

Budapestról: 13, Betczg (Kump) Egon
óv.2. BKG.

Pécsről: A 673. Pius cs. c§. r€gö§_hada i
74. .Bene Géza,
75. Csarnydnszkg Géza s6v,,
76. Harczos Oltó őv,,
77, Harlnann Ggula,
78, Honli Ernő óv,,
79, Xeréngí Józse| sőv,,
80" Légródg LászIó őv.,
81. Roslds Ggula őv,,
82, Ruilol| Ern6,
83, Yarga Yalér őv,,
84, Yastagh Ggula őv.

Hód,nezőuásfuhelyrőI: 85. Iíl, Keeskés
Istuán óv. 86, Jírisló Nagg Tamds sőv.

A ]|t. Cs, regös-pálgdzatát 1e40 |ebtud.r
1 6-ig meg hosszabbttj uk,

A beküldött pályamüvek szerzói nem
órtették nreg telje§en a pályázat célját.
Az alábbiakban rámut&tunk a kéü leg-
íeltünóbb hibúra, hogy a pályázók (régiek
és újak) az új beküdési határidóre a mér-
téket megütő pályamtiveket küdhesse-
nek be.

Yoltak olyanok a pályázók között, akik
pályamurrkájukban túbottüzuózlatoí arttak
részletesen kídolgozott tábortüzí angag helgelt,
peüg a pályázat kilrásában félreérthetet-
lenül bentre volt, hogy az utóbbira van
szükség.

A rnásik íóhiba abból követkozett, hogy
a pályázók, tlgylátszik, még nem voltak
teljesen tisztában a Tegölé§ cólaival s ezért
a tábortüzi számokat nsm regö§-§zellemben
válogatták össze, A lladak {ltta c, rcgö§_
cikkben le van írva, hogy a íegö§-táboítúz-
nek rnilyen termdszetű mú§or§zámokból
kell á]lania. A ragös-túbortüz célja a namzclí,
öntudat |eilesztése a népí értékek teriesztésc
úItql, ,Lehát minden tábortüzi számnak e
cél szolgálatában kell állania.

.F.ontos, hogg a pdlgdzók ulaposan út-
tanulmdngozzdk aalwncnngí eddtg még-
ielenl rcgös-cikket (Toborzó: M, Cs, 193e

ről flz ífiaz8etósóg két tRí4ia óltul üItllrt, sorszám_
mítl ós o§ztalókszelvénnyel ellátott üzltlré§zjogy
állítundó ki. Az üzlelrószek &z illető tog tuluj-
donát képoztk, de eI rrern zálogosithatók. Át-

Hat, regö, raifu !

],|EGU!TTED.E illR n
lf, rÉKO§líüllYU ll. líüíErÉr l
Kepható e €rrrkórzboltokban, Budapcrt,
V, Nrly.§lndor u. 6, Ylll. R{kóczt út 67

ár Drbroccn, Flrrnc tózrrí új 2ó
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Iilnl:r,lr fl, ryínlrcn*
Á T'isza íctlekétt, odvas fűzfa í|ytikotei köz{. kót örtgtldó,csttka

bocsát6atta át kopolt_,*t'tJán rrz irgyggo§atr sárga vizet. A lrirtelerl
nregúrndt'íolyó bóven ell§ttt ókct táplúlékkd § rtlost jóllakottnn
lopták n rrapot. §ok, dolguk telől bátrarr urcgtehették. Étt§k, Inint }rnl
n lizl,ett.

l)c a sclnrrrittovés utt*llnnt dbrtszt, cu Yi§zont 6ör}rc gortdola-
tokat cscrlpész ttz agyba, embernél, huln/rl uzolrképpcn. lizcket pcdig
vrrlanri rrródorr ki kcll fojezni, l,úladrti rajtok, nregbolonrlítaui velük a
ruásikat, arrrelyilt elég ltotor ntindezt nreghallgatui.

A lrai ugyan nénra, de ki trrerrró állltanl, hogy rrem érl,cti rlag/rl
ktlpoltyíts bnjtársáv*l tlszottymtrzgatús, baJusurenegtetds, bubordk-
kibocsátás titJán ? Ne higyjük oly szegétrycsnek a ternészet talá-
tékonyságát l

*-. Ptrjt,ás *- rezeglc tz egyik, -* ttlrkig vagyok mhr roarcl aa
örökös cgyfornrasággai. }Jgyre r:sak cszünk ds tlszunk. TalálJ ki rrlár
valami €§yeb§t is, hogy kinn legyünk a vízból l

A rrrásik elcsodáikozva nrcrcsztctle rá netn sokat kítejezó hal-
szernét.* Kinrr a vtzlról ? llyen gondol*t trem íordult móg rueg hal-
kopotryábarr, Nenr elég rragy, öblös cz a mi györtyörú íolyórrk ? lJz a
mi egész világunk s atni azont{tl következih, uz szálnuttkra csak a
tragy semtrrisdg. I"Iogy is jut hát ill,en szöttryűség az esztrdbe ?

* - Nincs egószen irgy, alrogy mondod. Onilatr, ktvülról hull
mhrden ál<lás a ml szép vlzünkbe, a sok kérész, musllca, sz{tnyog,
bogár, méh és giliszta. Alrol azok ólnek, ott ts világ lohct. . .

"-'. l)e rírt vilÁg. Nem tudod, hogy éppcn nz{rt sibtnek R vlzbo,
ruert otl*fentr rossz lekik ? },l<llrlrrrl ho! vagy, anttyi iguz.

"*" §liórt lennók az ? Fiatalablr koruttklran *- tt, is errrlékez-
het§z ** szúp napstltésber; pajzánkrrdv* íol-iolvetcttük tltagunkat a

vlz sztng íelt!, Bizorry sok szépel, csotlálatosat láttuttk odakirrn is.
Én egyszr:r lóttanr nlagát a legnagyobb urat ls: ez enlbert t

.-, No, bizort."- ! Érr többször láttant, sót a makogó hangtát is
klelerneetem. Nütesen abbatr semml virtrts l Nekünk nagy ellensó-
günk, s úgylátszik, milrden állatnak az,

..-- l,Ilért volns ? Anikor d§ láttant, egyszerüen, ahogy
nrondta: türdózött. Vagyis egycnesrln belekívánkozott a vlzb_e,
holott nem kényszeritctte *cnki. I/ccllg rlkos jószág, az bizrrnyos. És
ó is azt tartjrr: vlz}ren az ig:tzság l

--. No, ahárlyszor én lírl,tan, ennél t,tlsszabbat tett l halászott.
Felhasználta ntitrden íurfanglát, hogy nlirrket, §zegény halacskákat,
tórbe csaljon, }íérrkö nagy hÁlót íeszített ki a vlzre, Meg is íogta
vele ttem cgy íajtársunkat * nálunk tóval nagyobbakat * s ahogy
mondta, azon nyomban paprtkást íózött belólük,

*- S hogy tehet bát, hogy mégts megmaratltál s most itt tlsztel-
hetlek ?

tlja, rrtt:t,t dlt rtróg stlkkal íurfattgosablr vtrllnttr. Ilgyancsak
íir:ltrkoltattt, tlg.r,cshr.tiltlnl, hogy bcIc Ire kcrilljrrlr rr lrrrjtrisllrt. Árn u
végén rndgis dn ncvettcttt az uszottyotrtba, Í.:s - .,, lrit hiszerl, ha nem:
szcretttétn vcle rrrúgcgysztlt, össaenttlrtti a tu<lüsorrtnt.

--,Ncnt ajárrlonr: nlo§t a rövltlelrllet hrlznírd. {)rülj, hrrgy dlsz.
*-. l{ajtan ngyatt ki nctn logna nrost sctlt. I)c hl1 rrrár *z tltnborról

beszdlünlt, rnegsrlgrrk ntrkcd valamit. 'furlorl, hoí!.v nagy irlgyürrk ?
Mert akkor volrra lcglroldrrgalrb, ha élhetne, rnint hal a vlzbcn ! tizt *
bölcsosségct is a|rkor }rallrrttanr,

.-^ No és vaJJtln trri tctseik rroltí annyira rr lni vlal óltltilrrkben ?
*_ (Jgy gotldolotn, nem tttás, tItittt a mi öri}kérvónyű szép tör-

vónyürtk, htl61y ,,a nágy hal mugeszi rr kicslt l" [!z arl lr:ntlületct egfuz
óletüttknek. Ifjír korunlrban rnetrnyi küzdclnrünkbe kuritl, hogy **
rnagunkra nózvc --,, kijátsszuk ezt a gyönyt r& szaháIyt. ilost mog *
mllyen örörnntel élünk velc ds rrrulal:urtk qzon, hu a rrálrrnknál kiseb.
bekrrek €z ncm sikcr§l.* To hát azt gondolod, bosy az $lnlrcr is h{iyeti oz arany-
szabályt ?

}'elteszem, lrogy vatr olyirrr okos. Persze, ha még okosnbb
l*nnc, kitalálhatna enntll is valarni §rtbbot, íennkü}te§bet, do oüig
már aligha ér az ó enrlrorségc.

llzt hát lctárgyalták. Vlgan úszkáltak tovább a vlzíenekén,
orrukkll piszkálgatvu a honrokot. }l8yikük ttros k<anetrvdobozra
bukharrt. Vlzsgálgatta.*'le, akárml legyck, ha ebbcrr a valatniben nern hul lolte slrját.
Csqlhatatlanul olyarr iltata van. De ltogy ker§lhetett bele ?

-* Enrber müve, §omml kétsóg. I.ogott vele egy-két ostoba
halacnkát, érzotrr a §zagóról, hlszen íejétól büdüsódlk n hul s most
{r!ra vlztre vetette, hogy tnegloglon vele mitrket,. De abból nent eszik t
Jóval okosabbak vagyurrk l

-- - AzL hiszem, nrinltet nrár scmrnikóppcn §cm turlna ldpre csalni.
iltcg vag_vunk kenvc ntindclr hájJal -* ahogy ó mondatlá: csu|amáJ.
ola"iJal , , .

Önhitt tetszelgéssel rlszkáltak tovább, váltoaatosság kedvéórt
nost a íelsaín íolé. § amilrt odaértek: lragy cuppnnÁssal cgy össze-
(sgv,rrodott kövér gilíszta pottyent a vlzbe. Nern szá]lott alá a
tcn{kre: egy arasszal a íolszín alatt megállott, mintha csak belo-
lógrra valamlról.

*-, l*ü, ca knpóra jött,, uráris meg{heatern * strk locsogAstól.
Gyere ide, sicss ltozzáttr, gili-gili-kis gili§ztám t

§zólt és nrár tátottn is a száját, lrcgy nrohón kapJon a zsáknlány
után, ha a másik, az óvatosabb cgy pillanatru meg ncn akaqztJa.

- _ Pajtós, ne oly hebeburgyán l Hátha cntber csclvotdso rctltk a
kis gilisztában ? Én elóbb Jobbról.balról, clólróI-1rátutról jút körül.
tapasztalnám. . .* Eh l Csak az irígység besaél bclólod l -* rezegte oda nteg-
vetóen és pillanat alott bekaptu a kívánatos lérget,

Amaz íelelni akart neki, de mlro kopoltyúJát megmozg&tts *
rémülten lritta, hogy társn már örökre kinn van a vlzból. iltsuks §rn$

TÉLI Álr,nrcoNDozÁs
A zirnankós télen a lcrvak sokat szcnved-

nok. A rossz, hideg istíllókban iáznak. A
mcgerőltetett rnunkáiól a nehéz, csúszós, je,

aB§ lülirjon --, ros§zul, vagy c§yíltalán ntm
télire vasalva. .- iolytonosan botlanak, csusz_
uak, elcsnek, Az cgyszerübt. durva rkocsis a

,lazdíja áilatát üti, veri, dorongrrlia, kí.nozza. A
leskisebb élölénynck is láj ,rnindcn üt,és, ;kín_

zás.
A nyitott §zem,mel járó cserkésznek a téii

idöbcn móg lokrlzottabb mértékberr keltr nyi
tott §zemmol járnia és iigyel,niel rrgm törté_
nik-c írllatkíllzás? Me§ keil fisyelni, losy a

slko.s aszfaltos úton ,megvanttak.e télirc va,
satva a lovak? 'I'udrrak-e a síkos talajon biz,
iosan húzni? Nincsenek-e tírltcrhelve? Neill
gsuronivizesok-e ir ne,lréz mrrnkátó!? Nenr íil-
latak-c lctakaratlanul légvonatos helyen? lla
ilysn esctet lít a cserkósz, ne avirtktlzzék bc,
meít gotonxbaságoknak t§heti ki ,nagút. de
ieltiinés nélkül szóljon a legkózelebbi rend,
6rnek és kérje közbcltlpését.

A marl,a.rakra is gonrlot kell iordltanunk.
§ok teerrdő akad. Fisyeljük rneg a tni ingyc-
nes mu,nkásaitlkati virn-g ae etetőben eleség?
Níncs-e a víztartály beiagyva? 'Iörjük be a
,lgset, hogy ihassanak a ,mudatak. tsixyeljük
mef,, hogy nenr óláikrldnk-e tz etetö közqlé-
ben vásott gyerekek, nem lövölrlöznek-e rá.
jík cumipusk*val? Nem tartózkodik-e a kö,
zeiben ,ííürcska, ,ínenyét, amelv kárt tehet a

,basz.ntls, rovilrpu§8líti) óneklö rn*daraiibnu?
A zitrtankíls, ólmos esós időben arru is ier-
Jeüen ki ficyelmünk, nom találu,nk-e elaléIt
,rrradárkákat az útorr? §zedjük fel, dórzsóisos-
sü,k rneg óketl adiunk nekik olajos maBvat.
(Tészta,fólóket, kenyergt, zse,mlyót,ne adjunk
a madaraknak, mert ez nre8savanyrrdik a
syomrukban és glpusztulnak,) fla magukhoz
tórtek, ttsyük gtetóbc. ott találkozik majd
tírrsaival é§ aztán víran tovarcírül. Az etetók-
ben mindig legyen va.larnilyen magt vagy asi-
radék, íaggyú, mert ngm a hides öli ,me§ c
madarakat, hanem az éhsés teszi öket tön,kre,

kukl lrücsl

űyültsünk átlrtvértö legotatl A Magyar
Cserkószszövetsésnek vrrnnak á}jatvódö taE-
jai, akik nó.gy pensö évi lag§áci tlíjat íizet-
rlek és ennck ieié.ben a MaByar Cserkész-
!aput kapják nt!,,Álltrtvédele,rn" rovatial.
§zép feladlttlt teliesítenek a cserkészek, ha
ilyen tagok syil,itésével érdeklőd{ikei és
köztemüködíl rnunkntársakat nyernek me$ a
nemes ügynek. Különösen állattartó Bazdákat,
íöldbirtukosokat, i.rapOkat, tanítókat kérjenek
föl a belópósre, de beléphetnek csc.rkészcsa-
patok, iskolák, osztályok is mint c§oport-
tasok. Ezek kónnyen ósszcadhutják a csekóly
4 pengót, sót még többet i§ és óDúgy meg-
kapják a Ma§yar csetkószt, ,nint az esyéni
ta,!íok. MBnnól több tactársunk lesz, arfnál
többet tehgtiink az állatok érrlekében. Oyüjt-
sünk rninél több tngot, hogy a kedve§ §ycr-
,méknalptáít is újra kiadhassukt

Téll állatvódglnl rúdlóközvotlt6r r Cr9r.
k&zprrtbó|. A nagyar rádió nagy sztllsúla-
tot tett az áilatvédelom terjeszlésóltek az-
áltai. htrgy helyszíni közvetítést rcndtzctI a
cscrkészek'állat- és különösen rnadírvédelrrt,i
tevékenysélréröl, A hangieIvétei decgmber
E-án ftllyt le a hárshegyi Cserkészparkba,n, a
leadás pcdig 

,. (ecctnber t3-án, szerrlán {él-
után '/l 5-1ől % 5-ií turtott a diáktélóra keie.
tébOn, A 4, sz. lJ. l. K. cserkészc§ilDat.rní-
ltaskölyök lalkája élén Beller Margii i'alka-
vczetönőve!, vjdám éneklés közben vonult a
Csorkészpark madárvédcimi telcDére. Otl(jt,csű Sándorné fuyes vezetésc alatt mcsln.
dult a felvótel eleven és terntészetos sitrr.j,ítéka. Dr. Ktlsclr Béla t€rvüzle ós írta az
elóadá,st. Ralta kívül Ulbrlch tlusó. a Ma.
xyar Cserkész§zíjvetség állatvédö bizottsá-
gának elnöke, Naxel Edgár dr. főtiikái, I.ottor
Arpád ianár és R{czkevy sándor isnierttileit volt országos Allatvédő Esyesülct és a
Magyar cstrkészszóvel§ég áIlatvéáii bizott.
ságának,,tnely artnak utódil. tevékcnv§éíét,A íarkaskölyök falka De<lic fésze koJuk'- d.s
ctctöházikók kihelyezésével ir gyakorlirti nta-
dárvédclmct mutaita be és isméitettc n csci-
készek áJllt. és növényvédelmi szabáíyzatát.Az egész érdekes ós tanuIsácos clőadís írr-
nalát ,oecsű §ándorné tariottá ,kezében, aki
össze,kütó beszédóvel nemcsak leleményessé.
céröl és a rendezésben való otthonosságárúl
tett tanusiigot, hanem urtól i§, hosy éít az
állatvúdelemhez ós jó szíve is van hozzá, Di
azt is 1Éttilk, hogy nelncsak, az íliatokát. hs.
n§m a ,]yer.rnekeket is szereti, KÜzbcn s()k
kedvcs marlárének9t adott eló a cmrrat és
krilörröscn,kitűnt szcmfülessésével Tóth'' Jfuitls
tar,kaskölyök,
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AUTOMENTH
FORlTOTT KONCENTRÁLT FoGKRÉM

tgy stülúdobot

a* $Íl rino,.

Hat hónapre
ele3endö.

Csal csipclnyil a
n8dtts§ l0[lBlúís §úíni.

llAl.LGA,fNL\nANY r

Nchéz a nyolvrrek purRncsolnl,
Mlndt8-mind18 mozóglri kósz{ll.
Do, ha rnagyar vagy, lóg1,o16r
S Lüzd le gyulósttgod emborül,

í.ó*y ura tottodnek s szÁrlntrk,
l!íort bár Jó uz gzüsl, hrr vítu;
Fohór czü§t n bgszéd bóro,Á hallgaüsó csltlogó arany !

hlkor üyörgy, ltólr{s$labl

llénrhír az. hugy H ró5l, rru8yobb ülakú r}ulrlr
üzpen8ósök órtékitket vesztlk. I,ín ocylólo bsnk.
leÉyból két ..íorlnátum" van lbrÉnlomban. a
rúgebbl csak okkor vesztl cl értókót. lra n Nenrzetl
Bank bízonyos bevriltósl batltrldőt kitüzölt s aza hatúrldó elmttlt.

lt|. Krúllk Györly púlróz{rrr ülsp|ó!

A fónrhfu:toajcszt{i (ls u lecregó rrlyatt tlxztán
IÁt nrln<lout, mlnt a vuk'enrber

lluppsl Jó4oi, BudopiÉa

Lol$ogilt." l8az, hogy me8cslptók a kómekct l
8dlcsftd:l ., Igna ?
Lottlogdt : Igen ?... Té§yle8 ?.., Hol l...
Bölcslrrtrí; Á ll8eücn a rzrlnyogok"

Vörüre §óudor, Ntlylüuotl

§Z§LLEMI PÁRB.{,I
tr'lt tsl hoB§zúnadrúgos sult&nc bolülldltje a

aapszámogokat, hogy ml lnlrlden tötténlk 8 19-
mÁrr határon.

Meg keu kórdeznom: ,,Llram, talún mlrrdczt'láltte?.,"í
,,Nem láttam .- válaszrrlJa íölénve§etl, -harrom tudoíB, }taga ls tudlrstJs, hogy Petőll

v€rsekBt lrt, pedi8 nll$h8 látte. .."
-T!dom, természote§otr, hoBy trtdom, do azt

ls tudom, hogy Petőll aláirta a nóvót a vorüBl
alá, tmlt magn aügha menro Inegtenrrl a mcsót-
vol . . .r, Vörörg Sóndor, rr*agyíügctl

MIT MoNI} c.\fo ILLIJTVE PYTrIÁ§CIH"iS l
,,Fecso8ni sokan tudnok, de gonrlolhoznl csnk

kevegan...
,,Inkóbb hall§ttssurrk, mintsóm ostoberá8ok&t

locse8Jür!k..'
Uörüss §áDdor, §ngylllogtl. Jutalom: 6 prng6.

,,tzglt.)tt lclőkbcu könnycbb uu t!duletok
árját kövotnl. mlut azt ll hon úrd€kébon c§llla-
tllÍanl. Akí iIyon tdőkben a kodólyek ingorült-
régévol gzombcn sallúrdcúg mtllctt óyato§sá8ot l§
oiánl, íólroórtógeknek, úót gyanrlsítirtoknnk ls
,kltcszl maxál. amclyokot oltílrnt c§ek azórt,
hogy a haá ne szenvcrljen, lolkl crőt, sót poll,
tiknt bátoruígot trlvún." IlcóI( FGroDG

,.Ha n pol8árl kölelos§éBn€k szl8<rrü czuvR,tőled muuliát, §tút, íárüdtüó8ot, talfut ólctedet
s o löldi élctnok mlnden örömolt, mlnd€n rcrnó-
oyoit kivdnJa álcloztrtul l Ne kórleke{t, olsó ós
ilo1pzentebb legyeu Glóttú.d ,,'ro"o. 

ntoúk lnu*ou

,,Drúsák a §aülllk, dnl*ílk B t4ycrrnekek, roku-
ook, baútok: do {tz o*y ltuzn rnlndent nra8ábnn
lodal, mit rne§ann}irrlr szerotünk, Melylk clorók
,cííüer vonakodnék érotto rnoghahrl, he oziltol
harznfua leh€t üokl ? {:lúGro

J\ lónyloge§ cúloltlt, lrol lrlürudl, i| . . ..Az úllorrrü-
,.orl lörtóll oz u }ls orol." Sr.tllcnresell}rol kó-
rünk. i[ Indúr. irótkomlós. a) I(*rácsorrv nrárrünk. il. fuilor. 'fótkonllós. nt I(arilcsorlv nrár
oluttllott; b)lrcrókbo t0rni o lltneket uzórf móg-
sem szubudna, . . P. Vl}lor. Iiubn. tjrrr,Osebllgt.
órdekescbbgt kérünk, prrJtós. F.-V. Atiiin, lludr-
poflL Uiryanazt mondhlrtjuk, ntlrrt nz elózó pá-
lyózónak. J. Józcor, llló§íryü?. A rómhlr íolrú-
ránilk utliDrárássrrt vnló felkuttrtrlsa rrríil clí)íor,Énilk utúDrárá$§nl vítló íelkutlttÉsü rrrtlr ílí)íor,
$}rlt.:. t. GórB, lludupoll. qsnk olyqn úrexö}lron
tésritl beszó|Jtilrk, Hinl lt köz(ltniültbutt tónylefr
rlrcBttirtónt, ll. J{ttor, llurlupest. A v(rs. I'rrJlrlt,
$ytin$r. §. frlvún. ll{tnszók. A rémhtr. lllctveplelykn lavlnrrsztirfi lotJc<lésére votrnikozólug
nlíü közailttink trél(ltll. v

&ffi

í-
í

l

l
{

l

L

,\ (:lNlili l.,§.\ ll,\Zl\
l939 trrvuszútr { körútl vtlrt}lck gD!r(ll(,íllsí

szórDysuhOgbrtússirl nrltrtl eii}, szá|lg ai§szegyti-
lekozt€k íontos trrnúcskozrrsra, ,-\ íóverób -'óló-

adt& a §zajkótól nycrt erte§itIltseit ; ,,Jó lcsz
mlhamarírbb elhu6l,ni l}tt(lupesttt, rlc md*
Mug},aror€zágot ls, mcrt ltt rt ttvÁt közenl,ro
levól levólelt nem mHrad.,' Intlulrrliira} ls, rnlkrrr
tltJttkbrr kerul a szorgalmBs clnko. .,Jö§rr-e to
l3. cinke pajtat.'. ,,}leryok, me*yok * szólt n
clnLe, - csoh megvárom. míg a lggutol§ó lór6c
is elhagl,ja uz orsiágot l.. F:rre. ai.t hlszem. u
vere}rek moggondolük e dolgot, ntc.t azóta mó{
elkel3eln_l ,s6rB loh6t óket Magyororsal'igról, rió
mé8 e körútról 3om t
Mlttcr ImrG, Burlopest. Jululott! l 6 poupű.

RÉ§tHínT§Iulr§zTőK :\LKö§ YA

I(&Bsel Jórírl ír|1rl, §lltÚDe§

A KÁVÉrlÁZÍ XONRÁDOK IRÁNYITJÁK
A vILÁG },oLYÁsÁT t

ott tll a bomlkrrs ls, tgy rilcsótl mog a hós
KontÁdot : ,,Olynn rt ma8a berzó<le, ntlrrl rr
baja ? Ntls, |ggn. bosszrl és $i'tét.t'

Konrád azóta hnllgat. MlttorltrrtÚ, lllldupöst
vlt LÁilPÁLYÁz.tT t]zltNl§T§§

tlJ. Á. Flór|§. Á lccncgűnek szemólyl köfühtlÉ-
nyel olapjún vsló leíorrúzásrr már Jónóhrlnyszor
elóíordult. V. Lalos, Dótórosnbn. Jó, de tónyle.
íet cóíoliltot ncm tartulnlnz. ü. Györny, Ilölol}r.
A 8yengo beúüllúsú hír megcáíolttra mollók-
vúsinyon mozo6. M. nólu, IhrdnDs§t. Az erct
órdokes, hn sikoresgbb íormálxt öutve § konto.
lyttbb rénthírköntö§bo öltöztctvo vl§zontláthut-
juk, közöljük. B. Józ.rol, §?fibadbltityó$. .Iobbtrt
kérilnk. D. IÁtzló. BudapGil. Az elsó lörtóllot
túlsrlgosrrn szltrpadlas, n rrríisodlk ntár jolrh, do
vlczont llycn lránytlt (uhol a htr íorrrlsát lckrp-
lozlk), már közöltünk. F. Júuor, Budüpost. (:últr
lat, cáíolnt, . . rle ntó8senr tényle8es, kózzcl.
ío8hntó gllenórv. Hogy nettl e§zllnk s&uppuDt,
azórt mé!| . . . P. Grrsztlv, UJpert. orömulcl vct-
tllk a klodós küldemónyt. SaJnos, ogylk ranr §tl
mefi n küzlór rnértókót. llt. P. §ándol, PGgü9zGDt-
crzqóbot. Jobbat kéfíink. M. Ln|or, Tötkotnl&.
Kodvcs trnJtÁs, mtir lóItéhdnynzor hangsúlyoz luk,
hogy tónylcgos eólolutok&t kórürlk, l'. Józ.rol.
Il&iiuonostor. A llitforrónnuk nrlntokkrrl vuló nrcí-
cáíolásrr ttlár előíOTdult. s. Góea, Iludnpo§í..rob-
bRt. Dujtá§ ! ,.. w. lúlvún, l'óo§. A törl6ttet
kortve'i, de norn illcszkcdlk u pályózat kcrelóbo.
R. Novák. llüttooyíl, A bíríorrás lehctóró8énol.
nrogcáiolása mál, elóíordult. K. Tlmür, Kurra.

a! hugy üiiaé§z, Muká homa!
l_ő!_ istllerjtik uuir ré7óta . ..
Télen is lel nulatsúgőt,
szereti a lrunl,ulsápoí.
l,[incs u vilúgnak Őly sPortja,
Anelyneh ő nem hódolna.
Bútar liú Muhi testvér!
Ál, cmberben meghűl a uh,,
I;!ogyhu lútju he{yek ormőn
.Résztacnni a jcges tornún,
Fehér havon szűgultl vahou
Bódlin, uú_nkóni §ítalpahoil,..
§, nogy valami.újat Íegyen,
n,var§enyl, renclez a hegyeru,
íule§ ,nyu§zl Ns uer§enyez , , .
Csodálatos, rlagy aersény ez!
Még a hóembei is Gliöű
S,_rúsy |ut le a síhos lejtőn,
íIogy o aölgybe érve nyambmt
asszerogy egy hóhalombun,
Ilóke koma is ntegjárta,
Léce szétlört poznőrjára.
Neactneh a h,auas hegyeh ,. ,

lgy lett vége a verseiyneh.
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A íinrrek hriziáIlata, a réll§zarv{s szállkót htiz télcn

1,iL;,,iii.i;i1l |;!i{

!llí!Á, BáIfr (prldu (a{,ogani
Olt hag,tltam abba, kedues íiútesttléreim, hoga elkészülőd-

.lünk a túbotozúsra és mindent összepakkaltunk. Cser- és ittdtt-
l ti st a k(: szek u ollunk.

Xíúsnap meg is érkeztünk az otl.honha. Én kétsze.r érke-z-
letn, merl észreue|-\cm, hagg a hólizstlkomból csak a matlzag
híúngzott, mínél|ogua uiheltem uolna és etutéI|ogua nem |og-
hattanl unnttl. Ott uoltuttk rúnd. a harmincngolcan, Megérke-
zelt Ptt|i, akinek akkora aluúztl uan, hogg aki körülnézi,
,elszédül. Jelen tlolt tlz Ebihal, aki néggké,zláb is tud tlszni,
csak egg baia uan, nem szerel mosdani. Ott uolt .Ku|u, a Ió|e iű,.akit |aunnak htunak, mert a Lóndzsús lan(lr úr azl mondta
róIa,'hogg |élig ember, íélig ló" Ott uolt az Ábris, aki mirulig
mérges, még úlmúban is morog. Ott ttolt Mercdl, aki mindig
késön jön és a mullkor az akadúIgtlesengt olgan ggarsan
uégig|utotta, hogg milcor a többiek nég eI sem indullttk, ő múr
.otthon uolt. Megérkezell Sztojón is, aki úgg szeret kötözni, hogg
,amikor a szalúmiből leuúg egy szeletel, a maradékot beuetolozza
és bekölözi, Olt uolt líisó, aki anngira rötlidlútó, hogg tintús-
üueg helgelt qz elötle ülő |eiébe múrtja a tollal. Olt uolt Prütgök
is, a/ci csotlaggerek ttolt,' rhert mdr'húruméues korúban is ilolt
,anttgi esze, mint mosl, ail uolt az egész túrsasúg és elkezdte a
ktlt:sirarakodtist. Megulalctlltunk őrsüúcint és mindent kirak-
/unÁ,a szekerek eIé. Az első httj tlll tloll;hogg az egllik sótorkötéI
kinarult és egg cuikkeres bút.si, aki a Lii,.sögepocsmdndi Hir-
harangot oluasta meruls közben,beleakudt. Cir& az uolt a baj,
hogltr a zsítos bödött leleiét nem kötöttük nleg elóggé, me,rt ha
megkötöltük lltina, nem' matadt uolna az aljún- a cuikkeres
bticsi kalucsni|a.
^ _, A,mdsik baj akkot lörtént, flmíku Kísbunkó rtilépett a
|alhoz lúmasztotl gereblgérc és a kapotl símogatústól leejiette a
szerczúmos láddt. A szomszódban lalcó doktor búcsi még most
sem ludja, miért durrant a.kkordt a balík első kerekc, amíkol
be ukart menni az ucluarúba,

Ilsiit azonban mirulen helyrcúllt, főleg, mikor a sailot
kíuelték a korylhaláda alól és az 6rsí sútoí ridjúl is kihúzkik a
pararu:snok yi hútizsúk iúból.

Ij l indultunk, S zere-nc si sen I eérkezt.iink a u asúl,úIlomús ra és
mind-cnl beruktunk abba a kocsiba, melgben az utasok ttégg-
ldbon szoktak t1IIní és olgan hangokat'-ad"ni, mint mikoÍ-a
Dzsubí énekel. K.özőttséges ngeluen marhabagongnak híuiúk,
de a]ti elegúngosabban áku -beszélni, ngugodtai mondhatja
komb i n úI t húIŐkoc s i nak, Nl i nrlent. sze ien Őssíeruktunk s pártűk
a uonat elindultistil. Igen érdekes' esetttéttg lörlénl akkor,
amikor a uonal elindult.- A szerkocsi moalttngnak érezte tnagdt
ls hilteletlen sebességlel elindult szana ts szóí. Alci csak lchótte
kilérl lzúliúból,tlelÍszerkocsi mégis solt balt okozoll, mert az
cggik kerekéttel |elhorította a oizes]iaruuit. ú'sak az uolt a szeren-
1se_, hogg nem uettük mindiúrt észre, rnerl cuzal uoltunk el|og-
lalva, hogg helgreúllítsuk'Tgttkorlí' pajttis egészségét, akinék
naglJon nekitdmaszkotlott a liszteszsúk,

Ijlkezdtiink énekelni, Mikor oll lurlottunk, hogg ct gözös
ripegő-toptryó kerckébőI kíhailik hat zst.ik kruntplí (ami annál
i.s /trc.sríbö, nrcrl eggrészl a huinak ninc.s liÁ,;a, nuisrészl ha uan
is, nellt tt gő:iis kerekében),mondtlttt, mikor ott lartoltunk, a
kotsiuilaiún úgg kirepllent a lielemptijsz-órs zászlaia, nlittl
lungg sólwi özueg11 |latningó ajkirtil. A lielempújszok kereslék
a uészke|él, de nem talúlldk, így_tehúl neghúzták annak a |üIél,aki az órsízdszlouclt lartotla, í:rdekes, hogg a uonat múgsent

16

áIlt meg, Mikor múr uagy négg ór(lia ulaztunk, a Hentös üy9gi|,
böI kilőguott a kakaió. Á llentös kihaiítottaa |laskút az aitón és
eröt:eli ei "ordítds i in ert keltett ezdltal- a p áIg a' szélén ólló' u asuti
bakté'riumba, kil iyiludn nem szoklaltak kiskordban ahhoz,
hosa kakaiós üuegeket a bal|üIétt egyensúIgozzon, Henlös olgan
Ueha6 íúúetcmmel hallgutla a uasút mellőI |elhangzó mugas,
röpt{í beiiédet, hogg csalc arra lett |iggelmes, hogu tljdonaluad
hőssapkújút enyhe déIi szellő ringatja, mínt gúIgdt a rab,

A Csiri, ilki öregc.serkész, rd akart ggujtani. Az utazós
azonban olgan megrdzó hatússal uoll rú, hogy cigaretta helgett
először a iobbbaiuszút, maidan a balszemöldökél perzselte Ie,
miáIlal olgan |ormúja lett az úbrdzalún helget |oglaló szőrzelnek,
mint ualami mértani testnek, amelget messziröI szemléInek.

Közben a parnok tirék megbe§zéIték a tdbor. megszdllasának
rendiéí. Mirulen nag!]on szépen sí/cerülí, csuk az voll a baj,
hogi eUeleiíelték elhozni a szalcdcskönyuet. EbMI igen érdekcs
bonúodalmak szúrmazlak, merl I-eó nem tucl könyu nélkül |őzni,
csaÁ: loirisl és teát, Pariszt perlig, a |őkukta azt dllítia, hogy

Csiri uz t:gésznek az oka, mert a hóna alatt uoll a szakúcskiingu,
amikor csomagoltunk, a hónítnalc az 4lidt pedig olgan magasan
hordja, hogg a többiek nem látlak |eI oddig.

Végre megérkezett a uonat Herelgkeparamaz dllomúsra és
megkezdtük a tóboúaszúIlcísí. Ne/cem nem sikerüIt, melt szdllós
helgett úgg hasraeslem a kocsí előlt, hogg uz dllomás leteién
|orgó széIkakas kukorikolni kczdetl örömében, Hiúbtt, aki-azt
mondja, hogg a cserkészek tdborba szdllnak, Iépjen le uasúti
lcocsiból tlgg, hogg a balldbtit előbb beleakaszatla a lasszóba,

Polcsi bdcsí azt mondta, hogy legyek rőuid^ Mu nem íogok
|eI több |erdét. Legközelebb újra lrok, addíg lirüIjelek előie- is.

*- zsólka **
t t Y v,

HÁRMA§ rocó
, Résztvcvók: Több órs. Hely; Szabadban.

A |átékosok három résztvevőt íogónak választanak. Mint r fo3ók,
mint a játékosok hármasával összeíogódzanak és megkezdik e |ttékot,
Cél, hogy a fogó csoport e3ylk tag|a megérlntre valamelyik kergctctt
c§oportot. Ha ez slkerül, akkor a kergetett csoportból lcsz a ío3ó
csoport. Ugyancrrk §zorepct cscrélnek a |átékosok akkor ir, ha vrla-
melylk csoport cayik tag|a iáték közben clválik a többitól.
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Mil hell ludni
a csethésznek
a blzJos3lóstől?

(Folytatás)

*Fo};ztassuk ott, ahol fejtegetéseinket abbahagytuk.
A biztosítás sok módjának igen érdekes változata a

kihdzastldsi, illetőleg a tanulmdngí biztasltás. A csa]ádfő
szeretné, ha gyermekének 20 éves korában oly tekintélyes
összeget bocsáthatna rendelkezésére, amellyel a felserdült
gyermek egzisztenciát alapíthat. Ha leánygyermeke van,
akkor hozományra gondol, ha íia születik, a biztosított
összeggel annak tanulmányait akarja lehetővé tenni. A
biztositóintézet ajánlata körülbelül így szól: íizessen ön
20 esztendőn át évi x pengőt, ennek ellenében a társaság
20 év mulva y Qzer pengő fizetésére kötelezi magát. Ha az
apa időközben meghal, az évi dlj fizetése megszűnik, a
társaság ebben az esetben is kiadja a 20. esztendő végén' az Y ezer pengőt.

A kiházasitási, illetőleg tanulrnányi biztosítás sok válto-
zata között szerepel e7a, a veg},e§ tőkebiztosítás, családi
biztosítással egybekötve, amely a legerőteljesebben tárja
fel a biztositások óriási jelentőségét és azt a határozott
segíteniakarást, amellyel a biztosítóintézetek ügyfeleik
támogatására sietnek,

De lássuk, miről van szó ?

A íent említett biztosítási fajból indulunk ki. F]bben az
esetben az édesapa úgy akarja biztosítad fia tanulmányi
költsógeinek anyagi fedezetét, hogy a fiú 18" évének lretöt-
tésekor a biztosítóintézet fizessen ki, nrondjuk,10.000 pen-
gőt, Az édesapa nag_von helyesen cselekszik és böIcs elóre-
ldtó gondossúgról tesz tanuságot, amikor az egyetemi r.ag1,
főiskolai taníttatás maga§ költségeire rnár gyertneke kis-
korában gondol. A biztosítóirrtózet képvisetőjével megálla-
podik biz<lnyos évi <líj fizeLésóben, amelynek ellenértéke-
ként a fiú 18. életévében rrregkapja a 10.000 pengőt, de meg-
kapja a 10.000 pengőt a feleség is a gyermek neveltetésének
költségeire, ha az apa időközben meghal és a díjfizeté§ Ineg-
szűnik. A biztosítóintézet azonban a szociális segítés
útján még tovább megy, amikor ugyanannak a családnak,
az €gy§zer már kifizetett 10,000 pengő ellenére, mégegyszer
teljesíti a 10.000 pengős íizetést, ha az édesapa után idő-
közben az édesanya is meghal és igy a gyernrek egé§zen
árva marad.

Semrni sem bizonyítja kézzelfoghatóbban a bizt<lsítá-
soknak egg ember egész életére kiható jelentőségét. Az el-
mondott esetben ugyan mi történne a fiúval, aki mire fel-
cseperedik, szüIeit elveszítve, teljesen árva nraratl, Ha nin-
csenek rokonok és segitő barátí kezek, éIete a nélkülözések
ós a nregpróbáltatások végtelen sorozata lesz.

Fennálló biztosítás esetén azonban, bála az édesatya
gondos előrclátásának, rendel,kezésére á1l bizonyos összeg,
amell1,,e1 tantrlrnányait negkezdheti, illetőleg befejezheti
ós anyagi tánraszt talál atlrlig, míg clhelyezkedik az életben.

Olvasmányaik alapján, mínt tanult és itrtelligens
íiitk és láttyok előtt lassankint kilrontakozik a bizlosíkis

_ ggöngörű gondolatónak je|entősége. Csrrdálatos, hogy Magyar-
országon a bizt<lsítás távolról sern fejlődött olyan arányok-

ban, nrint a kiilföIrtön : Nyrrgat-Európábann különösetr
Német- ós Franciaországbano Olaszországban, Angliában és
az óriási arnerikai kontitrens hatalmas államaiban. Miért
ne vennénk át a külföld péltlája nyomán a jót, miért ne
fordulltánk ahhoz az intézményhez, amelynek hasznát
milliók és milliók ismerték fel és álrtásos műkörlésének ugyan-
csak milliók köszönhetik egzisztenciájukat. A biztosításrrak,
mint Maggatország eggik leg|ontosabb közgardasúgi úgaza-
írínalc hatalrnas, kiaknázatlan területei vannak.

A propaganda, tehát a felvilágosítás számára minde n
vonalon tág tér nyílik.

A nagyjelentöségű nemzet|eluildgasttó tnunkában a
cserkészeknek, mint az otszág új nemzedéke legértékesebb
tagjainak kirnagasló szerep jut. I-Iány embert kell még
megnyerni a saját érdekében a biztosítás gondolatá-
nak ?

Hány enrbernek fogalma sincs a triztosításról, mert eddig
csak olyan emberek szájából hallott róla megjegyzéseket,
akiknek rosszakaratuknál csak a tudatlanságuk volt
nagyobb.

Az okos és tanult fiatalság is, nehány kivételével szin-
tén igen keveset tud a biztosításról. Nem tudják mit
jelent ez a szó: biztositani. Mit várjunk ilyen körül-
mények között másoktól, akik a tudásnak és az ismeretek-
nek tárházaitól távolabb állanak és nem tartják legfőbb
kötelességüknek a szépnek, a jónak, a szociálisan neme§

o gondolatoknak terjesztését, mint itt.
Lehetetlen állapot ugyanis, hogy míg az Északamerikai

Egyesüt-Áilamokban az egy főre es6 tőkebiztosítási összeg
átlagosan 2922 peng6, Angliában 1177 peng6, Svédország-
ban 696 pengő, Németországban 378 pengő, a volt Ausztriá-
ban 191 pengő, Olaszországban l1,2 pengö, addig Magyar-
országon csak 68 pengő legyen. Ez ugyanis annyit jelent,
hog1, a 123 millió lakosú Amerikában egy emberre eső
tőkebiztosítás összege csaknem 3000 pengő, addig a 11
milliós Magyarországon atig több félszáz pengönél.

A biztosítás intézménye rendkívül sokféle biztosítási
fajjal siet a közönség rendelkezéséren mégis a biztosítás
Magyarországon nem terjedt el olyan mértékben, mirrt a
nagy nyugateurópai államokban, ahol szinte tetmészeles,
hog11 míndenki gottdttskodik csalúdjóról és vagyona bizton-
ságáró} egy előte nem látlrató veszéllyel szemben,

Valalrogy úgy állunk a biztosítással. mint tsosznia
annektálása idején a bosnyákok a régi rendszerű föIdművelés-
hez va]ó ragaszkodással. A bosnyákok akkor még faekével
szántottak és Kállay kormányzó hiába hozatott nagymennyi-
ségű vasekét, hogy azt önköltségi áron adja a földmúveseknek,
azok riadtan tiltakoztak az újitás ellen, mondván : az őseim
is faekével szántottak, nekünk még ingyen §em kell a
lraseke.

A kormányzó nem kényszedtette rájuk a vasekét, ellen-
ben a földművesek kihágá§ait azzal búntette, hogy földjük
egynegyeclét vasekével szántatta fel. Aratás idején látta
csak a nép, hogy azok a földek, amelyeket annak idején vas-
ekével szántottak fel, sokkal gazdagabb termést hoztak, mint
a többiek. Ekkor gyult világosság az agyukba : a vaseke az
ő értlekeiket és boldogulásukat szolgálja.

Igy vagyunk a biztosítással is. Képletesen valamennyien
a íaekénél tartunk, mert nem ismertük eddig a biztosltás
előnyeit és egyedülálló hasznát. Az életben nyitott szemmel
járó cserkészek kötelessége és a felvilágosító cikkek hivatása,
hogy terjesszék a biztosítás felemelő gondolatát és az intéz-
mény szeretetót s megbecsülését.

Sokan közúlünk ta]án ma még minden vonatkozásában
fel senr turlják fogni ésszel, mit jelentene a nemzetgazdál-
ko<lás szempontjából, ba minden maggaí embernek uolna
hiztasttúsa. I{a nem szünne meg tevékeny élet, ha nem
lramvadna el épület és termós, ha nern prrsztulna el kenyeret-
adó vetés az elemi csapások pusztítása alatt anélkül, hogy a
lrár azonrral meg n9 térüljön biztosítás által.

Fiúk, gonrlolkozzatok l,, .

A Magyar Cserkész§zövetség hivatalos tapja. Kiadja a }!{agyar Cserkészszöllet§ég, A szerkcsztésért ós a kiadá§órt Kosclr l3rlla rlr felel. filíjíizettisi ára
egy éiie 3 l)engő (egy összé8ben kiil<lenóó be!).Vállalatolinak, JoÉliszemélyeknékeg},ó\,rc 25 pengi'. l,]gyes_szúm ára 30 {illér. A postataknrrikpélrztliri-- csekks'ám-ia §záiua:31;428. A szerkesztíisé8 ós kiatlóhivatál címc: Búrlapcst, V. Nagy-Sándor utca 6. Cstlrkészház; tclffqnszílma: 1lti--726.

Nyomatott Tolnai Nyomdai l.túintézet és-Kiadóvállalat R..T. mélynyomó ltödorgógépein, Budapest, Vll, Dohány utca 12
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