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xvlll. ÉvrolyAu,.r. szÁu
előrtzrrÉg ó1: scÉsz Éynr z prNcő.

EGY§§ §zÁM Áne zo rltLÉn

§ZERKE§ZT!:

DR, szTRlLlcH PÁL
trrr.;rrNuÁn ls

MEGJEt§Ntr l xó t-ÉN És ls-Éh|
csrrrszÁttlA : 3l.,í28

Kedvs fiúk !

. le§i cserkész Új minő_ségben szól hozzátok. lker úton indult cserkészpályafutásom l9l2-13telénaszekszárdi cser-
készeknél és a mai l. sz. BK|E csapatnál s a Vll. kerületen át l927-ben a köiponthoz yez€tett. Mult év novemberében a
|9zgyúlés.az ügyvezető elnök munkakörét ruházta reám" Ugy-e, ez a tisztség otyannak látszik, amelyhez Nektek semmi
laztilOk,.hisz.az ügyvezető elnök hivatása nem a cserkészfiúk életét irányítani,- hanem a Szövetség magasabb szeryeit.
De !át el tudiát_9k-e hinni, l,.osl i fiúk világából kikapcsolódhatik az a cserkészvezető, akinek egeú cse}készmultiában,
minden minőségében a fiús életforma gazdagítása volt legbensóbb szívügye.

. U8Y-e nem ? Hát bizony_ nem is. Nekem ma is, ezuén is a tegnagyobb vágyam marad úgy irányítani és ú3y irá_
1)ííttatli a m_ag},ir cserkészetet, hoty az minél változatosabb, színesebb, pompásab6-lehetőségek[il valisa valóri' fiús
álmaitokat Mindig keresnl, kutatnl fogom, mi mindent szeretnétek csinálni, áfélnl, hogy aztái annak megvalósításához
hozzásegítsen benneteket a matyar cserkészet.

Most látom csak,. hogy önmagamnak adam föl a leckét és Ti most rögtön vártok is tőíem valami igazán fiús fel-
ad_atot. Milyen JÓ, hogy eddig vezet6tl§zt voltam, § most diákos megszoruttságoúban, jaj hogyan, mit íeleliek a feltett kér_
désre, megment az utolsó y€zetőtiszti ténykedésem_emléke. E§yütf iilttinkaiországoivezetBtiszttel, aTi Éde bátyátokkal,
§ azo!.tÖllük a Íejünket, hog;an lehetne. iz idei táborozást új-gondolattal még vÖnzóbbá tenni számotokra. lgy Írzilleteti
Tet §d9. bátyátok fejében a történelmi táborok nagyszerű gonáolata. Hogy mi-ez, azt ó már etmondta Nektéi< a M. Cs.
4. számában. Azóta - én csak tudom - rygyb9 készülődnek a csapaiók, bizonyára a Tíed is, a történelmi táborra,
mert bizony ez hosszú elókészületet igényel, bárhol fog|átok a nyáron felütni sátoi.aitokat !

Ennek a hazának minden egyes rögét őseitek vére áztatta" § ha majd multba néző szemmel megérkeztek a tábor_
helYre, mP,televenedik az" Lelki szemeitek előtt el fognak ságuldani a honfoglaló, a törökverő őseitek sáregei ;_ a feiérvári
síkon ott"Íognak táborozni, tanácskozni az Árpádok-törvénflátó gyü!ései, s-az ónodi földön Rákóczi kuruái. És aki<or Ti
valami kÜlÖnÖset fogtok észlelni. Azt fogjátok érezni, hogy azoki honfoglalók, török verők, tanácskozók nem is az ősök,

, hln",m Ti .vagytok mlgltok, mintha Összeforrottatok volna,-mintha elszállivolna az az idő, ami köztetek leíolyt, s az mind-
mind matÖrténnék. Ugyfogközelebbésközelebb jönni Hozzátokamult, mint afelétek rohanóvonatokafiliren. És akkor
megi|edtek, na most_Ös§zeütköztök; szemeteket is behunyjátok. De fájdalmat n€m éreztek, tehát baj nem történt ; de azi
hiszitek, most már Tl is rajta utaztok a vonaton. lgy tesitek a muíttat is a történelmí táborhelyen.

És akkor Titeket is elragad. 
^ !ágy oly hóstetteket vé8hez vinni, mint őseitek, sőt úgy jrzitek, ezt Ti csináljátok,'Ti kÜzdÖtÖk ott a tÖrÖkkel, nem Ők. Ez a vágy - remélem, -hiszem 

- §osem fog kialudni §iívetekben, s Ti méltó utó_
dok lesztek. De kell ís, mert talán soha nem állt nehezebb feladat előtt a magyár, mint rna, amikor a romokból kell
Új, élŐ, szebb hazát teremteni - Nektek. Azonban arra is megtanít maid a törtei-élmi tábor a mult szomorú helyein, ho*y
nem lett volna szabad akkor c§lekedni, s miként cselekedtetek volna ii : bölcsebben, bátrabban, önfeláldozóbb'an. Éppií
ezt várjuk mi, várja a nemzet, a haza éppen Tőletek, mert Ti cserkészek vagpok.

A Ti Őseitek sok csodálatos dolgot múveltek, amit bámul a világ, de sok hibát is követtek el, aminek örül ar ellen,
sír a nemzet. Nektek a tÖrténelmi tábor élményeiből. magatokba kell szívni.azt a képességet, hogy még vitézebbül, még
nagYobb áldozatkészséggel, de még nagyobb okossággal tudlatok cselekedni, hi majd BinnetÖket is 

-hiv 
a hiza. Erre azonbai ,

csak akkor lesztek képesek, ha átélitek, átérzitek oit, ug/anazon a hely€n őseitek cselekedeteit. Akkor Ti ,különbek is
,lesztek náluk, újra felveszitek a kezükból kihullott kardot, Újra megnyeritek, amit elvesztettek,

Y,.!"Y."TlIi".n érezzük ?z..id k.y|yí!, az é"et szörnyen m"€nehezült- Ha így maradna, s nem tudnánk rajta változ_
tatni, toYább kínlódnánk, vergódnénk csak.Ti azonban boldogabb éTelle, szebbre válytok. De hogyan, mit csinálJaiok akkor,
kérditek. Csak a tÖrténelem.taníthat Teg r Tite&et_is. VegyJtek példát az angolokŰ, akik a leiíolbszar cselekedtek böl_
csen, bátran, mindent beleadva, azért lettek a világ első nemzete, legnagyobb §irodatma. A |8. sáad végén ugyancsak nagy
hibát kÖvettek el, s következménye volt az amerikai gyarmatok elvésziése, az első birodalom összeomláia. Mit tettek eriá
az angolok t Azi§.j._ry, Pj!. Í3Y szólt egyik beszédé bCir: ,,Vizsgátjuk me8 azt, ami megmaradt, férfias és határozott bátor_
:.gs"]:.H9 egyének,és királyságok szerencsétlenséggit iEaz bölcseiséggel ú;iák föl és vizígálJák meg, már félig ki is küszöböl_
tettek". Es hihetetlen szÍvóssággal hozzáláttak a második brit birodaióm felépítéséhez, s áz inég na;yobb világbirodalom lett.

Nektek is a multból kell megtudnot9!, |r9sr_n cselekedjetek a jövőben, Ezt pedig ott érzitek, sejtitek meg legJobban,
ahol ez.a mult lefolyt, ahol a falomb és madárdal,'várrom és csörgő patak erről meséÍ, ahol egykor a turul Épt<?datt, a
t{.oq"!9 sólt, amerre a yéres kardot hordozták s az ellenség porba hullt. Ott fogjátok csak átérezn-i, t ogy az őseiták m:inden
Ye_reité_kg! és véres tett€, §zellemiés an7agi alkotása, minden röge a tiétek, ő[Ti vagytok és Ti ők, B'ennetek az ő életük
folytatódik, s Ti is éltetek bennük.

Ez integet Nektek a jövendő felé, amit Ti csínáttok, a történelrni táborokból.
Éry Emil

, orsrágos ügyvézető elnök.
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H§ TANUL§AGAI
yii}g.l,eil t"ls gltct:srlrtit" tiiirliskijr.t'rl'|'irol havasit.i t:§illol{it|,k.
lrtrrssziriil :r lxrjtlr lrcgl,ek iflteFit,llt.k. {]scrdálntt:s lírtvárr1,1
I)*l a J<plle*rctlenkt:dii szól trantitr r,issz:rtót,r!rrr: liényszeri,
lett, {)r,*tos llriiszlis_slll rlórtiili rijra l{:ctirlket, lnrrjr1 

'qrrtnu,,

rilvitlesen § |líilút. ltt eí{}, lrapsütiittt: kis lrrólvec]i:sbetr trar-,t*tttlk rrreg ltl iguzi pihenői, filökeriii tl jtif(llc ,,}rrlzai".
Faripáirrliról ltllrl íeledkeztünk llreg. l\ iecsrrtclt fílkítlrat, ki-
l.ettíili szírl:rrini. a lilcekci perlig golldosln v!aszoigattuk a
lcsiklílslroz. .\ztzin ít,ltls stllnrrtitlt_.rtisllr:lr élr,ezíiiti rr tdli
n*psiittlst.

1_1g.v d. rr. 3 fel{l .jutol,1 vtigre esriilrkile, lr.,-6,v nrr:*t rn,irr
intlulrri kcllene. Á tlirp }rizotrv szo16alrrr:ls:tn kiizeledeti lr
horizorlt fe]é. Megkeztiiitliitt lr 1esihllrs. Az összcfűziil.t sí_
lilúz nrt_,gtirrzzlrIí a sr"ó}J:eil, ü,iclynek lridegét rtcm ilrcztúk
iiz iz3alon hevóiren. Iileinttl 1;orhti mintltnüt|' lóceink lllattl
;\ tllr:retlekebl-i rilsz*rr pár rivatos ivet crinálturrk. azutílti
ttekicresztettiik *z összeszolilott deszkirkat tis szólcs lvlretl
szitgrrlrlot{rrrrk végig n trnnliár giecc§e|€n. A hó rrressz,c por-
zik ruiigiittiirrk, li ,seJ.tesség niil Iröl,etenr trz el{ittem §ikl(j
ptddájírt ós kissó l;rzán lurtotl térdekkel igveliszem ki-
lrlgriz*ri rr kisellh i*la.icglerretleilségeket. Rajta1 cliircl ()sal.
rnü§t iilly§ rrl;lradt-ti éi ei ncrn €snil: [jjnl},b tis újrrirll lr:.itiik
.iiinrrr.k, síe},ij,li tiinntk í-el iis tűunek el r;r*llr:tíiilrk. Csrik
tOV'ábtl Cgv{]íl{rj ililtnltan . , . Dt: rli" mi r:z'! . . " \rczetóni,
,lrxsii. nz r!11 !1';i,4rl i.§ ._1g\,§zetí.)§ak. t,lttltozcl*rerr liir,,jrr it ha\"]a{,
* h{l trrírs illttigol lltl t sí lr!att, liiltrisszeriielr lelassri<}ik az
it,ltttl t:i r_,slik ltz idtljti!ict; jlil lr:ilra}rel3,'ezctt lcstsitlY. rntlnt
l11{,8 {]í;{}, ll*t;rJnrlil ]tíi1,1tt}szr.;tos sztlt{rtól, e,§ctlcí{ sí- ós lirlr,
tiir{stiil. .\ lril rrijni!sí:gc lrirltlcrr rtregr,últozo{.l. lizcxl a daril-
}.lr_lrt 

, 
tilrllkiizlri,11 r_,1l'islt1|1grr lel1.1tlhrllt ós rncst, c§tel.úló kűrcg-

szeiiitu nlegi'agvl.]tt. ,\ ldr:r:k a kf:rgrtí íitliir.r.c akarluzr.lt.
jit:lreztrt irrtrrlrk. -\ lr.,gr,,:sztii;,tscllir trr'tl';rjíll C"qnk ir ](t*iirirlo-
sirli!r ir-r:lc:,qel. l-ag_v :l]}rí, tt€l,ii\okk;ll i,;iltozttl}rlrtun]i 

'!rirrlyr.

siit mti;1 lr }rcl}-}ren 1'r:rr,Jnlii.1 \.l}l ,§lal)li(i:zégl,elrri,;\ iúl
rIrt:rósz sikllis kii,etkrzl})|:!l,t, ltz(Jiii}al .§l cgi liliilt,ill}lllt
Jrrik{enr:.

Isrrieliiseinh. iiikkrll a (lstlt:§t_llt 1lrlálLt.*rLrtnk, ctrr. irlr:.|r,
et,tiírrtek szr:*rülik t:lii}, rncrsI m*{il}t }litjuk iík*t. llt rairlrltk
lr ,5lcr:cser alnttrr*k falkvií l*6liiizc!*}rlri trrlatli,ilirl. } ctil.iiili
i6l"tlks;lünk ó}-.Ii.ü§íllt, i*rn rii.lrto,.i*rl , . . 

' ligv ts.1loriiianlillnlili í,,r rnirtllrn vn!;lkj ]liilzilpii.tl l l-r:r"-iln iilrr* \.i!l\,ieliiiilrrcl. Csrrk len ti}rt.inl llalt::;ct.j .l1 nrhilz, lópten-nl:t,.
,ltt*tt lrerz::tii:ttlti }rijblrri s,s;r§ lrílrítllliúlrt iirtr:tri clijie. }iir,,
nltg3' Í1,ilr:n rlrl:trjrek. ilirs.ritlr rrllil, aqiitlllltlzlíti\ ir l.so1;ot.t-;lrcz í:s magvirrázzák }ni 1iil.tóiii. .{z cgr.ik lliilgv n,cri,szeIr
cgl.:lletlr ,.schuss"-linn i.eitc itz ullll"u lt ilrit. -\ hirte}err
vítl,tozil neh<,zellJr ttil]1lrn t,liir.l:li1,1|iili e.s lrilra lnegrtiriilt.
\.1,,r',1r::j ,lirtiirl;. lI,!1.1l tiirti5\cl virtr dt,ii:utr|., ,\ leg.ioi,h l'ul,il

ci 'irekütdtíi k l menerlékhilzli* se5itse-<ért i.s izánért, nri
}x,di§! a l*g*ürgősehb teericliikhiiz láttunk. ,l sértilt 1ír}-rrtillr vlrrril*_ok fell,íi3ásár-lrl le}rúztuk a lelriiz cipiit, lr síket
terüli.57ffpqílr ntár. rtjgitr lec§lltolták ar elsiirtek érkezűk,
.\ rrríivelcl neitl lrltet*tt lttg, i!1,1,1,zp1, llt" a hi]lgv, tlicsérett!ri,

rriortdlrat<-ltlt, igazírrr }rősiescrl tűrtt. A lábat kót. síllot segít,-
rpgóvet ;irleiglen*serr sínbe helyezl,ük rt lli}rszítl
ti,iri]ltt eI -* ás grrnrlö§atr hehügyollálírrk a lrideg ellen,
t(iilsii .tóriilós, seir nerl yolt, ísy ezze| ttr. elsősegcrtynyrrjtá,st
*l is vtlgcrztiik. ínkílrlr viharkabátok{t, §zrlettereket tissztl-
szecír,e ;neleg fekr.iihelvet kószítettiin}i é:i nlinden nólkii,
liizhetii trrhurlara}rot rirndturrk a sóriiltre, ho6;v rneg fre fá,2-
ztili. Kijz}len a lílrsasrig felesleges tagjnit haza is küldííih
i,l rnerrerlékhíizbn. Segítcni rnár tiilr}ret rrern tu<ltak, viszortl
rilltrk is leszediünk rréhárry nreleg rrrlrrrdaral;ot. .D. rr. 4 el-
nlnlt és cstel'elé rnüid lrid*gcbli lett, íiz.érl hozzáláttrrrrll
ir irelsrli 1iiióshez is. ltiá}rrr, ez n leghatásosabb,. §zerencsór.tl
í}lagrr tt ,,iráclictls" jírr[ ető jó trl(llrlírval i:s a i<örülnrényekhez
kópesl vidírrn hangul&tba$ fogyaszttrttl lr nrtlgrrraradl
r:.sokirl,átlí|t, srrjtot, szalonnál, :rnri éppelr *kar1l.

Kózlrerr tilierült sitalpaklról, }iotoklxil *gy kis sziin,t
iisszeílllí{rintrnk. Igen lnssarr elélle: szállitr:tt,uk a nrentó-
c:ipediciirnrrk, Nenr etőltcttíik a, riolgot,, rrrert elsietett, sz&k-
szcrűtlert szálliÉással kihrrryr,:rr bajt okozl,ratrrrrk. Iil;yszerű
tiil:ósnél, lra nyilt se}t nincs és n hidegtiíl tlern kell ltilrri,
,qietségr* scntnri, oii ninc§. S..rk cgyszarű í,örós}:öl lett már
sú11,osalrlr 1.1a.i :rz cIsietetl, iigyetlen szál]ílírs nriatt.

Dc rövirltserr f*l is tiint rnár * tir:oti vezetők c§oportj.r,
ki}i ir menetlók}ráz legiobll síeliiivel e§yütt igazárr rekordidíi
ajrrlt hilzt:'i|t lr rnentöszírnr. }igy igen- könnyŰ, dc erős, ala-
r:solrv szán, szilles lrt}plrlrkai. llozzát,artclzik rrinden nasyobl}
mcne dr'lkház kr'jlelezíi íelszerclósó}ri:z, Egyszerrc szrin és
hordirgv is. az tír, nrirrdclt szilkítbirrt haszrrállratr). A beteg-
szál!ítás eg_vctlcn cszkijze tólerr, tl* képzeti vezetií k.ell hazzá,
.\ iletegí,t rilkiitözik. a lezető tlő} lílptlel, ltagy ii] tls slrkui,
r-al kolrrrlilri,()zza ieilií]). iefclí] ;r szírnt. l{ell hozzá móg
,i-l,i kíst:rii. lrkik ?*5 nr hrrsszít kiltelekket hírlulr<il tar.t-
jírk visszll lr száll, irogr, trtil gyorsltn n.} halrldjon, vagy
rlItlalt trt cstisszók. Nag_r. iiirelcnr, go,rrrlossírg kelt ehhez"
.{ lécekti terrrl(lszetesetr mindeilki 1er:salolj* tis t ,szánrn
cri'lsíti. (iyalrrg .o1i3261, iivi6{ süllye<iünk :r hri}:arl ós így
lrt{,zgltl)k lripí:srril,-lópósl:e la:stn cl(irr, cslrk a szírrr tr*hd,
.irlrl símárr, ziiltkenö néllrú1.

l{ost is így ltl}t, rle lr lríl ketlvezi]l,1hnek ,rnutatkozott,
.\rírnvlirg í{\:or§*Ii juíoltrrnlr le a n*gy }ejtőrr, a sik sztka-
sztln. iletlig rtl:ir sit is ltiií}rcttiirrk l':s úg3. lrirzigk e}íire lir.*j"
to§iil,! i} szánl. Itr45. is este 7 felé jírrt nz .idii" rrrikor Nelies
stitótberr a rrterredékhriz vii:-!gítil nlrlakrri alít ílrtün!i" lro|. :r

trjlúriek rníir kixyelrncs nl,cle{lren vat:sorirzg,lrttnli. Á sóríilt
illtttt;tr ír,gyllt ker,ütrt, ()r.a-o§ is ukltli ll jelenlfvők ki,izötl és
t:zr,?.I * rrri nrtrrr,kítrrl; llcfejeziidi,iti. :l lesz:illítírst t legkiizt-
ielrl.ri lrel3,sógln és k.tir}ríizlllt holtralr nrlir * irit rnegszervo-
lctt nr§r}tiiosztirg vilgzi. }{i pe<}ig jti1 végzett nrurrkit utárl
riyugoűtln kipiheIthe tjii k l lrreglrossza}llrotlott tírr:a f.árlr
rlia,lrtrait.

:\ tlrrrtris:igot rrregbesz,éllrcltük. ;\ síel(:s iguzírn veszr!l,l.-
lelen ils ,t,cnrek sprlrt, rníg tivatosnrr iizik. .{ nrerész lesik}á-
sokrtl ir*glyjuk rr gyakrrrtólejtőne, melyneit nrirri.ltrr po§tjú-l
,,kiinl,r, rrélkíil" tu<ljuk íis ott g5,{in3.ilrktielttrssüli lrará,í:rin-
kat. 'I'úrílrl. islnerellen tereperr, víilf631, hóviszorryoh rn§l"
lel1, rntgtrru1,1rclunk :r lrizlos ívelósnót. t legtii}lll lrillgsct ;n'z.

elegíirrs,,§tlhttss",trk el,edntírlryc vá!,teizó }rtjl.isrrrnyoknál
"\ piiían:rtrrqi t'livcz.ett.t kiirrrryr:n hílnltlrrrkiu irrrtil }frnut
kiivr:ti, r.KunÍa|.ui')

l
d
ffi
ffi&:
.1'1 f,i

., t j]lqi
;úí'.,.,í.',



A légitámadások elleni védekezésről
Az eddigiekben ismertettenr a lógiveszély lényegót, a

legitámadások eszközeit ós azok hatásírt. Láttuk, hogy légi-
tágradások nem csak a lradsereget, hanenr föleg az anya^
,országot fenyegetik, sőt, ,hogy éppen a mögöttes ország-
részre rnért nreglqpel§g52grü csapírsokkal iparkodnak majd
,a lógierők hadműveleti {ratásukat kifejteni. Mir-el a veszé-
lyeztetettség ezelr szerint csaknem mindent és mindenkit
,érint. a védekezésnek is megfelelöleg kell alakrrlnia.

A légvédelem kérdése egyaránt kiterjed a politika, t
hottvédelem, a tudomány ós a közgazdaság terér,e, meg-
valósítása pedig lélektani, szervezósi és műszaki problórna.

Politikailag, a légvédelem újszerú törvények létesitósót
kö,velelte, melyek nern csak a polgárságra róttak a közös-
,séggel szemben kültinleges kötelességeket, hanem me§§z€-
rnenő egyéb ren<lelkezóseket is tartalmaztak, pl, az építke-
z.ésekre vonatkozólag. Ezekben :rz ú, n. ,,Iégvédelmi tör-
vények"-ben lefektetett'kötelességeknek vegrehajtását min-
,denütt igen szigorrl büntető rendelkezéselr támogatják és a
lógvédelenr intózésével megbízott haióságok rendelkerósei
.általátlan megfetlebbezhetetlenek,

.d honvódelem terén szükségess{ vált, hogy a nemzet
életének minden megrryilvánrrlására kiterjedő, átfogómunka
kezdődjék, mely {tgy az erkölcsi tömegnevelós, mint az
egyéni testnevelés megfelelö irányításával n2 á357|gk.Ossá-
got a honvédelmi célok szol5ílatáb* állítja. Killönös fon-
tossággal lr,ír a védekezési akarat erősítésel a nemzet és az
állam érdekében való szolgálatkészségrrek fokozísa, az
egyéni érdekeknek bizonyos mértékben való háttérbe-
szorításn"

A tudornárrynak a lógv*ttelem hilretetlen terjedelrn{i
lehető§éget nynjt, hogy krrtatásaival ós az<rk eredményeire
támaszkodva, a megvalósításban kiizrenrűkiidhessilk és ai
iigy,et minden tekintetlren előre vigye.

Xözgazdmági seempontból a légvédelenr rnegvalósitír-
sával kapcsol*tbrrn ;r kérdósek oly tiimege merüI fel, mint
semminemú rnás, ugyancsak országos érdekű intézkeelésnél,
Ityenek pl, l81 települési rendszer teljes átalakítása, a lakó-
helyek mirrél szirtszórtabbá tétele, az iprari közporrtoknak
a határokról az ország tretsejóte szótszórtan való telepító,re,
burkolása, rejtése, a közlekedési rendszernclr a légvédelmi
szempontok tekintetlrevótelével való telje§ átalakíiása, stb.

A lógvédelenr {elépíiésénél felrnerülő lélektani
proibléma, a lakosság ketlő íeivilágositásának tls az éred-
ményes, nagyvoualri propa§andának a pegsz.ervezése,
Rendkívüli fontossággal bír u. i., hogy minelen egyes pol-
gár tisztátran legyen a légvédelem sz{ikségességér.el és
lén;regével, jól ismerje a lógvédeiem órdekóben lrozott rend,
szabályokat, hcrgy a veszély, plllanatí,tran lridegvérrel, biztl-
nyos fokig gépiesen, azok, seellemében csclekedjék.

A seervezés feladata, hogy a légvédelem rendkír.iil
bon_volult és műkiidésóberr irgy a l,egfelső}rb katonai veze-
tést, mint az egyszeríi polgárl család életét befolyásolli
gépezet+ 1ökéletesen símán és akadálymentesen működjók,

Műszaki probléma pedig, hogy a gépezet €g},es ré§z€i
E korszerű iechnika vívmányainak megfelelők legyerrek.
Ily szemporrtból állandó ellenőrzés alatt álljanak és a hala-
dással lépést tartva alkalmaztassanak a fokozatosan tiikéle-
tesedő rendszerben.

Á légvédelem fetépítését a kiivttkezii iisszeírllitírs
ríaltstja:

^ 
hed§ts.l léí|íóde|mt

( A harlnúvel{,tl Icrfd()t.!ll)

llsi{ l6fi vódclmt rólr$§aol§i!.lt
{Katon{i)

§etotroi lór|yódslím
í.\klív)

v{dá§rrf0ülök l.óír édrllnl láladrlmt trülöIrlclls
§r0ódp§aülil{rL r{i.dóg.\ lé$r,írrköriil

Á
lrónyszórók §{lltlók

llrsr1!}lotx}li §ür,{l7#mek ,\ llrkos*i1
lsioltille{ lsíolr§lme iilró.|rlmF

. ltrt;!iinhiiznk
1,5 lllilliinIlíik. llttillttil}.
*,,fi1l11,:í:'-

a lú?,.}lló. rlre.r-
. ló, rl§ó$,Étil},

{,{yszrtúbb
,!rü§/jrki (i§ {liz-
i:iÍllill*:l,il;
lli,l|irir.to#

mrllr ekkcl.

A lradsereg lógvódelmének ismertetése nem érinti cikk- rnűküdik, rnelyek rrclrr larlozrlak a tábori hadserrg mükö-
soroeatom tár§yköiét. Áttérek tehát a |égvédelem ,bennün- dési körletéhez. Hz a §zerv€zet van hivatva az említett terü-
ket órdeklő részének, a ,,honi légvédelem",nek tárgyalásfrra. leten úgy a légvédelmet, mint a légoltalmat €llátni és e kót

A honi légvédetein egysógesen vez€tett §zerv€zet€ az tevókenységet egymással meg,felelő ósszhanglra hozni.
anyaország területén, illetve esetleg csak azokorr a részein (Folytetjuk.) Aradu lstuátl.

l.éü§. ljíí,
tiigl,lk góp-

á11 uk

tlel}a tóívódf,l- t liütúlitó llarósági
tul j.lzó é5 rl- rruhr&lilt laloll{lod
nr.aó §zolí{llilt t lilrlttlelfl,

kól{:l}rrl(,l(li
{,ltslnril.

!J$etl&llnl s.gélí-
o§zlrt .rk

l. s(g(-|(lrín{lórsaii{. !.
( i.'lZvii{|(,htli (r§zlíiÉ, ii)

. ia:-lzítlderild jliró,,i hi
|;rizrttcnlcsiló ráft]r, :l,
Túzotlú t,§7lrg,,l, l.d6-' .rlt.lnli, ,tltlsralil és
ll{lrre,illil(, lrrel;IB. ]i.
l.i,*olt{lllli rntrnluix-
o§?lllri. ti. l..lÉ(rltlllltli
f i4il\z§tiililrlv i .rs Ilk,ttl l;

lrlzl$g
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Az árvaságra jutott }lalfour návid

mcgismerkedik nagl,bátyjával Ebenezerrel,qkinek talujábatr nag]/on r<lssz híre van. _..
Zsu6ori vérrokona báában rábukkan egy
könyv címlapján elhunyt styjántk kezeirá-
§ára. ! ,,ljbenezer livéremnek Óiödik születés-
§&piárr!." Izgaiommal töltik ei a sorok, ed-
<lig nem tudtat bogY atyja öccsc volt Eb€-
nezerúek. Áz írás tiszta, lérfias.,.

Ebenezer óletére tör Drividnak, éjjel
olyan toronylra küldi, rrnrclynek tépcsóje
hiányos. Dávid nem pusztltl €l. fito*zatós
.hajó jelenik meg a kikőtóben, ÉLleneztr
szerföiött izEiatott lesz.

Dtividol u hajclra crillák ti§ r.lraboIlák.

=.- EngedehneL kórek" uralll -
mondta Riach. ---* tinnck érteimes
fej van a \,állán és jóléle skót
nyelv8 van benne* hogy kérclezhes-
sen v8le, dc én nem akarok §emmi
kibuvót fnsfdt}i: *?: a lrívílnságom, hogy eu íl airi kikcriit.jiiir
ebhőI tz *drr}lól ós a hajóelőrószel helyezzék el.

üttlögéltek, vagy }revclésztck, alrrd-
tak. §zép nap volt és gyenge §zé}, a
csalróaitó nyitva állott Írs ncrncsak
t nappalí vílágo§§áíí hatolt, be, ha-
nem időnkínt, a hajó ingása §zerlnt,
egy-egy halvány nap§ugár Ís: en_
getn is elkápráztatott, meg syö-
nyörködtelett is. Aliglrogy rreg-
:noz<lul,tarn, az egyik eínber valami
§yó§y§z€re§ ítalt hozott, anr€lyst
Riach {rr készített; biztatött, hogy
c§ak ínarad,jak nyugton, akkor
tjgy-kel.tiirc íelgyógyulok. Megma-
gyarázta, hogy csontrrm nem tört.
c,l : ,,* Itgy l<oppanás a koponyára,§e: áb§§§-t a7. §emmi" Pajtás *.- mondotta.órl yigt.!lal íiejbe !

,l;ii§, .];§

t,

** Hr:6y rnik * kívánság:ri. urarr4 a2 a rn8ga iig_v*c *-
vitl*szoiia t kallitirn3,. * én azorit;an, megmonrlanr rrzi."llrrri-
nck rneg kcll lerrnie. lme a parancs; itt rnar*d.
_. --- L,legerlgedern, hogv iint bizonyos nrértekig nresíizet-

tók _* szirlt a a:risik, * de én alírzatosarr errgedelernéri
kör:yiil8ök; me,g kell mondanom, hogy enllem nem. §rrgem
az-ért §zetnek, nem tútságosan jól, hogy ennr:k ilz iireg
bödönnek rnásotlik tisztje legyek és on tuclj,*, htlgy legjobÜ
tudásour szerint rnegszolgálont a }réremet. ne eglimri- en-
Senl r}em fizettek nreg.* I{a még a kezét is ;issza tudná fogrri az ónkuplitíll.
Riach írr, eg1,liltaián nern vo]na p".r"=roo, ijn e.llen
,f_elelte l. kapitánr,.. ---. stntnti ketlr.ent rejtúl_\,ek. rrregfejtési.n(ornr a IeJcnl, azert bátor l.ag.r.ok kijelcnt eni. hog5: jobban
tenné, ha a forr,ó levesére lújtatna. Bizonvára 52[|5é9 van
rrrár r:ink a fetlélzetenl 

- tette h<rzzá éiese.bb hangón tis
íóllriblral a tétrlira lópett.

tliach úr ,*zr.inlrarr rncgragatlta a karját.
],leltílve. hog_v iint gyilkosságra béreltók fei . . . _-

lrezdte.
lloseirson villarral al*tt szemlreforrlult vele.* Mi ez? * kiírltotla. -* .Micsotla beszétl cz.j

- Ug_vlátszik ez az a }rcszí,d, irmit ön meg tud órteni.** r,:ilaszolt }lr. Riaclr, rendiiletleniil a szemrlbe nózve.
Iliach úr, háronrszoi keitem :lt önnel a tengeren** morrdta a kapitány, 

- enn1,,i idő alatt megisrneríetett
eít§em; Iienrény és edzetl ember vagfok. rle anriimo§t mon-dott - pfuj, pfuj: -- azt rossz §iív ,ós siitét lelkiisrneret
rnondja,,Ha azt akarja mondani, hogy a íickil belepusztrrl...*. Itt mirrde,n biz,onnyall * móndotta ttiaclr úr.
__ :- Nos, uram, eleg elrböl ennyi * szólt }{oseason. -*
Kiiltiiztesse, thova akarjal

Iirre a kla}litírny íelrnerrt a léllcsillr. Érr szílllarrul hali-
satl*nr l.í:gig czl. a sajálságos besiélgctóst ós rrrrrst lát|am.
hog5, Rilrelr tir ullinirl'tlrr.|ul'és rilúgos' grirrnyni ie.Jig r,".i.i.
Bárrnennyire lxleg 1,oltam. kót clolgL,t rnrgii megje§l,eztenr,a koma }rc volt §zc§r,elye, miként á taplitnv ii'-eóízott ráils hos}'{.itiz:rnon u*gy .é.r."g*} ó.téÉ;"j;ibarátnalr llizo-
nyult.

_ Öt 1rerct:el ltó:ij}ri; kiiteltikeirnet ehágták, egy em:trer :l
hátára yett,_ lr hajó előrószólre vitt és egy: halorn" lengerése,
t:tliar<ira fektttett: nekeryl meg elsíi OÖÍgonr volt eÚliulni.

l6;azán felcrnelíi ilrzós voli, nikor új-bClt kinyitoftám e
§zcll}oltl il§ napvilágon, mp"g ernllerck társaságában taláiiam
tnngam" Az elírrész elóggé tágas hely vrrli. tel.e irgyakkal,
irrnelyeke tl az ernberek szoltr;álat rit,in lenn dohánvozva

Igy h,everttni it1 szánrrrs nlr;lorr á1, rnint fogoly és nem,-
csak _r.isszltl_yertem áz €8é-tz§égemet, de megismerlern tár-
saimat is. I}urva társaság volt, annyi biz<inyos, amilye*
nek már a tengerószek lenni szrrkta,kl mert olyan emberek
vrrltrrk, akik ki varrnak rekesztve az élet kellemeseblr terii-
leteiríjl ós * sorsuk az, hogy együtt hányódjanak ,a vihhlros
iellgeren, nernkevéstlé kegl,etlen gazrlák pírrancsa alatt. Yolt
{01tii} nóhárry, aki rnár kalózhaj,ón is szolgált ós olym:n
dolgrrkat látr:tt, amikről beseólrri is szégyenl voltak, akik
a haditengerészetből szöktek meg ó§ * liirrok a nyakukon
voh. arnit ,el se titkolt{k: valamennyien, hr:gy mondani szo-
kás, ,,derűre-borúra" * tegjoblr barátok voltak. Még nenr,
is vo,llarn rógerr összezárr:rr velük, arnikor kezdtem szógyen-
kezni első ítóktem miatt, arnikor rigy irtóztarrr tőlúÍ; a
Királyní1 Róve htíjrlhídján, mintha szeirrryes vrrrlállatrrk vo]-
nának. §gyik embertsoport stl rnenllietctl€nül romlott.
nrindegyiknek vanrr,ák hibái és erérryei; ezek a hajópajtá-
sairn senr voltak kivétel a szabály alól. Kétsógtelerr*üi a-ur-
r,ák voltak, ronrlottak is voltak. úgy hiszem, de számos eró-
nyük is vcrlt. Megesett, }rogy nálgyon kerlvesek voltak,
együgyűségük tülszár-n_r-alta i\z lilyarr frrltrsi legónyke
együgyűségél is, anri}yerr ón r.ollam, é-l valami lncsii'tet-
érzós is derengett benniik.
. trIo|t._köztük egy negyven óv körüli €ntber, nki órírk-
htrsszat,ült_ly ágyam szélén ós mesélt a feleségóriil ós gyer-
nrekéről. §alász volt, a dereglyéje elpuszlult ?s igy ÜÓny-
telen voll mólyterrgeri írtra szegödni. Azóta sok éii ielt ;l.
de"_iil nerrr_felejtetiem e!, Felesége, aki ,,hcrzzámki.pes ifjú.,
nrlktlnt gyakrrrn hangoltiatta, hiába várta vissza az-embeiót,
Többtí nern,gyujtott neki tüz-et reggcl ós nern ttajkálta a
gJ*erekeket, ha az asszony megbetegedett, 'Valóban, többen
ezek. közül a__szegény_rnatrózok kiizül, mint az események
rnajd mutaljírk, utolsó útjukat járták: a feneketlen tenlger
és halak martaléka letlek: halotakr:ól petlig nem illik ro"sz-
szát beszélni.

Egyóh jócselekedetek kózt vissza*dták :r pónzemet,
anrelyet köz,tük szétr:sztottak volt: lriányzott az összegnek
meg ,vagy egy harnarlrr, mógis nagyo§ ioldog voltam iele.
Reményked_tenr, hogy abbari ;rz országban, ihová utazom,
.ió hasznírt.fogom venni. Á hajó a Caroiina izigetekre indu}t:
ne gondolja senki, hogy ezt §zámkivetésnek óreztem. A kc-
reskedelern akkor ugyan nyofflott helyzetben volt: azóta a
gyarmatok lázadása és az Eg_vesült Álhmclk megiszervezése
folytán természetesen meg is szűntl Ázorrbarr iz én ifjú
kor<lmban még vígan adták-vették a fehér embert ratlszol-
gának rrz itJtetvónyekre és ez volt az a renrleltetés, amelyre
az a gazember nagybátyánl en§ern is szánt,
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A hajrlsinas Ransome, aki el,óször beszélt l,elern ezek*
ről az erősznkosságokrói, időnkint lrenézett hozzárn :r

kerekházból, ahol szobapincér volt ós felszolgált: hol vala-
melyik ósszevert tagjá,t gyógyítgatta néma gyötrelemben,
hol rneg kikelt Mr. Shuan kegyetlensége ellen. Á szlvem
l,érzett miatta, <le la]z emberek nagyra tartották a főkormá-
nyosl, nrert ö volt, amint mondtákn ,,elrlren au egí}§z ka§z-
nilrnn az egyetlen hajóási szakértő ós ha józan volt, n€m
is volt crlynn rossz €mb€rlo. Tényleg, én is láttam, milyen
furcsa elltntét van rr kót kormányosunk közt: Biach úr
mogorva, barátsírgtalan és nyer§ volt józan állapotban,
§hu&n drr m€g a légynek sem vétett, kivéve, ha ivol,t" K,é*-
deziískiidten a kapitírny felőt is. cle azt mondták, 9u víl}"
ból van ós ha
iszik, akkor se vál-
tozikrajta §emmí.

Ábhan a kevés
itlöben, amikor

mcgengedték,
lrogy valamit a
Irtag{rrn ernbersé-
s€, vagy hel.ve-
sebben mondvá,
a magaín gyerek-
sóge szerint csele-
kedjen, rniuden
lehetőt megtet-
tem a §zegény
pára, Ransome ér-
dekóben. A lelki
világa aligha volt

egé§zen emberi.
§emmire §em em-
lókezett, ami
tengsrre szállása
előtt történt, csak

annyií- tuclott,
hogy apja órákat
készített és a nap_
paliban volt egy
seregélye, amclyik
a ,oThe Nortlt
countrie" kezdetű
dalt tudtafütyülni

\al_

millden egyelret kiszorítcltt fejélxít a szerrveclés és a kegyet-
lensógeli óvei. A szárazföldrő:l, íura fogalma volt, arnely rr

tengeré.szek elbeszéléseiből táplálkozott: az valami olyan
ürely, ahol a fiúknt a ralrszolgaság egy neméLre liényszerílik:
ezt kereske<lelemnek nevezik, §zonban az inasokat állax-
dóan korllácsolják ós undok börtönökbe hajigálják. A vá-
rosb*n, a,t ő elképzelése szerint, miuden másotlik ernber
kelepcet állít a tengerésznek és nrinderr harmadik házban
elkábítják és rakásra ölik őket, l'errnószetesen magyaráz-
tam Ireki, rnilyerr pompásan megvoltam al.o§ a szárazfiil-
dón, rrmelytót úgy íólt és lrog3., mil.ven ji,l tápláltak és
nrilyen gonddal tanítottak barátaim, meg sziileinr. Ha óppen
sajgott a friss sebe, keserves sírásra fakadt és eskúdözött,
hogy megsziikik, de ha szokásos bolondos kedvében vo|,t,

€y még irrkálrlr, ha a kerekházlran egv pohírr sz.eszt ka-
pott, kigírrryoltá §zt a szeszélyét,

Mr. Riaclr szoká,sa volt - Isten bocsás§a meg bűnét!

- lrogy itatta rr fiút; kétségtelenúl jót akart, csakhogy
amellett, hogy rongálta a)|. egész*égét, egész életem leg-
nyomorúságosabh látványa volt, mikor ez a szerencsétlen.
elha§yatott terrenrtnrtiny tántorgott és értelmetlenÜl rrg-

rált és locsogott, nen tudva mit, Némelyik ember neveti{r,
de nem mindegyik; némelyiknek arca elsötétült, mint iel

viharfelhő (talán a ,saját gyerekkoruk vag_v- saját gyere-
keik jutottak eszükbe) és rászóltak, lrog1: hagyja ábbír €zt
az esztelenséget ós tórjen ,iintudatra. Anri engem illet, ón
szegyeltem ránézni és a szegény gyermek még ma is kís+*l
álmaimban.

Meg kell jogyrznenr, hogy az egész itlő alatt állandílarr
szembeftijt a] szél ás a Couenunt le-föi hányódott a szemlre-
jöwí hullámokr:rr, ú,gyhogy a csapóajtri jóformíin állandóan
zín-a volt ós az előrészt csak egy g,erentlán csüngő, im-
bolygó lámpa világította meg. Minden ember áliandóan tlo}-
gozott; a viírlrlírkat óránkint kellett igxzítani yag.v kurti-

tani, az erófeszí-
tés letőrte az em-
berek kedélyét,

egé§? nap §e§ze-
kedtek, zsörtölőd'.
tek egymással.

minthogy pedíg
nekem nem,; volt
szabad lábamat t
fedé]zetre kiten-
nem, elképzelhetií,
nrilyen unalma§sá
vá|t az életem és
nennyire tÜrel-

metlenül vágyóti-
tam valami vál-
tozás után.

A változás meg
is jött, mindjart
elrnondom hogye§
de előbb el keli
ile§élneru beszól*
getésemet Riach
úrral, arnely egy
kissé bátorságol:
öntött lrelém nyo*
moríl§ágorn elvi-
seIésóre, Egyszer
kedr.ezően besze*

is volt --- lrrorrtlotta. szelve jött ,(nlert
Józanolr lclem §e

nézett) és ón- kérr-e titül{tartását. elrtrontltam neki egósz
t ört énet emct .

.\zt r,álaszolta. hog_t- ez úg1, hltngzik, mint valarni bal-
lada; ő mindenben meg fog se3íteni, szerez nekenr papí-
rost, tollai, tintát, hogy írhassak Canrpbell és Rankeillor
uraknak; és. ha igazat lreszéltem, ő tíz az egyhez kihúz a
csávából (.azok segítségól,el) ós'visszahelyez jogaimba.

- 
Adűg pedig -_ bátoritott * legyerr helyén az eszed.

.'§em te vagy egyetlen, mondhatom. §oli ember szedi a
dohánylevelet tengerentrll, aki a nraga pnripáján járhatna
saját háza küszöbeig; igen sok van ilyen! Az élet pedig a
legjobbalrrrak is szerencsejáték, Idenér,z tám, apám föld,
birtokos volt; tóblr mint félig orvos vágyok és íme. Ho-
§eáson rángat pórázcln.

Úgy éreztcm. iltik kérqlé§t tenni az élete fol1,ása felől.
Fíangosan füttyentett.

Nincs történetern és nem is yolt '-. lr}ondotta. *
Szeretem az izgalurat, ennyi az egész, ._ Ezzel kitántorgott
az elörészlxil,

(Folytatjuk)

NiIlcs törtérrelent tís t)em

frz lroüalml ll$t p{lyfu0lltOz !

Az Iroda}rni I{ót;janrrllr elscjéll lezárt pályá-
zataira bedrkezett i}38 pályamunka tis pedig :

Vers .. 193 pályamű
Könyvetlátásí teTv,.... 5,,
V. L.-lrírálat 6 ,,
Legnaílyobb cserkészél-

ményem ..... t2 !,
Florrnarr való ez azidézet ? 13

Á számoktról is kitrlnik, hogy az elblrálás
nagy murlkát jelent. Reméljük. hogy a
február elsejei számig elkészülünk vele. Áz
elbírálás azéri is nehéz, mert a páiyamüvek

szinvonala ** Iagy, ószinte örölirmcl írjuk
le * elég nragas, Ig,v az is meg fog esn .
hogy egye§ csoportokban díjazás nélkül kell
hagynunk olyan pályamunkát, amelyik a
legszigorúbb rnértéket is megüti. §zeket
lehctóleg azzal fogiuk kárpótolni, hog_r: mű-
sorra tűzzük valamelyik irodalmi esten s
cz esetben jeügés leveliikel éppen {tgy fel-
bontjuk, mlnt a nyertesekét,

A2 Ofs26gos Vezetítiszli TestüIeí.

}l, Cs,-rrregbeszélés . " ",
}'. M,*megbeszilés. .,,,.
Az irodalom szerepe stb.
kedverrc írónr .

Szabadtárgyíl novella . ..
üserl<.észnovellai" ., . . . .,

t*

(;

19
40
24

pályamíi
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§a§ffffi§Ií Á fiÜmfuruÁnfiK
Egt }tüiüs"yí }rír letkettetle & ,kívárrcsiságu,nkat, A

brassó.l i:s * norvég nagltáborról már ha.l1olt,utrk, de kik
kipviseltól< a ínagyar színekct az angoi, észt. íinn, franciar
és tlsztrák tábr:rokban ?

T(itlyrrruozt,uk őket, 
*

A nyugatangliai e serkészr;k pIymauthi janrbrrt,eejálr
Márlri 'l'atná§ i:]2] és Eszt(j Z<lli (64} v*tt részt.

--*,Á l,ábor fén"vpontja ** kezdi ?amás -- a llaily vr;lt,
szóval ünnepél.r,. díszszernlr,r. Megórkezett Ltlrd §Iumpton.
Benrutat|ak lteki s ő kedvcsen ellreszélgetett veliink ;r

.|$ttttlzeti \agltáborrril.,,Sohasenr fogorn e.lfelejteni"' szól t,

*. szinlén jelerrlevő táborparancsnokhoz ,,azL a napsütóstrs
dólr:lőttöt, mikor tieenkét*zer árvalány}raja§ írtagyar c§ef-
kész vonult fel előttenr a l*gnagyobb fcgyelnezettségget."
§agán a Ra/lg_n azonban ntig nagyobb nreglepetés órt.
}3. P. niegszerqiéltt a csapatokat. Mikor felénk közeltlíleti
lni t:rga<lás '_ erősen rlobogott a
szir,ünk és olyan feszcsen áltrtrrnk
vigl,ázzban, mint nrég soha. A
]lenlrrtatás után vógtelerr ked--vességgtti szóba ereszkedett ve-
iúnk, }íegkórdezte, hog}.. mil
jelenl. Zoli rnellén a lrtilén,ves jel-
vény. Megtnondtuk, hogl, a
spalai janboreo jelvénl,e. Aztírn
hozeán írrrilult : ,,Please brin.g
,my lauc t.a gaur *ttntry -*. §ue*
1,otettel üclvözlötn hazárlat !'n
:qon<lta. }íég hangsúiyoeta a tá*
borparancsnok előtt, hogy tneny*
nyire szereti Magyarorseágot,
aetán elbúcsLrzott*tis t,ovább rnen1,.

Északrln ismót Átányi Isl.",
rlún járt, ezLrttal cgészctl a?.
Eszaki JcgcsLerrgcrig lrat olt tlr
§agel Edgár or§z. i, r," társasá-
gában,

* Az észi táb*r.*- rrre séli --*
Haap*aIrl mellett, volt a {enger-
pafton egy lenyő*rdőben. §z
vrllt a tizedik iszakeurópai ferryŐ-
erdő, nrelyben 1,41aha táboroz-
tam, mégis egészen más volt 

"mint a többi. Ityen nehéz fenyő-
illatot még sehol senr éreztem.
Minthogy atáüorba kétezer részt-
vevőt vártak, tábori munkák céI-
jára előre t<ivágtak kétezer lát.

liósöbb .kicleriilt, lrogy a r:scr-
készek a, tábor alatt jogtalanul
kivágtak móg ezcrnyolcszázat,
lls tz crclő tntlg is ol3,alr sűrű
rnaracit, minl ühogy a képen
tátlrató" lj[arreln rlztán ttibori fa-
ópítmónyekben ncm. is volt hiárry.
Eleinte, míg parti szól v<rlt, zír-
golótlturrk,hclgy a tenger egy kíesil
messzü rr'an, Erre megfclrdrrlt a
szól és a tenger csaku§Jian közf-
lebb iötl hozzáttk: má§n&í)
zászlófelvorrásnál mtrr bokáig áil-
tunk a, -iengerben. A finn tábol
Nalat:lalí rnellett volt, Naantaii
tengeri {úrdő Nyugal-Finnország-
ban. hotnokstrandjáról híres. Yan
ilyen finrr köznron<lás is : fénylik.
mint Naantali napja" Hzekutárr
nregnyugotiva lá|trrk, Iro6y a part
vóriis ,gránit,szilitákbóI áll (a ho-
nrokstrand ncm lehtlt nagyobb.
mint. a Cserkósz}ráz alapterület.c),
az a lrizonyo§ nep pedig sárga-
rózből voll és egykrrrahiresYalti.s
Gratiq.e kolostor bejáratát diszi-
tette" Ebben a tábclrban Inár
hárman vrrltunk magyalok § a
létszárnnövckedés kiilönöserr jót
tett tábortüzi szerepléseinkrrek.
A tábor parancsnoka különberr
Ukko Kít:istö volt, az, aki a Vitéz-
sé§i Érrnct írta.*

Minthogy a itaneia protestáns cserkészek W'albach-i.
táboráról már lre§zámolt Seabó Ernő a Yezetők Lapjában,
ezrrtán Bogsch Árpá<lol {16) kerestük fel. aki szinlénii,ancia
cserkészekkel táborozott, a piróneu,sokbart.

** Ilrdekrlsen kezrlőcltilt ** nondta} ** trgyanis épperl
július 14-én, a rrenyeti únnepre érkczterrr Párizsba és egy
tilntetö törneg kűzepóbe kerültern. §{ellettem munká§-
asszonyok vonul|ak vörös zászlókkal. Néhány nappal
később pedíg jómócl{r csalárlok gimnazi§ta eserkészfiaival
térdeltem a laurdesí búcs{rjáró barlang előtt s a c§apat
gyóntatópapja elcsukló lrangon szólítoit intára ,,a nehéz
belpolitikai helyeetbe jutoti hazáért, amely nrosl. olyan
szomor{r időszakát éli történehének." Igen, ebben a tábor-
ban mindenki mindenn,ap álelozott., reggel, délben, este
hosszü, énekes imákat küldött Istenéhez. Táborunk egy
szűk völgy mélyén (de így is 1500 m rnaga§an) feküdt,
szinte fiiggőleges sziklafalak köat. A völgy felső, kiszélesedő
végén havas hegycsírcsok fehéren vakitottak a déIi spanyol
napban. Sokszor azonban rrapokig ültek a nyakunkon a

B

t

lti - }ii iidVíizli:tril kúlrli il ulaí1}.il"0klra k

.l' haap:alui fenyócrdő

á haap§alrri i,tngcrpartolt
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{et}rií,k s a t.ólics .kiid.br:n ;nintlcaiilrk r.lags-Jritlti§ lr:{l. ,t-l.cg1,
ettől rrregmentküljünk" né}rírrr"yarr ruc§nrá§ztltk e il:ii}8
r.lét,{r nragás Tllgrr.ernal t:sircsot" U'tunk g!ee:sertlkcn ál
vezeltLL, }rrrl dcrrnesztő szúlbcn, hrr[.r, ulyan tűzií rrapsiitál"
ben. lrogy hátnlani kczclett a bőrünk. i\. tr}iróne usok szópságtl
óppen *rbban rrljiik, hogy *gyesitik a txa§§§ bcgység iirökkil
hav*s i:szakiságát a lagyügó nap ós ert3-hc ltvr:gij {léli-
sógfv*l.

'J'ábor á Pirerxeltsokbirli. tl}iJ§

Az oszlrák katolikus cserkdszck tá[rr,rrábalr ii§§z(_i§*[i
.1,78 magyar cserkósz fortlult meg, rlc csak .í5 rnaratll trll
végig Kozrna i§tván X. ker, től.itkar l,ezsté§ó\,tl. Ő beszélt
nekünk a táborról:

-* Olyanfóle táborftelyürik -vtrlt,, rrrirrl üödöliőn,, r:sak
most §ciü,drzenberg }ierceg laxenb*rgi kast,él3,,ának kertljé-
ben táboroztunk. Ér<lekes votl i{rlius 20-ika, amikor lr i.áb*r
Einkehr Tag-al, lelki napol tarlott. {§tril,ás kijrn;el:ct
fejezle be. Tündérí látvány volt. }íásnap nreglátoga1,oi{
lrennúnket In-nitrer bíboros ós magyar sziival búcsűzot,t
tőlünk :,,[§ten l,eletek, viszorrtlátásra Magvartlrszágttn !.'

§

}[i i. trrrt;súxunk
i;iáiiiiizunii *, M. Cs"

a i{úlliild;árr\ktril, t,tldig is. tttíg itjr:.i
hasábjailt l

: J) l] l\,

Az n*ztrirk lilbor *§yik rds,_1*:i:* L1l&crl1bt!!:§bi1*

Í:]szL tálrorkat)U i li}ii!}§al!l lrrlrl

Hirt mond a Kabozo§ Did&
.. , A Kobozos Díák üzeneie kcresz-

tril-kasul bejárta a ma§yar íöldei és
rnost a post:r garmadriva} hozz* a lc-
velekei, melyeki:crt a csapatok k(izös-
sógünk e}é tárják, }rogy merrc, },tovii
visa útjuk a rryár:on és ki mit Fizándé,
kozi}i áíólni * nii8}, magyer ínt,llt-
ból..,

Ime, lla,lljátok!

. _\ \, r,rerkészkel,ultltttek ;i go,
,lr;iiili l:1riis tcr'ülotéri szikr]ó c5a|!|itai,
e +i, 1tÁ. -r4, ,h&, Eis.. S1:, !{g. 9i1.
iji;. !t]| és * 94li_asok ]árrctáborbrl
száiltlt.k lltrrrrh&rry t,idékén. _{1sópe-
tón1 . tsárik, Felsöpetélr_v, D jósjenő.
Nőtit,,:s, Nr]lcsa ós liomhány közsógek-
ben. Táborozásuka,t 1I. Rákóczi íre-
|ent: csatá.jftlr,§.k emlékér,* szerrtelik..,

. . . .\ ']8rös {r§, cs. Diósg_víir rrrelleíi.
Kirá1l-kirton ver rnairl t,iibort és az át-
élendő csr:lekrriónyt lgazságrr* Máty*-
sunk iLiejéből víllasztia . ..

. . . .\z :}i!}. ,,'{'ct§iolv Pál" c§, cs.
rillti, n-lrljti ,*nzs4& i.áL}ol,t rer}dsz §á,<:s
§leg.}.e teriilelórr, rniliözbe* névadilja.
Tonitlry Pril úrst,k kr_l1ostori ólet(lt, or-
szágo-§ íökapilárlrryír választá,sát ele -

veniti mcg. aztrin követi cr, hadra keií
órsek irtját Rácskári át Rátára, aho!
1526-barr ir ína.syar traclsel*g íőr,ezó-
ri:ú] váiasz.iották. 1\ táborozá,§ alap-
já.ul szolgáló törtónelmi esemérryek*i(itr)ácsy Ir,én: .,l;t,kclc vőIcgen;,ek''
t,imii rcgélryérrck l lI-i]( köteitiből és
dr. Lrrkinic}r Imre: ,,Mohá(si emléi{,-
künyv" círnme,l rnep{je]ent munkáJábci}
rryert adatok, leírások nlapján é}liii
le1,

,,.Á 1I, cserlré-*z,.kerület zamp!éni
intézóbizotiságárrak |ratáskörében dol-
goz,{l nW, 2:]Á, 938, Vi&, 762, 764l.j, ?íi8.

:;: i.] i,, ;ir-.7., 111r1 r,.11rutok S&
l,öspat.a kot rgiasztva i<iinriillási i:*
g}-ulekezési trelyü1, I1clclr:o;gcllaszi-,
Fell,qőher:eckc lonirlott ]á,nciá}tr:rlx:.
szá,llrrak, egyrészt a Btrdrog partj$n,
másrészt a kózeli lregl,eken, }i*gy ;r.t,

éllie^gsólt lI. §ák.óczi Ferenc vezórlő fe"
jericlem kuruciiin*k óieiót, A tátloru-
zás ir{tje irlatt hárorn l1.1pr:t t'alü,-
merrnyi c§inpí!t Sár,*s;ia,takc;rr 1,*l,i fr,i
iarryájái. }rrrgy eljál,sxzcrr valilritll.yil"
nagy kul,ttt íegyvertényi, iizen ii- nag1,,
*.rárryír láirolllzil,son tr, zenpl,iirii i:-{l,
patokon kivrj,l nó}rlrrty rrriskolt:i {itil ,

pat. azankivüi ri ]l,?!-es ,.lil,ő". r,al*,
mint alz e6ri ..l,}o}lri" r,s,-,lkészcs.,r1-l;r.t is
r,ószt vesz,.,

,. " ;\ li. cserliqs;:kel,úlet egy,es csi;-
patai ligerlien iitik rnrijci fei sátorfáju.
kai ö*szevotli láboíhilli , _

. " . A ti§"'}-as t:, .s. I}urrtföldv*,rla
utazik és a piskii úlkozetct vál;lsztott:r
dtólentlíj *seirrénr,til . .

, . . E-c vógezettil örörrjrncl adja tut1-
llira a Kobozos Diák mint{e$kinek,
akit érdekel. irog5, a kóv{,ikező. vala-
rntli5,ik sz.ánrunk6an egy ér,lekos, a
törlénelmi táborhelyckre voriatkozti
cikk fogja gazdagítani rr Magyar.
C§{rrké§u szárntalan, pompás olvasni-
vaióval törnött lraoál-ijait . . .
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AMER|CAN YIATOR NAFLÓJA(r6}
Az ,,.{.mericarr Yiátor" {nugvarul ,,ameriki)i utaző"} álnól/ alá

re.ltóző magyar világjáról ulazá§i szenv€délye Dél-Amerika legcsodá-
tatosabb, le8yad,teÉiórryestbb, rle e8},ben lesl,eszcdelmesebb viilékeire
Tiszi. Rendkivúl érdekes naplóiát a }Iag,r,ar Cserkész §z€rkesztő§égÉ
megszerezte s l936 ír:brulrr 1-töl kezdajdően súrozitosáJ) közli. Áz cd_
digiekben A;tlericRn vitrtor leirta, ltogyi,n szerzett pónzt kat.lndos uia-
záálloz, mint .Irerill[ össze 1Rr§aiY5l, hb35,an készüli le! az expedíc!óía.
hogyan érkezrrek nreg t,-Zöld Pokol'. }iátárvidékére" céljuk-kiinduló-
pontjához. I"éplert-nyömon ujat}b és üjabb kalrandokba bonyolódtak.
§okszof {orogtair ólctve§zedetemfPn. }íost is e8y izgalínas és veszólyes
kaland Járadalm*it 1ribenik ki, aztán nekivógnak a sós pusztaságnak.
Ujlb}r veszcdclrnek árrin át§ágják magukat ir mocsaras ördő§éíaen.

Egy fűszlil se rezdiilt rn€g § sátrak körül, ae ég ü§illá"
§ús é§ c§iind*§, nrint egy faiusi alkony, a huliámok mógis
zfigvir roh*rlgálnak mindenfelc, §g.rlet azorr}ran megfi§yel-
tem: il iirrl!árnoknak nenr volt ltlcg .rz lr ie1.|egz_etes szélhaj-
toti* aiakjuk, a ietejiik nem t§réjozódoit. Irrkább víz}röl al-
ktrloit, sz6les dombok volták ,ezek, de azért elég magasak és
{ltnr ke},é§l}ó ,r,eszélvt,sek. 0sak abol paft{}i ért, ott c§epko.
riott €s §i§tergett,

§z ;r külöriös élrnérry termósz,.etesen kivgrte §z álmot
§zemiinkből, Áz éjszaka hátralóvő réxzót ébren ttil,tiittiik.
figyelve ezt a c§odálato§ ta:r.,at, A, Iago lrajrralig §zünt€lenül
háhrrgott. Bkkor alábbhagyott e, §z§.rt€len zrlgás 8s e tó fo-
konkdlrrt visszavonult.

Iin a küliinö§ !,ih{r lephette me§ e yarimarhákat és iizte
r.issza ü llampct de §rrlinrrs belscj,óbe, Reg.get öt órára visz-
seavanl:}t a tó rfui medrébe § au egó§znek olyan képe volt.
rnintha senltni§ettl tiirtónt vohit ilisza]lia. f)e rl partlneltii
pusztuiás minderrfele rneglát§zott, Á nri r.észünkön, tekin.
tettel a terep magasodó voitára, csak háromszár méler szé-
les szalagot lepett el, de talílliunk később olvan helyeket
is. ahol kilométere\re beesúszoti a szárazföldbe és ott is
íníiradt. magyarázatát adsa a rengeteg pocsogónak. nádnak.
ingovánvos sárterületnek,

}leggelre a rnoszkitók épúgv diin3tek és szurkáitak.
nlillt ar:€lőtt, a levegő époly metreg, a napfény épolyaa ha.
sí{íl volt. mittl azelőtt. De a jacarék eltüntek] .{ oart régi
V$$itlá, ailt€rre e}látiunk, síma és elhagyatott !olt, azok a
,jellegzetes, í'ekete ós szürke csíkok, mindeniinnen hiányoztak.

Dóiutánra azonbarr * ínint€gy l,ígasztalásul - visz-
§z*§zállingóztak a ,,jófogi'r" Iegóny*k. í{em látsz"ott íajtuk
á ro§§aul eltöltött éjszaka izgalmn. Nyugrrdtan másztak kr
a napra, mint egyébkor.. Továtrb csinálták azt a különós
szcnrlólődést, amelylrez az egé§z világorr a legjobban érte,
rrek. lfzórt is szentck Intliálran.

Itt ar,<lnbnn a lakosság felvilágosodottnbb. §tt lövik le
őket, ahol órik, Már azok, akiknek puskájuk vfin, mert a
nyilazás a krokban humoros vi§§zbangoliat ke}t. . .

Lago Rfia, . , vajjon lrárryszor csinálhat,ia meg eE;y ér-
}ren ezt a mutatványt?

Á köl,etkező éjszakán a mozl aggodalm§i ellenére nenr
isméielte meg a támadást a tó. Ugylátszik a fríss utánpót-
}ásra vára_kozott. Az azután következőn §e§} törtérrt §em,mt.
amennyire e8í, a tótól távoli dolnbtetörő! a fuelyretet meg-
ffgyelhettük. Bizony"os azonlran. hogy volt rendszer guekberr

a vrr lkirnikus ki tiiltisekben, ilírlha ezt rnegíigyeléseimtrrel lrenr
is támaszlhatoru alá, Késöbb ast halJ.ottam, hogy a tó mirr"
den hónapban egy§zer szokott kiörrterri ilyenmírdon. Megesik
azonban! hogy kótszer is megcselekszi. Mások §z€rint mÍn.
tten kéthé'tlpn €gy§z€r. . . szóval elég gyakran.

Harxradnap hegyei, órtűnk. áklrora lehetett, rnint a
János-hegy B*clán, Szóp, er<lös, fiives, viríigo§ nlasszívurn.

}legnéztiik a tórkóp*rt" Az iránytű,,,el foglalatosdoktunk"
Yégre nregállapítotttrlr, hoíiy e, lelret a trIinha"

-- Árany van a hasában, .. szóltam ode e, *ngolnak"
Cook megtapogaila a szájában csillogó aranyfogakat.

Aztán egy zsetr{ii,kröt is elővett" Yégre megnyolnosatta a
saiát hasát, legyintett kezóvel és ktlmoly*n kije}entette:

- lmpo.ssible, . . lehetetlerrl ,. .

_{zt hitte. hog1, az ő saját hasában van arany!
Ez az értelmes utánvizsgálódás nagyon megvígasztalt,.

Ilalálos korrroi1 ságp,al szememJrctr lry-rrjtottaur át neki e§i\.
kapát és egy ásót. Öt perc telt el addig, amíg rneg€rthette,
hogv nriröl van szó és barsogóan nev-etett föl.

Szirval kitűnően rn€géítettük s€ymá§t!
F)gy eárt edénykét is zsebredrrgtarn, rnely igen nehóz

volt, tnert higanyfürdő volt benrre, :rztán elindultunk pro*"
pektcuüodni, *hogy általában az aranykeresést neveaik. "ío-sét a siltraknál hásytuk.

Természetesen a prrskákrril sern feledkeztünk meg" *
Remingtont mo§t már teljesen seánrításon kívül hagrytu,lr"
egyrészt. mert á töltényei elfogytak, rnásrószt, mert rógi ds
megbízhatatlan puska volt, vadászat, vagy ellenséges t{rnm"
dás esetén. Á Lec-Enfteld tlinc]err iekintetlren megfeleli,

()tt kírsztunk. másztunk verejtókezve a szilrlák közt. ltt
felcsákányoztuk a földet és meg is taláttuk az aranyat po§-
szemsk rrlakjában. A lriganyfürdő aljára lesültyedt n€§yec,*
rtollár érté,kű afafiyat onnan kihalásztuk, üsszekalapáltúk éu
kót apró lemezt vágtunk ki lreliittik, mell,et Boiiviára és sLú_
n}rogjaira való örök enlékezetiil eltettünk," A hegy tele voll
porarirnnyirl. Ha itt nagv z.tizókkttl a vizet 524 rnérföldrííl
idevez,el.r,e dolgoznírnak, kitermelhetnének ogy pírr kilót"

Áz aranykeresés így krrdarcr:t vallott, Lelőttíink azr:n-
lran egy womfut-o7, ezt a különiis, fölclberr élö, hangyafa!,ó
állatot. Ee an állat hang_vát öl, mi pedig megöltük.őt, n§ha
ir hangyrik e}ég nagy ,szírrnbarr jelentkeznek sírtrainknírl, Nóhlr
azt is megtettük, lrog_v a meleg ellenére kör,öskörüI treföldet.
tük a sátrakat s a bejárat előlt raktuk a tüzet a hangyák tá-
voltartá*a céljri}ót. Néha ott, alrol bőséges víz volt, vízet
forraltunk ós leforráztuk a sátrak környékót. Ea nélra haxz_
nált. Á wambat szürkés,barna, bársony,os lrundában lruj-
kál a fö}d alatt a lrarrgyák után. Á trúsa jóízfi, de ehhez ért-
hetetlen okokból, nasyorr ragaszkcrdik. Ugyanis mikor ulírr
halottnak hivérr öt, lenyr'rztuk, rneg akart *zökni.

A *elmbat állahdóan a föld alatt éi. Csak ritkán lxljil*
ki orrnan, tötrbnyire ójjel, vagy a kore hajna§ órákban,
Ilyenkor teslről eji.ik el. Nekünk különiis szerencsénk vnlt,
}rogy kinn kaptuk és egv gyor§ lövé§§el elintéztiik.
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xII. F§J§Z§T
Ríberultábul

A boüvi*i lrelső selvínak igen ruozgal§as ólete van"küliinfóle .ftrrcsábbrrirl-furcsállb á]lo,tok nűtalkozt:rk ezeken
1 va.db.an dús legclőkön" ürrnknak mr{r a,nnyira fájt a srívei's viszke tett a marka.. elhatároztuk, hogy'egy par napoltadászattal töltünk cl-

Egy este mulám, melyet a sátor előtt levö fáhog kötijt"
t:urr ki, hogy szern előtt legyen, rryugtalankorlrri kezdetr.

_ Cook nyugodtan pipázva emOizte* tírbori székén, de g
tlob<lgásra ti is felftgyilt.* Wild-eatef ".. * morogta, * nenl voln* kedr.e,oukanrccskát lőni sjr.] . . .

-*- Yes.* Akkor jöjjön...
Ovatosan kimásztunk a sátorrryiláson. kikerülve a tüa

|Tnyri!. _Iigy bokor védetme :ilait, a mula közeltltle kerültünk.á puskákat, ]övés-

stlgilf,*rr rnég egyre rc§z&ett:tl. i.,gr- tlrijselrh,.ijrkil]1a"vú1{ly{}-
rrrás kiivetkezlében etiiállr. íóli;; bii'*l.rritt sel,et krlrtleit !l ;i
bestia. \ralószjnűleg l'tltépre tr lz abtrr5l kilzir.árgó r.érl stívi{.

Josórrak kigdl*.m._rrrásnap reggel a pararrcsot, hogt *z
íllatclt preprrrúJni kell. José ;rzoni,.an i tlnakorloit iőzze"
n}lulnl. En Dfntflr] Itrit +dtr, ir<lg.r.' eIíílitlrzítrcrrl. I-]kkrll.irzc}ll_
ban_olJ,an penetiáns szag iiti.iltr: rilci{ urlon]i]t. llo8\, ttItdt:f-
ra] {bl,drr]tam el. Á szag olyan crős r,Ólt, l og.. ntnri]iak btlg3hozzá nem nyultrr*k. hnn,ern r:lya}r sietr,e" kr;lti;ztem el "a
körn,r.ekról, amilyen §y§r§an mah lehetett,

.A nrásrrrlpi tá}rarotírsrrál xrár egy egész sere5 ór.i:is de-
ner,ér riipliödött *átrun]r kórül. Iigv-pár le is r),iilott eg.otapir tetenrére, rnelyet Cook ltznap't,;tt" tnaia.r,eszétv miJtr
ne-m líjttünk rájuk, h*rrcrrr kavicsrlkkal eit{obáltuk óiet. Kc-siibb mégis nregkockáztattuk ;r }iir"ést. I(ót it5,err rnz.attaür
szárn_r,aztunk meg. ülnrerrtek trrindakeitetr s a tii]llri is ve-
lük. nagv rnegkí,innveb.bülésüniire.

,{ tapir, d:lcítrlr hos,szú ils mltzgtlkrrrt, 
íi,#?j;oti3*l:il:re kószen tarlot-

tuk. IÍn §zcme-
imet annyira ki-

meresztcttem,
lrogy egy oukafÉ_
]ét látlrassak, azl
biszem azóta egy

félmilliutéterrel
kijebb állnak. Ott
hallgatóztrrnk egy
jóideig a bokor
áljában. A 1ó do-
bogása és horkan-
,tása, hírtelen meg-
:ísmétlő<lött. Yz
nem orrka ! De
akkor nicsoda ?
Á mula folyton
ágaskodik és kap-
kod.

Egyszerre Iá-,torn, lrogy amint
a2 állat jobban
.odakap szájával
oldalához, felszáll
róla valami.

*-* }Iúh. a te-
remtésit. Mi ez ?

Gyorsan fel-
kaptam a puskát
és utánalőttem.

Eltalálta.nr.:
§ivítva lrukott
le és ott vergö-

rt]vitl, sziir le rlj.
l3urrttájárrlrk szilrt
hasonlíl ;t szatrá-
ré}roz, anníll azon-
baIt sokkal tisz*
tátrli és csíllo-
góbb. lizt :rz ál:

,lat ol errc fc líl
,,alrtá"-rrak hír.-
jáli és a bcnszú*
töttek szirlaclnak
eliíle, }ra rrreglát_
ják. tjg.l.anis !},

nyílméreg nen} árl
rreki ós akárrnilyetl
nyilat fel §€fiI vo§z.
Csak a Lee-§nfield.
golyóját respek-
tálja" Ámíg fíaíal,
olyan pettyes, tar-
ka ruhát hord,
mint a fialai őr,,
curitibúban lát-
tam szclír.lített tá"-
Pirr_-rkat. arnint az
utcán szaladgá}-
iak és liatai crio]lil
gl,erekek nl,argal-
tak rajtuk. _{rány.-
iag könnl-er1 sze-
lídíthetók. lnc11_
többnyire j,_i han_
gulatbarr van-

dött a föl<lön nagyokat csapkodva.
Mi ez?* Hello.., a flintyl-mouse,".
I)enev,érl De ekkollit rnég életemhen n€m láttam. Nerrris delevér volt ez, ha:rem válami szárnyas nagy majom,

Annak látta a nloz,o 
^lárnpa 

gyér világítáia meiléit. ragptt
vic§o,fgatva lüt ós sziszegett" Vámpirl 

--

Vámpir? Mindenesetre egy nagyfajta denevérj 'fekirr-
tettei, arra, hogy nem fedezlünk fel nyakunkon sebhelyeket,
melyek vérszívásra vallanának, ezt állapítottuk meg. "Ez 

:r
kedves áll:rt azonban mógis vért szívott, La mindjárt'a rrrula
vóro_ volt i1 _az" A szegóny állat otdalán levii rryeregtörte se-
bet kezdte ki. Ezért kapkodott a mula jotrbra-Laba*.

- Mordedol ... * mondtE A mozo az állatra I§u-
tatva, melynek csodás karrierjét időközberr minden földi
baj ellen lrebiztosítotfuk. A mozo felemelte egyik szárnyánát
fogva a dög-állatot és a feje magasságába emelte. A másik
slá_rly_ryég {élig a fiildön hevert. A motded,or orrán patkó-
alakú_kinövés volt nrely egyóbként ezl a sakálfej alakot
méginkább olrútította, A szárnl,ak seólein nagv kaáok ált_
tak ki, mint a szárnycsoíltok folytatásai.

Megvizsgáltuk s mulát is, amely féletmében és ideges-

*"g"*rik o, agyagíöldet is, tiibbrryire *'r';,T,,",:i.,:iH§
táplálkoznak. Általában ritk{n kerbsik fel a seil,ákat, hlr-
nem inkáblr, az erdőben lllnek. }Jost is r,alahotrnao * i.nra_
.öóJ 

j9llek eltí; tnrely itt siitótlett előttünk. l.]z az őserdö tölllrck közt rjriási vadtarrya vrrlt, melyben a legtöbb ailaiújr
meg lehelett találni, ha rrg5,an az enrllernek kJtir-e volt me§_keresni őket. Ezen nz _ö§er<lőrr ugyar"r nrár kercsztiiljött€Ü,
de csak nagy szerencsóvel.
, Egyheti újabb ,,mulagr"rlás.' utár: nrirrden különrisebb
baj nélkül órtük el n legsöt-étebtr Yatát. T,z ol1.an bűzös volt,nintha c§upn, döglött rlerrev(lrrel lett volna teiei Persze, rrrtl-c9alak rothadtak mélyein. Borzaszt(l munka lehet abba,n tl
sötét kúszaságban el{íre hatolrri. Van ol1,aa perc is, ámikor
már a lrakflríó-kós srlrrr segíl. ós nkkor a-z 

"rrrbe. 
a iralálhoz.

vagy az iírülethez közelít. §{irrdeínek ellenére a Yata impo-
záns._ látványt nyujtott hatalma§ morabukeu fáival, melyek
kiizül nerrr egy érte eL "a sáz méter magasságot.

A Yatóual elértünk rr lakottabb résiekr.e."Ez alátt persze
csak aet }ell érteni, lrogy messzirőI ltíttunk egy-egy tanyát,
házat, néha egy-e{íy lovast. Ezek intqettek ii"rrÖÉiint,"*i
is vissza nekik, bár errel'elé gyanúsan'rongvosak voltai< az
emtrerek. ezért is nenr lrereslük fel tanyniÜt. {Fo|ytatjuk.)

Áranytartalmít hegyek.
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A,,Magyar. Csrrké§xro eltő pisztrá*gexpedícióia

,"#t,li'ítii,i,,,g.,ltr,,íl!l.ÍT,ti;1.x:li§&t
áz tmbef ds a szahad ttrmészet köziitt:
oktatvrr üditií ds jellcmíejlcsztő egJ,áráIll."

(Hermrn ílitlit

Y. F}]JF]Ztjl,
.A Főnőh: kilogia tt: első halut,

A liőnitk tttltrt *zírl sctrlrlit, csak iüt, hcl§} íiélyr:tjiink
ös mar,*rljutrk ltá{ul. ,\1inderr iedezóktll kihasznírlva. k-ijzel
loptizktldilr & p&r,thoz. Botja hegye félkör:ived it, lc ir levti-
áíőhcrr § a, miilégvlrorog csendcserl a]ílsz&ll il vizt:tl, rr:rintlrrt,
c5y 1tillarlgii akartta r.izeI irrrri. Áblra,n ie percberr olkapjir
ax ,&t. viszi icfe}é. ,1 Fő.nök rrroíoliár-;,l engr;tli ttttina ;r
zsinóri, dc csak aLldig. rníg szr"rbad szemmel }á,tja a, víz
szíriórr táncoió rnírlegyct, Hirl nerrr a,kad rú., Balkeaóre}
vissza,hiizza a ticlsszti zsinrirt --, nem tekeri fel" .*, egy-
}r,étszer megsuhogtatja a, tcve${őberr ,(rninl késő}:tr rnondta.
azért, lrogy a műlégy kiszrii,arl3orr), s (ljtrr, bevtlti.

A vizei nézgm. s a mtilógy előtt észreve§zerít it, §eil,t}ri,
kedő pisztrángot. }íereven figyeli rr legvet, Á lrőrriik scrrr
engedi }ejjeblr, Á pisztráng orrn oliiít tlrncoltaíja. ** Eí{r

W'üt*y,§**,,
ár'rtyék suliatr ei tr viz lrld,tt. u8}-a]l:1kko1, a lrötrük nreg,
rántja a botor. A iroi rrrc5rhajlik s a zsitlót,végén olt fit:ítrr-
kol a hat. ]1indenáror-r mtnekúlIri rrkar,. Kéiségbeesetten
irszik össze-r,i-ssza. A Fónök üra€:a.'it,a errieli a }totot, s te-
kerni kezdi a zsinórr. röl,idebbre. úgy hog3, a }risztráog
feje kilírtszik a r,ízböl, E,szrevehetően fárad a ilal.

--- Gyolsan eme}d ki a trálóval. de hátuirói. '- Szol-
giilatkészerr rohanok orla s há]ózonr ki a zsákmányt. Á
Főnók rnegf<rgja fclrér kendővel, o}dalzsákjábol elóveszi
a fogorvcisi csilleszi -q szakavirtolt kezével kiveszi a holgot.
§zalatt előkószitonr a lraliartírt. Á }'őnö]< becsúsztat3ri a'halat a négyszögletes i<is nvílásorr.

- Aztáu üéil/elj. rnert rnirrden 2ü }rtlr,tlben váltani ktlll
a vizcl,, küliirrösen az elnjí,rt. mí,t,t n liifárrlrlt piszírán<
reng-eteg oxig,ilnt fogyaszt.

--- Ki tudná,l-c ftlgrri most mir.t egy pisztrírrrgot?
kÉrrlj a, lTőnók, -*- Természele§er} -* felclcrrr önérzctcsctl.

- No, majd n116lgláljuk. Addig is úg-y*lj a j<ijvei-
kezókrc" Nerrr tudoxt, észrevetted-e, hrrgy horgászás köz-
beri a bot ós a zsinór }rb. 90 fokoi zár be. §{it gorrdolsz.
liiélt 1'

- Halvány foga,lmatrr sirrcs rílla. Aza,z,.. Meg-vr-l'':.
-\ lial i,áltg,atja a zsinór,t, rle a }_lot rtrgalmas és ui,:ina,
ila;lik. riszottt. trll tigy lartjuk- }rogy a bot rnelgtrosszalrlií.
tása legven e z§inóí {1{J0 frrk). akkor nent tit, sclnInit tr

tu3ainiassii3-, A lral kiszaliítja, magát.
- Fején ta];iltad a. szögcl. HÓzzáteszcrrr rnég, tro§y

akkq1 is ]eszakarl, }ra n€m iigyelsz tis a tral éles
sziklák közé írszik. 1}* ;rmellctl irrra. is vigyri,z.rri ketl, tlogy

a.b.bart ;r ptr"clmrr, rriktrr a lrtrl eröieljesen tisztri l\(:zll. ;l
motaltár"ol & u§inesot utáníl cngedd, mert külörrben hir"
te}en ránllr§ kiszakitja a iror§ot, a 5risztráng szájá't"ról..* Hát irut megfigytlted, mikor ,,bevágtanr"? fitíii}
függ minden. i\Iikor látotl, lrogy a pisztráng bekapja a
legyet, rd,&r$d w,e§ ű. botot. í*táltal megakád ,i hor'og a
l,ial szír.jában. Mcrt r&vasz állat a pisztrárng. észrevesei.
hogy rniitóggyol van dolga ós kiktlpi, Ezért kell rnegrrirt_
iani. szaknvelven szólva ,,bevágni" a horíiot,

-- szóvrrl rr, iralászat nrcnete a következó: §zírrlrelylrr
Iopózkodn1, horgot bevetni, vitetni ax &rrgl, rcfiegi,etni ir
iíz színéu, közbe:r ligyelrri a, pi§ztrá,got, újabb ltevctóskor
nrírlégyszárttá,s, ira bekapja a, legyet, ,,brlvágni", htlat ki-
ltirasztarri, pirltl,roz lrúzva ki'hálriztl.i, lrirrgot }civetrni, t,r

]ritlat t:rrtóba tenni és kész.
--.- Gondolod.? ;\zért nem j.s olya§ egy§zerű. Á íti§z-

triirrg treor ..harap" rrrinrlig miilégyre. Időjárástól, §ied€r_
alakulásiól. a hal nagyrrá.gától füg3. §zereti pl. a szöcskél
is. Ennek előny,e. lrogy nent pclntos lrevágás, esetón i§ rá-
trkad a lrot,o51ra, mert }iiszen ncm köpi lti, hanem lenyeli.
Háiránya, trogy ha rosszul teszed fel a irzöcskét, kónnyerl
leszedi anélkül, bog!, ráakadna.* De szereljiink íel és men_iünk tovább. l]z is szabályl
,,Egy trelyen rrégy-öt bevetés, áztá.n menjünk továbh."
Lrlj;ebl,l volrttluttk. ,\ völg_v összeszűkül, ,a víz fúggőleges
sziklákoll viz,csésszr:r,iien zu}rog lc, nagy mélyedést vájva
n ragri ttuk.

** Gyertltl]r közelebb a vízhca. de pisztrárrgáse mótlrrr
-- szó} a [tííriök,

Eg,ész ir víz partjáig loptizko<lunk. Nagyszerü lát-
vány íogad, Á tlup rásüi a vizre, a víz fenekéig belátunk.
Pjszlrángá,sr. §zíviink egyszcrro hevesebben kezcl tlobogni.
.\ vizbtlrr ugirtíri§ e§ósz regiütentje van a piszlrángoknak.
cle nenr árrr össze-vixsza, lranem szépeíi rangsor §zerint. 

^zirgóttoz le5;irör,eleblr íls |egnrélyebben az öreg pisztrángok

- néuem olyan 40,*.Irü centiseknek. -- Hátrábtr ós maga.
sabba,n a közepesek, mig a part fel,é a, sekél_v vízben ir
legkiselibek.

]

lAa elsö hatalmas scbespisztrárrg
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_ _ LátjáLok, ez _ a természet rendjc, A legerősebl,)ek
harcoltáF, ki maguknak a legjobb helyeket.. .-'-- Meglátszik-rajtunk a öisztrángfógyelem is.A főnök csak feltartja aá ujját § liiiris mincA főnök csak feltartia az, uiiát
vigyázzállásba merevedühk. Tekiilt€

mindnyájan

pikkely. nincs_rajta) k_ékes szinű lesz. Yajjal leöntve, főtt
krumplival tálalják. ]Vlondhatom, nagyon 

- jó. MindenLinek
ajánlom,

vu. FEJ§ZET
A__piszbdnghlF, _rcy napja ** Modern písztrcingász totna-
kőr _ A píszlrúnghalásr könlletuégei * A títokzatős D. F, 

',.. P*.:"9, ny|jas _olvasó,,_te mo§t azt gondolod, hogy
{O3syéte_t__a pisztrángász élet, Lógatjut Í zsinOrt, a rr'árráakad, ottbon me8főzik szépen kélire, meges§zük és oont.vége van. Tévedsz. Elmesélern, hogyan teli el egy nalunk
pisztrángás_z életünk közben. (Hiieles naptrÖr;eg}áeseii
alapján.) Okulj belöle.
_ _T9Fey"!99uo, mirrt minden nap, eZ is ébresztövel
kezdódik. A Fónök órces ökle megzöigeti az qitót._ A zötd haltartó nevében - szól csaba s tísáitani
t<ezli. a bakancsát. UjaPb zörgetésre egyszerre meggyorsulaz ütem. Balkezemmel borotvá]kozoni, a ;orlii"tesui-ködöm. Igy sikerül néhányszor alaposan megvágnorn ma-

gamat, de legalább ott nem
n6 többet szakáll.
_ ,Kisorsoljuk, lrogy ki

viszi a haltartót, sz(rróáttásba
helyezzük pikáinkat, akarornmondani horgászbotjainkat,
meqfelelő, komoly képet vá-
gunk § útnak indu]unk.

A mai napon a pisrtrárr-
gászok valamennyi közellen-
ségóvel alkalmam volt meg-
isnrerkedni.

Egyesszámrl közellensó_
giink a vízben v&n, alatto-
mo§an elrejtőzködve.

Ugy szokott törtéuni,
}rogy bevetem a horgomat
egy _szép műléggyel. Egyszcrre
aeghajlik a botom- vége.
Hurrá, me8van l -* ordttotr
meggondolatlanul" Rögtörrlelohad lelkesetlésetn, I[€tt
nem halról van szó. Ilyen-
kor brlsan leveteln a bakarr-
csomat, begázolok a vizbe
§ me8keresem az a|attomos
ellenseget - a íenl,őgerendát.
Ezekbe szolctak béleakadni
a műlegyek, feltünó elősze-
retettel.

Másik közellenségiink a
bögöly. Rengeteg van telöte

Tekintetünk a vízre mereds minden kis kavicsot, piszürángnak nézünk. Az agyain-ban kavarogrrak a szakkifelezé§ek, öreg pisz*ansálifuk
étzem magdm.vrúEu uóEéu.

A hegyoldalban vezető atsó kocsiúton halbdunk haza-
felé. Mélyen be ]ehet látni a füssélyes sziklák között tai-felé. Mélyen be lehet lt
tékzó patakra. Az erős

függélyes szíklák között taj-
miatt kiabálni kell" A falu

Ie,re..Nlelye_n De lenet látni e fü8gélye§ sziklák kÖzött taj-
t€Kzó 

_ 
p,atal§a. Az erős zú5á§ miatt kiabálni kell" A falÜ

IoutcáJán _olyan büszltén lépegetek. mintha legalább ís ón

_ Egyedül ballagok a hegyi,öwényen. A többiek fakép-
nél hagytak. Az első hatát,mindenkinek egyedül kell ki-
íognia. Nern is bánom, hogy

fogtam volná, a, ha,lakat, ' --- -'---
No, de majd holnap megmutatorn...

vI. FEJEZET
í{i|ogom az első halat * Műleggen a szrmed. ! * Jobbkézben

a bot, balkézben a hdló !
,"Áz ójlel ne.rn §okat aludtaín. Izgultam a mától. Ma"veszek először kezembe pisztrángbotot . . .

egyedül vagyok. Jólesik za-
vartalanul élvezni a termé- l

szetet, a maga§ hegyeket.
köröskörül mindenütt fenyő*
erdők ós hatalmas sziklaús*
kók. Aháttérben a §chaab-
spitze pipál, körülnyaldos-
sák a fehér íelhők. Megállok.
Eszembe iut Erdély,' szű-
kebb hazám. Az erdélyl ha*
vasok is ilyenek. Ezek a
fenyők. . . megismerem óket,a kopár sziklacs{rcsokat, A
patak is magyarul z{sg. Ott-
hon volnék...

Az egyik §zikla mögötti
csendesebb vízben egé§z c§a-
pat pisztrángot pillantok m€g
rangsorban állni. A vízpartra
hatalmas fenyőszálfáká ve-
tett ki a part. Bukdácsolva
lraladok előre, kihasználva
a fák árnyékát is, Végig
egyensírlyozom magam egy pár
latörzs_ön. Végre itt vag/ok
közvetlenül a vízparton. Á ha-
lak nyugodtakuak látszanak.
Ileveteln a horgot, sqinos, nem
,,szá|l"_- esik. A pisztráng-
soron látni, hogy észrevették

s milyen szemtele.nek. A teg-
nap is szívfac§aróan rezegteit

sttgtrúl 
- 

tem a műlegy9pet § eg}- nasya csalito de gyanus nekik
a,dolo.g. Cselhói folyamodom. Jóvat feljebb dobom a viz
IoIyá§ávaI §zemben. Csendesebben írszik leíelé. Most sokkal
élethűbb,. olyan, mint egy vízbe esett piitango.

_.._A pisztránghad egyizerre megélénLü. Á sorból ki-yáli§ !8{, köaelebb rtsiik. FesztilÜrr tisletem, au virrá_ítszik. Lejebb engedern a,csalit ; a kiseUfiálr ktiztil egy hir-
_tel91 mgscOJ_ozza § rnint a kilőtt nyil, nekimegy. Ijedti-nrben
önkéntelenül megráztarn a botom. Éz a szerÖÓcreio. ,,Auto-matikus" bevágásomnak köszönbetern, hogy horogra terult.
9.y9T|u" a parthoz hrtzom s a hál6t Üátt 

""ufil"-"ei,".kihálózom- Egy kicsit íicánkol, de mégis sikerül ,,tartaniiiaz eretlrnényt- A horogkivevés lnár k-önnyen megy.
.. Hírtelen vízcseppek potyognak az orrori,ra a hofrlokom-rol. tuo§t ve§zem cs4k észre, mennyíre megizza§ztott ez a

lránya hal. A feszültség tetoÍaOait. hevetvÖ szaladok meg-
keresni ,a Főnököt, Úgy elujságoljam, átestem a tú
kere§zt§égen, kifogtam az elsó pisztrángot.

Az estí vacsóra főtt pisztfáng, úgPnevezett .,forelle
blau." Valami ecetes vízberi tőzik rrióg, áíritOt a nOrő 1márt

bekap_ni,_ mikrrr rászáttt aa orfÍmrff; ltr'ffi:' 'É 
vÖti

Közben ismét a vízbe lépek. Ki kófi facsarnom a haris-ny{m{. LeiePb T9*v9r, {rjra bcvetern a horgot. l'égre
ráakad egy kis bohó. Éppen rnegvan eg}* arasz.

Még leiebb megyek. A part melletf 4-es számú köz_
ellenségiink vár, üde csalánók képében.

Gondolatban megjetenik 9tőtiep eg}, kép. Ahogy
valamikor elképzeltem a pisztránghalászaiót- Xis vadáíá-
_széken ül a halása, jobbkezében a bot, kis viuaalak{r fával
]rit{masztvar balkeaóben_ detektívregény, melyet siírű rr}e-lések közepettg olvas. § a vatóság ? 

- 
Szíklákon ugrál"ás,

vízbeesés, bögöly és csaláncsípés s ezenfelUl otyan-izom*
lázam van q karomban, nrintha lcgalább is tezáő kikötő_
munkás lennók.

_ Pétutln.j,ól megérdemelt aivás 5-ig. 5-kor beeárjrrk a
szobáq_ ajt{át, Csabát lelkelterrr s megkezdődik .szer-kesztői" tev_éke_nységüuk._ Itt,készüt ugyanis Magyaróiszág
egyetlen, külföldön megjelenő pisárángujsás,ia,-'a,oDon]
ner§bacher Forelle Zeitung"', 1naytnqpr.;

1
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lilveszc{t ódesanyja, lri ttagy vitorlával mefie§zlelíc irz
,illcllle,

I)lveszctt ódesrrtyja, ki nagy p€nzen ideg€nb€rr l*nií-
lritta.

lilveszett nz ősi kúria, a vagyon, H kényeleru ós rr jövö.
íilvitte aa a földrengés. rnelyet tizenöt óves há,hcrrrinak

írrrak el a tiirténelemben, nrely arrnyi rnagyar otthrr,nl hrrrí-
tott íel ós arrnyi sírl megírsott.

[{aaajöti.
Tudásd nern gyiimölcsöziitt, rnerl ideberrt é!ístt az ország,

lg_v vetődött el ,§örsy Póterhcz.
Hangjától tele leít a szoba ezüstcserrgéssel.* }lii tegyek? Életenl elnraradt vágyaim mellett,
.* Ja, fiam| ,{z örön egl,napos vendég, f)e a lélek

óleie örök..- Köszönöm jó szavát. Hiszem, hog1, az lsten gonrlo-
lata érvényesül bennem.

*- Talán csak nem akarsz a magány,osság embere
lenrri most, amikor minderr emberre negy, kéz munkája bá-
rul? Mondtaín a, anyádnak, hogy aki egyszer elkezdi a ma-
gánytrsság tltját, ezt a magányosság lefogja.

*]- Ne bárrtsa kigyelmc<l a magányo§§ágot. Megadja
art, alnit a világ solra meg nem tdhat. Nenr hozza le a
rrrennyországot ir {öldre, lranem mellmrrtatja a földön élők-
nek á mennyorslágot, I}e nzért enganl nrégsom em€l hi
elrböl a vilál;ból, nern trivolít el ebböl a harcból; rrregeriisííi
d fijltlölr ólőt, a harcot vívót, kereszlet vívót.

** .|ó, jó fiarrr! A betegseg ideje majd elrnírlik, ús he-
kiil,etkezik a gy,ógyrrl{is. ilíit akarsz?.- l,crvat ós fegyvert,

*_ Kiilönös vitézem leszel, tle trzílrt n(Tü rrr$tldrlk
tl*lnel.

És ott rntr:relt. }Iozzír kernényedett a 'liajokhclz. Ilrclek-
tőtló"se a dolgok velejólre frrrakodott. Megismerte a vilrig által,
irt,jait" Eörsynél nem ismerhelte meg a kónyeztetést. Mindelr
idtilren kint jírrt, '|'élen,nyrirron órákig állln a havas esől és
t frrrr(l napot.

Hl-eltünt, mint a }rárányfelhií, nrilt tr ga|ambsereg, lninl

ar-'

.#rrr>,

Weű'lrazr.n-

az esti szellő, liercste a níncsel. lis tllllxllr Hz örökijs kullr-
tásban t€rn€lle el €l§írátoti ,iöviijét.

Sikere s bolyongásaí port},avezetőyt! avn11,1k. Azzá t,tlItólr
katonái rajcrngása, állandri kószenléíc. veztirti l:,iralmH, §o-.
hasem lrenyélt, Ha kérrleztók.

* Hol van, l,ugír,lryi?
Mint ir vis.szhang hallal,sz.crl.t:

- Mcnrtegél
llzért maradt r'ejl,ü ez rr tálrori dicsóret ,is:

-"* Mendegél Lugálryi.
Kúi crnber volt valójálratr. Áz egyik, rrkinek ii isrrrerle

rrragál; a lrrásik, ahinek hitték: erőteljes kistrgárzás, Enl
rrrcgórzik mások is.

A ttirtetőknek ez rrem is tet§zett.
* ]l{i az drdiigirt csinálsz azolr alirlt a lrossz{r, rlétnt

trtak elatt?
-* ííctsszti rrtak? Nóma utak? Igy beszóI az, aki még

nenr prólrálta rne§. §emnri :rerrr róviditi rneg nnnyira az:
utai, senrmi *enr kergeti annyira az, irlőt, rrrirrt a gon<lrrlat.
Az óIet ilyenkor hrrsonlít az alvlishoe, rnelynek ez a gon-
dolat az íttnrrr, Ekkor rnírr az irlőnek nirrcs hirtulma, a tér-
nek l{ncs tlivo sírga. A,z ember elinclul egyik helyről ós el*
i:rkezjk a mírsikra, T{nnyi az ogész. Árról, ami közbe esik,
semrni §€m rnarad enrlékezetben, c§nk ,homályos kiid ás,
pára, mely elszáll.

Erre ncm bírtak váIaszolni, Tehát lreszéltek, hogy mon<l-
.ianak valamit,

* Nincs a világon iehetetlentlllr ember, rrrirrt az álmo-
rlozók. móg hu olv hősi dolgokról írlmodnak is..- Hm.* Bennecl, kérlek, valami halott.

- Ctakugyan,
*- Ugyan,-ugyan?
** lgen. A most:rni világnak rnirtrlenfóle ítd:lel,e, nrirr_

rlenfajta gráciája ós sokféle igazsága.
* Tyühal Mi bánt tó8ed?* Á szakrrdd:k rnagyarok ós rrragyarcrk köziltt. A szit-

- \lt
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\adék magyarok és idegenek között, A mértékteten gyülölet
És az oktalan alázai.

-.. Akinek fáj,,az tapogas§e.
vidám zsinatolás támadt a szavak után.

_ _ Mindig riton, otthontalanul vagy. Rosshblr ez rr cí-
,8ányéletnéI is. Üt.| a kupa mellé!

_. Most? Miért net Nem vagyok és nem lesaek ón
semmi jónak elrontója, ha a 24 legtnyemet is odavíhetem.* Hozd hát őket, lra néLkütök-félÖmber vagy.

Azokat nem kellett kétszer szólítani, Csilltlgó szemeik-}ől rajongá§, szeretet, hála és büszkeség mosoiygott. Na-gyot kurjantott az ajtóban, és összeverte"tenyerét."A füstö-
sok _alázatosan sunyítottak oda ós a török s,lpok máris bele-
rikoltottak az éjszakátra. A legények is bebdatoltak.

Sh az út előttem,
BdnkóiIik az ösuéng.
Még az is azt mondict:
Álrljon meg az Lstei,
Áldlon meg az tsten , . .
Iúintlen iauaival,
Mint kertbeli úzsát
Minden íIlatciklcal ... ,

Beleíeküdt a tenyerébe ós poharazott. l.(éha egy_egy
könnyet öklözött ki q szeméből, 

-

- Nézd,,megszépült fájdalmát sírja el a csillagokrrak.
I)e a sírása csak nótla]szó volt:

Lesz nekep ís uíg napom még
Bortt utdn derül a: ég,

, Némárr ürallgatták a legónyei. §e azután csak nekiindul-
tak ismót.

Haj! Te |énges holiluíIágam
Elbuidosok e uild.gon.
Adtlíg jfuok, addig meggek,
Míg a sírcmhoz nem érek.

A jószívü dárictótran szótlan szíve meg sexr dobbnnt.* f)e minek is kullogtok utána?
* Csilra te| Áz apírdat, Ne nyutj hozzá mocskos száj-jal. Azért kóvetjiik, mert előrehaled, ,

* Mert viharfész,ek.
.... Mert zivatart szüI...- Mert lecsap.
-- i}íert jöt tesz.

Mert az újkor hirdetője.._ Mert apostot.* Mert büszke nagyúr,
* Az hát! Felemelt fővel jár a maga útján, pedig tudja,

hogy _a győzelmi oltárt §z ő óletének*kövátOi'togiak iái-
emelni.

N€m tet§zett a legényeknek ez a szeretetlen kritika.
,Az öreg Baracs bátorságot vett magának és megszólította.

._ Maradunk,e méo?* Ilogyan *;"dj;"; ezt meg neked, öregem?
_ Vannak dolgok, melyeket ez ember nem monrlhat eJ a
barátjának, nem mondhat €l az ismerősének, csa.k a lová-nak. Tudod, a villám odac,sap, ahova aker: akkor. amikor
akar.

* De mi is ám! Az árg1€lusát. Á jobb idők vágya fel-kapoit bennünket is.
* Na hát akkor legényekl Elő azzal 8 buikáló

nótával.
Azokat sem kellett nógatni.

Ilgen cudttt uíIőgot kí ldtott!
Csapd lci lstcn uíIlámkarikásod!
§ísíeregue vagy fejeruhez uágad. ,,.
Vagg én uágo7 kupdn a uilágol

., $ viaary hangoknak új haltgatója érkezett. Eörsy té-
vedt be._Á végszira mosolyra húzodoti az ajka és beleszótalt.

- Ezt akarja Pálff}, meg Eszterházy parancsoló ve-

zórünk is. Az t]vári lraditanácsban már tudják. hergy rrrit
csináljanak, rle azt nrár nem tudják, hog1. mit akat csinálni

Ltgá.nyi _rögtqn, kirugta maga alól a székét. fejóbe
nyomta süvegél_!{§énrei hangtalan ujjongássat húztak még
€gyct a kancsókMl.

- Mehetnónk is?
. - Isten ,h*zzáő, fiarrr. Hiszen azért jöttem. .{ szerent§rl

vigyázzou rád.

. .. §reregbe_ ylqta magát. Vezette a rnunka, támogatta a
kőtelesség, a felelősség ós valami tisztárl nem hallhatti nénra
hang.

Eörsy sokr{ig nézett utártuk. Amikor elvesztette szeme
elöl őket, nregszólalt.

- Csodásan mély, ruint a tenger ós kikutathatatlan,
_m_int az égbolt. Nem köthetem le erős lelke egészseges játé,
kát, mert ha tétlensógre liárhoztatom" íinmi'gát Ó*Útiaszét, 

*

__ }rá1 napok óta vrrlt útlran új jövö l'elé, melyrrek átha-
lolhalatlan ködfelhői mögött nagyszerű áotgoÉat §ejtett.
Minden csepp vérét í,]elforralta ós 

-'urozgásba 
hirzta a bekö,

vetkezendö Ilyenkor tünt ki igazán, hoáy jó ideg, egészsóges
izomzat, fínom lótek ós tiszta vér. Férfi, at<i uiatÉoarri 6ir
érzései felett, izm:ri felett, aki egi,sz önmagálran. acélos ós
szép.

l{endegéltek..- Hova?
-- Csak elöre.
Flatakok jöttek mocsarrrkk*l szegélyezve.

- Merre?* Gyerünk át.
-- Rajta!
Itattak, abrakoltak. Virradt.

- Csa} továtrb!
Erdők következtek,
\em pihentek.
Napok heteklre scrrakoztak,_ Utánam!

.. .{. katona útjai számosak . . . illint a pergii falevelck
ősszel . . . Titokzatosak, mint az tijsznkai ,oaáá.""i.ipte.* Mit hoz a jövő.?

- Diadalt.

- Kié a diadal..,
-- A holnapé.
-- Kié í holnap,:
-'.- .{ki megharcol érte.

. __Rötid kérdések, öle_s feleletek, Súlyuk lehúzza a napot.bealkonyoük. A mező 
. 
elhagyottcrr él az esthomálybani Aföld megfekctül tőle. a3 egót ijesztő sápadtság vtlnja lie.

Nvomasztóbb, mint éjszaka. -
Vihar lesz.
A felhők leereszkednek csaknerrr a fötri szinéig. A sötét-

§ég_ megmozdul, felÜl az írroktrann ijesztiien §fi§Og, met§zőn
sivít.

Ők ott haladrrak a pálos romok alatt. Neki k:rnyarod-nak ebben a barátságtalan idóben és nrire nagJ, szemekben
:S"?k.T:q .:, T.csatornái, ök már az etha§i,ott Úttor*_tok alatt látják el lovaikat és hajtják Ie álomrá-fejüket.

.{ k9ra hajnal talpra áltítja Lugányit. tgy étzi, ralarrtikószül, Körülnéz; ellenséget t<Útat Ö tátnataióo. Ét".é8;;íeklat paranc§§zavs. A tóronl'tról kiáltás lrallatszik: iti'a
török.

Csakugy,an.

*, .1:, 9lqgh lopako.dnak. ._Nérnelyek nl-eregben iilnek,ma§oK kantáron vezetik lovaikat, vagy a ló nl.átara haiol-
11\ b"sy átbujhassanak hj lehajló agat trozott, Ctendesek,félelletesek, mint a !özelgő o"Éa., &Ott izalaaO fosztenla-
fe}hők, s eltünnek, mint ú erdő gonosz szettemei ;;r;
masztó csendben, Egy, tíz, száz, kéíszáz, kétszázötven,

Végigtekint maroknyi csoportján. Az arcok komorak,
a_ozemek villognak. Egy tágra nyílik és a rrrtssz-eségl.x:
bámul.

* Vigyáza! A gyengeség veszedelmerebb cllenség az.

--l
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árulástrál- Á gtzc,'tl1,1relt ttritlmiinak .1 gy{:lrs(: lx,tsülelcs
r,tnlrcrek ltz rlkiri.

. ," |, felkalltLi a lrjt1l, }tegrr'rzkírdott; egyszerre clnrúlt kÍr"l}ultsa!]a. Hitlt,ii letí, jfugé tlernrtlttt, kie.6;yen*sedelt, nrint az
ncttlpeng<,.

* ()fi:11 sc rreki] I-eszek, kiráty, §üíiy véJ:tanll, al)frst(}l,Kezcmllelr u kard. ostor. Irtok, ttatli, riírlt*.rr..-_ igr. lesz rendji,n.
** Szírlljunk az t|rhoz.
A süvegek ltkeriiltek a fejetiről,

_.** Legtltlyek] .{ r-eletlen nrindig l.írlnlr:rl ltzrrkr-al, rrkik ltltndják ]rasznátni, -\ mi időnk cle"t'irett" imárlságoi totitrter
.lits3Or_tjilt ll}eg. . . Tc jú*lgos rrtu,rl-r.j**'itnrrt| a sok resz-
lí.'_o 1ul5' 

.., t;örn5.eclt vállat, t strk sírásl-rivást? §zenrryel-bunrtel tapadnak Hozzád a koldusok. Kercsrl íet iire*rl jtijj,az. crósek közé. kik rosszul tilnek, mert nellriilecl ól,rek, J{ijj,g§*,_alol harcolnak, ahol t ,rr.rriko r"lyit. .lO;1, *i uii.u.r"i.Nózd. Éretted mit csináhr, l., l,.,,*J- ici-i'r."i, ;rárir*"r, i]il.r*i.
Á3},*uT. 1}.e|€qb€ "93iitO!! ós 

, 
nagy óvatossággal yezett€

j.^.."rtti^jú']ó .l,égére őket. Ilgy noűaas szoleÜ"arraprlaoitmeg. i\em tehet€lt lrzort írttekintrini. Hat legónyét 
"gy 

ktir-tössel elóre parancscha, hogy anriko, 
","gÉnrii* ,i'r,,uoii-zajt, nrinthrr .szírz iirdöi1 l'oi"aui,k, .o"ti"i ot ll keleti l,e-szédelemre,

, ;._L_esénveli! Mindelr liili,snc,k nag1, értéke v:rn. Áz §5olyó.jó helyre trujjék. A Lopjlit *n, iiir iCtt"r,i. }la ,benrremarad, ott nr*rratl. A ,r,ég_érr niáju csat 
^"gÜtet;i,,k.-i, 

ftlntc;;a zsákmá,ny, me8 x .sza}ill.a. MÓst pedis i,irurX,* Mi ttrdunk yárni. -Varr 
}litrlriágűt, rrogy tenriljünk.Okos be.szérl. Ncm rr támadái)rarr'onu * r.lg7gfi6|gn1,haneor a_-vótlekezés gycrigcsóg;éberr. CsenrlI

[IuláIos c:sr,:nd.

{lrre kószültek lreteker: }ieleszl.ül.
}l:,* }i: cs.n,pilt eg}* sziirn.vt:lcg. trtelt.t.t eg5 ltllek h;rlai. 

_/,st,l-,t,ilflt§ág.köti .guzslll; §z ilnvn l,izbarr zíi6.1: l.ír.i:l irzosszcgyült errj k ircrbbanását, a kalapács lecsa;,ri^s,tt. IÍbbena várakozá:;ban van l,al:rnii gl,rlinyürűst.1;, iz6lrilrlm; volarrri
19rjT|,9! fojtogrrt. lirzik, irogy *..ikt*n iíiz szalttt, ltcgv :tzílet-halál ezernvi csiríri <lrrt§oirrth,

Szintc lr \z(.IneikkeI lriilg;rl,'rzrrlrk.

_ Végre ctőtiinik az első. Óvatosan tnjik ki, Nóz frrglra.'l'ekirú jobhra. Int hátra, meg3 cl_őr*.
Lltja szaba<l; követi ,fi tÜbi. Mererleken lejt .r fák kö,

zöít a csapás a k:rí_lan'ba. Ltrvaikr:r vigyáz.rrak, iirssarr eresz^
kednek.,Már elnyeli :r lorrlr a íelét, mái, belirgaclja a horpa-
rlás tr kótlrar.mridát, miir il végc tol:rkodik a ttjbbi rnellé" rni-
krlr Lugányi nrclstrlyogva vír§ja fei fcjé{, biiszkón, qla*osan
kihúzva rna,gát, rijviei.re fogja a karrtliri. irrt.

l{aisarr +llenségescrr a kürt"
Ámi crre következelt, azt leírrri nern lrrhet, l..egyelmezett

ziirzav*r }untirkrrzoll. ki *t fí[i kiirül,; veszedelcnr;*ógig roti-
bltnt le}ktrerlós harrgja. Á sűrű lorrlllrlk kiizótt vissiÜainl;ja
támad,;\ katlarr §zűk; g iórijk fel rrem ílllr:r{, § rrrrtris nüa-,kán * nragyar,

Itt-is, ott-is durrarr feg_wer" [,,evegőbt kap a t?rrók"
lova _nreg,ugrik; ő n föltlre bukik, Rctrlül a krrpja; leszérlül
a löriik. lier:c.terr a csírkány. Has{t a k*rd.

FIol az ellenfól? _Bent, pusztit a soraikban. Ijeszt, ug"
ras.t; eszmélni seurr lehet. Pcdig ök nem késlekednek. .{ mi.
gl,ar érzi, }rogy sietnie ketl, rnert a pillanrrtn,ak is van lelke,
.{,dáz fusát diktál. l(arrlja vág, mint as istennyita,

Iikkor harsan t'g} rr tírvtrli kürt, Nyomálran löl,ósek
zaja ktll.

A rénrület pánikká fa,iult, A török nern rnarad. Neki
szalarl a trorpaclás oldalának" és egymás hegyén-hátán to-
long rajía keresztül a Lrizonylalansá§bt.

Lugányi utánuk. Hátulró1 kolljáz'áák öket. ütt surrarrnltk
egymásután,, egl-rr:ás mellt_.tt. egynrást megclő,r,ve" Seemük
élt:s, torkuk hangos, karjuk nern*íárt<lt, esapl.isuk halálos.llajlják a tórököt, mí;; rr íák ,neg *cá ritkumaÚ. iuíga rétekrtl nem érnek. .{kktlr l.ugánvi nregáll. Hntai ati.(isatárlírnc,ban jária lre az crtlőt.

tríirlrl ? 
*

_ _. 
1?{rj szeptenrtrer 1.7*itr a tiihatliszáll:is rraptó;iálra azí

i11ák |plc: Melrrlegél Lrrgányit há_rorrr nettet ezótOit ,Xiliilt-
d_ötte }1iirs1, Péler 24 legénrr3-.el, hogy szerencsét pró,báljon"
I(étsz.áz"öt,en törökkcl taiattozoit, triÉ a pstl táliorba futa-
m<xltak, §zl'ir_at levírgo.tt, tizenkét foglyot és ötv€n jó} n;8,lerhl:lt ltll,at hozntt.

Mrt aíőndLéír.ogalnla.Ir?
§ok gondot okoz barátain}i szúletésnapja köetledte amagunk^fajta vékonyltérrzű._cserkésznek, ho§y mit ajándé-

\9.11o" ? ! Szép is legyen, örörntit is oúozztln, ae nc-is t<e-rüliön azófl sokba l

^_._.tI_",t |ilonv nem könnyű felarlat ** btlvallclrrr, *,. ttotleazerl csel'ké§z a cscrkész.,. lrogy lc'|rlmónl,cs is l*gyrrr : énmagam ís lázasan kr,JtttTl napot<on kőrcszliit, Ög vait,megtaláltanr_ a legmegfciclőbbct, s tnintlro§ 
" 

*r*.kji, ,i],rr1u(l, segl[ : itntr czcnnel írt.is a,tlr>m,a nagy nyilvanossngnai.
, Trrrh-alóvő. hogy amit rnagrrnt< tes?itiinr<, annak ör.it-

i::: i]:p."ryn" u,T*gljíndékozrittrrk, mclt az ílyen holmi-Dan, Denne van a ktrszítőjének t 1*}l, egyénisdge s u, *;a"-
.d9kll§ epp.n ez adja tneg az érl.élréi : 

-Ő" 
rn*g }ra magunkkéwítjük, biztosan Ótr:sOtrií is ]csz t li- r.ei szempcrnt l.igvc-}embevételéve' készül ttz alálrh r*iro"ilo^jininri ii, a kéi;.!,t;-

;elzó. Papírkereskedésben, vásí otyo" Úoiirran, ahol rt. n.han§ulatlánrpát készít- en..r1, i:c_sl.Ú,r., o.to*l zsírpa;rír| (sár-gás-nlaicls sz{nii. h elvcnt i n t riiiat_,irri, nrirlrenyb*'"ri"tii*r.

is t,iilrll alkal,nlas ils
szclrhntilszelhb min*
tát talát, Á lnunlta
gyako. lati rósz* a l<ii-
vetkező :

A rnintát iivcg-
Iapra hc]vtlzziik s rá-
tcssziik a rnár mt:g-
{elclii nagvsáHrira vá_
got.1, z.sírpapírt. Az
iiveglap m.ögé lámpát
tesziink s így iátszi
könnycrlsd:ggcl turl-
juk átmásoln! g zsír-papírra a mintát.
Legelőször a körvo*nalakat rajzoljuk
ineg .fekete tusba
mártott lrcgytls végű
írótollal s ha cz ké§z,
a rnrru.lta rrroszlánré-
§zén már tí1,1 is va*

[)erga_rtr(._lisztrÜ papÍr) .; vá§-
,ittltli bci(ilt !íl \ 7 fIn nagyságir
tlaraboka1. Aszcrín1., hosv n,i-
l.verr szírrczésíi ;minlákái fo-
gunk ráfesteni, vcgyünk po-
roszkék. kártnirrr,örös. zü]<t' és
|'ekete tust. Mintát tiárhon-
rlan szerezhetünk kis lglemé*
uycsséggel, tlc akinck megvarr.
:r Gergely-féIe .,Mag1,,ar m,o-
| [vumos füztrlr'-c, anntik rrincs
lt kt,rcséslel gtrnttja. §z/rznál

gyunk. Ha a feketc tus megsaárarll, sorra vclrttjük a rlúntaegyes részeit és ízlésü.nk szriiint lrtiionltiző színű tussal kí*festhetjük. Hlkdszíthetjiik azonbari a'Űti"fqur"őt más vál-
|o1atba11. is ! _MégpcttiÜ úgyl logl " ;l;iái;"m fest!ük Ű,hanem .tiize_talakban, vagy- ivlafrát<ban iá|rratO i"Oiáer"ii(ra gasztós) há tla nú szi rre" 

- 

papírosbó l v ági uÉ r.i ** roga-'rzi}ur.rá a zsírpapírra.

_ .A. leirt rnótltikrrrr azonban nem,csak icönyvjelzőt, hanentkarácsonvi, névnanj ü*lrlit tcvelezőlapotaÍ. isztarí (menn;kártyákat stb. is készílhetiirrk ílzl-Miska.

aii§
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*strl : lópés jolrlrra, Őszintén megvallva. }ratalmas kétségek
gyötö.tek valamennyiürrket, htlgy *ekúnk vagy a lónak
szÖl.e a paranc§ ? Mi mentiink volns. de a ló nerr} akart.
A }relyzet kétol<lalü tisz.tázása rrtán a lor-ah ismeretlen
okokbót megindrrltak alatturrk. Ar első pillanatoli iIerlnedt
iiedtségét lasssrr ngugotlt ijnbíxalam kezdte ieltl(lltoni és (rgy

76*-20 percnyi lovaglás után már mi is kezdtiik magunkat
a nyeregben érezni. Azontran, hogy ez az érzés rnennyire
hamis volt, nruiatja a,z, hogy az egyik cserkész ia név nenl
1ontos) valahol a ló hast alatt volt látható.

}íár félórája i§ Jovagoltunk, mikor bekövetkezett az
első kat,asztróta: az üg*tés. Az ügetés a nyeregben yaló
borzalmas hánykolórlás agyráekódással ós feltöréssel fű,
§zerezve. A fett,örós a lovrt§ ernbor azon kiváltsága, rnely
képesíti őt arra, hogy rrtpokrrn keresztül hasontekue étktzzék,
mint a régi rómaiak.

Azonban a lovon nenl értünk rá így filozofálni, örül,
tünk, hogy éltünk, illetvc ültünk. Au úg€té§ {Iatt jöttünk
rá arra is, hogy a tó magasabb fizikai turlással ís rende]ke-
zik : az egyen€§ ós fe.rde hdítást elvlren és gyakorlatban
kiválóan túitia. az ctső kísérteti nyulat seerónységem tiltia
megrrevezrri, Elég az hanzá, lrogy az ügetés már másíél
órája tart. A cserkésziovagok tantaluszi ktnjukat magukba
fojtják. További tíz perc, még min<tig nem hangzott eI a
migvattO : lóró1. nlt;lik trrlsz- perc, a lovak izzadnak, mi
verejtékezünk, a szál,adas úr mosclyog. Yégre aztán meg-
§zán bennünket és levczónyel a lóról.

Ha láttatok már ősszel falovelet lelrullarri a hid€gtőt
rlermedt ágakrót, csak akkrrr tudjátok elképzelni a mi le-
száUástrnkat. Sőt rnég azt a br:rzalma§ kihágá§t is elkövette
az eg,vik cserkész, hogy a tó johb ol<lalán §zállott le. A szá,
zados úr terné§zetesen azonrr*l ott t.erurett és elég alaposan
leszidta. A szidásban enrlegetett trolrni oláhokat, akik nógy,
kézláb másztak ugyan fel a lépcsón, cle még azok is a 1ó

baloidaián szálltak le. Á cscrkész neve itt §em fontos, külön,
ben sem akarok dicsekedni vele.

Szóval, végre lenn voltunk az éde§ anyasalakon s
miután lor-ainkat bevezettüh az istállóba, testületiles ae
orvosi reudelő'be sieitünk, ahol kinek a lábát, klnek a keaét,
kinek egyéb hátránsos sérüléscit jódrrztrlk és kötözték be.

.\r. tl*ó piÍlarrrtI rlt,r-
tlttdI ijtxlts{gót lirs-
sttlt ltyttgrrlt,tittbiza-
lr;trr ktzrllll fclvjtltrrtr i

::,:T§:::T ,5,T,..

i;_:;*-;--^_.:::=li]i]T*}ll]":'lJ.'_":;_j**-,,"'_:===a:.:í;ijij*;:;., , ., ,:::::

Lapunk egyik saánrábarr fónykóp volt lát}ra-tri ; a

12ö-os cserkészsk tóháton. §h}rez a képhez *" minthogy
clképz*lcm kívánesiságotokat mgsírom lovaglásunk
hítel€§ történetét.

} ogy miért óppen engerrl órL a negtisz,telő kitüntetós,
lrogy a lovaglásról beszéljck, anrrak kettős az oka: előseör,
mert társaim közül ón csináXtanr a legtöbb eredeti mutat,
ványt a lovon. PóIdárr} volt egy ilyen tnutalványonr is :

egy tátlam a ketrgyelben, két vállam a földön 1 nrásodszor:
én találtanr f.e| azL az idáig móg senkitöl sem hallható meg-
áltapltást, hogy a ló rnogos állat. No de ne ügessek egyik
§zavammel a rnásik elé (látjátok, üz tnár lovasított, ki-
f*.iezós}o keztlem már a tőrtdnetet.

Á rragy izgalornnal várt augusztus 27-iki rrapotr l,íz
tlelí 1.2$-os cserkése bevonrrl1. a jutasí lovaglóiskola süppedő
saltkjára. Itt tIjházy százados {rr várt. bennünket és tud_
lunkra atlta, hogy ő, a ló vagy a mi nyaktörésünkért nenr,
íelcl ; <]e ha rnár mindenképpen nyakai akarunk tr)rni,
{tgy leheí{íleg a magunkét li}rjiik kio mert egy ló rryaka
5-*.600 P, ,A bizJatás visszaadta őnbízalmttnkat és meg is
intlultutrl< a lovarda felé. Itt rrrár vártak bennünkeí ír lo,vak,
anrelyeket mi tovaglandók voltunk. Igye,keztúnk a lovakat
lekenyerezni, Á kenyerezés cukorral, símogatás§al és szug-
gerálással törtónt. A, r:tlkornah és a símogatAsnak nreg lett
a lratása: a ló rugclalózni kezdett. A szuggerálásra a ló
bátort.alanul mOH§Ott i eet elcinte nem órtettük és csak
későblr tudtuk me€, hog.v aló |él a szamárlóI. A lovaglásnak
dicső korszaka ezze| lre is íejeeődött. Ugyanis a lovakat
t artó lovászrrk, legnagyobb rémületünkre, kifutclttak a lovar*
<Iából és minkct ott hfigytak a ló hátátt, alrnak kényóre_
ksrlvére kiszolgált*tva. A százarlos {rr pedíg kiacl,ta a paran-
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á másodík ós barmadik nap az elsövel
teljesen azono§ voltn az eltérés csupán
csak az volt, hogy a harrnadik napi
lovaglás után merő tiszteletböl még
egymá§közt is áilva beszéIgettünk. A
negyedik nap megint változatos {rií-
tásokat hozott: az átlóváütást, a for-
dirlat íObbra-balrát, a fél lovardát és
a nagy kört. E napon hafározott bal-
§zerenc§e ülclözött bennünket. Hiába
mondta ki a százados {rr a yezény-
szót : átlóváltás, hiáöa tudtuk mi,
bo_gv a lovarda e5yü pontjárólhogyan
kell átmenni a másik ponthoa, ha
egyszer a lova}i nem tudták.

F.zen a napon történtn bogy ax
tgyik cserkész alatt a Ió lrirtelen meg-
roggyant, elkezdett forognio mirg a
lovag különósebb erőIködés ttétkül a
földre ért. A ló elkezdett a lovardá-
ban fel-alá rohangászni, úgyhogy a
többi ló-kollégák is kezdtek vele érezni.
Yégre ar: elszabadult ló átugrotta a
korlátot és eltűrrt az épületek mögött.A volt lovasa, trgy látszik, nem ren-
delkezett a sáikségos §-600 pengőyel,
meri baladéktalanul utána sietett.
Mint később megtudtuk, kétórai hajsza
után sikerúlt a ló köevetlen közelóbejutni, megfogni azonban csak,három
óra mrrlva tudta. A ló különös visel*
kerlésének az oka pedíg az volt, }rrrgy
lovasanagyon elöre tartotta a kerrgyel-
ben a lábát és a ló elszédtllt"

CsináItunk ínég aznap nagykört. Azaz csak csináltunk
volna, ha a lovak értenének a geometriához. l)e nem érto-
nek, A ló anyagias állat, mo§t is na6ykör helyett nagy
tojásokat ír le. Gyönyörű lehet pél<láui egy iól- betanuít
fordulat jöbbra is. Minekünk azonban e g$ónyör sohasem
adatott rneg" A veeényszó elhangzása utárr ugyánis a lovak
nagy része balra fordult, kisebb résztr pedig megáttott.
'Iehát ismétlem: a lovak tordultak bahá ós-azok-állí"ak
meg, ennek ellenére a szidást nem a bűnös lovakn hanem
az ártatlan cserkészek kapták.

Már aznap is lovagoltunk rlgy kóü óra hosszat, mikor
cukor, füge, citrom és a cléligyümölc§ök beigéróse után
le engecltek szállni a lovak. BÓvezettüti őkel'áz istállóba
és csutakolni kezdtük őket íelsőbb katonai parancsra. A
csutakolás a lovak szárítása. A szridtás, elég helytelenül,
rrem a padláson és kötélen történik, hanem szalmával.A lovak pedig körülbelü akkor leserrek szárazak, mire
lnirólunk a verejték csurogni kezd-

Láthatjátok teMt, bogy emberfeletti szenvedéseinh
voltak. De az igazi megprobáttata§ esak ezrrtárr jött. Az
ötödik napon a százados {rr maga is lóraüt és bennünket
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Tizen kezdtük a vágtáL. . .

kivezett-e a lovardából, terepre vitt. Bzerr a napon hall<lt-
tuk elóször ezt a vezényszót: vágta. Ilurcsa, nem, bogy
sem elótte, §em utána semmi, csak vágta. Mi sem értettük,
csak azt láttuk, hogy a százados rlr lova elrohan elólünk
és azt étetzük, hogy lovaink is utána iramodnak. De egy*
szersmind tudatára ébredtiink annak i§, ho3|y a r,ágt*
cserkészlovagok számárq nenl 4jánlatos kedvtelós, alrol t
lovak ödngtc-ueíi kedve ígen gyakran kiütközík. Tízen kezd-
tük et a udgtdt és rnegálláskor csak hcten voltunk, aeaz,
kilencen, rnert két gazdátlan ló is volt ott. A három c§erké§á
elszórt maradványaiórt külön mentőexpeíciónak keltett
visszamennie, <le csak háron kalappal és kót nyakkendóvel
tértek vissea. Erre az egé§z tár§a§ág visseatclrttult és kere-
sésükbe kezdtünk, de csak nehezen ta]áltuk meg őket,
sűrúek lóvén arrafelé a bokrok. . .

Kedves Fiúk l }la soraimnral mást nem is, a,zt rernélerrl
elértem, bogy megszerettétek a lovaglást és csak a pilla-
natot várjátok, hogy, lóra pattanva végig étveezétek ae
azza| járó ilrömöket. Ebben az esetben a magam 6s
lovagtársaim, nevében ti§zta szivből kivánok ; trasorrló
iókat l /fdss Gdbor J26_os t:s.

Néma f€|.{€t€k
Áz őrs vagy raj tagiai körbe ülnek s cg_y úgye§ arra-

tcrmett vállalkozó a kör közeperól a köriillildlihöiielváltr-a
olyan kérdéseket intéz, meliekre taglejtéssel lehet váta_
szolni. A felszólítottnak kötel-essége teTjesen némán. kizáró-
lag taglejtósekkel, némajátékkal-vála§zotni. Aki Úem turt
ilyenformán választ atlni, zálogot ad {kiáll a iátékból).

r.orgó számok
- Lz őrs (raj) tagiai körbeülnek s mindeeyík e{y.ecv

számjegy nevét kapja, (ha tlznél többen ját§ianak, ie}ititt
egy_egy számjegyből kettő is, ez csak váttozlatosabbá'teszi a
játékot). A középeu áüó játékvezető most elbeszélésbe kezd,
rnelynek folyamán minél több számot emlit. A szám ki-

JATEl(oK
ejtésekor az illető számjegyeh rncgszernélyesítői felátlrrak -.,

egyet fordulnak és esak azián ülnék le űiia. Ha t,öbbiecvií
számot etnlít az elbeszélő, az óssz.es érrtókeltcknetc tdi Í"ctt
állniok s fordulniok egyet. rlki tévecl, kíáll vagv zálogot atl.

Jobbra.balra

valakitől, hogy :

A raj tagjai körbeülnek, egy a középre álI. Ez nteskérdi
<itől, hogy : ,rhogy tetsziliá szornsz-édod ?'' A kérÖezettvalakitöl, hogy : ,rhogy tetszik-a

azt feleli, hogy: ,,a jobb igen, a
Erre a közép újra megkérdi, h
azt feleli, hog},: ,,a jobb igen. a bal nern (vacv fortlítva !).'.
Erre a közép újra megkérdi, ho§y kit it<aí a nemtetózii
helyett szomszédnak. Az ffi, me§nivezel"tnek aztán ügvesen
helyet kell cserólnie a
álló ezek egyikének h

helyett szomszédnak. Az ffi, me§nevezel"tnek aztán ügvesen
helyet kell cserélnie a job6, ill. 5al szomszéddal. A kÖiénerr
álló ezek egyikének hdlyét igyekszik elfoglalni s í{v mdne,-
külui a további kérdezéstől. A kér<tezést ezután fkimarclt
szereplő veszi át"
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ílljen az őrs !

A násy§ikürü őf§*
vezetói pályáza-
tunk §azda§
anyagáaak érd*
kes €s a mirrden-
napi cserkészéltt-
ben me§valóslt-
ható részleteinek
közjését az aláb-
biakban íolyt&t-

juk.

Kell, hogy val*nri
összekiissc ds szorosan
egymáshoz kapcrolja
az őrs tagJait, §zt
egy kiizös szándék,
egy közös cól kitúzé-
sében * amely feló
az órs rniuden tagja
igyekszik ,*- látom
elérni. fizt a kőzös célt
legjobb, ha maguk a
titlk v:ilasztják, mert
akkor rragyobb igy§-
kezettel törckszen*k
megvalósltására, L.e-
gyen mindig mind-

anrt,yiutlkrlak közö* vágyrr, köaös protr}Ómája, mert csak az ilyen
*él turl erőkiltjtésre ós iisszetartásra ósztökélni. Az órsi összejöve
telekeir beseámolrrárrk tapasz.lalatainkról" arról, }togy kiki rniképpcn
köze]ltetie meg a közöt tszmónyb. §zt, nirrt közös tapasztalatot
rnegjegycznónk rnagurrkrrak tis a követésrc rnéltóakat köveitrók.

,§(ikor rnár egybel*rrtak n fiúk a közös céi érdekdben, akkor
vcnnérn elrl a további feladatokat. Áe egymás közötii bentóséges
kapcsolatok kimélyítése, az órsi élet kedvessé ds szórakoztat,óvá
tótcle, a íiítk lelkivilágának kielógítése alkotnák további rnunka,
üorvernci. §zt lcgjobban sokoldalrl ds változatos őrsi élettel v-élern
clórni.

Sohasem gátolnátn rnús áz egyéni kiborrtakozást. }Iinden Ji{r
cgyóni kópessógeirrek rne§íelelótn segítségernre lesz a kiképzdsben,
Á kö}tói érzelrniíek felolvasitst, a jó szavalók szavalóversenyt tarta§§k
ris íg}, tovább.

Az órsi összcjöveteleket lebetóleg a szabadbarr, kirándulások
ker*téberr tartírnánk rrre$. 'félen tea- ós vitadélutánt is rendeznérrk
a kimondott órsi összejövetelektn kívül" Iizzel változatossá tennótn
az összejövetclek stirozatát. Itt kerti]nének eiő szavalások, adomák*
)<özös rejtvórr_tnregtejtések" de nern felejtkeerrék meg a komolyatltl
rnegbcszóldselrről serrr, A rna§yar nép lelki világának és művészetérrek
tarrulmllnyozására ,is találrlék időt, Nem maradna el eg1, kis lélek-
rrcmcsító nregbcszélés és a tor,ábbi kitarió mrrnkára szóló buz{itás
§em,

Az íirsi összejövetel anyagát kipezrré az órsi célnál emliteti
dan:icskozásokon kívül a szép rrrqgyar nóták megtanulása, gyakorlati
isrneretr:k megszerzése és a játék is, Az őrsöln kis parlament lenne,
amely elé mirrdenki rnegrnosolygás rrélktil terjeszthetné ügyét és
ahol rnelegszívű segítőtársakra akárlrra,

Vigyázntik azotrban arra is, hogy az ilyen tárgyú összejöveleleket
ne vigytik túlzásba, tudván, }rogy a meghitt összejövetelek hossza'bb-
rüvídebb ideíg való elmaradása csak mólyiti a kapcsolatot, mert
érezuák egymás és a közös rnunka jólesó érzésétrek hiányát, Ezzel
elúrlrórrt azt, hogy az őrs tagjai egymás barátai lennének és rretn
keresrrék a ]éha és rosszravezető barátcrk tár§a§ágát.

, Az őrsbarr lehetóleg minden firlrrak lcrirre megbizatása. r\linden
rrrcgbizlttá§t csalr előzetes megfi§yelós után jelöInék ki, hogy í§5,

clórjern cólomat : a íirlk munkakedvének rrövelését. Ilyen meg-
}rizatások pi. szertáros, körryvtáros, pénztáros, órsi naplóvezetó,
ílrsi snrokgon<lrrok, I!1. Cs. terjesztő, rnókamester stb. Ha pedig
rrz őrs lótszáma felülnrrllja a megbizatá§ok számát, akkor a ter,
hesrrbtreket két részrt osztanám, pl. a pdnztáros lehet felváltva l
púnztárkezció ds ellenőr. A megbizatásokat nagyobtt idóközönként
cscrélném. hogy ezzel is elömozditsam a sokoldalúságra törekvést,

Btlnletések az őrstlen. Ilyen is elófordul nlég a legjobb ór§ben
is. Iizeket, hacsak lehet, kcrülném dícséréssel, a jónak és a rossznak
szembeállitásával" Pl. l-zen az összejövetelen ldarcsi nagyon szépen
viselkedett; te Pista gyengébb vagy nála, te nem tudnál úgy
viselkedni ? I{arcsi örülni fog a űcséretnek és igyekszik, hogy
méltó le§yen rá, de Pista,sem fog rendetlenkedni hogy megurutassa:
nem alábbvaló Karcsiná!, Ha azonban a büntetés már €l-

kerühetctlen, i§yckezndk méltárryrrs }enni és a fiú lelki világába
élve maÉámat, ncveló hatásü Ós egyben hasznos bünl,ettst kiseabni
(a hibára vonatkozó erkölesi oktatókönyv elolvasása vagy hasonldk).
§lv : ki mivel vétkezik, azzal, búnhó{idk, hacsak lehet,

Ha pedi§ rninden jóakarat ellenóre akadna az örsben vaiaki,
aki unottan jár az összejövetelekre, kirárrdu]ásokra, akit a cserkészet
nem órdekel, aki nem találja kedvéi az őrs munkájában, azt négy-
szemközti beszélgetésbelr kdrdeznóm nreg a baj okáról és hacsak
lehet, orvoslást nyujtandk kedvére való megbizatással, vagy az
cset}cges sérelmek elsimitásával.

Á nraganr munkájának megkönnylté§ére igénybe venném móg
az órsvezet6i irodalmat és ennek segítsógdvül igyekeznék tudásomat
annyira kiíejleszteni, hogy magam is mintakép le§yek a íiúk elótt,

A cserkészetct tehát a legerőteljesebb 6rsi életen keresztül
kedveltetném rneg a íirikkal. Egyrószt közös célkitűzé§sel, másrészt
sokold*lr1, változato§ programnral és az egyrnásközti megértó szere-
tettel. Ezek az osrközök vezetndnek el a kibontakozáshoz és at.

ideális cserkószélet mcgközelítrlséhez. Ha pedig már ott vagy Özen

az úton vagyunk, kedveljük is a cserkészetet, ame'ly mindezt megadja
szánrunkra" (l3oros Bdla pályázata,)

Tgnulódétutánck
Az őrsi összejövetelekerr kívill tartanék úgynevezctt íonuld-

délutőnokal is. Ha ez i:eválilc, frgy alrogy elképzelem, lehetnc rnindert
héten egy. Kövctkezókbót áli: valamelyik őrsi tagnái összejövlink,
ott legfe§ebb cgy óráis tartó csoportban levó leckemagyarázást
tartuni<. Áz egyes csoportokat az egy osztályból való fitlkbót állíLom
össze. Az őrsvezet6, va§y a lcgidósebtl, va§y a legjobb tanuló minderl
csoportot meglátogat és n nelrezebb feladatokat megtnagyarázza,
Minden csoportnál a legjobb tgnuló a f§Opor,t vezetője : a ma6yarázó"
Egy-e$, csoportban három firlnál tiibbet iehetől€s rtern osztok be.
.\ lerkt után:r egésa rövid játék vagy séta.

örsi kírándutás
A va§árnápi kirándulás kózeli hegyekhr: lerrne. lizerr a kiivet*

kezőkkel fog}alkoznánk: környékisrrrtrreí, mint próhapont ; menct
könnyltésdnit feiszerelés tizsgálal; rövid rendgyakorlat, játók ;

szabályozott id,őkőzökberr valil étkezóri: lerm,észetisnreret; órsi
kuckó íelkeresése {remek ernlék); pontos hazatérós,

Ha már téli hónaptlalr vagyunk, legyen a kirándulás is ttli.
Az órs, ha módjában ált, szereJje fcl lna$át hótalpakkal vagy szárrok-
kal és csirráljon egy tóli spori.okti}l tls hticsatálitól hóvelkedö kirán{rt,
lást. (Irehór (iyörgy pirl3tázata,)

jl{ilyen lünrtc az firsi összcjövrtelerrt ?
Az összejövei.ei elötr mirltegy ilz pcrrcel jelcrlek meg. A gyiil€-

kezó liúkkal elbeszélgetek. Átadom a i{agyar Cserkészt olva§á§r.}
annak, akinek nem jár. Néhány jó kíhlyv ajánlását, kölcsönzdsú1,
elirrtézem. Közben észrevétlenttl megállapítom a lótszárlrol.

A Cserkészinduló pattcrgó dallamával kezttjük meg potlto§
idóben az ór,si összejövetelt. Rövíd, ima, az őtsi zászló előtti ti*zlelgés
követkoznek. szép az idő, gyerünk az udvarra, ját§§zürrk cgyet !

Többíélc játék rrtán olyanba, kezdünk ipí" valamilyelr statólába},
ametyikné! sorba kell állnunk" }Ia rtreg már sor}ran állunk, mcg-
próbálhat*nk rréhdny rcudgyakorlatot is.- 

Nyítoit ablak mellett vagy nregfelelő idóben a szabadban foly-
tatjrrk az összejövetelt. Napló. pénztári ügyek. őrsi adminisztráció
etintézése következik. lfzutárr a törvénymagyarázatra térek. Eló-
veszem pl. az 5. törvélrJrt. És a firllrkal beszólgel.ve, vitatkozva meg*
tárgyaljuk a lovágia§ság törvérryét.'Néhán_v 

rróta következik. Maj{ egy kis törtérrel.et mesélek el.
ami kapcsolat,os az 5. cserkésztörvénnyel" Az 1848-as szabadság-
lrarcban törtérrt. Iigy íiatal dobos a dobját hasznáIta asztalnak a
vacsoránál. },IorzsáÜ- maradtak rajta. Éljel veréb szállt a dclbra,
csipegett€ a nrorz§amaradékot. A fiír íelriadt :r zajra. A távolbalr
legyvir csillogását látta a holdfúnyberr. Ria<lót vert, A honvtldek
viiizaverték az ellenséget. §íásrrap a vezór várta, hogy a fiú jelent-
kezzék a jutalomért. Nenr jelentkezett. Csak hosszas kutatás utálr
kerüt e}ó. Nylltan állitotta, hogy az drdem nem az övó, hanenr a
kis madárón amelyet a jó Isten küldöt!. Mégis kitüntették. .A törvérry_
magyarázatnak ez a leírása esak vázlat. Szinessé ós vorrzóv/r trz

össiójövetelen kell terlni ír mcgbe§zélés közbcn, Fontos az ilyetr
me§beszéléseknél, hogy ne csak megáilapítá§okat halmozzak ugy-
máira, lranem a íirtkkal meg'beszéljenr a felvetódött gondolatokat.
Az alialomsztilte tréfákat, íonák helyzeteket szirrtón kihasználorn.
Ezzel tudom élénkké, könnyebben érthetővé, vonzóbbá t,enni komoly
tárgyköróm szíves lrallgatását és emlékezettrc vésését. (H. Füslös
Istoán, gímn. YIII. o, t.)
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Az élet jar-aival r.aló éseszerii srifárko<-lás ezernyi lehető-
ségét és nródját tolmácsotják azclk a ktiliinböző tarrácsok"
melye,k a .,Hogvan t akarékosli<ttlhatonr' pál"yáza,tra érkcztek.

Nen könn;iű feiadat beszárnolni ezekről értelnesen, össze-
függően s arni a legfeintosabb röviderr" Ki ehbőI, ki abbót a
szemszögből monriott ítóletet" az egyik így esoporlrrs{tott, a
másik amirgy,. Volt- aki a híjlcsészet rrtagas}atáról boncolgattlr,
a takaréktlsság fogalrnát s ísmél olyan, ki gyakorl:rtí t.arrá-
csok örvendctes sorával gazdagította a, pályázat anyagát.

A beszárnoló rr legérrlekcsebb és legtanrrlságosabb talán
aklior lesz. ha a fellralmozott_értékes anyagbírl csak egy i,gerr
kis <larabot lrozunk egy§utrre nrrpvilágra, móg pedig irgy,
hogy az egy tárgyra t onatk§eó észrevételeket összegyüjtjük
az összes pátyázatokból.

Ez alkalomtnal a ceruzákra, .tclllra. lintára, tusra, *gv-
szóval az írószcrekre vclnatkozóltg ttttúk ezt"

N.I

i

f

H

1. Csak lrrag},ar g5,árt,rnárr,yír írószcrt, irilsz- l1.
náIj. Ezt kérct kiilfö}rlón is,

2. AZ olcsó áru rendszcrirlt" llplrl jri, :t iú
rendszerint ttetrt trlcsó, nttrn(jlt eg5. kirrai l,J
közrnonrlás. Ha rlagyob}l ntctitt_iisdglrctt
szerzed be szüksigleterl. sz*lno,ttev6 íillé- 

13"reket takarítsz rn<lg,
3. \'e dobj el semmit, anri rren szr:rrrél. íg5..

ceruzád végét sem.
4, Ceruzát, rarlirt }e}retői{:§ §g kölcsirnözz 1.}.

,.eg.v pillarratra"t. lll{,t.l aZt Titkán kapOd
§isszít,.{,{v pillanal'" rrrlt} r,;r.

15.

1s.

77,

A ilrltó irón csak akkor gazrlaságos, ha
nellrl kc}l ntindennap az ch,eszett hél
helytl,t .t fillérért újat ventred.
Töltö irón,nál rre íukarkorJj riivirt bdllöl,
lncrt ez könnyen törik,
rlj ccruzádat vágd keité, }-Ia elvesz az
egyik fele, a rriásik megvigasztal {K. li.
Pá!vrizatábó1. ílaszna vitatható).
íla a zsebedben a rendes cerfiua rrrsllcl,i,
nrég egv kis celuzavóget ili tart.asz,
végsziikségb*rr jó hasznát velretcel.
Ccruzárlaa óvatosarr hegYezd.
Zsebkéssel is lehet jól és sztpcn hcg.vezui, 

.

ttetncsak hcgyczóvel,
Irrkább óletlerr zsebkés, mint rossz. hri_ lt$.
gyezŐ, rnert eZ eg}-kettóre lelfalja *z
tgész szál ccruzát.

18. Cerrtzád, ttlllszáratl végét ne rágtl.
19, F'aragt'rkészsdgcdrrek nc a ceruza íáján

áliíts cirrlékjelet.
A feleslegcs firkálás rrerrr talr:rrékos,
sŐ{ clrncbelilr.g is g!,anu§ lröriilrrriny.
}legfelelő puhtsági ceruzávul írj vag.y
rajzolj,.

22. .\z írás lretrr er,óg.r,-akorlat. í{a a íeruuiiit
erósen ttt,omod, r-ag3, az törik el, vagy a
papir szakad be.

23. Ok nélkúl rre licq_rezz.
24. Ha lrem kell. rre használj tjlrtáccruuát,
25"fintaceruza-végekbói szüksóg cselért

titrtát készithetsz.
CcrazÁí, tintaceruzát, új l.ollat tttr tryá-
lazz raeg, úgy, }ro$, a szá<llra veszed, 'l:].
Jti tiilt{liollal irní nenr fáraszt<i ér iriri-
rncgtakal,ítás.
'l]öltőtcllladba t dgy, nedvesiti1 §zivá{:sot t l.
M. í.s. XVlll. rlvi, 1szárn 17. o,.1.

Töltőtolladat időnként mosd ki. külön-
lrcn n beszára{tt tillta mjat L használha.
{ttlarrn/r válik^

3ü. ílossz töltőtoltal írni kírr. I'.ubá<ial is
vesztllyeztd.i.
FIa szaküzlet,tren javíttatod rrreg töltó-
tolladat, takarékosabb vag!,, mintha
ma§ad órökre lrasznrá,Lllratat]atrná ügves-
kcded.
A tintát használat utálr dugaszold be,
A tus és a töltótoll-tinta hamar szárad.
Nem vész kárba fáradságod. ha a tust
munka közbclrr is bedugaszolod, illelvtl
befcrled,

4"l. l,;qllyadck",trr§ lr*l}(|ll. l*i:tiri_lrrrt is vll

lrr:ir]óItls cllort biztosit a gl.ufasdoboz tl,
ábra) 1,0s!, nz iigvcsen hihajlito|t b:i{og
r,i:lt,itll /,i ]

"l'ollrrirlrrl, tirlbtlzltirtt l,all"st!, ug.v lrtlttt
vesznek cl s nerrr piszkit*rrati.
í:lasználat után itat rispapirh rrllael*.kb lu l,
vagy lrázilag készítetl sziir.et ttliltör}őhr:rl
tisztítsd mes tollad€rt.
Itatílsrldat neni kell eldütJrrorl, ba itliltlrtt-
szor ítattál vclc, de viszont tre vlirr] rne*,
l}lí§ rualircot esií}ál.
Á7 itírlíis ttrindlitil rllrl;ltzr itirl . . .

hetsz.
t]j tollad saúrd lrurgorr.válra vag.! t:it.
rom.ba, igy az elsó hemárt-/rsn/rl egycrr,
lc,lcsen írrtja be n tinta.
A ratllr rrcm rágógumi,
,Pccsóln),ornrit. klis(lt elhasztuilt gultri,
sarokbdl kdszfis, rrc pedig racllrgurnibrit,
Nc hor{i \csupa§zon a zsebcdberr rajz.
§zö§et, Ncm, szereti a bé!és.
Á görbült rajzszö§et lrdt lrrposfogítvrrl
kiegyenesltheterl.
lla otthon rajz§zögbe úlsz, al: biztosari
rendetlen voltod eretlménye. Jókó.

J.
l0.

] t,

5.
ü"*,b. c.

Netrr szégyt:tl, lru ludsz rrt.uzát
hegyezni" flcruzátl hcgye ne leg_venfelbő-
karcoló (l. ábra, a,J, 4e nyu-ttarok nagy.
ságú se (b), íIa egészsdges heg5.ű tcru-
zátal tc) írsz, takarókoskorlsz.
;\ ceruzabél, könnycn törik, lía t,öbbsziir
Ieejted hegyezésnó1. keserve§en lirpa§zta-
lO$, hogv alaposnrt fcl;rnriizórltrll iz rgí.sz
ból.
Irószereifuiek megfe)eló lrei5-c legy.-etr
rninderr esetberr.'f trllt :lrt rjban, .,agy, úázi^
lag készített tokban tart§d ókei. (M.
Cs. X\r. évf . 17. sz, 28. tr. t Cscrké-tz-
ruhákbarr .a7. iIt;zieh [elrtl i (.cruza
nyíIásba dugd.
Ne légy rcndetlen, nreri ig_r. él,enkinl.
5-ti ccruzával. gumilill i.*g_r- tollal
töblrct használsz el-
Ct,rttziidon lt,f vttl rr:rl,j

l0. l'apírlról kúszils ceruzahosszabbilri[, igy
nem vósz kárba a rengeteg ceruzavó-g
(lásd M. Cs. xY. drrf. 23-,:24. iz. 62. old.j,

i (-|.

ll

6.

8.

26.

nél

:)§,

31.

33,

M. Tintát hasznáiat elótt nenr árt felrázni-
35. Ha új tintát önlcsz az üve5lbe, az ott lévi1

besürűsötlött rnaradékot öIrtsd, ki. külön*
ben az új töltós is hamarosan rosszá vrilik.

36, Ha tötrbszín{l tintáva|, vagy tussal dol-
gozo}, mindegyikhez kiiüön tollad legyen"

3?. Rosszul dugaszolt tintatartílt zsebre-
tenni könttyelműség.

38. Másszínű tintával, vagy tus§al ö§sze-
pancsolt tirrta vagy seszlnű, vagy egészen
bántó. Gyorsan mázolódik, ízléstelen"

,t J.

,í6,
47,

,{8.

49.

5l.

bi *tor{t a
gguf6}obrrr"

i;



Életmteníég
A főcserkész irr őméltósága 1§36 nov*mber 12*élt

életrnentésérl a követt(ezőket jutatrnazta,,ió rnrrnkáórl,"
életrnentő kitüntetóssel ;

Bundsehuclt Rezső §t2. sz. csapat,bcii, pestujhelyi pi"
apróclveeetőt {rsz.va mentésért,

Kaa|mann Súndot 44. sn. csapattreli, gódóllíli őrs,
vezetőt tlszva menlésért.

Kouúcs ísludn 359. sz. csapatbeli szenlgolthirreli cscr-
készt trszva mentósórt,

Szurmay Lúszló 19ti. sz. csapat}:eli. szolnoki scgéd*
tisztet tűzből mentésért.

Szurmag ,{.őrin,c 19§. sz. csapatheli, szolrroki cserkószt
tisztet tűzbii} metrtésórt.

A főcscrkész trr iiméltósága 193ti ntlvember 12-ón a
következőkct részesíttl,ttr: rlícsóretben :

Schő|er ü,óza B85. sz. csapa,tbeli cserkésztisz-tet első-
segélrry uj tásért.

Szemeréilí Ltiszló 802. su. r:sapatbeii cserkésztisztei.
rnegr,,adult állatok elől rnentésért.

Zalcini l|éla 437 . sz. csapatbeli rserkészcsapattiszt t,,t

és társait r-ilzből, mentésért.

}llR§K
A §serk€szszövct§ég y§z§tö§ége és a llla-

gyar Cserkész szcrkesztősóge hálás szívvel
köszöni azokat a lókívánságo*at, melyektel
a csapatok és egyesek a karácsony és ú|év
alkalmából elhatrmozták.

Ez osz-t' igelt, élicn e Magyar Cserkész,!
A nagy i§yekezetnek és munkának rnes is

van az eredúényc. Kész a három plakát-
ujsárr. A szerkesztöség tagjai jóleső érzéssel
nén\k a kész lapokat. De mos1 aztán us§yé
hazaíeté, merí rnár lrarangozzák is a rtyolc
órit. Ar pedig micsoda szégyen volna. h* a
,,§zerkesztii urak" otthon jólesií atyai nyak-
levesekei kapnának.

Á S94. Beíc§éltyi }1ihlós cs. cs. Dombóvir,
lJezerédy [.-utca 43, t'elesleges 1936 oklóberi
és novembeti Magyar Cserkész példányokat
szívesen átvesz. Ertelíté.st kér a ienti címre.

Az egri ?80. §z. ,,§z. Szent l(rl§tól" c§. §s.
cserké§ibarát szövetségi iiló§ek§i,tart, !io-
vember 2?-én dr, Hunyol §ándorné a gyer-
mek testi iejlódésének biztosításáról és a
táplálá§íól beszé,lt, dr. Kiss István 1eológiai
lanár a Kat, karitász a gyakortatban cí,mrnel
tartO,it eiőadást.

A 27-es számú Eölvös Józsel csa§at Pa,
csirta örse levelezólapot adott ki s etzel an
rjrsi pénzlárt növelte.

A dcbreceni MÁY tnühety 23.a§ E,ayet,
érté§ cserkészcsapata meleg, bensőséges
lrangulatú, sazdag műsorú karácsoltyi ünn.e-
pélyt 1ariott ,nagyszámú közönség etőtt, Az
ünnepély keretében mindegyik őrsvezetii
lnegajándékozta őr§ét. viszont az örsveze,
iök€t a parancsno,ksós lept§ {nes aiítndék-
ka1.

A sopronl trt0Y§ íó§-ös Apafi llllhály cs,
cs. karácsony elritt üníqp§lte belnsóséges
összejövetel keretében lennállásának l0 éves
éviordulójái. A csapat dícséretre m,élió ka-
rácscnyi jótettet vá§zett a §zeretetosoma,
sok kio§ztásával.

Egy magyar cserkész vezérclkke egv aa.
gol - eszperintó c§§rké§zlapban. Az lpswic.lr
arrgo1 városkában mEgjele.nö ,,Skolta Bui-
teno" címü ,eszperantó cserkészlap l€guJ'abb
szárná.rrak vezércikkét Bacsy Ferenc debre-
ceni lrnagyar cserkész írta és elmondia
benne, lrogy az ,eszperantó nyelv tanutása
útján érin,tkezésbe lépett külföldi cserké-
szekkel, majd egy cserkész eszperanió tá-
borozáson megismerkedet,t egy angol pa-
rrticsnokkal. ki megtudva, hogy egyetemi
iaculmárryaihryz szij&sége van az asgol
n,veivre, meghír:a ve:rdégségbe. Bacsy hosz-
szabir idót tóltött az acgol cserkészparatrc§-
nok verrdégszeretó otthönában és jól nte,g-
tanult angolul. lgy a}kalma volt tapasztalni,
hogy más nyelvtk tudása mellett is nagyon
hasznos szol.gálatot tett az eszpeíantó rryelv"
melyet ,hálás szívvel ajánl minden cserkész
figyelíflébe.

HlbalaYítá§.
rrián" szerző}e
kész.

,,§serkészszemme] az Olitn-
Váradj. Oyöís}-, 25_ös c§er-

Hogyan kélzül
a rrSzegedi Cserkész" l

A iogadatmí templom órája lassat elüti a
hatoi. Az V. cserkészkeriilei helyisósében
rne§indul a plakátujság szerkesztóse. Ha va-
laki 5 perc mulva kinyiija az ajtót, ijedten
hőköl vissza. Minden tenyérnyi helyen pa-
plr és papír: az asztalokon, szákeken, a
lóldön, az asztal alatt, Még a ialra is iel
van nélráry raizszegezve. {Kár, hogy a pla-
ionra nem leüet tenni). Nagy ív papírosokon
már kész a cim: ,,Szegedi Cserkész."

Csakham,ar ieljes a íeliordulás és a zür-
zavar, Karcsi a sarokban gépel, de köz,ben a
kisöcsinek kiabál a szoba másik sarkába,
hocy diktáljon már neki. Feri nagy rgyeke-
zette! ragaszt. közben a ragasztós ccsetet
véletlenül a ttlsos üvegbe mártja. De azért
nincs sernni baj. csak minden csupa iekete
lesz. Arpád rajzai is boszorkányr-rs gyoísa-
sággal készülnek és Karcsi, aki közben már
beieiezte a cépelési, la§a§ztja. De mielótt
beta§aszianá, körül kell vá§nia a rajzokat,
ílol az o1ló?'fer,mész§iesen nem a helyén.
És nregindul a kedvelt szelkesztóségi társas-
játók: kamámasszony, hol az olló? vésre
megkerül.

Nini, ltát ez ilt a surtrkban micsoda? Ci-
Irese Laci koszorús (hagynrakoszorris) köitó
verset ír. lme oxy kis részlet:

-Ide lrallgass öcsém lüles,
Az Jll. €s.-re árn etöfizess l

§ehonnal bitang embef,
Kino* a §lléres M. Cs. nem kell."

Batta Z*igmond reí. lelkész (címe: R. §.
§atlx, 199--§th Ave Yorkton. Sask. Canada}
magy*l bély§g8yültökk€l §zeletí}e érintke.
zésbe lépnl. Cserébe iő|eg amerikai és fta.
rradai bélyegekei küld. A lapra hivai-
kozya vegyétek lel vele az érintk€z_é_§_t.

A szegedi l8J. sz. Kinlzsi cserkészcsapat
néhai zengő péter halálának második évíor-
dulójárr ismét megrgndezte az er,lékére ala-
pítgit,.leejobb örs" oímért fclyíl versenyt.
.* A c§apai a. közelmrrltban saját kebelébetr
kémkcresö ver§enyt rendezett.

A §zesedi §serkész E§zp€fantó Gyakorló
xör decemberben ünnepelte iennállásának öt
éves iordulóját, Évente több ingyene§ esz-
perantó tyelvtanfolyamot tartottak, ameIyen
igen sok cserkész sajáiította el az eszpe-
rantó világnyelvet Nacy erkölcsi sikerii ki-
állítások voltak 193?., 1933. és 1934. évben,
amelyeken több ezer levelet és más érde-
kességet állítottak ki,

A l24. sz, §zlráky c§apaa rídióamatór
csoportja rövid időn belül megkezdi kísér,
let,i adásait és kéri a megiigyllőket, ho&y
észrevételük eredmónyét kózöl]ék a csopolt-
tal Q§L lapott, vagy lev. lapon. A megiigye-
lésekct rádiórr, vasy QSL !appal Él,ug-tázz,r
a c§oport. Az adások vasár_ és únnepsapri-
kon 7 és 9 tira között 40 és 5ü méteí.n tör-
ténnek. Az állomás hívóieie: llai E. r,. C:nr:
Szeged. József íóhercec-tér 1ilr4. Cserkész-
cltt!ron.

A sze8edi l24. sz. Sziráky cserké§zc§apat
a niyár elején 12 kajakoi boc§átoti vizre, Az
iiregőrsük egyike rnozgótáboron járt a Biikk-
ben, majd leereszkedett a 'fiszán, ezl a
vízitíttát tgttc msg egy másik öregőr,s is.
Egy vezetói ijt§ ré§zivett a brassói román
iambtrreen, két cserkészraj oedig egy tiszti
iirssell Kirá.lylta}márn táborozott. Az elrnír|t
évben a csapai tagiai közül összesen száz
cserkész, táborozott, Az ört-gcserkósz.;,k
kcrtgazdálkodással {oglalatoskodtak. Az ősz
elején a?, öregraj honvéd.elmi szolgálatr,a
vonu[t, I(arácsonykor volt a roverek ava-
iása, amikor is nagymennyiségü ruha_ és
élel,miszer került ,kiosztásra a külvárosi ,,tal-
prasok" között" - A .Ilunor' öregc§apat
élénk üt,emű testedző munkával ioglalatos-
kodik és a rádióórs rövidhullrimr1 adó-vevii
készüléket é,pit. - A ,,ltlagor" raiok pedig a
külvárosok proietárgyerektit gondozzák. *,

A balassagyarmati 939. Szcltovszky János
cs. cs. egyik raja jólsikerült karácsonyi teát
rendezeit otthüfiáb,3ll, a Szaléz1 lntéz§tben,
Az ünnepélyen megjelent a ház előljárói
kara. Hoilinger lstván i,f,azgató, Btázsik
Károly szr",ntszéki ta*rícsos. parancsnok és
.<lr. Vrisárhelyi Mikló,s cserkészparancsnok
es még strka,n mások,

A makól §§ó. sz. §zath&áry Pál cserkész-
csar}at otthonában *mlékiáblán negörökítet-
ték eIhítnyt tasjaii.

Az orosházi 5l2. lz. ll. §ákóczi Ferenc
cserkészcsapat megkezdte morzetaniolyamát.

Pellek Lá§zlót három csapal gyászolia.
}1árorn csapatnak voii hűséges cserkészg
életc íolyam,án: a 451. sz. Oárdonyi Oéza,
a 464. sz, Rozgonyi és a 459. sz. Győty Vi{,
mos c§eíkészc§apatokná! bizonyította be.
.hogy igazi cserkésá}ete csak annak lelhet,
,aki életét telJe§efl átadja krisztusnak s cser-
,készéletéhez erőt sz lge naponkénti olvasá-
sából m.erít. Szavávai és életével egé,szet és
isazán lCfl'ItiYS-cseikész volt,

P. Koyác§ K. Kallixot, volt cs&paiparanc§,
nokuka.t syászolják a na,gya.tádi l55. sz. cs.
cs.-lak a tagjai, Élet szolgálatkész áldozatcls
élgt volt. Amís köztük volt, ,minden szabad
idejéi a iiúkka! töltöite. I]gy saerették hívei,
,lrtrgy bár Yeszprémiren hatrt meg, fiamv.ait
lhaza.hozatták és otthon helyezték örök nyu-
§alomra.

§úlyos veszte§ég éít. a ,,Toldt mlkló§"
cserkészcsapatot. Herczóg 'libor dr. orvos,
3. csapat tisztje mindörökre lehúnyta sze-
mét. Mind cserkészmunkája, mind hivatása
során egyaránt hlven ieljó,§lietre kötele§só-
sét.
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KüLüGY! l{lREK
A vllág löcserkósze ieleségével együtt

résztvett decemlrer l3-án a francia cseiké-
§zet 25 óves jubileumán. Előző este a iran-cia köztársasá§ elnóke fogadta B. P.-t ó§
átnyütotna neki a becsületrend nagy tisztí
keresztjét.

VI. György angol lirály. az angol cscr-
készet ióv,édnöke eddis is gyakran mutatko-
z.ott cserkész,rubában. mint London, majd
Yorkshire cserkészkeriiletenek eln5k€. l92i-
ben jachtjárr megvendégelt két máltai §ser-
ké.szt, aki bírvárúszással ,kábelbő| szabad!
totta ki a hajó horgonyát.

Á diáklevelezésl tlállrtá§t megt,:kintcitcgrói Teleki pál, az országos közoktntási
tanács e}nöke, dr. Papp Antal ny. állarntit-
kár, orsz. elnöküd<. a nómet. amerikai, linnés francia követség képviscliíi, a Detttscher
Akademischer Austauschdienst' bttdapesti
képviselője. szövetségiink számls vezeiöje.

A ttíag}.f Xönyvbaráiok Dlárlula mo§t
ilregjelent 5-6. kettős számában, fteiven ko-
moly társyilagos kritikát közöl az rijabban
fregjele[t *önyvekröl.

A,§zegedi Kls l(alendárllm'. 1937. évi
kötete megjelent, ezidén immár nyol§adtz-
ben, Buday György nagyszerű fametszetei,
a 

_ szegedi Fiatalok Múvészeti kollégiuma
népdalgyüjteménye legszebb darabjai ieszik
ériékessé a Kis Kalendáriumot, Ára 1.20 P.(A . Mfrvészeti Kollésium címe: Szegqd.
Kátász-utca 9.)
__tleinrlch-Weress: Ausztrálla közelröl.Centrum kiadás. Budapest. Ausztráliáúa
szakadt magyar mérnök utazásának és ot-
tani. érvényesiilésének naplója. A képekkelgazdagon illusztrált könyv sok keilemes
lercet szerez.

sok papa és ma,ma, kirrek íiarc,skrijl.1, va!!,y
kislánya küliólddel levelez, számos Rtii:érl-
iskolai tanár és számos közópishrriai tanuló.
A kiátlításnak a napisajtriban is élénk vissz-
hangja volt,

kl akar veldéget §védorszísból? lnut
Arthur Thiel és Oeorg Th,iel" a svéd cser-
készszövetség kiilüsyi főtitkárának fiai ke-
resnek olyan magyar családot - esetleg az
osztrák határ kőzetrében. * ahol magukat
l93í június .elejétől július végéis német tár-
salgásban gyakorolhatnák, Mindket,ten kitű-
nóen tudnak angolul é§ jól tudrnak iranciául,
úgyhosv ök cseré,be erre a két nyelvre ta-
níthatják a család gyermekeit. knut Arthur
16 éves lesz az. ősszel, Georg pedtg tavasz-
szal tölti be a l4. évét. Bővcbb detvilágosí-
tással külf. ü. int. hivatalunk szcllgál,

/}lagyar levelezőt teres C. .Mcl-eod új-
zélaadi cserkészparancsnok. Csak angolul
tud.

§z€nt§§l Edo részé,:e ürlvözklkártya van a,levelezési aúrciónál.

üzEN Az M. c§.
Az Eszperantó csortészkör kdnli az ér-

dekiődóI*el, hosy,heigrkónt csak,eg}i§zsttaít ös§zejövete}t a §sérkészházbalr. tehátns ,ké_rjenek postadordultával választ. trgy-
últal kéri közölni azok pontos círtnoit, akik
tud*ak vagy tan*llrak e§z"petantóul ós részt-
vesznek a jambor,een-

B. Taná§. Névtelen levelekre ,e,ivböl nom
válaszotunk. * Pacsirta öí§. tKa,rácsolyi
szárnunk részére küldött híretek ltésön ór-
kezett. _ .Pénzköltö... Köszönjük a külde-
ményt. Pályázhat. _ plsti bá". Köszönjük.
küldj mrrskor is. * H. Z., Slktór. Testvér,
öröm,mel olvastuk pályázatodat. azonban
rövidke í,rasod elsósorban a prakti,kr.ls taná-
csok hiánya miatt nem érte el a iutaknae-
hatósás szinvona!át, - v. F. B, Z.,24-es.
Kár, hogy pályázatodat a jutaIomdíják ki-
osztása utál küldótted. közöld cí,medet,,meít előjegyeziü}ik, hogy alkalomadtán
megjutalm,azhassunk, * §ch. B. Kérésede t
átteitük e levelezési akcióhoz, mecpíóbál-juk elintézrr,i. -_ tll" B. I. Érdeklőrléssel ol-
vastuk ielvilágo§ító §oraidat. fla az a bieo-
nyos lehajolás a végén a becsukásnál nem
lenne, tgészen megiele}ne, Cg í.gy, sainos...
mindenesetre eltesszük, §áspár Lalos.Leveled átadtuk a vizivezelöti,sztne,k. 

- 

-Jeney.§zabó l(ároly. Köszönjük a ,kissé ko-
rai. de annál m,elegebb szívü üdvözlete,t, *
,;c§üdatÖrtén§i" szerzőie közölj,e címét a
szerkesztőséggel. -* §. T., Budaposl. Ve,r-
sed még nem érett ,meg a nyomdaíestókre,
de nagyon kedves, örömct okoztál vole ne-
kúnk. * PL J., Rákosszeatmlhály. A Turul
csenkészEket szívesen köz"rrljük, d,e ezt a hírta c§apatpaíancsnokság hivatalosa,n küldio
be. - lti. Xertész Ernő. A hlri rnáskor iát-
tamoztasd a para,ncs,nok tttral. Ez a ,lend, ^*
_!égvédelmt (épes Káté §zegedl rende|öle,
Közölje nevét és pontos címét. -- §z. PaL
cikked örómrnel olvastuk, me rt általába;t
ktv€s állatvédel,rni cikket itapunk cserkésn-betkekböl. Frank J. Welngertnek,
Amerlka. Köszönjük kedves leveledet, min-
dig örömm,el gcndolunk Rád. Nern kütdemél
alkalmilas érdekes leírást arról, hosyan dl-
nek az amerikai iiúk s miben különböznek
a rnagyaroktó}? Szívesen közöln,énk.

Hallal Józsel, Budapest. Leve,iedre szlvc-sen vá}aszolnék :hosszatlbán. közöld tehát
mielóbb a círqedet. A verseidben - ritka
kivétel ez a fiúk irásai ,közöit 

- sok az ér-
iékes sondolat és meslátás, a.nú ,különben
a 'fe élettapasztalataid mellett nem csodál-
ható, §z,eretetiel ölollek" *: 482. c§. c§. Az
európai államok hadi repülő,gépeiaek jelzó-
se,it tartal,rnazó til;blázat meg,rendelhető az.alábbi címen: Jós Ferenc ;m. ,kir. légűsyi.iőgllenór, Budapest, I., Márvá,rry*r. 

'/bRészletes adatokat a Mi érde*el? rovatban
,találhatsz. - lli. Rostás §y., Pécs és még
sokan mások! Levélre (?0 ,gram,m súlyis) 20
iilléres,bétyeget kell ragasztanotok.' ]ehái
azt 2 fillé,res bélyesgel bénmentesiive nyom-
tatványként ne,m sza,bad leladni. (Az llyen-
iráIry,ír ,,tévedés"-t a posta .szigor,úa,n bürteti.
I.eveled,ért is 3,6 fiitér büntctést fizettünk,
küldd ,be postabélyegekben (!e vél,ben !) a
szerkesztőség cfniére.) *. J. A. A jó verset
az utolsó két .§tíóia egy*e8y rossz sora el:
rontia, - F. U. A kérési illetékes irelyre
továbbitotluk. - Czuva|.. íróia közö§e ne-
vét és címét a szerkesztőségcel. - llegedüs
üéza. lgen ügyes írás. közlésre kerül, külű
mjskor is. * Csiky Pál:. az álla,tvódelmi,leírás pomrpás, közöljök. - Németh Gyula:
lapodnak i§en meaörúttiink. Szám,olj be. },rl-gyan válík be a Jucca órs.Á ]llatyar Cserkész t936 december t-l
számának vezórcikkébe tatlhiba köv,etkezté-
ben téves adatok kerüliek. §otter Lajos
c§eíké§ztiszt ligyelmeztetesére az alábbiák-
ban ,he,lyes,bítünk: 1. A ,,Nemere'. ne,m &
Magya_r. Cserkészrepülők tulaldrrna, hanema m. ,ltir. Lésüsyi iHivatalé és a Jlla,gyar .

Aero §zövetsécn€k adták át lrasználattá. 2.
Rot,ter Lajos cserkészrenülő b,erlin*kieli
repüHsg az olimpiásznalk u,gyan a legnasyobl}
teljesítménye voIt. őt győ,ztesnek teki,nt€iték.
de ezzel elsö düai nem ny€rt. mert díjak
nem voltnk kilűzve.

)§i
,7.,

!

Bátran és hlven elöre, l92l-t936. A I6U.sz. ,,Mátyás király" cserkészc§apat l5 évé-
neir .évfordulója alkalmából kiadott köny-
vecske. A gondos kiátlítás a csapat ti§zii-
karának le,}&es munkáját dícséri- 

---'

.Az állatok beszélnek. Balog,hnó tlajós Te-tézia meséi. Megjelent a Franklin Társulat
,tiadásában. Belatini-Braún Olgu raiiaiial,
tludape§ten, l936. (edves, bájos állattör,té-
netek. Szereplőik itutya, 

-rrr,acika, 
papagáj,

,m.aJmoc§Ka, 8ólya, fecske. ló, az ember
háza|á!_a körül lorgolódó jószágok üosszír
r:9r1. A gondosan megirt elbeszélé9ékből ki-
tun,k.. hogy a szetző tgen jó ismeröje az.állatok természeiének és ezt az ismeretet
tovább tudja adni a*élkiil, hosy a tanítcatás
valamit is rontana a mesék űutattató ielli-gén. Azoknak, akik szeretik az állaitariéne-
teket, ligyelmébe ajánljuk ezt a kónyvet-

,,Petö§ nyondot.ln.. címn€l köariv jdent
T9c a7.aszódi reá}gimnázium Petófi ön-képzó-köre kiadásában. A gimnázitm tanarbinakverseit, :novelláit, értghezéseit lartalmazza
,ez a könyv. Ilyelr kötet megjetenése szo-
kat}an talá,n, de az 4 tény, hogy ezelótt 100évvel hár,om éven át ebbe az iskolába járt
Petőfi, sokat ,rn;e§rnagyaráz .r kötet iéi."ltiiié-
ből, A jövőnek e,lszántan nekivágó iíjiság
szólail meg ebben a kötetben. lvtecrend,eiheiőaz aszódi ev. Pető{i gimnáziumnáÍ.

. A ,,Manróza" kiadásában jelent meg Entl-
,rödy László S, J.: Életet KrisztuJért c.
könyve. A könyv a fiatalon elhúnyt iezsuiún_ovicius, Kaszap István (é}t 1916*-t935)
élettörténetét aüa kónrryen élvezhető stílui-
ban. Kaszap István ,élete követendő példa-
képül á}lhat minden magyar diák elóii, Ákönyv elöszavában ezt mondja a szerző
,,Bejtve élnek ,közöttünk a szentek,.' A ki}nyv
olv3§á§a kőzben az olvasó a,tró} cyőzödiii
ry9q, hoav Kaszap lstván is egyik s)lonteletti
diákia volt a §zentek életéneT követésótől
oly távol é16 ,modern vilásnak.
,,(,örmiiczl: Az el§ő §egély nyutiása, l!I.
kiadása most je}eni mes. kétszáz öldai ter-
iedelemben, 7t xlasvaíálzó rajzz,al is,mertetiiaz _sl§ö_ §egélylyujtást.' Melegen ajánljlrk
cserkészkönyvtáraink száanáta, kaplrató- a
Budapesti Önkéntes ilentőegyesúlet 

- 
Oazda-

,sági liivata{ában (Budapest, V., Markó-utca

22. l. emeletl. .Ára 5 pengő. Tlz póldányon
íelü,[i vételrrlél 50s/o,kedvezmény.

A Szent lstván Társulat ezidei cazd,ág ií-
!4sási .kOnyvpiaca minden igényt kielé,slt.
Van, kózi,ük .mesgkönyv kisOcsikén.ek, tru-
.socskái,nk .syönyörűségére: Kosárynó" RézLola rneséli tovább a Föld,repottyant kis
nanócska tavalyi bájos meséjét Fltynrlty-
Ország cí,m,en,- Bájos, szép a könyv'kiáll!
tása is.
.' Pütárlrok Jenő, a legjobb nevíi iijrisásijróink esyike §árom cimbora címú rnűverena gyönyörú Felvidé,k eh,eszett kincsei utáni
vágya ,kelti let szJvünkben, a;rnikor elínondJa
e8y nyáti 8yalogtúra Gyórből a Tátrába
vivő ka,landjait.

§sürös Emllia: Szeretnél szánaani...
cimú _regénye nagyobb bugabrknak, sőt mei
inkább növérkéinknek szó| szép, komoly
törtónet a .háborús és a hábarúutátli teányok
helyzetér,ől.

§zékely .Nándor: Á siklósi árvák c!,múkönyve érdek,feszitő és íeme§ szépségú
lörtóncimi regóny a tatárjárás korábóL

Bárány Ferenc: Hare John kalendlai.
missziós történet. Az aüa liulonos ér<lekis-
sócét, ho§y ggy romlatIa! lelkü nóg,er íiú
szemén ít nézi az ígazi kereszlónór' és acsak külsöle* ,keresztény fehér. embere,ket.

Erdősi károly: jltúBiák és minarettek
címü múve lagyszabású ecyipiomi itirajz,
mely * mai Egyiptom beutazása for,májábin
egész tnultját, mithológiáját, lelkói hazza
közel az olvasóhoz.

Gyökössy Endre, a kiváló cserkészytzető
és_ író Yasárnapok-bétlöznapok cí,men ki-adta legértékesebb szónoklaiait. rövid ci,k-kekben ieldolsozott élményeit é.s könyvis-
merte.lseit- VéctelenüI jót esik a mai vilás-
ban 

_ 
olvasni az ószinte, egyszerü ós blá

cser}észlelkiiletii író mesnyilatkozá§ait, sin-ger és wo§ner kiadásábaa jelent mqs a te-kintélyes, több mirtt {{X) oldalás muiiri. 
"-

Fáblán Gyula: Hei Rákóczi. Bercsénvi.
lezerédil című töítéf,elíni regénye érOekós,
eleven megörökíté§e iíjú hősé, 

-Szerdahelyi
I.ászIó ,életének és a Rákóczi harcoknak. 

-a

k,orabeli dunántúli, iólec kőszesi életnek
Me nnyivel élöbb lesz előttün,k a történelem.
ha az iskolában tanultak ,kigészítésére egy-egy ily,err könyvet elolvasunk. Az EcvetÖáiNyomda ,,Körryvbarátok Kis Könvvái 

- iia-
dása,

., Konya ,La|o§ 62. _Páliy cserkész. (]tt sóha;.Versek. A szerző linoleum metszcteivel.
.Ferenczi lstván: Két cserkész az Olírn-plá§zon. Erdekes keretben ismerjük ,Iív./g a?

olimpiai verserryszámokat és az ite* niasas
eredményoket. Hasznos és élvezetes olvái-
mány tresz minden cserkész részére.
_ Sipos Béla: ríoni légo|talom, áttekinihetőés ólvezetes csoportosíiésba.n iárja elénk a
lécoltalom, tennivalóii, Ára 2 pengő.

Á! "25 9ve§ -Keg'. csapat újszerű, sokszo-rosító eljárással előállított egy beszámoló
könyvgcskét az elmult huszonót év alattvésiett ió ,munkájáról. 'Iataláára, vi§;;_
tériink.
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3^§,,ÁH-H.,Á§§í§HFffiH.,§F€
§z§§K§§zTt ; FöDoR ÁnpÁo

Pnr*lgrrr, a ye§zeltségr gyógyííó§er
I{,evesen látt,aloii vesr"et,| krrtyát, rnég kevcsebbetr

vcszett kutya által rnegmart embert, akin kitört a veszettsi:g.
Ma tnár sohaselrt *- vnsy ritkán --* ktll látnunk a veszettség
görcseiben fetrengő, rettenete§ kínokat szenvedő entber-
t{rsunliat. ]Vlirrdezt elejétől végig Pasteurnek kösaönhetiük"
}i|emcsak az embereknek krrllett kiállniok pokoli gyötrel-
moket, ugyarrrlgy szcnvecltek a veszett kutyák és máii
treszgtt állalok is, cle sz;egény párák szótlan vergő<lését
kevtrsen órezték át. pasteur nemcsak az emberekel mentettel
meg a vr:szet,tségtőlo hanent az állatrrkat is. így kiízvetve
ii az állatok egyik legnagyobb
.ióltev{ije .

Pasttlur már 6ü é,ves vtl}t,
atrrikrrr szemlreszá}lotl a veszett*
séggel. §cnki sern turlja, miért
vála,szlotta éppen a veszettséget,
Egyesek az.t mesélik. lrogy 9 óv*s
korában látta, amint cgy vcszett
íarkas által rnegrna. t föl,clmű,vtls
selrtit, i,zzó vassal kiógettók a
kovírt:sm{iheiyben. A j ajveszékelő
parasz,[ernbcr orditása rnaradt
volna nreg a lcikében ? Osak-
}rogy, rloha mírr 20 éves korábari
tudotrrányos pál_ván ,volt, 60 óves
}toráig nyugeitltarr pepecselt a,z

ólcsztővcl, * bort crjcsztő gomba-
íajtákkal, lépf enévei, tyúkkolerá-
vtll" Az rrtóbbi kettővcl \,égzett,
sikeles kísérletek rr*zették azori-
lran rrlyarr elvre, ánlcllyci sz.e,rintt:
rninden b$te§§ég{it }l"tcg- lehel
gyógyitani"

Pasttlur ugyarris kítet"r,ész-
t.et.t{) a tyükkolr:r* baci]lttsá.t.
májd meget ú"ve ar.L néhárry csir-
kével- azrrk a. t;trikk.l*ra tünttei
kiizölt ira,ltak tl. Nagy vcllt lrz
iirörn a lnurrkatátsak kiirt, ttogy
ponIosan nrcgtalálták a, tyitk-
kolera, oktlzóját. }fekifeküdtek a
kísérleteknek, eg.r,re-másra csinál-
tak új tenyé§zetekei, tlltottá,k a
l<isérlcti állaiokat. közben tl}ér*
kez.etl a rryár, felg_vűlt a sok ttlnyószc.l, ki kellct,t voina
őktt rlobni. Unalomból vagy kívírn*siságból Pastr:tlr a répli
tenyószet}lől is oltott be a esirkékbe. Etltlig |íz olttltt állat
kóxül tie elpusetrrlt, nagy volt telrát a cso<lálkozás, hogy
ezek élctlren tnaratltak, sőt. nerrr is igen betcgedtek neg.
Jött a rryár, a fáraclt munkatársak szabad levegőt akartali
§zivni, Jrái elnrtntck pihenni, Mikor újra kezdtók a munkát,
írjra fecsken<leztók a gyilkos bacillusokat, nyakukba szakaclt
*l tlosszüság. }ig_vcs állatok kim.últak" ruások nern. §kkor
rterült ki a trrrpiiság, }rogy a szolga a mrrltkor el nem pusztult
csirkéket hozta {el isrnét oltásra, azok közül €gy §err múlt ki,
rrríg az üjak minrl elpusztultak. \íás talán l,ovább ment
volira * véletlen fele|t, <lel Pasteur nem. Egyszerre átvillant
agyán a zseniális szikra: ,,A betegségen egy§zer átestllt
állattrk véclettck az ug5,anolyarr fertőzés ellen". Sőt francia
he.rrességgel azt is }rozzátette, hogy ezután minclen beteg-
§égti meg lehet gyógyítani, csak előbb az állatot vagy
aff ernbelt ugyanolyan, <le gyengéirb betegségen kell át-
viuni. Szót tiit követett és né}rány év alatt a tyli,kkolera
péltlájára * Francianrszág állatai kört milliós károkat ok<lzó

lépfenét is ttikélet,esen gyóg5,itarri trrrlta, §zrr iált jötl i:

ve§zeltség gyógyítása.
Pasteur maga .azt }ritte, trr.lgrl,, cgy kaptaíára fo6ia tlzt.

is megcsinálni az ető}:bivel, de nenr tudta, rnibe r,ágta a
íejszéjét. Amiqlőn azt hitte. lrelg;, közel jár t nregoltláshoz,
akkor a tudatlanság vaksötótjében botorkált,. Csak a maga
és rnunkatársai (Roux, Chalnberlanc1; lrang.l,aszorgalmá*
lrak és zsenialitásának kiiszön}reti. 1rog1 nem l,allott. ku-
ilarcrrt.

Eiőszr)r is soha senki senr látta. niikrosz.kóppal sein a
veszettségtlt ok,rzi-l csirát ; nerlt
tudtákpontosan, nti rlktyzzil ; tte}tt
trr<llák, hogy hog;,an tenl-éseik ;

és cnnyi nenl után hozzáfogtak
{r gyógyítá§hoz, }'asteur maga
Jrajolt a ve§zet,t kutyák ketrecei
feld ésür,egcsőlre $yüjtött-e a ktt-
l,ya szírjából csurgó nyálat, Tudta.
hclgv a kutya a harapása által
fertőz. tr,lrál a rryálban kell lenni
a kórokozónak. Hiába, }lom Incítt
semtnire.

Egy,,szer csak azt tétclczte ícl,
trog_v a görcsök okaaz agyvtll,őlrert
lehet. fjiztosarl ott tánra<l az il-
merellen rnéreg. l,agy talán ni,t
lakik a csira. Ils csodák csotlája,
€z a szinte ha.!ánál előráne!-
gált iitlet csakugyan bevá}t.
Yeszett kut"vák ag},ve teje, kü-
löniistln a nyirlt ag__v {crtiizii**k
bizonl,rrlt,

Pastetir hír:cs kis párizsi kitta,-
iónrűhell,t jáz,ban. égett. \Ieg keli
találnunk. hogl,arr le.het az ál-
iatokat g},enge veszettségen ál-
vinni, hog_v késóbb vérle|t lelressen
tizszeres, százszor<ls halálos m$rtg
ellen. N{inderr sikerülL ! Szárítás-
sal gyerrgitctték a csirát, anrelyet,
rrrég akkor scnr, sőt, móg ma se*i
láttak. s lncgtörti,nt az clső sike-
res vórJoll"ás : eliíször állalcrn. dc
cmberen, rrenr }nerték kipróbálni.

1883 július 6-án nrógis nregtórtónt az első oltás emberen is,
Eg_,-, 9 éves francia fiúcskát t4 helyen lnart. nreg a veszett
krrt_va. Híres francia orvo§ok azl rrtorrtlták, lrogy a iiírcska
állapclta ítgyis remón5rt,elcn, hacl<i próbalja ki az a Pasteur,
rnít tud. pasteur többször beoltotta s kis francia fiúi és a
gyerek megnraradt.

Futótűzként terjettl el a hír az t,gész l,ilágon. Mes*zi
viclékekről. Mag1,,arországról is közköItsé gen külttték Párizsb:r
a biztos halál clé néző embereket és Pasteur g_vógyított,
Enlrek nyotnán állítottált fcl a l,ilág Pasteur-intézeteit,
pl. Budapesten IX, Rákos-rrtcrr g. száur a]att.

Ira valakit megmar a ktrt3,a. minrien elsősególynyujtó
tudja, mít kell tennie, Csak arról ke}i nrég nregemlék§znünk.
}rogy magyar orvosrrak is részt, \-ár] a veszettség ellenes
oltáslrarr" Az oltóanyagot Hőgl-es elhalt magyar olvos-
professz<rr eljárása szerint nen,r szárítással, hanetn a sokkal
biztosabb higítással készitik ,az egész vitágott. Dz igerr fontos
dolog és lrüszkék lehetünk arra, hr.rgy Pasteru: után tnagyar
név következik a veszettség fejezctébetr. 

kuchúrik Józse|
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§,z á_Itntofc
r.isszaerrrIókex*se

I|iük l A. csrrliésznek bárhol az é}*tben nyílot| §z*nlm,ci
kt:ll jírrni, mirrrlent. rneg kell fig1,,elni, mert, §oh§§cttl ttrclja,
mirrek, rnikor ós hol veszi hasznát" A ncgfigyelósn,ek tlgyik
leglrálásrrbb tárgya az állatok ólete. rrert. bár ösetiiriszerű.*n
és rerr<lseerinl célszeriíen végzí dolgait. az állat, rnégis r:,bben

az ösztönszerűségben sokszrrr l-uda-ttlsság is v*m és az írllat
igerr sok dolgot turlatosan csinál" Yisszacnrlékezik <Jolgcrkra,

ametyek henrre kel]eme§, vasy kellcrnctlen, enr}éltc-ket hag1-
talr, liz a visszaemlékezés rréha igen hasz,nets szolgálat.rlt ltlsz
sz emberrrek, rléha pedig ellenlit:zöIeg- ártalnrára lch*t az
atlatr:kka] bánónak. vag_v rlnrrak, akivel egy§zer rrenr jri

vanatkozásban tolt, llolga, egyik másik állatnak.
-r\z állatok visszaernlókezése sok, haszr:rrs szolgál.ttot

tehei. a cserkészeknck. aki szabadid,ejól a természet. ijló,n
tölti és éli ]e, aki l-fhái igy akfir,vá,, trern akarv.1 kerül kap_
tsolatba az állatokka|. Bi,zorrv sokszclr jól esik, ha egyik-
rrrásik rnegfigyclóslről trrd és ptrlig hcl_vesen t,rrd, kiiv*1-
l<eztetni,

Nagyori sokszeir lát.hül,jtr a. cserkész, hogy a ktlcsi eié
togott 1ó neln í}kaT e$.yik. r,ag1, rnásik helyen beforrlu,lni,
megállani, dkezrl }n,in<len rlk nélliiii csökönyösködni. tlyen-
kor nem sza,Jra<l az ostor btlltlogatrbik vógét nregfogrri és az
á]latol így kényszerílcni akaratunk keresztiiivilclére, ltrcrl-
eezel nem fogun-k s*rrurrit. senr elórni. Meg kcil ugyan kísórelni"
lrogy akaral,unlinair érvérr3zi. szorczziink, inert. kúlörrberr a
visszaemlékezés rllapjárr ae ír}laí * jiivőbcrr még kevé.sbbí
íogja tdjesíteni akaratunkat, nlerl emlókszik rá, hogy ő *zt
eg.y§zcr, vagy tóbtrször, bííntctleni-rl megtagad}ratta. Csak-
}rogy nerrr veréssel. hanenr tiirelenrmcl kell a lr:val- rávenni
ltz cngedt,lm,csségre. A lovasságnál riern tlngeilik rrreg, htrg;,ha
egy ló lovasá"" letlobta. akkor haza nre.njcn, Tagy hosy bcr,e*
zg§sék az istáilóba, l1z| nctrl l*het §r€§tenni, a lónak turg ktll
rtutatni, hogy igenis m.óg lo,vagtilrrak és el keil líírnic a l<;vast.
}{a rrcrn is a ]eeset| ]rrvas iitr íei {tjra, }r:r- az tőrttinetc§en trt.cg-
ütöttc rtla§iál, akktrr egy nrásik lo,vasnak kell ír:lij,lni ; rt<,

akkor netn szab{<l azt a }ovaí iissze-r,is§Za vcrní, battetn
ll}egnyugt,tltni, szétrlrtrt vezct:ri és csak aztán nrás mrlzgás-
ne}nbeu 1ovagolni" Kitartással kell, né}ra na€iyorr nag},,
iilr*lern ós báí,orság ár:ln a lovat arra kórryszerít*ni, hog1-
tz1 \,agy azt. *z alrarat.unkat, 1rljesítse, }lrrgedrti. .netrr szabacl.

Sokszt,ir :lz áliat. ira eg1, eln,llrr szavíil hrillja vagv
látja az illetót liözeletlni, ágaskottik. .rtrtlr'i visszaerrlékszik
arra, hogy attói az illt,tőtfj-l tnár kegvctlerrüt kikapott.
Nagyon sokszor látjuk czt patkoiá:nál. hrrg3-bizon1,os
patkoldába a ió nem mcg3- be. nen )tagl,j:l rrragát nreg-
patllolni, mert ott eg_y§zef talán patkollis kijzben igen ,lrtr-
r,íln lriintak teltl.

Volt ki:{, lovartr" :rzoli:rt rentlsztritrt magattl }rajtottani
ha*a ícló, lniut,án drrlgomat elvégezterrr. }{egesett. hogl,
ór,aszánr várlali ránl. Iigysze,r csali azt vettem észre, lro5-
netrl akirlrrak. t viiágórN tnásíelé tnetrni, tnint az egyik utcán
be. airrr-l eg;l- r,enrlóg{ogatt$ vrrit. Ott nregálltak és várt.a}t.
"bir próllára tcttefi tiket, lrriko;: alrarrra,k indrtlni. l{át netn
irldultak, l(ósőltb ltlí-llaIIl rncg, }rogy anrirrt" a kocsiról lt-
szálltanr. n rógi kocsisoln rrrlahajtrltl s Érllandóalr ott ivot1 .

,líost arri ltlvanr,, mintba tudná, tnikor van tsiitöriijk" F}a akktlr
este bcrrregyck rr r,írrosba ós lt g}-eplÍÍszárakat, nekia*lrrrn,
akkor beforclul az egyik rrtcán és rllrrrcg1, a katrrlikus kiil
lráza elé. Rcggeltlnliénl. ir vilrosba tlrvc *i:ntlgy a postá,ra
és onnan az akatlémiírr:l. tj t:zt í;{t szrrkla m.§g i§ vissza-
tntlé}tszik. tyttrrc ktll nttnltitl.'l

_\ 1oval< vissear:tnlékezést tuitl Jrtnl 0g.}, lroc§isna,k,
lovasnak n]cntet[t nrcs áz élt':tó1,, :lmilior kocsi§:1 lerószege-
<lctt és a lti irirrr_vílús rrólktii }razavit.t,r: a kocsíl, szekerel,.
llányszor :ill jllgg a lrrltya az útk*.ro§zt.eződóseknél, rárréz
a gazdlijára és várja. lrogv rrz rn*i.vik ir:irrvba int" Mert
mt*retnrk errc is. arrir js,

Ki nc lát1ll loltrrr. }rogv li ktl1 va, is lullvárl ntérl,él<r:l

tar,|arr.i az rlvó*berr, rrrrig:r legjotrb falatöt is elárist. a krrr-l"
bcn, tlefiil.rleli, rle tnásnap visszacrn|-ókszik, bo61y lrol ásl*
el. A t.yírk, nrelynek l§a$ához rn.érteil igazán tyilkesz* v*n
csak, nrégis trrt1ia, lnel;lik fészeklre" hová tcrjt ós *.zt a f$sz-
ket kertlsi fel ós lra abbarr tört8rreteserr usyftlalil;t:r t)s}
rrrásik t_vrlk ü}, ii ís oilaiil, meri turlja, 3rogy az az; ií }ie{ye.

Nózziik r:sak, a }rrrszár lava nri:l {:sinál- ha tcirlrlrretcsen
a §z()rü§z;éc{ lnv*rs }reteg va6y nás tlk mialt ncm az a lil
kerü} a szoktlt{, lrelyrc, a pajtása nre,lló. }iítt bizcrny nag_yüíl
tre}réz rnás ií"r nrcltó szorít-*rri, íolvtr,in vatlliolódrrí ftrg" §a is
néhrr igerr kellernttlerr következruényekkel járhat az ilkrt.l'í
]ova*ra. A millennium elatt- a butlapesti 16os huszároitr:a"il
szolgáttarn le ijnkóntesi ér.trnct államköltségerJ }nind§ri 1}ep

salamelyik suszter. a§ztala§: ková,es §tb, me§tcfe}§ber
szabad ltlvát kaplarn; nóm ji le6io}:bakat, ; }risz azért-
jelentettek lretegel ezek a katorrák, lneít nem akartílli a^z1.

a ro§§z, rnakacs lo,vat m*6iilrii ; an tjnkóntes ti,rnak nxj*l
jó lesz; legfeljcirb, ha a 1ó {ieánkol j vagy ledotrja az önlión"
test, vagf kikap *rz rlnk-óntes" }íát, íg_]r renri§zerint rrrind*n
llap :ná§ lovat kaptam, anngk rná§-má§ helye volt a scrrbart,
az órr lrtllyem me€{ 2l. halszártryon volt. }lát rn,i.csotla patátiák
lett*k *b!:ől. rnikcr az *gész ezrerl vigyáe.Y}an áll1., a7. &l,

lrrvarrr ttlinrlig aeon gorretolkt:zott, nenr il1 nz étr he}y*n:,
ahol állok ós f<rlytort zayar{á az egó§z §ort.

Hogy ar ürrkóutes {rr tail kapott ezér[, ite§r ír,+tx 1,1.

Ha a cserkész ilyen*ket és e}rhez hasonlókat lát, gtir*-
tioljorr az clrrloyrdottakr* irs akkrrr nreg fogja találni sok
llolog magyuázatát.

Á rnadarak l,i*sz*eliilók*eésért alapszik az ö véd,el-
rnük. a g3,,i"rnrölcsösők rcrrartalanitása, Inerl a m*,tl;i-
rak tu<lják, hel és ntikor, a rrap melyik szakában kapn,ak
eieséget, orla szoklrak ós prr*nyi pontossággal u§yall;tbball
az iilőben trapont& .megiönnck. Tessék meggyőződrri §r§iíl"
'fanrrljrrnk mi is rcndszertlsségcl az állataktól ós flgryeljtlk
rneg sz<tkásaikat. akk*r §zánrukr* ís, számunlrra ís jó

ffat/cf ódcl"gl
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fgy chav-cltov gyászos prrsgt.rtása. nz a

kínai- kuvasz éppen úgt: lett kereset,l. diva-
ros kulya Á,rrgiiábrrn, rninl a mi magyariajta
kutyíink. A cttoy-chov vil§y cs&li-csau na-
gyrlbll t,*siü íarkas-spicc, malcűn,a tekinietú
lrrlésaároskutya Kínálran. Egy ityen díszpéi-
driny apaál]al. dr. Sírrj Gyórsyné üutty
Böske csucstl nevű drága rierbynyertes ku-
iyája pusetujt el nein ré§en egy rO§SZ §20-
kás kiivetkeziében, Egy iiírcska játékbtil
ólomgolyóv*! aportiíoztatta, a kuiya le-
n,ye lrc a golyrjt és ez lett veszte. Á golr,ót
rnütét rltjín eitávolították, de a szenvedii
állai íelkaparta a bekötiizött §tbst. Fertíj-
'Zést ka,pott és hashártyagyulltdás 1épgtt fel,
,rne}ytlí!l lnen1 Y{)}t g1,$8-yulása, Jő ltázőtzii
vntr! a szegény ál!;rt, gazdája ilrkórryi szőle-
jének hú íirzőj*. Rbbdil az a ianulsfi§. hosy
csakis nagyotrb iadaraboi vagy tennisziab-
dát szabad a kutyána,}r dobni, hogy tle tudja
lenyelni. kövei vagy nrás kemétty ás kis
t;irgl,at nc dobjunk rreki,

A renrlörsé§ eliizete§ állatvódelme. A, Ma,
xy;rr R*n<iőr című szaklap decembe r l-i
számában vékásy Lajos rentlórííjliisyelő cgy,
exósz lapra ierjedij cikket írt ,,Ne iírrjük az
á1lltkínzási!" cíuren. §bben különösen azok
a i;gyclm(zletése[ irllttusak, melyek ii
rendórörszemek és űrszr,lbaparartcsnokok c!ii,
zetes állatvódelrnére vonatkoz*ak. Iía az
iirszoba kijrzetébcn építkezósek, útjavítás<lk,
c§átoínázisok {o}yrrak, az örsztrbaparancs-
il<tk nrár jókor hívja fel a vállalkozók iisye}-
mdt deszkapailr"lk, dOboeilk, eiófügatOk alkal-
mazására. Áz iírszemelc utirsítsík a kocsiso-
k*tl, hosy ir nehér- útszakaszcn köicsiiniisen
]eg:lenek egymásnak segitségére. A parancs-
rrok előre iigyelmeztesse az építtetói, h*gy
az anyag{,i !ehetóleg szíraz időben és iúl-
terhelós nélkül szállítsáh. különöscn hidak
feljáríritrál, rneredck utakon és lorga}masabll
]relyekcn kel! felügyelni, A teherkocsik íillo-
máshelyeirr rnes ke11 vizsgálni a lovak és
.sze rszámok á llapotát, Kocsmák e'lőtt ne cil-
gedjék állalosálni a iogaioka1, A lorsatrom-
ban inkább a §élrkocsikai ketrl ffiegállíiani,
mint a lova,s íogaiokal. llálás kti§ziinet il
cikk írójána.k!

Állatmenedókház Szegeden, A Füsgetlen-
:ró8 decen,lber l3*iki számában hosszú cikk
van a szegedi új állatmcnedékházrill. Cor-
bcllír Karniila francia szárnrazástl zcngora-
lanárnij egy 300ü doiláros adománybói léte-
§íiettc állítóla,s ez á,llatíneneilékházat, ülely-
hen kutr,ákat ós macskákai tarianlk. "{.;l'íllaine nedéktríz a ke mes-utcíban van,

Állatvédelml lrét a dre zdai eleini iskolák"
ban, l)rezda városáuak 45 elemi isko]áiiharl
;illaivédellni hetet lótesitettek, Mindeli ltn-
dr,lren egy hé.ien át a7 ö§sze§ ianerijk c]ő-
:rrlásokat tartarrak az állatvédelern és állat-
tartíls tudnivali>iról.

A §zegerl és Yidóke Álla,tvódő Egye§ület
li kuiyák tlrszír§os beoliását kérte a kor-
málytól. Az egyesüle1 * tankönyvekbe áj-
latvódő jelmr-lndatokat tlyomat, kiáltványok-
han hivja fel a piac kiizönsósét ós az á]lai-
tarió gazdákat az ál|atrrkkaI való embersé-
ges bánásnródra. A városi hatósírgot pedir
beadváayban kérte. hrlgy a rirkpart útjaii
javittassa ki"

Az állstvédel§m a Népszövetség §lőti,

Es,v :illaivédökbői áll{i küldöt!§eg rneg,ieieni
Edcn anraol. külügy;rniniszier elótt és arrit
kórle. hogy vétexse fel a népszöveiségi
aiapokmilnyba az áliatokkat valti jr] bánás-
nríid nemzetkózi köt*lezett.ségél.

Sidersó özlkék. l.,andeckböl jeientik: Á
§aznauni völgyberl a na§y havazás miatl az
íjze,k rendkívü1 nehéz he!yzetbe jutotIak. A
vadász.ok eddis 19 őzet fogtak nreg és istál-
lókbarr, t hlziállát0k mrjliett he]t,ezták §1

iikel.
Országos §léhésznaptár az 1937. óvre,

19. évitrl_vama j*ieni már meg az Or,gzá§os
l!1áhészeti Egyesülr:t (§udape**t, IK,. Üttrői-úi
?5. l,} naptirának. §zer:keszieiie Ö§c§aniidi
|iagy üéza, az OiVLI$E tilhára" Az egyesü-
ieti és szekcikkeken kívüi né]tány v*rsct.
hurnorlis dal.got ós rejivéiryeket is talá}uni<
benne, A t44 nidalas könyvecskében sok
hasznos tudnivalrii ós órdekes közle-méltyt
taiái az olvasri. (épe k is ,szemléltetik a;
slijadoilaka1. A n;rptár rremcsak a sza,ke m-
bere,k§ek, lianem a kezdö méhészelrnek és
a kedves, haszntls mólrek iránt érdekiödö
nagyközönségttek is njínl:ilcs oivlsmány.

Kanárikiátlíüá§. MLlltkoli számunkbarr a
,,ka,nári" chnii cikk keretében beszántoltttttk
rnár e,{y kanárikiállításró],,\1egemlítetiük.
h.ogy rr,é{y karráriegyesúletűnk van, ezek
köziil az egyik rotrdezte azi a kiái'lítási,
Mclst egy rnásii< kanárikiálIításról teszünk
jglentést, nrelyet a másik hárcm magyar ka-
rráriegyesület rendcuett. Ez a kiállítás de.
cemher 24-ttil ?V-ig, a Detrrecen-szállóban
volt ,mestekinthető, Masdolna kirá]yi her-

*yru 
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ú lc
€3§*készek hasletlóir

cegnő iiívódnöksége és vitéz ortvav Béla
elnöksé*e alatt Ul'}rich Gy őző iőrendezö,
iat rendező, fodor Pál, i sajtóügyek ve-
zető"ie és a hét iasból álló dijkiosztó bizoti-
ság lltrrnkálkodot! a kiáliítás és verseny si-
kere érdekében. Ez is jubilális kiá}iítás volt:
a §züveiség iízéves és az Eisö Magyar Ne-
me§ Kanáritenyésztök 0rszágos Egyesüle-
tének 3§ áves fennáliása alka]málról rendez-
lék" A tsoporl!,elsen},ben xz 1" anyaegyú

siiler iett győztes. Aíaít!érllrei hi,f. *rli§r,
érmet 13 kanárilens.észtő kapott. A kanári-
maciarak nagyiészt zöidek volrak. A mada-
rakon kívül o]yau kiál]íttik is voltak, aki]r
a ,mardirrnevelés eszkiizeit mutaliák be. }-áil
iuítil, 0tt ,kalitkákat, eietij. iiató. íüíö§ziő
eddtlyeket. fészkeltetó ktlsaraka!. _.ípokat,
hintákat" elesdceket. Ezek köziltt kiilúnös{t§
érrtekes ilz o§ §epiae. ?z ,tgy telJtri iej-
lábír íilatnak. ir sz,épiának a be]s5 mesze:;
héja. lgen szrrctik ;r kanárinrrciarak ós
külöltö§en cson{kópződésüket rno;;dítja eli;,
A §zövelsóg időnként kiadja házii.rg sok:,zt>
rosiiott ,,Kanári" círnü lapocskáját és újévtői
lrezdvt köteloziivó teíte tagjai iészére a
törzskönyv használatái. Ezt f-tld.;r F'áj írír
szerkeszteite, kinek szakkörly7ei i} }-3nnak
ir kanári nevelésórö! ús terjeszréséról (VL,
Dessewfl!,-utca 43. l1l. ?ü.), Deceln!rer 3.i-irl
Ullricir üyőzií rádióclóad;ist trítoit i t:irBt,-
rril kanáriénekesckkel.

Tiiko§ *aka§Yiadalok Ángllában. Ansol,
tlrsziigban tilos a kaxtsviadal, mindazonált;t]
utát az egész ország}ran elterjedt ez az á',-
|aikiozó tléplnulaíság. fgész n*mzetközi
viadalclkat rcn<leznek. rnclyak*n amerikai.
an§ol ós spanyol, hlrci kakasok mérik iis.sz,
iegyvereiket nagyszabású iogadlisrrk mellett,
Az angol rendőrsés üldözi e viadaltrk ren,
dezriit. de megti!rtónt máo llogy kakasok
he}yctt jámbor iyúkokat talált kosaraikbat.
A kakasok harci kedvét runinal és su;eszes
elcdtl:lel fokozzák, }ábukra pedig éles érc-
sarkantyítkat tesznek. A vjadalcrk előtr há,
rorn napig óhezietik az állatokat és a viada-'iok életre-,lralitira, nretrnek. Ez mind kegyei-
lenségrt vnll *s azéri iildiizer<lő és biinie,
tendő eselekrnény,

Téli állatvédelem. A téli hidecek beátltá-
vai óvjuk meg állatainkat a szenvedéstói,
nélkülözéstöl és betexségt:ktől. l.akóhelyii,
ket széltól, iacyiól, nedvességtői védetiebtl
he'lyre tegyük, de aeérí levegőjükről és ivrj-
vizükröl gondc.skoüunlk, Lirssuk e! iíket a,icni-
mal, pokróccal és ió!e!. élelemmei" A kutya-
írlba a puha szatmán kívül aján,latos két
pokrócot tenni, az ggyiket, ;r bejárnt iaili
iüggönynek; a ,másikat a be járat belsíi falár,l
és az ól kátulsó ialára ielül kell írlsze§+zr;i
úgy, irogy le!ógó része a kutyiinlk taka_riltli
szolgáljon. A lovirk ós madarak 1éli,qond.,,
zásáról rnár tóbbször $s liővebhar: :zó1t*nk.

í'as-írrs*íc.s,
t,ldp-fuip-húp,
Rére édcn
Iiz a ldp !
A sris közölí
.{!éku lr.ncse,
aft arlódík
A szereru:se !

v izt büzijs,
Szuga zti5s,
Mégis iabb, ulínl
Alécy-cstíp."-
írr,s-ía.s-las,
Hdp-fuíp-hdp !
Ne körözz ilt
lüirrniis sas !

Htip-htip-fuip.

Xutykuruttgak
Fulnak, féInek,
Egu nótát sem
BrekekéInek !
Tele aarsa,
Tde kas,
I'u||ad_ mdr a
R,écehas,

Rdíharu {icib*r,

?
\
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Tas-las-tas !



§RK§§ZM§NHKuL§§"
I3y pormi§§ion óf Mr. ll. I{aycl,rr Dimlnoek" .-- A. ,o!l'he §eout{6 firigedélyéYel.

Fenimorc Cooper,
a Bőrbarísnya tör-
ténetek §zerzőjo le-
írja egyik liönyv*,
ben, hogyan §lene*
kült meg a huron-
indiánok előt €gy
íelrér ember. A réz-
bőrűek árkon*bok-
ron keresztül üldöz-
ték őt az erdőn. Az
ütctözötí láttx- hoÉy

az eg_vedüli merrekillési lehetősógelt a nyílegyerres irányban
való futás nyujtja. -{ kacskaringózás alkalmat atlott volna
tildözöinek arra, lrogy elótre vágjanak, A terep meglehetősen
dom_bos voltn ísí hát erőkinrélés céijából az erne.lkedóseken
felfelé átlósan futot,t. lefolé pedig a legrövirlebb útorr. A sok
domb és a sarkában futó iildözők vógúI is meglehetősen
kifárasztották. Trrrlta, }rogy rrem sokáig futja már erejétről
ós amint i_smét felfutott egy halamcsúcsra, nrentő ötlcte
támadt a clomlrtetön fekvő, szemóbe tiinő falörzs láttán.

Irelka;iasekrrdott a íára, azrrtán nagyot kiált.va, iirónr-
tcli lradonászással leugrott a íatörzsrő}, mintha lrrdtára
akartrá ádní tildijzőinekn hogy felfedezte a bíztcs meirekiilés
títkát. Aeorrlran netn szaladt le a dombról,rnint már jóné-
hányszor, hanem ha,soncsúszva bemá§ziltt. a fat,iirzs *lá s

masa mögijtL élethűen elrendezte a rejtekét küliinben
elánrló letapcrso tt íűszálak a_t. gal,ly*k at.

Időközben üldözői is odaértek s tgl-ikiik felirágvrr a
tötzsre, sietve a bozótba ürdult arra, anlerrc a rnenekülő
cselugrása rést. tört a növényzeten s leszaiadt a r-ii}gl-be.
Áe embervadászok javarésze vezetőjük után sorakozva.
szintén ierc}rant" ós csak nélrányan fürkészték tiizetesebben
a nyomokat c§upa rne§§zokásliól" Imrnel-ámmal végezték
tlolgukat, mert feltéteiez;t€k, ho§Jr veze-
tő.jük alaposan megvizsgá}ta g jelelret"
Ereclménytelen* tétcva keresgéiósük köz-
ben elfelejtették, hol vesztették el az.

ülclözötl lépte nyomát s mikelr kiíntlntil
ptrntul neg akarták' keresnin már neln
találták. Buzgólkotlásukban azt ís szerte-
taposták. Igy hát lassan-las*&n továbtl
vonultak, folytonosan a nyr:lm ut.án
krúalgatva"

Ezaialt a fehór vadá§z lélegzetét is
visszafojtva fektidl a fatörzs alatí s a
rejtckc nrellett cliram]ó indiánokat szá-
molgatta. )Segyvenet rrlvasott ineg.
}íikor ülclözői mar me§§ze jártak. óva-
tosan kimászott buvóhelyérő1 s más
iránl,ba nl,ugodtan rrlsétált.

}ía;dnenr hasonló esettt lrallot-
tanr Zulu-országban, l{árom fehér ke-
reskedőt támadtak ínog ri bensaülöt-

* Innen kezdte kisfitikat órdeklő ki!z-
lemények.

=
J ar ,

tek, §gyiirük bet.egen fekúclt a kocsiban, iit azonnat
megöltók" A másik kettő fegyverét, magához véve, §
magas fű közé merrekiilt. Oly g}*or§á§ szalacltak,
ahogy csak tutl,tak, de egyikiik sebesillt volt. ós mi,*

hamar kifrrllaclt" Ekkor puskájrrkat készcn tartva a fölr]r*:

lapultalr,
A lrenszülöttek rqivonalba §oraközva követték a fehtir**

ket. Amint az cliíljáró nyomkeresők a meglap§iók lröze}ó}rtl

értek, a két fehór nyomban elsútöiie puskáját ós talált is"

iiyorsan töll{ittek, rljra lőttek, megirrt talált;rk"
r\ zrrlrrk látva, hogy néhány má§odperc álatt nógy

vezelőjiik harap a íűbe, hökkenterr megáll,tak s *. febérek
kiha,sználvcr télriváeírsukat, i§móL futásnak eyedt glr.

A zu}rrk p€r§z* megpillantot{ák a §reneltülöket s ilrdítva
utánuk rontclttak. A ftttók lnásodszor is hasravágótllak, cle

alrelyet.t. hogy csendesen íekütltek voln;l, lr{tszni kerrltek
visszafeló. Á trenszülöttck megjegyeztók, }tol lapultak lc a
fehórek *s rettcnétesen megrémiiltelc, mikor r,áratlanul köz*
vetlen-kiizglük}:en bukkantak fel az üldöeöttelr és csúnyárl
kergetőik közó pörköltek" A" zuluk ezrrtán neln merték vak^
tában folytatni az üldözést, hanern a kereskedők cltünéstrkr:r
mindig mesállt*tk tarrakoilni" §kkénl persze áliandóan yárát*

lanul csapott közójúlr a gol;,ózápor és sollasern arról a hely*
ről ínrtrrlt lne§ a lövőltlözés, alrol ellenfeleiket sejtettók"
Esteleriésig játszottak egy}nás§lrl ilyenf<lrmán. Az ójseaka
sötótjélren a vándorbaltosoknalt azután sikerü]t. egérrtta{
nyerniök és reggelre a táborukba értek,

i.iogy it_ven jól *mlékeze-ín az e§Otrü, annak ok& \,afi.
t]gyani§ egyitrük lábikrájátt c§írnya selr volt ós mert orvcs
nern aka{lt közöttünk, ncktink kellet| a sérülést bekiitöz*
riünk. libből al.tirtórietlrőI is kiviláglik §z!_ l}ogy a cserkószek*
nek tiselában keil lcnniök az trlső sogólynyujtá§§al, mert
kúliinben késziiletltniil órik az ilven vrirratl*n fetradatok.

Lord lladen-Powcll.

.}lÁRToH.L

tdókiizben iild.özói js odaórtek.
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uá':;T l"§TTi":i,u,:!, T[*i"i,lf;í" #iii:
mesterünk, aa élet, afra tanit bennilnket,

'"i; ;i:*.f':?ffi,Jf":lt#"í*,it*"ooo to._
téneteiból egy kis merii$ye liíkéBe ssér mel-
1ett, sokat tarruilratunk.

Olvassáltlk figyelemmel Jancsi, Torni, lrnre
és Bödón-Cyurka kalantljait és merít§étrl k
belóle azt a tanulságot. hrrgy csak *z eqye-
ncs úton lehet tehetségn szorgalom, ki,tartá§

, és trecsiilettel érvényesiilrri, Se kalandvágy,
se pénzsírviirsrig ne térítse* .le benneteket ar
egyene§ útról, mert azt. ki §örbe uiakon jár,
e 1őblt-utóbb eléri m,egérde,rnelt végzete.

Lelki nl uxalma csak a becsületes emher-
nek jehet! .{ boldügsáí{nak periig ez az els(i
§ a iegíontosabh 'ltel}ékc! 

A §zetző
I.

.* ttég11 jóburűl t:st:ptl.ábc keriil

}l1atárgylrrnratot _ elirrtsztrrtia n ji'rliusi forrósirg. Az
ut<,úk üreselr árr,álkórltak ut ir,tő nrpliu8árbItn, r,slrk eg1,"

egv elszáIrl. nruíIkarrélliiili leste a .iósrererrcsé1 111-911 a vá-
.ö§háza árnyékot adó árkáctjai atatt. Áz apró iizletekben a
boltosok a kiszolgáló fl§ztal mii§{jtt bóbiskoltak és csenrl
iiltc mep| a2 egész yáro§t.

'fineze Jírnos is szatöcsüzleténeh legsiitótelrlt slrrkálrarr
keresett menedéket a hősúg elől. HirteieIl megzav*rták nytr,
gal,nríit. Á sarkig nyíló boltajtrin kihevülten besodró<lott
.lancsi gyerek, Virrcze úr rregyeclilccs gimnírzista fi*. az ,_rsz-

tírty legjolrli tanulója.
* Í)tlesapárrr *" |.ihegte, --- 'i|trnival ln€g lrrrrével

tiilálktlztanr! Ii'iiriidni hívtak. íilnreheteli?
-_ lil,.. el,.. * lrlt* rneg flz err§edelmr:t apjri, .- de

ne firafiaidj s<}káig. Var:sor;ira itilron lógyt
Jancsi mtir nerr. hrrllotta az apái intelmet, Ilohant a

lakásba, $rrnan mes ilr udvartlrl írt * pajtásoh utírn. fi
türdötriktiját a vállára c§ál}yá.

t]sak rrrlir a vátostrn hír,ül, a vashírl alatti
érte ntói. {ik€t. Pajtá§ai a tisztiorvos pufírk §yuri
kodlák a víz alá"

* §iess nrár Jancsi! l}iidörr-Gyurka töled
egy-ke* kortyot! * §üvítette feléje Tomi.

fürrtönól
íiírt nyom-

is elfogad

* Gyávák, miért hántjátok m,indig? _ kiáltoti lrará"
laira dühtisen. -* Yelenr kezdjetek ki, h.q merlekl

A ki:t okt*lankoelir kegyetlenkedő kedve nyomban le-
lohadt. Elerosztették Gyurkát és lefeló oldalogtak a víz men-
tén, Tiszteltók Jnncsi erejét és nem óhajtottak megismerkedni

Jancsihoz íordult:
* Miórl jiittóI ilyen későn? Rezclegh tanár írlnál

voltál?
.* Ugyrrrr, ie ,lrólyag, a tanítr €lutazott Pestre! }íegnóz,

tem ]a]zt a csón:rkol, arrrit nz. ujságlran hirdettek. Kétevezős,
gurul{r iil,ésekkel és t lapátok, ty,hií! Mintha szkiffhez kószí-
tettók volna! liemek! Scr,kílrt nem :rdnám, ha megve}tetnénk!

Gyu,rka Jancsi nrelló telepedve égö tekintettel érdek-
lődiitt:

- Hát nern ,turljtrk rrregyellrri'/ }-iiszen Torni, Irrrre, te
rrreg én is rninden pónzünket iisszeatl{uk csílnakvásárlírsra]
Nálad van a vagyon!

Jancsi legyintett: .

- Hű, de n. gy rnamlasz lagrvi Mit gontlolsz, azza| z
tizennégy pengő harmirrc fillórrel olyan csírnakot vehetsz?
lrehetsz ám v*cak ltrclikr:l., nrnin a halászok j:irrrak, de nem
sportcsónakot| T"utlocl lni az, írra? Igy basználtan * de csá]k
kit,sit használt * nyotrcvan pengől Hol van altarl § mi
tizennfu,,.- pengö lrarmincnégy íillérúnk?l

- Hát vegyünk lralászlatlikrrt jíl lesz az nekíink, m*g
a},llra mintl d rrég3,en belefiirtirrli.

- Az nem kelll \,Iegnonrltuk, hogy sportci§ónak<rt ve-
szünk. Ha nem idén. akkor jör,tire. Áddig spórolunk. 'Ie
sokkal tóblr pénzt is adhatnál, de rninrlig sukorsütemón_vl,
falsz, azért is vagy <llyan kövórl

_. Jtil l.arr, jól, ezt már lrallottarrr rlünnyógtc
Gyurka. * l{ajd ezerrlúl tiiirbei tesz,ek félrti a ladikra!

Elhallgatlak. Jancsi Gyurka ígéretót nerrr vett€ túl ko-
rnolvan, mert már nóhán_vsztrr megfogndta, hogy takaú:-
kosko<lni fog, de urindig silrerteleniil.

Szritlanlrl ineJrtltak * víz felé. Kiáltozós állította nreg
íjket:

* Hallrii ... §yertek segí,teni!
'fomi és lmre kiáltoztak. A vashídtól jó messzire benn

álitak a folyóban és valami nehéz lírrgval igyekeztek a víz-
rrrjl kihúzni.

Jancsi meg Bi)diin-Gl,urka rohsttvlisí szágultlottak hoz-
zájuk. Pajtásaik térdig a viz}xn eg3, láncot fogtak és hirz-
ták keservesen. l{elléjük kerültek, a láncba rapdtak ök i§
és most már négl,en húzták inrrkszakadtáig. I}e lriírba. a
lánc meg se moccant! Jancsinak, a vezérnek, korszakalkotri
gondo}ata támadt:

* Ne húzzuk **" ,ttnácsolúa, * hiszen úgy.senr bírunk
vele. lnkálrb tapogussuk vógig. nr*jd megláljuk. hogy mi
van a vógén!

:A íiúk - nrind jó,riseók, kik már számtalanszor búvár-
il(Odtfik a folyó l'enkón -* versengve tluktnlr a víz alá és a
rejtólyes lírrcon eliire huzakodta;li, a felszínre bukra idón_
kónt,léle8zetet vgnni. A lárrcnak xe vóge, §e ho§§za nem volt.
L,{ár a folyír közetrlt: feló jártak, amikor Jancsi, a vezór. írj
hadilervet eszell ki.

* Gyerünk ki a pa*trai Majtl újból kezdjűk. de oko-
sabbian.

Toni ellenkezett.

- Hogyan okclsabban? A lánc végét csak lg,y tudiuk
rnegtnlálni!

Ezt nrindarrrryinn elismerték. s í51, kö\,€tték. A partra
érve, Jancsi kiaclta a paí&nc§ct:

* Gyurka, te csak térdig menj a vízbe és fogd ül€g n
láncot, Imre ,addig megy :r r,ízbe, anlíg a talpán meg tud
állani és ő is megfogja * lirncot. Én meg Tomi a víz s<rtl-
rán túl n trllsó part felé riszurrk, amíg talppal fenéket fo-
gunk, aztán lrcírllunk polrtosan Gyurka ct Imre vonalába
í:s kezdjiik keresni a láncot, hátha átmegy a trlrlsri partra is!

-*" A it'tlsó pirrtra? -* kérdezték egy§zerte. _ líiszen

l
l

i
l

ilktreivel, - Ne okrrskodj, Torni. Gyerünk ki. hi-szen már rrent
Gyurka }rálatclierr kecmergctt ki rr partra és a vetkőztidit bírjuk szusszal.

t
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37.1r, §tál a §Zírm§z{id 0rszílsban van: (}d!r nem §zirb{d írren§.i

ott elíognrrk ;r firránctlk!
,* ügyan mit v§gytok úg3, megijedve, én jóI isnter,errr

a tulsó pártrrt * intette le óket a vezér. (ht a sűrii
mogyoróbokrok kiizt nincs kedve járni a íináncnak, de
máinak se. Élr tudorrr- nert .sokat jár:t:lm oda tavrrly n

Juhászók Pistájával mog_vor-út sz*dni. Az nreg kislrallisz {:s

jobbian isnreri a tírlsó fináncok ós hatírröríik cirkálását,
mlnt maga az édesapja, az iireg halászmester,

** 1'e voltirl már a túlsó parton? Át mert,ól nrenni?
Nahát, ez ittlál már merészség! * lr:inrult cscldátatt*l Bii*
-dön-Gyurka a ban&Tezórre,

Tonriban ágaskcdott az iinórzet, meg ,rz a fel-í'eltörij
vetólkedési sándek, amit Jancsi dicsőségtinek hallatára
órzett mindig.

* Ha Jancsi át merí menni, ón is át merek nrenni. T 
*,

Btidón, itt maradhatsz, úgyis tudom, hogy g1,1iv* vtgy.
Bödön-Gl,urka {ragyor elriistelkedett, de aetjin mell{:t

kidiillesztette, lapos tenyerével rácsapott és önéretttsen ki-
jelerrtette:

.- Én is át merek mennil Nem rnataclcik leghátrrl. én

lrnrt ó.s Jrrncsi íürödni msntek, .bekoprrgtatott Nclvotni
kapitárryhoz ós elöarlta legújatlb *ervót:

* Pán kapitán! Én csinálni egy nagy*aerii fogáltt.
Adját nekem kettö 1inánc, egy vaslrtrrg$ny! meg hozzá e4y
nás§On htlsszíl vaslírnc.

*- Minek rrr trr:ketl, te gazcmlrer Bubenyik.
* §{ajd rn€slátod, pán kapitán! Meglálor,| ína va]g,v

holnap, de rrreglátod rremsokirra!
És,gtrnoszul n€vetelt,
-* Iriem írtíy yar} az, Bu,benyihl Nekem tudnom kell,

hogy mit tervelsz, őe azt is, lrogy lrogyan akarsz a ,terved,

rrek ai vógórc j,árni! 'frrdod, h,rgy szót kell fogadrrod, rrtert a
rnankomt}an vagy és akkor tlobatlrili ki az országKl, anrikor
akarlak1

Bubenyik n€glrunyí§zkorlott. már nem nevetetl, lranenr
szép sorjában elmonelta ravasz tervét:- 

*.* Vinni al htlrgony és hosszir lánc a folyóhoz, Hor,
gorryt innerrső par,ton letenni a brrktrrba, a iánc vegót tadi.
Eron átvinní a tt'tlsó paftre, ott letenni, lrclgy lássorr min-
denki.

-* tigynn, rnicsorlrr suilrnál:§ág ez, Bube:ryik!
**Yárni,;rárl

kapítány, mín-
gyárt nem §ra-
márság. Á folyó-
ban Határg.yar-
matról sok gyerek
fürdcni járni,majtt
megtalální ők á

láncot, húzn,in
húzni, n§m jörr.
A gyerek kiváncsi.
Merészebb íi{tcs-
kák a lánc másik
végét íognak ke*
resni és minden-
áron akarni, meg-
találni. Meglátod,
pán kapitány, át
fognak jőnni a mi
partunkra, I)e otl:
lesz rlregb{rjócs-

kázva, tsutlenyík,
a két finánecat és
elfogja őktlt. Aaok
nagyon m,egíjectnÍ.

De mi majd
jók leszünk, ví-

gasztalrri fogjuk {iúcskákat. adni még ajándéhe,
kat is, olyan kis repülőgép, szép bicska és rnég
gyerekjáték. Aztárr nregkérdezni, hogy valarni nagy
játékot ők nem akarni ? Mert olyan nagy jálók
gyereknek mindig kívánsásrr, de sziilöknek rrincs arrnyi
pónz, hogy aztat megvegyenek. }íaj<t ígériinli rreki-lc ;rónz,
majd .adrrnk is egy kevós, rle rrruseáj lrozni nekik, amit mi
akarunk, .Ió hírecskét, ezt i§, tzt is. Ügy-e nrost már nem
mtlndod, pán kapitán, hogy §ubenyik lenlri szamár?!

- },j6g1, nem! ÁgyaÍÍrrt *,az€nrl}er vagy te, Buberryik,
Kapsz horgonyt, láncol, k4r {inárrcot, pénzt és játékot.
Gyere lre az irodámba, rnajd ott megmondonr, hogy mit kell
a gyerekektill kórni. Persz-e előbb kóveset, aztán, majd ha
már egys7ér hoztak vialamit, minrlig töblrct és tóhb€t. , .

}lásnap hajnalban Bu,b*nyik a kéJ íinánccal és hosz"
szú lánccal, lrorgonrryal, ;Énezel á játékokkat felszerelve
elintlult a folyó; feló: Ott másodmagával ladikba ,száltt ár
óvatos lapá,tolással átvitte ,a htrsszú lánc egyik végót a túlsó
partra. Elrendezttt minrlent úgy, atrogy azt Novr:tni kapi-
tánynak elmesélte. Majd vissz*tért l saját páttfa és oit a
víztöl kisse távola,lrtr, a bokrrllt kiizt, a ktll íinánccal lestle
helyezkedett.

Mtrlt az itlő és ttlziitt !t nali, késő rtélután lett. fig.v lát_
§zolt, hügy Buben;,ik ter!,c az eisií n,ltpon nenr sikerül.

ít'í,lytatjuk,)

meg1,,ek Jancsival,
aáán gyertek utá-
nunk, ha m€fteki

Jancsi ren-
d,et teremtett:

- §{in den
{rgy marad, ahogy
mondtam t }iaTo-
mlval a lánc má-
sik végét m€gt§-
Irá.ltuk, Gyurka,
Imre utánunk jöt-
tök a tírlsópartra.

Ott píhenünk
egyet és majd el*
mondok nektek

valami fontosat a
csónakvételünlire
vonatkozÓlag.

A fiúk Janesi
haütervéhez hi-
ven irjból munká-
hoz láttak, lrogy
megfejt§ók a víz-
fenéken heverő

lánc iegató rcjtó-
lyét"

*

.d rejtóly ereclöje, arnit ijk szerencsétlensógükre neür
tudtak, a túlparton volt.

A vashídon át el lehetett jut[i az országúttrn Felekire,
amit a ,,hódító" szomszédok Filekicsre kereszteltek. F!le-
kicsen sok kartorraság volt, mindenféle katonai parancsnok-
sággal. Ezek mind féltve iirizték a határt és nb§y fólelmük-
ben ifolyton íelónk sandltgattak, lestek és füleltek.

A sok pblrancsnoksírg közt volt egy, amelyiknek csak
az volt a {eladataj hogy a határ környé\ét kikémleltesse.

Ez a bizonyo§ parancsr}okság jó pénzen tartott kóme"
}et küldöz8etett át titkos íttakon a mí országunkba; sok
átjáró magynr embert megfél€mlített, hS le.hctelt megveszte,
gelelt, csaklrogy katonai híreket tudjon meg.

Ennek .a parancsnokságnak volt egy hírherlt, hétpróbás
gazemlrer hírszerzője, a Butrenyik §tepán. Yolt az már len-
gyel légionista, bócsi sofőr, házaló vigéc, ltikupec, sőt ame-
rikai rendör is, De rnindeniinnen kikopott, nrert hllimar rír-
jöttek arra, hogy nagy gazember! tIát mit volt rnit tennie,
beállt hírszerzönelr, lrcsúgónak, Hej, de sok ártatlan em-
bert tett már tönkre, de sok jámbort ugratott be az egyi|gyű
szókimondástra! De ez tetszett a beste fekete lelkének, de
mennyire tetszeít. Hiseen amellett, hogy órüli má,s ember
bajbajutásának, még sok pénzt is kerese,tt új gaz,dáitót a jól
végzett hóhérmunkával.

Az elöző nap délutánján is, mikor Bödíin-Gyurka, Tomi,

t
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!,c:t:q:lltl ri!u,:m t3ljtsiilí I.1e" umicIijlt. tlltklruPtutrt tl
r:.srlllris sifrl .,r:-r,lijsí. Ilrthetöie n uullp í,zt1iai!am uett ra jtum.
eríit, kllgt1 nli§ púrium kiyróbeiltti * ítrlp.trdrií, mint aijdt:n*
sril;rll.

}}tlllttílik lxtrú!ctlL és aszíúltrirsaau u leíini11, lttút öreq
s!,:ii, ő mór dttembtr tl*|llútt nttgltttptc a nl(gla cíicsósége.l

lrípn+rn ,,r,re * hírritltlttlúsrrl, mint spórdelicsítnúnWe kő-
!riílíjf i,{.

.-. l}17trltrr, pupúk, rrclr'irtli,. nlonttln szítéiesen é.,i

nlírel i} jiitt, hdt. li is s;tíllrrnk, fötltt, lt Iotlasketekiíbő!.
§:i:1l huw* ldlyélt tiwtlule:tette itt kcblünket. mitt

l,i, r,l t, t :l r ltt tttt uú núól :

*-- llt kíilthetliili a s:r:rld nizsrsenúénket'!

iatttt, hoa§ &ós,srili lcl rnin* is rl tulpszónl,
A kiittig erte hen+:clstli ke:r]ctt. mittt l-tlgg ham.isíta!-

ta.n priutt, lt11 .111(1p ttogg ő JtQ{!!] tttd. í].su,s:,lirílf ís. merl !épe-
1setett. rlt ?lr( éü ftre{liegyeztem:

,_* El, lijctl, iőrríg, 0. íde .sris.s,. .

_ üdnsíitiitt tt kilni§ é.s én ncíigrcs_-Actíír,m eau kis Le!g-
1őrrc.li.

ll tthtthu.

, 1 tlttrll.bil lejtettep1 s:éperr, u:trÍn uszt,uetttn7 és:re,
Ito.tsy 1lem tutlom jó! kezetni a ir.íbajímní, t.laggis a lral balrrt
r:súsri&, q 

_latl melJ, ]celf. nliní ftnt, !oltru, Ekktlr mór ígen
selrcsrln uóktattam, ám lúbttjil1l szétnzcntek, rtitlt ei1l1q Íilaj, ?.§t p§r, $tt űltem n hnrron,

-,,-- tlnirj *,*, íntett atturim, kőttía weg ligq mosojgatt,
Ittlgy mujrl sr.ét f}urr;ant, l'o dc tt fekete /ipels 

-is 
*rgjárta,

" , }li atl;ttm széperr sii/ot tot,a páral., ma,!d tissláién,t,,
leőttí1sfu:z Icrr}ult:** n*n, rnos, .íeis brlrcitan, ic is rntrííry"srf §,e!í, ho!/!! ,rrit
lute!
, Kőnits ki|es:ítette awijét, lttiltí 1-g§ cipó, aztdn fel
Ctlmm<tgtltt eggy ltltlgnsl,u!ra, he413llrtrnai haza.ink rqlrlirli
sié-;l htmutalri csris;ti,sí esínri,ion.

Lehet, llúcsí, kétem? -" kérdesztt clőlgfösen s írlíefí
fclém, hagy al oda.sütdsllele elétkezett az i6r|o.* .!íi li;rrdtíla r:.tinrlscn lobnktatott prlprin:,
induii. J.is A.tllttn.'

) t

I

Ia
.\ Ariirrg tlirulult.
.1 2-t battal tolttt 11rrru6r, r:sú.trni kezdett, :majtl rainri

scbeseóerr Szúgulrlani. de űgy óm, rnint a q1úluési.
-. Hollőríjó 

- kiúltottcl htlfilkétl, amíiit minel kijsze.
ieöö és kiiszelebb iött hozzdnk,

-- Féke: be! "*" íntetl atuilí1l a lris c:.raszamlrí os;íríj-
ídrsrrai s ő féltezett ís. de t.tem elegendű eréjjel.
. ]ó kis iíanm1í.. jött felénk. Átnk elu§iottunk, hot}§
he jet _csinóli!_nk neki, rle kőníg bizong neiii ment eggu 

"fít
ll0r:séneR. l_|qg neki ment, hogg össze puszí"zkotlot ts ftlkérgéuel, ttmin és rtkkotút kaccagtam, rnint eggy idtsí}eriill
cinhúzi nézíitér"

--* Hahá! -,- otdi.ttttam édeseno *- Te sem uagy l nv.t-
tador, csak uiglgtízz, meg ne Ettd u {dt ,, "

Atíutitn deriísen nésztc ezt rr kis feÁ.eír le lest, tts:.tútt
uccolt:

-* Htga, ggakarlaí leszi a mesíert,
I'íinde: haggián. de erre megehettúk tl s:rrlrirlti:s;.srrrt-

iénket, ami úgv í:let, mint a s:éliré.s:.
. mde l'is t}órlatua maj csaÁ. balnokrlk lr,.s:rinl,. Á.ónirl

ts:t őlít;a, sól tisz filér iagatlóst is ctluánl ..,
*- tttldi -,-

T
,t

k6lrig trizon,v nt)ki rrrcilt c*g1, le rlörz;éntl*

li ilt*s.íílr Üs*rké*z*zÖvctsóg tr{ivatato* I.apj;r,. líl§fizetósí rira egy *Vrs 2 ppn*6. arne[y egyezeme kütdend6 be.
31"4?S. §i:lri*+sr|ősi:g d* 1ií,rdóhivaL&l 1 §üíJaíre§t, §, í,la$y §á§di}r rrt*g 6, öger!,*észlráz. §z.ike.9z!é*ért é§

Kiartja a §t&gye' (:serkó*z*zövetsÉg.

Eg;,es szám §ra ?0 fillór. Csokkszárn!,r
kiadásért feltl§s; lloseh §éla dr,

3fi



REJTv§NYEK
Rovatsezetö: 223. PLSz. cs" cs. Budapest,
A pegle|téseket a *övetkot{' §lmfé külddl
Megyer Cserkósz r§itvénye, Budapes!" Y.,

Nagy §áudor-ít§e ú.
Budap:stiek szemólyesen is behozhatják a

cserkészháztra.
]tlegle|té§l határldö: t9í7" lobrlár l.

blámolú a ruiffúnrorül glFfi münlá|áiól
Bizonv ára minden,r,e jtvótryfir,elryie jtónket ór-

dekelni iosjá *z alátlbi néhány adat, mely a
rejtvélyrovat sgy oszitÉndei míiködését tárja
elak. Kezdjük m,ifidiárt a le§nagyobb szám-
raa|: az e,lmul,t év folv,armán baküldtek ösz-
szesen 9000 megiejtóst. Közel 80{t a fejtvény-
mesfejt,óinknek a száma, kikrrek l93ó. évbcn
67 reitvónyt vol.t módunü<{ran rnesfejteni. §ok
új rejtvényí is kanolt a iova,i, a beórkezett
levelelffiek és ,levelezólapoknak a szám,e
meghaladj,a a lráromezret. A jut,alom keretet
is nagy ,mértékben kibővJtelttük, bizonyítja
ezt az, ,hogy tní,g 193§-i}eü 72 pewő késa-
pé{,zt és 31 könyv iuialmat kaolak a ,rneg-
iejtÖk, addi,g 1936-ban, pedic 32 F-t és 164
kónyvet és egyótl nycreményt osztottunlr ki.
A juüarrnakat átiag,ban a 70 p{xlt§zátnonielü-
,Iiek kaptak, tehá,t a it-*4-szerl be*üldés ele.
gendű volt a ny€íé§her.

l. Képek §zöv§g nélkül
_ _ A mókás rajzoló egy ki§ töíténetet örö-
kí[ett meg alanti raizokban. A képekct
azonban összekevertük, állapí!sátok meg a
helyes sorrendet és lrjátok rrieg nekünk."

(Megfejtóse 2tl pont.)

r.t,

Jutalmazottak:
1----l daralr §chramktr Gyula Jroío-

receptggíiileménE c. könyvét kapja l
C'sdlty Ldszló, Püspökladány; Csilos
Ggörgg, I{iskunfélegyház*r; .Döörössg
lmrc, Kcszl"hely.

3 csonlag ,,Prince o| |Yales'' kéIszer-
süllel nyert z AezéI Györgg. (Aüa G/asner
Ede .Rt, Budapest. Y. Lipót krút 6.}

1 fotópasztellfelr,ételt (készíti : Dískag
és Tűrsa. Budapest, \'II, Rákóczi út 18).
Nl,ert : Bálori Ltljos. Budapest.

A CserÁ,es:}olí (Budapest, Y, tríagy
Sándor utca 6) díját rryerte:. I{árom-
széki Gusztóu, Szerencs és Hartláth BéIa,
SátoraljaujheIy.

l. F§zfapoéták, versfara§ók
Mirrtán az 1, sz. rejtvény kérleinek

helyes sorrendjét nregállapltottátok,- §zed-
j_éte\ dkes . rigmusokba a képek ábrázolta
dicső cseményt l

(Megfejtése 5-50 pont.}

1 darab keretezelt kip (adja : Hoffrnann
§erenc, képkl?etggór, Budapest, IV,
Gerlóczy-utca 5), }íl,erte : Yádler Nán-
dor, Budapest,

l- . 7 küngu$omagoí nyert: a l72, sz.
Erő cs. cs. I. órse 1Debrecen), Kiss
Jdnos (I(apost,ár), fIés:dros Józse|
(Bony-hád), Samogg i §dndcr (Sárospatak)
ós fdllr Z,dszld (Kaposvár).

Falóagu,arellteluételt {.melyet Diskay és
ídrsa, I3udapcst, VIl, Rákóczi-rit 18,
készlt) nyert : Vdllas lalos, Budapest.

i 2 darab áIlalkerli belépőjcgge!
Reder Béla, Budapest.

ullághirüek letiek!
§: ís l§aeotia, hoÉy a2 €gé§t
vüágon §ok millió embeí a2
Aspirin-tabletták hatasáüal mtn

űg meg y§lt ölégedvs.

H1 íáidalmai vannalt vagy meg-
hült. bizzélr tehát on is a bevfrt
Aspirin-tablettákban § Bay*r"

keresrttel
Hagyar gyártmány t

Gyógylzertárakban kapható !

A karácsonyi szárnban közölt
rejtvények mqfejtése:

A ka.rácsonyi szímban közölt .rejtvé,nyekre
trí}00 .mesfe,jtós órkezett be. A ;helyes nreg_
íejléseket a,lább adju,k:

i. ,,Rejtélyes halá!ese1". Az esetet valószí-
nútlennd leszi aa, bogy az álmát, nely a ha-
líJát okozta {?) senktiíek sem ,mesélhe*te ei.

?. Lucienyó"

3.,,Titkosírás." Ked.ves [la.rá{om! Nskíi,nk
kell a lrolnapi nyomolvasó vel§eíiyt rendea:
nünk. fiozz masaddal krótát. papirt, kósi,
kót,elet, én hozom a rtóbbit. Ütjeleket a Ye-
}errúáró uta,sítása szerint csinálunk. .tó rnnn
kát,! fia i.

4. ,,Csapatszemle." A 2. iíún baloldalt va,r
a Hungária jelvény. A 3, cserkész jobb i*tc-
nyar}<a, nincs legombo}va. a 4.-nek pedig a
,bal ingzsobe.

5. A kakasnak előre átl a s*rkan(yíja, a
csacsiu .Dedig pata h,elyett csülök van.

7. Számrejtverri.. l6 r;serktis/ ós 4ltpr,jd
vrrlt jelen.

Tolnai-nyomd* mólynyomáe*, Sudapeet

-B
AAYöbb\R
spirín ér a
lrereszi 35
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választott
eszköze P 22§$

Ksnc§§LYA
TERTA-MAGUS, szabályoz*

ható hosszúságú, többcipő-
számhozhasználható, q70csiszolt P 

' 
--

Ugyan*z, nikkelezet* P frT*

'-§§Tfil:t#J:i:i-! 7í§
Terta-Magus műkorcsolya, fél*

§*ilIJ-*,::u:::*! 1§?§
Jamboree lí37 sítal-

pak és botok luxus
felszere léssel. A.ver-

ffzaJvhí,trÉ...
amit a[ angyalkák mo§tanáig gyüjtögettek, jó, pompfu
cserkésxbolti felszerelé*re vár ! - Most rendel|, nehogy
egy ílap§t is veszíts, lra l*hull a hó és befagy a jdgpály*

§l-t{f*tLr§tfi
AKC!Ó. §ítatpak és

botok, minden fel-
sxereléssel, a l0 év
óta ismert kivi-
te|bgn, *-t í2*

Nornád l937 sítalpak
és bctak, minden fel-
szcreléssel. A trlra*
síelő helye§eíi rneg-

p

RoDLl
Hallvölgyi és svéd mintáju

Karakán farugós léeüléssei
i00 |20 l40 cm hosszri

P óó0 sm, ?fi
Hevederüléssel

r 3.8§**l

§§ffJ,,§§;32s* P 990 í2ff0 1580


