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Kaukalin, a taYaszi erdő virága

Winr w* fur,eőá ftír#r§ft!

§rdei tisztásokorr vagy mezőkön kora tavasszal lát,
hat,unk egy szóp sárga virágot, A kóp alapján rögtön rá-
ismerünk. Vaskos, erőteljes, nagv levelek között néhány
hrrssz{r, kinyirló száron egy csomó iehajló, hosszúkás, sárga

virág: a kankalin" Prinulák közó tariozik. Rokonait
nrin[ disznővényt kertészetekben, szobában találjuk meg"

De a tiisznövényként szereplő primulák veszerlelmes, mér-
ges virágok is ]ehetnek, me}yek r!örzsölésre, érintésre §e§ze-

tlelmes bőrgyullarlásokat okozhatnak. Jó, lra erre primu-
lát tartó ismerőseinket figyelmeztetjiik ! A vadon ólő

rokon, a kankaiin, melynek van egy §zago§ és egy szag-

talan válíaja, már árlatlan növény. Igen korán jelentkezik,

mikor a fák még alig kezdenek rügyezni. 1ígyanis vaskos,
erő;,földalatti gyökerében sok tápanyagot, mintegy orö-

tartalékot balmozott fel az előző rryáron és igy a tav§§z
első jelére te}jes erővel kibontakozlrat. Erős, szélein kissé
lregörlrúlő levelei szelet, szfuazságot jól bírnak. A mintegy
csokorban nyító tojássfuga virágok belsejében lévő méz
odacsábitja a rovarokat, de,bízony csak a hosszir szívókával
biró darazsak és lepkék juthatnak el a mélyen benn fekvő
étlességig. Közben htlzzáérnek az előbbre fekvó porzók}toz
és a következő virág beporzásához szükséges porl felszedik
magukra.

Tavaszi kirántlulásninkcrn, sétáinkon nem lesz nehóz

ezt a jellegzetes és közismert virágot sem megtalálnunk.
Tegyük el gyüjteményiinkbe l rKun|alvi}(Kurríalll telo.}

nNRIt(l-NA[
a kitünö §zomi c§illapitó-
nak, egyetlen kulacsból
§em §zabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egészséges ital,
mely különösen
hosszabb tírráknál
nagy el}enállóke-
pe§§Óget kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

rnAilCl{Hailnffi FHInr.
nagy,kanizsai és mo§on-
szentjánosi hazai gyáraiban
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Ór*ti, a-qlryft,-e teaM?
Jútszottunk a tércn. Kíabáltunk nagyokat, meft rúgtuk a lab-

dát és azt nem lehet csendesen csíndlní. A templomba menő embetek ís
od,anéztelt. Aztún iött egg sdnta örbúcsí, karszalagia uolt és meg|engege-

tett bot!áuat. A többíek mínd elszaladtak, de én úgg |éltem, Iwgg nem ís
tudtam megmozdulni, csak sírní kez,dtem és uártam, hogg megüssön. ..

De akkor egaszerre egg nagg |íú ugrott elém és elhúrította a botot.
* Nc bántsa azt a kis gyereket l - kídltotta nagaon bátran.

Az őrbáesi valamít motgott, aztón elment . . . A nagg |itl, Iehetett mdr
másad,ik gimnazista is, megsímtgaíta a |e!em. Szép üId cserkész-

nyakkendőie uolt és boldagan mosalggott, A nap ís süíöíl és a galambok
egészen közel röpkődtek.,

- Ggere te is a temolomba * mondta a nagg íítl és meg|ogta
a kezem.

- Régen uoltam * feleltem, * üaeggotgót is ueréltünk a pad
alatt a többiekkel, mégis naggon unalmas oolt.

Üueggolgót nem a lemplomban kell cseréIni - uálaszolta naggon komolyan, * od"a a jó Isten-
hez meggÜnk. MegkÖszőn!ük, hogg süt a hap és a többi jótéteméngét. És kériük, hogy segitsen minket,

A temPlom ndggon csendes uolt ás amíkor a nagg |iú metlett üItem a padban, csakuggan ualami olgan
|urcsát éreztem, hogg most bizongosqn Iát és meghallgat a iérus, a Krisztus. ' '

Régen uoÜ. Azóía mfu felnőitem. A kicsíngek |elnéznek rám és utánam csindl!úk, amít teszek. Ez bízong
jÓIesik az embernek" De tuil!átok, mikor érzem magam leginkább naggnak és erősnek ? Amikor egg kicsí |íü
telemetek a |Öldről, ha elesett, aagg megüédek a tőbbiek aerekeilésétőI. De kütönösen akkor, ha meg|agom a
kezét és meg tuilom maggarúzní neki, hogy a Lemplomban nem sugdolózní, meg löki!ösőilni keII, hanem a ió
Istennel beszéIní.

§ milgen érdekes, nekem anttakidr!én alig néhány éuuel idősebb |itl |ogta meg kuemet s mutatta meg,
mbe ualó a temPlom. Azóta érzem közelebb magamhaz a jó Istent. Valahányszor itt a tavasz, |eltúmad emléke
s hdlásan gondolok az ismeretlen |iúra, a zöld^ngakkendős kis cserkészre, akí ísmeretlenül is meguédett, *zere-
tett és közelebb hozott a !ó Istenhez. a. F. E.



A KARD LEGENDÁJA
A mohácsi csata jelentő§égóben a §rá§yáí n*mzc|

törtónetének csak két gyászesenrényével hasonlítható össze"
,A mohipusztai veresóggel s a vi}ágosi fegyvorletótt*lel.
De míg mind a tatárvész, mind a szabatlságharc után
,évtízedeken belül magára ocsudott a megkínzott h,aza"
addig a mohácsi csatavesztés következményei másfél szá-
zadig sanyargatták Magyarországot. A mohácsi csata-
vesztés épúgy nern egyszerű hadiest,mény, IniIrt ahogy
.a mohipusztai küzdelem sem volt az. Nem a szerenc§a
pillanatnyi elfordrrlá,sa idézte elő a vereséget, hanem a
hosszú esztendók során összegyűlő okok halmaza, amelye.k-
hez * akár a tatárd{tlás idején -_ a végsö percberr is huza-
kodó vezérek önszemélyúkön kívül mást alig látó vd<sága
nagy mértékben hozzájárult,

4 mo}rácsi csata csupán befejezője volt annak a roha-
mos nemzethanyatlásnak, mely §íátyás király haláta ó|a
íolyton gyorsuló irammal ragadta a magyar népet a vég_
veszély íelé. Mátyás, az ígazságos, élete folyamárr a fő-
,nemessóg egy része megelégelte az erőskezű uralkod,ást
§ nagy királyunk halála után Il. Ulászló képében idegen_
vérű fejedelmet últetett a inagyar trónra, akaratgyenge,
,díb-dáb íérfít, árnyékkirályt, aki csak névlcgesen volt az
ország ura, Mátyás király íifur és örökösérr, Corvin Jánclson
ktvül még két idegenfaj{i trórrkövetelő is jelerrtkezett s
egyszeriben lobot vetett a testvér}ráborü. Egy(tttal meg-
moadult a Mátyás király vasöklétől való óvakodásátlan
addig csendesen gtrnnya§ztó török is. 1490-től 1520-ig
azonban csak inkább helyi jelentőségű harcok folytak ós
,a muzulmánság hasztalan próbálkozott a végvárak, Nádrrr_
íehérvár, Jajca vára meg Szabács bevétclével. IlIindannyí*
;§zor vére§ fejjel takarodott vissza"

§zulejmán szultán személyében azorrbarr 1520-ban a
törökök egyik legkiválóbb uralkodója kerúlt a birodalom
,élóre s ő minden rendelkezésóre álló erővel Magyarország
,ellen fordult. A magárahagyott Szabács vára, hősi küzde-
lem után, mihamar elesett és,sor került Nádorfehórvárra.
Ezt a fontos végvárat Oláh Balázs ós Moré Mihály paranc§-
noksága alatt 700 főnyi sereg vódte. Hasztalarr sürgettek
§egít§éget. II. I.ajels király küIföldről renélt segélyt s mire
az eredménytelensóget látva, észbekapott s lassan össze-
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tiit,t)ii liúzre kcrült
ryára ós a t.iirök táborba sziikő Nlorgay János áru}ó

módon a szultán clé tárta az ostrornlott Nírrlorfehérvár
:+kétségbeejtő állalrotát. Sorra lcdő}tek az aláaknázott ltás-
|§tyák, falak, ánr a vótiők még igy is eg.yrc-rrrásra vcrt,ék

'- vissza az elltnség rohamaít. De fellázatlt a várba szrrrulf
rácság és ekktrr ()}áh Balázs **- tnivel láttir, lrasztalan vár
felmenlő $eregre --- alkudrrzásba bocsátkozoll, a szultánnal,
hogy megkímélje a tnerldő lralált1ll várnépét.. Hites jevélbr:n
igérték meg nekik a vár átatlása í*jóben a szabad, elvonu-
lást s azlán a kivonulókat irgalmatlanul {elkoncolt,ák.

Nátlorfehérvár elvesztése {tgy ahogy tclrázta a magyar_
ságot. Azonbarr 91 is lanyhult a kószülődés, mert a szultán
nent folytatta hadjáratát s a nagyar lradak rneg sem pró-
báikoztak az elhóditott erósségck visszar,,ételével. l"523-barr
a didi végek főkapitánya, Tomory Pál érsek megragyogtatva
a magyár kardot, batalmas gvőzelnet aratott a Szerém*
ségbe tórt Ferbád basán. Ez a győzelen utolsó fellángolás*
volt akkor jó soká a magyar dicsőségnek. AzLáll -"elkövet_kezett Mohács l

A hábor{t nr:nr értc váratlarrrrl a.z országot. }Iár 1525
téleliíjén hírúl hozták a tiirókök :ntlzgtllótlását" §ztrlejmán
hadserege lassan közelctlett. Jó félév beletellett, míg fel-
}túzódott a lófarkas lobogók uralta Nádorfetiérvárig. Á
később ilrdrrló Szulejrnán is Rácországban járt nem*
sokára, kiisztibijn lenyegetctt a veszedelern, tle a budai
királyi 1ralotábarr nrég csak akkclr kezdtek larrácskozni,
vajjon mihez fogjarrak ?

Ibrahinr nagvvezér a rutnéliai hadtesttel t.526 j(rrriu;
i9-án már §za]ánktnén aiatL járt és 14-én jelentettélr ncki,
}rtlgy 'Iotrrory- Pál kaiocsai érsek 2000 lo,vassal Pól.ervárad
kózelóben tartózkodik, de ktilónberr a magyaf hrld még
el sem indult Budáról. Ilytlníormán lbralrim könnyíiszerrel
rnegkaparintotta a hősiesen vétleni próbált, de minden
támasz nétkúl á}ló Péterváradot,. Jírrrius 27-étl a lörököké
volt ez az erősség és mcgkezdlék Dszókrrél a }rídverést,
Nern volt senki, alri háboritrrtta volna őket, 'I'onrorv k{t_
ezer vitézével mit sem tr:helett. Mikor azonbatr hadtreje
lratezer elnberre növeked,ett; fitcgkísérclte a lehetetl,trnt,
a soksztlros tú,lerő feltarLóztaLását.. A Dráva és a Karasó
közötti rnocsárvidéken nap*náp rrtán harcba eltlgyedett a
török csapatokkal. A mocsárterülr:t átjáróit védttl, az egyet-
len vonaiat, ahol kellő felkószültséggel meg lehctett volna
akasztani §zulejmán lradárrak előrenyomulásál. II. l,aj<ls
azonban Tr,rruoryt irrnen is visszarendelte Molrácsra. .Az
érsek 1526 augusztus 26-án ért a.király táborába, szaka-
datlanul tusázva a sarkában előretörő törökkel.

Mohácsclt ererleiileg r:supá,rr gyülekezőhelyül szcnrel-,
ték ki s hogy ott zajlott, le a rremzet színe-virágát elenrésztő
ütközet, annak a pártvillongás volt az oka. A török hir-
telen oLt termése ropparlt fejetlenséget idézett clő. Ae
amúgy is torzsalkodó íőuralr három pártra szakadtak.
Az óvatosak azt követelték, hogy míg neln kóső, vtrrruljanak
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t,issza }Jurla felti, a középpári azi, ;iavasolta, tórjcnek ki
SzLrlej nlán etii1. lrüzótljarrak l* Baranyavár közelóbe ós
trtt ir liirrasó lápvittékón vegyék fet a lrarco| a, rrragrrk után
(slil i-r gat üt t t iiriitrséggel.-Á leghangosabbak petlig -aet crő-
sitgettiik. legjobb lesz o,lt hclyben megtánrádnj, a szultán
hadát. _\ nlilhácsi csatalcezdés rl*llett kardoskotlók vültaka lcgszánosabban éri kierőszakották tervük jí:válragyását
a kirá1l-tói.

IL Lajos §ffegs mind§ssze 24,0üü"-25.000 főnyi volt,
ritrcnii/rront ágyúnyi tüzdrsóggel s errnek a lra<lnak is t<tirilt_
L,tlttl csak kétlrarrnndrr tevődötl össze magyarokból, a
tL,bbi feg_y*vcres horvát, leugl"el, {ót, nrorva, né§ret, §őt
t,]asz és spanyol volt. ,\ sereg felerészét lovasság alkotta,
a tnásik lelerC.szét pedig puskás, íjjas gyatogság. eilentétben
:: törökkel, áhol a hetvenezrel is meghalacló, 1S0 ágyírval
ít}szere]t katonaságbót atig tü.tl00*12.000 volt i'gya-
lu§os.

A rnágyar vtzérck között nrég a c§atát megclőző estén
sent alakult ki lratliterr,, Á lerrgyelek parancsrroka azt han-
goztatta, htlgy a tábort vegyék körül szekérvárral. Azonbarl
erre u}át rrein futotta az irlőbőt. Helyette gyatra íöldsáncot
ht ven-yésztek, rle ezt a gyenge fedezéket is elhagyták,
niitlőn oagaszías 2§-én halttalt öt drakor a ttirök hőáserei1
jelkerekedetl a Karasú balpartjúrt ütött íábortibóI-

Megnroz:rlrrltukra a magyarok elhagyva sáncaikat,
köriil}elüt négy kilomótert, előrevonultak éi- a Borza pataú
balpartján íeltüremlő, a nrai Törókhalom gerincdrr e§ tOr_
n1 ókén kettős csatarendbe fej}iírttck, Az eiső harci rerrdet
lovasság, gyalogság meg a tüzérség alkotta, a király vezér-
]cte alalti másodikat e]lenben csupán lovassággai kevert
gyalogság,

_ A tüzérsóg az első }rarci rend körrnyii lovassága mögótt
hel_vezkedett el, Itt a jobbszárnyon Battlryány FÖrenc Üor-
vát bán, a balszárnytin meg Perényi Pétór.parancsrrokolt.
A magyar lrirtl csorrka volt, mert a gyalogság egy része a
táborban }naradt őrseregkónt.

Mire a töriik sereg felvonrrlt, a molrácsi lapályt ttélről
bt,szegő alac5611y fenrrslkra, kora délutárr lett. Ilároin vona-lat ai,akítottak kí a mo}rács-baranyavári út. és a Maiss
község közótt elterülő területen, Leghátut állt a szultán
testőrcsapataival meg a lovassággal, középiitt Behrampa§a az anatóliai hadtesttet és a második'harci rentltől

tá,borhelyúrc tsölrlvár falrr.ia rnelié ós a nrásik két harci
rend is pilrerrőre kószülődi'lt.

'l'<rmory érsek, a nrasyar -íővczét félrcér|ette a nagy
rrrozgolódást. §€jté§ét bizorryossággá nűvelte az a tér§,hogy a királyi hadsereg oldalán- a messzeségberr tördú
lovascsapatok tűntek fel. Ráli szcndrői és Koszűv boszniai
beglerbég tizezer lovasa feny,egette a magyar jobbszárnyai.
}léq !9ra reggeI küldte ki őket lbrahir{-nagyvezér Miiss,Nyárád ós l3ácsfalva telé azza| a íelarlattÍ| hogy csatá
közbcn lessék ki az alkalmas ;rillanatot Os'csaf;anat< a
|Y9q magyar seregrészek hátáúa, Á bcglerbógeÉ"milsem
lidtl\ a c§áta idiípontjának cllralsztásírrÖt és liOtelesegiilr-
hőz híven elvégezték a bekerítő nrrzdulatot.
,_ _ _ Tornor1, nent habozott, tráliék elé vc{e ttt, Itáskay
Gálior,.Kállay János és,Török Bálint osztályait, alig nóhán!
százlryi .lovast és egyírttal, hogy magáhóz ragatlhassa i
kezdenrényczést. elrt,ndeltettc II. Lajossal az álta-iános roha-
39|_}r} lritte ugygpis, lrogy a tiiriik hacl mégcsak akkor
fejlődik fel és a Fölrivár mcllett tanyál ütni kédülő runréliai
hadtestet , csupán clőlrarlrrak vélve, azt gonrlolta, mc§_szalajtlratja, mielőlt a tiibbi t:sapa| odaérne.

Á támatlás rnegind,ulása azonban ellrirzóttolt és ttélután
négyet mtrtatotl az. óta, rnire sortiizet atttak az agyirk ai
felkerekedett az első magyar harcírenrl. Alig rnozdÜilak ki
állásukból, miktlr hirtelen tengernyi lovas lrukkant fcl atámadók balszárnya elött.

Á ruméliai tradtest lovastiimegót mcgrerrrlítette a
magyarok bősz rohama ós heves küzdelem utú rneghátrált.
,follo|{ Ratttyány bán tlszlopával űzőbc fogta á'r"naei-
lenül bátráló rumóliái hatltestót és közben Peiényi hatlát a
{eltünő anatóliai hadtest lovassága ellerr küldte.
. A gomcllygó, harcoló csapatok akadályozták az áttekin-

tést és ll'omorynak még müirlig ftrgalrrta sem volt, hogy aszultán egész had§eregével bocsátliozott küz.letembe. 1jg'látta, övék a győzelem és futárt menesztett lJáthory n"ar?l
képéb_en Lajcls királyhoz, lrogy indítsa nyomban róhamra a
második harci rendet a diatlal kitrasználására.

A király lraladék 1{tktil teljesitette Tornory kívánságáts a második harci renddel negyedórával kósőbű mar a v-ia*dalba avatkozott. Közben Ferényi sikeresen hátrálásra

Délután lrárom óra tájÁ törökök clső lrarci rendjela§
kiildött tízezer lovas leplepése,§a
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kényszerítette az anatólíai lradtest lovasságát, Ezatatt
Totnory folytorr hevesebben támadó hadteste elől az üIdözött
ruméliaiak hirtclen kitórtek és a következő perc"ben száz-
lratvan ágyrl okádta reájuk €gy§zsrfo a halált. A Battbyány-
hadoszlop a lenyügöző dőbbenetból felócsudva kit4rt a török
ütegek tűzvonalából és megkísérelt áttörni a tiizérség és a
,rendbeszedelőzködő rumólíalak között. Ibrahim íellsnrerte
Tomory szándékát, és készakarva engedett a rolrarn nyo-
§rásának, becsalva a magyarok elsö harcí rendJét mólycn a
törökök közé.

Mire Lajos király a csataszínre órt, Behram pasa igen
:szofoDgatta perényi dandárját és a közrefogott magyar had-
oszlop egyes csapatai már rendetlen futással hátráltak
visszafelé. Hiába rohant oda Tomory, hasztalan kísérelt
meg ínindent, hogy me§állítsa a íutást. A király harci
rendjét is felbolygató hátrálókat csak egy rljabb oszlop
közbevetésével lehetett megjuhászítani.

A pánik azonban végzetesen ragadósnak trizonyult.
á Perényi-dandár
meghátrálása &
vesztett c§ata
rémhírét keltette
és váratlanul fel-
bornlott a rend.
Áparancsnak, ren_
delkezésnek nem
volt többé foga-
natj a. Az dső harci
íend §zerteszaka-
dozottan, kis cso-
portokban pró-
bálta megvetni
.lábát az ellentá-
madá§ra lóduló
.törkökkel §ze§l-
.ben, miközben a
második magyar
,harci rendet pedig
elragadta a hév.
Vakon,meggondo-
latlanul száguldot-
tak egyenest a
török ütegek tü-

A nagyrészt idegen zsoldosokból alakitcllt gyalogság
magára maradt a töriik !üzér§ég sáncai előtt és elszántan
próbálta ismét rnog isrnét megmászní a karósáncot. Ám a
ianicsárok egymásután vertók vissza rohamaíkat.

Lajos király már nem rendelkeaett tarlalókkal és meg-
tizedelt, íáradt seregét tóbbé nem tudta íriss lendülettel
harcba vonni, sőt amint csökketrt kitartásuk, ílgy sokasod-
tak a megfutók 6s esteledésre, hat óra köriil rnár széthullot-
tan menekültek a csapatok, melyik arnerre látott, íelmor-
zsolódottan a sikertelen erólködéstől.

A íejvesztett visszavonulást mártírmódon íedezte a
gyalogság, amig el nem hullott majd az utolsó szálig a
janícsárok szakadatlan nyíI és golyózáporában.

A menekülés hirtelensége oly váratlanul érte §zulejmán
hadát, hogy nire üldözésre mozdult vo}na, az óletlren
maradtak már tisztes távolságban jártak. Móg Báti ós
koszrev k{szenlétben levö lovasküIönltménve sem volt

képes útjukat
szegni,

Köztudomá-
s{t, hogy Lajos-
király hátrálás
köztren életétvesz-
tette a Csele pa-
takját övező mo_
csárban s balála
be,tetőzése volt a
magyarság felrnér-
hetetlen vérvesz-
teségének. A régi
adatok szerint
24.000, az {tjab-
bak alapján vi-
§zont kevesebb,
mintegy 14.000
magyar maradt a
mohácsi csatatd-
ren holtan, sebe-
sülten, vagy jutott
az ellenség rablán-
cára.

Hősiességük,
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:zébe és az életben nrarado,[tak nekirontottak az ágy{l-
.állásokat védő ianicsároknak. A lovas vitézek támadása
.azonban visszavetödött a magas karógáttal óvott ágyír-
,állásokról. A lehetetlenre szánták tnagukat, amikor meg-
kísérelték letiporni az ütegeket és szándékuk meghiusultával
a tüzérség jobbszárnyán harcoló anatóliai lovashadtestre
törtek, mely akkor már vissaaűzte Perényi erós dandárját,
és (rjra felzárkózott.

vóres vesztúk, mitsem használt. A szultán etőtt megnyílott
az itt Budára és ezzel százötven esztendőre bealkonyult a
ma8yax égbolt. .- tö *_

Forrástnurrkák: Pilch Jenő : Vitózségünk ezeréve.
Bánlaky-tsreít József : Á rna§yar

nemzet haeltörténelme.
Gyalókay Jenó; A tnohácsi csata.

,§i

]ltEGrrlvÓ
a Cserkészbolt Szövetk€zet 1937. évi április
hó l0_én délrüán 6 órakor a cserkészház
(8udapest. V. Nasy Sándor-utca 6.) t. em,e-
}eti üléstermóhe,n tartarndó

X. évl rendes tözgyű|ógére,
Tárgysorozat. 1. §z irazgalóság és a fel-

ügye,lóbizottság jele,nlése az l9M, évi üzlet-
eredményről ós mérlegról. 2" Fetii jelenté-
tek ala,pján az igazgatósá.s és lelüsyelóbi-
zottsíe részére íelmentvény nre8adása. 3.
A tiszta jóvedelem íeltrsztása, 4, htd,íivá-
nyok.

1936. évi december hó 31-án a tagok
száma 19, üzletrészeik szhma pedig 725 volt,gz t933. évi december hó 3l-i állapottal
:§zembeü változatla, r,

Burlapest, 1937. évi március hó 22.

Kun Atílla s. k. el,rrök.

illórlogtzámlr, Berendezés 13.504.84. Pánz-
tár ,§36.22, Postata,;lrarékp6nztár 810.§3.
üankok 643,46. Aru 251.496.30. Személyzeti
elö.leg,t309"58. Csa,patvevők ?1.á35.58. Ma-
sá,nfélvevók 13,9ZB.l4, Tornaru.havevt5k
tz1?,ll. Bizományi adósok ?1.035.98. Ösz-
szessn 329,044,74. Teter: Üzleirészek

36.250.--. Tartaléktóke 6802.55. Óvadék
1000.-. Fix ,hitelezók 72,6f,5,67. Bizo,mányi
hitelezök 54.1ó6.09. Esy,ób íolyószámlát
153.694.93. Nyeresó8áthozat 1935-ról 2073.18.Folyó évi nyeresé§ 2372.32. Összesen
329.044.74.

Yevteség-ly€legégszámla: Yesztesési: Költ_
sós 46.370.21. Személyzcti költség 40.178.62,
Kamat 6595,17. Adó és illeték 777.05, Lelrí-
sok 4115.20. Folyó évi nyereség 2372.32 ösz-
szesen 100,408.57, * Nyeresés. Áruszámlán
100.408.57.

^a 
lgazgxtőgás.

Megvizsgálta és helyes,nek találta a Fel_
ügyelóbizottsás.

MEoHlvÓ
a Magyar Cserkészek Gazdasási és Kiadó
Szövetkezetc l9.37. évi április t0_én, d. u.
|$6 őrakot a Cserkészház (Bpest, V,, Nasy
Sándor_utca 6.) I. emeleii üléstertnébEn tii-
tandó

l. évl rendes közgyűlósére.
Tár8y§oíozat. 1. §z ig,azratőság és a fel_

ügyelőbizottsás ielentése az 1936. évi üztet.
eredrnényról és rmértexről. 2. Fenti jelenté-

sek alapján sz igazgatóság és ielügyetóbizott,
sá§ részére ielmentvény megadása. 3, A tiszta
jövedelem ielosztásal 4. lndltványok.

1936. óvi decerrlber hó 31-én a tagok száma
l0, üzletrészeik szÁma 49 volt. Az alakulás-
kori állapottal sze,mben vá}tozailan.

Budapest, 1937. évi március lró 22.

Dr. üator Dezrő s. k.,
e}nök.

Mérlegszámta í93á december 3l{n:
Vagyon. Kiadványok 69.-- P. Levelezól,apok

47,-.P. Adósok 910.43 P, Összesen 1026,43 P.
Tehgr. Üzletrészek 980.* P. Egyenleg .mint

nyereség 46.43 P, Összesen t026.43 P,
Vo§rtp§ég- és nyereséggzámta t93f deccn-

her ill-én:
vo§zt§§és. Álta.lános költ§ég l50.tt4 P,

Közlekedési költsés 34.37 P. Portó, iroda-
§zel, nyomtátvátty 66,16 P. Telelón 47.*"- ?.
Egyenles mint nyere§éc 46.43 P. Összesen
3{4.80 P.

Nyereség. Kiadványok 23l.-- P. Lcvelezrj-
lapok ll3.80 P. Összesen .144.80 P.

lgazgatósás"
,Megvizsgálta és -helyesnok találta a

Felücyolő Blzotl§ár.

ó

,''
._--\-4:y,

*
*_é4:>+



Órsuezetőnek lenni, ha alkalntlar;
aagg rú, nem úldozat, hancm köle-
lesség.

Napi jelszó volt ez a XVI. Őrsvezetői Tábor egy nap-
ja_rr. És ezt ötszáz magyar fíir érzi és tudja, Irogy az eljövendő
idők kötelességeinek végrehajtása az ő öröksége, ezért
dolgozik iti, hogy rre legyen méltatlan erre.

A íóváros tavaszelőtti utcái tnegszinesedtek a cserkész-
ruháktól. A duzzadt hátizsákok atatt f{ijtató, pir<lsare{r
liúkat sokan megnézik, megmosolyogják, Jó rószt vidékiek
járják az utcákat, sok ntóg nem i§ látta a íővárost. . . néznek
tágra nyitott szemme1, I{ini a Jánrrshegy alatt pedig kisebb_
nagyobb csoportok fortlulnak lre vlg nótaszóval a Hárshegyi
útra. Langyos icl{í van. A fellrők ugyarrcsak kergetőznek
odafent, de az ég a nyár kékjónek biztatásával mosoiyog le.
Szinte hallani, Irogy pat-
tanik egy (tj élet a tóli
szitaz ágakon..

Maclarak csattogásával
versenyt kopognak a cö-
vekelíík. Kék, zőld szín-
Jo]tok einelkednek a lonrb-
talan ertlőben. IJmelked-
nek a sátrak, Nótaszó,
munka, ismerkedés. Olyan
§zépen lnegférnek együtt
szegény ds gazdag, diák és
tanonc. hiseen testvérek,
több l cserkésztestvérek t
Foiyik a jclentkezés a
parancsnokságon. Ismerős,
régen látott arcok kipi-
rulva örvcndeztrek egymás_
nak... é§ nyilz§ög a tábor,
mint a hangyaboly. Cípe-
kednek, ágyaznak, tömik
a szalmazsákokat. Izza"d-
nak bele, a por száll és
az arcukon kis fekete crek-
ben folyik a verejték. De
nem baj l csattan fel
a kacaj. Nem baj l semmi
sem baj l Cserkészek va-
gyuuk, fiatalok, €rő§ek, na-
gyon erósek akarrrnk lerui
és nern nyaralni jöttünk

A láborparallcstrok vitéz sónyi Hugó gvalogsági tábornokna_k, a
honvédsóg fóllat,ancsnokának hemutatja a íorgószinpadok clhelye_

zósi térképét.

a kenyérből, kidagad az arcuk tőle és hulcutul mo§o|yognak
rám, a,,plq|básaos emb€rre". }Ionnan, honnan nem, kitudó-
dott, hogy a Magyar Cserkészt én képviselem a táborban.
Pedig nem volt rajtam semmi olyan, atni ezt sejtette volna.

A gödöIlöi jarnboree tábortúzei melló gondolom maga-
nrat. Ott ís Tóth Sanyí bá vezette öket, itt is. Nagy örömmel
üdvözölték a fi{tk. Fel is csattant a tűz lobogásával a nóta,
a jó kedv aranyo§ tábortüzi hangulata. Csend lesz. Köszön_
tömatüzet...

A lelkek fehér kovája szikrát csüolt
és lángra lobbant a tűz.. .

Köszöntelek te Láng t cserkészek tüze !

Köszöntöm Benned azt a meleget,
nrely egymás melló hozott sok fiú szívet. l
Megoldom §arum, Mózesként jövök eléd,
nézem lobogásod, hallgatom meséd. . .

, És a tűz mo§t is
mesélt. Relemesélte a lel-
kekbe a turáni puszták
magyar tűznézőinek min-
den akarását, minden
hangulatát.

Reggeli után a hi-
rös uevezetös forgószin-
padnak nevezett valamí
jött. IJgyanis itt tanítják
meg az őrsvezetóknek
a cserkésztudományt. Erre
meg csak szükség van ?
De nagyon !

Ahány altábor, annyi
körben mozogtak aa őrsők,
így aztán nem gabajod-
hattak össze. 

^x, 
egósz

őrsvezetői tábor a hon-
vódelem szolgálatában áll
s minden amit itt taní-
tanak arra jó, hogy tud-
junk vele lrasználni a
Hazának. Igy aztán a
íorgószlnpadok is ebben
a szellemben alakultali
meg,

Egy érdekes állomást
figyeltern először. A lég-
oltalmi mentőórs című
színpadot. Furcsa ellen-

ide, hanetn'dolgozni. A nagy rajsátrakból kályhacső nyulik
ki és már vígan bodorodik belóle a füst kékje, ott mfu nem
lesz hideg.

Fehér nyárfakereszt áll a gyülekezőtéren, §zúp, nagy
zöIdfúves térség a hegyoldalon. Itt gyülekeznek a rajok.
A parancsnokság rnár ott áll az árbót alatt, a rajok egyre
jönnek. A táborparancsnok felerneli kezét.... jelentést
kérek l . . . § rnint valami hörrrpiilgyő áradat indul meg a
jelentések kórusa. Csengő szoprátrok, órces tenorok gyö_
n,rörű ka,osza ez, a7. önfegyelem, az engeclelrnesség szavaló-
kórusa. És a tábor tisztelgett. Áz előbb még viaaman rrgráló
gl-erektestek vigyázzba nrerevedtek, a melegen csillogó
seemek lángra lobbantak, büszke föve{ós. . . a reflektorok
sárga fénycsíkjában lassan k{rszott fel a lobogó. .. Isten
áldmegarnagyartl.".

Ko}ozsváry l}éla táborparancsnok rnegnyította a tá-
bort . . . új nemzet építői vagytok fiírk . . . rnagyarok vagy-
tok, egyformák, a különbséget csak az adja rneg, hogy kí
dotgozik többet, ki kevesebbct..,. aki rátette kezét az eke-
szarr,ára az ne nézzett vi§§za , . .

Jóleső meleget lcrpott a testekbe a gőzölgő tea. Boldog
nevetés, mesélés közbcn szürcsölgetik a forró. jóízű, levet;
a csajka el-erltakarja egy pillanatra arcukat, nagyot, falnak

tét volt a szeretetet békét hírdető cserkészrrrhás, ídea*
lista ]elkü gyerekeken látni a rohamsisakot, a gáz,-
álarcot. . . de a haza parancsol és a cserkész hű fia
hazájának. Teljes légoltalmi felszereléssel rohannak
a fiúk nagy hordággyal az egyik házhoz életet ínenteni.
Már hozzák is ki a sérültet, mfu azon is gázálarc van;
nagyon komolyan csinálják.

Egy őrsnél artán baj történt. Tudjátok egy kis
ablakon kellett bemenni a házba és az egyik gyerek
olyan dundus volt, hogy nem íért be az ablakon, becsüle-
tére legyen mondva megpróbálta, de óh l . . . beszorult.
Alig bírták visszahúzni" Nagy méreg l Pedíg,már íogytam t

- jelentette ki elég }rizonytalanul.

2ű*22 perc idö áll rendelkezésre és ez elég ahhoz, }rogy
mindenki nagyol sokat tanuljon, lásson és halljon. Nagy_
szerű élrnény minden íorgószínpad. Hidd el Öcsi. Majd
beszámolok róluk legközelebb.

Mozgalmas, kernény cserkészélet íolyik a Hárshegyi
Cserkészparkban. Hangos örönmel pattognak a rügyek,
feszülnek a karok, izmosodik 8 te§t, irjul a terrnészet és
tljulnak, finomodnak a lelkek is.

Bozó Gyula.

7



Visszajöíl Hollandiából
a jamboree-esapaí paröns§noka

Beszélgetés Kolozsv$ry §élával
A §zerkesztő vál}orr r&gadolt s kiadt:r u p*rarresol:

A magyar jarn}:oree*csapat parant:stroka nrost jó|t vissza
Hollandiából. Elmósz I{olr'lzsvírry, pararrcsrroir úrhoz ós
megtutl.sz lőic milrdcnt, arni értlekr:lheti olvasóinkat !

Az iskolában fogom e} a paratrcsrrok urat, §tgEei
érkezett., délelőtt már tanit,

** ]lliért nrcr-rt ki pariincsntlk irr 1,|tiiianrliáil* ? .'--
teszem fel az elsíí kérr.lést"

--- Mindcn jarnlrorec el{ílt ,lrivái:tlsi g. vezel.ő ir tátr*r_
,helyre, az előkészil"ésck írrkár:r ós minő*ó34éle , ntcg s*k
olyan kérdé§re rran szüksége, ltrrrire egy vagóx levé}}ren
scrn lehetne kincrítiíerr }negfolsjr)i. liz i*LLtl sziikségtssé
a kiutazásonrat,

-*" Mennyi irleig utazott a
parancsnok úr ?

** Részletr:kberr tettctn mcggz utat. I}urlapestriil az esteli
trrótoros gyr"lrssal indultaln s rcg-
gcl 7 órakor érl.em ;\tirnllergbc.
§z volt rrtanr első állomáse. Itl
f ell<erestem a rrémct lli ller-
Jugcttd nürnlrcrgi vezr:ltísógét,
bogy mcgticszóljorn velük a jam*
borcc csa,pat rrtirnbcrgi látoga-
tását,

*- -i!íerre tnent Niirnbcrgbót
a paránc§nok {tr ?

*- Niirnbergbői nírsnap reg-
ge} Kölnbe rrtaztam, }xrjrl orrnalr
€gygne§en Hágába. Az út. ha
valaki cgyfolyt.ábax teszi rneg,
28 óráig tart.

** }lollandiában lrrerre járt

- kórdtlzem trrvább.
-*- ]llöszór llágába rntrrietrr,

hol a l{rrllanrl cser'kdlszek szé]r-
házában felkerestem 13tltens
tábornokol, íj! j alnborce paritnclr-
rrokát és }Jab oan Griethuyseltt, *
jamllort.c titkúrát. \'t,luk tttctttt,ttt

liz at út visz. ki it lcttgtrltt:z. Jtrllilr;r
a delcgáció, balrri Lji l)i lirb(,lir,

liz a rrragy*r c^rapaí lálrorktly*

§,;}. -.

*.}>:!§f
!:+

ílz a iő tábr:lrtüz-lrely

ki Yagelenzanp-lla a jarriboree lá_
borhtllyére is,

--- Milx"cn a jarrrbrlrrle helye ?
§zép? Nagy? Milyen a talaja ?
-*-, kíváncsiskotlon l.ovább.

*- A jatnboree tábor a l,ert-
gerparton van, Á legtávolabbi
pontjától is csak 5 kn-re van
ettól. A }t*ly gyii,nyiirű, nrég igy
,,té}en" is" Tudniillik l,lollantliá-
barr olyirn tól vtllt, hogy miként
íényképein is tanusítják, hó alatt
voll az egész t.áborhely. A páIya-
udvarról szólcs trt visz lre a pa_
rencsnoksírg épii.letéhez, rrrely
onnatl t,rivírblr egyenescn a ten*
gerparl,ril vezct. Á széles ítt kót
oltlalán táborozik lli-Pi, ilietve a
delegáciil, A delegátió tál.rur}lc}ye
,nögtitl vatr a 7, altábor, trtel.yben
& magyár csapal is ltsz. Rajtunk

kívül arrg<llolr és }roilaIldok fogrrak rnég
otl l.áborozni. A tábothel1, anya§a
tengeri löverly,'rnclyet róvid gytp takar
ós oly,an rugaltyo§, trtinl lr lcgfírronrabb
díván1,.

"*-, Nerrr iap*ssák ki a íiúk a 91 epcl
s netn válik a tábr;r}rel.v akkor Szaha-
rává ?

-, - Á. g;-tl1; triitttltn valószínűség
szeririt elpusztrrl, lra szárazság kóv*t-
kcznók be" Er. szirrltl képtclenség, ntrl
rucgvigasztallratlak, }rogy llolIancliában
minderr itrilsodtrap tsik auguszlrtsban
s igy pur ncnr igen lesz.

l]e ba tily sok csö van, alrkor
mincltlt sáros -,- agg<rdalrnarikotloxt"

--. §z azlán biztrrsan rlcfil lesz. ()l-
vadó hilban, lratalnras esőeések uíán
jártail ott, tle sár ncrn volt. A {iiverry
rnirr<]ert vizet azotrnal clnycl,

.-,," Van*e valalni kúlönlr:gessége
a táborlrt,lynek ?

-,,-- Yarr ! Rengetcg clalorn* szc}i a
irüj!fl,kr:reszt,ül-kasul, lFoly1,2§,r:r}il.i

8 Vezeíők és hozzátaríozók lárgulazási lervél legközelebb ismerüetiük"

,!
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_ í?,öntnagában elég ok volt,
}togy jókedvre tlerítsen benrrünket :
}egódesebb a dologban mégis az volt,
hogl,Skóciának valaha eli ket tes-
szomjasabb természetű és legszári-
zabb tork{r h4jósa {azórt kett6, mert
§huanmár halott volt), rnost a hajó
előrészébe volt szárnűzve és olyán
ita]ra volI elítéIve, milyent a világon
legjobban gyűliilt - - lrirteg vízre.-*_ Kijelentem "* szóIalt meg
AIan -* bogy hamarosan hallan'i
íogunk felőlük. Á fórfit el lehettérí_
teni a harctól, de az üvegtől seiha.

Jól ö§§zebarátkoztunk. Álan
valóban nagyon szeretetremóltó volt.
Az asztalról felveti egy kóst és lovágta kabátja egyik ezÍ§i:gombját,

yidkl _ és egy ffuadt mtlsolyt kül*
dött felém" * l.{emn nem * fűzte
hozzá * csak annyi a kívánságunk,
hogy ezt az ügyet zárjuk le.

Tanácsot tartottam Alannal. A
beszélgctós javaslatát a mindkót
részről adott szó védelme alatt el-
fogarltuk, cte Riach {rr ezze1 netn
érte be. Könyörögni kezdett egy
korty italért; olyan megindítóáil
bcszélt és annyira em|ékezetetett
_egykrrri kedvosségóre, hogy végül
h9í.t1rn neki egy ió nagf pohár
pálinkát. E6|yik részét megiita, a
maradékot pedig lcvitte a fedélzritre,-§,,l*:.§§i§§§rit§ hogy megósszá felettesével.

.Kissó_kósőbb megjött aJ<apitany (és megegyezésü*rk
szerint)n orlaáltt az Ablak ata. Átttá az .isói, terxaiiiierr<otve,

ü

Ezeket a gombokat apámtól, Duncan §tewarttól
§.lp}an ** mtlndotta -..- mo§t, ÓaaaOot egyet, htlgy a multdjjel. emléke legyen. Bárhová mégy és ÖtáutaíÖa ezt á
€ombot, Alah ílreck barátai mincÍenütt kőré*l sereglenek-

_ . Yr^t írgy montlta, mintha ő lett vrrlna Xagy fraroly,akinek parancsát hadseregek lesik. Yalótran, tlíimennyiióbámultam vitézi voltát, lgtvton fenyegetett a veszély, higyelmosolyodom hiírságán. Yeszélyt monáok, ha nem Úirr.Jé
tarn volna magamon, félek rágrrnelolni, nrieso<la rleszekedéskeletkezeIt volna belő]e.

Mikor befejeztiúk az étkezdst, addig kotorászott a kapi-tány fiókjában. mig rrrhakefét nem talá"lt ; levetette tranát-
Ját,._Ineglizsgálta ruháját és annyi gon<ittal és munkávatkeféIte ki a foltokat, irogy cn ait liitt"m, erre csalr nőkképesek. Bizto§ aroniran,*íogy *1 az *yáii." 

"urlnia "oii-jazonkiviil, (rnikónt mondta), ei 
"gy 

*iraíj, tanntla eo ittenad
hogy királyi rnó<lon fessen.
. }íikor láttam, mekkora gonddal hűzzaki a córnaszála-
kat_ onnan, ahonnan a gombrrt levágta, az atlományát istöbbre becsü]tem.
_ _}íég javában foglatatosko<lott, mikor Riach úr hatlóznil{ezdett a fedélzetről és tárgyalást kért ; kimásztarn a tető*
3!13}on: kiültem az ablak izélére, p;sz.tollyal a kozemben.
B{".1é. féltern ugyan,_hogy lcszakuá 

"üilám 
az üveg, deazért bátor, hangon visszai<iáltottam ós fe]hívtam niainoi,hgsv besz6ljen. A kerekház széléig jöít egy kOtércsoúóÜ

állt, nrire az álla a tetőle] egl,vorralűalertilt-i jóideig némán.néztünk €gymá§ra. Turtorrrásotn szerint lliaeh rrr rremnagyon vítézkedett a csatában. §gyótr bqia norn is esettn
1ilt Jtrlgy. csapást_ kalott az areáril-Mtlst Ügy festett. minta.kl elvesztette szívét és teljesen kimerii'lt.*Ez az.é..1. voll,ínert.e€ész éjjel talpon volt ; vagy őrkörtiilt vagy apotia ;sebesü]teket.

__ 
** Komlsz egy herlyzet l * mondta végre, íejót csó-válva.
-* Mi nem kerestük l -* feleltem.

, :_; A kapitán1, * folyt"atta * beszélni akar a magabarátjával. Áz ablakon át beszélht,tnek,* De honnan tu<lhatjuk, mifóle árulásban töri a fejét ?* kiál.tottam.
_ --_I*m gondol ilyesmire, Dávirl * válaszolta ltiachtlr. -_ H& tervezne is valamit, tnegtrrondom §nnek a tiszta
igaz,at, aem tudnánk rálrírni az erntlereket, hogy kövessenek.

**- ígaz er, ? * kórtleztern.
-_ Többct mondok ** szólt. * Nernc§ak a tegénysógrő}

van szó ; rólam van szó- Nekem is elmerrt a t<*ává, iia-

arca kornoly és halvány. Nagyon megöregertett,'varOsaggai
szivemb§ ynarkolt a gondolat, hosv tü}eltóm ra.

Álan azonnal pisztolyt szegeiett rá,
Tegye el azt a d9lgo! l 

-* 
legyintett a kapítány. *

Nem adtam*e a szavamat i Vagy nre§"aka* engemiarnaáni ?*, Kapitány, ** szólt Atari * áttot tetei, toey az-Ónszaya megszeghető. Tegnap estc is tárgyalt velÖm, megtocsogotl-fecscgctt, minl az a|máskofa ; áhan szavát'adta]
megerősitésül keeet adott rá ; antán tudja jót, mi sült kíbelőle. Ör<iög vigye el a szavát !

.ló, jó trram -- rnondta a kapitány, * gyalázkodás-
bó.l.nem_ soJ< ió ered, (Yalóban a trapitááy a*izidalmwáshibájától teljesen mentei volt.} Most niasrOt"teit ÚJze-ÚiÜtl
- folytatta keserűcn * ön keserves felfordulást csináli
|ajórnon ; nerr maradt rnunkárá elég emberern; a má§od-
I1pitá.lxtl (akit ..nehezen nélkülözök), a" tin- iiráii-iáiÜ
kere§ztül és szó nólkül ryeghalt" Nem rnarad rná§ hát;a, lnintvisszanmenni Giasgow_ kj\ö!őjébe legénl-ségért ; ott majd *engerlelmttt,el, -- fog találni olyan emUerrÓ, aki jobban szótért önrreI.

___, , - lglr.*t ? -* gúnyolódott Alan. * Hát igaz, azokkalyolla egy kis beszólnivalóm t Hacsak meg nemlsiir a hihe-tetlen,_ hogy az.egész városban senki seniiua angolul, van§zámukra egy finom kis mesón. Tizenöt rnar"onalengerósesorakozik a1 eg},ik,oltlalon, erröl szól a mesém e. 
"er-ió"íi,T.g..sy szál sülrtő legény,a másikon ! Ó, ernberfiu [Ór"*v"*tiittónet ez l

I.Ioseason piros letl..* Nem orla Bu<ta. l * folytatta Alan. * Bz nem írgyvan. önnek ott kell,partra tenniő, arr""á tü"syezésünk szól.*.- Jó * szólt Floseasoh, * rle az első iiűem halott *ön legjobban trrdjú, hogyan történt az eset. A többiek közüIegy §e}n ismeri, ezt * partotl D!€,Ií}l pedig ez bajóúnar-igenveszélyes part.
* Yálasszon * nagyletkűsködött Alan. * Tecven

pfl_Ti3lp t nban, Adgo urÚ'an, ]Víorvenb en, erisaigb; ;fiyyoYa"l)3r; szÓvnl, ahol tetszik, harminc merttiiatin leiiítnazámtólo ]<ivéve a Campbellek földén. Ez elég nagy lehető-
:t.!1 ezl. nt:m trrdja megtenni, akkor otyan gyenle hqiós,
Il,n:.,a"mil{cn g;i e.nge volt a harcban. Kérim, áz eriszegény
lr_i]láTliT az. ő,..apró lélekvesztöikben szigetről szi§etiej€ünak minden időbcn, sőt az ügy érdekében még éjj;t i§.Lélekvesztő az nem lrajó, uram * bosszafrkoáott akapitány * nincs merülése.

. ;, Akk9l hát rajta, menjünk Gla§got§ba, ha úgy tetszik l* kiáltotl Alan. - r"egrilanr elérjü{ hoey Xi"őuiir&:



_ Semmi kedvern a nevetóshez * hárltotta el a kapi-
tány, - De mindez pénzbe kerül.

- Rendben van ura}n, * felelte Alan -* én nem vagyok
szé]kakas. Harminc guinea, ha ezen a parton kitesz ; hatvan,
ha bevisz Linnhe Lochba.

Nézze uratn, mo§t alig pár óra vitorlázásra vagyunk
Ardnamurc}rarrtől * próbáIkozott }roseason. * Áa;on
hatvanat és ott partra teseem.* Lztátt }:.ítzzadr- hegymászócipót 

- 
és kockáztassak meg

egy találkozót a piroskabátosokkal az ön kedvéért ? :
kiáltotta Alan. - Nem uram, ha hatvan guineát akar, akkor
szolgálja meg é§ tegyen partra saját hazámban.. * Ez a hdó kockáztatását jelenti urarn, * aggodat-
maskodott a kapitány * és saját életiinket is.

*'fegye, ahogy jónak látja * szólt Alan.* Meg tudja az utat mutatni legalább ? * kérdezte
a kapitány, mogorván összeráncolva a homlokát.* Ez két§éges * háritotta el Alan. * Én inkább har-

§riska szigetek kőzt a Long Island §orozatban. Innen ae
etrrlrer (tgy jut el Linnbe Lotüba, hogy Sount of Mull §zoro§on
át vel,eL6 egyene§ {rt<rn megy. A kapitánynak netn volt tór_
kópe; fólt is h4iójával annyira bemerésekedni a szigetek
közó ; mivel ke<lvező szele volt, inkább nyugatnak tartott
Tiree feló, hogy így eljusson a nagy Mull sziget dóli partjára.

A szél egész nap megtartolta irányát ós inkább erő-
§ödött, mint gyengúlt ; délután táján a külsó Hebrirlák fetől
hullánverés kezdődött. A rtri irányunk dél-nyugat-déti volt,
mer[ a belső szigeteket akartuk megkerülni : a htrllám teháü
mindjárt átcsapott a hajón és azt erósen ingatta. Alkonyat
után, ,nrikor Tiree végénél beforduttunk ós kezdtürrk kelet
felé haladni, a hullánverés éppen hátulról ért.

Mielótt a hullámverés rnegindult, & nap korábbi része
igen kellemes volt. Sugárzó napfényben vitorláztunk, kót-
oldalt,szi kláso hegyes szigetek közt. Atan és én a kerekház-
ban ültünk, nyitott ajtónál, -_ hiszen a szél hátulról ért --*
és elszíttunk egy_két pipa dohányt a kapitány finom dohá-

co§ embervagyok,

- rniként ön is
látta, * mint§em
tengerész. De elég
gyakran vettek íeI
va8y tettek partra
€zen a vtdéken é§
valamennyire is
merem fekvését.

A kapitány
feiétrázta, a Tán_
cok nem sirnultak
el homlokán.

Ha ezen a
.boldogtalan átke_
,lésen kevesebb
pénat veszítettem
volna, * §zólalt
meg {rjra _ elóbb
látnám önt lógni,
mintseín-hqiómat
}ockáztatnám,
urayn. De legyen
úgy ahogyan akar_
Ja. Amint megka-
porn az első fuval_
latot * nagyon
tévednék, ha ha-
maro§an meg nem
jönne * felhasz-
nálom az indu-
lásra" Egyet még

nyából. Elmesél-
tük egymásnali
élettörténetünket,
ami az ón szá_
monua rendkívül
fontos volt, mert
meg akartam tud-
ni egyetmást arról
a vad Felvidékről,
amelyen neln§o-
kára partra kell
szállnorn. Abban
az időben hég,
annyira közel a
nagy felkeléshez,
jó volt az ember-
nek tudnia, müez
akarfogni, ha sor-
§a hangá§ vidékre
votí.'t

Jó példával
jfutam előt: elbe-
széltemneki teljes
szerencsétlensége-
met; nagy jóin-
dulattal hallgatta.
Csak arnikorjóba-
rát<lmat, Canp-
bell lelkészt emll
tettem, akkor ug-
rott íeI és kiabálva
jelentette ki, hogy

peg_ ke! mondanom. Találkozhatunk őfelsége egy hajó-jával és lehet, hogy feljönnek honzánk, ez neú az éi U4ióm
lesz ; a hadihaJók szoro§an a part menténJárnak, ön tudja
mi végből. Hát ha ez megesik, akkor bírcs{rt vehet a pénzét&._ Kapitány, * mondotta Alan - ha árbócszagot érez,
az ön_d_olga az, hogy elmeneküljön. 1!íost pedig cseréí ajánlok
,fel. Hallom, ott elől fogytán yannak az-italnak; egy tiveg
pálinkát qiánlok cserébe két vödör vlzért.

§z volt a megállapodás utolsó pontja. Pontosan keresz-
tiilvitték mtndkét oldalon ; végre felrnoshattuk a kerek-
házat és eltüntethettilk azoknak az etnlékjeleit, akiket meg-
őltünk. A kapítány, meg Mr. Riach {rjra 

-boldogok 
lehettJk

a maguk módján, amely mód neve : ital.

xII. FEJ§ZET
Etrét hallom a ,,Yötös Rókának'

Még fotyt a kerekház tisztogatása, andkor széI kereke.
dett ószak ós klssé kelet felól. Elfujta ae esőL és a nap kisütött.

Valamit meg kell magyaráznorn, áz olvasó jól tesá, ha
térképet vesz eló. Azon a napon, amikor síírű köd ereszkedett
le és mi elmetszettük Alan csónakját, Little l\{inchen halad-
tunk át. A harc után következ6 virradatkor csendesen időz-
tünk canna szlget keleti partján vagy inkább canna és

ő mindent gyülöl, aminek efféle neve van.* Nos, -_ rnondtam * ez olyan ember, hogy büszkén
kellene vele kezet íognia.

* Én pedig semmiben a világon nem részesítenék egy
Carnpbellt -- heveskedett *_ hacsak ólomgotyóban nem.
En mindenkire, akinek ez a nev€, rlgy vadásznék, mint
fogolymadfura. Ha halálomon volnék, akkor rnég négykéz-
láb is elvánszorognék szobám ablakriüoz, hogy egyet lelójjek
közülük.* De Alan * kiáltottam, * mi baia van a Caínp-
bellekkel ?

*.Iól tudod * felelttr, :* hogy én az Appini Stewartok
közüI való vagyok. Á Canrpbellek sokáig irtottek 6s pusztí-
tották azokat, akik az éir nevemet víseltók ; aa igazság az,
hogy a mi földünkön zsákmányoltak árulás írtján, *- de
soha semrnit §e §zerezt€k kard<lal J * kiabálta hangosan és
öklével lecsapott az a§ztalra, Rám ez nem igen hatott, mert
tüdtsm, hogy akik alulmaradna}, azok rendesen így beszél-
nek. .* De még nincs vége -* folytattn * €gytől-egyig ilyen
történetek szerepelnek ; }razugságok, hamis okmányok, kol-
dushoz méltó fogások és fitogtatása tnindennek, ami tör-
vényes, hogy az embert minél jobban felbőszítse, (Folyi.)

'Han8]a (heathet) - félméteree. bokros. orlca_íéle hecvl naivénv:
a skót íelvtdék hegyoldrüatn jetlemző. 'I\rdományos neve: CalŰia vulcaús,
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ttllfirnnffitúr
IRTA: DR mÉszÁnos §nvlN

New-Yorkban nem rlgy építkeznek mint nálunk, A városközpontját alktltó Marrhattan-félszigeten nincs terj eszkedésilehetőség vízszintes iránylran, csaX fölfel6. Égleuy{rióóriások szoronganak egytnás mellett. Itt tombol a pónzután rohauó lrajsza soha nem tapasztalt varl ternpóban; otyüzleti tevékerrység zajlik itt, nrint sehol rná§utt a világon.Miután cementtörnböket helyeztek a kirobbantottsziklás talaj helyére, acélkonstrukciit ernelnek í,ő|ó!e. Ez az"acélváz az ópület igazi teherviselóje, mert, a közöket kitőltő
}j_ ""gl üveganyag ily szempontlOt ,r"* játszik szerepet.Hihetetlen gyorsasággat épíil a fethőkarcoló; ugyszólvánrnáról-holnapra § azonnal beköltöz}retO. Átlag egy emelettelnö naponként.

§zidő szerílrt New-York, cle egy{rttal a világ leg-nagyobb ópiilete az Empire Statebuiitting. Lepipálta azEiíf el-torrryot, jóval maga§ablr nála, A tsif th (ötíjdik)avenuen a 3$. és 34. utca között áll. a régi Walrlorf-Astoria
hel_vén. Magassága 380 méter s ig5, jOvat r"naga utan lragytaaz utána kiivetke.ző 31 0 rn-es Chrg sler-btúl<tingot, New-Yorkközpontjában a Huds<ln-torko]attlan elhelyczkecló Man_hatt,arr-félszigeten lüktet a 7 milliós város szíve és itt tor-n1,osul a íellrőkarcolók tömege. A fétszige l }rosszálran. futnakaz a\,enuek, keresztben a streetek. Az avenrrek között leg-íontosabb a Fifth-avenue, lnely keleti és nyrrgati rószre

New york belvítrosa ll,íatthattan-fC|szigtt aali
rcszón. Blótírbrln az linst-
t,tlvertitl átmeuó ltíanbat-
tan*,ds * ltrootrti:ir][tri

,. :ja-.
'.,,i4Éise#l§i*_=",' -.,,. . i

",-,nr s',ffi4 *!{e- _.

'**

*íí§'.._..,T,ffi

osztja a belvárost, és a l3roa<lway-val együtt a köztekedésfóüt{Jere. Iizcn épiilt a százegy emeletes iemOtarcotO, mel}-ben 6.{ szenélyfelvonó, liít szállítja a lakókat n, 
" iei"ei-tókat. 6400 alrlakkal néz le a Huttson-környókére. 20.0CI0em"ber lakja, azeinkívül többezer látogató keresi íd naponta,

mert a 102. emeleterr lé.vő kilátóból csorlás panorfuna nyilikninrlen irányban, több rnint 50 mérfiiltt ktirzctben. A t}elóptidíj egy rlollár íejenkónt, Lz tr. n. express{ift röpíti az ltle_genekei a magasba ós csak a 80. emeletnól átl rneg elóseör,Ott át kell szál]rri . , 
99. 

emeleten mégegyszer. 75 másorlpercalat,t felórürrk a tetőre, az arUOcszeiit torony cstrcsába.A kilátás lerryügöző 
_| 1 *ugu nemélrt:n páratlan. A vitáglegnagyobb metropolisártak csodálatos ótete tárul clónk.Nyugaton a Hurlson-fotyó rneglepő forgalma, keleteir aeBast lliver kábrtó hajóraja , Úi*t ketűrr karcsít, tnaga§hidak íyclnelr át. A közelben t<tlrosktiriii a ítrlhökarcolók

errleje magasotlik, közóttük a szűk 
"r"a* *ini ,rriil';;;;-szakadókok sötétlerrek. Inrrét feliilri,il az arrtók ós az embcreksokadalnra hangyanytizsgésnek látszik. Bálrcti kóp, mtrly*trek nincsen Fárja a kerck viiágrrn. Ily grancliózus építkezósellát.va a kérryelem raffinált r*rr,ir..iu*i azuttn a mlnrlenképzrrletct felülm{rló íorgalom nemcsalr a szárazfiildijn ésvízcn, hanem a levegőlron, a rnaga§ vasutakon, a víz alatthítzódó alagutakon elkábitja az embcrt, s azt lriszi, álmortik,Az anyagi kultúra soha el nem ért kivirágzása cz.amilyent nem m,utat fel az emtreriség törtóncle.

Ne gondoljrrk, bogy a fclhijkarcolókrra,k nincn nteg amaguk sajátságos szépségük.,kiiba|akjuk karcsít kiirvonalai
megkapók : napíénl,tls olrlaluk ,tinom l]csttltt szinberr ragyog.melytiít ólcscn clválik az ártryékos olrlal sötétitrolvás toltja.
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IRTA: D. BÉLA

|tt, az Alföld déli határán cserkészeim annyi szépet
olvastak és hallottak már a szépséges Dunántírlról, elhatá-
roztuk tehát, hogy nagytáborunkat erre azigézö tájra vezet-
jük. És hogy széiségeilOt minet többet láthassrrnk : kerék-
paros moz7itáborűn{ Iérképébe kereken ezer kilométeres ulat
jelöltllnk be !

Elsőnek a szomszédos dombos Barangát ejtettük {ttba,
Amikor a Dbndn átkelve rátórtünk áíra a régi római {ttra,
amelven pontosan 10,10 évvsl ezelőtt Bte és Bojtha vonrrltak
délfeíé, hógy árpdd rendelkezése alapján Bararult is meg-
hódítsák" aterezfiik a klasszikus költö szép szavait:

,,A hadak tltla ez ilt, valahángszot o §or§ írlggilnk
,Ie§z , , .'o

Bátúra köszöntöttúnk be először. A megye határán
k[vül, a Sárköz legttélibb magyar községe ez. A Sdruíz trolt-
aga itt folyik el i 'házak alatt é§ lemetszi a Balatonnál
kózdődő háta]mas lösztáblát. Oldalaiban pincéket vágtak.
Vasárnap reggel van és a ternplorh tövében a szlnes nép-
viselet tárkaálentétet képez izzal a hangulattal, ami itt a
Hungadiale régi Szent VÓr-templomának Klastrom-hegye
atatf atjar búnünket. Hiszen 1526 augusztus 15-én itt
gyónt éj áldozott utóljára II. Lajos, itt választották 18-án
idvezérré Tomori' Pólt és innen lndttlt a Dráva felé a magyar
sereg 21-én l . . . Mi is ezt az utat járjlrk mclst. Dunaszekcsőn
a Yárhegyen a hód{tó Ele vezér íia, a ,nltís Edő" (a monda-
világ Ku§idia) épített várat. Az alacsony szől6begyek
otda-iában Bór' báiai néznek le a Dunára. Ilt még régebbi:
kökorszakbeli emlékeket mutogatnak.

Mó|y patakmedret köhtd ível át. És mi egysz,errc
ugrunk "le - gópeinkről, felsorakozVa tisztelgésre emeljük
kózünket l i Óselénél vagyunk l Kopott kőpiramis hírdeti,
egy ország temetkezőhel}e van ilL. Mohócs utcáin a misóre
sűO magyar és sokac aiszonyok-lányok remekművű tarka-
aranyo§ §áziszőttes rrrhái feledtetik a gyászt. Mindenütt
hth;tók az órdeks alakír dunavlzkorsók, Érdemes egy
műhelyt megnézni, ahol eaek a máztalan edórryek készül-
nek. Megnó}zük méB á pii§pölii-palotában elhelyezett
II. Lalos-mtlzeumot, amelynók érdekes történeti és uéprajzi
€mlékóiből sokat tanultunk. Előtte megható emlékm{l:
1600 lengyel ifjir esett el a mohácsi csatában t A város
közepdn á-Fogatlalmi-tér egyik oldalán a törökstílű város-
házal másikon az épülő hatalmas fogadalmi-templom emeli
magasba beton-kulÖláj át. Szóp parktlan, szabályos tó lzélón
áll áz új szerű 24 méter maga§ hősi emlókmű : 432 fiát hozta

áldozatul a váro§ a világháborírban . . . Mohács élete egyéb-
ként a Dunához 'lnrr, X?tnu. Néha száz hajó ts megíordul
naoonta kikötőiben. H,r.""ru. holdas siigetét bácskal
beiándoroltak művelik. A várostól délre van a c§ataká-
p"r"".-e csatatér Niggnvaraaig és M.ajsíg húzódik,, Itt
emelkedik az alig tízméter magas Török,domb, arrelyen
§"oítÁa" sátra flÚ. De le kell téinünk a jó eszóki műútról
és balra fordulunk, mert pár kilométernylre van a trlanonl
hatdr. Ez zárla el most á megye legáldottabb fölqiét, az
Alsósdgot, vaáy mai nyelven 

-a 
,,barangili hdrcmszöf',et,

Befordulunk a hegyek felé. Kedves kls község köszönt :

Virásos. Csakuhgyan virágos, mint a neve. Határában a
mohács-pécsi váiut mélí szakadókát csodáljuk meg, _de
mfu YillŐng szőlőhegyei alatt vagyunk. 1687-ben Lotha,
fingiai KatŐIg győzté-le itt a törököt és egész Dunánt{tlt
felízabadítottá -igájuk alól. Ézt a győzelmet nevezaük
második mohácsi csatának. A sz6lóhegyek után Na§u,
harsdng kopár mészkörengetege következik. Ormán lp,árt,
ntö RÓnt váranak jól kivehetó alapfalai. A hegyoldatban
bauxit után órckutató munka folyik. Végig a _hegyoldalon
félelenetes szlklatúrá§ok : az Ötdögbúazdák. Érdekes nép,
mesét jegyeztünk itt fel. Elmondom:

Va]amikor tégen az ördög megkérte a harsányi boszor,
kány leányának kezét. A vén banya az ördögöt nem mette
elutásítani. De azl a lehetetlen feladatot adta neki, hogy
szántsa fel estétöl éjfélig egy kecskóvel és kakass4l a hegy-
oldalt t A szerelmes fiatal{rr neki látott a murrkának és pát
óra alatt felszántotta a heg|y íelót. Megijedt erre a boszof-
kány, elkukorékolta magát, mire az ekébe fogott kakas
,,haisány" hangon íelelt. Az ördög azt hitte, hogy már
virraO. 

'Szégyenóben íétbeha$yta munkáját és hanyat-
homlok menekült le a Drávába, ahol ma is sebesen kerlng
az örvény. Utközben bocskorából hullott a göröngy, maJd
ahol kirázta a sziklákat: keletkezett a Beremendi-hegg-

\
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De a boszorkány ls otthagytaa felszántott hegyet, leányával
,egyiitt beb(Jt a hegytető kíttjába ós csak lIarkángban
kóiültek napvilágra, a}rol két forrásban ekkor buggyant eló a
,rbüdös aíf'.

§ok évszázadtg értéktelen mocsarakban h{rzódott Ie a
barkányi kénes-víz a Drávába és allg sláz éve íedezték íeI,
bogy ttt az oszáglegforróbb (630 C l) kénes gyógyvíze várja
a beteg embereket. Ma csodaszépen kiépített fürdókbc
vezetik a napl 24.000 hl gyógyvízet, majd csaíornán
Drúaaszabolcs felé íolyik el.

De a harsányi boseorkány meséjének még nincs vége.
Földalatti {rtján egyszer levegót szippantanl kie,§telte feiét.
,§dclds híres várának tövében fákadt fel a melegvízü Tapolca
A Délvtdék eg$etlen teljesen épségben maradt várában volt
1401-ben elaárva Zslgmond királyunk. Börtöne pazar emeleti
-lakosztály. Annál félelmetesebbek a nemrégen kiásott nyir-
kos börtöncellák és kínzókamrák. A város }ratárában bá-
nyásszák a bíres tarka-márványt. A bányák a Tenkcs-
hegglúncba hírzódnak, ahol csodás márványbarlang i§ van.
,A hegyoldalban fekszik Máriag!űd. messeelátszó kéttorny{t
.temploma. Az elsó kápolnát még IL Géza alapította
1148-Pan. Most évenkint sokszázezer áitatos zarándok
keresl fel.

Nyugat te|é az Ormúngsdg íöldje kezdődik. Érdekes
vldék ez l 8íe kun_kabar utódai nemcsak ősi hagyományai-'kat, banem sajátos tájszólásukaí. is megőrízték a mai napig
,és élesen határolt saigetet alkotnak az erósen nemzetíségi
,megyében.

Mi nyílegyenes rlton megyünk íel Pécsre. A Misína
,oldalában fekv6 város megpillantásakor megértjük Szolimán
líelkiáltását l ,,Földi patadícsom l" Nem ez a rövid beszá-
ínoló, sem az egész lap, banem va§tag kön3roek is kevésnek
,bizonyulnának, ha az ,röt torony uórasónak' minden neve-
zetességót le akarnám írni. De a magyar cserkészek írgyis
:ismerik a római-kor{r töldalatti sírkápolna, szentistváni
,székesegyMz, török mecsetek, dsámik, minaretek és tiirbék
ép maradványalt, Megnézzíj* a Zsolnag-ccfu üzemót. Bz
külön tanulmány. Vele szemben régi elhanyagolt temetö
.helyén csak }rároméves a tündérszép Balokdngí-liget.
A Maiarossg Imre-múzeurn régészeti_, népr4izi és természet-
rajzi-osztályaí nagyon gazdagok, de Zsolnay-szobája való-
;sággal elkápráztat t A magyar alkotóerő páratlant terem-
tett t A város felett 233 m maga§§ágban vannak a Tettgei-

A tettyei romok Pécs fölött

romok, kerek száz íorrás közül az itt eredő látja el a városi
vízvezetéket.

Pécs környéke is tele van természeti és történeti érdekes*
ségekkel. A. Mecseket és Jakab-hegyeí (ahol a páIosok törzs-
monostorának romjai látbatók) kettéosztja a Dráva és
Kapos vfuválasztó nyerg€, ezen érjük el Abaligetet ahol a
466 m hossz{r Paplíka-cseppkőbailangot találjuk. Falaiban az
6sember lépcsői. Benn 184 íéle állat. Yégigfutó patakja a
íélelmetel Pokol-tornácban tóvá szélesül. Közben a leg-
változatosabb cseppköalakzatok : Dóm, Koronao Függőhíd,
Pisai-tofony, Tabernákulum, Mária-szobor, Kőmoha, stb.

A Dunagőzhajózási-Társaság hatal mas szénb altg áinak
megíekintése is szép cserkészfeladat. Innen északfelé 394 m
maga§ hágón át vezet az országirt a völgy ínélyén lekvő
Món|dra. A híres Árpádkori-templom a falutól mé§§ze a rét
szélén áll. Yírágszőnyeges völgyre tekint le a KőIyuk-barlang"
Nem messze fakad a Melegmóngi-|orrós, amely több szép
vlzesést alkotva csobog leíelé, Uj mű{tt mellett 400 holdas
fenyves közepén találjuk meg a pár éve véletlenül felfedezett
Sikona fürdőjét, amelynek 350 C meleg szén§ava§ vizét
évenkint sokezer gyógyulásra és üdülésre váró ernbertár-

' sunk keresi fel. A Kapos völgye felé a termékeny Yötggség
, szép vidéke fekszik. Ezen keresztül mentünk mi §omogy-

orszdgba.
Yisszatérve a szénbányákhoz, Vasas mellett a eserkész-

parkot is megtekinthetjük. Benn a Mecsek legszebb völgyé_
ben b{tiik el Hossztlfuténg ezeréves színmagyar községe.
Festói népviselete, eredeti népseokásai Gyöngyösbokrétája
révén ma már világhírű. Majd a vidék leghatalmasabb rom-
koszorírs orma, a Zengő üatL a legősibb bencés rnonostorok
egyikének székbelyót találjuk z Pécsudradoí. A várszerú
hatalmas kolostor egyik saroktornyában volt elzárva a
bányatott életű Valc Bdc király. Emtékót, a nép a hegyoldal
leg§obb íorrásában, a Béla-kútjúban őtzl.

A Zengó egé§z vidéke páratlan szépségű. A Rélca-
vöIggben a sziklák élén megtörő patakok, sorozatos vízesések
a legbájosabb képet tárják elénk. Közelében ered a bővízü
Balázs-ktlt is. amelynek elóször Pécsvdrailí-tllz, majd Karasica
a neve és így gyűjti össee Kelet-Baranya patakjait.

Megismertünk szép Baranga és * megszeruttünk ! . . .

(Yalamenngí kép a szerző |eluétele.)

]::-"$

Máriagyüd, templom a Tenkes oldalában
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Hullámpapír a csapatkönyvtárban
Ákik ennek a kis cikknek a címét elolvastátok" trizto_san csodálkozva kérditek, mi §zercpe l-t - i-" r, 

"iia*p 
iŰ.""i<

í ̂ |9:yutá+1". _|_-gis,:8enis lehJt- .;Ö;, mégpedig igennasznost mint alább elntondom. A renaós-ts*.t"er" 
"!"f,oi-könyvtárban ott srrrakozik ; ;;il i;";;öi"r.ort*ti, ós oktató

}
l

§úrolószerceám
Milae,n .ódcsanya öriil,.ha a íia megkérdezi, miben lehetnesegítsógére a háztartási nrrrnkában.'Piii"-'Jgy."*" a köny-hában segített erlérryt rtiralgetni Íe19'ái, ir.gy édesanyjaa(lélforgátc§a| stlrotja az..oriérrye]< 

"Úat. 
* nagy gomotyagacélforgácsot összemarkolja eróien o* iJ""r áti.rsöIi az edcnyt.körryv egyrnás nellett a

polconn szépen sorszám-
mal ellátva. Ha valaki
könyvrrt k,ór, a könvv-
táros könnyen rátaláI,
anlíg §zoro§an álltak
egymás mellett a könv-
vek, az egész §or .rrá-gyon íende§, amikclr
aztlnban fgy{,t va§y
eseílcg ket tőt kivet t i'urk
a sorlról. már nincs. arrri
támassza őkt:t eí igy
iis,szelrorulrrak. i Talán
tnár gonrloljátrlk is, lrogv
mire kcll a hrrllárrrpapír?
A könyvsztkrón5, hátsó
tlldalára végig, a kiinv-
vck magasságának nrce-
fclclően crösitsetek (né-

!áll. rajzszeggel) eg},
hullámpaplr rsíkot. (.V

. -. Nem sérti meg az él_es íorgács órtcsanyám kezét ?. Iltit bizonv nagyon kell üg5.elnem rinin, hÜy-;;legyerr senrnti Ua;, inerr-ige; ;ió ;i'#;Öpcn nern tucloksírrollti vele -.. felelle az- anyja" -'-|

l'örte Pisla a fejót, 3ir,ep segíthetnc ? Szerzel,t egyócska grrnritabrlát és \e;c_k |y,ik;i-ÜÖi; rajta (3- .4, cm
:]]§rőjüt !},.. ltelcnyomkodta áz 

"rúr"iBii*-t,. Aa édesanyj anagyon ínegiirúlt, mert így máí neln v",rlt t itev* o t.]zJ'"mcgscbcsííésnek. 
, 

- 
**W*--

Edényfogó
},ícnr minden edényrlek van fogója vagy nyele. Ittvannak ;rl. a r:51,1{pből,- vagy iivt,gbói tiilsztltí'triz"erro eae-n-yck ós a rrt ó g rlgyszcrű bb,. liárt ogbaii k;r; ii'.ti temenyiiiiát.Ilajos ezlket a súliíhííl'kivenii, 

"i"..., 

-}.gO;rrk 
és rniveltiihbnyire kerck alak{rak, ruhával i, "lri;; togni ?rt.i,kí)nnycn kics{tsznak az tnrbrlr kezéböL- Pjsia vctt egy meg-

íí,.}§,, r.l*l 
: ^Ij 

o 
ry: lát l. a htrl l á mpapirii,,, 

-i 

a", uii,r. 
",r; "" 

u r..
t::. ,:cv:t-egyet _ 

}iiveszünk a sorból, a ti'b}ri ,r*rr, ,iOi
l.= "§{:_,ásra, 

lner[ a hrrllámpallírban rnngoka,riii,k' 
"!l:Krs§e. nem nagyoll llgyan. dt ez a kicsi is clü anrroi, Hofr.lt mé8 csctleg cAvnragában ntarartt ÚOnvu sem borrrl,jorrfcl, lranetn szépen- áIlva martriij;;.-' ""'" \\:

Baltanyélvédő

. +, táborban az c6lyik napon a Holló őrs volr, a krrnyha_sztl l gála [os, A szo]Bá lirio t az-i,árl r.,lo*z.i.li ta* egyrrtá s kiiziilL,Ké' fiú Int,nt l.,cviiiáro-Ini, rtási,r r.-iiti"-"iöt rncrri a köztlik{r1,1roz.,\ tiitihitlli *r,,nr"iiii,iit,,;r'i,r'i""jeásiroz láttak.
Kellentetlen nreg-
Icpel éslrcn volt

azortban réseük ?
Látják, hogy a
balta nyele e.l van
repedvc. Ncrn rra-
trlyon, ric nrógis re-
pedt vrrlt, §z e:lőy.li
napor} sztllgálatos
fiirk tlntonrll ált,
hllg.v ;rligharrent

akkor tiirtérrtoanri_
krlr egy na$y tu§_
kót akarlak fcl*
vágni: nó}ríln_vszor
elvétoLtók az ti[őt
és így a ba|ta lryelc
hozzáiitőrliilt a fá_

t.ilk iszrrl a rcptltióst. A
vt,nni, clhalárrrzl,ák, hogy
<ltil, ;11l*r1l 

"nrk. l logl,nn '.l

kíilsíigrrlrlil ós rliiilgezik
l,gész. tIa valalrl ..nrcllé
,n_vclél."

ft,lt,lrj hrlsszilsiig{r trős l,ashttzalt és azt a nttrjlókelt képszerint a tűzálló cclólry_ 
. ""ev*ásánok 

'niegrctclő(rrr 
nreg_hajlílott,a. Ha a frrrró iltrt.-1.i "i*.;ir',,,J.nui a sütőlről.a hrrza'lkarikát Iicsit 

. 
szetnyitjek- 

-iliÜii.*rir<' 
az ttlónyen,a kót .cgyeires, sza}xrd 134"{t §"tÁ-"" lir-r"t"eiákn amirreksegítsógével könnytn kihírzlrató ; i;;il"Ö, *a"*.-.vr""-..
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Yédekezés a légitámadások ellen
lrja: ARADY lSrYÁN

Mielött rr pcrlgírri légrrttaIorrr {r8!,e§ alkotr'lrí:secirteli
isnrortetós t!1. lolytatnárrro ki kell tórnt,nt t lílgitírrrlariás*k.
hatásának rószlet,esehlr lárg_valására.

Amint az el"llzii kiizlenrén.ve,k}l(il r-lrár kiviltiglott,, a
Iégieriík hareeszkiizci a ftilrliin rlrb}lanásrrkat. tiizvószelltt
és gázfefl{ízóseket okrrzlrak. Vizsgáljrrk 1tl}rát egvrniis rrtárt
ezeket a hatírsokat, hclg"y* a,zokat ntcgisnttrve, a légcllalrrri
intózkeclések célszeriisógól, m,egi:rthessü k.

Turljtrk, hogv rrrlrllarrásokat. a ki,iIiinbij,zt5 rrrnrbolti-
.és repeszhatás{r hrrnrlrák a]kalmazásírval okoznak, Az előzö
kiizleménydkben már nrindkét honrbafajta jellemzőbb ttllaj*
donságait istnerte;t,tem. Most, tekintettel arra, hogv a honi
légvérlelenrllen (tehát a légoltalrrrn}lan is) a repeszhatásr'r
brrnrbák alkalmazásírval nerr kell szárno.lnuttk. a ronrJrotri*
bonrbákkal, illgtve hatásukkal kívánrrk részlel.eselrberi
foglalkozni.

A rom}roló bornba a repiiltlíárnatlástrk fő í€gJ-vsre!
mely elsősorban a benne ellrelyeze,tl, robllarrí;tiíltel energiá-ját hasznosítja. Felaclat,a, amint, nrár 1,rrrljrrk. sziláret"
ellenálló cólok, éllületok, stb. elrorrrbolása. r\ bom}ra íalát,
úgy mórel.ezik, hogy a }recsapórlás}<or fellépő igényber.ólelt,
kibírja, a robbanás előt[ nt törjiitl el ós a robbanól,iilte*
elógósóhez sziikséges legkedvezőblr lryonrtisviszonvokat Jriz*
tosítsa. I{ülijnöscn crős ós tijrniir.a bonr}ra c§írcsa, netrt t:sak
a nagy lrecsa;lótló energia miatl,, rie azí:rl is, tnert a bdmba
srllypontja, a ketlvező csapritIási és röppályaviszony*k
*l órése róljából. lehgt öl eg ll irtl lrlllit csircsálraic-kö zeli-br.n v gn 

"

i\ irtltlr}a ro,b}raniisát a gyrrjtószerkezeL váilja ki,
Hz egl,szerii. nreglrízhaló szerkezet, a rombolóbrrrn}láknál
ntindig ír. lr. csapórló gyujtó" Mrlkiictésiik azein alaprrl,
hugv a bomba ber:sapódásak<rr igen nagl, mértókíi fékezö
cr:ó (rregalív gyorsulás) lóp íel. rnelynek hatására eg_v iitő.
tebetetlenségónél íogva, a. szerkezet,}ren eIhel5,ezett c§ap",
panl.ylira iit. .tiz nregg;,ullarlva {akrrahatásr'r bombákná} *
kósleltetíi lírnr:lrn kereszl,til) a detonátort, rnajrl rrtóJr}r,i
* robbanril'iiltet,et robbanl ja. A r:satrlpanlyú tiibbn_virr:
ólrrnlazirl-rrt, a rletonátor perlig tctril-t t.artalmaz. A kós-
Ielteló lánc rtlrlrlsztlrirrt fekete lőpor. A késleltetés mértékt
0.{}5- -5.0 stlc. <le lehet tnnél t_öbb is. }íagyolrb bonrbáktla
rerrrlszerint k(.t, egvmástól fiiggetlen* gyují-ót szerelnek.
A gl,ujtószerkezet szahadrlátétele (hrrgy a born}rák kezelésc
veszélytelen legyerr) csak a bonrba kiolrlása rrtánn bizonyos
idő leteltévr:'| kör"etkezhet be. T,l"zt a kiilönbiiző lriztelsiló
berenrlezések a]kalrrtazása teszi lehetővó. l,egegvszeriib}l
a légt:savarhiztositás. }lnnél_ esós kiizben, a légellenállás
eg.v- kis légcsavart hoz forgásba. nrcl_v egy csayarorsót kicsa-
var ós ezr.el a gyujtíll. szabaddá ír:szi.

A lromlia robbanóliiltete bármely isnrert robbanóanyag
lehel" ha az bizon,yrrs üzeInbiztrrnsírgi követelrnényeknekl
(liikéslriz1 orrság, vcg.,-i állirrrtlóság st}l.) megtelel. llyenek pl,
a 1rotyl (1,rinilrntoluol). ekrazit, antrntln,salétrom, kar}ro-
nit. pikrinsav, sl,b, Í.]rclekes, hr:gv a ro}rbanóanyagcrk ka*
lóriaért,éke alatta ntaratl az ért,ékeseJrb tüzelőan.yagakónak.
§gésiiket n€m a felszabadrrló rragy hilrnennvlseg,' hartenl
*r vegyi frrlyanrat rendkiviil g_vors lefrrl_vásrr és a lrirtelenn
nágy tr'inregben fe'lszabarluki g,Azr:k tlinanrikus halása
jellemzi.

Á rontbolóbonrba becsapórlásáuál tiibbfóle hatás íigycl-
hetö meg. Filsőrlleges jetenségek : a becsapóriás cleven
treje, a robbanás hulláma és a rep*sehatás.

§{:isodlagos jelenségck : az ógésterlrrókek mérgeeő
h,alása, a rr;tnboló}lrtnrbrr gyujl/llhal,írs*r ós a beltsapírdásrrál
1ullal1l/i t al;rjrerrgi,s.

A becsapórlás elevenercjt a lromlra r,égscbr:sségébiil és
tiintegélríil (súlvábtit) td(trlik. llal:ilat esel.én" n célba val*
behatolást első sorbarr az elcvcn eríí határozza n.reg. }{iIrél
rnói,\:ebbre lratol a htlm}ril, rrrirrél tölrlr fji<lórrrszerkezetel
iit ál,, nnnril jtr}rban t,ttclja haszrrnsítani a rrrbllanri ti)ilet
rttrrlrolrl }ra tá sát. Szárrrítástik ós kísérletck alapjlrn kicleriitt,
ltogv a belratolás nrólysógó{ ós az iisszrtrllr.lrolás órlékét, rrexr
,lehel rr bcntllasirl.v rrövelósével §g\,*ne§ aránlban fokozni,
§ bomlra. vógse}ressógt-r az ejtósi ruagassrlg niiyelésóve l
". brirtnel1l brrlnlrasírl.v mcllel| -,.- is csak lrizrrnyos mér_
trihig gyorsrrllrat. íicrlvező }lombaalakkal, 5 lií)f}O nrétere§
ejtrisi ntagrrssr'rglrril. gvnlrnrlat ilag legíeljebb 2il0 mlsee.
l,úgsebtlssóggrd lchet szárnrilntitrk" A tegr.alrllszirriíbh. hog"vjl0(} kg-tlír1 súl.r,ost,}:lr JrrrtntlákaL ntlnt írrgrtltk alkalmazli,
nttlrt ilz etlrligi laliaszl-algtok eztlkcl rrrut,attírk aránylag a
lcglral,ásosahtra}rrrak. l'}e ttrrnr órrlctrtes a llftí.} kg-rts sírl.vr
lrat.tirt, lnár t:sak ilzórt, sem tr'rllóprri, mert ;t k.orsecríi. llonl,
házligí:pek ziinle ](}íl{} - 1rj{){) kivótelesen 2{]ít(} kg ..-,bont}ra-

:-,", :"t

Az, ;rrltcriklti lutrlstlrctr1 tíarlilt

yédekezés
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l{} jelzús{1 zJrtl, ltrtrrtll:tvtltó g(:p{,.



fl

J

súIlyal terhelhető. Az igen alacson_v talá-
lati valószínűség tehát észszerűvé teszi,
hog1- a bombaterhet több egységre osszuk
neg. A kisebb bombasúl_vok ezért általában
gyakoriabbak leszrrek, mint a 3{)0 kg-ná]
na91,obbak.

}íeg kell jegyeznünk még azt is, }rog;,
a bombák becsapódási §zöge, az ejtési ma*
gassá gtól és a repülőgé.p sebessógétől függő€n,
70-800-os lesz.

Ernlítettern már, hogy a robbanás pilla-
natáóan igen rövid idő alatt nagy mennyi-
ségű gáztömeg fejlőrlik, mely lratalmas
lökéssel ütközik a környcző levegőrétegbe.
Feltételezhelő lenne, htrgy ezt a lijkést a
levegőréteg, a longiturtinális rezgé§eknek
nregfelelően íoyábbítíá. A gyakorlat lapa§z-
talata ezzel szerrrben azt lilut,al.ía, }logy az
ilyenkor lcjálszórlri jelenségek. inkáb}i
szabálytalarr örvénylósszerűek, A,,Jahres*
bericht rler chemisch-tec.hrrischen Reichsan-
stalt(í (Német mű) rnegállapít ása szerilrt,a rob-
lr anás kiirnyeact 4nek rra} arnel r- porrt j árr, a n_§trnt iír svis,r(}l,! yök.
au irlő függvónyében a következő ribrán fe]tiintel.clt. nllilirrtl
alakrrlnak :

Ha telrát a rolrlianás liikő hullír*tának hatását vizsgál-
juk, nem csak nyrrmá§§al, ,dc firltétlenül szívá§§al is kell
számolnrrnk. A nyclmásviszonyok számszeríí eredlrrónyeinck
vizsgála{,a egyóbkónt lnegleheíő§ nehézsógekbe ütközik,
A rnérések vógrehajt.ása a l$bbanír.§ közvetlen közelében
ígen bonyolult rnűveleto rnclv óppen ezért nem is nyujthat
nregblzható erctlményt, Bizon.yos azonban az, hogy a robba-
ná si trront 1.ól t ávo| otl va. Az { s,.l rlt nvom á sok a t ávolság lrarnta*

tlik vagy negyedik
ltatványával for-
dított arányball
csijkkennek. Rizo*
nyo§ az iso hogy
a robbanóanyag
1,öntegónek növeló*
sóvel rrem nő egye*
rtes arányban a
ícllópő nyomás,
lranem aikövetkezö
irbrán feltüntetett
görbóvel álrrázol-
ható. §z is egyik
oka annak, hogy
a bomhatolrleg nö*
velésének ésszerii
}ralára varr, melyel,
a hullánrhat,ás
szctrtpontjá}ról néz-
vo is, ll{l0 kg lrii-
rtil találunlr.'ler-

rnósret. szeríileg

igetr tragy
zárt t{rben
sa minden
ellenállása,
t ását t:sak

Á ronrlrolás hatásána.k órzékeltetésére ntegemlítenr,
hog1- egy 100 kg stilyít tronrba telitalálata, egy szolrásos
hórház főfalait 25*-30 móter ktirzetben feltétlenül lrr:dönti"
ha a bornba kósleltet.ve, valarnelyik zárt helyisóghen rob*
ban. Á :t00 kg s{tlyir lroniba elr<lrrrbolja a főfala}rat. akkor
is, ha az szabarlrrn, a íalaktól 15**20 nróter távolságra
robban. Még jobban órtlretővó válik ez a lralás, ha tekintetbe
vesszük, hog,v a világhábrrrít híres 30.5 cm-es Skorla moz§a*
rárrak bombája kb. 360 kg összs(rlyú volt, rle ternrészetesen
lénl,egesen kevescbb rtlbbanó anyagot tarl.almazoíto minb
egv korszeríí 300 kg-os repülőborrrba

A ronr}:o1óbombáI< elsőciiegr:s hatásai közül rrtolsónak
nraratlt a rcpeszlratás tárgyalírsa, A robbanás ereje a bcrmtra
falál széitópi és a relleszeket 8í)0*,*.1500 tn/sec. keztlő sebes_
séggel rt:l,rííi sz(:t, A bombafal anyagától és kialakításától,
függ, ltogy a roJl}ranásnál általánosságban milyerrr tömegű
és súlyrl repeszrlarabok keletkeznek. A nag},obb tönregű
repeszek, nagv kezdősebességüknél fogva, pusztán eleven
erejük segíl"súgével még nagyobb távolságra is képesek
rorrrbolást végtlzni" A, rcpesztlarabok azonban, szabályla-
lan alakjrrk és súlypont, elhel_rlezésük folytán, sebessógúket
rohamosan elvesztik ós ezért általánosan kirnondható"
hogy o1,1,, alrol a repeszclarab<rk rombolóhatásával számolni
kellene, a robbáná§i hullám romboJólratása annál jóva!
nagvo}rb, A talajba,
sártál szerte lrajlí-
toí,t kiivek, tiirme*
lék. s{'lr. a btllrt-
lraszilánkokkal
azono§ *ibírálás alá
estrek.

A rorrbo'lri-
bombák nrásotlla*
gos h,atásai közé a
robbanás és arorrr*
bolás kísórő jelen*
ségei sorolhatók,
Ilzekkcl nem kell
itltól lenül szárnol-
nunk ós ha íellép,
tlek, hallisukat in-
ká.bb közv:etve
éreztetik. 'lírrgyal-
jrrk kiizüliik e|ső-
rrek a relblrartási
gázok rtlórgczíi kó-
pcsségril " (i:{)!vl.i

vagv a célba hatolt born}rák rohlraná-

mértékben fokozódik a hatás, ha a robbanás
tiirtónik, rrrerl ilyenkelr a lijkőhu]lám nyonóbatá*
irányban érvótll,esül, A zár1, teret lratároló falak
a robhaná§i iirvón1.lli hrrllámck ronrbotóha-
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§ZAPPANNAL!
Marl csah a §zappan tisztil lókéletesen !

HA§ZNÁLJA A KüLÖNltors
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Ez a holt terület az előlrbi magaslatnalr. víz felé eső
része volt. Meglohetősen rrterev ívben lcndü}t fiilfelé és cg1.
mókus se tudolt volna rajta rnászkálrri. lrekete volt ez a kó,
mint a márvány és szürke szenrcsék voltak benne. A tova-
rohanó víz nyomai látszottak rajta.

A csrinakot egészert n kő mellé brlztuk és az crős soclor
rnellett a sziklátra kapaszkoelva lartottuk, '§ Így engetttük
lefelé. Ez a urunka egyre nagyoltb eriífeszítóst kívánt, aszo-
rint, amint lejjeb}l és lejjelrb kerii|tünk. §g;lszerre kicsúszott
kezünkllől minden.

- Yigyázl,! * kiáltottrrm Yirinth-nak. Viriatlr a cstinak-
jával még valahogy tapadni igyekezeit a falon,

Nagyokat lenrliiltiink. Igazi hullámvasútutazírs volt ez,
csak ópperr nem olyan vesz,élylelen.

- Vigyáz*tl
Quarani szolgáink visszafeló evezye igyekeztek fékezni

* rémiiletes iranrot.
Még egy nágyot e§ett a c§ónak. Á }rullám lrl€gütötto á

csónak r:rrál, rle n der"ek hrrjócska kibírta ezt a lökést is ós
feltaspítcltta a hullátrrot. §lk vizen lebegtiink,

AMER|CAN vlAToR NAPLÓ,A

zúgott,

tiiröl-

É_dcs_-keserves, szívfájír emlékezés fogott et. Magyarország...
Mrrnkács... Á kollégium...

Houó lcttél, hoaá, úbtónd,ok uilóga,
Egyedül csa/t fe maratltáI, akóc|a uirdga" .,.

Ázonban nem lehetett sokriig álmodozni, innen ópperr
úgy nyekszirten liihettek b*tnünket, mint a másik paitról,
Szerencsére B pan nrage§ volt és egy kissé a tíz fölé dült,
rlgyhogy besurranhattunk alája. Igy ismét úgynevezett lrolt
teriiiletrre jutoitunk. Á természet ez alkalommal halározottan
mellettünk foglalt áIlást. Á párton ké§őbb vízbedőlt óriás_
fák nrutatkoztak. Kogy kerüttek ide? Mocsaras lett a parl,
savanyrl és hallgatag. Eveztíink szakadatlanrrl. A víz kanyar-
gott é§ nesztelen kerülgetett a homály}mn holnri tárgyaknt,
melyek szigetek, félszigetek, fatömegek vagy alvó iacaúk
voltak.

ilíessze a csónak orra előtt lámpá} visszfénye csillogott
fel. A ,,Zsolt" ott csapkodott valahol nrögöttünk, a fedő-
ponyva, fehérsége után igazodva.

xlv, FEJEZET
Késöbb derült csak ki, trogy Csoki, tlerék gurani l,egé-

nyiink megsebesült. A sebesülés könnyű lett volna, lra a
nyíl, mel,lyel meglőtték, nem mérgezett. lgaz, hogy ez eleinie
csak fellevós volt részünkól, mert & nyilat nern találtuk
meg.

Ellenberr láttuk azt a tlerék igyekezetet, ahogy egymást
váltott6k föl társai, hogy a selrből kiszívják a mérget, Ijesz.
töerr megdagadt a sebesült válla, majd a-karja is, Szegény
Csoki szorongott és halírlfélelmében ordítani kezdett. Iirre
.az angol benyúlt ,kézitáskájaba és egy rumo§ Üveget nyo_
molt jr urarkába, tele legíinomabb jarnaikal rumrnal.

Csoki {rgy öntötte le magá,ba a tüzes ital| nrint má§ a
vizet. Snenzácirn látvány volt! §nnek az embernek ki tehe-
tett cementezve a garatja, vagy a fájdalomtót nem érezte a
pálinka égetésót. Azután l€f€ktettük a csónak aljába ós sot-
sára bíztuk, vagy elpusztrrl, vagy megmarad!'

A közelben nenr volt orvtrs. Dc Csoki mé.gis megrrrene-
kültl kialudta a mámort, karja, válla le]ohadt és szemmet
láthatólag jól érezte magát.

§antarrtonióban már hallottak jövetelünkről. Sok tarka,
nagykalapír ember tolongott a kikötőben. Persze ez a kikötő
inkrlbb csrjna.k-kikötő volt, rnint rnás. Ez azonban senkit
senr zavart. Az ern]rerek á lelkesü}tségttil orötozva fogtak
kiirtil nrinket és a világ milrden nyelvén zsibongtak. §panyo-
lok, németek, franciák, olaszok, angolok. A portugálok szá-
mára cs*k közigazgatási alanyként szerepelttink. Á város
esy€tlen szállotlájának szobájába, ahol megszálltuuk, idé-
ztlst küldtek. hogy rnásnap jelenjünk mes testíiletileg
náluk, a ,rendörsógen.

Cstllri nrég aludt, nrikor másnap meglátogatkrm. Ahcrgy
látiam, a láz elrnrrlt, nyugotltan feküdt, anri rragy ritkasfu
az ilyen lretegnél, mert a nyílméreg elsösorban ai ídegrend-
szert tírmadjir nieg.

Á napsüíós, ami a tűrlreletlen hősóget okozta, amíg

Mögiitlünk, kiirülöttiirrk, f{ittittünk rnindenfeló
<törgött * vízesós.

- [{11119 cule . ,. ** szólt a2 angol, izza<lt trcrit
g€tve, 

- 6osl jönnek a ,ncriollos". . .

}'ölnóztünk, Ott táncolt a magasbau a
lrrtllámról g másikra lendíilt. I]risten! Mi
ttürrk l*?

,,Z§olt". ll§yik
is orrnan jöt-

Dzsuppl Dzsuppl }|allcrttuk a csírnak kétsé.gbeesett
ugrásait. Viriatlr kiáltozott, mint az őrült" Á mozo ó* & qüa-
ranik eve.ztek, mint n dónronolr, Tírncoltak, ez volt aztán,
a küliinös tírnc.

Vógre tllilrtel: ijk is :rz ulolsti rrgráshoe.
f}zsup1ll Kibírlílk! tlrrlrá! Itt vannak! Hallatlnn sze-

fen§s€, bírtorság, isteni segilség kevtrék,e volt ez a jóval
veszélyesebb kaland, rrrirrt arnekkorárrak ezt gondoltarn.

§lértek hozútnk. Minrlnyájan fclizgatva, ordílva lle-
széltek.

* §ebesiilés?.". Viriatlt,.. senki serrr selresült meg?* §enlri, tenrlr!
_ Te is jót vng3l, Jose?* "íól, §crror!

-*Átsónak?",.
- Semrni b*ja, selrtrrl* lil ettiíl t pnrttril!
Bgypárarr az indiánok ktizüi crtt álltak a parton és vár-

lÍrk a csónakok pusztrrlásril. Most, amikor ]átták, }ttlg1, 1rru*-
mengkiiltürrk, isnrét lii.völdözni kczrltek nvitaikkal. Ázon}ran
már félhonr,írly volt és a mi lövéseink se sok kárt tettek
benniik..

Újra rrekifogtunk az evezósnek. Nagy fólktirben el-
hrrladtrrnk a vízesés. álalt, ott, ahol mát tiiblr rnint őtven
móter magaslról zuhan alá a víz és óriási lrullámokat vet.
I"ejjcllb irszlattunk a trllsó part fcló, amely elhagyatcrttnak
látszoít" trgy ritka akácos volt n parton. Az akár:ok óppen
virírgoztak {s az egósz partot cttóltiittók érles illatukkal.
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,cskinát voltunk, hirtolen megszűnt.
Akkora vihar keletkezett, hogy azt
hitteh, elviszi egósz Santantoniót és
ralabol Boliviában teszile, aminek nem
IrasyoD örültek volna a portugálok.
3olivüban ugyanis, mint az egész vilá-
3on másutt is, utáliák 6ket.

Ahogy az ablaknál álltam és néz-
tem a vihart, láttam, ho6y a jég nagy-
lzerűen tördell Ie a házere§z kiálló
,sindetyét. Eleinte nevettem a dolgon.
Xés6bb mfu kevépbé, amikor rnsg-
ballottam azt a pokoli dübörgést, amit
az ökölnagyságít jég múvelt.

Egy óra mulva vége volt a
jégvíharnak. A kís indián kölykök

Egy ót erős,életen
egészséges fogok !:

KAL0DoilT
rO§K0 ttLEN

uár ,künn mászkáltak az utcán és Jégdarabokat szo-
pogattak. Áz utakon öt centiméter maga§an állt a jég. I]m-
berek ós állatok ott pusztultak a mezőkön. Másnap hallot-
luh, hogy §antantoniónak hat halottja van & jégtől. Har,
rnincan megsebesültek, (De hogy háuy errlrcr ment a rnás-
világ:ra revolvergolyók következtébcn, arról nern írtak a
lapok.)

A vihar után megvállozolt az időjárás. A Kordillcrák
felöl hűvös szél csapott le. Olyan volt ez a szól, mint a meg-
váltás. Minden gazember fázósan biijt meg szobájában s a
Löáiztonság határozoltan emelkedett. A kellemes, hűvlös
levegö felfrissitette hűsével egósz valónkat és a fáradtság
lovatűnt.

Hogv kihasználjuk ezt a hóség- ós szrinyogmentes irlö-
járást, rúj,ra besálltunk csónakjainkba. Ez azonban nem
ment rreMzségek nólkül. Elóbt}, sőt rrrindenekelött össze
tellett saedni kiilönböeö kocsmákMl le4Ényeinket, ami elég
ífuadtságos művelet volt. Viriattr-ot hamar rrregtaláltuk, tle
José és a négy quarani annyira berrlgtak, a pampero őtic'..

mére, bogy rlgy kellett őket hidegvizes rocskákkal maguk-
hoz téríteni.

- Sir... érdekes... megyünkl _ szólt az angol,

- Megyünk hátl Miért ne mennértk?

- Welll Egy mótoros rraszádot láttam a kikötőben.

- Ml közöm a mótoros naszádhoz?

- Hát elfelejtette a portugál renrlőrséget?

- Aha... de talán csak nem fognak üldözni?

- Mi a lraj, senores? - kérdezte Viriath.
Elmoncltam neki, hogy idézést kaptunk, de nem men,

lünk el és hogy iildözni fognak.
_ Ugyan mivel?
_ Mótorossal.
, Miracolo§o. , . az a mótoros öt óve van már ott. . ,

de még sohase jutott eszébe, hogy megrnozduljon egyszer is.

- Az más. De talán, . .

- Nem jönnek rrtánunk. A portugál csak akkor kel-
lemetlenkedik, ha ingyen megteheti. Aztán meg - hideg
ran. Dehogy mozdul az ki ill,en idóben.

- Miről lchetett szó? . . .

- Talán valauri 'renrlellenesség, nmire ők kihágást
szeretn{nek fejünkre olvasni. §okkal valószínülrb azonlran,
hogy csak kíváncsiak. Persze ez is elég kellemetlen.

-- 
Cserdálatos víz a Madeira. Ahogy a hidege.b}r idtijárás

(hidegről persze itt szó sincs) beköszöntö,tt, megvált§ztatta
színét. A víz letisztult és zöldes í€nyű lett, Lehet, hogy egy
c§oport ázalag pusztult ki, hogy rnásokuak adjon he§el,
amólyek után- islnót mások kövelkeznek. Kristályosnak i_s

lehetire nel,ezni, ha nem lenne felismerhető benne a p§Inpák
mocska, ami igen jellegzetesekké teszi a délamerikai folyó_
kat. Csak a Kór<lillerákban tiszták a vizek. O[t t. i., ahol
nincs aranymosás.

Csoki felgyógyrrlt a nyíllövósből s az evezós nála utó,
krira gyanánt hatott. Semmi se.m olyan egészséges, nrint a
testi mozgás, mórgezéses bajok esetén. Ilyenkor a szervezet
a mé8 jelen .levő, tekötött ós részben paralizált mérgeket
kiveti magából ae izzadással. Áz ember is oly módon tisz-
tul meg, mint a foly,ó, csak a vihart helyetlesíti itt a lreteg_
§és. Megmórgezi a ájat ós a környezetet. A mozgás tehát
szent, megváltó valanri, a szólvihar s az erntreri ólet apró,
cseprö m nagyobb bajai is köv,etkeznényüklren áldásdttsak.
Á háborrík is a szükséghez képest azért törnek ki, tneft
Dagy a feszültség az erkölcsi légkörben. A hirtelen §uenve-
<tesik nagy adagja, egy perc alatt, felér a kis ndagolásoli
évekig tarió rendszerével.

Hány gondolatot ad az embernek €y nyillövésl
E§velőre mindnkét part vad és ismeretlen. Yalalron-

nan idehozza a mocsárszagot a hűviis sz€l. ÁDelhos-ig még
kétszáz kilométer. Mindení'elöl ismerctlen vizek ömölnek a
Mdeiú-ba, csak a sírsos-nádas, óserdös tömeg€k utalnak
arra, hogy itt €8y folyam verekszi magát előre, koresztül a
mocsáron. A Jctci-Patand' és a Mutum-Patanríí móg §an,
tantonio elöti rlgy hagytuk el, bogy csak Viriath ílgyelrrrez,
tetósére vettem észre őket. Ugyanilyen beömlósek, víznyílá-
sok, parti sz-akadások következtek egymásután.

- Hát ez mi? Ide is víz ömlik?

- Igen, senor. .. ez a tamarg!
Tekintélyes víztömeggel , duzzasztott a koma. Á másik

o|ctalról is ömlöltek a Madetiúba kiselrb folyricskák. Ezeket
már csak § nagy örvénylósröl lehetett nregállapítani, mert
látni a beiimlést nem le,hetett. Estefelé, amikor megállt a
szél, élónkült a mocsárbííz ós bóka.brekegós hangzrrtt fel,
Ez a brekegós nagyon mulatságos vala,tui és egószen utánoz-
halatlan. Ha nem tudtuk vrrlnn], hog_v lrekírk; azt gondoltttk
volna, hogy rrtcakötykök ónekelnek n partokon rendkíviil
harnisan. Közbe egy-egy rnélyo}$ brrffogás a, partról, ez a
bulloc(*-béka, amely akkorts, rnint ,egy jri nagy nrexikói ka-
lap. Ezek a lréka-hangok néhol igeu élesek ós türelmetle-
nek, höriignek, sikoltanak és emelik a hangot lágyablrnn,
mint a madarak és valahogy panaszosalrban.

A lreömlií feúyók legnagyotrh rósze a. Kor<lillcrákban
faktd. Persze nem a valódi, haneru az Ál-Kordilleráktr{rt,
mert ilyen is vnn erre. Innen fa}adt a Jamarg ís. Lltazók,
akik clóIröl, vagy keletről vágtílk rnagrrkat keresztiil sivalta-
golr, mocsarak, őserdők, por, sár és niivótry,ek tengerén, tü-
relmetlerrségüktren az elsíí hegysí,get, amit meglátták, Kür-

(Folytatjuk.)

,.!T.íffi
f;j"l:", r,o.c,i
|oskra-:, e9leílen

,*.ii,!:iff

dilleráknnk kcreszleliék el.
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A rnóH§ás röFapáJ§.őz,aÉ err*€§e§rén:re
. . Érdekes 

_ 
ra_jzfeladatot mutattunk be március l-i számunkban : hogyan lehet öt pont segítségóvel" mü89s .alakokat rajztilnl §gYn"n pá|yázatot is tűztünk ki azokra a legiobb fr"soídá.o1rr, in"rv"r.-oT-fietaaott

$ryi_a"^ képzethetők el. A'pályázátrá a kit{ízött határidőig ios ra;z órkezett ne. a ,ÁJür-;;;;;i;;;öX;;i,, #rePŐdÖtt az Ötletes megolda§_Oli _aagy szám{1 ,.ryrert nern" is gonaolta, ho§y a találomra megadött pontokhoz anrféle megfeJtés lehetsóges, A sdk sikeriitt alak kózüt nem volt Űnnyű a'otog-i,ataJtani. e ttilü.eálen'tevő, mulatsemozdulatokat ábrázoló rajzokat, bármennyire is ötletesek voltak, inotq ii'", nor." oÜ, m"riá"nfi;il'i;iÜÍ';;"iÜi
§§:'*§*l*_'3P.:T, gre|re\ harrnónikus testhelyzete}et ábráiottat vagY a mozauiat szépségére voltalc telcintettEzek közül választottuk ki góndos mórlegelós alapjái az itt iozajlt megotdiiokat. Á ki"il;;Üd;i'"uá iortu"atettel a raiz kidolgozott voltfua, Igy ai első .!lját nyert megolttás ls-csak yáz|at voii s azt azért dolgoztuk ki,,egyrészt Órdernes volt arra, rnásrésá azértt hogy bemutássuk, m]t tetret,ki|ozli öt' találiomra fölrajzolt pont segítsógó

A pályáLzat eredményét itt közöljük: ''ö paryazat eredm€nyét itt trözöIjük:
1. ,,Mulató legény". (Szabolcsi Antal, Rákoshegy.)
2.,,I{orcsolyabajnok". (Patkó József, Kiskunféteg}háza.)
3. ,,!o!_ó cserkó§z". (Biró József, Mecsekszabolcsj
4.,,Ballerina". (Csertnendy Mária, Budape5t.)
5. ,,FicsurJ'. (Ifj. Buday Árpád, Szeged,i
A hároÍn első megoldá§ bekfudőit esÍ-eei, értékes könywel futalmaztuk.A harrnadik, legjobb megJejtésre titen jtittbk iá, ezek közöti azonban a nyer-

tes rajza ,volt a l_egsikerültebb. A nagy érdeklődést, mely a pátyázat iiánt
megnyilvánult, alkalomadtán {rjabb rajzmókákkat íogiuk l,iszonÖzni.

EIös=ör a= Orperaborn
Március 15,én Ünne_Pi díszeldadás volt__a }ldapesti Operaházban. A Magyar Cserkészszövetség rende zt,- az,elŐ_adást 

_ 
legmagasabb védnö[e, a Kormány ,ő Y: . őtOmBttosaga' tiszteletér". Á, 

-Ó§"r*rraz 
viialúrú 

- 
eg§tittese nrtet

,oHunYadi.l.ászlÓ" _operáját adta eIő. A Úagasállástl, előkelőirézőközönség k6zótifit vott a fíatalság"is. Itt is, ottis tágranYllt szernek tiqv.1|!§tt a színpad esemé'nyeit,ós fíatal 1ülek igyeke"t.t áug"t ba fogadni 
^ 

,Űet. Ezek ualtakazok a cserkészek, akik éIetükbetr rnosí ültek etőször-az lpeúban.
Egy telkes operabarát kérésére és segítségével-páIyázatot hirdet a Magyar Cserkész : Noggan halott rdm éleíemclső operdia ? -
P,dlgadtjak; 20, 10 és 5 pengő készpénz"
Hatdridő: április 16.

A,rmókás raizol6.' ül€nctéi
i!§,r_töüi.:or"oT;!til,i"Tl"'ili;;,"íJíi§ ;_,Yf.*r,.flí{'"{Bt#'f"*"#flfi,fi.1,"f l!ff*]
tl,iiöil:,;i""?Ni'x*i,if*"Tfl"t:Tr*"*'tf§lÍiT,"ffi }"l;,"113thfl "§""ü1,:tiu*,."§Tflis. a lehctóséC határain b9$! .k9'| mozogniok. Nagrtanlisa. Ha.Ó-'-"irlii,JLozul'iáii$ ni&fii
iöi,]í,,"* döl,Tl:HHq"_xi!:":-F;,,ii,ís"-il; ;rrííEÉl]*]i;*i;§Á".}:ixti:-: *ffi$trOskuníólegyhóza. Raj?Ridrót látszik,_ hgsy .zs: t q.";- Iü§p"-."; Éevili ;iirü hasonló az elsőr€ted forgotnl a ccruzát. A.,,korcsolyabájnok" dijat'nymi rneg"lfri"hoi. §Ü tánirl.iiioimc"lt-ötletes .megold{s volt. Nóháiiy_ rne_d9jté99q.dql tel.z ál-Éá, 

-áá-'i*iiiíát"'dsr"hilónu-.toá.:H;
mások is.próbálkoztak_._]]lismeiÉsunüet lilrtgiit csat mótaút raiálü-ii-niáiivot nern naevona szép sikerhez. - Poldnnl Jáno_s, _G_yona._HaJ- íontogk, de ;áÍ-ráii,,iáf'ölrrraiasanat uii i§

ffiixj i1",*'og3,h, Ttu$.,:lT"-'9"f§o.T,Yi'i§: *p;ff*.}i"yk""*[=Rsí{lű,rjliii,*zil."ij
S.iti. i "Síffií"li'|"l§i; 'i,fí"Jo"jiri, §* $no*""g, 

Róazriy T16or. vp§zpróm. s6búdr"Tamá§.
kíméIted a íáradságot es sok úgvei-fi"soüi"t- ;,#ri',li,fí"l$,ir'á$}i,.*tiÍ$; Trllr.'l"*ivetetté] papíFa. rtmint tátod,_.iiieg is ian a} áoiog, trogy ié."t"u-tlÓi"[ á'ialvr,zii"il r.ig:iöÉeredmónye. A ,,mulató legényi' g,námú váz- ieteli'mő§"ltT;'kó;iJli;;gőüá*.k;i ; p;Eüii-latod kidolgozott íormábán.'. A _süerhez meleg i<oz}atok-báionloliÉj.- i;)rf,Üi'u mokáníI- ;-}bkézszorltásunkat ktitdiűk, _A _konyvju_tarmaT g heüi; t""i,i"iiÁiliii"i.á6',riiii a. az öllcte§§óí.Posüra adtrrk. ._ SzeliXaroty_,.riúáni-'a§;; rdv *i. sya].oriaitáími;d'iii<cttűrc §z(.rt lehctLátom, szeretsz raJzotgatni s ;íi tepzerótetretG teiir;. b8fiai- óí,i'ii""ti,Tieüi l _ Többe}nelr"ged is l,an. Beküldött két _meaejtéiedet mások Név nólkiii- üa"i;";ii ;íiütrntnkat,--sáji-ő
f",fi:fl!!!iHh;;1!öü""-turi-:!,fff,"9i"9,j9í íl-ffHit-l1H,§*T;:l;xffi#:1 §Í*fil;,iil
-*ffi"t9"ilif#,íix!!;#fT, iíhl!.,.á"*i,.","1i*| §Hffi},nTi gii,i;ü,nj;d*l !á;j##*Azóta biztosan eszetlbe is jutott més eg},néiúni:. ii-á-"ti"titi..;il;. -'**"' ""-'

É-.

1
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?4:íiifte §Áni ueufttaM§.a

Kedves Fiútestvóreim, {rjra megje-
lentem, hogy agyam tekervényeiből
felótek sugározzanr a cserkésztudomá-
nvokat. Hossz idő lévón, nem süvöltönr
hállókocsányaitokba (mely szép szó t);
,,mar§ vissza a termószr:tbe", hanem
Óly tuclomárryról szólok, melynck cl-
sajátításáraameleg szolra is ió. Vcgyé-
tek tudomásul, bogy ezenncl megke,z-
deln a különpróbák oktatását.

Mit is jelent : különpróbázni ?

Szerintem azt, hogy a cserltész külörr
is nróbára tesz-i a vezetők türelmét,
Fl{íször is a ,,rárliqs-különpróbál,"
s{tjtcm.

Mot}c,rn cserkész mirrdent tlrót

A halrg írg-v keletkezik, hog1, a mikrofónt teleöntjük
ótcrrel. Mijror-"a mikrofónlra bclebeszólnek, vagy bele*
rnuzsikálnak, az étet hullámzani kezd s a lrang az óter
hullánrain elrneg1, a légbe, Olyan egyszerű, nrint egy pcríon,
Mindcrrféle aaO- gs iiattöállomásokat állítanak, az csak
,azért van, nert a lrangra nem lelret {rgy ráírni a, fe,lacló
vagy leatló ncvét, mint a levélre, Jírízíleket krlncogok,
miii}, urr. gonclolok,,hogy vannak oktrrnrli etnlrerek, akik
.az[ hiszik, iiog.v a hang a lakilregyi nagy szivarból jön ki,
t)ehogy l Ám tg1- is jói van, Mert. a ;e|var {üstiiljiin és ne
.*rrek<lijen, vag_ 

- 
nem igaz ? §zép i.s lcnneo Jra az ember

* mái a rlbháiryos ember * rágyujtana egy szivarr1 ryire
az füstölós helyett eljátszaná l{ajde : Darmoll szitnfórriát"
A cigaretta nr"§ tiitl,ritne és morzejclr:ktlt adna, Fíát, rrróg
a pipa i Az biztosan l(upán-\il'ágntlr opcrákat já,lszana,
.a Hintrrzert, vagy a Lóhengert.

Ám lírssrrk, mi| csinál a hang az éter lrullámain ?

Kinn a levrgőben az óIer elpárolog, a §zegóny hang ott
lóg a lel.egőLcn s még azt sem tu<lja hiztosan rlragáról,
higy szalonnazene vagy §zabadelőattás. §zerencsóte, meglát
miáa alatt egy kiíe§iített valamit. A hang nlry .!udi3,
hog| antenna"iag_v rrrhaszárítókötól. Ha ruhaszárítókötól,
akkbr 1 :0 a han§lavára. Ánr, lra antennan akkor mi nyer-
tünk, a hang meácsüszik a drílton és lrelejut a készirlékbe,

fadingna,k neye-
zik" de ennek
nincs semml értel-
me. Ha a hang
messziről jön, ak-
kor hol halkan
beszél, hol me§
hörög. Ilyenkor a
cserkósz aclttig
csavargatja, míg a
papája rá nem
szól: }latlcl nrár
békében azt a va-
cakot l llrre a
cserkész egy kap-
csolóval jól oldal-
bavágja a harrgrrb,
mire az vagy ren-
desen szóln va§.y
elhallgat"

Ha srrk lrang
érkezik §gy§zerít
a rrag_vvilághól,
akkor nagy zal
támad s elófordrrl,
az, hogy mikor az
egyik álleimáson
azt mon<lják: ,,tlá

/Aspirin

'§
r\

*§ a

nó}kül alakít át, így lesznek a <lrótos-

tótokbólclrótnótkii|itó|okésarlrÓtféregbölrlrÓtnól'kúliÍé.
rog. Ám a ráiliólran cnnck cllenére van rlrót, Mi*l, azt a
mÖse mondi* ; hol drót. lrot nenr tlrót,

Á drótnótküli távbeszélót magyarul rádiónak hívjuk
§ az a saját,sága, hogy egynraga mo§. &zan az cgyszerű
itnemenyÖn aríput, triigy i;atati bcszél, a másik hallgatj3,
}rogy ci. hároú nréteiiryire }ratlatszik"_ vagy hárornszáe
Utíáettrnyire, abban van a vicc. Amivel három mótcrn_vi-
ről hallgatjuk, az a fiil. amivel háromszáz kilomóternyiről
hallgatjrrk, az a rárlió.

Itt lámpával már ió előre
meleget csiná,llak, ezért a
lrang jól érzi magát
.és megszólal. Yan olyan
hang is, amelyik ally-
nyira csiklanrlós, hogy
mikor az elektromos áranr
hclzzáér, elkezd sikítani,
Ilyenkor a rátliós cserkósz
íenyegető mozrlu]atokkal
m§gtekeri a hang nyakát
egy gombhal, mire ez meg-
ije<l ós abtrahagyja a si-
kítást.

}"Ia ai,ncs e)óg meleg a
.késeülékhen, akkor a hang
elkezcl. eladogni. §zt mi,
szaketnlrerek, rlaclin.gnak
nevezzük. \iannak, a.kik

1 Bayer*k*re§xl
*!vá l a s:llr atatl a ll*k !

l"{a *i*c: a itbieilál Bayer,

l. errl uqv tr ^"r A':
Ar *eltsr viiaqct ;tn*""; 

^

!-lx13, -!1,g5lr,". ,, o:,!

Árairin v;lórjisanán;!, 1*i*

meghülá:ró1 *x l;!;

d*|nal elleo

Magyar gyártmány

Gyóg7*z*rtárakban kapható.

zakte tler kőnig" ; a másik állomásorr elkezrlik
trrur.*trri: ,,lyukas* a kalapom tetejrf', § ráadá,snl

*gv r,"r*iíair,, h.ang *lk*zrli hangicsá}rri a Toszkából

"'itot"*rtat. 
Ily*nkoi azt monrlja a papa: Mekkellőriitni

;lr1 t ltire a cssrkész otlarncgy {s egy. lruliírmcsapelával
irritturnon csapia a hangoka.l" 

"ae ilgr,, hogy vagy kelt,ő
azorrnal elhallgat.

Van }rosszühullám, rövitthrrllám ós középhrrllárn, et
attól függ, hogy mennyi étcr fór a mikrr:fónba, A r,óvic}*

truitám,of tiilönósen a st<ot seárnrazású cserkószrk s:r:rctik,
akik sajnátják az ólerl a hangokLítl,

A rírrl.ió kezelrlse abban áll, hrrgy az emlrer orlaiil *

rádiólrtlz ds elktzrli piszk.llni. Előbb ari<liq, míg mcq nem
szólal, az.utítn arlttig. mig el ncnr. hallgat. Akkor az t:mber

hol eát, hr:l azt szedi ki boliile és adclig javília., míg meg
netn szólal. t{a, *enl szól,al meg" az azl jeicnli, hogy a *ser-

kész nem íclclt meg * r*lrliós kiilönpróbának.

Csak az az órrlekes. hogyha czt a, művr:letet cserkósz
csinálja, szóval rövirl nadrágba szorrrló egyón, akkor azt
monaiai, hogy *z a gazember nrár mogint rorrgália azt
a *regény r*ŰÍOt. IJa eilenberr rrgyanezt htrsszrl narlráglr*n
viruló' e§yórr, azaz felnőtt csinálja, akkor megdícsérik _ó*azt mrrndiák r:á" hogy kí"

sér.letczik az amatőr {rr"

Mel1, igazsírgtalan csclt-
kerlele cz a sorsnak, lrah l

Ánr tz ne rczzentsen cl
i:ennel,eket a halatlás ente
áltlásos vívmárryának tökó-
letcs el-, vagy kikószító-
§ótil" §ljen a rádió, óljen
a lr&ng, mcly ;r kiöntött
óter hrrllán.ain tovaeso*
lrog s teleszórj* a világ*i
a tudirnrány il]aters hán-
r:saiv:rl, {Ktlnnyb*lábad
a §?{:memr bx, trlv*somu
llogy ;rrcly gyiin.yörf! il*l*
grk*t, ilok,}

--.rxofka**"
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LÉcOLTALmt (IÁLitTÁ§T NEszIT ELö

Á LÉGoLTALlttt LlcA
A magyar tésvédelem kiépltésének sotán

az országos Lógvódelrrl parancsnokság el-
kó§zalt a polgárság légl támadások ellenl
meggzervezését célzó Lésotttlml Llsa elö"
ltészttő münkáiával. Á hatósást lé8oltalonr
ugyanls végetér e magánházak kaputánál, a
lakóházatban már a polgársúg önként mec-
,§zeívez€tt nlstltlatel! a Légoltalml Llga ál.
tal klképzett házl l§goltalml vezetők, házl
tíizoltók stb. veszlk át a légoltalom ligysnok
életet vasv halált lolentö munkálát. M|nd-
azo}, aklk már ezldelg ls átérezték a lég-
oltalom ügyónek lonto§§ágát, a Lécoltalmi
Líga kereteln belül szervezkedtek ó§ kezdlk
rrsg rövldc§en működósiiket. A Létloltalml
Lísi elsö msgnyllatkozása a Légolta|ml Kl,
,állltás lerz. §z a reídtívül nagyszabású ke.
retek között megrendozésro kerülő íelvonu.
lás lepergeti a magyar légoltalom e8ész gzer-
vezetét, eddtgl eredményclt és rámüt8t a
megoldásra váíó leladatotra. A Légoltalmi
kiáthtás lmpozáns ktállltágl csarnokait kl,
egész|tl a |égoltalml lllmet beilítrtó mozgó-
k6p*zlnház, valamlnt e lógoltalml-bcmütaió-
táték. A nagyszabású &lállltá§oú íetvoaul a
lécottalnl clkkeket gyártó ét lorgalomba,
hozó ey&sz ilegylu loar ég kereskedelern ls.
A résztvennl szándékozók számára készség-
:*€l §2olgál lelYllá§o§ítá§§al az ldelglenes
nrüködését márls megkezdett Lósoltalml Líga.
{Petróczy l§tván ny. ezrede§, Budapest, I.,
Pauler.u. l,)

A Cserkész Eszpelantó Llga hollandiai iag-
iai ,havtlnta kiadnak ,,Jamtlorea Bulteno" cím
alatt kör}evelet a kü}földi cserkészek szá-
.rnára, Ennek .m$§t .rnegjelent számíban a
ünagyal §serkész Eszperantó Kör által ösz-
§zeátrlltoti s§z.perantó cserkészdalfüzetet ajánl-ják és kér:ik a résztvtvóket, hogy tábor-
tüzeknél eszpera.ntóul is aüa.nak eló hazájuk
dalai,ból. Aki a ,magyar résziveviik közül eb-
ben ,kózre akar m{iködni, €rtesítse erről a
.Cserkész ,§szperantó Kört, (Budape st, V.,
Nagy Sándrrr-ru. 6,) .A kórlevelet kívírnságra
rnesküldi ftover Mrrll, Lciden, Wassiraat ?.
tíollandia"

§lkló-, llletve vltorlázóropülőtanlolyam a
Uárme§határhesyen. Április elején új s,ikló-
taniolyam kezdódik a tlármashatárhegyen.
A kiképzés vasár- és §nnepnap lolyik s ezó,rt
az iskolai vagy egyétl elfoslaltsíc mellett
részt lebet azon venni, Jelentkezni lehet a
hivatalos órák alatt a cserkészrepülóknél
(Budapest, CerkéEzház, Y., Na.sy §ándor-u.
ó. lI; em. 32,), hol a szükséges úyo,íntatvá-
nyok {nyilatkozat, orvosi vizsga ürla,p, szü-
lói beleegyező nyilatkozat ür}ap stb.i ái-
vchetíik.

tatásra talált a c.serkészberkekben. A csapa-
tok még mindi,s egyre-másra rendezik iro-
dalrni e.stjeiket. Igy a hátaszéki 683. sz,
Wossinsz;ky cscs, március l3-án tartotta iro_
,dai,m,i e§tjét. 'l'ótlt Nálrdor cserkésatiszt
.,,lllárcius l5" címú szítrdarabját adták eló.
A darabot Babocsay János zenósitettc ,me§.

He elké§etten 1§, de §{íye§en szátnriltttt,k
be arról. ho§y a ltódrnczőv,,isárhelyi,29l,
Z§olnaylt ,iebruír 14-én naray sikerrel elő-
adták a ,,Falu rossza" címü népszinmüvet.'Iudósítónk azt jelenti, hogy a fielybeli lpar-
egylct nagyterme zsúiolásig megtel,t crre az
a,l.kalomra. Ae V. csetkészketülei szintén irrr.
dalmi délutánról küld hirt:

Áz oroslráil csapalolr íendeziék együite-
sen mítcrris 7-én. A hó, változatos rnísor
színvonalát a Cse,nké-szszövetség képvisele-
tében ,megielenó vitóz Faragó Ede rlí§zá§o§
vezetőtiszt trlóadísa: ,,Magyar öntudat a
cserkészetben" emelte még miagasabbra,

Magya_r gyártmánr l

NYELVTANFOLYAllt
Á, 'Cserkész E§zpeíetrtó Kör ,úi nyeJvtan-

ioiya.mot ,kezd március ttó 31_ón, szerdárr este
hót órakor. A .taníalyam heiye Budapest,
VIlI., József;körút 70. A Baross-kör lrelyi-
sége. Je,lentkezés hetenként kétszer, úrét{őn
és szerdán este héttöl lehetsóges,

A szegedl t2{. §ztrákl ö. cscs. pedig ápri-lis 1l-ón rerrd,ez üilneírélyt. Az V. kerület
kiilönben is forr a ,mürlkától, mert mesé,rke-
zett a kerület rövi.dhul,Iámír adóíllomása és
trgy az összes rádiósrrk tevdkenységlázban
égnck. Ezerkívül már nagyban szervezik a
június végén me§iaftandó órsvezetői tátrori,
Yesszösön lesz. a cserkószpa,rkb,an. A tábort
Jachan Isnác cserkéseparancsnok vezeti majd.

§TrMPLl MUKI BÉtYEccsERÉT ItIRDET!
lton rokan lrtak mtlr. hogy §r3retíéftcl

küllöldt b,élyogoket c§orélíl s ezért tültöldl
bélyeseyültök clnelt kérték. §templl ]l[uti
gzlvescn 8dott Yolna clmetet, ha tettgk-Yoln..
llllvel szonba! kültöldl ctmeink nlnceonet,
§e8ltünl megün*on és crerkégz eódrl
salát §íönkbőt kezdütt bélyegcseíét.

De hát hogyaí?
Igcn e[yszerílen. Veszel l00, alaz egygrrz

darab (1) telt€sgn kilogástalan. (2)

csuoa küllöldt é§ (3) tülönbözö bé.
tyeget és (4) teszel hozzá e cy 20 llllé.
r e § mo§tanl bély38et a portóért. mlndezt
boritékba raLod és elk§ldö.l §lempll ilutl
clmére. {Bndapell, V., Nagy §ándor-ít§r ó.
Crerlészbáz.)

§templi ügll negnézl a bélycgehet és ha
hibásat vagy hamlrai talál köztfik, vagy
vlsszakiildl neked az egészet, vagy tlntával
rálfta, hogy los§z, v.gv hamis. Amlkor m*r
több llyen leyá €gyiitt van, ahkor etküldl
neked a máslt llú tüldeményét é3 8bben
egy cédulál, aríelye§ raita áll, hogy te klnok

'osod 
továbbkíldenl a c§ereaíyagot.

Amllor rnegkapod Stegpli illrrkl levelét,
klkoresed Eagrdaal azt a béIye8et, rfilro
seiikléged van és b€lyeit€ olyan bétye*et
le§rol a csereküldeménybe, arnllyen abban
ríég nlncrcn. Azután áthúzod a cédulán a
§rtát úsvgdet ós 8 aapon belül elkiildöd
az utáDad követkeái clnile. A levelei te.
ragasztod és 20 lltléres bélyesgel küldöd el.

.{ki a céduláí ütol§ó, aonak tiildeménye
lndult útnrt, ezéít ö nekl már íem kell to-
vábbltanl e levelet.

Ilyen egyszeríi módon trrdurrk kiilíöldl bé.
lyegekoi egymár§a! is cserélnl, ,ren k€ll
hozzá tüllöldl clm sem.

No de llúk! ennek a caeíének csak úsy
van éltelme, ba §§efké§z§uerü€n csertész
módlára, ió mtnkaként végezzük, Ne íeled.
tétek a tlz törvény parancsalt. A levelet íel-
téüenül 8 napon betiil kell iovább küldenl,
Ezt §templl ]líltl eltenörlznl logta. Ila pedls
ló bélyegel akartot, tl §e í€gyetek b€le c§üD.
közónséges daíabot. Amtbűl í€ktek lg tucet-
§zámra van, abból másnak lr sok van. llyet
lehetöleg ne hüldözgessetek erymásíak, rneí(
}llr q oOrtóért-

És més egyei; címét, c§epatáilrk
§rát!át 6§ élettorát mlndenkl trl.
!rcg, rn€rt különben blába várla a bélygg-
klncs€ket íe|tö level3t.

Akl cseré|nl ekef, lrlon mlelöhb és tlsérte
ílgyelemmol §tenpll jllukl blrelt.

sTE]ltPLI mUKI

uzEN hz M. c§.
,Kügl§r Béla. Na§yott §ajnáliuk, iroxy széo

sond0latod ilem ktlDott méltó ruhát á ki§
versben! Még rragyol stlkat kell feilódtlöd,
amlg a rímes .sortlkból vcr§ lesz., M*skor
pontos címet lrj. íllecsér lltlklós. köszönjük,
hrrsy a sajtóhibíra, ami a lap krrrrigírlásakor
elker§lt,e íigyelmüilket, ligyelmeztettél ben-
nünket. Az ernlltett szövegból a ,,tag" szó
'kimaradt. Foldhoíler, tludaörshöz a kelen-
löldi római kaiolikus eg,yhá/,község cserkész-
c§a,pxta van a legközelebb. (Xl., §zent Ist-
ván király-útja 142--144,J Fekete Ervln. A
15, B. O. cs&pat címe: Iludapest, lX,, Lónyay-
utca 4/c. A csapatcínrtár iisye kétélü íesy*
ver, l§y is elhalrnozzák csapatai.nkat kör-
levelekkcl és ecyéb nyomtatványtrkkal.
Lobosó. Névtelcn levclekre elvböl nem vála-
szolunk, A. J. Örömmel vcltük az őrsi könyv-
tárleírást. §ok üdvözlet! Konkoly Oy. Ver-
sei,úct ószinte elismeréssel soroltam a közöl-
he.tökhöz. 'I'ermészetesen nem ísérhetem
rneg, htrgy ,melyik számhan ,hozuttk belőtük.
§okszor íre8üzeítük már. hogy a lap kút-
három héttel a rnegtelenóg elört tésziil, hi-
szen a nyomdában még igen sok dolog van
vele. lgy h.át arról szt'l sem lehetett, hosy
l. hó 22-én ióeénkezett írásaidlról már t
ll. hó l-i számban hozüa.ssunk valamit.

* §portolók ligyelmealgttek, togy ,mllyen
|ótétenénv a gzálöbl|tég Odollal. Nem kell
vlzzel, vagy már lolyadékkal ottanl szom|ú-
§Ú*úülai: elegendö a §tá|öblíté§ az odollrl"
ü*c§rüntetl x rzomlú§ágot, lelüdít,ós élén_
kíi.

Az lr$dalml Iíét ugyancsak lelkes iogad,

§ZAYAT()LTAN
7,1}lENTE§

rport-fólctp6
ér crerkérzclp6

legolcsóbbaL
a kószítőnél

kapható
ifJ. Tcraöczly tlmr-CsrrÁdsz mankája",

TURAN "po,rctp6 ltzomc

BUDAP§§T, vl, PoDtAillczKY U. {9

n



MINDEN CSEnrÉsr
FÉNyrÉpEz-,
MERT 

^Z 
üJ

&d§hBor
2lSocHRoM FlLMMEL

- KÉPNAGYSÁG 4"6,5 cM -

CSAK 10 PENGŐ
MINDEN FoToszAKuzLETBEN xlpHnró l



L *l ,-.j&
Magyar líuspéí

Akórnú.lgcn ioss;t! ,1 ílli.
Mégí* el.múl uógre
S aratll1a* nup, bűr&tyfti.|tő
Yorttll lrl tlz ó.grr:.

A.kúrntenn.yí htj is hullrlt
A. csiiudes, tar |öld.rc,
Mél1is iön a tatlllsz x miwlent
Ragyag;ú-*sal |ikl hc.

Akúrmilgen zrlrdan szelek
Süuíteltck vóg1ig,
M,egint ilira. uírdg fakatt
§ r7r7ümdlcs, kalásr éril:.

alg bits irlii e rilógatt
§ohrr, ,soicl nem lroi.t,

Ilogls ne nóztll. volna. le rúnk
I-óqiil a klk nlennybolí,

Elszdll maid a wrrlorz ídő,
Tiuúk maid a gand, bánc.l
S tigg. min! ,féztts. !4qqqnrhtltl iu
Ui {ónyben {,ellámael.

Szabnrl lesz és boldog lcsz m.alrl
Níínden. maggar itten,
C.sak .so.ia n.e ingadoz-zlt.ttk
Reményságben, hilben.

Feleki Súndor"

§zakértekez|el 3 kütyatartá§ról. Az Orsaá-
E(,§ Közegószstlgi ligye _sülr:1 jclrruii r 22-órl
szakórt*kczlcict tnít()tt a kutya!artásrói,
Dr. í}arányi Cytla orvoskari dúkiu, llz c{yc-
sü,lrt e lnöke, a kutyátarlí}.s div*tos l*r jedé-
lsóv*l seükségesnek tartjit az oklzeríi. kutya,
lartír§ ism*rgtcinek t*rjcdósót is. Dr. Kerbler
Nándor n veszcttség elieni küztli:lnr*t isnrcr,
.tette, nr§lybíii lnag§.lr tutlósrlt is kivetiék,résziikct, mint Hőgyes, l-iitc, Anjcszky ós
rtlirg.it nz *liiadr't is. A veszctiség lllr:*i mcg-
el(jzij olilisrrk *tedrm,ónr-e, hoxl, mn nrár cstk
kivólel a veszettsógi csrt cs csakis ilz tlltisra
móc nr:m kót*lczett terü]etekról kgrütr r,}e

€íy_tlgy ve§zctt kutya. nr. JHiillgt lván cqye-
t,cmi t*nárse§érl a bó}lórscssóxriil ds uznkrril
:az éli!gködíikrí!'! hcszdlt, rnc}yek l krltvák
révén irrtözik az enrbereket, § lzórl óva
jntcttg a krlty*laytókat, }tc§y t,tl rrlx*rljók
igvrrklla tis *c ,csúkolg;stili kritr-ái]ret. Dr.
fiiliipp !mre srdhesliivárllsi illatt,lr,;tls a lli}z,
,.:,zi,,; ,.: t,.,ln,ll]tih.r: ;t|p. ít1 jl, ,r h,,i1,1.,_

tósággai. r,agyjs a, kutyák atlójára, beokta-
iásírra, pririz*t vagy szájkosárra1 való veze-
lósdrr: stb. ad(il' útmuiatii,st. Ezekei a dol-
gok3í 1)lya§óillk n;ir nrinrl jltl ismerik llpulk-
lríll.

A iöv(iévi §yermeknaptár szerkesztői
ntunkíija már mt§inrlrrli. tla van ,ra!akinek
va],a,mi kívínsága, jíl gottdola,{a vagy cikke,
kiiziilic idejóhcn a szcrkcsztíiséggel. Az idei
üyertr,lekrrtptárbril rnég van nóhítny eze r
datall r:rkiárcrn, tladar;lk és iák napiára al
kalmirs anyagrit t,e}álhatrrnk benne,

Állatvédelml is*.olai nályázat. A Maíyaí
cserkószszóvet§ó,{ Állatvédő t'őbizottsága az
'l93ój7-j iskolai óvte knvetkező t,ételeket liiztc
ki: ! _ Á 8,_..,-l0 óve s ia,nnlilk -szlr,mirra: Mit
te}rei nvár*n ar ál]*tvódíi? ?" A t0-__l4 éve§
tanttlók számára: Az. idei (.il,err*eknaptárlran
rni tr:lszik legjobban ós mióli?;]. A 15-,,l9
ór,e s tanulrik számára: A;: rillatvédslmi ne-
r,*lőtlkl;tilis eszki!zetlfi1. Á rlo1eazairiket rróv-

aláírással ;iprilis 30-ig kell l Masyar §ser,
kószszövelség Állat.,é,l,i Fóhizrltt<ágáhnz
(l]}udapcsi. V,, Nagy Sándor-tttca 6.) hgkü!-
derri. A pillvadíjnyertes tanulók órdek*s
könyvekot kapnak jutalmrrl. {Kériétek mcg
a tanííó urat, ho§y |ittamozza lályílzatoio-
kat !)

A szegedl állatvédö egyesület Lantos Bd.]a
olttijkle iével választmányi íilésI tartott. Ba-
rabás .leníi titkár ismertette az e§ye§iil*t
mükiitlését" Baranyai Lász}ír be számoli. az
cgyesiilct lépóseirdil, melyeket a kulyák ér-
dekétren tett a halóságnak mclstani drákili
eliárásával szemben.

M6hvédelem. A pénziigymiliszter az insé^
§c§ trtéhc-saládtlk ielsegitésére 30 v3§Oil
cukrot errgcdélyeze{t 5íl iillóres árb;rn. }1;r
egyesülctek 5n máz§át valay ;lnná! tiitl'lret
rcndelne k. 45 pe n.gíjéri kap.iák nrétermázsá-
iál" Y,zt a clkrot irerlr lehct cmheri ólelxre-
zdsle ,hasz,nálni, nert 4clt nosotl homrrkkai
kev*riók {derralrrráltirk).

2e



A SELyEM ;"á*,-#ii_,_ j, 
^-p,ii 

l"ff #:,ii"t-;; láiuá'f'!

És A #§#*"J,,ín*i}ilffi:_ffi;;_;*
§Érvprv_ mfn'_{:il*_"Jr1\,$*;';*illf; :ji,,T;#".,ijjíxffl

iiÉhűio'iffi;:§li'i.H-Tí#;itjlt ;,,*.',*i;? 

-;x

ezért az Crett siiHt- i ffi{n1 .tr;;P*é,]1:],*.,i'u:::, T:l'ezcrí aZ €reLL HuIUL - ";-batr.áiot *og kell menteni,*ry'*íffi Yatikán 
;i#';.X'^IT'á§iL !:!!ft",;ai*,u-"rr.*rűu*sá-kell 

tenni,

533 körül Krisztus születése után különös,,l,frl.i§# ní,"rT§ril*";qi*:::"noÜv " bennc levő bábot (it' n'

*.e j"o".tilin;. 
"OmJ"sá,zÁ 

utlvarát_ Un} 5:"1OUi:*,r,_1 
"'",;;;;;.ii"uou, világosan követktzik, hilgy a sziikellb

ti..x,f",;ílxT",i;íi*#**[Ítttti:T'§.t'il# *.,§fr3,1Y"',TTi$'Jii*fl;;i;;;;i;;;i| iiÍ,"t, )elenri

i#,i*":ff.í,*i*ii".1"J,iiir,"*11üi:Tí_y"j,*fi 
#_""*;t}Ti';li1,jö# ffii,_",1iiT.";,.1",]ifií';ií:ii

Azt bizonygatták, hő *i a csodár"io. ,)ep.esti, al-ag.u |':r":-U-r.ii"'-irii*et;;i"i 
- -" hernyoc§tenak fórfiujj_

kelmét, a kínai ".a.rar1",rjiá.?. "" 
tir,r,.perveJ'r"*'rtartasöt< nagy,agú ii"nvo"a nov,rose,üár, kereken kimondva : ltízla_

káorázat<ls renyűzesdner< ezL a legelső ..'r;;;ét'öy-ii; rar:a'rr.r%r,'ia"'oa*it"" il;; Í'";;YÓk eg'éb életteltételeit

heinyó nyálából xe*"iiix a klnaiai<, a*, 
"-'r.úiontl§-attat lriiJ'iÖ"";il;i"i- " r'"si'bó"a'ot kÖiúti tennivalókat'

tenvésztésének moajái hótpecsétes ,n.uáiüJ;. 
-"-" BuiÖi'? *""r'at"n o*"toil'át'rnt< mi is' tncrt nálunk az

- Justinianus császár hitótt aaott u_""ő",Jt Jf,eszété- ,syói,éi,i;;"ápOri"",r,C"t-k;;ú selyemtermelésnek eat

sének és nagy jutatoÁ-igéretében megbízta óket, hogy hoz,- 
t fi#lr*j#"t,.r*",*"*;í,:,ni,íüH:iFi,.,1:ff;i

;!,o"k*id;;Toi ,,ena"y,'ilr.n .állatkát- ^_^rzetes holtfárarl_ t"rüőr"ii-'iii.*yo, .p.riur.ier stn.; ingY'cn biztositja, a
*-_- 

NOla.ry éwel eztrtán a két perz.sa sze

tan ismét Bizáncba ;;i;;;ii Bsyixtix " 
r.Jíu"i!^.oilffi;- ry""ái"Ü g'"Üocír'e"itlr-en" megálíapltott dijat Íizet'

nádbotocskát .rorongáioii, xi,iár,or i*r"ui"Tii.ö.i; 1fr;il"eiuen Peraen.-ai- elsőiendÍÍ gubó kilójáttak az

zsián és Kis-Ázsián5 ["*,;ü;,_,úpe,"idX-*entetiet a ára 1,-_ pengő volt,

,semmitmondónak látszó bambuszlrot"t. rlilJl,--"iri."}L", Itt röviden rá is mutat}ratunk a hazai selvcmtermclés

érvecgyene,"n*.sbi"ÓJuk,Jrrstinian.,.".á,Ja",p^iote;ar".,*,,.,"iö...Aselycmt;il;;fi.;.tti-tánrtvcle'ügyiminisz-
vodultak. Maga a --á-ja" fogadta oxü ö* iid.oözléqükre *,i,i#'i,"ín"io-aí" *a- tartozo áltami üzem, Az üzcnt

is csak szórakozottan figyelve, . ir9"1"1t"i eJ-xivarr"riu* ir;;ffirégd;k g*; ,.n'r. xir. 
-Ór*"ágo* 

SelYemtenYésztési

nyujtotta ki kezét a feléie tartott uumu.r.zroi uiarr. lv-t"rt F.ÍÜ;;,?*J;'-' Ez alá, t".t.r''"r a- vidéki szervezetek :

tudta, hogy a not iiregeben kincs e, poői,i-..iiir., xrrru s iát-iuii;ii?l9".lr. íelűelőség.":.", ,qy,:,. kózségekben

léttveőrzötttitka'tft;i;i";..L'rt*dia*ii..ji,..jry"u.i";űi;;ő.á;gniíórt"r..a.-iiü.mó'r,ótt'rmclésselkapcsolatos
ésabizánciudvareljövendőragyqgasanar.qéPá.lFudigil;;;á";;ryu*at"'""t*',a'aiÁ.xi'.sclycmpetekÍsérlet'Í

§zemrc ncm volt u.""""-más, mlnt-e-gy pár*mag és egY állomás végzi.

néhány állati pete. ffi'; *ö *gr.lddic i|fr-,-iiJ" iulp-,i, Felveüetjük a. kórdést: milycn laszoarral iár az, ha

az eperfának " -ugiJ.nir-i'r-, §'ötet "gy 
;d;Ui.*eretlen, n"r"r.i-r.ü"*r,ernyoteniÜrr..i-iosrarxozik ? Errc kÖnnYŰ

titokz.atos állatka, a selyemlepke rakta.le. *Ö;ili''r"ffi."r.w 'ryrfiJ;;' 
kú s;lYemguró cgY ParánYi

Igy került at Biröp;l_-aieryemp_9s3r,is igv alapozta ;T;;ili s;rüi"oa*_ü"uot"r*i t<iiiott s,minthogy ter_

meg a két perzsa -r§;;i.rG-"rpiir:"arrári..)á.^''"r-Ű'.op"i ;;iilii;k; üJrror, a rraÁi szükségletet rnég mindig nem

selvemtermelést. 
erzetes c§empe§z-varlat 

fuö-f;;.rrri, ,gy"rr-_liil ;;' g-ontlolatnyival kcvescbb

A kis selycm"hernyb hozzánk, Magyarországra.is. eI_ #;#,#i;r;)aei""k,-k"lkereiüed"elmi mérlegébcn, Ez 1

jutott. olasz ember:ilü.,ififfi$'r,"rü'riii'a'.,^itolp-lan ioii-rááraii nu§ron. Mindcn ktló selyemgrrbó után csengo

müor Baranyában ietciepeaett, B mozzanaiial indult rneg il;i"d a iclyemtenya",io *",r,aba áz álialn, Ez a magán-
,r,",aor*",, 

*,.,v",,iiii*íiei, i^.rv ;;.tfii§i##§,"li§ 
H6*tru1ix;:?; niÍl1m:,1,6t';*!#'iÍ"i,§Ji

§ffi"ri 
i§l*__;'*§g;;:."-?*1Í,r,l,?it|;;-,o 

_arlryr"1 iffi;ilk;;víi._tx,iu,agot ós rendet ,,u..,iő átiatkának

sorálran évi |rmiuió kg átlagteljesítme"Ö.i'i]á_ir.-ii.rv* ; öő;;;r§"lbry.ili.ii"úű úicijcr"n*egcinck, iisztönei-

íoglalja el. 
iÖ kg átla$e':__'.:": 

n&-,-szoxasaúak és xeávtÖteóeinck a rncgíigvclóse Őszintc

Álljunk most meg egyp.illanatr1 a;ely9p.etöátlításáva'l 
,i;il"Ü;il;áilx'-i 

s"ilJ.'Öi;;qrúi.-e'"setvemnernYÓ*
kapcsolátbao n"rznaüű liifejezéseknél. 

"ttli i. maga az.1 ;ö;;;ié.ua"ti*,amá,n*r:rx,.i:l-*fr?§Ij;l-j:j§,f:i
§r:öfiffiier^i'x",,i",*,, *i"t a selyernszővet, valamint agat, mint biztos lépé

egyéb selyemarrr. "v.r_"iv^'Ja""r. "roárrii?.anlr'szükséges, 
.Eiii.er.x 

^ugi.mu.es*-i"ic. 

- Dr, Sglvestet Domonkos,

egyrésztm."og",ouJali.to;Ű;!11;1)_, 1r.rá::é,:l"ipi:,.f "*í
;ii"j"rrfi§í;3J. ffii;ri- a-munr<aii$. a1 első része, azt

mondottuk, *."og"ro"Üsi no";iXo,asú, E1 a selyemgubó-

termelés, illetve u ,"rv',^n,rnyótenyésztés vagy ahogy

bevett kifejezéssel ,O"IáTUUŰ -: mináenesetre nem szaba-

ilJir"*'-Űrrn*i "ot<ták, 
a se}yemtenyésztós,

Á selyemher"vO'-i--,"á"átepÜetr c.sfieaiaba tartoeó

selvemlepke (bombix ri*iÍ-t,","vq.u,. n selyemtepke "is
:';iffi";"r-iűiÁei. -_ Tánü etótt'aziso"..megy keresztül,

;g;;ij;. kifőiáae*et e, 
"""ipirr""gó-voltát 

eléri, A nőstény

lenke által lerakott p,iOi,Or ,Úv,"ii a.szülőkhtiz egyáltalán

n Jú t asontttu,u*e,jl§ii,l"t:i,'ii}" lik *l:m jj'Tlí.l;: " 
- 

;T,i§Jíffl,
Í;iláTi:;1l;:";fr;;fi;;il.,y§olez nápi,,kizárólag eperfa_ annak bábJa,

te,ióttel való táptálk,i,á'*, 
- ior,*os nö-vckedós éi kbzben pilléje és

nésyízben vógb"me,t'""J.rrei""Ía.r, mirigyzaeskójából ki- egye§ nagyitott

móiatott testnedvóből 
j: Üi, ti"ffi ,"rvfrszerű §zálból * testlésze,l
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§3uí?,őí éő

-tárurűííe

Iigv igett órr]ektrs könyv került a, k.crzcmbtr a nalrokban.
lJár kutyatenvészí.éssel nlóg rninl miíkedvelíí sem írrglal-
kozolrt, ntógis nagy é.lvezettd olvastam végig, A cinrc:
.,,Á magyar_ pásztorkrrl.yák". írója Anghi Csalra O,cryza.
Nag1,on értlt,k,es <lolgokat ír a nragyaf pásztorkrrtyákról
ol.ynrrokat, atnikel. etlrJig csak kcvesct oIvashaltrrnk. Melyek
a nlagyar pász[rirkulyák, milycn célí szolgálnak, lxrgyarr
kell áprrlrri, tartarri őke[, sőt még a teggyakrabban haszná-
latos hivó rrpvüket is rncgtaláljuk a körryvbcn,

Gyertek, ismerkedjürlk meg a, magyar paraszt hű
barrltjával, a !)ásztorkul.yákknl. §z ktitelc§iégiidk is. ahogy
tlr. l:}tlnárd Agost mrrnrJia ; ,,Csgk annak a nenrzetnck
van jövője, nrely megbetisiili iinntag:it, csak az a nelttzet
bccsiili lneg ijnmagát, mely negbeciiiti értékcit. Szeressük
és lrecsűljiik nteg n nragyar kutyál". l)e nreg i§ érdemli,
lrisz annyi jó tulajtlonsága van, vegyük hát' sorra őket.
Gyertek, lapozzunk az órdtlkes kiinyvben.

Ez a legősibb 1tásztorkutl,ánk, A l<o-
molttltlr. Flosszú, íehér (sokszor sárgás)
ször boritja testónek minrlcrr izét, gyak_
ran még n szcnrét ís cgészen eltakada.ran még n szcnrét ís cgészen eltakarja.
oÉv a komrrrrdor a tiikélel.csen --benőll."§zokták mondanin hogy a komondur a tijkóleteserl ,,benőlt"

pásztorkutya. li'(ileg az Alfölrtiin használták {és hasznátják ma

!

is). csortlir, nyáj őrzésrc. l{eg_v-es vídéken nem vált }rc, urivei
lonlprls szőrt az errl{ís, bozoníos körlryezetbtrn akadályozta
volria a nr-cgfelelő gyor§ n]ozgásban. Már t6?3-ban Anros
Cornt:rritrs is igy íif : ,,li.orriontlrlroc otlt,zik a csordái".
Iiomoly, clég mtrgorva ternr,észtltű eb, órrlekes, hogy még
a gaztlájávai szctirlrtrn §Ofi nngy,lr, barátkozó tcrntészetíí,
itlcgcne kct pe dig valósírgrrs tlllenszenvvrrl fogad. Nfár a
harrgja is |i§zl.eli,tcl parancsol, <le ok nó]kül rrem is ugat,
Igert sztlmíiiles és óber, ójjcl csak kcvcsct alszik. inkább
nappal piherr. Megkiséreltók renrlőrkrrtyáuak belanítatri,
azórtban ez llem, nagyon sikerült önfejű t.ermészete miatt.
llrtlektls tulairlonságá van: állatkerti ragadozó kölykek
felncvclúsóvel felbecsüllretetlen szolgálatot tesz. Csodá-
latos tiirclenrrnel sztlptatj a p|. az oroszlánkölyköket. Saj-
nos, a komontlor íajtája nrcglehetósen rilkulóban van, így
aztírn érthetö, hogy sokszor rrrég fias birkát, hizó disznót
is arlrrak egy-egy kontonclorkijlyökért. Igen értékeso becsü-
letes kutyáfajtá, hallgaLag, zítrkózott termószetű, akár a
gazdája, a pá§ztoromber, de a veszélyben bátor és meg-
félenrllthetetJen természetű, ezért lett a pusztai ember
}egórtókesebb munkatársa.

Á kornonrlor fajtára mindenesetre nagy megtiszteltetés,
hogy a volt nérnet. tlsászár, II. Vilmos cloorni házát is komon-
dor iirzi. Tehát elmondhatjuk róla, hogy pásztoroktói a
császárokig minrlenütt megállja a helyét.

,rKotttondoroo
elorzlk rr esordát"

Kltünö pásztor_
klrtya'a ktrvasz is

Gyakran hallhatjuk, amint egy korcs
kutyára mondják : de csún_ya kuvasz.
A kuvasz §zónak }recsnrérlö jelentését
térryleg sok vitlóken használják ma is,

bár az irodalmi nyelvben ilyen órtelenrben sohasem talá]ható
meg. Nagyszerii kutya ez a kuvasz is. Magyar íajeb, sok jó tu-
lajrionsággal. }iözéphosszú szlírz.et borítja a testét, lcgtöbb-
nyire hófehéI vagy gyengón sárgáslehér a színe. Hegyvidéki
pásztorok leginkátttr a kuvaszt használják nyájőrzésrc. ntivel
szőrt: nenr annyira b_ozontos, minL a kontondoré. Tanyaör-
zésre is jól megtelel. Iirdekes tulajclrrnsága, }rogy az idegent a
kerítésen belül beengecli az udVarba, cle ki onnan nem ereszti,
Renclőrségi ós hacliszolgálat.ra nagToll alkalmas, mivel
képességeire nern olyan biiszke, mint a komondor, jobban
eltiiri, hogy parancsoljarrak rreki, A kuvasz a szidást nem
veszi fel olyan örrérzetesen s ha nregdorgálják, elsompolyog,
farkát |.1elrúzva. tsátor és hűsóges eb. Mint pásztorkutya
a farkasokkal is felveszi a küzdelmot, de me<lve és vad-
disznó vadászatnál is szokták alkalmazní, ilyenkor oly
hősies, lrogy még a kölykeií védő anyamedvét is meg-
támadja.:\ liulasz
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,A kunsági szájhagvtrlrrány azt tart,ia, _!ogy u lj], százarlban a kunok hozták llc

hazárrkba a kuvaszt. 
-ifrii.;;, 

"-,i.te.bil- 

,.íst,l,a" 
menckültck.

'Igazihazájamaa!elvitlókóslirdél.v.Acscltckkapzsimórlonkiakariáksaiátílani
ezt a rnagyar ía;xutyij ;'i,;i,,i,iiíjit ;;],rat ,']ini,t;ií;;;Áai_rhuntlnak 

-nevezil<, I)e

;;'" ífiTi-ésúk cgóiszen sikertclrln nraradt,

Mintt a hárcrm kistermett igazi tcrelő ]<utva, Az utóbbi itlötren

várrrsokban is nagyon' ciil:i;tii'r,t,, így a püszták tcrclő pásztor-

tbtril. nemcsak nyáj. "ioiiii'8iióieie 
iiásznátlak- hancm, sajnos az

ŰÖÜUÍ-ÍáOÚen lűxfiskutyá,vá is vált" r_^ ^ ul*cl.ryo

A puli, prtrrrl
ós a murll

-."fr P,lr,fi mt§,#ifu H*üHYr,fi..i^f"!IK;,xp,a.ü:i.4,t",l!}s"fo Tn3,1,":

ü;i.ö,r{;;,;;;;;ái,ú;'t*lr_Jsl"r.**.,r,r;llíf$i:?,}ái.,f ü_T,xTsíHlÉ
frl,iiliililífl.,1,J,,§s";"ii.iie§r,i"i,á,i],,i,so*i;iyö.!;;üli ;;;ikóá;;ió,_áiiáí" utan.

il1iiiti#13*;;$11gil5p"f $f,,,_f * 
jt*üiry;fít*#{,#i#}'i!,ili

tlt*l,tl,,x,ö j!.i,ix,.,g-Tq#tr$u+;illl#-lh1|l*ij.i
illtiT ru: lil*l§ 1,1*,y;'f;;ii.iil ',-li'uf'f;"§'i'§,iii;Tő;;k;fiiru,u'l"'.iiei""-iöi,;ifi,

sokban a puli}roz basonlá kutyafajta.q p,rmi. sotaig vitatott kérdés volt, hogy ez a

két fajta kutya egy o- iliii",,Ö,Ö"-ő"rá'amr 32?,ilűir,-Ó,-lta -q *9,"*,tli,o"Tii'ji§,ilüí;

iÉ|§*sB§3;ff§r-i.tü#l;í F:,,l"st"riiöir;;""il"iíii!'1ffi!!!iru*;;,il láti-,ilt

mint a pulié, a riir.i i,tiríö örarür, ei á ne.qn"É'ö; láiö"vúi"ut,, Testét nent fecli annyira

szőr. miirt a prrlié[ u.'i'JJ_-yljfii*i "?".-a"uúiiák,laiir]if, 
bár csontváza nem gyengébb,

37i.irÜa,i" dúrva, de amellett

"Ússe 
nigalmas és ne_molyan

Úriőos, nrint pl. a komon-
aóié-tliv ncnr is gubancolótlik
orváir T*"Onnven öisze. Rendkí-

"iíl eIent<. rríustalan ós mozgé-
r.Ó"v tórniesictítl eb, tzérl
,raóon hasonlít térmi,szete a
fofíerricrhez. ; sokan ezi,rt a
numit,,magyar pásztor-ter-
iicr"_neii is n-cvezik. A gulya,

Komondor

,\lu<li vagy hajtri pásztorkulya

csonka hazánk sok vidékén, söt Erdé}yben is
typusokban.

Érdekes kutya ez a mutli. .Fc}gte. *.z9*"Y9'_ík::i1j,"k1l_ií"i1b",j:i, J*ill,JiiDfdeKes KuIYa eZ A lltu(ll, l'r^§r( 
nös, hogy'régebbentiz*ri,ááö,i"iÁeJ;iu, ár".;;;;;i 

- 

közetségót mégis..sz.ercti, KjiJq
a murlival tgyáltalábafi ".iiiiiiiáirt-il, 

.of i,ortit,-akik korcs, nem tisztavérű kutyának
iqrlnllák_ pcrliB a mutli önálló taju maeyár;áÜ;;Űtra'5 hosv_pgpjl^:"tk i$Íl:T
tlrll,.,*,^,1i,ti$,,1f"TI*ff ií]l,u"fJii,ffit,"il§íill'x)-x'J,ilrii;ji;tt;ii"i"i. firig renatóbban foglalkoz ele,

toÉv mégis sok időnek
rriágyarázható többck

hí,",f;§;ll"'"ij.,'§uii".il;;;'gr,. \ö;;l-,"-s*.rt,r^,:,':,i:::ll, s*,ilgi,"}f§

[il*,*sff,?;^í§t"Hli;ffiüJ1||t?1,",#l,tiinr "Tifüf,jf}:

konda őrzésére sok tekintetben
nrés a uuliirál is alkalmasabb,
de irasion ió szolgálatot tesz
a tarriá. máior kiiitil is, rninl
házőiző' eb, Nagyon figyelmes

iirÍ=Totúa" felel meg a célnak, tle
alkalmas.

:űnni.*N,íirrt hajtó pásztorkutya a l)ulrnal. §oK-""il-ii.ti" úirl-"éi ' jOszágörzésre i§ kitiinöen

Slma,nemhossz{t,t,estreÍckvőszőrborltjaa.mudit.:aszinclcstöbbszörfeketc
szokott lenni, rlc " ,#rrJf"iiib,ilicfii."ióiiákkaí iárkázott *"9_:^,j 1{i}."jl"" "pásztornak a

Láthatjukafenliekbó].m!.lvenhasznossesítőtársaamagyarDa§zf,ornaKa
a. E gy szerii, i gen y t . i'*';.'nb,_ 

_ :gffi ;,^*:,q§ii;*t,* 
"t*"t, 5"":l,,nl[i,l,fr| §;"ir.uto'u]"'r?Jii"rti, igenytelen árJlát, sokszor mcgelég§zik a szar^z Kenyerll§,l,|dI l§, a

Fatkiil!á"fritli,lfíf,íxilTl-vti*i*;í§'Jöxili.ffiíTJa,ffi í"il"ü,lf i§d'x:
iél"mber lenne. 

-Móg á tiirvény i§ védl'i?i,Tfi ;i;á,i' to gl;azzat b ünt eth ető,
" '"'§r-;§;; uJ'üáur;uu m.9g a pásztrrrku,lyákat s ha kirándulásaínk, táboraink

során szemünk tlé leiÜi-i;r:-i;§.{ l"*gv,q ilirl'I_i,^,e,*T9:jixk 
árra a derék mun-SzeressÜk Ós bccsÜljÜk m.!g a pá§z[orkrltváKat § na xlralru

n,^lTl,§lt*riX,T;i*i-ru.il*1,iJ*nóttál'*u,-;3;*,"HTarraa

í)zzt:l végére is értiink
xiinvvónck. y'ü elmontlottak
ii*d."i.."" összeállllott 180

inuáapóst, I X, Fercnc körüt

*#)r"*i-ii,,,"#{,i',#iu{fi ,nT,'"H},Ü{Í§,,_:tI
"iiáirii"' rii i-iii.áü"r,'- m;ii í" schottz Testvéreknél

BéIdg Dénes

i"li

I}umi

19--21) jclent meg.
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Móg akkor történt, amikor petröleumlámpásokkal
világít<rttak Léva utcáin. Az éjjeli őrök zavartalanul sz.undi-
kál}rattak a városltáza kőlópcsóin. Ünnepek kora reggelén
§ozsárlövésekkel adták tudtára a váro§ polgárainak, hogy
,ma templomba kell menni. Gondtalanul pezsdült a jómócl,
vidám volt az élet. Keménykötésű, szigor(t tekintetű, de
aranylelkú piaristák tanltottak a vár alatti gimnáziurnban.

Diákéletünknek felejthetetlen és legendás alakja volt
Ámice Rogó, családi nevón Kuna András. Alaesonytermetű,
igen nozgékony öreg legény volt. Villogó szene, hegyes
orra, csontos álla, de íőleg keményrefe4t szúró bajuszkála
l\{efisztó külsőt atlott András bátyánknak.

Reggelenként hót és nyolc óra között pontosan meg-
,jelcnt a gimnázium melletti promenádon. Elnyűtt kávé-
barna köpenyét vállára dobta, fónyesre subíckolt bakancsai-
ban {tgy járt_kelt a sétautakon, mint valami spanyol granrl.
Ámikor valamelyikünkkel találkozott, tettetett komolyság-
gal, kurtanyelű cseréppipája mellől odabökte: Szervu§z,
hunrillimusz.

Aki rnég sohasem látta e furcsa öltözetű öreg legényt,
bátran gondolhatta, hogy magával a garabonciás diákkal
á1l szemben. De nekünk jó barátunk volt Amice Rogó.
,§{egszoktuk rubázatát, tudtuk mik a gyöngéi és nagytrkat
nevettünk mókáin. Rogó ilyerrkor nagyon, mindig nagyon
boldog volt, csak úgy kapásból hossz{r mtrndatokat citált
Ovidiuszból, Tacitttszból. A rrraturandü§zok néha csip-
ketlték is a rossz ablativuszok miatt, de ó soha nem hara-
gudott érte, csak montlta ós mondta a magáét.

Iskolákat járt, érettsógit tett ember volt Kuna Arrrlrás"
Hóbortos észjárása, de íőleg az ital kizökkentették őkelmét
úri foglalkozásából. Csavargott. Mindenütt, ahol megíordult,
nagát Amice Rogónak nevczte. A diákok tárgaságában
nagyon jól érezte magát! már csak azért is, mert ezek
cxhortáció előtt kalácsot, kolbászt és egy kis borocskát,
de tnég nágyon sokszor aprópénzt is dugtak Amice l1,ogó
tarisznyájába.

._ Egyszer azonban eltűnt körülrkböI Aruice Rogó.
Üres lett a, vármelletti promerrárl. Ritkult a tréfa. elfogyótt,
a jókcdv.

Nyár kózepe lehetelt, amikor a kereszthegyi szőliikbe
tn§ntern tanulni, már a présházak között kóboroltam,
amidőn egy kissé rekctlt, de ismerős hang ütötte meg
{ülemet. Quo ,vadis Amice ? Az egyik csőszkrrnyhó előtt,
a zőld pázsiton, kopoitas barna köpetryegón Lrev§rt Kuna
Ándrás barátunk. §ején fácántollas süvegje. kezó}cn cgy
vaskos pántos könyvet szrrrongatott. Alrogy odaá}ltam

z.:r.{gYP§r.;i

mellé, mindjárt meséini kezrlte, hogy jutott a kereszthegyi.
csőszségig. Nevetett" Most ilt lakom, írr vagyok l és csontos
uijával a háta mögé nutatolt.

A nyitott ajlón át jóI lelretett látiri a bertlndezést,
egy gyalulatlan aset.alon csizmatisztító szerek, üvegek,
néhány cső tengeri, könyvek, dohányzacskó, kenyérdarabrrk
meg §zalonna. A feltérre meszelt íalakrrn furcsa ákorrr-bákonr
jelek, falba vert szegeken gyógyfűcsomók függtek, Az ajtó-
fán kalickába zárya ugrált egy árva cinege, csőróvel a börtöne
drótjait íeszegetvc.

Igy ólt most és tarryázotl a rrri hótrortos baráturrk,
Nem volt részeg solra, de nrég pit.yókás §em. Inkább olyan
tréfálkozó kedvú, elsodort ernberlevél volt, kit az ó|et őszí
vihara ide dobott a lregyek közé. Míg velem beszélt, íakó
arcán el§imultak a ráncok és cstrrba fogai között újból ott
volt rövitlke pipája. Fén1,-lő szeméből szelídség áradt.

Szóp nyári nap selymes, párás melege rezgett virágon,
fákon, lrázfalakon és Amice Rogó {rgy ü}t előttem, mint
valami elvarázsolt öreg király túl az ópercncián. Most
hírtelen a?, ö}óben széjjelnyitott könyvre pillantottatn.
Észrevette, csak ennyit mondott ;

Karagán varázsló csodakönyve t Hatalmas kótlex l
Ez az a könyv, ami olvan gazdaggá {ette Cagliosztro grófol,.
§zemeivel furcsán hunyorított felérn.

Egy o}asz kőtnűvestől kapt.am, amitírt a fiát a hitleg-
lelésbőI meggyógyítottam. Őrzörn ós vigyázok rá, nert
avatat}an ember kezében pusztulást hozna emberre ós
állatra egyaránt.

Kicsit félve, d.e azérL alaposan szetnügyre vettem a
könyvet, jól láttam, pergament lapjain ismeretlen, talán
héber betűsorok vöröslóttek.

Látod* oktatott engem Amice Rogó, * most a pirtrs-
betűs olda}on tartom nyitva, rle Jortlítanám át a íekete-
betűs oldalra, Inentetr megváltozna az idő, éktclen vihar
támaclna és zápor mosná el a mi városurrkat, szőtiit, embert
és állatot, mindent. Ezcket a szavakat Amice Rogó rragyon
komolyan mondta, mert §zemötdökét is összébb húzta,
}ronrloka redői közé l

Engern Karagon szclletnei §*gítcnek, szólt a kiirryvre
tekirrtve, Bár íélónkeno tlc azért kíváncsi szemekkel vizs-
gáltam Amice Rogöt. Respektálni kezdttlrxr maganrban
Karag<rn Kórlexét, rnog ezt az ördiilrgős vérr legényt,, ki
talán magával a sátánnal cimborál. TJár rretri hittern el
anriket rnontlott, rnógis valami varázslatféle nregrázogalta
hátanrat. tsanyar rnosolygással elköszöntem Rrrgó barátunk-
tól. Lépteimet rrreggyorsítva igyekeztem a mi szőlönk le]é.

(Folytatása a következó oldalrrrr !1
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-blrdektssésc, hog) xél,

t_.jairc,1 is esatorna h;öű;:;"t5iX t,O,Ul a"HliK-i otda-

iin-i.i:.i igerr széles és mély"

- }íerre járt meg a pararlüsnúk ur.?

-- HoltandialOr ŰerliirUc tt}erttelrl, )rot nélrány hiva-

H§iiffi§§
i.."i'lii'HiíilJ'.T,ru mcnnyire,,.u g}u.ot tnég akkor
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Tfizottóiáték
(A §véd iátékoskónyvból")

Résztvevőkl Több órs,_
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ri :!::ijj"Jli ;:iji:u1l",".,., akik . bizo..

""..^.l'"TÉir., 
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L*il#'""]"'ff ,n',:",ru:§ n."",3Í i
.iióon"r r,"r,,áldozatával",

i o nrunkát l

.,elenazógrevi1lánrlottis,kövéresőcseppekcsapkrrdtákatconl&t,alapo.
pislogtam, tle annax ii,lg,v"",ii;ió ti,zt,a r..er,,i",ogv"gótt §an áztam,

É,ppcn azorr túlrlidlem, hogy nregkéretrr Amice llugil[,

iám vissza a rnagasságból, ,__1.._,,:Á. .,."i"u lrrrrrvlroiátöl, csukja be azL " 
nlu,*19.n;:.*;;i*"ili,il_n,J,lí:;i:

y"i"e;i:"1iiit.'.].#ffiÉ§;..k"ffil*lf'-'-:ffi
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Rogót.

mint távoli mennydorgé§. _.. ,-, o l)F lri§z ez 
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Am-ice Rogó, Ha ni.iz? ,.m fortluluk, *uu 
_,.o, :","u::": ..:, 

;?Íii ;1;fi;,"T"i'':';';: 
'araz'mon'lxti}ii#,ij
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R§JTv§NYEK
.Rovatvezető a budap{,sti 223. sz. P. L. §z-
,csa}rat. A megfcjtóseket a következő cimre
küldd: ,,üagyar §serkész fettvéúye", Buda,
pest, V.. Naxy Sírndor-ulca 6, Budapestick
szemé|yr,isen is hchozhatiík a cserkészhízba.

ítleglettéll baláíldö! áprllis t§,

A illtalrtazüttak ö§§zeYoítt névst;rát a kö-
vetkező szárnunkban közöliü,k.

ríahót Háhót llélyergyü|iőkt A7t. hogy

bélvecsvüitők vaEvtok. i9lezzétek ínegiej-
tésfek halsarkáha,n nagv ..B"-vel. ug]-a|t,is a

jövőirerr hélyegeket i§ adurlk. iutalmul.

l. §ámrejtvény
{Merí*itt!sc 5{} pont")

l .; r,'. -l 'l
; iol
l-.'__l- _i-,_J---'

l,",-l

1 í .-'-
1, 1, ),-,. -,,

l!]']

n-.m i--_lTI
§lintJttt iirils ttt!!!,ztihc irjltúk !:§},-i;Ny

§lánlol, rl$yho§y azok a szímtllás eredtné-
nyeivel megegyezzenek. A 0 magába;n. va,§y
kezdőszárnill nem állhat. Mirrden oszloít ösz-
szeadásából ke|etkezik a lega,lsó szímstrr, a
két vastagalrb voná§ között. Elegendő ezcn
három végső eredmény beküldóse.

3. Dugó Jánosék céllövőbajnoksága
Duraíl .}ános régi batát*nk nagy iát}a vá§ta

a ígjszéjét. ahogy a szerkesatőségi titkos
]rirszoleálat je'lbnii: cserkészcsapatot alakl
tott nemíégi,ben. Mint íridonsült vezetőnek
elsó dolga volt cé,llövóver.senyt rendezni.
Természetesen mi is blr,t kapturrk ezen nagy,
szabású versenvról s mint világlaphoz illik,
kiküldtük fény,képészünket a helyszlnre,,hogy
.néhárry képben öröklt§e ,me§ Dusóék ezeü
nagyszabású ,megmozdulását. A képck itt i§
vannalc Mit eondoltok, a céllövószabá}yok
szem ,elótt tar,tásáva,l za,jlott le a yersen ?
lla valamit kiiogá§oltok, §z,eüétek azt rímbe
és írjátok irreg az esész bajnokságoi vers-
ben. Pontozás: 10*60-íg. (Bél,dy felv.)
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§etür*jtvények
MegíeJtésért: S*5

Do|rt .|ár.
(Készitelte i Na§y' Tibor, Gyór)
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{. Poéták
Be szép a ternú§uet, ó be jó a tábor,
Nekünk is kijut aa ódes napsugárból,
Madít azt csicser§i, ,erd6 azt suso8ja,

pótold a lhiarnyzó v§r§§oít,
I[ecíeité§c: 5 po[t.

A március l5-i számban közölt
rejtvén7ek helye* mqfejóct :

l. Yersel
a) Petóii: Csatadal.
b) Petőíi: tgy gondulat bánt,, "

c) Petőii: 'Itlpra tnagyart
d) Tóth K.: fllórsl
e} §zaboicska: Édesapárn.

2. Kereszlre|tvény
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