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A t§GNilAGAsABB m§GmÁszoTT H§Gy
a Himalája Nanda l]epi nevii irriása. h{agassága 7820 m, Otlell és Tiiman nevű árrgol
hegymászók jtttottak íel tlősziir c§tlcsára az elrnult nyáron, atigusztus 2§-ón.

Érdekes, hogl, idáig 8000 m*en íelüli cstrcsot nem sikerúlt trrcgnrászni. Pc*
tlig a föltlön nelm kevescbb, minl 13 daralrot ismertink ilyet, tegmagasabb
köztitük a Mount Everest vagy mint a benszülöttek nevezik l Csomo-Lungma,
8882 méterrei, Az angolrrk nélrány óve átrepültek fölötte, aa évről-évre küldött
experl,íciók 8600 rnótef fölé jutottak olrlalában, de a cs{rcs előtt még minrlig
elakadtak. Második ez ugyanc§ak hírhedt Kangesendzönga, 8603 rn. Leginkálrb
nómetek küztlöttek megmászásárr, Szárnos áldozatot kilvetelt, de rneg nem adta
magát. Harmadik a kb. 8600 méter magas Csogo-Ri (más nóven Mount God-
win Austen), }Iagasságát nem tudjuk egészen poutosan, egye§ méré§ek szerint
pár méterrel kevesebb, mások szerint több. Erre óppen úgy, rnint a töltbi
nyolcra embernek idáig nem sikerűlt fe}jutnia.

IVlfu bíztatóbb a helyzet a hét-ezrcseknél, bár ott sem egészen rózsás. A
7000 móteren íelüli csírcsok §záma meglepően nagy. Ilyen óriás kb. 80 is isme_
retes. Közülük eddig egy tucatot ért el ernberi ]áb. Ami megint nem valami
nagy eseménynek látszik számbelileg. De ha meggondoljuk. milyen nehózségek-
kel jár egy ilyen ttt ! Nenrrég nrég magasságbat a Dyrenfurth által vezetett
nemzetközi, javarészt németekből áIló expcrliciír íartot,ta a rekordot. l0iJ0_ban
mászták nreg a 74§9 móter maga§ Johnson Feak-ei. A most érkezó beszámolók
szerint ezt a rekordot vcri az angolok eredmónye, kik a Nanda Devire feljrrtot_
tak. Az arrgol tlttörők hossz{r hónapok fáradságos kiizrlelnre árárr kiizelttették
meg a Himalája belsejében lévő hegyet és igen nagy nehózségok ltküzdése utárr
sikerült a csítcsig előrehatolnick. A teherhordó beuszülótteket a hegy lábánál
vert táborban hagyták és onnan kezdve maguk vittek minden felszereldst
ós élelmiszert, Meredek jóg- és sziklaíalak nehezitették meg az utat, i(ülönböző
magasságokban több élelmiszerraktárt és pihenőhelyet létesítetttlk, míg végre
augusztus 29-én ketten a cs{rcsig feljutottak. Ilyen nragasságokban a na€y hideg,
másrészt perzselő nap és a ritka levegő az cmberi szervezelre }rihetetlen munkát
rónak, amit csak óriási akaraterejü és kitünő szervezetű emberek birnak ki.
Ezért a bátor angolok minden elismerést megérdemelnek. {Kuníalví}

nNRIt{}.NAIí
a kitünó szornj csillapitó-
nak, egyetlen krrlacsból
sem szabad lriányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egé§z§éges ital,
meiy különösen
hosszablr túráknál
nagy ellenállÓké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kizárólagrrsan honi nyers*
anyagokból gyártja a

rnANefi n[NRlI{ FIÁI nr.
nagykanizsai és mosol]-
szen tjánosi hazai gyáraiban
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HÓ l-ÉN És ls.Étl
cs§KK§zÁMLA l 3l..l28

B§§ZÉLGETÉ§ M §nsl 5ARoKBAN
l"a,t'furl: .}'óasi bá! Józsi fJá! Légy szivos, jöjj liozzánk

eg;y percre!
lózsi b{l: No rni baj, [,rrckó? §íegint rlalami lruncutsá-

6ori tiir,itek e fcjeiekct?' í,ttckó: AnN nenr! Kértek, ilr:lgy is gtlrrdolhatod? . . .
§Ianern a lreriró rrtm akar hinni trekem ós azt szeretném,
ha te is segítenél lreleverni az igazságot a}:ba a kemény
kopcnyájába,'Ferkó: Igeu, rriert olyan butákat, morid. Azt mondja,- hogy e n}agyal, íiú a }eguto}só a viláson. Az1 mondja, le-
8yőztek Lrennünket, kifosztottak, szegény koldusokká leü-
tünk és pici lett az országunk és akórmilyen nagy vo}t is
a §iegyar régen, most a legutolsó, megvetoti, észre s€m
vett, logejnált népe a világnak"

Lucltó: De igenis hogy i§az.
tr"erkó: Igenis, hosy n§m igaz! Mert atrol csak vel§eny-

}:en találkoztunk a töblri nemzetekkel, mindig győztünk.
üyőziünk az olirnpiászorr és győztünk a sa,kkversenyben
Münchenben és gyóztek a vívóink meg a tenniszezőink és
mag"yar nrér,nök épitette Európában az első villamosvasu-
tat és a Kanrló-mozdony ma is a }egjobb vi}lanymozdony,
és Vásárhelyi Pálhoz hasonló mórnökzseni kevés volt a
viiágon, és az Eötvös_féle torzíós inga magyar találmány,
ameilyel a lispei mólyiúrás helyét kuta,tták, é§ e magyar
professzorok és or"vosok világhíriiek, és nekúnk volt Pro-
hászkánk meg Apponyink, és szóval a Ég}rrrr a világ leg-
első nemzote, mert kig nernzet vagyunk és mégis mennyi
tríres nagy ember magyarnak született. A történelemben
is milyen na,gy §zerepet játszottuk és volt, hogy három ten_
ger mosta hazánk határaít és lvlátyás király egyike volt
a legna,gyob,b reneszángz-urs,lkodóknak és a lengyelek leg-
nagyobb királya e magya.r Bátbori lett. De ha nem a mul-
tat nézem, Iranom a mi idónket. hát a magyar cserkészek
győztek Kopenháeában és Kanderstegben és a,hol csak
eddis megjelentünk, mindenütt a tenyerükön hordtak
minket és élJeneztek ós boldogok volíak, hogy éljenezbet-
tek és míndon kúlföldi cserkészút a magyarságnak egy-
egy diadalúija, mert a világ nagy nemzetei hódolnak a
masyey ftúk glőtt. Mert a magyar a lege|ső a világon és
ha rrrost meg is csonkítottak és szegénységbe hajszolíak,
tle rnégis e]ismerik, t}ogy mindenki másnál különbek
vagyunk. ,.

Iórsi bá: Elég, elég, te kerepló masina, hiszen meg-
fulladsz, mert n€m kapsz levegót ebben a gyors hada-
rásban.

Terkó: De úgy-e, nekem van igazarn?
trólsí bd: Nincs igazad, Ferkó.
Lackó: Atrá! No{tgy-e,,mondam! Hát mégís nekem van

ig&zam! ...
trózsi ltd: Nincs igazad, Lackó.
Fcrk(l és Lackó: Hát akkor mi?
lózsí bá,: Csacsik vagytok, fiúk. Ázaz hogy neur, ez szó lelki,_ szellemi, testi_k_ultúráról, a m_agyar !_árkivel nYu-

esrr.csisÉp" hri.nem hn]tÁrtaÍe.n. korláti.alan frasvar' ál, godtan felveszi a küzrlelmet és egyenlö körülmények k(iküzrlelmet és egyenló 
-körülmények kGnerír c§ac§is&g, hanem határtalan, korlátialan magyar ál_

modrrzás. Tlven volt minrliír á ma,gv&r: naEvot-álmodó, Mís
ál_ godtan felveszi a, küzalelmet és e8yenlö körütmenyet( Eo-

Mís aött mindig az elsők között lesz. Ner,q állunk hátrább aznüodozá§, Ilyen volt mindig a magya,r: nagyot-á
más nemzetek leültek és ceruzával, papírral kimás nemzetek leültek és ceruzával, papírral kiszámították
a rirleg valósásot, azután építettek üzlgtházat. bajót, erő-

angolnál. jápónnál, franciánál, svédnél, németnél, bár azok
többen vannak és több az övék a vilásból és nagyobb tör-

sorsa mindig átmeneti jelenség, amely a nemz€t jelleméte,
hösies le]kére, értékes voltára nem vet árnyékoü mások
szeryróben. A trianoni nyomorúság második évtizedében a
magya.r, fiú emelt fejjel, nyugodt, úri büszkeség8el állhat
oda. más nemzetek íiai mellé; hiszen ti nem lettetek keve,
sebbet érők azért, rnert hazánkat megtépte a trianoni béke.
§íás ngmzetek íiainak több lehet a pénze, foltozatlan, jó,
anyagit a rulrája, pompás a felszerelése; de maga, az em-
bei, á magyar fiú, töretlon értékkel áll oda közéjük, Tüen-
neiek ezer esztendő kemóny történelmén Likalapált nagy
magya* értékok ölteuek te§tet, pajtikák; minden magyar
cs€rkészfiir nemcsak ,,egy magyár íiú onnan abból a kol-
dusszegény, csonka kis országból", h&nem: ,,a, m&gyar fiú",
akit Áipád, Szent István, IV, Béla, Mátyás, Rákóczi, Szé-
clrenyi -és 

ezeróves törtónelem minden nagyja.i neveltek.
Nincs okotok reá, hogy más népek fiai előtt szégyenkez-
aetek.

Ferkó: No úgy-e?
trózsi bd: VisCont nincs jogotok öndícsérő, diada,lmámo,,

ros elhizakodottságra. A külföldeú iáró ma,gyer fiúk az
ezer-óves nemzetek képviselői Európa színe elótt, Az a
meleg, u,ljongó fogadtatás, arnely az észa,ki ós o nyu8iati
országokba.n felénk nyúlt, szólt egy kicsit a ma8yar mult_
rrak cltt, ahol történelmi rokonszenv köti össze a két nem-
zetot, mint pl, Angliában, Lengyelorszá8ban; egy kipsit
szóli. á, magyaT rokonságnak: a finneknél, észtoknél; 4o
a,ztán szólt azenekarrrnkna,k, lerrgő árva}ányha|-erdőnknek,
ami bennünket mindenütt egy kissé exotikussá te*z; a gii*
döllői jamboree után pedig visszlrangja volt az ltt ólvezett
yondég§zeretetnek. A nyugati népek is tudnak 6m szépen ven-
dé§et fogadni, nemcsak mi, és ba tár8yilagos emlókezésse]
nézem ezeket a nagy ünnepléseket, be kell vallanom, hogy
ha nem is akkora, de majdnem akkora melegséggel fogad-
ták ugyanakkor a többi vendégeik€t ís. Ebben a, szív€§
fogadásban van udvaria§ság, szeretot, rokonszenv, de hidd
el, Lackó, bódolat a megyar fiú iránt igazán nirrc§en
benne.

La.ckó: No úgy-e?
Iózsi. bó: A naiv élmodozó éppen úgy téved, mint a

3öl_éten tátó. ^{z igazság a kettő köröit áll. Es ez az.igazság
gyönyörű eileniéie a íe orrlógató reménytelenségednek.
Lackó, de messze áll azéri a Ferkó egetverő önbizalmától
is. Most, a hollandia.i jamboree előtt szükséges, hogy min_
dan magyar ffú tévedetlen, iga.zán lássa a magy&r cg6r-
kész világhe}yzetét. ,

b'erk6: Níbnrljarl már no, tte úgy, hogy megértsük; ne
filozofálj közben egy szót sem.

trózsi btí: Á uiagyar nép Isten áIdotta nép; egyike
azoknak, akiket a Teremtő tehetségben, képosségekbon,
rokonszenves és értékes jel]emvonásokban a le8gazda8ab-
ban megáldva indított neki a világtörténelemnok. Legygn

a rirleg valóságot, azután építettek
dítményt, mi légvárakat ópíteütiink

Lackó: LÁtod. ez an. amií én

házat, lrajót, orő-

ez az, amit én a Ferkónál hibáztatok,

többen vann"ak és több az övék a vilásból és nagyobb tör-
ténel_mi szerepet játszanak, mint mi. It,t állun! Európa
rffifrir -ÖÉÓili-r,ifrIiestvé'"teráni 

nöm 
-iartozunk 

§€m' a
latin, sem a germá,n, §em a szláv cea,ládhoz; a nyelvünk-
nek irincsen }ókona és a lelkünk is idegen iti; mi az euró-
pai na,gy népközösségben egy kissé mindig is idegenek
maraduik. De ugyanakkor me8§annak bennünk esyütt
azok az értékes jeliemvonások, amelyekre külön-küIön egy-
egy nagy nemzet büszke és úgy emlegeti, mint a sajátját.

r.esíá;;iát Öii-b."""rten ve§zek§zik vetem]íoáy ffiri-k
bennük. É,n pedig kiszámítom a ride8 valóságot és azt
mmldom, hogy szegények és utolsók vagyunk. . .

lózsi bd: Ez a másik vóglet, Lackó. És ez is na§y hiba.
Te sötéten nézel, pedig bazudik a sötét§éB. Látunk nii en-
néi a mainál nehezebb időketl §gy nemzet üirténelmi bal-



Áz angol gentlema,nnek tát, mindig nyugodtnak, mindig
íair playt keresőnek, hagyourányokat tisztelőnek; a gloire
nemz-ete tükrözni látja, bennünk a maga fanatikus traza,
§ueretetót; a spanyol nem tud büszkébb, a szláv szenvedó-
qyesebb, az osztrák kedélyesebb lenni, mint mi; munka-
bírásba,n, tűrni tudasban yer§enyzünk a. némettel, művó-
szi érzékünkkel az olasz mellé átlunk; az ószaki népek nem
aárkózottabbak. a törökök nem álmodóbbak és tétlenebbek,
mint mi. .. Mindenkivel van valami közösségünk, jó, vagy
rossz; ezért mindenki köztlebb érez magához sok más nem-
xgt íiainól.

?erkó: Ezért szeretnek bennünket míndenhol.
Józsi bd: De ezek mind a.dottságok; most jön az, arni

íoladat, szent hivatás. A ma8iyar faj ériéEes fa1; a magyar
nemzet Isten áldotta uemzet. De faji értókek, nemzeti kin,
csek pihenő értékek lehetnek, ha nem váltja életre, aktív
energiára n, nemzedék, amely mo§t a történelmet hordoaza,
Ilyen a megyar; de nem vagytok ilyenek ti, Mindazt, ami
némzeti órtékünk, minden ogye§ magyar fiúnak önmagá-

ban elcvpn k,inccsé keli ilolgoznia,. Iibredj, álrnodozó és
mindazt, rrrriirő} érzetl, }rogy kincse a, rremzetcdnek, nehéz
ónneveló murrkáva| ónmagad egyéni kincsóvé gyúrd"
§{crt a, fa,ji erők *lz egyónekben do}goznak. de minden
egyestron kü!ön nagy rrrunkával kell őket éiővó és úolgo-
zírvá tennünk" Stlk telretsóges magyar fiü: ez & ula§yar
tetretség; sok riolgtizó ma,gyá.r íiúl ez magyár enerl4ia; strk
magyar gentlerna,n: en a.z uti ms,gya,í nerrrzet; sok haza-
szgrető magyi:,r ifjri: ez a me§yar haza,szeretet. Ha mind"
ezek az értékes nemzeti tulajdorrságok sok-sok egy ember_
ben eleven erővé nem válnak, akkor a nagyon rnegáldott,
kiváló tulajdonságokka,l eliátott, nagyr& hivatott magyar
nemzet rongyo§ lesz tetkileg, gyense, uto}só. llzért nern na§y
álmok kellenek, hanem napról-napra való. látlratatlan, csen-
des rnunka: sok-sok kis magyarban a ríragyar nemzet ön-
nevelö munkája. Ertítek. fiirk?

Lackó: Értern, Józsi bá. Es ntajtl teszek róla, lrog}, ben-
norn éljen minden magyar érték.

Ferkó: Érierrr" Köszönöm, El nem feleJtem tótrbé.

I
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Ű eudai Srr*nt $u,iirtgry. ő/z83s,ű

Ar egósr világon
ünnepllk §zent
Györgyöt. Mikor
eljön napja, a ka.
tolikus gerkészek
különös áhltattal
tekintenek fel rá.
Érde mes lesz meg.
tudni a szobor
eredetét és e3y
műértó szemén át
meglátni szépsé-
teit.

címlanunk a budai szent Györdy szobmt áblázolja,
amelvhez a katolikus cserkésrek szent Gyö€y napJán' ünnepélyes€n lelvonulnak

Az ereiletí bronz szabrot a prógai Hradsin aóros udaa,
rún l§l}-ban d,l],totttik töl,, két fixeguot tesbér munkdiat,
hiknek maguarsúgdtr a legtöbb nérnct műaészettörténct
,ügaascn elhatlgatia, hiszen a neuüket ís csak igg rja: Mar,
tín unil "Gcarg aon Klausenburg (aagy Clussenbereh, söt

Clasenbach!) De mí iól tudiuk, ki tlol{, er a Kalozsaóri
Mdrton és György: ők készítették t|7&ben a nagytdraili
ternplom hapula |öté Szent lstadn, Im.re és Lúszló képmd,
sól, az ő rrtliaük ,tsol,t az ü, Szent Ldszló |,ouasszobor l390,ből,
aqut hé§őbb a török Betgrd,dba cipelt, dgyí"ll önteni belőle.
Móndez ellleszett, d,e megmaradt ez a Szent Ggörgg .szobor

és hírdeti a mlhsészeh nagasdgát, Hdnyan el,szalad,nak

u,ellette és nem tuilnak róla, hdnyan ldtidk, de nem nézik.
Peitig micsoda műaésri remek! A tízenneguedi.le szdzelil
plasztikaí műaei még minilíg az időtlenség ie.gvében szib
letteh, az e s eraény ehet c s alehméng s zerűle g d,br dzaltú"h, má g

cgv§zerre itt uan ez u, Szent Guörgu: aalaltú történósről
ciáts egaetten piüanatot áutat ez a szabor, nem a folya,
matossda, hanem a pill,anatnyi§lig tülíröúk raitu, Ez mdl
naemL eluont kép, ez mdr rlalóstíg, ezérl l:olt, srükség & §ltt,

bad fr,guyára" Mert a ,.Mo,rí" köaeteli ,Jti' ki|ejezé§ét ,i§,

Milgen is ilrií *,a a sxnbor?
§z,iktci", ttta1:on, átl a ?tiitlő ttzi,att rrtegirtrpattó ló, bal"

ld,bdra |ölcsal:ttt,t:ú,ik tl stirkúrtE {a"r'k*, tehtit mtír e,zért i,s
gátah;a L:tirr, ,uiszunt k,ere*e.tlennth tetsző td,m,asz,

tékot is ltap eíőttől,, n,em kel'l, a letegőbtrz lebegrie első

kibaiaaí, u.rnit úgyís csak a ba.rakk ,iwíh:észet tudott tókéLe-

teserl etérni. A sark,árry ígg u {arkó,rsa| é* a l,a,lldzstibű, lLüíapó
sztijtit:al ü alakot képez, srangas ellentétben az őt lega,

zaló tó t.eíeté {artttailí }eocscs T} zro*ald,val, am,i,ből zúrtall
e,rnelhetlik ki a, ló{ej ds e lt:Oa.t, llogu íaíüt,löl nya,ltl,úsl ad,,

lon a döf és| irdnyrtr1,\t. A ltiitlö börét pónzdareb§re,rű ,7ur,üe

pikkelyek fedik, rnig a, ló böre iklén sillta, bór almaíor-
m,á!,ta lottakkal tarkítta; a kölépkori minioÍ,:íirök tamusúga
*zerinl az akkori idökben ez külö,nlegles szé|lséget iel,en,"

tett. Ez eguébhént a Rolozsudri testlsérek ualószín{t, öt,lsó*

ered,etét lnutatja,, A §zörftu teie kinjdban elto,rzul" eröfeszí,
l,ése megrnerexíti htíl,tl,ra la.,puló uszattyót és poru;gós fülét"
Az egész kép tittóid,t a ho*szit, zószlós ldttdzstl képezi, ettö§

bahn n tó fétrehajtotl nemes fele és 9lam,pás íuelésü a,ya,ka

ldtható, egyszeriiL, d,e fuzam syeiszámmal, kerek dl,srt,tő

matíuumtn*l uz áíIal ,feje wlát büszkesé,y és lenézés, orr,
|aukai,bót gősöt fuj, trabbra a fiata.l lauag te.sther sbnwló
pdncélban, mí sem akail,ályonza rnxgúsdt,, még sisultoí se
hord. Előhelő mozdulattal taszítja az égből iöaő íegar:er&
letelé, erölködésről saó siwcs, bd,r a ynesterek a7 örQg€§efi

összerúntolt homlokkal báztos azt akartrlk kíteiezni., Bal,
hariúnak leb e g é s e mut atja le ghatds os abb an a pillanatngí,
sdgot, *z a legm,erészebb itiíttl,s uz egésr ftvíhön: a hirtelen
mozdulal nxegtögrité§e, Az éIesen fi,,ggelö szem eredméngc
er, 1)agu peitia tl kíssé rnerea kingwjttltt jobbkar órttuda,tlan
kiegy,ensutyozúsa? Ki l.udia? Téng az, tlagy senkitöl se
tanulhatüik, íIgen elöttúh nem létezett. A, ,mereu formólt
fölszabaduttuk, a szirrwnetrihu,s Cr pú,rhuzatios uanalak
szilrtfóniú,la lelket önl, ar egészbe. Péltlóul a balkat ha!,
lata uguanar, mint a ló hdtsó l,úbáé. A f öLemelt iobbkar és

a íarok egg uona.lban f ekszenek, fts lLa elóLröl nézzük: mi"tz-

ilen aana| í,efelé ttal,arl, a Iófei, §atag, ldndzsa, §öréna,
karoll, mág hozzá pdrhuralnasan, Csoddlatos dsszhongl
Az egész eu,rópa,á rnűaészetben pdratlan alkotds: ű na.ga,

méretü, ókará, önd,Iló bronzszobrászat hihetettell"ül ?ne,rés.

f efurtffis a, ríLe8k6tö tt rno zd,ulatak mellett eleu ent é g, r e alis z,

tíkus kidolgozós ós péld.dtlan ftnamsdg, A Xolr;ssüuri,ak
m:íit:ésy,ete azért gla csoda|atos, m,erl eguéníen elszí.gotelí

f ellangotd,t l:alt, a plasztika oly magaslata, afuauá egy,elöra

senki sem kölsette őket.
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A ,rMagyar Cserkész"
clpö:

1. Á cipőzsinór életét lmechosszabbíiod, ha
egyhónapi használat után íelcseréled a
kót cipóben lévőt, vasy rrsyanabban a
cipőben ,másként írtzöd e. (Cipőzsinór-
kötési módok: L. M. Cs. XVI. évf. 16-17.
számát.)

2, Yisyázz, ho§y a füzölyuk kerüleiét al-
,kotó kis iérnkarika ne legyen éles, vagy
§zöglot§§, ,mgr1 ,hamarosan elreszeli a
zsi,nórt. laposfogóva,l, vagy reszelővel
i.gazítsd gömbólyúre.

3. ,fla a cipőzsinór keményíiett vége tönkre-
megy, rnártsd enyvbe, vagy vékony drót-
tal babázd el"

Bakancsba bór cipő-
ir]zót iésr,. (Bór cipó-
iúzó készítése: L. ll1.
Cs. IX. évi. 1?-73.
számát.)
Bakancs vízhatla,lrítás,

.l!1. Cs. IX. étí. ?4. és XV. évi, ló. számái.)
6, A vizes cipót vagy kalocsnit ,húzd sám-

fára, vagy iömd ti ujságpa,pirral. Óva-
kodi a gyors szárítástól, meri a böl kóny-
nyen megreped.

7, kla a cipósarok gumija va,larneiyik olda.
lon egészen elkopoti, tüstóatt rakass új
sumit, így nem kell majd magát a bőr-
sarkot is javfitatnod.

8, llasznátai ,uián iisz-
tíl§d íne§ ,a cipőd
(sarat lekefélni, vóko-
*ya,n bekenni, kiíénye-
slten) s ísy tisztán
tedd el"

9. Házicipókészíiós, (L. M.
?. számát.}

tíÁR|SNYA:
10. Napcnkéni ,no§§ lábat és a lrörmödet a

szükséges időkózöklren vágd, így nem
piszkolódik és nem lyukad ki olyan gyor-
san a harisnyád.

tl. tla a cipőd kénvelme§ § ha egyébként i§
tnegir:lelő,rrek ta,|álod harisnyád orrát és
sarkát, egy-egy kopást gátló pórdarab-
kával boriilathatod be.

12. A cipő szakadt lrélése a leglagyobb el-
lensóge az ép ,haris,nyának. Cipésznél
íögtiJn javíttasd meg a bé}ést.

13. Harisnyakötó-gumivéielnél mi,ndis hárorn
kötőro valót végy. A liarmadik tartó-
guminak vé§szüksóg esetén (például egyik
etveszik, elszakad) !ó hasznái veheted.

NADRÁ§ * KÁBÁT:
14. tlosszú nadrásnál a nadrág aljába varrass

koptatózsinórt.

takarékossági pályázatának feldolgozása *
15. Esős, sáros idóben a bosszú inadrágot a

nadráglartóval i}títzd leljebb, vagy kiss6
hajtsd íel a végét.

16. Mielött leülsz valahová, tarts telepsze,m*
lét. hosy ne ülj porba. piszokba.

17. Kiskabátodba varrass izlapot,
18. .tla kilyukadt valamelyik zsebed" tüsténf

varrd meg, különben eh,e§zott pénztárcák,
kulcsok, kesztyúk áldozatává leszel.

19. Leszakadt go,mbodat keresd meg. (tgy-
egy különösebb fajta gomb pótiása nem 36
könnyú* . ,)

XVII. évi. &*9.

Jaxó

lV, Ruházat
34. Pecsétes ruhában jár-

ni szégyen. A balesei
megtörténte után tü§-
tént távoIítsd el a
loliot.

35, Folttisztításra vonat_
kozólag lasd a M. Cs.

számát,

KALAP * NYAKKENDö;
kala,podba, sapkádba varrj számot, vagy
t€te§§ filonogra.mirnot,,rnert a tapasztal,at
szeri,ni, ha rnás eloseréli a kalapodat, azt
biztosan rosszabbra cseréli.
Ha idövel e]esilozódott kalapodon a sza-
lag, nem ,kell mixdjárt újat venni, hanem
vasald ki, fortlítsd nreg s újra szép.
Ha nenr ,keféied ki rendszeresen, ill" rgn-
desen a sapkádai. az eső ioltosra p§ty-
ryezi,
A kalap karirnája
lyett itató§papírt
magába szívja s
iap küisején,
A cserkészkalap
keményíii.
Kalapodat, cserkészkalapodat lapos heIyen
sz árít sd.

42. Nyakkendődet nyak-

csipesszel) {edd el"

kerdóián (ha van}
vasald, vagy tedd
nyakkendőprésbe, (L.
M. Cs. XVI. óvi, 12.
szárrát.) Kifeszíive
(cumival, ruha§zárító

43. A nyakkendő csítszását m.egakadályozod,
ha nyakkendőszorítót használsz, vagy ha a
rryakkendő aombját tűvei észrevátlenül
átszúrod.

44. Mint a rrrházat. ill. a ruházkodás egész
területén, úgy n nyakkendőviselésbeyr is,
a .,szolid középszer" híve légy. A ,.divat-
baba",,,ciceíli",,,jarnpec" öltözködési
módok és folmák nem taka;ékosak, emel-
lett termé§zete§en n€m is széoek, t;r m
íz]ésesek.

VE6YES:
45, Bsóbe,n vigyél esernyót, sárcipől, vagy

ha van. gumiköpenyt.
46. Fó a liszia§ág, iehérneműt gyakran válts"
47. Yisváz?,, esőben a keménygallér köninyen

tönkrgmegy. Sá]at vésy iöiéje.
48. A rési !,1átsony ipl. a télikabát hajtóká-

ján) lelgözöléssei megújítható.
49. A bőr (nappa)- kesztyüt idönkón{ be kgll

ice,nli,megfe]eló szinú cipőke[őccsel, utá,fla
k!lé,nyesiteni, kiszellóztetni.

50. Cserkészjelvényt. gcmblyukban hordhatót
vegyé}. A tűs kön,nyebben voszi& elu

. l4.

lI
í^l
\f;/:, 5.

20, §om ielvarrás, (L. llí.
Cs" lX. évi. 12-13.
és XYl" évf" 14. szá-
már.)

2l. \ ar úáob ozkészliés.(L. M" Cs. lX. évi.
t2*13. szőimál,)

?2, Kabát- és nadrágzsebeidet ne törnd tele
mindeniéle súiyos lint-lomrnal, apróság-
gal. A szövet kinyúlik.

?3. tILzik€szltésú nadrág-
szorítíl. (L. lrt, Cs.
XI. évf. t8, számái.)

24.Besározott rutrádat
előbb száritsd meg,
azután keiéld ki.

25. Levett ruhádat szé-
tren összehajtva, kikeíélve rakd el, illetve
akaszd ruhaiogasta, Fogaspótló (közepe-
sen jó ,megoldás). {L. M, Cs. XVl. évl.
9, számát.)

?6. Ritkábban használi öltözctodet, ielsze;e-
!ésedet óvd a molytóL (§yakori szellóz-
tetés, keíélés, naítalin. vagy gyaniás ía,
vagy szacheiin, vagy ílytox.)

Z?. Uj rulia varraiásánál a szövetmaradékot
kérd,vissza a szabóiól. (Jó lesz esetleg
későbbi ioltozáshoz") kiskabáiujjaknál,
nadrágszárnál hajtass be, hogy ha ki-
nőtted a rrrériéket. után,a lehessan eresz-
ten i.

28. Legyen otthoni ruhád, A kirnenő öltöze-
ted életéi itosszabbítod meg azza|, ha
otthoí tráziruhába (ethasznált. vagy ki-
fényesedett régebbi kimerrőruha) bú!sz.

29. Piszkosabb ,munkánál köss magad elé
köt&yt.

vA§ALÁs, roLTTI§zTlTÁ§!
30, Szövetanlragot, ruhát szakszer{err vasalj.
31, Ha a lelhérnemii mespörkölődik, kevés

citromlevet csöpögtess rá.
32" A kilónyesodett könyök-, hát, térd- stb.

rószeket vasalás előtt gyetrge szalmiákos
vízzei nedvesltsd rneg.

33, Kózvetlenül a vasalás után ne húzd fel
mindjárt a ruhát. Egykettóre ,syűröttebt,
lesz, rrnint volt.

J/

38.

39, aiá selyempapiros he*
tésy. A.n izzadsilxot

nem engedi kiütri a kt-

karimájái sós víz :"ne§-40.

41.

vlccvER§ENY
Mo3t amikor mtndenki tet€ Yan bajial-panar*zal, kétrzeresen fonto3 a jókedv ée nagy iótóteüiény az, ha szorno!"&, íáradt arcok*t

enocolyra tgdunk derítoni"
Amerikában kladták * ielszót: ,,1.1ocolyo8i" !
1.1i crerkészek régen tudjuk ér lsmer|ük a mosoly, r nevétés értékét, higrer a lörvény rzerínt is a ,,cserkétx vidárn".
Ezzel a gondolattal hívlak íel benneteket, hogy gyüiüretek él küldietek a ,,l0 perc *zünet|' részére szellemes, kedvas viccektt.
Mivcl a crerkégz a vidámeágában is mo3gandolt,auérí csak olyan vicceket kérünk, am*!y a tserkészszellernmel megegyexikn **hát

l:lé*ec,,kedveg ér genkit nenr bántó. Külónbcn lem hiczem, ho8y ízléstelen yicceket még meg i3 hallgatnátok.
K§lönösen értókesek él a versenyben előnyben rélzerülnek azok a vi<cek, amelyek t eoerkészélettel kapcsolatosak. lók a §ytrrnck-,

dlákviccek. Lehat a katonaéletb6l ir küldeni. Pályízltl határidő l93? május 3l.
A l0 lcriobb vicc könyvjutalcmban régzccül. A hagználható, jó vicceket a 1,1. Ceorkérz rorra körli. A borítékra íriátok r{ : ,,yiccyar36ny""
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fogta, a moc§ár-ba. ágyazott szigetet. A vétlók készen vár-
ták őket: Az akkori vitézi szrrkásokhoz híverr tigztelettcl
ftrgarlták az eilÖnségel. !'eltobogózták a bástyákat, szónye-
get aggattak a íalakra ós ürtvlöVésekkel köszóntötték
ellonfeleiket, mintha ünnepségre érkeztek volna és nem
halá.los viadalra. A várlreliek átlátták helyzetiüet ós eskii-
vel fogadták, hogy mindhalálig vértik Szi8etet. Nehéz volt
a feladatuk, mert Sziget vára lrárcm üelie§en különálló erő-
dítményre oszlotL Á falla,l lrórúlvett ó_ és Üjvárost bíd ki'-
tötte tissze egynrással és a trástyák lábát köröskörül óvón
övezte &z Almás patek mély árokba vezetett vize. Az
Óvárogbót szintén lríd vezetett át a süppedékes mocsá,rból
kbmelkodő Várba. Á Vár két erődje köziil a l(ülsővár volí
a szá.mottevő. Három kiugró sarokbá,styával támasztott
íala mögött voltak a várnép lakóházai és a raktárak.
Belső Yárnak a Külsövár negyedik falát képezö, na8í,
idorrrtalanul görrrbölyű tornyot nevezték, Á szűk, sötét
tcrronyszotráktran a lőport raktározták be a vódők.

A törökök 300 ágyújukat azonnal e gyenge IJJváros,
nak szegezték és a tüzérség paranesnoka, az ostromot
vezető portu8iál §zármezású Ali basa már az odaérkez.és
est$jón rajtaütésszerű€n rohammal próbálta elfoglalni ar
Újvárost, A kísórlet csúfos kudarcot va}lott, így hát rend,
szereg ostromra lérteii át. Á üörökség lélhold a}akü tábori
vert az LTjváros előtt, középütt egy dgmbocskán ütötték
íel Szulejrnón sátrát. Háromnapos ágyúzás rombadöntötte
a sáncfalakat s a kirohanások, a folytonos kézitusa elpusz-
tította az amúgy is csekóly várőrség kéttrarmadát, Augusz-
tus 94n esle, müor a házakra csóváü vetve a magyarok
foladtÁk a tönkrelőtt erődítményt, már csak 9{I vitéz élt
a 250ü közüI. A tórökök balaüéktalanul megszállták a
romokat és ágy(rihat a leógett ópületek közó vontatva, kezd-
ték bombázni az Óvárost. A védők lerombolta híd láttán
az ostromlók azt ttitték, hogy Zrinyiéknak nincs kiútiuk
az Óvárosból és ethanyagolták a biztonsági intézkedéseket.
Igy eseit meg, hogy a rejtekirton hirielen kicsapó Szecsődi
Máté gyalogosvajda valrnrerően bátor csapatával a jani-
csárok között roppant vérfürdőt rendezhetett e§ a felállí-
tott ágyúk tömkelegét beszegezve, minden veszteség nél-
kül, zsákmánnyal gazrlagon megrakodva visszatórt az
Óvárosba.

A szultán az ostrom lassúsága íölötti haragjában sza-
kállát tépte és a fitegferryegetett vezérek rrrinden tehetőí
elkövettek, csaktrogy hamarosan kezükre kerüljön Sziget
egészen, A hadat kubikos munkárra fo§va hozzáláttak a
mocsár leigázásához. Nésy töttóst építettek kőMl, fatör-
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A KARD LEGENDÁ|A
}'orrrismunkrí&., Pilch Jenő: Masyar katonu- Bánlakí-Broit Józ.sef :

a mnsver'tiilnzti'hadtórtóneJme, Zrinyi Miklós gtóí ; §zlgeti veszedelem-
ÍataiÓ-Sanaor: Régi mag},ar kapitáu},ok és geucrálisok.

Szulejmárr szultán 1686-tót 15§6-ig terjedő negyv€n
eszteudő alatt hat tradjáratot ve?etett Magyarorszá,g ellen,
Kóső ags koráb,an, 1566-ban indította msg a hetediket
miután Miksa császárt hasztalan szólitotta fol §zigetvár,
Gyula és Eger békessóges átadásár,a. Miksa császár azt
hitte, hogy Szulejmán Bécs nro8vívására indul majd,
A csásárváros ostromlásától rettegve, a, birodalmí segéd-
hadrakat nom m€ne§ztetie a törökre, )tangm a győri tábor-
ban ös§zevonva, üétlerriil őriztette ve}ük a IJécs felé vezető
utakat, Á több rnint helvenozer főnyi, javarószt vélogatott
idegen zsoldosokból ál}ó had, me}ynek ereJét a török ellen
hirrtetett irtóliáborúra Masya.rországra gyúlő olasz, íran-
cia, ho}land vitézek számos csapata is gyarapitotta, a ki§-
ujját sem mozditotta a szu]táni lradsereggel való össze-
csapásra, pedig Szulejrnán százezet harcképes ember"t
szómláló hadseregét, az egykori jelentések szerint, járvá-
nyok tizedelték és gyengítették olyannyira, lrogy a szultán
tartott az összecsapás esetén biztosan beköveikező vere-
ségtől.

Miksa azonlran túlzott aggoelalmálran kibasználat-
lanul hagyta az alkalma,t óg Szulejmán }ráboríttatlanul
boríttratta tüzbe a végvárak vidékét, Mia,tatt Pertáfr pasa
egy török seregkülönítménnyel Gyula várát vivta, Szulej-
mán átkelt hadával a Drávárr. Kezdetben egyenesen Györ
alá hógzült, de mikor meghal]otte, hogy kedves vezérét,
Mohamed Kilengi basát Zrinyi lvíiklós gról portyázói
§iklós mellett íelkoncolták, tajtékó haragjában azonnal
§zigotnek fordult, hogv leronisa a .,Jutrakloi,í'.

Ztinyi Mülós turlatában volt a veszedelenr végzetes
nagyságának és nem várta meg a töyök köavetlen tá.ma-
dá§át, hanem megkozdte az ellenségeskedést. Lovascsa-
petai Péosüöl Eszékíg kalondoztak, lassú mertetre kény-
szeritve au előnyomulókaí s mindezt azétt cselgkedték,
hogy a hiradós nyomán Szigetre várt császóri seregeknek
kellő idő álljon rendolkezésre az odavonu!ó,shoz,

Zrinyinek rnindössze 2500 fegyverese volt és a váf erő-
dítmónyei is sok kivónnívalót hagytak }iátra. Éjt napallá
tóve, lázas sietséggel totaroztatta ki a vódműveket és a
eaját vagyona áyán hordatta ö§§ze e szükséges lőszert,
eleséget. Cselekedete bölcs glórelátri,sról tanuskodott, mert
Miksától a. s€iélykérésre mfucsak válasz sem ór"kezett, a
Sörók pedig 1566 augusztus 6-án a vár alá özönlótt ésköriil-
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u§§kriöl, h*gy szárxa iál;-bai rolianirassálr me8 Éz úvárr:si
:neg ü, vára1 és ügy.rnahkür elkeziliék lecsapolrri ir,z

Óvárost óvező vizesá.rkot, Á ketlős veszedelem xiegakadá-
lyozására §adován Jakab ,és Dandó Ferenc haütagyok
?0ü emberrel kora hajnalban rajtaübttek az alyó ostromló,
lron- Elkeseredctden öldököltók aa ostrotnon tegirrkábtl
suor,§txkodó janicsárokat s közben 1elgyujtva ,áz egyik
ióItést, tiaszn&lhatatlannú tetiék az elórhető üi;egeket is,
A felriadó tartalékok azonban bekerjtették a kis csapatoi
g az ádáz tusa során mindkét mag:yar lradnagy elesett.
A ki§Ohanók kórrytelenek voltak holttetemeiket a Moha-
rned-lrívők hezén tragyni ,és s{rlyos veszteséggel vissze-
vonulni,

Á iörök ütegek rrrég dühödtebben oni,otiák a történteh
utárr lövgilékeiket a vívoüt er.össégrt,, Töredeztek a bást,yák,
rarrrlott a fal, a golyók treomlasztották a Belsővár tornyá-
nak teteJét. lloham r.ohamot ér az Óváros ellen. Áz egyik
tómadás köeben elesik Áli basa s }ralála óriási lelkesedést
yált ki a szorongatoitakból.

Tíznapi mog rrem szúrrő ag},úzás, aknarobbantás után
az Óváros is védhetetlenné roaibcllódik, Á várba irrirzó-
dátt, bármily óvatosan is hátrál ki Zrinyi népo az Óváros-
bói, Szeiferldin, az ilj nagyrezir megne§zelí és azonnal
rolrarnra, hajíja dandárait. Oly gyor.san nyornulriak be a
fólig-meddig kiürített terü]etre, hogy közel kétsuáz magy&r
vitéz künnreked a \:árbói, mert félő volt, hogy a kapurr
a vórudvarra tódul az ellenség és a hídon ktizdők mögött
bccsukták a vassal kivert kapuszárnyakat. Á kiszorultak
tudva, hogy rnerrekülésre nincs remény, regébe illő küzde-
trembe Lrocsáikoztak, A kora délutánt késő este váltotta fel,
rnire utolsójuk kezéből is kiútötte a halát a karclot § több
rnint ezer törököt vittek magukkal a rnásvilágra. A védő-
órség színe-jata esett itt el Baüai PÉter, I)eálrr Balázs,
Győri }fátyás hadnagyok mind oitniaradtak elbúsult vitó_
zeikkel az Óváros romhalmazá,n. §zecsőcli Máté nehóz
sebével közvetlen a yárka,pu előtt e§ett össze é* az őrség
egy óvat}an pillanat}ran ber:ántotta a ,hídróI. ő volt az
egyetlen, aki túlélte az írtózatos tusát.

Már csak 6ü0 fegyverbír,ó férfit szárrrlált Zrityi Níikló§
h,iscled serege, de a hőslelkű kapitá,ny még mirrdig bízoit.
Bizto§nak véli,e, hogy megérkezik a feluronl,ő sereg"

Á szultárrt mogbetegitetíe &x a tény, hogy a juiiakol- i
nak csúfolt várra annyi áldoaaüot kényteien pazarolni és
halátbürrtetés rémével ösztökéli vezércit eredménl,re. Hasz-
talan nririclen erőIköttésl Áz ogiromlottak egyre-másra
verik vissza a íalakra kúszó ro}ramoszlopokat. §zulejmán
<tühébcn íaktiká,t változtat. Horvátor.szág me§ Dalmácia
fejodelnii koronáját ígéri Zrinyinek §zigetvárért cset.ébe s
rnikor a gróf visszarrtasítja ajánlatát, ezer &rany vérdílat
tűz ki a fejére.

§zeíeddin nr{rr éjjel-nappal vivja a várat. Augusztus
íXi-iól szeptember 1-ig nem kevesebb mint héi rohamot
zúdit a bóstyákra. Mittd óssz,eroppan. pedig a, szultán is
oti lelkesiti csapatait a viadal színterén. Zrinyi is a bás-
tyái{on küzd, buztlit szóval-példával, csillago* lruzrrgánya
sofra r"epe§zti a },orrryos koponyákat.

A szeptember negyediki támadás is kuclrrrcot vall, bár
foirobbantják az esyik aláaknázott b&si,yát. §uülejtrtá.nt
ijnlber[elen mérgében. torrlbolása közberr megüti a guta, Az
ostrom harmincegynéhányadik napjárr, szepterrrlier 6-án
lobbot vetnek a lecsapódó tüzes golyr)ktril ,az épúletek, r,á-
ailásul egy török utászkatona a lőporos tor.rrnyhoz férkőzik
és bonbát vet be a,z ablakrósen. Ecet_íöl{tet rázó dörl.enés-
sel repúl levegőbe a sok mázsa pu§kepor, valóságos tüze§ő
trull az égből utána ós ugyanakkor Allalr meg Molrameel
n*vét üvöltözve felhömpölyög a reseken, *z ostromlétrákon
a spahik, janicsárok, bosztandzsik áradata, Tán csak

hárotlsxázan vannak ü§upán rtrár a, vódók s ezornyi a§z-
szí:rny mc§ gyerekrrép gikolioz a bögő lánggal égő házak
kózóüt. A tűzvésszel ü}eg a törökkel, ezzel a kót külön-
kúlÖn szívós ellenseggel nqm tud eéiy§aerrú megbirkózni a
rnarokliyira tlvadi ltad. l}tcától-utcáre hátrálva vonu}nak,
folytonos harc közben a Belső vár romhalmaazá bombáuolt
örcg tornyába. Iti már nincs hely a család §zámáfa. llz
eltorlaszolt kapu nrögött komoran hallgatiák a kivül
hagyoti feleségek, gyerekek, a lángíelgete§ zúgáeán is
keresztül élesedő sikoltozását amint unrkat, a,pjukat hív-
ják, mikor elcipeli óket a rabszolgának örvendő török. É§
még akkor sem akad kózöttük senki, aki ebben az ,ésa-

veszejtő helyzetben a kapitány fejére kitűzött vórdíjra
gondolna ,ó§ arra, bogy árulással, kaputárással vagyont
seerezlretne, m€gmenthetné saját m€g az övói óleúót. Hívek
az utols<i szivdobbauásig. Törcikgúnyolás alá rejtik neér-
lretetlen bánaíukat és füstcisen, sebesen a lőrésekhez áll-
ttak" Mór nincs menekvés. . . a tornyot az elfoglalt vór-
résztól keskeny árok választja el csupán. Az ágyúk
otromba kő- és ye§tekéi közvetlen közelről döngetik, ront-
3ák az ölvasiag falakat. Felettük ég a torony, künn végső
megrolranásra szedelőzködik az ozmán had,

Zrinyi haiároz vitézeivel; hogy ne vesszenek el ú8y
nrint a csapdába szonrlt nem6§ vad * kirohannak, Az
ostrorrr elején a toronybeli kincslárb* hordott ünnepi hol_
tuiból ki-ki feiölti leg§uebb köntösót, Zrinyi Miklfu maga
is diítzbe öltözik, drága velencei bármnyruhája íölé finom
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§zigetvár o§tíobÉa 15ó6-b8tr,

clamaszkusai acélpáncéli csatol, elolmírnya minalegyik z§e-

hé|n száz,suáz aranyat rak, hogy megemlegessc, tisztesóg-
gol eltemette§§e, ki holttostét megialátja, aztán pallost küt
oldalára és pisztolyt ragad.

A kapu előti ott ásít baljósan az egyetl,etl megrnayadi
ágyú, öblös torka szöggel, lánccal, golyóva} törnve, mel,
lette ott ál1 égő kanóccal az utolsó étő pattantyús, §zere-
csen Márk. Odakünn bömböl a török. . , Allahj

*... Jézus! .-- harsog a felelet, a kapu kitárul. st:r,-

}övés roppan be és holtan földre szódül ez utol§ó tüzél.,
Horvát Gyi;rgy közvitéz felkapta a lehulloít, sistergő kanó-
cot és dörren az öregágyú, véres mesgyét szánt a hítlon.. "

előre! .., a kapitány az ólen... fenn lobog a zászló, viszl
a hős Juranics Miklós. . . Zrinyi kilövi pisztolyát. török

}:ógr:.t t*lál ós nr*ris krit
kézr* {agja pal}tisát . - ,

kaszalroi,.. §á§. Ke*
gyelmr:t kilrltaznali fclé-
je a basák,.. }'e}étrr{z*
a i * Nem adom nreg

tnagaml... Gtilyó iiti
homlokon. melltlrr ha}á-
losan. ". körülött§ már
nincs élő magyar.

L}j"iongva cipelik ei rt

győz.tesek halócló testót"
Ágytlta}pra fektetik és
lrttgy halálttlsáját meg-
rövitlitsék. c§y főtiszl
icvápija nemes íejét"

És z{rg az öri}mria-
dal : Szigetvár elesett.,.
és suttagják ; }I{tszeztr
igazlrívő §llahhaz tért.."
bej...hei ... sok vtl}t
ezérL az akolért a bór l

Zrinyi testót a nag5;
v*zér fejedtlnri ptlmpá*
rral temetlcti, fejét, ékes
st:iyerntakaróval, egy
sebcsúi,icn tlfogott vár*
be}ive} Satrin gróf fiívl:*
zórh*z G_r,iirb* kiltdi :

-* l,egbáír;rbli vezór,lek fejót küidcirl-r. rir,.lyr'e t jrivö"
treri is rragy sziikstiglr.rk lttrne! -* üzorri.

§zigetvárrtl túrök ktizrt ker,ú}t u kiricses Du*ántúl
ku}*sa s }roEy ful rlcr-_r riúlt*, ;lz csak *. szuliírlr lialálá.n
ruirl*tt" LÍralkodóját vesrtvt, hazrrvonul{, x }iótlító sÉreg *-*

ós lraaavonult, li]irit aki nrlnkájái j{l} vóiJertr:, i! ro§tok{rd)
biroda}mi hacl is. Bécs frllóI ei:rruii lr vtszerle}em, Olcsti
volt az ára, goldoltiilk az óvato-l íii-fdvgzórek. §gy kis nra-
gyar: vér, *éhátry harcos, errl, 1,iiéz kaiiit*,n.r *lesetl, }Ó"
nyeskedjóir r}ekik áz örök vi]ágr.,ssítg]

Íts fényesr:dik, sotiil llL]l.r irilli},ú ragyugá§$*! e ír:!ágyül
égen, }:ird*ive, lrogy il,arriradié] ezer viléz hiven teljesité
köte}essé§ét,! 

-*"iő , .

§16"_1g"t"ár, a, A bal§ó vár. üJ A ,4r*, {l j, lj "árr. ö, A na§y ooesár és á ó: Fl A ffiostani Ákrrás_patak.6J A töíökök

l§.iqa_si§l3§'!Il_su cátíe. J,, Tóát qr§gd.. rj cyapjus z*eko$olös§zehoraiott töltes, i.t!:elyeu át a tórÖkÓk a vatat me6robanták,

a\

Étetrrrerríé§
A főcscrkósz {rr őméltósága 1937 február hó 24-én

életmentésért a következőket jutalmazta a,,Jó rnunkáért"
éIetmentö kitüntetéssel :

Dobó Istuón, 2I2. sz. csapatbeli egri cserkészi meg-
vadult ló megfékezéséért.

Nemege Bóla, t8. sz. csapatlreli budape§ti segódőrs-
vezetőt írszva végzett mentésért.

§rm.kd Kdtoly, 558. sz. csapatbeli sarkadi segédtisztet
t§zva véguett mentésórt.
' Yécseg Istvánr 74, sz, Törekvés csapatbeli nagykarizsai
.cserkészt űsava végzett lnentésért.

Dobó Istuán esete. Munkába indult, amikor szemben az rlton
megbokrosodott ló túnt, eló s kocsit vonszolt. Á kocsin rrem volt
kocsis, csak egy 7 éy körüli gyermek, aki rémülten kapaszkodott
a kotrsi otdalába. Dobó István pillanatok aiatt átlátta a heiyzetet
r a lócsöt elkapva, a kocsira ugrott. Sikerült a hajtószárat kezeibe

}yoztrr, hogy a kocsir lévÖ gyerlrrekberr vxgy áz §tc* járólrelőilrcn
kár essék"

Nemere Bila esete : á íonyórl,bó}aielepi levcnte stgédoktatói
táborbau az egyik vihars§ naporr kéL társávai a l]alaton. partjáit
sétáli.. A hullámok játékát íi§ye}te, aí§ikor észrevclte. hogy azok
egy feifordult csónakot reSadnak r§*§ukká} s rrt*sai a feljordtr}l:
csónak}ra kapaszkodnak. Gondolktitlás nélk{ll a vízbe vetette rna§át
s erejének nre§íeszítésóvel az e§yik íttldoklót t'rszva kinrentctie a
tornyosuló lrullánrok k§zül. A többieket itventetársai szál]itották
partrá.

Simkó Kóralg csate: Kerdkpáron 1gyokezeti hazaleló, anrihor
á gyári szivattyrltetep medre irárryából .,mcntsék ki" kiáltás haltat-
szott. Ázonnal l€ugrott 6épéról, a meder széléhez sietett s a parisn-
áilóktl}t tudta meé, hogy valaki Juidoklik. Ruháit ledót}\,a, úszva
igyekezett megköze}ítetli az el-elmerüló embert. Elkapta a haját,
s lrónaljfo$ással sikerült is ót * partra mentenie. ahol mestlrsé§cs
Iégzést alkalmazott.

Y/csey 1síurin esete l §ürdés közberr a parionállók s*gé}y-
kiáitásaira lett íigyelmes, A jelzeti irány felé nézei.t és láll:l, htlgy
e§y idósebb hölgy íuldohlik, A III. ginlnazista, Vécsty lstvátt, a
hölgyhöz rlszott, csuklójánál megragadta, majd a kb. 1§ m-lryirc
levő partra fiszott vele.d:"i*iii"-er' 

"-il.'Úrrolrit 
áltatőt megíékeznie. Tetiével rre$akad,á-
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Vód*k*x§s * légitámadások ellen
*rjx : Arady lstván

Á lőprir ós r*bbanóanvagok elégésénél keletkező káros
l*rm.ók*k a szénnxyrlok {C{) és COr), a rutrózus gázok, CF[o
gázoic és a felsclroltrriii.:al kapcsolatban, vagy egyedül íel*
!épő {iist,ök. Yiztlk az anl-agok különböző mórgezési tüne,*
teket okoznak s a könnl-ebb tertnészetű fejíájástót kezdveo
sr1!._v*sa"tlr zavarokat. sőt rövid idő alat[ Jiekiivetkező halált
is ererlményezhetntll,.

}" seénoxidck közú1 legmérgezőJ:b hatásrl a szén-
monoxir!. Fe]isrrrerése alig tehetsóges. §aerencsére tliffuziós
sebessége o}_v nag1,, hog1, szabacl tór}:en mérgezéstöl egyál-
1.atrán nen kel1 tartani, Kellenretlenebb a szóndioxid, mely
inkáhb hajlarnos rnélyeclésekben, rosszul szetlőződö helyi-
sógekben a rrregrekedésre. 3!d CO, még elviselhető, 12-15ok
rnár yövid idö a]att halálosan hat. A robbanási gázok mér*
gező hatásával sza}ad térben egyáltalán nem keli számol-
nunk. ZárL térben, a ronr}:olás puszlító hatásának körze-
tében, a mérgezés tünetei szárnba sern jöhetnek a rombolás
rnunkája mellett l Kivéfetes eselekben azonban előfordul-
hat, hogy a talajszínt alatti helyisógek csak rószben sérül-
ne}c nreg, de a közvet}en ktjzelbc* törtónő robbanás termé-
kei, kiirijnö§en a kisebb rtiífuziójú és srirűbb any'agok, a
lre}yi*ógbe hatolrrak, &zt. nr§§töltik, ott megrekednek ós
:nórgeeóse}tet rrl*oznak,

A romb*ló bom}ák gyujtóbatását, a magas hőlokon
v§gbernenő ro}r],ranási jeiensógek, kivóteles esel.ekben pedig
e solcsz{ir ízxS állapotban becsalróció repeszdara-bok ckoz-
}iatják, A g3ujlóhatást egyebkónl, a jelens4g gyors lefo-
}yása és a,z egyidejiil*g fellépö tlinamik** tulajdonságtl
3ógtirvényiés, nágy rrrérl,ékberr csrikk*ntik, § 1.ekintetbe:l
megállapíthal.ó, hogy a rornbcló.lram.trák tűzesetek előittó*
xésóre esak akkor a]kalmasak" ha a r*bbanás tűzvesz*."
}y*s, vagy könrr3lg11 qvullatló atll,agrlk közvet}*ll köae]é*
b*;r t{i$ónik,

A talaj}r* 2-_3 méter mélyen behatolt ós ott, rojrbaxó
romJrolfrJ:lorrrb*, a földrengéshez hason]ó talajrengóseket
vált ki, § ta,lairengést jellemző görbe kilengése (ampli"-
tnejója) :r rrrJ:banás közvetlen közelében tekintélyes és rez-
góssx;ima igcn ntgy. ',l]ekintette1 azonban arrao hr:lgy igcn
$y{;í§e§ cs1ll*puló r§3gé§, a talajrengó§ c§ak ott fejlene ki
rr:rlNlto}ást, ahrrl a robbanási hirliám pusztításx am{rgy 1s
**klral nag3,obb,

Á tűar,észek r:lkcuóivat, a gyrrjtóborrrbákkai, a trógi-
támaclás*k esgköxeinek ismer{etése alkalmáva! már b{ivex
{og}alktlxlaln. Kir:gószitésül !egfeljebb azi. * körülmó*.yt
<lnr|íl} e1.*rx rxóg íei, hcgy eilentéiben a rc.lmbclób{}mbák
telje-sl:il he{;,,i jetlegíi }i*1ásávai, a r:*gyszá;n* gyujtóbo*r*
bá§áJ, tijílé** t*gí lámarlás lratása nenr k*rJál*ród,ik *
}ieesaprlirl*_si hc}y*kr*. ha,nem }ra, }cetriií óvrii:ttézk*ci$sek
ín,]§ netí el{zik, a k*l*tkez{i íűxvószek 9§é§z l"*l§§skai
tö*k;r:leittlntk i

Kövelkltxllék *xe}r x.t*n a gázír:rtőréscket r}k{:áó
a}" rl. veg_vi }:ar*axyx6c}rní}k. vil§y ha*cgírnoknak isn:,erte-
l*se" Á,z*ka1 á y€§yl a,ny*goknh §}E§ieulk így, rnelyekx*k

,§náltó küzdőerőt, vagyis olyan hatást tulajdonítanaku
mely az e}l,ensóget meg§emmi§íteni, vagy legalább is annak
harcképességét megakadályozni képesek. Tévedés lenne azon-
lran az a hitn hogy ily harcanyagok a világhábor{r előtt
netn nyertck alkalmazást. A hadtörténelem kutatásai, több
szer évvel ezglőttre. az ókorra áüapították meg a vegyi
harcanyagok elsö alkalmazását. Ennek módszerei az ídők
folyarnán tökéletesedveo késóbb is minduntalan feltűnnek,
mlg a világlráborrl állásharcai alatt, fejlödósüknek szinte
tetőpontját érték el, melyek eredményei még ma sincsenek
tú}szárnyalva.

Piutarchos pl. Sertorius életrajzának 17. fejezetében
}elrja, hogy §ertorius, a barbárok ellen viselt harcában,
egy alkalommal me§paranc§olta katonáinak, hordjanak
össze halmokba egósz laza, hamuszerű földet az ellenséges
tábor eló. A munkát éjjel végezték el" Kora reggel a fel-
támadó szél, a íínom porszemeket a barbárok táborára
hordolta. l}e Sertorius nem elégedett meg ezzel. Yágtató
lovakkal óriási porlelhővé kavartatta fel az összehordott
}ralmokat, amely a barbárokra szállva olyan mértókben
elvakltotta és köhögésre ingerelte azokat, hogy harckép-
telenné váltak és megadták magukat. Ez idöben ísmeretes
volt mar a várfa]ak mögött védekezők kifüstölésének módja
is" Kén, szutok, kátrány, valamint má§, ,nagy füstöt okozó
anyagokat égettek el e célból" A hajítógépek}rez is készí-
tettek olyan lövedékeket, amelyek lecsapódásuk helyón
összetörve, vegyi töltetükkel a levegőt megfertözték. Ilyen
rnódszerrel harcoltak pl. a pelopone§u§i hábor{rban a spár-
taiak, Platea és Bélium-nál, Krisztus előtt 431-ben. Ugyan-
tsak a Krisztrrs előtti 4. százaóbb| ismeretes az a gőrögLűz,
nely gyanta, petróleum, kén és oltatlan mész keverékének
elógetéséből állott. Ugyanezen keVeréket később, a t2.
században, a Saracénok használták igen gyakrarr, a keresztes
háborúk folyamán,

A középkorban, 1600-ból, a híres orvos és természet,
tudós, Leonardo Fioravanti di Bononia leírásában olvas-,
hatunk egy keverékről, illetve olajról. Ezt terpentin, kén,
asa-foe<lita, emberi ürülók, vér, stb.-ből párolták és. oly
rettenetes büzös szagoi terjesztett, hogy senki sem tudott
abban a várban megmaradni, ahová bedobták. Amikor a
török fenyegette Euiópát, Glauber Já,rros Rudotf, kiváló
vegyé§z (1604*1668) olyan gránátok készítését ajánlotta,
amelyeknek elködösítő, illetve kifüstölő hatása lett volna.
Ajánlott továbbá olyarr lövedéktöltetet is .- terpentin,
tilaj és sa]étromsav keverékéből, - arnely magától meg-
gl,ulladt vollra.

A napoler:ni }rábor{rk idején egy angol vegyósz tüzér-
ségi lövorlékeknek kóksayyal való töltósét javasolta. 1854-
ben, az angol hadügyminisztériumban gázbombákat mutat-
tak be, rnelyek kakcldyl és kakodyloxyddal (ezek borzalmas
szagrl arzónvegyület§k) voltak töltve. Robbanáskor a ki-
örn}ő foiya,ték meggyulladt és a környezetet is felgyujtotta,
miközben r§ér§§§ arzéngázak fejlődtek"

1,8§5-ben, Lord Dundonald adnirális, §ebastopol be,
vét*lónek }<ierőszakolására ajánlottao hogy a gránátokat
kéntryotirlrlal töltsék,
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Az 787Q-71:i nómet-francia háborúban, egy német
gyógyszerész verártrinnal töltött gránátokat javasolt ós
köte|ezte magát, hogy ezekkel a tiisszentésre ingerlő gáz-
gránátokkal egy zászlóaljat félórára harckóptelenné iesc.
§d a Javaslatot sem haszrtálták fel. ÁttttOiag az oro§z-
japán háboritban is több alkalommal lőttek gázbombákat,
de errevonatkozólag pontos adatok nincsenek. Yalószínű-
leg csak a nagyűrméretú lövedékek robbanásánál kelet-
kez6 _gázak hatását észlelhették.
, Frdekes, hogy a világbáborírt közvetlentil megetőző

években, egy nagyhataloh sem fordított figyetmet a vegyi
}arceszközökre. ]víinden katonai szakértői tanácskozáion
az a vélemény uralkodott, hogy a jövő hábortrjában a gáz-
fövedókeknek nem lese sernmi ielentőségük.

A világhábor(tban először a íranciák használtak izgató
gázokat. Nekik már 1914-ben volt brómeceteszterrel töl-"tött 26 nun-e§ íegyvergránátjuk, valamint ugyanezzel az
,anyaggal ós chloracetonnal töltött kézigránátjuk. Ezeket
,a háborír első hónapJaiban használták is. Ennek köveikez-
tében a németek is alkalmazásba vették a 10.5 cm-es ,,Ni''

látlan anyagí eszközök áItanak rendelkezésre, még oly
hatalmas ipari állanrban, mint Anglia, senr lehetett egyík
napról a másikra e vegyi gyárakat gázgyártásra átáltitáli
és tömeggyártásra bererrdezni. Ha pedig ez a tóny bizonyí*
tottan áll a tárnarlással kapcsolatban, írgy még fokozot-
tabban von&tkoztatható a gázvéclelemret A gázvódelenr
megszervezósét már békében, jóelőre ki kell építerri. Hiába
vannak kitűnö szakernberekn hiába bocsátanak erre a cólra
akár nrilliókat rendelkezésünkreo ha elkósetten történik ez,
§enrmit sem ér l

Az említett gáztámadásokon kívül a világháborriban
alkalmazásra kerúltek a gázhar* egyéb rnódjai is. Főleg
a háborrl vége lelé a gázrretők és árokmozsarak felhaszná-
lásával tőrtónő rajtaütésszerű aknavetés ós a pergőtűe_
szerü tüeérségi gázlövés. Az aknákkal történő gáztánraclások
voltak a legborzasztóbb hatásúak, nrelyek a világháborriban
előfortlultak. Áz angolok kb, 300 iiyen tárnadást intézl,ek
a nénretek ellen. A legnagyobb Lens-nól, 1918 március
i|l-én zajlott le. Itt :]728 ,,Liwens projektortJ. ós 920
,o§tokes'j akn*vetőt nrűködtettek egl.szerre, elektromos

srapnelleket, Iíl€-
lyek dtanlsidin sót
is tartalmaztak.
{Ez a"szem ós orr
nyákhártyált izga-
tó línom por volt.)
.Eeeket a lövedé-
t<eket 1914 októ-
ber 27-én próbál_
ták ki l§euve-C,ha-
pelle-néI, 3000 lö-
véssel. Bár a vegy_
szer csak igen rö_
vld idetg hatott,
az eredmény még_
is aváros bevétele
volt t Többet eze-
ket a lövedékeket
nem alkalmazták.

Agáztámadás
születésnapja 1915
áprills 22-én volt.
Ez a közismert
gperní |ekete nap !
Ezen a napon a
németek Ypern-
nél, Langenmark
és Bixshootelkö_
zött, kb. 7-km
hossz{r szakaszon,
100 tonna kl6tgáz1
ftfitak a szemben-

::.]al.

§

gl"ujtással. Ezek-
nek az aknatá-
madásoknak a
borzalnras hatása
a_bbanrejlett,lrogy
az aránylag'kis te-
rületre eg_vidőberi
lecsapódó és rob-
banó gázaknákbót
kiáramló harc-
anyag a levegőt
egyszerúen kiszo-
ritotta helyéből és
móg a gázá|arccú
felszerelt katoná-
kat is rnegölte. Ig1,
pI. 1917 október
24-én, Irlitsch-nél,
az r1. rr. ].2, Isorrzó
csatában, hár a
szélirárry kedve-
zőtlen volt, a 894
egyszerre kilőtt
aknával végrehaj-
tott gáztámadás
egy teljes elasz
zászlóaljat 600
emberévei (rész_
ben íelöltött gáz-
álarcban) lovaival

és kutyáival
An$übau e po§tál alkalrnazottak*ráirt:ff.f,irlég9ltalmi kiképzósben résaesltik- M{g a

,álló francla csapatokra, kik nem tudták mlre vélni a fetéjúk
hömpölygő fehéres-sfugás-zöldes felhőt. Csak akkor jöttek
rá, hogy miről van §zó, müor az már az állásokba jutott.
A hatás borzalmas volt t 5000 gázhalottn 10.000 gázsérült,
rengete§ hadianyag és egyéb zsákmány volt az eredmény,
a franciák pedig 7 km mélységben kiürítették állásaikat.
Áz 1perni fekete nap a legiobb bizonyítéka annak, mil_v
óriási hatást lehet elérni gáztámadással, amely ellen egyéb-
ként aránylag kötrnyű a védekezés, lta az felkészülten
hadsereget, vagy lakoságot ér l

Az első 3|áztámadás után arra törekedtek a kúzdő felek,
bogy megelőzzék egymást az újabb gáztámadások szerve-
zésében. Ezzel természetesen pfuhuzamban haladt a gáz-
védelem kezdetleges kiépítése ls. Az angolok csak 1915
szeptemberében tudtak vá}aszolni az yperni támadásra,
a franciák pedig csak 1"916 februáriában.

Az angolok Loos_nál lntézték első támadásukat, nrely
a németeknek nagy veszteségeket okozott, ha nem is oly
nagyokat, mint a franciák yperni veszteségei vottak" A néme-
teknek u. i. kezdetleges formában, de már mégis voltak
valamelyes gázvédelmi eszközelk. Az a tény, hogy ae ango-
loknak egy fél évre volt szüksógük míg első gáztámadásukat
megszervezhették, blzonyítja, hogy bár a hábor{rban kor-

alatt elpusztított. A gázharc ttirténetéree§LT1,'.rr-|iili,f
tás után vízsgáljuk közelebbrőI a harcarryagokat.

A harcgázok majdnem kizárólag §zerve§ vegyületeh,
melyek alkalmas formában a szervezetbe jutva, tetij<innOző
élettanl hatásokat fejtenek ki. A harcgázok javarósze szilár<l
és cseppfolyós és csak igen kis seázaléka tényleg gázíázistl
anyag, A harcanyagok gáz, gőz, fúst, körl, harmat vagy
csepp alakban fejtik ki káros hatásukat az élő szervezetie,
még pedig közvetve és közvetlenúl. A közvetett hatás a
szeryezet anatómiai kapuin át ({zem, orr. száj, torokt 1ég-
cső,tüdó) alevegő közvetítésével történik, a kiizvetlen pedig
a köztakarón, a bőrön át. A tudomány mai állása szerint
több ezer mérgező és a szervezet életét megszűntető kémia!
vegyület ismeretes, de közülük mint harcan1,,ag, csak kb.
tucatnyi jöhet számításba, mert a harcgázokka] szem}reil
támasztott követelrnónyek sorozatának csak igen kevés
anyag tud megíelelni, I6en lényeges, hogy- fajsúlyuk * leve*
gőnél nagyobb legyon, hogy a terepen rnegülheisenek és a
fedezékbe behatolhassnnak. Lényeges, hogy le}retőlegkö-
zömbós vegyhatásúak legyen, mert a kifejezetten savanyú
vegybatásrl harcgázok ellen lúgos, a kilejezetten lrlgos vegy-
hatástl lrarcgázok ell*n pedig savanyú vegyhalásír ax_vlrgok-
ka,l könny*n vérlekezhet az ellenség,
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(13)
* NeheZen tudonr elképzelni

"-- m$rrdtam -- hogy ön íó bíró
lehetne ilyen ügl,ekben, amikop
olyan pazarló a gombjaival.

** Ah : - felelte ujra moso-
l},ogva.- a tékoz]ó hajlamot ugyán-
attói kapt*m. aki a gombokat ad*
ta: szegén1, apá'mtóI, Drrncan §tc-
rrarttól, Isten nyugtlsztalia ! Á leg-
kivalóbb ember volt egész atyafi-
ságornban; legjobb vívir aa egész
Felvitléken, Dávid 6s ez annyi, hogy
az egész világon. J3n trrdom. mert ő
tarritott enEern. Bennevolt a Fel<ete
Őrségben, nrikor először felállították; i

mint más magánember, ö is menet-
be vitts hátán puskafelszere.lésót. l3izorry, egyízbtltl
a kírály is klvárrcsi volt a Felvidék vívóira. Kiszeme}-
ték apárnat és még hártnat. elkülclték óket London
városába, hogy az a legiobbakat lássa. Elvezették őket a
palotába, Ott két óra hosszat mutatták be az udvarnak
kardművészetüket. Egy íüst alatt vivtak György kiraly,
Karolina királynő, a hóhér Cumberlandi és sok más előtt,
nem tudorn kicsodák voltak" Mikor befejezték, a király *
{aki azonban mégis csak trónbitorló), - §zíve§ hangon szólt
hozzájuk és mindenkinek három guineát nyomott a mar-
kába. Mikor kijöttek a palotából, egy kapus fülkéje előtt
kellett elmenniök; apárnnak eszóbe jutott, hogy talán ő az
első felvidéki {rr, aki ezen a kapun átmegy és ezért a szegény
kapusnak me6 kellene mutatni, hogy ő kicso<la. A kiraly
három guineáját tehát a kapusnak adta, rnintba ez rendes
szokása lentre; erre a mögötte levő három másik ugyanúgy
tett ; igy értok ki az utcárh, egy penny nélkül munkájukért.
Van, aki szerint ez kezdte meg a király portásának jutal-
mazását, mások szerint atuaz ; az igazság, hog_v az első
Duncan Stewar! volt. amit hajlandó vagyok bárrnikor akár
ka:cldalo akár pisztollyal bebizonyítani" Ilyen apárn volt
neke,m, trsten nyu gos ztalj a.

^* Azt }riszern nem olyan smbeT volt, aki vagyont
hagyott önre -* véJtem.* Ez igaz - rnondta Alan. * Hagyot,t rám fedelet,
hogy meghirzzarn magatn alatta és még valami kevéskét.
§elcsaptarn üjoncnak, ami sötét íoltja jellememnek. Ké-
sőbbi jó időkben vagy mo§t keserves d,olog lterekeclnék
belőle, ha a pitoskabátosok rám tehetnék a kezüket.* ]t{icsotla ? * kiáltottam. - Hát az angol hadsereg_
ben szolgált ?

* §zolgáltam bíz én - mondta Alan. -_ Csakhogy
Prestclnpansnál átszöktem az igaz oldalra és ez a vigaszom.

I.{em tudtam megórteni ezt a nézőpontot. Én a fegyver-
ben való szökést megbocsáthatatlan becsületbeli szeplőnek
tartottam. Azontlan fiatalságom mellett is volt annyi eszem,
hogy ezt a gondolatolnst nem nrondtam ki. * K,etlycs
barátotn *-mondottarn * ennek lrüntetése haláL* IJg.y vai, -* válaszolta - ba megcsipnek, akkor
A]annak rövid gyóntatás ds hosszü kötél jut. De zsebemben
van F'rqncíaor§uág kiráIyának tnegbízatása, ami valami
protekciót azért jelent l

- Ebben erősen kételketlenr * mondottam,.* Magamnak is vanriak kéíségeim ._ §zólt A]an
:§záraeon.

---: Az ég szerelmérc embcr, *--- kiáltcrttam * ön szám-
:űzőtt lázadó. kattlnaseiikevény és a francla király embere -_

mi csábítja vissza ide. eblre az or*
szágba ? \)z"a Gondviselós kihívá*
sa nraga ellen.* E.i mit l * szólt Alan. **
Negyvenhat ótaminden évben visz-
sz4iöttem"

- De rni bozza vissaa, ió em-
ber ? - kértleztem.

- Tudocl, én barátairnórt ós
hazámért fáradozom * mondta. *
Franciaország jó hely, semmi kót-
ség, de én vágyódom hanga és rőt-
vad után. Van itt va]ami vagyonkám
is. Meg aztán mindig szegődtetek
nóhány fickót a francia kiráLly szolgá-

"''§T§ ölrtÉtúr+, latába ; újoncokat, tudod, eabizarry
pénzmagot is jelr:nt. Legfontosabb része dolgomnak főnököm,
Ardshiel ügyei.* Aut hittemn főnökét Appinnek hívják * mondtarrr.

-.- Igaz, de Ardshiel törzsúnk feje *- rnondta és ezzel
nem tett okosabbá. * Látod, Dávid, ő egész életében nagy
ernber volt, királyi vérből eredt, királyi nevet, visel és most
egy kis francia faluban él, mint szegény magánember. Aki-
nek sípjelére valaha r.égysná,z kard sorakonott, a2 ma,
magam szemével láttam, piacra Jár vásárolni Cs kelkáposzta
levélben viszi haza a vqiat. Ez nemcsak kínszenvedés,
hanem mepalázás is családunk és törzsünk számára. Ott
van a rokonság is és Appin leményeinek a gyerekeknek, ott
a me§§ze országban ketl megtanulniok az írást és kard-
forgatást. Appin jobbág_vai kénytelenek György királynak
adót fizetni. de szívük elszánt és ők hűek főnökükhöz; a
szeretet, egy kis n_vomá§, nreg talán egy-két fenyegetés teszi,
hogy a §zegén)i nép másodszor adózik ArdshieJnek, En
vagyok a kéz, Dávid, amelyik ezt továbbadja * és meg*
r^zta az övet derekán, {rgyhogy a guinsák tnegcse*,düItek
benne.

* Azok kétíelé tieetnek ? -- kiáltottam.* tíg_y van, Dávid, kétfeld ! * mon<lotta.* }íicsoda ? Kétszeres adót ? _. ismételtem.
.* Bizony, I)ávicl, kétszereset "* mon<lta. -_ Annak t

kapitánynak mást mondtam, de ez az igazság. Csodálom,
milyen kevés nyonrás keii ltozzá, De ez a rokonomnak és
apám balátjának. James, of the Glensnek műve; Jarnes
§le\Tarlé. vag_ris Ardshiel félLestvéréé. Ő g}üjti össze a
pénzt és ő kezeli.

Most hallottarn először James §tewart nevét, ame}y
később ol3ran ismertté vátt, felakasztása idején. Ebben a
porcben azonban nem ügyeltem rá, mert minden érdeklőtlé*
semet lekötötte azoknak a §zegény hegylakóknak bőkezű-
sége.

Ezt nemes eljárásrrak nevezem - kiáltottam. *
}in whig vagyok vagy ne.m sokkal jobb annál, tle ón ezt
nelnes dolognak tartom.

-- Ugy van *- felelte : te whig yagy, de úriomber 1 ee
a lényeges. }la a Campbellek átkozott fajtájából lenrrél, a
fogadat csikorgatnád, mikor ezt hallocl. Ha te volnál a
Vörös Róka Mikor ezt a nevet kiejtette, *- összeszorí-
totta fogát és elhallgatott. Láttam már sok r_norc arcot, de
sohasem láttarn annál morcabbat, mint Alanét, mikor
kiejtette Yörös Róka nevét.* Ki ez a Yörös Róka ?
tle kíváncsiarr.

* Hogy ő kicso<la ? *

* kórdeztem bátortalanul.

kiáltotta Alan, -- Nos, }tát
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nregmondonr ezt i§. ]Uikor a törz§gket Culltldennél szétvertók
{s a jó ügy lehanyatlotí-, a iovak csűelig gázoltak a legjobh
"észa]<i vórlren. -* Arclshielnek íízött vadként kellett mene-
kiilrric a lrtlgycken át *,feleségével ds gyermekeivel együtt.
l\agy vesződsógbe ieerült, rní§ hajóra szállithattuk, amikor
,a }rangárban rejiőzkörlött, az angol gazenberek, mert nem
férl<iie}rcttek éleíében, elkcboztá]< jogait. Meg{asetotíák
hatalmától, megíosztották trirtokaitól, elkobozták t-örzse
tagiainall íegyvereit, pe<lig harmint szfva<L óta viselnek
ícgyvert. Lehúzták a yuhát róluk "_ {rgy, hogy most bűn
skót seövetet hordani. Aki skót szoknvát vesz fel, azt trör*
tiinbo vetik. Egy dolgot még§c tudt-alr kiirtani. A törzs
tagjainak szcretetót főnökiik iránt" §zek a guineák legjoblt
bizorryítékai ennek. Ekkor jön egy ember ós beletalpal-elrbe
a helyzetbco jön egy Campb*ll, egy vöröshaj{r Colin rií
Glcnure -*

-_ Őt trivja Yörös Rókának ? ** szóttant közbe.-_ Nem akarod elhozni neketn br:zontos farkát ? *
kiáltott fel Alan szenveclélyes Igen ő az. Beletalpal
mondom és kieszközöl György királvtól egy okmányt, hogy
ő irgyncveeett ki-

jöjjenek el rnindenhova, §hól *§y §tewartot ki leh*t- éhez-
tetni ós egy viirösfcjű kxtya Carnpbcllt vagy{xba 1eh§l
}reiilt*tni l

--*, Alan "* szóitam .* ez sajátságcs lrirlénet é* dícsé-
retes is együtlrrl. I1n rrgl-an whig vagj.nk, ri<,r 32611 öriil§k,
hngr, úgy lcgl,őzl,ók azi az emberl,.

. Őt legyőztik ? *- hall*tszott. Ala* hangja. ** §enr
ismered jó} a carnpbelleket, még kevésbó yijrös Rókát"
Legyőzték: Nem: §em is turlják leverni, amíg vórc ki
nern öí§lik valahol a c]onr]roldalon" De ha cljő* a lrapjan
f)ávitl és akad egy kis időm és sz*badságom \-a{lá§ra],ra.
akkar biztosíilak róla, hogy annyi lra*rga nem lrid nij.r-r-i.
egész §kóciábaan amennyi elrtljtse lrossz&lll eli!! !** Alan }iarátom -- monrlottfiJfi, .-* iin vagv nei§
elóg mérsékelt, vagy nenr elóggó keresztóny, hogv ixrnl,i
barag<ls §zót mo§d- IJzekkel setnmit s* áyt axnak az crxb*r-
nek, akii Rókárrak nevez és magiulfiil sin*s Jraszna belii}t,.
Mondja el világosan *z ,,gész tijrlórrel*t" n Vairö§ Rrik:r rn.it

I

rályi biztos legyen
Appin kerülctei-
ben. §lőbb csak
zümmög és együtt
ól-hal sheamussal
*- azax James o{
the Glenssel, a fő_
nököm iigynöké-
vel, Lassacs}cánki-
szecli belőle, amit
neked már elrne-
sóltem, }rogy Alr-
pin szegórry köz-
népe, gaz<iák ós
kísgaz<l.ák, meg
kézművesek, hogy
facsarják ki a zse-
bükből a Inásor]ik
a<lót ós hogy ktil-
dik át a tengercn
Ar<lshiel és §u c-
§óny gycrekei szir_
ínára. lVlinek ne,
veztecl ezt, mikor
el(íször monrltanr ?

._ Én nenle§
cseleketletnek ne-
veztem, A]an ,--
ísmóteltem.

tet l aztán ?
* §e hclyos nrcgjegyzés. Ifár,itl nronrlta Alal, -.*.

Vaií:}:arr ós ténv-
l,:g, szievakklrl
setnrrril se *rtok;
anná! nagyolrb a
sira]on i Kr:r*sz*
ténvség szcmplrnt-
.]ábó] terrii! e§yí}:*
ként egószclr m.ás
3 r,élet:,,r]n_vcntr
vag;- talán egy-ál-
t,alán nt:trr vag_yok
keresztéri1-). na*
gyon a tr: lclíogil-
sodon vag_vok,

- Yélcmón,y
idc vagy oila **
}üOndoltam,
}ninden}r! tudjao
hogy akeresztén3.
*ég tiltja & r}o§z*
szírállá st.

* Ig;rz is -*,
ismerte el gúnyo-
§an, *.* meglát§zik
rajtar1, hogy í)gy
Carnpbcll tanitotil
Nagyszeríí villig
lenne az ő szárnuk*
ra és hasonszörűek
szálüára., ha rrel:t

léteznc olyan jelenség is, rninl amilyen egy legény prrskával
a hangalrokor rnirgött ! §e minóez neín tartozik a tárxy-
}roz. Vörös Róka, tehát a kövekeziit tette,

.* }fz ae * moncltam, * ezt beszélje ei,
*- Amikor látta, Dávirl, hogy nem kópcs megszabailulní

a hű jobbágyoktói tisxLességes {rton, elha|ározta, hogy
tisztessógtelen útoú éri el cétját. Ar<lshielnck éhen keli
halnia; ez vr:lt a célia. Azóia, ha valaki istápolja szám*
űzetésóben, nem veszik ki a }ába alól nag.vobb árkínálássai
föidiót, hanem, törvóny i<le, törv4ny oda, kiűzik belőle"
Ebből a célbót ügyvécleket, rendeletcket és piroskabátoso*
kat kórt tárn,ogatásrrl, Annak a derék nópnek szednie kell
sátorfáját ós ki kelt vánrlorolnia, a íi{rnak el kell hagynia
atyai házát, a }relyet, ahol §zülct§tt ós nevelkcdett és gyerrnck*
kora já,tékait űzte, Kik jönnek helyóbe ? }íezitlábas kol*
<lusok ! , György király füttyenthet az adőjáért; keve-
setrbel keli bcérnie ; vékrinyabban kenheti m€g- v4ias-
kenyerét l mil törődik minclezzel Red Colin ? Ha ártliat
Ardshiclnek, m*gvan a szívevágya; ha elraga<lhatje e
lrrlst vezérem asztaláról és kitépheti a kis játókckat az íí
gyermekeinek kezóből, akkor dalolva tér hara Glenurt:}:a !

-* Csak egy szót * szóltam bele. * Legyen meg-
győzŐ,dve, ha azcrk kevesebb aelót szedrrek, biztos, hogy a

-* lís magarlat csak kevóssel joblinak, milrt cgy közön-
sóges whig l - kiáltotta AIan. * Nos, alnikor {lollin Ro3,
ezt megtudta, fellorrt benne ,a fekete Carnpbell vér. Fog-
csikorgatva ú}t a borozó asztalnál. §al]atlan l Egy Slerrari.-
nak juttatnak egy darab kcnyeret és ő netn trrd.!a ezl meg*
akadályozni ? Ab l Yörös Róka, ha rin tóged egy§?er prrska-
vógre kap}ratnálak, ísten irgalmazzcln rrekeel ! * §ziinetet
tartott, hogy erőt vegyen haragjárr. * Mit gontlolsz Dár,id,
mit tett ? Az összes földekre uj bérletet hírrlet*tt" Azt gtln_
rlo]ta sötét lelkóvel, hogy hamarosan rlj bórlőkct kap, ákik
kiszorítják ezeket a §tewart és }íaccoll ós }Iacrob cialá<io-
kat, - ezek mind törz*cmbe]iek, L)ávid *- azlán, g*rriloita ö.
Ardshiel mehet kol<Iulni a francia országílt szólón.

- És -* kdrdeztem, * yni ]ett arÍ^n 7
Alan letette pipáját, rnely rnár régen elaludt és két

kezéve] átfogta a térdót_.
* Nos, * mondotta ** eat sohase találotl el l Llg_van-

,ezek a Stewartok, Maccollok és Macrobok, * akik tnárig
kótszeres adót fizettek, eg3*et erőszak folytán György király-
nak és egyet önkéntcs lrajlandó§ágból Ardshielnek,"* ioótl
árat, ígértek neki Skó*ia összes Campbelljcinól ; p*tlig
me§szire elküldött felkutatástrkfá, _- egé§zen Clyde és az
§dinbrrrghi róv vitlékéig * hogy kutassák f€1 ó§ §rótit§ák lel
a Campbelleket ajánlattéte|rc. Könyörögjenek nckik. lrogy

§zünetel |álrtott, }togy cröt Yogyen baragján
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n lllÁY lítvíürctl.r F6m&tolyo
<rerl*rzc*n;rolónal aurzlrlal út|a

I. t"§J}:z§T
§{*gynrr l*§suüttek a 3§1**s*k ** Aa *llnilu!ás -*- Az *lsí

vízroscállás .* A z*lll tavon

§dityen könnyü kis a,lkttrnán1- is az a szétszedhető

kaja,k" Aki neur ismer! jói, esodá.ikozássa], kéreli, hogyan
juihai e§zé}:e valakinek óppr:n ilyen törékeny jószágot vari-

v,izek haragos ogtromába bevinnil
Menn}-!t }ek*t tanulni a természettőll Az eszkimó élete

!*6nagyobkrrészi a tengeri ál}atokkal vaiíl küzelelemben

t*iik tl ós }rogy könnyebb }egyen a küzclelern, neki is gyor-

*an, könnyedón kell mozognia a rízen. §uórt lehúzta a
}ránrulatrr*an mozgékony fókáról a bőrt, a haltól elvette
*l könnyú halcsontot, m€fgyelte t halnak az alakját, a

esontokból formás r,áza1 készített s a nedves íókabőrt rá-
feszíiette. Feliil éppen csak annyi hézagrrt h*,gyva, hogy
esónatjába bújbasson. Dereka köró puha bőrt csavart s

azt a búvónl-iiás peremére kötve, derékig zárt légkamráb*
kerüIt.

krimmli vizesés

Áz eszkimó a természettől tanult, a németek pedig, a
rnodern kajak nagy gyártói, az eszkimóktól. A balesontok
hotyére oldható köté§ű, finom kőrisfa bordák és lócek
kerültek. a fókabőr szerepét a gumi vagy vászon vette át.

§gy hátizsák e-* egy hengeres c§omag az egésa, s a kéü

c§omagot szétbontva, néhány pere alatt kibontakozik az

olegáns csónak ,,csontváza'{ kőrisfából, A vázra r&bűzzélk
a gumiból és vászonból készült húza,toü, már csak a be-

saállásra sziikséges lrely nyitott. De tudjuk, t}ogy & vadviz
rnindegyre átvág a *sónakon, a felső nyilást is le kell
zárni. Erre szolgál a hullámtakaró, a gumival brevont, vá-
szonból készült, részben a b{rvónyilás peremére, részben a
derékra kapcsolt aárószerkezet"

Csónakjaink lábkormánnyal, hullámtakarókkal fel-
§u€íeive nár szép scrjában feküsznek műhelyükb€n. Jön-
rrek az utolsó sirníüások: a lrajó orrába és larába gumi-
légkamrákat v€§?ünku hogy kajakjaink, borulás esetében,

na merüljenek el.

Níenn},i kérdeaö§ködós, mennyi töprengésl §ányszor
trajoltunk éjszakábanyú}óan a rajztábla felé, mig idáig
jt_ltcttunk, §ok vizet összejártunk már, de az osztrák
§alzactrot, §nnset csak vonatrót láituk. Ki jári ott kajak-
kal? Megkeressük, beszélgetünk, kérdés kérdésre hull s a
felelet grindig más és más.

Végre alion vagyunk, Nem is akarjuk hinni, mikor
félnapi utagás utárl kibontakoanak a fenseges begyek.

Zel& rtm §ee * átszállás. Kís helyiérdgkű vonatra kell
ái,p*kolni, §zcgény kis tonat, a vágány mellett felhalmo-

?

.:+

§s*;1!ag*}*s R{r§eir*halb*§
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Befordulás a zelll c§átornába

zott c§orna8jaink hesyo krjzül alig-alig látszctt ki. Fut *
kis vonat a rohánó víz mellett és nemsokára Ro_qenthalhn
érkeziink, kajaktriránk kiinduló állomására, Csónakjain,
kat lepakolva tovább utazunk, a salzach születési helyét.
a Krimml vízesés megtekintésére. A. több mint
38 méter magasból dúbörögve lezuhanó víztömeg az ele
mek roppant erejót úgy tárja elénk, hogy gyarló kjcsiny,
sógünk önkéntetenül belénk döbben, Este Rosent,halban
verünk tabort, korán lefekszünk, hogy erőt gvüitsünk
az ismeretlen vizek legyőzésére.

Reggel mégegyszer átvizsgálva kajakjairrkat, bircsirt
mondunk a hóborította lregyekkel övezett, gyönyörü tátlor-
helytinknek s készülődünk a, vízre§zállásra. §{inderrki a
légnagyobb óvatossággal csomagol. A üzhatlan
csomagolásban még gyakorlatlanok vagyunk, lassan megy
e munka. Valahogy mintha nyujtanók a perceket, senki
sem tudja mi vár reá, milyen is az az idegen vadvíz.
Olyan ez; mint az ellenséges leselkedés. mikrrr rnég nlin-
den csak bontakozik, mikor a }oszálló e,stben e§y bokor.
vagy egy k6halom hirtelen felbukkanó körvonala ís el}enség
felbukkanásának hitét döbbenti elónk. Mélyen a ben§ónk
ben valami külön<§ érzés terjeng, talán r,ágy az ecldig még e 1

nem ért után, talán a félelemnek valami töredé.ke _-. nern
'tudoIh. Minctenlri lassan és nyugodtan beszél, niintha bei
sejében nem rejtőzne semmi lappangó órzés. Csónakjairr-
kat ogymásután a pa.rtra visszük, ahol a víz zúgása min"
dig az éppen lrennük bujkáló érzésnek megfelelő datlamoi
drldolja, most valami régi" gyerekJrorunktran ballott. tara
jos sárkányról dudorászott.

Az első csónakot már irrütjuk is, elijírás
szerint, a víz íolyósával szembe. A kajak orrát elkapja az
ár, néhány gyenge ellenhúzással is siettetve, a csónak
megfordul s már' rohan lefelé. Csak nagy idíjközókhen
tudjuk vízrebocsátani kajakjainkat. Mikor már yalaki a
vízre került, minrlen megváltozik. A lappangó, talán nyo-
masztó, tnlán vÁrakozó érzés megszúnik, az ellengógre
leselkedésből a. rohamba megyünk át, nincgen fólelem,
csak jóleső érzés, hogy erősek vagyunk, hogy hat*lmas
erőkkel küzdelembe tudunk szállni, a lapái ós tv*:ző
iznraink uralma alatt áll

Alig lratradtrtnk egy keve*et, a folvó mintha meghn16,
gudott yolna, hog}- rna$yaí zú,szlrí:vill. ü}asyar a,karattal
ds erővcl akarjuk legyíízni őt, váratlanul reáIlk támartt.
Táncolt a cstlrrak, hullánr.takaróinkorr átcsapott
a víz, msgkeresve rrrinden ki§ ltózagot \,1irrrlcrrki látta;
hogy al, előírást be kell tartani" sietve hortr.rk rerrd}w a
hullámtakar,óinkat" Gyönyöríi napsiit,ós . -- ltogy., rchalr
s c§ónak ^* tregyek, havasok mint álmok suhannak o!. Ax
álrnokból valóságra ébresztett e bőgölyök harla. Hr:lgy tuil.'
iók mikor kell az ovczőt kgményen h,irznj. m,iknr szlvbaj,.
ják büntetés nélkül a clrága ma,gyar vért.

De a gyorsan lef"rrtott ki}om4tcrck után lassan ők is el-
fogynak. Feltűnik Rrr:ck-lrusch § a zelli toba vczető csa-
torna kezelópontja. Mityen jó volt a rolra_nó vall*
vírzel egyiitt szaladni s m,ilyen furcsil most a ke-qkerry
csatornán a felfeléhalatlírs. A nádclal benőtt csatorlra egy-
hangúságát c§ak a mindkét olrlalorr r,óqesvé8ig ellrelyezeti
vízalatti cöl,ekek s az rijbót me6jelent bőgöI} ók ótónkitet-
ték. Óvatosan haladtunk a kétmóteres csalornán. }lin- '

denütt ütések csattogtak s csónakjainkban bőgö}ylruliák
felett Néróként trónoltunk.

Lassan eltfint a nád, tágult a borizont, befutrrtlunk a
tótta s az elónk tírruló saepsóg láttára, minteg_v paT&nc§-
szóra, le tettük evezőinket. Előt"tünk a györryörú,
zöld szinű tó heg_v*ekkel öyezett tiikre, mögöttünk a Gros -

glockner hófedte csúcga va,lami pazar iátványt nyujtott"
{ Folut&uuk}
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elellg€d,hete1.1ert kól-
lék, hogy saj/tt trta-
$ában is ég|en a csor-
kószélet irárrt lobogtJr
t(z. Igcn ! rna$asan

szárnyaló tííz, anrelt,
az őí§i ö§§zejiiY(ttcle-
\tr nrásrrk,bart is r:rő*
§§úbó, hat alrilasál!l}:'r
tudja varázsoltti B

cscrkészct tiizét.
Az órsvezctíirlek

rendkiviil kiirültekin-
tórrck kc]l lcnnie. Is-
rnernie kell :r, fitik
§zlve vágyát, órdek-
lódcs körtlket. szem
elótt ktlll tartania,
h<rgy ,.renrl a lelke
mindennek" és irrra
kell törelrednie, hogy
rend legyen a lelke
az őrs vezetósértek is"

A fitlk íllrgyon
jól ismerik Petdfi c
szavainak igaz§ágát.
,,tr{inden Dcmrrszthe*
ncsnél szebbgn beszél
a tett". §zórt kell az
órsvezetönek minta-
cserkésznek Ienlic.
I{ülönberr a fiúk
nemcsak, hogy nem
lelkeserlnek a cscrkd-
§zetért. hatrem móg
*z őrsvezet6nek ís azt

Vlagyar gyártmánr !

Gyó3yrzertár*kban kapható !

}la én őrsveIető lennók.. *

fiflen az örs!

Az ószi nngy
őrsvezf,tői pályáza-
tunkra beérkezett
munkák feiezeteinek
közlését az alá,bbia,k-
ban folytatjuk :

fla ón 6rsvezető
lennék " ..
.,. elsó dolgonr

ietlne az órsönr iag-
jtrit összeszoktalni.
hogy ne csak a csct-
kész,törvónyek pa_
rancsára, hanetrr st

valóságban is tesi-
véreknek és egy-
más}roz tartozóknak
tekilrtsók magukat"
Ezl e| lehetne érni,
gyakori kirándulá_
sokkal, sétlrkkal, tea-
estékkel, rnegbeszólé-
sekkel sth., nrelyeken
kizárólag az órs tag-
jai,l,erlnérrek részt.

&{egkezdeném a
többi őrsökkel, a cserkészdotgok ós tudornátryokbarr való úgy_
rrevczet{; ,,neme§ ver§engé§"-t. Az órs tagjai között is ren-
deznék az összejövetelekerr kiselrh versen_vckct pl. clsősegél3,.
morse, Kim-játék, stb. Ig}- a fiúk igyekcznének tatrulni. gyakorolni r
eldrném célomat; órsöm tagjai valanrertrryien alaposan képzeit,
jó *scrkészek lennérlek.

Órsihn valarnennyi tagjáva'I olvastatnám a ,.Magyar Cscrkészt",
mert a benne lévő cserkésziörténetekból és gyakorlali leírásckbói
iragyon sokat lehet tarrulni. {Koczián Jenó pály,ázatából.)

Fiúk szerepoltctóso
Ha már a második, vagy harrnarlik próbára készül az órsöm,

könnyen megy annak a meg|valósttása, hogy az őrsi tagok is vezes-
,§enek eg|y-egy órsi összeJövetelt. Az órsi összejövetel an_r,agárrak
,elrendezését, teíolyását már eJózóleg megbeszélném az illctó őrsi
taggal. A tanulandó úJ ilol§okat szinté:r ekkor magyaráznám el,
inetóteg mutatnám be, hogy az órsi összejövetelen abbatr már teljesem
Ilyenkor én az órsöm rendes tagjakéIrt szerepelrrék, azonban titok-
bán clnökölnék. Órsi összejövetel végérr pedig áz őrs elótt ttgiluánosan
taegdíesé,rném a firlt, külörriisen kiemelvc tevékenysé§ének jLi oidllát,
Az esetleges rosszat cscl, négvsrem!!ört kímóletesen kózöiné:n vete.
(B,iró Józset pályázat,ából,)

ilfityorr ör§v€zetővó kctt tennem ?

'' Az órsvezetó ügye§§égével, talpraesett iitlcteivel, találékorrr--
ságával i§en nagy mértékberr hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiúk meg-
kedveljék a cserkésa életet. Iihhez feltettlen sziikséges. hogy ún, milrt
órsvezetó, snázszáza|ékos cserkész leg},ek. Hiszen ahlroz, hólry az
órsvezetó csorkésztestvórciben a cserkészet tüzét 1ángtag.vujtsa.

mrlndják. hogy,,bort !

iszlk és vizet prri-
diltál.'Azórsvezeiórreknemcsak a fiúk tt,sti üdülésél,tll, kectvlcléseil*l
ke]l töródnie. halcnr tllsósorban t lelki sziikségltlt.eivcl is. íil,enk-óni
többször járuljon irz ílrsvezet,ó órsór,,cl lr szentg)í'lná§hoz és szt,rlt^
áltlozás}roz, l1}trt ií{t- ltrintltly,iijarr blitrali ]nol1dlratják cserkósz,
{ltiikról, hogr, ,,i,i rnulat_§iig. férfi-murtkt r. olt". {Bényi .\rihÉiy
pályázatából. )

.Lz igazi őrsrezető
' Szetn elótt kell tartatrunk, hogv az őrslezetőneli eggszeméIgbe;l

lcell parrrncsnoÁ,naÁ, á.s pajlrisnc k, hailuezérne,k és lcözkalonőnak, harólna|
és tásíuérnett lenrric. BerrngS fi-úk,ne csak a parancsoló íeljebbralílt,
lranem a veliik egyerl}ő ds 'óket-,.1$indenl(or te§tvdrnek tartó bartitot
lássák. §oha ne felejtse el, lro§§'"az őrs mcltlg összetartozanrlósága"
btlcsülctes lrrurrkája az ó pdldaarlásán ós cserkészies élcíérr íorrlul lrrtg.
Ne legyen korlátlan rir, hanern rrregórtö pajtris, inká}rb scgítsel, nritli
vezesión. F)lve le§.r-en : egy n!irrdenkiórt és ntirr<lenki egyéft. tlagá_
nak az őrsvezetórrek szenrólyót iltctőlt:§. hárnras a k{vánsáq:. ntkr
szív. mosol§gó art és tiszta slem. lIeleg szíve legyen, hogy az őrs
keretében áit a tet fiút iissze tttdjrr tartani, mcleg szeretettel meg,
uy€rJe lnagálrak, 1íosolygi arcir legyen, lrogy lsterr legszebb arlo-
niárr}a, és Óerts vidárrrsá{nrirrdig kiizöttiik mirradjolt, hog1, nrosolygl';
arr:cál iutljon parancsolni ,*- tal11rr helyeselrlr, }ra ezt a szót haszrrái-
juk : kérni - és 

"z 
őrs tagjai nrosolyo§va [udjarrak engedelnreskedni,

illetve adni, Végtil iegJ,eli tiszta szerne, hogy lrel5,e§en isnrr:rje fel azt,

az utat, amelyerr halarlnia ktlll az egyérri btltdrrgság, a harmonikusalr}:
társadalonr és enrberi tökóletc§§éA feld. (Radrrai l\íihál}- p{}y{2atáL,r!l.}

Aspirin gyor§an
se9il
me9hülé§nél,
rheumás ér mindenlé!e |ájd*l.

maknál.

ügyrljen azonban g Baye.-kercsll.
,e, me|y minden trblcttáa lálható

Bryer-kcrcsrl nélkü| nlncs Asp,rin,

BűaÉszET
A tltokzatos tábla

Ovodisták, elemisták, polgáristák, gimnazisták, Ito-
vács Pisták m€ghalt a §zekunda l Nincs többé rettegés"
magolás, felelés, lnclt itt van a bűvö§ tábla, felel az k{su-
séggel helyettünk, ha szépen megkériük. Tegyiik fel, a
tanár írr klváncsi, hogy,nrikor yolt a mohá.+-ei vé§z ?

lrjuk fel szépen a kérdóst a táblá.ra.
,,l\{ikor yolt á motrác§i vé§z ?"
Igy ni l Na trrár mo§t" Én tudom, te ,tutlod, <le ő nom

tudja (vdakire rá mutat). ,d tábla azonbán tudja, [,égy
rrly keelves, }íisikém, kórtt meg a táhlát.

Helyes ! Most pealig leí,örü]öm a kérdést.
Ni, ni l Rajta van a fele]et, íme, a ludós tábla, amely

axaz,t^"Lán, a/cí bárkínek fe}*i, I{érr}i:gu§§ rno§t. önök közü}.

Hogv szól a 9. tserkésztiirvétty ?
Feliionr, Letöriilöm. l'essók, itt, a felelet. Most még

érr vag_vok válarnire kívírncsi. Kérrlezzúk csak nteg, ki nern
mosoti- a közönség köziil ma fogat. Felírjuk. §ltórülji]lk.
Ejnye, ejnye. tr{ákos }tisi. }{írt félsz a fogkefétől ?" 'Jobb iesz, úgy-il" ha ncrn kértleziink többet. af.tól, *,

rava§z tábtától, lner' }nég küecseg itt min<lenl.

A dolog nyitja egy§zerii. A felcletet faggyrlgy,ertyával
előre felírjuk a táblára. Ajá_nlatos szürke vagy felolvas_ztotl
ós korommal keverl és összeg_v*írrt gyertyát használni, }rog.v

a felírás teljesen láthal.atlan legyen. A táblatörldstrél *

krftapor lrefógja a faggy*irírást és a fe.letet látha|í:vá lesz,
áa a- kiiilinsógct kórjük tel kérd{s fe}lel,ósére, akkor

a?,ilőr§ ögsreLll.szélt tllrsr,rnk kí;rdf,séf h:l-qzná"ijrlk rul*ou

E- *á
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jegyzetpapírra volt §ziik§ó§ az olthonban, azonna} kéz-
*1{*nói volt' 

üvegfestés
§ernrni külíjrrösebb íelkészül,tség nem kell lrozzá,

y:r! mindössze egy kis tisztára t-örült üveglnp,
fekete tus ós aa üveglap nagyságának megfetelő sraniÚ-
papirosra varr szükség az elkésaítéséhvz. Az üveglemezt
összetört ablakiivegből vág|uk, vagy vágatjuk a mintáuak
rnegt*le}ö alaii{rra, de elrontr:tt fényképlemezek is meg-
lelcinck,
_ }-{intának olyaní válasszunk, amelynél jól látszanak a
kórv*nalak (sziluett. Lelret magyaros minta szinlón a
,,§,fagyar mofívumos füzetből''), virág, koszor{r vag3, valami

jelenet, árnykóp, csak az a fontos, hogy a minta a háttértőt
élescn clhalárolódjék.

Ha a rnint.a megvan, az üveglapot ráhelyezzük .s vé-
kony (6-os ecsettel, esetleg egyszerú íróíoltal a mintát
átmázo}juk. Ae ecsetrc ne vegyünk sok tust, mert szét-
frrlyik,_{rgyszintén az ogy§uer befestett rószre ne ,,menjünk
vis§za" amíg meg nern száradt, lnert foltos ]esz. Ha azonban
az eiső festós után a rninta rnár teljesen beszáradt, íess§k át
rnóg e§y§zef-kétszer mindaddig, mig nem lesz teljesen tömór-
íckete, A munka köztren ejlett felesleges foltokat, hittákat a
negszáradás után kóssel vakarjuk ki, míg *z esetteges
kikr:pott yésaeket. többszöri átfestéssei és sok tussal ti:ntet--
hetjiik e!.

§zze1. a kép kószen is yan, most már csak a mrrnka
összeálliillsa van hátra: t. i. hátteret készítünk a kópnek;
a kóp nagyságának megfelelő stapiollemezt egy kissd össze_
gyűrve a kép íeste|t o]dalára hci§?zzük, s hogy aztán igy is
}narad.ion, az eg,6,szet bekeretezzük]

fizi-Miska.
Ellenzős szalonnasütő-nyárs

Á ,,Holló"-őrs téli kirándu}ásra ment. A hó rnár et-
*lvacll, csak if|-ott fehérlett még belőlc egy kevés a domlr-
}rajlatolc alján, ahcl nem érte a nap, Yégefelé járt mar a tél
§ ezen & napon is széperr sütött a nap, éppen kirándulásra
való it!ő volt, Reggel óta hosszú utat tettek meg é§ dólre
utindnyájarl alaposan megéheztek. Kerestek tehát ogy
napos, vérlett. he}yet, előkerüitek a hálizsáltból az ebédre_
vaiók. Legtöbben szalonnát hoztak meg teát, mert ha sütött

ellenzös nyárss*l süt{rtték a sza}o:rnát, .--ly*

Hajtfi, rnínt iratífiző kapocs
§tlkszor eiő-

fordul, hog_v* kis
papírlapokat

}<ell egymáshoz
erősíteni és fü-

eőkapcsunk
xincs. Iiyenkor
}egkisebb drót-
hajtú is jó szo}-
gálatot telre{.
Meghajiítjuk a

kép szerinti
rníidon és rnáris
haszná}hatjuk.

-W*-

is a nap, meleget még nem igen adott és íelfért még a fűtő-
anyag bsliilről is. Vala]<i azt, ajántotta, hogy süssék meg a
szalonnát, s miután az ötletet egylrangulag elfogadták,
§yor§an összeszedtek egy c§omó rözsót és meggyujtották a
tiizet. Kisebb-nagyobb ág4kból nyársat készítettek és
keedtók sütni a szalonnát. Itt aztbtt vott egy kis lraj. Ha a
nyárs rövid volt, a tűz a keeüket is ógette; ha hosszr! v+lt,
n€ghajlott a szalonna síllya alatt, Lajcsi, az őrs ezernesiere
segített a bajon. Eg;-.- papírtl<lboztlól kivágott cgy korongot
és ráhúzta a nyársra, így a korrrng mintegy ellenzőül szol_
gált és íelfogta a í.űz sugárzó melegót, me}y e}őbb a kezet
órte" Igy egy rövitl nyárs is rne§felető volt. A társaság többi
tagja is sietve kiivetie a jó példát ós aztán rnár mindig így,

§ziiksóg volÜ*"
de d,rágán adják"
Veltek néhány fil*
lórórt egérfogót spista rnár rnirrt
hasznos szerszá*
mot hozta vissz,a"
A csapattitlrár asz_
tala íölé kcrül[ :re
új jeg_vzetpaplr-
tartó. Mint a lrlcl-
lókelt képen lMn-
hat-jírlok" elvágIa
az egéríogó lecsa*
pódó clarabját és
ráhitzott egy ía-
hengert. Be is fes-
tette a ,,§zerkeze*
tef' és a legüjahb
,ripari munka" ott
díszelgett az asztal
fölött. Ha tiszt*

!
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Srz§3Í, l((
Éz az a kívánság. amiért ma annyian imádkózunk. Csak akkor lehet baldcg va!ósággá, h;r órtc rninden *rőnkkel har-
colunk. A szebb iövő valóra váltását nem *legeffi':annak nagyreményű zá|ogára, a rno§t nőveked§ nemzedékre bizni,
hanem azt már rna rrcg kell alapoznia a matyar szül6knek" Legfontos*bb teerrdőnk éppen cnnek a most nöyekedő
iíjrl magyarságnak, gyermekeinknek a iövóre, ai életre kászülhetését biztosít*ní, hogy mind*n gyerrnek képességeinek
és készségének-megfeleló pályára kerülhessen. Biztosltani kell tehát gyerrnek*ink rész*re azt az any*gi alapot, mely
tovább tanulhatá§unkat lehet6yé teszi" §nnek legkönnyebb módia az, ha a gyermekei iövőiét. szivén visclő szülő

&iil 
^ 

Cserkészszövetség szerződé§§§ tábor§xá§i biztositó inlézeténél: *

Magqarű §\irztuóffi §ntw*tná§,
szeretettel intézlk. A tanulmányi-segélybiztosíásnak íeltételeirő! rninden érdekló.
Magyar Élet és !áradék Biztosltó lntézet nn. sz. Budapest, Vl;'{qsissy út8

1

hol a cserkészek ügyét a legnagyobb
d6nek készséggel ad felvi!ágosítfut a

', .u A Mag}ar Csarkész bátásan köszönl azt
a sok húsvétt jókivánságoí, amell}el ,sz

orság és a vildg mladcn tájúról eltralmoáák. "

Az 1905-$S. óvI eszperantó nyelvúanrrlóol' nálvázat ercdménveként a szövetséÁ által
itaÖltott csapatvándord{jat a 824, számú
rtipesti Jókai- Mór cserkészcsapat rryertc el,
9--ponttal. Második a 611. számú váci Szcnt-
Jó-zseí csapat. harmadik a 957. sz, török-
szentmikló}i WesseIénl,i 1Iiktós cserkósz-
csapat. Az cgyéni ver§eny első díját Gulyás
Mihály, a 824, sz. tljpesti cserkészcsapat' tadia nverte. A leve]ezési vándordij neln
kfut kibsztásra. A le_velezési pál},ázát e]só*
epvénl dliát Serénvi Arpád. a 80. sz. zala-
eiórszeÉi 

-c§apat tágia nyert€, .rz 1936/37.
6Úl Dálylzat{rlron résávennl óhajtók a pályá-
zatiieliételekért 1937 május 31-ig a Cserkész
Eszperantó Körnél jelentk'ezzenck. (Buda,
pe§t, V., Nag.v Sándor-u. 6.)

A budapestl 46. sz. ,rKaplsztranól Sze,nt
Jánog" cserkészcsapat órsei a Pi|is hegysógbe
rendeztek portyázást : a port.yázási rttas|lást
nálcákra róva kaptál< meÉ.', Lgngyelorszáfil ^tevelez6ii ! Ltarát,i lcr,él-
váltásáink meqkönrrvítése, q§ltése s nyil"
vántartá§ba vétele érdekéb6r a 1\lagvar-
Lengyel Cserkószkör vezetóségc íclkéri a
Ievelózöket. hoÉv levelezőlapon mielőbb
jclentsék bó úgy;áját, mínf lengyel levelezó-
társuk személyi adatait. --- Ugyancsak je-
lentkczzenek mindazok. eklk €ddl0 móg
lengycl*kkct nóm l§vcleáek 6s lcngycl eímot
tkaínak. Irják"greg a kövctkező adatokat:
név. óletkor. íqElalkozás, nvelvtudás. ér-
dekiődési kör, 'lákclm. Irni- magyarul is
Iehet, válasz azonban mindenkor lenfll,elül
Jön l- 

r\ báesalmásl munkáslliak ői9. sz.,,Tomoti
Pál" érgek cserkészesafnta, mint IJácska,
clső falusi csapata ez évben ünnepli me§
10 éves fenlrállását. A vármegye kultúrájá-
boz méltó ajándékkal akarnak hozzájárulni:
ilsszegvüitik csonka-Bácska eredeti nép-
dalaii-é§ néptáncait és azt könyvalakban
kiadják. A íiúk már. lelkesep_,dolgoznak
ennek az érdekcs murrkának sikáre érdeké-

-,ben. Jrlliusban 3 hete§i.történbtitáborba
szállnak a fiúk, ame]y ]'alait Tomori Pál
bácskai szerenlésdt ielenJtik meÉ .történeti
táborukban és Bátán kercszlül- Mohácsra
vonulnak" t.

Elveszeít március 24.én a Cserkész-
parkban va§y a következó útvonaion:
Cscrkészpark - 

Csillebdrc -* Budaörs *
Tétényi i6tér *- Kelenföldi p. u.. esy ezü§t
,,Doxa" zsebóra. 1,{a valakl meglalálla5
értesítse tulajdonosát a következó cJmen:
Országh Jenő, Gl,ór, I(orvin-u. l0.

Bólyegnap lcsz a pesti Vigadóbatt május
8*9-én. A ,.Pannoni Réjycgcgyfsiilcl" 20
éves fennállásának emlékére rcndezi a
Magyar Bélye§§yüjtő §gycsületek §zijvet*
só§e. Felolvasások, előadások, alkalmi le-
Iretűzések, emlékbótyeg é§ bdlye§vásár teszik
emlékezetessé a napat.

L6gi eserkészesrrpnt uIakrrl1,1ngliáhan.
Plymouthban megalakult Ánglia első lógi
csenkdszcsapata, amelynck tagjai te}jes re-
püő kiképzésben részesir]nek a pil,rnouthi
hadirepülótéren, Eddic tizenlrároni iserkész-
fiú nyerie el a cs-erkiszek repüójelr,éuyét,

*. |i"i3;.,:i:1 :1,] íJ i,,iil;"f §' l,il : g lí § i
Szcnt Lőrine középiskola a lé§ü$;-i minisz-
térium támogatásával pilótakiképzésben rd-
szesiti növendékeinek tisztképző c§apatát,
A oéldát l<ét másik közópiskola is követte:
a rbsseIli, amely saját rciii,lóteret éplttetett
és a highgatei, amelyttek repülógépszerelő
műhel_vében a lrgi haderó szakértói okta'.ják
a diákokat.

A lJagy Kalanil. (Légv rósrn li a tím,t
anrtak a filmnek, amelyol most peíge§_r3k
nz lIll\í,t lllmszínlrórhnn.,l íilm íúrova.r t-ú4ifa,

esprkfsz.
nz ()I{NIA íllmszínházban. ;\ lllm

t Csónakot !s a cserké*zb§ltból! J}tasyar-
*rszág *cyih legnagyobb c§ónakó§}liő g},*.

rának a ,.Bába" c§ó$*kér}'{§ü*k, totábbá a

,nagyar ös5Zekaith*tó ,{xtlticsönakgyátn*k
képviseletét a egetkósrholt átveite § igy a

!ö'.,ölren valamentlyi §r}$ri§só§lklajtát s azok
felsz*telé,qót a ü§crk*§ubclt rninden budx.
Jrcsli ós r iiiéki rir',k!a úr!án hc lehet szt -

r*zni.

nrugfar cserk6szrezrtő vógnáo. A filllteí
lntiden cstrkósz rucítnózhctio ltu tirztn. szóp
óltezeící Íitres. lilőnd!n rtz. í}nruia ntor,gó-
kópszínházo llurlapert, TIII., §ölcsoy-lt, *.

',Pátyázat, lre!kértek betirri*lket a kiiveik*zti
scrck köz!ésérr:: .,§önczől János kij,nyrr-

ny§mdavá]ll}ai r-,á!_vizaíot bíídoi *k1, 6-ía,
nártl. !5-re, hiisök lrapjára írt hazaíias iiiú-
sági, s,zllneklatr,:kra,

Legrlth páit rmüi ek jutaimazására es:i h(:
ccíliiíY(t. áijt, .sv íényképe,zösóper íII. dij}
é:i ót iijúsíigi regót:,t (IIl. díj} t,i}z ki. Üéi,
hory a díjat nycrt vigy rnegdicsórt ;zónok-
latok könyvalakbalr is me§jelpnje*e,k. ez€rl
a beküldijtt nrővek szerzfiit kóri, hrlgy a l*s-
nrcsse*bbrrrenő jügökat adják lneg, l1atárir!ó:
nrájls 1. Birllló-bizoti§ág hárixm *kl. tna-
sy&rlanúrt}iil á}l. .}eligés pályáratr;k *.lá!:bi
eirnro kiildentlí,k. {Válaszbólvee.}

§iinc zö1 "lán*r *yomdar,;i1l:rlai, Fg] só§a jla."

Cserkósznap a Dobogókön. Indrrlás mÁjus
2-árr regf;el'7 órnkoi a }lagl,ar Túrisla
Eqlesiilct' székházát,íl (I]uda'pesr. \' I l,l-,
JÜsef"utca 23.1. hz aut,ó}rrtsz]<öltség (Pilis
szentke-reszli§ 6s visszá) ós a ré§z}-é1,*li díj
eg\,üttesL.l] 2 rlenÉó. i,-.el§ilágosíLássa] izive-
sin szci,:;',l a icndező it0. sz.*HolI,il ]tlll ár
cs.-cs.. á §l" ]', §, c§.-csapatn.

Cserkót*iinn*pólyek: A gyóri cs€.ké§u-
1,52pniok nlAt,sikcrit iroda]mj eslel rettdep-
teh. - ,\ sirícrli 82. *z. ..7.rinvi" ós a
lrudapeslt lt19. sz, ,,Török (il,örg1," cscrkósz-
e.apátrlk (,g),.cg§, jólsikerü}t ünnepell5el
számoJ!ak [t, c.crkiszmuirkájukró'l, - A
keszth.:lvi 38ll, lz. ,,SzenL Imre" kiscserkésr,-
c§apal alal.'rsi iirrrrepéll,in huszottkellcn
*.ei,Í*k kis-ig€retet. lrarmincan tet,tek nagy-
i§ór§trl!. ós Ói rr,ionc tett cselkészf<t§*flil}ítt&t.

r Cserkéseb*llt, a Rákóozi úton! A Baro§§
térl köztekertósí' központ közvetlen közelé,
ben Bldapesten, a Rákócrl út 67. sz, alatt"
mátus elelér nyllik * sserkészbolt úl buda,
]pP§tl liókta, ,mely g vtl., VllI., lX. *s X. ke,
,rü|otek, valamint a Ke|etl pályaudvarhoz
k*p*solódó környék cserkószelnek közlekg-
désl költségelt van §lvalva . l c§eíkó§zlroltl
,r,ásárlások alkalmávai meÉtakatílánl § í}z,

,átiat i§ a beszerz€st otssóttbá iennl"

A Slmon tlábor q,serkészottbon Miskolcon.
A misknlir reflrrnltirs fögimníziumrlel cscr,
készcsai:lta .tiagyl*lkii §le*eniisátói, Sinmn ;.'

§ábr;rtól hai*lmas ö§sz.ög9t örököli. nbbij]
építetté,k iel ,kiilöníriió otthonukat, a ,"§intln
fiábcr *serkÉsí(}1tho*i". Á iiúk szorgos rnrrn-
káva1 isyikrlzl}eil írg:, m:agái az ott}rrxt,
minr kiir,:tytikét rninó1 jollban, kir:si:los,ítan.i,
Móg uta; i§ ké§iríltllek }tozzá, hogy , |,RVíl-
sri sá r ** ,piszkitsa lie r l;:lio§aii;ir i:iilii,!ól,
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§yöngyösön levö háronr npróilestpnt, össze-
íogott és műsoros dóIutánt rendezctt, hos!,
egy kis pónzt szerezhes§en a szcgénl,sorsíl
apródok nyári tanyázására.

lll ÉRorxElr
TÁbod naplóm című könyvecshe, mely

1.-- pen§6ért kapható a teszpréml Piarista
gimnázium cserkészcsapatánát valószírrűle$
\ieléxlít, mert a szigligeti tábor minden
érdekességét tartalmazza.

AJánljuk GrAtzer Józset könyvét. A2 elrne-
, áport a megíigyelóri és következtetési adatok
I szálait tarta]mazza. A keresztrejtvény-íüzet
pcdig rengeteg ilyen rejtvényt tarialmaz.

Cserkészvigjátók. Zoro és Huru, mint
qserkészek címü 1,ígjáték megrendelhető
Acs Sándor cserkészparancsnokná! (Burla-
pest, V, Nagy §ándor utca 6.

].'mnnÁs
llllvel gyakoroliam a teladást, zász|óval,

vagy lónlkán készü|éklrel? lle yan fúni,
ká.s kószü,lékcd. a,kkor irrikább azzaí sy,ako-
roU, mert eflnek a sy,akorlnti ,életbetl is, hasz-
nái' velreted (postarr,, rövi&rrrllámú arrató,í
nnnrnkárr,ál. katonai szolsálatod atatt). De, ha
íónikás kószüléked, njtcs, gyakorolü síprlal,
va,gy z;isr,lóvai. Ezek a míldszerek is alka4-
mnsak, nrt*. hrl§y ,ir rno,rze ietadást a gya-
korl* tban €i§xiilt,ít§d.

.r}lotze, zümmiirlő és csőbúgó,ké§zítésénck
lclrása jelertt mcg rr ,.Rádió Élet" 1937. már-
ciu§ lZ-i (tX. dvf, ll.) sz.Ámában.

Ptrm fiofze lászló, Ne használirr,nk
e§ysz,ilíl, piros morz,e zászlőt, Rrrssza,ka,ratú
e.tmberek úrasznólatának céü[t ió}rerna,§ya-
rizlnák, lla a piros morzezásai!ó közepére kb,
20 cnr átmérójü fbh,ér kórt, vagy átló iíány-
b,afi 4*5 cm szó]les lehér cMkot varrunk,
ugyano}ya,n jó,l megiele! a *élnak.

.rrl 
"I 

frlr
oúc"kérrek hrsbrIló|r

vtztc§ERKÉ§z
§a§znált kalatot §zeretúék vátárolnl, bol

keressek llyent? Járd véEis a dnnaparti
csónaképltó céseket és csónlalcházakat, Csak
szenrél,yes ikutató mu,nka eredményeként le-
bet rne,gíellelő illlapotbarr levö ltasalált ka*a-
kot találni. Yíw,íz,t azonban arra. .hogy a
bas,z"ttdiif ih:aiak ,,m$s használható" is legye*.

mADÁRI§MERET
Többiaita madár étetét lehet tavassza,l

mesiigyelni,a tlárshegyi §serkészparrkban,
tlogy m,etryEk ezek a madarak, rniló'! ,lehtt
negismerni ő,ket. fii[y&r az életük, érdekes
ielrás keretében m:e8ta,lá}hatjuk a ,,Magyar
Cserkész" XYII. (1936.) év{olyam;iban a
l9-2tt. száín, 48. sídbjlá,n.

§zEmAro§-zÁ§zLÓ
illlyen a gzabályos szemtíor.zászló m§-

í€té és g szlnezése? A szemaíor-zászló
m§rete 40X40 cnr. Át}ó irányban ö§§Zevarrt
piros ós iehér vászorrból készü,l.

JrLytNY§l( \

Örsl-állrt |*lvényeket, c§apatrnonoE,famí}-
kié,t már, ncgyven íiiltérÉrt kószút csinc}s kivi-
te,lbpru lcabátra illeszthetóen, Peií}iser KárOh
ötvös, öresc§erkész. (Budapest, XI, tlorth1,
Mikllós írt 28.) Készíi ,rnég ötvós ékszerek,et,
kéze}ösfinbokat s{b._t.

§oK§zoRoslTÁ§
tlogyan tehot *óppel lrt szöveget 50--ób

péld{nyban sokszorosltanl? Az irógéplre
,,flekto$,ritjf .sokxaorc,srltó sza,hg"_ot teszíi;rr*,
flzztl irjuk !* a soücszorosíta,ndó §zöveaetgcy pé}úá.nyban jó m,iítósé,cú fehó,r pap{rra"
H,a a _sokseorosítasqn ralz is varrr, azt to}}ati
ke,ll m§snifizíilnunik u,syarrcsak,,hekiosfiáii
.srrkszortlsító tintával"' oépszalasot is. tirrtát
is lehet töbt szírrben lkapni, lgy a sokszorc>
_§ítás Ie.het töttlxzlnű, arnit egyszerre l,ehet,eh6zni uey,anarró} a pap{rrdtr A ienti .módoqr
solr-szorosító szalag8a1,leírt, va,gy dsokszoro-
sító tintávaú. r,ajzoi,t (jlletve írt) pafitla,pot az
lrásával íáfektetjük a .hektográf].sokszoro.
§ító ma§§zára." f.z íél vagy egé§z .ív papír-
ilacy§ású vászonra lelkent,slicerjúes rnal§§za.
lla na egy példányban sokszorri*ító tintáva}
ír( szöveget exy-két percig a masszán hlgy-
Juk, a papírt lbvóve, a szöve8 (ra|jz) rrega-
tívja radta rnarad a massz.árr,. Érre a nega-
tLívra rá keü iektctrr,i és elsirnótani a tiszla
§apirt, aztálr lehúzmi. lly rnódorr 50_--6t} iót
olvasható léildály lhírz}lató ,}e. H,t a fta§§zára
§dk paprrszálk1 rakódik rá, vizes szivaccsal
le kell mmnú s ra ,,lehúzott példányok" isrnétjól olvashatók l}esznEk. A nrassza kb. 24 őta
alatt magílba sz,ívla a sokszarositó tinda a.nya-
gál s, ejkkor íri sükszorosítást lehet rajta le,
húzni. Az egész berendezés: szatrag, tinta,,
ma§§z-á, 4*-5 rpotw.óbe ,kerü}. Kapható a aa-
syt}bb papírkere$kedósdkben

BűVÉ§zET
Ilol kaobatot olyan könyvet. anely bl.

vészmufatványot telfá§ál tartalmaz?,a?
Nern ,kell me§§z.e manned. llyen könyvekét

vásárolhatsz a Cserkészóoltban is (Budapest,
V, Nasy §ándor_utca 6.) Ezek a kónyvek a.
köve,tkezók: 1. Büvészet könyve, ára 3.*P,
2, 108 bíívészmutatvá,rry ára l.- P.

olcsó vagyok, mlntha nragad készltenéll
,,E§zklmó ka|et."
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Társas utazások a Jamboreera
A Magyar Gerkészszövetség utazási iro

dáJa a Jamboree alkalmából a követ_
kező 3 |íajta társasutazást rendezi: a)
Lrrxus autocarral. Indulás július 24-én
Budancstról 6 órakor. Récs -,- Salzburo _j\{üDc}en-Augsburg-Ulm-.StuttRart.' A
Necker völgyén haladva l Hei-delbcrÉ-
Mannheim (Ludwlgshaíen FWorms-Main z.A RaJna völgyén végighaladva; Koblenz*
Bonn._Köln-lJüsseldorí-Amsterd am.
Jtilius.SO-án délelőtt autókörséta Ámster-
dam megtekintésérc. Délután szabad rendel-
kezésre. - Jtilius 31-én kirándu]ás l-Iaar-
lembe és a Jarnboree megrryitó ünnepségére.
Vissza Ámsterdamba. - Aus. 1, Kírárrriulás
Zandvoort tengeri íürdóhet_vre, déltrtán a
táborban, Yissza Amsterdamba. - Aup. 2,
lndulás AmsterdambóI 8 órakor : Leidön-
Hága -- §chevcningen - Delít -- Rotter-
dam -_ Bad Emms, Bad l{assau*Wiesbaden* Frankíurt A/I\1. -_ AuÉ. 6. Híésznapos
tartózkodás Nürnbcr§ben. Redensbure -_-
Passau *- Linz. * Aue, 8. Wfenben 1béd
é§ tartózkodás 4 órálÉ."itrkezés Budapestrc
10 órakor. Elhelyczés és élelmezés mindenütt
els6osztálv11 (ném luxus) száIlodákban és
éttermekben, egy. két vaAy három áíyas
szobákban, fürdőszoba nélkül. Az utazá§nak
ára telJes ellátá§§al, azonban ítalok nélküt,
borravalók. be|ópési dIiakkal. vczetókkel.
vlzumokkal (azoriban írticvélk8l&§óg nélküli
46O poag6. A végleges jelentkezéi határ-
ideJo l937 jtilius l. A jelentkezéssel eíy-
idejűIeg beíizetendó 100 pengó, a fenn-
maradó összeg egyíorma iészletben fizet-
hetó ápr,, máJ.. lrln. és iúl. 5-ig. Késóbbi
jeIentkezés esetén a jetentkezés napjáiA
esedékes részletek fizetendók le egy összeg-
ben. Az utazásl iroda fenntartJa magának
azt a Jogot, hogy a jolentkezés sorrendjében
íogaüon el rdsztvevóket és az aufottu-szck-

ban saiát belátása szerínt ossza be az üló,
helyeket. Fenntartja magárrak azt a jo§ot,
hogy az esetbetr, ha nem telnék ki eg1,
il|etóleg több autóbusznak az utaslétszáma,
úgy az utazásl rószben vagy egészben leg-
késöbb 1937 júiius 3-ig lemondja. A, Jelent-
kezésnck tartalmaznia kell a jelcntkezó
nevét, születési helyét és évét, pontos lakás_
címét, állampolgárságát, foglalkozását és a

cserkdszcttel való esetleícs volratkozását, -b) Különvonattal. tTtiiany és ldőbeosztás
azollos a magyar hivatalos cserkészcsapat
utazásával, azaz július 28. Indrrlás Buila-
pe§tró]. * Jtilius 2l). Az osztrák szövctsÓÉ
jubiláris táborárrak ryegtekjntése Salzburg:
ban. - Július 30, Erkezós a táborba. A
társasutazás résztvevőit vivó vasrlti kocsik
tovább mennek a,Jamboree-tábor közelébcn
Iévó zandvoort tengeri íürdóhelvre. clhe-
Iyezkedés ott. _- JÜtius,30-tól duÉ: l3-ig
tartózkodás Znndvoortbrrn mlndentóle pro.
gralnnr lrregkötöítnóg nólkül. Zandvorlrl dsa táborhcly között autóbuszösszeköttetés
lesz, tigyhogy a tábor bármikor könnyen
megközelíthetŐ. (A táhor látogatók rószére

. na1lonkdnt 12-8 óra között'icsz ll},itva,}s Árirsterdam, Haarlem, Há(u arrtóBuszori
és T-illamoson könnven és olcsón meÉköze-
Iithető. Az autóbÜsz, villamosköttséEek,
valamint a tábor belópti rl{ja a részlr€teli
díjban ncln foglaltatrrak bcnilc, - ÁuÉ. t3.
Indulás a táborbril, illetó,lcg Zand§ooitból,--- Aug, _14. Nilrnberg nre§tekintése. -.Au4. 15. Iirkezés Bu<laoeslrc. .--. Elhelvezés
Zaridvoortban elsdosztiálvú'lnem IÚxusi
szállotlában, egy, két va91, hárop ógyas
szobákban, fürdőszoba nélkül. Ele]nrezés
9gyanott, italok nélkül. [-tazás III. osztályír
kocslkban. E]elmezés útközben a külön-
vonattal utazó c§erkészek élelnreaésével
azonos. Az utazás ára; teljcs ellátássat,
azonban zandvoortban kíilón költsé{ek
nélkül 400 prrng{i. .- c) l(ülönvonattat
haarlemi tartózkodás. Legfeljebb 50 igazolt
cserkésztiszt é§ öreqcseikéiz részéri e.z
títazási lroda a holla-ndi cserkészszövetség-gel karöltve szállást bietosít a haarl§rfu
Kcnnemer Lyeeurnbarr, szalmazsákos ágya-
!on, (Iigyéni takarókat stb, ki-ki maga visz..)
Elelmezés ugyancsak az intézetben, Egye-
bekben minden részlet azonos a b) alalti
utazá§§al. Az utazás ára $00 pong$"

Holland cserkése*k osztogatják a .larnböree
meglúvóit

ál



lND§N
,

C§§RK§§Z
n

tHNYK§pHx,

MERT Az űJ

Pox
2 I§oCHR§M FlLM M §L

* nÉprungysÁG 4x6,5 cM *

í§fi(l0 ptllfiü
l'llllfftll t0l0§tfi(ÜIlilail nnrnRtú l

t
23



Tnvasx
Rngyogó sxép lavase,

lrn&dkoxtnm éded,
üOlyx, |e*:sk**adár,
Va*a* yi*szatédecl.

'TarLe vadvirág}ól
lllatos a határ,

,§ örOméneicel aeng
A dalos kis ,.,adár,

A zoldelo mezón.

Legel*se a g.rlya,

Felcs*ncl,il n pásulor
A;kárr a f,r.olya"

A virógels hnlár,

Á pompóxó éle},

Hi.d.t oh Uram
Neu.d s dicsóséged!...

Tavasei dal
Pa*anarug},a|aágon,

F* kixoldui a rónákon.

Mosolyog fO.,r,, u .,apocska,

Vigan foly a palakocska.

Csókot hlnt a nap a fold.e,

Él*l"t }ehe} a rögre.

T*csOl* cirpel" méh dOngicsél,

A sok kismadá, T-razalér.

F"lebred az *.dó, meuó,

Saól! feletle vandorfelha,

'It oan, itt a szép kikelet,

§}lemetttik a zord }elel
Radvárryl §*r*dor

§xálli, seállj. ..
K*e!. dalát Isten írla,
Fenl repdes u kis pacsirla,
Nólózgalva száll az égig,
Á seivárvónyhid,:n végig.. 

"

Szalli, szállj, reptl; az eg felé,A ;ó Isten trónja eIé,
Hoxz reményl a bús ,abokr.alr,
Flaaálalan *.gya.oknakl

" BÉthory Gá§*r

t
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A mezőgezda§ágl klátlltás, máreius X7-ikd-
ról 2Z-i:ltéig az állatbarátoknair is sok órdekes
látvárryossággai sz<il,gált, Küla§ös§n n, §y
íöliúnést ,kettettek hlres szán,ósznők r*nek ál-
,latai. mirtt Lilian tlarvey Bcty:ir rievü noniusa
a teíétlarri {azdasásból és Némcth Mária ver-
senyer ,kivütri tlans nevú íia,ial tlikája, ynely-
.tttlk ára 3000 P voli. Más iérgn is e!ő}<Elö
}rölgyek vezetnek ürói Ká,roJyi Józseiné an-
goragyapjas házinyulai és Mecsér .l!1ária ked-
ves mosómedvói, rnelyekgt a pettendi birto,,
kon prémjükért tefiyé§ztenet, méltó tár§yai
volta,k az érdeklóal,ósnek, §ikeres újltás aa
egri {ökáptalan folyósi iejósjuhászata, me,ly*
nek ostyepka és parenyicá sajtjai mír utó!,
érték a űelvidé:ki készitményeket. A barom,
liak és §erté§e,k is sok csodálnivalút nyúl-
tottak,

Isnót íelliigse§ztették 3 §zálonkehaitá§l é§
bokrá§zá§l illalmat. A iöldmíveiésügyi,minisz-
iérium isrnét rnegengedte a szalonkík,tavaszi
hajtásál, pedig ez a madár ávról-évre keve-
sebb lesz hazánkban. Minúen sgyes tojó le-
lövése tavasszal 4-5 lióka .elpusztítá§át j€-
lenti. A 14.ü00 vadásziegyes vadász közűl
csak körülbelúl 400 na§y erdóbirtokos köve.
teli a szalonkák pusztítását. tla lesa!ább min-
den :násodi,k évben ma,radna lönn, a tila,}om,
az is rnegakadályoznil e kedves vadmadarunk
]tipusztulását, A szalonkát nern lchet tenyé§z-
teni, tnini a lí.cá,nt ós a ioglyot, errn,ek védel-
móíe tehát ni,ncs rnás eszközünk, mklt á, va-
dászat korlátozás,a.

Dr llíauf,s írnö, ,kii. tanle}ügyelö ,,Á vén
kuvasz emlékei 6s nás állaimesék" cirnú
könyve, nelyről dec. l-i számunkban már
€lőzetes ,jelentést tettiink megjeIent és §zik
szón kapható a szerzónéi J P 30 i-ért {portó-
val együtt. A kiváló állatvédő meseírói már
hárorn lkörryvébőI ós lapunkbán meg a fiycr-
meknapiárbar, .megjelenl meséibóI e!ónyö-
sen ismerjük. Nem csupán szórakozt,a,!ó gyer^
rne,kmesék ezek, hanem oly müvek, rnelyek-
lrek könnyed {ormájában órökérvényű igaz-
ságok rejt'enek. Aesopus és Andersen meséi-
.lrez hasonlók ezek, c5akhogy megrran §lodsrn,
me§yar és egyéni je,llesük" Tulajdonképpen
lem is rnesók ezelk, ha,íeín *trlegori,kus saatJ-
rak és jólesó e!égtételt érez. az cmber, mikor
írój*k rá-rácserdít karikásával az emberi
cya,rtóságokra.

A győrl állatvédő egy€§d|et lehruár 27 Ón
újra alakult. tlj címe; Gyóri Átlai- és n-ö-
vényvédő Egyesü|et, Vódnökök }etiekl Pol-
niczky Jőis!án, Virách Teophil irencés gimn.
igazgaió. Spath Oyula poliármester é" r.
Dr<lhni l ajos országgyűlési képvsielő. Elnöklett dr. Vidonvi Zoltí.n kere§k. isk. igaz-
.gató. Mesalakltotiák a tiszti.kart és a* 40tagú választmányt. Az egyesü,Iet célja nem-
_csak,min,den állatfajt megvédeni a- durva
bánialmazásoktíll, hanern a virágos üyórt is
megleremteni. Bay Erzsébet es á tobbl réciállatvédő rnind támogatja az új móáiirmai.A .(jyefmeknaptár és a Magyar C§erkészterjesziését elsörendű íeladatának tekiíii-;;Új eróre kapott egyesütei. Galló-Isiváxn3"

Baiátalnk az állatot? A Magyarság fe.b-ruár 28-i _vasárrrapi szima czen a iímeri'rregv
0apra tcrjedő értékcs cikkct közölt, A kö7i;--mény_csupa olyan érdekes esetet tartalmaz.
meIy.e]r esytőle§yi}. hclyet toslat},atnáná-k"ái.:
latvédelmi rovatunkharr.
__üi ,{ll{ív6dő egyesülot alakult Pestszent-
löf rne:en_ f€btuár _E-án. Fln öke lett KeresztessiJoz§eí fi. polgáfmester, üAyvezetÖ elnökeI9yag Oelberg Ernő váiósi fogalmazó,titkára Lenkei Anlat városi alszárfivev,ő. 

-'

Kábllá* vlltamosságí{al a vácóhldakgn" A
vásót}idak nern ái]aiv,ódelnri intézrnónyek, de
m,ég trt is lehet állatvédclmet ,§yak*rr"r}ni.
Az állatvódelernnek régi törekv{:sc, ltl>gy az
állatok.megülése, !a ,nár szükséges, nlinél
kevesebb iájdalornrna,l iörtóiljék. l§z,ért a na-
gyobb ália,tokat clkábítjrik a levágás eliitt,
Ez az elkábítás eddig tgglóva:l vagy §zc.§e§
szeíkezettel, a §chermcr pisziollyai vaki
homlokon ütó§ ália.l töfié,nl. MO§t már azolr-
ban villanyáramrnal kiibítják el az ülliriukat.
kispest víro'lának úd vásólríctján rnintaszerii
modern bcrcrtdezés van. Az állattlkat viUa-
mos io§óval lralánt6kukon érintik é.s í§y
érzéklelexek lesznek, A kispes.ti vá,§óbidai
a szókesiehérvári ,mlintájá"ra épiteiték. Á vit-
lamos kábjtószerkezet9t kaffka m8rrrók tökéle,
te§ixettr: ,és ea most me,rncsak .meiaötréseknél,
hanem műtéterknél is ha,sznáxható. Már rr

trudapes{! sertésvágóhídryn is ezt aIkalmaz-
zák,

rcy §yőrl tá§§kó a műlöaszta|on. §§y
kedvEs iacskr} kutya me8:betegedett 0yőrben.
§einmi se,m ,használt neki. Fekete Liszló dr.
állatorvos morfium befecskendezésúve,l ela,!
tafta, hasát ielvásta és e§y gyüszüt talált
benne. A .kxtyus szerencsésen meggyilgyult,
bír o,§yszer íelbontoita a va,rrírst a }lasá,n.

Áz Otszágos §elvomtenyé§ztési Fe!ücye.
lőséc a földInivetrésügyi minisztériulmban
nagy ievélrenyséset íejt ki a selyom,lrernyó_
ttnyészlés megkedvelletésére ós terjesztése
érdek€tlen. A selyemtolmelés ósteímelésünk
eNyik íonios és hirsznos ji,g;r, Magyarorszá§
rnlti te.rület.éfi a viláxháborít előtt a lecjobt}
évben 391.000 kg. subói tcrmeltck, a |eg-
tltóbbi tiz érr a),irtt pedic 4B0.00t} ks, az á.t-
lago§ évi termés. A magyaf selycmlenmelés
?§0 dves tairiénetét Fent István íóletügyelő
!tt,a rneg" A lelügyelősé§ m§!{írnlta a se-
lyemhernyótenyé§zté§ gyakorlati kéziköny-
véi is" l,egfljabban pedig a Magyar Cser-
készlren közöl a ieltgyelősóg néhány nép-
szeriisítő szakcikket e tárgyról. Rumdljük.
hogy cserkészei,nk érdcklődéssel f$,{adják
és fel is hasz_náliák az útmutatásokat,

§aplóvezetés az állaitráÉédtálrót, Annók
F'. Szabri .Iános nagy iermészetbarát el.batá.*
rozla, hogy naplót vezet azokról a,z állat-
trllgédiákró1, rxe!yekci a iermé§zetb€,n na,p-
ró} napra .ész!ei" Annók F. Szabó .tátros a
llladáriani lntézet bugacpusztai rnadálmeg-
ligyeló átl+másának vezetője. A Magyar
§se r}részben rnár többször jele,nt meg éles
meíaligyelőtehersécéíőI és nagy természat-
szeretetről tanuskodó cilike kül§nösgn 2
pttszta madarairól. Most is küldött egy érde-
kes ltózlemónyt, melyben a természe1 rendjeés a iétfe*ntartás törvénye .szeiint egyik
állai a másikat váltja íel, az utalsó pedig az
ember zsálrmánya lesz.
, T}e Blue Cross. Ezen a clmen a,ngol ál-
lat.védelmi havi iolyóirai índuli mex Sang-
haihan. A januári számut mcakültlték ne-
künk" §ok jó álJatkép van benlte és cikkeka ,kínai áilaivédó egyesületek múkö<tóséről,az ő ,buddhista állaimenedókházukról, mentő
sóp}ocsijukról, állatvédö neve,lésükrrj,l, iíj,{r-
sági pónilovagló k}ubjukró1, állatvédő uccai
q_yüjtésükról. ifjlisigi áliatvédő osztályukrúl,
György angtll ,király ,hat kedve§ küiiájáíói
stb. A sangha.i ál}atvédő §gye§ület titkársá-
gánalk 

_ clme: J'he secrsiar!,, §háí§hai So-cieiy ior tbe Prevention 0í Crueity tó Ani*
mals, 184 Moharok Road" Shanghai..'

Röyld hltek. Az osztrák állatvédó egyesii-
|et ,.Yidám délelóti" címen olcsó mozsókóp-
alöadás,t rendezett s hó l4-ét1. A .Sarárrcirkusz" címü darabban §iezák i-eó kámara-
é,nekes, a lríres á'llatvédő játsza a iőszere-
pe{ és az előadáson maga is megjelent. -- A
cápahalászuk néh:irry ev ,ita vilÜmo5 lrrlrr>g-
8a} fógják fie8 a vs,§zedelmes ,balakta" Al?0 Voli feszültségii vi,llanytelep egyik ve-
zetékél a horoghoz vezeiik, a rná§it véc,étpcdi§ a vízbe.metítik. A hororrra keriilt hat
rángatódzásaival maga kapcso]ir be az :iri-
mot amely rnegbénítja, v*gy haiálra sirjtja.*, Ltrndo-tban feftünést ke tenek raost a Kö-
zép-Airikából származolt bascnji nevű ku-
t,Vák, lrng|yek nem tudnak ugat*i. }lason!íta*
nak aíoxterrierhez" - Á Neues Wiener
Journal iebruár 23-iki száma közöJie, lrogyesv §ebéból leJgyógvuit kxtya ry§5 sebesül*kuiyákat vezetelt 2z orvoshoz. üyanus,
ho§y a helyet nem jelöli íne§, a kilzlernény.

üzEN Az M. c§"
Yalakihez.

Vcrseir] hlrlározolían jók. l.(lk€d világút
tcíszelris lormábarr és élvezhelő módon tcregelfd
ki az olyasó elé. Mitrólyt sort kerít}rct§ni rá,
i€kózöliaik az ,"Otthotr ós itt.í círnüt ó§ röstöti
ui.árrir az ,,I]lkósve jöttóll,-t. Mert, ugy-€, ()z &
heilri iélekben összetartozik ! ?

Á harInadik: ,,Va}akihez, aki nines.í sernmí-
képpen sen illik a mi lapunklra, amelynek
olvasótábora jayafésztr kiiiebb firlklrói áll, C§oF
kósztestvéri szeretettei kultrl.Orn azonbarr a vers
sorai között, vajion ez :l Te igázi arcod, av*gJ,
csak költőí gon<lolatjáték az egész?

H* valóban szenvedsz és így keressz lrátori_,!ást ll2 életre, uz öregebb jogán szerotnélek
íölvilágosítani arról, hogy ,,ez a,z úl nem rll l"
.,\ szerelenl ntrg1,on fonlos ténycző a íérli élc*
télrcn, dc vajjolr íérfi vaglr-c '|"c máf ? Neln tud-
hntom, (,slk írásairlból scjtenr, hogy 2ú-22
évesnél atigha lehetsz több. Á21 is jó völt)e
íudni, r,ajjon voltál-e, vagy-e cserkész,? Mert
a,kkor másutt kellene az élct értelmtt keresned.
}íaganrról tudom, hogy ír T€ év€idben az ember
igcn könn},en hajlundó azt hinni, hogy egy lány
szorclme megarlltatja a íérfiélet aré§z tartálmát.
Később azután kldcri-rj, hogy nem eBészelr lgy
van az. ,\ tnui llagyarország íéríia előtl. miga-
sabb eszményeknek kell lebegniök. Világnézeti
és nexueti harc vár minden épkéztáb embert
s emellett el kell törpüItrie rnilden másnak.

lgen, a szorelcrn lön é§ mcgy, I(i lebet heverni
a legvatlallb §zenvedélyt ts, ha g,yözzirh imád-
ságos erővel, l)e ki is ketl hevernünk! ha még
nom gondolhoiunk csa-ládal*Fításra és ha szlv-
bcll érzelnteink gáíolni akarnak a mindellnapos
kötclességeink önérzctcs teljesitésébcn, . .
. Leheí - molldom, - hogy mindezekre nem i§
volí szükséged. Arrnál iobb ! Dc ha valóság
az, arnit a ,,bűn-baázdák3.-ról és a ,rszumoni
öngyötrődés"-ről irtál, akkor ismereílenúl ls
szeretettel nyujton Feléd a testvéri §ogító köz§t.

Tcstvér, lurlsz-e, §zoktál-c íéríimódra, komo.
lyan imádkozui ? Ha nem, próbáld meg §iir-
gősen, nrerl az Urisletr nélkúl bajo§ becsüleltel
véglghurcolni u szenve<lélyek íoríüdalmál.

LéIckbcrr o|t vagyut}k valamennyi kolnolyan
lrarcoló csarkósztéríi és fiatalenrber ntellelt és
hisziirk bcnne, ho§y ezen á térer! is jó munkát
Yé8|czn§k.

Szcretettel öIel
a Maggab öser&ést.

,rfilctnrerrtü kitiintttós'i nem lrtad r:l€§
§(:Y.)dct, esapatszámodat ós cirnedet, lgy
nern 1udunk rrtánanózni á dolognak" *
§z. Á. Csak a íeltevést írtad meg, így száraz
lett \"olna irásod, .* Pászlor L., Ilóntu-
Köszönjük a kedvo§ lapot. * Molrrár Józsgí.
Kószörrjük a leírást, alkalornadlán közöItri
íogjuk,

üekülrlötl kiioyvek.,,Tárogatóo', Irtn Vá)yi
§agy Gdza, zenújCt szerzclLe l\lurgács Kál-
mán. A budapesti Nádor cég kiadása.

Dorosml János: I(is tü€§ók nagytlkna.k.
A La tsontai,n-A,kadé,mia kiadása.

La,pun,k ha,sábjain gyakía& találkozrrrtk Bo-
tuzsmay Já,nos ötIetes kis türténetrivel, .9,

száz kis nnesét Zse,ngery Rózsi jeles graiikns
illusztrációi díszítik.

Mo}egen ajárlljrrk olvasóink iieyelruóbt.
Meg.rendellrető a szerzőrlél, §opr*nba,lt,

Mo§§A A FoGÁT
ÉpU6Y, MINT A xEzÉT

§ZAPPANNAL!
Merl csak a §?appan tisrlil lókól6ló3sít

}lAszNÁL,rA A KÜLÖNLEo€§

§ibbs íogszappant

$eér"-6'-*r
.cs<rlíoraíer

2§
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§ug&rfénycs angytll la,pozgatott §, §uijrnyű Fagy könyv-
ben, íentr áz óieri rrragasságban, Isrriét leporgett ogy földi
nap, volt mit bcjegyezni, jóí, to§§z§t v€g_ve§en, &z odelenn
nyü?§gő emberstrkasá,g cselekedeteirijl. § ha még csak azok-
ról! I}s nem marndhaitak feljesyzetlerriil még a legtitko-
s*rlrb gondolatok sem, amelyek pedig *, noln egy§zet,. §P.in
kétszer * olyan nírsyon gokat rontottak amazok ér:tékén,

Ott van például egy * sernmiesetre sem jókctlvii *
adakozó esete. Hiszen ignz, odavetett a béna koltiusnak egy-
két ti|lér alarnizsnát; a lá,tgznt §zerinl jót cselekeclett. Yilá-
gosn hogy napsugárral kolleno beírni az érdemoldalra, I)e
mi haszna, ha közben * gorrdolatba,n -- a pokolba ki-
yátrifi, az alkalmatlankridót, aki miatt rrre6; kellott állnin,
,rneieg bundáját kisombolnia, hogy }tozzáJérhesgen e tá,r-
cájához. Hova ir;a hát az angyalka ezt a kelleílen, kétes-
értékü jóiettot? Lesjobb azt fel §em iesyezni, hisz el az
€mt}er ,,amit nyert a vámon, elvesztette a réven."

Yasy * vegyünk egy má,sika,t. Toprongyos szegény
emcrlrer jár a víz pattján és lát egy fuldokló fürclőzőt, en-
nek jó ruhája ott h€vert a fövénycn, Akár el is emelheüte
volna. Nem tette. §őt nrert véletlenül tudott úszni, lra.bozás
néIkül lrcleugrott a vizlre és kirrrentotte felebarátjá.t, §zép,
szép, de miért tette? Letkében lelcsillant a jutalom re-
mónye s ez ösztönözte a jótettre, Msg is kapta a rlíjat, ez-
zel pedig ntál" a földörr kiegyenlítődött az eset. §rről scm
lehetett trá,t sokat írni aa örök érdenek könyvé}.re.

Bl-eltöprengel,t az angyal, sőü el is szontyolodott, mert
nra újra, rriini; már jó ré§ecskén mindennap * sokkal több
fe|jogyz6s került a sőtétebb oldalra, mint a világosra. Na-
syot sóhajtott, urire nyorntran sűrü fe,lhőkket telt meg az
ég-fö}ttközti látótratár" Felfigyeltek a többi ang},alkák is,
akik mellett oít la,jstromozták B. mennyei iktetóben &
földro sztiletettekei és rnegboldogultakat, Meri na,gy rend-
ben ment otí mjnden ós, az alanti sok emberfiának egy
ogy }rajszála §6m göfbülheteit meg felje8yezetlenül.

E pillanatban felhan,gzott valami a földről, 'valami,
amirőI azt mondják odalenn a sádekén, bogy nem hal-
latsaik a menyországba. Kuüyausatás volto tisztán ki-
vohető, örömteli csaholás, a jó Isterr igénytelen tpremtmé-
nyéngk egyszerú hálalümnusza.

Es egyszerre őrömsugár villant m"g a2 angyal csi}lag-
seemén. Kezével hirtelen elkapott egy feltrőfoszlányt, össze-
gyömöszölte, majd buzgórr töröl5otni kezdett vele, Még pe-
dig a bűnök sötét olda,lán. Kíváncsian sereglettek feléje az
angyaltársak, egyik meg is merészelte szólítani,

t* yalami nagy bűnös iérlretett meg a löldön ugye?
tJgy látom, nfi,gyon §okat akar§z a vÉtkeüől törölni. Talán
nem is lesz elég er a felhődarab, tlgz.zak nekod egy kis
kozmikus ködöt, afféle csillagpori, is,?

* Np, nem ,éppen olyan na,gy au e§st. Odalenn a föl-
,lörr talán ósare sem votték. Vagy ha, mégis, mo§olyogták
rajtil. Pedig ők js tudhatnák: kis tlolognak is te,het sitlya.
Különösen, ha az tíszta era.ny. Nagy értók az aprónak
látszó jótetü, tra nincs salakia,..- Hiszen ía,lán ilyen níncs is -- vetetíe közbe a másik
figyelő angyal. * A földön csakne,m minden jó cseleke-
dgtnek van mellékíze, navl,ró utózöngéje, Egy kis önzq
jutalomvágy, elónyszerzéo, dicsekvési tisztón,

-. Ép ezért értékelem olyan nagyra, a,mit mo§í meg-
iudram. Mert az csupán jót,ett, semmi egyéb, úe az azlán
-- ahogy odalenn mondanák -- százsnázalékos. önma-
gáéri való, Ez van a mi örök Urunk szíve szcrint ég ,azért
törlöm oly buzgón annak a szegény embernek a bűnhal-
mazát, naert tudom, ho8y e kis jótettel sokai leiórlegzteüt"
sok az, amí elengedtetik neki. nrert aki ezt cselekszi, ha
btinös is, a lelke mélyén romlq"tlan maradt.

Á}ritattal hallgatták. Mindezt ők is tutiták -*-, azőrt
volta,k an§ya}ok. De szoreít€k beszélni a jóról, ami a fólrl
világábarr e§yr€ na,gyobb ritkaság.

{/',t, 
*'

§\ ,.i ,, /

* Tttdjuk, hogy c|iiltetl trirrc* rcjtl,e semmi - szó}nlt
meg lijra egyik. -- §litlrt van ,há.t nlógis, llog5. csak az
íniént feihangzoít kutyaugatás ;r_tttal!a, eszedbe a íel je-
gyozni valírt? Ha mindent lát§z, trrdntrd kellett r,óla ed_
d,ig is.
, * Mert csflk abból látbam, }rogy a jó Isten akarata

sikerrel is jutalmazta a, jíl errrlrer 
-törekvését. Tetjesülni

engedte annak a szándókát, Igy egészült ki az errr}rer
órdeme.

*" Mtndcl el lrát magát a,z e-§€tet -- kérlel,te egy an,
gyal. * Hiszen mi is együttéreztünk eserrr]óh}r társunk-
kal, a,z emberrel ós öriiltink, ha hozzárl illő jticsclekerleté-
ről ha}lunk. Valami ,,trugyali jóságról", eilogy ők mon-
danák.

-- Hallgassa,tok há.t ide, Vásár volt és fr.rlusi szolrerek
egé,sz karavánja jött bc a kis virrosha" Mögöttiik ott loh,olt
egy lrúseges kutya, el ncm rnaradva gazdájától, aki }riába
is igyekezett a,zt visszakergetni. Persze tcrvább nern iörő-
dótt vele, s a íiatal ,etl, ha, solrasem járt a zeg-zugos uicá-
kon, könn.yen eltévetlt, elmaradt gondtalan gazdájáűl, aki
könnyű szívvel oíthagyta. hlinden vásár után íelbukkanü
egy-két ilyen gazdájavesztett jószág s az, amelyrői szó van,
a kisváros tisztviselőtelepén igyekezett írj otthont találni.
Lesoványoclva * napok, talán lretek óta tartó koplalástól,
egyik ,háztól a rrrásiklroz sodolta ösztóne, de vajmi kevég
helyen könyörúttek meg rner.jta holmi kenrény kenyérhajah
ereJéis. Egy szegény kishivtrialrrok __ e ma emberünk *
igaz szívből megsajrrálta, magához étlesgette és * bár már
volú kutyája |* nem bánt€t, ha a szegény száműzött is aa
uclvarán marac1. Tiirténeteserr akkor hetokig nem volt ott-
lron a felesége. Á kutya lasstlnként odaszokotü, igiyekezeti
magát hasznossá tenni, őrizte a házat szerencsóset}b társá-
val cgyütt, okos szernéből sugiárzott a trála, valahányszor
vólt új gazdája ltaza3ött. De megórkezett a ház asszonya ós
halani sem akart a bclzontos kuvaszról, mert hogy noki
egy kutya is sok, nenr hogy keitőt etetne * hiá"ba.

Mit iegyen írro§t a jószívű férff? A helyzeiet .súlyosbi-
toüta, hogy ebzárlat kóvetlrezett, s már a szomszédok is
sttrgették, hogy a iött_ment ,kóbor" eb sintérkózre kerüljön.
Már csak órák lló.rdésenek látsaott lrog:y a szegény kut"ya
nyaka körül össreszoruljon a hurok.* Da a mi omberúnk nróg mindég nem ongedett. Költ,
séget nem kímélve írt a vasút rrr,ontérr fekvő mirrden köz-
sóg tanítójának: nincs-e falujokban va,lakinek sztiksége
ilyen és ilyen kutyára, ó vorlaton íngyen odasaállitja az
illetőnek, §okáig nem jött kerlvező válnsz. Már-már elke-
rülhetetlonnek látszott a szegény áIlat vógzete, amikor
végro - éppen nagypóntek reggele volí - az egyik, távol,
eső helyről írják, hogy egy gazdának elvó§zett a kutyája,
szívesen elvállalja az ajándék elret.

A hivatalnok azonnal beszerzett pórází, §zájko§arat §
alkonyatkor a szomszórl 6llomásíg vezett€ a kutyát, ahol
nem volt olrzárlat, ott vonatra szállt vele ós késő este maga
adta át toljes felszereléssel 50 kilomóterre lakó ir3 gazdájá-
nak, Ázíán * mint a.ki jól végezte a do]gát .- més éjjel
visszatért az utolsó vonatüal. Belekerúlt jó egypár ilengő-
jébe, ám * oda se nekil Jó szívvel vállalta, ha mo§ is
kell majrl bóitölnie ér"te, de -, m§gmentett egy veszendő
állaiéletot, Á kutya ma is él, rni,nt trallottuk, vígan csahol,
jó {olga van.* Hát ez az ember igazán megünnepelte a nagypén-
teket .-- vélekcdett egy figyelő angyal.

- Bizony nz Űr szíve szorint. Mcrt ön7,etlenri) teit jílí
ü§y leremtm,órryével, ha az mirrcljárt állat is vttlt. tls akif,
az elhagyott állírt §tll,§á, így rrreg tud inclítani, annak a
szivében rrmtnrtáysai iráni ig csak jósá,g és saoretet lakolz-
hatik. A szeretet ptldig -* tucljuk jól * a, lcgtiindöklöbb
erény. Matlks §rttő dr, kir. tanfelügyelő,*--TMfrÜtr,álry a szerzőnek ,,A vén kuvasz emlékei ós c§yéb {llat-
mesók" clnű könyvóbtjt"

- 
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mk-r:kalyhornögé'dec;vgl*digyerekélet,tóborozósscl
és utozgotóssol, csok tavosszol kezdődik"
Rendben von ü nyóri Íelszerelésed? Még nern? Akkor mór most készitsd elő
kiméleteser' Édesonyódot o szükséges hclmik beszerzésére" De ne íeleitsd
el figyelmét Íelhivni orro, hogy minden szines holmid, mint ing, fürdőrrikó,
zsebkendő stb. indonthrenfestésű legyen, meri különben sem c gyokori
mosúst - ez pedig nólotok igen fonto§ *, §em uz esőt. v§sy oz erős nCIp§u-
goroi nem birio ki,

Felszereléseitekben minden szines holminok
indonthrenfestésű - 9nyogból kell k&zülnie !

Tekinf sétek meg az lndsnthrenpüvillelnt o Nemzetközi Vdsóron !
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* §zerkesztő tlt, kérem, mi lenne, ha kimennék ar
állatkertbe riportot írní az állatokról?

* Jó lerute, legaldbb békén haggnúI hasonló kérdé*
aekkel.

Igy kerüItem egy szép tuuaszi dé|előtt az állatkertbe,
EIső utam u királghoz uezelett * az oroszldnhaz.
* Jő napat, |elség - hajoltam meg méIgen, miközbert

armúngam cl uctskorlátba ueúem,
Ugg kellett, kóposztába htls kellett * cstifolódott

ő|elsége.* Apropó htts ! §aztál ua.Iamt harapniuulót ?

- Yes, Rágőgurnt jó lesz !
Míuet ő|elsége üuöltae kapott felém, egg pílíuzut glatt

<l nwdaraknúl uoltam.
*-- §zeruusz, kr;lléga * ütluözölt tílt(tcsotua a pupagúlg,

rníközben egyik lábóual megemelte a bóbitttiát,* Iloggn hagg ? * kérdeztem sértődőtten"
* I!áí nem vegv te is ió m a d" ó r.
Búban akarlam ükti, de esak |wsz-

srcs uícslcodús és egy ápoló segttségét:el
.sílrerüll kiemelnem a mutatóuiiamat
ósszekattant esőre közül"

Míwttin ntm taytottant előkelőnek
touább lolytrlítti az egyenlőtl* kiizdel*
ínet, a struceakhaz zne*tem,

Éppen bt|,tlótskdt jútszattak, Á
tnaynasttwcc ittrmolcbg dugta feiét, míE
a fia hútat forrlítua szdmolt : egy, lcetíő,
hóram. - . .

** Ka&fc ! §cl waggok ? - kér-
dezte *. lnuíne"

- áí(' buií, l:uit, aki nem buit,
nem bult**feiezte be a hungó.st struecka
és megford"ult,

A struecnak ígett ió szeme tehet,
wwfi rőgtött nvgll}:ltu sttuccka a" ma-
rnd§ót"

§Inéatem vuíztr, öket sakdig, mert
§gtn keduesek ua!íak, htr ualamí |úldab
nas liörgis és ordítás nem ríasrí meg.

Mi történhetett? A hang iránydba
tutattam"

}ón&s, a aí"zíysaripa. üuőitött keser-
uesen, aúközbem az úpaVk ualami fehérpart lapdtattak tútatt száiú,ba,*

* Bticsi kérem, míért bőg Jónds ? Azért, mert etetik ?* Dehagy, te pupúk. Fái a |oga.* É§ mi az a |ehér par ?* Aszpirin,
t{em tudtam nézni ezt a szörngű uí.zióí, hát a hörcsöghöz

!.épdeltem.* Mandd, kérlek, míért vugg olgan mérges?
A koma dühősen |ardult telün és egy esomó bt7zaszemet

prüszkölt róm.* Eoggne, mikar mindig akkor kétdezik al embert,
anúkot tele a pa|azacskója.

Eggik ketrec |elől egg iókeduű őr kiabdl.
* Itt látható, uraim, a vakond t Csakhagg mtsst nem lút-

Itc.tó, mert éppen a |óId alatt oan,* .rYo ezl megnézzük * gondolíam és odantentem:

- A látottak után egg csamó szárad"ó ruha híuta
|el a |iggelmemet.
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* Mi a§, naggmo§rís ? * kérdertent u masómeúuéétil.* Ugy tírn * szólt rám sem népue * kérdezett, mikőzben
szargalmasan sikáIt taaúbb egy pcpita naű,rágot. §zek
a haszontalan kölykök anngi rufuit pi§zlcoino/c, hagg alig
győzöm őket tisztd,n lartuni"

Igen sainúItam Mackóné őnaggsdgút, mert §züppa&
néIkül, hídeg utzben nrosdsneil el tudok lolrüaí is képzelni, pl.
10 tlarub krémes saapara eltiintetését.

A borr mór messziről inlegete\t,* Légc szíves, kétd meg a természelrafzköngvlrókat,
hogg adianak m(ts neuel, mivel mdr mínd,en reggd meg|ésül-
ködünk.

Miuel borr-asztóan * Ielkemre kótlrtték, rnagaxzmal nern
hozott zsebkendőmre gőrcsöt kötöttern, hagg ú ne |eleitsern.

I|Iikor a rók megldlott, gyars léptekkel íúvozott tőlern, , 
"* Hovó? Houd,? * kérdeztem,* Meggek hozzúd.* Á/t]ror |orduli meg. KűIöttben aan valamí mandaízí-

aalód ?
, * Eppenazértakarakveleií beszélttí. Iíondd, meg, kórlek,

a ulzipserkészeknek, hogg tanulianak meg euezni. Á,kdrmilyen
mélgen mászkálunk is u aí.r |enekén, |alytan piszktilnak
bennünket.

Ivíaid r d k -éttyszerltiük őket * szóltam ércesen ós a
kengwuhoz meníem.

, * Miért nem ugrólsz ? - kérdeg.tetn, mert szomtlrúan
gubbaszlolt egg sarokban,* Üres erszénngel ? _ mutatott búggadtan pénztúraó-
júra és hátat |ordított.*- Yun zsebkendőd ? * kérd,ezle Sziúnt, -- N<i//rds
uaggok,* ?essé/e !* Ja vagy úgg, egg lepedőt kértem.* Ar níncs, de kapsz től*m egg tattíuszt.

** Mínek? Felszdllhatok én uillamasra?
tr{iael igazat adtqrn neki, ottbaggtqnr és ul hzhöz !or-

dultam.
* Habakuk ! Xíiótttnemldttalak, hcgg rneg-őxültól t* Més *gy ítyen szóititék * szólt szeltd,en ő * és én

rógt§tt ór,peesek.

Csiga Zsiga elcsigázva vánszorgoÜt fol§m

T,

Miuel a gazellc is ltttllotta u |enti parbeszédet, múr elfua
I igyelmezlet.elt.

- Ha az élt neuemből is szójtltékot tsinúlsr, szólok a
görényttek, hogg zauarjan ki.

Ltim a lrjmtl nem tetl szemrehúnyást,
§l, ni ! JóI lútok ? IIiszen ner,l a |iahardó hord ja a

hátú.n a |iait, hanern |ordílva, a íiúk ar angldt.
* Hia, kérlek, én mót öreg uaggok * szólt a íftüfta. *.1

§elneveltem őket becsülettel, most hordianak el ők mgem. Ta
ntegharddelmugad ! - szóIt rám, miuetr sokáig búmészkadtam
u ketrec előlt.

Csiga Zsiga elcsigázua vdtl.szorgotl |elém.

- Bai uan, háziúr ? * kétd,eztem szrjnakazva, mikózben
csúpot |rlgtan uele.* §gorn a haa gondla,

-** Miért nem adod, e.I ? ]

** Hdt meguáIhatok \őle ? Hanenl van cglt küt§nbeiúratú.
esígttlé.pcsőhitzi syobúm, IIa tudsz ualakit, aiúnld.

** Aidnlom magamat szóItam és túnclépésekben
tduoztam,

Mikar a zergét megl.tittam, megzcrgettem a ketrectó.csot,
hogg |elém fordulion és megkérdeztem tőte.

--* J!íondd, kérlck, hagg helgesebb? Zergetall uan &
kalapamon uagíy a ktúa, . .

^* Tudom, ké,rlek, esak ne totgtasd. Az lenne e helge-
sebb, ha múr abbahaggnád, el ríportot.

Etzgetlelmeskedtem neki rncir csa/c azbí is, rirerí fl}}{rn
a pillanatban vdllamra röppent. egy postagalarnb és c §íel*
kesztőségből leuelet hazatl, rne$ben ez úllt:

,,Kedues Ferke !

. §ie.ss, hazú. a cikkeilet g§ar§an, mer{. ltideg t,&rr & $,{ct-
kesztőségben és be sreretnénlc ggultani uele.

á syetkesztő.t{
** ,n&§.
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Móg a világháborit előtt történt, }rogy arrríkor a {a_
ilrnkba egy vándorcirkusz-társaság telepeclett le, a cirkusz
iegkedvesebb tagia, Fix bűvész, a mi házunkat tiszteltc meg
.azzal, how benne szobát bérelt"

Hogy kedvében Járjak, min<lennap tettem néki valarni
kís szívességet. Ennek fejében pedig egyre arra kérlem,
trogy mesétjen, meséljen tapasztalatairól.

Egy alkalommal aztán ezt a tórténetet monrlotta el:
Csallóköz községeit iáItuk. Aratás után érkeztünk

§lárira. Kedves kís község ez. Dolgos, szorgalnlas, rnódos
nép lakja. Rernéltük is, hogy netn malad üres az erszényünk
ds lrogy koplalnunk sem kell, Felütöttük sátorunkat, zene_
,szóval, díszbeöltözötten jártuk végig az utcákat s a sok
lríváncsi, lelkesedő gyerektől kísdrten, tértürrk vissza a
íötórre.

Zene szólt s vártuk a lalu népót.
Jöttek is szép §zámmal. }'ogyotta jegy. Akaút, ski nem

pénzzel, hanein tojással, liszttel, zsírral, llabbat s nás élelmi^
szerrel váltotta tneg jesyót. I]rrnck örültiink, Átuit lroztak,
töblret ért a tíz-h{rsz íillérnyi belépti rtíjnál s legalább nem
kellett élelmiszer után futkosnunk, ba negéheztünk. Nyolc
.óra után már megtelt a cirkusz nézőtere. Az igazgató meg_
rryitó szaval után bohócaink léptek porrrn<lra.

Nagyszerű rnűsorunk volt. §zerepeltek erőművészek,
lrötéltáncosok, csodakutyák, majmok, gyön_yörű lovak,
*roszlánok, bírkózók, légtornászok és ón, a bűvósz. }liszen
ismeri tudományomat. Ügyessóg, gyor§a§ág, Ielemétryesség
ss főként beszólnitudás kell hozeá,

.A műsor közepe táján keriilt rám a sor, Az igazgató
i:ejelcrrtott, kiléptem a nézők elé s mint ahogy szoktam,
kedves, viclárn szavakkal fűszerezve rnutattam be ügyes-
ségctnet, a cilinrlerekkel, labdákkal, késekket. Flosszantartó
tapssal tüntettek ki. Előadásom végón a biivészkedés igazi
része következett volna. Hiszen látta nrár. Órákat török
ossze, majd ópen hírzom elő valakinek a zsebéhől, Eltüntetek
tárgyakat és innen i§, onnan is elóvarázsolom.

Ils ekkor furcsa rlolog történt. Karjaimat kiny{rjtottam,
k:üát és in§ujjamat íetgyűrtem, nrajd elkezúteit morrclani
régi bűvészmondókámat :

- Csiribú, csiribá, csiribiri, csiriburi, csiri. , .
Ám ez eg},§zer nem tudtam befejezni- t bűvészszavakat.

Alig ejtettem ki a sz6rnon, hogy csiribtr, csiribá, a közönség
egy roppanással íelállt hetyéről, fenyegető kiáltozás zíl,gott
végig soraikon s mirrt a lavina törtek a porondra.

Az első hangra azt hittem, dől a cirkusz, va§y ht:gy tűz
támatit, de a következő pillanatban, alnikor vagy száz ököl
Ss száe bot emelkedett haragosan a levegőbe, az villant át az
a§yantorr, hogy valamit elhibáztam s ezért most le akarják
ny(rzni a bőriirnet. No }r,iszen, akkor peclig fussunk iunen ! *
gondoltam s mert nom klvántam elerrenerr megny{tzatni,

gaiuskáv á szilgg:rli a'll:i" tncg;;enrlr:rtil!enl, a iégtr.rrrrász*rlt
ltött leibg kapaszkorlva, a tetön át mgneküllem ki a szairarlba"

Á }tciyeetet i§ázgátóm mcntette meg. A haragvóo
sr,ökéscrri núatt felbősziilt törrieg z{rzni, törni kószúlt. de ií
*iéjiik ugrott, kezót az r-iroszlánok kgtrecének tolózárárg,
}relvgzte ós ezt kiáltot,ín :

-''- Vissza l Ha nem hag.vják et békével a cirkuszt,
§z{badon eresztcm az orosziánokat.

Az emberek rnegjrrlrászoeltak. §z öklök ós botok
}t*lytikre igazodtak s lassalr kiürült *, cirku§z. A,utikor tnár
egy íalubelí sent vrrlt körüliittünk, egyrnásra, bárnrrtva,
tanácstalanlrl állturrk au igazgatő elé. }{omleika verejtéke-
zeLt, keze resz"ketett és rekedt, mdg mirrrlig felindult hangon
kérdezte:

-* Mi történt ? Miórt dühődtek nleg ezek a békés
r.:nrberek ?

I)e nem tudturrk feletrri, Rernérryeinkben csalótlva,
sztimorú szíwel, némán rrózttik egymást. Tudtuk, fet kell
szedni sátoríánkat még ebben az órában, ha baj nélkiil
akarjuk el}ragyni a falrr határát, S talán még ma sem tud-
nánk a tiirténtek trkát, ha egy jó félóra rnírlva közénk nem
jő a falu tarrítója s magyarázattal nent szolgál.* }lát bizony furcsa históriába keveredtek * keztlte
mosolyogva a tanító. --. Bűvészük, amint hallonr, mert
tnagam nem voltanr itt és az ggész cirkusz, na§y veszedelenr-
bíil nrenekült meg. Az igazgató írr lélekjelcnléte állította
meg a romboló szellemeb.* De hát mit vétettem ? *- fakadt ki belőlenr a jogos
elkeseredés.

.* Csak annyit, * fortJrrlt íelénr -"* hogy megsértette a
íalut, ?udni kelt anrrak, aki ide jő, irogy volt valamikor
régerr ebbtrn a faluban egy hatalmas, szép hársfa. Egyszer
megpih*nt a],atta nagy királyunk, Mátyái, az igazság1-os, s
lnc,rt egész trdvari népe elfért árnyékr{öan; ha Bécsbe yitte
{ttja, mindig felkereste. Harlem ez a kírályi kegy nem tetszett
a falu nópének. Mert az volt abban az itlőben a jó szokás,
hogy a falu szolgálta ki és látta el a királyt és kíséretét
minden fóldi jóval.
. E6Jyszcr aztán megsokalták a ventlógeskedóst s miután
Mátl,ás elvontrlt, nekiestek a szép fának, gyökerestől kitép-
ték és yninden porcikáját tűzre vétették.

Alig egy év m(rlva isrrtét arra járt Mátyás. Kereste a
szép hársíát. Á falrrsiakat kórdőre vonta. Azok pedig azt
felelték, hogy vil}ám sújtotta. Notle, beszélhetteki lrátyas
kereszt,iil látott rajtuk s }raragjá}ran azt kiálttltta a nóp íelé;

* }{cm vagyttlk méltók, hogy királyt lássatok t De
§eg arra §em, hogy közületek bárki is kirátyi tisztsógben,
kitünt-etésben részesüljön. Ti bizony, csiríüírí To§§z emúerek
vagytok l * s lábaí döngve ha8yták el a határt.

§gm is ért innen, ebből a faluból valíl embert rnáig sem
solra királyi kitüntetés. Aki pedig Mátyás király §zidálmát
§i meli ejteni itt a szájárr, az a halál fia: Még ma i§ §zégyen_
li]r mintta magukat a rnátti polgárok. Kovásh Fsi*ne

tllRlBlRl

ökól a§ száa bot
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REJTvÉruyrr
Rovatvez.gtő a budapesti ?2"]., sz, P. L, §e.

.+91?1t. A__ rnegíejtéscket a kür,ethező cl,nrt
küldd:_.,,M_agyat Gserkész re|tvénye'., Brrda-pest,.]ú.. Nagy Sánd<,r-ulc,r'ó. ií"Oip*iii"n
személyesclt is bch()zhaiják r CrcrtCiina)Üi^

Megtejtésl hstárldő: málus l.

l. Hol tÉvedett a raiza\ő?
Yidám áprílisi rajzot hozolt a posta. De
rlgylátszik, hogy a képen itt-ott milrtha
hiba c§ú§zott vellna be, Rátok bizzuk,
állapitsátok meg, hogy hol is tevedett a

rajzoló? Megfsjté§ért 10-50 pont jár,
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A rejtvények megfejtői közül a kiLyetkezők részesültek jutalomban :
_ 2 drb állatkcrti tclepOj.3yct ny"...;
Lukácsy László és Sasváry Ruioíí.-

Haranli: ,,Robinzon unokái'' c. repá_

H::Jlf ii;.,i:iit,,-};:, Jenő, niló--*

_A Clcrkéozbolt (Budapest V., Nagy Sándor
ytc1 S.) a!{t nyerte l Creider Laloi. Székes-

'ehérvár 
és Deák Ferenc" Vésztő.

_ Doró_: Lenjyctíöldön c, albumát nyu.t",
Fea§ké őr9, Szolnok é5 Szlteti Góza, Esztérzom.

_ l drb _kerotlzGtt kéPct (adia : Hofrmann
Fcrenc képkcrcrkcdésc ár képkcrct3yára.
Budapcrt, lY., Gerlóczy utia S.t -n'y"ri,
Czeingr Gyula és Csató lstván, Budapest,

,"1 Í,Í:#"1,.",-f,ffi:,,.T:ií, Filll áii§;Lltzlo, )altötarián.

^ 
A Cl_erkérzbott díját nyerte 9 KovitsArtur, Rákotliget és Bánhidi László, Vác.

1-1 dílzkötérű,,jamborec atbum''-ot
nyert :..Kltona_ József, Rákospalote ós Balo3
János, Hódmezővásárhely.

_.l.drb _íotóaquerell íclvétclt (késtlti:Dirkay él Tárra cél Budapect. Vll._
Rákóczi út |8.) nyert: Tóth Lá;zló és Ant"i
6yula,

_ 
3 cromag .,Princc of Walcs'' kétrrcr.

3űltGt (ádia Glalncr Ede rt. Budaoast, Ú__Llpót krt ó.), nyert: Maloveti rl"á:. 
'i

Eencze Béla, Budapest.

§chramko_ Gyuta;,,FotórGcepttyíiit€-
Fanr" c, kön|Yét nyerte; Böhm §ándor_
Pestlzenterzsébet és Német Lajol, Kispest,

_ Sik Sándor; Der Führer c, müvét ny".i" ,
Babona Antal, Soroksár.

_.l. drb íotópa.ztell íalvételt (ké§rír,i:
Dirkay és Tárra Budapcrt, Vll., R*kOcziót l8.) nyert: Bolemán Tibor js Grgnics
Farenc, Budapest.

. A,jutelmaket. ill. ar utalyányokat 8 napon
bclül portán küldiük el a nyertclekn+k.'

mélynyomó köríorgógépein

So,gkőm§nt€§ olig ö hónup olgtf !

KÁLO§OilT,r§Kü ltt

kqlodont ho.
rónkbon or agyet"
lcn íogkrém, moíy

Dr" Bröunlió,íálo §ul,
íorizin olcotoí io.tal.
mor. Ezen nyyglrik
egyadüldlló hclóro

o fogkő cllcn.

|,

Lr,

Nyamatott Tolnai Nyomda,l Műintézet és Kladóvállalat B..T. Budaptst,
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