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A Cserkész §zövetségi kiképző tá-
borok hivatalos szállítója.

Nyári táborozások céljaira legelő-
nyösebben beszerezhetők: fűszer- és

gyarmatáruk, hüvelyesek, slárazfőze-
lék, konzervek, csokoládé, kakaó és

háztartási clkkek.

Elsőrendű, megbízható hentesáruk a
herceg Eszterházy Pál kapuvári
húsárugyárából"

Részletes áriegyzéket e hirdetésre
való hlyatkozással bérmentve küldünk.

ilüünPr$ $Éilr§rüTan0$
RrOlüü§ }tlŰ

új villanyárszabása igen olcsó. kilowatt-
óránként 20 filléres egységárral l e h e-
tővé teszi a többfo8ya§ztást!
ÉzzELAz EGYsÉoÁnnru,
l órai vasalás költsége 6-7 fillér, tehát
egész napi vasalás ó0-70 f illér,
a porszívógép l órai üzeme S-5 íillér,
lliter víz felforralása pedig 2.2 fillér,

vlLLAMo§ rőzÉs
céliára az áram egységára kilowattóránként l2 fillér,

VILLAMO§ FORRÓVETÁROLÓK
számára pedig az éjszakai áram ára

kilowattóránként 6 fillér.
Villamos tűzhelyek és forróvíztárolók az V, Honvéd
u. 22 sz. alatti kiállításon részletíizetésre vásárolhatók.

A kiállítás előadótermében minden szer-
dán d. u. 'lr 6 órakor főzőbemutató elő-
adást, villamos konyhájában minden hétfőn,
csütörtökön és pénteken d.",' l, l0 Órakor
í őző 8 ya k o r la t o t ta rta n a k

nNRIt{I.NAI{
a kitünó szonrj csillapító-
nak, egyetlen i<ulacsbó]
sem szabad }riányozrriir.

*

Jól cukrozva üditij
és egé§z§óges ital,
mely különö§en
hosszabb tírráknál
nagy ellenál]Óké-
pe§§Óget kölcsönöz"

*
Kizárólagosan honi nyer§-
anyagolrból gyártja a

FnAilCl{nnmffi FHInr.
nagylrnniz*ai és mo§on-
szentjánosi ltazai gyáraibarr
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§ZERKE§ZTI:

DR. §zTRlLlcH PÁL

,
€draattqám, a, te (B$agd,,,,

fuIdius első uasdrnapia: édesangdk napfa.
A tserkész mindrn'e'szlend.őben'"ualami úiat, szépel taldl ki mtiius első uasdrnapjdn,

haglg szíuuel, szeretettel hódolian uz édesangia előtt; *rit o, éu legszebb hónapiának első"piros
szdmú naPidt a legkeduesebbne.k: az érlesangdnak aldnilékozzo o Ő*ig mindin' népének közös
akarata. 

1í,!!f! ,uúun T,,,* Ior kg_g:r. '
PróbdljtitttkegyelIennűprakiuenniamunkdtede'i,g@e,,imind.ent

hely7ette t
Tudidtok, Úgg kellene azt csíndlni, hogy anguka ezen a szép pirosbetűs nű.po2t ega*

szeriien ne taltÍIion tenniualÓt. Ahoud ngúI, mdr mtndent etkászítuó fuIáIion, ahol a szokott
munkáidt keresi, _már mindíg ott tiltjon egg qyerek, aki raggogó szemmel c'sínáIia pont éppen
azt u munkdt s ahoud néz, mindeniitt sürgé,s-forgds és mináinúnnrn kész eredmengiN síesienek
t'rléie- Ő, aki az esztendő 365 napián dt pihenést nem ísmer, most egg egész na{tg kéngtelen
leqaen píhenni.

Estére ltÍtni |ogititok, hogg a:z egész csalúd komolg össze|ogtisu sem tudja egyetlen napig
|lótoltti Isten szalq(itó leríngtínak olgan észreuétlen, olgai ,r*ÁtŰ* kitszó Áu"Éaiat l Akkor
ldtiútok _maid igazcin, hogg mi a csq.Idd. szdmdra, iolgozó éd"esanga.

És akkor nagaon altizalosan, őszínte meghódottisial csókotjdtok áE o kezét.

'-----"** *-"" 
""!Y! : !:rrl lt:ltttttlttt§Fllt r ryrv.yrlr.r--.-Í*-..-*-

É, ,ómosolygok minden kis sziromra,
Hisz, jaj, a rugybontóst filkon de várlam.
S ,i;;o.,glra f.rrdOk szóz színű tavaszban
A tóncot járó jólszi napsugórban.

A lelkem lele néma áhítatal,
Üfiongrru száll ae ebredO vidéken.
Egv ks pacsirta csaltogó danát kezd
A baranyfelhos, keklo, fényes égen.

Halk lavasei dal
Harmat kri$ályba n száz színű szivárvány

§u**g mos}_minden gyenge ki. ftiszalor,,
&*, rügyecske helat Bo*Úata.
(Sz<ikik a hopalasm tali alom.. )
Koröt}** csend. És mégis zeng a rilmus:
Az ébredó életnek l,.,kteiose.
Kacugrru-sirva pór madór kiáltoz,
Le"*up.,ah mosl sarjadó velésre.

Elfekrze* k,,.,r, ö.nyer§§lagú göröngyön. Egyr*gy boko, enyhén lehailo aga
Fele}tem néhány kósza fel|,O "agPr TJrmést igéró sairmait t,tJr;u_- 

-"

l*:s*,ae }l lavasz .ok ,z*.,t csádalat, Sbulk,,TJD",-,m"-otzenguJragufonyben
Halk ébredesel egy ki, hórrirágnak, Az erdo mély aengésú Jro""ai* 

Al"ú.""

trrz. uÁ;us t
MEGJELENtr e Hó t_Étt És ts.Étt

cs€KKszÁMLA: 3|.428
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A KI\RD LEGENDÁJA
1704 áprilisában IL Rákóczi Fer*lnc kurucai egyre

hevesebben 
-kezdték szorongatni a labancságol. Károlyi

Sándor és alvezére, Ocskay László brigadéros folytonosa,rr

tre-becsaptak a Felvidékről Morvaországba és igen kelle-
met],en brákat okoztak a császári csapatoknak, Heister
gróf táborrragy Dunántúl rrisszavét,elével bajlódott ezalatt
6s az vott a-izándéka, ha itt végeu a kurucokkal, akkor
egyesül Pálffy János gróí császári altábornagy hadával és

Bácsényi meg Károlyi csapatai ellerr. fordul, Azonban,
anrikor 

- Forgacrr brigadéros kuruc lovassága a ,Dunán
átrlszva gyois ütemben nyomult Veszprém felé, Heister
ma§ára hágyta Pálffyt és a veszélyeztetett terü]ot védel-
mére indult.

Pálffy gróí gyengének vélte erejét ahhoz, hogy sikere-
sen megkízábesiú Bircsényinek a Garam mentén po_rlvázó
10.000 főnyi hadcsoportjával, melye] Károlyi Nyitra
megyében viaskodó 40Ó0 embere és Ocskay László vezetése
alaű a Morva folyó*Kiskfupátok*Fehérhegy közötti
területen hadakozó ezer lovasa is hathatósan támogatoit,
'Tehát, hogy fegyverei hatóerejét növetje, táborába rendelte
Ritschán 

*Larrr - 
tábornoknak a Nyitrarnegyei Szakolcán

táborozó seregtestót.
Ritschán 1?04 május 25-én este kapta rneg a paran-

csot s másnap hajnalban elindult Pálffy főhadiszállása,
,Nagyszombat }elé. 

-Serege 2331 gyalogosból, 250 lovasból
ato{t es volt négy ágyrlja is. Az egyik zászlóalja a tlán
Mecklenburg-zászlóalj volt.

Sűrű, lojszínű hajnali ködben hagyta el a c§apat nagy*
ságához viszonyítva óríási menetoszlop Szakolcát. Hetven
csii<orgó társzekér vitte az {rtrakelt katorraság két napi
ételmét. A faltrk nópe sem szép szóért, sem pénzért nem
adott eleséget, kolrozni pedig a lakosság fellázadásától
va]ó féltükben óvakocltak, ezórt vtlltak kénytelenek cipelni
az e]emózsiát. A poggyászvonat terhét ezenfelül a tisztek
feleségeinek ren§eteg-cókmókja is gyarapította, mert a
kor siokása szerint a hadrakelt sereggel egyiitt utazott a
magasabb rangír ,,ezetők családja is.

Ritsclrán óvatosságból titokban akarta tartani menet-
irányát és ezétí kitért §zobotist község iráuyába és csak
alapos kémszemle után, mikor negbizonyosodott, hogy
kuitrcnak Mre-lramva sincs a vid,éken, fordult a Jablonkai
szorosnak. Késő este volt, mire átvergődtek a Kis-Kárpá_
tokon és holtrafáradtau tábort verhettek á szomolányí
legelőn. Mivel az ellenség közelségének s_entmi jelét sem
ésilelték, Ritschán egy teljes napi pihenőt engedélyezett
elnberei fészére, akiket tökéletesen kimerített al elő_z,b napi,
egyvégtiben megíett ötvenkét kilométeres menetelés,-- Átábornok azonban tóvedett, amikor azt hitte, hogy a
kurucok mit sem tudnak tnegmozdulásáról. Ocskay és Lu*
zsónszky hírszerzői á]landóan szemmeltartották a Kis-
Kárpátók vidékét s nemcsak, ho,gy azonnal tudomást,
xzeréztek a labancok felkerekedéséről, hanem már azt meg_
e|őzően elfogták pálffy gróf egyik íutárját s kezükbs jutott

*ffir|"

Ritsc,hárrt Nagyszombalra rendelő paranc§ másodpóldánya"
Bercsérryi nyomlran sürgős iizenetet küldött Ocskayhoz,
elrendelte, lrogy a clsászári csapatot. errgedje b9 bántatlanúl
a Jabltlnliai-lrágó tcrületére és a szakadékban tánradjc
meg, Oc§kay gyorsan cseleketlett. Hirtelenjében összeszeeltt
a kapával, kaszával, baltával felfegyverkezett tót felkelóit
és a szotos menti vad ősrengetegbe bújtatta őket, csapdát
készííve ellenfeleínek. De rnire végrehajtotta az iníézkedé-
seket, a megszokottnál sebesebben vonuló labancok mfu
kiértek a szorosból a szomolányi tapályra és lgy Érsek*
rljvár alóI május 27-én reggel, Károlyi már írtcrn levő
§erege után inrluló Bercsényi is elkósett és az a terv, hogy az
ellenséget a szorosba zátlák, k{rtba esett.

Vagy tizenötezer kuruc nyomult az erclők leple alatt
Szomolány lelé és a kis éleskői vár parancsnolta, Pachntann
hadnagy gyanut íogott. Kémei jelentették a tótok mozgo-
lódását és hírt, vittek neki Ocskay előrenyomulásáról, meg
Károlyi közeledéséről is. Azonnal látta, hogy a rnitsem
sejtő Ritschánt három oldalról is támadás fenyegeti és
}ó}ralálában riasztó lrrtárt küldött hazná. A rossz,hírt vivő
követ takarodó után, 27-én este tiz órakor ért a §zono}ányit
táborba" A beteg, öreg tábornokot rnegzavarta a várat}an
veszedelem. sebtében hadíianácsot lrívott össze ós azt
javascrlta, hcgy Yöröskő felé elvonulva térjenek ki az össze-
csapás elől. Azonban íőtisztjei : Wachtendonk ezredes, a
Deutschmeister-zászlóalj, Mal|zan alczrerles, a rlán segérl-
csapat és Giordani kapitány, a Yisconti vértesek száz.ad-
parancsnoka a Szakolcára l.aló visszavonu]ás melleít tőrtek
lándzsát.

Ritschán n,agy nehezen beleegyezik tervükbe és este
11 órakor egy menetoszlopba fejlődve, a legrragyoblr csend-
ben elhagyják a tábort, anélkül azonban, hogy {elderitőkct
küldenének e|őte az éjszaka sötót teplébe brrrko}t ezernyi
kelepcét rejthető szoroslra,

Az elóvédet Giordani kapitány képez[e sT ázt.1z lovrrsá-
val, A menetoszlop első csoporbját, három gyalogzászlíralj
és a podgyászvonat alkotía Maltzan alezredes vezórlett,
alatt, a másorlik szintén három gyalogzászlóalj és a nóg1.
ágyú, Itt a paranc§nok Wachtentlonk ezretles ós More}li
alezredes volt. Utóvédúl Yelleis báró és Matern hadnagy
egy-egy dragonyos, illetve vértesszázarla sztllgált.

A felriasztott sereg hangtalanul flrrakotlott, előre a
vakhotnályban, mögőttük viiröslőerr világítclttak a lcpl,e-
zésül,égve hagyott táboritizek. Bántatlanul elérik a hágó
szorosát, de itt a meredek, számtalan akadállyat bővelkedő
íerepen negyon meglas§udil( mcrretük. A második csoport
végére }reosztott z,ászlóaljban csupa gyakorlatlan tiatal
{rjonc vano akik csetlenek-botlanak gr. nehéz felszerelés sulya
alatt és mindúntalan elszakadnak a csoport zömétől"

Ritsehán felderítés híján nem is sejti, hogy a tót
felkelők mogszállták a Nádos község melletti ertlősávot és

hogy Károlyi hrrszársága is ott tanyázik a ta]u rétjén és
meglepetéskónt éri a hajnali két órakor aa elővéd felől fel-
csattanó vad ptrskázás. Giordani kapitány nem zökken lrí
nyugalrnából. A pusztitó pusliatűzben gyor§an felfejlődteti
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iovasaií és harcba elegyedik Ocskay lturucaival, akik a t{rl-
erő elől félóra mulva visszalr{rzóclrrak. Közben WacJrterr-
donk ószreveszi, }rogy tőtávolon kívüi, a hegyeken kijrös_
kiirúl valósággal herrrzsegn*k a kurucok. Rosszat sej t, s
megp&rancsolja, hogy a hátvódül szolgáló lovasszázadok
térjenek be a mély árkokkat leleszántott, cserjével benőtt
rrrssz tltlól ós a szomszédos réten készüljenek lel a harcra.§liíl még szakadatlanul dörögnek a fegyverek; embert,
áItatot egyaránt idegessé tesz a bieonytalanság és az ezredes
,pararrcsát csa,k lassan, vontatottarr teijosítik. A sötétsóg
akadályokat gördít az átcsoportosrrl,ás elé, ziir-zavar támad]
Az rrszlrrp végén menetelő §tariemberg-zászlóalj már és
ntég védtelen és ebben a jó} kiválaszttltt pillanatban Ná<las
íelól megrohanja az utóvédet Károlyi kóCezer főnyi lovasa.
§getverő hujjogással csapnak a fejüket vesztő újonc-
ltgénységre és ha a helyzetet felisrrrerő Wachtendonk villá-
mO§ gyor§a§ággal nem veti oda a Deutschmeisterek o,öreg-
tsontjait", hát a roham szerteszórja a zásztóaljat. Ritschán
épperr az utóvédnót tartózkodik és aggastyán létére a, küz-
delenrbe elegyedve. ellentárnadá§ra vi§zi katonáit. Többnint egyórás öldöklő köze]harc után a kuruc huszárság
fe.lsiíbb paranc§ra visszavon[I Nádas felé. A rnegtizedeÍ
zászlóatjak nenr győzik összeszedni sebesültjeiket. Wach-
tend<lnk ezrerles harcképtelen, a felcserekhez támolyog beköt-
tclni sebcit. Az öreg tátlornokot ís súlyosan megvabda}ták
a kezén ós a fején. Még harc közben a segélynyuitókhoz megy
a p<ldgyászkocsikhoz. Maltzen fólti az élelnriszert meg á
hadikirrcstárt és kérésére a tábornok előrekiildi Moielti
alezredcs dánjait és a Tl'achtendonk-csoporttól is elhozat
egy ágl{tt. Az utóvéd még harcol, nrikor áz ólcsoport hátrat
szorítva 0cskay talpasait, továbbhatad és átkel i mocsaras
Trnava patakon. Természetesen így Wachtenrltlnk zászló-
aljai elszaltadnak a menetoszloptól. Ritschán ide-oclavágtaí
a két csoptlrt kiizött, Á }regyelten rajzó kurucok látlán
aggorlalmában mé.s cgy zászlóa|jat Morelli parancsnoksága
alá_ rcnd,el a podgyászvonathoz és maga is ott ma.a*d.
.},íaltzcrr a többi lrárorn á,gytrt is előre akarja hozatni, de már
nem. lehct" Á szekérsor mijgött a }rirtelen felbukkanó tót '

fttlkelők clrckesztik a §zorost az előre felhalmozott. kirtón- 1

iött fattirzsekkel.
:\ seregénél tartózkortó tábornok ntitsern turl a hát.ultört(lntekríil és egyre-másra küldi a íutárokat Wachten-

dorrk}r<"lz a paranc§c§ill, hogy zálkózzék fel hozzájuk, Az-on-
ban :r parancsvivők gyávílk, nem mernek keiesztültörrria kuru*októl lremzsegő szorosré§zen és dolgukvégezetlen,
hazrrgtrl a parlrnc§ tdjesítését jelenlik a tábórnokn'ak.

Igy- a kót oszlrrp minrl jobban eltávolo<tik egymástól és
2E-án reggel kilenc órára teljesen tnegszakatl kJzöttük az
iisszckőttetós.

Ilitschán mcllctt csupán a podgyászkocsik r,édeltnére
rerrdelt két zrirszlóalj és az eIővért l5d''lovasa van. Fladerejejavarésze az elszalkított Waclrtendonk csoportnáI rnaradi,
rrrcly az rittaian vadonban irlőközben el is téved és az ererleti
útiránytól balra 1ilrdulva Kortátkő, felé tart.

, Ritsc}rán helyzelc roppant nehéz. A görörrgyös, sziklás
szekérnyomorr a lovak atig tépesek előrivonsáni'a mót-rakott kocsikat. csattog az osior, elkeseredett szitkozódísk*vtredik a, puskák, pisztolyok állanrló rlurrogásával"A gyengérr el_!átott krtrucok rninden áron kézre átarják
kaparintani a gazdag zsákmányt, felszerelést rejteeliő
kocsisort és lélegzetvétetnyi nyugíot senr hagynak a izoion-
gatot,t labancokrrak. Az első összecsapás színterétől rnind-
össze négy kilornéter a hegytető, rle teljes hat órába kerül,
amíg folytonos viaskodás kiizepette felvergődnek oda.

A tálrorrrokot olgyengíti a vérveszteség. Kénytelen
krrcsira szál]rri s onnan vezónyli megfogyatkoáltt csa-patát.
t{áiulról is harcizrrj rnorajlik" halkan, siákadattanu]. iVach-
tcndonkék Jrart:tl]nak <ltt, Ritschán nagyon nyugtalan már.
mikor kót altiszt jeicrrtlrezik §'achtenclont< 

-t<titdt;tteterrt.

Lőszerutánpótlást kérnek. A küzdelem lrevében nem futja
bővebb .ielentósre és a tábornok abban a hiszemben dl,
hogy az tllaszakadt csoport közvetlen maigötLiik igyekszik.
pedig akkor már jó néhány kilotnóter távolság varr fÓztittük.

Végre-valahára Jab}onka közelébe érnek. Mikor féI_
órányi }özelségbc jutnak a falu}roz, Ritschán megáiljt
vezényel. Most már n(rm mer felder,ités nélküt előrcmónni_
Giortlani kapitányt lovasilival a falu kikutatására irrdítja
és oldalvédeket küld ki. A kurucok váratlanul csendbórr
maradnak, nem zavarják az a.gyonzaktatott csapat pihenő-
jét, ők_ biztosak vqitak a aot§iit<nan, I}ercsényí rnái gyors
rneneteléssel a labanc elé kerürtt és közeledótt Jabiónka
íeló.

Waclrtendonkók déletőttje is,sziine!len küzclele.mJrrel
tgll "l és_szorongatottságukban nenr cszrrtéitek rá végzetes
eltóvelyedésükre" I{árom ágyujuknak sernmi lrasznáf sem
vehették a szétszírrtan, lesből tánradó hajduk ellen és körül-
ményeik mindirrkább kétségbeejtiíre for<luliak. Száz lépést
sern haladhattak háborítatlanul, rnintlrlntalan kényteleirek
voltak nég_vszöget formáIni, }rrrgy rjssztüzükkel vissza-
riasszák az erdőlről kitörő kurucokat. Hét óra }rosszatt
verekedtek, míg kierő§zakolták az áthatolást egy }rárom
kilométeres erdődarabon s {rtjrrk mindcn méteiét eleset*
tekkel jelölték meg. A folytonos lövóldözés aggasztóan
fogyasztotta kószletüket. Wachtenitonk rrregkísérett után_
pótlást §zerezni, kót, attisztje meg is érkezett az élcsoport-
hoz, de vissza. többé sohasern kerültek. forrlultrrkban nrincl-
kettőjiiket levágták a lesben álló hajdúk. Végső prtlbál-
kozásként ágyúlövéssel igyekeznek szorult helyietükre
felhívni Ritschán figy-cirrrét, ám válasz nem érkezik. Irtlat]an
erőfeszitóssel végül is szabad rrtat, tör a lregytetőre és
onnan elhútve látja,, lrogy Jablonka községébe bórnenekülő
tábornoknak alig 7CI0 katonára fogyatkozott csapatját,
lcgalább 5000*--6000 kuruc fenyegeli.

Felfogia, hogy nrectdő kísérlet lenne támogatására sielnie
és ninden gondját, saját, 1200 fíjrt.yirc rrpatlt, holtra csigázott
seregrószónek rnegmentésére forrlítja. A Kis_Kárpátok déli
lejtőjón épített Éleskő vára atá akar vonulni, hógy onnan

,,A kartl lcgendája" lolytatása a 2O. oldalon-
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Sl tooon-
Molnár Frigyes dr. szövetségi társelnök és kúlügyi vezető,
Váli FerenÖ-dr. jogtanácsos helyettessel február-március-
ban a §zaharában*jártak és uquXrOt filmei készitettek.
A technika haladásával számolia, az állóképek helyett az
alábbi képek számolnak be élménveikről. A magyaráaó-
szövesek 

-a vonatkozó számok mellett találhatók, A
naovíTások a film esves 9.5 millimeteres filmkockáiról
ré§irUtet<. A felvételőÉ fobocellás EUMIG rendszerű fel-
vevőBénoel készültek. A film esyébként a cserkészbolt
ismerltiÖrjesztő előadásai keretében kerül bemutatásra.

gtrpúfuut w őit űaagi ftíft&,,ól

r. A kaoitánv,kanárija. 2. Sidi Bou Saada. 3. A íitm egyik statisztája. 4. A rendezó dolgozik. 5, Szirrtén egy kÖzremÜli'isÓ] ,9. ,,K^ará-káli"
i?iúüitáiT p-i1iláü-koio|i:-?,;,Nó,"áü.ietoi_a-ofimiit itatt. ó. ,l'konkurrens noinád sáüor.9,.Timgad: római dindaliv. 10. I(eleti
oiac. 11. Utcai mesemo"áól-iz.'iöu"-ú,eiorn."is. dbftaa§.ii-;iású;,", i4. batolyakereskedók. 15, ÖnáUi töprerrgés..1ü. A lt'gnag}-obb
ffia;" ;fi. l?:i;ffi;fi;; ;Iia;"divail. ta' uitöiít<áravan fiataa. .19. _Sátod,erés. 20. Sivatagi autobusz i,ldítá§a. 27.. ,,^Z'' európai.

22. Á tunlszi kikötóben.
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A lrarc'9,őzrr.l*. ismerí€íé§re
A harcgírzokaL kal.tlnai szempontbó} a könnyii és gyors

áttc]rirrthetiístig cél,iírllól hírrom csoportba osztják" §zck :

I. tlz ittgerlii, l I u. nt(rgező, I]l. tt htilg1ullhtlzó hcrqúz,ok
tlsoptlrlja. Kórtani szcnrpontból a II. t:solrorl.ba tar1,ozri
nrórgi,ző harcgázokat két alcsollrrrlra osztják ós ptlrlig :

a} a tultlldottkíppeni núrgezii ós b) rr loikí hurtg(tzollalt:sopo11-
jára,

Iiz a fclctsztíts azonban nem teljcscn mcrey! rncr| bizo-
rryos l<ör,iilnrónyt.k, min! p-l. a harcgázhat,) alakja(gáz, göz,
(§el}p, v;rgy harTu,al,) a harcgáz tönténységc és az általa
rn(lrgozelt lcvcgíiben valil tartózkodás időtattama, más
tsotrtlrtrl.kt,a .jtlllernz(l kórtani hatást,, illetöleg elvált,tlzáso-
kat is rt'lirlzhatnak.' Ae egycs liarcglizok isme,rtettrsénck az il|etií lrarcarryag
összes vegyi ós lizikai tulajrlonságain klvül azokra a kór-
lrrni elvírItcrzásokra is kí ke|l terjerlnico arndyoktl a haru:*
gáz alkalmazása, kivírlt" A kórtani elváltozások rllgfigyclóse
rószlren a gyakrrrlat}rarr el{iforrlriló mérgezésekkcl kapr:so-
lalosan tilrtónik, részLrelll r:lyan kísórletezésrlk során, amtdye-
ket embgreken és állatokon vógeznek"

A kísdrlelek cólja tapasztalatsz.crzés, A tapasztalatok
sorozatárnak iisszehascnlítílsábót sziirörlik lc azrttán a tudo-
nránytls mtgítllapítás. Ahlroz, h<rgy a kí.sérltrtek bártrrikor ós
bitrhol tnegístrrétellrelők leg_vcnck, szükséges a lrarcgáztrk
halásának mérésénél é* vizsgírlásánál bizorryos /ogalmalr és
isnreretel< neghatárqzása. llyon fogalnrak : az ingarkiiszöb
éttélt, ttz eluiselhetellettségi értéksztirn, a halúlozúsí érlékszúm
és a ues:élgr:srí:gi trték,sztirrr, trrválrlrá a lappan.gúsi itlő,

Ingcrlúszőbttlóktn {észrevevési tirt.ókszám) valalnelly
llarcgáznak azt a nrilligr&rrimökban kifcjczctt nrennyiségét
érlik, amelyet cgy kiibméter lcvegőbtn, ingerhatása réviu,
rnilr ósr,ro lehet verrni, Pl a brílrnat]ci,on egy urilligrarnnrja
cg5. kiibmót-r:r levegőbcn nrár kiirrnyaztel.

El.uiselhetetlenségi étíikszrint valam*ly ltarcgáznak az a
rrrilligrarrtnrtrkbau kifejezett rneIlnyiségo, amcly egy köb-
rtréter Jtlvegiibcn toglalLirtvan az alrlrarr való tartózkodást
cgy 1lcrcnól i,ováltb lelretcllcnrré, e}visrrlhtllrltlennó teszi. Pl
a }:rónracctrrn 1ü ruilligramntjír cgy kiitlrnd:tcrr ltvegőbcn
*l§}, p$f,f a_latt a sztm kiitíilrírrt.yírján kibírhatallan ógést
okoz"

N cllilaztis i érlé kszámrln, {t,labcr-fóle f ornrrrla) t trlaj don-
képpcrr egy szorzal órt.crrcl{í. I1z azl. rnutatja ficg, hogy
a szóbanfotgó harcanyag rrrckkora tiirrrénl,ségc mt:llotl,
menn.vi itlcig )iell a kisérlcti alanyt, a nrtlrgezett levcgőben
tarlnlri tlhlroz, lrrigy az tdsztrnverlclt tnórgczós ltttláIos legyen,
:\ szorzarrrló ilttn a lrarcgáz nrilligranrnrtrklrarr kifcjezett
lttrlntlyisúgc ttg_v kiibrrrtlter levegőbtrr, * szorzó ptrrlig az

irlő, pereekbtlrr kifejezve. Pl a brl'rrnacetorr ltalálrrzási órtók-
száma kb, 40ü0, Ez azt ielenti, Itogyha r:gy köbméter
lovegóben .1000 nilJigranlm brómaceton van clpárologt,atva,
abban a levegóben egy pcrcnyi tartózkorlás halálos ki-
mencttll{i mérgezést oktlz. l}e azl is jelenti, hogyha egy
kiibntétcr levegiilren csak ,i0 milligramm brómaceton van,
akkor alrban a lrrvcgöben 100 percig való tarlózkodás okoz
halálos mérgezóst, Minél ltiscbb a szorzai: értéke, annál
hatásosabb az illctö harcanyag. (Pl a }rrórubenzilcianid
halálozási értékszáma kb. 75í}0, a klórpikriné kb. 2000,
a foszgénó .l50.)

Yeszélgességi érlékszúxt (Müller-félc szám) alatt a
halálozási ós az elviselhetetlenségi értókszánr lrányadosát
értik, Minél kisebb ez az &rltékszám, annál veszólyesebtr
a szóbarlíorgó harcanyas, (Pl a Klark II. veszólyességi
értékszátna kb. 16.000, a foszgóné csak 22 ós a peranyagé 10.)

Lappangási idón értik azL au időtartamot, amely alatt
a vódtelen €mbcri szervezetre ható harcgáz érzékelhetó
elváltozást okoz. (Pl az arzéntartalmír ingerlő harcgázok
lappangási ideje 3*10 perc. Á fojtó harcgázok közül a
klóré }Zr-*6 óra.)

Az alapfogalmak ismertetése rrtán a kiivetkezőkbe,n
tárgyalni kívánom a külünböző harcgázokat. Megistnerjiik
azok tnlajdonságait, kórtani hatását, valamint a kapcsolatos
cls{ísególynyujtási teendőket" (Az orvosi vonatkozásokat
tlr. Kiss Ferenc, székesíővárosi tűzoltócsapatorvos előatlá_
saiból rncrítctten.)

Artgr.ri rerrdőrök gázkarnra-gynkorlata.

l't: j kieii nk r:i6.1. atrtrlrrl girz in llrn ltrl o§ztut!.) t ri}r*lzol.
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I. tngerlö hrrrcgáaok

A vódtelerr szervezete! könnyezésr*, tüsszentésrtl,
köhögósre, esetleg hányásra ingerlik. Flarctóri körülményei<
között, terepen, sírlyosabb kórtani elváltozásokaI ncm
tudnak létrehozni. Két alcsoportra oszthatók.

1. Atzénmentes ós 2. Arzéntarlalmú. hartangagoltra.
Az arzénmentes ingerlő hangázolcat ae jellemai, hclgy

tappangási idejtik nincsen, az ingerhatás nzonnal fellép"
§rős egyéni tünetei vatrnak. Legjellemzöbb az azonnal
jelentkező, igen erős köhögés és könnyezés, Felszívódási
hatásuk nincs. A szervezet anatómiai kapuinak nyálka-
hártyáján a behatás pillanalában erős izgalom lép fel.
majd felületes gyullaclás.

A szemen kötőhartyagyullarlás, ennek eredmény,,ekélr-
pen bőséges könnyezés, kellenretlen égető, csipií érzés
jelentkezik, arnely átmerretileg a látást is nregzavrrrhatja.

Az orrban a vála<lék-
képződés íokozótlik, a
nyálkaelválaszlás is bősó-
gesebb lesz. A garatban, to-
rokban kaparó érzes jelent-
kezik. A légcső izgalma
íolytán heves köhögési ro-
ham, a }nellkasban égető
órzós lép fel. Érzékenybőrű
egyéneknél a bőrön visz-
ketés válik érezhetővé, pirtr*
sod,ás, esetleg apró lrólya-
gok is jelentkeznek. Áz el-
változás }rasonló a csalán-
csípéshee.

Min<lezek az inger-
.haíások, a gázveszélyes te-
rület elhagyása után per-
eeken belül megsziínnek,

A ,,Lógoltalmi Utasí-
tás" 2. melléklete az arzén-
mentes ingerlő lrarcgázok
közül kettőt említ. Egyik a
,,brómaceton"', E,l cslpős
szagír, színtelen fo}yadék,
}lamar bomlik, megsárgul,
kósőbb lnegbarnul, Hatás-
talanítása szc]lőztetós és
esetleg alkáli oldattal való
lemosás által történhetik.
Másik a,,klóraceta|enon".
I}z szilárd, kristályos anyag.
Víz trern bontja. Szelliizte-
tóssel hatástalanítható.

Az arzéntg.rtalmú in,-
ge.rlő htltcgdzokat az jelltmzi,
hogy 3-*10 percig terjedő,
rövid lappangási idejük
van. Erős egyóni tüneteik
a kiivetkezők : először, nz

Móg saembosztikőbbé tebető a hatásossága, }ra kisaámíljuk
azt a mtrnnyiségct, amel_vet az, egy köbmóter levegőlren
foglatt ü,25 milligramrnból az átlagember eíay perc alatt
}relélegez. A felnőtt enrber egy pelc alatt általá}ran 8 }iter
lcvegőt használ el. 'lgy csak 0,002 milliglamm Klark lI
az a mennyisóg, arne}y egy perc alatt az em.lrer szervezeté}re
kerülve elegendő az elvise}hetetlen in§erhatás kifejtésóhez"
§z egyirtta} a harcképtelenséget is jelenti.

Á Klark-vegyiilctek mérgező füstje elsősolban az trrr-
ban és torokban-*. ós csak később ícjl. ki á szenron izgaló
hatásí. Az 0rr, garat és légcső nyálkatrártyájának izgalm*
folytán bdísógesebb a nyálelválasztás. Oyakori tüsszentés
és náthaszerű orrfolyás mutatkozik, rtajd a §zemen, a létre-
jött kötőhártyagyulladás következtében, heves lájdalmak
kíséretóberr bőséges könnyelválasztírs indul tn*g. §gyes
esetekben a szanthárL_yán zavarosotiás is jelentkezhetik,

Az arc -* :rz rrrr mel-
lélrüregeirrck ureglclelő he-
lyerr - fájdalnras |esz., az
egész állkapocsban fogfáj ás
tárnatl. később a }ratánték
táján nyomás, fiilzirgás,
majd heves fejíájás lép fel.
E tünef-ekkel egyittejűleg
heves, esetenként görcsö§
köhögés kezdőtlik, bőséges
váladékürítéssel,

Á légcső és a lrörgők
izgalma kövotkezlében lóg-
cső- és hörglrtrrrrt lép fel.
A nyákos váladék t<ésőbtl
genyes lcsz. A szegycsont
táján heves fájrlalnak lép*
nek íel, amelyek lralálféle-
]emrnel is iárnak és a ka-
rokba is }<isrrgározhatnak.
Nagyobb tónénység be-
lélcgzése esetón légszomj,
vórkeringési zilvarok, nrá-
sorllagos gócos túdőgyulla-
dás is kileilőtlhetik.

A gyomor és bélrend-
szer részéről lráIryinger,
érzéken3lebb egvéneltnél
hányás, esetieg giirt:siikke}
járó lrasmenés, hasür.i puf*
fadságérzés. gyotrrorgötlri
fájdalorrrérzet iclerrtkozik.
Kivóteles esetekberl az itleg-
rentlszer rószériij is jcletrt-
l<tlznck kiilörrbözii tiirrclek,
anrel_vek azonbiut ól,ákon
be]til eltúrrnek. llvtNr jel*t-
stigck : harngyarnászásszer,ű
érzés, lrizsergés:, az rrjjak
lrcgl,ében. Á végl,ttgoknak

orrváladék foktlzódik. majd a Lorokban lóp fel kapat'Ó kesztyii vagy harisn3,a alalirlt. ntrttatii bőrl,erüle tén frrkcrzott,
órzés, Később tüsszerrtés ds köhögós jelentkezik, legvégiii esr:lr:nk(,nt azon}lzrn t:srikkent vag.v teljesen rnegsztint Lrőr-
pedig könnyezés. érzék eltt_v* si:g, ső1. átmeneii végt a gbórr ul ás is clőf ordullral.'lo-

Az arzéniartaiom következtében íclszlvótlásos hatásuk viibbi tüne'|ek a szorongó órz{:sck, aluszékon_vság. ájLtlás"
is van, Ezek a vegyületek, szilárd vagy frilyékorry állapot* cg1.,es t,set<,llilrcrl l.tlljes eszméltlt,lenstig i,s. lgen jellernző
ban a bőrön s{rlyos gyrüladást, a körilnrre jrrtva igcrr fírj- :ekcránfellópŐléltrlr:mtll'zet, rndvlraláliélelemméfokozótllrat.
dalmas köriimágy-gyullatlást idézrrek ciő, A. bőriirl ós a Jiiirnrijkiirr ís igcn ktlllerntitlerr t,üyrtrlek

;\ harcanyagok ezen csoportjába tartozrrak: a lílark I. jelentl<eznek. ha tl lrarcgírzióleségeli írrtyékony '\,agy §zilárd
{Difenilarzirrxioria), a Klailt "I/. (f)ifenilarzir,cianicl) és az /rllaptltban jrrtnrrk a kiiztakaróra. A bljriirr a |iinett,k néhány
Adamsit,' (Difeniiaminarzinklorir1,) §lirrdhárom rrrérgező ól"ával a tnórgezés ulán jtllerrtkezrrck,, Kisobb-nagyrrbb }Íjr-
füst. Szaguk jellegzetesen é<leslrós. Á l.(l,arkok c§oko]ádé- felii]elckcn kcllenrel]en viszket,ő" égetii érzés lóp fel" Iizztl
barna kristályos anyagok, az Adamsit ziildes por. egyidejííleg a blír pilos, vizenyős és or}:áncra cnrlékcztelően

Mindlrárrrrn trarigáz igen erős irrgerlő tratású. Inger* besziirődiiltó r,áli}i, S{rlvosabb sértilósekrrél igen fájdalnras
kiiszöbértékiik 0.2 rnilligranrrn, Elviseihetctlenségi értéli- türret tlk kíséretólltrt a }lijr fcl is hril_vagzilt,
szárnuk a kijvtrtkező : a l{lark l"-néL 1,5 nrilligramru ; ,\r cl]váll-tlzílsolrra jcllcrnző rr gyrlrs javu.lílsi és g_vógyutási

a Klark IT._nól 0.25 rnilligramm; a,z Arlamsitrrél 0.4 milli hajlarn" :\ körlniikiirt, hzr szilirrtl vugy fo-1yil,krlrrt, rnér§czi.Í
gramrn.

[,egcrőseblr
anvaggal ju{,nak órirrtktlz(lslre. igci,r fá.icl*llrras ltiiriinrágy-

Arr gtrl t,irz,rll t irk ;4/rzit lltlcrrs gv n k{trl a t.a

irrg-erlőhatása telrát a Kiar]t Il.-trek van. gyttllariits lép fcl. {l.'{}l9í]tltj uk }
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tr.ri
Mindez nem ennek * Campbellnek
lrrvására irandó, }rancm a paran-
csokéra, miket kapott. Ha holnap
rnegöli ezt a Colint, nrit javít e?,

a helyzeten ? Jön belyóbe mási}<
királyi biztos lólralálában.

-_, Te pompás pajtás vagy a
.},arcban "-*- vágta el a szót Álan,
**, hanem }rát trrenthetetlentil whig
vér folyik benned.

Elégkerlvesen beszélt, de annyi
tifojtott harag toll, érez}rctő belőle,
hogy btilcsebbnek t.aláltam változ-
tatni a társalgáson. Kifejeztem
,csotlálatomat, hogy miként turl egy
etnber az ő helyzetébon, amikor az
egósz lielvitléket lraton,aság szállta
rneg és {trzi, mint az ostromlott
váro§t, ietartóztatás nélkül keresztülhatolni rajta"

*" Yz könnyebb, mirr,t gorrclolnácl -* mondta Alan. **
§gy kopár hegyoldal olyan, rrrirrl az í*; ha ott ijrszem áll.
akkor más helyen megv át az etrrber. Aetán 4 hanga nagy
segítség, Min<lenfelé akarl baráti kéz, pajta ós boglya. Azon-
kíviil, ha azt rnondják, hogy a vidék lele van katonával,
ez legjobb e§qtben csak olyan mondás. §gy katona ann;-i
helyet foglal el belőle, amennyít a ta}pa beföd. Halásztarn
ón már olyan folyóban, -a§telyrrrrk nrásik partján őrszem
áIlott és finom pisztrángot fogtant; ültetn hangabokorban
rlgy, lrogy két méternyire őrszern vo,lt, és igazán, kedves nótát
tanultanl tőle füt_vörészése után, fizt ni ,*- és elfütyiilte
a nótát.

*, Aztán meg *- íolytalia, .--. mo§t nem ol;ran rossz
.a dolog, rnint volt negyvenlratllart. A tselvirlékre mo§t azt
montljálc, }rogy ,,pacifikálva" van. }{r:tn c§Oda, mikor Can-
taretől Cape Wrathi51 rrenr hagyíak m.eg ö8y saál prrskát
vagy karclot benne, csak az van lne§. anrit a gondos nép
zsupjában elrejtet,t. Szeretnóm turlni, Dávitl, m,cdtlig rej-
tegethetik ? Te rlgy r,éled, nem sokáig, nrikor Ardshieiók
,számkivetésben vannak, \rörös Rókáék meg poharazva
ülnek itt és elnyomják a szegény népet ott}ronában" A_zon-
ban kényes dolog eldönteni, mit tud meglenni a nép és
rnit nem. Miért is tue} Red Colin végiglovagolni Az én sze-
gény hazámon, Appinein, anélkül, hogy tá,lálkoznék egy
helyre legény, aki golyót ereszt beléje ?

§zzel gondolataiba mélyedt és hrrsse{t ideig nagyon
szomor{tan és csen<lesen ült.

El akarom még mondani barátomról mindazt, ami
íontcs, hogy ügyes zenész volt, különösen dudálásban.
Jónevű köItő volt a mága nyelvén : §ok angol és francia
könyvet olvasott; halálos biztcrnság{r lövész, jó halász és
félelmcs vlvó, rnind lövid karddaln minrl pe<lig a maga
külön fegyveróvel. Hibáí arcára vo}tak írva és azokat
m.ind ismertem. A legrosszabbat, a másba belektités és
veszek'eclés gyernrekes hajlandóságát az én esetember nagy,
lelküen felíüggesztette, tekintettel a kerekházban meg-
vívott csatára. Az;[ már nem tudnám megmontlani, vajjon
inkább arra tolt-e tekíntettel, hogy én derekasan helyt*
áltrtám vagy inkább áz §zámított nála, lrogy tanuja voltarn
az ő, sokkal nagycbb hősiességének. Nagy érzéke volt rnás
€mber bátorsága iránt, de ezt mógis csak tegelsősorban
,,.{lan Breckben csodálta.

xIIr. F§J§ZIIT.
üIueszliük haiónkat

Késő éijjel volt már és annyira
besötétedett, anrenrryire az évnek
ebben & szakában szokott (ami aet
jelentette, hogy még jól lehetett
Iátni), mikor Hoseason berlrrgta feiét
a kerekház ajtaián.

* Jöjjön t<i * szólt *- és néz-
zen körülo }rogy el tud*e itt igazodni ?

*- Hu fogásainak egyike ? * -

kérdezl.e Alarr.
-* Ugy festek ón, mint akinek

trükkökörr jár az esze ? * méltat-
lankodott a kapitány. *- Egyéb
gondom van, vitr:rlásom veszély-
ben forog !

Aggorlalnas arcából, kiilönösen
éles hangjáróI, mellyel a brigről beszélt, minclkettf,n láttttk,
hogy }ralálosan komoly a helyzet ; rnirrdketten kiléptiink a
fedóleetre, ne:rr tarto,|tunk az árulástól.

Az ég tiszta volt ; erijs szél íújt és nag.v.hideg volt ;

jó nappali világossrig maradl meg; tündfiklő holcl sütiltt,
közel telihotil. A hajó majdrrem befejezte a for<lulást, }togy
nregkerülje Mull sziget délnyugati csircsát, balfelől teljes
olcla]ukkal látszottak a sziget rlombjai (valamennyi fölött
a Ben More, ködsapkával a cs{rcsán}, A Couenant számára
ez nem volt jó hajózási hety, mégis sebesen szelte a vizet,
hr:} lebrrkott, hol kiernelketlett, nyomában a nyugat felől
jövő lrullámtorlódással.

Mindent össrevéve azclnban a tenger nem volt olyart
veszedelnres. Kutatni keztitem, mi tette a, kapitány kedélyét.
annyira nyomottá. E pillanatban eg.y hullámhegy a magasba
emclte hajórrkat. A kapitány a távolba mrrtatott, és ránk
kiáltott, nézzünk oda, A holtlfényberr jobbfelől saökók(tt-
szerű je}enség tűnt szetnbe, nrajd tompa morajlásl, hallottunk

^* ll{irrek nevezi ezL ? *- kértlezte komoran a kapitány.
-* Á víz felporzik eg_v sziklán *-. felelte Alan. -*"

Most legalább tudja, merTe van a szikla; mit akar móg
egyebet ?

--^ hz ám -* szóIt Hoseason.
az egyetlen szikla l

Valóbarr, miközben beszó}t, egy
fel távolabb délre.

"* Ott van ní l ,,-* kiáltott }:[oseason, _* Láthatia
maga is" Ha ismertetn volna ezeket a sziklákat vagy tór-
képem lett volna, vagy ha §huan el neln patkol, lrát nem
hatvan, hanem hatszáz guineáért se kockáztattün volna
hqiómat ebben a kőrengetegben l És önnek uram, akinek
irányítania kell utunkat, nincs egy szava se ?

** Azt hiszem ** mcrrrdotta AIan, * hogy ezek a
Torran sziklák.

* §ok van belölük ? * kórdezte a kapitány"
** Az igazat megvallva, én nem vagyok rltmutató **

szólt Alan, * de nekem {rgy rémlik, hog_v tíz mérföldnyire
}rúzódnak.

trliach trr és a kapitány sgymá§ra néztek.* Remélem, átjuthatunk közöttük ? * m<lndta a
kapitány.

-* Ez kétségtelen -* felelt Álan, * de hogy trol,
azt nem tudom. Yalahogy {rgy rérnlik, hogy a part köaelében
biztosabb az trt.

* I"Ia csak ez volna

másik szökőkut tűnt
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t_'lg§ ? .-- mtlnrlta t{o§ea§on. ,-, Akkor meg kell
váltrrztatnrrrrk az irárryt. Riach (rr : olyan köeel kelt keriil-
rlúnk Mtrll cs{tr:sáhrrz, anretrnyire csak le]ret ; aztán úsy
kell ktrrrrrárryoztrtlnk, hogy a szárazfiiltl fclfogja a szelet
ós az a kőrengctt,g széIárn.yékb:r kertiljön. Most nrár lrttttlrtl
vagytrnk és leszo ami lesz.

Ezzel parancsol atklti a kormánytrsnak és Riaclrot
a kérnlelőállásba küldte. A l.iszttlket is beleszámitva. összcson
iiten voltnk a ftr<lélzettln ; ez volt, az egész lrasznavehető
|cgénység a ntulrkához (vagy legalább is ép és készséges).
Így esttt, hogy Riach ítr volt fenn az árllotkosárbarl ;

kémlelt ós jelentctte, lrogy mit lát"
*- Dél felól zátorryosorlik a tenger kiáltotta ;

rnajtt később azt nrontlta : -*, a part felől világosabbrrak
látszik.

,** Nos urám ** szólt }Ioseasorr Alanhoz. ,-,, lneg-
kiséreljük az Sn irtját. De írgy érzem, hogy így akár egy
vak rnuzsikus után is indulhatnék, lmádk<tzzék, 1lt gy az
ön által ajánlott irány helyesne} bizonyuljon,

úr ltozzá még azt jelcntctte lelülról, hogy előttünk szabad
viztrt lát,

-- lg,aza volt -.^ montlta l{oseason Alannakn *- meg-
mente[te a lrajót uran1; eet nregjegylem arta az időreo
amikclr nrajd leszánrolunk. ** Azt hiszcm, neme§ak hitte,
anrit motrtl, hancm rnes i§ tette volna ; annyira szerette
a (}auenantot.

Min<lez aaonban i:sak a képzelet játéka ,voltn rnert a
ttolgok iránya egészen rrráskórrt fordult, mint ahogy várta.-,.-. 

Iloritítsa kissé jobbra ,-, biinrlrölt fe]üIröl }fr, Riach,
** zátony a baloldalorr l

§bbón a piltarratban egy hullámttlrlódás elkapta a
hdót ós az előtlb móg elagarJ{r vitorlák lcborpatltak" }Iaj<t
rijra erős szél kapott bcléjúk, negperrlítettc a lrajót ós a
k-övetkező szenrpíllantásban olyan lendiilettel vágta a
zátonyhort lrogy valanrennyien elterültünk a feclélaeten.
Kicsj'lríja, hogy Riach ki nem esett a figyelőkosárból"_

Azonrral táipraszökt,ern. A zátorly, tncllyrc ráfutottunk,
egészen krjzel volt )\{uil sziget cléInyugati ,xrk.i'jTi"§U§S

* Az Isten-
hez fohásekodás-
sal nincs baj ! -*
szólt hozzámAlan.
*-. Hol is hallot-
tanr ezt ? Hát ---

jöjjön, arninek
jönnie kell.

}íikor a for-
dulólran a száraz-
fölcl kózelébe ér-
tünk, a szirtek itt
is, ott is közvet-

lenül előttürrk
trukkantak fel l
Riac.h úr időnkint
lektabált hozzánk,
hogy váItoztgs-
sunk irányt. Néha
az utolsó pillanat-
ban hallatszott
fígyelrneztetése ;

egyik szirt a szél-
felóIi ol<lalon any-
nyiraközel suhant

el mellettünk,
tto,gy amikor a
hullám megtört
rajta és felcsapó-

raid nevű sziget
siitét foltja lát-
szott, alig valami-
vel a tenger §zín e
felett. A hullámok
néha átcsaptakfe-
lettünli, de néha
olyan eriivelnyom.
ták szegóny hajón-
kat urég mélyeb-
ben a zátonyba,
lrogy hallottuk
trorcláinak ree§€_
gését. A vitorlák
<ltirrlülése, a szél
z{rgása és a felcsa-
pódó víz, vissza-
zuhanásao kísérte-
ties zene volt a
holtlvilágos éjben
s annyira fokozta
a veszedelen érze-
te, hogy egé§zen
ősszezavarodott a,

fejem és alig tud-
tam tnegérteni, rni
törtónik körülöt-
tenr,

Hirtelen ész-tlott, a vízpor a
fedóizetre hÜttott és tlgy áztunk benne, mint az esőben.

Az éjszaka olyan világos volt, hogy a veszetlelmeket
tisetán, szinte nappali világttásban láttuk s talárr €z lette
legizgalmasabbá. Láttam a .kapitány areát is. Ott állt a
t<ormányos mellett, hol egylk, hol másik lábára neheze<lve.
Időnkérit körmére fújt, de állanrlóan fi5yelve kómlc,lt etőre.
Acéloc'keménységgel állt helyón. §em ő, §em Riach nem
tűnt ki a trarólan ; cle azt láttam, hogy kiválóak a maguk
szaknájában és arináI inkább csodáltam öket, mert Alan
krétafehér volt.

- Hejn Dávid * mondotta, *, e2 lrem kedvemTe való
halálnem.

* 1\,íi ez Alan ? '-- kiáltottam. _- Csak nem fél ?
* Nem * mondta aikát harapdálva, * de engedd

nreg, magad is belátod, hogy ez rideg vég.*-Közún 
lde-oda kanyarogtunk, hogy elkerüljünk egy_

egy z{tonyt, de átlandóan á part közelében haladtunk.
Uáa meit<erülve lonát, Muli sziget vonalába értünk.
A szárazuiat kiszögellésénél a dagály erős volt és elsodorta
a hajót. Ketten fogták a kormányt és idónkint Faga,
Hqseáson ís segített. Sajátságos látvány volt, amikor három
izmos ember tllies erővel fószült a kotnránykeréknek, de
az (mintha él61ény volna), szembeszállt aa erővel ós vissza-
nyomta öket. Ebből nrég nagyobb baj lett volnan ha a t9nge_r

efry kis ideig zátonymehtes-nem lett volna elóttünk, Riach

l]bben a pillarratlrarr egy hullámtorlódás clkapta a ,lrajút.

revettcm, hogy Riach rlr és a matrózok a csónalrkal
foglalkoznak és még első kábulatomban odaroharrtam,
hogy segítsek ; amint a keeem rnrrnkát kapoti, újra
kitiiztulf a fejenr. A munke nem volt könrryű, nrcrt,
a csónak a lrajó közepérr volt és tele volt lim-lonrmal,
azonkívül a viharzó tenger időrrkérrt arra kényszerítctt,
hogy hagyjrrk abba és kapaszko(iunk meg; de ha tudtuuk,
trgy dolgoztunk mint a lovak.-- A hajó orrriüól itlőközben elővánszorogtak azok a setre-
sü}tek, ai<ik mozogni tudtak; §egíteni próbáItak nekünk.
A többiek, akik tehetetlenül feküdtek lrálóhelyelken,
kiáltozásukkal g_vötörtek és könyörögtek, lrogy mentsék
meg őket.

A kapitány nem vett részt semmiben. Ugy megrendtilt,
hogy képtelen volt cselekedni. Az árbockötélbe kapaszkodva
alli, maealan beszélt és hangosan feljajdult, valahányszor
a §;iklalépett egyet a hajón. A brtg ae li számára feleség
és gyerme-k volt i napról-napra közömtlösen tudta nézni
a szegeny R&nsome mégkínzását; de ha a hajóról volt szó"
mindjárt veJe szenvettett.

Á csónakkal való küszkötlés közben történtek közül
csak egy mozzanatra emlékszem. Átpillantva a parlTa!
megkér-rl*eztem Alant, hogy micso<la föld ez é§ ő ezt vála-
szoíta, hogy ez a2 ö saá\rtáía a legro§§zabb föltl, mert ez
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I1. F§JEZ§T
Á zelli tótól Werfenis * Az olsíí összeüúközés

Levélbeli meghívásunk volt a Zelli tó melletti cserkész-
tiszti világtáborba. Sokáig kerestük a világtábort ós végiil
két osztrák, egy franeia és két ma§yar szernélyében montl-
hatnámn csak nyomokban íedeztük fel. Meghívásunkhoz
híven felkerestük őket, detávol voltak a víztől, táborrrk még
egyáltalában nem volt s így sátrainkat a partra vertük íel.
Este tiszlelgő látogatást akartunk tenni, <le ők inkább rnin-
ket látogattak meg, megvacsoráztunk, utána a hangzatos
nevű, de annál kisebb társaságot magyar dalokkal szóra-
koztattuk. Reggel korán a tó má§ik partjára eveztünk és
zell am see-ben vonatra szállva schwarzach-st. yeidtbe
ulaztunk. Itt ismét a víz dübörgő, z{rgó zenéje fogadott.

Meredek sziklapart, csak közvetlen a,vlz mellett van kb.
két m. lapos rész. Csomagjainkat szikláról-sziklára lépegetve
kiizvetlen a pa,rtra cipeljük s megkezdődik a nerlves csónakok
nehéz összerakása. Yizsgálgatjuk hullfuntakaróin-
kat, a csendes Zelti tó után megint az az érzésank, mintha
először szállnánk vadvíere. A part közelében, mindenütt
sziklák ütik fel fejüket. A csónakok 4*5 m-es távolságokban
már sorjában állanak. l\{inden csónakban már egy evezős, a
rnásik evezős egy kiugró szikladarabon lehajolva, erő§en
íogja at árral szemben állított csónak orrát, miközben egy-
.eg1, trullám nagyokat ránt rajta.

Indulás. * A későbben indulók segítségóre jönnek az
előbb indulóknak. A kormányevezős pillanatok alatt a
.csónakba ugrik, az evezőt kezébe kapja s máris dolgozik.
I,{ehány ellenhúzás és azután hatalmas tempóval az árba.
E§y-egy hullám már végigsepri a csónakot, de nem lehet
lete'nni az evezőt, el kell érni a kiszernelt sodrát a folyónak.
,Csak itten lehet, gyors mozdulatokkal, a bcszálláskor még
be nem kapcsolt hrrllámtakarót rendbe szedni. Legnehezebb
az-utolsóknak. Az utolsó pillanatig kell tartani a csónakot és
villámgyorsan beugrani, merí az ár kérlelhetetlenül sodor,
a §§ónak píllanatok alatt megfordul. Fel az {rJabb küzde-
lemre, Rohanó víz, hatalmas sellók, bídpiüérek, sziklák, -1gazi vizi tánc. * Mint szilaj csikó, tlgy táncol a csónak, a
hullámok á]landóan átcsapnak rajtunk, eltünik kajak,
,ember, minden, majd kibukkan két csapzottn prüszkölő fej,
hogy n6bány pilllanat mulva ttjabb zuhanyt kaphasson. *
Légy résen * légy résen l - Egy rossz evezőh{tzás de sok
bajt okozhat l

A zirgó, rohanó vlzben feltünnek egy jógtörónek a
maradványai, a víz természetesen rá akar sodorni. (9. ábra.)
,Centiméterek választanak el a blztos töréstól, utána egy
szilqi selló vad táncba kezd. * Hirtelen egy esattanás,
,egyik csónak néhány centiméterrel elszámltotta magát.
Feseülten figyelünk, bol tünnek fel az {rszó emberek ? De
legnagyobb me6lepetésünkre, egyszer csak kibontakozik a
csónakn benne az evezősök. Az összeütközés pillanatában
lsem vesztették el lélekjelenlétüket, megmentettók a csónakot
a pillér ölelésétől. A sebesült csónak szépen partra ér. Elö a
szerszámokkal, lázas munka, fűrészelés, szegecsolés kezdő-
dik s alig két óra mulva indulhatunk, tovább-tovább t

Ifu;al§kal r.ad r.izéké
Á §rÁV t*lw*rrlcl&l F6múf,clye ralrtórrcrlpalánn* lrreetrlal úrJr "'

#
"ij.:1§84€a*

,,w. ]. _,.

Yad szakadékokban bömbölve rohan a viz, derekás,
munkát kell végeznünk" a kajak sokszor az élén fut,

Eslefelé lffcrfen lregyeire, s a sziklás Tennengebírgére
látiuk ráborulni a lassan lefelé ktlszó íellegeket. Borongós,
szomor{r idő. A fellegek mintha csak féltékenyek lennének a
karcs{r sziklaóriások szépségére, minrl jobban és jotrbarr
beburkolják fehér takaróikkal. Hömpölyiignek a fellegek
lefeló, biztos elójelként a közelgő esönek. Sátrat verünk,
tá,borunkból jóI láthatjuk a Halrslrurgok várát, a werfeni
várat.

A jégbarlang megnézóséról lemondunkn ro§§z az idó,
s az esetleg előbrrkkanó nap5ugarat azonnal a tovább_
utazásra akariuk felhasználni. Yárakozás közben táborünk
benépesedik a kis község gyermekelvel, akiket nemsokára
szürleik ls követnek. Otthonosan mozognak táborunkban,
a gyermekharl sátrainkba húzódik, játszik ós alszlk s szü_
leik alig tudják hazacipelni óket, különösen mlután jó
hazai kenyérból és szalámiból is kóstolót kaptak. Alig
pirkad, rnár lesik ébrerlésünket. Másnap megnézzük a
gyönyörű Halrsburg-kastélyt, melynek fegyverterme, b{rtor-
zata és egyéb érdekessége, sajiros, nreglehetósen megíogyat-
kozott * eladták. }{ogy könnyebben menjen a főzésn egy
közelí ház lakóival barátkoztunk össze. Konyhájuk hangos
lesz a mag},ár szótól. A gazda vasutas, nyugdljas pálya-
mester" Iíis. tiszta házban feltúnik nekünk írógópe, kér-
dezzúk, mit ír ? Költemények. novellák, színdarabok kórül-
nek elő. Anton Egger-uek hívják. Németországban ielen-
tek meg fiűvei. amit aztán az osztrákok ís átvettek.

IIl. FEJEZET
A hirhedt weríoni sarok * Ilogynn íordul lel a n6met haió?

Nagy, szabadíóri
mi magunk, a nénő-
tér pedig a lrld és a
híd közeli partok.
Fenséges színpad a
Tr*erfeni §arok, az
ember és a víz küz-
delme. Solc hazárd-
játékos megjfuta már
itten. A tét minden
esetben az élet volt,
a veszteség oka a
könnyelműség. Leg-
nagyobb hazárdjáté-
kosok a németek, de
osztrákok, angolokés
amerikaiak közül is
többen köirnyelmíten
eljátszották életüket.
Ezek rendesen egye_
dül mentek s mikor
legyözte óket a gyil-
kos víz, nem voltak
társaik, akik seg{tse-
nek.

színpadon lesa a ját-ék, a §z€réplők
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A ,"békéson §nnsen.

Ha többen lettek volne, biztosan megmenekülnek
s a weríeni sarok rlem vált volna nemzetközi temetővé,
a dübörgő yíz nem f.rkasztott volna német, osztrák, angol
és Isten tudja még, hány nemzetiségű anyának szemeiból
könnyforrásokat.

De mi együtt vagyunk, mindig van segítséget nyujtó
baráti kóz, nyugodt,ak lehetünk. Mint régi barátoktól
bírcs{rzlrnk ismerőseinktől. Ax, 98é§z falu szalad a werfeni
sarok-felé, mlg csónakjaink határozott sorrendbon és idó-
ben eveznek 

-a 
habokba. A fe§yelmezett óvatossá§nak

megvolt a jutalma. Csónakjaink elöírás §zerint vették a
kanyart, €gymá§után bontakoztak ki a habokból s mi
megnyugorlva tovább indulhatunk. Az óvatosságra külön-
ben mindegyre figyelmeltetett valami. Még '\Yerfenben

táboroetunk, mikor rlszó lapátokra, dobozokra és egyób
íelszerelési tárgyakra lettünk figyelmesek,'Werfen felett
pozdorjává tört egy német kajak. Az óvatossági rend-
szabályok telj€§ nellőzésével, összerakható vaságyakkal
ós egyéb felesleges t{rlterheléssel utaztak,- természetesen
egyedül. A társuk egy nő és igy férfi 'Werfenben akart
hoezájuk csatlakoani, ők mondták meg nekti,nk az {a.sző

fiolmik. eredetének okát. Azonnal segítségükre akartunk
sietni, de akkorra ínár a helybeli túzoltóság nagy küzde-
{emmel kötelet feszített keresztül a folyón s {rgy mentette
ki a csónakroncsok mellett, egy cöveken kuporgó bajó-
törötteket. Társaikna\ elment a kedvük a vtzLől, tábor-
tüzünknél melegedtek, sátrukkal sátraink közelóbe húzód-
tak és másnap haea utaztak

Werfentől Suleauig, a sellők, örvényei mellett mát
mlnt öreg vadvizesek haladttrnk el. §ulzau volt a Salzachon
utolsó állomásunk. Itt összepakkoltuk kajakjainkat, az
állomásra vittük és gyalog indultunk tovább a Salzach
leggigantikusabb alkotása, 

-a Luegi §zoro§ és a Salzach-
höfen felé. A folyó mind jobban és jobban összeszűkül,
tombolva ostromolja a sziklákat, míg végül teljesen elt{tnik
s a hegy mélyében barlangseerü nyílásban tör magának
utat.'Az emberl kíváncsiság ide utat nyitott, meredek
lópcsőkön lehet lemenni a szíklacsatoTnába, a víz és a szikla
évezredes küzdóterdnek színhelyére. Yisszagyalogoltunk
és átszállással §chladmingba utaztunk az Ennsen meg-
teendö útunk -'*-L::ffi;,

. Az Enns
'Ae 

esó viganztalhatatlanul zuhogott, kénytelenek vol-
tunk egy vendégfőben menedéket keresnl, birtokunkba
véve,.két iires saobát. Vfuakozás. Egy kedves {rtitársunk
nemsókára gltárt pengetett, megtndult a magJÉar nótá.
Még másnap {s zuhogott az eső s rnl mindegyre ki-kinéztünk,
kémleltük a percról-percre áradó Erlnset. Elhatároztuk,
hogy másnap reggel, akár eslk az esö, akár nem, tovább
indulunk. Nagyszerű.en rohant a víz, de egy§zer csak szé-

;:rrj+: : ]_:' l] _lii:

lese<lni kezdett a meder, mind lass{rbb lett a folyás s mí
csalódottan láttuk, }rogy egósz szelíd vízre jutottunk. Ala-
posan kellett h:Í;.zni az evezőt, hogy az előírt távolságot
időben lefussuk. Igy tartott ez egész Admontig, ahot a
80,000 kötetes könyvtáráról lrlres kolostor a város büszke-
sége.

Becsmóreltük az Ennset: ilyen utat a Tiszán is tehe-
türrk. A folyó pedig csak folydogált, ruagába zárkózva,
méltóságteljesen, hallgatva az emberi locsogást. Most
utólag valahogy {tgy képzelem, c§ende"en mocolygott az
olkövetke.zen<lőkön. Itt kezdődik a Gesáuse §zoro§, az Enns-
nek ez a része hajózhatatlan. Admontban szétszedés nétkül
vonatra pakkoltuk kajakjainkat, c§y 1loggyászkocsiba
zsrlfoltuk össze kis társainkat.

Az eddig trejárt területeknek ez az .!,dmontól Gross-
Reiflingig teriedő szakasza, a Gesáuse ; a legfenségesebtl
része, A szelíd Enns itt tetjesen összesz{ikiil, meredek
sziklafalak kőzöLt bömbölve z{rgva rohan, mintha meg
akarná mutatni, hogy a csendes felső szakaszának szelíd
vlztömegében is nrilyen hatalmas erők lappanganak. Itt
már tudjuk, hogy nenr kortroljuk többet az Ennset és
elhittük, lrogy valóban Ausztria legvadabb vize. Gross-
Rciflingben ismét zuhogó eső fogadott, egy fogadó pa<llás-
helyiségét vettük birtokuukba s két éjszakát kellett megint ,

vfuakozásial tölrenünk. A víz egyre áradt, ,a régebbi víz-
vezet6könyv 80 cm-nél magasa}rb vlzállásnál a folyót mfu
lrajóztratatlannak nyilvánítja. Á vízállás lassan elérte a
160-at. Másnap reggel szemező esőben {rtnak intlultunk.
A legnagyobb 

-óvatossággal csomagoltunk, hullámtakaróin-
kat még külön is leerő{tettük. Tovább, továbh a leg-
vadabb vizekre. A folyó olyan mereelek parlok között
rohartt, hogy szinte megkózelítheteilen volt. Sokáig keres-
tük a helyet, hogy hol tudnánk paftía szállní. Kajakjaink-
ból mindent ki kellett pakkolni, a meledek sziklás parton
még így üresen is alig tudtunk azokkal levergődni. Szeme-
zeLt az eső, cstlszós, §áros volf minden. A kajakjainkat
6-an, 8-an is fogttrk, nrprt mindegyre fel-felhangzott egy-
egy kiáltás s a kiáltás nyomán, különbilző helyzetekben,
a meredek parton g}orsan csüszvo, el-eltünt egy-egy szál-
lító. Hullottak,az emberek, de a kajakjaink ópen leórtek.
,A poggyászok szállítása sem ment símán, a legtöbb hama-
rább érkezett le, mint ahogy azt szerettük volna. A meredek
parton egy§zefre kezd gurulni egy fi{r és egy batalnras
főzőlábas, A lábas csattogva ütődött a, szikláknak, zománc_
darabokkal ielezve.útját. A lábason megfogyatkozott a
zománc, száltítóján a bőrfelület, de evezést és főzést nálunk
ilyen csekélvség nem zavat.

S az Enns
megadta gúnyoló-
dásainkra a vá-
laszt. Sellő sellő
után, az össze-
boruló sziklafalak
között mintha al-
világi istenek vív-
nának öldöklő csa-
tát, némely he-
lyen geizírszerilen
tör fel a víz, ha-
bozva táncdl oly
eróvel,-hogy köve-
ket képes felszínre
hoznl. A hullám-
alakulat minden
pillanatban más.
Az egyik csónak
szépen elslklik s a
nyornában jövő

. kajakosokat olyan
vízzuhatag fogad-
ja, hogy szemük_
szájuk megtelik
vfz,ze|.

(rolytat!uk) §ell6k és örVények között.

,.: ' lÉ:;a+;j*§!-
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ílitl.utnntil.nl,órlj t1,1;'l,rl ló1,11,{lrrk lttl ,.Szirla" fötdjrir.o. A í}a-
§lll0ritit, lll l,gtiszlllt ].rlitilll<:srrtt§i§ rrlirrttlgy 1r{} ktlt lturlz-
srrislrgtx-lrt i],,4{Xi rlr lt)il,g,i|s ír:ttttsjk í{lliillt lr.|, á,me!yel
ftxiÖi viilgy;l|r sz.irkitarlak tlrt,g" |.]zrlki:tt rll,t * lorrrlsok szliz:.ti
sit,li,ril,k lr:f*lí:, lgl"ü-qiihil§a,itlik rlt.,l,t ltz őskelr tlnrlxlrót ts
1el,r."ll;püléstcl, 'l]örtl!rrillrnúltk lcg,rlr'tslrlrll lirrlirirá.ja lz a
vilJtik!

Á{,trídrs il: ösi ttleliiil,is, lrrnrlti lr svtijr:i ,,\l1ltikra ctnlit.
krrirtrlllii Mltlrrlltr,ölÉ_yiin rrltigyiittk llrl í;'.;,r,r'rr..*.r:. a.lro1 -l.kfifi-

bil] lizíi,r,rlrrlríl rtigi ttlmpl{}m vittt. /-1.1r:rl.+ kijzt+ligrl lr. l{irrilykli1
ritlgykir1,1irlrlill;i.ri tttrig Mái,_v.{,,r alal.t éllült. ti,t is, Plrio;-
ltcl;lltt i:s (|solltt.l;tlrl is llirt,ls sziltsitt,its fllrrásttk {rlltrr,rltiak.
A §llszi,itt,i-r.iilg1, 11;1 oIrlIrl:i,rt t.tlh:iI ttt;ltilsrrk, rr irort:k }iile,
stlk ! j7rlr,rírlrrrrlrjrs fl:}t! rr í<i p;i rlil'r rl t]$}, f{ijlriI i liil'rlíi nylr-
utllril, iri rrrrlrli;lIliljt1.Ii. I}trtlotr-. jiorn- i:s _\llr'laskr'rl fot.r:lsir.i
l*kltlrta.k frll lt ltcr&,}rylll]itlllalt,'lltlrnrliíi.lóllln irll}ttr,essiil< u.

Riltal.rltt lrllg.y ttttlílsrin;r.k,, l,t'lr:zy La jrlsnirk *iril.|;. í}tl.tutrltt-
jii.,tt.tlt:t i ;liirr;l lit,tt sztilttslrvas ftlrr"íl,q ilvitt.iir il szillla,ioxiik
iVít,kkri,jli vii.

Iltrirtk;r,í u!.J,c('rj}ttllty felri vr:ssziik.,\ 1t:t,tnésztll,i tirrlrl-
kesrtlli{trk tls töríilltcti oryrlékilk niígszcnl,ell folrljtl ezI A tra.j-
qlii.lri krírleltry-iltis szé]í:rr 11{} kialakult titl.izíikrip,.l3iu,larr-
gok é-l :{zí)lbü.rázdiili. 1t[r'l-bíí|,\z,tí)ilt§n.g, i\?. a,lrr.pitri
l. l]rrrl'r't, sirjrivrt1" Á ]rrrlkulli vi:i,iztti1nf, ix trtiní}ril a.,Iria.,
noni Krllvárirl me}lett gvírszoltra, ",, A fillszig{)í §zé|till tjjklri
*lpusztulí közsóg ternplonrroililai tlacolrra.k i\-t itlővtll.
Á,tzti|o "a tettrrtikusokai ri,rtlekli, tnr:ri a, I}lrllrtorl közporrti
vill;lnyelrlszt<i-tr:lepe varr ill.

Bl:ki nyilr.,irrltrnk a. hegyck kiizó. rriert n r.lil!{yar fijld
legs+zeblr rrr*cl+lncéje va,n itt }rrg.i1- ós §errerllr|l:sclU közsí:-
.glli(ke!. l']tilo'1t,,iik lirhir.tl a {örtórrl:ii Zlrrior-krii. nrajrl ir lra,-
hr}llrir.l Pitszt;lvÉ,r t;ríís rrrtttj;,ti. .\ (;(,l,rl},(,h{rgy olr!aláhirrl
§i"l-. l,'r{sij- ós Ál.xór}.iitllir:"tr lortt jui ltéztttlk ltl rr I]lLlaíon ftllil.
Ill v;.l.tt n Kűr,ölgr-tl, c§ottk;i. lrirzii rtli }rrglznhb sziklÁ,s szlrklt "

a
BÁz§l xril.{

o,.-.,+.-.LJEJ_!?to,

ALA Ví't. HAtrÁRAl ...l.....
úrvonntn,I}_

ijóklr.",{lirlli,ni!l i,st]itil. r,rlmai iilrrlij ttr.rlntai1 ].illlá,l,ilrk. Vl}s-
ta.rtalrnli ltrrrásir szjtt*, tnia.tl ka,Jrta, i-.r. Vr':rkrit rrcve|. Zti:rún.-
lt;iI isl,rrllt, bernegyiirrk ;r_ lll.í{}ek kiizil, őskrrri ftjl,tl,vára van.
Szett.lln.tutr,|l1 lrr:gytiirili+ !}lc]y,íi}l. itlizórlik rteg ár .r,íiell.ei,te
r,;,ttttiirk Szt,n!,b1.1ó.zx elJrusztlrlt kiizr,lig templtxrt_ és kokrs-
!, }l l,t,l t l l i;l i

l.)tl il rtrrrsoiygil ,\,Iligyrrr. tiiviiir"ll, *zripstigtli nr.óg to,yilhb
kisrirtttlk..\ irrjlíidij Yilirt.r{cltl1l forri.sainá] felflissiilvg nóz.
ziilt nrtg tl 3 trltrtplcln,ros kis Szl;ltzt!.-ttt. Rí:,t:,ft,í.lö7t rr Fülöp-
lregytiit kijlcsólriizlrl ner,í:t. Flíres il hijzl:lí:ben lrlvó Pálkiivi
sirva,rt} t"rl,izforríis, Mielótt, pat,r ná,|lt]i, br'ie sr]rt vennónk i|
l]n,lg tnn tÓi. lrró;4 rnegnózziik ör:.r dr 'l 081_ből szis ryla.zó rornán-
tlollctzll.trrt relrxlk kis ttrnr;rirrrnán;llt rit,melrtón Álló rolnjíri1.
Kö,l:tigóöt,s ris körny,dk,ónek }ríres,,kiítcngere!'. vilrighírrj
lritrriv;rlrik, cstrk a, Sza,lrn,ráhan találna,k a iltíló§ok elrbez
ltirsnnlri ilrllrlkes a,ln,krrla,tokat,. li,t látlratjuk, trog_y mir{)
kr!;les ;r szél évezrtcltls tnutrkltjir! Kéklttlí. Árrna-szénsavas-
filrrilsll nápi J?.{XX! litcr gvógyvizzel,

*\z olir,sz-fratrcia Hiviéra, vajjclrr rej|cget-t pltnyi értó-
k{'t es szellsóget.i . , ,

Kriylt*.lrl,rúisti ulán várr.tlflrrul r,Ó§eszirkarl a ltr:;4ysoro-
ailtnirk. T-lelme§yúrrk a, Till"i{iegy }lrrzaltcsitcslil.i1 r(lor inncrl
pá ra,tlfi.n lil,ír,ritrí tli,rrr! ki oiőtliirrk: a tirlrcricai,rnOdene 0.

kilzrrprirl sei6;e tsrr:rűcn *rnr,:lketlik ki a lratalrnas §zent-

,.l.t:
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syöygybesy kopár testrl és ezt íótkör,a,lakbarr trrcatnyi vul-
ká,rrkirp ve§zi körül, Csonka hazá,rrk legfestőihtr tls lelgvál-
tozalnga;t{l táia er! űuttlakesai fotöl,t Csobri?l.í] rotrrjai koro_

ná,zaák a baz,alttctöt. ?ü) óves .t\zerepe volt a na6ly erősség-
ne,k. -Á váTtörténet utol§ó f0lyonása, 1?07-1ren játsztidott le,

Szász Márton kupitány {10 kurucával velte vissza a biiszke
llirbrrtin frtá§zírri generális 15ü} labancát.

I] jabb c§Oda köszönt llerrrrúrrket Ttt1lolcá,n. lW}Z-lrn

kírtá,sás közlren §gy kőművc§§eséd véletlenül fedszte fe|

a tna rnírr vil*ighírri Tavg,sbirrlartgot, ffi lépcsön rnegyünk
lo a, fölct alá, ahol cscrdák világn tárul ki: 8 m nra,gas ter-

mek és folyosók, 6-? ln nrély tavak tiintléri viltarryviltlgí-
tásl*a,l. Á kóiengerekrról a szól, itt pedig a víz évczredos

nlrr.rtkáj*it csotlálitalJuk,
Bucsányi Jánrr,s szülőtrázá,t a"n itteni c§erk':!szc§ap&t

jtlliilte rneg szóp cnrlékttlblával.
'laluhalúll ír:lett a, lretzaltheí{yerr bá,nyász;a,t fn}yik, Ilv-

szil,za,do§ tölgytlrrlőbcn ftrlytatjuk uturrkat n Balaternvirlék
vlirk<rroná,s mcscvárosáha: §ürt',cg-r,e. l\ város közeJlótr

mészkő*ziklára éJriíettók a templáriusok a Dutrántúl lttg-

l}agyobb várái ós a,z öles falak ruögött i,alátü mcnedéket
lV, Béla is tl gyá:.szos t'álr, él nyarán. Á vírrtöl:térrei sorát
itt is n kurrrc_labanc ittők zárták le: Balog Fer:errc illezre-
rteg htavilros rajtaütltlssel vetüe el a császáriaktól. :\ vár-
rorrrok rrlaít Kislalutly §árrdor szülő}láza (versírás közbert

,,sl<a.nrláló" sarüarrtyírjrr nyoma,id láthatjrrk a 1ra,rllón),
r'lőtig mrillszobTe, rnajtl a ferettciek }tires bricsír járir

ltlrnplotttir. ti m(i§ött vaíl ,a, siinrcgi visszlrirrt$, irmi ffra-

lloltrrrp na6l_vobtr hirú lgr*z, ntint az clrorttol.t tilratlyi, l,z
álla.n,ri Darrray-nlrizeunrha, is l,xl kell t.tltrri, ahol a, turl(rs

igazgat<i töblr rnint ii|'_)(}l dl,b. tiirtérrcti cnrlriket í{yüjtöt,t
össze. Plebá,rrir,rteutplomábarr }retIig ir, llíres Maulpcrtsr:lr
Arlta,l frertkó;cs16 |qrgszelrb r:okok<i falfestinórryeit taltiljttk,

flrlrsí mollett 600 éves szelídgeszüenycfrr tirtryóka, lrívo-
g.r,t. A Ralaton-vidók legtiregebb fája, ez, iiiaz, lrosy írla,§as-

sáfin csak 1*. m, de 1(} nl-es törzskerületével t|s ?4 nt-es

kororraátnrórőj,óvel nregclöbhcrrt;ően hataltnas kiterjed,ó§ű!

l,nssan kibrlntrrktlzik a, Ttttika biiszke ornra, rajta a tatár-
játr{-t utáni irlők veszfflelmes ra,blrivárárra krornjaival. Ké-
siihb rticsii ma8yu,I' lrivatása volt: rrrég a török scrn tudta,

lreverrtri egyetlen e8y§zer srrrrt, Ma tl rotnok rr,latt sr:k szép

c^§erké§ztábortrely kinálkozik, a tregyolrlalba,rr ptrtlig cser-

hriszút katryalog. Zala§zrinúó ternplorna va.lóságos eriírllt-
rrróny, tor,lrya §em keskenyeblr traj(lJlirlál, Sztlrrtélyélrerr
ilrtókei* {rirtikus §zelli§égtláz. Nonl l}lt]sszc a lreg}ek közötl,

vittl íi kisctrb Va.dlárrlik-lrarlarrgja, :\z cgysztrr,íi etrrítesú

/lr:ri r<rnrjai a. Meleglrc*{yerr tlnrlarlrrzrtak, ez is IV, ,Béltr

itlr-.jétr épiilt, b},greg4 ptira,tlantrl szétrt -- drl gorrclozri,s ltiti-
rtyába,rr (liikrdez(i - * ÁrTl{rtl-kori kiisisa.liog ttlnrploniocskirja
trtil.gátlosrrrt rill trgy r.ltrnrtrgcrittrlt,rt.

§zelítlerr lrajlíl donr}rok nr{rlyérl csilian ííreg 114,1:i.z

taválrak kékessziirke yiae, &4.1 rrr mély forrás 63{i liter vizet
<rnt rniisorJltel,ccnkint ós ea a ilf0 rrrtlleg yiz táptílj& a
l0 lroldlrs vizt,ükröt, Rajta a Niluslri:| idcte}tlpített ttirrdór-
rt)zs,* (Nynrphae-tlrornratix). Jtil esik a fiirdós a siíta, kot,,

1lás, rádióaktív vizbon.
K.r.*zth,tll,u ígér ír.i látrrivalókal, a. ,,Ralaton nretropo,

liga". -.\ 11Xl lroltlas a,ngcrlpar:k}ran ópült ne/-rbarokk Feste-
tich-kastélyt csak kjviilr,ől láthatjuk" (§í(rzerrnri órtiékei e]

vantrak zá.rva a nagyközön§ég elől!) 40 éve^s Georgikorrja,
perlig a rn&gyar rnezőgazdaság rijjászü|etésérrek lrlrstyája,
Ralatoni Múztlurtrir egó§zen új, dtl a balatroni állttvilág-
$yüjtenrérryc páratlanul érrlekes. ,\ B,alaton parlján ]ti-
runk istrrét" Yotiuarclla,sheg11 torr,írsait nrrir a rómaiak
használták ils vízvgzetek(ikhöz. ci§zternát éllíl.ettok itt,
Ba,latongyöt,öt félszií{etórői, a, §zépliilátórírl már Eöt§ös
Károly is ,,a vilírg legszelúr tészónek" íreveztp a lrörképet.
Totrgerszerú lírtvárry irttten ir Ba.latorr. rrrásoltlrr,lról pccligr a

bazalthe§yek nyuitanak remek látvárryt. A partotl a Szent-
mihá,ly-dr,n-rb rlolomit őrszigetel, római torony és rem0tc-

lakások lrclye vott. A kis kápcrlna peilig rianáskol elurerült
és eí{y iégtriblán csorlálatosan tnegrrtelrelkiilt ,1{} bal,atoni

lrtrlász lrálájáról beszél.
Az §§tlr-völgyélrez ér,kezünk, artelycn irz Aquint:unr-

Mogentiana 1Óbuela.-Ferrék) lrözötti hírr:s r.,ómai-rit vezetett,
Ijzl az utat jál,juk rrlost lTti is. A Balatrlnre né?, lc a magíl,-

rryos §zigligeú, arrrit F'*vtts bencés apát épittetett iV,
Rél*irrnk. A török idr: sctn l.tltrctte be 1álrá{. 16?2,hen villárn-
csapás gyujtotta fel ós így-flákr'ltlzi idejtiben rtár nenr gze^-

ttlpelt. Tövóben Á,tlos r-rlpuszlult közsi,g Arpárlkori-trlrr4rlorn-
to],tryir áll ós rrresÍ:l oleink tticsőségéről.

Most bt,jutrrtrli, az [ig,,,t, rrriyrrlirrkál.rb {tit<iitti vijlgyébe,
IIegllllstí cukori.{iivclgirlakir vulkarrlrírpjálr lt IV" Réla vára
ril|f. -\ tiir,ök irtőkbett sok ruagyar vér ftrlyt le a mcredek
hegylcjtőrr. 

, 
A kurttc itlőkberr utár rtlntclklrarr állt a vár-

tf)rony is.,}ílttrl.rlol,alldti i1$ éveis lxlttcósapá tság rrlnrjaival,
Szcrrtliútiálroz stlkiltl j:irnrrl<. Á viil3y fetlyl,esr:k, seiklás
szurtlokok közö{t vezet bt, a ltrgszítkrrbb részbei Ka|,oV.:§,

rrril vott a \ria nragntr (tragy rrirrrai-ítt) kalluja. Attila is
járt erteíeté olaszot,szftgi lratlJára.ta scrárl. l,{ost a Nlázas_

kút forrásárlál Járrrrrk. Ztlht.plltt.tttl után, a nregl,etrrrtár}roz

üsészerr ktine| Vi.glti.tt,t rrri:llett y*,n 6, }{lrmulrjlzi-r,tit llrr,rkárr

az ógrrek szökő í{ií] éves ririás-}riikk. 3t} trr rn+rgaxságáva|

a }Jalatr:n-vi<lék leghatalmasirbb fája ez. Közelébcn forrás
fakirtl, nerrr fite§sze ettől a, Va.dvercrn-barltrng rróz visszir a

z;r lrri ct,tliik sötót jt!be,

}leg}tatottun nózürrk vissza rnj is cserkószúturrk fcler]-

lttltetlctt lrl1,1óre és §{ttggl:ti.zsotty Kirrizsi-rortrya után 
"iic-tiink Ves;prrirrr feló" $tert l'liv a "" Ijakr,,ttv.i.rrrl 

I.1, Béltl.

'l"riírnrt11i, kál vária'Iihanyban Lljlaki templonrtlm licsúri trlrnp|orytrortr
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<2.3) AMERICAN vtAToR NAPLÓ,A

- He .., he.., mornrogta szgmrnel lát-
haiólag megvígasztalódva. ..- de gvetiink irrneir, ha nirrcs
kifogása ellene, mert rá kerüllret ,d .§or a tóbbi kacatra is...
_ Ruhírink, szerenc§ére, a sátorrudakon függtek. Á rrr-
rlak pedig olyan anyaggal voltak impregrrálva,"-melyet nelrr
szeretnek a hangyírk.

Egyébki:nt az ilyesnri a yárosok|ran sokk*l veszedelme-
s9!b, A hlrgyák a házakat aknázzák alá. Egv napon a lráz
rátliil a lakókra, Vódekezni ellenük nem lelret. 0it, ahol me-
|eg vizet nlrsy merrnyisógben olcsón lehet elöírltíiarri, ezzel
védekeznek a harrgyák ellen. Ez a második legrragyolrb csa-
pás Dél_Amerikában"

Á legtöbb helyen lretonlapra ópítik a hírzakat, rrróg olvan
helycken is, nhol nincsenek nagy törrregben termiÉÜ, mert
hát ncnr lehet tudni...
, Á hangyák tónyleg ott tiirnek lre, ahol legkevéslré vár-ják őket.

Ezek a lrangyák a íermiták egyik fajtájához tartoznak,
rrrkrrnságbnn az afrikai termeszekkel. F'észkeik óriások s az
afrikai termita-tornyoktól abban kültinböznek, Irogy neln
olyan,magasak és csúrcsosak. Ók a nrélyópítkezés nrrgymes_
terei. Ezt a tala,jok kiilönbözősége magyarítzzrr. Itt ílltalíb,alt
porharryíltrb, rotlradó rrövényi alkatrí,sz,ek|xn §azdagallb a
föld, mint Afrikírban. A Banda OtíentúI trelsejb rnindenütt
őserdő, rnocsár, s&vannB, §elvá, rnelyben a lrangya na,g:r
mélységekig rnegy. Honrok- vagy lrilsivatag, mely a nagy
hangyar,árrdorlásokat ó§ elterj€dé§€ket kelriátozná, rrincsen,
A terrnitáknak óriírsi földalatti telepeik és föIdalatti felvarrrr-
lá§i útjalik vannak. Manaótran egy pár év előtt a gyönvörü
márvány-színház kez<lett roskatlozni. A termiták ailarnirz-
ták, Országutak, vasutak alól elhordják a lartír földréteget ós
lraleseteket irléznek elő. A Yotd_ban gyrrkrnrr hnllottuk nagy
fák egymásra zuhanásának zaját. Később láttuk csak, hogv
a hangyák elrágiák a iartó gyökérzetet s a tűrzset nltiaknái_
zák. Egy gyenge szélre kidiil a fa,

A 89-ik tírborozási hely rnár Abclhas kijzelólren volt,
A városlra nem menlünk be, nrert Braziliában e§te nem t&.
nácsos lakott helyre merószkedrri. Rálőnek az emlrerre.

Egyébként olyan nyomorrrll falucsk,d, mint Abelhas,
amelylről ilyenkor este összesen két lílmpa lótható, valószí-
ntlleg íogadó híján van. A falutól két kilomáterre a folyö
mellett egy pinlreíro facsoportnál üttiltünk tanyát. Á fák
mindig rendkívül hasznos valamik táborozás eset(ln.

A távolban pislogtak a lánrpák, amelyek Ábelhast je_
lentették, mi pedig &?.?;a| & jóleső tudattal fe.kürltíink le a ke-
móny, naptól égett fűcsorrkokra, hogy másnap lreevezünk a
kulhlrába és rendes embereket fogunk tátni.

Ismét rehkenő volt a hőség: kénytelenek voltrrnk a két
csónak egész terjerlelme fiilé napfogó vásznnt feszíteni, hogv
José, Viriath és a 6;uarairrk ne siiljenek velünk együtt töpör-
tyrlvó a nal)on, Nem trrdorrr hány fok volt a meleg, de ha
arcunknt véletlenül szabnd napfóny érte, efr tűszúráskórrt
ógetett, Keztilrk. ha: hosszrrbb ideig volt a n&pot1 fellróly;r-
gosodott, rig1,, hogy lrosszabb ideig nekiink, felrér errrberek-
nek, evezni nern lehetett. Á folyó rrgya,n lriísített nérnileg, clc
a legkisebl-r mozdulat is napfónyt, lankadást, izzarlrist, íb,

radtságot jelerrtett, Itt érti lneg ez eurólrai a déli spanyeilt-
a cfiolló-t, a zanrlrít ós a tiibbi keveróket, hogy nriórt nern
szeret rltllgozni. Itt utálatos a munka.* §irl -* kérdezte Cclok, a hűs, de azért szúnyogos
estólren, - meddig barnulhrrt az enber biire?* Amíg €gé§zen sötótbarna" vagy hfi|yagos netn lesz,
sirI

* Well! Mit ért sötétbarna alatt? Én azt gondrrlom,
tnílr . . .

-- lgen. tlc . . .* Nem: arníg fekete nem l,esz?
*- Bizorly :rz is meg lehet, hogy csak a feketénél ált

meg.* Ilszerint... Afrikában a nógerek...*. Á naptól feketókl* You §ee . . . netn tudtlm, hol;y megért-e! nem §zefet-
nék cgy nyomorült niggerhez hasonlítani,..* Miért?

* Mert ón felrtrr ember vagvok!
Milyelrr rrrrgyriri rnéltósággal mondta eztl
*_ Well! Áz<rnban Braziliíban a fehórség feketévé nrír-

dosrrllrat, Póltla rá . . .* Akkor tingyilkos leszek!_ Szolgállratclk egy jó pisztollyal?
-- Yes! lllőbb azonban teszek egy kísérletet. Nem me-

gysk a napra. Iln perlig valahol megjelenünk, keeemre fehtir
keztyilt húzok,

'- 'fegye ezt, sir. Minden milliomos ezt leszi * Dél-
'.\rrrerikírlran.

- Csak otl? Máshol nem?* Az ok itt kézenfekvöblr. . ,_ Aoh.,. ye§!
Áz esti ltideg tea fell'rissítette evezésben kifáradt taf,jain-

kat. Már ott lrrrtl}ttrtnk, hogy e8é§, nap vágvakoztunk az
esti hideg tea után. Nelrern csak a vállam, tórdem és fejcnr
fájt. Cook szintén a fejót tapogáttn, amely, rlgylátszik, szin-
tén nregalégelte a lrős{get. De Cook erröl, egy árva hangol
se szólt. inkább levírgatta volna kobakját.

Az egyik guarani legénynek az arca dagádt m€8. Mi-
utrin aeetilerr égilnk elég lisztességeserr viselkedett, elhatároz-
tam, hogy {elvágom a sebet,

A guarani nyugodtan tartoita csokoládé kópót és egy
hangot §€ ádott, amikor a kés belehasított, csak a száját
húzta el furcsítn, Csoki és a rnírsik kettő röhiigtek rajta.

A sehből hu,szonhét légvtojást szetltem ki. Jól kitisztí-
tottírm. Áztán lemostam alkoholos vízzel és beköttiztcm,

Mrisnap nrég minrlig dagadl volt a seb.
Ámikor újra felrtyitottanr, nrég rryolc tojást karpart*m

ki a pinzellírval, Untlorító férgek. Ugvanaz a légyfujta,
amellyel a sertatln is találkoztunk. tlgylátszik, egész Dól-
Amerikálrarr ottlronos ós hasonl{r nródrrrr viselkedik, c§ec§e-
möit az e-,mher;lrez arlja ki rltjkasligba,

Itt rnár írllandílsult az erdőség. Abelhas utárr (rrrnelyberr
külíinhtrl élilnkerr csalódtunk, mert sern,lni serq volt ott kap-
ható) egószen isnreretlen vid,ék kóvetkezelt, amelyről egy
térkép se }lesztil. Óriási Dalrrícr gurnifírk szürkíiltek a parlo-
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kon, a folyir s az erdő föltitt állantlóan crtt libegnek a ,,tr;al,
linírzi:l"-k, vírrva valami jó falatra. A legfurcsább hangokat
,az énekes madarak adják rraplemetrtekor. Mintha ezekben
az esti hangoktrarrr brlcsúszavak hangzanának a nap feló.
Persze volt itt elég sok nyers, fütyülő, pűmmti,gö, hurukkoló,
,csatlogó-csettegö hang is. Valami nagyokat lrukkan 

^z 
eí,

tl,ön, ez valarni nrajornfajta. A parti hataümas matabukea,
fúk,on százírval csivignek az aprírnrll i* apróbb testű csillrrgó,
farrtasztihrrs lónvek. Kolibrik!

Mírr jíiideje nem evezünk, miadegy,ikünk panaszkodott
valanririil. Lassan ereszkedtünk lefelé a csönrles folyón.
,egyre ószak-nyugatnak. Nagy brrgarak zúgtak el nóha fe-
jÜnk felett. Lógattuk álmosan fejűnket ós fétig va$y egészen
a'ludtunk. A'z egyik bogár Cook fülónek repült és nagyot kop-
pant rajta, Cook álmából felriarlva puskát fogott, ele Vi-
iiath gyorsabb volt, evez$jével leütötte a csónak fenekére.
Aztán hosszrl, törszerü vadászkésót belevágta a sapkanagy,
ságti bogárba, mely odaszegezii<lött a deszkához. Fekete,
tonda, nagy állat
volt, z{rgott, mint
egy motor és köz-
ben büclös volt,
mint egy szemét-
domb.* Dobd be
avlzbe...

*§lop, sír...
- kiáltott most
Cook, - de már
kés6n. &z óriás
bogár a vízbe re*
pült. Abban a pil-
lanatban, amint
vizet órt, valami
álat, kígyó vagy
hal, lerántotta.

Cook olyan
mérges lett, hogy
belepirult.

* Sirt...
-_ tJgyan ké-

rem l csak nem
íogunk egy bílz-
bombát szagolni
az egész úton...
a spirituszos üveg-
be úgy se tehettük
volna.

* A tudomány.. .* Kórem, lriggye e'1, hogy az. egész ornithológia német
betegsóg. §katulyázási márria! Nem órdemli meg, hogy egy
ilyen derók vadász, amilyerr ön, szolgájává szegődjók egy
nagyon ke!,€§et kutató, de annál tötrlret regiszltáló úggneue-
zeíí tudrymánynak.".

Cook robbanni tudott volua. De az, hogy rlerék vadásr--
nak lartrrrn, sokat javított n trelyzeten. Azontran srrkáig még
.elkeseredetten vódte bogarát.,,Mekkora hlrnévhez juthatott
vrrlna általa" stb.

§z volt az ö bogara.
Zöld ós zöld minden. Zöld a l'a, zöld * fű, zöltt a levegö

és a víz. Zöld pokol, zöld férgekket. Á zöld színnek va-
lamennyi árnyalata megtalálható itt. lgen lrálás dtrlog cgy
festőnek. Persze, itt nem lehet csak írgy festegetni az erdiit.
Ha más baj nern éri is, árnyókban is me§főlret a lríisógtííl.

ltt nern lehet ,,csak rlgy" üld,ögélrri, ellensóges ternró-
szet veszi köriil az ernbert,

Mi nrég a legszerencsósebb (és egyetlen) mótlját válasz-
tottuk az utazásnak. Az vólt a leg,csendoseblr napurrk, ha
csak néhány nyilvesszöt kellett kihúzkotlni sJ csónakok olda-
lából. Néhol üvöltő emlreri hangok kiáltoetak felónk. §gv
helyen valami szörnyű zaj hallatszott.

*- Mi ez, mit gondol, sir?
..* Nem tudom.. . valami óriási úob lelret.

- Ezze| hívják fiil rárrk a íigyelmet.

A Sao-Rogue Missíon táján egyízben öt harci csónak
,állta el a továbbvezetö útat, flkkor mageu} rnellé rendelteru
a ,,Zsrrlto'-ot és amikor a berxzülöttek rryilazni kezrltek, az
összes fegyverekból sortüzet adtunk rájuk. Ennek van n leg,
nagyotrb eííektív és morális lratása.

A csónakok szétszóródtak, ketüí ottmaradt. Az a kettő,
a,m€lyekre a sortűz irányult. Ar evezösök súlyos selresülterr
hevertek a csónakok fenekén. Ezeh a primitív szerszámok
töblrnyire egy daralr törzsből voltak kiégetve ós igen vad-
íormájrrk volt. Az egyik caripunában móg volt erő és íját,
amelyről már nern voll ideje ellőni a nyilat, kifeszítve tar.
totta, egy fadaralrba lreakasztva. § csnk akkor lótte el, mi-
kor rnellettük elvonrrltunk. A nyíl jobtrkaromon f{rrodott
keresztiil ós belratolt mellemlp.

Balkózzel rántottam pisztolyt és fejbelőtterx az ernbert,
Arrrikor összeesett, csírnakja {melyen még kót halott vagy
súlyos selresült }revert} rnegliikte a miónkel § *z mesingott.
Elszódültem és már zutrantanr a vlz feló, ekkor cook gal-

lóron kapott.
Magamnál vol-

tam, már nem
§zédültem, mé§_
kevésbbó ájultam
el. Háromszor se-
besültcm meg e<1-

dig. Egyszerkard-
tól Kinábann Hai-
fong mellett, a pi-
rátoktól, egy§zer
egy vi§§zac§apódó
prrsgagolyó §eb*
zett meg, anrelyet
nem nekem §zál1-
tak, egyszer pedig
egy nagyot esten
ésballábamat ope*
rálni kellett.

"4" nyll gyö-
nyörüen állt. ki
vállamból. Ránéz*
tem a végóre. Fa*

kó papagájtoil
trorzolótlott rajta.
Yérem. per§ze,
c§urgott állan-

dóan, tle hát nem
értünk rá §em-
mire. Ba,lkéztre

§ffi.'. - ,..

.&- ],'"'-'.. : : ;ii,lei
]- !,,.a.,l.:i:.!?}.:t§j'i

t"--\- "":-l

\b*-,.!274
fogtam a kormánylapátot ós aho§y tudtam, én is evez*
tem, együtt a többiekkel"

A ,,Zsolri"-on, ahogy lírttam, senki sern sebesült rrreg.
Vógre azon vettem és.zre rnagarrr, hrrgy valarni s{rly

lraloldalt cliint,
;\ vértömeg súlya vol,t ez, nmely rrregalvatl,va, mint egy

jókora zsák, íüggött le oltlalamcrn.
Elaléltam. Arr:r nrég ernlókszem, hr4;y í'c.icm kcrppanva

ütijílött neki a csónak szólének,
Amikor ír:leszméltemn tnár a pnrtolr voltunk valaho}.

Homokrru fekürltenr, ép;ren akkor hrizták ki a scblltil a nyíl-
vesszőt. Melleur, knrom, oltlalam retterrtiierr fájt,

Egy arcíhajolt fölórn. Viriathl

- Comer, senot, beber! " . ,

Dnni? Inni? §errrmi senr volt oly távol tőlem,, mirrl. az
evés" De trIiriatlr mírrils a szám-ba tömött valami keserűízű
lerólfélét, amit vízbcn fözött meg. Keüemetlenül keseríí r,olt
ez levé\ de Viriath anna§ móg {iirtelmese.hb forrázatírt is
megitatla velem. Amikor nreg akartam mozdulni, kiderült.
hogy hiirben szakszerűen bekötözie sebcmet angol barátom.
Egy orvos rrem r:sinálhatla volna különben" Ide-ada forgrll-
tak, rnint egy }rálrot.

Különiis, réveteg féláloIrr állapotálra jutottam. Moz-
dulatra képtelenül l'ehiidtem a homcrkcrn,, egy kifeszített
ponyva alatt, amit }rirtelonébenaz egyík csónakróI szere]tekle

(tsolytatjuk.)

e*ffile*§'

Balkézzel ráRtottam pisztolyt és íejbelóttem az embert
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II ajők a ailríg bélve§ein
A világ bélyegeirr nas/on sok rajz a po§ta

által haszná]t köalekeddsi esz]rözöket mutat-
ja. Ezek közül e}só sorban a hajók szerepol-
ttek. Egyrészt nagy multjttk rniatt, másrészt
kedvclt és klhasználható rajztémájuk révón.
}íásodsorban találkcrzunk a szárgzföldi és
légi közlekedési eszkózökkcl.

Ha a hajók fejlődése szenrpontjábírl te-
kintjük a kdrdést, láthatjuk, hogy a rrrai
kulturált világban is a legósibb típusok is
itasználatban vattnak trtdg.

lraq bélyegeirr látiult a Tigris folyanron
ma is használatban levó bőrból kósziilt
csónakokat.

§leíántcsontpart francia gyarmat hólyc-
gein látjuk az Afrikátlan ma is használt pri-
mitív csónakot, melyeket hosszír rudakkal
tolnak az ár ellenében. Ezek bizony lassLr
közlekedósi eszközök. Ivleddig tart, arníg a
levdl rendeltetdsi hel.v-ére jut.

tosÍtanak h,rgy a
hajótesttel párlrrrza-
mo§arr hét rútltla]
kítárnasztva móg egy
fatönk úszik, § 1gy
a vit<lrlás vagy csÓ-
nak a hrrllámzásban
nem tud felbilrulni"

Borneo bély egein eg1,, ln*láj cl,czóst és
vitorlás csórral<ot ]áturrk.

De kult.úráIt ál-
]amokban i§ ha§z-
nálatrls mdg a vi-
torlás, I{allarldia hé-
lyegein látunk eg},

vitorlás mentő, és

kórházhajdlt,

Chile bólycgcin mcg a Csctlrlcs óceán
iléli felón ma használatos ha'lászvitortást"

Htrssztl volna móg íclsorolrri a lrólyc4e-
ken láthatít egydb vitorlástipusokat. A
vizi közlekedé§ le§iljabb, rle szintón már
egy év§zázados közlckedési eszkőze a gőz-
hajó, szllmtalan esetbetl diszíti a trélyegeket,

Egéal§é§g
r§Tá§árg n9 l€gyc§

taka rélrost

MeEhiilésnél és fái-
dalmak ellen ltérien
Aspirin-tablettát a
Bayer -kere§cttel.

Ogyelje*l l Baycr-lc;a*dri,
hogy valódl Alplrlnl kepjont

Magyar gyártmány l
Gyógyst+r*.őtakban kapható l

Az orosz lréI_vegeken egy ntodcln tengeri
gőziist. trrlálunk,

Ugvancsak modern
} á,t lrrrk az clasz ó§

tengerjáró gőzöst
a frlurria bdlyege-

Fl
.i;

A.t
AY§R

-bb/

,tffi§Ti.i\,1 l

Órjá§i rnérrliű tutajt látunk Cabun béIye-
gein, ilyenek közlekedrrek az .t\mazonas-on
is; persze ez csaknem százszor akkora, rnint a
\,ági tütajok, melyen a cserkészck crcszked-
lek lc Komáromig. §zeket csak a vízfolvás
mcrrtébcrr lehet lia.sználni, s á. lán kí;ü,
árut szállítanalc rajta.

HosszLr évszázadokig eg}redüli terrgeri
közlekerlósi eszkőz a vitorlás lrajó vo'lt.
sclk }rclverr ura is használat.batr van. ken. A vilá§ egyik lc§rragyobb xls lcggyor_

sabb óceánjáró gózösét, láthatjuk. (F[ogy
r:llörpiilrrck nlcllettc a kis vitorJások li

Salvador bélye-
gein a mult százacl
végérr hagznált ten-
geri gózöst látlra-
tunk, amint tcljes
gózzel hasltja a ien-
gcr hullámait"

Az összes háború
elótti német §yar-
matok bélyegein

egy po§tagózöst Iá-
tunk, Sajnos, eze-
ke{ a gvanrratokat
a há}:orrl után rnind
elvcsztette"

Igy Kína bélye_
gein látjuk a lípi_
kus <lzsonkát, mely
folyóin_ ma is nagy
tiimegben }átható,
sót nenr is oiy rég
ilyencken támad-

ták meg a sárga
tengeri rablók az
európái lra.iókat,

Más a|akll az Indo-Kínai rlzsonka. melyeket
az Amaniták használnak. Papua }rólyegein
látjuk a Csendes l.engercn általábarr hasznáJi
vitrrrlást, rnelyet a felborulás ellcn írgy biz-

Jamaika hC*
lyegón

kikötőrész
letet

látunk,
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A harlih*jtik is szcrepclnek gyakran lré}ye-

§ekerr. Ime rgy nrodern olasz hadibajó,

Gibrlrllrir lrélycgcin látjlrlr a most sokat
szereplő itngrrl crődiil, clótdrlrcn eg_v nlotiern

angol tladihajóval, Yégtll
órnaszádot mutatltnk bc.

cgy rornán dünai

Törtéttclltti t,rlttitllir;ziisti trijaklran is gaz-
dag tárházát találjuk a belyeElcken, liszt
rokonaink bólyegein látunk egy \\'iking
hajót, anreliyel akkoribarr bcutazták Arrg-
liítt, Islandot, Grönlandot, sőt Amorikába
is eljutoitali jrlva1 Coltrtnlrus clótt.

A l,'unisi 1 íra'Úos lrú't.vegclr l;itjuk a Car-
thagóiak hírcs gályáját, anrellyel a rónaiak-
kal állottak lrarcban s eljutottak Hercules
oszlopaihoz á mai *iblaltárhoz.

ható, metlyel akkorlban, amikoí Afrikát
nré§ rrom hajózíák körtil, e$ész Európát
ellátták fúszerrel.

, A törtótrelrni €§emények felsorolása íolya-
márr eljutottuuk a nags felledezések ko-
rálg. Mindcn amerikai állam, még a kis
§zig€tek is megemlékeznek bélyegeiken fel-
fetlezóJükról.,Természetesen legtöbbet szere-
pel Kolurnlrus liristóf, Arnerika íelfedez6je.

Az ó hajóját látjuk n Spnnyol Ánrerikai
Egyesfflt-Állanrok llélyegeirr. Harmadik rtt-
ján haszn{lt ,,Cottccptioní' hajóí, Orenada

bélyegein használják. }íég elsó partra-
szállása is meg van örökltvc Porto-Rico fgy
lrélycgétr. sth.

Az llgyesült-Államok bélycgón látjrrk
I{udson íolyón a világ clsó gózhajóját,

'l'örtélrelmi ncvezctcssdgó harlihajók ós
tengeri ütközetek ls szerepelnek bélyeg
témájaként. I§y Hollandla igy bólyegén
látJuk Ruyter adrnirálist § a tengeri c§atát
1607-bcn, amelyben megverte Anglia hajó-
hadát:

A travarinoi török-göfög tengeri ütki.i,z*t
elrrlékére {1827) kdszült görög b4lvc§, Hgy

tör,ök bó|yegen a lcgendirs ,,t{anratlie" csata*

lrajót, egy görögain az ,,Aztlrolí" c§atahajót-
ábrázolták mindketterr a halkáni, majd a
világhír}rorrlban tltntettél< ki magukat.

Nemcsak az írllnnrtlk, tlc a lrajilzási válla,
latrrh is atltak I<i bdlycgck*t. s prlstai szrilli-
tásra is joguk volt, l,]cmutatunk két ilycrr-
1ajta llé1.1.9961 is. egyik a ,.Suezií{ c§atorná

Adán hólyegcktn cg5,
körépliori ,,K&ra-

valta".
A iirlllleit1 ln(}g egV
velclreci gáiya lút-

Yasco de (iamn.
ílottája Colient elótt
látbató.

Inrlia fölfedczójónek
Portugál bélyagetr

}Itrlllrnrl ft,líe<ltzóhajrlrt lírtunli llollan,
dia bé}_vegclilr, ezeken jártrlk bc Szunratrát,
Jávlrt. a §:lztlag f{íszcrszigcteket ós Amerikát,

tátható egy vitor-
lás, amellyel az atl.-

golok járták be a
vilrigot s urcgalapÍ_
tották elószór világ-
kercsltedclmük alap-
jait, majd rntli világ-
birodalnrukat.
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Ez az a kívánság, amiért ma annyian imádkozunk. Csak akkor lehet boldog valósággri, ha éxe minden erőnkkel har-
coÍunk. A szebb jövő valóra váltását nem elegendő annak nagyreményű zálogára, a íno§t növekedő nemzedékre bízni.
hanem azt már ma rneg kell alapoznia a magyar szülőknek. Legíontosabb teendőnk éppen ennek a mo§t nöyekedó
ifiti magyarságnak, 8yermekeinknek a Jövóre, az életre készülheté§éü biztosítani, hogy minden gyermek képességeinek
és készségének megíelelő pályára kerülhessen, Biztosítani kell tehát gyermekeink részére azt az anyagi alapot, mely
tovább tanulhatásunkat lehetévé teszi. Ennek legkönnyebb módia az, ha a gyermekei jövóiét szívén viselö szülö

ftiÍl, ̂
 
Cserkészszővetség szerződéses tábo.ózá§i biztosító

hol a cserkészek ügyét a legnagyobb szeretettel intézik, A tanulmányi-segélybiztosításnak feltételeiról minden érdeklő-
dőnek készséggel ad felvilágosítást a Hagyar Élet és |áradék Bi.to§ító lntózét m. §z. Budapest, Vl, Andrássy út 8

bólyegc, a mltsik a Dunagőzhajtizrlsi tár-
§a§ág iD. D. S. G.) brilyegc, arrre]vet 1866-
llan adtak ki s fóleg Rotuániában, §zerbiá-
batr, }}ulgáriában lraszrrálták. ah<ll akkori-
batr ntég nem vollalr jó közlekcdési viszo-
n.yoli. lVIa ezeL< a lréll,egek már nagyotr
értrtkesel;. |8tl0-}larr rnt,gvontrik a I). D. S.
íj.-tól a poslai szállítás jogát,

Érdernes itt rrlcgemlékerntink arróI" hogy
:idén iirrrrepli a D. D. S. G, megalapításrina|i
százéves évíordulóját.

Bé<:sben ez alkalomból nagy únnepségek
lesznek s az osztrák posta emtékbélyegsort
is ad ki. Ezeken a trélyegekcrr szerepelni
íog a ,,}taria Altna, gőzös, a tegrógiblr
duilai §óziis 1Bi]7_bÓ1.

Ezek esak szemelvérryek a világ bétye-
gcin található trajrikról, az ils§zcs tipusokat,
nrint eethalászhajri, csapatszállltó, a sok
tlpusú vitorlás, stb,, sth, c§al( egy kis kiirryv
keretein be]ül lelretne íelsorrrlni, de cikkiink
mitrdeneselre llizonvítók arra, fit+nn!,it ta-
nulhatunk ezekből a héI"vegcknek nevezett
papírszeletkékból.

['bllnt*ltts

HlREK
A cserkészparki rövldhullámú adóállomás

írj kifutij§t kapott. A negv/rlt<rzott betendu-
zést -- ame|y nrís állomásnak is rnintziul
szolgállrat --. május hti elsii rrapjailra,n iinne-pélyescl átadják rendelletésének, Az ama-
tíjr ad(lállomás továbbra is Ha 6k hívtijellel
dojgozik.

tselvétel a kőszcgl mlsszlós §z€mlnárl{mba.
Az lsteni lgc'[írrsasága, rnisszii,ls §zeízete§-
rend, kriszcgi tttissziós szern,ináriumába nö_
vettdékei közé f elvesz a girnnáziutn mind a
nyolc osztályára olyan jó Inagaviseletú, jól
tanuló és egész,séses fiúkat, akik ni§§zió§
papok aftarnak lenni, Érettsdgivel jelerrtke-
zőket azonnal a noviciátusba vesz fel. A
felvétc1 feliéteieiről bóvebb felvilágositást
nyujt a Szent l.m,re Missziós Szemináritrm
rektora, Kőszeg.

A butlapesti 13. sz. ,,Ezerm€§tef.. csc§.
müsoros előadással ünnepelte lennállásárrak
húszéves évfordulóját, A müsoron szerep|ó
da,rab+kat Ezermester cserkészek lrták és
adták elö. A hollandiai vilá*-jamboreen
résztvevő énekkari raj ez alkalommal mutat-
kozcrtt bc először.

A szegedi §52. sz. ,,P€tn€hárl Dávld.. cscs.
íennállásának tizenkettedik éviordulóját ün-
ttepelte,

A csongrádi §§?. §z. ,,Kaplsztrán §zent
János'* cscs. iparosraja jól sikeriili mfisoros
előadást rcndezett. A fiúk fiasy örömére a
csapatban megalakult a rövidhullámú c§Opoil.

A szegedl §§c§..ok május ?3-tól 3(}-ig cser-
készkiállítást rendeznek. Május 23,án cser_
késznapot tartarrak,

Lz v. cserkészketü|et új helyí§égónek
clme: §zeged, .lózseí ióherces-tó,r tl l/3.

A budapesti d30. sz. t,§zena A§ztrlk.. c§c§,
ienttállásának ötödík évfordrrlóját ünnepelte.

.A debreceni Nyári Egyete men vall-t rész-
vételrc vonatkcz<ilag mindennemű felvilágtl-
sitírst hészsógesen nyujt a Nyári ngyetem
titkjrcága, (Debrecen. Egyetenti közIrrrtrti
doület.)

Zemplénvármtgyel c§erké§rhlrek. ZenrplSn-
lilegy§ tefiiletén l936. évlren 478 cserkész
d$lgozoit 1l csapatlran. --. llltenzíV v!2i-
clerkész ntrnkájuk van a 134., Za4", 764lö.
c§apai0kn,ah §á,rospatakon és a 238. csapat-
nak §átoraljaúihelyen. *. Vitclrlázó repülés*
sel íoglalkrrztak a sárospaiaki Movero köte-
lékében l l3,1. é§ 790, csarlat cserkészei.
Rósztvettek a csapatok az országtrs portyít*
zíson és a iótett hét keretében szegóny csa-
ládokat ruházta,lr fcl.

A lllagyar Cserkész hiányzó §rátnsl (XI.
éut, 1, ZZi XII" óvf. |. 1. 4i XIíl. éví. 22;
XIV. évf. 1l XV. évi. 12, 17, t8, ?3 ésXVlll. ór,i. 3) szíves rnegküldőinek Bl-Pl(Baden-Powell Róbert) c. könyvetn egy pól-
dányát viszcrrrzírsul kúldörn. Kápolnai Józsel,
Budapest, IV.. Yírci_utca ??.

A monori 92d" sz" -§zent {iel|ért.. c§c§.
e§zperantó r:yeIvtanfolyamárrak részivcvöi.

,A c§ERKE§zEK l§
tI

TuHMEn TlBl
,,

c§ol(oLADET E§ZN§K!
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Srxnr Stoioróű íh,n*pn ,uá,Pírő 9-é& a, fltmlín,
A ma3yar katolikus evezós társadalom, r tlagyar Evezós §zövetség tavrszi évadnyitó ünnepélyén,.az eve:6söket. ós csónakjaikat §zent
Kristdíoltaltnába aiánlia. A két helyen {a Margitszigeten ós a Római,parton) tartandó ünnepélyen a katolikos vÍzi-cserkésztk is
résztvesznek. (Bővebb'felvilágosítással a Prrancsnok urak szolgálhatnak}

B$lyOüe§§ro hirei
A lrélyegcscre elsö kiirküldeményci *l-

indultak, töhben már bizonyára rncgknpt*k
azokat,

Figye|en! A kiilrlcmérryeknél hihákat ta-
pasztallatn. Az e|sö h|ba: -l'aláltam i{rshljas,
petkrrált, szakadt bélyegeket, volt jócskán

olyan is. amelynek hátlapiín még oti ékte-
lon,kedett :l le nem mosoit horítók bús ma-
radváryir. Mirrde zeket vissz3küldtern, melt
cseróbe csa,k kiftlgástalan lrélye§eket szabad
küldcni. A má§odik hlba: Nc küldjetek se
99, sc l0t rlarabot, hanenr ió} megszám,lált
7üü, azaz e§yszáz bólye§et, ,lobh, ha ti vi-
*yáztok err*, minllrt neken kell mindcn
kü:ldeményi leszámolttonr, úsy nektek kell
maid várni. Á cserkész pontos ás nem ad
feleslcgcs tntttlk:it ntisttlk.

llllt lo**z *siná|nl a kiitdeménnyel? Elö,
sziir: Át ftr§od nézni és kiválasztod azokat
a hélyeccket. a,melyekre szükséged vlli1.

Márodszor; Ugyanannyi lrélyeget teszet u lte.
lyére, do csak olyat, alnilyen a küldemény-
ben ngm iorilrrl clő. lfarmad*zorl flküldöd a

bélyegeket (1üü da.rab) s a mel!ékeit siirga-
szílú lapol a névsorban trtánird következő
clmrc, Negyedszer: Minden kórül,rnény között

egy héte&' helül továbtl küldöd a külde-
mérryt. Á 1cvélrc lehetóles vásártlélye get

ragasszál !

A bélyegcser§rc mitldenkor jelcntkezhetsz,,
ba l{}t) drrrah különiéle béIyecet küldesz
§tompli Mrrki címére (V.. Nagy §ándrrr-u. 6,
L]scrkészlláz), mcgirod a ]akásclmer.lct, esa-
palod számát ós életkorodat -* azonkívül
küldesz egy 2tt íillóres bélye§et t portírra.

Kossányl Attlla, Budapest. lrd me$ a la-
káscimedet, mert anélkül bizcny rem tudok
neked cserehélve§et küldeni

§templi .lllttkl

Magyar gyártmány l

uzEN Az M. c§.
Halasl. pontos cím hiányában ügyede.t nem

vizssálhatjllk ki. *- §ch, F, 236-os őv. Oróm-
,mel rrlvastuk ötleterlet. Atkalomadtán jön. *-
§Okakíak. Ne tévesszélek össze a §zerkesz*
tóséset a kiadóhivatallal. A kiadóbiyatal
esak'- az előiizetése,lcre, a lapok szétktildé_
sóre vunatkozó üsyekkcl ,lclslalkozik. A sze,r-
kesztöség szerkcszüi t lapol s ügyes4ajos
dolsaikbán az előíizetök rendelkezésére áll.
Minrlen egyes kórési írjátok fel ;külön_külön
e§y-e§y papirosdalrabká.ra. A M. Cs.-ben
c§ák-"koieroetrii kérdésekre válaszolunk.
válaszbélyeget kérünk !

Könyvek
Yitéz }'aragó ,Ede: ,,A c§srké§ret ós a cge-

lÁdl nevelés." A .,§ziilök Könyvtára" 18,
szíl,maként jelent me§ ez a kis könyvecske.
ttatvarr oldalon keresztü} igyejtszik a szü-
lőknek megmagya,rázni, hogy rni a cserké-
szet és hogyan ltasználhatják íet 3Zt neve-
lési munkíjukban. (,,Studium" kiadása.)

@
Márcirrs 30-án helyezték örök rtyu§alonr,ra

a lx. cselké-szkerület hirtelen elhúnyt gaz-
dasági tiikárát, ]]omkó Lászlót, A temetésí
§zertartá§t zel.trlroie,r Játrrs kegyesrendi ta-
nár, cserkészparancsnok vúgezte lra§y papi
segéd:ettel, A rletrreceni cserkész"kerület
egyik legagili§abb titká.fát vesztctte el az
e]húnythan, Ö volt az, aki a debreccni cser-
készpark tne§teremtésóben és íe}virásozta,
tílsában pótolhatatlarr munkát végzeti,

,,A krrrrl l*gcntlíjrr" c. tikk fol1,1;rtá,r*a rrz S. oldalról,

lovassirgr.lt íir§égi!| r(|üdtlve. §zekérvárát ftlrtnáltat a kocsik-
trót" l(ésíí rléIután azután eg5, otjajuló §obí}§ült lrrvas elbe-
§zéló§éből kirlcrül, htlgy hiába yárrlük a íelmentésre. A hadi-

becsületben megő§zült Bitschán minelhalálig védeni akarja
a Tozaanl kastélyt. Tisztjei beszélik le a legénység jóvoltát
emle§etve a céltalan vérál<lozatrót. A féltettpodgyászvonat
akkor már a kurucok kezébe került, mert őrzöi, §beczky
István óbester lévai huszfuaínak rohama elől el}enállás
nélkül kerekct oldottak.

Berc5ényi szinién kerüIni akarja a felesleges vórontá§t
és egy í.rombitással kísért követ útján megacíásra szólítja
íel a körülkerítetteket., Kéí óra hrrsszat tárgyalnak § ekkor
megegyezé§re jutnak. Az életben maradt latrancok a fel-
lételek értelrnében leteszik a fegyvert. Bercsényi rnegtisz-
teli bátor ellerrfeleit. Ritschánt meg íele§égét hintón viteti
Nagyszombatba, az elfogot1. tisztekrrek periig visszaadja
kardjukat, nyerge§]ovrrkat és fedezel.te} vezetteti óket a
csá§záriak legközelebbi táborátla"

A győetes kurucsereg a máju§ 30-ára virradó éjszakát

"Iablonkán tiiltöt{e, azrrtán il{ajtény}ia yonul!, ahol Károlyi
§ánrlor brigadóros szétosztotta a gazdag hadizsákmányt.

A szomcrlányi ütközet nagyot }enttitett a kurucok
§zekerén. A gyözelem hatásakent az addi§ ingadozó nép
tönregesen §ereglett a fejedelenr aászla| alá és [gyanc§ak
rne§növekedett az addigi vere§ég€k otkedvetlenltette magyar
hadak önbizalma is. A legkirlvóbb vonása pedig az volt
enüek az ütköeetnek, hogy fiatal, tapasztalatlan tisztek
yezelte §cTeg vert meg egy harcokban edzett, a haditudo-
mány minden áBában jártas vezér t<ardja alatt vitézkedő
harlat. A győee}em nértékére eléggé rávilágít a halottak
§zámaránya, l\,íeghalt az ütközetben 1500 császári }rarcot,
s a íejetlele:m vitézei kiizül pedig c§ak három"rn , 

"*rr_

^ 
§rin!ú}ínyi lliidai t;o1 urrljtrs *§lbt,

anián Morvaországba h{t-
zóttjék ki. §ikeresen visz-
§zaver e€ly lovastámadást
és 28-án délrrtán négy óra
kiiriil odaér a biztonságot
nyujtó varhoz, lronnan más-
nap valóban sikeriil áíjut-
nia kalonáival együtt mor-
va földre.

Ritschán ezalatt. lát-
va, hogy körülker{tettéko
bch{rzódik a jablonkai vár-
kastólyba és íelkészül a
véclekezésre, abban a re-
nrónyben, hogy az elóbb-
utóbb oclaérkező'\{achten-
tionk kiszabaditja a csává-
bót. l,elrorrlatja a kastóly
gyrrlékony tetözetét és a
parkot körülkerítő kőfal
mentén védőállásokat állít-
tat, fel. Á szekőrvonat nem
fórt el a kastélyudvalon.
§zétt a po<lgyászszállit-
mányt átktilati a kastóly
alatt ítl}yó }Iiava patak tul-
só partjára ós az elővéd-

!*: ':t
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16" évét hetöltöti§, §uülói és 'parancsnoki
engedólye van a repülésíe§a cserkész-
repülök orvtrsi vizs§álatán alkalmasnak la*
lálják. llész,letes felvi|ág0sltásokat haphaisz
a cserkészrepü}ők ir<ldáiában a cserkészház-
ban (Budapest, V., Nagy §áurlor-u. 6,
lI. em. 32).

NAPLÓPÁLYÁZAT
A 16. orsz. őrtvezetöl tábor naplópályá-

zat^rrlk határideje április 15-én zárult le.
§záznál több na.pló érkezett be a parancs-
nokságltoz. A naplókat most bírálják. A má-jus lS-i ,,Magyar Cserkész" közli a pályá-
zat részletes erednrényét. Budapesti és kör-
nyékbeli pályízó,k máius 10-től naplójukat át-
vehetik a Cserkészházban (Budape§t, V..
Nagy §ándor-u. 6) tl. em. 36, sz. szobában,
hótfőn, szerdán és pénteken d, u. 4*7 óra
köZött. vidékiek uaplóit po§tán küldiük ki,

GYoRsIRÁ§
Nagyszorü gyakorlás,i eszköz a gyoí§ííá§

alapos elsajátításához a,,Gyoreíról Kereszt-
roltvétry" című foly(lirat leítvóny€inek a
mcgfejtése (és hasznos is, mivel nagyszerii
iutalmakat ad a megiejtöknek!). Szetkesz-
töje Borka Ferenc. Círnel Budapest. IlI.,
Raktár-u. 4l. Elófizetése ecy {él évre t P.
Mesjelenik éve,nte tizszeí.

(EszTYüTI§ZTITÁ§
A szarvas}rór vagy mosóbór:lresztyüt szá-

zazw hűzzllk ftrl kezünkre. azután ngm na-
gyon meltg vízben mossuk úgy. rrintha kezet
masnánk, Mosás közben, a szükséghez mér-
ten több alkaüommal cseréljünk ti§zta i,izet.
A mosás után eólszerii a kesztyúi sziraz
szappamal bedörzsölni és igy szárltani meg.
§bben az e§etben a bör sokkal pubább, hai-
lékonyabb marad. A kimosott ktsztyút les-
alkalmasabb száraz törüIközóbe tenni ós úgy
kifacsarni. A szárltás elött húzzuk a kesz-
tyút drótból ké§zült ke§ztyúszárltórr,

öREGc§ERKÉ§z
llogyan leh€tlk tagla az 1000. sz. ;lllásá.no§'. §regcserl,ószcsapatrrak? }ía ninc,s

arrra idöd, vagy ,lehetősésed, ftogy valame-
lyik cserkészc§ap§tb,an nunkát vá{lar}lrass.
de mégis igazolt cserkész §zeretnél ler,ni,
lépj be az 1000. s7.. ,,Magános" öregcserkése-
csapatba. Ér<letclödő leveledre szívesen külrl
idlentkeaósi llapot ra ü§apat perai}csrroksá,ga.
Címe: Budapest, V, Nagy Sándor-ulcit 6,
cserkészház.

I(ÉPE§ITÉ§ JELZÉ§E
llllly3x g próba|dős Yeretö lelzóso? Az

1936. óvi március bavi szövetségi körlevél
kőzli ar O. I. B.-nek a cserkésa írancjetzé-
§et(fe voíntkozó balá,rozatát. E szerint ké-
pe§íté§i jelzé§t csajk a v,é*l€ges vezelők
viselnek (a próbaidös vezető tehát ilyetrt ,nem

viselüret), viselheti a pró,baidös vezelő a
megbizatásának (raiparancs,nrrk, c§apatpa-
r,ancsnok, §tb.) jdlzését a fent íelzett hatá-
rozatban elöírt módon,

rnt
MINDENT Tl§zTlT

Nedves ruhóro egy ke-

vés VlM-et szórunk és

rogyogóvó íisztítio oz

Ked.uu Magllar Cserkész !

Nagg háIáual lailozom a Maggar Csetkésr
Szerkeszlőség,ének.

T. i. az eggík szdmban a hírek rouatábaíL
közölték, hogg BaIIa Zsígmond, kanadai rc|,
lalkész magyar béIgegggüitökktl szcrctne érínt-
kezná (Ieuelezní), Én ?ögtön trtam és mint
u&laszűól megludtam,leueIem elsőnek |utoll be ,

Cserébe gyöngör{1 kanadai és a&erik{ri bétue-
gekel kapían, Bzt a nagg szercncsél crakl's a
M" Cs.-nek köszönhetem, melget múr harmad.ik
éae iúratok,

Felhíuom még azoknak a béIgegggültő cser-
kész-tesluéreim,nek f iggelmét, akik kanadai
oagy más küI|öldi béIgegeket akarnak oeletn
tserélni, írianak erte a ctmte:

Feiei és Yörős, béIgegggüitők
188 Tllsul ts.

I}icske, Arany Játlos u" itl|,

,,Jó munkát !n'

Vört}s láios.

5
]1

i
.n,

Ml §RDEK§L?
NUDLt

tlol talátok litmutatá§t nudíl épltásére?
,,BBítsünk rrudlit" címr*el rajzo,lckal és fény*
képekkel illusztrált cikk jelent me§ a Ma-
gyar §serkész 1935 jírnius l-i számában. A
nudli építéséro vonatkozó útm§tatá§okat itt
rnegtalálhatod.

t(AJAK
yan-e kalak ópítésére üagyar nyelvü

*önyv? lgen, van. Kolozsváry Bé,la orsz.
vlntryezelőliszt, könyvét ajánlhatjük" §írne;
§sy- és kétszemélye,s kaiakok építése. A
könyv mel,Iékletelként l:I arányú mühely-
raizot is adnak. Ára: 1.50 P, Megrendelhető
a Cserkésztroitban. 

l
REpüLö§ÉPnoDELL

illlyen kőnyvből t.úulhatoil me§ a ís-
pülőgépmodelt készltését? varr több szak-
könyv, ami ll íepüló§épmode}l készítésével
loslalkozik. Ezek,liöz-ü1 cserkészkórökben a
legismertebbek a következők: §zabó Józsell
Repü.lósépmodellek készítése, ára a,88 P,
Jánosy-Taiarek: A mfrtoros íepülög6rrmodell
építése, ára *.9$ P",lánosy: A nagytelje-
sltményű vitoilázórepülij§épmod§ll, §ra
_,60 P.

§§ERKÉszREpüLö
Lesz-g §lklóíepütő tanlolylm? Igen. A

cserkószrepülők a tlármas}ratárhegyen va-
sárnasonkónt siklórepülő tanlolyamokatren-
dezaek. A tan{ol amokra jelentkezhetik
minden iogadal.mat tett cserkésr, aki

,,Cscriész
munkáta"

§zlUnToLrRil
UlznEtTEs

3Port-ÍélciPÓ és cserkészclpó
lcgolüöbbün . lé3tltünél lrPhrtó

lf|. Ternóczkl János

I U nÁ il;Tt:r:
BudrDetl. íl, Foümrnl3tl, ü. {9
Teki n t3é m .8 kl{llít{sunkat a Budrpertl
Nemzstközl V{rlron a íuházBtl pevlllonben.

A návre ügyelien !

Résztvev6lt: Több
órs.
kgllék l cserkész-
nyakkendók v. xeb-
kend6k.
Hely t §zabadban,
tzobában"

A játékosok két
részre oszlanak. Az

egylk rész klmegy a gzobából, a másik rész
bcktitött suemmel közt alkotva helyet loglal.
Később a többiek is visszaiönnek és cscndben
hetyet foglalnak a bekötött szemüek mellctt.
ttegbesrélt ielre az rljonnan iöttgk énekoln€k
v, állat- hangot utánornak. Azután egyldejűleg
mindannyian clhallgatnak. Minden bckötött

r li,ta §T.a '+a/r- irl..(. ' a. t

szomszédok szem0 igy€kizik kitalálni : kl a |obboldali
szomszédia l Ha sikerül kitaíálnia, rlgy pontot
szerez órcének. A iátékosok azután helyet
carélngk.

Gyümölcskeresés
Egy tál gyümölc§öt lrelyezünts

a sroba közepére. A játékosok közül
egyiknek bekötjük a §zemét ós e szoba

§arkába vezetjúk ; közben jobbra-balra

me8íoígatruE háromszor önmaga körül"
A iátékosnak csak a kezévcl §zabad

tapogatódznia, lábával ne,m. A tálat
me8telálónat Jutalmr egy §zeín 8yü-
mö}c§.

Mo§§A A roGÁT
ÉPuoY. M|NT A l{EzÉT

SZAPPANNAL!
Merlclah ..tappan tisllll lökólatot.ítl

tlA§zNÁLJA A K[,LöNLÉ6ES

Glbbs logszappant
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{. Term6szetíaiz,
(Mexicitóse: l0 ;lirrrt.)

,. . Epv méterrrél jtival hosszabb, harna
totllzatú marlírr. Feje és ttyaka pelyhcs, a

nvaka tövén széles tollgalléria van, A [)él-
kóictiKiirpáttlkban honrrs. Főkén ilöqgel táp-
lálkozik, de szükség eselén a iuhrlt és őzet
is megtámadja. i

Meiyik állat ez?

5. Találós kérdések
{rrr,eg,i.: 10-ó0 pont).

Mi}yen ióval le,bet vísni?
Milyen sóval }cüei aeni?

Mi}yen borlran száilhatuitk me{?
Milyel1 torban hálhatrrnk meg'i

Milyen tér fogdos ebeket?
Milyen ék viűi syereket?

Mely paraszinak nincsen földje?
Mely macskának nincsen szőre?

Mely iának ni,ncs koronája?
Mely kirá}ynak nincs országa?

Milyerr kornak lae édes?
Milyen korrrak színe zöldes?

Me,ly székből nem kél iel ember?
Melyik ószból lesz ióember? (?)

. Mel1, alrnát nent eheted meg?
Pzekre adj ielelctet.

Elesendó bekülden a batbetüsnól rövidebtr
szavakat.

ó. Betürejtvények
(Megfejtése 7-7 pont)

fi,

ÉvrzREDEK
Mussolini Hítler

b.

,tn 1000 vz

c.

l{ éme t s í§Áu §A
cl.

slRlus TETEM, §

1í.,"..,",.. 19..,.,..
1(i..,._.

Az ápl. l. §zámban közölt reit,
vények megfejtése;

l. §zárnrejtvény: l97, 95, 436.

?. Betűreitvények: a) Kisántánt, b) Hi:
utrntangátt, c) Félelnm, d) Gyertyárrla, c}

kicsinvék (cryesek). i) Parabola.
3. A IJucó János pályázatra sok vers jött

be. Legjobbakat ó0 pontszámmal jutalmaz-
tuk.- 

4. Poétík: A cserkésziiúnak rnilyen !ó a
dolga.

Az ápr. t5. számban közölt reit,
vények megfeitése :

itibák a ralzrrn: 1. Templom tornyán nert
lchet kakas és lrereszi. 2, Kis Pál szabó és
kiili van a céctábláián, .3. Kakas a gtilyr-
iészekben, amely mosdótál. 4. A temp,
lomnak nincs ajtirja. 5, Száukó nyáron,
6. 'tehénnek őzszatva van. 7. A kuiya a

háztetőn. 8. Kírton nincs veder. 9. Kétielé
megy a íüst, l0. Templom mellett nem le-
het kocsma, l l. koesma felett lakatoscímer.
t2. Cukrász mint kéményseptó. 13. Elö-
kelö tehenész, kinek 3 lrarja van és akia-
táskája. l4. A kakas tojá§t tojik. 15. A ke-
rékpáron iotdíiva ülnek, 17. Nap, hold és
csiliagok egyirliíben, l8. oémeskútnak
rosszirányú árnyéka van.

A rejtvényroyat üzen€tei :

Béjyeggyüitök, lcveletek balsatkában
nagy 

-,,Bi'-vel jelezzétek, ha re!tvénymeg-
lejiéstek jrrtalmáuI bélyeset szeretnétck.

Péchy l§tván, Kaloc§a. Azt kérded, a
eserkésznóták ábrázolírsáníl kell_e nagy
póntossásra törekedni? A rejtvényrajzokat
Ólegendó pár vonással elkészíteni, fontos
azoirban, hosy a rajz íeilegzctes, ,a ,mozdu-
iátot iétreoiÉetetlenek legyenek. kíildd be,
szívescn biráljuk. Harangrejtvényed i§e.n

nchttz, türelmedet dícsérjük. Kercsztreitvé-
nyerlre bírálat más helyen. _ *_ Xovács
oyula, Keszthely és Lesch ov_ula, ry9c§.
róav"i phitil ila iigyelemmel kísórnéd a
la,pot, ttrdnád, hocy kivágott rejtvénr"
mÖsíóitését nem íogadiuk el. Olyan rejtvé-
nvJket közlünk. amelyek leleslegessé teszik
a lapmegcsonkítását, - Jrnkó oéza, Sze,
sed.'A úerzett pontok, ha a beküldés foly-
ionossága megszakad, még egy évis vln-
nak érvényben. Tehát csak rajta! - Sá,
muel Esolt. Bo. Csak teljes keresztrejtvény-
mcsfeitóst 

'losadhatuilk el, máskép a ponlo-
zil{ isen megnehezillne. A keresztrejtvényért
lo Pont járt. - Patakl Lg|o§, Békéscsaba,
lta 

-szogalmaasn küldöd mesfejtéseid, més
ebben ai évfolyamban nyerhetsz. Csak raita.
_ Vlrág Láczló és llaítrüf,ín Taoár, Bp.
Mindis i lcgmagasabb pontszámokat_ jutal-
mazr.uk, Rendszerint 100-200 pont elegenoo
a nyeréshez. Néha kilogy a magas p_oat-

izaán, ibenkor l00 ponton alu,l is jutalma-
iunk. 

'néha vi§zont 250-300 pontot is el
keú óttr{ a r,yeréshez. Egy biztos: idővel
minden szorgalmas rejtvényfeitő soíra
fiJrút. - Focel lván, Bp, ötletes rejtvé-
nyedel a kOzlendók közó sotoztuk. Jó
munka.

Ker€§ztre|tvénypályázrhtnkra sok pályázat
érkezett be. következők munkái voltak em]í-
tésreméltók:

Daubner .Iános, Baja. f{ausel Pál, Mátra-
háza. tlorváth János, Kaposvír. Jókai Zol-
tán. Cectéd. Lakos Cyörgy, Békéscsaba,
Lazicz,ky Jenő. Budapest, §zentesi Károly,
Szolnok. §zt, Imre 126, cscs,, Veszprém.
A |essikerültebtl pályázatot péchy István

(Kalocsa} készítette és ezze| ő kapja iutal-
mul az első díjat, 10 P-t, a második díjat.
5 P-t, jllo|dvay Latos (Csonsrád) nyerte.
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RovatvEzctij a llrr<lapesti ?23, sL, P,. L. Se,

c§apat. A mecfejtéseket a következő címre

külald: ,,íllasyar §serk$gz retivénye", Buda,
pe§t, V., Nagy §ándor-trtcir 6. Budapestiek
személyesen is behozhaiiák a csorkészházba,

ilegleltésl határldö: nitü§ l§,

l" Képreitvény
(Meglcitrise 10 pont}

§-
n

2, Földrajz
(Mer§iejt{sel l0 pont.)

. " . sz, ]kir, r,áros. ,kb, 40"000 lakossal.
üi§zt. .qimr1.. ál1, reálisk.,,leánygi,rnn., iiti
irlsőkeresk. isk. r"*n, Lakosságának jórósze
iöldműves. lpa,ra és kereskedelme cseké!y.
Rk. püspökség, Az első Árpád-kiráiyok ide-
jén az ország ióvárosa volt.' 

ívlelyik városról r,al szó?

3. Rejtett közmondás
1,*19l§ a földrajzi nevek kezdótretűi egy latin eredetú közmondást adlrak. Beküldendő

a köxnondás" iNleglejtésrr ,rl0 ponti
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1.,

22

_f- j>r
íL I!j) ú) e,,p



§3earálasrc*
aa Őírai aaun#fian

Józsi hd ", Ejnye no, nti lelte a srilymokat ? ]\,litlsocla
nagy szátnoláslran görnyedtck ?

Banrli: Sanyi rómuralnrat gyakorol az íjrs iiiliilt.
S. O, S. t{a nenr segítesz rajtunk, tllvesziink a szátrroszlo-
p<lk köatitt l S. (), S,

Ilikt'ic : Sanyi a pénzügyrnitriszteri pályá.ra kósziil ésa mi lttllItest(inkön lit altar rrda cl.iutIri.
§anyi, {szigorúart)., Bikfic. llc §yei:ekcst<oai t l3atrtli;

te rneg csin,áld nreg azI u szorzirst, lrntel;-t,t rirtl }líztunk.
de ötödszíirrc mát, nc l(lg}:e11 hilra bcnrrc ! l((,tséglrr.cilő
t,ársaság ee, .,Iózsi bá ! Az cttllrcr egv egyszcrű ltir+irrtltilírs
költségvel.ósél. sern tttrlja veliik. kiizzadni.

I}uttti (ús1.1 ) ., Mitrel< is ae ;l, kiiltségvctés l Netn r,a-
gyrrnk bankI'rrok ! ,\z cnrlrer trregkdrdtlzi lrz iitsvtlzelii[,
menn1,,ille kc{il a ltiríttrtlltlíts, otthotr clkér,í a ptinzt arr3,ultá-
tól. aztán kirán<Jul. tlikiilti ús lrazitntcgr,.' 

Ör,sí ., Az egtisz [i!||511641,1,|{s-krurr jiit,xrrtn ( tlg.v-c. czl
szépen morrtltanr ? ]\.[<ltlelntil !) Szór,al. ar. egósr. kijll§ég-
vcl és-kont;lle xuIl) (,í{\, tttaszlrtg,

Karcsi; Ezt is széptln noncllarl. ]rló tnorlerrrül.
§rrngí ; l)e lássátok lrc, hogv ktiltstiqr.etós rréll<ül nerrr

ltdrtlt őrsi kirándulást rcndezlri ! . Nt,m ugorhaturrk' íejest,
a sötétségbe ! Ezt a lX. tiirr,érry patarrt:srrlja.

Bik|íc : Kilerrcerlik : ,,l\ c§erkész költsógvetés*tl öli
a felebarátait", Persze. Ig.v szól.

Bundi: A cscrliész 1akar,ékrls. l1cgsllórol.ia a 1lélrzót,
lilussz. Szó sincs bettnc órákig lartti l'e,itörttsről ós izárno_
lásró].

Bik|ie : Sőt. a cserkész takarékosktrtliJ< az ittejével és
nem öli ifjitsága. legszebb óveit szorzásoltlla cis kivorrúsokba.
amelyekrrél az ererlmélr_v {rplysertr st.inrmel solta,

Sanyi (kétségbee§u? )., Jilzsi bá, scgíLs ! Igy tánetrlnak
az i<legeim már másfél órírja trs nenr akarják lrelátni, hog1-jót akarok. Meg kell őszúlni er.ek l<özt l

Józsí bú: Na, arljaLok hát egv kis helyet és titjiirrk
törvónyt a Sanyi ífilölt, Akar,iátok ?

lIittd: Jó l Jói l.'ón5,es!No, Sanyi, tnostkallszl..,
Jó:si bú.,Csitt i ljigl,elenr ! l:gl, líilorn. a I X.-tiirr,ónv

körül folyik a vita, Hát mi liiftrglistrrk van a IX, (örvén!,
ellen ?

Ferkó: Semmi. Csak a Sarryi-íéle Lörvónymngyarázat
ellen van kifogásunk.

Józsi bú., Hát lássuk a rncdvét. Hogyan szót a törvény ?
Buncl: A cserkósz takarókrls.
Lackó : l3ecsiilel rrl€g a pólrzt'" <le ébererr vigyázz, hogy

ratljává ne légy, Fukars;ig és pazarlás , . .
Józsillíl l Elógl Elég! Ne lradarj l Ellriszem, trogytudotl,

De én most tnásra gondoltartr. ligy percig silencium, Ezalatt
mindenki összeszedi a grrnrlcrlaiait és aztírn s<rrban egymá§_
után mondotok egy-eg,v gyakorlati, okos tanácsot á-taka-
rékosság törvényór,el kalrcsolatban. Tehát : csuk<l lre sze-
med, íogd be szád l (§ca percig bthúttgt szentmel, homlokát
rú.ncolua gondolkozik az őrs.)

Lackó: Kész l
Jórsi bá., És a többi ?
]Vlind: Kész. Kósz. Kész . . .
Józsi btl., Na, gyerünk sorban. Öcsi t

öcsí., A cserkósi takarékos, Nem szória a nénzét.
hanem elrakja, hogy sok legyen neki. És akkor sein vesl
rajta híábavaló§á§ot, hanem valami okosat.

Józst bá., Jó, cle iírlkezdetleges. Ezt h{rsz fiú közül
tizenkil,9nc _í5y hozta volna első gondolatnak. Mélyebben
keresgóljetek t

,Bik|ic., A cserkész a zsebe mélyén keresgél és nem
talál §emnlit, mert minden pénzét haszontalanságra,
cukrászdára vagy mozira vagy sportujságra köItötíe- és
most nem tud tagdljat fizetni, miként a mellékelt ábra
mutatia (ki|ordllja a zsebeil). Erre meqnrozdul a lelkiisme-
rete és azt mondja : nern voltam igazán cserkész, mert ha
az lettem volna, akkor kernény önmegtagadással lefogtam
volna maga{nb_a! a torkosság meg a_ kíváncsiság.,móg avolna magamban a torkosság me8 a kíváncsiság. _móA a
könnyelműség kis ördögét és most volna pénzem. És most
egy darabig nem veszek cukrot, pedig, iaj, de jó csokoládé-
sat kapni ott a sarkon és nem bérelek btciklit és a villamo-

tóriá,ia, amelvet
,\esopus vagy va-
lanri míts réei llá-
tlsi írt. liráenres
lemotrt].ani cgy (:§rl-
mó apró iiriimről
és hi:lyette tissze-
gyiijteni a tillére_
ket" tnert akkor
egy§zerfe ogy nasy
t'irönriit. vchetürrk
ra.jta.

Sattgi: No
nóz<l rl l}ikficet,
mil.vtx bö,lcserr
lrilszél.

Bilc/íc; Mint
rrrirrrlig. lizt Iedrt
hor.r.ti, kérltk.

Runci : ,\o,
}racltl monrljant
nrár tln i,s. A cser-
kdszlrek van Llgy
pénztári na1llója,
K,ét- ltrvat van
bettnc : cgy a
ber,ételck ós egy
a kiadások szá*
rrrára. &íin<lcnütt
van rlátun. az,t.Írn,
ho91, lrrlrrnarr lia1l-
tatrt vag}, nrire
acltatrr lri és aztárr
a pirlznck a lren8íi
és lillór rtlvata. l:,s
ani ;lérrzt kailrrli

GEDIE EE-,,,,||WBl
§KrKrr

okik o lóvolból híreket
hoznolc, okik szórokoztot

iók §nt, okik segitségére
lonnok nyelv tonuldsónál.

ogyszóvol mindenbgn
szolgólotóro óllonoL
Ezek nemqz oitón, honem
o rddi& kerssztül |önnek
Onhöe" Á vilóg minden
részéből ido iulnolr

R§VlDHULLÁMoN AZ
oRloN nÁplÓvAl

illinden Orion ródiókoro*edónóí kophotó

son a mellettem üIő {rrnak az ujságiábót olva§om ki, lrogy
hány gólra gyózött a Fradi és hányat r(tgott ebből a Sároii,
aki aa én ideálom, de Csik Ferkó is ldeálom, meg a
Rotter Laios bá is, §zóval. a tücsök és a hanpva -tris-

son a mellettem üIó {rrnak az ujságiábót olvasom ki,

vagv szerzck. mind beJrelnr még aznap a bevétdi rovatha
é_s rtritrrlen lcgkiscbIr kiadásonrat beirorn a kiarlás rovatlra.
I,]s tninrlelt lrr'lnap végéIr zárlatot, csinálok, vagyís összt,-
arlotu a bcvételeltet és kúlön a kiad,ásoltat is i,§ az eg,ész
hórralr kiadásail kiv<lttom az eg(s? lrónap bevótcleibőÍ és
akkor látom. ht,gl, ntettlryi pénzclrr rnarádt.

.Rctttdi: Nckem solra nenr nrarad semnint, Ezen a
1lénztári na1ll/r sctn §cgíthehle.

Itik|ic: Nckeln van ilyen üzlct,i naplóm. mcrt apuka
kívánja és jaj lenrre nekem, ha egyszer ólfelejtenórn béírni.
De m<rrtrlhatonr. lrrég edrlig egycLlen hónap végén senl
sIitttrnclt. Nlinrlig íöbbet ntutatot I a cudar- könyv, mint
a^ttlettnli 1l(,nzcni igazán nraratlt. Most póldául riincs egy
fillércm sem, de ha összearlnám a könyvóntet, bíztosan ÜÍ-
muIattlá.'hog5, két pengő nyolcvan filléretnnek kellcnc
]ennie.

Suttyi : ,}a persze, kell tudni összeadni és kivonni"
Buttci : [.]s ha nem stimmel, akkor hogy segíte§z rajt.a ?
_I}ik|ic: .íózsi bá, kérlek, lrrost ne hallgáss idc- egy

kiesit, mcrt ez nem a tc gyengéd füleirlnek vátO. Hat riív
segítek. lrogy bcírom: eeiÜza10 filtér, sportklub 40 íi[Ö
tneg kol(lu§ 2t filtér és a végérr kijiin. -

Józsi ba; A cserkész e§yéneslelkű és feltétlentil igazat.
nrontl nteg ír.

Bik|ic : ,Lenrrél csak rövidnadrágos és lenne az apukád-
nak olyan élesre köszörült nádpálcá]a, nrint az eny6pnek,
majd r:ájönni:l magadtól iso hogy ai 'embcr 

néha á körilj
mények nyotnása alatt .felfüggeszti az elveit.

Jópsi bú.. Szörnyűség l Bikfic, te a cserkészmozgalom
szégyene vagy. Legközelebb összehívom a sólymokat é§
akkor elbeszélgetttnk majd a becsüet törvényéről. De most
maradjunk csak a pénztári naplónál, Hát, szóval, az ember
mindig őszintén ír, ugy-e és iem csalja'önmaíát és édes-
apát, aki .szerejetből éllen6rzi őt. Hát inl van még a pénz-
tári naplóval ?

Sangí., Nem szabad benne javítani, törölní, hanem meg
kell_szoknunk, hogy rneg6onctoljuk, mit írunk bele, Mert
a pénztárköny1, okmány, ott törlésnek nem §zabád ]ennle.

Bun9i 1 Es apukám mondta, hogy a hónap végén
tartsak lelkiismerelvizsgálatot a kiadá§aim fölöti, é§ "ha
látom, hogy fölöslegesre pazaroltarn pénzt, akkor a követ-
kező_hónapban ezt kerüljem. Igy okosodik a gyerek _.
mondta aDuka.

Ócsí."Hollá, jön a parancsnok rtr l Látom az ablakon
át a magas alakját.

Józsi bd.. Hát akkor §ro§t §zakít§uk féIbe a beszélqe-
tóst. Ha az őrsi proglammnak vége lesz, hívjatok és akli'or
majrl tolytatjuk. Szervusztok.

ar<l w en loealom, qe (/§rK rerKo l§ loealom, meg a
Rotter Lajos bá is, §zóval, a tücsök és a hangya -tris-
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A §elsrcrrrtrerll;ró
íerr§rés ztéséről
A se]vemhern_vó joggal lriirretelheti, hogy lráziállatnak

mrtsŰ,-iia, .raX"aróri'is, me,rt létét ltizárólag az embor

iro.iiÉtiról- állította, Tiilrb óvezredex tenyósztése alaít
;;;x;;' arrnyira elnemesedelt, selyelnlnirigyei töblti szerv*

;;;;; annyira kifejlőtltek és kífi,notnullak, ő rnaga ol,tan

il;;; aiatÜava váli, hogy magát önertliélrőI lcuntarlani
;#;;;il roarre. A selyemherrryó az eller }ráziszolgájává
;;"ii ;röÜ", .& szatradság : szél, eső, a fölrl pora, a napfóny

Ji""arr"i".m í-rrdó kiq-testénck a halátt jtlerrtené,
"---- 

i'ermészctének megrajzolásához Lehát épperr s<rrsáltól

uu"rruij"r. re az első tánuisegot.: a _selycrnhern_"-,ó 
gy-.öngód

:;;;;i ;;i és gon<los báná smódo't, i§érrylő,, elkén},esedet t f íli om

álr-iii". iJgy"" mind,ig ez 
^z 

isrnert.,kiinrlrrló pontunk
;; ii;y;l rűriÖtőrrk u kkni, a nrikor _me 

glryit jrrk el őtt e,,f etlcles

rra;iiíÚ""r.*r:' ós hozzálátunk srrk örömet adó, költséggel
nein járó, csupán egy lris *zeretetet és lnunka]<edvet kívánó
tcnyószt éséhcz.-'"- 

Úilih;ry pedtg sc,lycrnhernyótenyésztéssel bárkí íoglal_
kozhatik Os ÍgyeneJÓn kír,ílnattls, l1ogv a1 ifj{rság, kiilőn_ösen

" l-i-"-sy"nb-" áUatbarát, a cserkész .beltl<apcsolórtjék 
e

i*.r"Biorí"asqar vali, foglalkozásba, röviden rávilágítunk
- l"jv_*rr.ffvótcnyósztéi cétjára és. a vállalkozókerlv{tek
.számbra sz"mügyr" vesszük á ten,yésztés megittdítúsának
feltételeit.^- 

Ha"ai sel,yemgubótermelésürrk emelése nemzeti érclek,

rle usvarraktór ai is nagy jelentósógű, hogy a sel;,em*

il.;.%;Ü; való belekapcsotóaas rélón lrárki szép mellók-

kfi;.th;, jutlrat, Ez pi a falusi ]akosságra rrézve ,* óppen

ár"ia* .roti _.'_ rerlclkivüI áldásos, A gazdasági cél elérósc

rnellettazonbanatenyésztőamagasze4rptlntjábólkornol.v
izellemi haszonlroz is 1ut, .t lrernl,ókra 1ordítandó figyelem,
a- Ön,ro**ag ,rr"guroúása, a ternrészt,ti ntegisnteról l o1

t.o'"r.ioaői titenrJaose : rreve}ósi szempontból is számbajövő
tényezők.

A selyerrrhernyótcnyósztésnek milrdezeket az előnyeií
ilrl felismtJrt" rremiúgiben cgy csillaght,gl,i eserkészőrs, Iig,v

tr., iiii"i-teremhez'jutva iónyésztést indíttrtt s abban az

á"rr*" ".r" 
okozott góndot táborozása költségeinck_f erlezóse,-. - lriii a tenniva-iói annak, aki selyemhernyót akar11

tenvészterri ? §lindeneketőtt be kell szereznie a tcnyész{.endő

Xir"rr.lrvOt at május hóban a községben működő it, n,

*"i"*mpelekikeltőtól vag)r a lcgközelebb eső se}yemtenyélz-
ia-i T.iíi*"ioredot. Itt iregiegyezzük, hogy a selyemlepke

""|oiri-x'á 
rr.x"Ttor* n*m a T"ffOsztő fetadata, Ez a munka

ffi;;;; *r*r.e.i-t^.t kíván s ezért ezt csoportosan a ki-
ri.iiirr.i* végezteti az ál]am. A {enyésztós eg_l,sége nl 3, ",
á"il-rr- nsy''.lulro" 1?*1? Yz §1 selyempetót_ tartalmae
* 

-rr*.ri;r*-Éiirülbeliil 
17.000 úórnyocska kerül ki. Legalább

;Űyi];"ilyóval bíbelődik tehát majd, a lenyésztő vagy
tenyésztiitá,rsaság.

A beseerzett hernyókat a tenyósztő haza viszi a tenyész-

téslrez szüksdges o.ri.tirtit t ut már felszereit "üzenlbc",
esv tisztantarti[t tágas, sz,áraz,lehetőtcg fíithető helyiségbe,

f" t""ve-rrieii c*rr<iiz.Or< (.$; dob9z,, ".herlryót 
szárnitva)

a tóveitezek : l30 négyzetlnétcr fcltiletű rácsozat, kiinyves-
nolcszcríícn átlvenvoüra eríisílve, Tehát köri,ilbclül 10 drb,

ffi;l.;;:] m t,"i".r,r és 1 nr széles ráes, botokból, vesszők_

lről, nárlból, szalmából készítve, Ezek a rácsok minte,gy

3-*4 emeletes írllványt ereclményezrrel<. 'fovábtri eszközök :

a hernyókkal eg.yüt{ ugyancsak ingyen kapoti tenyé§zfíi-
és lyukaspa;rír (a lrernyók ellrelyezésére ós iclőnkdnti át*
rakására), egy hőrrrórií, az esetleges fűtőtest és egy részlett,s
selyemhr:rnyótenyésztési úlrnutatótüzct. amit kérelmére az
Orseágos Selyemteny"észtósi tseliigyelőség (Brrdapest, fiild-
mítvelósügyi minisztérirrm, Y., Kossuth Lajos iér 11.} rlij-
ntentesen eljuttaí mintlen tenyésztiihöz.

A hernyók e}helyezósét a tenyészlő {tgy tildja rncg,
hogy rrapról-rrapra tágasa,trb helyet lriztosít számukra a
rácsokorr. Igy már az első elhelyezésrrél is 2-3-szor alikora
lretyet atl a hernyoknak, mint amekkorát azok az átvétel-
kor elfoglaltak. E célra ahaza hrrzott hernyócslrákra 15, ,-2{t

eperfaleve}et rak" erezctúkkel lefeldlforrlitva s tnikor a

hernyók körülbelliil félóra mulva a levelek t.etejére másztak
eaeket egy ív tiszla tenyészlőpapirosrrn hernyóst,ól együtt
egyrrrástól 3.:4 uj jrryi távolságra szótral<ja. Erre at üj
fÖkvö}rel,yre azu.tán vágotL eperfaievelct szór,_E mozzanattal
veszi kczdetét a lakóhell}rel immár cllát<ltt sclyembernyók
íerryésztésónek lénycge: az etetés, a lrernyók egyre növekvi!
aránytran törtónő hízlalása.

\risszatérve rnár mtlst alapsz*mpontrrnkra. beszé}jünk
mirrdenelielőtt arró1 a, tcrnrészetrajei megíigyelésünkrö},
arrti az egész selyemlrernyótenyésztésben talán a legnagyotrb
élményt jelenti" §z a selyelnhernyó iesti arányainak le^

nyíigöző gyorsaságír fejlődésc és, ami ezzel lépést tart,
táplálékszükségletének rohamos rrövekcdóse. A 2**4 mnt
nagyságú, egylrapo§ hernyók napi ételadagja ugyan csupán
5 dkg eperfalevél és a 9--11. napon érik csak el akár az
1 kg-os sztikségletet is. Ettől kezdve aeotrbtrn egyre konro-
lyabb nréreteket ölt az étr,ágyrrk. A 15. napon. mikor
4*-5 cm nagyság{rak, 5 kg, a 20. rrapon 1{) kg eperíalevél
kell rrekik; és mire egy napos korukhoz képest testük hárotn-
eze.r§zene§ nagyságot drt el, vagyis közvetlerriil }ggtrlró-
zá§uk előlt, már táplálékszükségletük is kétezerszerte
nagyobb; s az ,ut*rlsó két nap folyamán a tenyésztőrrek
bizony síírűn el licll iárnia eperfalombért, mert hernyíri
kereken napi egy tnázsa eperfalevóllel órik csupán tle"
Alig lírlzás al, at, 

^Llltás, 
hogy a sel1rgmlrernyó szemlátumást

növekszik. }ícgjegyezzirk rnég, hogy táplálásának l,egfőbl:
szabál.ya : minél gyakrabbarr etetni, mintlig száraz ós tiszta
cneríalevéllel." Érdektls jeterrség és kezdő terryésztő számára íötötte
rntrgnyugtató, hogy a lrerrryó netn rnászkál széjjel. Tartriz-
kotlásának területét a rreki eledeltil adott eperlalevelel;

§lurlkábrrrl a tetryésalii

'Ilrron ó§ kl§e§orkós, §zó,fko§zll.
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ilatározzák mes, Ko§lolyatrir nrozgárt csak akkor végez,
ha eperfatetéllel beborítjuk" Ilyenkor ugyanis nóhány pcr-
cen beliil kikászolódik a levél a}ól ós rámászik. § tnlaidon-
ságai jelentősen meskönnyítik kezelósét. Hgészségét a
tisztaság nrellett a 18**22 C fok körülí hőmérséklet óvja
ieginkábl,. 15 C lok alatt fázik Ss nem eczik a hernyó,
a 25 C fokon trlli hőmérsóklet petlig betegsógek iránt (küló-
trösen renyhekór" sárgaság) teszi íogékannyá. Lélegzésének
rendjét. a lisztaság biztosítja. kía az oldalán levó parányi
létegzőnyílásokat szenny, penészes eperíalevé}, alerm takarja
tl, megbetegszik.

Á selyemhernyó hónapos élete alatt nógyízben veüik.
Kénytellen vedleni, mert különben a s*k er,éstől a szó
szoros órteJmében nem fórne a bőrébe. Ér<tekes meg|igyelni,
tlogy miképpen válik mog ily€rlkor feleslegessé vált rógi
köntüsétőL Nekifényesedett, feszessé vált, szar{rtremű bőrót
flnonr selyemszerű szálakkal odaerősíti az alonrlroz ós amikor
testónck az első gyűrűje feireped, kötrrryedén kibüjik a
trórdiről. Yedlések alatt, anli egy napig tart, nent eszik a
}rerrryó, hanenr lrroztltrlatlarrul fekszik és teiót í.eltartja"

Á selyernhernyó életének.32- -3i{, rrapjárr azután elérke-
zik a nag5, váIt*zás, jön a bekőtés icteje. Llgyszerre csak nem
kérrrek nrár enni, gyornortartalmukal kiiirítik, ide<rda
rrrásznak és fejüket ingatva keresik a bekötésrtl alkalmas
helyet. Azután llentásrnak a gondos tenyésztő által már
clőre otlakészltett gubósátrakba {vesszőseprő, szaIma},
Iu il_yelr nirrcs, valirnti maguktól talált kjs szög}ctbc s kincs-
csel íelérő mirig."*váladékuk szálait a forrósáírak ágaűtoz,
oltlalaihoz erősíí.ve, rryo}easalakban körlr*rrjáró. ittgó lej-
rtozgással rrregfonjá}r testük körül a szép sárga{ényű
selyemguhót,

Két nap rr]att, valamennyi }rernyó beköt s ezzel teljesen
t*egv-áItozik a seiyenrtenyésztő územ kinézése is. I_.rrmha-
lnozgásír áltatkák nyiizsgil képe hc15,ett. megirttrrl,i kis

fojástlad aranykop<lrsó íogadja a bciépőt. Á tenyésztó
elvégezte fela<latát, rnínősóg szer:ínt válogatva a gubó-
lrer,áltóállcim.ásra viszi gubóit s felveszi a kapr:tt ber,á}tási
árat" Á gubóra ráteszi, kezét az ipari felclolgozás"

A relyetrrhtrnyó azonhan nrég a begubózása utáni
i<iőre is tartogat pzórakczást szánrurkra. tJgyanis a selytfi*

szálnak a gubórói való legomboiyítását
egy-két gtrbón bázilau, is megpróbál-
hatj*k. ,A hernyó tlekötéskor mirigy*
zacskójából kótfólc anyagból ál}ó szálat
lrocsát ki. Az egyik a trrlajrlcnképpeni
selyetrranyag, az {r. n, íilrroin, a másik ae
*zt körülverő nrerevcbb, ragacsosn {r. n.
szericin, A grrlró körül szabáIyosan elren*
dezett legonrbolyitlrató, kb. 5ü0 m
hosszú selyernszálat a gumiszerű sze-
ricin tapasztja össze. 60----70 fokos víz*
ben való néhány percnyi áztatás a szeri*
cint, feloldja, s ha ilycnkor egy fin<rm
seprőcskével avízben ázó gubót ide-oda
forgatjuk, arra. netnsoliára rátapacl a
selyenrszál vége, A szálat, azrrtán óva-
tos*n íelcsóvézzük, mi,alatt a gubó avíz*
tien a szál húzásának lrre§ifelelően íorog-
.dz igy legombtrlyított se}yenrszá,l ter*
mó§zetesen leheletrrerűen vékony ós
ipari feldolgozásrir csak jóval többed*
m*gával való összefcxás rrtán vrrlna
alkalnas. L)e a mi célrrnk {rgyis csak,
az v<llt vele, hogy eltegyük magunknak,
nrirri selyenheruyóienyósztésiinknek a
1rénznél minclenesetrtr maratlanrlóbb,
kedves kis trnlékét. l}r §ylvestor D"ll;..etr a szép, cgészséges sel,veurgubó

§ántikálok
Résztvevők: Több őrs.
Kellék; Pénzdarabok.
Hely: §zabadban.

A iátékosok ,,oszlopban" állnak, Mindenlk
őrs kap egy pénzdarabot, nelyet adott ielre
minden őrsból az első cserkész a lábára helyez
és igyekszik minél gyorsabban a célba sánti-
kálni" Ha valakí a pénzdarabot a földre leejtí,
újra kezdi az utnt, Sikeresen célt érve, kézbe
yeszi a pénzt és visszaíutván, átadja azt a

akí *után hasonlóképpen jár el.

Találd ki
Résztvevők; Két őrs.
Kellék; Függöny (papírból is lehet).
Hely: §zabadban,
, Az aitót vagy a szoba egyik sarkát elfü6_

3önyözve, kb. csak öt cqntiméteres nyílást
hagyunk raita. Az egyik órs a íü6gönyön
innen, a másik pedig túl helyezkedik el. A
két csoport iátékosai fölvá|tva oda mennek a
kis nyíláshoz, megm utatván szemüket, száj ukat
vagy orrukrt, a másik csoport ebből igyekszik,

kitalálni, hogy ki volt rz illető. Aki a legtöbb nevet kitalálja. az a
nyerte§, Leghelyesebb feliegyezni a naveket,köy§tk€zó órsi ta8nak,
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* A toklól ollmolára ,Eszklmó" kaiekkal
*észülnek a m{gyüí versonyzők.

Madar*k és lák napla. A urinisztgri reii-
r|eletek szcritrt mitrdelr év nrájus va*y jít-

rriui 1únapiábatr minden iskolírnalr, rtie§ kc]l
iiirneoclnie' a rttrrlerak és íúk rrirtr,rál, [,cl,t,
iiil.,a 

- liiii,i,tulái kcretébcn. ..szabatlrrrr liell
rendcz,tti a sz.ép ünnupélyt. ()rillnütttIcl}t cl
a tavasznak és az ernberi érzésrrek. kclt,
lére öltli ilyenkrrr az ifjúsás a viruló tcr-
rnóizetc+ és-a kedves ílllntvilágot, A rnada-
rak és íúk legszchlr kepvíselíii rz liIlaLc,h-
ltirh és niivényekrrck. Enek, szavltllt, sztn.t-

clőadírs, br;szérl. |rárboszúd leltctttck a tuu,

sor szímai. Í)e rtc lecyen ttaxyott h,rsszú lt z

ünrrcpély. mert a ttövendókuk Jírtszirrti. l;tlt-
dír.ni xjuannok. tíatld futkárrrzzunak szalla-
rlon és e8yenek, amikot ak,arnak, a ta,i§z-
o"aiutnat-'C.ak'kárt ng fggyettch a tcrttlé-
sZuttren! Nu tördelték a iíkat. lrtrkrtrh;ll, nt,

ir"Oi4i ki a ió§zLEkel, ,lí, Jrrhiilják ;l ktI-

tyákat."i*n"et"X is le az Orszá{os lijúsiigi ,\llitr,
vSttíi-itla itlgadalmír, riividen. de ii11l1rt,ó-

tv*ien: 
-,,tvtecfogadjuk, ltogy iillatttltar . 

trcrn

kinozunk. niir,ényrket hiírltl nctrt ljuSZllttl'l!i
és ez,t mirsnak sellr engedjük.-rúes,ieh"i hívrri a kedvr:s szülőkei is,
lratld'-örül!enek ők is, Csak nc legyen kocs-
mal-m,it^iozes a természetnek §z,lllteit n,ap-'ű;i, Á .*z.usr,r* iial távol legytxt lő]e!..-".qriv".e,r 

küzlünk az ünrtcpélyekri;l .ü{ye§
teni,kaptóiueteleket, kivált valalni szé|l cr,
ir.í" tiiiérr"t. Szírius leírásukut i,s rniistlr,;,
ioi l.i lior.iltnénk mások rlkrúására és gyii_

rIvörködtctésé rt.""ii*'- 
"rtatlni 

szlnmüvcktt ]ehet kap,ni__a

S;;i íiiv.rn''t'irsut"tnil (Fturllpcst,, Vllí"
Szenikirályi utcit Ztt). Sz,al,alatok, ctleNcK
ií-il8rOi.ii" alktlmas kis ulbuszélésuk talál_
i,"tOX 

"'" 
iiyernrckrraptár 39. évi<-rlyamribltn,

u- ió,li Átiuiueo"t,,n, lapban ós a Mag},ar
Cse r,k ész hcn,

A klltyáksí úlra kltlltotlák a nyilvános
rr"i"lsecjkböi. Mlir róblrsziir iclcin,"ttrik sza,

'"iii"i-ir. e!leIt, }t,r}.], rL ktrir"ii,t Iltilidcn-
lronrrarr kitiltják. Nem i§ volt ít}§allatír att,

niii 
--" 

,ec"ÚUi rendelctnck. mel}, slerillt
vundéAlűkhe és k;ivchlizakha llcln szabao,
iiJ"inoii 

*ui -t utvatat. Azért rnátcius vég_én

iiioliir"'u"r,ir*i:inisot a<]ott ki l"ererrczv 

"fi-üi:ll',rr'-ú"j"nesti rendűriőkapitainy, .melybcn
u"'rentltiiieiiiek szigorúatt meghngr/,ia, hogy
ir"rői"áii iiv,ényt - a rendeletnck, Erte ir

niroiiliorlkban ,,gész áredatir indtrlt mex a

iióiriirrtitis.lknatr, A kutyabarritok pcr_5ze

ttltakrrznak a rcttúcler vér{rehil]tilsa cllc11,

Jnurt rindkivül kellemctlcn, _ h()g},. i{c0_1ús

áliltaikat ncm vilterik magukka'|, Á mi\IR
ulirt pedir azukat a visszássáBrlkai sorol]l
Ítrr.-,i"rvÖt.t a kutyaharatok a nyjlrínrrs
i;"ir;ii;;i 

-.tiou"tt"X, - 
rrl,, ltttry a saiát ta.-

nyérjrrkról és pohartrkbó) etctték és itltt:t}i
-" Úiiviitiut. Hi czt nem tcttdk ví}llla, hil{)-
iiyára- nem is látott voIne rrapvilúi:ot J ten-
delet és rtapiparancs.

Moí.lít lelJ€!tünedeznek az cbzáf lati hlr,
ouióiöli. A kiitclezö ebvédíioltástlk kiivtt-
ü;iiú; áár csak ritka kivételkóppctt tor,
tlulnak elti ebveszettségi vagy g!,ítlllis cst-
tek. azért már ma jdncm clszrrliiunk itz ttl-
)aiiotiiii. mciy azel-őtt fol!,tonrls volt Brtrla-
Destclt. LTjabhnn azonban me8int 0tt plrOs-

íari"X'-'o iiiakon a kellemcilcn cbzárla_ti ,hir-
iiJi?ieti. nlírha volnának tehát a költséges
*tne-U,iurtn.ut, nrelyeket olyan crcdménye-
seknek hldettek? val(rszlnüle§ l szomszé-
d<ls rlrszágokból jönnek hc a Yeszett KutyaK,
Á 

'r.uiui §iritok 
- 
és ebtulaidonrtstlk rt},i]t le-

vélbcn llírlapilas kérték li'I szcndy ,karoly
polgáirnesteit, a' nagy kutyakerlvelőt. az eb-
zárlatok ne*§züntetésóre.

A lutyaadó 161gn9|éso Győíben, tiddix a

hálörző kutyák után Z pení(}, a _. 
,luxus_

krrtvák utá,n pedig l0 pengő adót tlzcttek,
Moit. a miniszteri reltdelet vételc utan, íl'irOii ior.iviités 20 perrrőt javast,rlt u _ql*,i-
tirűiti"- Öi 30,.tt a farkaskrrtyákrr, I.(ti,,i_

ij;;üiil .lOrset Or. városi .]r,épvisclíi .íelsr,tr-
lalírsára aetrnltan 40 pcng'ire emolteK.Iel
tzeknck a kutyákrrak az adóiit, l:ríc ü7utan
,íelz,úttultak a város ebtulajdonosai es it nu-

l,;;;;r;i--nrcxsemrnisitóséért fellebbeztek u

ll c liig yminisz ter lre z.

Lóklnzások Budape*ten. lsrnét tiibb pa-

n:,sz j.icrrl rtet ll 
-rrapílailtriillllt :t lrrrdapesti

iókínz,á srrk lniatt. S7.idjj.ik it tlu rvlt kocsisr,i-
,lrat. ir kizsáknlíttlyttlt'l fuvarrlsváll;:lkozrikatl
kikir,:tiák, htlgy }llrzlirrhlr;ttt tliltus ír1l*tvddo-
lcm. - i,ánr, Nén:eirirsziig rls a tiibhi mi!
ycit l]yu§ltti tlrsz,/tg tnittdet; vá t,osúlriitt vatr
állatr,{rlíi'-esyesülct, errllegciill. l§az,hogy
a lcitíis utilion, rar:3 u hal,as, jcges időbcn
pliiírrriiuirra]< tálltnl< is élrpetr irf},. trrint más
orszáxbrrrr. íl]atitínzírsok. De, sajíto§,_ trak,
tcirrllrra ós kiiliirriisen annyi tra]rtttrra,
irrnelln}ri ko]lene nhhoz. hu,{r, rrtirrden iókin-
zást rne§akadályozerlnli, ttittcs iedezeto z
Magyar üscrkdszsz(ivcttúq Iijliltr,ódii biz,rltl,
s:ig;inlh. lnint a vtrlt ()rszágor Ailatved()
Eg},esülct irtrjdjának. Ktlrtűk a polgármes-
tei urat a ttaktorok beszerzésére. de eddic
mét ncm klptunk választ, Röpiratrlkkal,
llrlunk és (i},errrreknaptiirunh útján ipark<r-
dulrk :r kiizóizést iavítani, de ez nelrezen
nregy ós rte nr rnindig ezen múlik a dtllog,
Mindenesctre töbhre mennérrk, ha a pana§z-
kOrJók tapilltat('|snn elj;irnjnak a7. cgy,e_§

cst,tckl:crr éi rnyag,ilag is scgítcnék ilz Al-
1atvédii Bizrlttságot (lJudapest, V., Nagy
sánrlrrr-utcll ó) nehóz feladatainak keresz-
tiilvitelében. kívirnatos vtrlna, ha minden
állatl)rrir És r,úrzii s.zivú pana5zos lcsalílhb
itc1(,pnc;t llt*r.ik közé. Évi 4 perr*ó tagsáci
rjíjéit a Mlgvlr cserkészt is megkapja.

A miinchenl kutyavllágklúllltásra llefn
akariíik lrcereszteni i} ín3íyaror§záxi ku-
ttíkat. murt il ll(tnlctck a keleti VtjsZtttségi
z-iirriba srlrtlztírk hazánkat. Ilosvay flollrisl,
l.aitrs. ii Magyar Ebtenyésztök O_rszágr.,s

Eryesiiletének clnöke me§lrte Tsc}rammer
.tiriros sportvezérnsk, hOgy nálunk olt, .sike,
res chvédöí]ltá§ van, hogy rnár alig akad
\,|\lÉll hlltl,;l ;tu l;rsz:irilr;tn,

1, í. 8;l a lökélete§Ített oDoL iolzé§€,
amclvttek iertőtlcnitő hatá§át nagy métt€k,
bJn ''tokoztuk. Az 0DOL,nak ezt a klváló
baktériumölö hatÁ§át t}akterlológlal és kllnl,
kal kisérletek iudományostn beblzonyítot-
táh.

{

I,üátl;z,sálrlra

rc§rrl§,<rládéí
el§

§alamlrtenyé§ztők Lapia. II. óvirilyamá,
ban jelctrik merr ór,enkitt tíz,sz,er a Magyar
( iu l;r mllt cn y ósz tíik í) rsz li rl rrs tiqr,esiiie ténch
kiarlislilt;r:i (IX., Fercrrc-körút 4?) és Sztl
krrlyai Zsigmr;nti szerkesztésélrcn ez a lalyó,
irai. í?rrpáirrrviis _lános tlr, már,. főlarrá-
csrts. t'tj ulrri)k lrivja ic] iiryelnriinket a §a,
l"Inlltcrivórztú.; fclkaroliisiira, A kdlíö|d
üjabbarl ltagr, órdeklódésstl iorrlult a tnl-
iyar lajgaIambok íelé, Ezért az egyesület
mc[szcrvezi és irányítja ,a magyar tenyész-
tű,kót, rrernzetközi répülőversenyeket tatt és
19.J8'februárjában nagy nemzetközi galamb-
kiállítást rendez, Kéri az ,elnökség a ma-
rvar galambtcnyésztőket, hosy közöljék cl,
niükct és azt, hogy milyen iajtákat t€nyé§z,
tenek. A lapót a tagok ingyen kapják, ille,
tőles évi 4 pengő tagsási dlj lejében. _ ,

A-brrdaposii és környétl í€üdőrk§tyát be,
muiattát< érdckes tudományukat a mezőgazda,
sági kiiillitáson. Rcndes gyakorlatokattartanak
ösizes rendórkutyáink a7 Epreserdóben,
i3'rendőr,kutya jbn itt össze gyakorlatra.
A kispesti kapitányság teIepén van a_leg-
több: 25, rz úlpesti kapitányságon A), Pe§l,
sienterzsébeten és §sepelen 10"-10, a_ bu,
ttapesti I., lI., lII. és XlY, ,kerúleü kapi,
tirivsígokon pedis ?-Z. Lesüsyesebb a

.;iü;ili Sinri, az- írjlaki Betyár és a budai
Bikiic;" Odaadó okiatóiuk Berti Józsei ió,
íe lüsyelö, és Varga Gábor tíszthe,lyettes,
Pao'-Gvrrla uedis jó vattó§, rongyo§ ruhát
veiz fúl ts clhí,jik a kiscrdőben, ő játssza
a körilzöit e,mbelt és minden haíapá§ér_t
iO iiúe i iájd:rl;onrilíjat kap. A rendőrkutyák
már cscrdás eredményeket ériek el és r
küll,árosokban most már alig járnak a rend-
őrök kutyák nélkül,

Amit a kutyáról mlndenklnek tudnla !e|t.
Hz,óii a iírnen adott ki az országo§ köz,
e!.észségi Egyesiilet e§y hasznos ,és szép
klOnyvei. A tenyésztési allpi§mereteke.t. és
r Magyarorszííort lenyésztett kutyaíajtí,
kat Aü;hi üsaÜa Geyza és Abonl,i La,
jos dr,,'- a kutya leg$yakoribtt betegségeit
kritutióvic Jírz,irí dr., a mi Kuki bírcsink
irta neg. Ebtren * rószben is van egy-ef;y
íeiezete Aht-rtryirta!i tts Vajda'filror dr.-nak,
A krrtyaiajtírk húpcit Vesént,i E,lemér raj-
zolta, 

-a 
szövesképeket Kukul!el,ic. A kQnvy

tőcé}ja, hot*y ielhívja u közöuség iigl,elmét
azokia a vószéll,ekre, melytk a kutyatar-
tásbill, íllctiiieg lr ktrtt,ávti való }t_glyielett
bánásrnírilbtil szálrrrazhatrrak, de ezenklvül
iele letct atl a krttyáva] kar;csolatos minden
kérúésre. Ezt ir lnunklit elsősorban a nag}r-
közönségnek szánták, de haszonnal íor§at-
hatiák iiivatirstls k!,noltlgusok, ilzaz kuíya-
isnrer(ik. állatorvosok, állattenyés;ltii ga7.,

tlirk, a ternré§zetíaj2 urííveliii, teírnészetba,
íátok, pedagógusok é_s orv,rsok is. A kq-
ryúkial- vulir 

- 
okszerií és veszélytelen bá-

rrasnrúrlnak terjesztt]iie lesz ez a 166 lapra
terjedő új könyv.

Elevenen megkopa§ztott disznókat i;rjtot,
tak lr kispesti v;iúóhidra. flalrnagyi károly
rIr. isazgaió nem itlgirdja el lcvágsra a_z_,íg§

nrcckinz.ott állatoklrt és a kegl,etlerr .fclhaj,
tírk ellen mc,.indítju a tlíinvárli cljárást á}-

latkínzásért.

Az ebtenyészlö egycsiiletek törzskóny.ve,
eéie. '1'rrdválevií dtrlog, hogy a kedvielés-
bí'1 tartoit krrtyírk utírn Budapestcn 35
pcrrAii évi edtit ke!l íizetrri, de a tclivér etl-
ienyósztés viigy \adáslr^t céljára tartott
kutlákért usak l5 pcng(it. Ezcknck a lai-
tájíít lletlie valarnely ebtenyósztíj c§ycsület
áliai i*ell ixazoltatni. Felmeriilt panaszokra
tnost a prrlghrnester elrende'lte, ho§y _ a Ma-
gyar Ebienyósztiik Országos E_gyesüle.te . az
ijiszes kutvaiajttlkra, a többi hét iaikutyn-
ó,{ye-siilet rledis csak a maga,iaitírjíra ad-
hai ki tOrzsktiltyvi igazolványt és pedi8rót.
A vadászt,lrektlél pcdi$ csak,,azt kell isa-
zolni, hogy a ,kutya valanely vadászeb-
la jtának '-ineraieIe l, hrrgy alkalmas_ varlá-
s,Átra <is hriiy raazdájának van vadírszjegye
ós fegyvcrviselési engedélye.

i)"}|,}r
Román §ótal Az angora nyú|lenyésztós

reiik8nvve. Rrlnlarr I]úllr szirzldos.,1,y;tkrrr,
irrti aitIllratett},riszlii l)rtcc!cn (íllirczy-
irtca r,) 

"'írta és ;tdtl ki ezt a 3ü í)ld:llir§
fiizetct. "{ rayaittási és bonctani rész iélér,
ntulva , iogjir" czt követni, ]YlegriijndeIhetri
t13.186. si.. csekkszírnrl/rIr egl, perlí{őért.
í]áltiy Bálini kir. gazdasírgi ieliigyelij, a gö,
uattoi lll. kir, 1laroruíiteriyésziii kísórlcti
trrltsazdasác i,ezetiije is íri ;r haszonhítz,i-
nyulak tenyésztéséről. Ezekttek lrliipjíttl lec-
k-ázclebb részletesen isntertetjük e t,,ircyal
kedves oivasriinkkal. F-okete Liiszlrj dr,
syőri Ú}latotvos ttrillup islrtertetctt konyr,é!
ii iut frrcjuk hirsr.tt:iltti, vilialnillt Anshi
Csaba tleyza rldirieliiadását is.

ilz állatvédel9m régi bizonyitékai ha:
zánitan. A Nernze ti Mrlzeum a körntöci,
ki,víiscélrnck cg}, néntetn!,elvii r,éxzé_sót
(irzi, Eszerint ha e§}, m$§tcr va*},letlúlt},
iuivat ,uxv macskii színdékosalr rnc*ii!,
ivasv ethiríbtt ló patJrirril a patkrit levcsri
és ..efféle tisztességtelen dol*rlk;r l kiivetnc
.i', "rnirrt haszontaláIr um[rert l,i kulI zirrti
a céhból.

Gvakorlóteret kívárrttak u budapesti ku-
tvaiclrrmliílk szcndy kiiroly pul§ártncster-
iiil o llunu rncllett, Must is élvezhct :r kö-
zólrseg mlrraig az alsó partokon kutyaleck-é-
k.,i. érdekcs lnutirtvliltyokat. a ktttyoidrr
rnitás kezdeteit és sikcrcit lát'Ili}jtlk ott Kt-
ví.lt nyáron, nrikr;r a víz-,be is ircle lehei
usiitni 

-a 
b'etlolrott íarlarab, utti,n a krrtyá-

li,at.
A Levente |ao liprilis 15-iki száma zitvette

u Mi*yor. Cse rkósz ,.Légv ió rz ;ill;tttlklttrz"
címít iclhivását, lneiyet bárt'l Kontiny Ar-
tlátl röpirat a}t'kjában sok eeer péltlánybau
te rjeszt.
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A§Wzfifrt §Odar&
A rajzmíjrlészet e§y egészetr tr.j aga ir:du}t virligzásnak

a}ig tób}: n}int esy óviizerlc, a,mióta e§y ötletes és élelrncs
arnerikai rajzoló: lValier E. Disrrey elsó rajzíimjét llorrru-
tatták" A siker, rnely ttrváblr-i fitmjeii is kísérte, egy nagy
vállatat alapjait veteite meg s rrcrnsokára rá mega,lakult
a novóben is külörrös, egészen irjszerú fllmsturlió: a 1üal|
Disney**Mi,ekey Mouse Ltrl,, rnagyar néven a Miki lJgér,r:

}l,ószvénytársaság,
Nagy fllrncsitla.gok túntek fel é§ tűntek le azóía, de en-

nek a r,állrr,latnak a sztárja, a §{iki egér, mdg ma is rt,ép-

szet"íi s azt hiszorn, rrem, is kell őt külörr tremutatnom. walt
Disney képzeteiénck és rajztehetségének szülötte ez áz em,
beri tulajdr:nságoklial felru}rázol,t knrrikairlrraegér, köz-

ismert lett a,z egósz viiá8on s az ötletes,, holrókás történe-
tek. amik a lilm vásznán megcslek vel,e, sok derüs percet
§zeTeztek rná,r a mozilátogato közön-qégrrek.

Nerrr is gonrlolrrá az ember, hogy a rtjzíilnrnek, rnin,t

,,találmárryr:ak'( löbtr rrrin1; kéi, éviizedes mull,ja va,nr c§y
va,rieténrutatványoso az ugyarri:sak anrerikai Windsor
McCay 1914-ben mutalta bo az első rajzíiltlet., :\z áuruló

kózönsÉg keztletlnn cl *em akarta hinni, hogy rajzo}t tila-

kok mozognak a vásznon. Á rajzíilm akkor móg csoda
volt s a mutatványcrs, akit, általánosan elisrneriek * rajz,
fllm felfedezőjének, akkclr mégE nem is sejtette. lrogy ötlete

szinte korlátlan lehetőségek elött nyitott utat.
;\ rajzfilmek igazi üerülete ott van, alr,ol a íöldi t*hető-

ségek határai megszűnrrek s a ragyogó képzelet iés a rrre-

sék tündér,világa kezrlóttik. Ezt ugyanis nem lehet ieíény-
kópezni g tnás rrrótlon, mint rajzzal nem lehet érzékellre-

tővó tenni § így a rajzíilrnek ez a taja, tökéletes, abszolut
filrnnek tekinthető. A íelfedezés révón a szemlé}tető oktatás
rnódszerei is kibővültek. Az áll(lképek lrelyett sokkal érde-

kese]rb és tarrulságosab látni például a mozgó vérsejtek
útját az erekberr, vagy a ,,nrozgó térképet(', melyen a konti-
nenseket á,tszelő utak. vagy a folyók rendszerei szemünk
előtt ala§ulnak ki, Nagyon sikeres e§;zkóz a rajzfiIm rek-
lárncólokr* is, bár a nálunk irernutatott, töb}lrryire töhó-

letlen ós soksaor bárgyír reklámli|ryrekről jcrbb, ha nern is
lieszélürrk.

Aki iátt-ltt már, rajzfilrlrct, bizonyára gotrckllkodóba i-
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g}§ütt azon, hogly készül; hrrgyan kel életre a mclz$ulatlau
rajz, rniníha egy túndór varázsvesszője érintetüe volrra,.
Könnyen órühetővó vá}.ik a ,otrükk'(, ba ismerjük & ren-
des filmek etőállitásának lényegót.

Tegyiik íel hogy ép aat a jeleneiet veszik íel renrles
filmre, amint Túm Mix, a cowbrry király, iassan a szernei-
hez erneli kezét, hogy a távrrli vidéket kénrtelje. A mozdu-
Iat három másotlpercig üart, €zalett a felvevőgép gyor§
egymásutánban fényképfölvételekeü készít a filmkockákra,
egy rrásodperc alatt tizenhaíot, lrárom rnásodperc alatt
ne8},vennyolcat. Ha a kész, vetítésre alkalmas fflmszalrr-
got szemügyre vesszük, ez egymá§után következő llópek
kózött nem talátunk §€mmi külrirrbséget.. Csak alapos
vizsgálai után vesszük észr.e, hogy a kar az egyik film-
kockán vala,mivel feljebb esik, mint a?, e|őlőn, A felv*vő-
gép teháí e ,ínozdulatrrak egy_egy kis töredókét veszi föl
az §gyc§ fllrnkockákra. Á leadó gép, mely másodpercen,
ként ugyanc§ak tizenhat íilmkockái perget le, lrz egyes
állóképekot szemünkkel nern érzokel,írető gyor§ egymás-
utánban vetíti a vászonra § ez okoza& azt, hogy a íilnr-
szalag állóhópei egymá,sba olvadnak s a folyamatas ,moz-
gás látszatát k€ltik, mety épperr rrlyan, mint a valfuágtran.

Miért ne lebetne rajzolní ar, €gye§ állóképeket, azokat
tgyenként filmszalagra fényképezni s a.ztrtárr levetit€ni?
Áz ötlet épolyan egyszerű vol{,, mint rt,agyszerú. Igaz,
hogy a felt&láló rrégy évig dolgozott rajzfftmj,én, míg a
többezer tajzat, mely sztiűrséges vo}t hozzá, elkészítetüe, de
a munka mogérte a fáradságot. Néhány irjitástót elte-
kintve, ma is csak az a különbsóg, hogy nem e€}, embcr,,
hanem töbszáz alkalmazott tlolgozik egy-egy tízperces
fflmcsodán.

Hogy Tom Mix karmozdulatánál m,a,r,arijunk, ha ezl
rajzfilmen akarjuk rnegörökíteni, negyvennyolc önáll§ é**

egyező rajzot kell k{i§ziteírünk, oly módrrn, }rogy az első
képen megrajzoljuk a kéz alapállását, a követkerőn már
egy kevéssel följebb rajzoljuk a ka,rt s így icrvá,bb, ú§y-
hogy a negyvennyolcadili rajznál a kézfej óp a szem eló
kerüljön. Az egyes rajzokat most küIön-kütón egy-egy
filmkockára fénykÉpezzük s azutárr már csak le kell vetí-
tení, hogy rajzr,rnk életre ketjen

Rajzfilrrreket n*4n egyszerú dotog készí,teni, de az itt
kózölt képsrrrozat eryítsógével rnagunk is tisszeállithatunk
egy kis zsebmozit. Máeold át a képoket a számozás sor_
rendjé,lrcn egy füzet lttpjainak a szélóre úgy, hogy a r"ajaok
pontosan egytuás a}á kerüljenek. Ázután pergesrl le 6yoÉ
san a lapoka,t § az alak gyönyörű salto-mortálét fog
v,égezni.

Dgy másodperc ugyanc§ak rövid, idő, de talán senki
előtt sem tűnik fel hosszabbnak, mint ,egy íilmrajzoló elótt,
akinek tizenhat raizot kell készíteni egy másodperces
vetítéstrez. SzfunítMtok ki már most ezek után, üro6y egy
tízperces rajzfrlmhoz mennyi rajzta van szük;sé6, Elkép-
zelhetitek, hogy egy komoly rajzfilmhez, anNllyen több
alak a leákülönfélótlb mozdu}atokat végzi, rrrily rengoteg,
pontos és körúltokintö számíúásokkal végzeüü munka és,
előkészület szüksége*.

Erről majd ruáskor számolok be.

Zsold,as Bence,

- §zAJAPotA§
í_o} a loké|elesített Öt}oL ielzése, meíYnek Íer-
\:/ tőllenítő hatösát nagy rv.értákben íoko;tuk.

á des any tím, 
"ü 

nne p ed r e

Seregle;ttünk össze,

Hagyaszíuemaszereíet
És a fuila ibotgtiit
Egg csokorba lCösse.

Ó, lud,om, hagg erre nékem

EIég erőm nincsen !

Tudam: röüiil tiz élet is,
Hagg a ggermek angiü eIé

EIég kincset híntsen !

Ám az Égben úgg rendezték:
Keaasel beérjed,,

Hogg a s&taeil, ió Anydukdm,
Ggermekednek egg aókiűóI
Kíncsekkel teliék meg.

f,aü én máqió, ürrlant1dtn.,,
Azt is tudom: nem is utírod.

A fuila vbdgtit.
Elég Neked, haggha engem

Az örömnek s boidogstignak
Édes kedue idr dt.

Ó, tudom, hogg elég !§ékett

Egg kicsingke szócska,

Metget akkor dobok Feléd,
Ha iólesik paikisok közt
A idték, |ogócska"

És én ludom: nem is kérsz I'e
Soha semmil tőIem.

Te szeretnéI mindig ad.ní,

Akkor is, ha mínden ióból
van nekem ís bőuen.

Ó, tudom, hogg nincs szeréngebb,

Önzeltenebb ]lidtud !
Ha az éIet gondja tör Rdd
S engem egg kis méhe szúr meg,

Túmaszam icsz yúllad,

§s én mégis, Édesangtím,
É,rted tenní udggam.

Ha nagg leszek, hrizat ueszek

S Te leszeL az úi atthanban

FéItett, szenl uirdgom.

És mindennap megöntözlek

Htilakönnyel, csókkal -§ rnessze tlzök mínilen |elhőt
Napsugaras, víittim sztubőt

Elkidltott szókkal.
kováah Ferone
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Nosza akkartlt ugroltam, hogg apírituszns üveg leeselt és

ellört, sőt a rouartanua becses leae eI is |oit, de szökkenésemet

|ojtattam, meinek ggümöIcse uuolt, hogg diiadat.

- bIegvagg ! *"tegezlem le a münükét s mi mds maradds
uolt hútra, mínt kób ítústdl eltek intpe behelg ezni, zs úkmángunkat
kőnig plé tartóiába.

A balsBerenese, mej pírituszdlomfuryunk tü*retolgúsdt
id,észte elő, megford.utt. A vittéIt rouarbőnek biszongult ls mi so&

buzgósóggal és lan ísmereítel |akdostuk őket.- a mUnake kerlllt teritékre, 8-m hős cineér (mibőI nehogg
más |éI, mús |él .1ussorr kopongankra, kettőt út engedtem kis.
barr}tbmnak) ntl és 20-sz suszterbogúr, ?-nc |utrínka, szóval
derckas zsdkmóny. MibőI el 6-úrosztuk, hogg cseúlní is |ogunk.
Esctleg egg11 tan-tuszért, uagg uall1as'zsemlééfi 1 müniikét és 2,t

1ulrirtká{ aelunk s rújaddsnak ualamit a suszter bogdr dlo,
múnyból,

De hah.
Eszt múr a muzclltn kőtuíon mondoituk, ahol a kőnig kis

Pitanlást akarí uelni a hemzsegő álomdngba, Kingitotta a
plé het, hút mii iszorul, az biz üres uolt.

Egu |ilérry]i lguk tátongot a iloboz |ene kén, umin elílantak
a zsúkmdnyok, szomoru' élükön a münükékkel,

Danulságos 1 kelemetlenség, de mi mdst tehettünk: késő
utún köPöngek, * undi _-

ü

ü
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ffi---.-!'§.l
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hz múr tgaz, aminek algan
kékhasu ptslrcha uan.

Errc megbeszélli*, haga
uasdínap atgai engedólt kérünk
és a szép, tauaszi ilatdúan
k i r útt,dulu a me rüntet j ük g g ü i tc*
méngcm münüke hiidnudt. Sőt
kőttig is kiegésztli rovari szak-
csaportjál, mer neki meg nin-
csen cineérglle,

Atyditl,k bólittlottak s mí
baktattunk a kis suúb heggen,
hol bokor van. Én vittem 1-gg
liter pbitusrt, hogg elkdbíccsuk
a menekülő | e,nebog arukat, kőnig
meg bátlogtattú jt ltozott, hogg oda
u tas itsuk b e a hatláb u alangakat,

Mint eggg verne regéngben,
időnk Pompús ualt s az égen
még kis |elhők is uszlak" Az cng-
he melegben, mint ekcpediciió,
bizalmasan haladtunk s bogar-
űrő szenuedéiiittk sikerrel ke-
csektetelt,

- Eggv münükc ! -otdi-lota kőnig m(trís és csakugyan
att ktls zott muze i umom éke s s é g e.

-rí/, rű* )//

+r*í,

*r^;- nlts

g}agárűWíW

Yan 1 *is Uoűilffi:T 
-'a,* 

rnn llartószkodó
ethuttgt roaarok, umík úttal az cmber dudomángszomja kieló,
gítheti isnwretejit.- Ám a dudásbóI soiasern elég, merthisz a deiákné vúsznu is
holtig tanult. Ed |orgol |elgemben, miilőn eIő uettcm lauajról a
kis iauar muzeumi,ot s nózegettem aszt píllantó tekintettell. A kis
,skatulgában, mínek leteién út lelsző papir ncm látcolt, vagyis
rclo|ún, uáluetue sarakoszlak a katica bogór, 1,gg zöIeI |égg,
|aponoska, aváb b., ualamint néhány kisebb llogúri léng, ia és
,egg esilogó húl,u rózsa boglb. Meg cseru b. ls.

Éppen ezt nézcgettem, midőn betopanl kőttig :

- Szerbusr. papanek - 20-ta meg a |üIem mellet a halga-
mat ** bagdrtani ilanulmúngokba uagg elmerülue ?

** Igen -- héiúztam |enn, merl szép ggűjteméngemre
dieső uoltam,* Á&or moruI meg * ui,
eelt kőnig "- miia külömbség a
nap és egg ggűtteméngbelibogúr
között ?

Nem tudtam,
Ugg kaacagot kőnig erre,

hogg megint látazolta|oga, ami
nínes.* Htát * monta *a nap
tündököI, a bogár meg tün
dögöl, hehe.

Az élcen iót neuettem, de
csakhamar elmutt kedaea kedé-
lyem, merl kőÁig leauitóan IU-
hintett:

* Mijaz; neked nincsen
münükéd? ,

ry

ösPk"#flá:"il:§tlxi3$iJá;#fr í:.i"*í,áü,'f*állli,,uÍff t:*-"- Kirriija a M§gyer Crerkészrzüvotség.
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§@Wne.nz&*őb
Kilí, úriortrlrer a szörrly{í télriíl

. ,t.: ()lynu _fettelrcte§ hldeg volt,hoí.v nrlkor klöntöttem eqv" dézse
rlzet az_alrlakon, rrz tüst,ónt |ö!tuskól.§
íi$J,ifl.* 

ugyrlnütötl cgy aÜu" sznlarló

B. l Hát ez is vulnnl ? Halloass rueo
erríemel ! G.vnnutlanul sétátílátok eui
trdöben, e;llszerre ts*rk ráírtör 

"Öiórlilsl medi;ó. §enrmi legyver nálafir'.
líegtorpolrok.. . szédületÖi qrrrrs nreo-
foutoláó után fg.§ ióllránrihtt kopEsit §zeme közé s az oolr,rivá laoiva
hntolt uglóba. Tü§téxt "kinrrilt.
(Az amerjkgihazrr§§á§Ter§en_vfln el§ő díjat nyert.)

Rcndelés után
.{ szemorvos: Furcrga beteoenr volí.

mlnden gzámot rtuplful látott]

,r*r'!'fjll: §zeg6hy ember és lud.tt

_!ry oí1,o§:_ Hogl.rre, a gáznríivek
alkalmazták óraolvasónak. -

,{lkulruax ?
A szlnlgazgató ; §em ulánlom. hoova szírrpndra lóplen. kt§asszonv t "Á

kttlsete nenr alkáirrras szíllnadraj
.^{ h6lg1, ; Áz{rrt rnert ' lrosszú a?,

ftTeom_?._ Iigy gondolt&m, hog!, §zo_
mrrrütatekoan na$yoo jó lesz.

Egészséges fogok -
í.,-}-t v§kitóqn fehérek!

'§fii
?i;iWWű^tODoilT

FOOró §tttll
Kívárreslsóg, o}t !

-.- Ha nom akarsz korán megöre-
godrri, ue légy kívánesi, mGfi 8 kívánesi_
ság rlöbbenetes oredmérryre vozetb,ot, pl. l
(a l1oir §üuropJ? N9tt .üBl-uI9T 

r..lofi9s
-rro[loll}§" B |z{t l§BÁIo1o Áftoq .ggzu
ugdnea J|odrtl B pol;prol§our ÁOoB)

Cigány szollomessóg
* Dád_9, hazudj valamit, kapsz

egy pengőt.
*. Naccságos úrn kettőt tecc§et

ígérni,
íi"
?*

t

A
zésüI

A
mo§t

zen&szok nz udvirfon
trombitús., Noo mosl még be|eie-
a Rúkóczi-ítldulót,
|uwlús.. Tcssdk, hiszen éppen
iútszottan azt.

- Papa szeretnók valamit kórdezní.- Csak rajta ílacskáu.
- - ;r!o1d!l_ _nnrikor alszol a tyúk-

szemeid is lehrinyod ?

Münolrhnu;en,utódok
}Ir, Brown artrcrikai állampolgár

E_urópában utazgat. Á bajor Éegiek
közt_kóborolva, egy helycn vezÖiOle
rlicsekedve igy szól ;._- Itt olyan visszhang van, uram"
ltogy teljes 5 percig keli várni, arníqa hang visszaverődik. I lyelt rrirrci
Amerikában !q.f" t{,-rffit,-f\

(.€tY, \':J-J 'i,?.'

kis lríváncsl

)

í'o6ja be t szátút
kutyá|ának a. nálnm vett legrl|abhíípusú szájkosárral.

Ön ogy közveszétyes
{rtkereszteződésnét o§ak,,§tar'' kerék-
páron ülhet nyugodtan.

-_- Nincs ? *' íelel fölónyescrr rru.-Brown -* ha a hegyek irOzt levő
kastélyotnhan vagyok,- nincs sztiksé-
genr_ ébresztő órára, este kihajolva ae.
1b!akon, elkiáttom masam,- ,,Fel-kelni !" és pontosan 8- óra mulva
ezer§zere§en megerósödve tér vissaa a
hangotn és felébreszt.

Kórdés ós móg egy kórú6s
Tanító nfnl : Hány éves vagy, Pityu?
Pityu: öt. És a tanító 

"dni 
r . '':t lénykópós3rról

--^ Kére7n, nagg1tsa rneg ezl
gra|idmat, csck a |ülem és a
maradian ekkora.

a |9ro, Kösso fol mag&t §zónoklás kózbonszáiam ablaktiszttüisnúl az _,,Elektra'' biztasüó- ** Aki nern hallja a beszédtrnret,heaed,errel s nem, érheli baleset, emerie iel a'-ilezat.

Nyomdal Műlntézct és Xtadóvállalat ErT. Budapest, mólynyomó körforgógépein
Nyomttott Tolnai

. t.-,
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