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c§ÉKKszÁMLA : 31.428

Felvonulí a honyédség

3udap*st utcáin
tisxtelgett

lvlagyarcrszág
Kormányzóje é* a
látogató osztrák
köztársasági ek
niik előtt.

Az üte*nes léptek, igazodó §orok, a tök€letec
fegyelmezettség rnagával ragadta a n6zők tízezreit,
* föváros n*m túlságo**n lelkes*dő közönsége tap*.
vih*,rral fogadta á magyaf vidék napbarnított fiait,

A díseíelvonulás, melyhez hasonló tizenöt 6ve
nem yolt, a jelenl6vő cserk€szekre különösen m$ly
benyonrást tett. Y§gig vonult előttünk honvédr{-

günk valamonnyi
fegyverneme" Lát-
tuk azokat n kc-
mány emberokrt,
kik őrt állrnak
hatórainkon. Meg-

dobbant srívünk,
mikor arra gondoltunk, hogy n6hány év múlva mi
is tagjai leszünk a honvéds6gnek. Ceillogott sze.
münk, mikor a felvonulókat néztük, m€rt férfiak,
kemény, arős férfiak léptei alatt dobbant a kövoz*t.

§zt a szeretetet és megbecsüléot szolgálje a
Magyar Cserkér:, mikor olvasóival együtt ünnepli
nemzeti büszkeségünket : e m*tyar honvédséget.

íí. ndkócrl Fergnc rrobrdí
orrld3rcre$ló llnneptég herc.
lébon laplolrtá*, le mó|uc 2-dn

Budoperíen
A nuggrnéretű louasszobor, melg

Pitsztor lúnos alkolú.sa, a Kassuth
Lajos tóren dlt, szemben a KossutIt

szobar-rsaporltal
A ggöngörű órcbe öntötí remehnü

lelemrlő lúíudngt nyúit a nézőnek,

mintha az étő RáItóczí paripd.ia

ágaskodna elöttünk és akarna Ie-

ugrani a uöröakőbö|, készüIt talap-
zatdiól" hrömmel mondhatiuk, ho§v

ismdí srép szaborral ggarapoilott

ldodrosan/r.
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A KARD LEGENDÁ,A
.8lorrdratunktk l Bodnár Gv6zó: Á syóri crata. Hadtörténolmi Kóz-

löBy iEg?. Pllch Jen6: VttézoéiJ{iuk ezáűve. Breit-Bánlaky Józsel; Á
mag§ar nomzot hadtörtónelDe.

Napoleon - miután Angliát kedvezó földrajei helyzete
követkertében fogyvere§ erőv€l legyűrni nem tudta, *
m68kísérelt€ klóheztetését. Elrendelte a §záTazföldi !,zár-
,lttot-, azaz megtiltotta a tenger mentén elterii,ló európai
,államoknak; hogy kiköt6tkbe angol hajókat fogadianak
be és bogy saját haJótkon bármit is szállítsanak a sziget,
ország §zámára. Intézkedó§B megbénította a tengerl keres-
-kedelmet és ae elégedetlenség végü ts úiabb hábor{tban
lobbant kt. Ausztria fogott fegyvert elsóül és egy§zerre
bárom hadiszíntéren támadta me§ a napoleoni császár-
lsá8ot: Németorseágban, Lengy,elország területén és olasz
:íöldön. A kezdetl sikerek után megíordult a §zerenc§a
kereke és mind 8 Duna mentén, mind Lengyelországban
,a franciák s szövets6geseik kerekedtek íelül. János f6herceg,
,Ausztrh olászországi }radseregének vezére salntén gy6ze|-
lne§€n nyomult elóre, azonban amlkor ér[esült a német-
orszáfil sorozatos balstkerekről, visszaíordult, hogy Károly
íöherceg dunamelléki hadseregének segítségére siessen.
§erege egyik oszlopával Grác felé bátrált, a másikat pedig
Zá$rábon át Magyaror§zá$a küldte. Gráctól aztán Mac-
donald mar§all vezette íranclák elöl kénytelen volt ő maga
,is magyár földre h{teódni.

A sorkatonaságot er6sen megtlzedelte a hadjfuat,
gzámuk nem volt elégséges az országot tmmár közvetlenül
íenyeget6.bábortrveszedelem elhádtására, Ferenc magyAí
klrály (és osztrák ctásár) tehát íeg;nrerbe szólította a neme§,
,séget-. A nemesl folkelés elsó csapatal már iúnius l-én be-
vonultak János íöherceg körnendi táborába. János fö-
berceg, a magyarországi er6k vozére azonnal szolgálatba
íogta-Öket. Apestt me§ a veszprérnmegyel felkelő lovas,
oziedeket nyoóban kttinaotte a Rábe-átjffók megszállá-
,sára s a §zoinbatbely környélrén íeltünő francla seregtestek
ldkdrrrlelésére. JÁno§, megpthent csapataival Bécsujtielyre

szándékozott votnulni. Ezredeit akarta ott kiegészíteni,
mert a szakadatlan harc olyannyira megvámolta seregét,
hogy némelyik zászlóaljban allg 20*25 ember alkotta a
száeadokat. Azonban jírnirrs 4-ón parancsot kapott Károly
főhercegíől, a császári haderők fóvezér6től, hogy baladék-
talanul kerekedjék íel és Győrmegyén, Csallóközön át
vonulion Pozsonyba s a lehetőség §zerint kerülje az össze-
tüzést az ellenséggel. Károly {tgy v6lte, hogy Magyar-
orszá6 megvédésóre elé6 lesa a nemesi felkel6k gyatrán íel-
szerelt, kiképezetlen hadereje is.

János fóberceg tétovázás nélkül teljesltette a rendel-
kezést. A nemesi ezredeket a visszavonulás fedezésére
vezényelte, maga pedig a §ereg eömével eróltetett menet-
ben haladt Győr felé. Napoleon mostoha íia, Jenő alkiráty
magyar földre betört hada nyornon követte az elvonulókat
és a haszná}hatatlanul rossz lófegyverrel, törött sárkánytt
pisztoüyal, puskával, rozsdás, görbe karddal íelszerelt
nemesek fogcsikorgatva védték a visszavonulásí utat.
§övénybáza, Sárvár, Karakó, Merse, Szörcsök, Pápa mind
€8y-e8y vérrel hintett állomása a harcoló utóvódnek. Kop-
lalva viaskodtak, mert élelmezésükről egyáltalában nem
gondoskodott a császári hadvezetóség s éppígy megfeledkee-
tek arról ls, hogy egyenruhával lássák el óket. Harácsolás,
sal ugyan szerezhettek volna eleséget, ám jóérzésük nenr
engedte, hogy a vetük egyvér{i, szegény falusi nóptől ragad-
íák el a betevő falatukat. Öt napja éheztek, mikor Jírnius
13-án reggel Gyór alá értek,

János f6herceg akkor már látta, hogy semmikóppen
sem kerülheti ki az össeeütközést üldözőivel, tehát gyorsen
tábort üttetett ós szembefordult a íranclákkal. A négyezer
í6nyi francia elővéd lovasság idöközben akadáIytalanul
elérte Gyirmót községet és Királyszéknél rajtaiitésszerú
támadássa} majdnem elvágták a főseregtöl Geramb alezrs-
des Győrbe ígyekvö utóhadát. Már kis hijja bekerítettók
a sortüzekkel védekee6, négyszöglre tömörült gyalogságot,
amíkor a sebtében elsáncolt Kls-Megyer maJor íelől Me-
cséry altábornagy vezetésével hirtelen rajiuk ütött a íel-
keló huszfuság három ütegget meger6sített tizennégy szá-
zada és rövid ágyírzás után vad roha}nmal felszabadltotük
a szorongatott gya.log§ágot. A felkel6k Csanakig zavarták
a hátráló íranciákat, hol a megkergetettek cllentámadással
kísérleteztek, de próbálkozá§uk megfeneklett az odaérkező
hírsz századnyi huszárság közbeele,6yodésén. A küzdelem
zaJára Jonó alkirály a kezeügyében tartózkodó csapatát
Csanakra irányította § ekkor, a közeledó trller6 el6l Mecséry
okosan visszavonult.

Az alkirály is vissearendelte ezredeit és szintén tábort
ütött. A Montbrun-hadosztály Csanakon szállott táborba,
a többi hadosztály pedig a Koroncó*§zemere"*Felpéc
községek köuötti vonalon.

Áz éj leple alatt.Iános csatarendbe állltotta csapatait,
mé8 pedig úgy; hogy a felkel6 ezredeket ,a sorkatonaság
közé osztotta be, atni később a c§ala folyamán igen sok
bajnak lett az eredóje.
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A jobbszárny a Rába könyiikhajlatálroz vonult {el
tizenegy szátael truszársággal, tizenkét százai| felkclő lovas-
sal, né§y ágy{tval és ötvenh.ársrr gyaIG§Os katonával.
tsarancsnokuk Frirnont *ltábornag.v vo}t"

A Kis-Magyar majorra támaszkodóo Jánrrs főherceg
veaérclte kilzóphadat a Jetacsics és a Colloredrr hadosztályba
srrrozolt császári és királyi sorkatonaság, osztrák lartdwelt-
rek, h,atárőrök ós nemesí felkelők kópezték, mintegy t,izen-
,§tezren, tizenkót ágyitval.

Á balsrárnyat alkotó harmincnyolc száz*dot számláló
kót lovastlandárt, hová hrrszonnégy sr,ázaú" nemesí huszárl
osztotta.k be, §[ecséry János báró altátlorna6y veieényelte,

A gyalogostartalék a szabadhegyi magaslaton tanyá-
zott. a huszártartalélr pertig a lraiszárny rnögött átlott
lrarcrakészen, A győri sárrctábort Meskó báró tábornok
védte tíz ágyirval, négy íetkelő gyalogzászlóaljjal és kilenc
századnyi felkeltí lruszárral"

,lános főherceg iavarészt gyakorlatlan felkelőkből
álló haderego tshát körütbetül negw€nezcr főnyi volt.
mindössze huszonnyolc ágy{rval, nrig .Ienő alkirály 144
ágyirval ós ötvenhatezer lrarcetleett katonával rcndelkezctt.

.Ifinits 14-e hajnalán rndg siitétben ftlvonultak a
frxnciák is. Á jobbszárny Montlrrurr. tábornrrk vezelésével
áthatadt lr{agybarát községen ds egy könnyű lrrvas, vala-
mint egy m€g§rő§ített clragonyos hadcrsztállyal és lruszon-
négy ágy{rval §Iecséry a.ltábornagy tlsatarendje. ellen indult,

A Greníer tábornok irán_vitotta közép háronr gyalog-
hadosetálya harninchat ágy{rval a Kis-Magyar tnaj<rrt,
a rnaj<rrtól nyugat.ra elteriilő temetőí €s Szdradlregy közsé-
get válasrír:tta támadási, ponlrrln miköeben egy, gyalog-
hadosztály és tizertkét ágyt1 nrogiittük vonutt, hl:lgy sz;iik-
ség esetón ott avatkozzék lrarcba, ahol }eginkább elkel a
támogatás. A balszárnyon Latlristrrn tálrornok lovashad-
osztályávai ós egy tucat ágyüva} egyenesen ae *Ilerl{ól
jobbszárnyának tartott., egy gyaloghadosztályt. ugyancsak
tiz,enkét lör,eggel a győri sárrctábrrr ruegfigyelésére külsifitt.
I(ét hnrionztály tartalékrrl Ki.sbariit és {"]stnak közsóg
kfjzött §taradt, a tiizérségi tartalók lruszrllrnógy* ágy{rja
pedig üsanakon várta a paranc*ot,

A felderítő járőrtik pr,rsliái trgész éjszak* <lurrogtak s
núre déielőtt 1]. órakor a voltakóppeni csata kezdet-ét vet"te,
nrár rníndkét, sereg felcscrei rrrrlnkálran izeorltak, kötüz-
getve az ójszakai csaiározásr:li sebesültjeit. }íont,brun clÖre*
vágtató francia dragon;rosaí 1.1, órilior nrcgtámadják !1e-
cséry előörseit. A kis őrcsapatrlkat, akártnint is próbátják
megvetn! lábukatn a fölényts t{rlercjű drllgonyostlk tiimogtl
a balszárny védelnre vonaláig, a Panzsa patakig íiz,i, ,ttrrham-
rnánorukból a kis-nragyarí nrajorlran rcjtííxő gyalogság
gyorstiize józalrftja ki őket. lIire meglcpetésükből felcrcsurl-
nak" már teljes a kavirr<ldás, paripák nyi}rogrrak halamra-
lőtten, jajkiáttás felhőzik a szakarlatlanul dörgií fegyver-
ropogá§otr keresztiit ós nóhány p_er{: 1111|ir4 eszeveszctl.
vágtatással íramlik vissza ll' tizenkóL százaelrryi dragonynsrlk-
ból Cpségberr rrtara.dt pilrszáz io'vas.

A rlragrrnyorok veszte róvitt itlőre harcszünelel i.+rcrrt*
teít. }íár déli egy óra volt. mikor Jenfí alkirály elrendelt,il
ae általános támadást, Megdördülnek a írancia íiteg*k,
rnennydiirgósszerii rrrbajuk elfojtja az osztrák*rnagyar
lövegek clórrenéseil ós a francia lrrvasság máris roh*mra
dübőrtig. ;\,u clső cél a Kis-Táptány pu§zta kijzelében i*vdj
pataki hítl, §6;y*tten e$y ncm,esi hrrszárszázad örzí a kes-
keny faalkotmányt ós dühödt kézitusában verík le a hídra
ötijsóvel-hatgrsával felrobogó lovasokal * e§y egóse ee-
rcrlet.

I{ét órakor mál' rnindeniitt tontbol a lrarc, Montbrun
át akarja karolní e]lenfelei balszárnyát és a közép}raddal
karöltvtr hárrrnr oldalról kóeelíti tneg a kismegyeri seilárd
támpontot. "Iános főherceg ídejekorán felisrnerí a veszéIyt
6s ütogiei túzét a francia <leré}hadra iisszporrtosítja. Jl
gránáteső szerencsésen megakasztja a támarlást. Már-már
remény gyírl a v€zérekbeu, tnert a K,is-Panzsán átjutott,
a §zabadhegy elfoglalására tőrekvő másik írancia had-
osetályt szirrtén visszadolrta a tüzelés és a harmadik had-
osztály kísórletezése.ls összeomlott * §zabatlhegyet ín§*-
szállva tartó gyalogság nzakatlatlan, jólcélzott sortüzeinek
golyózáporában *- és ekkor kavarotlás keletkeaík n bal-
szárnyon Mecs§ly lavnssága között.

§toutbrun mcgsejtette Mecséry felkelő lovasságánák
g},engesógét é§ bombáutatrri kezdte az ezrerleket, A esata,
zajltat neyn szokott paripák megbokro§Odtak a seétrobbanó
lövertókek <lurrarrásától s akárnrennyire is *rőlktidtek a
vezet,őkn egyszeriberr felbornlott a rerrd. A lovak elragadták
gazrláikat, ós a l{is-§{rgyer mögótti stkságorr csakhamar
százszámra nyargalásztak a nregriadt, íék<lzhetotlen jószá-
gok. A,zo}c az ezrerlek. ahol a pániknak sikerült ele,iét venni,
félve a zavartól. követeltók, lrogy rolranják meg a szünet
rré]kül bornbákat szóró franciákat., dc li,Iecsóry mórlegelve a,
litdyzetet. a esa-patok t*pasztalatlanságát. ós azt, hogy
llonttlrun ktittrtoa{ ágyúja mekkora Jrusztítást okozhat a

I]anzsa kevésszánr{r gázlóján átketők ki)zi)t.t, vissaautasí,
tot,ta a liövete.iést, aznal a trtegokrilással. llogy nincs érteinte
az etrrberáldr,rzatnak, Jnert az ellensóg támadása már ijssze-
onil(}tl ,

,;'-§
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Ám §renlert crtvór fAból faragták. A középre vonta
a tartalék n6gy üte§ét ér nrost már harmínchat ágyír táma-
gatásával vezette hadorztályát Kls,Megyer ellen" Á maJor
CBületeit füstölgő romokba döntötték az ágyttgolyólc és a
rieeok nesy gyalogos századábót alig kél százndnyi enrber
volt küzdBképeo csupán, mlkor a keleti oldnlon betiirtek a
franclók. ValÓsággal párhmcot vívtak az otnlaclékok nögé
rejt6zött gyalogÓJok á tea6tt íalakra tóduló gránátosokktt
.{s egyt6pói§el sern engodték beüebb hatolnl a nekilr6szülten
kürdő franclákat. U§yanekkor n Panzsán ls slkerült a
támadókna} átlábqlniok ér a iobbszánryat heves tusa árán
vlsszaszorítva lelnyornultak §zobadhegytg" A köarégot fel_
kelők és a 61. g.valogezred tartotta meg*zállva. A kétségbe_
esettség ereJe kölcnönözte olsaánással próbálták m1gakagn
tant ítfontbiun cmpatatrrak térhódttá§át. Két lradosztály
rohamát verték vlssaa egymásután sauronyheggyel é§ csu_
pán akkor húzódtak kt C közsógböt, mikor az alktrály oda,
-irányította erósítés.már nz ütegeket fenyegette. Aa általáno-

csak akkor saedtllö r.ki} d ö tt írj r a a * tilrirctr;*,ei rnuJ á glltrz.

Négy és iit óra kiizijtt arután harmarlszrrr is iissztcuaptnk
a szombénátlók. A francia jolthszárrry lovasnága a §ashog_v
feté inrlult a ruegfutott Jelkelők nyonrába, lrogy lrer*ktsszc,
az osztrákok vlssiavorrulási {rtiát. l§smrrgyer és Seabadhegy
előtt pótrláta}an hevességűvé fajul az, iitköz*t, l{áronr
zászló{lí elltnsdges gyalogság ftlgja gyűrítbe u földig ronrbtilt
majort.-A csásiári Or. g.vatósezreó egyik ttiredékzászlóalja
mén rnindic ott fekszík az onladékok mögött. Harmlnr:
tópÖsnii közclségtr+: engedik ntagukhoe a futva köze}etl/l
fránelAkat, akkor rrntják rájrtk össztücüket és utána szrt,
ro*nyal e§ntk nekik. L]gynrrígy kelepcóbe csalják & nleg]
ttzed'btt aásztóa{ak helyére özönl{í irjalrLr francia csapatokat
is" Párját ritkttri hó§i küzdelem zqilik a major környékén és

a tengórnyi francla tappodtatnyit sem jut elóre, nerrr kópes
merbírkOzni az alln százötven,kótszáz magyarral l..Ám 

a János tdherceg vezérelte középhatl végrc is rneg-
inog a túlerő nyomása álatt és a mindinkább romló hel"v-

aeton már a zemplénisan tomboló harc közben
elakadt az utánpótlás, el-
fogyotta lőszer, a lralottak-
tól m€g g sebes{lltektól
szedtók el a lóport mo§ áz
ólmot" Elkeseredett, utcá- ,

ról-utcára h(tzódó küzde-
lom után vonultak csakki
az égB házsorok közül. Nern
tellett el egy félóra, már
lsmót ott vleskodtak en
lmént elhagyott Íaluban sg közben támogat&sukra
menosatett két gyalogezred-
,del közösen nerrüogy újra
megkaparlntották a fontos
hadállást, hanem túlűzték
a íranclákat a s{tlyos verz-,
teség árán átgázolt pata-
kon ls.

Az, alklrály bedosz-
tályatnak ínásodlk táma-
dása is slketelenségbe íult
tehát. Délután nésy óra
volt ekkor.

AIlg valamlvel kósóbb
a írancla lovassá6 meglnt
áttört a panzsán és a saá-
badhegyt magaslatnak vág-
tatott, á,tkarolással fenye-

4 rliiri ítn1;l t8ü, ililtiils ti

nenesl huseárok oldaltáma*
dása sem iavtt. A fővezé,r,
hogy elkerülje a további
vérverztooéget, délután 5
órakor megíúvatia avissza*
vonulót" H(tezet lralottat,
közöttük rryolcszáa íelkel6t.
hagyva a cs&taléren, Sas_
hcByen át Ács-Komáronr-
nak inciul a csáraárisereg,
A franciík nyomon követik
a Bukonyér partiáis, ott
ellenben íelhagynak az ü-
dözéssel és a csapatok zömn
visszatér a harcmezőre, ahol
a rnajpr körül rnég min-
dlg cshttog a puslca, bömböl
au ágyll,

A klsmodyorl véddosz-
tü§ peranc§noka; í{ummel
órnagy mit sem tudott arról,
bogy az osztrák-magyar
sereg feladta az ütközetet.
A major környékót köd_
ként mcgiilő lőporfüsü lehe-
tetlenné tette a csatatérát-
teklntését s Hummel atávol-
ban mozgó csapatokat &

saját seregéhez tartózónak
g€tvo a balszórnyat. ilíecsdry elólük akart vágnl,
azonban huszársága az ágy{uártól még mindt§ ldegeskedö
lovak Mtán csak lgen nelrézkesen tudott áthatolnl a Ylczay-
árok rnély vfumosáún. Mlre a hadorztály éle ttr{utott a
szakaclélros víemedren, a francldk már feüeJlödvo fogadták
őket s ezzel elveszett az ellentámad&g slkerének mé5 a
rernénye ls. Köaben Montbrun ütegelt belrányoztatta ae
átkelőfélben levő felkel6 huszárokra és a tolongó tömegbe
csapó golyók most másodgaar, az glsönél ls nagyobb kava-
rodást okoztak. Egyea századok, amlnt átvergödtek, nyom-
bsn a frarrcláknak lódultak, per§ze eredménytelenül, mert a
hátuk mösött m§r futnl kezdtek feJüket vesztett társník.

Geramb alezredes látva a zürzavart a mlndösrze s60
íöre cgökkent 2. és §. huszározreddel kózbevágott, ho6y tdót
blztosítson a felbomlott nemesi had rendbesz,tlelőzkoőésére.
Éppen a dragonyorokra z{rduttak, ínlkor csntlakozott, rohn-
rnukhoz a zemplén*beyesmegyel folkelő lovasság. De bár-
mekkoravoltls elrzántságuk, a roppant tírlerőt óppúgy nem
tudták vlsszalöknl, mtnt eho§y képtelenség volt rentlet
teremtenl a megfélemledott íelkelótársalk között. Jórészük n
cratatéren kívül esó §ashegytg íutott; de voltak, aktk tsudálg
vagy éppenséggel fatornácos kúrláiuklg meg sem álltak-

A franciák nem voltak képesek klhasznAlnl atobbszárny
lelbomlását, mert Hadlkék eIszánt etlenlökése ö§sreaavarta
barcrendJüket ós a másodlk roham visszavort §yalogsá§a ls

vélve lankadatlan kttartássf,l védelnezte a majrrrt" L6szere
utólját lövette el, mikor bek{rszott a sáncok mö8ó €8y §§be-
sült altlszt és htrüt adta, hogy a §orc§ már messze jár.

Hummel még ekkor sem hagy fel az ellenállással.
Összegyttjtt élö emberelt, át aknr törnl az ostromgyűrűn,
hogy utána eredten a császÁrleknak, de az alklrAly hadosz-
tályal már kereszt{llvághatatlan vasperecként torlódnak
üssze a major körül és tfuezerek nyomulnak egy§z€rr€ a
védőkre. Hummel ekkor * de csak ekkor l --. leteteti a
fegyvert, hogy me8lcímélhesse h6set életét. §zázhat köa-
legdny, kllenc tiszt Jutott t franclák fogsftábg, aklk ellensóg
létükre valórággal ünnepeltók foglyatkat * tlsztelve ben-
nük a rendíthetgtlen bátorságot, a legnagyobb harcos-
erónyt.

A nemesl fclkeldk a 6yörl csetúban * kevés klvétellel *
mltrt már annyl§zor, lrmét teljecítotték kötelességüket, har-
coltak híven, bátran. A csatavosztés nem rajtuk]mulott,
hanem a körülmdnyeken. Klképzetlen, rossaul íelfegyverzett
gy€n§e sereg rltkán gy6z6Lt. le még harcjártas, tól íelszerelt,
orót badat. ltt pedtg ez volt a htlyzet. A hatalmasságck ls
mc§éft§tték a t6nyeket és töhbé nem hívták záseló alá a
nemesl telkelést. A györt esatával együtt, á multé lett a
nemesek hadvlseldsére vonatkozó sokszAz esztendő-s törvény.
Az idő olseprl az *lapja rlólt intdzményeke! l . . . * t6 *
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Az egyik sebesulttt ktá}lítot-

tuk őrsaernnek ós mcghás§tuk
nekí, hogy figyelje a tengert és jc-
lezee, amit lát. Már majdnem kó-
sz*n voltunk a csónakkal, amikor
en w smber ,érnillten ordítolt
íelénk : ,,Ae Isten szerelmóre, fo-
gódzkodjatok l" tlreztiik a hang-
jából, h*gy valfrnri rendkíviili tör-
tént és rlalóban, olyan hul.látnlregy
rontott ránk, lrogy leemelle a lra*
iót a aátonyról ds oletalára fek-
tette. Nern trrdom, hog.v a kiál-
tás volt-e késő vagy gyetrgórr ka*
ps§zkodtam, elég &z hozzá, a hajó
trirtelen megbillerrése követlreatóben
a kor!áton át a tengerbc zglrant.rtrn,

Lernerü],lein és ittam, artán felbttklrantan ós a holit-
világot pillantottam me$, naid újra clrner{rltern" Art mond-
ják, az ember harmatlszorra" véglcg olrnerül. Yelein nenr
{z töriént, amí násolikal szo,kott 1 nenr is szeretnóm itl
leírnin hányszrrr bul<tanr alá és hánysaor meriiltem fel.
§§yre távolabb sodrótltam, a vía *,lohált. Fuldokoltam és
teljesen a iruilfunok lratalrnábarr voltan. Ahhoz, h*gy
,szomorkodjam vag_v kétségbeessek, t{rlságosan fcl vtllt tuár
kav&rva nrindcrr érzékem. §gy firbocdarabot, §zorcnsaltam ;

,*z nérnileg segltett. Egyszerre nyrrgodt vízlre jubottam és
,kezdtem visszarryerni öntudatomat.

Arnibe kapaszkodtam" &z a tart*lék-árbocrúrl volt.
Cso<táIkoatan, milyen me§§zire keriiltern a haiótó}. Kiál-
:tottam felóje; pedig biato§ voltam ebban. hogy halló-
távolságon klvüi varr. }íég megvolt egészben ; de sokkal
messzebb voltaíir, semhogy niegállapíthatLfim volna, vaj jon
a esónakot lebr:csátották_e vagy sent,

Miközben a híüó íeló kiáltoztam, megláttarn a víz-
felüet egy sávJát a hajó közt és ktlztem. Apró hullámok
índrozódtak rajta, rnintha forrtak volna & holdvilágban
csillogó habiai és tarajai. Néhq az egészi*nal olelalt mozgott,
mintha ólő kígyó farka volna; néha egy pillanatra az
.egész eltünt és aztán r§ra kezdő<lött a forrás. Nem tudtam,
tni lehet er és egyideig nagyon féltem tőle l mo§t már
itudorn, lrogy az a ttagály ,,rnórge§e" vagy sodra volt,.
Az sodort olyan sebeson *s a.z rázott akkorákat rqitam
:kegyetlenül. Vd§iil is, mintha belefáradt volna a játékbe,
:árboeruclammal együtt liidobott e p&rtra.

Moedulatlmrul feküdtem és éreztem, lrogy ae ember
a hidegtól éppen {rglr megh*lhet, ínint ahogy belefulladhat
a vízbe. Earraid partja köeel volt i a hoidvilágnál láttarn
a hanga foltjait és a sziklák csillámjaírrak vlllanását.

* Ime * gondottam, -* ha azt nem tudom elérni,
akkor vé6cm van t

Useni nemigen trrtltam, Jriszen {z É§§en viae sekély
odahaaa ; de amikor kótké.zzel belekapanzkadtam s §eren-
dába és mindkét tábammal rugclaltam, hnlnsr megállapí*
tottarn, hogy halartok, Kernóny ós hal$losan lass{t munka
volt; de figy egy órai rugdalózás és vergödés után rend}ren
me§érkqztem egy homokeis öbölbe, melyet a}acsony r]ombok
,öveztck.

A tengtr ítt teljesen nyugodt volt; hullámnak még
a hangját se lehetett hallani i a holtl teljes fánnyel vitágított
.és nekem az íárt az €§zemben, ho§y soha életemben ;rcm
lóttam ilyen kopár és elhagyatott helyet, Aaonbau seárazon
voltam, mikor végre oiyan sekély vízbe órtem, hogy el-
,engedhettem a gerendát é§ pártra gízolhattamo nenr tudottt,

mi veiit erőscbb bennenl, a fáradt-
§ág vagy a hála. §lzonyos, hogy
rnirrdkettőt Sreztent, íné8 soha
nem merülíem ki ennyire és bá-
lás voltam Isten iránt, mint
ahogyarr gyakran voltam az, <le

sotrse voll rá ennyi okom"

xlv. FEJ§ZET.
á lcís szigeí

§;zze| a partralépésemmét kez-
dődött kalancljaim legszerencsétle-
nebb időszaka. tijjgl teltizenkettőre
1árí ar, iclő, Ahegy felfogtaugyan a
szelet, mégis <lermesztő hid,eg volt"

Nctrr ltlertr:nr leiilni, féltem, hogy megfagyok; hanem le-
rletetttltn a cipőnret és rnezítláb fei-alájár:ta,m a homokrrn.
A rnellcnl végtelen fáratltan zlhált" §em tmber, sem nyáj
harrgja nern hqllatseott. kakas lrirkorókellása §emr bár itt
volt tllső ébredésük órája l csa.k tár,o]ról hangzotí a lrull*nt-
mor4i s eu e$zelnbe juttatta a m&gan és a barátaim vs§ze-
delmét. ltyen késő éjszaka eten az elhagyotl, sivár helyen
nem nlerte[t megindutni a tensefpáíton.

Amint pitymallottn felhírztam a cip6met és,felrnásatam
a dotnbra -* életem lcgsiralnrasabb túrája volt ez.
}Jgész {rton a gránitsziklák közt }rukdáegoltan vagy ugráI-
tarn egyikről a másikra, Mire felórtem, haínalodott. A haió-
ból senmi se lÁtszott, alighanem lekerült a rátonyröl és
elsüllyedt. A csónak selrolsem vott látható. An egész tongerett
nem látszott e6yetlen vitorla *em ós ame<ldig a szárazon
tlláthattam, nem volt ott se ház, se ömbör.

Nem mertem társaitn sorsára gondolni és nem mertsm
sokái5 körúlnézni ezen a kietlen tájon" Volt nekem elóg
bajotn anélkül is a vlees ruhámma], m§g & kimcrrültségem*
mel és e gyomrornmal, amely ntost kínozni kezdett az
éhség rniatt. Megindultarn tehát a psít m€ntón keletnek,
abban a reményben, hogy talátok vglemi házal a meleger{ésre
és talán lrírt is kapok &zokról, akiktől elszakadtam. Nern-
sokára felkel a nap, gondoltam, le5rosszabb esetben rá-
hízonr ruhálm megszárítá§át.

Rövttl tlt után egy patakmeder Állított me3, keskeny
kis öbölnek is beillett s {rgy látszott, ho6y mélyerr nyúlik
be a száraefölclbe. Minthogy nem volt kedvem átkelni rajta,
szükségképpen megválto?tattam lrányomab, hogy mss-
kerüljem. A legkeinónyebb gyaloglás volt ez; valótran
neme§ak az egé§z Earraicl, hanem a Mull szomszéclos paríjai
is 1Ross-nak nevezik), nlnd gránitsziklák htlmazai, itt-ott
hango}rcrkrok foltjaival, A meder eleinte szúkült, mtként
vártam, aztán meglepetésemre, {rJrt tágulní kezdett. Meg-
vakartam a fejern, de móg nem sejtettem a valóságot.
Mikrrr aztán egy rnagaslatra értem, egy§zerr€ a feíembe
nyilalt, hogy fogoly vagyok egy kis szlklaszl6eten és a
sósvíz mlndenfelöl elvág a szárazfi,ildtól

Nap helyett eső Jött és netn tudtam megszára<lni,
majd sűrű köd szállt la, Helyzetenl igazán siralm*s volt.

Álttam az esőben és reszkettem a hldegt6l és törtem
a feienr, mit tegyek, amíg eszeltrbe jutott, hogy a meder
talán átgázolhstó, Visszamentem a legkeskenyebb helyre
és belegázoltarn. }rlem voltam benn 'lrárom méternyire,
amíkor nyakig beleestem, mqiel elmerültem; tnkább Isten
irgalmából tudtam kimászni, mint a masam ügyességéből.
Vizesebb Rorn l,ettem, mert már nem lehettem, de rnég .
jobban vacogtam a hiclegt61 e baleset után. Most, hogy
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{rJra elveráettem egy remónyemet, még szerencsét]enebb-
nek érertem magün.

§gysaerre cíak eszembe jutott a gerenda. tta ió volt
a dagály sodrában, bizonyára jó lesa _ 

e c§endes szoros
átúszÁsúa ls. Csüggedést félretéve nekündultarn tehát a
dombtet6n át, hog' kihatásszam és,ide vonszoljam. },{agyon
s{rlyos darab volt és ha a remény nem tüzelt volna, a földre
keliett volna tnagam dobnom és feladnom rninttent. Talán
a ten§ervíz miatt yasy mert lázam leedő<tött, nagyon
seenvedtem a szomj{rsá8tól és meg kellett állnorn, hogy
az apró pocsolyák vizéből igyam.

Vegre ta}tóltan elértem az ontOt ; első pillantásra.lát-
tam, hogy a gerenda messzebb van a parttól, nrint mikor
rtthigytÁin. Iiarmadszor is bementem a vízbe. A homok-
íenekíi víz íokozatosarr rnélyült, íl§yhogy addig gázolhat-
tam, amíg a vfu nyakig ért és az apró hullámok az arconat
értéi<. Aionban Ónné[ a mélységnéI egy-két lópés után,
egészon elrnerültem volna és ón nem mertem beljebb menni,
Á gereneta valami tieenöt nréterrel odébb nyugotltan }rim-
bálózott.

Minrteddig jól tűrtem a baleseteimet, de most partra
mentem,'leborultam a homokra és elkezrltem sírni.

egyíorma volt ; csupa kopasz szikla, Az élőtények_ vilá3át
tÖigetőzó madarak irépvi§ették, melyek*t neln volt mivel
elejienem. A távoli sziklákra sirályok ültek rragy s9leg_ekb9n,

De a szoros vagy mecler, amely a szigetet Rosstól elvágta,
ószak felé öbötlie szélesedetl, az pedig az íona szorosba
torkolt. E hely szomszérlságában szándékoztam tanyát
ütni, mert ha rrithon teremtósére gondoltam volna e belyen,
azt hlszem sírva fakadtam volna"

Választásomnak rnegvolt a maga oka. A kóeelben
ugyanis egy kis kunyhót találtam, csak olyan kutyaólnyit,
afielylen"}iatáseok sioktak aludni, ha erre járnak, A teteje
a"onÉan egészen beesett, s így nem turltam }rasználni, me,rt
kevésbé vó,tett, rnint a két szikla, Fontosabb volt, hogy
táplátékul kagyló bőven akadt környékérr. t{a apály jött,
mirokszáynra Eyiijthettem belőle, ez kétségkívúl előny. volt,
A másik otr fiilyell volt. §etrogyse tudtam megszokni a

sziget ijesztő ma!ányát, Minl az ültlözött folyton ítirkósz-
teű s ietelem éi reinény közt lestcm, ne]Tt bukkan-e elő

uún., valahonnan. "tz tiUtit íölé emelkerlő domb olclalárót
iaitrattam lona régi, nagy templornát és a lrázak teteiót,
Az alacsonyabb fekvésií_-Ross íctől reggel és este fúsiöt
láttam, nrirrtha lapályon ópült házból szátlt volna iel,

&zva - fázya
A seigeten töl-

tött idő még ma
is annyi borzadás-
sal tölt el, lrogy
legszlvesebben át-
siklanék rajta. Á
hajótöröttekröl írt
regónyekben va8y
a hósök zsebevan
téle szerszámmal
va§y a tenger so-
,dor később szi-
gstiük partjára
hasznos dolgokkal
teli ládákat, Ne-
kem nem volt
.ilyen szerencsém.
.zsebemben is csak
pénz volt és Alan

ezüst gombja ;

rninth<lgy pedig
tengertől me§§u e,
,szárazföld belsejé-

ben születtem,
nem szereztem la-
katlan §zigeten

,hasznosítlrató is-
mereteket ós ta-
náestalan voltam.

hosszan néztcm a
füstöt és ez vala-
mivel enylrítette
elhagyatottságo-
mat, addig gon-
poltam a tőz,
hel}tre és aa em-
beri társaságra,
amlg a szívem

me8mele§edett.
Ugyanígy voltanr
íona háztetőivel.
A békós otthonok
nyrrgorlt óletónek

elképzelése, bár
esze.mbe juttatta
szenvedéseimet,

tegalább ébrentar-
totta bennem a
renrériyt és átse-
gítertt akagylócvó-
§eR, ** igaz, lrogy
ham,ar megutál_
taml *I)eeny_
hítette némileg az
egyedi,il}ét borzal-
tnlrt is. rrrelv lel*
kenret az élettelelr

Annyit tudtam, hogy a kagylót az ehető á}latok köeé
srrrozzákl a sziklák között igen sok paizscsigát találtam.
§zeket eleinte alig tudtam lefejteni házukról, mert nem
tudtam, }rogy hirtélen kell őket lerántani. Volt ottt móg
nehány aprd kagytófajta is ; sok fajtájuk ismeretes. Ezekből
kettőt letreleleztem, úgy hidegen és nyersen, ahogy rájuk
akadtam. Annyira éhes-vottam, hogy először élvezetesnek
tüntek fel előttem.

Talán már nem volt seezgnjuk vagy valamí nem volt
rendben a seigetet környező tengenrízzel. Alighogy mes§ttem
első ebédemet, elfogott a §zédülé§ és a hányinger és hossztr
ideig {rgy fekücltem, mint a halott. Mikor másodszor ettem
.a trágyÜnOt * hiszen nem i§ volt egyebem, -_ plfu jobban
csett-bs éreztemn hogy erőm visszatér. De amíg a seigeten
úartózkodtam, sohaű tudtam, mi lese az evés követlr.ez-
ménye ;' néha minden rendben volt, máskor meg a legret,
teneiesebb betegségbe estem; nem voltam képes rneg-
állapítani, hogy melyik kagyló ártott meg.

Egész nap esett az eső; az egész sziget viz alatt állt és

num v6lt rajti egy szátaz pont se. Éjszakára kót össeehqiló
szikla alatt h{rzócÍtam me§. ne ezek csak tetöt nyujtottak.
Alul állandóan befolyt az eső.

}{ásnap keresztül-kasul jártam a szigetet. Minti,enütt

szikláktól és a sóstengertől körülvet és csak baglyoktól, né-
pesített s au eső mialt még sivárablr magányomban eltól-
tötte.

Azt montitarn, hogy élt bennem a renóny ós valóbano
lehetetlennek látszott, hogy megtratiak e parlorr, rnikor
templomtornyot látok tls házak füstje seáll az égnck. Elmttlt
a második nap is ; bár vakrrlásig lestenr, rrem látok-e csórra-
kot a szorosban vagy embereket a Rosson, §enrmi segítség
sem látszott. Az eső szakadt és érr teljesetr átázva tértenl
nytrgovóra. A keserűség fojtog*tta torkomat. Yalamely este
niógis megnyugtatott az a tudat, hogy jóéjszalrát kívántam
iotrai szomszédaimnak.

II. Károly király szokta mondani. lrogy Anglia éghaj-
lata alatt hosszabb időt tud tötteni az eRrber szabatl ég alatt,
nrint bárhol másutt. Ezt könnyen morrdhatta egy király,
akinek háta mögött van a pal,otáj a, és száraz ru}r&L válthat,
Vaiószínűleg több szerencséje volt, mikor lYorcester rrtán
menekúlt, mint nekem ezen a rongyo§ szigeten, Nyár közetrle
volt, de rnár 24 óránál }r,osseabb ideje esett és csak a har-
madik nap dé}utánján derült ki"

E nap igen gazdag volt esenrényeklren. Tteggel rőtvarlat
láttám, egy őzbakot pornpás aganccsai, anrint az esőlren a

sziget csúcsán állt. {Folytatirrk,)

Amibe kapaszkodtam, az a lartalék árbocrud volt.
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Az ujjhegyek eir,érek vagy kéktk iesznek. órintésre igen
iájrrak, kiilönösen éijel. rt íájclalnak heleken á,t is lartlrat-
nak és esak nehezen cs1llapí1-}rat-ók.

A Klark típusú vegyiiletekkr] lórténl. rnérgezések ulán
a tüntllek á}ta.lában 2,1 óra trlal.1 lezajIanak. Siri,vosabir
tlsetekben néhány uapig tartó gyerrgesóg, áz arcon é§ az
állkapocsb*,n ryrutalkcizó fájdalon, lelrangoí[ság, kerlvei-
ienség, á}m:ltlanság :nrarad vissza. FIaJá,leset<rt, t"ztlk a harc-
gir*rrk a világh,ábortibatl neíJl okoetak,

1'eendők ingerlő ha,rr:gázokknl rnórgezetteknél : T,eg-
íontosabb * tertőziilt ievegóből való g3l<rrs ellávolítás,
A nrérgezetteket lehctlilcg friss _l*vegőjü, sze}lős helytn
keli risszeg;-üjí*ni.,á rajtuk'|evő ruházatol, ba csak
].chet el kell távolítaurrrrk, Á ]:uhában alrlra:r a harc_gáz
soká megrnarád ó§ ktisőbil clpárologva ismét ingerlő tüne_
tcket rrkoz, b]eórt }r* a, rrrhilzat eltávo]ítására, illetőlcg kicseré-
lósért, nincs rnódj a nérgezet,tek öszegyüjtúse zárt helviség-
brn nenltörtérrhetik, § m{rgezettek g_valog mehetrrek.
szri]litri suk rizii kségte l err.

A szenr* és toroktiinetek tln"vh,itésóre, ! !d-os szóda_
bikarbtina-oldattal bőséges §zem- é§ törököhlliést kell vó-
gezni, A saemtünetek enyhltésére lugos szcmkcrrőcsöt is
]ehet használní" Fenyő vasy terpentinoiajjal való beléiegzés
(itüaláció) igen hatásos eszköz a gaTat és toroktünetek
en.vltítésére. Igen ió haiással a]kalrnazhatók a menthol_
glycerines eukorkák, melye.ket a mórgez.ettekkel elszoprrgat-
tatunk. F'ájrlalntak esetén aszpirin, phenacetiu vagy pyra-
núdon igen beváltak. Nagyobb fájdalmak e}len morphium
aclható. §rősebb köhőgés el}en 2 §öntigr{m corleiu gyor§a§
lrató gyógyszer.

rtz arz ént artalmu h a regáetlkk a] nrérgezett eknek rumct,
ktrrryakot va$y pálinkát adjunk, esetleg forró teát vagy
íekete kávét, mert §zek bámulatos gyor§an és jól hatnak.
§{ityosabb tünetek eset.Cn orvost ke]l hivni"

i,i

*i,/i

Fontos tu<lni, htrgy arzéntartalmú harcgáeok" kütö-
nósen gázliivedékek a}kalnazása esetén, a vieet is megfertőz-
hetik, Á íert.őzijtt víz tnég felíorralva sem alkalma§ ba§z-
nálatra, sern ívásrao §€m íőzésrs, mert §ülyo§ gyomór és bót*
bánta]m,al<at okozhat, !

Il. }térgezö baregázok

Aninl §\ár az általános felosztásnál gmlítettem, &
mérgezíi harcgázokat kórtani szempontból két nagy cso*
portba osztják : a trrlajrtonkóppeni mérgező- és a fcjtó
harcgázr-rkra.

a) Tulaidonképpelti mérgező harcgazok.
Ebhe a csoportba sorolják azokat a harcgázokat, ame-

iyek a vé<ltelen ernberí szervezetet belégzésük által, a vór*
keringés irtján, támadják meg, Ilyenek l a kéksau uagg
úún,h.idrrlgén és a széngáz vagy §zénmanoxid.

Á üúnhgdragén vlzLiszt"a, kesertímandulaolajra emlé-
keztető szagú folyadék. Egyike a }egerősebb mérgeknek.
§gy cseppje felnőtt embert is píllanatok alatt rnegöl. Ennek
ell*nére haretéri alka]mazása a világháborriban meglehetősen
szük keretek között mozgott. Igen erős mérgező h,atását a
terepen nern le.hetett kihasználni. A cíángáz fajsírll,a u. i. ü,?
vagyis a tevegőnél könnyebb, ezért igen §yor§an elillan.,
Majdnem minden állam törekszík arra, hogy valami mórlon
a,lev*gőnélnehezebbé tegyék ezt a hatalma§, mórgeuő erővel
biró gázt. Azért, hogy a terepen megüljön és igy a gyakor-,
latban is kihasznáIható legyen borzalrnas hatása"

Belélegzéses harcgáz. Ingerküszöb értéke, helyesebben
észrevevési értéksaátna, az egyének különbözó érzékenysége
követkeetében külónböző. Áttaaban 1*-10 nrilligramja
1 köbméter levegőben elpárologtatva, jellegzetes szagáról
észre;vehotő. I{a oly levegőt lélegzünk be, melynek 1 köb*
móterében 10*40 miügrarn mennyiségű ciánhydrogén v&nr
akkor a torokban kaparó érzés jelentkezík.

*;r-,,,.l§1 ::
,,] ,,,
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4ü-*S{J fi}illigíarn taimény§ég c§etéü" r{iviri idön lrcliil
í*jfájás, szédülós. hányás, §zoron§ó érzés, szívrlrrbogás lép
fel, §ü*-15ű millígram töménység esetón hasrrnló túnetek
Jelentkeznek, de sokkal rövidebb idön belüt ós a mérgezós
óIetveseótlyel jár. 150-*-300 miltigram tőrnénysó§ melteti,,
nóhány p§rcen belül a trdgeőközpont bénul6sa követkcztiibcrr
beáll a halál, 30ü milligrnm tömónységnól magasabb órtékek
rnollett, néh6ny ldlegzetvéte} halált okuz.

Hogyan folytk le a szervezeten belii] a ciánmérgezós ?
A mórgezés lényege belső futladás. A ciánhy-rlrogdrr rnínt
jellegaetes vórrnóreg, a szervczet sejtjeinek a sejttógeCst
végeő vasfehérjetartalmú vegyületeivel vegyiteg egyesül ós
.aeokst. au oxygén felvételérc képtolonné tesei. Ennek kiir,*l,-
keemónye'ae életfontosságú agyi-központok, elsősorlran a
iógzőkö t p ant b ónulása.

Az grnberí szervezct a ciánhydrogén bízonyus rnennyi-
§ósót közöínböslteni képos. Pgy rósee pedig a iéiegzéssel
távgzik e} a kilégzott levegővel együtt a szervezetbíJ].

A mérgeeésnek háron szakasua van. 1. Nehéz légréses
s,zalcasr. Jellomzi a nehéz }égzds, szívtáji fájda}om, ídl,elcrn-
draet, bízonytalan járÉs, hányinger, hányás, seóel.üIés, fej_
íáJás" l, G#rcsös §zaka§§-,Iellemai &z arc, vdgtagok ós a törzs
izmaiban fellópő összeh{rzódások rángások. A trőr hicltrg,
vereJiékes, e §z€mbogarak (pupillák) tágak, a mdrgözett
vizeletdt, seókletót, maga alá bocsátja, majd ájuiásseerü,
állapot, kósöbb eseméletlenség lép fel. 3. Fulladtlsas .s,ífir(fis.c.
Jellornzi a kihsgyó |égzós, Á tcst lrldeg, az arc kékes-saeder*
Jes setnű. A szívmfiködós rendetlen, A mórgez*tt teljcsen
elveseti öntudatát. A halál egy-kót percerr belül, a lógző-
köepont teljes bónulása után beáll.

Teendők", a mérgezettet elsősorban 8},0r§an kell el
távolítanunk a íertőzött levegőlről, Friss levegőre visszúk.
Á légzés fokozására bőrét dörzsölJük, vagy hideg víeael le-
öntözzük. Ila a mérgezett nem léIegzík, rnesterséges tógzóst
alkalmazunk. Ennek addig kell tartanía * eset}eg fel-
váltásokkal * amíg e méI§Ozett rljra nem lélegzik, vagy ae
orvo§ a beállott halált mogállapítja. Ha a mérgezett írjra
,orőteljesen lélegzik, több teendő Rinc§en, §szmóletét vesa-

iet{ tnórgcz<ltt}irz l'ö]t.ó1.1tlrtiil trlltlsl kt:ll lrívliu,nIt. A trtcst,er.
ségcl }ó5;zú*t adrlig okvet.letriil írrlvlatnttrik k.c1l, rrtíg rw
.}rY{,}§ tn{.}í{ ntltrr drkt:zik.

.ti. slriilgú,r. uugg szittttttstzclrl, szírrttl*tr, zttgla!arr, íztclerr
gáz. }trrrtd*s*lr ttjkdle í.lcrt clógós alkillnrával krlctkczik, li'aj-
súl_va kisebli t levtgiiónólt gyorsan elil],an a tr:rtpr{ll. Harr:-
téri alkalirtaaása e*trl igerr kerláttlzttt,t.. }tobhanásokn§l,
tiizeknúl, küiiiniistln zárl, helyisí:gckben, í.ökóleítt,n elégés
alkal:rrával, csetc*kótLlt nagy üömérrysógberr jelcntkoztr*tík"
I3etóicgeós iltján hat,

JalI*gzetes vórntórtg, Á viiríis vdrscjl.eket ae tixigérr
.felr,éLelt{re és learlúsára ktiptelerrné leszi, .Á, viirüs vórsej|ek_
rtclr, illtlíűleg vaslrhérje vtrgytilcttikrlek vegyi ,vonzórlása a
§zén§lonoxítlhoa 250-szcr nagyo}rb. nrint az oxigén}rcz rraiíl
vonzóciás. I:)z*rt, ha a }*vilgiibtn szónrttonoxitl valr jclen. a
vórsejtek clsiistrrlratr azt ,lirgjáh rnaguk}ra vcntri.

I-ía a vőriis vórscjt.ck vasllclrér,iújc t:sak 20t)á szdrr-
nronoxirlrlal van telítvtl. tuár szótiülés. uchéz lógzés lép fel.
50 O/o-as telítcttóg t§etijfi tszrnúltit,lensd)g, ö0*-80 orn-nyi
telített,ség esctén ptldig hallil kliv*:tkczik be.

A mérgtlzés tünettli a belóIcgztltt lcvtlgíjl:err íoglalL seért-
mrrnoxitl lijnrénysógétól fiiggcn*lr" A keadeii tiinetck egyérri_
leg igen változí.rk, a srrrrenclet ós n tün*tek erősségót illetőIeg
ttgyaránt. á íejbtln lrülönős ne}róaség érzósti, a hatántéktájon
liilrtetds. kítbultság, szddülés, íülztigás, renlcgé§, látási
zavarok (fektltr-l/rtás) a btrveetltdj li"irretek, NIajd az artl
szederjessé váiik, }rírrlyirrger, irésűbb lrányás lép íel. Az
érve,rés eleinte ritkrtl" ícszes tapínlatu, Á tnérg*eós második
§zaka§zában tiiíejlíidik ae akarlrtrtóiktilisóg áltapota. Nagy_
fokri álmosság, a vdgt-agoklran bágyadtsíg, gyelrgeség érzése
jel_entkezik. Á rlrórgteett eszrrróietien lesz, *- vizcietét, szék-
letét nraga alá bocs*ltja, bénuiások állnak be. Á légzés rerr-
detlen, h{irgii, fiz arc sápadt tesz, az órvcrés szapora, alig
taplntható, a szenrb<igár {pupítla) tág, a tosl lrideg, és ezen
tünetek srll,yoshod6sa közlrttn bcirll a ]ralái.

Tönrény gázkeveróii bclólcgzése aeantrali csztltéietlen-
séget, légzósi }.rtinu}ást ós ha]á}L okoe.

Ha szétrnrotroxydclal nrérgczettnek kerll első segóiyt
nyujtanunk, első ús legforrtosabb !.cctrrlt'í az, bogv a nré.rge-
zettet gyorsan tiszta, friss Ievegőrc vigyük. L{a a mérgeeett
nem légzik, akkor mesttlrstlges légzést, alkalnr:rzrrnk, lc}retőleg
oxygdn belólegzdsscl egybekötve. :\z ox3lgén belégzdsérc
kiiliintegcs kószülék srolgál. Enrrck alkaltrrazása aeonban
orvos jelenlétdt kívánja. Fcitétele az oxygérres légzőkószüiék
használatánalr az, hogy a mérgezctl lóIegezzék i

fljabrrn a lógzőkészülékek a tiszta oxygénen k{viil szétt-
clioxidot is aelagolnak, ami arr& hivalatt, hogy a légeő-
közponL lecsiikkentett ingerlékenységót ttueljc. (Pulrno-
torok,) Áz oxígérr beléIegoztr:tósének fellúnti jó hatása varr.
Gyorsan megszünik a légszonrj, a rragyfokú nyugtalan§ág.
Igen íoni.os, hogy az oxigén adagolást idejekorfur ós kellő
mennyisóglren alkalmazzák.

Áz eszmóletlen rnérgezettek, ha egyáltalán magukhoz
téríthetők. igen rossz közórzetr{í1 parraszkodnak. §aivük
szaporán ver, az órverésük puira, gyakrarr hánynak és fóle-
lenrérzésről szátnolnak tre, Hosszalrb ídeig tartó esznóletlerr*
ség utárr gyakorí szövődmény a tüdőgyullarlás, A lábbado-
zási szak igen }rosseír, §seméletlen beteghez minél hamarab}r
orvost keil htvnunk. Nagyon fontos megjegyeznünk azt,
hogy a rendes gázálarc nem véd nreg a seónmcuoxiddai
§aembcn, csak aa örrmentő-kósztilék, vagy ltülön seén-
ntonoxid seiirő !

b} Foitó harcgúzak.
Eeek képezik kórtani szempontb{:l a mérgezö gázok

tnásodlk alcsoportját, §lnevezésüket azért nyerték, mert
a vddtelen etnberl szervezetbe beléleguzvc, a légzősaervekben
sítlyos elváltozásokat lrtlznak ltitre, amelyekkel kapcsolattrarl
a rnórgezett tigy órzi, mintha fojtogalnák, mert csak igen
n,ehezen jut a, sziikséges ltvegő tnonnyisóglrez, §z e csoportba
tartozók tehát beldlegeéses lrarcgázok. Ide tartrlenak a. klór,
a |oszgén vagy karboniklorid, a" perary]u§ vagy perklfir,
lrangyasavas nretileszter, vagy diíoszgén és a klórpíkrín
vagY nitrokloroform' 

ipolytatiuk.)Ellenórzik a gáaálarc-szíirókot
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Tizenhár(Drrr óv...

kész-rógmulténsk.
Különben pedig igen íürge, mozgékony valakÜ ak1 csak
azt sainá§a, hogy nincs száz koze, mert akkor egysáerre
tudná tartanl a teleíónkagylót, aaonklvül gyorsír}ratna,
ellenjegyezhetné aa aktákat ds ráadásul Valamelylk szabad
kezévct més üdvözölhetnó ís az ügyesóqios dolgukkal
,tgyre-másra bekopogtató csorkészeket, lévdn ő a Cserkész-
szóvetsóg tigyvezdtó-holyotter íőtitkára, Gundrum Kázmér
dr., rnlndköaönségesen pedtg Kazi bá' . . .

Ivllndezen tótulaJdonsógán íelül arróI nevezetes, hogy
tizenhárom évvel eeelött, a dánlal JqJírboreen ő vezette
a magyar vorsenyörsöt az eladdlg lsmeretlen gkadály-
rrer§enyre s így egyszoTsmlndenkorra ae egylk legnagyobb
tudósa eRnek a pompás csbrkógzíeladatrrak, Most, mtután
,e,rősen közeledlk az országos akadályverseny ldőpontJa,
elhatároztuk: ktfaggat|uk, hogy s mint íolyt le otl az
,ermelundenl táJékoh * mlndon akadáJyvorsonyek őse. Hátha
,§e8lt§é8óre leszütür euael az lzgatottan várakozó tirlezrtknob,
aktk csak t4átgatnak, mert az akadályve,rsenyok íő lényege
a titkosság lés reJtelrnelre fény, bizony csupán ez utol§ó
pillanatban derül.

Alaposan beleiaz*dtunk, rníg Kazl bf-ból lricsaltuk
.astrót, hisa ó még az ibolyánál fu saerényebb. U§y kerülgette
a dolgot, akár a macska a forró kását, arzal a folkláltásral,
hogyha a versenyről beseól, akkor magáról ls kónytelen
,szólni, már pedtg ezt nsrn é§ n€m l. ., Node végre is belc-
esett körmönfont csapdánkba l

*. Yottak pontozó bosttáitok ? * érdeklödtünk ártat-
lan képpel.

Kári b# mé§ a visszaernlókeaósen ls elkeseredve
bólintott-

.*'Usy ám t Még ol som indultunk, mfuts fugus-
szenrmel lestek bennünket l . . . Vful csak, mogmondom
pQntosan, mikor ls volt " . , lgen, 1924 augusztls 14 t . ..
irott parancs nógatta aa őrsöt índulásra. Egy máslk !!g_por[-
hoz feüett volna csatlalrornunk, de hetyettük a találkozó,
.tretycn egy 'cddulát teltünlc csupán, wzal ar. üzonettol,
ho!} ők e8y ollengóges crap*tot-üldöanak, tobát etessünk
utáúuk. §- utat fehér rutiaíoszlónyokkal ielötík meg.

l,Éilrgrató§rrm &r elevon urrmlánól * illl tll éwgl ezglőtt?
Kazl bÉ' hllcrr megrr$glúll nz el*ő c§crlrérznLndólyverccny eanlólcór

ÉtO m{rmia,
hát ez meg mi-

csoda íuresa-
§ág?l...Létezik
egyáltalán ilyes-
mi? *halljuk a
csodálkozó kérdé-
seket és eeért be-
valljuk, eu an é*
deklödóst csiklan-
doaó círn csak

cselé ek, ltogy aa
olva*ó beleharap-jon a horogba.
Mert M, akivgl
§8y klcstt elbe-
szóIgettünk, csak
annylban hasonllt
a ptramieok ldöt-
len tdók óta alvó
Iakóüoz, hogy a

brbalzsamozot_
takhoz hasonló-
képpen tanuJa *
régmult escmé-

nyotnek m*r
tudnttlttk a c§§r-

** Biatosított menetben loholtunk glőro a nyolnokorr,
lrrll alvesatettük, hol írJra mcgtaláltuli és kaptuk ezért
§orr& & rossz pontokat, míkor sgy§zerre elénk került az
elsö akadály, Egy kisfttt taJgatott aa útszólon, vipera marta
meg e bokáián, Az őrs mentősaolgálatosa nyomban seorító-
kötést rakott a combj4ran a sebet - csak úgy képleteeen *
klvágta, bojódozta, bekötötte ós végül a gyerokot alaposan
megíuttatta, ho8y ólónkttse vórkertngését. Közben én meg-
találtgm a ,,ylporát" és gondo*an eltettem, hogy meg*
mutathassan az oryosnak. Perszo, amlnt már mondottam,
al tgéaz a pontozóbírák áüandó ílgyeldstüzében zqilott le.

Álig álltunk tovább, egy elromlott kerókpárral plsamogó
vándorba ütköztünk, Kdszsógosen meglevítottuk a htbás
nyor§et s az elszakadt láncot" §kkrlr derült cssk ki, hogy
ez is akqdály Yolt. A kdt könnyű foladat hívökké változ-
tatott bennürrket ég keadtük rózsa$luben látnl a világot,
mikor ogysa€rr§ §8y aprócska tóhoz értünk, hol már várt
az utasítár: Étktlni a vlzcn, au ár orós, n talal mog§&ra§.
Mlt tebettorn mást, kötelet csomóatarn a derekamra ós
átúsztam a t(rlsó partra, hogy vnlamt saáltító alkalmatos-
ságot kerostek. A bokrok közé rejtve találtam ls ogy csónakot.
A fiúk kötóüe} áthíreták és evezó h§án a tábort ásókkat
hasítva a vlaet €gyütt€§€n átevickéltek.

Mdg kís rem tthegtük magtrnket, márls próbárA t§tte
valarnennylünket a harrnadik akadáty. Egy düledező
gerendaalkotTnány votte el kedvtinket. Mggrongált híd
volt és raJta kellett átkelnünk a mocsárgn. Tanakodtunk,
tanakodtunkl aítán előszodve lasseólnkat, kthalásztuk a
mocsárba huütrtt bíddeszlr&kat. . . Altghogy átkeltünlc a
megJavltott lrídon, a közeli dombtetőről feldnk íntegetett
egy zászlóval Jolz6 morzeállomás. §zetoncséro ószrevottük,
hogy nokünk ;aól jeladása és fel is vettük a távlratot hama-
ro§an" Tudatták vol§nk, hogy az e}leuróges csapat *z
§rmltago-n&l íoglalt állást és az őrsnek az a íeJadnta,
hogy észrevótlenül íelk{rsszók a vörös e*szlóval meslelölt
dombra. Izzadtunk, lthegtünk és amikor a pararrcsot végre-
haltva n dombre kapaszkodtunk, ott kaJánul {rtabb rondtl-
kezés vfut. Elküldtek mtndannylunkat észak_észnkkeletro,
kimérettek velünk 285lépést, azzal, ho8y a célnál lotolepedve
vórluk me§ a döntőbírót. Ez*el be ts fojoződött a másfél
órás verseny.

Izgalmas volt, szép volt és tanulságol, annytra tanul-
ságos, hogy ozon ópüt fel artán a tnegyil akadályverso-
nyek alapta mondta elmétázva r ogysaercsak, mintha
álrnáüól ébredne, ráötlött, hogy elnondta azt, amlt nem
akart. Erre, mlelőtt úlra papírnak uoghottük volna tró-
nunkat, szép nyáJasan, de kitospékelt a rzobá|ából. I\{eJd-
nom haragudott, Bezlsg mt egyáltalán non loledzottünk
bprongós kedvbgn t

Ennyí a ré{muttról. A lelen pedlg íúe ! Az akadáty-
ver§eny ne8y títok, de Kazt bf a berzólgetds hovébon,
véletlonül elmondott egyot-mást erről ls. Tehát . . . 8 vet.
§enysn, suerta az or§zágben, körülbelül eaor órs vesz rdszt.
A íeltételek mindenütt ugyanezok, a ver§eny a}npmosólét
a Szövetség a vüáglráború egylk logszebb honvddüadl-
tényéból szerkesztette me6. Á pontozóbírák podlg ott
íognak ólálkodni a versenyzök serkáben és lsámításba
veszik talán még aat ls, hogy a íeladatcn vgreltékezó ccer.
kész az orrá4 vagy a száJ*n kerosatül lélogzlk-e. Dp sobal l
Fö a cserkószsaortíség, akkor nem logz hlba l

És most a klvaltatott logán Kazl bá', mtnt az elsö
akadólyvorseny saonvedí vazatöszereplóJe, a szerkosztü.
séggol egyetembon ló munkát, oredmónyt kíván mtndgn
őrsnek, melyet g §or§ ós a saeragtt cserkósztudomány a
toladat toüesítésóro k{elöl. Munkára ígl hát, §rapolán l, *l*
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§G§§z§É{3
A üIagyar Cserkósz únkarókosságl p&lyázaiúnak íelüotgozása (V)

Bóldy Dónes ielvótdleivel
Drága kilcs az e8észség, bün azt eltékcr-

zolni vagy k0nnyeltnűen megrongálni. Oon-
dolj arra is, hosy ép, egószséges testedre
a haaának is szüksóge van. ,4z alább minderr
rendszer nólkü,l ie,lsorakoziatott tanácsok
pó,ldául szoltiálnak abban a teki,trtotben, ho§y
rninden kis .tevókenysógedet mérlegre kell
tenncd, helyese,n cselekszel egészséged sze.tn-
p6ntjából, vagy §em.

1. Ne csak 3 ,hétis (a nasytáborban) tor*
názz €gy évben, hanem rendszere§on
milrden reggel. Inkább na,ponta l0 percet
tornázni, mint egy évbcn négy hetet be-
teses,kedfii.

2" Hajadrrt lcga,lább minden héien mosd meg
§zeppannal és me$eg ylzze|, A lejbór
korpásodását elkerülöd.

S" Fdsüdet rendszeresgn tisztítsd, hajkeíé-
det idí}nként ,rnosd ki.

4. Körmeidet ápold rendszeresen.

5. A kóiömrágás nenrcsak csurrya dolog, de
egószsé§telen is,

ó. Mosakodj rendszeresen hideg vízben, de
vigyázz, mett a hides vlzzel való edzés-
nek, tusozásnak is va,n határa.

7. Nyelveddel ne nyálazd a bélyeg hátuliát
és a leragasztatdó boríték szélét. Bsész-
sé$te!en, a nyelvedet is megvághatja,
Víztle máriott uija! nedvesíis, vagy pedig
kis szivaes-, rongydarabkát használj erre
a célra.

8. Fogaidat rendszetesen ápold, e§te ieitét-
lenül moss iogat,

9, Fosaidat évente egy§zer ieltétlenül vizs-
gáltasd meg lo8orvossal. }la észreveszed,
,hogy valami baj va,n a iogaddal, tüstérrt
meqi orvoshoz. llalosatással annyira
tönkre teheted, hogy megmenteni többé
már nem .lehet.

10. Vlsyázz, a logzománc könnyen törik. ill.
reped" A tút hideg, vagy tú[ meleset
(különösen egytnás utá,§) fiem §zefeti,
Diót diótörővel tör', ne foggal.

t1. Jói beszorult dugót ioggal kihúzni szép
telje§ítmény, de biztosan letennél erröt,
ha látnád azt a bacillustömeget. ami a
száladba került"

tZ lrás, oivasás kőzben való l:eruza- ij|
tollszátvégrágás nagyon egé§z§égteleí.

l;, §zintén ielesleges ós egdszségteien a fog-
gal való csomóbnntás is.

t4. Ha lucskos időben cipőd, harisnyád ái,
ázott, amint lehet, válts szátanat,

15. Irás, ofuasás kijzben ne hajolj tíll kózel
a papírhoz.

16. Minél löbbei a szabadba, minél keveseb-
bet a szoháhal.

17, Ködös, szeles időben, va§y ha mes,fáztál,
az utoán keve§et beszélj.

18, Étkezés elött mindig moss kezet,
19. Leíekvés eiőtt, vacsorára ne egy6l túl

sokat.
20. Ne vidd tír,lzásba a sportot, a rekordhaj-

hászás felőrli a §zíved,
31. lla észreveszed, hogy a ,látásod romlik,

menj azonnal orvoshoz.
22. Tornaórán ]nem a tanáríak tornáeo!, ha.

nem elsősorbaü ma§adnak. A ,lazsálástól
sohasem iogsz megerősödni. Lésy ügyes
szertornász és sportoli.

23. A napi t órai séta el§ó§orban a tüdődet
tisziltja, véredet lrissíti.

24. Naponta végezz lélegzési, gy.a,korlatokat.
25, A iöldre esett {teldara,bkát lesjobb. ha

tüzbe vagy szemétbe dobod.
?6. A cukorka jó étel, tápláló is. de a túl?ott

mértékben va}ó iogyasztástól nerncsak a
zsebed apad, hanem foEaid is ronsálód-
nak.

27. lla szálka ment az ujjadba, tiszta tüveí
isyekezzéi azt mielőbh eltávolítani,

28, Elmérgesedett pattanással feltétlenül ior-
dulj otvoshoz. A nem szakszerűen kezelt. patianás, vagy daganat i§en veszélyes

következményekkel járhat.
29, A zsebkendőnek meghatározotl célja van,

tehát ne használd cipőtisztításra, por-
törlésre §tb.

30, Friss levegő, tiszta, víz és a iagyogó nap-,
sugár a legjobb szövetségesed a beteg-
séeek ellen.
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<2.4,
Ezt a lrajócskát (a Zsolt vtlltJ oldalról láttam ós rlgy tünt

mintha tn€gelevenedett volna ós jacaré lett belőle. tjristen!* gondoltam, --" megesznek a csrlf bestiák . . . segítség !
* Sssst. . " csitítottak isnreretletr hangok.
Valami í16 libegett elr állandóan arctm elött és ellrajtotta

a legyeket, amelyeket kütönben nem is érezte,rn. Olyan külii-
nösnek, nyugodtnak, seépnck tűnt fel előtterrr rnirrrlen. Mi-
kor óhren voltam, valalrol benn, nz erdőn, világosan hallot-
taln egy puskaliivést. Iihhea a ea§hoz sernmi aggoclalmat
keltő gr:ndolat nem kalxsolódott s így ez a hang ig bele-
szövődött a Csörrd ós Nyugalonr álomszövetóbe, amelyert
mr:st feküdtem s tnrely,ről * ílgy óreztem irem volna jö
eIkerülni,.

}Iogy rneddig .aludlarn, nerrr tudom. Pattogírsra ébrtd-
tem ftil. A tűz pattogott. A ttru;rratlik tii?et rakt&k ó§ ott
§uttogya }leszélgettek kiirüliitte, mintha nróg altrdrréli,

Körülnóetenr csenrlesen, Úgy órrlzterrr, lrrigy esetleg fel
is tudnók kelni, ha muszájna. Megmrrzditottam a fejem, miro
nz in<]iánok ránrlróztek.* ?'a bua hóa *_ mrlntlttt Csoki rárrr rnlltatva.

-* }Iogy órzi nrag{t, kedves §ir h.lllottam Cook
hangját.

-* Jirl, kijszijrrörn , , . a?t lriszem . . . fel is turtnók kelni,
.* ;\z egyelöre rnég nern lesz jó . . " sok vért veszített. . "

r:Iynrr l'ehór, nrint tr papiros.
-* Kérek valanri llnnivnlót. . .

,* I"iagv,rzeri1 . " . az * csoclaszer, anrit Viriath megete-
tett i)nnel, úgylátseik, h*serrált, ,, tehá.t, kedves Uram, ha
enni kíván, Iiíltern ám ,az étvágyához egy tapírt!

*- Grttulirlok . . . ** §uttogtam, * clc egy tapír srrk lesz,
** Majrl rneglátjuk . . . rno§t fő a jó búsleves abban a

kandtirlran,
Nemsokára készen is lett. Az egyik alurniniumtányér-

ban lruptarn lrelőle és megettem, azaz lrogy megetettek, ami
qsecsernökorom óta rrenr tiirtónt rncg velerrr. Arnikor már
megettenr, éreetem, hogv rnég ennók, MéB egy tányórral
kaptanr. Ráaclástrl, rnint delikáteszt, valami sr.átaz, összet(irt
kenyórnrorzsát,

A nap c§ek mo§t ernelkedett ki a szemkijzti erd,iiből,
egy lratalmas ulu fa mögül és ti§Zta ragYogrl fényt vetett a
Iiacleirára. Akkor éreztem, hogy dacá,ra :r ,,szélsőséges kr-
lengéseknek", milyen áldás a nap fórrye. Pompásan átnrele,
gitett tz n regge}i nep ó§ a kitűnö leves. Később azórt egy
liissf felsii testem behúzták a sálorlap alir s irz esé§z ,,vá§zon-
ság"-ot trltlalt állították a rlnp ellen.

-.- I{ol vagvunk, §ri§ter? * kór<lezlem az arrgoltót,
amint ott tett-vett közelcmberr.

*;- §zigeten... €gy kis szigeten. . " ktlt jacaró várt itt
ránk, mikor megérkeztünk és elfoglaltuk helyíiket . . . ínost
valahol a vizek istenónól járnrrk, a síirgős birtokhá}rorítrist
per dolgában...

* Nyilván,.. nrennyire juiottunk el a harc szín"
helyótiil?

.* Ó . .. jócskául §gész dólutá,n eveztünk.. " alkoqyat-
krrr ,lrukkantunk erre a szigetr§ , " . Viriath lrrnircsára itt
sz:illtrrnk rneg.

AMER|CAN vlAToR NAPLÓF

* Nem jó,. . két olclalról is megtámadhatják a tábort.

-" Áligha, . , a másik oldalorr van a o,Zsolt" és őrködik.
Azonkívül áirándultanc a másik partrt, hogv az ind,ios után
nézzek. ,. de }relyettíik ezt a tapírt lóttem le... körmei és
bőre ott szára<lnak ,s. napon.* Mi lese a néreggel?

- Miíéle nréreggel?
* Hát a nyílméreggel, rtmi a testenrben van. . .* \'agy rigy? . , . Ázórt ette meg azt a kulimászt , . .

dnélkül halott volna, azt hiszem, L;gylátszik valemi ell€n-
mére6 vnrr benne, amely a nyílrnérget közömbösiti...

Gyenge yoltsm. Estefelé rljra ettem a levesből, Vala-
micske húst is ettenr hozeá, nreg két kis darab kövó száradt
kenyérszilánkot. Lisztünk, úgylátszik, kifogvott, rizst petlig
cs:rk levestle használtunk,

Ismét nagyot aludtam a jó vacsorára.
Másnap lrajnalban felkeltenr az össaehordott homokos

leréh,acakról, egv pár kiszáradt gallyat dobtam a tűzre bal-
karommal. A jobbkarom, úgy óreztem, teljesen bénal Mintha
elhalt volpq, anuyira nem éreztem. A többiek mfu
alrrdtak.

Csoki látott meg el,öször, kerek szernekkel bámult. ránr
és köszónttitt. Aztán felu,grott és a mágik gallyat hikapta
kezem_hől.* Áh, n(,n, ," §Énoí,

A többiek is felóbredtek erre" Cook is felkelt (ruhástól,
ahogy volt íekiirtt) ós grtrtulrilt.

* Jót érzi nragát, sir. . . ndm gyenge?
* Nem, sir.,. ba már állni tudob, azt hiszem, ülni

is fcrgok tudrri a csóuaklrarr.

- A karja?...
- Azt egyelőre. . . ruóg tnozg,atni nsm tudom . " .
Megreggeliztünk" Aztán a többiek felpakkoltak. Hűvös

szellő fujdogált az erdő mélyóből és, föl<lszag áradt ki. Ezt
a földszagot r€nd§zerint a vihar által fölfor§atott fák föld-
tömege csinálja. En a saag nagyon egé§zsóg€§. Tudvalevó,
hogv a földnek nagy jódtartalma van.

Fájdalmas szír,vel néztem, hogy a pakkolásnál nen
§egíthetek. Egyelire hajlamos voltam u szédülésre.
Végre felhangzott:

* Pttgy6 de insulal
A legényelr eltökték a csónakot. A ,,Zsoll"-órt akartunt.

indutni, amikor feltűnt a sziget vógénél. §vezett ulánunk a
társaság gözerővel.

- Előre . .,. most!
Egyszerre csaptak le az evezők, Coclk mellettem ült és

kótésemmel bajlódott, amely Állandarr le akart c§ú§zni.
* §z.erencséje, sir, hogy a tüdejébe nem hatrrlt . . , az

az átkozott nyíll
* Htll van, sir? Eltette?
* Nol ... áz ilyesrnit ón..,
* Ejnye, sir * mér,gelődtem, * pedi§. . .

*,Tudom.,.,mintha mondta volna'... de hát neut
gondoltarn rrftkor erre , , . kérenr ne tramgudjék ezért . . .

jusson eszóbe a lxrgár.- 
§thaltgattam. Igaza volt. Mind egyformá,k vugyunk.
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Á f*lly$ kirzél*sedttt, Y^"z t*rnrósz,etes jelenség vclt
uiert tóbb és töb]r folyó gynraplttrtta vizével a legsötétebb
I}raziliai belse;ióltől.

Estóre órtünk el a lller Monicg-t, ezt a máig is alig
ismert folyót. Vele együtt a §ao Rogue Missziót is. .{ rrév:
,,eaent sziklát" j*lent,

Követ azonban sernrrriléle formábnn nem láttunk, rnióta
elhag_vtuk * Tlt*Otóniót.

xVl. F,EJ|]Z§T
§z §i misszió i6en régi alapltás. Yisszanvúlik 1803**,

amikrrr először fedeztók fel "{íarlcfrcit. Jezsuita aiyák alapí-
totiák" §gy fötrtnyelven ópült, ilmely berryrilik, rrürrt egy

8iborsrinú orebidoa

fólsziget, a folyamba, Ez aa egéaz. kis félsziget a leggl.iiny,ii"
rübbvryetációt mutatta" Nar&iítcs-, (:itrour-, pizárrgfáh,
babusatt-tlió|dlc seregei, rigyhogy amire nragálroz t nrisszi/l-
hoz órtünk csóngkunkkal, elfáradtunk n csodírsszép tlij
bómulutában, §relyet a szent aiyák munkás keze var:izsolt
elö Braziüa rendetlen, iszapos, keserves, röld poklából.

Itt nem állítottak meg b€nnünhet puskÁvrrl. h{ikor rr

§egy, m€§zelt tóglnépül€t eló értiink csónakunki<al, csak egy
ílntarl fráter sétált a psrton, Az se igen ílgyelt ránk. Z$var-
ltalanul sétált n parton ós a b,revúrirrmnral foglalkoztrtt, Az
evonöesapásokra felíIgyelt. Nyugodtan eltelte kiinyvecskéjét
és üdvözölt minket,* Jó nnpnt ".. jó napot,. , bonnan, testvérek?* Az erdőn kerosztül.,.* Diorl Bizonyára aa incliókkal harcoltak, Lírl<rm; az
a testvér megsebesült . . . jöjjenek ki gyorsarr, jöjjenek!

* §top... fellows!
Megértotték tegenyeink és visszal'eló íogtírk rr lapátokat.* Isten hozüa önöket!
§emulatkoztunk, l

* Áh, ön Uugheriából valti.,. a fráter Zalxl szilld.n

ung}*,.i . " , igor r}erók enrlrerj És iirr heiva vrlri? -.-* ir,órrlezte
mtlsolyrrgva az angoltirl n }ÓktilŰ, tottzurás í'rliter, nki, rig;,
lritszrrtt, öszintón örült jöveteltinknek"

-- lln? Árrgol vagyohi _* fcltrlte (]ooh biisekón.* Milyen. nép, az'/ ![erre van.J* I{ol vnn fráter Zalr<r? * ütötttrn e]. crldalról a kér_
dtlst, lrogy az algol fel rre robtr,:rrrjrrn a rnéregtiil.** Fráter Zaba? ,. " Ámrrtt jiinl Nózze, Ü{renr.

Egy alacsony, rnelsolygós, kiipcüs ember tartott feténk.* B<rrn din . . . senlrrrr * szdllt, n"rikor köaelünklre
tirl, -* esta portuguese? l

-*- Mn nonl , . e§t& ta|tar!
** ?'irrfarl' -* gondolkorott gr ltis enrlrer. Áatán lralkan

ntaga eló moro§t& rrtagyarul; *. Ki lehet ez rrz etnber?
-* j§ern órti? * k,iáltrrttarrr rá rigyanezen .u rryelver:.** egy tat§r!
** Isten hoztn.. , i;ctlr'es. . . keclves. . , tetár tcstvó-

íem,. . . * nya,kamba borult fráter Seab(r, -- Isten bozta . " .lsten hoeta| ... }íerre, hol a nrarlár se jár? ", " Sztrbó Jí;zsef
ínagyár hr_rnptrlgírr rragyok , . . jiijjenek beljebli kertiinkbe . . .
.iöjjenek. , . csuda ánr, hogy lrri min<lent csinálturrk itt tíe
riv alatt!

Egy ódírsi róesatiirtlegei ,láttaru ína§ám €lőtt. Illatíjzott,
}togy szinte szódíiltünk lrele. \:alarnifa.jtn keveréke a t*lgár
és a íuttjrózsának, lugassá alukítva. Il.ven csodirlatos róz.ia-
lömeget sehol az egósz ,r,ilágorr nem !áttam. Tulajrlonképperr
három rjriási flr alk<lttn u lugast, de ezek a fiik csak akkor
látszotlak, hn l lugnsba trelilJltürrk. Ákktlr is esak arrrll a
virágillatról voltak ószrcvehc,tiik, anrely ezeknek az őreg|.
fáknak odvaiból áradt. §zr:kben ugyanis orrhideírkat tenyész-
teti*k a lrarátclk.

A lugas kiizelrórr hosszti :rsztal, szé;ren lnegterítvc.. §eé"
tlek. Nagy t&lcjrn, biigrrikberr illatozott a íinom braziliaí
kár,ó,

*- Tizenkét év előtt .iilitent el az írlrazáltól. Először
I)nril}ran köióttem ki.

Elmondt*, hogy nrerinl,i rryourorúságon rnent keresetiil,
rrlíg végül Élh{ttároztfl, hrlgy elmegy az orsaág belsejébe,
lltrsszú vántlrrrlás rrtrin" rnikiiztrcn töhtrször volt az irrtliánok
l'rrgságiban, egyszer pcel,ig l,altrrri fehér rrbltlbanda verle
fólholtrt, leljesetr lerongyolótlva keriilt el a Macleiráhrrz,
ahol a ban{tok felkarollák. Miutún nagy hajlamot órzett
ah}ttre,, hosy ti§ztü§á6;ban és tisztessóglrerr , éljerr, belépett
kiizéjtik.

*. Hogyan jött kere§ztül ezelien az isrneretl,en tájakon?* lrogalmam sincs róla , . . sokat vándoroltam a,e

inrlián-cigánv néppel nrindenfelé, Egyszer a 'íabatingán is
tátkeItünk,

,* Mes van elég€dl,e hcl,yzetével?
* MeÉ!, hogl,nc. " . itt mintlen*i nrrgyon jó hozzirm"
Á virágok kábitó illatot árasziottnk, ahogv t szótsök

trapférryt kaptak, a szellő elönttitie É2 egé§?, lugnst íinom,
trrántoros, túlvilá§i i!lattrri.,- Csodálatos illat , . . * jegyezte Dreg Cüok, aki irt]iírbl>
szirtlatolt, tnint evett.

-* Orchideúk. ,, ezek htittak €ngcm ide ** {'tllytatta
fráier Sznlró, *- Iigysuerű asztal,ossegéd voJtam í:s err_vv nreg
l]rneisz szagán nőttem fel o,dalrnza. Miktrr később, vánclorolnl
kezcltern, Hamburgbnn, * níjvólrykertben egy gyönyörű, ki_
nyílt orchideát sragoltanr n}§8, Arr& gtlndoltam akkor: nri-
féIe cstldavilág lehet az, nhol ilyerr virágok vation terernnek,
Kérclezósködtem €§ megtudtnm, hrrgy ezek a csodavirágok
Dél-Közép-Ámerikátrg.n teremnek, Ez az illat hajtott ide"
íJe mícsorls seenl"edéselren kellett kereszlülnrennenri Rá-
jiittem, hogy oz n világ egyáltalán ne§t c§üdüvilrig s a leg-
nagyoblt csoda itt is aa emb€r g nz ö keeének munkájn,* Ér htrgy íblyik itt az írlet? Nen vcszólyes a hely-
z,etiik?

* Letret. Ázon]rarr lsterr jelenlóle ós inránk megóvnak
minket a hajoktól"., Nézze meg erek$t a gyiimölcsiiket,
ezek nrincl {r rtli erőuk következtóben ilyen illatostk, ódesek,
egdszségesek" A Társaná,gol fl §z€retet törvénye kapcsolja
iissze s §i, a szer€tel lrefolyrlssal vtrn a környeífíre i§.

(Fol}tetjuk.)

,_, §;
*,:,_i.§o,.l
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Józsi bá t Józsi bá l t(ész az őrsi gyrtlés l
Józsi bd; No jó, Bunkó, adj egy ki* helyet, hogy lc-

ülhessek. Köszönöm, Hát hol ts hagy[uk cl a I X. törvónyt ?

Bíklir: Ott, hogy okosodik a gyerek, monrlja apuka.
Dc meglallorn, a Buncin nenr nagyon látom az okosodás
külsó jeleit.

Bunci : Ivlegállj, jössz te rna még hazafelé t
Józsi bá; I}efogni a csórökct, apróság t Nóeze mog az

ember, íolyton zsörtölődnek, Figyelem ! Megbeszóltük,
hogy a l;akarékossághoz önrnegtagadás kell és nzután a
péni:tári napló vezetését, amtrly egy cserkészfiírnál termé-
szetes. I(i jön most sorra ?

§cngrí., Iin seercl.nék mondani valamit a Bunci meg-
jegyzésével kapcsolatban, amelyet a baszontalan kiadások-
ról-mondott. Én azelőtt sokat jártam íel lVlarczell atyához

' .:j,l:.-,-

is fizeti a saabónak 1 1{sqloteket. §z valami nehóa .ügy
ezekkel a részletíteotósekkel.

Józst bá., Édesapádnt a szcretet és a kényszerűség
haJtja ennek a helytelen vásárlási módnak a karjalba.
A lógszüksrgesebb vágárlásokkal a családJa számára' norn.
várhát, míg összegyül rá a péaz, ezért. kénytelen adósságra
vagy részlotre vonnl. Ha egyezer lenne annyt nyugodt,
ktgdágoktól mentes ldeJc, hogy tnindent kützeüetne és
afien a7É az ö§§zeget, amelyet mo§t havonta részletekro
elílzet, tnlnden hónapban a takarékba tebetné, akkor állan_
dóan volna készpénze otthon és mlndent blztosabban él
olcsóbban vebetne meg. Mert az adórság karnatot eszlk
és a rósztotflzotésnúl a'kereskedö vagy lpbro* íel kell saá*
mít§on bizonyor többlotgt, tehát drágábban lut így az
ember mlndenh€z. Jól legyezzótek mog, ílúk ; tnkább
lemondaul szép tervekről, vágyakról és g}üJtögetnt, kupor_
gatni B pónzt- hónapokon ót, de soha adósságot nem csi-
úálnt t A magyar nomos osztályt ae adórságok törtók össze,a magyil középosztály pedlg rószlctítzotésoken megy
tönkre. Tlteket netn },eJt kényszerüsóg, mtnt ódesapát ;
nektek nem lehot adóssáctok soha l

ócsí.. Nekem van §gÍ takarókkönwom, oda kell be-
tennom minden megtakalított pénzemet. Egy óv alatt
egész szép ö§szeg 8yűl meg benne. Most is van valaml hat-
Yan pengőm; g táborozást egészen magqln ío8om íedezni
Cs móg íelszerelós klegészítésére ls Jut néhány pongő.

Józsl bd., Ez na8Yon ló. Cgak ne úgy takarókoskodj,
mint Berti szokta l anlkor megkapJa a hetl zrebpénzét,
annak a íelét rö8tön beteszl a tak'arékba; a má§tk íele
elfo8y hamarosan ds a bdtelío8y namaro§an e§ & l
kladásoknál is anyukálát
Icv könnvű íélrctennl és t

már a lo8ogyszerűbb

;i

i

4s tőte tanultam cgy nagyszeiű elvet a kiadások -ra

fokozat,ára vonatkozólag. Azt mondta : három c§opor
oszlanak a dolgok, ameTyek meg akarjúk vótctni mágu
velem; necessiie. utensilia és delectabllla. vacvis: sa

meg alí8rjúl{ yetctnl magukat
s delectabl]ia. Va$lls l szük-

Igy könnyű íélrctennl és t
kipótolja aat, amlt ő ,,n
pénze valr, mlndlg a hét
fillérl, amit a hét folyíillérl, amit a hét folynm{n, kóinény önfegyelmezé§sel
sikarül rnegőrlznie. Ez az lgazi takarékosrág,

kis állarn§egélyért.
ha anyuka kasszáJa
Aklnek hotl zseb.

oszlanak a dolgok,
velem; necessiie,velem: necessíre, utensilia és dblectalillta. Vagyis l szük-
séges dolgok, aztált hasznos vennivalók és végüI a haszon-
talanságolr, amelyek nélkül inyugodtan elleho! e, eryb,g,r.talanságolr, amelyek nélkúl'nyugodtan ellehet ae elnber.
Mindig fel kcll jégl,eeql mi mindent seeretnék_vennt. §a

)rü 8lvot e l{ladá§oK ran8-
mondta: három csoportba

iák vótetni mágukat

aztán'péneem váru- olsósorban tnegve§zom a szükségos tlol"
gokat; ha ezeket mind megvettem és még van pénzem.
akkor jönnek a hasznosak' és tisztán szórakozá§t v*gyákkor iönnek a ba§rno§alc ú§ tl§zián §zórakouá§t v§gy
gyönyörködtetést ígérő dolgokra csak akkor_ adok pénzt,
ha rnár a hasznosakat ís mind beszereztem. Evek óta pró-

Karegi., Ez mind szép. De hogy ls állunk tulaJdon_
képpen axzal a szomorú emlékű költségvotóssol, arnellyel
§anyl bennünket órákig kínozott ?' §anili ., Ez is a I X. lörvCnyhez tartozik. Mlelőtt valaml
olyan vállalkozásba kezdek, amelynél pénz ls íorog a keze-
men, először meg kell csinálnom s költségyetést. példóul
őrsl kirándulást terveeünk. Ponlosan össae koll írnunk,
milyen ktadásokra kell számítanunk ezzel kapcsolatban:
vasírtl jegy, éJJelt szállás, ólelmezós, betépőJegyek, borra-
való, térkép stb. Itt mindtg inkább magasabb árat kell
számítanunk és a várható kedvezótlenebb körülmónyekot
figyelembe vennünk, nehogy nagy csalódás érJen, A fasút-
nál például pontosan tudom, mlbe kerül, mert tudom,
milyen kedvezmónyt kapunk. De már az óJJell szóllós köriil
csak reménygbn vannak, hogy a Tóbtás plstb bácsi elhelyee
bennünket a szónapadlárán, de ígéretiln* nlncson róá;
tehát a köIt§ógycté§be íol koll vennünk az elszóllásolás
költségelt. Ha mlnden várható ktailÁst összeírtunk & át-
szómítottuk a résztvevők lótszámfua. akkor 20%-oL hozzá
kell csapnunk glőre nem látott klariárokra. És'aztón ezt
aa összegot kl kell hoznunk pontogan n rendelkezósre álló
anyagi eszközökkot: aa őrs kassráJónak hozzálárul4sa,
aegélyek, mog az ggyec résutvevókrb klvetett rórzvétell
díl segítsógóvel. Ha mlndez készon van 6g mlnden vá8,
akkor szervezhetom meg csak a ktrándulást.

Bik|ic: Igaz e7, Józst bá ? §anyi olyan arcot vág
ilyenkor, ha így magyaráz, mlnt az ezgrbgyéJizaka meséibon
a bölcs kádi, de móg a kádl tg tóvod a inesében, hát még
Sany! a valóságban. Tl is mlnden klrándulás előtt egy héteú
át folyton §zoroztok és klvontok ?

Józsl btt.. Nom emlékszel, bányreor összoülnok az őr§-
vezetők meg a raJvezetők ós a felüket összgdu5va, suttog-
n&k, írnak, veseekedngk. vitatkóznak ? Tl llvenkot ait
énekelltek, hogy: ,,Jól tudom, hogy rólam folylli a pletyka,
a pletyka, de a pletykn , . ." és ait kívánJátók, hogy -a jó
Isten ragassza le a padra az egész vltatkozó vezdtói társasá-
8ot. Pedig ilycnkoi költségvetést cslnálnak ós azon vltat-
koznak, hogyan lohetne olcsóbban klhoznl s §zámotokra
t,ervozett meglepetóst.

Btk|lc: ó, hogy aranyoznók meg e nyelvetoket, ha
igazán llyenért voszokodtek t Ezentúl, ha vltatkozó őrs-
vezetőkef látok. mlndil a vasírtl költrécre me! a borra-
valókra gondolók ór tliáelegnl íogok aÍOttuu. -

Józsl hd., Először ls most mtndJárt a §anvl előtt tlsz-
tglogiotek és aztán oló azt a cgrurát és ryorüík a szorzá-
!9kk9l, me_rt_ Jó órgl klrándulást crak ló Tr-öltúgvotós alap-
Ján lohet lobónyolítanl t

tegye takarókba azt a pár

pró-
bálorn eat az elvet kővetkezetesen lreresztülvinni és mónd-
hatom, ncm t}ántan meg. Ajárrlom, mindenki tanulJa
meg és próbáljon szerinte igazodni,

Józsí bá., Nagyon bölcs elv. Cse.rkószhez méltó. Aján-
lomo Jegyezzétek fel.

Btk|tc l DeJec-ta-bi-li-a. No, kósz. Cu_dar szó. l'öbbes
semleges nominativus. Ae ember már spórol,ni sem tud ítgy,
hogy lépten_nyomon a latin nyelvtanba ne ütközzék.hogy lépten_nyomon a latin n
Ezt spórolná el már egyszer valüzf §poTolna el mar €gy§zeT val8
lomtárában seobrot emelnék nekl.

valaki a dtákoktól. suívem

Öcsí.. Ami szakácsnénk, a Maris, na8yon tapasztalt,
bölcs asszony. Anyuka azt nrondja, hogy minden hájjal
megkent. Hát a Marisnak az a takarékossági olvc, hogy
mindenból a legolcsóbb miuősé8üt vásárolja, mert akkor
megdícsérlk, hogy milyen okos és iigyes volt, ylszont ha
drágán vesz valrimit. akkor rzidlák,'inint a bokrot.

, Laakó; Elmehetsz a Marlstolckal, Az én nagybátyám
b{rtorkereskedó. A vevóknek mindtg azt mondja:' Kéiem,
csak a legigbb mtnó§éget órdemes vásárolni, rnert az most
ugyan többe kerül, tehát cgyszerre nagyobb klartást Jelent,
de jobbqn szolgál és tovább tart és ezen betórül az árdlffe-
rencla. Be én azt hiszent, hogy a nagybácslm elva jobb, mint
a Marisó.

Józsi bá: Igazad van, I"ackó. Még ha egészen klcsi
dolgokról van ls szó. filléres kiadágokról, akkor ls Jól meg-
nóe-zétek, mlt vcsztek és inkább valamlvel magasabb árat
íizessete.k, dc vásárolnt csak elsőrendű árut drdemes. Jai,
gyerekek. ha erre rá lchotne tanítani a magyar társadal-
mat, dq nagy dolog lenne l].' Karcsi; Olcsó hrlsnak híg a leve.

Ferkó:_ Apuka rnindenl. adósságra ve§z vagy rószlet-
íizetésre. Es tnlndig azt mondja, hogy csak egyszer kl-
IábolJon a részletekből, soha többé adösságot nom csinál,
mert az megnyomodtja az embert. De aztán megínt lőn
{ szeptember,'be kell iratni a gyerokeket ós úJra ílzetésl
olólcget kell felvennle i azlán novemberbon öt tóükabátot
kell Óstnáltgtni egyszeire és biaony még másfól óv mulva

§ARoKBAN
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Ifuial{kfrl,
vnd vízelrgrr

*-**T."H;H*'"*r,1?*-::
,t hultánr- t akaróirrkról rnind*n pil l anat barr ]e keil seper*

ni n rázúduló vizet. Üt ráadásril jönnek ae ürvények, a lr,6|-

vnd.*btr helyekerr, rrt*rcrltlk szikl*íalak ktizött. a vjzlről kiugró
szík]acs{rcsoknál hírtelen etkap egy-egy csónakot az ör,l,Ény
s a szikták közótt ,pe}rtlykórrt fcrrgatja azokat. lvleri jaj
ánnak, aki a nrár scittródrl rls{rnakban e]lenkeeni próbál a

vlzze7, ha már elkapta a csótrakot, }eg4tctjebb gyonge ellen-
húzással sz*bad t,ari,ani az irányt, de akkor is * iliihöngő
l,íz irányálrurt"

§. §§Jl]:Zíj,J,
l}lrkirz&* a vinz*l .- §lontós "-" :lfentá.* - - ]!l*rtÉ.s

l)iiiriirrg a víz ntl<tr:rk esziinktre jlit a Werleni sarok.
lt rrcrnzttkiizi ttlnte|íi, a sok nózii éldeklődése. V.{i]yen má§
itten rltinílcrr. A bal,alrnas sziklaíalak eltakarják * partot.
slnbert ncnr lelret látrri. Ott, ruirtllr* nyilt, iilvaqias csatára
htvott vtllna a íolyó" ltt valahogy a]attolrtosan lesclkerlik
az erntlcrre rr tliihöngii v{z. mirrtha tanuk nélkü] akarná
őrükre elnyelrri" A kissé cscndese}ib lrei_ve,ken rlólra*nóha
lra]tani lehet egy-egy nótafoszlárt_vt, <ie aztán elnyotnja az
emtreri h*rrgot az elentek z{rgása. \'agy talán nincs is nrít
elrr.vrrrnni, úgyis feszült csendbe nrerevednek a dalo}ó ajknk,
Olyarr iitkiizeíelőtti íeszült csend keletkezik. Á tiuórsegi
előkéseitíí lrarc nroraját a vlz móIy ilübörgése hel.vettesíti,
Feszült ligyelern, kezclődik a roham, A csónakok trtlki*
törnek ae eilensí.ges viznek, Mindenki társait szemló]i.
vtjjon hol és nrell,ik t:sónak esik el először, Mindenki kész
a burulásra, kész a segítségr*. "r{ borulás gondolatál,al már
mindtnki megalkudott, Jaj, csak el ne sodorja az ár a
tsótrakrrt, csak javíthatatlarrrr! pozdorjává ne törjön a
lrönnyű kis liajak t l{ilyen szomorú lenlre kiesni a tcvábbi
küzdelernllől, csónak nólkül vagy srétszag§atott csónak,
roncsokkal távozni társainktól,

A csónakok egyrnásután tűnnek e] a szik]afal nögött.
Yajjorr milyen iát,várry tárul az újonnan {rkezők eié. Tán-
colnak a csónakok a szűk sziklaseorosban, mindenki gyors
píllarrtásokkai szárr"lálja a táríakat, De rnost nrintlra a
z(tgb víz bömbötése kijzül va]ami vezényszó hangzana:
ahol lelret, a,zonnal kikötni, menteni, menterri l * }Iírtel*n
liöriilnéziirr,k, eg5, csónakka] kevesobbet látunk s pár pilla-
nat nrulva avíz a]ól íeltűnik egy kajak fe}fordult ala}ja.

A legrosszahb pi]lanatok, mikor rrrég a víz nyonrása
és a mó§ ki nenr oldótlott hullámtakaró seorítása fejjel
le,íelé, a osónaklra nyomja az evezősöket. Milyen hosszu is
tud lenni egy-k{t pillanal. D* feltűnik kót fej s e5y* kar
a csónak rrrrát, eg_v másik kar a kajak farát ölelí át, }Iír-

l.dú}r nleginyugvás, *vezőstirik sza'bályszarűen visclkctltek.,A men-
l,ési rrrunkálat azonna] a legfcgyt,Jrnezettebben indull meg, Á l,aj-
tókzó, títncoló hul'lálnokba,no a még tentebb ]évő csóna}iok azonnal
a vízlrtx lévők ftllé eveztek, a rrrár leijebb lóvő kajakok a huilá*
rrrokkai és veszóilyel nrit sern Liirőclvc, azorrnal nregírrrdullak és
teljes erővel küztlve. igyckczl.ek az árrai szemberr fentt.artani
nagukat. Yalóságos rajvorral kdpzőttöt|. Á sziik szolosban a csó-
rrukok vadul tánr:oltak ós nagy óvatosságrrt igényelt, htrgy azok
az iissztlütközés miatt fell ne brlruljanak,

"& felftlrdult esónakot, a rncredek. part- felé sodorta a vie"
A kajakba kapaszkodó tár-
saink, g_varló erejükkel,
szintén a part feló ígye-
keztek azt ierelni, A :ná-
sodevezős most a mere<lek
sziklába kapaszkrrrlik, a
veu ércvező§ is fgy óles
sziklatsúcso,n ál l. Megköny-
rryehbülós. ile ebbcn a pil-
lanatban tnegint tomboló
}rullánr vág végig a parton
* a másodeveziist pehely-
ként szakitja [le a rnr:re-
rlck frllról.

Tilváirb !Azonnalmeg-
ki'zt lítetli az rlszót !

'lirbb kísérlet, de lrri a

kajakokat --, a legrragyoblr
erli{eszítés o!lenóre 3*--1
r:rrl-rel a kinyujlott kar
távtliságárr kívtil sodorja
ae ár, §e§{ít,séget rrem turl
nyujtani. Kéi sikertclcn
próba után a lrarmadik
kajaknak sikertil a vizben
sodródottat rnegközelítclti
s pár pillanal, mulva a csó-
uak frrrába kapaszkotló
emberi test rragy ellenállás-
sal terlrelten küzködve a
part felé ktizeleg a l<ajltli,

Feltűnik a hrrllámo'k-
barr lrárrylrolódó felfor<lult
csónak. Iiót kajak utánl
veti magát" §gyik t.ársunk
nrár a parton vatt, a má-
sik egy kajak farába ka-
paszirotiik, Menthetj iik már
a csónakot. A víz clübör-
gése közben ntegint etnberi
kiáItás hangzik, Vajjon mi
történt ? §íetrlerri, men-
teni ! Á |ggjobban t*jtékzó
hrrl}ámokban íeltíinik egy
f*j, majtl a hatalrnas, dü-
börgő örvények pillanaton-
kérrt víz alá nyomják. Mi
tiirtént ? A vezércvtzős az
éles sziklacs{rtlson áIlva" a
csónak orrára erősített kö-
telet fogta s egy hatalmas
hullámírr oly dűhösen se-
perte rrégig, ol_v ellenállha-
latlan erővel ragadta ma*
gával a csónakol, bogy társurrkat a kezében lévő kötólrrél fogvré
hatalmas lvben a legvattabb vízbe hajította" Vissza a sotlrócló fet,
fordult csónak mellői. elsó az ember l Ae el{rszot,t csónakot márfordult csónak , elsó az ember l Ae elúszot,t csónakot már
csak'egy kajak üldözheti s egy trtítársunk bathatós segítségével
sikerült azt megmentení. Teljes csendben ftiiyik a küzdelen. Meg
kell köze]íteni az úszó lársurrkat. Á csapzott haj fel-feltűnik s aztán
megint örvényekkel kiizd. Kipró}rált tlszilra, f e.gy elmezett léleki ettn_
]ótre varr szükség. Kajak és rlszó egyíormán küzd. Megint, csak néhány
centiméter távrllságba soriródilc el a csónak. Yissza l Ujból ]<üzdeni
az árra]. Egyik kajak orra végre közvetlen köztlébe hatol és ae
rlszó karja rrrár a kajakon. * Partra ! -*, Minden rendbcn t
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Az úszás, a7 e§u?.és, a léie,kjc}errtót nagyszerű próbája vo.It.
Mjndenki r:sak lársáí félti, ar igaei felebarát a bajban mutatkozik
meg. §zóp, n€nte§ őnfeláldozó lársn*k l=lizorryult mindenki, }1ár
-rnintlerr a partolr. Csak partraszá]iás utárr vettük ésare, lrogy a
sziklák és kajakvasalások kisebb-nagyrlbb sórüléseket rrkoztak, A
selreket azonrral fcrtőtl*lrítetlttik ás sterilkötéscket alkalmaztunk.

vI. pllJ§Z§T
{itrnos esöbgn "-* Klelu-§elítlngbon

nuNDENT il§znlr

Nedves rtrhórc e$/ ké,

vés VlM-et szórunk €§

rdgyo§Óvú tisztítig tlz

csapások, hajolnalr a kormán_vlapátok s a tutaj hirtelen a
vízfolyás irányába fordul. Recsegnek-ropognak a gerendák,
min<tegyik rlgy mozog, mintha a szegek, kapcsok bilincsei*
ből szabadulni akarna. De hiába, a faalkotmán_y gyor§
tempóban rohan a vizen lefelé, az elő-előbukkanó nap-
siitésben. Rohan, száguld a víz. minrleglT e egy-egy szikla
üti fel szögletes fejét.

Nlinclen pillanatban rrrás kép tárul elénk" Á természet.
csocláIatos rendeeésében a szililák, örvények együtteséből
hol az egyík, Irot a másik enrelkedik ki döbbenetes szépsó,
gétren. A kormányosok feszülten fígyelnelt, keményen
rlolgoznak. Áz etől lévő most hirtelen lecsapja a kormány*
lapátot, felkapja csákányát és felénk rohan. Biztos ugrá-
sokkal a tutaj közepére ér és csákányát egy hatalrnas len-
dülettel egy gerendába vá,gva, mindkét, kezével bele-
kapaszkotlik. Recsegés, ropogás hallatszik. A tutaj clejc
pillarratok alatL vlz alá kerül, a rázrlduló hullámok sálya
alatt nreg-tnegbillen, a középső geren,dák héeagaín szét-
ztlzoLt hullámok fehór foszlányokban törnek elő.

Ugy érzi az embern nrintha élő ellenségek lelkük e6ész
haragjávat lralálosan küzdenének, A viz csatakiáltással
tör a sebek fájdaltnátót nyöszörgő, klnlódó faóriásokra.
A Flösser-Friedhof táncoltatta tneg az rrtazókat.

}.{enrsokára a merler mind jobban szűkül. A mereclek
sziklafa]ali mfu csaknem gótikus ívekbe borulnak s a §
méternél alíg szélesebb ívekhez egy 6 nóter széles tutai
közeIeg.

K(izbcrl ragyogóalr kisütij,tt a nap. Millió gyémántcsepp csillo-
gott a páfrány ós fenyő.
ágakon, Egy közeil gazda
meteg konyhájábarr melen-
getttik a 6*-7 fokos vízben
elg{mberedett tagiainkat.
Cserkéseeilrk a rtivid pihenő
uián azonnal tovább akar-
tak rnenni, jobbrrak láttuk
azonbqn az éjszakát ked-
ves házigazdánk barátsá-
g<ls és főleg nreleg széna-
padlásán tölteni. Reggel
loválrb ind.u]t,unlr, az ég
egyre horult, a hideg idő*
ben fogvacogva eveztünk.
Ncmsokára zultogó hideg
oső szakadt reánk. 

^xtillnos eső kérlellretet]ettül
útitársunkul szegőclött.

A sellők is mindegyre
r,lborítottak lrennünket,
tnrrt az {rt legnagyobb
selliiin most haladtunk ke-
resztül,

A hideg esíiben tag-
jaink kezrltek teljeserr el-
gérnberedrri. F'eltétlen ki
kclltltt kótnünk, mert ki
voltunk téve a meghúlés
lcszélyének és az esetleges
íelborulás esetében elgém-
Ircrerlett tagjainkkal nem
1urlt,unk volna a }rullárnok-
krrl ntegküzderri. A legköze-
lclltri köeségben, Klein-
I{tliflingben partra száll-
tunk s egy vendégfogadó-
}lan szobát béreltünk. Á
tíz veszedelmesen áradt,
a7 oső zuhogott, Vajjon
h<lgyan tudjuk folytatni
uíunkat. Már 160 felett
voltavízállás sóppen
ezután következik az
ilyen vizmagasságná] tet-
iesen hajózlratatlan Flös-
ser*Freidhttt", ,rá tutaj-
Ietnető".

vII. F,EJEZET
Tutaijat az Ennsen. * A

tutaitemető

[}gy látseott, et kell
útitár§unktlak mentő ötlete
ae utat ! A parton éppen

Pontosan fói 7*kor
kajakjaink mellett
üldögélünk. A három
tutajos még itt-ott
javítgatja, }ratalmas
szegekkel, kampók-
kal erősítgeti úszó
járóművét. A kor_
mánylapátokat lneg-
megpróbálják ós ae-
után várakoznak.
Yárakoznak a Gross_
Reiflingből mfu ko-
rábban elindított két
társtutqira, mely 7
óra elótt néhány
perccel merretrend-
szerűen be is fut s
közvetlenúl mellet-
tünk köt ki"

Ktlrnrányosaink
az {rjorrnan érkezők-
kel néhány szót vál*
tanak és már indu,
lunk ís. Lazulnak a
kótelek. Olclódnak a
lánc,oksatutaj ele-
jével a víz folyásá-
val szemben §zaba-
don áll. §rőa evező-

YIn

(Ilzen e,ilik íolytrrtása 2ü, rrldalon.)

Et

i

I

aljÉ éIi szenliinL

hagynunk a vjzet, Egyik kedves
támadt ; tutajjal kell megtennünk
át:srtlnak egyeí,

Á Jraíalnlas gerendákbó} kialakuló vízijárómü ópítőívei csak-
hama1 szóba elegyedtünk s megkönrryelrbülten sólrajtottunk fel,
mikor pár sc}ri,llingért hajlandók vo]tak €gé§zen Auig, az Enns
torkolatáig száIli,tani benniinket" §stére elkészült a tutaj, már
viszi is a vlr. a trllsó part felé, a hivata}os kikötőlröz és intlító állo-
rnáshoz, Kikötnek. Láncok, kötelek tartják fogva a gerendaalkot-
mányt ds a hátán szóp sorjában a kajakokat" Reggel fól ?-kor
indtrlhatunk,
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A ll. cserkészkerüleú 1937. évl
keríileti céllövövcrsenya

Ápritis hó 25-én, vasárnap iartotta úr€§ a
ll, cserkészkerület cóllövóvotsenyét Miskol-
.con. §redrnények a következók:

cserkészcsapat versenyben első lett a mis-
kolci 202. sz, Örvénykö cs. c§. veí§eny-
s§.apaia 1102 ponttal. Második az e§ri l54. sz.
Qobó István cs. cs. veí§enyc§apata 1076
rponttal,

Öregcserkész csapatversenyben első lott
a miskolci l94. sz. §zéchenyi István öres-
cserkészcsapat veís€nycsaipata ll35 ponttal.

Ií,iabb cserkészek egyéni versenyében clső
,lett: báró §chöaberger §rnö, a mezökóvesű
t?7. sz. Törekvés csapatbeli cserkész, 88
,ponttal. Jttósodik; Goóts §ándor 202. sz.
Őrvénykö csapat,beli cser ész, 8ó ponital.
tlarmadik: Ounya Pál ?48, sz, Yas csapat-
beli cserkész, 85 ponttal.

Róver cser!észek egyéni versenyében
€l§ó |ett Kwaysser Béla l54. sz. Dobó lst-
várr csapatbeli cserkész, 2§9 ponttal. Máso-,dik: Dobrányi Qéza 2l3. sz, csapatbeli
,cserkész, 257 ponttal. tlarmadik: Bartha
Zoltán 19, csapatbeli cserkész, 253 ponttal.

Öregcserkészek egyéni versenyében elsó
.lett Dargay György 194. sz. csapatbeli öreE-
cserkész,, 259 ponttal. Második: Facskó Jenő
248, csapatbeli öregcserkész, 2S4 ponttal.
tlarmadik: Lövey Zaltán l94. csapatbeli
őregcserkész, 2§2 pontlal.

cserkésziisztek és se§édti§ztek esyéni
verseny,ében első tett vitéz Breanay Laios
106. csapatbeli cserkésztiszt, 236 pontia,l.
Jttásodikl Salamon Ferenc 7§0. csapatbeli
vezelő, 23§ ponttal, tlarmadik: Tóth Béla'?§0. sz. c§apat. 232 ponttal.

A tó. orsz. örgvszetől iábor naplópályáae.
táüa}, oíedmónyo: l. Molnár Elek, 242. cs,
.cs, (20 pencős díi.) 2. Pogány László, t5. cs.
cs. (l0 pensól díj,) 3. §zomori János, 197.
-cs. cs. (5 pen§ö§ dlj.) 4. Reményi K. András,
tsl4. c§. cs. (5 pengős díi.) s-l4. helyezet-
tek (könyviutalomban részesültek}: szabély
Mihály 935.. Végh László l5,, Pál István t5.,
Kocsár Károly l7?,, 3z. Kocsárdy János 296.,
Satehlo Zoltí,tt l9., Boromissza Jenö 14,,
Cönye Lászl.6 3l4,, Nagy Béla, lVinkler
í-ászló 85. 15-26. helyezettek (könyvjutal-
mat kaptak): Szamosközy Zoltán t5,, tlmer
Nándgr, Oyenis László 3l4., Marosi Miklós
'l5., Kiss Ferenc 37l., §omsich Péter 85,,
l§za,bó Oábor 15., Lászlólalvi Zaltán 24ő,,

Ittrajer Antal 126., Ste§míiller György l8.,
Bajnok lván 15", Szecsvay §á,ndrlr 1§. csa-
,patbeli ,cserkészek. Áz l. csoportba ,került
méc, 72, a második csopottba pedis 12 pá-
|vázat. á, budapesti ós környókbeti pályá-
zók naplóikat és nyereményüket §zemélye-
sen vehetik át a Cserkészházban (Bpest. V.,{
Nagy §ándor u, 6. lL cm. 36) hétfön, szerdán*,
és pénteken d. $, r1*-7 óra között, Vidúkiek
nyeremónyét postán kiküldöttük,

Szépon szergobltek e cserkészo} az Áru-
nlútavágár |§oltslml §zlndarablábsn. A
Budapesti Nemzctközi Árumintavásáron lés-
oltalmi színdarabot ínutattak be, A szerep-
lök és a rendezók között saóp szárnmal akad-
tak cserkészek, kik kifosástalan jó munkát
vágeztek, A vezetést Szabó Zoltán dr., la-
punk mu,nkatársa, 4. Bik cst. látta et. (A kép
a légoltalmi,,sztnpadot" ábrázolja.)

üyakorlóórák a l(özpontl Vlzltelepon. A.
,központi yízitetepen idén is a rrnult évhee
kópest rnirrden vasárnap ü e. fél 9 órától--*
tél 1.1 óráie vlzicserkész kiképzést tartunk;
rninden vasárnhp más és más társyköóöl.
Jelentkezni a he]yszínen kel,| alka}mankó,nt
regget tél 9 órakor az iroda elött. Felhíviuk
a parancsnokok és vlzivezetők figyelmót.
hogy a kiképzésle gondot fordltva,. ne mu-
lasszá.k el ezl az alkalrnat sem kihasznÁ}ni;
amenrryiben nagyobb csoport kikópzésére
lenne szükség, &z a,lábbi ctmre jelenisék egy
héttel e,lőbb be. Or. Ea!ásfalvi, XI., üel,!ért-
tér 3.) Idó- és tárgy,beosztás: 1937 június hó
6. Ladik (evezés, kormányevezé§, alápiogal-
mak). 193? iúnius bó t3. Ladik (moináreve-
zés, csáklyázá§). 1937 iünius ,hó 20. Lad,i,k
(vontatfu, nr,entés ladikkaD, tPeZ iírrrius hó
27. Ladik (álialános gyakorlat a íentiekból).
1937 július hó 4. Örsihajó (evezés, alapíogal-
mak),1937 július hó 1t. Örsihajó (evezés,
kormányzás). 1937 július hó t8. örsihajó
(evezéa. ki,kötés. vontatás). 1937 július hó
25. Őrsihajó (eve2és, ált. gyakorlat akadá-
lyokloD. 1937 augusztus hó r. Kajak (beszál-
lás, alapíoga}mak, evezés). 1937 augu§ztu§
hó 8. Kajak (evezés, mozdulatok, csoma8o-
lá§), 1937 augusztus hó 15. Uszás (kezdók és
ha,ladó'k számLra kraw,}). 1937 aügu§ztu§ hó
22, Ladik (evezés, alapiogalmak, kormány-
evezés). 1937 ,augusztus hó 27. Ladik (mol-
nárevezés, csáklyázás, gyaikoflá§). Dr.,Balás-
lalvi (iss Ferenc s. k., orszá§os helyettes
vlzivezetötiszt.

Vlzlverseny ö§§zol & Ylzltolepen. l. 1937.
évi szepternber hó 4, és 5-én or§zá8o§ őr§i
portyázóverseny vízicserkészek számára.
Tudnivalókat külön körlevélben közöl-jük.
Általános tudnivalók: Nevezések bekülden-
dók az orsz. helyettes vlzivezetötiszt clmére
(dr. Balás,ialvi, Cserkésááz) 1937 aucusztu§
15-ig. Versenyen i,rrdullntnak a tover, vala-
m,int az óregcserkészörsök. Á ver§eny taít
szeptember hó 4-én szor$bat d. u. 3 óráiól
vasárnap d, u; 3 óráig. ?, 1937. évi szepttm-
'ber hó l2-érr, vasárnarp akadályverseny vlzi-
cserkészek számára. Nevezós beküldend6
a íenti clmre 193?. évi'augu§ztu§ hó l5-ig
Tudnivalókat a te,nt írt körlevélben közöl-
Jük. A verseny tart reggeJ 9 órától d, u. 3
óráis. Iddulhatnak a rover és öregcserkészek.

* §ox PÉNZT TAKAniT ]ttEo, hr logrlt
Automenth száíaú logkréuporral t|gzlltla.
meít §gy prattlku* alü.mlnlun szóródoboz
t.r1.!ma hónepot|g tart. Remek h.btéD2ő-
dég, ragyogó tlszta íogak. Aütom€nth .* lo-
gst morrt. Ys8yen móg ma. öröme tosz b9-
lőle.

{,,Kata},kal vgd vtzeken" c. ctkk lolytatása a 17. oldalról,)
Bz a hely a Gro§§-Raminger Scblucht. A meredek

falak előtt ttltóan emelkedik ki egy §zikla. A víz pedig
úgy roban rá, mintha ha:agosan félre akarná lökni. A szűk
szoro§ban szinte kísdrtetie§en tűnik el a nap§ugár. Az
.enb€rek a kormánylapátokra vetik magukat. De vajjon
mit akarnak, hisz teljes €róból a tiltó sziklára törnek. Már
,csak rréhány centiméter. §zinte hallja már az emb€r a
|szétütött §zálfák robaját, mikor a tqitékzó ár hirtelen
Jelkapja a tutal orrát é§ közvetlen a §zikla nellett dübörögve
|rohan eI a faalkotmány. A tutaj baloldala ebben a pilla-
|natban rnár a mered€k kófalat §tlrolja. Néhány horzsolás
|árán megszabadultunk a meTedek paft mindent összeztizó
l ütésétől.
I tassan csendesedik a c§atazaj. Mint hangtompítóval
íelszerelt párányi gépfegyverek, {rgy kattognak a íényképezó
gépek, mozdulatlan képekbe merevítvo a gyönyörű élő
tájakat. Közsógek tíínnek íel: Reich_Raming, a pompás
ola§z. typu§ú §teyr, most a karcsít Steyr autók szülóvfuo§a.

A víz gyoT§an, de szelíden fut. A tutaj a part felé
,€vez § €gyik kormányosunk a partra ugfik.

Lassan tűnnek a tffak" Enns városa következík. Köze-
ledik a torkolat. A szil4i, dühöngó, több helyen alattomos
§nns,megiuhászkodva ömlik az öreg, de itt még elég fiata-
losan rnozgó Dunába. A torkolat közelében Au, a tutaj-
kikötó. Az Inn-§alzach é§ §nns vüón lehozott faanyag
.találkozó helye. A kís tutajokból itt hatalmas ntéretú

alkotmányokat ácsolnak és kis faházikókkal hátukon,
méltóságtelje§en íolytatják írtjukat tovább. Fel-íeltűnnek
néha a budapesti partok között is, ahol ,mfu annyi§zor
néztünk utánuk, valami csend€§ vágyakozással {rsznak a
§zálfák s rég elfelejt€tt, §zép mesék zsongnak a lelkünkben.

Elb{rcs{rzunk a faórlásoktól, kísérőinktőln a bátor
hallgatag tutajosoktóI

Csónakjaink megint vízre kerülnek, de nem kötözzük
már le hullámtakaróinkat, nem vizsgáljuk már az aptó
réseket, a Dunának már ió ismer6sei vagyrrnk.

Csendesen, nyugodtan álmodozhatunk. Kísérnek emlé-
kükkel a hatalrnas, hóborította hegyek, a sziklaóriások, a
bájos falvacskák és még mennyi errlék, amik pompásan
jelentek me§ előttünk, hogy azután tovatűnjenek a víe
zt;'gás", 

^z 
Qvez6 ütemes zenéie, a hideg e§ő permetczé§e

közben. Tovatűnt az elemek zírgása, a gyilkos víz kavargása,
a bid€g eső okozta fázó didergésünk s már az öreg l)una
nyugalma é§ a meleg napsütés íogad. §{ilyen jó, heigy
mindnyájan meg tudtunk térni aa öreg Dunálroz, Milyen
jó, hogy a, kopár hegyek és dübörgó örvónyek §zép§égének
emlékét nem fátyo]ozza be valarni §zomofú§ág.
. Hálát adunk, bogy elértük a huánk felé hömpölygó
folyót, lrogy megküzdöttünk a yadvizekkel, hogy ö§§ze-
tartottunk, örörnet és nom pedig szomorúságot, gazdagabb
lelket ós nem pedig veszteséget hoztunk 
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nagy§ze.rú §ondolaia mindsn §§eíké§zt bol-
doú- iasa,lünr$l tóltött el. Érthetó is. A rna-
gyar cserkészet npgyedseáaados éleio atatt
a,lig volt ilysn hatalínas Eondolat, mely a
cserkésziíiú,sás egé§r egyctomét egyetlen
leüres tömeggé egyesíthette volna. Hsy hó"
lrapon át hatmincezer ,csorkésa úira éli a tör-
tónelmi Masyárország dletének mindeu lelen-
tós rnozzanatát. §zer óv mfuden dics{lsóge,
gyötr6 fájdalaa ke! életre s ruár mo§t érez,
zük, ,hocy a leszürbető tanulság igen hatásos
eszköze lesa a rnagyarabb rnagyarrá levés-
nek.

A jllagyar-Lengyel Cserkészkör tel'e§
.ereiév§.l akar bekapcso!ódni ,a3, rrrszágos
,cíozga,lomba ós megvalósltásái a határokon
tlilra is kiviszi.

ítiitdannyiotok emlékezetében eleve§en ól
.mér blzonyára a spá,lai táborozás hihetettert
nrelegsóge, *meiyben a két íacy ós azonos
melptóbáltatásokon keresztüknent nemz€t
íiai találtak egymásra. §z a mély §zer€tet
:iltlítla a Magyar-Lengyel Cserkészkóíi afrp,
,,hosy ií,{ius l7-én, l. Ulászló kotonázáxáuak
évlcrrdnlóján, országszertt l9ngy§l-magyar
történelni tábortűz reudezésére hívja fet
fisyelmeteket. A két nemzet közös esemé-
nyeiböl elég emllteni azokat, melyek I. Endre,
IV. Bála. Na§y Lajos, l. Ulászló, Báthori
István, Rákóczi, Be,m és Dembinszkyhez
túzódnek, Eze,k közül még kiválaszthaijuk
azt, moly ai*pjáu.l szolcálhat a közö§ te§t.
véri megem,lókezésnek,

készülietek erre cser-kése gondossággal,
íneít a2 esyik állomása anaak az útnak, me.
.ryet nemzeti, céliaink fe{é ,káll tennünk.

D.. Lalaío§ Lí§zló

Jl lla0yar*lon§yol Cserlúsrtür
Tozol0§Ü§Únor Lsn§y0l0nri0b0l
0rlozgtt lgrolom0l úríg§ültünl...
hosy ,lensyel iestvérefurk ószinte lelkese-

déssel karoltá,k fol és tetiék magukóvá a tlen-
8yel-magpar baráti együttmüködés eondola-
tát. Mindeníelé ,mecindult a Magyar-Lengr.cl
cserkészkör szervezkedése. lsmerve a len.
gyq} kitartást és akaraterót, remélhetó, hogy,a két nemzet csérké§uei között rneelevö
úracyiokú tokonszenv € §zervezetek §esítsé-
8évei hamarosan órtékes eíódményeket loc
hozni;

... hogy hasonló megéftés§el és örömmel
rrendezik meg július 17-én minden ,len,gyel tá-
borban a lengyel-magyar történelmt tábor-
tüzet. Ennck igazi telentősését úsy érthetitek
pes, ha tudjátok, hogy nem kevesebb, ,mint
kétezet csenkésztáborban, a Kárpótoktól a
ikeleti tenseris iog iellobogni a tábortiiz. hir-
deive a bennünket összeíllzó történelmi kap-
csok i§azságát é§ nernzetoikegybetartozandó-
§asát.

.. " ]ho8y a ,lengye,l vlzicsorkészek a Na-
locu tflvon rer,dezik közös nyári nagytábo-
íozá§ukat, ahonnan bejárják csónakíaikkal
egósg Lengyelorszác, vlzllálózalát. Erre a tá-
torozásra sztveseí várják ma*yar testvérei-
}et" Bövebbet a Magyar-Lensyel Cserkész.,kör vezetöségétöl tudhattok meg.

íIiitdi qa,?Ár
tlúto6 Ez6rko§zt6§6gl hir§zolgúlatn rcleutl:

§rlal, ds nagyon ré8en úen ért€§lt§tt§lgt
b§nnoi€keú, §d tá§zül i c§9rkó§z§[ vt§ze-
delmére, ml lórtyog, lő a §z€rt§sztö§égl
tonyh*í, A,mlt vnlsnlkor régon loleíictt§&r Bocttort lslep|ezö rlsortomban, rz mo§l
rnltd megvalósultt Naty rggény lstt a
,,Feket§ Boc§kor"-bóll Csomó úl €§enóny,
ú| szereolö korült bele ós benro yaí r? oí-
rzúgos Lémha|sza egész telolyása. úsy áml
A Frrnklln Tárrulat adla tl, óm láldalom,
arl rliáí neu xikerü|t klólumlálnon, bory
mlkor. Én azoaban n§m szért vagyok tlr-
langóg, ho8y ezt ls mg8 no tüdlsml iieglér-
dezen a legközeIebbl könyvkorgsledósbcn.
mlkor letz ttpbgtó. tla van ;ütnlvalótol, tl
|s lgy cgelokodtct, rnort 6t blzoüyára tüd-
tákl lluh, allg v4rom már a íönyycl. báf
múr laDor8§thrtíiltí, hlsz annyl lelandbr
vltt mtnket a ,,Fetete Bocgkor" óa gz nosl
mlnd bgnne leszl

Nemzetvódelnl pályázat vlzlvezelök ré-
szére. Az alábbi clmrnel prilyázattlt lrunk ki
vízivez;etök részére:,,Hogy k*pcstllódhat
bele a nemzetvédelmi ,munkába a vízicser-
készet és rmik annak gyakorlati megvalósí-
tásának elöl*ltéielei és módjai?" A pá,lyá-
zaton résztvehet íninden víúvezeiö és vtzi-
munkát végzó öregcserkész, a'ki 17 éves el-
mult. A pályáret hatátideje: 1937. óvi lÉnius
hó 15 déli lá óra, Á pálvázal az alátlbi cimre
küldendöl Dr, Ealáslalvi Kiss Ferenc orsz,
helypttes vizivezetöti§zt, Budapest, Nagy
§ándor-ulca 6, ,Cserkészház. A púlyamunka
lerjedelrne maxitná§san 8 oldal séppel fól-
hasábosan lrva. Jeligévet ,láiandó e'l, mely
városnévböl és egy ötj€§yü számból á!!.
(Például: Kassa 19.357.) A pályázri neve,
teüjes ci,me, c§apata és beosztása a palal}c§-
nok láttamozá§ávarl együtt borítékba zárva
esyidejü}es bekiildeudó. A boritékra a pálya-
munka Jelszava irandó! .A ,pályázetokat {
tacból átló ,szakórtőbizotisás birália eI. Aa
6.rtékelés 1--8 egységcel törtóúik. Dí,jazás,:
l. dij ón pengö. lI. díi 4t} pengő, lIiI. dlj 2S
pensó. A nyeíte§, valamíni a dljaaott pálya-
,muakák, közlésének jogát {ormtartjrrk.

,,A tltokzato§ ldegen" cínrmtl került az
elsó nnagyar bűnüsyi iilnr bemutatasra. §o-
kat szerepelnek benne cserkés2ek, kiket a
közönség rögtön rokonszenvébe fogad.

A peta§z€ntlórlncl 947" §z. c§. c§. irodalmi
e§tét íendezett a Munkaiskola nagytermé*
ben, A szereplők saiát szeraemóny.eiket ad-
ták dló.

l0 larnbof§ore készülő norvée cserkész
keres a rmagyar ja,rnboree c§€pa,tból e§zpe-
rlntóul tudó ,Ievelezőt. Címe a Cserkész
Eszperantó Körnól tud,ható meg. (Budapest,
V., Nagy §ándor-u, 6.)

Far'kas Lalos dr. csa,rrádegyháemegyei
§zerpap, cserkészparancsnok, máius 6_án
mutatta be e}só szentmísójét.

Az Eszperantó Kör vendésül látia a Ma-
gyar,Esz,perantó §zövetség ífjúsá.ci csoport-
iái és bemutatta nekik 

^z 
l93a, óvi södöltóijamboreet vetíteti képelcben. A képscrozat

az elóadás előtt érkezett üssza Észtország-
bóí, ,hol a kör észt ,l,evelezöi töb,b üelyon
bemutaiiák, rnajd N orvégiá,ba .küldték to-
vá,bb. Á ,magy,ar törtérrel,mi táborokrót ,kikül-
dött eszperanió nyelvü iudósltás ,lengyel ós
fi*n lapokon ,klviil a norvég cserkésalapban
is megielent. A kör elhatározta, hogy támo-
§a§a a Magyaí Eszpera.ntó §zövets6g ífjú-
sági csoportiának magyar íemzeti .rnunkájót
ós előrnozdítja, hogy minól tóbb magyar ifiú
tuüon .az e§zperantó nyelv áItal külfüldi
barátokat szerezúi. Aki a munká,ban ré§zt

lceresrl 3§ év alaít
rtlághirüel tetlek!

Ee is t§a:olia, hogy a2 g§ésl
viláEon §ok millió ember az
Aspirin-tabletták h atásá val min

őE meE volt €légedve,

!,Ia fáidalrnai vannak vagy me§-
hült. bizzóh tehát Ön is á beva]r
Aspirin.tablettáltban a Bayer.

Ma3ylr gyartmíny !
Gyóiprertárakban kaphetó !

kiván ve,nui. közölie cím,ét a kör titkátával:
Bencsik l§tváJt. Budapest. VII., Hársia-
utca 59/b, Diákok tláza,

LAP§zEnLÉ
A ,,Tükör"' ffáj§§ l-i számában Dékány

Andrásnak, a ínegyaí Jarnboree-csoport
sajióveaetőjének icen órdekes cikke jelent
rneg ,,tlo§yat készül a Jamboree" clmnel.
Megisrnerjük be|óie mi ,mindent kíván ecy
iilyen 20*€§ ezer liiből á!ló tábor s hogy
micsoda elókészítést igényel az, hogy rövid
két héten át semmiben ne legyen hiány,a a
Éáborozókuak, Érdernes eloivasni, mert leg-
a|ább értékelni tudjuk utána azt a r€n§e-
teg iáradozást, alni átín q .jamboreenrészt-
vevők boldog. gondtalan időket nyetnek.

Cs erlcéserm un l§ aíűb a r
tegg íultus 7-íöI o.ugu§aíus |7-1g cr Eörr{rönyllen l

Olvasd eI flgyelmes€n a Fiatal Magyarság és a Yezetök Lapja közle-
ményelt. Jelentkezési lapot szíves€n küld az Öregcserkész Központ,
Budapest, Y, Nagy Sándor utca 6.

-B
AAYnhL.\R
rpírín ér q

A meredek
leiíő

ye§?§delme§§é válhat, ha &

vllágítás kialszik" De a BO§CH
kerékpárvilágításnál eu nem
fordulhat elő. A 4-szeres kap-
c§olású BOSCH-fényszóró tel-

|es biztonságot nyúit ! _

Gl BO§CI{ÉlILtlrn0I0§
l(erókpárvilágítás

A, ortzágog cgerkégz éüövó vorsenyról l€8közelebb sámolrrnk be ! n
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2. Batűrojtvények
(lrlegíejtóse: ll) pgn{.}

&.

201 nótám vant

b.

I(Ép iósaertzánr

c.

, ilÚnrcx z§l6il{}ilD

Pályázaí l
Ké§uta§€tg* korgsziíottvónya! A vlz§riítt§

ér lücgőlegos rorol tórdósglt éa íelclct§lt
kell bcküldsnl. (KtilOu nagy lutrlmrtlll)

A rnáj, l. lrámban közölt r*it.
vénylk me3fcjt6rc:

l. üondoljunk az anyák napiára.
2. §z.ékeslchérvár,
3. Kétszer ad, ki gyorsan ad.
{. Kondor,keselyü.
5. Oltó, ásó, tábrrt, sáiot, siniór, játók,

sa}k, vasíriacska, hoí*, káriyakirály, cukor,
bokor, villanyszék, cserkész. orsaágalma.

6. Nacy idők, nacy emberek, Ezer veszély
közt. §emzetör. §siltaghullás.

Iutelmazottek.
l körryvosomogot nyort: Cslkós István,

Pécel.

A Cserkórzboll (Budape§t, V., Nagy
§Ándor-u. 6) ülát nyerta: Doák Béla,
Zlrc és Dózsán- GábÖr,

15 drb müvószt klvltelü builapostl í6ny-
kópet ryort t llámori Györ6y, Il4kosllget.

t drb ksrolezgtt k6pot (Hoííman Fennc
képkefttggdrőbdl, Budapest, IV,, Gorlóczy
utca 5.) nyort l Dolleman János és Dom-
bay Ferenc, Budapett.

l*l könyvot nyert: Fricd István.
Sárvár & Fecsko-őrs, §zolrrok.

P drb állotkertl bglópülggyet
Czukor B'erenc és Novók Cézár.

try§ft !
Bpest.

A Csorkógzbolt ű|iit nyerte : Huszthy
LászIó, Gyór és Kerekes Ttbor, Gödöllő.

l ilrb lotóaqunroü íolvótslt (készíti;
Dískr]a h Tdrsa; Budapest, VlI., Rákóczt
{t 18.) nyert: Pekány György és §imon
Gltrla, Budapest.

S eromng ,,Ptlnoo ol llInles" k6tiusl-
sültot /Glcrner Eila Rt. udaail szállltótót,
Budapest, V., Lipót-körút 6.) nyert:
vtrágh Lá§zló és Zentai Feronc, Bucldpest.

§ohramko Gyuln,,FotoreoeptgyüJte-
mórry" c. könywét nyerte : Kertési Ernó,
Rákospalola és Koller llltklós, Clnkota.

l(ovatvezetó a budapesii ?2§. sr. ['" L. §z.
€§&pat. A meEieitéseke1 n ,következő §lü{re
küldd: ,,Jttg8ynr §gerkósz rotlv6nyo", Buda-
pest, Y., Nagy §ándor-utca 6. §udapostiek
,tzenélyesEn is belroahatiá,k a §serkésáázba.

jltogleltést hstálldő! i{nbs t.

l. K6prcjtvény*k
E rejtvónyeket beküldte; §zabó Imre,

lizentes.
(§eEíejtósg: 5-,,§ pont"}

&

ÉüLy W
!6rFRl (,t

3. Nagy §mbGr
kinek az ótetraiztbredékéi találhatiuk az

alanti lapdarabkán?
{IYleEiejtés6rt ?0 pont.)

, ú!üruxlrlll. Él'§Llt . , .ee"- ..,
akkor {lrdull, jubbra. nriknr e ljcrcri| ,]:

t,cvt,l{,rrt,k. lií,8}- ,]liírltt t.r\|!'.t Yoi! ffhh,
htrünt l,sl,ilv"lt}l,. l'tn,rll }l,,ti,,. .!lilii,
g,5i.!l tcilí,L rr,rri ki'qiir11.1 *zalrtrlrighnr.
tIl,..gIu!l!lllIliI,i1,1,1 ;l t}dtd lanyoll. srl,rlt,,l

' }"}.tjrb.,rr l,Ivl|!l,?l. i,a l,§}l,t.,all t tls lllhr r t

k*|ult.], katlY,!í lielln!,t üz !fi]{|l;i§!r. arlil *i'tt t,.
Ir611 1r rrl,g.tlrcqptöl,ilil. Ill,F:, Ll,rí,i trnI ljt1,1l
lll!llt 1 tl|,Illz.,l nlrllcd,,r,lt, lrarrrr|]icái, prr-r, rrl.,,,
h,Ikli*,rl íi,llrr*rtrJt r rogi ,lir"ó-,,J,1 trrg5r,1,1] L,1"
lrtng1ll rlr,.,i"i!,,t siitrlil ,r iri,,rrzlt r.,rr!ól.,.', r

er{:rl il,{ü nt!]§ r*rgy hilak{lllrnióllyl:l, t '/
bt|, {rIlá(i !i]iz,,,l,,lrlls ha!|nll tit,, l

|ir,zttl.t,. ( llÉgi rticsri*épünk. lroi '
rtrök irlökre r:nlÉknzctdt ll

l-re7mY#

l---|loo

-1§

, "íK'({
ír-n i
\","",/'

§Zk
gee,-_

A
íq.q§t

l

Alábbi mintár& gyórt§urtk oly n9v6ket,
melyoket rnárkép (pl mondat alakjában) is
ki lehot fejeznl.

Pll
Blz' e magyar ed
Nagyotr tudományos alak
Nem nagJy sáron
Folrróvekszik
utáltplak
Növekszlk a kender
két látószorvemro
A bódön nom üre§
A porosz ve*ztesége
§úrlódósból kelotkcsett

Magyar Áiláür
Tud Ákoc
Kbs Ároa
Fo|o úcn§
Gyüólt §lok
Ksnd §rn§
§rgnrg lmre
Tsleb ödsn
For Oszkál
IIol Z*olt

Y
ffi _§# Á le6|ötlet*sobbet leközö§ük, §ldrbet6 leg-

nagyobb pontszám 40"

§. költógzgt
pótotrd a ,hiányzó sorv{geket. § pótió négy

szót kell beküldeni.
(Megfeitése 10 pont.)

Elmentünk rni, sei.h*i, elmentünk úa§y , . . ..
Oii lakunk mi. sej-lraj, három hétis , . . . 

"

Bejárittk az ertlőt, völgyg{.,..,..
OnRan htrzunk virácos jó., ..,.

tffi--§*#,B-
G§erl§rrraáer

4. Alkosrunk nevaket

1 fub lotópasáoü lglvóíglt ( Diskau ég
Tdrsa mütermC&dl. Budapest. VII.. Rá-
kóozl-rit t8.) nyert : Bcire Béla és La-
zicaky Jenó, Budapest,

22
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Hiszen csok c mulí héten vettem
Erről igozón nem tehetek Édesonyóm.
Tegncp iótszós közben történt és
egyébként sem olyon nogy szerencsét-
lenség, hiszen indonthrenfestésű és
könnyen kimoshotó uiro.

i:i
,,,tX
rű

,\

,,\
\J
§

l ]".

utozósnól és tdborozdsndl minden
szines holrni indonth renfestesű legyen !

llyen onyogok megtortidk szinüket és
mindig olyanok, mintho uiok lennónek.

R'**.,r, \
j
r

,{

/*'' , -
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Aa euii§tróka gyönyörű, drága prón{e a hölgyek
vágyainak netovábbja. A külföldi áIlatr,édők nagy küztlel-
met folytatnak a prémek, és tollak divatja ellen. Nem cscda,
rnert egy-egy tollas kalapért €gé§z §ere§ kis rnadarat vagy
,struccot öluek meg, esy-egy bundálroz sok apró állat bőre
,szükséges.

Nem lehet kifogást emelni azonban, ha íiyen áIlatokat
h*ziáltatokkónt tenyósztenek, mert ezzel nem prrsztítják
,a természetet ós okszerü gondozással kárpótlást nyujtanak
,az €gyedeknek, sőt tökéletesítík ís a fajt a szüksége* irány-
ban.

Ilyen sors jutott az ezüstrókáknak is, melyek Ameri-
}a, kiilönösen Karrada vadonaiban még ma is szabad,on
ólne.k, de mfu mirrdenütt van-
nak ezüstróka tenyésztelepek és
hazánk is megindította tenyósz-
tését. Götlöllőn az államnak, Ho_
mokszentgyörgyön §omogy me-
gyében Darvas Ferenc béxgazda,
ságának van ezüstróka telepe.

Az ezüstrók* sz6re nem ezüsí-
íehér, hanem tiszta feketen csak a
íarka vége hófebér. De azért
cgósz teste fényes, ezüstözött
íedő szőrszálakkal van egyenle-
tesen behi:ntve. Az ezüstözés foka
szerint hatféle változatot külön-
böztetünk m§g a tenyésztett
ezüsürókatörzsekben. A íarmokon
tenyésztett állatok gereznája
solrkal jobb, mint a vadon*
ban olejtett rókáké.

A rókatermészet ősi vad-
sága és köemondásos ravaszsága
tükröződik az egyik homok-

* .ít.,i

koma itt. közöll arcképéről is, a másik kép ptltiig a sok
kikészített prémmel az emberiterrnéseet kegyetlen haszon-
lesését mutaíja.

A kaposvár-barcsi vas{rtveina] metrtén van Hornokszent-
györgy. Itt van országunk nagy ezüstrókatelepe Darvas
Ferenc bérgazdaságában. Ez a íarm a mult évllen 32 darab
bőrt termelt és egy-egy prémet átlag 280 pengős árrrn
le}retett 6rtékeslteni. Ezenkívül az egyóves sütdőrókák
közül a legszcbb öt hímet és öt nőstőnyt a tenyésztés cél-
jára bagyták meg"

Darvas Ferenc nagybérlő nómetországi lanulmány{rl,ja
utan 1929-ben kezdte meg egy párral a tenyésztést.

A fiatal rókákat tejbedarával, tejberizzsel, kétszersüit
kenyérrel, nyers ós asealt gyii-
mölccsel táplálják, tehát elég
költséges a felneveléstik. Friss,
nyers h{rst, legföljebb lti dekát,
csak az iiregek és serdültebbek
kapnak. Tiz hónaprrs kortrkig ric-
velik őket. Akkor dől eJ jövendő
sor§uk.

Drótkötélpátyán juttatják *z
eleséget a kosztosokhoz és tiszda
fehór porcellántányéroklrót t§z*
nek némi marakodás közben.
Nagyon kényesek a tiszta-
ságra.

Rajczy Géza, az Alsódunán-_
t{rli Mezőgazdasági Kamara fő-
titkára ismertette a minap ezt
a telepet, hogy népszerűsítsc
a? ezüstrókatenyésztést, tnert
csak akkor tesszük fölöslegessé
e tórerr a belrozatalt, ha leg-
alább §zázszrt ennyi ezüstróka-
prérnet termelünk.

ligy évi t*nyd*ddée
6redménye

§?€ntgyörgyi szelidített róka-

uúsll ilralú §zínfi íO§ffiÉlt. müy080 í06lí. üur gfi. r08$0uú. ilúilroa§ llffr. Hltn§tüll llp§itú

'4 

ÁUatvédolmt és l§§§§cíké§z kózlemények kerdete, Áz 4üatvéelelmi rószt.F'odor ÁrpÁd s?erkesztl



A _ rrükotorólveí§€nyek uegszüntetése ér-
dekébcn mozgalmat indított a Magyar Cser-
készszövetség ÁlIatvédő Bizottsága. Külö-
,nösen íelzúdult a tludapesti közönsés a Ma-
sy,qr Elrtenyé§ztők E§ye§üietónek lesutóbbi

.na§z érkezett pl ügyhen a Ma§yar cser-
kész§zövet§ég Állaltvédö Bizottságához.

lel, hogy annak1200
penqó kamatát éven-pengó kar
ként azként az érettségi
banketten kötelesek

Esgyomóny úrctt-
s6gl hankethl. Né-
hány lapban közle-
mény jelent m€q

gimná-
3i94nak oly íöttétel-

mu6oloreKveísenyc mtati, mely április 5-én.
bétfón a városligeti tlungária_kertben folytle meghívott szakértó közönsés atőtt, Á, ú-

mény jetent m€í{
arról. hogy egy izsák-i
örerrtlr 30_0OO npn-
anöl. hogy e§/ izsáki
öregrlr 30,000 pen-
Éót hapvott g nÁaw-
ure8ur óU,UUU pen-
gót hagyott a náíy-
kórösi ref- gimnil_

mükotorékversenvu miatt, mely áprilii 5-én,

közön§éE olőtt, A la-pok részletes köaleményekben és képekkel
számoltak be a véres viadalróI és sok pa-

Az Erzsóbet
védó Bizottságáboa.
|yné úti vendóglő udva-,l elzátt köralakú ver-

Az Erzsébet királyné úti
rán van a rácsokkal elzárt elköltent. Az Orsz.

Magy. Atkoholellenes
Egyesület kérdést
intézeLt azigazgabí-
sághoz, hogy igaz-ea dolos. Bánóczv
Endre giinn. igazgató
aá válaszolta, hogy
csak 500 pengó hC_
gyományról van szó
és annak 1tt--20 uen-
gó§ kamatáról. - De
ha tígy lett volna is
a dolog, anrint hir-
d€tték, ar, i$az$ató-
§ág ilem fogadta
volna el a ba§até-
kot, vagy arra íorű-
totta volna. ho5y a
fiatalság egyetemi,
vagy íőiskolai beíra-
tási dljait íizessék
bel6le-

senypály,a. Az úgyilevezett rnúkotorék a
1d1!4 9rdei alag&tjának utánzata, egy desz-
kákból ké§uített félkör.alakír clnttrrna. te-
emelheiö fedelekkel. Ebbe eresztik be elő-
ször a rókát. azután egy drótszőrű tokszi-
kutyát, Bent a szűk földa,latti kazamatá-
ban ferlyik !e az élet-,}ralálhatc a kdt áIlat
közötr. mclyekben egymás iránt ö§ztönös
syülölet lakik. Harmirrc percíc hasyják óket
küzdeni és ha czalatt nem húzza ki a fuuk-
hól a fokszi a rókat, akkor íelnyitják a csa-
iorna iedelét ott, ahol a párbai zaja halli,k
és kihúzzák az összogabalytrdott verekedö-
ket. Rajongó Pátriá (Csuki) nevű hós ver_
senyző ?§ perc mulva sehesülten jött ki az
odubói, Énrréi az e§etnél tnéc terheló lcöfiil-
mény. hogy ir szegény állat anyai örömök-
nek néz eléhe. A pátmrit Borzvári koltésina,kisasszony vitte el, kit félájultan húztak kia kotorékból, görcsösen összeakaszkodva a
tiinkrement rt'lkával. Egy róka pedig kius-
í,btt áz aknábóI. a kutyák hajszába vették
és összeharapdálták, Úsy kellétt kiszabadí-
1ani a fokszik é}es iogai közül.
_ §rról a kegyetlen játékról llosvai tlollósy
Lajos Eazdasági főtanácsos, a Magyar §b-
tenyósztök Esyesületének elnök8 ázt á}lítja,
hocy esyá|ialán nem tehetett véresnek non-
dani a többi mükotorékversenyhez képest.
.{liatvédó Bizottságunk felszólítására ltosva,i-Hollósy Lajos kijelenrette, ht,sy ö szí-
vesen veszi. ha íltalában eltiltják * rnií-
kotorékversertveket. f]e amlg a ntai nemzel-közi versenyfeítéteIek meg,kiiveielik ezt apróbát is ós amíg a iöbbi e§yesület rendez
iiyen mutaiványokat, addis ai ő *gycsü}ete
sem szüntetheti meg esyoldalúan czt az ál-
}atklnzti, csírf syakor!atot" Az ÁIlatvódó Bi-
zoitsá§ e§yelőre a,betiigymirriszterhez in,té-zeit. felterjesztést, ez ügyben é§ szükség
§zeíinJ lemz§tközi mozgaimat is indít mei

^ 
a ,műkotoíékversenyek általáno§ eltiltása ér-

'r deké}en. A bika- és kakasyiadalokat mÁr
majdltem minden európai á!iamban eItiltot-ták. a müktltorékverserr1, 1s rnegérdemli eita sorsot, mert épyen olyan erkölcsvadító
áliatkíneás.

Á §zec€dl Á|latbarátok (ölének Kemes-utcai állatmenedékházát fötmeiüit p;il-
szokr_a hatósá§ila8 me8vizsgá}ták. Cor-úiár
kamilla tanárnő, ügyvezető elnök igazolta,
l1_ogy az állátotthon létesitését a íöidműve-íésügyi minisztcr engedólyezte es ái 

"u""-sületet a legmesszebbmenő közegészségü!yi
irtéekedésekre kötetezte, es troii--?iÍitffii:
ház níncs, csak eg,észséttes il}aTóka;' ;;;;-í'ek fail átmeneiile8, mí8 el nem helyezikóket. Áz Állatbarátok Köre karaván-a bu-lancia engedélyezéséért iolvamóU'ótt, 

--' 
e"végig íoRja járni az országot s a beteg át-latoka,t meggyósyjtja vasy kivéizi.-tÖrvá-zik állatvédelmi kiállítás rendezését és ja-

y.ls}qtgt,nyuitottak be állatvCdélrni torv,eirii,létesitésére,
Az álő és lött nyulak bevitelét Német_

országba megtiltották a délkeleti államok-
ból.. .köztük Magyarországból is, iledis ha-zanktan nem ,pu§ztít a tularaemía nevű
nvúlbetegség. Ez igen nagy kárt ielcnt,mert tavaly 29"309 mlxsa rryulat vittü,nk ki
2.3 ,ütíl,tió pensö órtékben és ebból 29.191
métermázsát Németorszácba.

---lr 

r, r* A lerékpárot l6live órz| géDét, §zívoie!
ve§2 _ rnlndén útüa8lazltá§t. c§akho8y géDé-
lelr {lettartan{t növelte éc ló íllapóiát tnóg-
őflrt€§rG, ,llogyar kezet|€í! ér gondozzam
ker6&9lromat" cl,rnmel, lontos tldnlvalókat
trraelmezó 

'Ürei 
laleít tne8 a Bo§ch RÓ-b9r! kít. (Budapcst, v., václ {tt 22!21,1

tlrd{sában. A lílréaeí klvánsúgárr lngyen 6;
bérrgrtve küldl mes a cégl

A berll'ni versenykuiyáke{ negerőlietögyakorlat (tréning) a|á vetik, Nésy balnok-
ielölt német iuhászkutyán kipróbaliá,k, hogy
mgnnyi íutást bírnak ki és gzután mecöltókés íe!boncolták őket. hogy rncgállaDít§ák.
milyetr vált<lzásokat okozott rajtuk a tril-
iheitott gyakorlat. A fiatal ebek 7 hónapi§
álltak próba, alatt. Rummi és üricsi naponta
60_szor futotta m*g a l0ú méteres távolsá-got. .Huysek pedis naponta egyszeí a ma-
rathoni távot. f;z a teljesítmény még ery
Jónak is sok lenne, Á negyedik kutva rrem
futott. A lroncotásnái pcrsze kiderüli, }rocya futó kutyák sportszivet kaptak, tiidejuT,
májuk, vesáiük is nehezebb lett, ügyeseb'bek
íettek, ellenállóbbak (? ) és mégsem éItek
volna addig, mini a *em futó ktlt,ya.

"_|n Otsz, fit" Alkobotellener Dgyosütel áp-
.rili-s_ ?5_én, yasár,nalp rlóletőtt tanulmÉnyi kj-
rándulást tett ,3? Orszá§os ]'árs,ada}ombie-
tosltó lntézet fiurn,ei(rti palotájábarr,, Edin.ger ?si,Eínond.né titkárhetyettes felolva-sta je-
lenté§ét, majd az elnök lrregnyltóját, mely
9§y,!tta!,.ünnepi be§zéd v0lt aá anyák nap_járól. Gósy Flórika keresk. isk" novendót
el.szavalta F'od<lr Árpád versét az aayai szív-
ről.,_ tlidassv Dezső dr. főrrvos p;dig aL0Tl áldácos tevékenységét isrnertetie éi be-
mutníta a képességvizsgáló á!lomís eszkö-zcit. Ezek lcgiobb szolgáiatot tesznck a2
ifjú.ságnak pálysválasztás előtl, mert ki-
mutatják, hogy megvannak-e az 

'iíjúnakazok
a képességei. melyel arra a pályáia. meivre|épni szándékozik. leginkáb,b izr*iegesett.
Az elnök ,hálás köszönetet rnondott a kítúnö
elöadó íőorvostrak. ^\z ecye§ület le§köze-,lebbi elóadása május 20-án, csiiiortokoi aet_
után 6 órakor VII., Mária Terézia tér l§. iz.alatt lesz. Steinecker Ferenc dr. egyetemi
tanár ad eló ,;{z alkoholizmus és"i taiu
népe", círnrnel. Rottent}iltrer Fülöp .ny. h. á!-
lamtitkár. fo€ elnökölni. Ruhatár és ,neteptl ttii
4incs. ,Ilíindon drdeklődőt .szívesen lát 

-Fodoi

Arpád elnök és az egyesület.
Rövld ülret. Franciaországban tömeg§§en

es.nek _áldozatut a kutyák az inílueniajír-
ványnak. ._ Anrliában egy vasílti társasác
ensedélyt kapott, hosy 25 luhászkutyát tari-
üla§§on arra a célra, ,htlgy a pályatestről e!_
1{_volí!s_{| a iuhokat. _ Az. angol királyi
állatvédő társaMg száz lont jrrtalmat trüzöitki mi,ndazok számára, akik a titolrban ren-
dezett }akasviadalokat fe]je'tentilr" *. Á dán
parlapcnt _ törvényjavaslatoi túrgyal. ntely
megtiltja, hogy a kutyák éjjel ugassanak. -Esy amerikt,i iil&társasác AxeI 

-Munthe 
dr.,

aa állatbarát csodadrlktol hlres könyvéröl,

tusztriai ál}atvédő egye§ület ismét íénykáp-

pál.viizatot trirdeteit fiá jus 3l-iki határidö-
vel, _négy csoportban, ú. m.: l. Gyerrnek
és áilat. ?. tláziállatok, 3, h haza sábadon
d|ő á]latai" 4" Isnert átlatvódó tipusok, ApáIyadíjak értéke 400 schitling. * Áz essexiriirvényszék egy asszonyt ciy font pénz-
hünteté§rc ítélt, lneít kutr,áját elha;ryaitolta:
ez-errkívül holtis eítiltotta a kuryatarijstO|,

Álmryín0 §zln§a§uTül üumrT[ff
. ,Rpll állitvédők. Állaívédő Bizottságunk
kétévcs rnííködése alatt már szifuntalan be-
1{vá.nyt intéz.ett a hatósáxokhoz, ló- é.s egyé'bállatkírrzísok megakadályozászr es meiólO-
zése érdekében. A budapesti rendőrkapit?ny-
§ag nagy nte8értéssel viseltetik az állatvéde-lem irárrl s az áIlatkínzOkra kiizaióti Uiin_
tetések mt sírlyosabhak, mint azelőtt, H,lzárás-hüntetést syakrabban alkalmaznak. A ma-g_varorszáBi sazdas lóálklütány, valamint a
Jtit_eltyésztéshez |üz(ldő nagt, gazdasági érde-
kek tnia,tt nern órhető el a iehcrluvarozásrrak
9sak gépkocsíval való elvégzésc, A íennáltó.
,i,ilatvédc}mi törvén]:e.s rendetkezéick- áes-
s2iJ.oíításá|lak kérdésévcl Állatvedrí Búcti-
§algunk. fehfuár ?2-i ű}ése focla,lkozott, Mo§tftllyik a külíöldi adatcytijtéi, rnivel atapr.rs
eIőtcíjc§utést öhaitunk az i§r*ziágüg_vi rninísz-iériumnak tenri,

mo§§A A FoGAT
Épu€y. MlN7 A l{ÉzÉT

§ZAPPANI{AL!
illerl ceak a .aappan ti§rlit tökálote§on l

}|A§ZNÁLJA A KÜLÖNLE9i§

§ibbs logszappant
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Nagy *semény lrieonyára.* Ugy ? Akkor alighanem ma szedik
madártojá§t a fészkekből, lirr már tegnap
egyik lurkó ilyenben sántikált. Megelözte
neln várva be az orre seánt ünnepnapot,
érdemiil tudják be majd neki.

Virtám diáksercg hatrcúrtlzoit *"" ragyogó ntájusi d,él-

előt|ön ..-,, a fol_vóparti cseríaligetben. Ki-kitörtí életörömmt}
ugráncloetak, keigetöztek, élvezték fiatalságuk röppenő
Oib,it. Ua:ia a sok vilráncolás után egy komoly felnőtt
összeterclt.e őket és cikornyás szavakban méltatta előttük
a nap jelentöségi,t"

Á napsütéstőt átfült tavaszí levegőn épperr akkor eiint-
mösött áf egy gondtalan csergbogárpár, n§m ks.vé§bbé örülve
a lótnek * anrazoknál. Nem volt sietős az útjuk, ráértek
háromszor-nógyszer is megkerülni a szátnukra szolratlan
társaságot, Kiváncsiak voltak mindenre, nmit rövid életük
tapasztáhiuk engedett. És legalább a nap is iót átsüti
kitári szárnyalkat.

Mikor ta,vátlb repültek, eszmdt cseréltek a látottakról,
hallcrttakrót, zrlgó seárnybeszéddel.* Mit keres most ez a sck tacskó itt, a mi tanyfurkon ?
Ilyenkor * {rgy tudom * iskolában a helyük. Mi lelte
háL ma őket ?* Nem hallottad, hogy ünnepük van ? Most szórrokol
erról ae a cingár lrácsi. Ma van a madarak és fák napja.

Á maelárvédő társaság felől most csakugyan fcllrangzot t

n nóla: .,(iserebogár, sárga cserebogár. . ""
I]térték a d{rsterebólyü cserfát § az azon legelósző

számlatan társuk közé káveredtek. Jutott rnég nekik is
enrrivaló a ntár-már kopaszra tarolt óriás fán.

Persze. hogy olzüminögték előbbi tapasztalataikat. És
felbietatták az igesz társaságot, hogy ne hagyják igazukat l

Eqvszcribe fúlsiketítő birgás, seárnyzizogós töltötte be a
"rriúato máíusi levegőt, ami azt jelentette, hogy egyhangil,
lelkesedóssel mondották ki a határozatot.

*- Most pedig te§tületileg felvonulunlr az ernber eló
és követelni foglutr, hogy a mi vórtelrnúnkre is rendelir:
el tninden évben a rovarok nspját ! l{a marlárnap van,
természetes, hogy legyen ez is !

*. Csak egy a bökkenő * szólt közbe egy öreg csere_

bogár. - Hosfiogjrrk rnagunkat megérttetni az emberrel ?

Itiizcn nem turl a mi nyelvünkön !- 
--Annvi baj legyen l Ha meg trrdja tőlünk kérdtzni,

,,mikor*lesz nyár ?" megérti azt l§, ha tüntető körrepülóst
rendezünk íclettiik.

Ugy ís tettck. Az egósz tömeg r_oyar folkerekedett
és tuniótó nagy zümmögóssel rajongta körül a madárnapi
társaságrlt. HÓsy szándókuknak nyomatókot adia*ak,
egy-ketiő késcakarvg oda ütődött a iegyző kalapjához,
iö"néhánv mefi, eliepte a tisztelendő porköpenyegót.' Hát irre lúctetÜn is volt az embernek fel nem figyelnie .

_. §jnye, dc sok ezidén ir cserebogár ! -* hümmö§ött
a tanító, amikor a bajuszáról lefricskázctt egy otlamerése,
kedett el6örsöt,

-- Bizony, tenni kelt valamit, kiilönben ne§l
€§zünk gyümölc§öt ez évben, de még a jövóben §enr ,*-

fejezte ki vóleményét a lelkósz.
-- §6, majd ettátom én a bajukat, holnap kiadont

az intézkedést, -"-- mortelta ki ae itéletet a je8yző.

A tiint€t6 repülésnek tehát teljes sikere lett. Másnapra
faluszerte kidobÖtták, hog§ minden felnőtt és minden
tanuló gyermek kötelos a jövő csütörtökön cserebogár*
irtásra fiivonulni és hírsz liter rovart beszrrlgáltatn!. Aki
azonfelül 8},üjt. külön jutalmat kap.

i.Iem is volt hiány a btlzgalomlran. A rovaro,k napiát
mG8ünnepslte az ember, cle a szegóny cserebogár.,-.arról
koláult. hng ette tül néhány hírmondó a szörnyü végzet,
napot, köztük a moz6alonr két rnegíndítója.' És a nagy gyásznap után {rjra találkozva, keserű
szemrehányással illetgették og.vmást . . .

*- Hát kellett ez nekünk ? Mtglett a rovarok napja,
*," rle egése másként, mint ahogy remél,tük és elgondoltuk..,

*_ Hadd abba * ,üu}mögött a másik, --* olykor az
ernber sem jár különtr.en. Kiván, kikényszcrít a sorstól
valamit, csak aetán }átia, mennyire máskóp s mlly saörnyen
balul üt ki a teljesedés. " .

* Hát ezt a bölcseséget mog honnan seedted ?
* Akkor'hallottam, míkor a nagy irtás elól mene-

kültem. . . Egytk bácsi mondta a másiknak, És bízonyára
igaea volt " ' Mauks Etnii

kl azt a sok
láttarn, lrogy
a többieket,
Talán külön-

* Te tévedsz ám, pajtás. Nem ez viJáglik ki a sok
,szóbeszódből. I'íanem olyasféle, hogy a madarat tneg kell
becsülni, mint az ember leghasenosabb munkatársát.

Elgondolkodva saálltak tovább. De az élmény újszerű-
;sóge rljra nreg§zóla]á§ra kószte[t* a fiirgóbb eszűt.

** Nenr is bolontlság, amil hallottunk. Madárvédelcm ?

Ha mirrdtn diák konrolyan veszi és karddal, trárddat kiáll
,a madarakat védelnezní, akkor nekünk beíetlegzett, Má§
,sem lesz a kerek földön, }nint madár !

-* Ugyan t Hiszen látod, nrilyen ,rkomolyan" veseik !

Hogy egyezik ezzel a sok rántott csirke, amit az elölrb
,elfogyasZÍeittak ? Arninek a csontjaival nrost is dobálóznak
tanitOjuk háta mögött ! H,isz a csirkc is madár, rniórt
áldozz,ák fel hát törnegesen éppen ruadarak napjára ?

* AzL nem tudont" Talán az kívül áll a nagy védelmen.
Nincs szabáIy kivétel , nélkiil, miut, az ember mondja.
kicsire ők rrem nózrrek.

A kórdés egyrc jobban hér,be lovalta óket. Neki-
buzdulva íolytatták. *- Egyáltalán, hogy jut ttttzz_á _az*a
hitvány madár, hogy neki külön rrapot futtassanak ? Fel
,kellene világosltani az embert} milyen méltánytalan ez
velünkn rrrvarokkal szemben . . .

}lát persze l Mintha ml nem volnánk éppen o1yan
:m,unkatársat, mint a marlár. P,usztítunk mi is, a madarak is,
.az emberek ls. Csakhogy rni a haszcrntalan lombtlt puszLítjttk,
:amibőI {rgyis fölösleg vail, a madár rneg minket. Ho8y
,az ember lrrit pusztit, arról jobtr nerrr zümmögni. Egy-
;szer{ígn * mlntlent l

* Hiseem is, hogy nregértö lesz veliink szemtren.
l§zer$t rninket; annyi kétségtelcn. I§em hallotl, lrogy most
is rólunk érr*ke]nek ?
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Á megiudításnál móg l;zinlt rálrorul
& forgabóra

tr{a{ éve, ho6y az angliai világ*
iamboreen a hindrrh }rerrirrtatták
nemaeti játékukat a dxsakart. tgen
fnegtst§zett rrekünkn !ól rnosné?lük,
kiprótráltuk, lefénykópeztiik. Irlehaz*
peclíg megpróbáltrrk a7, elkószítóséí.
El*inte uem ment. mert az ererleti
móclorr elkészítetthez- sok íagolylr kel,-
lett, s ilyeneket nehée volt találni. Yógr*
valakinek ragyogó tjtlet* tánradt: mi-
nek a sok íagolyó, egyszerűeil va§tag
kötélbő} késeitern el a kört, S a gya-
korlatban, az irjítás csakugyan btvált,,

A gödöllői jamboreen §ok t]§aí}al,
í6"y a szegerli cserkósr,ek is, ponrpás ,tö,

meg lrindrrlrrinolinozá* mutattak be,

Á ítiggdleges forgatás már s,:kk*l, nehezeblr

§rfi**lrlr lcndülelnél viij§íinle§en
ki*gyenescdik

,Há,t tn*g * leldo}:§s

sőt volt, egy íőmester. aki. r}zsáká,rár*
piros, f*hé.r, züld villanykőrt éket szerelt
,és forgatás közben kapcsolta be a for*
gatórúclra, kötöeött zseblánrpaelemet. A
hatás, * - ha nriiködött a veztték, *
retnek volt,

Más orsaágrrk}:an a hirudu krinalin
rrem i§en terjedt móg ei. §okan itt la:
nuiták tneg nálunk és {tgy vitték haza,
mirrt eredeti magyar e§zkiiat.

Á birkenhaedi világjamboree
l,S2$-ben volLo azóta a magyal c§cr*
készek nf,Inc§&k tökéletesít et.ték, hanem
annyira, vi{ték a desákározá-cban, hogy
ltüszkén számolunk be kópekben is a
nragyar tlzsákárr:zás fokáról.

Á legnebczei:lr mégis az olkapás

Ditgóhtlzúnál lc és ícl nror*g

karaván é* a bandfták
trérztveyők: Több őrs.
Kgllék: l0-t2 drb" papírsr*let,
}l*ly; §rabadban.

A karaván éjielre tábort ver, Hível a
közelben rablók tanyárnak, az összes értéktár*
gyakat a tábor közepére hordiák össze, A
karaván tigiai a tábor körül helyerkednek ei,
hogy meggátolják a rablótámadárt.

Meghatározott terüíet*n elhelye:ünk
l0*l2 drb" könnyen ósrrevehetö papírdarab-

ikát. A karaván ta§iaí * t§rület köriil helyerkednek e! §0*l0O
méteres kőrz*tben" A rablók igyekezn*k észrevétlenűl belopódzni
éf *z értékek (papírok) közül e$,et-é8yet elrabolva virszalo"
1pódzni- Ha a karavánhoz tartorók *gyik*, óslrevesí é8y bánditát,

ígyekszik azt megérínteni. A banditát csak az elhatárolt tcrül€tit köv§t-
heti. ahol az értékek vannak. Ha a tolvait. sikerüí meg§rinteni, az ki"
esik a játékbói. Ha a rablónak sikerült eljutnl *z elhatárolt ré§zr*o t:ty
időlegesen meg menekült. Alután megíogván egy papírdarabot, igyaksrik
visszalopódzni a banditabarlrngba. Aronban a karaván tagiai i*m*t
űzőbe veh*tik és ha sikerül öt megíognil rlgy át kell adni a papirt és ki-
{llani a játékból vagy pedig eldobhatia a papírt, de 1 iátékot így is abba
kell hagynia, akkor pe,dl6 a karaván tagjainak kell mogtaláfni a pap{*,
hogy pontokat szerezzenek.

Mikor bizonyos idó eltelt, a játék befejezédik és mindrnnylan a
játékveretőnéí gyülekexnek" Minden elrabolt papírrzelet l0 pontot
ielent a bandltáknak- minden visszavett papfr 8 pontot lelent, a kera-
ván tatiai részére. Mind*n bandita. aki a karavántábor elhatárolt terü-
letén van, két pontat kap. §enkisem vehet többet e|, mint egy pnplrt az
elhatároít területről,
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As a.bo és ír D,llra
Itía,: f,ord D,ad:ea.?owell

8y permlrrlon of Hr. F. Haydn Dlmrnock.lA.,The §cout" cnjcdélyével.

Ausztráliában, az úgyneveeett Északi Területen talál-
koztam egy emberrel, akit ,,Butfalo Kin{lynak" neveznek,
Bölényvadászattal keresi kerryerét. A bölónyvadászok élete
ékesen szóló pétdája anrtak, hogy aki kalandc,t ker€§, nz
bízony talál is, különösen Észak,Áusztráliában. dzonlran,
aki ilyen pátyára adja a fejét, euber tegyen a talpán, kü,
1öntrcn vállal,kozása krrdarcot vall, ha ugyan egy,á,ltalában
élve kerűl ki a próbálkozásbó,l.

Áz ottatni moc§&r&§ vidóken nagy $,iilénycsordák t.e-

:nyésznek és a lnrátom mirrden évben hat lrónapol tölt,va-
.dászaton, hogy nztán a bóténybőröket vá§árra vigye. két,
rövid. puskával felfegyverzett segltség€ van, akik lóháton
kísérik. Teherhordó átlataikat benszülöttek vezetik ka,ntá-
,ron ezeken a kiránd,ulásokorr.

I{a biilényosordával találkoznnk, kitövik a bikákat, l
teheneket lehetöleg kímélik, nehogy csökkenjen a §zaporu,
lat. Á mogölt bikát a bensziilöttek felkutatják, megnyrizzák
.t iá lovak hátára kötve visszaviszúk a táborba. ott a bőr,ö-
ket kifeszítilr, megtisztítják és besózzák, majd a fedól alati
felakasztva megszárogatják. A száradás körülbelül egy hé-
tig tart, néha tovább is, rrtána a bőröket szállítrlsra alkal-
sh\ poggyásszá kötögetik.

Barátom naponta átlagban tiz bikát ejt el, í6y évenie
köriitbelü} 1500 darabot kerít terítókre. A vadászévad vé-
gtztevel vitorláslra rakja zsákmányát és Port-Darw,inbn
viszi, horrnan Szíriába és Törökországb§ szállítják. Ebból
,a bórtlöl kó§zíti az otüaLni lakosság szandálját meg cipőjót.

Á bölényvadászat nem kírnnyű mesierség. A dzsungel-
fűboritotta talaj sokszor igen egyenetlen és a lovak gyak,
ran felbuknak ós nem ritka eset, }rogy a vadász megsórül.
Áz is megesik akártrrinyszor, bogy a bölény szembefordul
üldözőjóvel s ha nem $kerül idej6ben leteríteni, agyondii,fi
,a lovat, söt még a vadászt is, ha ügyetlenl

Bár a bóMny t€§te nehéz, villámgyorsan ulozo§, ra,
vasz jósrág s minderre ráadásul ingerlékeny" Barátorn el-
mesélte, hogy egyik Abo-ját - szolgd _ hogyan kergette
meg egy ilyen megdühödi'tt szörnyetes.

Vadágzat közben történt. Az egyik kítörő bika, é§zre-
vette a háttérben tartózkodó szolgát és egyenesen nekiron-
tott. A benseülött hirtelenében felrnászott egy pálmaía leg.
tetejére. VéIetlenül egy íiatal fát vála§ztott ki rnenhe}yül.
A rugalmas törzs a kapaszkodó erllya alatt mind mdlyebbre
lrajoli s €gy§z€rre csak a benszülött lába a toporzékoldl
bika hátát súrolta. A lrölény mqghókölt, a legény pedig em-

bertelerr ijedelmóben az állat hátá,t ugródeszká$ark hasz-
nálva, felrugaszkodott egy másik pálrnafára, mielőtt mfu e
bika felocsridott volna meglepetéséböl.

Gazdrája megkérdezte -. miután egy jól célrott lövós-
sel kihúeta a csávából; - miért mászott a korona c*lcsái,g,
biszen ,tra előbb rnegállnrpodik, akkor nem hajlik le stilya
alatt a fa! Fogvacogva felelte, hogy attól félt, a vadállat
utána kapaszkodik.

Egyszer pedig a poggyászhajcsárokkat kertilgette egy
efajta vad. Ök is felmásztak a legközelebb eső fára, s az
utolsó ember megkeveredetteégében a ló kantárát húe,va
próbálta a paripát rábírni, hogy aa is utárruk másszék.

,rsrnűI, lCC

Ez ar a ktvánsfu, amlórt ma annyian lmádkozunk. Csak akkor lehet boldog valóság3á, ha érte mlnden erönkkel har.
colunk. A szebb |öv6 vatóra váltágát nem clegend6 annak nag7remény$ álogára. a mo§t növckodó nemzedékre blzni,
hanem azt már ma,meg kell alapoznla a matyrr szül6knek. Legíontosabb teondőnk éppen ennek t mo§t növckgdó
líjú magyarcágnak, gyermekei.nknck a |öv6re. az életre késrülhetérét biztosíani, hogy mlndqn gyermek kégesrágoinek
és kórzrégénck megfeleló pálylra kerülhesren" Blztosítanl kell tehát gyermekelnk ré*ére .azt az anyagl alapot, mcly
tovóbb tanulhatá§unkat lehgtóvé tczl. Ennek legkönnyebb módja az, ha a gyermekel lövőiét rzlvén vtscl6 güló

Éiil ̂
 
Cserkésztzövetrég szerz6déses éborozási blztosító lntézcténél : a

Áíagqarű €td éó ldruáéft g\í,zr§őítá ínítlzt*úI,
, hol r crcrkérzck ügyét a tegna3yobb szeretcttsl lntézlk. A tanulmányl-rcgé|yblztosítáenak ícltétcleírdl mlnden érdekl6-

dónek készséggel ad felvllágosítá§t a l{a3yar Élat ór |áradék Blztolító lntézct m.,z. Budapest, Vl,Andrássy rlr8

A Magyar Clerkérzrzövotség HlvÉtalor LapJa. ElöíIzetésl ára egy óvre 2 pcngű, amely egyrzorro k{t]dendó be. E8yes szám ára 20 íitlér. crckkrámla
31.4?6. §zerkerzt6ié§ és kiadóbivatal: Budapest, V, NaBy Sándor rrtcs 6. Crerkérzhilz" §zerketztésért és ktáiiágért íelelőc: Ko§Gh Bóla dI.

Kladla a Ma&yaí Crerhérzrzövetrég.
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Sunrní,
a.z e4tarzaég éa a, óprrú ftar?á$e

Külföld régóta csodálja a fínneknek a sportban való
teljerítóképességét l Nurmi több, mint 12 éven (három
olimplán) át volt e hosszíttAvíutás világbajnoka. IJgrárban,
íutásban, rlszásban a finnek Jegtöbbje bárkível felveszi a
versenyt,

rrgy amerikai tudós néhány hónappal ezelítt aü, a
szenaáclós megállapítást közölte a nyilvánossággal, hogy ha
az or§zágoknak. az oltrnpián elórt.eredtnényeit az ületö
országok népess€gl arányához viszonyítva vizsgáljuk, úgy a
nópek listájában az első lelyen a finn-ugor népek : Magyar-
or§zág, Flnnország és Észtország állnak, s míg Magyar-
orneág tnkább az olyan sportágakban ért. el erednényeket,
ahol,a gyorsaság ügyesség, vagy a rajtaütóoszerű küzdelem s
fontos, Flnnország e hossz(rtávfutás és hosse{rtávúszásban,
are, ezokban a §portá§akban verhetetlen, ahol kitartásra,
szlvósságra, huzamosebb testí és lankadatlen lelkleróre
van szti,kség t

Aznal tnagyafázzák ezt az emberek, hogy az északl,
nyugodtság, aa ,,északl hideg termószet" á nyitja a finnek
kttnrtó sportstllusának, * pedlg nem így van l Természe-
tgen nem utolsósorban játszanak itt közre a fqi veleszületett
képeesógei, bár a flnnek átlagos testmagassága s így test-
méretel altg hal,adJák t{rl n magyarokéit, az angolokénáI meg
jóval alatta maradnak, * hanem aml a finnek testi erejét

csal<ugyal nregrnagyaráz,za, a7. az álland,ó edzés, sport-
szeríi élet,

Ami náiunk órültsógnek számítana s talán csakugyan
éle.tveszélyes is volnan pl. félórás tánc után azonnal a jég-
hideg vízlre ugrani, az itt tetjesen megszokott dolog s cso-
dálatosképpen a meghülés itt olyan ritka betegség, hogy ha
valaki e§y§zer rnegtrüI, évek mulva is emlegeti a c§a-
ládj a.

A finnek salrn"a-ja világhíressóg, bár kevesen tudják,
rni az ? Á szauna sajátos finn fürdő. Tulajdonképpen eg§|
§eoba, melyben hatalmas fütőkemence áll s ebben lapos,
pagy köveket melegítenek napokon keresztüI. Ha a kövek
el§g melegek, a szaunázó teljesen meztelenül bevonul a
szobába s vízzel locsolja a köveket, mire 60*70 fokos góz
tárnad a helyiségbe*. Magunkfajta ember, aki még nem volt
seaunátlan, ettól a plllanattól kezdve {tgy érzi magát,
mintha a tisztítótűzbe keriilt volna: egy pillanat alatt az
egész testét elönti az izzadtság, a torka helyett izzólevegőjií
kályhacsövet érez, orrát, szemét facsargatja a hőség, szeme,
elkezd könnyezni, rlgyhogy kinyitni is alig tudja, de lra
ki is nyitja, nom sok hasznát veszi, tnert úgyis csak kók-
zöld karikák táncolnak előtte. Á finn házigazda azonban
nem elógszik meg azzal a meleggel, ami a szauna földszint*
jén található, hanem a merrnyezet közelében elhelyezett
fapadokra tessékel, mert itt -* mlnthogy a sőz felfelé
száll s itt helyezkedik el * még nagyobb mel'eg van. A
finnek azután lefekszenek a padokra,'időnként meg-meg-
paskolják a testüket nyírfagallyakkal, hogy a vérkeringé-
süket íokozzák, majd jó negyed-félóra rnulva rákvörösre
főve leszállnak a magasból. Ám ezzel korántsem ért véget
a szanuázás, mert mosi következik, ami a ni saámunkra
hajmeresztő öngyilkosságt kísérlet l ahogy kíjöttek &,
szaunából, egyone§en a hideg tóba ugranak. I!íegkérdeztem
egyik finn házigazdámat, hogy télen is beleugranak a tóba
§zauna után ? .* mlre azt montlta, hogy saynos, nem, mert
ilyenkor a tó vizét egyméteres iég borítja, de hóval azért'
bedörzsölik magukat.

Hát aki ezt a testedzést kibírja és rendszeresen csi-
nálja, arrnál nem lehet csoclálni, ha testi-lelkileg kiegyen-
srllyozott. Yiszont a finnek mínd szaunáznak. Ámint ha
magyar ember házához vendég érkezikn étellol kínáliák,
a finn házigazda részéról a legnagyobb megtisztelés, ha
újonnan érkezett vendégét szaunával várja" és kínálja"

De nehogy azt goúdo§uk, hogy a §zauna valami ön-
kínzó eszköz. amint az az előbbi leírás után látszana l
Éppen nem t Hiszen a finnek nem kényszerűségból szau-
náanak, hanem kedvtelésbó], mert a §zauna csakugyan a
világ egyik legéIvezetesebb felüdltő eszköze min<len testi
baj, fáradalonr után. Ha a szaunából k§ön az ember, azt
várhatná, hogy a rettenetes hdségtót s lzzadástól jártányl
ereje sem naratlt * ezzel szemben a valóság ae, hogy pehely-
könnyúnek, rnegfiatalodottnak s írJjászületettnek étzi
magát,

S mint a §zauna, ugyanolyan ,rmetrögeött" szokásuk,
a ílnneknek a Jürdés is. Ha éppen nlncs a seaunában tüz,
amikor vendég érkezik, akkor legalább ls azonnal fürödni
viszlk a tóba (könnyű Finnországban, mert - bár ezer
tó országának nevezlk, r,alójában * 60"000 tava van).
Ha férfi az lllető vendég, a házlgazda, ha n6, a hAziasszony
vlszí a vendóget fürdeni. Természetesen tdlen nem füröd-
hetnek a szabadban, de ekkor meg mindig ég Lüz a szauná-
ban § így a vendóget mégls illendő módon fogad-
hatják.

§ kettó tehát: a §zauna és az fiszás mfuis eléggé meg-
magyarázza a finnek kiváló sportteljesító kdpességét -. árn
egymagukban ezek §om vólnánák elegendók, ha a finnek
alaptermészetében nem volna benne a sportsntűadg. A ltnn
embert ugyanls három dolog jellemzí: |ózanság, tlsztaság
és egészséges óIetmód. E három tulajdonság peüg ép annak
a fogalomnak a kelléke, amit spofisrerűségnek n€_
vezünk.

Ha valaha helytálló volt a spártalakra az a mondás,
hogy óp tcstberr ép lélek, írgy Flnnország ma mlnden bi-
zonnyal megérdemli. |trt Mtska,
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Otzldly|őnök : §zekercs, hol vrlltál
8-t<1l "t$-íg ?

Szekercs (ngöszörögae) : Yakb{.lggul-
latldsom uoll k{:rem.

t *a4

M&s srsméhon a szálkát
Rém lusta á]lat ez a teknyősbéka.

Már másíél napja ülók ,il;t ezen a pa*
rlon és móg csnk íneg §em nrozdult.

-- Ml n g$e?
.*- A g$z nz, amlkeir a víz izzadní

kczd.
*

Beteg : l)oktor {rr, ha itt neg-
nyomom az oldalam, irtóeatosan fáj,
Mit csináljak ?

Doktar.. Ne nyomja meg.

A m|át árnyókától. ..
§r§nt r§tc$, l&hnyomok. §ngem va-

tnkl kóvr.t.

Valószín{l

Tanttd néni: Ggerekek, lcd tudja
megrnondaní, mit csíndll Kotumbusr
Krístót, mikar kikötölt Amerika part-
!ain ?

Cqbi : Én tudom, én tuú.om,
Tanttó nénf .. No tessék !
Gabi: I{isaóIlt a hajóból.

Megolil&r
Pistike beáIlít a pékbez, akinél a

mamá ja mazsolás kalácsot ,vásáro}t.
* Ázt üzeni a mama a pék bácsi-

nak, hogy a ka]ácsban egy légy volt,* Jól vatr, fiam * felel a pék, **
hozrl el a legyet és kapsz belyettrr
egy §zem mazsolát,
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Fénykópósanól

-- Mílyen képet parancsolo térrl-
va6y mellképet ?* }la lehetne" inkább a feJem legyen
rnjta"

IlaJótöróttek haJÓt ptllantanak m*g
a láthatáron.

§gytk l IIa|ó ! Ha|ó l
Máslk l Mtt tlvöltsz l Nem táttát

móg hatót ?

§ts sz$únt Totto

Á kouticsmester tanílla az inast.-* Tehút a tüzes vasat rúteszem ar.
üIlőre és amikor a |e|emmcl intek, rá-
ülsr id er6sen.

Az inas pontosan úgv tctt. A rneslert
betört, kopongdaal a kórhdzba szdllt-
tatták, 

*
* Van nógy narancsod. Én adok

bármat, hány narancsotl lesz összesen ?
-*- Nem tudom. "Ae lskolában bab-

bal számo}urrk.

l

2 x noponl§
helyes fogtisztitós!

KAto0o}l

kalodont ho"
zdnltbon oz ogyet.
lcn fogkrém, maly

Dr. Br§unlich-íéle Sul"
íorir,in olgotot tortol"
mgz" Ezén nyugrrilt
cgyedülólló hotólo

o íogkő *llen.

§rodmónyes íogyókó.ra
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