


A cserk$su íglszerglést
Irta: Tótlt §lindor

A jclszri ez: i'ég1. rósen ! Ami a íe]sze relés*
nél ilzt ,.jeiertti: tartsd i|.lsrc:rr,]ésedet irlian,
dóart hariil*rll Haszltiila1 után ellelíjrizd áila-
potát és tle ar rrtr-llsó 1terchett az irrdulis eliitt.
Bizrrn}.,os d*lgokat ái]andrlan taris lriitirsírkr.ld
zsebében {ujsá*papir. slri)rga, kiitszer). Ecy-
saerü fe,lszerelési iárgyaid (ir>rrlett, ktlnyha-
szcrek stb.) civilben is exv hell,gn le-gyenek és ile szanaszéjjel. Legycn esyél,!i
íelszere]ési jegyzékcd. htrsv ísy ctiy pillafi-
títrsgi littehinthesd dril}.aidat. Figyeld meg
ntástrk módszereit és állandíran ii)kéIetesítsd
a nlagadét..A,mit magud megcsiní]hatsz. ne
vírs;irtlld. Minderr tied ]cgyelt. trc kiilcsönijz-
í{css.'Viscld lti ldiekkcl a rírd esií ,ki)zös

hointit. A zacskílrendseert azolnal vczesd be,
;lrrl cs9k papirzacskrjid vaittlak is. LIj ho]nlit
ke}lii tirjékozirdás utilrt, trtegbízhatrj hel!,*lr
végy. Egyszóva1: Légy rfsetr!

e) Reggeliöl estlg
TelIer cserkészruha
l(atona hátizsák, benne:

Könnyü *rrmlkabát, körsallér va§y vlhar-
k8bát.

Ruhazacskóban l
ttlrnatrikó, ílszónadrás, kötött ujjas (Dült-
óver). zsebhendű.

€lpőzacskóban:
gurnitaipú tornacipii.

Ételdobozban:
napi óicIe,nr, ken_vér -.- ketl} érruhában.

ílátlzsákzsebekben :
uiságpapir,5 n, spir§a, kis katonoi ltöt-
sZcrcs()milg, scbtaplsz, varrílkészlet, r<l.ttía(l,ízltatIrn t;rrtírban). notesz, térkép, ktrl;rcr.
pohirr"

Egyenruha zsebelben:
zsebkendii, bic-cka (nrctl,kiiivL|), síp. rjre.
.iránytii, ccrtlzir (védijvel). i§azolt,inr.. pónz_
tárca.

Jó, ha vanl
vii|an1.1árrrpa. kis rnerrtíiki.szlr,t. iátcsti. ién5.-
képezógép. tábrrri snpke. (IJOlytstjui.}
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Afq.ítaa ugn ű ftryo
éá én &c0Ápíft ua,ijt§

Mosl nem bdmész szemmel nézem, mint eggkor ggerek|eiiel a |énges kiuiltigittíst és

uirtigpompdt
De nem is Aönnges szemmel jdrok, nem közelí szeretteím sbjtihoz megyek imddkazní,
Besüppedt qyepes sírhanton és fénges mdrudngemléken egg|orman neuek nézntk

rdm. ELőttem éItek neaei bezárult életekúl beszélnek. Minlha minden sír becsukódoll kőnya
lenne. A törlénetnek itt a |öldön uége. Rd|ordult a könguttibla. A csakidia, köztlí hozzti-
lartozói egtrl-két éuig még |el-|ellebbentik néha. Aztdn ez is elmulik. A nagg köngulrir, a
mult, a temető csendiében elporlik.

Itt baba csupa aíkighciborús sir uan. Az eggiken rozsdtis rohamsisak, a mrisikan
<Ikathaitt lógcsaaar . , . neaek és kor: éIt 18 éaet, élt huszal, harminchatot, negguenet . , . Éttetc és meghaltak, szépen,
,eggszerűen, úgg, ahogg kellett" Az egllík |ialal uolt, mtní én, a mdsik érett |ér|ii mint amílgenné tdn leszek. Aztdn iött a
ptóbu és ők ott hagytak hiaatdst, csalcídot síkereket, munkahelget . . . és amikor mentek, énekeltek, hcgy ne sírianak
utdnuk az otthonualók . . . azttin bedsltik magukal a |aggos |öldbe, uagy rohamoztak drótsöuéngeket, Icüzdöttek, amig lehe-

.lelt, azttin meghaltak. I)e nem uolt bennük zúgolódtis, nem uolt kétségbeués, hogg miért ép nekik kell meghalniuk? Nem.
Megtörő szemtikben teín mégeggszer |elcsillant az otthon, a haza képe u életüket adtű értük.

És meggek toutibb be|elé a nagg köngatdrban.
Itt iobbra két nagg szürlt grdnitkő. Raita az éuszdm : 1849. Eggszer ez a most olgan kiui orszdg naggot dlma-

datt. Olgan lriss is rohamos lauaszba akart hasailní, hogg nem értették meg és |elkellették ellene az eddig uele eolj |edéí
a,latl szunngadó be|ogadott embertestuéreket. KöröskörüI égett az ég és az orszríg mínden ép |ía honuédő letl. És aki nieghalt
közüIíik, az mind sziuesen halt, úgg uédtek azl a tauaszt, amig egg küIső nagg hatalom dermesztő tele rd nem borult mínd-
ngdiukra. És nemcsak azaknak az éIeteknek köngue ail nagy tanulstigot, akik itt ezalatt a szürke grtinit alaít ngugszapak,
llag1y akiket nzrishol, szerte az orszcigban ilgen éuszdmú kő takar. Sok, azóta mdr becsukódott köngu tanit az egyszeri.

hősi haltíI helgett a hősi éIet lanusdgdra. Azoknak az embereknek története, akik |ogstigot szenued,tek, üagg legaldbb ís
Dq,ggon és biztonsdg eluesztesél, hogg meglett |ér|í|ejiel dltianak nekí az éleínek úira kiuerekedni a maguk,csalddiukés
railuk keresztül nemzelük helgét a uíkígban.

És meggek loutibh.
Meggek az orszdg |öIit!én és ngilnak előttem a lemetők, a sírok, a beaírult könguek.
Repedt mdrudngkibta c kassat dóm |akiban, mondia. hogg Maggarotsztíg leggazd.agabb, leghatalrnasaDö urrr

mindenét od,aadlu és szegéngségbe, messzeségbe, idegenek közt húngta be személ, csak azért, mert éIeténéltiobban s;etcttt
hazditít.

Omladozó romkapu. a ntlgrtiili heggek |öIött hbd.eti, hagg egg marokngi magyar őrség Istenhez emelt lélekkel

Mintha az ég szdllt ualna a |öldre,

úgg raggog mind,en siron a ggerlga.

Ggertgatüzek közt mélg szemek égnek,

jó, hogg a sok könny ldngiukat oltia. . .

Jó, hogg az Islen adla az ídőt

csillapítóul |tiió sebekre ;

jó, hogg ezemgi diadalmas rélt,

bizott rdnk, ggarló kís emberekre. ,

Mert míg a strok |elszaporodnak,
úi kezek közt a régi a munka,

bdr úi szemet kit könngben a ggerlya,

nginek, tlinak egy csak az út!a:

tudni az Isten céljail, s eggre

uinní keresztünk; d,allamos ének

hangiaí mellett kezdeni úira,
s hínni Fidnak, szent seregének. , .

Buitay Árpád

1



könngen adta éIetét ott Dftgelgnét. Inkdbb meghalní,mítlt inggea odaadni az ellenségnek, a hitetlentzek a drtiga hazaí

töldet és a még drdgdbb iöuendő müggür é,leteket,

És szerte az otsztigban menngi ram mindenütt ! És c ramok közelébcn míndenütt uégudrí uítázek ngugszanak.
Csupa hősi élet, me\1 ubba |olgt eI, hogg eg11 reméngtelen kís törerlék Magl1arorsztígot, egg-egg csonka kís maggar sztgetet

védelmezzen u színte aíkigtészl, betöltő idegen lörök lenger ellen. Nem hittek benne, hogg leggőzhetík akkar. üe óuttlk,

aédtéIt,,,touribb adtdti azt a marokngí műggar iöuőt, ami még ptstogatt. És nem iutatt eszükbe kótelked.ni, kétségbeesni"

Nem adttitt magukat önként kéngelmes szalgasdgba. Inkribb meghaltak. És mrisfél éuszdzadon keresztül mindtg marudt,
mindig akadt hős műg§ar, aki meghalian.

Meghaltak a mahticsi síkon húszezren egllszeüe,
És rne,ghaltak azelőtt ís anngi |elé maggarok.

, Meghallak magyarok mar c mohi pusztrindl ts.' Menngi halúl !
Dehrít miért? Htít bdemes uolt? Híszen annak, akí meghal mrir semmi haszna sinu belőle.

A hattíIiszongú, de nem az utolsó szó. Ar em,bernek uan örökkéualóstíga ás ha Istenbe akasztattaéleteútltll,akkar
bízalammal mehet dt a legnaggobb próbatéten, az életoilaaddsrjn ís. Yan, aki uúria és elszdmol aele odatit.

Itt peitig a íötd"ön, ezek az ad,aadott életek eleuen sdnmt |annalt a haza köú, melgnek a,bban oan élete és iöuűie,
hogg menngi nagg, nernés, példaadó é,letet köthetetl bele a maga kincstcirdba, a. maga könyutdrdba,

IIa azak a hősi életek, amiltet adaadtak mdr ezer éuen tit ezért a hazdért mind csak a maguk &ícsínyes, alrftor-

aaló iauukat nézték uoina, ha mínd ggtiudn elt'eküdtek uolna az ellenséges louak kiba eIé, az ellenséges vildgok, ellenséges

eszmé,k bíztanstigos szolgastigdba, ó, akkor milgen hilutingak, mílgen szegéngek, mílgen nem-ís-embet embcrck lennénk
ma mi, az ő utódaik !

Testvérek, Fit:k l Mi nem uuggunk szegéngek, A mi köngattirttnk roppant gailag. Ggertek ! Forgassdlok ma,
halottak*estéJé.n ezeket a beleraktdrozott köteteket. Azkin ruggogion |el a szemünk. Nyuitózkailiunk bele az életbe kemény
akarrissal, fulgg a mt életünk műOe, a mí könyuünk története méltó |alytatasa lesz maiil az öuéknek.

Islen mínket úgg segélien ! Arrunen.

Kedues Maggar (}serkész, kcdues Ptllcsi
bócsi.

Ezer köszön7ésl küIdök Fínnors:ágbóL
Kérem íidtlözölje helgettem a löbbi ismerős

mag!|M cserkészlestaérl is.
Talún néhdng nap mulua mdt senkinek

se küItlhetek üduözletet,
Minden |inn megteszí most kötelességét.
Isten óuia Maggarorsztqat, Esztországot és

Finnországot.
A ttiloldali kép a mí drága íelsmbadulási

emlékműoünk 1918-bóI.
,,Jó munkát" Poiu
Nemróg ol,vastuk az ujságban, hogy 1í--1ó

éves iinn iskolásgyerekek önként jelentkez-
nek katonai szoigálaira. A sajtó beszámolt
a fegyelmezett ós gyors, önkéntes etrhatórozá-
sokon felépültj városkiürítésekről, s a pálya-
udvarokra özönló iecyeil,mezett töm€g nérna-
ságáról, amelyet csak idónkónt tör mcg a
iel-felcsendüló finn lhirnnusz dallama.

tla}lottunk finn cserkdszliúkról, akik már a
nyáron önként jelentkeztek a kejeti oísuás-
hatíron emelendó eríídltmények építésére.

§ most mindezt íne§eró§íti Poju levele , . .

Büszkeséggel gondolu"nk hazaszeretö fi,nn
testvérei,nkre. cserkésztestvéreinkre. ",Az Isten legyen vetük, . .

Ó, Suani! , ",
Ezer tuuadban mewtyi ágbolt raggog! ,,,

És a lelkedben mennyi mewryarszúg!.,.
Üduözotlek |ehér, északí orszúg:
Ki nagg bajadba.n is rokunod uagyak.

Finnek ! A szíuembőI nézek most |elétek,
Mint őshazámban ualakí-apám
Bdmulhatott a |inn ösök utún,
bIikor csapatuík ésrakra tértelt,

llai uilúgunk hamisa| tuntt :

Hagg a tisztasúg, erköIcs és a hit
' AcéIgép etőtt csak kengérmtsrzsdk. . . ,

Szellemed örők Egész Kenyerét
Csak c Naggisten morzsálhalia szét !
Ó l Suomi ! . . . Drága testuérorczág "..

Mgghníó lgveleí h0loíí a po§te
Messze Filnországból, az eze.rtavas §uo-

miból jött.
A viiágpo}iiika ggén ,ko,moly felhők tornyo,

sodnak, a kis §innorszag létéról vagy nem-
létéró! cikkeznek az ujságok. A szo:mszédos,
negyve,rr§zer akkora orosz birodalom ienye-
gető ííiódon lecsapásra kész ,rá; miután eló-
zólec Eszt,, Lettorszígat és Litvániát már
katonai szerzödésel(kei teljcsen ma§áútoz kö-
tötte.

A kis levelezölap sórtetlenill elérkezett ,rnég
hazz&nk, írója Ohgia,.Kalervo, a mi ,,Poju"
barátunk, kinek nevét olvasóink tekíntélyes
rés2e ismeri. Ö.vo,lt a,,,Ma§yar Csekész"
íinnotszági expedóciójának iinrr résztvevóje és
ttllmácsa. A rmlt évíolyamban közöltük az
expedíció részletes beszámolóját, Ott ismer-
tük mec Ohela Ka,lervo szem6lydben az igaz\
iinn csorkészt" Az óserdőben melec t§§tvóíi
§zeretettel az ő személyén keresztül kap-
csolódott ös§ze a iinn.mngyar testvétisés.
,,Poiu", ez a becéző neve, így ltívják ott-
hou sziilei, ,most 16 óves.

§ most. mikor az és tteborult Pinnorszás
{ölött, s biaonytalanná lett a holnap, ptlju
lapot írt nekünk. Rövid monda{,ok, a cen-
zur,a talán észre se vette, de mi, akik együtt
tisatelestiink a szabadsághós íinn ii:úk hősi
síria, e;lött, minden szavát értjük.

lmd a levelezölap iordltása:

oa

Cserkészkötélhíd az éz'eltő orc;ágában
Á finn cserkészoknek bóven van alkalmuk, hógy a hídverést gyakorolják. Az ezertó
országában kereken 60.000 tó van, nem szó}va a íolyókról és csatortrákról, Fa bóven
tereír s így csak néhány erös kötél kell s elkészülhet a cserkészkötéllrld. Két képünk

ilyet mutai be, ámint linn cserkészok gyakorlatoznak.

Hősi emldkmü tappenrautábat

Mlndsztnti §élt



A fclsoroltak tchát regös-cserkészek, a Regö§ Rerrd csatlakozolt
tagjai. Rendes tagok akkor lesznek, ha a regös-próbát megállották,
A regös elónevet is csak akkor használhatják, A rend rende§ tagjá
csak magyar nevll cserkész lehet. Az idegen nevü csatlakozók tehái
már a csatlakozásnáI válasszanak maguknak magyar nevet regös
hasznáIatra, Persze nc védett nevet válasszarrak, hanem olyat mely_
nek használatát majd (18 éves koruk után) a belügyminiszter is
jóváhagyhatja,

nEGÓ§-n§JTvÉNYEK
(Közli R. ilI. P. 1.)

l!I|AJ IIEG(), RAJTA
nI. A IIADAK üTJA

(íolytaüs)

aj hadsereg a Hailak Uljdn,
U j legenda, {lj harcos ónek:
Ez ct Jöuő, u kész Jöuő
S pírkaddsa a maggar Égnek,

(Áda: A Hadak t}lja)
A rcgös-tábortfil y^zlata a következő lelret.
7. Re|,öszönl.ű. J,jz kapcsoló<lhatik a reÉös-indulóhoz (az ci':re

a ccllra lcgalkaltItasahlr rcgös-érrek szövegót és dallamát majtt késóbb
közöIjük), de valarrlel_vik alliirlmas rrópnreséhez is (il3,et ia közltillk
majd), Tartalmaznia kcll a regiis cóltkitűzéseket, <le jó, lra a cserkószet
ismertctósót is maglrbarr foglalja.

2. ,\'Cpdulolc. ,\z cg5,es nópdaIok szöve§énck és dallanrának
ósiségót ós szópségeiI a sz.riszólóÜak mcg kell-r,ilágítania.

3. §dprnese, Lchet, tróíás nlese vagy valamcly komoly tartalmú,
mély szépségű mese.

4. },iépi túnc.
5. 'l'ri|ús népi játék.
6. Rábszínhaz, (Tcrné§zetesen megleleló darabbal.)
7, Zeneszdm.
8. Nrrgyjcin/c üzenele. (Pl. Zritr_vi líiklós tanítása.)
9. I}e|ejezés. (:\ Himnusz vag!, a Szózat, vag}, a }lag5,ar I{iszek-

€s},.)
Iiz t ehítl a vlrzlat, tntllyet nektek kell tartalommal, ötlettel

megtö]tenetek.
Retrlélem, lrogy, a regös-cserkészek közül sokan résztvesznek a

lVí. Cs. regö§-pályázatán, bebizonyltva ezáltal is, hogy a regölé§
&özösségi nrunka, r,agy ahogy népünk rrevezi: kalóka.

Munkájuk eredményekónt megrryíli.k az új hadak írlla, melyen
friss segédcsapatok érkeznek a nragyirr jövendő halcrlsai közé.

Ilovás
t. Indult a rogös-páIyázaton.
!._ lla nem pólyrlzol, de vrrn vrrlantl jó ötleted a regö§-tóbortűz

aoyagáru rOrretkozóatl, irrl meg nlelőbb.
3. Igyekezzetck nregfejteni a rejtvényrovatban közö}t népdal-

fejtvényt.
4. I(üldi bomuíatkozó levelot. Szomólyl adataldou kír{tl (nóv,

.c§trpfit, csorkészíokozat, ólelkot, szülctósl lrely, lrrkós) írj lalusl kap-
{sol§t&talról. erld|gl rcgös ter,ókenysógedről és tcrveidről ls.

5. A lrrult számunkban közölt garabonci regöshad képe a Nép-
rájzi }Iúzeum gyüjternén_véből valú,

A lleliis rtntlbc rrz alábltiuk |elantkeztek
Budapeslről., 1. Bartos László, 1. Bl{lE.

2. Cseh l{ároly rajvczetó, 1, BKII].
3. Csákány András őrsv,, 1, BKIE,
4, Csóka Albert őrsv,, 1. BKIa.
5. Eötvös Sárrdor cscst., 312lÖ.
6. Esősi Bóla raj',., 1. IJKTE.
7. Gyéresy Bóla őrsv., 1. BI(IE.
8, Harcos Bóla, 1. T]KIE.
9, Jánosi Sándor cst., 1. BKl[i.

10, I{ovács István, 1. I]KIE.
11. Mérő György, 1. I]KIE.
12. Morvay Zoltán órsv.. 1. BKIF],
13. I'app Sándor, 1. íJI{IE,
14. Regös .Iózsef, 1. I]KLE.
15, Réz László órsv., 1. I]KIB.
16. Szentgyörgyi }íiklós cst., 1. BKIB.
17. Takács §ándor §gt., 1/Ö.

Ilaiduböszörméngből: 18. Cseke Gátlor sgt., 951.
lJödöllőrdl: 19. Hegyi Ottri órsvezetó.
]|líezőköuesdről., 20. Udvarhel1,,i Zoltán.
Naggkőrösúl., 21. ifj. Lengyel Ádám őrsv., 851,
Ngíregghúzáról: 22, Galata Károly st., 89. cscs.
Pécsről: 23. l3erényi Sándor Attila, 673. cscs.
Sa*adrót: 24. Szilvássy Iván, 175.
SdruárróI: 25. I(ajdi Ferenc, 49,
§zegedrőI: 26, Dudás Béla rajv., 124. estls.
U jpeslríI: 27, Biermanrr László sgt., 117.

Kcressdtek nrcg a daliamhoz tatt,o?"(J szóvegct, § a §ztivegtiől
állapítsátok rneg, hog}-hol született ez a liépdal, rrrikor keletkczhctett.
Hová való volt a szerzóje ? Níill,err fegyvernerrrbeli s melyik ezretl-
beli katona volt ?
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l tt.
u:V |l Milgen uláírás tarto:ik

ezekhcz a képekhez?
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,A magyarsógnak ilnblzfilorura van szllksógc. Ennck egytk fíí.
forrásn o megyar par&§rt§úg órtókrtlnek meglsmorósc" * rrron.
dotta ,Mngyarország clső szómú úsorkésze", gróí l'elekl Pril.
Ilogyan smlgálbltiuk ezt a cé|t a escrkószetben ? A Regös-

Bend munkája últal.
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JüZ§HF_FALVA

:\ leégett falu

llajleiklaianrta vált
nrag_varok

.Józsclltal,r,a ; §zéí)hangzásút rnagyar hcll,ségnir - 0l5,arr
elltlek a nóvnek a zc]lgóse, Inintha a falu ott }enne valalrol
a Dulra vag}, a Tisza lncntén. Pedig tle rnessze vall.onnan,
í:)z a magyar kiizség Ruliovinában van, {}Ia Romániához
t,artozik) a Sucava (a Szeret jobbparti mellókfolyója) völ-
gyé}:ctl,.

lJrrkovina birtokbavétele utárr Harlik ,{rrtlr,ás gról
,l{rctél_v katritrqi I)aranr]§nolia tclepiitcIte ]c,Józsell'alva
lakóít. Az új ktizstlg alapítóit a rrrádéíaivi veszed,:lem (176_1)
al}<*lnrával }{tlldvriba lnenektilt mádéfalvai és környékbeli
sz-éke}ycket telepítette át Hadik András gróf Molclvából
az alikor el{oglalt Bukovitrába. Igy alakult meg 1785**86-
lrarr .lózseffalva. Az új magyar települést József c§á§zárról
rrcveziék el, .Iózseffa]ya megalapításalior már két régebbi
magyar teleptilés vctlt Bukovinában : Ilogadjisterrt és Isten-
§egítset nrár 1766**S7 telérr aiapította meg az ugl,ancsak
]\,Iold.,ából, áttelepített száz székel_t család.

A fenti lrelysrigeken kívül még két magyar község
al:ikttlt ezen a vidéken. Az alapító l{adik András gróf
rrevéről cgyiket, Harlikfalváttak, a másikat pedig Arrdrás-
íalvának nevezték e].

A másfél évszázaddal ezelőt.t Bukovirr,ába §zakadl
csíki székelyek rryel,tüket és római katoiikus vallásukat
nagy elszigeteltségükben is megtartották. A magyar kor-
rnáily az öt bukovinai nragyar község megalapítása után

:

. ]' '.]:; ii, l:, ., ' "]i '1 l.

mintegy száz évvel. 1883-ban négyezer magyart vissza-
telepitett Magyarországra. Ilzek szánrára új ttrlepes falva-
kat alapítottak az Alrluna mellékén. A Rukovinában lévő
iit nagyar fa}rrban rrra kerekcn 10"000 magyar él.

.Iózseffalva megalapítói a nágy veszélyek, nagy csapá-
sok rrtán kerestek rij életlchctőségeket lrragr.rknak. És az
tij ottlronukban másfél óvszázadorr át. kitartottak, Pedig
sok volt a megpróbáltatás, a kűzdés, a szenvedés ! És nráslél
évszázad, után, az idén, 1930-berr irjabb c§apá§ totte próbára
a bukovinai }nagyar községek életerejét, Az egész község
tíizvész áldozaLa lctt,.

A magyar élniakarás, sz<lrgalont, nrunka, rrrásfél é;tl-
százitd, ritátr isnrét honépitól<el átlított munkába. A leégett
otthont nem hagl,t a eI .}ózseffalva magyar lakossága.
\íeghúzótltak a rontok közijtt, Összcszorított fogakkal,
kemén3" munkál,al ós nag5,, magvar élniakarással kezdtek
a romok eltakarításához és az új ottlron felépítéséhtlz.

És a nagy elesettségükben kialakult eg_,-- szent tnagyar
mtrnkaköztisség. Az egymásra utalt hajléktalanrrá vált
rílagyarolr munkaközössége. A nagy csapás közelebb hozta
egl,nráshcrz a lrrlu trépót. A nagy negpróbáltatástlk idején
megtanultak cgl,rnás(lrl drllgozni. §Iost az egész falu rnint
cgl,etlen tragy tnunkakőziisség dtllgozik a leégett magyar
ottlronok új jáépítósén.

Az elmúlt n3láron férfiak és nők. íiatalok és öregek
vál]vetett murrkár,al kezdtek a fa]u újjáilpítéséhex. F.zQí
és tízezerszámra készült a vál1,-ogtégta, íoly,t a ,{öldnrunka,
szorgalmasan mozgott az asó ós liapa, Es rrrost egymástrtán
íejezilt be az új házakal, rjjjáópül a plorráégett ottlron,
újjáépíti a magyar acélakarat.

Az erclélyi mag1,-arság i,s összefogott Józseífalva rlragyar
lakosainalt tátnogatíisára. A rornárr eln_v-omás alatt gaida-

4

A férfiak közöseIr r,égzik a földrrrunkát Nehéz rnutrkIr a vál1,ogvettir
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Óriási merr*yisóghen kdszüI a vál.vog

§ágilag tönkretetí magyarok a mindennapi kenyér egy-€gy
darabját, a m*guktól megt*karított, filléraket gyüjtötték
össze, hogy a Rukovinában élő testvérek támcgatására
legyenek,

A vátyngléglák készen ál}anak a ház.ópíléshez

És a bukor.inai magyar falu frjjáópült" tIjjáépítik x
bukovinai magyarok az ősi vailásból merített hitükkel, és
a mag)iaí fajiságukbói sarjarló ,}c§akazérti§" kernény *k*.*
rásukkal, B. .I}.

i]l:i:

,rl)rót66-úoelrníka,
Az ezermestelmiihelyében elkészithető ap-

róságok közül termószete§en nem biányoz-
hatnak azrrk, amelyeknek jóformán egyedüli
anyagát a drót, helye§ebben a ,,hor§anyzol!
vasir,uzal" aikotja. A,kinek me§ vaíl a l,aka-
tos külónpróbája, az most ottholosan iogj*
érez,ni magát, ha dróth'ajlítá§ról, íOrra§ztá§-
ró1, forrasztópákáról íoc hallani. Akirrek pe-
dig mindez boszorkányos érthetetlenséget je-
lent, alapcsan tanulmányozza át a sorrrkat"
uleri íyitoit szenr,mel, kis próbálsaiás§al ép,
oiyan ügyesen boldoculhat, mint e téren nár
gyakorlattal bíró pajtása.

Vegyünk 1, 2 és 3 mm. vastagságú barga-
fiyozott va§huzalt. Mindegyik tajtából 1,§*2
métert. §zerezzünk iorrasztó ,.pákát" § {ii}n-
rudai forra§ztóanyagnak.

§ósavlra szórjunk kevéske cimreszeldke 1,
így megkapjuk az ,,edzett §ó§ayat", arnely :l

íorrasztandó felütretek,megtisztításáhcz szirk-
séges. A forrasztandó huzalrészeket rlzz1 az
edzett sósawal kell beecsettlniink,

tlozzttk izzásba a vöriisrézpákát, vagi,
izzó traszé.n közé dusva, vasy sázlánsná],
Amikr:r raár az egész pákavég áttüzesedett,
írrr8assuk ,meg a he§yét szalmiáksókóviill s
a iorrasztandó íelületeknél a cinnr{rdlról o]-
vasszunk le .me$feielő kötő,a,nyagot s i: pák"{-
val szépen kenjük, egyengessük ei,

Röviden ez n íorr,asztíts technikája. a 'bor-
gaxyzott vashrrzalból készített tárgyaknál,az
egymáshoz simrrló drótrészeket. vag: összr,-
drő drótvégeket ily módeln ioíía§ztássai §li-
slti,ük egymáshoz.

Mindenkinek, aki dróttal (horganyz+tt vts-
h*z*}lal) {oslatkozik, természete§en órte*iel
kal! e tlrót egvenesíté§éhez s ir drót ha;]ítilá-
bnz. A giir]r*. össze-vissza ,hailít*tt, g,:::,1li]i

huzalok kiegyenesltése többféleképpen tör-
ténhetik. Vékony huzal,rrál az ajtókilincsen
való többszö.i fel-Ie huzosatás már nc§hozz,a
az eredményt, a vastag,abbat vagy kikala-
pá]juk, vagy satubafogássai egyene§ítjiik ki.
A mellékelt ábrán bemutatotl csavirrokha],
egymáshoz erősílett két fata],p vékorlyaLll:
huzalok részére szintén ered,ményes drót-
egyenesító" Könnyedén a falapok közé eri.l-
sítjiik a ,huzalt s eg,vszerüen véges-végig ár-
1lttzzuk.

A huzai hajlltása vagy satubaíogással s
kalapáccsa] (elönyösebb a iakalapács) törtón-
hetik, vacy. .különósen, ha sok egyír:r,ma ,al-
katrészi kel} haj}ítanunk, külöil € célrt a gyalrr-
padba, illetve az eíre szánt desz,káb* vert
szögek segltségével. A maidnem egészen be-
lerl Ya§lag §zög te§te körül pontosan, sité-
pen hai]íthatir mág a vastagabb huza] is,

f)e ,nézziink néhánv apróságot:
Dusóhúzó: A közöit aprósácok közül

kétségtelenül ennek az elkészitése kívánja
a }egtöbb ügyességet. §zerezzünk egy kis fa-
}€n§eii. iúrjuk keresztü! vastagabban s köz-
le1,1r:*iil a k$zép mell§tt vékonyalrban, Csíp*

Csipt*tő, iogas:
troríl§?l *somagclópapír

A m*rrkaasgia1:*
széieii *ezel §rü-

t vékr:nyalrban, Csíp*
Jünk satuba 3 vó-
kony (1 mm. vaslag}
40-50 cnr. hosszú
huzaldarabvóget s
lapcrsfogóval fon-juk, csavarjuk 10
cm. hosszúságban
össze. A faíogób*
íúrt középsó §&.-
gvobb lyukba erósit-
sük trele az össze-
esavart drótokat, A
csavarás után egyerr-
ként szabadon futó
eg5,enes huzalok vé,
geit gürbítsük beíelé,
hogy mindcgyik egy
kis karnpót alkrrs*
§on" A fogi} kis lyn*
kán húzzunk keresz*
tül €§y 30-35 cm"
hosszú vékon3, huzal-
clar*bot. az ábra
szerint ítgy hajllt-
suk, hosy: cg}, ie- és
feltollrató, illetve
irrlzható vég össze-
záró lrarikát alkox-
§on.

rithaüuk az aszta]hoz. Nedves íi,imet" kihíi-
tendő tüees szerszáruot, áliandóan és §yak-ían szük§ége§ alkalm,atr:ssá§t kat (pl" oli<'}
akaszthatunk í kamp,ii:irc.

Sze r s z árnt art ó: Foría§?tásrrái r*td-
§zgrint a íorró páka h*,yáté!elével van baj.

Egyszerían ráíektetjük a jálékágyaeska r,á-
záhclz h,asrrnló szerszá,mtartóra, keresztlre ;l
htrs.zft nlda]ruclakr:i a melcg vrs6lf is t,1.
t*hetó"

T*l1-töltó: Iseí véko§y, edzett }irr-
axldx;abkából készül. llocl, hogyan? fliár*li*

H,a drrgtl esik az íive§lle, a lmílr}ókat ö§z-
s?euíLtó karikákat fslhúzva szépell bedu§juk
a készüléket áe iiv*§be s mikr:r a kampi,rk
közé keríili a tlusó" +gyszerűen leioljuk a
rsítszó ser:;,kezet*t s íg_r, a kampók .§?üla§á§
1!f 157.i,ilrr § .r C,:g,',; , . k'irr-l, r .]Cr '1i*nre1-

hrliliik a:;1.

az ábra. Mindenképpen meckönflyíti az írás|,
rtr€.i Roín k*ll anayiszal mártogatni a tollat.A muíatí>ba köeöitek es;rk irelitóiil szoj-
gálja,nak a t*vábbi eret!:ná*;ytl jó rnunkálr*a.

l}i§sm*r Fál

1,1
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Tarzan ...
I{irrdenki Tarzant várta s ügyct scm vetet.tek a híradóra. A

rnáskor nevetóvihart kícsaló i\{iki egór is sértődötterr távozott a
vászonról a langyos fogadás rniatt,

-- Tarzant l. .. Tarzant !, .. * visitotta számtalan gyerek-
torok és vad rrjjongásba törtek ki, anrlkor vógrc-valahára az afrikai
óserdő varázsolódott oda a r.etltőlapra és íclt(irrt naga a hős. l{rlzsás
sziklákat dobált üldözóire, egy gorillának csirkenródjílra csavarta
ki a nyakát s mintha megérezte voltra, hog.v száz meg száz gl,erek-
szem függ rajta leplezetlen izgalommal, hőstettre hőstettet hal-
mcrzott,

Száz to'rrrk harsogta feléje a figyelmeztctó kiáltást a homály-
ból, ha ellerlségci kertilgették és óljen köszöntiitte, ha győzött. Merl
ternrészctesen győzött. Legyűrte a vadá]latokat, az emberevőket
ós diatlalmasan királyságot alapltott ott, á iegsötétebb Afrikában.

A iilm gyönyörúségétől mánrorostrn százlrangir zsillongírssal
tódultak ki a rrézőli az előadás végén az uccilrra, lrog.l, aztlirr lneg-
áIljanak és csoportokba verődve tárg5,algassák Tarzan hőstotteit.
Gyuszi nem volt túlságosan elraga<ltatva.

** }'Iegjárja ! - fejtette kí véleményét. - A Tarzan l az igen l
f)e az őserdő ? i .Azt hiszem, a mí erdónk különb, mint az a ren-
s{cteg.

-* Nem montltál tragyot, pajtás ? ** ingerkedett ve.le Anti
ta nráskorlva.

- Nen hiszed ?

- Hát,..
Gyula nem fort.v-ant fel a hitetlenkedésre s még csak nem is

bizcrrrykodott. Változatlan n_vugalommal odaforrlult a többiekhez.

- 
I(inregyünk a Strázsa-völgybe - rnoltdta kurtán.

A §trázsa-völgyben
Valamennyierr clfogadták lrat.ározatírt, Vadászyéknál zsebre-

vágtak egy szelet l<enycret és mentek. Ilegyre fel, völgybe le, ismét
hegyre fel, Egy óra rnultárr, miután cgv ösvérrynek nevezett va{l-
csalrásorr bokáik ópségót kockáztatták, mólv szakadékban pilrentek
meg. Gyuszi diadalrnasan intett körül a hatalmas lák rájuk boruló
félhoInályában.

- l§ern szebb ? ! - fordult Antihoz,
Anii nórna elisIneréssel bólirrtott és nregilletődve szlyta magába

az eléje láruló képct. Nlintha legkedvesebb olvasmárryának, a f)zsan-
gal könyvónek lapjairól lópett volna ki *z az erdó, olyan tltnondha*
latlnnul szép rtllt.

-- Jaj, <le g,vönyörü l -_ ujjongott íel.
* Ez még senrmi l - legyintett Gyula kérkedón ds kézen-

fogva maga utárr vonszolta Antit.
Átkapaszkodtak a vlzesést megtöró sziklákon és behatoltak

a patak körúli nádasba.

- A dzsarrgal l -. lnormrrlta Anti és már nem is csodálkozott.
A nád föIöttük lrorult össze, egyb€kavarodva az iszalaggal kerosztül-
kasul font fúzbokrokkal. LépésróI-lóltósre tudtak csak clórc törni
s lílbuk alatt tocsogtak a vizipókoktól hemzscgő pocsol.yák, A kis
csapat szétszakadozott, minderrki a rnaga varlászösvényét járta.

Egyszerre velótrázó ordítás ijesztet,te fel a kutató gyerckeket,

- Jaaaj I

Ferkász hangja volt.
Rémülten lragyták abba a bogarászást és rohantak hanyatt-

lronrltll< arra, anrerről a jajgatás lrangzott.
--- Kitartás l Nlegyiilú már l *- siivöll.ötte Gynla, de mire

feliedczt.ék, hogy morre lelik meg, a többick megeióztók ólrct, §zuszo-

Á
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gás, vízcsobogírs, krákogás hullámzott Antiék felé keresztül a nádon,
aztán Kovásztra_v Laci kiáltott, fel rókön.vödötten :

-* Aunye l Te jól kifogtad !

Ekkorra Gyuláék is ]<ilreveredtek a sűrú nád közül és Lacihoz
társulhattak, aki nyögve igyekezett partra húzrri a visító Ferkászl.* 1VIi bajod ? -.- vallatta Gyuszi.

-- A lábarn l A lábam l - nyávogta Aprószent és felernette
jobb tórtlét.

trlajdnem visszaejtettélr a patakba elhütükben. Ferkász rragy
lábujján jókora rák c:sinrpaszkotlott, ollójával marcangolva a prédá_
jának vélt hüvel.vket. Alig tudták leíeszegetni pajtásukrril.

A dzsangal feló
Másnap reggel még le sc száradt a hartnat a íilszálakrót. amikor

hátizsákkal terhelt kis csapat kaptatott fel a strírzsaviilg5,i hcgyol_
dalon. Neszezésük elócsalogatta a közeli aprócska szőlő gazdájál._ }Iagánál hagybatjuk-e a rulránkat Anrbró bácsi ? - szólitotta
meg Gyula a töpörödött, ősz öreget, átnyujtva ajlrndékukat, egy
csolnag pipadohányt.

- Csak tessól< l - halrgzott a szíves válasz. _- Megőrzöm,
ifiurak, meg dn I Rakják be a házba *- rnutatott a gazda l]agyzo_
lásával az ütött-kopott nagyobbfajta liunyhóra és a gyerckeli sietve
birtokukba vették az öreg hajlttkát.

Nemsokára ismét elókerültek. Arrti lépett ki közürliik a szabadba
Iegclsótrb. Öltözete c§upán egy szál rlszónadrágból állott. Öve, kése a
derekán, vállátr kötél, szorosan testhez szijazott lrátizsák. Széttárta
karját és rné|y lélegzettel szivta be az üde, virágillatos lewgót, majd
rugan},os léptekkel indult a hegytetőnek. Pajtásai hasorrló nódort
f e}szerelvc száJlirrgóztak u!ána,

A két vezér járt elől állandóan, s vezették a csapatot az ismeret-
len ösvényeken. Az erdlíból ntessze kiernelkedó nyirfa volt utolsó
állomásuk.

A dzsarrgalban
Sebtiberr halomra rakták a hátizsákokat a lryirfa alatt ós szét-

széledtek íelkutatni új birodalmukat.
Laci, néhlrny Iépésnyire a rryirfától, benn a sűrűben szikla alól

bugyogó ítlrrásra akadi,
Gyula Antir.al egy sziklát csákányozott a patakmederben és

szétmorzsolt/rk a rögöket a betrne csillcrgdr apró, vörös kövecskékért:
"_ I}arátorn -- lehelte Arrti bánruldozva. - Ifz drágakó l Gr/rrrát,

ha mondom l .*- hizonygatta.
Toti beltljük botlott félírtcrn. Fríss, véres tollcsorlxi vcr}t a mar-

kában :

- Rókalyukat találtam - ujságolta önérzetcsen. - Épperr
falatozott egy galambból, mikor megugra§ztottanr t - ós ezután is
egy,re gyült a sok érdekesség. Szamócacsokrokat, száraz taplólepedót,
ehetó gombát, füstbarnán, ragyogó nádbugát, zöld rnogvorót hordtak
iissze a kutatril<. F)gyedúl Nagy Feri tért lneg fires kézzel.

§püt a lrunylró
IlIegnézte a forrást, ivott is vizóból, aztán felbánrult a forrásra

lombsátort borító szilfára. Szakértőerr méregette az emeletnyi magas_
ságban háromfelé szétágazó törzsét s egykedvílen kibökte eszInéjét:

- Azt a grrrryhót pedig ide lehetIre éplteni az ágak közó l Csak
négy dorong kellerre padlókeretnek és néhány dcszkadarab.

,* Gotrdolod ? *- vette Atlti is szemügyre a fát.

- Tudom; elvégre ács az apám ! -- ját,szotta ki Feri ar
ütőkárt.,vájlr,l ds czzel €ldölrtiitttl a kérdést"



* Akkor loholjatok be deszlráért búzzánk ! .* íntdzkedett
Gyula. A boltraktfuban van cldg.

'íoti nyornbarr indnlt Gömböccel együtto hogy elhozzák a §zük§é_
ge§eket, I3oras Pista ekkorra rnár javában tevékenykedett a {orrás
körtil, l,ieg akarta tisztltarri, hogy utóbb kövekket rakja ki meclerrcd*
Jét. De llemc§ak ó, nrirrdcnki más is megtalálta a maga munkáját.
I acl Áprószerrttel közösen a tüahely részóre ásott gödröt, míg a töb}rt
ilrnent nádat vágni, hctgy legycn mívcl befedni a kunyhót.

ilííre a kól teherhordó vissratért a városból" §zínte n§m ismer rá
a tanyaköinyékre. A tanáestérül kijelölt helyen az rrtolsó szátig kí
volt gyomláh,a a gaz és a sárral megtapasztott tűzhclyen vízzel telve
ott góziilt a fCnyesrc sfutllt teáseilény, itallai kínálva a íáradt cipe-
kedőltet,

Éppen csak magukba öntötték a harapniva.ló mellón s dolgoztak
tovább szakadásig, Sötétedésre elkósnült * gunyhó ds múve láttán
Nagy Feri elfclejtette a kezén sajgó vértrólyagokat, amelyeket a kala-
pács tört hl'rsán. Felraktá,k llolrnijrrltat a rnaguk készítette menedéklre
-* nyugodtan ottbagyhaíták" hisaen azorr a i{jon állaton klvül más
,élőlény nenr Járt, eloltotbák a tüzet s hag_vták, hog_y álomba szuny-
*yadjon an erdő,

Líire pedig,eltelt a hét, tökéletesre ópítették birodalmukat.
A tanyakörnyék vaióságos virágoskert volt, mert felkrrtatták s oda-
hordták töve§tül a környéken talá]ható virágíajtákat. I.usi kiitéI-
.hágcsót forrt, Irogy könnyelr}l lcgyen felmászni a tanyaíára, Apró-
szont fürdómedencét Cpített a palakon, mig a két vezór a Tarzatl-rit
vc§zedclme§ebb rdszein kijtelet leszItett ki ds a várossal szembenesó
-hegycsúcson őrállo_
nást rendezett be,
odaszerelve fla e$!,ik
tábori telefónt, míg
,a ntáslkat a guny-
hóba rnkták be.

Lusi lczuhan
Vasánrap l.emp-

lomozás után ,,ki-
rlszták" au ggó§z hcti
fáratlalmat, cbddjiik
végeáével pedig kí-
ballagtak g dzsan-
,galbe, nagygl-ülést
t'artanl. thrrrepló ru-
ha volt rajtuk, tehát
:a% iisvényen bak-
tattak, Lusiban tt1l-
ten8ett a jókedY,
Ugy §étátt az áfvá_
lányhajjat trodtott
+stlszós hegyoldalono
mintha a í)unnpar-
ton lenne és csipko-
lódéssel bosszarrtoila
sz óvatos:rrr llrbuk
.alá íi6yeló pajtásait.

-* Gyuszi, llc
mászkálj négykóz-
lálr t Valaki még legelószó fülcsnek nézlret *s u{ána nyomban t}ele*
kötött Antiba : - Komám, ne az o:,rodrrn korcsolyázz !

Addíg-addig gúnyolódott, addig tekintgetctt hátra, míg elvétette
a lépést. Megcsúszott, rnásodperc töredókéig a ievegőben kalirrrJiált,
aatán feltartózhatatlanrrl kezdett §zánkáztli a szakadók pereme íeló.
A meredck szélén íelkiáltott :

*-. ,Angol hidegvór l * § eilünt holtravált pajtásái szeme elól,
altikct megrlermesztett a zuhanást követó tompa puf{anás. Ilolt_
sápatltarr rneredtek egynrásra, még a rémület is ajkukra fagyott. Lu§i
hangja rázta fel óket ; soha olynn iirömmel nem hallgatták.

-* Én rnár lenn vagyok l *-. vidárnkodott.
Nem turlták ntire vélni jó kedvét" A szíklaíal legalább hat mdter

magas volt és alja meredek lejtőben szaladt a pataki§. Ha dpsógben
került ís le Lusi, a lejtó atjáig nem tudott megállni. És rtincs aa az
,ember, aki csonttörés ndlktil gurulrra le a szikladarabokkal teleszórt
:meredekerr" Ezzel tísztábatr voltak mindannyian.

Álig balt el azonban tusi lriáltása, G_vnla kezéből kírepüll a soha
nem hiányzL} kötél. ilíegerösiteni másodperc rtríive volt ó§ sebeserr
.$rl§z{}tt le [.usi után,

A lezuhant egy bomolrkupac tetején últ és szorga}masan köp-
kódte a szájába került kőriarát :

** Te élsz ? -* c§apott rír Gyrr§zi"
"*- Nem l A szellemern yan c§ák jelcn t * rndrgeskedett a

ínotornélkíili repülö. -** }{át rrem látotl, hog5r homokra §§tem ?

l un már zászlaja is . . .
*_ Tessélr t Anya kilrimezte a zászlót l * nyujtotta át Lusí

Antinak a fóímiter nagy, háromszöglctíi, alanynapos, fehér selyerrr-
Iobogclt. Hrclóország *ásrJaját.

* Add ide, hadd nézem meg l _. kérlelte Boross Písta, alig.
hogy a kezébe kdrült s tlgy nyúlt utána, akárha hirnes tojás lenrre.
§ mindegyik kózelról akartalátní, megtápogatni. Valami meghatott-
ság fóle ve'tt rajtuk e§ót é§ babusgatva adták kéaról-kézre. Csendben
sorakoztak az árbócrriddá l<irrevezctt nvirfa a]á és feszes vipvázzba
álltak, mialatt Laci az előzö nap fclszereli csi'ga segltségévcl a magasba
vonta a lobogót,

Az az elképzelés öntótte el valamennyiüket, hogy most valóbarr
meghódltották a §trázsa-völsyet. És a honíoglalók büszkesége
ragyogta be képüket.

* Jó, hogy idejöttél nyaralnl! Anti l * bökte ki Nagy Feri a
többiek helyeslésétól kísórve. * Meit ha te nem találod ki ezt a
Tarzankodást, aklror rossz nyarunk lett volna. NóIküled bitltosan
hottra püfötjük egymást a Vórö§ Kalózokkal.

_- Hagyd a kalózolrat l * hallgattatta ol Rózsi. * Már egy hete
nem Jutottak e§zembe. Ki törődik velük ?l

I.ací szárazon közbeszólt :* Én ! És jó lesz, ha őrséget állítunk ezentúl, mert úgy hallot-
tam, hogy a kis }íozola móg mindig nagyon fenyegetózik. }látha
€gy§zer meglepnek bennÜnket ?t

Laci vélernénye közeljárt az igazsághoz,
A §trázsa-völgyben sÖrrki semlejteite meg a ve§zedelinet. )

ItóIetidö a tnnyán
Az ég va}ósá§gal íeketéllett á zlvatarfelhóktől.* Gyerekek, vi-

lrarkészül!-süvöl-
tött le a íáról Anti.

It{e*nydörgós sza-
kította félbe és rnire
földre ere§zkedett,
már nyakukon volt a
dörgó, villámló, nyá-
ri zivatar. Ferkász
is_ íelríadt a?. é8i
zajra é§ az elsó e§ó-
cseppekkel egyiitt,
érkezett la a tá-
nyára.A hirnökkéní
érkezó vízgolyóbisok
tompa kattogással
ütödtek a faleve*
leknek. De ók ebból
nerri ér€zt€k §€nrmlt,
mert az erdő bolto-
zata íelíogta az esót.
S ekkor hlrtelen, át-
menet nélkül, akár-
csak az egycnlító vi
dékén, özönvizct orr-
tottak a fellegek. Á
fák nyöszörögve há-
joltak meg a r{juk
ömlő l,íztömeg sÜya
alatt ós patalkok

foly-tak le a törzsükön. A gyerekek riadl.an hagytak ottan mindent,
készüló bumerángot" gombasütést ; a közeli kis barlangba menekiiltek"
{iömböc metrterri akarta a íinom, nregpirult vargánya gonrbákat, de a
barlangba két csupasz nyárssal órkezett, Futás közlren elhagyta a
c§emesét. }Iertryószorosan gubbasztottak a §zúk oduban. vízfüggöily
z,rrta el előlük a kilátást, Roross Pista merészen kidugta kobakiá1, d,e

vis§za i§ kapta menten a fejóre csorgó zuhanytól megilletődve :
** Hüü, a kutyámat sem varrrém kl !

Gyuszi íólretaszitotta a bejárattól, és se szó, se tleszéd, kiro-
bogott. Bőrig ázva kaptatott vissza, íóltőn §zorongatva a tanyaíáról
leh,ozott telefónáliorrrást, Az Örség készüIéke biztorrságban volt egy
sziklarepedésben,

A felhőszakadás pedig vigasztalanul folytató<lott. A zuhogáson
keresztül esy§zerre határozrrtlan halk moraj ütötte meg íülüket,
trfintha valahol ínes§ze tucatrryi, kővel megrakott s7ekér dübörögne
ái a hídrin. Nenr tudták míre vdlni a zajt, A moraj pedig mindinkább
erósödött. l.assan bómböléssé fokozódott és a patakmederben gyor§an
mozgó pl§zl(o§ vízklgyó tiint elÓ.

l{indinkább vasta€iodott, nótt, hátán fatörzsnck is beillő ágakat
cip€tt, máz§á.§ kóvelret görgctett magával.

Az áradal elrrrrrsta tűzhelyüket, e}vitle a virágos kertet és kí_
öntéssel fenyegettc a barlatrgban kuporgókat is, nr:ha va§y három
méterlnagasan voltak a patak szintje íölött"

§iralomvölgye
Ncm került sor a megíütamodásra, Á fciltószakarlás. amilyen

gyorsen keletkezett, olyarr hirtelerr el is vonult, Az áradat fokozáto§&ír
apadt ds a palak varázslatos gy<lrsasággal tért vissza medrébe,

(s.olytatjuk,)
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. \ ltnjlrzlrsi r,állalalo]i lcil}:1g},oi]i) gorrd.irr, lttrgr- tijlrtltllrn t1;litctt

lrajriik rnikdrr1 l'rrg,ilili ll Icrvczli llrírtróliiik szlittlitlisait il g]-alior]i}tl)r]]
ig;tz.rtltti, }]isztltt ttt:ttt cg}'\zcr 1iirtént. ltolr- il qrl;idrr. lltt;rlli,kj tcrr-L,l;
,rirt1l,jrirr 1rtlltl,rislttt ]i(t(7írit hxjl]li cj\aí tiiiu]i a]killlllár,a] r,sa];nctil ]l:tszttlt-
yc,hr:l,cll(,11nl:li bizotlvrt]il];. ll](,rt ienr il illriri iliztotlsligl, rent 1lt,rlig lr

hi i li(,síl vitr0]. llríikijrlíse netrt volt }iic}égítri.

}Il ttlrir aZ iJ.r,t,lr lltirózst(gtlketr tril van a hajóépítő ipar. rrrert a

lcl,\,(]zctt hirili lndl,eicítiek ós alakjllnak nlegíelelóségót 91,*korlati
rzcrrllrrrrltl,ili rrre lt ci!lra létc-sített ha|óépitő-itisórleti irrtézct vizs-
gzil.ilr lt,ltt!. ]\ \,i]it( 1egnag;,obl,l ill,etr int,rizlrrórtye kétsógkíviil il ltanl-
},ltll,gi lllrjritlpilő-kísóricti intciztlt. EnrrcIc szirhvéiclttr!ttr-ct vil:rlszt,rtr,
li]irit,jli r; i hr,rj<ik ópít.rtsórrél,

,,\z 11l! j-!.s vilr'rghábrlrti kitiiróse clijl,t ltiIc"ritett }iu,llrIli r.ll kí.rlr,lcti
lrlitizi,lrti,k az a fíí íclaclal.a, }togl l,r tengcri ós ilclrizr hirjúzlrs. tl1,1rllblr
,l lizit,t,]lttltlsiöktilclcscdéstít trtiltr]ett lejiitticllrcn előIrlozditsa. frlvlibbi
rélj;r. it()§.\,,llal)oslttr rrt<,gvizsqliija a haió st-bessclgét. a hajr,l-
rll1r,:trttli hcl5,tls tníi}iiirltisri| ós il r,íz l1rltlttlásának a haitira gl-alio
",it lrirtlisát.

{ kílótlcti ittttlzct lnittclclrtkclótt a tervezett hajó ntorlelljt!t tt1lili
lttlg stlksZ<lros;rtl ]iit,sittr-ítctt fortntibalt. Iizcl< a }ilsórlet.i nlotlcllt,li-l 'l0 ttlóte,r htrsszrisli3batt kósziilrlck, rctttlszclttll, 1larirfliirtirri} tis
kiilijnlegcs ntarligtt1l \esítségé\,cl 1lolltoslirI az ererlcti tt,t,r,tlek ntcg-
|elcló lrlaliti icsz, .\z L,}készített nlotl1,1]t cí\- trr{,a ct1ll,a tilliilt trtt,clcrlct,
r,ízi!bc ltelvezik cis lnegkt,zrlridik a kísét,lelczés. .\[intictlclic!ótl lrrrlg-
tt:rhclik úg1-, hrlgv a nag}, 1rajriéval arátt5,os r,ízkiszoritást cldr.ic.
1chál, rrritttha lalrisiigos utasokliai. vag}, -* ha tdrerhajót 1lriilrrillrllli
ki llruva,l lcnttc nlt,grakvtr, l"inotn tílvcl ós kis gópczeL sesilsdgé\,cl
bcáltít,iált a hajri siil11,ctlési ̂  r,ízlottilllit. ,\ trtodellt. azrtl,iiIl liisi,rleti
kricsira szereli]<. a r,íz e])cnáIIlisr:rL nregillapílrj dinaItlorrtt!terhez liaJr-
rrrlljrik ós r,óqigvontrltj:ilt a vontitta) trtedtlncrin ttúhlrrrr, 1i]{l rirétOr
Jrcssztjsligbiln, í.\z irttózet }cgnagyolilr ill,ctt nred*nctíjtl ll5{} rn llrlsszti
tls 1(i nt md,l_v.) 1l'Lr a tnórl cllerr:i'lltis ]rtl<lvczó (,redll-}tit}},t ntut,:\t,
me§állapíl,jíilr llz iirtrnlás kiilörrleges viszonl,ait a hrrjri íar:i-
ná] is. l,]z utóblli u8-vanis a ]llirir-,savar tntiretezúsc szell-tportl,i,ih(il
!{ln fntttos,

,\ trajricsalar -.- propellel' .-- nLoilellclicl 60* .ü{'){] lll}il. n8r.),sii§-
hnn, plipszforrna §cgít,ségévcl iintik, leginkábll liönIrl,űíílrnbííl llq1,
bronzbril, és killiirrleges nrarligép §egitségével egtisz ;;tln1,ollttt a

k!1,11 ttt alal<t,a do}gozzák ki.
,\ hajó gépteljcsítményének nlcghatlirozására .,, lrInikor nt:ir e

t,"rocle]]t az arán1,,osullk megfclelő tragl,ra elkószítctt sajít csavarja
ha i t j a, - .- :r haj til cst b rr lreépltctt kílliin f ó} c rrrtirókószültlk ck szoi gli l nak "

"\ kísclrlcti intézet.nd{ hullániveríj készülóke is t-att. .i}ncl\,
lernrószctcsetr ariinl,tlsati R rnorlellekhez - - {r telrger rnitrdelt nrozgiisl'tt,
utiilloztli tudja. Flllrrek segíl.sdgé\,ci l<ipróbálhatri a lrlrji'l sel;essttg-
csii}<kt,ntistl á tengel lciiliinbözli nozgásai alkalInltvaí,;\z irrttlztl
berrrtrlezóse ril}inlntat :ltl arra. hog1, a hliriforgaloln g_vorsltúsa rls
javítása órrlel<tlbcn az elnltjlcti elgonrlol1rsok ll rttrlclclleltctt kctcsz.ti]l ir

g!al<r,l1uL; ó]etbe ál,r,ihctők lcg},cnck. l)zek rr trrt-,gflgl-clttrck c,g}-(,bok
kilzt ;r gvorsfi_rrglisti }rljórsai,arok kalitácirijlira (ez alal 1 au i, ;i .jelcIr-
s*igt,l írt_iiik, rnikrlr a q!{\rsall forgó hrlj,ir:savar kijrül lr vizlren lttgl.ttr
kIl(|,tkIyik, lll1i'l,t 15ilr.,;11 lrlttl'tsírrk:.it_ |1r,rlltj+}1 ij!lrl,őleg t ha-ilil cliírc-
:,]1];]|'|i.i:'li,:]]!. í:':1l:li:r'i, ]1 irl\ll1,,,lll;1lr, 1ll,,,;i1l}:11 ;l ittiri lrls|ir:lrr.l,i

§

nra§a
rc]lt.stll(, ltllr:,cgestll ttiil,tllitrltt|, ],]zclrlrck r l]:}§}" sillcrcliltrk t,rctl-
tltl;ttvt,.1logv li hlttttllrtrgi lla.iritillitti-liistir]cli inltizrltllt cgl,tniistttljtt
(;rk{.7lll,k a nreglrizit.tlli haj,ltcrlc]t 1'clii]r,izsglilii,s1,1r. I§r,vi:rlt dr,
tl}iik()l, 1i1l rij hlr.il! trrorie!)jtit lii;\zitelté]i c]. az itttttztlI fcrttlli]}iisa ril,a

ilcriig ezcrlié1 tii}llr }rirjrirrroti1,1ll vizs9.:'rltali tlrc3- liirlrirrltllc itJ]anroli
il:Cclir:l l jr:i,nck mcgblzástlbtil.

,\ klrr.il-rtrcíris jelcnségek l<utatisára . ltrtt<,l1, l jclcrrktiri lt:tirjzils
cc,,;l |"ir|,1r1l1rsitlrlr ltércltlsc --. az intózet liiilölrlelcs zlirl r]ls litllozri
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"fogait

A keresetl
fogpép !

A
parafíitr-
btil készúlt
hajó
tnodel}t a
nrarógóp
nrcgfcle-
lőeil le-
csiszol,iil.

A kész
paraífin-
rnorlel]t a
vonl-ató
csatorná-
ba teszik,
ahol ala-
po§arl.
megvlz§-
gálják.

.\ fúr,ókris
haj ricsa-
l,ar teljesí-
tóképessé-
ge 30%-a1
na611,ob}r a
rógi rend-
szcrúrról,
Ilnnek kii-
l(inöset a
c§at ortt,t-
volltátír
hajókná}
van jelen-
t ósége,
rtrert ezái-
ta] elke-
rúlhetó a
csatórna-
mederron-
gtilódása.

dezések a foly(lvizek áramlásárrak hatását vizsgálják. }togfigyelik,
hogyan fut a haj<i zátonyra, továbbá hogyarr hozh*tó ]e trnnan.
l\íilyen a folyóvizek áramirlsa a hldpillérek, partok. lejtók köze-
lében. Csatornákban igen gyakrarr megl-örtérrt. hogr* a haj<ik
összeütköztek.

I{ogy ez kilrorülhetó legyen, tervszerűcn és potttosan vizsgáIják az
egl.más mellett clhaladó hajúk egl,másra gyakorolt nytrmó és szíT,ri
hatását. A hajriépító-kísérleii irrtózet egyik tovzibbi fontos felatlata
még az. hog1, a belr,ízi hajózás számára a legmegfe}elóbb hajóíor-
rnákat allapítsa melg, § ugyatrakkor a leggazdaságosabb haJricsavar-
hajtást dolgozza ki. liz olyarr feladat, amely nrinden viziútra vonat-
koztatva míls és más.

Á hajóépílő-kísérleií intézet egyúttal rcptil{lgópek, különöserr
hidroplánok rrróret- és alakviszonyainak felülvizsgálásával is íog'lal
kozik, arnirrek szilttétt igcrr nag1, a jelentősóge, Ezenkívül az intézet
nrilrt a hajók. rnint repiilőgépek prílbajáraiainak ellenórzdsót is
vállalja. szirrtéll sajlit készítósíi külörtleges műszerek §egitségóvel. Itt
prrib./rlták ki többek ]iözötl a ljremerl-t, az,\tlgu§ttls-t. a Cap Árcotra-t,
a Rex-et és a gl,akorlat azt bizonl,itja. hoq}, az ilittizeiet. nlltgjárt
hajók teljesítóképességük rnagaslatán állanalr.

A mottlrral felszerelí hajómodellek, amell,ek a vizen dpúgy
halarlnak, nrint a nagy hajók, miután a kiilönböző vizsgálattrkat rnár
kiállottáli, még egy nresterséges tótran is próbára kerülnek. Itt IneB-
vizsgáIják a hajri tisszcs képességeit, lőleg hog1- hogyan tuíl
íorrJrrlrri, liirtelen megállrri, előre-hál,ra lralarlni. Íjs csak ezután
1tllítják ki a bizorr5ltr,ányt. amit elkiildenek a meg'bizri hajóópítű
r,álla]at nak.

Yan rnég eg1, egészerr sajátságos osztá'I1,a t,nnek az intózctnek.
Iiz a hajókra lerakódó külörrféle rrövények és ílllatok távoltartásával
foglalkozik. Ennek nagy gazdaságí jelentóségét megérthetjük. ha
tudjuk, hogy ezek a különféle.lcrakódásrrk a hajri sebességét gyaklan
:j5?á-kal is csök]icnthctilr. }Iegtámadják ezenkívül a hajó nrázolását,is, tor,/tbbá ltiszámlthata|-Ian károkat okozhal.nu.k a hajófenék.
anyagának törrkretéle]ével.

;\ tnodcrtr tcchnik;lnak ez a lrercndezóscl a hajüzás veszélylelert-
ségót, a szenrél1,,- és kereskedtllmi viltigviszon1,1atok zavartalarr forgal-
mát és a t,engcr biztonságát szolgálja.

mellső részórtek nteg}rosszabbítása által elérhetíj se-
bességfokelzasra. FIog3, czeknek a liérdéscknek milyen
nagy jelentóségiik van, arra bizolryíték az, lrogy az
itteni tapasztalatok szeritrt ópített nag_v hajók nyo-
más aiá lrelyezhetó gyűrűcsatornát tcrvez€tt. tr-livel
ma a iegli,ibb lrajílcsavar a kavitáció határán dol_

€ozik ós így a csavarszrlrnyak tönkrelnennek és

selressógcsökkenés által a hajri üzernét zm,arják, a
hajócsavar-modeileket csökkenIett vlznyom/rs ntel*
lett vizsgá|ják meg, hog1, megíigyelhető leg_velt a
légtér képzóttése. Az így nl,ert tapasztalatolr alapjirn
azutárr tncgfelelií csavarszárn1,'akat dolgozrlak kí, ame-
lyeknél ez a jelerrség rnár nem lép ícl.

Á 1engeri hajr3zásra vonatkozó k{sérletek mellett
a ]relvízi hajózásra vonatkozólag is folytatrrak meg-

'figyelésekct, A vizsgáIridásmitrden irányhan kiterjed
s figyr:lembe vcszi a partokat, a különfólc lcjtőket, zá-
lon_vokat, :őt n{g a hírlpillóreket is. Kiilötrleges beren
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EGy DERÉK c§EnffÉszruÉp
Á cserkósz ttzparancsolatot gyakran olvasgatom s olyankor

elóttem állnak íejlód6 testtel, szép lélekkel cserkészeink. Büszkeség
tölt el, ha munkakedvüket, vidám életereJüket íígyelem. Gyakran
kérdem : van-e nép, kinél az 6sökben is éltek a cserkésr.erények s lra

nem is volt törvényük, tetteikben cserkészek volíak már századokkal
s tán ezredekkel ezelótt is ? I(imondom hát; a földkereksdg leg_
igazlbtr, legdereka'bb cserkésznépe a székely.

Azért igazi cserkész a székely, mert a cserkésztörvérry a székely-
éIetben a gyakorlatban megvalósltott eredmény.

Lássuk csak:
1, ,Az egyetreslelkűség Cs lgazmondás a székelyek között hag_yo-

mányos tu-lajdonság. }la akad is a faluban lrazng, vagy tolvaj entber"
azt mirrdenki ismeri és óvakodik tőle.

2. A kötelességteljesítésnek mintaképei. A kisgyerrrrekkortól
örcgsógükig állandóan munlrábatt vannak. A székely gyerrnek libát,
malacot, késóhb marhát, lovat őriz. 'Vezoti apja elótt a telrelret,
ökröt. Fát hord, urlvart §eper és minden elképzelhető munkában
segít szüleinek. Játékra csak ünnepen és pihen6tdóben gondol,

3. De szivesen segítenek Csaba utódaí egymásnak is, A,,I{aláka"'
ígazolja ezt legjobban, Ötszeterelik libálkat, egyatt könll!,rlbberr órzik,
s ha egyik6jük valamiért nenr lelret ott, vigyáznak azéra ls. l'elnőtt
korbalr a sz€gények összehordják az építkezéshea szükséges kő- és
faarryagot. Elsősorban pcrsze azclk, aklknck szekerük, marlrájuk van,
.A leégett házat közösen dpítik íel. A kárvallott marháj/rrdrt közösen,
veszni k mást.

4. Testvér a falu minden lakírja, azért viselkedik rlgy, mint elóbb
leírtam. Falustársáért tnég éIetét is íeláldozza" Falujára nem enged
ro§§zat, csurryát rnondarri, még tréfából sem.

5. I\{agával szígorrl, másokkal gyengéd. A kemény munka
embcre. A kocsin haladó, ha gyalogos embcrt ér rrtóI, megállltja
lovait és felülteti a gyalogost.

6, A természetet, az lsten templomát senki jobban nem §zeret_
hetí, mint a székely. Ncmcsak a pásztorkotlók, de a íöldművesek is
ólottik legnagyobb részdt az crdótr, mczón töItik. Yirradattól késó
estig munkában vannak, este pásztoftúz mellett mesélve alusznak.
A székely ember dédelgetí, kénl,ezteti állatait s 1ajong az erd6ért-

7. Elóljáróit tiszteli. -Engedelmeskedik a parancsnak, s papJát"
tarrítóját, tegyzőjét minden más faluénál többrc tartja, különbrrek
hiszí, azért részükre szebb lakást, nagyobb javadalmat önként ajánl
íel. Nemes, meÉható v€r§eny ez.

8, Vidámsága, jókedve min<len más népnél nagyobb. 1!lég nehéz
helyzetben sem veszti el kedvét. Trdíával körrnyebbíti anehézídóket.

§, Fele annyiból megél, rnint más nép. Igény,e nem nagy, de
beosztja ptitlzét, keresetót s okosabban é], mirrt mások.

10. A fclsorolt érdemes tulajdonságai lelki és testí tisataságát
igazolják.

Il1ó meglátni és elismerni, hogy
lgazl cserké§z.

ennek a népnek minden íia

Ismerjük meg és szeressük a székellt. mint ahogyan ó §zer€t
mlndent, ami magyar, de legiobban vadregényes fenyveses szüló-
földjét' 

Kovóes l)énes

§ííúrán
Arrszíráltábalr

(Arrsztráliai murrkatársunk leve,le a cenzura
leszá,mításával i§ 40 napot utazott, ir,mlg
hozzink elétt.)

A dolos íigv ,kezd6dött, hogy a nyári rek-
l,:enó melegben gyanút]anul csevegtünk e8y
ittcni c§erké§zti§zt b{rátornnál, amidón nyllt
az ajtó és bclépett valaki. Az újorrnalt érkezó
l)clsze íó§tön a tradicionílis ausztróliai e-
szódtémával: az idójárással kezdte, l1t u. i.
ntindenki abban igyekszik túltenni a másikon,
lio{y c,rről a nagyfontosságú tényről igyek-
szik,rninéli eredetibb nyilatkozatokat tenni.
l1bben az esetben a beszélgetést . .. .,hlivös
szél fú.l' a hó ielól" . . . mondattal kezdette eI.
Mire én kissé birgyúan nézhette*n, melt a
kcrtbgn syönyiirű sudír páimák hailadoztak
a ..húvös szélbcn".

Tiz perc ntulva ott tartotturrk. hosy úion-
tlitn érkezett barátunkkal a ,,tsiidstein_
\tramtner" és a,.Kandahar-síkötés" elórryeit
ús hátrányait boncolgattuk,'különö§ tekintct-
tel az ausztráliai hílviszonyokra, 'l'<rvábtli tíz
pcrc: tnulva nrár behatóan ismertem a vic-
trrriai síclub működését, míc további tíz perc
nttt|l,a arról volt szó, ho8y június 9-én
délutltn 4 vagy 5 órakor jöjjön értem autó-
lll, hogy .,felszaladiunk" a hóba,

Másnap hajnali fél háromkor érkeztünk
Hlrrietville-hc. amelynek összes, ó0 lakosa
ilkktlr az igazak álmát aludta. kivéielt rövid-
tlel később a §taí-Hotel tulaidoncr§a kópezett,
ltki sicipóínknek a íaverandapadlón való 1öbb.
rertdbeli és min,d erósebbó váló kopogtatása
kiivetkeztében kénytelen vojt aitót nyitni.

ta

Reggel azonban megbosszulta magát, mert
pont 7 órakor elindította az ablakorntól lég-
vonalban lesteljebb l2 méternyire évő villa-
mos *örfűrészt, amire . . , íelkeltem én is.

1700 méter magasan kuszálltunk az autő-
val s gyalog megyiink tovább. A jobbra-
balra elte rüló völgyekben íelhö.k somolyög-
tak, de fent sütött a nap és szikrázott a ht],
Már hozzászoktam ahhoz a kűlönleges lít-
ványhoz, hogy a súrú ködböl kísértetiesen
álljanak ki a i]0-*40 ,méter magas eucalyp-
tusok és ient a geriilcen pedig a .lrófúvások
közül az örökzöld törpe-eucalyptus fényes-
zöld levelei ütközzenek ki úton_útíélen. Ezek
a fák u. i. sohasem vesztik el leveleiket, ha-
nem ,miurlig csak a kérsüket hántják, külön-
{eges .látvány eleinte a hófedte, zölrllevelü
ia, de ,azt is csak me§szokia az ember, A
30--40 centimóternyi havat ugyan sokan keve-
_selték. küliinösen, ha rrlykor*olykrir közeli
érintkezésbe kerültek vele. Az újonnan me§-
lyílt tírristaszálló ablakaibó| azoliban rlárat-
larr kilátás nyílt és az ab]akok mócött fel-

sorakozó asztalokra ió, kiadós és sok étel
került. Mi vrrltu,nk az elsó vendégei a szálló-
nak. Elód'iének üszkös romjai méc ott lát-
szottak a közelben. szomorú emlékeztetóül
ama példátlan erdótüzre, amelynek mult
ianuárban ez az épüiet sok száz ,mással
efyütt áldozatául esett. Nehéz volt most el-
képzelni, hogy itt, ahol pár bokron kívíil a}ig
akadt említésrenréltó növényzet. a völgyben
tomtloló errlőtüzeknek az orkán által ,masá-
val íagadott lángnyelvei elérhetiék és fel-
perzselhették ,a házzt, úgy, htlgy a bentlakók
csak a k,útban találhattak menedéket" l{ mil-
li(l fr:nt értékű íaanyag égett el a vidéken..
Mintegv ó0 embetélet e sett áldozatul.

Most azonban itt ál'lt az új ház villanyvila*
gítássa1 és xözfűtéssel, .{z & bizonyos me§-
maí{yarázlratatl,an bajtársi szellern töiiiitte be-
amely mindcn ország ,rninden hegy,mászóját
és síelójét iellemi:i ós amelybe csak bele-
illeszkedni ]ehet. mert aki nem tudja m,acát
beleélni. az ne is jiijjón fel a hegyre"

k. F, M. dr.



ű puaft,ag^ah!ó úW frön@n-(ánqnál.
lrta: KUNFA

Anrióta l-töntgcn a róla elnevezett
sugaraltat 1805-1lcn felfcrltlzte, azóta
az rrrvosolt ós természetkutatók tre-
látrrali az élő enrberi testbe és szcmmel
kísórlretik a bels{í szervelt működését.
Ezek a sugarak az izrnclkon álhatolnak
s íg_l a <:sontok alakját, esetleges elvál_
tozásítt, a test.be juttltt iclegen tárgyak
{pl pusliagol1,ó) hctyét és fekvésót azon-
nal megtnutatják. }ía rnílr biztos orvosi
véIenr(lny röntgetrezés néIktil a bcteg-
ségek cgósz soránál cl sern képzelhető.
I\{egfelclő előkészíttls utátt még a lágy
belső szerveket is (pl gyomor, vese, cpe)
vizsgálhatjuk. T,]hlrez azonban a §zer-
vet nreg kell tiiltcni olyan anyagokkal,
nrel_vtk a srtgarakat tiibbé-kevésbé el-
nyelik ós ezálta] képet aclnak a szerv
alakjáról.

A lelliiismtretes diagnózislroz leg-
több esetbetl azonban nenr elég a2 egy-
szerii átvilágítás. Irényképre, röntgen-
íelvótelre van sziikség, hogy a ííno-
mabb külíjnbségekct. (pl ttidőnél) n},u-
godtan tanultnárryozva. fontcrs kérdé-
sekbcn clönthessüuk. Il1,err röntgen-
kép nregvilágítási ideje 1*--2, sőt 5-10
mp js ]ehet, }Iélyen fckvő szervek
hosszabb időt kívánnak, a sugarak
vastagabb rétcgeken áthatolva, a fil-
merr gyerngébb nyomot hagynak. A
fizikusok és tecl-rniktrsok már régell
tiirekcdnek arra. hog1, olyatr erős rt)tlt-
gencsövtdret gytirtsanak, lrog1, ezt az
i<lőt mirról kiscbllrc lelresscn leszorítani,
Hiszen cltnozrlttlírsok. a szervek rnűkö-
,dése elnrostitlot,tii teheti a képet s így
kétess(l az ercrltnénJ-t. A lrezdetbóir
mutatltozó nehézségeket sokíéle úton
sikerült is legl,őzni és ma szinte mozgó-
képekct, filmet készíthetünk az élő
test belsejóről.

Itt ktizölt kópeink móg ennól is na-
gyobb erősségű röntgensugarakkal kó-
sziilt felvételeli. A sienlens laborató-
riumában e]őállítottalr olyan röntgen-
csövet, rrrellyel '/r,onn oon nrp-es rerrrl-

Lvl REzső
kívü1 erős §ugárzási lelret kelteni. I]zek
a sugarak szinte villárrrszcríietr hatol-
nak át nrin<len lágyabb anyagon. Az
első kép il_verr .,röntgenvillámmal"
készült kevesebb nrint 1/r. 

ooo.00o mp
alatt, Hárorn ujjat látunk, az egyiken
gyűrílvel.

A második egé§zen más tcrntészctű
felvétel. Puskagol_vó repi,il kerresztül
mp-ként 328 n-es sebességgel két elek-
trórl (férngörnbök) liözött. Az átröpiiló
golyó maga váltja ki a rövitl i<leig
tartó megvilágítást. A kép egészen éles,
ebből ]áthatjuk, milyen rövitl ideig
tarlott l

Még érdekesebb az utolsó két kép-
sorozat. Mindkettőn deszkalapon át-

haladó puskagolyót látunk. A la sziirke,
a gotyó fekete a liépen. A baloldali
sorozatnál a deszka puhafitból voll,.
Nlint látjuk. az olómgolyó símán bt,-
hatol és szabályos. slma Jyukat fítr.

Látunk a lyuk szélén lemorzsolt
ó]omrészecskéket. A golyó a sűrű-
söclő fát maga e,lőtt tolja. végiil alak-
ját némileg megváltoztatva kikerül a
levegő}re.

Á jobbotaati sorozatban a de§zkír
kemónyfábírl volt. A golyó alakja
mindjárt a behatolás után erősen meg-
változik, a íát is erősen roncsolva alak-
talan tlarabokban kerírl elő a túlsó
oltlalon.

A fejlődő tudonlány így mutat be
újabb és {rjabb érdekes jelenségeket,
melyeknek lefolyásáról nrég nemrógen
fogalmunk sern volt.

Á képek u ,,Die Unrschau" cimű lapból valók,

MlN DENSZENTEK
Kenagel|utóként szalatl a yél,
Fehér síre* közl |éIltoltan alél.
I}tis lcibngotnoft tres:nclt a hóba,
Píros booyóiúl rci::a u boróka.
HódUók, idsök .s;tikös sírhell1é.n
Kereszlek s |olgtattisttk : uéglelen !
A ltccskerdgó eluér:ik a télben.
Meqbékélt míndennel eggszetúsigében...

nup |elhőkkel két nagg bírokra
|éngkos:orúl dob rd a slrokra. . ,

PUSZTA SÁNDOR

'ffiüísru

A
.5,

A mult század cstldála

Ez az 1898-ban készült ,,auto", akktlr az elis-
tnerds és csodítlat tilrgyát képeztc. A iérfi
]eikiisnreretes gtrtrdossiri{gal ttiltöseti a tar-
tályba az élctet adó irllyadékot. Riztlnyiirn
ncm is sejti, hrlgv néhíttty évtizcd mu]va,
ilz árirrnvonalas, rádirival ielsztrelt gépcstl
dírk korában ,nilyon derüItséííet kcIi. A k{)í-
mánykerék olyan, mint a villamtls kapcsolr]ja.
a kerekek ösztóvérek. az ülés ak:ircsak ec!,
kiór.t{edett ,,konflis"-bak lcnne . . .

1l



l ,lVlLLÁ t"t PÁ lfiíAT,
kedves Magyar cserkósz!
Ti§ztelettei jelentem a következő esetet:
Exyik pesti harálomat vírrta,m a pál},a-

udvartln, l",szrevettem. hogy a pá,lyaudvari
hordá.rral a vírakozók közjjl valaki élénk be-
szélgetésbe elegyedik. tlamarcrsan €g§ öíeE
nénike is ,metlóiü,k húzódtltt. hrlgy miné| töb-
bet csíphessen el a treszérlbö}. A hordár jó
harlgosan azt iejtegette, hogy az oroszok
meg akariák tárnadili Magyarországrrt.

később, hazaieló menet az autohusztm
ésarevettem a hallcatódzó nónikét, amitrt
,éppen izgatottan mesélte el .a me]lette ü,lók--nek azt, a.rnit előbb halloit a ,hordáltói. s ter*
]rné§zete§en alaposan meg is to|dotta azt.

Megkérdeztem tóle, hogy kitől hallottrr ezt
a hírt. Esy tábornrrktól ,* fele],te önérzetes
.}:üszkesósgel.

-* Érdekes. pcnl ezt ha.llottam é,n is kinrr
az állttlmásrrn a bordártól ,s mi.ntha mas* is
i,tt lett volna, néném,

- l§en, ig*n *-.matyogta a leiorrázott fe-
csegö s elment ir kedye a tor,ább! rémhir-
ierjesztóstíjl,

Jó munkát!
Petkes Atllla, §agykőrös. (IIl. o.}

*

A mutrikoriban egyik barátom le|jött hoz-
:zám s aji§ho§v ,leült, rógtön csacsog,tti kez*
,dett. Miről? 'I'errnészetesen a politikáról, vé-
res kr:molysággal boncolgatta a be}ügyeinket,

A végén már fúrta az rrldalarnat. hogy hát
tulajdonképpen,rnindezt honnan tudja.

-_ Hát í§J- beszélik a városban - felelte.
*. Ez éppen tllyaa - vástam vissza. -mint amikor Zuglóban egy ember megbotlik

a vi}lamos iópcsőjén és Budán már azt be-
tzéiik, hocy ketten meghaltak. öten pedig
messebesüllek . . .

Hartmaan János, Budarres{"
*

Kedves ,.Magyar Cserkész", a következö
s§ctei küld.öm be a villámpályázatra:.

öres atvaii ialatazott a hentesüzletben.
§zemét körülhordclzta és teleszáijal szólt:

-- Hát iit més jó dolsuk van a nópeknek,
de ,l;ezze§ kassán üres minden. aranyért sem
}ehet kapni semmii. mindent lelorlaltak a
katrilasá§nak.

- Bácsi - saólta,rn rí az atyafira, - ha
én most behívok egy csendört. az előtt is, e!
,meri mcrndani azt, amit ,most mondott?

Megszeppent az öreg, de azérl rám szólt:
* Hallgass, öcsém * é.s tavább beszél}t.* Masyarországon csak az a bai,..
$zavába vágtaqn;

- Magyarországon csak az a baj. hrrgy
sok ilyen fecsegő, rémhírtetiesztő em:lror van.
mi.nt ,maga.

Eríe vette tZ öteg a kalapját és továb.b,
ítlt,

, ilalyór Lágzló. §zerencg.

Ó§zl, csATAKo§ IDŐB§N
a kerékpárosok megllgyelhették, ho§y dörzs-
dlnamó|uk lorgás közbeú lröcsköll a §a.at"
Ennek ,megakadáIyozá.sára a Bosch-gyár
dlnamó-sárvédőt ké§zlt" [z mInden dlnam6ra
könnyüszertel ütólag l§ lel§zerelhető, de
amellett ngm akadályozza a dlna,mó tlsztítását,

Néhány nappal ezelőtt iársaságbln össze-
kerültem egy bácsiká,val, akit mindenki néma
csendben. feszült figyelemmcl há}l§alott, Ter-
rynészetesen beszédtárgy a politika.

A bácsi bírálta a na§yhata,lmak politikáját
s ei,mondta, hogy ,mit lenrme ó, ha tlitler
kance llár helyén ülne, Meg!ósolta a tör*
tfuendóket. természetesen elő,kelő nagy-
képüsóggel"

Kiizbe kelleti hogy szílljak és ,rnegt{érdez*
tem tőlo:
_ * 'l'alán az angol vezérkar ,mindenna$
közli terveit a bácsikáva}, hogy rnindent pon-
tosat!, tud és a ronrán ,kormány úsylátszik
csak a bács,ikanak mondja ,meg az1. amit
akar, Érdekes. hogv a német kórmány rrern
tudja, hogy mi,lyen lépést tesz majd az angol
kormíny s hem tudia, mit akar Amerika. S
mindczeket h bácsi mégis 61y3n jó| tudjr.

Ne tessék azt §em e}felejteni, ltogy it
íecsegés hazaátulás...

Rappal .lános. Budapest" (Ii. o.}
*

A natrokban az ütcán a csoportba verődő
embereknek mesélte valaki, }rogy ő kormány-
tanácstls sofiörje s a mult héten. arnikor
autóztak, velük meni egy vezérkari eztedes
is, Fisye}tb a be§zél§eté§t. Az ezredes art
mondta. hO§y azt halüotta a hadügyrninisz*
tertöl, hogv olaszorszás beavatkozik a há-
brrrílba.

Arnig ez * ]óditás folyt az itcasarkon, egy úr
odalépott a közelben várakozók közii} a kor-
,mánytanácsosi s*|főrhöz s ,felkórte. hogv a
nemróg vásárolt s tény}*.g ott á1{ó ,autóját
,nom iüüa hegyuita,tti s lenne olyan kpd*
ve§...

Be sem {ejezhette a mondaíot, a nagyképíi
iódító hebegve nyögte, hosy nem tud vezetni
§ rtem ért az aulókhoz .. .

€nné1 pompásabb cáiolatot,senki selrr kl,
vánbat íecsegésére,

Pál |jyörgv. Cesléd.
Íl

zsúloli villamos, hal,k beszélgetés zata
z§ong. Egyszerre csak repülógépek zírgás,a
tölti be a levegijt. Aki csak teheti, kinóz az
abIa]ion.

- Jaj, Istenem - szó}al meg egy dörmögfi
hangír bácsi, _ nemsokára már el]enséges
repülók iacnak ilt röpködni a fejünk íeIctt!

§ ahogy ia sok haíago§ szem rávi}lan innen
is, onnan is. szinte engeszlelőleg teszi hozzá:,

- |,aaz is, hát van nekiink hadseregünk.
van nekünk katonaságunk? Iíát meg tudjuk
,rni védeni ,ma§unkat?

- I,gen. mi meg tudiuk védeni magunka,t

- szótok 'iaragosal. - de ma,{át bizonv nern
tudja megvédeni a ka}auz a }in.§elé§töl, ha
nem száll le azonnal!

kétszer sem kelleti ,mondani. a bácsi az
e}sö á}l,gmásnál eltrlnt, .magával vitte ideger,:.
ma§yartalan. defetista szellemét is!

B. T"
NYERT§§EI(:

Kajdi Ferenc. Sárvár, § P., október 15-i
szárnban közölt pálvázatáért. Hcrváth Líszlí
Zalae§erszeg, 5 P.. október l5-i számban kö,
zólt pá[yázal*ért, Malyár László, Sz*reni:s,
5P.

YILLÁMPÁLYÁZAT ÜZEN§TEK|
T. Endre. fzt a rémhíri rnéx r6rnh|r írr-

,májába-n .sem közölheijük.
B. Endre, Nócrád" §ainos. ugyanazi kell

mondanunk. mint az előaö pályázónak,
Il. I., Járdánháza. A vers tagadhatatl,ami

szel,iernes, csak kár, hcrgy ncm r:lyan irány-
ban, hosy közölhetnónk"

Továbbl ló müíkát! Rövíd vlllámötleteket
s még röv|debb gyors és szellqmer mesoldá-
sokat kéíünk.

A villámpályázat még iart. (Feltételcket
lásd: 1 számunk,} Mnnkára iel!

Cq Cq C0 csoms ile Hn $ f,""*
.__,,Átalános hívás.. az ,,ö§szes eserkész_
állomásokhoz'. a,,központ.i cserkészarló"
áIlonástól'.. A hlvást vel tük, ie}entkezósünk-
kel nyu§táztuk és jgy végr'c-mesnvílhatott
az első Központi Cserkéiz Ra'i/idhullánrtr
Ktképzótábor. Az orszáE S kerülctéből
8 képviselvc volt. 32 jóvágásli. taltulni\.ás}ó
legélry, több-kevesebb [apasztalattal.''-dc
hegyezett íüüeI és figyeló sielnmel kószüIve
az újdonság elé. hiem hiába - az auÉuszllrs
12_én reggel 7 órakor kezdő<ló és auÉtrsztus
16-án déli 12 órakor záríldó tábor sök riiat
és érdekeset hozva, annyira lekötötte vaja-
mennyiünk íigyelmét, hogy szlt,esen marad_
tunk volna inégegyszer -ánn;li írletg. Eló_
ádások az elektromosságról, az általános
rádióismeretről, a rádiótechnikáró}, a készü-
léképítésról, mind olyan dolÉrrk, amclvek
a cserkészamatőr Aondolatköiét foslallioz.
tatják, külörrösen nrost, hogy minóezekel
kiváló szakemberektől ha)lhalta" A komoll
harrgolvasó gyakerrlat" szernlélteió bernutgtb
az áram Iétezéséről, Inozgásáról, alakiáról
(kat ódsugárcsóvel), magátó1 ér t et6tlően 

-még

érdekesebbé tették a tá}rort. NIindezekeri
íelül a bűvös ,,R 3" raÉadta mc§ a le{énr.
séget. Biztosarr áIlíthato-m, hogy iievés Ölvdl,
lelkes kózben volt az ,,R 3'-(kisebb hátó.
t ár,olsá gír__rövidhullá rnú arló-vető késziil ék),
mint amilyenekben itt forgott.

A ,,vezérkari tizede§ünk.. alig győzte
csititani az R 3 után lobogó kedtlyéket s
mil;or a százados úr elrgedéll,ezte, hogv a
készülékkel gyakorlaloz}ratnak, mcglöf[énI
nem egy sátorban. hogy magánszorgalom-
ból fél éjszakán át forgatták az áramfejleszlli
hajtókarját. Külön érdekessóg volt a magas-
antenna szerelésórrél hasznáit ruÉós kám^
(lásd magyarul: l<arabincr,) einevezése ós
..vezérkari t,izedes úr" állal,,fínomiechni-
kai tnűszerré" elóléptetetí kalapács is A
tábor legérriekesebb ólrnén.v-ei közd tarloz-
tak a terepjárások,

Jeüemzó a buzgóságra, hogy a kb. 2ti
kilós készülékkel, valamint a kb. 22 kjlós
áramfejIesztóvel felszerelt járőrök rckord.
idó alatt telepítették az előJrt távrllsligra
áIlomásaikat, fig5,elembe sem véve izadslrg-
tól átázott rrrháikat és a parancs szerint fc-l-
vették a forgalmat.

Olyannyira sikerültek összekötteí.éseink,
hog5, az egl,(,bként nrindenkir.el elégctletlen
és lninrlcrlkit, (jogosan) kiszerkesztó'\'ezetö.
tiszt Urunk is megelégedés h angjírn entlé-
kezett meg a tábor zártál,al a társaságrril,
nem teledkezve meg terlnósze|esen ngf-két
,,alvó cserkész.., ,,alvó tjéla.., ,,alvó iákir''
nehézkesebb munkájáról (az. }rogr" l,alahi
lökéletes legyen, olyan nirtcs), Hn§ 

'6trO.

üzEN Az M. c§-
|(. §ándor, Tolna. lrásod még aem eléggé

csiszolt, hogl, közö}hető lesyen. *- P. §án-
dor, Isaszeg. A ,,borzalo,m" közismert tát}or-
tüzi tréia, a vitrlámpályázatba ilem illi:k bele.

- ,,T<rncsl, hol az apád?" Jóízü adoma, arni
azcltrban csak szűk baráti kiirben lrasználható
f el, *- L. Gy. ]'ítlságosan álta,lánosan írtad
meg. A §ondr lat helye§, de így nent basznái-
ható fel. Versed sok értékes gondolatot tar-
tal,rna,z, de a közlés ,mértékét rnég ncn.l iiti
me.s" A fordítás közlése a mai időkben isen
srtk cnrbernek fájrra. *. B. lmre. Kedvcs iör-
ténet, de klizlésre nem alkalmas, *- Ocsaí
Józsel. Jó kis írástrk, de ,máskor tűntesrl ltl
a forrásmüvqket is. - B. Góza. A vers me*
leghangú és rnagyar lólektöi susalli" A kóz-
lendók közé sorottuk. - Potyka, Vers ió, kiildj
máskot is, - ,,Cserlr4sz a m§§nyor§uágba§.*'
§sökkentett terjedelmünkhöz !*ih*s,rzít. ri-
tettük, Kö_sziinet, -*

B. H. és §. A. Kecskemét, l,tveleiekei át_
adtnk a kii]ügyi lrivatalnak"

Á.ra, leketére zománcozva
lényesen krómozva

p *"4G
p _,.?0

Á Bo§§n DINAmó §ÁRVÉDőT minden
keréknár*zakiizlet gzál!ltla"

12

JÓ HANGSZ§RT §tc§ÓN

RE H ÉnYl
HAN6§zERTEL§PÉN

BuDAPE§T, Yl, K|RÁLY U. 38

Tangóharmónika .","" P 40.*
§ziiharmónika P *.S'
Blockfuvola, ti§?ta ... P 1-*
lskolaharn,lónik* ..""," P l2.*
Mandolin ..". P l2,*
Kár!*n 7§" sz. áriegyzéket
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l,,,., HlR§K
üserkószlubileunr. i\ nakói 556, sz, Szatii-

lnárv Pái cserkészcsrrpat íennáliá-sárrak tizcrl-
i;tödik óvet iinrrepji. A cserkészcsiipat tagLai
legnn§tloltb részlrtllt iparos_ és kereskerlii-
iíjak. Á cstpat ta*.tai 15 táborban vettr:k
részr hazánk ktilóullóztj vidékein. A csapat
paran:ltltlkl N;tgylaki tjé]a cserkésztsapat-
liszt. cscrkós:tkerirIeti itltéziihizütt§ií{i taía.

Jó tudni, htrgy a kávóélvczet Magyarürszá-
í{on nem va'ia.rni régi. Az elsrlí magyar, l. Apafi
Miháiy erdélyi íejedelem vtlit. aki l663-ban
€rscku!vár falai ahtt x ta)rök rtagyvezérlrél
ízlclte mtlg elijször.

A betlehemezés és háromklrálylárás eltll,
tása, A belügynriniszter a budapesti íökapi-
tánysírg hatósági teíületén a betlehemezés.t és
háromkirályjárást közbiztonsági, közrendé-
szeti és k$zegészsógüsyi okokból, lisyelenr-
rnel arra, h<.rg5. e, gyakran könyöradomány-
gtyüjtés jelleíaével trirt és l voliásos jelleget
nékülözie .- beíiltotta,

Já§§at Bét:recritzlet
ltudapest, IV, Eskú rlt 6. sz.

Í}ólyeg árjegyzéket ingyen kii]d.

Az OlB. legutóbbi ülésén elhen3:ott
jclcntésekből ;

Aa e§ri r.éncserkész konsresszust okióber
'7-én tariutták .meg. anrelyneh sikerc és kü-
lönös€n a heiybeli társadalom rendkívüii ér-
de klődésc nély rtyomokat hagyott a részt-
vevőkben.

Október 8-án felavatták a Bervavójgyben
,épült cserkészháza1. ainely nemcsak az egtí
cserkészetet szolgá]ja. lranenr hajlékot ad a
központi kerületi vezetőképzésnek is.

Az elsö. ,rnásodik és harmadik próbát tar,
talmazó. mintegv 320 oldalas cserkészkóny,
vet a ször,etség lnegbizásából a cserkész-
bolt rtdja ki. úsy, hocy az egyes próba-
pontok elóreláthatólag külön füaetben is meg

iti{tliL!l ;llcrtl,, i:g5,1;i;r. ii;rrlőlr iüzeilen .jtie;
ttik üxei,- ;l ,.üserkószjáiék''" a ,,lionpr.rlgári
ismcrcltii" és ii,,'l]erntészgijárás" c. próbir-
pijItt.
A cseikiszr.:püiúk ké;:i;cvertúk a itclncscr-

kisz diáklk kiképzését, "I'ava§s;z,al 3íj{) diák
!,ett íó§2i e kiképzéshen, A rryíri eszlerguni
repailólábsr()kil.ak 65 cscritész és 1?0 nem-
cserkész résztvevőjük volt. Eredtlény: r25
A-. 25 B- és l5 C-vizlsga és 4 toljesítrnóny-
y{t,i-tiós, A cserkészaiakulatok rnóttrrnólküli
gépginek szárn,ir 43, kb, 5(}S repüiéssel foglal,
ki_rzít cserkésszei.

.\z, Országos Prrllestáns Naprik rende zói
nunkájában és koniercnciáil a ma{yar cset-
kószet is rósztvcsz, rlr, Mridy Zoltiin társ-
elniik vezetése a]art.

Az Orsz. Intózőbizottság a Kr;zponti Cser-
készfcgyelmi l]íróság tanícselnökeivé dr
l]crré .A,lajr:si és dr Mathcovits Ftrclcet
fiegválasztottí.

Dr Sághesyr Mcdárdoi kr;nráromntegyei
kű]ön rnesbízottá,

Wellmann Mihályi ungvári kblütr mgg-
bízottá válhsztotla rrreg az Orsz. lntézö-
bizottság.

Az 1.939. évben a köz.filnti őrsvezctöi tá-
borokban 19lt3. a,közpr_lnti tlsziitáborokbart
64l, a központi vizitisztiiírbrrrbat l60 vezető
vett részi. A keriilcti (irsvezcttii táborrrkban
3?7, a kcrületi tisztitáborokban 9ó l,ezeiő
volt. Összesen tehát 3l vezetijképző tírborban
3537 résztvevő vett rész1.

Lz 1939. évben 5!2 állótáborbirn. illetve
tanyázás ktretében 17.604 cserkész táboro-
zolt, 93 mozgótáborban pedig l63&.an Yettek
részt. 'lehát a vezetőképző táborolckal együtt
636 táborban 22.774 csetkész és ,íezető t&-
borozott.

A Magyar Cserkészszövetség az Orsz. Tár-
§aóal,ombizto§ító lntézettel karöltve 3449
tanoncot üdiiltí}tett 32 túborban, 347 cserkész-
vezető közrpműködésével.

A Ma8yar Cserkészszi-lvetség láborozási
§egélyként (.a z. OTI, MABI tas cserkészek
scgé]yéve] esyútt) összesen több mint 52.000
pengót uta,t ki.

Az országos cserkész céllövóversenyen egy
kerület kivételével ,minden .kerület részt vett.
15 ért{,kes dljat osztottak ki.

rÉNvenős vlLÁGlTÁs A
KERÉKPÁRON

sem szél, sem esó nern oltja el az el€ktromcr

GoBET L,l,jlolo*Tlin1,1lT;
Buclapest, lV, 'Városlrár ltca 14. sz.

Fogait a tldományos alanon elöállitotl
üDOL togpéppel kell tisztltanl, Ez a helyes
lrrgápolás. llasznál|on nap| iogápolásához
oDoL lospéDet.

tUDEpEslt BÉlrr GlÚz§D E
Y, Yilmos császár rlt 48. Telefón: 114--.901.
Hitinyjogyzcktk összerlllIlírsa kezdő és közép-
g},újt{'k rész.érc l e g o l c s ri b b á rb an.

A RÓKA ÉS l WUXOX
Résztvevők: Egy-két órs. Hely: §zabadban.
A játékosok megválasztják a tyukot és a rókát. A megmaradó iátékosok a tyúk mögött

egymás dcrekát átíogve állanak fel. Blzonyos ielre azután 1 ,,róka" nekiiramodik és a tyúk
mögötti c§irkék közül a legutólsót igyekszik megfogni. Ha ez sikerül, akkor a csirke lesz a róka
és a rókából pedlg a tyúk mö8ötti első cslrke. Persze a tyr3k arra törekszlk, hogy rnegvédje a róka
ellen csirkéit, a csirkéknek pedig olyan mozdulatokat kell tennie, mint amelieket a tyúk tesz.

Bo§cl{
KERÉxpÁnvlLÁGíTÁ§
YlHARÁLLó
Tekintse me8 a

ÉS VtZHATLAN
kerékpárkereskedőiénél !

Kl A LEGHüsÉcEs§BB ELórIZETöJE A
,,MAOYAR C§ERKÉ§Z"-NEK - A C§APA-

ToDBAN?
Bizonyára mindnyáian. A közeltövöben ae-

zal a kéréssel íordul a xladóhlvatat a parancs-
nok lrakboz, hogy nevezzék meg talprae§elt
és leleményes, mggbízható .Magyar §ser.
ké§z'..teíle§ztö nunkatársukat; a,Magyer
cserkész" kulcsárát. ilit gondol§z, üi le§z
a leladata??

}lonnan tudla meg a kladóhlvatal, hosy-I'e a csapatod útján járatod a ,,Magyar
Cserkész'!t? A Kiadóhivatainak lem lrtad
,meg s továbbra is eliogadtad, a postásnak
,,nem iogadcm eI" jeligével vissza nern adtad
a megrondelt ,,Magyar Csekész"-t!! A meg-
rendelés ln€fi egV évre szóll Akkor jár le.
amikor a kiadóhivatalt érte§ited szándókod-
tól. (A voltaképpen Tésed már lmeg nem
r]tető példányokat i}tik visszaküldened a ki-
adóhivatalnak.)

)

{lnu TAl{,líc§fitlzú
§ol talÁlhatok olyan |ó mu_

{yar rrótákat, nmlt más őrs nem
.lsmer ? A Szegedi Fiatalok ]líü-
vészeti Kollógiuma évente nreg-
jelenó Kis Kalendáriumában"
(Kapható Szegedi Fiatalok }Iű-
vószeti Kollégiuma" Szeged, Ba-
.ro§§-u. 2.)

IIül íülólh8tok anyngot nz örsl
surok üísátósére? A Gyakorlati
Órsvezetőben, Lónyeg az, hogy
lelretóIeg c§ak olyan legycn az
.őrsi sarokbarr, amit az 6rs tagjai
csináltak.

Vozénylésrr6l, lru szcmben rillok
a ílúkkal, nélra összctévesztern
a jobbot a balla]. Gyakorolj egy
pár§zor tükörberr vezónyelni.
{erre használhatia a e§erké§r a.

tükröt).
Egy őrst tagom fiüsyüt üronil,

Ilogyan vezethctrnóm vlssza ez

lgazmonilásra ? llegmagyarázod
ueki, hogy milyen csrrnya az, ha
eg5- liatal íirinak a szavában nem
Iehet blzni, Minden egyes eset-
ben, arrrlkor valamit kimorrd,
gondolja elóbb meg. }la nem
mond igazat, vállaljon magáIa
valami önkéntes büntetést és azt
tartsa is be kör,etkczeteserr.
Nagyotmondása vaiószínűleg ka-
landos gondolkozásából, vagy ttil_
íejlett fantáziájából erecl: attj
alka]mat arra, hog5r kimesél-
hesse lnagát. (Órsi gl,ülésen.
tábort.úzön.} Igy levezetódik a
,,nresélésí vágya". §z a legbiz-
tosabb §zer. Esetleg ügyes lrói
készség fejlódik ki belóle.

Hol tatúIbatok olyan énekeket,
amlt mús e§apntok ncur lsmtr-
ngk ? A lü dalaittk, Az lfjú
Erdély kiadása. Megjelent 1939.
Tartalma 156 rnagyar népdal,
Kapható a M§IrFIOSz szegcdi
csoportjánáI, Szeged, I(árász-u.
17. Ára 1 pengó.

B,Á_

Testvór, láttam, hogy egy cser-
kész féléven keresztül ölóben
vitte egy kiscserkész testvérét
földszirrtr6l-emeletre és eme-
letról fóldszintre az iskolában,
hogy az ne leg1-,en kénytelen
Iábtörése miatt mulasztani.

f*stvér, Iáttam, hogy egy cser-
készőrsvezetó különórákon ta-
nította az őrsét, hogy ne legyen
köztük rossz tanuló.

ítstvér, láttam, hogy egy öreg-
cserkósa egyedül szállt szembe
vagy száz izgatóval, mert
tudta, hogy neki van igaza.

fosívór, tudom miért vagyolr
cserkész.

Azí hallottsm, hogy a magyar
hadsereg felszerelése elavult . , .

Á rnagyar harlsere6 íelszerelésc
a legmoderllebb Európában,
hiszen a legnagyobb részét az
utólsó kél évben szerezték be,
meit addig1 hatályban volt a
lrianoni §rerzódé§ tilalma.

Ází ballottnm, hogy nemsokára
nern lehet cukrot kapn.i . , .

ll!agyarországnak nagy eukor_
kivitele. tehát feleslege van.
Hogyan ne jutna hát saját_
magunknak ?

Attól f6lek, hogy a nagy kivite-
lünk miatt nem jut nragunk-
nak ennivaló. . . Azt hiszed
az ország ,vezetói nincsenek
olyan golldosak, mint te ?
Amióta szükséges, csökkent a
kívitelünk.

Azt hrrllottarn, hogy mcgint sok
behivás yan... A bcntler,ő-
ket is cserélik. különben is az
egé§z világ fegyverben áIl" ép-
pen mi ne biztosítsuk Hazárr_
kat minden meglepeté§ el]en ?

lítórt kell jgsy a motalkóra ?
}íagyarország természeti adotí_
ságaiból kövctkczik, lrogy íl
motalkólroz szükséges anya_
gok egy részét belrozatalbóI
kapjuk. Az utánp(ltlá§ a za-
valos id6k miatt késheí" rneg
kell tehát akadályozni az
esetleges oktalan pocsókolást.

}luiluy Árplírl
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íiaat&ttcl §ürgős madárvédetmi teendők

ie0ffitftE?im
és munkálatok

Rácz Márton földműves leszúrta barátiát
A gyllktls ltte§§áOssl r,édekezett

§z...l §aplól
,,A töruéngszék többéui súIgos |egghdzra ttétle Rdcz

trIórton |öIdmüaest, mert báI előtt minden ak néIkül leszúrla
barótjál, Hódí Mihályt. A bíróság enghitő körlilménynek
oettc a uátlloű itlas álla1>otút,

Az ítdlet toger6s."

Rácz Márton ok nélkitl megölte barátját. Tónkretette saját
életét, nyomorba döntötte barátJa családját, nem is szólva arról a
íájdalomról, amlt mindkettójük rokonainak, szüIeinek okozott.

A lfuggalás alalt eggcllen szót sem szólt, mert részegsége míall
semmirfil nem ludolt, atni uele történt,

Mit lát abbőI a cserkész?
Bizonyos, hogy Ráez Márton is azzal indult el hazulról, hogy

csak két_három pohárral iszik, Inkább egy cseppnyi alkoholt se,
mintlrogy a mértéLtelensdg rrrértéktelen bajnak lehessen okozója l
Talán, ha a törvény az itta§§ágot srllyosbttó kórülménynek vcnné,
nem enyhítórrek (amire küIíöldön már van példa), jobban meg-
gondolná mirtdenki, hány pohárral tg.yek. . .

- Árpád *

vándormadaralnt tgntl§á8tétel§ c8ysé8es, den esetben nenr szolgálhatunk írásbglileg állatát, anrrak bizony érdemes utána nézni.
egósz jlla8yarországunk nellett. Hosy Magyar- kimerő vá]asszal, Aki lapunkat figyelmesen hogyan kell azzal báltni, hosyan kell rtevelni,
ország a Klirpátoktól az Adriáis íelbonthatat- trlvassa, gyakran talál bennc íigyelemrc- tartani. A bejelentésre, oltásra és ebadóra
lan ter,nészcti egységet alkot, bizonyítja méitó_tanlicsokat. útnlutatí§okat e ,kérdések- vOnatkozó hirdetések rnindcn ér, e]cjÉn ,rne§-
madaraink költözésének irúnya is, Schenk ben, Isy irlunk erre vcrnatkozó dolgrrkat a jelenfle,k.
Jakab, a Madírtani Intézet igazgatója. már ,.Magyar Csekész"_nek 1936 nrájus t, t938 A debr€§enl rel. kollégium glmnázllmának
húsz. évvel ezelótt megírta, hogy ir Fertő április l. és május l5,, 1939 lcbruár l5. ós állatvédelme. A 27 kir, taníel.üsyeiőség közül
rnadarai épúsy, mint Trencséné vasy Erdélyé, március lS-i szá.mában. §zakügyekbeu rész- nrár lE bekii,ldte jclenlését az elemi iskrrlák
nind lriune felé repülve költöznek téli szál- letesebb felvilágosíiítst ad a Masyar Eb- mult tanévi állatvédel,Lnéről. A prrlcári is_
lásukra, mí§ Ausztria és csehorszáB tnadirrai tenyésztók országos Egyesiilete (Budapest, kolákbót azonban nrég eddis kevós értesitó
a nérnet írtitársakkal taítanak, A felvidék Vl|L, Rákóczi-út 29.) é§ a Magyar,faita ku- éíkezett be a Magyar C§erkd§zszöyet§égbc,
madarai épúgy ne,m §uállhatnak észak,ielé, tyákat tenyésztök egyesülete (Budapest, Vll, a többi iskoiából pedig méía kevesebb. Annál
nrint ahogy a tótok nem ttrtajozhatnak prá- Istr,án-út 2,) Az elóbbinek szakfolyóirata is inkútlb ki kell rnár eliire is ernelnünk a dcb_
gába. Ez a jelenség nyilván összeíhgg, azza| van: ,,A kutyir". Ennek 1939 júliushavi szárna receni rcfonrnátus gimnázium órtesítöjét, rnely
a mexdönthetctie,n igazsággal, lrogy hazánk közli a székeslóváros új ebtartási rcnde- hírrom oldalon ismertcti az iskola és dr Nagy
ielbortthatatlan ternrés?eti egységet alkot. ietét, mely a kihirdetés napjín lépctt €letbc. Jenő vezetó tanair állalvédeluri tevékeny-
Erőszakkal, me§tersége§en egy idóre szét le- §zakkörryvek többi között: Az orszá§os sélreit. Felhivjuk rá a löbbi középiskr:la ficyel-
het darabolni, de a szétvílt részeket a ter- Kózegészségülayi Exr-esülete'k kiadványa: ntét, hocy tekirttse e szakszerű, kiváló ,rnű-
mészeti erók mígnese minél elóbb összehírzza ,,Amit a krrtyáról mindenkinek tudnia kell." ködést munkáiának ós követr:ndó példájának,
és a véredén},ek elevensé§e összelorrasztia. Azrrtán lltrsvai Laios Kiiroly: ,,A kutya". És , tla teíel kapult:k ltozl.it, rószletesen fo§juk

Ebtartá§ és condozáe, Minduntalan kér- a Centrum kiadvrinya: ,,Az eb neveiés,e és i§nertetni az iskrrlai áll.rtvédele.mnek ezt az
,deziisködnek tőlünk ebtartási üsyekben. Min- kiképzésr;" Zajcsck Alionztúl. Aki szerrlti esznrénykópét.

Fel, Fiítk, á sürgős munkára l Nem késlret§lik, látjátok, a
máskor verófényes ősz, rnintha az idók komorságát akarná jel-
képezni, az idén a maga hidegsógében, nyirkosságában xö§zöntött
be. Érezték ezt az _ég vándormadarai és sictve elvorrultak délre,
melegebb hazába. Oket csalhatatlan ösztönük vezeti, ók azt meg-
érzik, mi vár rájuk. De Jelzik ittmaradt madaraink, a cinegék
hadai is a közelgő rossz ítlőt, rnert már ók is beJöttek a kertekbe és
ott a íákolr tercpszemlé,kct tartva, jelzik harrgos szavukkal:
,,kicsit ér, kicslt ér", vagyi§ a rovar stb., amí majd téli eleségül
szolgálna. Azért mondja, hogy ,,kicsit ér", hogy rni íelíigycljünk
rájuk és elókészüjünk sürgősen a teendókre. ök már rnutatják,
hogy sürgőserr le kell szedni a napraíorgókorongokat, vag..r, ha már
leszedtétek, el kell tenrri száraz helyen a padláson és naponként
kitenrri egy-egy korongot vagy az etetóbe, vagy erósebb spárgára
téve, lefelé lógatva, kifüggeszteni az ablak elótt lóvó valamilyen íára
vagy ntás alkalmas helyre, akkor más, mint a cinege rrem íér bozzá.
Sürgósen fel kell állítan| az etet&házakat, üvegczzük be a négy olda_
,lát, hogy a lróvilrar, zápor kl ne hordja belőle az elcséget. A madár-
etető dricá,t, oszlopá,t vegyiik körül tüskés dróttal, hogy a macskák,
rnás ragadozók ne íérjcnek hozzá, Az etetőkre íüggesszünk csal_
éteknek avas íaggytlt vagy zsiraddkot, esetleg egy dúv*d tetemét,
hogy már most odacsalogassuk a madarakat, Ne azt nézzük, hogy
most még találnak ktintr eleséget. nem €z a fontos, hantm az, hogg
a madarak, mire a zímankós idők, leg|őképpen uz óIma.* esők beköszön-
lenelr, amelyek hirtelcn szoktak jönni, ne talúljúk készületlenül
a madarakat, |őIeg ne taláIjált üre§ guomorra{, mert a tnadarakat,,
melyeknek testi hóíoka a 40-en íelül van, rrem a hideg pusztitja
hanem az üre§ gyomor. Oda kell rnár rnost szoktatni a madarakat
az etetókhöz, lrog.y- veszély idejérr biztos menedéket ós eleséget
találjanak.

De a világért se adjunk kcnyeret, zsernlyemorzsát vagy más
tésáaíéleségeket, mert az a nedves lcvegón lelveszi a nedvességet,
savanytt crjedésbe meg1, és az a ma<lirrakat ícltótler elprrsztitjrr.
Láttam már keservesen slró, nemeslelkű gimnazistát, aki aaon sopán-
kodott, hogy odaadta nágy szeretettel napi tlzdrrai zsemlyéjét,
ínkább ó nenr evett, boldog volt, hogy naponta szaporodtak az éhezó
jöver,ények. de, sajnos, rolramosan gyérült a számuk é§ a Donto§,
szorgo§ etettis dacára tlpusztultak. Igen, megsavanyodott gyomruk-
ban a zseml5,e, kenyórt-lttség. Zstros, euas, |érges eleslgcl kell adni,
ez íelel meg a madár természeténck, ez íejleszt bcnne meleget. Ha
az a diák, leckéje végeztével, jó1 bcuzsonnázik. bclül jó melege van,
bátran elmegy a legttagyobb hidegben is korcsolyázni, slelní, nern
lesz baja. A madár is, ha belül melege vatr, bármilyen zimankós
ídónek ítttyet hálry. I}ár a nálunk tartózkodó hasznos, énekló, rovar-
pusztító tnaelarak télcn nem költenek, mégis akasszuk ki már
most a íószkeló oelukat bogy zimankós idó esetén legyen hová
brtJjanak.

l(edves Testvércim, 'fi u cserkószetben megtanultok fózni,
sütni is, íőzzetek a mi ingyenes napszámosainknak is. a mada-
raknak, hat nem gulyást, pörköltet, hanem madárkalácsot. Nem is
kell íózni, az ava§, romlott, elhasznált zsirt olvasszátok íel, vagy
íaggytlt, abba keverjetek napraíorgó-, tök-, kender-, lenmagot, §zóytl
olaJas magvakat, ava§ diót, avas mandulát és ezt vágjátok kockára,
tegyétek vagy az etetóbe, vágy íüggesszótek ícl valahol, maJd él-
vozltek, amint a madarak rajokban jönnek és lakmároznal.

Hát íeI, F'irlk l Fel igaz szívvel, §zeretettel, jó léIekkel, az irgal-
tnasság érzetével, a jóságos Isten írrgja nektek visszaíizetniu amit Jót
ttttetek az ó terenrtménycivel, a szenvedó élólényekkel.'ia§§"ff}_i
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Bezzeg boldog a blvalyl
ma|d mo§t ellogy a §ok yai...
vapltl sem szomotú.
s nagyokat u8rlk a gnu.

Jön már a teresztapa,
'Taszlló grót ls maga.
Keresztanya meg ki lesa?
üald Cecllia konte§z.

A klcslt hazavlszlk,
dunnás ágyba b€te§zlk,
aztán lön a nagynéni,s meg' akarla mald nézni.

Zöldséget nem bagy ennl.
cükorkákat ad enni.
s azl ls megállaoltia:
,,olyan, mint kero§ztapl&".

Kls Taszl m9gséítődlk,
dunnából klvetkőzlk,
s nénli bác§lt otthagyva,
eltotyofá§zlk hazr.

Brrday Ároád

gánqftírprű€,sufté,sa!
Mi nden szakkérdéssel felvi lágo-
sításért bizalommal a Hafá-hoz
forduljon. Nagy képes árjegy-
zékünket díJtalanul küldJük.

(iÁrscHEK És FARKAs)
FOTO, AMATŐRMOZI
És oFTtl(Al szAKÜzLET
BUDAPEST, lv, KÁRoLY KRT.28.

Fiók0zletck:
Vl, ANDRÁ§sY UT 3l. sz.
vll, RÁKÓczl UT 80. sz.

Hüvelyk §fa,úyinak
me§6l & ll&p...

Bészletek Esze§ I§tván & E.
Csurgót Rózsi Tu,ránt Nap,

mgsék eímű munkáiából

Tudod-e ki uaggok?
Kicsíng magaar ggermek,
Jer tile, hadd stlgom
Meg a kís szívednek,'
Hogg mekkora uaggok ?

Mint a htlvelgkuiiad.
Neuem Eüvelgk Matgi,
Ha eddig nem tudtad,

Yídúman élt Matyi
Hazánknak ölében.
El-eljótszogatolt
a pipacs kelghében.
Ha pedig elúnla,
uolt iátékszer bőuen :
madardal, pillangó..,
szerette őt ninden.
Hltuelgk Matgí sokszor
a Napot.csaddlla,
ki a hosszl' utat
mindennap megjúrta.

Áu-,arrrnRTl Töarnnnr
Állatk§rti muzslka,
örüL akl hallgatla.
vísan dalol ylzilól
llleg§zütetett Taszlló.

llolló tón leghamarabb,
hoz egy ezü§tkanalat.
A papagái rlkolloz,
§ menten c§omó pleaykát hoz.

§lllnderben lön J}lakl,* a matrüok küldték na kl *
sok boldogságot klván,
s tovább lgtt ecy banánlán.

Toknős úr ls vlzltgl,
do már rúdon vlszlk cl,
mert a hámból klrucott.
alaposan beíugott.

A dromedár ls beJött,
smíg a légy megszökött.
l}lackó úr pár szép szót szóL
oedlg közben ls malszol

Zstráléktól |§ lött hlí,
s csóklát küldl a taplr.
A §zarvas lg betönne,
de aBancsa nem lér b€.

(üllöldl hlrek. Németországban Marg8ral
törvényszéki tanácsos vezctése alatt egye-
sü,ltek az állatvédő egyesületek. A Berlin és
l(örnyéke Áltatvéaő Egyesülete (Deutscher
Tierschutzverein iür Berlin und U,mgebung)
közgyfilésén Arnold iöücyvezető jetentette,
hory az el,rnúlt évben 3863 feljelentést dol-
goztak iel. Öt lelüsyelőie van az egyesület-
nek, ezek vizscálJák meg a feljelentések ese-
teit, Az an§ol állatbarátok szövetségének
macskavédó osztálya leliratilas kérte sir
,John Sirnon kincstári ,kancellári, hogy ren-
,delje el a macskák rnegadóztatását. Ez azjntézkedés mindenesetre emelné a rrracskák
értókét és csökkentené a gazdátlan, kóbor
.rnpcskák szárnát. - A brit }tatílságok és ,ma-
gánr,álialatok iölveszik költ§égveté§ükbe az
ál}ati a}knlmazottakat. tgy például ogy írn,giol
vasútiársaság 25 juhászkutyát tart 200 íont
évi kölXséseu arra a célra, hogy a pályatest-
16l leteroljék a legelészó állatokat. Az indiai
és,maláj rillatnszöveisósi brit közigazgatás
-betanított maj,rnokat tart kókuszdió, man§ó
ós mindennemú lűvészeti ritkaságok gyüjté-
sóre. Ezek az okos állatok 2t]_25 §zót íneg_
órtonek és a sima, magas iákról s más hozzá*
iérhetetlen helyekról könnyen leszedik a
§zük§ége§ tcrményeket. Ceylonban dr. Camp-
aE|l angol orvos denevétvédó állornást létesl*
{ctt q lázokozó moszlritók irtásíra. Terrné_
]§zete§ következménye volt ennek a malária-
tsetok rohamos csökkenése. - Egy loxteriert
.adtak iül repülőgépíe ládában ezzel a lel-
.lrissal: ,.Egv kutya Londonból Zürichbe."
Mikor azonban fclbontották a ládát, két ki§
:nyafogó kutyus is volt benne az anyán kl-,vül. * Az oxiord,i állatvédó egyesület föl-
.,jelentett egy horgászt, ,mert kis élő halat
hasznárlt csaléteknek a horogra szúrva. A
iörvénvszék §uakért{l állatorvosai írsy nyi-
latkoztak, hogy a fia} is érez, következóleg
állatklnzást követett el a vádlott. * A bar-
celonai állatkert 1000 állatából a potgárháború

végén ,már csak 300 maradt meg, mert a
m,eeehetóket mecették a jó vörösök, a meg
nem ehetóket pedig éhell hagyták veszni. Egy
alkalcymmal bomba érte a majomketrecet. a
kiéhezett majmok kiszabadultak és a város
éléstáraiban szabadon dőzsöltek. Ecy
rvashingtonban székelő követ úr kutyáját be-
fogta a gyepmester. A követ komornyikja el-
,ment a kutyáért, de a gyepmester rendes
váltsásdiját követelte. A kornonnyik ezt meg-
tagadta arra hivatkozva. hogy a kutya, mint
gazdájálrak kísérője, szintén a diplomatákat
mesillctő kiváltságokat igényli. Es a Fehér
!1íz isazat adott a komornyi,knak. - Wo-
burnban, Amerikában egy§zeí Springerné_ kü-
szöbéa megjelent egy gazdállan kutya, Arv,a
volt és nycmorsó. A jó a§§zony örökbe ío-
í{adta és halála után ráhagyta 20.000 dollár-
nyi vagyonái. A gazrl,ag kutya most 10 éves
éi vagyona majd az állatvédő egyesütet állat-
,menedékházára fos szállni. - A bócsi ,,Das
Interessante Blatí' írja, hogy az Indiai oceán-
ban van egy elhagyatott korállsziget, névleg
Juan de Nova, hol elvadult kutyák élnek,
Ember ,nern laki,k a szigeten, csak madarak,
teknősbékák és vad,kutyák, melyek, úgy va-
dásznak. ,rnint a farkasok. Egyszer egy hajós-
kapitány kiszálit itt á§ a parton báIt. Kutyáia
elkalandozott és egy egész falkával téít visz,
sza. A vad kutyák megtámadták a kapitányt,
úgy hocy a}ic tudott csóna,kián hajójára ,me-
,rrehülni. A ledéjzetről látta, hogy a vad,
kutyák caesárját széi§zaggatták és leltalták.
Coúin kapitány a szörnvü látványtól és ije,
delemtől mesórült és minden kutyát, melyet
pórázon vagy láncon látott, elszabadított.

tclrolal ór precldór r{rerztr6z6lr
nagy választékban, Jutányos áron. I(leln
Dezbö látszerész, Budapest, Keoskcmétl
utca 14. Fiókok: Szolnok és Debrecen.
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§efelról ngrngirlra,
hainalüil estélig,
,uz égbrllt rnezejólz
csak uáli,l,aral míiti{iy.
Kérr]ezte is tőIe,
hol járt ds mil lriíult j]
És c Nap meséIl is
solr-sok csorlrís dolgof . , .

Matyi pcdíg sruladt
a solc /cis uírúgtloz,

,,Szóuí iát1llút" *- súgia
,,a sötétség lónga , , ."
Az öreg aén f,úk meg
bólógalnak rúia "...

AZ §JSZÁliÁ. " ,

Ilot múr a lontbo}tttttÍ
kellentes :öíd színe ?
Hoaá lett az égbtlli
mosolggó kéksége ?
Ileggel, uölgyet, íűt, íút-
az égnek kttrpiliát
tekete éiszak*
sötétre lesli át,
I.ent a salc fentutld"
erdők, ntezők réme
léIénken lapul meg
a uén fúk töuébe,
mintha |ognú őlcel
.fiílros, Dűpos, uarúzto
.csak ití-ott íwllatszik
egy rémült ottlítús , ,

üe nem t4;y *z éinek
ald"álu tdneas*i,
könngüsrúrng* piillt_
a bogaruk ezrei " . .

Jönnelt minden|elöl,
g tűz köt:é ggtílneko
ulllúrn boltósúggal
táncra pend^erülrrek -, 

"

Az cmbey heuerészo
a tű,zre ai,ggdrua,
núdat, szárae gall1tcf
uet néha reája.. .

rt lll?íj6ö,l,..,
.Á"ttttltl uz ég szél.ért,
uéles |clllök alalt,
az éjnek qstltústia
hosszutt uégighasaú, " .

Ill a szürke reggel,
&{int |riss, hüs lehellet
gvor:sun elkergeti
a fchér |elhőlrct.
Sarba megleggínti
a susrl.gö f(tkat,
kis madárfészkekben
mazgolód.ús túmad. , "

tr'eiüket emelik
glJenge, lcis nirdBolc,
k*ló Nap féngében
bennük htrmal ragaa§.
Nlámora* örömhen
zeng-cseng a mi.ndensóg,
Nap |éngében fürdik
ris íila{os a lég , ..

Nyakkendő yá§alófe

Véki;tly, siura lonrbiűrészdeszkáliú} v;ixj*k
ki rr melldkeli íibrán feltiintetett ionnát, az
azr:n,me§jeliilt il óf etber,!, Nyakk**dönkbe estt
tr:ljuk brl t íácskát. a nyakkendű sléleit És
gyűrijdéstit pedig gyensén vizez:lük be. ítEc*
gelre .mintha kivasalták vtilna, i<iiogást*lanrr1
sj,rna tresa. Termószetese,:r semtni,ak*dály;;
an,nak, hosv _ a fácskát lretoiya a nyakken-
dtlbe. vs,salóval vasaljuk át.

§

,aíanao§ kalúszíól
*gyszertí f űsztilltoz.
Fűnek ís, ltínat is
lauúbbadtu legott
al igazi szép mesét,
mit a triaptóI lrullolt.

AZ ALK,ONYár. . .

És nőnek ar. (lrnuck
ds .sziirlriil múr az ég,
.sejtelmes színekbe
öltözík tl lég.
á Nap még bttcstikép
kiönlí kincseií,
Teleszórja uéle
az ég kis felhőit,
§ggík súrgún úszik.
músik rőIdben ldfszi&,"
,amott egg a1.ltóeska
aörösen viláttít.
Már leeresrkedik
az égbott vóndora,
de a |elhőknek m,ég
atanngal meghúaza
rojtozott széleit.
Majd sok öoftdn mcs;ri
elléuedt sugarút
gyorsaft összeszedi,
süpen sző belőlük
égű láttgkoronút,
hagg díszltse uéle
uén hegg /tornor ornrrjí " " . ,

A ggtltslábtL |ulár,
a htluös esíí s.ídl
túk közt btljkdl múr
ás azakruak mesél :
tü.ttdéti szépségű
estha jnulesillagftl"
sötét éiszakúnak
reitett csotlúirót"

* -aa ! ía s,
.-.*s-**=:-:l\ *
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figy-
szer volt, hol

monrlván:
-- Miórt bírrrt.ia azokat a íákat ?
Mire azt ltle'lte a Fntr.r,övő :

Fu,r,.u1', ;i'u "oH,i'il',}'f;
mcntegetődzött, nem ért semtrrit.

Vasgl,úró tnaradt otllton, ez is úgy
mint Hegygiirgelő. Harmadik napon

maradt ottlron s ez is hasonlóképpen

lrclgy nem
tudta megfőz-

Fan}
járt.

,övő
járt.

itte, Negyedik nap mararlt otthtlrr §tedve Jankó ; lencsét
etlt, íőzíiLt. í:]kkrrr is odarnerrt a Nagyszakállri-kisernber ós kér-

dezte ]l{edvc. Jattliótíll, lrogy tnit fóz ?
**- Lencsét blz' én ---'felelt Medve Jankó.

lfszetn én abból !

_ *- Csak azért, mert kedvem tartja, egvébiránt. ha -_- Dszel -- felel Medve Jankó, .* de elóbb vágjál
sokáig beszélsz, kís öcsém, .- nrontlla a lraiir.ijvő. : ha eg_v kis fát !

még }íetlsc Janlió volnál is, a fiilrlhiiz csaptlálak l \'ágott is, de amint a fát vágta a Nagyszakállir, el-
--,- It.t vag1,ok. hát bírliozzirtrk. lrát5a ! r,ágott a szakállából egy jó darabot s elfutott ; mindenütt
Ekkrlr bírkózáshoz foglak. fíetlle .Iankti fé]singn5,ire folyt tltárra a vére,

vágta a íöIrlbe tis nrár el akarta tetrretni, rrlilior igl,szólt Medve Jankó pedig nregfőzte a ]cncsót. Csodálkoztak
a }"atr_viivri : a tiibbiek, mik<lr hazajöttek, hogy készen van az étel.*- Ne 1emess cI. pajtás l hoitig kerr_verespajtásod Nliután jóllaktak, fontak korpából kötelet ós egy csen_leszek l aettl;n[---1ilrrlc,n-á-t<iiaivtót, óiináüiták.-á-i,ai nyóiiian az
_ llcgkeg;-elnrczett nt,ki l{crlve Janlió és elindultak Eiirob.. Csakrtgvalr talájtak ecv lvukat.kt'tten. -- -: *ó. iüt;oit- á-N"syüakítiii-ó*tr.. t -- monrlta

. . ,\lig tnentek.egy hajtás_nl,ira., ott. lírLtnk eg1, embtrl , Mcclve 7"n-[.1, ._ 1-úárrónr-itt'an is ]etncgyct< a masviiá§raiaki.a. vasat gl,úrta, czt,a YasgvúrriI is lncgg.l.őztc Mcdvt, ri áoáiá iti ij1irjatóri. A-dgngli]nitiaiJ6"bMri-rázoirr, aírnál

}lilior már hárman ballagtak az orszá,gritotr, talállak

;f[ 
,fiir,lí,:: tilJ*§§ji§,li?,*j;:,tfi;;tT§fxilljí: y:F,ii"Li::áii!ilr]i,*1.1\:§:i,,'xXli?,,iíá"gáXfáfil}i't" rü;ö; -iirö*"ria;; 

ertiil.i.-'.g... .:ai".ii"."i,'ái".;: '""é§"f"3i;Ti?f";rt"í'1j.'aíiritscbbtk leánya, mikoretnlltrlől azt kérclil< :"- 
."__ :rti"ar-iijiiirr,'bá.l,a ? ,1íedve Jankót meglátta. F]zutátr elbujtat|ák a leátrvok

Jirj, llizolrr,. |,i,ltli, itt tnost gvászolrrnk : mert " }Í^:'t" 
Jankót a sufba, llikor hazajÖtt á tizenkétfejű §ár-

k,irril§rtalt "irárom 'lárlrát clvitte a tü"nr,oi'r'ii,i sáiili,ll uu'r': 
'1Ü.;'.Í,'r'ragot crzet a háznál,jöjjön elő akárki az l

p\l;i,ü'.l;.i!ii:iíní'.í'Jo*un iíi*i.T;i1 ll;,aiii:e-",l;1fii. - affiit|,ilÍ;"r,r*ti,,."ttb-?^lt#ti*ll.Jf, yif,.T-}l|"#
icgszellbilt icíin_r,át is i,, 

}lcr]r.e .Iankórrak e.z sze6{ct ,ütött .a r"jé,p"* *l,:":}]l::j:I !&*"oi'*k,l"íü,,:,uor;;"i]':Éí .:i$li,.büll$.|,.t.,T,if'i1|1,1'o§

l]|iií,rii,§;::lii 
-,i,ii.lií 

í;.'í"Jli,il.1,1íi:.í§",::ili,'i]íi:}T liitl#í,;,,53ii{íít';.,il§ }i..§iii';;,öi1llffi,;1.inrcllttlta, ]rtlH}': 
rrl ri h.3nnlan zlnr1,1._ ortrl__..^1_ _._.-__t_.l_. tizertkétfe.iű Sárkárr_vt és a király ltrr:irrl-ai{ lell<iilrliFli'kóiir;r

.. 
"-,*,í,1,11l*,]j],:iti;,ii,.J,T#,ffil-Ti,_iii|fi,!_,",íiti5,; 

i,Íi;É, á,ii,áal,iiariá úó,i á:ii.,ikoiil ái,,,i tejtiitcr<.

haszrrnl*irin. ttttber. Ő is ttlltilt a kor;:alröitilre. de rnikor nrár fele útjárr
A tiil;bieh nronrltírk. lrogv rrtóg az a legeriíseblr kózttik. r-olt, tllvílgtt'lk társai a kÖtclet Ós visszaesett }'Íedvt' .lankÓ.
,\ kit'á11 elbocsírtotta ijket. Iíimentek az erdőre kercsni Ekkor tltt brlsrrlt á ros§z gubában, nrikor hirtelen bor-

a kir:il,r: lcllrtlait. Az crrliilletr sátort csináltah, azrrtárt zaszt.ő jégeső esett,. Felrrézett eklior egy fára s lírtta, lrog1,
lItgrgiirget(íl l,isszalragvtril<. hog1, f,özzölt kását trrikorára négl,kis strucefiít ott, sivíi.otl, tnert a jég verte őlict, n,,iól
ílk l'isszattlrtttlk. ncttt vtr]t ot.thtirr az an1,.juk. 1.-elnrírszott. a íára s betakart-a

TJŐziitt is }Iegr.giirget6: liatlt,ttt mil<or kdszerr volt. óket.
orlntrrettt eg1, }iisenrber. kilrck rr'l1, rtag;., voll. a szaliálla, Mikor lrazajött a strrrcctrraclár, azt m<ln,dta Níerlvc
hog5,a t'iildinr húzla. L,]z a [iiscntbt:r azt. mrllltlta },legv- Janli<inak, lrclg_r,rnivel hálál,ia meg az (i jóságál ? lledvc
giirgctíilrr.li. lrogy: Jarrkó azt kórte, trog_v vigl,e fel a nrásvilírgra ! lrel is vitte.

\Iit ífízril, fianr ? }liktlrra felért, nlrlr akl<or lakták a lako<lalrnat a ti'llbiek
liását híz én, ó<lesalrárrr I

tr,legeszenr én a.zt !

a királ5., hárotrr leán_vával, l{épzel.iétel<, mitlt elhűll,tk s
csodirll<tlztak rajta, mikor Merlve Jankó kriztiik ternrtltt.

Nt,nr lríz azt ! }ikkor a kirá|1, ruegismertc l,icdve Janlrtit és rr lrisebbik
Iikkrlr a Nag_vszakálias-liisember nrcgctte a l<ásírt s lcírnl,át fáradozirsaiért neki arlta, a ttib}ti t,ársát 1ltlrlig

eitrtelrt, Sietett }íogl,giirgctő a főzéssel, tltl- rr hárorn pa.itás szírn,ikir,ett-tte.
visszajiitl akltorára s így trenr volt az éttl kószcn, csúfoltírk. l)c l,(,gc is lchetne lnár, hiszcn ntindrrvriian altlsztok.' * liz B csotl:ilatoslrn §zép JléIrrrlc§t Iprll"vi §rnoltl n(tl),ll(l§tg},fi,ilcntrrtt1,,tllrlil valri. {Szerkcsztelto ,tiriInrrin}, Lnjos)

Nyomatott Tolnai Nyomdai M6intézet és Kladóvállalat R..T. mélynyomó köríorgógépein, Budapest, Vll, Dchány utca t2.
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! § iY í}§Y,

Nr,,vtr*i:*r tlj.:É i"iv*a*!i:lly** ir*n r*;r*i*iöir :*li*ié;ükxt!
**yi{i*i;.i]t'j}l cir,].ai*alí k**rJ*t*tkárlt } P aiiieg*r i:efi-
l*t*i vagy 3c.}*3, sr. p*statakar*k *ei** h*k*id=,:j. Á jr*:,
ia!*lJ $,tyétÉlkcr {;let*r,tl*. S. grá,i!itá*i ltartiÉ*§*l._€t a íÉ*É-

r*nd*iők v}§*lik,

& *i t*írása:
igy í.}á. l,ái*€at*tr i:'érisi*ióq, i*l,jT]ésre{*i v?$,r

.i§r",if;!ii3,íi,|íi §{ir]ben. r|l8és l*sxirÖcsaltai eiiální-í
krornbőr :,!kijlétsei, ir!pienr*e*kk*l, í*i*ies*vxros
§,i.,*íii{i{§i. *Éy i}ár *§,/€ri*§§z5ilj nro§yür*lff§ii}ör!Éi,
1l:8i.t' í"\;{j 1,3iáfi,.+rakis*i ét b€r b*trnxrk*l*tseí;;*i

;;J.j;:,:;1;1i J-;,íi:,.. i-:,":: ],o 
* t,s,§ *4*

frl*lv " t* *tárr P l§.**
& i*lt| §ts}í}i!ii!táüij llk**el*i * ?nla*Y*r f**ekd*.rer.é-**t*t96
V elec$*i*eci'Ta;l *í.i !*t§t: ir 1r i**r !r*a*i sia§ián k*rii l fgy**i*rxb,a

é: igy a:, xitd** x!*i§ ts*rké*q !gá*y*i**tt rtagí*lei.
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