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1. Örsl tttkosírás az árnyképn egyes fehér részleteket teszüqk bele, pl. szent.

:HáL ezfalrengető {qlog. pgy(l.tlal haszno:_is, T9.1xlry i'lt -li.3 §:fffi f.'tY.';sf; HT.t:'{á;;;#*i1."Í.ff Íf;j:
1Tji"iitnb;í"siTii,itl,iu", 

ui:ils'í.'-iTüf,?fl,"t",,l;*1 
}§§,."t:,.ili{;"§rTi;É^".,l*l#;ldi"t§iÍl"*uitl.,í*
(Scouterból.)

2. Betűrngasztó |átók

zott" árnyképe; Minden egyes né8yzet egy-€gy betűt jelent.
Persze íráskor a négyzetbe eső megfelelő árnyképrészlet_et
ís bele kell rajzolni. A betűk elrendezése a következó:

Persze lehet előre megállapltott más betűnégyzetet
csinálni. Icv még titkosabb |esz az írásunk, s ami a íó, az
oiii attatot-behrliiyt szemmel is le tudjuk rajzolni.---- 

FÓn-tos, tóiv t. Két egyform_a nógyzet-.ne tegye.q (p}

Ha még most sem á]lt el az eső, befeje-
zésül aiánlok egy jó szobai játékot. A neve
betiiragasztó. A játékosok egymás tnellé üI-
nek. Áz első kézében papír és ccruza. A
naoirra ráír €gy tetszésszerínti betút és
toiall adja. ATiovetkező hol,zálr egy o_Iyan

\;,./Y;i.h*",*.ü"i,f nj,HJ,{,":f,'-" jlr'flh§l".iffi i
és ísv tovább. Pl. az első lóirja a ,,g" betűt, a második mellé
ila-Áz ..a"-t (tehát ,,ga") és galágonyára gondol. Erre a
hármadit< mellé írja á;,b"-t (gab), persze gabolá14 gondol
ós ígv folytatódik 

-tovább. A betük elé és után is lehet írni.
sza6áo ráqozni, fokozni (pl. legeslegnagyobbakat.) A ve*z.-sza6áO ráqozni, fokozni (pl. legcslegnagyobbakat.) A vesz-
te§ az. alii kénytelen ,,§efejezni" egy értelmes szót (pl.
r-emetét). Nem §zabad vezeték-, kereszt-, város- és idegen
neveket használni. (Nehézzé teszi a játékot !) Természetesen
nem szabad értelmetlenül egymás mellé tenni a betűket. mcrt
a következő megkérdezheti, hogy rnilycn szot gondoltál,.s
ha nem tud§z íólelni, ro§sz pontot kapsz. Minden veszté§
;syi;iiz pont. Az új szót a úsztes kezdí. Győz, akinek leg-
kevesebb pontja van.

Csudaió iáték. Esvszer Bandit akartuk beugTatni "-,
neki volt dledkeveseb§bontja - s már annyi volt a szóbóI,
nódv ..Óiperetet". Persie vártuk, hogy megadja magát 9!
eteÍ'b 'íriá az ..s" betűt. Nagy meghökkenésünkre egy ,,i"
bet{it íri elébe: Dió§ perecre gondolt. Igaz, hogy ilyet meg
egyikünk sem evett, de Bandi kivágta a rezet.

Öreg Bagoly *-,
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két ÚÚÓaen'Úie§"vagy fekeíő). Ebben áZ esetben, ha tömör

nNRIt{}-NAlí
a kitünö szornjcsillapító-
nak, egvetlcn kulacsból
sern szlrllatl hiányoznia.

*

JóI cukrouva üditő
és egészséges ital,
melv kiilönösen
hos"szabb trtráknál
nagy ellenállóké-
pe§§ég€t kölcsÖnöz.

*
Kizárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

.j

]FnAilCltllBilnm FHInr.
nagykanizsal és illo§on,
szentjánosi hazai gyáraiban
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Be druu LtttéI, be m.cg<:send.e.sed.téI,
Sreí| ónll, ma grabka.nt llLű,gllar M dr cius !
M.egbu,isz, ahLir a, m,*gutn,| kisg.yerek
ft s u,e gh urLg á,s zctl,, lnin.th a k ö ny ör ö g nél :
I.'elejtsittlt el, Itog11 tlalaha |oltll,íll,
í{ i s z tt t,a. g artt.ttl is el| ele rlni u ti,g y am}

(l ia,i, lLc nem. lth.e,t ftllejten,i1
1-Ia, tn.é;1 ,ú,gy tép is * tt\e a szenléten *
í,u.ong11 tllt J óbali. rolilta,tt,t n.etnzel ét.,

.4 tf gi t{n,,y emlék,-m,arru.n.golása,:
!,'tll:dni,, jaj, fe,lul,ni ,n,em, Lch.el!

!l!i lrittun.li léger1, rla.liás i.tl,őtl,bert,

S tl,r k,a nty.lts,,TLen, tó s, |'t i.tlgiás d,i,ri,kru{k,
I tt g t: ei.Lla s, 1ltít td s, p dn tli lt á s lt: riny n,a.k,
'l' tl.t,yl r a.rLa 

17 
y ar a s, lt ts I e á y d ti s g y e r e. h n el r :

II a rt.g1 cls nuk, ti(! n,ttk, tl sl;,i}.s zii:tl,k.! -ij s
u,i jn,l

íIj $ ig u í.tt a.rló ez +:?, tj.tl-,l, t. ttl i:tt11 tl,,el; :

l,'ittttt.lltc.|t, {l! mikjt:tt Iiatrlht.tth !
§;r'psé11. s;rtlltttlstig^ rutgusrig is rtirs(i-

se!,
Öttét,ztt-ln.ult és hizalom-j(itentlő
t'I hclgy u;nélt. Ito1111 

'h.a,rsoglott 
szaz,,acl-

ban!
t.1 tni.!,!!t:,tt. ji; l:tllt mcgí!'j.tt,In.i ra,jítt
S ll.ti.lrn adultti ttt,tlrn,ot.os rern,t|r*4} el:
B i,li,lt t: s x,|tz ó, lr, e g y tll,nl e s ó s u r: z ér'l,ö
I,1 tu"m in, n llilli, ó b old a g, s z t! |l 1,1 l. ll g u arr ól!

1_1s rtlris} wt,i. tlu.g11? ,l,rohpll.rt n.uylr7í}-

rlilt,i*,
l?on,lslltls, n,,utj§l,örgó, slfuta, félltezű,
{| lt f, tl g - cib ri.It tl, I a,l;u.- s z é. g.y e ne,
l óttit,n,ep e lt-lteliilte, b ú\1 e g e s,
{itatsiit, ltijzt í* tl,tlet,ttí .u,tols<i!

Iltid,néx,ni: ré,tn,íil,t.t,. ltol,zri.ll szól,a.rú,:
sze{Jven,

lIallaní h,tl.tt.11orl : It.étsélJlscesés,
S x c {l ilL,|l, s z e g ény, nle g r uhlt, tdt M tír cül s 

"(t iai, lt.ol tlanna,lt *zi:p szen,tslilleirl.?

llol, Q, sztlbadsd,g? ". H.ó alu,tt,
l,rlnlrLi,t,, ílet'y eitt sút,ha,la n\,ott.
() s ix,mú,k., b ttha.nc s ak, b tl t:sl; ot, ttli alut.t!
tl ol n, |L' a.Lp r a.-rn, a, 11 t1 ű,r ?, u.z tr: s lr,íi § 7,íi.? 1.1i.?

M e,s1 ltttlt, el a,l,u, rl, t, tll,, r e,j t e zk, e d c í,t,

ÁI<tn, a,ld ltol,tl,1t.*.t:tlt:tlI:, ak.í,,

I:'en.t!szlő, §urn.rl.ucs rassx 7loltróc aki :

ilz a pol;t"tit| il, lll.Q.!!,l!ar h,a.Ilgtratris,

A t'ú,glttt eb kén,t stl,t,alt.btt-stl.ttyi,ttj
[l u.b szllLg u-Ielkíisrnct,e.t,

frnffiant rruía*íi,*l,
Hol a rJali.tí§ .,meguar milliólt,?
Az d|,modott, "rl ríéleeg úr.-jfuendö?
Cseh. szti Tecseg a kiqtnugga,role a,jkán,
ÖIúa,m,nyi srékelg'Klaskriról szaaa.l,
Öt lg fttC szaltasztott *zalgtlföttthen
Kd.rhaxottak ,megi,n.t uz ósapdk,
Es túl, és innen a szég7yen-batdzdei,n,,
( Ott : g iirnls e deztl e s illg ri.li a s tor ti.tól,
Itt: roth.adozaa szolg nlcttt ttlt:ttől)
Rah m,i,llióknalt nó,pe h,a.ldoltol.
Mitli. Iettil, te büslke fuIá.l,t:i.tls!
Hogu m,eriü.nk balott, ll,t)( rr,,,,r|,,,,,]'/,,,.

Es t.óltti hettnc rigi szi1l-t,,,t,1,'§qlq|6r
fltlxttja-ró lrisértpt-su-tlnrút!- §Üj
tis lrleíis. -ntigis: .1íl,tlt,t,::t,tt,t Í,lí,1.

Zölrl yli.t:i pcn,ttllt !lttl;!;tl ttttttl; rIti,
A tél;i f elh,öt ,t1,1, !tltilil.i:.l. :iii,l
S a1tnlittttil ríigu |'t,I1tilll!í: l(ll,t|.si'

És ,rnégis, mégis: Szabad ssél sullog,
Tiata,Z ízttolt csttltannak a, széIben,,
§'iatn,t ztíszlók, Iobbarurult ,* szélbert,
Ezer hínt,ltó-sltij lt"arsadaz: !öt:ő!

'Mégís, n*gis: Kezü,nk ök,ai\hc Tlppa,n,
Teremtő szégyen h.am,kllt.un,ltra lobbcLn,
Ezerhses mü,g,!!&r dat ,uére dabban:
'Eh ltt'a |*l;á| [,esz m1g Md,rcius!

Sí.k Sti.ndor

Eint'
'r'#.J

.
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dinsn §ArtoI(rr^LT
§rrrt;,1i; No nrost rrrinclcnt clintóaünlt, rrré5 r;r*nk il_ vltsltt,- l;crhÓ:.i)erS,ze, hogy. nern. .{, reEe:l xl€E' a' ,x az érrlc,

napi kiráncluló-progranrrnot kcllene meghcseélnirnk. Dc ah" kcs elbcszélések! Az kell a magvarnax
hoi sziikségünk lenne Jrizsi birra. l{ol van .lózsi bá.J Ki turJ /rrlrt,si., lingern a cserkészbeszárn,r,:r: t:i:rc.:,ek iegjrlb-
róla! llan. Azrlkban lát.ia az enrbcI . h,rgr n: =::. 

j:::: _ehet csi-
Bunt:i: Nem jón bc, Haragszik. nálni. I{a olvasr,á iiket. egész csirr.,: ::.r, .:: =irdig a,l
Sunyi: Miért haragszik? Ki bántrltta nl98? eszcnrbe, arnire egyébként srlhasenr g,:::i :,=_ .--:a,
Ocsi: Biztosan meplint a Bikfic vcllt, Te, Bikfic. lchri- Buttt1i:.A versek. a versek. azok e:::e_.::.:.-:,::et]

zunk és elraklak a sátorkötéllel, ha megbántottatl J<izsi bát! 
l,tu:hó: Nini, a Bandi, mint versp::: _ .,,1::,:",Bihfic: Hallgass, tc Bömböló Szái! Kiinnyü az etnbct,

háta-Áágött-trdr[a&i,l*itri úoi i"i..kcr"tesivér is lrelc- ...BihIh:"Amióta,a |t4a,qra.r. 
(]serkeszr'. ,,::]],1 : ',erseket.

*i*p"rrfi"aib cs .zer.teltel lerryornják a padra, Iigyébként aláír,ja a.s&ját,rrevót és,átarlia Óket err'. re*::t:- ] kil tÜn-

ilád';.r, hiigy nkir" tar.i ua'haiagszik.' azt az igér, ",ir tlér,nck tltt a l)amjanich-utcábaD, lnl,:i'.::. Tt teve.

ir,r"_őr;"il*"íud"á a"|aiú,r húz"i," lrern íné§z?,.. Auja.i |_... ".lde gyere íel uiar,;;- 'i: :udszl..-'-^-'Biirli',-Ű..., 
oiyu"'ember nem született, akivel a sílly_ l}eec! ,.. Mtinclván: l{Ózsika, ezt maginai i.t:-i::nr,

í)c.r.j.. Na, ki az,/ l]"ikíicct így, <liigiinyiizni és iildiizni. lttii - ,--t:, :. :sinált

Bttttci: A Szerkesztii biicsi. A Magyar (]serkész szet,kesz- rrbkcd strnrrrit!

tíiie. 
'--oJ "' 

l}utl:li: {',,&lvt iiziitt egy, kislánvbi,,i , ,i.,: . :.kinek' 
Lut.hó: Arra ón is haragszrlnr, lvíultkrlr egy§zer rrreglc_ Ón,.. akiriil én netn crr5eclek gúnYositn ':le 

'z._-,:
sett azzal a rossznrájú r,ajztllri.|irva'l és intitn csirllltli jelenetct l]ihíit: Nll, [Jlrndikárn, errgcd.| lc] \c:: 1.::;. qizre ,

vitt a nyilvántlsság elé, anrclyhez perlig egycdiil csak nekcrtr rrrilycn tisztr}ette l, nagy kczdiibctűvcl r, .:,:_:.: r: . : jiis^

volt közöm, liir-rv nevétJ ;\zt is llondhatt:rrrr vtllna. ll ,i; - i; \,3{\'

l:erkó: Azóta nem is olvasorl a Magyar Cserkészt, mi? ,uru, é* én ehelyett .lcvett kalappal zcngt<:: ._ :..i.: i'i'
Luchó: Hát hogyne olvasnánr. Mitfen cserkész az, aki i" _!?'1'l.:1].:.,}i'Tj.l|l Í.fli_:'.,,'_]|'Ui^"]i"^:__1:::] _'.'',T.

nenr olvassa? Csak''amikor odaérek, hi,gy ..Szerkcszti ..." |::1 :i::.T'' h()8}' lelrcnczeK, na a |)::",-=' ,----: :lD,t

akkor félrenézek és azt monclom ,,,,,rgu,nbán, Nri rnegál|jI Ver§et vlszel,

I}a,ruli: Nemes bosszú, ,, Baruli: No netrr bánrrur, rle rnáskt,r filrrj :. j .ep::l\'-

Sanyi: Te, I}ikfic, hát nri bajir van Jtizsi bának a Ma- 'lcsíiclet! " '

gyo.-ÖrárPrúrr r§aáig-.ráI j*.ert."irrÍ,.raig, rnint a leg- ,....",,'''''r', 
l,átiátelk, 1rrlgy nenrcsak cstlnl*kiti, ;ii ,,3ti}r-

jobb ifjrtsági lapok egyikét. " verös lrán u csérkészéletben? Mtlst nrily'en j,: ,;:.:.c )3 a

. Bihfic: Ma is azt monrlja,..De a legutrllsó iiT..i tui\,,l].: Y,1,.':?,l,,Í-';Xi]: i:,?l'fi[}:i'-ffix!"?, 'fl-.- =- -" l);'
szélgetés közlésénél a szerkesztií úr.belefojtottl,Jőzsi bába a rro,i ii..tcrrfiírknak Éi*lá"}í,król beszéIniök:'"r,=. ... ,,,"_
szót. Minden előzetes figyclmeztetós.l Ja§í utólagrls tnagya- ;i?'.ik[,,'i] Ji;....' iirrt ,zeíelnréríil ...
rázat nélkül egyszereűn íogta az ollót és kettévágta a be- ""'';;,';.', ",,- ;; ,;. 

- 
__ _,_ . .,

*rirg.icrünk"t iit, at<,t 1azii na - imlékezlek _"a l]unci- ,Biht'ic: }{arrnadik, ci\k..a verslop.ásról. neA,ec:i ::iÁ il

iiü'..;ib;*ii,:rlráu;;-r"he, négerek;.i *án&u, "[i[-*;"- 
cscrkésztestvér hátának dögiinyözésértil és ig, !,,,:::

den öregnek ki akarják nyomni a szemét. Ezt Józsi bá na- Buuli: A l]ikfic szemtelensógóről direl.-: r,e:.:.:xket
gyon a szívére vette és amikor tegnap nála voltunk a Run- kellene itni.
cival,.azt 5.roldla, }jgy tjibbé közélcti 

"kérclésekríil 
nern,nyi- Bunci: ojjé, a vezércikk. az tllyan bölcs es ,i::inasl

latk<lzik e]iittiink. Ha a Magyar Cserkész nenr tart minkct 1in srlhasem niva.,lm!
eléggé óretteknek arra, hogy egy-egy fontos kérdésriil rrreg-
-oiáhassa a véleményét, ;kkű .i,ita., csak a csomókiiti]i_ }ttttllt;, re dl8 az_ toDbet cf ,_ ntlnt a re8e_n}" rnÉi 3 \,ers,

;?i;;;;t"r"..?..?lr beszól a sólvmrrknak. pcg a gyakorlati cikkek,.nreg akárnri nrás, Níert a .,ezoicikk-

. (a,rcsi: Áz nagy.kár lenne. mert sátrat verni, ,rr,!8 .rj,. r,"ágj i!r.l"kben. besJétgetésekben "u., i iupoui'. ,.,i. e,
mót kötni tudunk nri.magunkt1>l .is, de,.a, világnézeti nagy 

"r."!ge",i 
*"g/u. .se.ttri.tn.t u ielk.. Á ú;i..". (.:e:ieszt

kérdéseket semmiíéle kiinyvblil olyan óviden es olyan vj; ;;"ú;."'k;íl';ir;r;i, ú;€r;" ;r;;.úpnrgli-.r,.:: clol_

ről meg a sátorverésről beszól a sólymrrknak.
ben, mé5 a szerkesztii pár soros kis irásaiban. mei a k.,nolv

lágosan meg nem tanulj
írr. vapv [ózsi bá beszél
la8osaír me§ nem tanul]a az emD
írr, vagy Józsi bá beszélget róluk.

ember, mint ha a parancsnok vassa"á, regényi -:g"a vicceket és aztán íöldred,.5]i a la-
, a pot. liliiszöris kezet f<rgtlk a szerkesztiível: elolva_.,,n a ve-

Bunci: Nem is való a Magyar Cserkészbe ilyen komoly- iércikket és a szerkeszt*íi bircsinak a fiúkhoz intézett rrasait

csak később, ha a ]a

sze-vl§§za^

kodás. Il,rclekes, amikor._igy b.eszélgetiink_ Józsi bával, nenr is Aztán kereserrr. htlgy rnit nrond nekem a \íagr.ar Cie rkész
veszem észre, hogy nrilyerr biilcsek _és komolyak vagyunk. és a rnagyar cserkéózet: ezeken át találom .Ű u lapnak aveszem észre, hogy nrilyerr biilcsek és komolyak vagyunk
csak később, ha a lapban olvastlm, akkor csoclálktlzonr rajtaita, lelkét, éi'ezeken iit leszek jrlbh cserkésszé magám is,-Aztánc§aK Ke§oDtr,_na _a JípDan ()lva§()lll, aXNOr c§oűalK()z{)rll ra|ta, lelkét, és ezeken iit leszek jtlbh cserkésszé magam is, Aztán
hogy.nrennyi felniittnek valri bijlcsességet mondunk itt iisz- jiilret a szellelni szórakrlztátó rósz: a regéntl elbeszéiések,lönel a §zellelnr §zoraK()ztato resz: a re8en\,. elDeszeleseK,

humol. kisebb érclekes cikkek. Aztán a gyakorlati cserkészet
I}aruli: P}áne a l}ikfic mond nagy hiilcsessé5eket. Az tanircsai, kérdései, Min<len szánrrrt egészen el kell oivasnunk.

egész országban azon nevetnek a cserkészek, hogy milyen ki- mcrt hiszen nekiink kell gazdagrrdnunk azzal. amit a lap
ficamodott gondolatai vannak egy ilyen pesti srácnak. hclz a mi szám,unkra, Mindenkinek vannak kedl,enc írói és

Rikfic: Tudd nreg, hogy az cgész Magyar Cserkészbcn ked,venc cikkei; de azért az.e.gész lapot mindenkinek végig
azok a dolgok érnek iágtö56et, arriiien n.ii,i.i í"h"i. ú..t kell rllvasnia, Elhiszed. Bikíici'
,,aki felebarátjait megnevetteti, az az emberek legnagyobb Bikfic: El kell hinnem, rrlert sajnos. őrsvezetőm vagy.
jótevtiie". Ezt mondta Vu-Pej-l,a.Fu, a híres kínai biilcs. Majdnem olyan okosan bcszéltél, rrlint a _]ózsi bá, csak nenl

acsi: Ilyen nevű kínai bölcs nem is volt a világon.
Bih,fic: I)e ha lett volna, akkor ezt bizttlsan m<lnclta

tllvan érdekesen.
Karcsi.: Tudjátok mit? Azt hiszem, na§von sok rrlvasiija

inálná a Magyar Cserkésznek. ha a szérkesztő bácsi ésvolna. És eszerint bennem tiszteljétek az emberiség .iótevii- sajnálná 1 Masy1l Cserkésznek. ha a szerkesztő bácsi és

iét. .Józsi bá közt sokáig tartana a háborúság. Keressük megjét.
§anyi.,,,Nem mindig a_ nevettető dolgtlk a legjobbak.

.Józsi bá közt sokáig tartana a hábo

.|ózsi bát és próbáljuk kibékiteni őkel
Ázok is kellenek, amirrt kell vajas kenyérre a §ó, vagy má-,f1'zoK l§ Kellener, amlnt Kelt va]a§ Kenyerre a so, Vagy ma-
kos tésztára a cuktrr, <le nem azok adják a lap igazi értékét. nek.)

Sólymnk: Gyerünk no! (Felszedeliizködnek és elmen

2
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€,g{, őaír,
doűug

a knguní
a magqprű
W!

.,,,E a brrátsác nem lér el csupán a lor.
mosá8ok szílk keretel közél elnyúlll le§-
sz6lesebb rzlérákbn ls ár s löld mlnden

lakólánsk §zlvóböl eíedl"
(Moscicki Ixnác, l938. íclrr, 6.}

,,Isten áltld. m,eg a. magyart.. ;' Száll, száll nz ég felé
a homol}, íenséges rlullam; olt áll rncre7,en a hadsereg
szine-java, átt uúrnak az előhelőségeh, mögöttüh Perlig tltl
hullámzík alig észreaehetően a s&rű emb7rtömeg. Fákeh
csihorgása, röiid pállanat ás a krahkói, pályaud-uar d,ísz,
Perroiju mellclt riegtorPan a zöltlszin,ű s hos'szti útjún elfá,
iadt ionat, Aitaiából' múr hihajlih a főméltóságú kqr-
mányzó ti-r arca, Mindelt, rnegmereuedih körülötte, d.e az elő-
helősések csobortióból már kis is uúlnah a köztársaság el-
nahénák sötéi köiuonalai. A íőméltósású aendég és ó egy,
rnós felé közeledneh. Keziik egym.óshoz ér * hosszú, szí,ué,
lyes,' őszinte kézszorítás, - á sze,mekben örömlángocskák
isillannak meg, Most már nem is hettőjűk íéríikeze ka,Pcso,
lódik össze: ebben a Pillanatban hét nem.zet íonódik egybe,
testuéri ölelésben,

Megmozdulnak a tömegek. Hosszti, egctostroml.ó öröm-
hiáltás iiahacl íel a közelebb állók njkúról, futótíizként terjel
ót ez a hang a Pályaucluar előtt uárahozó tömegre, maj1l
toaább, a tíaolabb,- az utakon állóhra, egyre touább száll,
rcPül a hangorhán, végig az egósz útuoial mantán, nekú,
üthözáh a íDáwet ősí íaIaínah, mlr a aiszttlla habjaiual sih-

Iík toua, hirdetue az egész lengyel főIdnek, hogy ,,íme, {tjrc
höztíinh aannah 0 magyar urak. . ."'

Niech zyja, Uegry! - Eljen Magyarország! - Már
nem, lehel hallani a Himnusz magasztos d.allamát, Elnyom-
tók az örömteli hangok, aéglegesen el|ojtotta szíaünh d,obo-

, gása, Csak a tekintet szállhat még odébb, arrafelé, arnerrí!
az utcakanyarban eltűnt már a ilrága főméltóságú uend,ég
géPkocsija, még heresi őt egy Pillanatig, uégül fárad-

. tan Pihen meE a diadalíaen, amelyen a téli szél egybefonta
a nemzeti zászlókat, Esybeíűződteh a lobogók, összekevered-
teh, a színek, a tehór sas szárnyai ölelik a Szent Karonát ós
senhi emberfia nem fogja szétuálasztani őhet!

Ideaetettem benyomúsaimat, d.e nem tud,om rnár így
f oly tatni, há s z en ő | ő méltó s á gának, M a gy ar or s z á g hor m ány z ó
urának lítt.ogatósáróI ily szerény keretek közt beszámolnő -nem lehet!

Lengyel íöldön ualó tartózkod.ásának mínd.en Pillanata
alhalmat adott arra, hogy megnyilaónulhassan az a többé
már nem is barótság, már igazi szeretet, arnellyel a lengyel
nen zet Ma.gyarorszdgot körülaeszi,

Hatósága,ink úg§ |ogadták ő|6méltóságát, N agybónyai
vitéz H or thy Miklóst, Magyaror szág hormányzój át, ahár csak
hirúlyt; mi, a lengyel nmlzet, barálunknelh szeretett atyiát
láttuk benne, annah a barátnak, ahi annak a közuetítéséael
bízonyítja iljra mérhetetlen szeretetét, aki szómára a leg-
d.rúgább, Éreztük, hogy aendégeink megértetteh bennünket,
amikéPPen mí is megértettüh őket; hogy tud,ják, hogy cse-

, rébe a messzi Magyarorszógból hozott szőaekért a mi szí-
ueinket vászik magukkal.3 

'EPPen ezért tútjuk, atnely a kiráJyí Krakhóból a szűzi
leng,jel ősrengetegeken át a köztársaság székesíővárosába
vezetett, ualóban d,öadalút aolt, i

Mi, cserkészek - lengyelek és magliarok együtt!
örülünk ennek a legjobban, hiszen legtitkosabb aágyaink,
amelyekrőI edd,íg csab áImond,ni mertünk, azt htaén hogy
megtestesítésük rnég horán, nagyon horán uolna, múris
megvalósultak. Esy szía dobog a lengyel és a magyar keb-
lekben!

1938 februfu 10,

Forclította:
Krémő Laios,

M.-L. Cskör körp. külüggí kapcs. uez.

* Pilsudski mar§allnak a ma8},ar küldöttség Bclveder-
kastólyban (Varsó) való fogadásakör elhangzott szavai.

Wlad.yslau (Lószló) Knoche
lengyel cserkész

A kormánvzó Ür Őíónréttósáca chornránskv Marian rcndőrfótaná,
csossal, a lingyclországl lcngpel-magyar csdrké§zkör clnökével be,
széllet, Hátüiben dr-.' Bieló-c Józsóí, a sziléziai cserkészlestület
elnötke, Chomránsky Marianné és dr, l'endyre Pál, a logutólrbi len-
pvel-macvar cserkésáábor Darancsnoka. A kép bal sarkában lát-

aató brouzszobor alengyel cserkrlszkör ajándéka.
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A pór§forráI c§c>dáía.
A rovarvilág csodatermékei között elókel6 helyet foglal cl a

művészi szépségú pókhálÓ, meiy tökéletcs geometriai, matematikai,
sőt mórnöktutlományi felkószültsóget mütat. Az cgyszerü, apró,
igénytclen külsejú kerti pók naponta 2 olyan pókhálót készít,
mely testi terjedelmét százszorosan meghaladja. Külön csoda a
pókhálót alkotó fonál, a maga elkópzelhetetlen fínomságával és
égycnlctcsségével, néha 0.00068-0.0054 nrilliméter vékonysága
mellett aránylag olyan erós, hogy a legcrósebb fómdróttal is
felveszi a vcrsenyt.

A pókfonál fínomsága arra csábította az ipart, htl6y az
estéIyi ielycmruha hclyébe megszülessék a pókhálóruba. A ki-
sérletek a pókfonál vékonysága miatt buktak nreg. A pókfonáI
öt-tizszertc vékonyabb, mint a legflnomabb selyemszál, így kö-
rülbelül száz pókfonalat kellene összesodorni, hogy olyan vas-
tagságú szálat kapjunk, mint a legvókonyabb emberi hajseál.
Egy kiló pókfonálszövedék ára a németorszígi laboratóriumok
kísérleteinek tanulságaképpen l500-2000 nrárka ienne.

Pókíonál ipari kísérletei váltoiták ki uzt az iitlctet, hogy
a pókhál1l fínom anyagái az optikai tudonlány szolgálatába ál-
lít§ák. A, első felhasználás a csillagászati műszerok készítósó-
nél történt. A csiIlagászati méréseknél ugy;rnis elerr6cdhetctle-
nül szükséges ae ú. n. fonálkereszt álial alkotott lix. állandti
megfigyelési pont, anrihez a szemlélődés igazodhatik. Frrnirl-
kereszt nólkü1 megbízható' csillagvizsgálás elképzelehetctlen.
plóbáltak vókonvra húzott eaiistszálat hasznáIni. aT, ezüstszál
azonban legfeljeÉb O.ür8 milliméteres lehet. szenben a pókháló-
fonál már említett 0.0068-0.0034 mm vékonyságár,al. Flzcnkí-
vüi a pókfonál sokkal rugalmasatrb és szívósabb, mirrt a fórn-
szál" A csillagászati múszereken túl aztán mik.roszkópokban is
íelszereltók a pókforrálkereszteket.

A kutatások megállapitct::k. lorl c íonalat a pók. több *
még vékonyabb szálból szc',l l ,. ;!z., E:t :r íinom szövónrunkát
hát§ó lábaival végzi. A kcreszte, pri. an;c1.,rlrlunk elófordulíl
pókok közőtt a legügyescbb szi,,.,i::.jl csz. :runk;iját olvan szövó-
szerv segítségóvel végzi. 3mE]!,i].k -i : c;:,:lcsi]l e van. Ezzel öt
különféle vastagságú és min,i,óci,;"lal r;L] iiÉsziteni. Többek
között ol;zan szálakat is, arr,ell,ck n.i.,s-raiai]cs ío11,adék csepp-
jeivci vairnak boritva. Ezek áz ú l, :.:.:iz":ak. aáelvek se}Ít-
súgével logja hálójába kcrült jiit:.i:.:.

A keresztespók fonalának sz:i:: :; .lib: cr:,litett tudomá-
nvos célra ncm alkalmasak. Ez.'X a sz:]:r :.;iiirosan durvák ós
nim egyelrletcsek. A házipók ío:r]:-:i s::.::: l.rmcgfelelób,
bek crre a'ci,lra. Ezekból sem azc,!i3L :.:l::".i:x iei ilt. amelyek-
Úái i tilOt sziivi a pók. hanem kiz:::.:_- c.;,: :zckat. amelytktt
tojásainak bc{onására. tehát gub,ij:ri i:::,:

Nézzúk mármost, hogyan készui :: ::::iloi :::úszerek ííncrnr
fonálkercsztje? Az egyes szálakat c5i-.,É5: .: ,--: 

j-:ioi! tú segitsé-
gévtl választják cl a gubóból. Egr, ;.l <:. s::-.. :-l,'t-szer olyan
hosszú, mint arnilyerrre a mérókésziit.:'rc:: : :::_kereszt ki,szitÓ-
séhcz szükség van. Miután a rncgíe'le1,1 i: i:i-l:i: sz:iat már ki-
választották. következik a kinyujtás. Ez ;.:,; :g., liltéllik, ho6y
mindkét végórc viaszgolyócskákat er.is:i::-.ei :s l],ini hagvjík.
Éterbe mártott línom ecscttel r,égighuzz.i : l::.at r5v e száI
teljcsen megtiszlul, Miután a szál rreitis;,::::;:. krnl,ujtott ós
simított szélót a viaszgolyócskákkai e.erl:: - ]:,.:.: rzt a képtk
mutatják - olymódon helyezik rá a tá.,csj _t::l:'t:tk íoglala-
tára, hogy a kis golyócskák kétoldalt le..;,::.:i:,:5l,a szálal
állandóan íeszítve tartják. A foglalatra ra_: :<.:: .ites o}ynró-
don törtónik, hogy a szrirlat fapálcika seg:t:tetr.. i",nteicn 1ak-
kal beragasztják.

Ime, cz a pókfonál korszcrű csodájri

A pókfonál kiícjtése a $ubóháltibó}

,*l!il l

*..'-§.

A k6sz ltrrnka
Pókíonál a mik oszk(ip alatt. Tisztán Iátszanak a külön-

böző vastagságú szálak

Á viaszgolyók §e*ít§égéyel a lcncsébc illeszlik a
toná]k€re§zt€t

",:,i:.
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§z .f;,.TTY§Nc§IZM^§'.
l R7A:
§zENTlVÁNYl JENŐ
Tavaszodott. A galiciai, dombokon sárgá,san tiippeclt az

olvadó hó, langyosan tűzött a napfény ós a levesőben
már olt btijdosott a kikelet minden illata. §zóp, békessé-
ge§ n6p volt, A domboldali úüogt"áIlásolr körü},sürgölőtlő
tüzérek szinte el iis felejtették, hogy há.ború vorr, a,nrryira
megÍgézte óket a tavasz varázslata. I-sfoszloit r,óluk a
mogorvaság és nótázva rakosga,tták le o lőszeregltitlákat
az előromerészkedett,szállitókocsikró1.

Messze elöttük né}ra puska csattant, géppuska kölrG
gött egyet-lrettőt, osakúgy fl8y€lmeztetőúl az oroszok feló:
Ne hetverrkedj kcrma, néserr vagyunk!

Az üteg ti,sztjei is künrr nyujtóztak & napon, a föltt}p-
vájt fetlezékek előtt, §zat<állas, c§erzett arcukat az ég felé
fordították, nohogy e]voszitsenek egy parányi fónyü, ,mela-
get, mert ki turlja,, lersz-e rószii,lr mé8 benne lrolnap. A hol-
rrap, & nagy bizonytalan... holnap támadás,. holnap az
ágyúk okádni fosják a tüzet és onnan íúlról is záporoz,ni
kezd majd a vas&ső, h,ogy ,elhallg,atta,esák azokat, akik az
orosz árkokra küldik a pusztulást.

Soltész zászlós a rn€ig]& tiz.enkilenc esztenrlejévei elre
a lrolnapra gondolt, miközben a lószgrt cipelő tüzéroket
nózte, de rnég a lóleEJzete sem gyorsult,meg, amikor oszébe
ötlött, hogy hátha ő i,s azok között lesz, akikre lrolrrap-
után ne,m virrarl többé reggel. Ha így törtérrik, ak,kor o1-,i
érte ff. katonasors. ., iérfimurrka-férffhalál ... Mert férfi-
munka ez , . . harco}ni az otthoni tehetetlenekér{, . , és
nagy ólmény, akkora ,élmény, hogy eltörpül nrellette nrin-
den addigi: Ha most, visszanéz, látja csak igazán, mennyire
kicsinyesen élt, Nagy órömök, arnikről azt hilte, hogy na-
g}-obb nem i§ ,érheti, lr,ánatok, amikről úgy vélte, stilyo-
_rabb .m,ár nem jöhet, mind-mind ncvetségosen rfu'próvír ala-
csonyultak, mióta kikorült a csatrrmezőkrc. Mrrsi értette
meg talójában az elmult századok magyarjait. akik csak
azt tekintetüék férfinak, aki kijár,l,;l tl harcok iskolli,ját.
}íert a háborir olya,n, mint az edzőkemence, a belóje ke-
rüIő, hacsak nenr gyógyíthatatlanul ferdelclkű, talpig om-
berként kerül vissza, olyan em}rerkónt, amilyenrr,é a béke
sohasem tudta volna nevelni. Itt megtanulja beosúlni nrin-
denki az apróságokat is, mcgtanul őszintén nevetni; ,szen-
r-edni íogcsikorgatíls nélküI. Olyan tudomá.ny ez, amit más-
i.-,1 nehez elsajátitani, hál. pet,sze. hogy nagy a, tandij! l)s
trlhenytelenül fütytilni kozclte & rési katonanritáí. . " Ma
ll:e piros élet, holnap fe,hér álom, . .

ÁlmodozásáMl csodá,lkozó harrg rezzentette k,i:

* Ejnye, zá,*nlős, te ébren algzol?l Mi titött beléd, ho$y
mgs ,§€m látod az embert?

Felvetetíe tekintetét ,és a kérdező§ködő láítán kiegye-
ne§€dett:

*, Ó ,.. bocsánat! - ment€getődzött kisfiús mosoly-
ly,al. * Etgondolkodtam. . . De Isten hozott főhadnagy úr!

Cserlráti főhadnagy boosá,rra.ta jeléüt hátbapüfölte,
aztán leplszkálta bakancsárí:l a rátapadt sarat, amit a
futóárokban felszedett s helyrerángatva elcsuszott derók-
sziját, magával vonta a, zá§zló§t a ,sútkérező csoport felé.
ö i,s a napozók közé telepedet,t § a némát játszotta, mí8-
nem &2 ütegpara,ncsnok megjegyzése kirobbantotta belől$
a §zót:

-._ No, te is rászorulsz már az ezr€d§u§zterra!
Cs€r:háli, mórges pill,antást vetetlr nyütt bakarrcsára,

melyttől ,m,i tagadír.s, kilógtak tá,bujjai s felfrrrtyant:
* Persze, r}r,önnyű nektek, tüzéreknek! Tétlen lÓgat_

játok csizmátokat vagy lr}ra rakjátok, lrogy be ne piszJro-
lódjók a túkí€, űsak len,nótek gyalogosok, e ti holmitokat
is leennó lábatokról a sár. . . Suszter. . . Suszter! Három
hete kergetem és gelrol nerrr lelem! Nem rner előrejönrri,
büdós ngki a front! f)e kirázonr az irhájából, ha keze,mbe
kerül a beste lelke! - fujt nagyot,, aztán ábrándozóan a
tüárek lábtyüire nénett: -* Haj, ha egy§zer nekgm is
rn€gint csizmám l€lretn€!'. " .

. A beszélgetós abbamararlt és nem i§ kozrlőrlött újra,,
mert tüzel,é.sr,e jótt lrátulról para.nc§ és €rre Cserháti
sietve felszedelőzktfiött, r:ott*nt vissza az árokba legényei-
llez, Az embernek a bálhan ,a lrelye, ha keudőttik a tá.nc!

L[áromn,apos völt a vigalom s ugyancsak nem jutott
idő sútkórozésre. Lőni, lőni, míg rohauróreít lcsz a, rnugz,ka
front, kivárn,i a rajtát,, feJ,m,ozclonyor,ni akhor ós §lőre,
aztán lőni ,meginí! . .. Végre ncgyednap, mikor már vagy
trúsz kilom,óterrel előIrbre tolódott az arcvonal, írjra akadt
egy kie pi}renő. Az iil.eg nckilátott, hogy pótolja a kóny^
szerű koplalás hiárryait, rnert ki gondol eyé§re, amikor kör-
nrén ég a rnutrka!?

Ép hogy trelekóstoltak a frissen főtt gulyásba, a,mikor
míris megállt kezükbon a kaná,l, §lk6,pedve lrámultak az
od,atart<i jelenségre. C]sorháti főbadn,agy,közeledett nyal-
kán, kikefélt zubbonyban, sínrár,& borcrívá,lva. Olyan pec-
kesen lépegetet.t, rrintltí, íreln is a fronton, hane,rn szjilő-
városa dunapar{i sótártyírn járna. Va}arm,i loírlratatlan vál-
tozás sugárzott belőle, valami clyan megel,ógerlettség, mely
szinte földöntrili volt nrár. Nern is lre§onlitoit arra a
három nap elótti főhactnagyr,a, aki fekotében ]átta a vilá_
got foghíja,s bakancsa miatt,

Varga kapitány, az ütegparancsnok, nem állha,tta ,szó
nélktil ezt ,a csodát:

* 'Ián biz rálelté} a su,szierra, komám?! . ..
Cserháti rnegvetóen,niorgott:* §rrszter! , .. Ba,hhl . . ,

Hát akkor?.. , Talán csak rreur javrrlt meg magától
a to§sz trakancs? Varga kapitány tekinteto magya,rázatot
keresvo lejjebb vrlntlorolt és felcsuklott attól, ,amit }átott.
A főhadnapy lállán cgizma fónylett. De nem így kislretűvel,
harrem naggyal: CSIZMÁ... álonrcsiz;ma,.. ragyc}gó,
sárga, puhatork{t, szrrttyárrlrőíből való csizrnal 0l1,an volt
ez a csizma a íekete kirrcsíári jószá,gokhoz has,onlítva,
minlra €sy bocakort ós lakktopánt, állítottak volna egy-
m,ás mslló. Az ütegpar:an.c§nol( felhörrent álmélkodásábanl
" ,j= Tyü, a,zt a Porrciusáil .. . Hát ezt, hol szertlzted?!

Cgerhál,i valós*iggal fiirdött ,a feléje áradó figyelembe,n.
Leült a padkílra, kere,sztlre vetetts lábát s miután ő is kelt§
keppen -kigyörryörköclte magát méltán megcsotlált tulaj-
donában, mg8ff.dta a várva-várt felvílágosítást,:

_. ,\ tnuszkrlknál! , . . A gazdája a, ieclezékben felej-
tetie, mikor nregkertrleütük óket, Gondoltam, jó lesz nekem.,.

Aa ü,teg rábólintott:
* Mi ig aat gonrloltuk vrrlna! l- mondták kórusban,

nró]a irígykeclóssel, s ezzel Cserh{ti a Ilap hősévé lépett
elő. Persze, hoply ilyen csizmához' meg kell tnrotr,álkozni
és ki kóll keióltetni a luhát! küIórrben a csizrna azt hi-
heünó, ho8y . hgín i§ egy íőhadnagy, hanem valamilyen
ágrólszakarlt lócsis,zá,r vi,scli!

" Solnész zász|ós kópén öröm regyo§ott, e,mint a csotla-
csigmát bámulta. cserháti hozzáfordult:

"* Mineh ör,ülsz irgy, nhsrlős'!
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-., t\ t:sjzmridnnk, főlrarlttagy rir.! *_.- l}n,tlílz()tt. lt, fil!rllrll.
- - llrrssz lelrrltetl, lytlkas bakancshiltt j,rir.rrtrtl,

^* I1o*gz ám! -* dünnyöfitrl rr. Iíí}tadnrrgy, ltrtt.zottgti
visszlt+lmlékt,z(lssrll, .-. I)e rrtost má.r! ... --. ó_q 0z & c§oltkit
rnoll(lat -nrór}reterlen megolégerlósl; ílt,ult tll, trritrtlta irzt
nionrlaná, ho8}, ()z(}ntlil prrrarlicsorrt lesz irz. t(lirt . . .

Parirdicsorn,mli n,zórt ncrlr viillrrzol,t, stit rr. tiiziir:ck sz,ít-
rnár,a egy l<icsit }rasotrlítrrlli krlzrlett a 1rrirgatóriurrrlroz. Új-
íajta gázgrírrrátokat kaptak. Na,$y vcrlt a lrttil,strk, pltisz-
kó11. tőlc az orosz, tle . . . ir gírz tilomka.nlrába, r,olt saji-olvu
Ós ez tl frrinya <ilotrtliir.rnt:a u 1rilövés pillftnll,tál}arI ]Tle§-
lazult a löverlék belsejú,bon, lrrr éppetr kerlve szoltyíll|t rii
ós ettől a zökkenóstől u, gri}nlit kurtrlrr_furcsárr kjtórt,
röppíllyájá,ból. Kit,ért és rterrt orla cstr,pott mit)dig, al|ovil
kiiltlték, hancrrr gyakran ir llúnai legónycket tréfdtlta rneg
la tűzyotliilbatt. Baj azér,t, rrcrrr igcrr esott, l)1crt ntril, i§-
rn€rték a korge grfrrlírtot é§ előkrrptrik .a7, illarctrt, lra
btigás figyelmezt€tt€ őket, lxlgy i,snrót feléjük (:sayilr,og ttgy
bcpityizált gláztöltoí.

Hancm aztált eg,énz ll&p §zólt az iitrlgtelefón ós kalr-
ták a tüzérck az ír.lrlírst clőlről, llogy rnirrck tartjílk őlict,
hrr rrrrég lóni senr, trrdnak és a sajírljaik fejér,t hrrllrrt.iák
<1rlhos töltijttkáposzüó ikat?l

A méreg Ette t7;z (}gó§z tüz(irkorlillrittiirt és rllátkoztók az
<ilomkamrlrnak m,óg a feltalírlóját is. Ilantrm u,zt-lrn, isrrit'l1,
<llmriltak a c§enda§ napok ó§ kottltrlyrn ftlrdult ir tlolog,
rí,r,juk ,szakntlt ir,z offorrziva ol1i'k,tiszil,óst,. ()tlrrrltrril r:lz orrt-
szrlk felferlezték az ü,tc6rá,llást r!s csólrellii[r nrittl irt,at(lk it

húzút. li,gy-kettíire kilőltek mitttltrn t,isztrrl, lt,$,óny1, is cltl-
irt1, tls 1litrattcstxlkul vógiil Stll1ósz ziiszlris tlrirratlt. (lt,iirt-
1lritl/rsról lI rl&sy frllfolclttlrisllrttt szti §úr}l lo1ll)tot.t. Diilűt,-
göl,t. }rrlrsrl3rllt az tlgész frr;trt, lr rnjvtiltltllulrl pillttn111,ra)l-
pillIrtra1t,rlT,lirlilk a rtlltatltJtttr,illlc$()l, §olttiszrik iiti)g(, it
vógsíi srlrltir,ósekct u,rltrr rrrít r,, nt ikrrr nrogitrt rosliz {ttrlr
t.ílvtltlt t,gy gránát. Kile,nrltilt 1r:ilyírjriból (.s ler,,sit|lotl. lrtllr.
lrlrol Cserhri.t,i íiílrnrlnrrg_v fílllailrlrlt csiztrtiivirl vilrltr. ltog1,
rngyogór,n pucol<irljók a c§o(1ll(:siztrrn rrr:isik fóllriirja, \,Icrt
rrln§zilt,o§alt csak nenr lehtlt r()lr§rnra virini íluett t,,slz-
tnát ? !

Íls bttcsapott. I{rr1lottri,k }lirgítslit, r,crltrlrr( lr fcrlcz,(tlttról
§zcrle niir}dertki, uki mOzg01ll jrirt,, a csiztttttpurrllti ltrgr!tr1'
ig vil,t,+.r ir,}ttijá,t,, cg}tltlii] ir §íl1,1{íi sz.ltt},1ttrtlsotllt fclo rrlarttrlt
félip; megtiszt.ítvíl il ftiltllyuli}tatr. Iliivill, r,órrriilt ])illá1.1llt1,
lrztrin nróly rolrbirrttis és a fetlt:ztllte1, olt(jrajlt{| t, í{rrittiil,.

MÓg tll §0!1,} iill rr rlörej, rtlltikor Oscrlrr'r.tirrrtk cszlil}e jtl-
tott rt csizmrr, Logt!ny'l:t l(t,rtl.slt-,, ttrtlg is ltll1tl l<rrzilhorr a fó-
nycsítő keíóvcl, anrirrt lrribritr llttlrtlttt az (isszet)tttlotl dt-
krrttgrir.. Pillrrrrtrisrr k,ólsógbetsclt volt {is Cset,lrtil,i főhttll-
rra,gy nlindent nregt!t,ltlt,t. §zr-rrliilrlt fogla el, llr;ttsr,jóllr,tt t,ct-
terrtő rlircss(lg 1árnatlt. Tagolrrtlutr kiúllás }rngvtu trl trjkil1
§ nem törőtlle tI 8oly(izliI)ol,ral, kitlglrltt rr lóvószrirrrkbril ..,
§zrigul<lrltt, r.o]rn,tlt arril, n,lttrl ril krr,

füstgonxlly<lk trtr,iengtok a7 alrrtlsott1
llonrbolt feltltt,, llrrlratlt az üicg ft,lé...

Soltt]lsz ztiszl<ist vlzétrylós k()z}rctt
piirdíttlttc lrr'rt,l,u, Cser}rírti r'ílniásrr, A
szattyrinlrőrcsiztrtárlil ismert rri, tsu-
I.|átl, n](ll,t ttr:crit elfrltlltl '& gd.zína,§zk
r,ítsznir. z\ íő}radnaít}, víllarnit kitilt.cttt
{rs rniliol, lilt,ta, hö8}: rr zfiszlÓx mog-
ilrlr:tlcrr,iil lr;imul rá, letóptc nz álilrcot,:

**, Átkozolí fu,rvézolokl -* stir;í-
letto trtn.gálr<jl kiktll1en, -*-'l''örtlireltrli-
tíllllk lr, nrásiltilt NcsztOk, rrz is! l'.- az-
zlll lerlrngtr,la ilz álvil. folrrt, Sol1ósz rrlr1

<xnlltir :t mílt: sltl,korr is ftrtrlul1,,
Áz tllképedoll, zriszlós & dol}lb tete-

jtiliíI Il1lta, nrint brrkdácsol vissza a
solyril'al,geiekberr az tiroklru. llr'lta. tnö-
g(iit para,tl(]3o+, tov{i,l)bít(l1t rr, elefdlrros:
-* 'lüzet §ztintesí.i! -- tls ríi polcrr: tít-
rntic.l/tstir, lendült elíil a syaloí{srig.

A tlrvt:"ső írje§l,em0{{(!tt fu uáll,tló§
ktlzóbort,. ittnilror fclfetltlztg, lrogv ba.i,
lúr,ga trrezitlíib vQzcti roh}|,l)lTtl §zilkin-
szrlt. 1.1g}, (.tez,ttl, hogv valtilrnn ő an
llkrl it, szatt,ylrnlrőrcsizlnfi §u.Oni()ríl vé-
górrck írs ex ilz óv.óll nlllayorl-nílgyoíl
kcsr:rny,í:ssó,ietltl szája izíl1. Mitttlra
llilliilns 1líitt tryorrtrtá lelkét. leltrrjtot.t
ltlj jcl tr"rt vi.sszrr lrelyóre, Iroly,ton urll-

gli.tr tirczl,r_r (.]serh:ili liitl:rtlntrgy ltcsel'ii, vrirlló l,eliiniritrit,.
il.íielőtt. nrt'lg lrefcjtlzőtlöli volnii {ru iitkiizet, ll-tcgjüti az
utrinpri1 l;is és Soltjsz iita(l1a ít pirl,ancsllilksrigot, k(intt_víi
]<ilt,--clrtivel hritt'ir ttttlrt,tett. Estórtl rnÍrr ;t í,rrrnt miigölti
ot,l.rszJtltig1,,,l ki_lvtit,os utcitilT sótíi}t fö]kötött kitrrlti, l,iirr,*
tr iovrihbitltlitítst.

Alttittt l.tltovátt i,,lnlcI}1 cgv tt,én,kocsi rrrt,]ltll.t, lrr:;l trgy
husziirhatlrrag}, csolllago]tiltta ilt Dogg}.iSZát, :rz(]rnsugall,át
r,ávi}la.nt egv ]iár lakktsiznrára. }Ie}tlgség örrt(it.to cl szi-
vól, ós hirllozírs lrélküI ir llttszát,ti_.zthez 1épett:

*,- Harl,nagy irr kérlek. arlrl el t}tlkr_lűt a csiztttiiljitt.l
Katonatrir-sa r,áIne},0dr :

--. Ntt bolondozz! \1ittek.]

i\ólrrlnf szóvrrl eIrrrr:sé]tt. a törtérrttlket. .,\ ltilrltttt91,
íelllevetett.

*- PourtriásI Vigycrt! - ó5 |ti()st rriiil valtisá,ggr,rl r,íl,
kérryszorit,ette rr kórt holnrit.

(íg.l, indrrlt vi$§z& i,l l1,otllt,tr, tliitt{}ta kelgtltrró|t. §z.ilrtrr
dalilll öriirrr(lbtln, lt<.lg,v jrivrirt,}re;i vrii1 }litttrit. Sikt,rült ftll-
kllprrszkodniíl. cíjv lő§2e},szállitó lruló],i1 és lrajnallrrrsír(l1,,irii
rntir istttrit kiinlr volt az lillásl.rkrrál. \1ilp nregvit,t,lrrlt. ctt{
j,/rrt lrz clfriglr.rll ()r,osz ítrokban.

_ L]scrltáti fíilt:rrlttlrg1, ttr,,i - turiiik,)llil il2 r:lóbt, ktlriilíi
firnrosl,crt ő,l,

.\z íjrlnre,stlrt,a, l,siz.ttriit,ir irllillgi,-:'ul,L,-,ill. hökkcnfi,,l}.
,. F'itt,itttt,sítrii. z:iszlt'ts itt,! , - :r, ]:i. )-a:il :tzliil). (')rlrt-

\/ezrIl (ln,t.

-\ stlgrilylrtllyl,c vi1.1e ris llt,tttt i1 lui..., :,,],ikrtt,kól'lit tr.'lrill
,kl|sítt,\,()§(|tl nv(ig(rlk ,. qolx,sii'ltr,k. í} t,::,:., t..rr f,,lttll;it,ilrlllil
rr illkir t,til cgy ttt!ttr;itr ftll<vő irlirkt,tl1.

- l főlrarl,na*{)' tjr... - nronrlti1 ^.-..:,iell t,lesctt!
L]í{}, nre trt] rii i,lz oto§zra, nlittt ryltlg s,li:ir| . ..

;\ zÁszlrrq lrrllkltta is ttenr is. ir r,ör,jd i lr,-,iz:irlrj1. l)et,-
rtlcllt€rrl rrtlztc clpi}ttlnt 1,1rrjtársír,t, \l,uto.il. ]i1|,!rl}tiktil1 \,()lI
()serltít,li fíihatlnagy arct, de ő nl,iq n].,t-: :\ i,i,rlili rll1,1tstlti
lo rt'rla. Az őrmtlsttll' ttlrokk(iszijrülóst t,;.zzr.:.ii,ttc ki zsili"
Ilrrdíságrillól. },]kktll kihírzt.ir ilct,ekiit tl: j:-zi].-t.tl lisztllgeit
il lr1llot1. ttlritt, rrrajrl gycttgÍ:llen rrre,,llé.1,. ],..!r-t,zti, a llrkk-
csiz rrt írt.

--. Hrltzzírli rt lt'tllrlrnI r,cniie'lk,,z; !: i,r,lt,: ltal)A()lI.
uzl,ritr kiforr]tll1 il s(l8íll.!"llíl'l.\,riil, ()tl;rktittl. l;, li.l, irlrtll si,llki
"t,rn Íigvtl]te, llil]glór,iillc úrrrlr'latr lltd§tl- -11,.:!:i,:i!l,kii1. }Icl't
lrrit,ziiszlris írt'kr!rtt tiszít:lték és tr;ilrllr, kt:ittilr.ttis ílkesi-
lotirl rlrtlllót. <lstrlr 1iztlttkilcrtl óvos \,olt ts i!ll:lltrilirirlirtlirtlttl
frijt rr lclke lt7,ért, ltoíly virlnki cltrtctrt, rlr]l,]il!i t.ll3,,sztí,liil,1l
trrtlgt,irgarl}t:rtták vo]nrr rigyrrtás lir.zi,t.

-, 
"i

rrÁnrox,r.
,9 J§.
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6



29.
i?des ós szft,derítíJ dolog vott

láttti" ltogy olharapja Álan szavait,
attól íéltében, hogy rlj veszckeclést
idén eIó. }la a sz{trás rretrr kítrozott.
volna úgy, el kellett vo|rra tnagamat
nevctnem. de ha nrclnt nevettem
volnn, azt hi§zam, a'sírás iskttörl
volna lrelőlem.

"*,- Álan ** kiáltot,latrr -"- niórt
ilyen jó hazeám ? l,lelgy turt törőrtni
egy ilyerr hálátlan siheclerrel ?

§zt ténylog nem trr<lonr neg.
rnonclani *..- ntonrlrrtla Alan, -,- [lert
ponto§fln szólva, fizl hiltsln. azért
szcrt:tlek, nrert solra netn veszekszel
- - rle tnrrst móg jttbban sztretlck l

xXv. FEJaZa,l,.
§nlquhlüdorben .

A,|an az clső liáz ajtaján kopogtatott], ümi nem, volt
veszélytelen vállalkozás a skót felvidók Balqrrhirlrler kerüle-
tében^ 'förzse netn volt nagy*zám{t, apró nemzetségek lakták
és pliriiskiidtek órte, szór:ván1,ok. amikot. ,,íőnöknólkírli nóp-
sóg"-nek trevsztelr ; a Carntrlbellek előnyomrrlása {!zte őket,
a Forth ós 'feitlr ,fe|s{í ít rrásvidókeinelr vatl terüloteire,
Yol:ak itt §te,wartok és §{ac.larenek, arni e§yre megyt m§rl &,

}Iaclarcnek is kijvettók a lrarcban Alan vezérét és egy
törz§ct alkoitak Appinnal. §ok rireg, preiskribált, szürke,
vöröshezíi }íacgregor is lakott, itt. Ezekre rnindenki ferde
szemnrel nézet,t, most jobban, ntint valalra. nrert egész §kÓ-
ciábarr ncm találtak nekili tetsző felfogást vagy pári.ot,
amelyhez csatlal*oztak volrra. Mac(iregor of MacGregor, a
íőnökük, szánrkivetósben volt ; a ba}qrrhirlderi keriiiet leg-
kiizelebbi vezóre, ,James Síoren Rob Roy legidősebb fia,
Edinburgh várában volt vízsgálati fogságban, várva iigyé-
nek tárgyalását ; rossz viszonybarr voltak rnin<l a fel-
l,idékieklrel, nrind a sí§ságiakkalt a Orahamokkal, a Mac,
larenekkel ós a §tewartokkal egyaránt. Alan, aki móg távoli
barátainak pörlekedósével is azonosította magát, a vógsőkig
igyekezett óket elkerülní.

A véletlen jó segítsógünkre votrt; éppen a Maclarenek
tanyájára lribáztuulr rá, ahol Alant nemcsak neve, de ismert
híre miatt is örtinmel fogadták. Azonnal ágybafektettek,
orvost kerítettek ós ez siralmas állapotban talált. l}e vagy
igen kiváló orvos volt, vagy pedíg én voltam fiatal, erós,
ember, tigy, hogy mindössze egy hótig nyomtam az á6yat ós
egy hónap sc telt el, máris jó lélekkel nekivághattaln a2',
országütnak. )^,ii

Alan az egész idő alatt kitartott mellettem, habár töbtr-
ször nyomatékosan kértem, hogy menektiljön. §z a makacs
ragaszkoelása az ottmaracláshoz rendes jajvesz&"clés tárgl,a
volt a kót-hárcrrn tlarát közt is, aki bc voll ava,lva a dologha.
\appal a hegyol<lal egy tiregébcn rejtóziitt, ójszaka, mikorra
tiszta lett a levcrgő, eljött engcm meglátogatni. Monrlanrrnr
se kell, ménnyire iirültem neki; Maclatenlrón a }ráziassztl-
nvunk minclenb{íl a lcgjclbtrat kílrálta a kiváló ventlógntrk ;

f)uncan Dhu-nak, (ez volt, ltázigttzcláttlc n(lve)! kedvttllése a,

dudasáó r,,olt, minlhogy pedig két tluttája vtrlt, az én iid,iilé_
semből valóságtls népünntllély lett, Cs renelesen nappallá.
tettük az ójszakál.

Iidtrrnáli ntxr nyugtalanítrlttnk ; (}gy§ztr rrgyan e,l-
r"unult cgy_leét százarlrryi csapat, nelrány rlt:agonyossal, lenn
a r,őlg_vben ós én ágyambót láttarn őliet az atrlaliorr át,

MÉginkáhb csodálkoztatn azon, lrogy
hivatalos szeméIy nenl jött köze-
lembe, hogy megkdrdezze, honnan
jöttem ós hova rnegyek ; az izgalom-
nak abban az irl,őszakában arrnyira
merrtes voltam mirrtlen tuelakozó_
rlástól, mínthq valatni sivatagbar
fekürltcm, volna, Azonban l}alquhiti-
tler ós l<őrnyókének egész népe tu-
clott jclenlólemról ; sokan jötteh
lát,ogatóba ós (a virték szokása sze-
rint), einondottát< híreiket a §zom-
széd<lknak. A körözőlevelet már ki-
nyom-tatták. l!6y póltlánya rrda volt
$ze§ezv€ ágyam. elejére. Olvashat_
tam a magam nem valarni hír,e|g(l

lclrását és nagyr:blr betükkel közölték volt a fejemre ki-
tíízött vórtlíj összegét, Duncarr Dhu és ntíndazok, akik tud-
tak róla, hogy Alan , társaságátran érkeztem, nem voltak
kétségben afelől, lrogy ki vagyok; §okan mások is bizrr-
nyára sejtettólt kilétemet. ltuhám más volt, tle korom nem
változott; a világnak ebben a zúgában nem volt rnindcn-
napo§ e§ot a 18 éves síkvidéki íirl megjelenése, éppcn eb-
ben az idóben. Nenr volt nelréz dolog a körülményeket
egybevetní és a körözóst ránr alkalmazni. §zt mindnyájan
meg is tették. Máshol kót-háronr ember tud valami titokról
ós rnógis kiszivárog ; itt egy egész törzs emberei beszél-
nek valamiről széltében-hosszáltarr, mégis megórzik a titkot,
aktlr srázadokra.

X XVI. fejezet

A menolrülós vége ; átkolünk a Forthon

Még nem mult. egy hónapja, mint emlftettem, tle már
jól benrr voltunk az augu§ztusban és jó meleg időjárás vo}t,
egy korai és bő ternrés minderr ielével, amikor engem képes-
nek jelentettek ki az rrtazásra. Olyan apály volt már pónz*
tárcánkban, hogy mindenekelőtt gyorsaságra kellett gon-
dolnunk, mert ha hanrarosan el nen órkezünk Rankeillor
{rrhoz vagy ha ő sem turl segíteni rajtam, akkor óhen kell
halnunk. Amellett Alan szemében az üldözós rnost sokat
vesztett, élóből ; a l]'ortlrnak és rnagánatr a §triling Rridge-
nelt vonalát, (amel}, annak a folyónak a fó átkclési helyc),
kevesebb órdeklőtlóssel í]ogja íigyelni.

KatorraíIag a logfóbtr szetnpont, -*- motrclotta -,* ott
o}ncnlli, ahol a leglievósbbd várják. A lt'orth-folyó a mi
agglir|alnrtrnk ; ismercd a mrrntlást: ,,F'orth me5,4zabrrlázza
a vatl ftdviclékit"" }"Ia rncgkerüljtlk a folyónali forrás-
vitltlkót, és l(ippen-nét vagy l3alfron-nál órünk ki, akkor
pontos*n ot.t vagyurrk, ahol *,zolr ránk lesnek" I)e ha egye-
nesen lrekivágunk az ör§s §tirling hídnak, karclomra mon-
tl,trrn, akkor zaklatás nélkül átengcdnek.

fl,nrrek megfclelően az első ójszakán Strathireba, egy
Maclaren házához érkeztünk, f)uncau egy barátiához ó§ a
hónap 21-ón ilt alurltunk; innerr i,rrdultunk esti szürkiilet-
kor {rtnak {rjabb könnyű írtszakaszra. 22-ón IJam Va melletl
a hangábau fekütltiink, álronlran egy szarva§csorrlát lát-
hattunk; tíz óra hosszat pompásan aludtunk itt, nagy*
szeríi napsütésben. A fi'ld tökéletesen snáraz volt, solrase
ícküdtem trnnél saárazabb ,tö]rlön. lijjcl órintettü}r Allan
Waterl és lefelé rnenüürtk mellet{e; elórve a rlombok lálrá-
hoz, ot,t látttrlr az egósz Carse Qf §tirlinget nragurrk alatt"
olynn laposarrn rnitrt a pa,lacsirrtát, ktizcpóból h <t<rmbra
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épült város és vár emelkedett ki és Links of Fortb is látszott
a boldvilágnál.

- I,rne * szólt Alan * nem,tudom, mennyire érdekel,
de megérkeztünk a te hazádba. Éitet uten léptuk át a Fet-
vídék határát, ha most még át tudunk menni azon a íolyón
is, akkor égíelé dobhatjuk süvegünket, 

l

Allan Waterben, a torkolat közelében, kis, homokos
szigetet találtunk, amelyet benótt a bojtorján, laboda-
bokrok és hasonló alacsony növényzet, de ha belefekszünk,
elfed bennünket. Itt ütöttünk tábort, §zemünk előtt Stirling
várával, ahonnari hallottuk a dobolást, mikor a belyórség
valamely része gyakorlatozott. A fol$ó egyik partián egész
nap arattak, hallottuk, ha a kasza pendiilt, mert követ ért
ós az emberek beszédjét is hallhattuk. Mozdulatlanul és
c§€írdb€n kellett feküdnünk. De a kis sziget homokját a nap
megmelegítette, a fríss nöVényzet, arnyékot adott, enni-
innlvalónk bőven volt ; azonkívül már láttuk a.biztonság
országát. ,],1, : , l' É

Mikor az aratók befejezték munkájukat és az esti szürr
küet beállt, partra gázoitunk és megindultunk a StiilÍng
hída felé, a föIdeken át, felhasználva a mezei takarásokat.

A'ilríd egészen
a várdomb alatt
van, öreg, magas,
szúk híd, a kar_
fáia montén tor-
nyocskákkal; el-
gondolhatni, ili-
lyen érdeklódéssel
néztem, n€mc§ak
mert híres törté-
nelrrti hely, hanem
ezért is, mert ez
a megváltás ka-
puja kettőnk szá-
rnára. A hold még
nem kelt íel, mi-
kor odaértünk; az
erődben már ki-
gyult nehány lám-
pa és lejebb a vá-
rosbán is látszott
már néhány fény,
de minden teljesen
cóendes volt és a
hídon semmiféle
6r§ég nemlátszott.

Egyenesen át
kellett volna meú-
ni rajta; de Alan
óvatos volt.* Teljesen őrízetlennek }átszik, -,- mondta * de jobb
lesz, ha itt a cserjésben lefekszünk és meglessiik a dolgot,
hogy biztosra mehessünk

Vagy egy negyedóráig fekü<ltünk, hol sítgdolódzva, hol
némán és nem ballottunk más földi hangot, mint a vlz
locsogását. Végüt jött egy vénasszony, §ántítva és mankón
blcegve ; először megállt egészen köze| hozzárrk és sfán-
kozott rajta, bogy mekkora utat kellett megtennie, aztán
folytatta {rtját a híd meredek feljárójához. Az asszony olyan
kicsi volt, az éjszaka meg olyan sötét, hogy hamarosan
elvesztettük szemünk elől, csak lépéseit hallottuk, botja
kopogását és idónkint köhögését, amint tassan tovább
bicegett.

** Már átért a hídon -- srlgtam.
* Nem -_ mondta Alan * a lépése még kong, még

rajta van a hídon.
Éppen akkor kiáltott egy hang: ,,Ki jár ott ?" - és

hallottuk, amint egy puska agya nekiütődik a kónek. Fel
kell tóteleznem, hogy az őrszem elaludt, tlgy, hogy ha meg
kíséreltük volna, észrevétlenüI átjutottunk volna; de most
ébren volt és az alakalom elmírlt.

- Ez nem megy így * mondta Alan. * Ezen mi nem
tutlunk így átmenni, Dávid.

E.&;_

Szótlanul elkezdett tovább lopózni a földeken; kíssé
késóbb, mikor te[esen kiértüdk a lótávolból, írjra felerrrel-
kedett és rátétt egy kelet íeIé tezetó rltre. Nem tudtam fel-
fogni, hogy lnit tesz, annyira levert ez a kudaf€, hogy seá-
mornra minden mindegy volt. Egy perccel e2elótt még
láttam magam, amint kopogtatok Rankelllor úr ajtaján,
bogy öröks€emet követeljem, mint a ballada hóse és möst
írjra itt voltarn, mint vándorló, üldözött gazember, a Forth
hamis partján.

-Nos? -kérdeztem.*- §93, ._ mondta Alan _- mit tegyünk ? Azok mégse
olyan bolondok, amilyeneknek én óket elóbb gondoltatn,
Még minCfi az a feladatunk; Dávid, hogy átkeljünk a Forthon
* ámígrll, nem fogy az esó, arnety táptálta és a dombsor,
amelynek mentén kanyarog.

_- És miért menjibrk kelet feté ? _- kérdeztem.
*- Oh, hát biztouság kedvéért - felelte. - Ha nem' tudunk átkelni a folyón, m€ kell néznünk, hogyan kelhet-

nénk át az öblön.
-* A íolyón gádók vannak, az öblön meg gázló ninc§ *

mondott
-: I!az, vah,

nak gázlók é§ eí|y
hidat is elhagy-
tunk - ismerte El
Alan. -- De mlt
kezdünk velült,
amikor6rzik óket?

- A folyótt
át is lebet írszdi

- erósködtem.

-Akinekgya-korlata van, az át
tudja úszni, *vá-
laszolta * de én
nem tudok róla,
hogl te vagy ért
valamt nagy gya-
korlattal rendel-
keznénk; ami €n-
gem illet, itry
úszorr, mint a kő.

- Nem aka-
rok én ellentmon_
dani Alan,
mondtam -_ de

Éppen akkor któltott €8y háng. Ki tár ott ?

r attol félek, hogy a
t Ledvezótlent még
l msszabbá tesszük.,

Ha s{rlyos feladat
átkelni egy folyón,

még nehezebb dologebból ésszerűen az kövotkezik, }togy
átkelnt A tengeren.

,§r &

* Azím, de'ott akadhatunk valami csónakra, -
mondta Alan * ha ugyan helyesen tanultam ezt az isko,
lában"

* De,valami pénz is kel] hozzá - mondtam én. * A mi
számunkra, akíknek se egyik, se másik nem áll gendel-
kezésére, ez c§ak annyit ér, mintha fel se találták volna a
c§ónakot.

-. Igy gondolod ? -- kérdezte.

-- Igiy én - feleltem.
* Dávid -_ mondotta - benned kevés a találékonyság

és a bizalom. De bízd tám ezt a dolgbt És ha nem tudok kérnil
se kólcsönözni vagy lopni ery csónakot, akkor készíteni
fogok egyet l

-- Azt his2em, megértettem t -- monfltam. - Dehozzá
kell tennem, ho§y ha átmegyünk egy hídon, az nem fog

meséket mesélni, de ha átkelünk az öblön és egy csónak van
a helytelen oldalon, * akkor világds, hogy valaki odahozta
* az egész vidéhkutatni kéztti . . .
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* Hmber l * kiáttoít Alan. *_. Ha én csónakot készí-
tek, akkor faragok bozzá. embert is, aki visszaViszi t Ne
g itkolj lehetetlen feltevéseiddel, hanem gyere, (mert neked
csak eqt kell megtennerl) és engedd, hog!,Alan gondolkozzék
helyetted is.- 

Egész éjjel a Carse ószakl oldalán mentünJ<, sz Ochíl
hegls€g lábánál; elkerültük ,Alloat, Clackmannant és Cul-
rosst; körülbelül reggel tíz órára értük el Limekilns tele-
pet, alaposan megé}rezve és kifáradva, §z a hely közel van'
a parthoz és Queens ,Ferry rnirosának kíkötő telepével
szemtren íekszik. Mindkettőböl füst emelkedett és körös-
kórül a többi íaluból és tanyá§ól is. A termést már learat-
trik, két _hajó volt lelrorgonypzva ,és csónakok mozogtak
ide-oda. Altalában igenkedves látvány volt számomra, aüg
tudtam betelní ennek a kiqs, virágz$, megművelt domb-
üdéknek látásával, melynek népe a föl<leken és a tengeren
egyarán t serénykeilett,

Mindezek mellett még ott volt a déli parton llankcillor
ür háza,.ahol engem kdtségenkívül vagyon vfu; én meg ott
álltarrr az ószakin, szegónyes, idegenszerű ruliázatban és
zsebenrlren három ezü5t shilling az egó§z yagyorrom, fejemre

-* olyan kutyatépte, ron$ios-rojto§, c§avargó-rltonáüó egy
meg;elené§ed van, rnintha a írakkodat egyene§en a madár*
ijesztőról loptad volna le. Gyerürrk vissza, egyerro§en a
váltóállomás ivójába a mi csónakunkért.

Nevetve követtem.
* Balfour l)ávitl, * lnondotta * te nagyon érdekes

rlriember vagy és most nagyon órdekes szereped lesz. Ezért,
ba van berrned valami rokonszenv a nyakam iránt, (nem i*
beszélve a magadéról), akkor'leszel §zíve§ ezt komolyan
venni. Egy kis színházar fogok játszad, amelynek a veleje
éppen olyan komoly, mint az akasztófa kettónk szárnara.
Ezt tégy szíves megjegyezni és viselkedj enlrek megfelelóen.

.* Jó, ió *.feleltem *- legycn {rgy, ahogy kívánod,.
Mikor a telep közelébe értünk, karjába kellett kapasz*

kodnom és {rgy csüngenem róla, mint aki a kimerültségtól
teljesen tehetetlen, mikor az üzlet ajtaját kinyitotta, már
félig a hátán cipelt. Á leány meg volt tepve (tehetett is)o
bogy ilyerr gyor§an visszatórtünk; de Álan nem 'magya-
nizott semmit, egy szókhez vitt, csósze pálinkát kórt és
ezt lassrl kortyokban adla be neke'm, aztán megtörte 4

ós a sajtot és túgy etetett apró falatokkal, mint
\ az' ápolónő, azdijat tűztek ki ós

egyedüli társam
€y törvényen ki-
vül állt} ember,

*- Ótr Alan t

-- kiáltottam. *-
i{ilyen szörlyü
rágondolnil Oda-
át r4inrlen van,
amit szívem kí-
vánhat és ránr vár;
a madár átmegy
és a csónak át-
megy ** mindon-
ki átmehet, aki
akarn csak én rreln
tudok átmenni

rajta l Megakad
az enrber szíve t

Limekilnshen
beléptütrk egy ala-
csonyboltba, rnert
az ajtó fölótúzött
botrólláttuk,hogy
előfogat váltóállo-
más ós kenyeret
meg sajtot kér-
tünk €gy jóképű
fiatal nőtíl, aki
kiszolgSlt. Ezt. be-
csomagoltuk, hogy a part valamelyik ligetében elfogyasz-
szuk, láttunk is egyet yagy egybarmad mérföldnyi tá-
volságban. Menetközben átnéztem a másik olila]ra és só-
hajtottam, nem iulajdonítottarn ennek fontosságot, de
§lan töprengéstre merült" i -

_* Megíigyelted a leányt, akitól ezt vásároltuk ? *
mondta, a kenyeret, és sajtot veregetve,

--. Hogyne, * montlottam ** nagyon §zemreváló
leányzó volt.

- Eqt gondqltad ? - kiáltqtta * Dávidn ez íó uíság.
._ Minrlcnnek neyében, ami csodá]atos, m$úft jó ujság

ez ? _- nrondottam. * Mi a jó benne számunkrá ?

-* Nos, * mondta Alarr az ó mókás pitlantásával -erra gondoltam, hogy legab,bb is 1negszerzi nekünk a csóna-
kot.

- Jobb szeretném, ha egyéb {rton jutnánk hazzá ;*
mondottam.

* Ilyen vagy te, látod * mondta Alan. ._ Csakhogy
Én nem azt akarom, hogy beleszpress, hanem azt, }iloqy Ő
*ajnáljon téged, Dávid ; ebből 'a célból nem feltétlenül
irüksége§, hogy ő téged szépségno,k'nézzen. Hadd nézzelek,
1e* fürkészve'végig nézett rajtam), jó volna, }ra egy }<ícsit
hetványabb volnál, dc etíól eltekintve megfelelsz célomnak

§gy székhoz vítto tsésze pá§nkát kórt és ezt lassrl kortyokban adta be

egészet olyan ko-
moly"aggódó, gon-
doskodó viselke-
déssel, hogy egy
bírónak is impo-
nált volna. Nem
csoda, hogy a

§z€gény, beteg,
rongyó§ firl és az
annyira gyengéd
társának képe

megragadta a le_
.ányt. Közelebb
jött és háttal a
legközelebbi a§u*
talnak, megállt.

.* Mi a traja
szegénynek ?.
szólalt meg végül

Alan nagy cso
dálkozásomra va-
lósággal nrérgesen

fordult feléje :
Baj ? riadt
rá, - ?öbb száz
mérfiildet járt

meg, mint ahány
hajaszála van és
többször aludt

nedyes hangában, mint száraz lepedőn. Baj, azt kérdezi ?
Tényleg, bajo az van, azt hiszem l Baj, az van t * és to-
vább morgott magábarr, rnikö4ben €ngem etetett, mint aki-
nek valami nem tetszik, ** Még fiatal az ilyesmire ** mondta h leány.
* ]l-.Nagyou íiatal - hagyta helyben Alan, háttal a
leánj,nak maradva.

- Lóháton kellene mennie * mondta a leány.

- 
'Honnan vegyek neki lovat ? * támadt rá megint

ugyanazzal a méreggel Alan. -" Azt akarja, hogy lopjak
egyet ?
!,, , Árra gondoltam, bogy a nyer§e§ég€ bossztlssá fogja
tenni a leányt és valóban egyidőre elhallgatott. De az én
emberem jól tudta, mit tesz; amilyen egyszerú volt más
tekíntetben az életben, az ilyen gazságokban annál nagyobP
fegyvertár felett rendelkezett.* Ityet ne mondjon nekem -- mondta végül a leiány.
-* Maguk nemtisemberek.

_* És ha igen ? * urondta Alan kissé megenyhülve
ettől az egyszerű magyarázattól (azL hiszQm szándéka
ellenére) *_ foa, tegyük fel, azok vagyunk ? Hatlotta már
azt, hogy nemesember pénzt tett a paraszt zsebébe ?

. (Folytatjuk.)
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$tlszrillál ilz lttttszIllrtlatlti t,clliilő{ólnn. kiit,rcltiil(:r,rn llrlllitrttlia ít:lell
( Iiútúur |tll. )

logrrak a liik íclett, A kiizönsóg tt:rhcs tiirrregci eltíilpiilrrelr s cgy
szóp rcncllrr:n §Oíakozíl síttorváros nrodcll.ióvó zsugorodik összc irz
eg{sz nyüzs5ó l}iibcl. Mcgsz(rtrnck a rrytlvlrch(,zsc(gck. cltünnck lrz
cgydlni ambíciílk d,s sutlrlgó szavad cln;-rli a góp ritnlikus lélcg-
zósc. Kiiszöniim I§tcnem. köszöniim.

A, góp alatt nát az ari,na suharr tova. tckintetem irz tira,
lapra tévcd, alig tlz perc s miir szcnlbc futunk a nap lchukri
kororrájáva1 a rcpiiIiitír,bor fiivcnyén,

Ki akarok repiilui a gópból, tov;ibb, nrost tnitr talán órr irl
tudonl. A hánr cscntlcsen leszorít. Kihámoznak. Kót lópós. átöle-
tem. lnegcsllkoltur a pilót:it,,,Kiisziiniirn!"

Mindig*gnindcnt fclülriil kell nézni r\ jarnboreet is.

llyeir eliiznrényck után talán nem csocla. ha nógy i,v rnulva
tekintctem vágyva suhant a magasba, ha Htlllandia hol borús.
hol rrapos cgén fölónk kanyarodott cgy-e8},csillogti repülógép,
,{ lcngyel cserkészck lroatak vitorlázó ós nrritoros sportrcpülíí-
géprke t nragukkal. de a KLM (Királ,"-i légif c,rgalrni tírsaság)
[ónykóptzíi- és társasgópci domináltak.

Egy sz(,p rrapt-rrr (az ilycn napok tényleg szi,pck, l'i,lrchúzott
a helyettcs sajttifiírriik s mcgkér<leztc. akarok-t rcpiilIri? IJ, i.
Amszter<lam városa meghivta a jambc,rccrr idózö magyar sajtó-
képvisclókct s mivcl a nap píograntrrrján a hircs..Schiphol", a
vilros {orgalnras légi kikiitiíje is szcrcpcl a mtgtckirrtendó rrcve-
zctcssétr;ck sor/rban. cgy kis sétarcpiilós kiinnvcn clóadhatja nragát.
Egy pillantás J2 cIójcgyzési naptlirra, 7-ón amcrikai-magyar
tábortiizct nrrttal. Nri cstig itthon lcszűnk, ha lc nem potyogunk,
Mcgyek!

A nevczctt:s uap reggelén sokii talállarn ültözködni, Keresem
a §ejt(')kópvi§cli'lkct. hát ncrn itthagytak a hútlene k , , . Egy pil-
larrtás ar rirlrmra. futva nrég elórhetcm őkct. _{z ám, de ók is
futottak, trtcrt a hol1and vonat netn tri,fál, kózös crövel azért
clértiik valamcnnyicn, Anti biicsi is, pcdig neki a íutás ha nem is
szógycn, dc nen} is lrasznos. hz igazat megvallva. már a vonat is
rcpiIlt. [igyszeribcn Amsztcrdamban voltunk, pedig bóven volt
még idiink a vírrosi idcgcrríorgalmi iroda titkárár,al való talá1-
koeásig. Pótoltuk az clmaraclt reggclit. amit cgyébkónt egy óra
mulva mcgisn](,teltiink a város vendégeiként, miután végigmóto-
roztunk,,Nyugat Vclencójének" órdekes csatornáin

A dicsócnrlékii stadiont kcrcstük fel azután autók<rn s a
világ }cgpazarabb cvezirspálynját ^z ópüló sporterdóben, dc
min<ltlz hórmily órrlekes is volt, mintl csak eltijátéknak lirt-
szott. Vógre bekanyarodtunk a §chiphol clé s a habitüék moso-
lyával lcplezve az liíi kényclem láttára órzctt meglepetésünket"
Íelsétiilunk a főépület pazar emcleti vendóglójébc. .{ dohányzó-
ban apcrtífekct szolgálnak ícl, előkcrül Balluscek úr. az igazgatő
s én nyomban trl<lalopózom, hogy lerajzoljam. Éppen .{nti bácsi-
val cseveg s arról érdeklődik, reptilt-c mát az clnök úr? A tagadó
válaszra mcgpcnditi, hogy talán egy-két szcmélyt sikerű'ltli íog
megrcpiiltetni. Anti bácsi azonban szóval tartja. mert litja,
mibcn sántikálok s tudja, hogy cgy barátságos rajz most sors-
döntíl lchct. Kósz. Átnyu jtom, Meglcpctt rnosollval ismcr iin-
magára. aztárr sarkonfordul s viszi az iroctájába. Eg1, pcrc mulva
visszajön az iirómhírrcl r valamel)nyicn repülni íogunkl

§rrc he lycttcsót is megiirökítenr, sót a beszámoló számára
ót nlagírt is újra lerajzo]om, (Mert Polcsi bá' már a hclyszínen
kiadta az ordrét: ,,IirrőI bcszámolsz a M. Cs.-ben!")

CSERKÉSZÚrOX
Jt LEVEGŐBEN

Az igazság kedvéért nem hallgathatom el. hogy a clolrrg rnár
Cödöllón kezdódött, Ott repültem elóször. 'falárr szabad rá
visszagontlolni egy percre. 

:$

A pilóta megismert, Saélverte arcvoná§ain cgy mosoly simo-
gatott át: ,,Te vézetted tegfiap a tábortüzet az Egyberr? Nagyon
szép volt. Gyere űlj fel."- A következó percben mcgkerült§m a 5ópct, kút lópés ós benn
ültcm a megfigyeló helyén, míg egy olajos szcrelócserkósz holnri
h/rmot csatolt reám,

Rajta. A íöld hangját tírlharsogta a 8ép. §utunk, Könnye-
dón. biztosan. Észre 3c vettem s a levegóben vagyunk. A szél
belemarkol az üstökömbe s valami csodálatos bolclo5 órzés önt
cl. Ha felemelem lábaimat a rnótor rázta padról. úgy tünik,
mintha úsznék itt fenn a magasban. Kihajolok s mcgpróbálok
tájókozódni. Hopp, ott a nyírbátori harangtorony. amit a lX.
altábor épltett. Az Erzsébetli§ct fái fölött kanyargós, fínom fáty-
lak lebegnek. Rájövök. hogy azok az utak felctt lebegő por-
kígyók, ámirrt pontosan kirajzolják a jambrrree térképét az etdő
fölé. Bi Pi sátra a korona tövében, a tábotzászlő a lcmcnó nap
fényében íürödnek. I)e a saemem az öriik ember otthon kercsé-
sóvél már mást kutat. Hol takoni én? Bámulatos rendbcn sorakoz-
nak a III. altábor sátorutcái, aztitn egy nádtetó, hisz ez máí az
I. üzletvárosa, Igen, igen, ott libcg a borvörös homokszinü lobogó.
magasan a fák felett. ez a lurcsa kót szín, amelyik mo§t te§tvóíi
éráést lop odalctln még olyan idegcn szívekbe is. Litregve mo§oly-
gok lefclé. A góp fordul. kecscscn oldalt clül. min<len porcikám-
mal ólvezem, Milyen szép, lstenem, milyen szép a jarnboree íeliil-
ről, Annyi hajsza, tiiródés, nern alvás. nem evés. nem nro§dá§
után egyszeriben kárpótolv& érzem magamat, Min<lig igy kellett
volna nózni mindent. F'clülröl.

Az ember kitalálta a gópet s a góp olyasmiket talált ki az
trnber számára, aminókról ncnr is iilmodott azelőtt. Ime engem
a szó szoros értelmében kicmelt egy világtábor hajszájából s
;luen felülről még a fojtón poros rrtak is tündérfátyolként csil-

}lej, hogy ízlett ezutárr az cbéd!
Hosszr1 asztalunkat nemzeti színeinkkel díszítették figyelmes

kezek s mig cgymásután érkcztek, indultak a hosszabb, rövidebh
repülíljáratok gépei, fogyasztottuk a pompás fogásokat, Az a
közönség, amclyik így feh{,r asztal mellett élvezi ezt a forgal-

Az tizl§tvárO§ l/rt,kélx, rtllrtilőgtlprril' 1 !íúttlur Ieln,1Az prrrcrikrliak tábtlrtt



Á magyar tábor látkép* repütíg{prót

mat, elóbb-utóbb maga is repülui vágy*, ha látja, kik hogyan
élnek a modern közlekedés legpompásabb vívmányával. §zért a
repülótér vendéglóje olcsó áraival ketlvelt kirándulóhelye az
amszterdamiaknak. külön társasautók visaik körül az érdeklödó-
ket, mi is ilyennel néztünk körül a han6árok. mühelyek, próba-
termek világában. Aki látta ezt az utolsó részletekig menó mrl-
gondot, anrivel kipróbálják, tisztltják, üzemben tartják a gépe-
ket. megerósödik a repülés iránt táplált bizalmában. Tudja ezt
a számító hollandus, ezért nem zárja el a látogatók clól kapuit,
a Schiphol-t.

Minket azonban mindennél jobban érdekel valami más. Maga
a repüló*!

Most visszakanyarodunk a fóépülethez, frissítóket iszunk s
végre keziinkbe nyomják a névre szóló jegyeket s a repülókikötő
ajántlékcsomagjái szép fényképekkel, jelvénnyel. Gyerünk!

A túzó rnelegben izzó betonon oit á11 a ,,Flahn" - a Kakas,

- egy lö személyes Douglas_gép csillogó aluminiumból" Megille-
tódve közeledúnk hozzá, majd egy elszánással m€gmá§§?uk a
meredek lépcsójét s birtokba vcss}ük szalónkocsira emlékeztetó
fülkéjét. Tágas ablakolc mellett 8-8 párnázott ülés sorakozik
kétfelól. Becsatolhatod magad az ülésbe- s neked szóI az elótted
álló fotöj támláján felvarit zsebben elhelyezett víahatlan papír-
zsák is, ha netán ,,a visaontlátás örömeit" akar*ád élvezni
útközben. Az elsó ülésig nyomulok, igy ellátok elóre a szárny
felett s belátok a müszerektől terhes vézetói kamrába is, ahova
közülünk legfeljebb Kántor Géza íurakodik mindenre kíváncsi
íényképezógépével.

Dübörögve rnegindul a mótor. A gépen ideges remegés fut
végig, azlán alig vesszük ószre, rnár futunk is, nem, talán máí
repülünk is. Uszunk és alattunk elsuhannak a föld zöld, barna
sak*,táblái, csillogó tócsái, Ni, ott az evező§pálya. §eljebb! Nem
tagadom, különös órzés volt így libegni a sómmiben. Haza gon.
doltam, Hej, ha otthon tudnák! De jó, hogy nem tudják" Alat-
funk már a csatornáktól szeldelt Amszterdam nyüzsóg, majd
lijra a szépen kiszabott békés holland tájék csatornáival, fehé}-
fekete tehénkéivel. - Otszáz móter magasb-arr járunk - szól hátra
Géza, Idónként zókken egyet a gép. ilyenkor Ót_hat rnétert ugrunk
vagy süllyedünk, aszerint, milyen léposzlopba furakodott bele a
teP, magyatdzzaK.- - Hái ez mi? Lehetséses. hosv már Haarlem felett iárnánk?
Bizony ott a méltóságteijes öré§ Szent Baavo-tcmplord gótikus
csipkéivel. Tovább! Különös kép tárul alánk. A dűnák! Ez a
kilóméter széles homokbuckás sáv, amint küszködó feketefenyó,'
bozót és gyér fír próbril megkötni, mint egy védelmi öv húzódik +
a tenger s a mé$cbben fckvó szátazíőld között, Ni, ott a teit:
ger! Párás végtelenbe vcsz a látóhatár s a strandon ezer§yi'bll-
nes emberhangya mászkál a maga§ töltés és a hús hullámok
Lörótt. Zandvarl. Fürdőszállók a parton, fehér vitorlák a me§§zi
habgkon. Fordulunk. Hü, ez komisa! Dől, dól ,'xlinden s szé-
dúlve keresed az elveszett víasalntest. Ilyenkor frz ülés fölött
mc5húzod az szeliőtő zsinórját s hüs levegózuhany áramlik egye-
rccn szédüló fejedre. Helyrebillenünk, A gép is, meg én is.
Iroa a dünák, aztán - hurrá! Ott a jamboreé! Irdatlan sátor-
nngcteg. Dél felól érjük a szólét s csak azt látjuk, hogy mcny-
nyirc nem ismerjük az egészcl. képtelenek vagyunk eligazodni.
ADcrika az ott? Nem, a' fóélel,miszerraktár! Végre az aréna
imról És ott, ott a mi, táborunk..Ujjongunk, kiáltozunk, inte-
;rÉDL pedig tudjuk, hogy úgyse -láthatnak, hallhatnak. Azért-úGFtD€k alulról is. Éppen rajtea van a debrecenieknél, Ott
*eorük a látogatók se}ege. Fehéren virít a nagy kiáUítási
liOr a zöld sátornégyszögbén 3 a paranc§noki fogadó és a tán-
c öltözó harmincasa. A konyhák a csillogó, duzzadt c§atorna
1mt &L Mellettünk a hollandok, szembcn áz arrgolok sótorfal-

vai. Aztán távolabb tényleg Amerika rendcz€tt sátorvórosa. Itt
van táborparancsnoksági töiza * a delegáció tábora, a kórház, a
föparancsnokság épülete s egy bájot kis tó, aminek létczéséröl
sc tudtunk, Majd ismét a déli rész ismeretlen sátorrengetegc.
Iit látjuk csak, hogy mi, akik olyan nagyfiúknak képzeltük ma-
gunkat odalent, milyen kis pont vagyunk valójában ebben a 28
ezer lakosú városban, Hát ezért kellett felrepülnünk, hogy leszáll-
junk a magqnk becsülésében az igazság szintjére,

Kétszer kerüljük meg a jamboreet.
Valamelyik kontingens betúk formájában rakta sátrait, ezek

jói, kiemelkednek a többi közül, ha nem.is értjük így röptében,
mit akarnak jelentcni, Jó lenne odalenn utána járni, jó lennc
m€gílézni azi a §okat, azt a mindent, amit még nem isúerünk s
ami holnapután oszlásnak indul, hogy öt nap- mulva hírmondd
sc maradjon belóle. Milyen tehetetlen az ember! Bizony sokan
járnak írgy cgy_e6y jamboreen, hogy míg a sok, a minden után
futnak. a biztos valami, ami a kezüküiyében van, kisiklik a
markukból e a végén talán egy igazi barátjuk sincsen a színes
sokadalomból, akivel tovább lehetne §zőni a barátság drága
szőnyegét.

Felriadok mélázásomból s máris a repüIőtér épületeitilátom.
Ho6y lehet 4z? Hiszen t5 percig mentünti a jamb'oree-ig s mrxt
5 perc alatt visszajöttünk? Már roban felénk föld. Egy-két döc-
ccnó s pont húszperces légi ritunk véget ért, Kacagunk a bol-
dogságtól.

Megvan-p még a vázlatkönyv? Hogync § mo§t mindjárt
lekapom a kapitány urat a magyar cscrkész ujságírók repülésének
emlékére. Bírcsúzunk. §zedelözkódűnk,

Hogy is volt crak? lg.n, t"liitrót kelt nézni a jamboree*t.
Akkor látjuk, milyen kicsik is vagyuak az cgészbcn. S az egész
milyen kicsiny ebben a nagy mindenségbcn, amelyik egy mriló
paránya az örökkévalónak.

Tóth §ándor

l

Tótt §anyi bá'rajzolJa a repülógép püót{_
iát, aki meglnutatta a má§ar fiúknak,

milyen Hpüandia madártávlatból
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A külfötdi számáía Nérnctországban egyik legfóbb ér-
dekesség a német birodalmi gépkociiutak,--az úgyaevezett
,,Reichsautobahn"-ok.

A birodalmi gépkocsiutaknak az a eéljuk, hogy a mo-
dern kor igényeinek megíelelő gépkocsik részóre a nagy tá-
volságok között való gyors, kényelmes és az elérhetö leg-
nagyobb mértékben biztos közlekedést lehetővé tegyék,
tegyék,

Az épüló ,,Reichsautobahn"-oknak ellenség és jóbarát
előtt egyformán ismeretes nagy jelentőségük van katonai
szempontból. A modern, motoros hadseregek gyors erőátcso_
portosítása ezeken a széles, kitünő utakon szinte tüneményes
gyorsasággal hajtható végre, A szó szoros értelmében egyik
napról a másikra egész hadseregek teremhetnek például a
Rajna partjáról Kelet-Poroszországban,

A német gépkocsiutakat a közforgalmi, országutaktól
Ieginkább az különbözteti meg, hogy rajtuk a kétirányú for-
galom külön-külön írtpályán bonyolódik le. Hét és fél méter
széles úttest szolgál az egyik és tőle mintegy öt méter széles
pázsitozott sávval elválasztott hét é§ fél méter széIes úttest
a másik irányban haladó forgalom részére, Isy egy_egy
irányban szűkség esetén három, sőt esetleg 4 kocsioszlop is
haladhat egymás mellett. A másik lényegbe vágó különb-
ség a birodalmi utak és az országutak között az, hogy rajtuk
csak géperejű jármüvek közlekedhetnek. Ezeknek az autó-
utaknak a használatát a lófogatú, kerékpáros és gyalcrgos
forgalom elól azért nárták el, hogy rajta a forgalóm egy-
nemüségét, ezá|tal: gyorsasá5át, zavartalanságát és bizton-
sá6át lehetővé tegyék.

A birodalmi gépkocsiutakat azonos szinten sem ország-
út, sem másik autóút nem keresztezi. A keresztelő utakat át-
hidalásokon vezetik át a gépkocsiút fölött. Igy az útpályán
haladó gépkocsi vezetőjének nem kell a jármű sebésségét
a keresztezések miatt minduntalan lecsökkenteni.

Az új utak vonalvezetésben is eltérnek az országutak-
tól. Kerülnek minden éles kanyarodót, nagyobb hosszesést,
vagy emelkedést és ezenkívül is az összekötendő pontok kö-
zött a legrövidebb utat keresik. Ez&t az utak megépítése
csak az irányt követi és nern ismer dombot, völgyet, ha kell,
bevágást, töltést, vagy völgyáthidalást készít. Az elő-
munkáknál millió köbmétcres mennyiségekben mozgósítja a
földet: elhordja vagy feltölti; ha nem teherbiró, 

-kicseréli

és áthidalá§ok, vagy átereszek százait létesíti.
A gépkocsiutak majdnem mindenütt német anyagból, be-

tonból épülnek. Megépítésük módozatai elsősorban a szak-
,embert érdeklik, de külső jótulajdonságaik minden autós-
nak feltilnnek, Az úttest közepén bitumennel festett fekete
jelzöcsík húzódik végig a fehéresszínezetú betonfelületen.
Ez egyrész elválasztja az útpálya jobb oldalát (Németor-
;szágban a szabály: ,,jobbra hajts!") az előzésre szánt bal-

oldalától, másrészt támpontul szolgál a nagy iramban haladó
gfujármü vczetőjónek a kocsi kormányzásánal.

A ke]lemes, íehérszinezetü útszalag több helyen kiszé_
leseclik. Áz ilyen, rendszerint bitumenes anvaggal burkolt
kiszélesedések szolgálnak állomásozó helyül a kirándulók
várakozó 5épkocsij ai részére,

A müszaki kérdések iránt érdeklódők részére külön él-
vezetet jelentenek azok a különféle megoldasok, amelyek-
kel az egyes autóutak keresztezésénél és elágazásánál az
egyik ritról a másikra való áttórés kérdését megoldják anél-
kül, hogy az áthaladó gépkocsiknak egymás pályáját bárhol
is azonos szintben keresztezniök kellene. Ezek közül a leg-
szellemesebbek az ú. n. ,,Kleeblatt", azaz,.lóhere" megoldás,
amely egy svájci lakatostanonc ötlete. A tehetség megbe-
csülését jelenti, hogy ez a fiatalember ma már a német autó-
utak építésvezetőségének a mérnöke, A közölt vázlatok azt
mutatják, hogyan fordulnak át a ,,Kleeblatt"-rendszerú ke-
resztezéseknél a gépkocsik az egyik irán.vból a másikba?

A birodalmi gépkocsiutak sehol sem vezetnek lakott te-
rületen keresztül, a városokat elkerülik és azoknak útháló-
zatáról ír. n. ,,bekötő utak"-on lehet ezekre a távolsági for-
galmat lebonyolító utakra reáfutni. Ennek az az oka, hogy
nem akarják a szabad pályán nagy sebességgel robogó gép-
kocsik gyorsaságát a lakott területek átkelési szakaszainak
kózbeiktatásával lefékezni. Hiszen ezzel eg-,-részt a gépkocsi-
utak egyik legfíibb előnyét adnák fel. másreszt a városi he-
lyi folgalom élet- és vag,yonbiztonságát veszélveztetnék.-

Annak érzékeltetésére, hogy a német gépkocsiutak öt
méter széles pázsitsávval elválasztott, kétszer hét és fél métcr
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§zéle§ útpályája nrilyen méretet jllqqt, elég azt pegemlí-
teniink. É,rgy TVt.gyo.ország legfőbb idegeníorgalmi útvo.na-
lának. a Blidapesl-bécsi órszágútnak átlagos teljes_ széles-
sése hat méter-. dc csyes hclyekcn rrrindössze öt méter, Az
,lÜk ,nég csak részbő épűlte'k ki és ig1, frlrgalornfellendító
hatásuk ls csak a jövóben íog maid ig_azán mutatktlzni, A
Ur,,dai*i gépkocsiirtak hálózitát iixlO*km-re tervezik, Iib-
ből,eddig ]-'az 1937 novemberi adatok szerint - kereken
liilO km"-et adtak át a. íorgalornnak és 200 km van építés

mar l20,000 munkás foglalkoztatását tették lehetővé. §nnek
tóbbsziiriise azonban azoknak a munkásoknak a szárna, akik
közvetve, az útépítések által foglalkoztatott iparágakban
jutclttak kenyérhez, llyen iparágak a kőbányászat, a cement-
5yártás, a szállító_, valamint a jobb közlekedési lehetősé-
gek révén fellentlült autó-, gumi- és mügumi-, nyers-
olajfeldolgozó ipar és még sok más iparág.

A birodalmi gépkocsiutak építésének óriási méreteit
csak akkor tudjuk igazán értékelni. ha figyelembe vesszük,
hogy hivatalos adatok szerint l93íi július l-ig 868 millió,
1937 szeptember 30-ig pedig l8l2 millió birodalmi márkát
kóltöttek rájuk. Ha összehasonlítást keresünk ezekre a gi-
gantikus számokra, vegyiik íigyelembe, hogy már az 1936
júliusáig felhasznált összeg is nagyobb, mint a magyat ál-
lamháztartás egész évi költségvetése. Egy összehasonlitó má-
sik,adat: Budapest kocsiútburkolatainali összes területe a je-
lenlegi állapot szerint 7,375.000 m', a német autóutakon
eddig kiépített útterület kereken mintegy 28,000.000, az ősz-
szes terület pedi5, ha a teljes úthálózat kiépül, l05,000,000
m' lcsz.

Á gépkocsiutak au autőkőz|ekedést nagy mértékben
meggyolsítják. Mig az egypályás, többé-kevésbbé hullámos,
útkercsztezésekkel, átkelő szakaszokkal tarkázott országuta-
kon 7(} km-es átlag is nagy sebességnek számít, addig az
osztott pályájú, tökéletesen egyenletes felületü, keresztezé-
sektiil, átkeló szakaszrrktól schol meg nem tört gépkocsiuta-
kon tl('}*|2() krn-es átlaggal lehet izámolni. Má á rohanás
százaclában éliink, irmikeir az ember min<len erőfeszítést
megkisérel, hogy nyetegbe tiirje a tért és irlőt, Nem kicsi-
nyclhetjiik tehát lc azt az előrlyt, arnelyet az uta.s és keres-
kedií ember rószóre az utazási idii mtgriividitése jelent.

A gépkocsirrtakon elérhető üzemányagme5takarítás ab-
öól következik. ho5y a gépkocsi a gazdaságtls sebességet itt,
ahol a gyakori íelgyorsítások, átkapcsolások, fékezések csak-
nem teljesen elmaradnak, jobban ki tu<lja használni. Errc
a németek már tüaetes kísérleteket is végeztek.

E6y birodalom tltjait nehéz elválasztani attól a nem-
zettől, amely azoxat építettc. Ezekről a gépkocsiutakról -rnellettiik és ellenük - sok sz$ íog esni a iövöben is. Áki
megfordul Németországban, feltétleniil nézze meg őkct.
F'ele.ithetetlcn élménnyel lesz gaztlagabb. Mert bizlrnyrls.
hogy ezek az utak olyan irlkrrtásai a XX. század, icchnikai
iat'á.Ériegi"et, mini atnilyennek a fáráók iclejének a pi-
ramisok voltak. Ha a német utakat tanulni vágyó magyaí
szentme} járjuk, sok benyomást, tanulságot hozlratunk nra-
gunkkal. 

-amelyctlrr,,gyi, életünk útjain hasznosíthatunk,
Á lcgíiibb tanirlsiignaii'én lnindeneseire azt éreztem, hogy
az a"nép, amely áegiirzi és nragasra emeli a _munka _meg-
becsülését, szerctetét."nagyrrt és riaradandót tud alkotni _még
nehéz. szükös idíikben ii.-Mert a nemzet mi.rnkaereje olyan
érték, arnelyet ncm vehetnek el tőle, hanem azt csak _maga
tékozolhatiá el. Bertőty Ishtán

alatt.
Az

arányú
l933 szeptemberében megindított útépítések nagy-
földnrunk?ikkal egyre fokozódó mfrtákben csakha- tékozolhatja el.

Az íltk€rc§ut$zödó§ek,,lóIrere" nregoldá§ban
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hogy csak egy haJlást íektctünk a kereszt-
menetek rlá s a kötél máslk végét
nrár előre vlsszahaJtJuk s így a lekötözó
k€rt§utm§netek ezt is eleve lekötözlk. A
máslk végét a ha;lásnál átbüfat|uk,
mlndkét véget feszesre húzva' készen
yan a lekötözés.

A harmadIk, amlt leglnkább a|ánlok,
az indlán laköt§r. Egyszerű, s mégli
zsenlállsan Jó.

A kilndulás az, hoiya lekötöző zslneg
egylk végével készítck hajlást. Ezcn ke-
resztül vlszem a lekötöző keresztező
meneteket s a végén a haJlásba bujtatva
a lekötöző vétet,azt behúz*m. De nem
húzom egészen a máslk végeig, mert
akkor az egylk tzár tel|esen klszabadul,
hanem csupán a lekötözés közepélg,
Mindkét szabad szárát jól megíeszítve,
azokat levág|uk, azlndlán lekötözés tart.

Előnye még az lndlán lckötérnek,
ho3y eredetlleg csupán 2 íonál volt a
keresztmenetck alatt, áthúzás után 4
lcsz. Tehát erósen megíeszült a lekötés
s így blztosabban tart,

Ugyanezt a módszert használhat|uk
vastagabb zsinórok (Rebschn u r, Roletta.
zslneg) vagy vékonyabb kötelek (5-6
mm ruhaszárítókötél) feltekerésére, A
zslnórral elvégezzük a ha|lást s a rövid
végétől visszafelé ponto§an rácsavarJuk
a párhuzamos meneteket, A haJlás
végére érve a zslnórt azon átbu|tatJuk
s a rövld végét mcghúzva az övfel,
tekerést §zorosra zárJuk" A menetek alá
nem kell bchúznl, nehéz is lenne, dc
szebb ls így, Az övön szokták így vlselnl
a kötelet és zslnórt, ezért hív|ák övfcl.
tekcrósnck.

Az íJ hur|ának közepét ugyancsak
hasonló módszerrel kell vékony fonállal
becsavarnl, mert különben a nyílvesszó
rovátkolt vége nem áll szllárdan, sőt
hamarosln elkoptatja a drága húrt,
Ennél a ícltekerést különleges íjhúr.
ícltckcrórrol történlk. Az első 6*8
m€n€t elé előre visszahaJtom a fonál
egylk végét, a máslkkal, mlkor a végé"
hez közel értem, az utolsó feltekerése.
ket úgy végzem, mlnt"ut a raJz mutatJa.
Azért szükséges ezt így végrehaJtanl,
hogy a húr köralakrl keresztmetszete a
közepén, hol a nyílvessző rovátkolása
fekszlk, ne változzék meg.

A takarékosság általános emberl erény.
JóbarátJával, kötclével, zslnegével ta,
karékogkodlk, aki nem hagyJa pászmálkat
szétfoszlanl, hancm ldeJébcn lekötözl

§zeretettel öle|
a Ne3y Főnök.

lr) Á hilj lli§,,kbE Irerlu*j rtlr a Iekötöző zrinr,uvósekot

Ylll. Takarékockodág a kötóllcl.

kedves Fehérarcú Tcrtvércm l
Vedd kezedbe csomozózslnegedet,

mert íolytatJuk utunkat a csomók biro.
dalmában.

De hopp l A kezedben lévö sodrott
zsineg kifogástalan, de végel foszlásnak
indultak. A pászmák nem tartanak,
állandóan bomlanak, te mlndlg egy
keveset levágsz belölc s így zslneged,
állandóan íogy.

Ezen segítenl kell. A Te csetedben
éppen úgy, mlnt má§nál. Rengeteg zsl-
neg, zslnór és kötél megy így felesle.
gesen veszendőbe.

A módJa felette egyszerű : a kötél
végót lekötözzük vagy tmlnt e ha|ósok
mondJák bebabázzuk. Erre egészen
vékony zslneget vagy erösebb cérnát
használunk. A zslneg vagy kötél végét
párhuzamos menetekkel lekötözzük s a
lekötöző fonál két végét úgy erősít|ük
meg, hogy azok tartsanak ls, de útban
se legyenek. Különben a kötél vége
metva§tatszlk, s nehezebb azzal dol.
gozni.

Ha a lekötözést cérnával végeztük, a
íonál végét varrótűvel elvarrhatJuk.
Van azonban nehány olyan módszer,
mely varrótű segítsége nélkül ls Jó ered.
ményt ad.

llyen például a kcttőr áthtlzás. Ez
úgy történlk, hogy mielőtt a kötél végét
lekötözzük, erre két vékonyabb fonál.
ból képezett haJlást fektetünk a kötél
hossztengellyével párhuzamosan. Az
egyik szabad vé8el Jobbról, a másik
szabad végel balról feküdJenek. Ha most
8-10 párhuzamos tekerést végezve
mindegylk kötélvéget átdug|uk a mel-
lette fekvó haJláson, mlntha az.8y
varrótű foka lenne, szabad végüknél
megfogva könnyen áthúzhatJuk a végc.
ket a párhuzamos tckerések alatt. lgy
mlndegyik kötélvéget leszorítJa a 8*l0
tekerés, csak fclesleges végét kell le.
vágn u nk.

Ha az áthúzásra vékonyabb fonalat
használtunk, mint a lekötésre használt
z§lneg, áthúzás esetén az még |obban
megíeszült.
Az cayer áthrlzás úgy történik,

t:) Á hnl|risrrk §Pílt§étéYel B lekölözöz§inclr róg€il
l,elicletr Athuzruk ós meqíegzítlüli- -

6'l1trnlolr !- Á rajzon u könnyebb-ólthetilEó* mtett
íl p{rhuzatos menetek lazán és cavmástót tdvollrilhlrlrllr. ,\ vrrlóróF}ran 37ororíí zárórJnrrk !

tll. ll, lndtáD örbúrür
a} ,^ lekötöző z§lncígel kéÁzítliJk nz áthttzó hgi-

lílnl ós chbc rlttgJuk o r]sineí vdgét,

*J(.,§,
\- -,

ll. §U}sD ólbútáD
í;§uk ilg,}, Ilídlásí íekletünk a lrötél ré§érú. I]uzE|
huzztlk ól- u loklltözó zsineg eryik \,éiét. A mA-
slkHl r.lőrf vllszaltuJtottuL s-|r.Í a kcreizlmenoteh

1 artJá k

llJ r\ két vú*et uddlB huzo[atluk íelr.álttu, amlu ul:tlállrozlisi llel}, l€lje§en 9 Ii,liáler kö7.Dc rtiá keírrl

l\. Zrbogíaltektret ü\ lnald!z|,ít|,l
lr1 A rör,l<l í,éget íttduíJuk a hatlósnrr
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l.': i,lilr,

í7O0M
-i':,

l. íejolrt
,(Melllben kí,derül, hrlgv mí a különbség eg,y pdl,yaud,oar és.
e. g 11 is lt olau,ilt ur kfuötL Il{ c gís rnet,ke dünk ui I ai t!- hö c zön.é si
m6d,dtll,, cttnek ll.a;ltarosan ercdmén:yét í.s ldtiu.k, lzgulutat
tnérkőzés tt hulsol* és a kerékpd;ros rai hüzótt. El;lő rnenet,)

*.. ÁztÁn vigyá,ar mogorlt,a ffntn.t
Nc izzar]j nrcgl

-* úperrr keriiljetek haza. -* I§íy lrun$zol,t, u gok bú,
rlsitt+zci. Minclenki ,mtgszokltu,{,üa ezt, aki val,alra, is táborlxt
i tt<lult.

l)e .a rnosta,ni ,mégis nrá,s volt, Ncrn hangztlüt ol n *zo-
kíls<re ,,No hajolj ki *u irttlt:kotl" felkirl,ltris.

§ ortrrek rneg volt fi rrlfl,g& oka, lndulásutth lrtllytt ,ncm
rr lugyrrnlá,ttyos lríllyuutlva.r, ltn,n'etn j,skolúnk udvara vrll,t.
'|'ti,borbuvi.vórtk tmm,d,,/} czrrlóeríig góplrtlltlsszus, lta.neill
ltlgnu,gyolrb iítlz{t,sgal ir+ lcgír,lljobh e94y t/rurőnclt rnitrő*itlrotő
ke réklrrir.

(],serkósze,k kösz.(itrttlstl:,,J(l lrtrtrrkót!" A rttpiilékéi:,,,lti
tt*zr1|lú,r+t;l" ,A ktrrrirkpri roscrk{ llizortyá.ra a ,,Jó (l0ftrkteíl"
lcireü, Vlt}trki uiiirrttrrk is ,kiá,ltoüta. Büsz.kén feloltünk vigz-
r*uai ,,Netn lcsz dtftlhí egtlszorr Hrrllan<tiáig."

§,nn\ n, kiá.ltássrrl ntrLr ol/rrultrlnl, lrogy iltitorvün,k o[ó8
rragy' és tytc.rógz vtllü; ,,tl*qu,k" tlollandia volt a, cr!l.

,\lighrtgy kigíirrliilt,rint< rt. htlttirptrsl,i piu,rist,agirrtnír.
z.iutrt tttlvrrrírrril s rrrég l(i,tttlk ll Verti Srlnctcn vcliink cgyiil.t
rtisz[vevrik krlntlőlolrogtatásrit, rnikor lvri.n hu,rr.íi,un,k ltirtrltít-
iiót lrallorn, ii ttgyu,rris liözir+nitlrt 1ltlcltts_rvrtlrct,, tr,lri a,ntryit,tt
szet,eti, lrclső gutnijrit, trogy trlittilen 50 kilornótor rit utArt
lcg*rlriltb ogy§7.€r lcsztrrli rtrgirsztris ctiljólról. Most a,lig halallt
|í) ,tntir1,orl, s rrz h]rzstlllct-lrirl söt(tt íve aln,tt rnóri"s clhtrng-
zik ktit"*ítghocseit kiáltá,slr:,,Gulrt itlefekt."

'furtvu,lrlvőtrn tr. baj ri,tkárt já,r elíycrliil. Dtltkr,kttls Pist,fl,
1.1rrlrtfol,rlttl, 1rgy ta.xi nrcg j<.thllra, ki,tórósl+l ntttcsen, idő.
H,gy hi,s t:söriirrrtrrölés s Pigtrr tla,ráíultk nr/rrig ott, crrüc*iil
rtz trul,tlta,xi srir}rírtrytijárr. ,\ llttlsors 2:(Ll,a vrlz<,l; cllcnütú.
NHgyobb lla,j ,rtrrlu tör:téttt, rr, tu,xisofőr ijtrrlt rnog jobba,rr,

1,Iátrrr-lrírtrrr ttrlzcget(itrk s igy lllicsitzttnk trz Erz,sebct-
lrírliől, 13utlnpt,sttííl, ottlrotttlttkttil.

tigyrrnlií iitcrrrllcn rtyottr,ittk a. pedó!,okut. Úlj tolegrrií-
1xizrrrik tíittrtrlk fill és sttltrtttttirk el trrclltrt,tiirrk,, :\ rrw$,lta,{,olt
tlsii 1lclrlt,lilrctr tsziitlktrtr jt;l lr liillb óvi tllőkésziilot ogy-tlgy
jolotrlős rilltltttrisit. I\|tií{ (,§llk ltrirtttn éve, lrogy Fettttczi
trlittu.ttcstxlk tir tl tcrvct, kigrltrtloltrr. }Iág csak két Óvc, }rogy
lr llitgy tlunrirrtúlí korókllílrt,rirótthat tnogvitl<isítol,tuk. Még
tlsrrlt kr!l, ér,c, hogy T,i.szrinlri'| 10{) knr rrttlzgritrilxllll, r,ógtrz-
l,iitllt. §,trlst til,}lrln'vrugytltlk I]írlllrlttrIirr felri.

EGY KERÉKPÁROS RA, UTJA
NÉGY ORSZÁCON Ár
liTA s lHtÉDY JÁNo§

"{z ítlmok vnJóra vriltn,k. A, pesti piaristrl c§Orkó§z-
osaprrt Sztrilictr Tamás rajfurak 11 tagj* megkezdte 1?ü)
km-es korékpártúráját,

II. fejezet
(Mel,yben ,megisrLerkedünk az útiteyuuel, q napi teljesit-
rnht,ngel,, A.z ,utóbttit>a.l ,ped,ig ltétfél,e mi,rlőségben ís: pu,pt-
,l,an is és u ,ualóúgban i,s. á brr,lsorr a ,,$rütke h,aldl,t"
,tlonu,ltutia tel, ellatl.ü,nh. Mégis rekordot futunk az első rta,p.)

"* Bü,ndi, nem lóütad hányas?
,*. l:lu,s*zonhetes.
Bizony móg, csak a huszonhetes kilométerkórtél tar-

tu,nk s rrr,órí,. itl; y:&& ,& ,,Szürke halál", a korékpár.osok
túnrc, n zuhogó eső és a viharos ellonszél. Induláekor büsz-
kón nór.cgettcrm az ritirú.nyrt: Budapeslt*Györ*-"Bócs_§t,-
Piilten *- Molk*,Am§tútl,en _* Wols - §alzburg.*-München
.r\ussbur$r*Ulm_*§tuttíJart * Hoidelbsrg -, Mannheim *
Worlng*Mainz*Koblonz -* Köln * Düssolrlorf *Wgs€l
--, Arlrrlrei.m1..Iltrocltt*r\tn,sterdam --- Harlgnt - Jam-
lroree (mert higz.ett oz ig vá,ros volt n.ekünk) - Hása --
Scheyehingerr ér végül Rotterdnm.

líányatt ,ttérdgztók odahazu,; ,,Tis ne,m lesz fírasztó?"
,,Nttttt fog túlsrüá, tarüatti?'í

--- l,]syu,n rlltrndtalur, nepot}t{r játseva rITr,{!$-

l,txziirtk, nroj11 100*150 kilorrr,ótert
§ most t}z tl gy{rtxi Ióllrr:dt bettnern, hogy ma nligt}a

fogu.rtk rtlkortl kilomóterszárnot rnegtentti. Isrnét <rda-
kiál,tok:

.* Ran<li, hányar?* Móg c§,o.k lrírnmincra,s.
l)Iővesz.om <lrámat ós rntrgátlrrpítom, lrogy ttárom és féI

tirtl *la,tt nrindö§§ze lurrnrirrtl kilonrétert tettürk meg, Hej,
ltn u,z a, hulsors nonr vonullnltjrr fel olleniittk. a ,;§zürke
ltalti.lt", trrrl lcrrn,ónk rnÉr!

De rrrirrdcrrórt kórpótot a,iósz,frr,lupusztrr,i kiskocsmtr,
tllttlrgyott ventlégszobó ja, u,htll fctk tt szállá,st kapunk,
I-Iidcg volt vesz.ottül, }'árrrdtak volturtk, Felhúztuk pull-
tivot,eirtket, tojttt. ittuttk, e,*ztlgtrttiik o jó hazait s ar,zal
vigasrztultrrk itgyttrri*st., lrogy mn,i inljositrrrényünk mitrden-
kópllctt r(!k()r(l, lrrss(rs&gi rtrkrlrd,

A kinn ttnrlltoló ,saélvihar ós eső ugy&Ilc§Ok c§{tpdo§tir,
rr,z ntrlakoku,t, mikor a. nap bofcjezó,sóül Fererttlzi trtaranrls-
,ttrlk út, felcnrelő Prohószita,+llmélltotl,ósi olvn,srltt fel. A
pa<lló kő volt, trl,utlrni nenr ig<:n lohetett, de mógis szópeket
liltn<lrltunk ez(tn &z éjszakátt,

(lrolyt,lr t jul< )

Beszéljtink magyarul
(Mcg.ietcrrt Pintér .Jcrrö Magyar Nyelvvédó Könyvc)

Hasznos ér értékes köuyv jelcnt mcg n{.hárr}, nappal czelőtt
Pirrti,r .|cnó tankcrúleti fíligazgató. cgyet. tanár szcrkesztósébcn,
(llnre: Magyar Nyelvvódö Könyv. liz a kiirryv gyakorlati útrrru-
tatásokat ad a magyar nyelvhelyossóg kórdéscibcn rninden ma-
gyar lelk{l ór nragyar rryelvú cnrber seámóra. Feladatát címc is '
rnutatja: nrcg kcll vóclcrri nyclvíinkct nrindell ellcnsógétől.

S<rk cIlcnségc valr driiga nyclvünknck, <lc rre íelcjtsiik cl.
hogy Iegti!bbször saiirt' magunkat okolhaijuk nyclvünk tisztáta-
lansírgiiórt. hclytelcnst(gi.órt. idcgcnszcrüsógéért. 1'u rr y á k v a-
gyurrk bcszérlíi nk, íráxunk cllcltórzósére.

I)cdig kótxúgtclcn. hogy..aki tíz rnás nyclvet t_ud és nem
lu<l uzabatosnn nlagyalul. az Magyarország számára/Wiányos rnű-
vcltsóg,ü crnbcr". Ez at igazság'vilógr;tan kifejezi, hogy legrla-
3,yobb ncrnzcti kincriink rnagyal, nyelviink" Órníje a dicső rnult-
nak. rncgszl,pítiijc a szomorú jclennek ós biztoirítója a jövcn-
dőnck.

A magyar beszéd az utolsó évtizedekben sok tekintetben
mcgrtrnllott, Ncmcsak ezt a káros folyanratot kcll megállítanunk
eróe akarattal ós nyclvünkért lángolri szcrctettcl, harlcm nyelvünk
6ardagításához ós rnegjobbJtásáhtrz is hozzá kcll járul,nunk egész
arunkánkkal. Jó munk.a cz, cecrkészmunka! Lócy
róse n, tcstvór, ha bcszélszn ha írgx,, ha Eondol-L,odoi! Iri szépcn ús hclycscn, fogalmaer és beszólj nragyalr.Il:
inmagada.t bccriilöd meg vcle ! Milrderle a lcgozívescbben ad
hclyes tanácsot a Magyar Nyclvvéclő Kőnyv.

.{ körryv négy részból áll: a) Á helycs stílus, b) Nyclvi sa.

játságok, c) Hibás kiíejezések, d) lclcgcrr szavak. A be<rsztásból
is láthatjuk" hogy Pintór .}enő könyve könnyen órthető, áttekint-
hctó, közvetlcn. szcrctctteljcs mutrka,

Ha n jó könyv jó baiát, Gbbe! a lrönyvbco ió tcrúvért ta-
lálcz!

A kónyv clsó részének ,,Szavak és kifejezések" című feje-
zetét köziiljülk itt. Lássátok hát testvérek, mennyivel szebben,
okosabban, magyarabbul beszólhctiiuk, ha ismerjük nyelvürrket"

9. §zavak ér kiftierécck
'' lgen';tok saavunknak íelcserólik a jelentését. Ez is nyelv-
rontás i

íáradsá5: fáradozás: -* fáradtság: kímerültség,
helység: község; * helyíség; a lakás részc,
járattls valahová; - jártas valamibcn.
külöuféle: sokféle; * különböző: nem egyforma,
tanúság: tanúsko<lás; - tanulság: okulás.
A divatos gzavak ós kifcjezésck néha nagyon {zlóstelenek,
Szépen; hogyne. - Leszögezcm: mcgállapí[om. * Pont akkor:

óppcn akkor, - ,|ó pota: jó alak, érdekcs ember. - lrtó szép,
nagyon szép, - Az az érzésem, úgy érzem, rlgy scjtem, - Te jó
lsten: Uramisten. - Mire fel: miért. - Direkt szerencse: való-
ságos szcrcncsc, _ Ugy. ahogy mondod: rlgy van. - Száz száaa-
lékig úricmbcr: talpig úriemter, - Benne vagyok: veletek tar-
tok, belcegyczern. - Kórz röhej; rrevetségc§. - Továbbó: mara-
déktalanul, votralvczr:tés, százszrlzalékog sikcr, egyenló ncvczóre
hoz, x-szer, rnontld urár, jelzem, úgy.c. mi az hogy?

A M. Cs. móg tiibbször közöl majd részleteket a Magyar
Nyclvvédő Könyvból.

A jó crerkórznck hibátlanul lrcll bcrzóln'" ,§rír:rJ.do 
B*c

i
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_ _ilíint f§nyképez6nek, különösen figyelmünkbe aján-
Ianak egynéhány fontos szabályt: a nai-ne süssön a ien-
csére_, a nyílást szűkítsük le, hogy minden éles legyen,
vigyázzunk : a tárgy el ne mozilúlion, a sépet tafrsuÉ
pontosan vízszintesen stb., stb, lvtind-igen okós-és iól mes-
alapozott tanács, A fényképezés elemiískolájában rapasZ-
kodjunk is hozzájuk kilartóan. Most azonbán mecfo"rdít-juk a.dolgot. Níi lesz, ha egy idő után mindezen szábályo-
kat hirtelen elfelejtjük és fregpróbálunk. hosv {rsv moíd-
iam,_,,§zabálytalanul hajtani-?'' Meglepeté-s, Még jobb
képeket kapunk, mind eddig t lgy: - '

Kivételek a §zabálv alól

körülveszik az alak-ok

,L A gépet a nappal szembe íordítiuk és íéna etlen íoto-
gtq|áIyn{.. Figyeljük meg, alegszebb képek féúy ellen kéózül-
nek. A íény- és árnyékellenté'tek nagyóbbak, á nap sugaraik nagyóbbak, a nap sugarai

gítják a füstöt, ködöt, mcE_

fák
fel. Ha hátat íordítunktel. Ha hátat torütunk, hétköznapi egyhangúság váItja,
fel azonnal. Fényképezzünk tehát niinet-toluei féiv eltéh. Mfu a pályaudvatotr. kezdhetjük a fényképezést.íel azonnal. t ényképezzünk tehát nrinél többet íény elldn.
Per§z9, ,gz expozícióidót ú8y kelt megválasztanunli, hogy

öcsi bt*ózik a levessel. i'"§:ltr riiT 
oei';

pírból_ is jó. Ha a hatást és adnak a kipnek perppektivát, i?Í:Í:i,i.d;f.""*i:
napalencséresüt, mondott táj- és épületfelvételnél, csendéletnéI azonban
belsejében. több- természetesen minrlennek a.lehetó lg_gélesebben kell lát_
ször is visszave- szania. Ilyc_nkor tehát a legkisebb nyílást vesszük, (Lásrl
rően furcsa,szög- a Magyar_I(iscserkész-részben közölt fényképet),
letes vagy kerek IIí, Mozgásnúl sem ijedünk meg ega kis életlenségtől.
foltokat ad a ké- Biztosan láttunk már olyan képet, melyen az ugró minfegypen. A íénnyel odacövckelve állt a leúegőben. Pedig a jó fipzgási kéb
szemben késziilt alapíeltótele egy egészen picike elmozdulás. Épp annyi,
kép szép lesz, ha: amennyi a mozgá§ benyomását kelti. Persze, a túlerós -el-

l.sötétahát- mozdulás, az egészen elmosódott kép értéktelen, de a iótér;2.jól kiemel- mozgáskép nem is merev. Mozgásbehyomást írgy ís keli-
kedő napsütötte hetünk, ha a háttér elmosódott és a mozgó áI-ak, arrtó,
körvona]ak az ár- éles. A géfet - lehetőleg, keretkeres6vel -- 5-1O cm-re
nyékba eső rósze_ arcunktól eltartjuk, a kerékpfuost vagy ugrót vele követ_
kel ílildről, asztal- jük és közben exponálunk" Igy rnég Box-ál is fénykópez-
ról, könyvről, hó- hetünk autókat.
ról stb. visszave- IY. Dönthetjük a gópet akat épülel|eloéleleknél is, d.er{qö fény azért dönlsilk_ jó erQgen. Tudjúk j,ó!, }a a-géptit íelíelé fordítjuk,
eléggé megvilágít_ az épiiletek ös§ze-, ha leíelé fordítjúk, széthajolnak. Í{e}-ja: Iemctlen jelenség egyszerű felvéieleknél és el i§ kell kerúl-

4. a lencsére nünk, Annál ér<lekesebb képet kapunk azonban, ha e*y
közve.tl'enül nem tornyot meré§z perspektívában alulról felfelé fbtograiá"-
sü! rá a nap. lunk, vagy a várost a toronyból. Az erősen dülö vonalak

lí. Nem dll- ezúttal érzékeltetík a magasságot, a méreteket és tijszerű,
ltunk be mindent szokatlan perspefttivát adnak. Feltétel, azonban, hogy a
cgg|ormdn élcsrc. gépet most azutál, alaposan elf<lrdítva, majdnem egyónc_
A mélyélesség sza- sen felfelé, illetve leíelé tartsuk. Különben se kíméljük
bályozása a fény- magunkat, ha a nézőptrnt megválasztásáról van szó és
rekesszel (irisz, többféle lehetősóg van. Sok képet az tcsz érdekessé, hogy
díafragma) törté_ nagyon mélyről felfelé vagy rnágasról lefelé csinálták. }tá
nik. Minél kisebb kell, a háztetőre mászunk, ha kell, a íöld alá bujunk, jobb-
nyílásl veszünk, rót-balról próbálkozunk, míg a legkedvezőbb, újszerű be-
annálnagyobbtá- állítást fel nem íedezzllk. Kun|alui R,

körülveszik az alakokat, átvilásítják a füstöt, körlöt, mcg-
aranyoz-?ák a feth6k széieit, a Üoz"ontos hajat és megíátsz;-
nak a legkisebb nyomok'is a hóban. Csillosó,,,vúttittir.
fák koronáin áttűző napsugár csak a nappal szémben tűnili
f.el. Ha hátat fordítunk, *hétköznapi 

Ófyhangriság váItja,

hajat és meglátsza-
Csillogó..víatüköl,

a részletek az ár-
nyékban is elég
világosak legye-
nek. Exponálj jó
hossaart 4-6-szor
annyit ls, mint kü-
lönben. Yigyázz,
hogy azért ma_
gára a lencsére
nap ne süssön.
}{ézzel vagy fer-
dén föléie tartott
kalappal' megvéd-
hetiük az objek-
tlvet, de vígyáz_
va, hogy maga a
kéz vagy kalap a
képbe ne kerül-jön. Igen célsze-
rűek az objektívre
erősíthető védő_
töIcsérek, napel-
lenzók. Ilyet ma-
gunk is készíthe-
tünk. Fekote pa-

A gépuek nent kell míudig vlzszintesen állni.
FordtthatJuk felfelé is, de akkor azLánf.ély-

képezzünk cgyenesen fellelé.

volsásban éles
mindön. Ez az.on-
ban több letreL a
kívánatosnál. Igy
a teliesen éles hát-

varólag hat,Gyak-
ran o1ég, ha csak
az előtérre állí-
tunk be élesre és
minél nagyobb
nyílással fónyké-
pezünk. Művészi
arcképnél ezt any-
nyira ligyelembe
veszik, hogy ren-
desen csak a§zem
és orr tájéka éles,
a fíil már kissé
életlen és a háttér

l6
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}logyan vigyük a lraronr[it ?
Áhelyett, bolJ,v cílrrtltval, va8y zsi-

rrórral kötrrők <issze :r barornfialt lti,-
bút, jobb, ha valarrti óreg gurriszala_
got kerítünk (pl. r,ctssz íLrtbalt belső-
ből, vagy ketékpőr l,elsőből vágjuk
ki). Ezt azJán átvajük a, baroín,íi lábán
s tt, dupla, szalagol; villanti kapoccsal

(r,ultasaárító kapocs, belrasitott apt,ir-.
ía stll.) oly ,szcrrosr:il kaprxoljuk össztr,
mint ahogy tlz ut ábrátr lát]ható. lt
,kötég ekkor jól tart s rrrégseln fogja,
a bat,orrríi lábát felsérte,rti, ha az itle-
oda elobja nra6tát.

Ujjvódö
lia zse}.lkési,inkkel hosszalll ideig

dolgozrrnk, iaragunk, f át ltasitunk,
aiírnlatos, lrogy kisebb iömör gumj-
la.bdát, húzzunk lr ptirtgéro. Igy a

ptlng,ón nyusvó ultrtirtóujjtttlkaí rl }ru_
zarnosa,bb rrrunkátxlrr nerrr togja fttl-
sórtoni a i)engo éla,

Óriás fogó
rt kere-skedósegétttrk gyakor:i probló-

mája, az, hogy" miként leltet a tele-
tömött kirakatból, egyes nehezcn
lrozzáf,érhető liárgyakat ki,emplrt.i, Az
alábbi kis szerszátrrrnirl ez,t g, problé"
rnát könrtyen Tnegoldhat,ják, Mirrttert
boltban akad bizorryosan rugós papír-
csiptel,ő" E, c§iptetö két szát,át told_juk mes osy p,ár lrosguit. könnyű
foganíyüval, s a c,s,ípteíő sárai{, csa-

v,ar:okhal r;rósiísiik hozzír. l{észen is
yí}n a ponrpírs óriás fogó.

}lgyéltkótti ügyes l<irakaícsi,pteki
készíté*tlrtek .ltiír&sa található a lí. Cs.

",Ilz*nnttster kórryvll{'-nek 6{}. oltlir_
lárr is. ' Zsinrrgvágö

A M. Cs. u€m o,gy zsirrcgvágó készü-
l,tlk l,eirásírt, atlúrr rnár. llogy ez n}ka_
lorrrrnal isrrréd trgy rija,bb készülék el,
kósz,ítését irjuk lc, az egycdiil atrnül(
köszörrlreiő, bop;y & ínosLaili zsincg-
vágó rntid praktikussrígban felülmriljrt
az eddi§ieket. ítt ugyanis arról valr
szó, lt<;gy eg:yik kulcsunk felső lrari,

ká jáni1,It belgö ptlnurrrét, illüt"ye lt
ktrlosfej ogyik nyi l,ít^*lrtta,k lrelsó r:és?.él;
éiesre reszeljiik, ornr:llcl,t kis jártrütlÍ.
is vágrrnk rajt,a. Nu, mírr lntlst, ttü.
Élliáid egy c§oruüg zsinrrgét kell rll-
virgnilirk, egyszerúen belerrkasztjuk a
zsirreglre s a zsinórt egy rá,ntássaí
eIrryissz.arrt juk.

Papirlapok összctűzóse
}ta papir- vagy krrrtoníveket koll

genr_kttpucc.sal összekapcsolnurtk, jó,
lra aa ivekre az összekapesolás lie-
l}ére először egy vékorry papírdara,lr-
kát helyezúnk, majd erle egy félbe-
hajtotú iivegpapírlapot teszünk s ezek
üetejérc lrirz.zttk a 5;em-kapcstrt. Igy
nrogaka<lálytlzzuk írx ívc;k eseíleges

szétttrillírsrit * errrellgtt, tr ftllső pallir'-
v*gy ktrrtoní§ ,*gtn fog le*ztrkadni ;r

gent-kaptlcsrra,k gyakori levétttlével,
illetve felkapt,-solá*ával,

Zsebkás pótrugő
}la sokszrrr ,kell rl&sznrilni zsrllr-

kés,iirrket, 8yakra.ír l}e!íyon kellelrlet"
lerr i12, hogy a. 1renge. renrl,s,zcrint lll}
rrrélyett visszacsúszik a Jlyéllx}, lto!{}
(\?, ititttili s ú-jtxlli kirryitás rnirrclig
külöttös erőlködósiiukb€ s fára,rlrrrÍ.
grrrrklra, keriil. Irogjutrk l,rl[trirt. valirlrri

r(rgi grrnr:irírrr'{rbí)t, vá.gjrrrrk ki .ttoliile,gy grrnrioszlcrpoü il ezt csirszl;a,ssuk
i. bi<:skir nyelób,... -.tllirr[, az írbpírrr
lállrntó. , |gy a hicskrr, 1lerrgéjr: rntlsl,
rnírr kónnyebbtln l$se kirryit}r+tió.

Nor|ves rubn, rqiní tölcsórpótló
lIa" vódörllől kclt vir,et tii|t,errürtk

v:llalrli ktsktlrry nyílú§fil (pl egy autó-
ttnk n.yílrr"srr) kcresztiil -§ n.irrc§ kéz-
uéi l.t)Ic:sór, nregpróltá]hrrtjuk *. rtedves
ruilra alkir}nlaz,ír#rt, arnirrl, ez tra titlrírtr
};illr;rtíl. r\ (r:<lugy} r:rtlra. .szttxlcl vírglil

J úhl:,
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hol m,egttilteni a kocsit g clrrtelltrüi; ir
gzál is íujtlol§ál, moty könnyen iü
autó klrrosszóri,lrjára fújlrrrt}ra, a ki,-

*a.

fun,lő folyrltlókt*.



Az elkoholizmul enye3i kárei
(lfjtltlgi p{lyrnü)

Á szervezetre igen ártalmas szeszeg italok az cmberisóc kö-
tébcn nagyon el vannak terjedvc, A bor, pálirrka. rutn nitvon
kcdvcltck. különösen a szegény nép életében. Sok c*alád arfragi
ösrrcroppanáeót okozta rnár a csa-ládfő iszókossáca. A szeóén"v
munkás szombaton mcgkapja igcn crekély bérét.'Cimborái-biz"-
tatására az clső írtja a kocsmába vczet. Itt az első pohár bor
után nem töródik scutmivel, iszik addir, m{g ittas álla'ootba nenr
kerül, odahaza a kir család türclmetldnül iúria a oén'zt. ameiv.
bó! ólelcnrrc, tüzel6rc, rrót ruházati cikkrc is létt iulni. Á" "r"Ílgycreknek cipó, a nrásiknak kabát kellene. Áz ani-a már accó'áva
gondol rrra, hogy fórje nincs-e a kocsmában, Ái asgoda6m bc
is válik. Az apa éjfélkor jön haza részcgcn, pénz n?ikül. A, kis
cralá<l kénytelcn a sokszor megismótlódó kocsÖai mulatozás után
adósrágokba vcrni rnagát. Aziárr iön a z,&loyház i.s az arrvapi
iisreeomlás, í]s mindczt lni teszi? }]rre egy a Tclclet: az alkdho"t.Aki rabja lett aa alkoholnak, az már néin tud cllentállni tbbba
sncnvedólyórrek,

Az országos Ma§yar Alkohrrlelieucs Egyctülehrek mindcnt
rucg. kcll tcnnic, .hogy. az cmbercket rávczciit a helycs útr.a ós
mcgértesse az cmberckkel az alkohtlliznrus kírait,

a §zcrtt r,,"n,, ?i,i,',iÍ},'",{offÍ'n, o. tanulóia.
a j.l09, sz. Assisi Szent Fcrtnc cs. cs. újonia,

Alloholcllcncr ér lllrivédolli p*y"rüvckcl nólur clrcl{it
lchct .nég bcnyu_jtrni. Hirdctését lásd- a Gycrmckniptárbari-li
Iapurrk jalruár l5-iki számában.

BONTAKOZÓ
A pengö motéic

Áz én nuuaTíL: Pengő. Ulü§tbőL szü,l,ettem"
öwr ilcertastah alnttaa,-f eletterru. , .
&elekcrüLtünl., egv tönlött pénzeszsd,kba
Es u pénzeszsdkból lti a naggl:ildgba.

Nagyurlvoz ketrii.|,tenv, De sok aolt a pénu! . ..
Betett _jltlgy ezrünleet egu pdncélszekrénube.
S miW wll pétlz tlolt ott benn, szinle elsiéd,ültem:
Isteneut,, ni,luen sok .pénz közé kerültem,

Eaüt t p,útlz ?,ac § ltób un, e g ymds h e g y én-hilttin ;
Ugu-, két, és ötpengős egy jókora lddnn,
|b,bq.n, .tlteg .paplrpértz: llzet, lluszusz, §zú,zas,
t,dltttdtól |ejem, még ,rnostan is ldzas,

Aztdn * éuelc mul,tdn -. lossarr fogyttl kezdí,ün,k.
Ki e,rre, kí arra, l,assan elszéledtü.nk.-
Én ea,|Jl)dr tdrsamlnal Úrttd.n rnég naradtam,;
Az ílres szekréngben na(luokat alltattant".

Aztdrt. bekerültem. gazildm erszéttllébe ,. ,
Szegény! Étt lloltu,,m rtdt, az utoltó uénzu,En hertllletn l.ztdn utoltóttak sorra;
A gazddmnalr n,a,guoíl Lelógott uz ofra,
Szalt,urúan m.ond,tu: Hdt ez lett a uéoe|
A sok ezer pengöm. uégleg a mds pőnze?
Mért ís tzórtam e.l a pénzt teli rn-árokkal,
,Miétt pazarol,ta,nt ok. ltél,kül, aagy oklral?
'Hdt ez lett a ,uége\ Igy ,men,l el tlgy élel?
Uútlls<l plétlzd,arab! Mit csilttíIiult véled?
I.\ttdorotlaa dottott Ie a. hötlezetre,
S tltuttyit ldttu,m, üLég, hoga a pisztolytit üette,..
Sohdíg feküdteua olt tl llítleg idrddn,
Ütt lapul,tum tse.txlben, clltttgyottan, arudlt.
üort,ilolkoztanl. llyen kegyctlen uz élet,
Es llogy ilyen. köutgen :ucttttlk nelti l:éget.

Szép t&a&szi, ttu1l nult, ru|utllló trus,itlrap,
M-llto,r é s z re,u ettult., tttiIeo r me 1j taldlta h !
bgy, rnunhds tött a,rre, f ejc 11ondd,al terhelt,
.Melle,tteru,b mu,itlnerru észre|juétlen e.lmenl,

f|e uztdtl észl,cuctt! b'elderlllt a l:épe,
Belerakott t,ölltött a helsij lsebébe, 

-

Aztdn ú"tra hi,,tlett, ctak nézett, becézttt:
Naguon, ö,rü,It tttlltottt lz a szel1t|lLy ldleh..

H.a.zu,llil,t lt<tltl,ugau, u töblti k,özl| ttltl,
Uruhr(ll a. tllbbt tllcsér,ue hetzé\,11lt:
,,'ü?, szorgal,nlt§ (fnbeT, sprlrol a pl|nlél:cl,
S ,mint ml|g alt,og11 stlttki, aklté1l1larl étt.ókel,

T,' a,k ttt, t| lc o s le o d, ilt,, l t d z a t u.lt ttt,, t: e il n i ;
§zitrünkből, lt,Lotitt,ittlt, ltttsly m,eg lu,d.ju tentt.i.
üIert alri ílyc,tt, itil t,ttd a 1lóttzzell brinní,
Atltt ttlt, ne m 0 Ift z lhlk. s o lt, s ler ett.t: s é í lt it: tltttti,

i!'ísoher Md.t,ytís
a ttödlt'|,ltii pt.cnt,untrttl gittltt, V1.1I. oszt. tanulója,,

líinn jrítok a 'l'isza.yvl.tttt,
0töm, It.a.el j tttittdett. tt.rult,
önttíIi- rún.'ttz Flht. |iupja,'
.lI el|l lllltil ttll.tt lti,tt gbu, tltttt ju,
É.t uarí, ltoltlo11 kut.tt.gti.ssttl,
Ncnt tlirődta :letn,m,i ül,íi§§ítl,
N gul, tllrijd,l;tl btitlttl.ltttiitll.
ll|tli tlctttló | ú,t tlttlu nl nu,l,,
Nt:,uulek o,1,Éklt-h,arcan,
,Vert aú l,titott ttti.tul,c,ll. il,rrr},í,:
'l'tttlttsz t:tt.tt tt,'l'i,tztlpfll,t()rl!
.Itt j, ez d ,ll1,1, üLll úg11 ígel,'l'íilr Ialmd. el,er l:ktt,

Tavesr a tisraparton
('sttlttt" letléI, {,§lrrrír ah,d11 ,,,
l tstcttlnt, de tzép a nild.Ot
l,'anlt, a pn.rktu his cserkészek,
Nótlt.suJkú kis legéngek,
I)ubha nó kihttltka,l,m.eu,nck,
És lrueug utt. itttegetltclc
l,ztittt,ult, lt"ilt nt.cssze m,ennek
Áhtn-ha,j,Jtt,'l'isl,tt htLt,t|tt,
t}rrlrrs; haldug útidt júrl\dw,..
. , , _l§tenerft, be, ió .lgy twn,ni!'Ialloszt jdr tti, titt,tllt,elril,
| ltcrr_ gtttttloln.i, lt.ogy mujd tllyhot,
Va.latui hus ullumyatleor,

Me1llt,ttl tnindan, li.uraJ, pontpa,
Jön u tél, u ,uad, got,otnbu,
§ {lrrgsz tnindent, umi szép oult:
ItJítsdttol, hacatt, tj,hnul .. .
De a na1l nl.a nm(lasatL úg,
Eih! Metszt lz alkottyttt tttég!
Nól,ti.lujkú, fuis r:ser/cr|s,Eek,
íIn is bullloh l:tjzétek!
E{tuütt kacugalt,uelettlk,
Arunyszluü l:is gycrekek.
illerl olausottt,lttindun flrculr:
'l'at:a"sz l:an a I'iszapa,rton!!

szttbó titi1,1or
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Az éjjeli őr
Tábotunk trdö rzélén, itc a falutól csak két kilométerre

ícküdt, A táborozágnak fontos, dc nehéz résrc al éjjeli órség.
Ennck a romantikájóhoz pedis hozzátartozik, |togy az elsö tábo,
rozókat alaporan úegijesiaék, Tudtuk, hogy sorrunkat mi sem
kerülhetjük -ki. ccak ái vott a kérdér, hosy ki lesz majd éppen
akkor óiséccn? Nary híre volt nrár a táborban a falu bolond-
jának, aki iényleg létczó gyengeelméjü falubeli volt, Egyik na-
oos. bicikliz6 cserkészűnket már metállltotta s meckérdezte tóle,
hogyan m€8y a bicikti? A talpraeocit felelet cz vo'lt: ,,Két keré-
ken, lyoroan," Ezt mindiárt be ir rnutatta,'}Üit 

néhány napja 'táboroztunk, amikor cgyik éjjel éjfél
utántól kcttóic. rámkérült a sor. Doboró szívvel iárkáltam a
sátrak körött,''mikor e8yúzefre ccattanár- hallatrzott'rz erdóból,
Erre az cayik falubcli kutya, amelyik már többször adott czerc.
nádot. uciini kczdett, Az uratór fókozóüott. amikor a csattaná.
sol. illeive moct múr baltailaoágok ismétlödtek, Felhcvült ían-
táziám saintc látta a falu boloridiát baltáean a sátrak között. De
rnásrészt a kutyaugatás rnagamhóz ie térített egy kicsit, s ércz-
tem. hory nckcrn ir kutvakötclesgélem a ciendháborítágnak vé-
geré jeiíi. órtársammai összcnézt-ünk, rlgy látczik, cgyet gon.
doltunk ót indultunk az crdó felé. Nem mondom. hogy nagyon
siettünk, de mentünk. mendeséltünk, A csatto8áaok nem igmét,
lódtek, c íry az erdó srélén r-övid haditanácsoi tartottunk, Mcg.
állapltottuI, hogy a bccsület me8kívánja, hogy legalább esy k!-
coit bemenjük iz erdöbe. Hát én már rok dzoungc!-Irönyvet ol-
va§tam, Thomson §caton lrönyveit is, de mondhatom, ho8y nz
erdó cgodás éiicli hanlulatábói rcmmit rcm éreztcrn, csaL a'fétel-
mct, Vacy tlz"Iépéct tc-ttünk az erdóbcn, aztán minden haditanács
nólkül óótfotdu]tunk és siettünk vicsza. A sátrak közt viseza.
nyertük nyugalmunkat, a zaj ncm ismétlödött. Végre lejárt ae
ólomlábon járó id6nk s fclköltöttük a kövctkczó órsé5ct, Crupa
gyöngédsógböl mélyen hall8attunk kalandunkról, De még soha
nem metlt olyan 3yorran a lefckvés, mint aho8y most másztunk

biztonrá5os sátorba. Reggel jelentcttük a dolgot, de a parancr.
..okrág tyoícan elintézte az ügyct, mondván, hogy oemmi sem
hiÁnvzik a táborból.

Hazafelé utazva kicült, ho3y Jonny, a kürtősünk volt a mll-
kedvelö bolond s ó tette próbáia a bátoreágunkat..No de vegsünk
íátylat * multral 8abrlclur Oóbor

Az én Anyám
Níncsen pdrtu uz egé§? nagaDílágon,
ó adta nékelrl a íöldi boldogsd.got;
Az Ö szeretetc netn e íaldröl aq,ló,
Csak az égtehtöl l,ehet az szdrn7a,zó.
'Nagucln !ól e,mléltszem: ,mikor kicsi aoltun,
Bizbny, igen mahacs, l"ornisl ggerek poltam . . .

Az a soh rosszasd.g, amit guerek tehet,
Yélem - ntí tagailas - ,maidnem mínd ,megesett.

És ha tala,mehtlh cslnuem oszt hiderül,t,
Mert hd,t letaüadní csuk rltkdtt sikerült;
0h Crlbs lylc,nem,, hogu menn|Jire féltem,
Hu Apdttu otthan uolt és ő kapott hezébe,
Mert ahlcat, blztos aoll, hoga m.elkapom. tétzern,t -, 1 i

De uz Éile§anudrru eltaka,rt testéuel,
I]gvan, aphl,k,'ne bdnt§d! - kértelte őt tzépen,
Mbu ís. rnénekültem én ílyeténleéppen,
S lta az Alrdm harugta el,mulott,
Merl csak- ezahrtaldn! aoll, tthlt.az hasonVtcltt;
Jö Anudrn, rhnnézett- szé-lt tiszltt szeméve,|,
Mlért tqtted ezt fíam, mondd el, lrchern tzé}én!
Ahkor én hönnyeten höléngéhez búioa,
Elzohogtam bűtiöm, ,ilgy altogyan aolt uz;
Véaül íölemelte a maszutol oTcdttt,,
Ne- tertá többé ííun" csah ewtyíl szótotl, hozzdm,,
De ahoau rdmnézett tósúgos szeméael,
Metubeű- ahhor blzonú siomorusdg fénylett;
Ahlíor Trldr na4aon ídJl és homolyan bd,núu,rn,,

Hí s z ert, t ó Ana á.mat § zollloTu,?l Q,h l,dtt arn,
Most mid,őn klnöttem a gaermchci1töhböl,,
S h,a lelkem telue aan a soi]c szeretetlöL,
lste.nhez fordu|,aa d.ldd,st h!,re,h terdd,
1' e tettél' emb erré, d.rdg a Éilas arry o,^! 

Nurrurrp, h Sdnd,or

A rkótok trkarókorek
8lrony{ra hrllottatok mór lkót vlccct. Erek rrndrron rrról'

rrólnak, mllycn trkrrókorrk r rkótok.
Trkriókorkodnl n.mgrk pánrzol lchrc, hrngm r3órzrft3rl k.

Nlth{r ór lnílucnzfu ldóbcn órzszrrü visclkedóc, okos ruháxkod& r
mrdolelö t.rtl tlsttálkodír mc;rkad{l7orzlk r |{rviny tor,|cdltót.- Kóp{ink nrurrt|l! hqy mlr r kls gkótok ho5yrn vlgylznrl
o1órzró3ükrr, lnfluonzír ldőbcn lrlkllgmör.tüEcn jrjrllzálnrk.

ü scatern ö
4 töuÖI
És a m,ult
Fogahtl\,|t
Aggastudn,

Mult ér jövö
Múr íakul,tA ,multttuk
&,ml,éIea:
Yén, lelh.e
Td,tlttzik,

Egyre nö
A csacsernő
Apolorn,
Álmodum
Ter,uezeh , . ,

cslkós Béltt
Y, ,r, gúmlt.

§zeretgm ü t4v33zt

" Szereterrt, u talsa$t, a kéltlő égbaltol,t a, rnd,tusban nytló orgonaui,rúgot,
A hék iboWd.t, mely a tauasz h[rnöhe , ..
szeretern a tauaszt, szeretem. örökre!

á bdrdnvfel,hőket a rag\log(l égen,
Az aluadó lluuat |öllt a §zikla,blrcen,
Kís paaslrta d"altlt, rnely elhallih ,ne§§z€ , , ,

Szeretem a tauaszt, sz?.reteTn öröhre, ., !

Yí|,ldsf urktl í ecskét, arrl,í nt uir u,me g tér,
Az éItreilö fd,kat, rattuk a |ríss lel>él,
tr|ela olu azépen susog, éd,esen rez?anue ,,,
Sze,reletn, a tuuasú, srcretem öröhre . .. !

Hog,ult,a u tó Isten azt ,monilünd, nékem , , , !
Kíadniah t>alaflLit, tel,!e. tül ._ kér é s e,nt,
Alekor azt uz egyet kludnhúm érl töle:
A md.iusi tu,tsaszt haaata n7eg ÖrÖlrrgl 

N,őltli Lúszlti



L,§§(}LTJi.I"()l§t
{F'olyt{tá§}

A% aruóntarialrnú ittgerló harcgázokkal szennyezott
.ólelmiiqgerek h€v$fiy alz.óirm,érgozé.shóz lrasontó í,ünóteket
,okoznak,

A,mint a.z emlit"edt néhány rnegfigyelésből is kiviláglik,
a t]arcgázokkal nrérgerzett viz és ólelmiszerek komoly've-
szélyt jt-.leníeltck, merí ltcveny ós idült. gyakran halá,los
kim,onetelű §y{}§ror- os bólnrcgtletegerlásekeí. okoznak.Á kórtefolyás közpo,ntjátlarr; ótvírgytalanság; h,ány"
íltger, _hányás," nagyfokú nyál,folyá*, Irélgiirccsót egylr*.
kötött lta^smenés ú.llirnak.

,Árok a harcgri.zok rncly*k gőz ala.kbotr hatnak, álta-
tálrarr nem tgszik a vizet rnérgezövó,

Iti el"gósurban * fojtó lrarcgáuokra, keJl gontlo,|rti, ,rne-
lyok a vir,ben gy,Or§#n elbomlanak ás lratá,suka,t vesztik.
Á bogtl&srrál igen erós sósav k,eletkezik, rnely i1 szervezr-,t-
b+ln mérgezé§i nern okoz, ,c*alr. 

^. 
yi?. izét Ós igy annak

ólvezlretőségét ront ja.
rr*rŐ"i3 a tiJÍvzet & kőnnyea{etó harcgár,rrknat i§.

Mindnzonáltal a,jánlatns ;:,z óvattrssá-g, m€rt ira nagyoblt ,

tömónysógű harc8ár"ícllrő hrrsszabb ideig ha,trrtt e folrádék
folületére, előfordul:lraí, }ttlgy ir, víz, vrrgy tej annyi -harc-

8á?"t v€su fel, hogy ftrgy,a.szíá^ruk rrérgetést okoz.
Mustárgázaseppek é*t klarkvtgyület*k xir}ycrsan,mér-

g<rzővó telrctik & vizet: ílyen vír fogyasztása 
-* 

ha, áitó.
vizról v,lrn szó * vesz,ólyt jelent. tr'rrlyriknlil, gyorsan folyó
pal"akoknáI a higítát oly gycrr* és nagy, llcrgy m,órgezés
lelretósége ki van z*tr"vll.

. Htl ,viz ,rnusüárgázral szenny*ződik, a c.seppek nagy-
részc leiil il fetrekóre. Fgnn n fc}gzinen, r,gndkívüt fi.nonr
ektszlásíl, ,a, ráeső íónylnn, kissÉ opalo,xkáló .rmustá,rgáz-
lrórtya" lá1,1ratú.

Á középsó .rctilg teljesen rrrusíárgá,zmürrte\|r margd. Ki.
vett pró,llá,l;} átlatki*órletekkel igaeották, hogy ez a hé-

lyes összerriuás után, kb, 60 mg bom,latlan mu§lárgáa íel-
rrldódík. Ar. ily ,rrródorr mér6ozővó i€ti 5W cm tejet eüo-
í{yüirztott onacskák minrl elpusztultak. A tej felfőzés után
seru frrgy.asztha{ó, merü ar, ilyen, tej már a fór.ós alatt
összcful,,

A nru,stárgiiz,gőrei ,megkötödnek a tejben. Á kisérlet*k
.írut §redínérlyúztókt lrogy tra tejen nógy órán á,t olyan le-
§sgő árrrnllott, nrelynek kóbnrótenében 250 mg musiárgáu
voli, a,trixll a tej a.nrlyit atrszorbeált, ho8y a tejet olío_
gyasztó utacska elpusztulí, Hn a iejet elfogyasztás előtt,
í*lfózé**el gazarcntcsíteütók, ,;t kísérleti állat élct,ben
maradt,

ígerr llrdakesek a tojá-rsa.} vógzett kisérletek. Á tojá,sr*
hár"o,m csepp {kb. 6{) mg) mustárgázt cseppentettelr, Ez a
tojá,s ,hójába, folszivódott. Uiá,tta a tojrlst egy óráig klór_
mész- vagy losantin-pépbe á,gyaz.ták. Az ity módon tö,rtónü
grizrnerrto.síl.és után a m,ac+ka" me}y 8, tojást }réja nólkül
elfogya,szfo{,ta, nem pusztult el és tajta sem klinikailag,
sem b<lrrcleletileg a mérgez,és kisttl}: nyomát som l§iretett
kimutatni. Á ttliás héjá,ba,rr sem lelrctett a gáz.mente.sítés
ul,án mustárgázi kitnutatni. A nem gázmsntesitett iojáx
szz$l §?emben mérgezó ltatír^sú volt.

Á" hüvelyeseket, szilárrlabb srenkezt{i, vízben ;szeg,ótr"v
}tójuk clég jól vécli a harcgázok behatása, ellen, §a-
sonló a helyzet a gyiir}öl(:§ókrré1 is. Á hámozatlan ahna.
httsáIra c mus!árgáz<-lsepp }-ó mrn mélységre hatol. A
narafic§, citrom béja,, terrnészsteg védelrnet nyujt. Á
hasynra száraz külső burkir cgyáltalán nern engedi át a
nustárgrizcseppei. Á lrurgonyi1 folülctért azonban gyor§iin
szótteriil és egyirtt-al a niólybe i.s hatol, ,\ felsrivódás lre-
lyén * burgonya, a]ma, stlr. fehér,es belsó réseóben jellcg-
zetes szagú, élesszélú barna loltok keletkeznek"

Áz ólelnriszerek gáznrentcsitése rnég igen körülnré_
nyes, ezért lrel1,'e.selib a gázvóde}met. ,megvaló§itarti, mert a
védelem tnittdig egvszeríiblr, ,mint a gázmeníesités.

iz tllőatlot.takllrjt lát*szik, tnt,trn_vire komoly feiadat au.
llltlltnisztllek véde]me a hat,cgázok hatásával szeurbetr.

Külfóldőrr és belföldón. hivatott szakemberek egésr,
lqora lnlUnkálkodik, hogy a. leg,tók,életesebb megoltlások el-
rr1,1retők lcgl,enek_

líazánkban dr. Telbisz Álberi ezredorvos és Bodr.ossy
t-]rik ólelrrrez;éstigyi gt. fóhadrragy közöltek il"v irárryú értó-
kes cikkeket * Magyar Kaüonai Szemle hasábjairr, Lsrner-
teíésernet e ,kózletnónyek, va,kr,mint a rNinret szakirotialom
nrcgál lapítása,i na1 íelh rt,szná.l lrlsiilal á1l itotianr össz,:,

margd. Ki_
vett, pr()bali,!) ir,llatk,ts(t'rletekkel lg,&zolták, hogy ez a hé-
to69 ólvezhetű. íla ezL a kózáp,stí réteget a fclsőtőt úgy le-
lrtltng elválrrszlitní, ,lrogy serrr az ,rl§ó réle,g, senr a [árt}-a
rtem lenne ,nro6;lr,olytrratva, n" k(iztilrső l,éteg hálra,n fr:gyasit-
tr,ató lcnrre. F]s a, m{ivelet *zonllan gyrrkorla,tila,g nern vi
lrető kt:t*szl,ü1.

.r1 ntustárgáz jelrlrrlótór* tárnpon,tot, ird a víz színe és
sraga. Á gyanris vizet r,uinrlig tot ke.]l íőrni, a,ktiv szénen
rit kgtl §uűrni ós a *.rűrlciet, o1;y <irá,ig állni kell hlrgyni.

Ve6yi ílton Eau de Javellcl, vagy cltlr rilrrrinrrai gáz.-
rnen*tesítlreíő il vizn nly lrrúdrltr, tlogy egy liler vízhez 6-*7
t:crn-í *duni<. Gáz,nrerrl.elsíiés utírrr a, víz rrrég kissé íok_
lta,gy,niir"szagú, de rná,r nyugrrillia"rr óli,eztiet(í lcsz.

Áraérrt;,r,rt,írlrrrú r,együlctt0l t]l]él§ezett viz felfózés utiitl.is okozha.1, nlílrg,t+zós,l;. Iiv vizet rnr:stlá.sra serrr leheü hasz-ntlirri, mcrt,. Úrzéketry llririttt, szetrlnn, öblögeiésnól a száj,
ga,rai riyálkahártylijful visz.ktrtt.i. égr:lti fiijLtalorri:rna,l jírró
Fyulllr,lá.L rtkoz.

Ltlwizitte:| fertőzöt{ viz sern,micsotr.* setn lrasz.rrál}ra,io.
_ Ilrirr.É;izokkal frrrtőzijtl élelnriszerek frrgyasztlratóságát,
illetőteg forrtos tudrli, trrlgv a,z éitllrniszer sók vizet tar:ial-
l11{ir,-e! vínsy vizhen §zegéíly.

Ár oltibhiekttél a ltarcgÁzok solrkal mólyehlrr* hatol-
r}.{k, itz uíóblt *knril ;r lta,táls irrkátrb felületi.

A r,íz;bett grr,zdag úlelmiszcr.ek ezért,, íl ha,rcgáz jelleg.
zet** lizagli.t ;ok\ttl .l<ifttjcz*ttebbcn és hosszab}r ideig tar1-
il.h 1ncg,,, rniórt is* kellerrret]en ,szaguk és izük mia{t ne,m
rilvez}retők.
_ Fqgyrrszthatixág tckitrtetó}:orr tudni kell, hogy rnilyen
hirrcgá,zl, trr,rt:r,lmaz az élclrniszer,

A íttjtti" és körrnyezíető lrarc${ázokka,l fertözött élelmi-
sterek kom.oly voszély rrÓIkül íogy,aszt}ra,tók. A foszgón,
i)efiirny{€ gy,Or§an elbornl,ik, lratásialannÉ r,álik és imint
íz1,ont<i, c.sak. nz ólvezlretősége,t csökkenti,

Kornoly veszélyt jclerrt azortlra,n a tlustárgázcseppck-
ktll, tz a,r,zéntartalmír vegyületek,kel és n, vizben nerri ol-
<,tridó irlór,pikrinne! rnérgezett, élelmiszerek fogy,asztá,sa.

.! leölt líllat még trlig kihűlt, hrisa, á,ltalában a rtrrleg
4u*, a jobtl feiszivóképcssé.,g következtóben harcgázokbói,,
tltttstltl,gázcseppeltltől solika,i tö,bbet vc}ret fel, rnint ,a ki-
hiiít tis fa,gyllszttl1,1 llús.

l\ tej, zsírtartnlmáná,l fogva," ará,nylag hosszít időr| át
nlrgyobít nttln,rryisó.gű rntrstárgázeseppet' t,art olrlaíhan,
nnélkiil, lr,ogy *, vogyület elbomlana,

Á tejlrc cseppent nus,tárglrz legnagyobb része az edén,v
rrlilp jilrrr süllyerl, rázri.*nál azotr.l,lan feloltlóelik a cseppek
,,g1, rószc.

í)t. ,.30 cclir tejbrr cscppetrtett 1 ccm mustá16ázból, eró-

,4radu Ist.t.átt

?0

,lapán itkolás gytrmskck gázvédellni gyahorlaiai
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Pagodák a
Jade-Fountain
Lözelóben

A veszó[yt utólag sokkal inkább érczhetjűk, rrrint akkor,
mikor ott utizunk a veszélycs helyeken. Ha ma visszagondolok
erre a kírrai útra, megborzon5ok és nent hiszem, hogy i5*61 *..-
nék rá vállalktrzni. Óriási kónnvelműség volt részünkról és a
könnyelrniiségünknél talán c.sak szerencsónk volt uagyobb, hogy
kiilöniisebb baj nélkiil mcgúsztuk a sárga birodalmat.

Kína mindig bizonytalan volt. cle kiilónösen most bizonyta-
lan. Forrong az cgész. ország. cgy na51, ka<rsz a mai Kína, rncly-
ben még az. idevalók scm ismcrik ki magukat. 193O nyarán-val
gyunk, Nerncsak a .,hivatalos" polgárháború tart a déli ls ószaki
nép között, hanem megszámlálhatatlan az egyéni vállalkozás.
Má Kínában számtalarr csapat alakul, megannvi tábornok vezc-
tése alatt. A cél külónbözó és mógis ugyanaz. A kínai elnraradt
törncgcknek nincs elviik, egész vllágnézetük a megélhetésben nrerül
ki. Ha tehát zsoldot ígérnck. akkor harcolni is sz.i,esen elmegy,
a kis fizetésen kívül a zsákmírnyolás lehetósége is tccsegteti. Tcr-
mészetes, hogy ei a kqtonaság nem megbízható, a tábornokoknak
ügyelniók kéil, mert ha az ellenfél több zsoldot íizct, csapataik
minden lelkifur<lalás nélkül átpártolnak i,s ott folytatják a har-
cot. A tábornokok sem egyformák. Van köztük, aki elvekért
háborúzik, van hazafias és fanatikus is, de nagyrészükrrek a
háború csak jó üzletet jelent. Gyözelcrrr esetén hadisarcok, rlj
területek" nagy zsákm{ny jut osztályrószül. A harc kimenetelé-
tól függetlenül mindig megvan a rablás, rekvirálás és foglalás
lehetősége. A kínai cs7patok még a legszegónyebb népen is bc
tudnak valamit hajtani.

* Részlet §ulkowsky Zoltán ,,Mótorral a föld kórül" címü
könyvéből.

lgyekeznünk kell távoltartanunk magunkat nemcsak ar ésuak-
déli frontvonaltól, ha.nem minden csapatállomásozási vagy fel-
vonulási helytól. De még jobban kell vi6yázrrunL, a banditákra"

A zavaros áIlapot íolytán megsokszoroso{ott a kinai bandi-
ták száma. A jól vagy rosszul felszerelt csapatok köréből renge-
tcgen megszöknek, mindig akad egy vezér" aki összetereli a szö-
Levényeket, bandák ala|ulnak, a bandák gyakran több ezer
cmberból állanak. Ezek a fegyveres bandák mennek Kina végte-
lcr1 területén, keresik, hogy hol lehet valamire §zert tenni, rabol-
nak, pusztítanak, falvakat és városokat dúlnak fel, gyilkolják az
emberekct, rabságba viszik az clfogott i<legeneket, clhajtan3k
minden éló állatot és clvisznek magukkal mindent, atni csak e'l-
vihetó értéket jelent.

A banditák Kína minden vidékén f€ltalálhatók és a népes-
rég nem tud ellenük védekezni. A jelenség nem szórványos, óriási
pusztításokat jeleznek Kína úgyszólván valamennyi tartományá-
ból, kúlönösen a közópkínai Ho-Nan, Ho-Péj, Hu-Nan és Tyann-
§zi tartományokból. T'yann-Szit kommunista jclszavak iiriigyével
tárnadják a bandák, védelem nincs, az idegen fartományok kom-
munistái is ide ózönlöttek. Még ma is birtokomban van a hivata-
los ielerrtés a tartományi terrorról: a bandák az elrqrllt néhány
hó folyamán a következő ,,credményeket" ér,ték el: .17.000 ház
clpusztult, 87,000 embert megöltek, A kár pén7ben, vagyis amit
elvittek 214,000.000 r1ollár. Egyedül egy tartományban! Élet- és
vagyonbiztorlság csak a na'Ey városok falai közt található, aki
tcheti, odamenekiil. de még biztosabb menedékhelyet nyujtarrak
a va6yono§ kínaiaknak a tengerparti városok idegen zászlói-
§zállnak a hírek ,rzájról szájra, de biztosat so}ra senki sem tud
nekúnk eliíre moqdalri. A fchérek, a misszionáriusok nagyrésze
is Hongk<lngba va1y Sanghájba menekül, cgósz megyék vannak,
ahol rahlóvezérek uralkodnak,

A .,törvényes" háború folyik, az eredmény azonban aszerint
váItozik. hogy'délen. va}y északón olvassuk-e'a lapokat, Csang-
Kaj-Sck vezeti a dóliekct és egyéniségc működésóvel egyiitt hatá-
rozottan sokat ha§znál országárrak.

Maga a harc a mi felfogásunk szerint természetescn nem
olyan kómoly, mint egy európai háborrl. A felszerelés kezdetle-
ges. a kiképzós cgószén primitív. Városokban tátjuk a ka_tona-
sógot, scrraikban alig lehet egyforma őltözetet vagy cgyfor_mtr
felszcrclést fclfedeznünk. A púskák nagyrésze a mult szízadből
való. a sok fíz-tizenkét éves gyerkóc alig bírja cipelni a nehéz
fe5yvert. Nagy fegyelcmról nem lehet szó és a katonák még
eg|szerre sem tudnak lépni" Mezítláb vannak és gyakrarr ernyő-
jiiket is viszik a ,,lrarctérre", Nem tréfa az, hogy Kírrában esó-
ben nincs háború. Á kínai nép irtózik az esiitől, ha nagyon esik,
nregál| rninden munka, a hivátalnokok nem meunek a hivatalba,
a g,vcrekck sem jírnak az iskplába, az üzletek nem nyitnak ki"
rlrcrt scnki sirrcs a város utcáin. Ha valakinek okvetlenül ki
kell rrrcnnie, egy tépóst sem tesz hatalmas ernyóje nélkül. Már
most hogyan lőión a katona, mikor neki az ernyőjét is tartania
kell?

lJtunk során szomtrrú falvakat is érünk. Ha tátjuk, hogy üre-
sek a házak, vagy óppen füstölnek és üszkösödne}< a kunyhók, ha
rrem látjuk a disznókat, nincs baromíi a kertekbeh, akkor tudjuk,
hogy itt már valamclyik, banda elvégezte a do|gát. A füstölgó
ropok negmutatják, lrogy mikor járhattak crre, a lakosok pedig
azt, hogy milyen irányban vonultak el.

Rettcnetes az érzés, mikor ilyen állandó bizonytalanságban
kell utaznunk, hozzá a kimondhatatlanul rossz és gödrös utakon.
Nagy távolságok követkcznek, ahol csak a keréknyom az irány-
adó, vagy ennek hiányában iránytűnkre ós rossz khrai térké-
pünkre kell bízni magunk4t. A térképünk is kínai, A városok
neveit nern is tudjuk elolvasni, de irányurrkat bejelöltük és kér-
rlezósftödésnél elolvastatjuk a helységek neveit és igy valahogyan

, útba irányítanak,' Nari-Ninn. Szun-Csóu és Vu-Csóu az első útvonal. Nan-
Ninn az elsö 

'nagyobb 
város, Ha ilyen kinai városba bele,csöp-

penÜnk. nem is tarthatjuk a kínaiakat annyira elmaradottaknak-

A kínai nagy íal Peking közelében
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Á városaikban majdnem minden megtalálbató, ami csak város-
lran szokásos. Első igazi nagyvárosuk pedig Canton, amit Dél-
kína fövárosának is §zoktak ocvezni,

Kuann-Csóu, azaz Canton igazán meglep. Látunk egy 800.000
lakosú, ícilett és m<ldern várost, ahol vajmi kevés az idegen és
ahol mindent a kínaiak saját maguk alkottak. Nyolc-tízemeletes
hotelek vannak a lcgmodernebbül bereodezve, villamo§ va§út
kózlekedik a városban, de azért minden Kína és kínai marad.

A kinai városok olyan tarka-barka képet nyujtanak, hogy
az idcgen szem méltárr elcsodálkozhat. Kínára ós a kínaira a leg-
jellcmzőbb szó a ,,sok". Sok van mindenból, de fóleg emberból.
Az óriási birodalom iiíöd,íél^száz milliónyi népe zsúfolásig meg-
tólt mindent. Sokan vannak a falvakban, állandóan sok a nép a
városok utcáin, sok az üzletekben, z§úfoltak a vonatok és a
hajók, sokan élnek cgy-e6y bárkán vagy csónakon is, A váro-
sokban nem látjuk azt a nagy szegénységet, aminek a falvakbarr
voltunk tanui. Igaz, hogy Dél-Kína még mindig jobban áll vala-
hogyan, mint az északi részek. Az óriási íorgalom és a jó üzlei-
merret mintha inkább egy bizonyos jólétről tcnne tanuságot. A
kcreskedók meztelcn felsötesttel üldögélnek apíő üzleteikben,
vevó állandóan akad bóven. A kínai fejtett kereskedelmi érzék-
kcl rcndelkezik ós nagyszerüen ért a keieskedelem nithdeÉ ágá-
hoz, amit az is bizo,nyit, hogy az e6ész Keleten kereskedelmi téren,
a kínai az uralkodó:

Feltünö, hogy kevés cégtáblát látunk. A kiakasztott ruhákon
klvül zászlók lobognak, ezekclr a zászlókon vannak a ,bciűk, cég-
ftlírások és reklámok. z&szlókol hirdetnek mindent, az alkalmi
árut éppen úgy, mint a színdarabokat, hajóindulást vagy az
étlapot. Fontos tényelő a zer'e is, MinéI gazdagabb egy üzlet,
annál nagyobb zenekart szerzódtet, fülsiketító módon igyekszik
cgymást trllharsogni az úzietek előtti sok rezesbanda. A melódia
nem is fontos, irrkább az. hogy minél hangosabbak legyenek. Ha
belépünk az üzletbc, azonnal feltűnik a nagyszámú kiszolgáIó-
szemé|yzet, Á kis üzletben, ahol alig tudunk rne6fordulni, leg-
alább három ember szolgál ki, nagy üzletckben tucatsaámra sza-
ladgálnak a segédek. Oka talán az olcsó munkaeró, de még inkább
az itteni egé§z üzleti világban dívó betársulási rendszer. Az íj,
modern üzletek kivételével Kínában sok a segéd, inas, eladó nem
kap fizetést. Amint valaki belóp egy céghez, már mint társ sze-
repel, van fizetésc és még sincs, ami rlgy Értendó, hogy járulé-
kait nem veszi fel. hanem benthagyja és bcfekteti az üzletbe.
Megkapja ezzel szemben napi ellátását, jár valahol egy fekvő_
hely is részére, pénzre tehát nincs szüksége és kerescte al iúzl.el
tókéjét nagyobbítja, bentlévö pénze arányában pedig a haszon-
ból is részesedik. Humoros a kép, mikor látjuk, hogy a sok társ
mcnnyire ellenórzi egymást, egyik sem bízik a másikban. Amint
hallatszik a ka§§za csengője, hárman is odaugranak és nézik,
hogy mennyit tesz be és mennyit vcsz ki az üzlettárs.

A nap két szakában hiába térnénk be az üzletekbe. Ez az
cvés ideje, délelótt tizenegy és délután öt óra felé, Az üzlet
közepére egy nagy asztalt helyeznck el, körülülik valamennyien,
a szakállas öregek és fiatal inasok egyaránt. Az üzletajtó nyitva
marad, de nincs az a vásárló, akit ilyenkor kiszolgálnának. Ha
valaki betéved, ügyet sem vetnek rá, le6feljebb figyelmeztetik,
hogy jöjjön késóbb, mert most evésidö van,

A kereskedelemben egyetlen más nép sem tud a klnaival
versengeni, Ü6yesek és siámitóak, igénytelenek és kitartóak,
minden háború, lelketlen banditizmus és vérengzés ellenére a
kereskedelem rendületlenül halad a ma6a útján, Az ósrégi kínai
cégek bccsületcssége közismert az egési világon. Kónyveket alig
vezetnek, nincs írás, nincs pecsétes nyugta, nincs szerzódés és
kötelezvény, de szent az adolt szó és ei,z föbbet ér náluk minden
írásnál.

Az üzlet\ világ színes élete reggeltól estig tart. A titokzatos
alku az utcákon is folyik. Az alkut azonban senki sem hallja.
Az üzlctfelek b{i kabáiujjaikat érintik össze, ujjaik különböiö
jclzéscivel_ alkurloznak éj-egyezkednek, serrki se6 tud3a, meny-
nyit kért és mcnnyit kapott-á kereskedő árujáért. Egy-ujjnak-a

Kína. UJ tlt Peking közelében. Igy akadályozzákmeg a gyor§bajtá§t

mutatása lizet, szár'al, vagy ezret jelent, a be5örbített mutatóujj
9, 99, vagy 999, az eg,y§zerre kinyujtott kisujj és hüvelykujj 6,
66 stb. Aki nem tudja kínaiul a számokat, ujjaival éppen úgy
vásárolhat, mint a kínai.

Világos, hogy Kuann_Csóu és Nan-Tyinn érdekességei szá-
munkra sokkal többet jelent, mint akár Hongkong, akár Sangháj"
Ott az idegen bcfolyás órvényesül, míg itt a kínaiak százeztei
közt alig látható elvétve egy európai, Mégis hatalmas, széles
körutak törik át a házrengeteget, Otthoa úgy képzelünk el egy
kínai várost, mint ahogyan a moziban látjuk: csupa apró siká-
tor. elnyomorított lábú nók és hosszú copfos férfiak. Ezzel szem-
ben vasbetón palotákat látunk, nagy autobuszokat, fényes üzle-
teket, villamo§t, automatatelefónt. Látunk sikátorokat is, nagy
ritkán még felfedezhetünk kislábú nót és néhány copfot, de a
nagy város ma már sokkal inkább európaias, mint kinai. Bizarr
keveréke a régi és új Kínának, Á sok modern dologban meg-
maradnak a kínai tulajdonságok. Némelyik nagy üzlet annyira
sötét és piszkos, hogy féIünk belépni, az utcákon pedig állandó
az igen vegyes és valódi kínai tömeg, mely egy pillanatra sem
hagyja elfeledtetni, hogy mégis Kínában vagyunk.

Shameen sziget Kuann-Csóu európai ne6yede. Itt laknak a
japánok is, de a háború alkalmával kitelepítették a némcteket.
A kis sziget európai koncesszió, nem is tanácsos európainak
máshol laknia. Mint egy eródöt, rlgy veszik körül a drótákedá-
lyok, csend és nyugalom honol, angol és francia rendörség, angol
és francia közigazgatás. A két kis híd na6y vaskapuinál állandó
órség áll, a kapukat este kilenckor bccsukják, kínaiak éjjel nem
is jöhetnek a sziget területére. csakis az igazolvánnyal ellátott
szolgák. Géppuskafészkek és ágyúk védik még a szigetet, a drót-
akadályokba nagyfe§zültségü áram vezethető. A sziget tehát ,,be-
vehetetlen", amit igazol egy két éve történt általáno§ kínai táma-
dás meghirlsulása, viszont ki tudja, mit fog még a jövó hozni?
Európaiak részéról Kína minden részén indokolt az óvatosság..

§egyveres lázadás vagy kisebb forradalom Kuann-Csóuban
sem ritkaság. A lövöldözések után láthatjuk az utca halottait.

Ahol csak vtz, lolyó vagy tenger van a kínai városok mel-
Iett, mcgtaláljuk az ,,úszó várost". Kisebb és nagyobb bárkák
eztei a vizen, örökösen egy helyen kikötve, nagy csomóban, szo-
rosan egymás mellett állnak csónakok, bárkák és hajók, Egész
utcákat hoznak Iétre, a bárkákon üzletek is vannak, éttermek,
raktárak, megvannak a7 {r9zó piacok helyei és folytonosan köz-
lekedik a sok árus, kereskedő és szállitó. A legtöbb bárkán kis
házlk6 a család lakása, ott élnek, sütoek és fóznek, halásznak és,
kereskednek. Á kisgyermekek, mint a gályarabok, hatalmas vas-
golyóhoz vannak láncolva, a golyó biztosítja óket a vlzbeesés
ellen. A városaak mintegy ötödrésze a vizen él, nagyon sok kíuai
ott születik a bárkán, ott hal meg és egész életében lábát a földre
nem is tette,

Peking cgyik utcájaPeking és 'fjencsin között

--*. j,- -.:"q.:]-5;-]_:_]^_ií_|,t | 1



4

}lIRÉK
Flxyelem! A t}lárton-léle level§zölapokat

ncm a Magyar Cserkósz adta kl, hanen Már,
toí L{to§ lestőmllvészl {Címe: Iludapost,
ll., Marglt-körút 3l-"33.)

A l?. oí§zásos őrsvezetől tdbort iipri!is
9,*.t4-iii rendezi tnc§ a Cscrkószszövetség.
llészletcs turl,rrival(lk ,a c§irpatOk cinrióro ki-
irüldtitt lrülön körlcvéltben talá,lhaitik lne g.
Jelentk,ezés határideje; nárci,rrs 20.

A 30. sz, Ilollós Mátyás budapestl cscs.
ko,be!óben irmmár ó óve müködik az arl§ol-
magyát órs, szoros kapcsolatot tartva fenln
a wemtrleyi 5. sz, an§ol cseíkészcsapattal.
-A iente.lnlitett angol cserkészcsapat egy ré-
sze elörc!átható}ag a nyár végén meglátogatia
csapatunkat, hogy 8-"10 napra volünk közös
táborba szírlljon Dobogókőn. Néhány kedves,
romantikus, cserkészólmórry ekben gazd,ag nap
vár reánk ez a.lkaklmból. Midön a 30. sz.
tlollós Mátyás cscs. erről értesíti az érdek-
lódóket, felha,sználja az alkal.rnal arra, hogy
;a cse rkésztársadralott,lb.an ö§szciogla a,L esu-
mével rokonsz,envezö,ket. Felrkéri a.z érdeklő-
dőket, hosy nárcius 23-án, este 8 órakor a
c§apat otthonában (Magyar'I'urista Egyesület
helyisésében, Budapest, Vlll, Józsei-utca 23.
itil,dsz,i:nt) megbeszélés céljából megjelenni
szíveskedjenok.

Váci slketnóma c§€íkészek házi ünnepsége.
Da,rabos szavakkal, de meleg szíyvel köszön,
tötték íel a váci o,rsaá,grls sikctitéma-intézet
cserkósznövend,ékei parancsn()kukat zse,mbai
Ferencet, ab,b(ll az alkalornból, hosy a Kul-
tusz,ínüniszter úr, lross.z"ú évekerr át végzett jó
munürriliáért olismerő oklevélllel tüntette hi.

Megilatódott szavak kísérotében vetto át
az iinne,pclt a csapat szervezőtestület clnöké-
től, §zent,syörgyi ürrsztáv int. igazgatót(il az
oklcvelet,

A házi ünnepségcn a Kerület elttöke, Sent-
scy A]adár, [.lipcst város ny. polgár,mcstcre
is lésztvett.

Tömegbólyegek, régl levelezések, bélycs-
gyflttemények vétele, eladása, c§er9.
Szllácyl Béla bélyegLereskedö. Budipe§t,

Iv. Ko§§üth Lato§-utca 7.

ld. Krónó Alapog elöadása a tllagyar---
Longyol §serkószkör ünnep§é8én, szombattln,
íebruár 26-án, Magasszinvonalú ntagyar-len-
syel barábsági ünnepség színlrelye volt a
cserkészkör e!óadóterme, ahol id. Krérnó Ala-
jos, Clropin: Letrrgyel muzsika, lersye] Iélek,
leneycl löld oí]ílen tartott c}öaüst, amelyet
Ohopin szemelvényekból vett müvészi zon-
sorajátékával Krónró Alajosné, szül. Chom-
ranska olympia ú,rnó egészitett ki. Ez a nem
*nindennapi témától tartolt előadás elvitte a
hal}gatósásot a lengye lélek, művészet leg-
rejtettebb, legszebb kincseilrez és kii]önOs
jelentőséte, hogy 2 év ílta ez 25. elóadása
id. Krémó Ala,iosnak, amelyet a magyar-len-
gyel kapcsolatok szorosabbá tétele céljából
tariott § rnindig nagy sikerrel. A műsorban
méc lencyel cserkészdalok szerepe]tek ma-gyar c§enkészek eJőadí.sában. ugyancsak
nagy tetsaést aratott Krémó Alajos vetített-
kópes előadása is, amikor sze,münk előtt meg-
elevenedtek a ko,rrrrányzó úr lengyelországi
ilátogatása során !ezajlot,t íogadtatá.sok, íény
é§ bensőséges szcretet, amely körüIvette
Naí{ybányai vitóz Horthy Miklós öfő,méltósá-
:gát, a te§tvéfi l,engyEl n,emzet ré§zéröl.

Az ünnepségen -rnegjelent nasyszámú kö-
zönség soraiban ott vcrlt gró.f Micie}ky Kazi-
,rrir, a lengyEl követ§ég üsyvívőie, Chom-
ransky Marjan katovice íendöríötanác§o§, az
ottani Masya,r*Lsn&yel c§erkószkör Magyar-
országon időző országos vezetóje é§ még több
társadalmi kiválósá.§,

A budapestl §. sz. K. E, C. cserkészek ,,vi-
dám íarsansi ktxnódiát" rendeztek,

A budapestl §zent Wladlmh o,rosz g nigráns
cs,er,készc.sapat öregcserkészei iaí§ang,i e§tét
ren deziek.

A rzegodl 82. §z. Zíiayi cscs. cserkészün-
ncpélyt íelrdczíit.

A rákokozó dohányzá§. köztudomásrü do-
log, hng}, kátlarrryszármazókokkal már sike-
rült klsérleti állatokon rákot okozni, A dohÁny
égésénél is keletkeznek kátránytermékck s

^1 
vezetttl dr Roífó egyetemi t,anárt, a

buenosayresi rákkutató-intézet isaesatóját
arra. lrogy ilyenirányú kísérleteket végezzen"

'föbb tudoIná,nyos lap loslalkozik vizsgála,
tairuk eredrtrényóvel. Ötszóz olyan íéríi rák-
betcget vizssír}t rne g, kikről a íolyamnt a
szírjban jelentkezett. Ezek közül 92 száza]'ék
erös dolrányos volt, a többi 8 száaalék is
d<lhá,rryzott, habár kisehb mértékben. Nók-
nél. kik ritkán dobírnyoznak, sokkal kovc-
sebb sz&jrák íordul elő.

Magyar öislsarok. két év szclr8alrna
hozta össze a képen látható kis ór,sisa,r:kot,
rninden íiír hozott, valami ki,s iárgyat, mindsn
csapatiag úgy érezte, hogy akármi kis cse-
kélysésgel is. dc valo,mivgl fe|tétlenül. ha
mással netn, egy bugylibicskával hozzá ke,trl
járulnia az. ör,sisarokhoz. Örsisarok, de nem
azért, rnintha csalk egy ótsnek lenne joga
azt használni, ,hanern mert kedves. családi
je|,1egtj m,iatt az őrsi összejöveteloket az
otthdhirak ebben a részében tartják. A kula-
csokat, tsrltrjket, tányérokat és méc más
dtszltő tárgyakat a mozgótáborok, nagy-
táboro,k alkalmával gyüjtötie ö§sze a o§a-
pat, a zászlótartó a sarokba pedig már ön
ként kínálkozott, A ,ládákon és nz asztatoü
látható ro,ngyszőmyegek még barátsásosabbá
tették a sarkrrt, 223. sz. P. L. Sz. cscs.

,,A magyar csorkészet útja"
c, karácsonyi mellékletünkben a rnegiclenés
trtán néhány hlbát iedeztünk iel. Ézeknek
helye,sbitését az a}ábbiaktran közöliük, htlsy
sajá,t példánva.ban a, szüksé§es javításokat
ki-ki végrehaithassa,

A 6, dlídal utolsóelőtti soíában Vlll. ht-
,lyctt: IX,

A 15, olrdal,trn a ,,]'isztképzés" 7. sorábart
Szepesi helyett: I(aposi,

A 3.5. o1dalon a ,,Oyertneknyaraltatások"
ó. sorában 20 helvettl 20,0l|0. Ugya,niti a
tnásorlik h,ekezdérs utoLsó sorában 3l00 he.
lyett: 2000.

30. tlldakxn: A svájci ne,rnzetközi cserkész-
veíseny vá,ndordíját véglegesen ne,m a ll-es,
hanon a l?. csapat nyerte rn9g.

42. oldaltrrr: A versenyen a tl, Bocskay
c§. é§ 12. VIII. R. cserkészcsapat cserké-
szei vettek részt. A iábor parancsnoka dr.
Mtrlrrár Frigyes, a veí§enyc§apat vezetóje
Kovács Oyula volt. A 12. sz, Vlll, R. cser-
kész,osa,pat jítlö,re nvcrte mes a küliöl,diek
részóre kiítt versenyt s ezzel a 25, &s 1t.
cserkészcsa,patok e}óző évi győzelmeivelvég-
legesen Jllagyarországna,k szerezte meg a
vilndor,díjat,

A 44. old,akln Ez l93l. év esemÉnyeihez
ígljegyz,endő: Nemzetközi §§erké§z e§zpe-
rantó tábor vdlt a Hárshegyi Cserkészpark-
ban kü,líö}di c§efké§z e§zpera.nti§ták rúszvé-
teléve|].

Az 54. oldarl utolsó sorába lreira,tldó Bren-
ner 'l'ó,bi6s rreve.

Az §5-56, olda|,on az ,,Életmentők név-
j,esyzékében" helyesbltendók: Böröcz,lettő
570. csak ítsava végzett tn,enté§éít nyeít€ cl
a kitürrte,üést. 0riskovits Lajos 1l2" helyott:
üreskrlvits Lajos ?l2, flrrrstb helyett: tluszth,
Korsár ,helyett: Kozsár. Kutucz helveit:
Krausz. Kaács hclyett: Kovács. Nasy Arpád
244tt. helyett: Nasy Arpád 248, azori helyett:
özora. Rezmann helye{t: Re,itsza,m. Riitcr
helVett: Rittler. Szilássy helyett: Szi[vássy,
§za,bó Oyulta 13ü. helyett: Sza,bó Oyttla l50.
Széles lstván 853, csak ,egy§zer nyerte ela tkitür}tetést. Szkl,adárryi Miklós helyett:
Sz"kladányi Vilrnos. 'l-öbbször nyeriék el a
kitüntetést: Cserba Cyiirgy 560. négyszer,
dr. l'i.náczy Ernő 2, ö, kétszer. Massány Ti-
bor 4. kétszer. Sz.,üsz Cyörgy 2. ő, kótszer.Ar 5á*56. oldalon az é.letmentők név-
sorába beíran,dók més ae alábbiak: Bathó
Zoltán, 877, §z. cs. cs. elsósegélynyujtásétt,
Doskár Ferenc, 32?. sz cs. os, úszvamen-
téisért, Farkas Sálrrdor, 666, sn. c§, c§, meg-
vad,ult lovak mesfékezésé,ért, MigályLászló,
90/ö. sz. cs. cs, úszvam,e,ntésérl Rácz Ernö,
560. sz. cs, cs. úszvamentésért, dr, Szabti
Zrfltán 764lö, sz, csl cs. úszvamentésért
kapták meg az élBhnentő-kitünteté§t.

Az 57. <rlidallon ,,I'chLérszarvas érgm 1933"
felsorol,rásból iec,hnikai <rkokból kirnaradtalta következó nevek: Áldásy János, Oóczy
Laúos, Lecsm,éri Hajd.u Tibor, I,nce Péter,
Kain,berg Ottó, Partagh 0yu,}a, Sza,bó Ká-
roly., Wiesand §yuta, valarrnint a §zoúnbat-lhelyi és sopr,oni csendőrség vezetője. A
,,ltehérszarvas énmet" ngm 2§6. haíe;n 230
cserkészvezető stb, kapta m,es.

Az 59, olrdalon ,,Mit úryujtott a magyar
cserkészet a vi:lágcselkészetnek" l0, pont"
já'ban ,,a ríymai katolikus egyházi" helyett;
,raz eqyházi",

az or§zágos órsvezetói táborra jelerrtkezós határidejétöl ! Ha T'i még nenr
jelentkeztetek, kérjétek meg a Parancsnok urat, hogy március 20-ig
adja postára a c§apat jelentkezésilapját. A tábortudnivalóit március lj-án
küldte ki a Cserkészszövetsóg e 're esapatod Parancsnoksága cimére is !
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Magao kltltntgréc é*re í' a rragriá. Csgrkóczrzövgltrógct
A legmagasabb magyar sporthatórag, az 0rozágor Tcst-

ncvelési Tanács legptóbbi ülésén, huszonótóves jutiileuma alkat-
mával, elismerő oklevéllel és aranyéremmel fejezte ki elismeró-
oét a Magyar Cserkészmozgalommal szemben. Dr. Xslcmcn Kcr-
aő, az O. T. T. clnöke meleg szavakkal méltatta a magyaf
csérkészmozgalom müködését s az ű1 negyedszázad küszöbén to-
vábbi ,,jó munkát" kiván mozgalmunknak. Dr. Papp Anial or-
tzágos elnök meghatott szavakkal köszóntc meg a nem várt ki-
tüntetést s hitvallást iett a cserkészm,ozgalom valláserkölcsi. haza-
fias testfcjleszió útjai mellett.

Az oklevelet és aranyplakettet a budapesti Cserkéslházban
órzik meg.

l;
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TUDOD-E, hogy az időjórásnak
nemcsak az embereh hetléIyére, hanem
az embereh egészségére is nagy jelen-
tősége van.

T'IJDOD-E, hogy a tróPusok alatt
annyit emlegctett terrneszhangyák a
némeltlr szági H ambur gban is megjelen-
tek? A legielsőbb bí.róság táaíűtéséneh
ahnájában egy munhás habátiát rá-
dobta egy mbreuí,tő oszloPra, mire tlz
oszloP dirabohra tört széjjel, hiderűlt,
hogy a 40-50 fokos állandó rnelegben
re jtélyes mód.on behurcolt termbszeh
nagyszerűen szaPorodtak s máris nagy
hárt rlkaztak,

TUDOD-E, hogy nagy kárt okozha-
tunk azzal, ha fénykóPezőIencsénk ob-
jehtíajét ujjainhhd meg|ogjuk. Az uj-
junkon leuő zsirq,ú.éh és izzarJtság a
lencsén homrályt okoz, mely a |ényt
széjjclszórja s a legjobb negativanya-
gon is |ényudvar helethezik,

TUDOD-E, hogy nemrég,iben az
Áral tótóI délre elterülő siuatag felett
10.000 birkát száIlítottak rePülőgépen.
A háromórás légi út olcsóbb aolt, mint-
ha az 500 km úton,saját lábukon hai-
tottáh aolna az állatokat.

Eszperantó cserkészgyü|és és lábotozás
Ansllában. A Cserkész Evperautista Líga
az 1938. évi tábqroaás lrrelyett évi syü!ésó-
vel kapcsolatban a ,lon,doni eszperantó világ-
korgresszus alkalmából London}a,n, a híres
po}gármesteti csapat (The Lortt Mayor's
Ovn} otfhonában tart talá,lkozót, A részvé-

te}i díj dijtalanr éíkezési kölisés köriihelűl
3íl shillirl,{ júl. 30-aug. ó-ig, a ,lrott{ressz,us
taílamára_ A csapatohhon ,kózel van sok
hrí,res }oo.do*i épülethez, ,l*y az e§zperantó
ny€trvet í,e,}hasanálva, testvári körbe,n le,lrc{
majd mogisrnerni az an§rri fiíváros srrk rleve-
zeiessfu,ét, Utána a keleti tgn8erpartolr,
tnswioh viirosban lesz táboroz.ás. Entrck
iR}tsó.,{" 20 shilJinL. Érdeklódők lrjanalt:
l,eona,rd Sy,mes, az előkészítő lr,izottság tii-
&Ára clmé,re. ,,]'anla,1lon", The Meadows,
tdarnirorouglr, 14*1, §,ngtia.,I{ósztvev{ik ie,
lcntsék ezt a {Jse.rtkész Eszperantó Könr,ek is.

Nagytalrl üyula emlékiapos hadna§y, t,b.

cserkészparaficsnolr, a háborús Il. oszL ezüst-
és bronz vitézsógi érem,, Károly csapatke,
teszt, sebesülési órem, háborús em]ókérent
és a cserkész élr,etrrnen.tő kitü,ítelé§ tutraúdo-
ntlsa, iolyó évi március hó l-ón, harctéreil
szefzbt' síriyos bctegségében; keresztényi tü-
lelemmel viselt hosszú saear,vedés uián visz-
szaad,ta lelkét Teremtójónek.

Azok, akik is,rneriék, örökkó mosotycó.
mindic derús kedélyü cserkész bícsit, r*eg-
csotiálták hi]retetlen lréketiirését, ameIlyel
súlyos betegségét vise}te. §zorrrorúságunk-
ban virgasztaljtrn az a tqdat, hag§,
Oyula bácsi, a ió cserkészhez bíven .,haza-
ment",

Ylcyázó lmre, a ,kispesti 95. sz. l-ehe.l
cserkészcsapat segédtisztje rr|ég az ósszeT
húnyt ei. A csapat hűséges facia emlóhére
a napokban elhelyezték lényképét a c§eíkó§z-
otthonban. Emlé&e. példaadása legyeü áldott.

ftnn 0serüei gxpOdició
A Magy11 Cserkész $naországi óserilel

expedlclólára szép számrnal íütottak h§

telentkozések.
Lapüík zárásakor meckezdödött e Dá,

1y álztok leldolgozilsa.
A illagyar §serkész szerkesztösé*e

a klválasztóblzott§{g §líökéül dt Panp
Antal országos elnöf, urat, taglalul vliéz
Faragó Ede országos YezglöLl*zlet, |(olozs-
váry Béla országos vezetötlszt}elyett€§t,
dr §ztriliclr pát, a ,l}tngyar cserkész
szerkesztőiét é§ gról Tel9kt Lá§zló kül,
ügyl vezetöt kórte lel.

ltz ő§erdol expedloló eseniényeiröl
állandóan tálékortatíl logiuk olyasóin-
kat.
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§altó alatt,JÁTÉnros I(ÖNyy Ú.r ilírAnÁ§Á,
§zerke§ztök örömmel vpszik, ha a jól bevált játékaikat a o§apatok vagy olva§óik beküldik
Magyar Cserkész szerkeszt6ségébe.
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üzÉN Az M. c§.

A rzogedl §l9. lz. ,,§rent Oel!ért Püsp61"
csertólzcsapal es+nkószei nagy lelkesedé§,§e,l
lostak a bábjáték mbgtarrulasához. szfortársu-
latuk'rnár nyoh, jól sikerült, bábúbót á,lL A
sornogyi-tebpi gyerekakrpk c§apatjótettkónt
rondezett bá,bszíilhá, ,détutanrt oíy na,§y ér-
deklbdés fogadta, hagy az oprónépból álló
iközönsfu a,lig {drt el a terem,ben. A §z-ent
Oeltlért Konviktí§ üímepélyén, a ny,i,lvános.
ságnarlc elöször. bemrrtatkozott babflc, szintén
rrragy sikert ar,attak.

Pápal 4íó. Z{gonl ií|kes Ketcnen lparor,
cscs. 2.1k lecskg rl- és llászőrre. A íentí kép
ábrázolja a 2. őr,s lec.§kék és az íjászórs
mesalalkutását. A fiúk fáradságos mutrkával,
éji nappallá tévó odaadással dolÉozta}, hogy

Éraeuoao. A Magyar Cserkésc fizet írói
ti§zteletdíjat. de csa,k a rendszeresen dol-
uaxő munkatársari,nalr. tla vatlaki,nek elsö
íráM ,,közlésre a-lkabnas", aklor még a
nyofidábaaű§ eEitt annyi javltani-, §iínitani-
vab aftad az íráson, lrogy}ra tisztEletdíjat
uiahiánk ki é,tte, az a sz,etkesztóséshlk sorlr
javlt6.munkát vészó , tagját fuikább i}tetnó
meg, rnint az illusztds *zeírőt. Mert ió cjik-
ket lfii gyakcjr,lott iollt ernbernek sem kóny-
nyú. De a kezdó ,,közlésre alkalmas" cikkét
M,szryálhatóvá bvítani cok&al rre,}rezebb! -Órsvez€tő. A úú$,ért otságoo őrsveaetöi
tábof tüdfiivatóit máícid§ elsején körlevéI_
be!, közli a §serkés.zrzÖvei§é§ m.indÉn c§a-
patpára,nc§nok§aeával. A íeltéte!ék felől ér-
dekltldj a Patarrcsírok ,útftí!. - (o§zter .tya!
Frrlior olmll re§énye XV-XVtl. évfolyam-
bal ieleni mee; folytátá§o&báí. Kónyvalak-
ban fiom ,kap,ható. 

- Lésottalnl tlitönpróbr
nirlcs§n és neúr is biztoc, ho5y ilyen lesz" A
ielenlbs íeldrolsozás a,tatt álló új próbaterve-
zetbeir a cserkészpróbák a,nya*ában seerepel
az a lfuotra|rrli ismeret, amit a cserkészrrek
tüdniá kel}. fzctfiek az i§nereieknek egy
r&sa! eddix i.{ megvo}t a harrnadik próba
,,Étettnentés, betesápoMs és. eEós,zsógvéde-
lem" című pchüában _- KÖnyvlegyzÉket a
Cserkésasriivetsfu .ls adott ki a ,rnnrlt év
nyaráh d,t. §ztril,ich Pá,l szerkösztésébgn
,,Cser,kÉsz k5qlyvjegyzék" címgn. A ,meg-
ielent cserkész,kiadványrJk mellett a leg-
fon,tmabb cserkészvonatkoeásrl jeltlemnevelö
és szApi,noda,lmi Igiinyveket is isrnerteti, a Ma-
8yar Csorikész iél€hlbsi évlolyarná*aJr
3. spórnának rnellá<letekérrt. Ezt a ,,Cser-
lész tlrönyvjesyzéket" mesjeleúésekor rnfur.,
den c§apat saámára e8y-€gy példánybart
mtckül,dte a GsgrkészszöVets6g. A Magy,a,t
Csenkész jelenlesi év,fo}yarnánaJr 4, szímá-
hoz ,rndl!é,kJetkónt miirden ebfizetór&ntk
rne.g*üldiük a Csorkész.bolt 193?/38. évi téli

"rt 
á*W ás masa§etos te.rviikot varlóra vá!t_

sák. Ett a §z,é,p §poítot a {iútlc összetartá,sá-
vat és lsterr segttsésévol értük eL Összetar-
{ás,ban az eró.

áóesvzékéL Ez is tartalmazaa a te.gíonto.
sabb csgdtész&ia,dványok isrtnrteté*éL
Rovatnatározó kapható mfurden nagyobb
könyvkeresloedósben. Leve.lezólapkórés,ro is-
perteüést és &rjesyzóiket is küld,enek. --lll. Zöldy. Köszöni,iik, közöljük. * Gyeroe}.
naptár. Az 1938. évi Gyenrreknaptár teljesea
elfogyott. Az 1l3ó. és 1937. évi aaonban rnéc
lrapbató.

lllagános cseríéez" Masáno§ cser*ószeket
hErn ismer a Szövetség szervezete. De van
a magángg öregcserkészekaek lciilön c§apata,
dz ItnO/Ö. csapat. Tagjai az&. az öregcser-
*ész*, akik csapatrnürkát íotytatui nem líd-
tak, de tolábbra is cseíkészek (örepser-
készek) ad<anmk maradnl Részletes tudn!
valókért fordulri közveübntil az tffiO/Ö. csa-
Pat parmc§$oksáEához (Budapest, V., Ngsy-
Sándor-u. 6, Cserkészhaz). Minüátt szernűyi
Ós cser&észadata,ida,t is közó}d a paranc§-
údrsá*gal, íre,rt csak ezekrrek ismeretével
ttdját a megfekló választ rneEadrrl
9b2. Tompe §§. cs., L rr|, l. ö(& A cserkésa-
ruha vise!ését a rn kir. beBgymi,rriszter rlr
íz,tfrIlgtz. sa rcrrdelete védi s a íaüdelel
éfteMben az e,xlJrásos cseíkésmrhát csab
az érvényes iEazolvánnya,i ettátottak visel-
he{ik. fla azbnban a cserkészruhaszeríí'jel-
rttrez magfut viseh a, jelmez }ellesét (nern eló-
lrisos cser*ószrulra), használását nem tekin-
t'r,k kihácástrak

Z. il. Darabod kiadásálhoz nem tudunk §e-
gédkezet nyrrJtami

EÉ€r. A Il. osztályú próbát okvetlenül lc,
kell tenni. Örvendetts, hogy már ró'kát is
lóttél, azonbarn elsó a táboroási kész.sfu.

ÉíderÚdö. Rotter Laios cime; Budapest,
VlI.. Mexi,kói-tt 54,

Plntér §áídor. Még syakor!&thn írásod.
Sokat keE olvasni. Küöi máskor is.

§zerolet. kedves ás bensóséges érzelrne-
ket igyeksze| vissz,aadni. A ,ftlr,ma rnéE nem
elés tökélet€.* Általában névtelen írásra nonr
válaszorlu,nk, persze a szerzfi i,nkrynitót me,s-
örl,zzük.

holland csefkész szere§ne levc}ezni otyan
md,gyár cserkéssze,I, aki bólyeset is syújt.
Levelezés nyetrVe: angol, va,sy ira,ncia. Címe:
Pierre A. Mirca, Essenburg§traat 9l/c., Rotier-
dain, flollrrnd. Kora: 23 év,-.+

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK
Jllagyar lö|d, magyar élet. Oazdag kincstár

cz a könyv. Benne va,n a nragyar§ág törte-
neltni útja, e}helyezkedése a kárpátok övczte
föl{On, a rési szép, egész l{a8lyarotszágnar
csoEábtos vállozatossású képe és a ,mai
rna$Yar életprobl,émá,k egyaránt. Érdekleszíió
olvhsmá,ny, ahogy megrajzolia, hogy a ma-
Eyár íóld különbözö tájaí hosyan alakítoiták
ki a rrngyarsa,c különbözö típuuit. I vi§zünt,
togy a magyarság hosyan a,lakltotta a birto-
|tol{ fölriet sziikséeletei szerint. Diáknak ecy-
szetre szemléletessé teszi. összeloglalja ae
iskolai fö}drajz nélra talán íint tanításait. Ve-
zetónek párat,lanul sazdag elöadás anyagol
ad. A,t tglazi, rnai, reá}is hazaszeretet ktiuryvc,
ott ke§ene, bogy legyen minden csapat-
könyvtárban, de nemcsak bent a könyvtár-
ban, hanem rnés tnka,bb a vezetók kezében.

Dt Fodof Ferén§ egyetemi ny. rk" ta;rrár' a
Mugya. Cserkészszövetség tár§elnöke, a Fia-
tal Magyarság szerkesztöiének müve. Kiadta
a Szont lstván Társulat.

'.:+Éllii,ll.!§

Február 15-i és március l-i számunkban leközölt rádiófigyelé§i versenynél meghaEyiuk a lehetösécét annak.
hogy a végs6 feladatok megoldása utján utólag is bekapcsolódha-s-sanak csapatok va§; 6fi6k. Ezétt azot, akik a
korábbi adásokat nem tudták venni, március 20-án vasárnap íeggel 7 órakor firyeliék a ,,Ha 6k" állomá§ adá§át
a 80 méteres hullámsávon é§ a Magyar Cserkész korábbi §zámaiban köáltek szeiihf járjanak el. Minden e§etb€n az
összeredmény sámít és e szerint Űuk ki a díjakat is.

A ilfag:ya,r Cserltész rddíóíígyelésí Tor§onye

@knoén
tavarszat, márcíus 2Ó-án irmét úi, motor-
nélküll trnfob"am kdzdódik. A ícltétclek:
ielentkués márciü§ 2,i-lg szrmélycscn a
Cserkészrcpülóknél (V, Nagy-Sándor u. 6.
ll. 32.) hétfőn, sterdán délután H-it.
Tandlj a vlxg{lt 25 P. Az orvosi vi:sga,
szülói bctcegycz6 nrlatkoat és parancs-
noki rl{nl{r bctítutatí§lyzl cayldciülcg leg-
alább l0 P tcílz|tésc. A maredék 15 P{t
3 havl rrészletben lchet törle*tcni. Repü-
lés mlndcn vrsár- és ünncpnepon, clcgcndó
ielcntkcz& esetén bko}ai rzünnapon is.
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tutalmazottak l
Né8vrzögletes, kalonal, alumlnluo 9or.

lyárócsatka. (*a|a a c§íkó§2bolt kózsona|§,
Sudápest, Y." Na*y.§áttdor.utco ó.) Nyertg;
tlegédüs Oéze, Oyőn

§t§vgngofl! ,,A leketo nylt" cínű könyvó{
nyerte. {A Jllagyaí §serkósz alánrléka.) Flnk
Kdlmán, llaivan.

Erü§t. |lllomo§ kézg|ösonb. (Adta: Pelnlsgr
l(ároly öregcserkó§z, ötvös, Budapest, XI.,
Horthy Mlklós.úi 2B.) Kapta. Katdt Feronc,
§áívár"

ltahltó Béla dr; .Vlren é$ yl?parton.. §|mü
könyvót nyerte (a ma8yaí §sorkész alándélra)
8 27. §x, csct, Fecske őrca. Búdas€§l.

l" Az ötlgt6ű mojrdonrveíGtő
F.

Nézzük rtre* á vábl^uw rnütatott siuelten.
dezést. Mozdony''§l!. v e,§yefi§§ sírtdarabon.
A és B vasónok a másik két vÁgálryorr álrl,
nak. Ezek találkozásánál tOrd;li(lkoroníOt lá-
tunk, ntelyrr: csak egyetlen vagón fér fcl. moz-
tlony nem. A mozdony leladata a két va.cónt
rnegcserélni, vagyi§ az A vagónt a B, t B
vagínl az A lrelyére vinní és azutátt vissza-
térni eredeti helyére, az e§yene§ síndarabru.
Htrgyan otdl,lratia meg ezt a felrttlatoti)

2. Mi a címe l Ki írta ?
{§oús Tibor ötlete, 4*4 pont"}

Áltapítsrrk Irleg a7. alant közölt verstőrerlé-
keftből, hosy azrrkraak rni § círníík *s ki]k az
írójuk.

a) IJe htrhnp újrn s;ríto,rn a tü79t,

b) Aki ét, nz ntirtcl, Inirltl brüljitn,
Mert az ólei rrrinderr,kinek
l(iv.ót,elos s.zerrt iirtisrniül !ön.

g) Az izgalDm ne,cszírllta a ialrrt.
§záttíz gyerek rrra éjjel nenr aludt.

3" Milyen nemzeti§éEűek cserk6rz.
jelvénye l

3--il c§omar .Prlngg ol VYalles" kétszer.
sÜltet ({ilasner Ede R..T., Budaoest, V..
suent lEtván.köíút 6. alándékg} nVert: Lo.
zlczky .lsnö, Dldapest és Tyben§zky lstyán.
BudaD§§t.

A f.l§GF§tTÉ§EK HÁRclU§ 20.1G KÜID§NDÖK §É A KÖV§TKEZó CIMR§l
tíAGYAn c§§RKÉ§z RErTvÉNfi, Bu§APE§T. v" NAGY-§ÁNDoR uTcA é

Megfeitések * Misf6it6k
Á lobruárl t§-l llt. §*.-bon közölt ísttvéayot
mogl§|té§9.

l. ílármac rellvény: a) Pó, Tur. Kara. ti-
már, tltiti; b) lVerbííczy lstván; c) vers, iánc,
óz, bi, vi,

2. Egylorma táborh9tyotl

., §._ üi_ a csuda er a levelezöl&p? Rövi,dh,ul.
}ír.mú ldóamatörök beszél,Fetést nwsüzO Jnr-
l,ék-|evtllezőlapja. Szövc$e: PArjXJ hottanrt
lmat{ir kül,di 1-1A6K ntagyar amaiürnck. Á ri)-
vidllullá,rnlít amutíirök által hasz.rríllt t}omz(l-
kö/,i fövidíté§ek rrye}vén lro+t OSL"tap 

-rnes_

ieithetii a Magyar Cserkész 17. óvfólv;rűlE, szíunínak 9, oIdalárr található rövidltés-
.tclíyzék al,apián.

A Magy;lr §scrkész íebruárius l§-i szá,má-
barr_,közölt rejtvények lrelyes mex,iojióscóir
lexalább 75 pnntszá,mot kaptak a követ,kezők:

2?. c§c§. Fnrkas őrse. --|39. c§§9. llét.peltye§ öí!9. --. ló0 c§c§, Zerga őisei *..
t96. c§c§. Focske őrse. -- 203. cics. Feósks

Vclűsy Elsk l ,Mlska" §lnrű könyvót
nyerto (a ,iltagyar Gserkész alándéka) a rtó3.
sz. csork6szctepat §lrály űí§€. Taiabánya.

E§y-o§y darab kerotezett kép. (Artla: tloll"
,mann Ferenc hépkereskodésg é§ kéírkerot"
,gyára, Budape§l, lV,, Csrlóczy-ütca §.} Nyer"
tókl Kov6c* Arthur, Rákosllcet és Térry|
§ándoí, Budapesl.

Telek| A, gró|; ,,Növ6nyelnh ha§znáról"
clmü könyvét nyetto (a ilagyar €serlrész
aiándéka} a l72. *z, §§€rké§uc§apat Clíke
t l§ö, D§bfccen.

őr§e, *. 238. cscs.{!99, * 238. cscs. §a§ őf§e. -. 2ó4. c§9s.
,i$ókus _örs9. -- 4ó3] cscs. Stratv 

-oisé, -",-

Mad&rassy László:,,Müvószkedö matyat
,trá§ztofok" című könyvét nyerto (a ila8yar
§serkész alá{dóka) Párdányl Rudoli, Rákos-
llset.

3000*3000 dar§b bélyogrsgasztót, t.-l ds.
rab bélyegcslpe§zt é§ l.- "1 datab lo8gzatmé.
íőt, á Magyef Ámát{ií BélyesEyiittók orszá-
go§ ngye§iilete alándókát lyortel cslzmedla
László, Klskötős ós Jlíarsghalhó §yuta, Rá.
koshely.

4. Buga Ferenc uionc
. *l _"* .[. ,i} 

=.,b_ 
- 
=i, :--. 

-,i-, 
: i=_=. - - 

i

.Adílr1, J.,_ Bardtrcz L., BáJhidi L.l d""i' tl.,
IJerltidai J., Bodrl 0y., Burser fl., Ósönsc F..
!ég,hy J., Déká,ny O,, tlotos n. nrci"-ti..,

J.noíu§ _ors€. -.. {ó3] c§c§. slrály ör§e, *,
.Adílt1, J.,_ Bardtrcz L., BáJhidi t-., neni tl.
IJerltidai J.,.Bodrl 0y., Burser fl., Ósöngc F.,
l)ég,hy.Í.. Dékánv (),. l)nbos l] Flnlr íit,
Feuer (}y., l,jnk K,, oaidis F., iiarcilti*:,,(iyeney 0y_ |-!cs_edüs 0.., Héger'M., Hock L.,
noll,nrarln ( iy.. Horva,i M., Horvíth l, lm reK,,.Jóbai Z., Kerekes Gy.. Keszthelví B.,
Kovács A., Kurucz 13., Ktrrrttz E.. Krrri J..Lozicjky J.. Mrlju L., MarschaIkó üy.. Marrt-
19r !jv_. Mlltvai €., |la,rv J., Nárai f,., Pár_dúnyi R., Pirtls'l',. Posévitj'l'., Regiis J.,
13évész._ P., Sal,czer O.. Sámrrei i:,;'i{l[" il.:Srríls f., Szabó J., Szirnr,iirl K.. SzOnui ti"..'|'ényi S,, 'l'ijriih _l., 'í'rankI l.. Unsár J., Var.t{al'., Var,ga l., Vi$,lr A., Zauyi K.
. A töbhiek, lnesíejtéseik heiyessége arlfuiyá-
ban .5_70 .l)(,it()t _ 

kaptak. A 
- i. ,;: üi;;úkészítíJje: Máriafui Endre 5() 1ltrrrtot kaiiltt. '

Rejtvényüzenetek

_Névtelenek., Mindi^§ aknd esy_két nregíejtii,
aki .*, nagy izgalnr,ában * sl]íelejti misirni
t]evét, oímét. Az ilyen aztárr várrhatja a jtrta!-
mat!, *' Olva§§átok el lltyolmesen az e|llbb|
szánok Reltvény rovatának íizcn§t§it l§! -*. ReliVénybekü|dök; C§a,k saját anasatok által

- 
. kitalált és rnég sehol me.g ncm jelent reitvé-

t.ljlilb cscrké.sziiirvén;yt isrncrt rncg zlz
c*yik {lrsi;össaejövetelen Buga F'er.ke, amikor
<ltthrln rneglepgtés várta: Budárr lakó kereszt-
a,pja C§erké,§ukörrywel lcptc tne§, Alrosy ki-
nyitiá, éppen a ínor§e abc-re, nyí,ltllt ki a
kijnyv. Nosza, nekiíog és emlékezetből,leírja a m.e§isrnert cserkósztörvónyt"..

(§silkhtlgy lJuga }'grkc ngin istl|ertc. tnó§ c
nlor§e iort,é,lyait § lgy a bctű,lret nem vál,asz-
totta el e.$yt}tá§tól. Még szerencse, hogy az
egyes szavakat vala,rrriképperl elihatárolta s
betfi,közben ne,m térl át új srrrra.) Be.kü1"
dendii: A m,e§fe.jtett szöveg. A telies nres-
icjté§ 2ü pont.

_Jyck küldhetők bc. Blíálatot §§ák az kap, ahl
vála§zleve|erö|apot küld. ** §zentl*ányl Á.
Oslk akkor trrüuk a könyveket cserélni, hir
lr ncved njncs botne. * Ha a í€ltvénym§r,{.
léitőnek a lutalomra yonatkozólaí klvárl§á[a
Y^h aLa előregy§zzl.ik, íla lttalomadásra ke.
rül tr sor, akkor toll€§ltrük klvánságát. --. Má.
rlalal E. A rerlülőgép-rejtvénynek igaza van.
Csi,gavorralat .ir lc a sép pályája.

ft,,atot"aku eaeqftlaau*zctőft,, aqcduftl*ufr. !
A katollkusok §zent Éve alkalmával triduum-ot rendezünk cserkészek számáia. Eíőadó: dr strommer

Viktorin tihanyi adát. A triduum "Viktorin_ tihanyi edát. A,triduum "helye: Testnevelési Fóiskola kápolnáJa, Budapest, l, Győri u. l3 sz,.
ideje: márc. 3l, ápr. l, 2, d. u. 6 órától 7 óráig. 3-án 1lr 9 órakor §zentmlse és közös áldozás. Kérjükóráig. 3-án 1l, 9 ór*kar §zentmlse és közös áldozás. Kér|ük
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IYövény* és állatvédelem
lrte l Lacró

1!íinrlenki trrrlja, lro91, mirrriltrnk is, ktilliilrliht is vantrak
bizon5,os rr,ntlclctck. arntll1,ek tilosnak rnoltrlják bizonyos
növórrytrknek és állattllirral< a lrántalnlaz/tsítl,, irtását. De ha
feltcnnők a kérrldst, vajjolr nely niivónycket és á'llatok*t
nttn szaba<l bánt.alrnazni vagy irtarri, hányalr volnánk, akik
a lrórdósrt: szabatosatt és kirnerílíitrn llre8trrdnánk felelni ?
I3izon1, ntóg crtlí,szck is tttt,gltliltrltrítttak. pedig azoktrak ez
vizsglri lii.rrl.éstil< r,lllt. ntttt,lvrc rrllnak irlcjén cl kellett
kttszi'tlttiiill !

lilr a ktlr,rli,st,c kót íclclt,Lct atlok. §7 g§yik nagyoll egy-
§zcrii. ttlitlrlt,ttli i szlitneirlr valri, kiinrryctr rtrtlgl,,unrrlbató í,s a
g5akrrrilrtlllt is ltitgt,tltr llöltttl,t.ll ritvi,ztlí,lrelŐ. |)z at,: Sohu
*crltntil st, btittls, umi lilletl tttnt bún! !

_ l)evalluln. htlgl tutlallalI g_y()rmekkorttrrtlrnn étt is clég
$yakrat} vét,etttlttl ez t,llt,n az általános szabály cllttr. ,Ezi.
mo§ L, ttetn t:sak n.r, i l vlrnosil n l]l cggy{irlüln. h a llem ilyi,l yir no§an
rrtpg i§ bántrtn, rosszallrlnt tls kárhoztattltrt,

,\tnikrlr kiinn sótirltatti lnczci ut;tkott, yagy ,t 'I'.rttata
patak ttlcIlett fe kr,íl íiirrlóht,lviinkre nrent tlnr. 'llotrlrnrnal
Nekaszílltanr a szatnártiivis piispiiklila virtlgtlsonrriil., lc-
kaszáltant az utilaptr gviinl,iiríi rlrtgy ltlrrtlleit,, il§§zesztrtlltrlno
ürezetttlren t,llankasztrtllatrr rts azttlátr e|rltrllIarn {.§y (}§()n}('t

nefeltrjlsel. t.lla1losl,atrt az ítLrln l<crtrsztiilszalatlrj iritr.iukírt.
bábrablót, t:incérl : tlregfoglaltr í,s letiirl.*rn a gl,ílroli farkírt l
parit.tyítztattr rttarlarakra. rlc hála Istc"rrtrck" t|g},ct :§elll

Vlktor dr.

rnaganrról trrdom biztosRn, hogr, érzelr ós gonrlolko<lorrt.
Már etnltcrtársaimról ís rnin<lezt c§ak közvetye lrrclotn, azaz
kiivctkcztctem ; ntóg perlig abból, hogy magukról e.zl
állltlúk. trevetnek. elfintorítják art:ukat, s egdszttr {rgy visel-
kerlnek, tnint én, $mikor érezek ós gorrrlolkozom. l,)e rnit
tudhatok én azokról a lónyekről, amclyek nom b§§zélnekl §
attlelyck, tnint a krokodilttstlk és a halak, szenrüknek egy
reblleltósóvel sem árulják el, milyen érzések, gyönyi,irök
vagy klttol< dítlnak bennük ? Mit tudhatok én arról. htrgy
sejltrk és parányok kr)zött, amelyekböl minden ólő tcst áll,
rnil,yen tiinetek vannak, amelyek tlsctlc§ a gondolkozá§hoz
ís ltas$nlítanak ? Mít tuclhatok én arrcil, hogy saját testtlnr-
ben, anrclyben vannak ö4turlatra trgyáltalábarr ncnr kertiló
ólctíolyanratok. ninr:senek--e saját vezérönturlatont alá nenl
oső mellókönludatok is ? Hiszen az nrári§ tapasztalati
igazság. hogy vannak kettős öntudat{r, vagy ha§adt, iin-
ltttlatír ctnberck ll{iszen rr íiziktrsok ís azt mondják, hogl'a
ttri rcndes testi hőnrérsékletünk, arndyet érziink és nérürrk,
35-- .í1 íok Celsirrs között váltakozik. Ezt mrrtatja a láz-
hórrróró. Amit aaonban seln nenr érzünk, strrrl ncrn-nériink.
az a parányok közt <livó hőmórséklet, anely megíclcl a Nírp
hömérsókletének és 0000 fok Celsirrsra tehctő. § r:rröl köz-
vct,leniil nsm tudunk senrmit l

Hagaszko<ljunk tehát §zoro§an a ludornánynak anra
szabályához, mely szerint a tudományban §emmi sem íoglal-
bat helyc,t, amit, tapaszlalati úton vagy szi,gorír kiivetkez-

tel,éssel nem állapittttlk tneg.találtallr cl. 1,1gvszt.r IJlrlllcrl-
1ltrskával lót l crrr galrrlttlrrrt.
eltaláll,am. azl átr naglrln t-ll(,g-
sajnírlt,atrr, mtlrl liitlarn. hrlgr,
társa,i srtglt-cni ukartrrk rajta.
§ cz nlrirlíelrll l ntcghatrlt t.

(|lrgcnr.
Azóta ntrrgllttlttllattt : ttti-

tlsorla tlriirctrttlk rrtinllen nti-
v(:try, nriltrlen irllat. s htlgl
csakis va§tag l tttlat lansi'rg
ltrenti aT,l t ntcri,szs(.gt,t.
arntllycl az. ctrllrcr ttritttlclt
észszcríi ok ós ci,l trélkiil.
<:srtnlr kttlvlelésból. szcszólr,-
br'il. pajkrlsságllíll. rrlntlltllási
ösztönből jlvr:n tttűrcltrckekcl
nenrcsak egiszerrr. tiittkretesz.
hanettr megtlson kíl, llán talnraz
és klnoz.

Anóta azl, is ttttlcrnt, hrrgv
cí{y itrrliai niivénytantur!ós
rrenrcsak az állatokról. hanem
a niivónyekről is azt írllítja.
hogy órttznek. Ha tehát bizo-
tryos itleig bántalntnzzák őket,
kínlórlnak. Iizt én rtgyaIt rntrst
nrég nent tartom ttttlonránt,<rs
igazságnak, mclt rrcnr ta]álolrr
bcbizonyítotl,rrak. l)t viszrlnt
ncm i§ tartrrm lehtlttltlcntttrk,
Híszeu kiizyetleuül csakis

tetéssel nem állttpítllnk lneg.
I)c mirrdig legyiink tisztt,lettel
arrra lchetőségck iránt is, ánte-
lyekre a ttrrltlmán.y esetlt,g még
kiterjeszkctliIt. S iIyen n níi-
vényeknek és állatoknak belsó
élete, anrelycl nekünk lcg-
alálrll is nem illik nyotnós
oktlk észszt rű cólok nélkül
§em l0rombolni. stlrn tontatti,
scm veszólyeztetni.

Dc háü a nöyényeknek é§
az állatoknak e;rnberi §zent-
sztigből kimrrndott kárt ókony-
§ága nemtle eléggé nyórnó§
indító ok azoknak pusztllá-
sára, sőt kiprrszl"ttásáia ? Ils a
ni)vénvcknek és a,z állatokttak
szintóii cmlreri szenrszögbö}
kimondott haszna szinl.én
elóggé nyornós indító ok azok-
nak oltalnrára é§ lelr_yé§z[é-
sére ? Igen; de csakis okkal-
mórlctaI.

l,}cvallont, hogy kis kr:r-
tcrnbcn a lrernvókat mirr<len
alkalrnas eszkiizitll ptrsz[ít onr,
sőt kíprrszt.ítani törckszem.
Azt azonban scmtni esetrt stnt
akarnánr, hog;* a hcrnyílk az
egész I.'ölrlön kipusztuljanak.
Hiszcn trrlajrlonkópcn szép és
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Könyveltet ér térképeket
GRtLL-fétc rönyvrenesxeoÉs
GERGELY R. R.-l,-nál
Budapest.l V, Dorottyl u.2. vlelrolilnk !

TAl{ULrUttiK |DEGEN NYELVBKET l
Angol nuelúkönol, kulccsal. Irla
_!r Labkó H..-... ...... P,{.S0
Magpar-angol, angol-nuggar kézi.szó-
,tdr, IüzUe .... d P 1.5of,íancia nuelvkönuu, kulccsal, I?ta
Hegediis I. , ,.. P 4,8o

Magpar-trancíu, |rancia-maggat kézt-tzawr.. .....li P í.60
Német ngelukönav, kü'Iecsal I. IftaAltaiR.. .....iP t.8O
Némtt nyelukönuv, ku.lccsal I1. ItthAllaí R., ..... r P 8.*

mezteté§ után és c§ak oly mértékben alkalnrazzuk áz erő-
szakoL, amilyen mértókbeh az az észszerű cólnak 

"ti.Crói..§zük§éger§ és elégséges, nsm be§zélhetünk bántalmazásról és
klnzásról. A sportnak ffuadalmait sem nevezzük kínzásnak.
tsanem edzésnek. Igy vagyunk az állatokkal is. Mindenekj
előtt nem szabad tölük lehetetlensége! követelnünk t Eav
pár ló hegynek föIfelé nem bír egy bízonyos terhet felhrizfii.
akár verjük, akár nem v€rjük. Tóhat ne Úerjük t llven Ósei]
ben egyetlen ostorcsapás is kínzás. Kár a tóvakra rirée csak
kiabálni is l Annál á határvonalnáI pediÁ. amelven'némi
megerőltetéssel a lovak a munka telje3íté§éie képéset<_ eiéa
_ecy-\ét legyintés is. Az érzékeny bőiű lovák azo:nnal neki]
feszüInek"

sőt az áIlatidomítók azt mondják. hocy bizonvos fokír
éheztetésspl s azután az ételnek jutáloinként való rivultásá-
val _nem0lf,k többet érnek el, mint veréssel, hanem ellen.
\_ezöleg éjípén csak azzal érn€k el valamit, §'a verés reájuk
életveszélyes volna.

semmit sem kell tehát változtatnunk aüon az általános
tilalmon : soba semmit se bánts, ami téged nem bánt. Méc a
kígyót sem, ha fut elóted ; még a szuny:oAot se. ha nem a-te
nyakadra szá|l l Ez a tilalom aZért nerrrcá1ol m'es semmiíéle
észszerű cselekedetet, nem ápol semmifÖle kóros-érzeleössé-
get és nem térít el semmiféle gazdasági vagy erkölcsi é-rdek-töl sem. Akinek hivatása az állatöléí vaf,v növénvsvüités.
ám.öljön és gyüjtsön, §. akinek hivatásf-a vaOásiÍÍ .Üagi
balászat, ám vadásszon és halásszon !

. , _ Azt sem mondjuk, hogy az állatokat és a növénveketjobban kell védeni és szerétni, mint az embereket. tttive-
nyeket, állatokat,_és ember_eket arányosan ketl szeretni,
védeni, ápolni, fejleszteni. Bárcsak ai emlrerek volnánali
olyan szívesek és az emberszeretetet és embervédelmet olvan
könnyűvé tennék, mint amilyen könnyű és bálás az áliat-
és növényvédelem t

igen érdeltes álla-
tok ós egy c§omó
nrás állat,nak
szüksége is van
rájuk. És ha med-
vetem azt a betö-
rót, akl képes mú-
zeumi tárgyakat
ron§álni, rnennyi-
vel inkább me§
kell vetnem azt á
kártevő embert,
aki a Földet meg
akatná fosztani az
éló múzeumi tár-
gyaktól és ázok-
nak művészi for-
magazd,agságától t

, Azért erl bizoriy a szabad természetben való sétálásaim
közben egyetlen hernyóra rá nem lépbk. A kerti herhvó_pusztítás érdekem és \ötelességem, íhásnak kentjébeí ahernyópusztítás másnak érdeke- éó ktitelessége. ilem az
enyém. Az ertlöben és a mezőn a hernyópusztítás-a madarak-'nali hivatása. csak ha nem bírnák-hivatásukat betöltóni.akkor kell az embernek seÉít§éAükrb lennie.
_ _ Még c§ak arról lehet szT, céiszerű-e, hoÁy hatalmunk aláhajtott álllatokat több-kevesebb er6sáakd'ák alkalmazásá-val idomítsuk, nagyobb erókifeitésre ösztökéliük. s"Ó""i.
hogy ínégis bántsuk öket, jóllehet ók minket neú nántanak.Az is kérdés, hogy ezt igazán bánlásnak nevezhetiük-e. Én
ugy_an. csak tréf4.9. megiegyzésként hallottam, hogy a szülók,
lalító,k és nevelő.k ,,bántják_'' a gyet_ekekct,'amilior hangoó
§zóval, vagy még hangosabb tettcl féket vetnek ráiúk.
fegyelmezik és a jóra szoktatják őket. Ha elózetes fig}et:

98y öngyilkos cselédlányt, Prietl Máriát hírzta ki a
Salzachból. Fatima kilenchónapos juhá§zkutya. Gaz-§alzachból. F-atimá kilenchónapos juhá§zkutya. Gaz-
9ái", .I{rem§ln.é a§§zony..a. Rax - lábátiál eles.eti és ryeg:
faéyo_tt_ volla, ha_a h6s -állat vissza nem megY es sesítséiü:t
nem k_ér. 

_ 
Ha9.ont_ó§_éppen mentette me_g a ilariazeÜi RÍgó

4 gaz_dáját. Gazdájá-asztma-görcsöktóI kímerülve eleselt
és_ már teljesen .9l l9p!e a hó, amikor a krltya vonítását
végre é§zrevették. Schnauzi, eAy kis keveréIckutva. fel-
rázta a gázmérgezéstől már félig- elalélt íazdáiát -és'ezzelrazta a $ezmer$ezestot már télig
öt személy é-letét mentette meg.

el -lepte a hÓ, amikor a krltya vonítását,k. Schnauzi, egv ki§ keveréIckutva. fel-
lezéstől már félig elalélt gazdáját -és'ezzel

Egy anya és lánya traíiku§ önEvilkossácára {rsv iöt_-
tek rá,,hog} a macska kétséíbeesvő karmoÍta s Íázia a
bezátt ajtót és a macskák szokása szerint. a félelertr és két-
ségbeesés mély1 panabzos hangján nvá-

A heiedi}r hósról sokat. írtal annakidején az ujságok.y, a bernáthegyi sem érdemelne keves]ebbet. Úiní az

és már

I6zta a gázmbgezéstól már

Barry, a bernáthegyi sem érdemelne Xeves"eUbói,
ségbeesés mély1 panabzos hangján nyá-
vogott, Elkergbtték,.de a híi állat (aki
csak isrncri a Inacskát, ismeri a húsé-
gét i§ emberséges gazdájával szemben)
vi§szatért és addig panaszkodott, míg
be nem törték az ajLót.

Egy ebergassin§i paraszt}iázban,
ahol öt alvó gybrmek bó volt zárva, a
legkisebb gyermek lerántotta az é96
lámpát. A mac§ka rángatózással és
nyávogással f elébresztette-a Iegnagyobb
fiút, akinek segélykiáltásá,ra a szom-
szédok megmentetté\ a gyermekeket.

Hasonló éIetmentés történt Bécs-
ben. Alángbaborult szobából a macska
először egyenként kivitte a hátom
kicsinyét, azután a lángokon át vissza_
térve, íelébresztette gazdáját. Egy
másik macska nemrégen történt h6§-
tette volt az, amclyébt a bécsi Tier-
schutzverein hősi jelvényét, az é|eL-
mentési érmet kapta. (Piros-fehér sza-
lagon érem csüng az átlat nyakán,
rajta alélt emberi alak, íölötte vé-
delmezően emelkedik egy nagy kutya,
segéyért ugatva.) Három embórt mén-
tett meg a gázhaláItól.

Hat kutya ls megkapta távaly az
osztrák állatmentő érmet. Az els6. a
gráci keresztezetifaj11 Princ, kimentettea vízböl a kls Hopfensteincr-fiírt.
l]ert von Lorbeerberg rendórkutya,

Életment6 állatok
Az egész világot bejárta Harrásnak. a hós kutvánaka híre, aki a Potbmac-Ríver katasztrófális kiönt3sénél

megmentette p_gy c§alá_d. életót. F{nom ösztónével meg-érezte a veszélyt, vonításával íelébresztette a uazdái{t--
egy kocsmárost, aki így idejgkorán a városháza íe"lsó eine]
letére mentette családját. Észrevette a kocsmáros- hopva §zemb€n lévő atacsonyabb házban csecsemö ieksfiít
kocsijában. A kutya átgázolt a vizen Os a varosnaiáiá
hozta a gyereket. -
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.,.végül minde z§cBARETTnllt tirztóaott ll
a japán Hashikó, akinek szobra a tokiói pályaudvar clőtt meg, nrit akar az okos állat. A juhászt megrnentették s a
írll. Ilaslrikó -- egy <lrvos kutyája, -, ha a gazdája úton kutya még a rablókhoz is odavezette a renrlőrséget"
volt, minrlen csle a pályatrdvar előtt várta mcg. Várta Po..n|e Ticinóban egy krrtya kimentette a vfzbőI eg1,
nróg akkor is tíz óvcn át, alniktlr a g,azdája, aki vasúti mosónő gyermekét. Farindolában egy juhászkutya szeren_
szertlncstítletrség álclozata let,t,, rrrár a sírbalr pihelrl. Miutárt csdtlenül járt gazrlája hcrlttestéhez vezett,e a falú lakosait.
kinrírlt Hashikó. buddhisl,a ritus szerint nagy ünrrcpsóg Linzberl egy házőrző megnrentett egy öngyilkos pincér_
kerctélltIt tetnették cl. Tet,u An<ltl hlres szobrászntűvész lányt. Gross Mbravban, a Morva mcllett egy irlegerr kut.va
szobrot állítolt ncki, amelynck lalapzatába flrjiro Jama- a vonításával tcrolttl az embcrek figyctmét a partról lezuhant
moto kti]tő egy ódájírl v(xt,ék lle, ós s{rlyos fejsebekkel ott mararlt eplieptikus Önrberre. Varsó-

l)c rrtil tett llarry ? Gazdájn a (irossvttlcrligcr trrján |:: uer macska tíz ember é]etét mentette meg egy gázcsŐ-

18.r lavirtacsuszamlás" arao'áÜ "rcti i';i},":l:l,,j,l:l"lÍl iiiátooi,.i§'r'§:l, #"frlti3'i*ÍJ ,§tillti#"i§J§"}&'fiirlrlrlnesztő hirleg éjszal<ítn rlrclegitctttr testr

iirí,ffii*ff,*llili#*il:i:i,:9*;öí§i,,:,"i*r:r-ii?[ iáij§1}?lir#ili#i1:i$r*:iJ*ffi}T*l,lisirj
Htí,};}.)}';'i,r;,,i1,1_$",:iJiit?]l3l §áí,.}li!',,fr,u'úní',','f,*á [-3 ;r;qn;. óiir,"grihi klg§i}reii; "dqyi,r,ti"*il';#;iicset a l)irentlusoklran is ttirtént ltettuag"n. Tiori,Í Ö;;;Íiii; megmcIrteni.éq.,vglii! egYÜttégett cl..Ita§elPen egY juhász-
renilitlcr- káprltil: feri -niir l,i.ta[. ' .':"'._"" : 

' 
f|;i3di;1,',l'it)lil§r ei "#i.,T};ü,J".l.f,,*1o",,aki 

a Salerrl

Mohrl, a karintiai kecskc, -" alrog._v a Blatt tlcr Flausfrar Müdczek az eíctct< 19:]4 _ 19i]5_berr történtck. Delrj1, fogai,,"al [artotta kis_ játszritársa,..íJrtrli |!ll:1}í,il; vajjorr rnennyi iryen úóiteri ncm t<e"riii *"-,ii;áa;;r-i íi$
arrrikot, ir g.\,erhltk _a 1lalakba csclt ós iiviillií ttlckcgtlssel a iírrrva vagy rolszlt}kű gazrta tráriy,sz.ór észíe Jim veszi
orlacsaltrr a gazrlájáL. azokat, ntm'js tartja emlííésrc rnólt.tjnak. I)oroszországban

§zabatlka. rncllctt rablrik iitötlók ]c .l lorvítl Jtizscll 19lJlt-ban a hivat:rkls statisztikrr seerint 1il8 enlrerélet
julrászt. Kut1,,ája, szájábarl gazdája véres kalalrjár,al, a megmerrtése *r klrt-yák sogíts(tgérrek O'rrrz+|;jf," 

Kantilltt."u*:::j::"j':,-:Y:,;::::,::."3}.:y],,:*]:::1:§,..--...,.......".. - ..,...,.*-*----..,*
Állatklnzó vadör, A külföldi iillatvódii_,la_ l\ Magyar Cserkészszövetség állat.

iifiLii,l]:i:'í,,,''l]i-í;',iill'ri' }l;l1,I",.1: :if,l- védelfri bizottságának líériénye a
stiiilk idckeit az e]iiiordirl,i kc*yctlLrrséllck belügyminiszterhez állatvédelmi
sziirttyűségtitíil és irlkább e kövcttrrd(i jrl törvény tőrgyőbanpéldiiknak adunk hci5,cr. t('ljeletltjiik t tudtr_
ltlá§llnkril jutrltt li}|ntkírrz;'rsokat. dr ncttt tcrc- ,\ kihrigrisi lrirliskrxlíts, vitlltnrint uz t,g.vesúlc-
xctjük ki lapttttkhr;t, 11,1.1 17 e§}-,\zcr il7ull: tcl(íl' \(ilri|ll{t)zó flifcliiH!-cleltlfk a l)cltigynliIll§z-
ila.n a Nirgr,'kilrösi t1irar]ri ,,l.,rt,,,,i,t nlr:x kell tóriunr hatísköró}ttl íatlozó volta jll(líl. nrink{,t
cmlítenün.k nl é]r, ,,,.-{t,,,tr,i;k,,);,-,;í;'^ l,;;; 1'il1,Iiíl:íi 

'r,,?,]§,T.ili';'1lÍái,t§Íőterjeszt(i§iinkkelflrlrviitth (is'ör:<t, nl'i]usi vltliir. úry tctt_,szert "'iti,i?;iiiijx*lÁi§,i,"' ,ii 
-iziiii,ért"!"n 

löruingr:s
rnellókkcresctrc. }tlri1 kt'lboriíl kutyírk ós szabúlgozlisu. az iiilatkJrrzást nz 18?.9. óvi XL. ic,
rnacskák hciyctt t xazdiktól csllta o1 az 86. §-a kittrigtisrlak nrirríisíti és lriirrteti. lneg-
álr}atokat, ievá§ta rz orrtrkat. íar,kuktt és kirr'rnju_ azlrllbutr.nrrnrk (,lkövctasfil{,| a nylh.ír-
biz,rnysi;ltil busz,r]Fli]tutt; a vadiisztársasúx_ nus,srigo[ Ó§ il köZbOtrlilryokoziist.. F;Zfíl tairvéIl},-

nak. Mititl9n itt,ttii qu -;irie ,i"r.ir,,,ti. r,rls- i;lí,,:i\Íil.l]*ili'l#itfrÍiill11:YáJ,Íil'J'iJ'l,*r,-1örtétit aztlnb:ltl. }ttlgy a szereltcsétlett aliat ii;g,,i "z"iii§bli, 
,rzniiiló-liiiiiir.i.ir.-'Áz, ',iiüi_

iÖléledt és hazl ntent inegcst)nkitvlt, Az em- egósz§égii$yriil szlil(r 192tl. ór,iXt X. tc. é§ illrrrak
bertclen vadőrt á}lirtkirrzás(.rt tl trapi ftlcsigril vóFrelrajt:lsrr llirE.\,lil)illr kiittltrtt líll).()(lí);l!)32. s7..

és 3U lle ttJ.aó pÉnzhüIltetésrc, csa,lisért pe d j;l fölrlrnűvclósiiR.vi nlittiszl órirrttli rctxlclel szr'tnros

4 napi 
'í,lgsa*i;r ítólték. í;';;íi],,f'i|;.*:ií;iÍfr,#)i.,iilil:ii'xT§' ,lli,iii:;1í:

Álarrt vngyrrrrk rrátral( t,i§zlelctlei felsot,olni.
hogy mily kórrlrisck t{lfYónye§ ,renclczéstit kérik
lz állatr,(rlók :

I{órjúk uz írIlatkínzris liirvólr},es tényálla-
tlókliIr:llt lleíiniclójót (rillalklnzó az, aki úllrrlot
szükségtelellill kinoz, vag1. (luryáu biil}tslmaz).

liérjük eÉyes csclekttteIryektrek ós eIjórrisok_
nak állulkinzássír valti nyílvírrrilá§út, il}cnek tlz
álntqíöi,lh;rny;r80Iásil ilzok lrrrtás;ilrr1l, elhelye-
zéstinél, vagy szrlllításánúl, lillal ok l tilterhclé§e,
állatkínzások idornít:isoknál. filnlfelv(itcleknél és
egyób nyilváno§ bgmutatíisoknál. tillalok ki-
tétele, beLeg. vatry' örcg lráztállatok vétele és
elntlása, lt:r. az neln íáj<lalonrmentes kiírtás cóIjá-
ból lörl énik, krttyairlrlntítás, \,i| gy versetry, clevcn
macskák, rókák, r,agy lrtíts rillatok íclhasz-
nákisával, két hritnél itlősebb kutyák lülének,
wagy íurl<lirtak nregrövidílrrse, r,asy c§onkílást,
l}il íl7. ncltl kúbítással tiirtónlk, lovllk rarknyul-
várrytrinlrk levágása, állatokon sz:rkszcriitltn
nrórlcxr, vrrg1" kúlrltás lrólkül íájdalmas bea\.at_
,kozás vd,i;z(.sc, szlirttyns állaloknak löllrór íllján
vrtlri kóIryszerltó§c táplúlék íclv(.lclóíc, \,agy
áIlrrlok crószakos iltrliisrt töllb st'Ily elórósc céljá-
ból, szártlyasoknak fc,ijcl lcíelé vnló tartása.
tJltr:lyezí.sc, vugy szdllíl;is. ólű htil<ák combJIl_
nirk kiránliislr. Szitbályoz:rnrló kérrl(.snek lnrtjuk

)l^!r a
ocerkéorek, haoLritói a

Egy tanuló kegyelml kérvénye kutyáláért.
Fnr,kas Aladár negycdosztályos elemi iskolai
larrrlló (sorkikisialudról) kórvónyt küldött
f)ará,nyi Kálmán minisz,terelnökhöz, hogyked-
ves íarkas.kutyáját hasyják é,letben, szülei
ncrn tudják a íarkaslkutya maga§ra enrelt
adtiját rncgfizetn,i s ezért a hatósás ha}ílra
lüólte , a szegétr}, állatot. A lríi' állat o,ayütr
rrevelkedett a gyetntekkel, egyszer már vlsz-
sza i.§ ráiíltotta e§y autrj eiíil kis gazrlájiit.
.A rninlsztetehriik ítr szíve megcsctt a két-
sócbe,esett köriyörgésen é§ rrieglragyta a
ható.ságnak, Ito§y a §yerne,k kórelmét u sza-
bályreltdi:Ict érvénylrcn lirrlása mcllett teljc-
,síLsék.

l,ovtillbá tllsiisorbrrrt az r'rllaí.rrl< í:IvtbrrncolírsIlnak.
ill, éló ílll{ri,okon v(iílzstt tudí}mrinyos kí§{.rltl.ck-
}rtd( §zigoril,á§át,, vrtlalrrint a fuvarosok kópzelt-
ségrinek, hajlási tngcdélyónek, az islállóüg],llek
rcrlrlczi,sél, ilz llstorllHsztlillill, mcgliltásúl,, ll)ere-
dek helyeken az előíogltok alkrllIrtazísánirk
kinronrlrlsrit.

'J'ovriblli kér(tsiinl{ fz, hogy az rillalkinzás
§rilyosflbl) t.selllcn lÉls.lggrl rniIr6sittessék óscslk
kisebb i!gyekbcn Irilrrlgássá, }fellékbtintetés_
képpen kirnondhatórlak lrérjük az áll:rtok olkob-
rásril, azok sziiksrigszcrlnti, az írllallrirrzó liölt-
séí4éfe törtóníi íiijrlalomnren.lcs kilrtá§át, Yala-
mint azt, hoglr ilz állltt az elitólt kiiltsógóre
bizonyos i(lőt:rrli]nlra nregíclcl(í helyr:n tartandri.

,\mertnyillen vulnki lillatkínzIis vótsór]e nriuIt
isnrd,lpllcll jogeríiscn eIllillltl(,tl tolnlt, vul:tntirlt
különös kegl,i:tlerlség fenrrforgtisa csetén leg]ien
joga a bíróságrrak öt }lizonyos lilla.tok taftá§lttól
vag1, lzokkal vlrlt! hivrll"ítsos lrercskedóstől eltll-
tani, mé* perllg lratározotl.! Vilg}- ha.tárriza|.Iah
időrc.

.\z elkósz.il cttelő l ilrr,ónyjavltslt t tárgyköréb€
lilrlo7ri kiilfiildi jl)Eitnyrliegy rúszét, íg1, az angol.
rrómel ós ntlrvóg lörvótryekft össz(|Byíijliittük és
nroll(ikelletr bocsótjuk Nagyméltóságod rertdel-
kozósór§.

Nlrgl-nrí.ltóságod bölcses§égc íogja ktjelölni
íenti elóíerjeszlttsúnkblil ós n kúlíöleli jogflnyag-
ból' ant, anlit n törvétryb§ lelvótetni kiván, vál!r-
tnltrl mitrrlItzl, unti n végrehajtá§i rendelet,be
való, ezenkíviil n lratáskörök megosztását es
atlrtltk kirnondúsút, hogy mely rerrdelkezésok
veszlik el hrtályukrrl rís rnely á]|at- és nrar.lár-
vi,delnd lörvényhebek milrrrdnak továbbra is
órvénvben,

Az'utóbbi időbcn átfogó töri,ényó§ relrr'lelkezér
hlrinya nlinrlitrkál>b mcgnyilvánul. Súlyos eset€k-
btn neln hozltnt ó meAícleló ltúlet § nincs mül
annnk megrrkudályozására, hOBy t(:ljcs{,n tllklll-
matlun szcnrélyek állnlokat továbbr! ls lllft§a-
nak és kInozzanak.

l{özóhnjnak teszünk elcget, arrrikor jelell
kéfelmünkel Nagymóllósrigod elé tílrjeszl,jiik.

Áz ()rszágos Állstvódő .l.]gyfsiiletnek sZöY(l-
sógiinkbc törtó|)t beolvarlásrr íolyl:in írezziüu
m&gurrkat czen lépésrs lriYatottaknak.

l( (,résíirrkc l Nasllrl{.lt ó$á god szlvcs jtilnrluln-
láha ajánlvu, trlnrarlunk móly t,iszltilcI lel :

llutlapest, 1Cil8 janrrúr 26-án,
Rrird ,lielnlrtp Átpful s, k. Pup;l ,1ntal s. k.

ttirsclttiik ocszágos elnök.
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§-a,uaa*
|'tt a tavasz! Ember, állat öriil a

tneleg napsugírrnak. Á rügyek kipat-

tannak és virággá változnak át a ter,*

mészet néma parancsára. És milyen

szép ós színes lesz minderr a fölclön!

Jönnek a pom,pás, víg kirándulások!
* Ugy. milyen epedve várttrk a hosr-

tzír télen át az tlső tavaszi kirándulást.

Most hát itt van a tavasz: mehetünk

kiránr{ulni. később szabad lesz lcheve-

redni a fúre, azután fűrödni iárunk
rnajtl,." .Iaj! De jó lesz! ,,.

§
"*s,,
.§,

&,
-iN\\,ő

b
b
7

€ip"

{lsalr6n...
lrta l Krltáts l}í;lr*g

HoI volt. hol nem volt. Hencidán in-
nen, Boncidán meg t{rl" éppen abban
az országban, hol a kurtafarkír malae:
legtöbbet ttlr, éldegélt a világ legbol-
dogabb embere. Nem vrtlt tele a ta*
risznyája arannyal, ezüsttel, mert nri-
kor az Uristen a jómódot osztogatta,
ó legutóljára tartcltta a markát, hát
nem jutott neki belőle semmi. De ép-
pen e2 volt a szerencséje. A kincs hc-
lyett boldogsággal telt meg a szive.
Nagyon-nagyon boldogan é]t. mert a
iegszebb és legjobb gyermeket küldte
honzá az Ur. Ugy lehet, ho6y éppen
a mennyor§zágból, angyalai közüI.

Könnyű mesterség a jóság a fényes
mennyországban, A földön azonban
már nehezebb. mert itt bün is van. Az
pedig mindig kergeti, itzi, hajtja a jó-
ságot. No, a szegény ember fiát kerget-
hette, Ivícgmaradt az jónak, Apja sza-
vát mindig megfogadta, aki pedig azt
megteszi, az csalt jót coelekedhet, An*

nak minclen rnunlcája könnyü, élete
goncltalan.

Azt mondta §gy§zer a bcrldog ember
a fiának:

- Az ilyen jó. sztiftlgadó gy€rme-
ket illő megjutalmazni. Mit kívánse
ajándékul?

* Ha kívánni lehet, hát nagyot kí-
vánok - mondta íclcsillanó szemmel
a fir1. * Mutassa nreg nekem Tíindér-
országot, édesapán!

Nenr kellett kétsaer kérnie édesapjá-
tól e nagy szívességet, 'farisznyát
akasztott a nyakába. botot adott a ke-
zébe s elindít<ltta kicsi fiát 'fiindér-
orszá5 felé, A falu végéig clkísérte.
onnan megmutatta azt a2 utat. mely
egyene§en' Tündérország kapu.jáhor
visz.

Nem sokan járkáltak ezen az úton
Csak Tündérország kapuja előtt őgyel-
gett €gy-két kicsi lányka.

- lizek is ae én utamon járnak *
gr:ndolta a fiú és rnegállt. * Hát nerrr*
csak énl IVlás is mehet 'fiindérországba'l

Szornorrlság árnyalta be areocskájirt.
Életóben elöször érintette szivát ,\7
irígység.

Á 1ánvkák köriiltipegték. Ránr*isr,"
lvogtak, Játékukat is mutatták volna
dc a fiú ráiuk se nézett,

Amint került-fordult. szeme-szája
elállt a gyiinyörűségtóI, mert Tündér"
orstág kapuja rnegnyilt előtte s bepil"
lanthattltf a csodlországba.

* Ki alcar bejönni Tündérországba:
* hangzott ódesen, hívogatón.

* Csak én! * kiáltotta a fiú ma-
gánkívüi.

* Mi min<lnyájan! -- mondták egy-
más kezét fogva a kislányok.

Csend lett" § mint az óta, úgy ke-
tye5te a fiú szíve: ,,Csak én, csak én,
csak én. ,." és előbbre lépett félő ag-
góelással. nehclgy a többiek is beme-
hessenek . . .

,,Mi mindnyájan.. ." dobogta a
lánykák szíve is ós ez a dobogás volt
a legszebben hangzó, mert an ,,éíl"
hiányzoit. Azaz, ott volt köztük, de
szerényen, leghátul álldogált,

- Egy, kettó, három * saámlálta a
jóságos hang, Egy pillanatra kinyílt aa
ajtó, a másik pillanatban be is csapó-
dott. Á lányok eltúntek, bekerültek
Tündérországba. A fiú kinnmaradt .. 

"

Igy volt. Hencidán inncn, , Brrncidán
trll mindenki tudja már, hogy a firt jó
volt, de csak magát szerette, Másra
nem gondolt. A jóság mások szeretete
nélkül keveset ér. Ezt saját kárán ta-
nulta meg a saegény ember fia is, rni-
kor na1y jósága mellett kinnrekedt:
szépséges Tiindérországból.
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,a aa,k ernlber
Nagy városnak t<özepén laktrtt a vak,

ember. Hogy szavamat senki félre ne
értse, mindjárt megmondom, hogy vrllt
ugyan a vak ernbernek két látó §zeme.
de sohasem látott mé8 velc semmi
mást, mint a nagy várost, a sok követ,
a sok enrbert. meg a sok zakatoló 5é-
pet, port, kormot, füstiit,

Egyszer találkozcltt egy pirosarc{r
fiúval és megkérdezte:

- Mitől poros az arcod, fiú? Miért
fényes a szemed?

-: Mi is a nagyvártls lakói vagyunk

- felelte a fiú, - de egyszer me5pró-
báltunk túlmenni a nag"|város hiiain,
ki a szabad világba és az&ta mindig
újra kijárunk oda, mert ott az ég kék-,
sok szabad levegő van. a fák nagy er-
dókben állanak- egyiitt, pompás"virá-
gos mezók vannak ott é§ ettííl kipiro-
sodik az arcunk. mindig jókedvünk
lesz és kinvílik a szemünk, 

-hogy 
látri

emberek legr,ünk. Menj te is. sápadt
cmber. a természetbe! ...
_ A vak ember megítlgadta a tanácsot.
Tarisznvát akasztott a vállára. enni-
vaIót rakott bele. aztán nekiinult út-
jána&.

_ _Az elsó nap eg:y nagy erdőbe ért.
Ment. n:rent a fák közöti,'de még most
nern nyilt ki a szerne, hogy neg is
nézze óker. De a második náp is ei<lő-
ben járt. .{ sok járástól lassánként el-
fáradt es nagt,on egyedül érezte magát.
A harmadü oap már alig hrizta a 

-lá-

bát, Eg.-'szerre autótiilkölést halIott.
Na5.1on me5örúIt, hiszen ez városi
hang voit -.. Hanem az autó gyor§an
tovarobog_on es a vándor meginl maga
maradt. cscnd lett azután és tüstént
érezte . bogr- milyen iólesik fáradt lel_
kének er a csend.

Tovább lépegetett az erdei riton,
Mikor íc]en a }özeli hegy tetejérc, egy
emberrel talál}ozott. olyan barna_piros-
.arcú, Iátccrcmú emberrel, mint az á
fiú vtllt. rLlvc] a városban beszélt.

- Ki r,3g1, te. s miért vagy fáradt?_ kérdeztc a pirosarcú embér._ Á l,alixból jöttem ki és keresem

* Ne légy szomorú! lgy van. ez
rendjén! A kisebbek eleségül szolgál-
nak a nagyobbaknak. Viszont ezáItal
rákényszerülnek az állandó vigyázásra,
éberségre és így fürgék, ügyesek, a
küzdelemben edzettek maradnak. Ha
aztán a nagy ragadozók túlságosan eI-
szaporodnának, iövünk mi, emberck és
fegyvereinkkel megritkitjuk óket, Az
lsten teremtett világában így nő, fej-
lódik minden és a pusztulás is rij éle-
tet szolgál,

A városi ember belebámult a patak
vizébe és látta, ho5y már nem is olyan
sápadt a2 arca és a szeme kezd kifénye-
sedni. Nagyon megköszönte vezetőjé-
nek, hogy így bevezette ót lsten terem-
tett világának sok ismeretlen csodája
közé. örök barátságot fogadott neki és
megigérte, hogy újra és rljra kijön
majd a nagy városból a szabacl termé-
szetbc. Uitéz Faragó Ede

azt a világot, arnitírl pirrls lesz az em-
ber arca ós látó .l §zeme.

- ó, secgény vak §mbcr, ne sicss
továbtr.

Hát amint mennek. mendegélnek.
egy§z€r csak hangya röpiilt fel a lábuk
elöl._ Látod * mondta a látószemű
férfi, * ennek a hangyának *eárnya is
Van. .

Késóbb lekanyarodtak az crdci útról.
.|óillatú virágző bodzafa elött megáll-
tak, Fiatal hóspincér kóstolgatta éppen
a rnézes porzókat, az egész fejét be-
kente a porral, mint a gyerekek. ha
lekvároskenyeret majszolnak.

A látó ember most így beszélt:
Ezek a hőspincérek magukkal

hordják a virágport porz6rő| bíbére és
így segítenek akaratlanul is, hogy a
virágból mag lehe§§en. Hanem ha na-
gyon sok a cincér, a fákat pu§ztítják.
Bkkor an énekesmadarak cincérhírst
esznek s így védik a fákat.

Kis patak partján Ietelepedtek. -Nézd - rnondta a. vezető, mi-
lyen ponrpás zöld itt minden, Itt
érzik magukat legiobban a növények.
Á patak vize ólteti őket. De viszont ha
tavasszal a nag,y hóolvadástól, és esők-
től megdaga<l a patak. a termőföldet is
elsöpörné. ha a növények nem szövet-
keznének össze és sűrúre f<lnt győke-
reikkel nem fognálc vissza a talajt.

A sápadtarcú ember egyre iobban
csoclálkozott, mohón szívta magába a
sok csodát, amit látott és hallott. A
szeme kezdett megnyílni . , . Magától is
észrevette már a biikkfa gyökereit,
amint acélos karokként markolták a
patak oldalát, a szálló lepkét, a tör-
zsek oldalán hernyó után kopogtató
harkályt, a kisebb madarakat, melyek
a harkály után járnak, hogy nekik is
jusson a lakomából.

Egy kicsi ökörszemet szívből meg-
sajnált, mert elöttük c§apott le rá egy
nagy ragadozómadár. Felugrott, de
nem tehetett semmit. Kísérője meg-
vigasztalta:

A il,rl'oilníÖvB§ IíII3ÁL]T FlA, mnG JANO§I liffiffi:í*tT
Jancsi igen szerette a virá5okat. Kis kertiük minden

virágána& t-,odta a nevét, ismertc igényeit, tudta, mikor kell
elültetni a ru_iipánhagymákat, mikor kell eldugdosni a nefe-
lejcspalántrL,r. vagy milcor kell elvetni a szépséges sar-
kantyúrir{: ma3r,ait. ó maga gondozta a kis kertecskét és
sohasem ü:gcdctt a kertben egyetlenegy szál virágot se le-
523ftilani. Csa} az édesanyja nevenapjára v!6ott minden
évben hatirna. csokor rózsát.

A g.r,qrscálban lakott Jóska bácsi, az őteg favágó, a
feleség<rC- mca Pista nevű fiával. Ez a favágő Pista igen
rossz 8aelel rolt mindi8 az utcán kuncsorgott és Jancsit
sgkszor b§tln§qlta társai előtt az iskolában, hogy minden
idejét a rirylwke*ben tölti el. Hanem az őreg jóska bácsi
nag},oa_§ltíeríc a kis Jancsit, me8 a Jancsi is szerette JÓska
bácsit. \-a]"ahÁny_szor fát vágott Janisiéknál, Jancsi odaült
a farágcöal ncllé. vagy segíteti Jóska bácsinak a fürészt
hírzni es h*]I]gan2 Jóska bácii meséit. Senki a világon nem
tud an.ri mél mint az őteg íavágó Jóska bácsi. Egyszer
a majc,niöre* királyról is mesélt Janisinák. Annak a málom-
kör,es csodálatos erdős országa van. valahol

me§§ze a villámcsapásokon is túl és ez ax oíszág arról híres,
hogy ott malomkövek ló5nak hosszú cérnaszálakon a fák

, körött ,§, azt i§ elmesélte Jóska bácsi, hogy nagy a szomorú-
ság abban az országban, mert a királyfi rábságban van. Apja
tilalma ellenére egyszer egy hatalmas malomkő alá állott
és ott addig pajkoskodott, amíg egy§zer csak elszakadt a
cérna és az cgyik malomkö ráesett a királyfi lábára. A ,!ug_r,

követ még mZig sem tudták elmozdítani a királyfi lábáról.
Ott szenved szegény a nagy kő alatt, moccanni sem tud és
helyébe kcll hordani ebédet, yacsorát.

Mikor elment Jóska bácsi, Jancsi leült a kertbe a virá-
gok közé a kis padra,és azon tünódött, hogy mehetne ó el
a malomköves király országába, Ahogy így tünódött, et)í-
szer csak nehezek lettek a szemei és elaludt.

Jancsi a folyó partján sétálgatott álmában. Vadvirágot
szedett c§okorba. Esy galagonyabokor alól éppcn ety
szarkalábat akart leszakitani, amikor megszólalt a virág:

- .}ancsi, kis kcrtész, figyelj csak ide egy szóra. Tu-
dom, hogy a malomköves király országába akarsz menni.
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McgígéI,en, hogy még ma el is jrrtsz o<la, Most tépj le
eírgcm és vigyázz, htlgy el rre veszíts.

Jarrcsi letépte a lila virágrrt és úgy érezte, hogy nai;yon
szérlül.

Néhány perc mulva nyári zivatar keletkezett, tle csak-
hamar kisütött a nap és az égen szépséges szívárvitny ragytl-
gott. Ekkor megszólalt a szarkaláb,

- Menj Jancsi a folyóparton mindaddig, amíg eléred
a szivárvány alját, az majd elvezet a malomköves király
orszőgába.

§gy kis patak torkolatirnál el is érkezett .}ancsi ;r szi-
várványhid aljához. Színes íénybefi ragyogó létrák csiingtek
lé a nagy hídról, ezeken kellett Jancsinak felkapaszkodnia.
Ámint felért. a szivárványhídra, rlgy érczte. hogy lépnie
sem kell, mégis halad előre igen §ebe§en, Na5y zivatar tá-
madt közben megint. Hatalmas tüzes kardok csapkodtak az
égboltozaton végig és a fényüknél már meg lehetett pillan-
tani a malomköves crrszágot, hanem a szivárványhíd a nag1,
zivatarban roskadozni kezdett. Jancsi retteneteset megijedt,
de a szarkaláb most is megszólalt a kezében:

- Húnyd be a szemedet és ugorj le a hídról.
.}ancsi nem tehetett mást, Ámint a földre ért, kin_vitotta

a szemét és a malomköves király országában találta magát,
artnak is a kellós közepében, Egy_kettőre rátalált a kiráiy-
fira. aki keservesen jaj5atott.

Most is a virágtól várta Jancsi a segítséget, de a virág
nem szólalt meg. Teljesen elhervadt már Jancsi kezóben.

- Mit csináljak, kis szarkaláb, mrrst segíts rajtanr, hrrgy
szabadítsam meg a királyfit, rnert én addig innen el nem
mehetek, amíg ki nem seabadítom a malomkő alól *
mondta Jancsi,

A királyfihoz fordult most Jancsi:,
- Felséges királyfi, nagyon fáj a lábad?

- Jaj, jaj, kisfiír, bizony nagyon szenvedek.

Jancsi szíve nagyorl elsztrtn<rrtldtttt, lnikor l;ittlr a kir;ilyl'i
eliíbuggyanó kiinnyeit. Ott tónfe rgett tanácstal;rnrrl a ki-
rályfi kör,iil, ncln turir;tt scgíteni rajta,

ligy pir<ls tulipirn énekelni kczclett Jarrcsi lábrirrál, .Jan-
t,si az ónekct ligyeltc.

Ne szomcrkodj kicsi ,|ancsi.
Megszabadul a királyfi.

Ot kis nranó ugrott elő egy nagy ía mógiil, nckivetették
rnagukat a malomkőnek és lehengerítették a kirirlyfi lábá-
ró1, Azután az egyik cérnát húzott ki a zsebébíil és isrrréi
felkötöttók a malorrrkövet az égbiíI lógri cérna végére.

De a királyfi rnógsem tudott talpl,aállani. sok seblről
vór,zett a lába.

Álnint látta ezt az egyik kis szakállas nanó, valamilycn
{üvet szer}ctt az erdőben és megkene6ette a királyli sebeit,
l]ttől a királyfi tüstént talpra ugrott és .fancsi lábai elé bo,
rult.

- Köszrinönr. köszőnöm, te ió fiú- apárn. a király na-
gyon megjutalnraz majd tégecl,

Jancsi meg ezt felelte:
Nern jár ezért nekenr jutalom, {elséges királyíi, kö-

szőnd meg a virágoknak, . , és máskor fogadd meg édesapácl
szavát és ne állj a malomkövek alá.

Hiába unszolta Jancsit a királyfi, hogy lnenjen vele
apja palotájába, Jancsi azt mondta. hogy neki sietni kell
haza, mert délrrtárr meg kell ]trcs<llnia, virágait.

Á királyfi eröszakkal akarta .}ancsit magával cipelni ós
birkózni kezdett vele. A birkózrisban esyszer csak nagvlit
puffant Jancsi a földön.,,' De i.nl o malomköves király errlejében pufíant .|ancsi
olyan nagyot, hanem mi tagadás, arra ébredt, hogy aivás
közben leesett a kis kerti padról. Nagyot nyujtózkoclott a
szép álonr után és a locs<rlókannáért rnent, hogy rnegiintözze
a virágait.

Á szurkoiással féllópő legáltalrilrosabb érzttsekel akkor
tapasztalod, ha:

a/ csukamájolajat iszol, de a torkodbarr cgy kcserií
gornbóc ltéslelteti a kortyokat:

}/ a hátadon hangyák vagy ttühös darazsak mász-
kálnak ;c/ futni szeretnél, de a talpad srófokkal le vatr riig-
zítve.

Mint tapasztalásból is tudhatotl, a szurl<olás tc}jtrssóggtll
ártalmatlan érzós, rrrcrl a szurkrrlástól nróg scrrliirtek a
hajaszála setn giirbült rneg.

A szurko]ásnak azonban setnmi órtejme sittcs, ttttlrl
egyáltalátran nem trrdja befolyásolni a kövtltő tlstlttté-
nyeket.,. un.di.

ui

A szurkolás igen vegyes érzés. Vt,gyes azért, mert a
kelletrretlcn érzetek keveretlnek a - még kellemellenebbelckel.

A szrirkolást ncvezzük drukkolósnak is. A szurkolás
vagy drukkolás valamely esemény lelki előzménye. Tehát
nenl maga az esemény.

Ime, egy tetszetós példa : Dióstorta az a§ztalon t

Jaj, dc étlcs látvány. . . a szelet€ken c§endben hasaló fél_
<liók, alattuk vastag cukorréteg, majd a puha tészta fogla_
latában az elomló, remek dióskrém. Juj t Majd elcsurian
a nyálam l . . . Hanem most nem e§zünk a dióstortából.
}Ia enntínk, az volna maga az esemény. Nagy esemény,
íínom cscmény t Hanem mintlen egyéb csak előzrnény l

Ilvesféle lelki előzmény a szurkolás is.
Ám, bogy a szurkolásia mégis egy kissé több fényl:

derítsünlt, kíséieljük meg érzékeltetni a keblünkben dir]ó
szorongást.

+ i!í38yor Cserké,szszövetség {lvatalos Lapia, Előflzetéri ára egy éyre 2 pcngő 80 íiltér, amely cgyrzerrc kül<lcnrtó br,. Pgro, szrim árn 28 íilteí.
Kiadia a Magyar Cacrkészszö§ctsí-ig.
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§§MZrT(fru t

iljttlARtsrTll{tJ§

Ks 1,1üR f5§zU§

_ Pn,po (nhttdn |eloitte fidt a Geltétt-
heggre): Néztl csak |ittcsk.dnt, ntilytn
szé-p ott ltnt u lltit.os'.

P.u.bi: .Ha olyan szép udale.rú, akkor
tnih,t ci,peltél ida Iel?-

I{óban, ,nezitlá,tl fut a cigány, kóz-bgn kótsógbeesetten kiabálja:' 1líiz,
tűz!

..-. Hol lr tű.z ntore? *- kérdik tőIo
ij e rlten.

'.- Ázxt nrír.gám is geretnérn tudni
--. szól a cládó didcregve.

R|rn tlezső eg|l l)er§el nyfljt tlt a
szerkesztőnek.

*- Mit akarsz ezzel n aersseF_ Tessélr. közölni.,- De h,iszen ezt, r.en le lrtad!_ Hlit ki,|

- Kazi.ntzy.
-* Iigya,rl hórunl, at nldr régen nem

,it,,lt,fuzen, me.glt,alt.

Miért éllpen?
-.,. Nag}rgá8os {rr, átuta,zóbgn va-

gyok, sogítsen valamivel, lrogy foly,
tn.íhas§a,fi au ul,amat"

*, Mbnclja, á, mirga ittja éppcn az.
órr irorllrrnrrrt vezet koleszttil?

ffiffiffi
Bl",lsÁp[§T,í9§&
MÁJU§
*5*29

ls

&tJDÁ,§}§sf ?5 *29 Ml\il .1 93s

Inasgyerek irj órát kaprtt és hen-
cegyo mutatja a társának, per§zs
egyik sem é,rt ]noazá,..- Tán mcgnro,ndanárl }riiny óra!
-_ .szól a ba,rát irigykcdve.

-- Ennyi ni! _ rántja elij büszkért
a kérdczeti.* És csaktlgyan annyil _-,. bólint
lliilcson rr mlt.sik.
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MElNt GYULA
van {orgalomban, ezek kOzafi

azonban

c§okoládé- és kakaógyárának
készítményei

Már,ton tr,ajos cserkészfcstóműr'ész bélyegei. rrtel,yekct az Euclra_
risztüus Kongresszus alkalmtiból ad ki a rn, klr, posta.

lgen sok csokoládé és kakaó

'f ormószgtratzl meghatfuozás
A zsird| olgan állal, amelyik előt

ggorsabban nő, minl hdlul,
*

Bantba Rcnő tóvlrn1,ot kapott hazul*
ról, melylren +z állt. Xcdden érkezem,
Vdrjál az rillotndsan. Csókol Apód !* llt az, nom nrósz órlosapád cl6,
kónle,zl a gzobntáxa *. hlsz*n távlra-
tozotl, apád, hogy run órkorlk.

--.- lingonr nent lelrr.t beugratnl -.*
szól flanrlxr ,llenő. hilszen rr tátlrat nenr
ls apánr írírsn,

*

Diák íolyékonyan halandzsáI Bánk
bán utolsó felvonásáról.

. , . ,,ó§ Tiborc hírüI hozta Melirrda
holltestét^ _*

. ., Szent Istvánt 1001-ben kenték
íel a trónra.

)t

... . Zrinyi Miklós 1620_ban születel"l.
és atgia nlúr hat éves kordban meghalt.

*

Taltár : b'ordítsa le kércm yerúlíus
Aeneiséhíil ct köuttkcző itlézetet. ,,Ínlen-tique ora teneliottl ?''

Diák : Tíntúbu tnúrlollílk orrari/r.n{.

l}teal gyeroktk
- ^ Egg na.drúggontbot dolltam cbbc uz

autonrulába.és mit gondolsz mi iótl kí ?
-- Nuögd ki!. - A boltos.

minőségáruk

dá

Az idcális fogolvrrrii várílszolra

Nyomatoit Tolnal Nyomdal lrlűintézet & Kladóvállalat t.-T. Budapc*t, m6lynyomó köforgóg6p*ln
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pengő egyidc§ií betizeíésér,gl lrármelyíli iizlol;ünkben,
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