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\640 oldal, l000 kép és rajz, szóval hatalmas kötet az, amit cserébe kap az olvasó a 2.80 P előfizetési díjért,
Eztdén a pontos előfizet6k teljesen ingyen megkapták a Magyar Cserkész l20 oldalas

M ÍűJ&ailár és a 25 éves matyar cserkészet történetét, a

maulnh eaaká,lrr UN
Ilauíraidar íM íá ű/lwluprd, 0,e a mauilL

tá.O,düá,lw,
Az aJándékok egyrészét tavaly is csak azok kapták meg, kik előíizetésüket idejében bekuldték.
JÖvőre ne késsen el senki! Már most hirdetjük a jövő szeptemberben kezdődő új előfizetés leherőségét,

Fizess elő minél etőbb, hogy a szeptemberi számot is késedelem nélküí kapd meg, de az aján-
dékról sem késsél el.

éul Z,tO ?,ül i/őttől,e ía fiaaml:í varxne+ h,róí á;,qut+tl,p,őa a,idndarp*ar *a4r,r"0,

A gazdag programmból néhány részlet:
Az i8azi cserkészideált vi!ágítia me8 lord Baden-Powel törvényma8},arázata, melynek közlési
jogát megszereztük.

A kalandokat kedvetőknek csemege lesz a Magyar Cserkész finn őserdei expediciójának ieírása,_
melyet így minden olvasónk úgy élvezhet, mintha maga is résztvett volna azon.

nNRil,(l.NAl{
a kitünö szomj csillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üditő
ós egészséges ital,
mely különösen
hosszabb trlráknál
nagy ellerrállóké-
pességet kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyers-
an}agokból gyártja a

rnANCI{nENnI[ F|AInr.
nagykanizsai és moson-
szentjánosi hazal gyáraiban
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Levelet kaptunk...
A lengyel-magyar barátságot szolgáló mult számunk alig

hagyta el a nyomdát, levelet hozott a posta szerkesztóségünkbe.
Irója nem volt más, mint Magyarország rlj vallás- és közoktatás-
ügyi minisztere, volt főcserkészünk, gróf Teleki Pól.

Meghatottan olvastuk el a lengyel cserkészvezetökre vonat-
kozó kedves emléket s nézegettük a mellékelt képet. A jóleső
érzésbe, hogy legfóbb állami ellenőrzö hatóságunk az az embet |ett,
aki velünk, magyar cserkészekkel annyit együtt sátorozott, akinek
a gödöllói mintaszeril Jamboreet köszönhetjük, aki külföldi meg-
mozdulásainkon, így legutóbb a hollandiai Jamboreen is velünk
együtt tűrte a meleget és a hideget, valahogy jólesö büszkeség
vegyült. Amint miniszter lett, felhívással fordult a társadalomhoz,
hogy mellőzzék a szokásos szerencsekívánatokat, amelyek e$y új
miniszter elsó napjait szinte teljesen igénybe veszik, Maradjon
nleg ez az idő is a felelós ember alkotó munkája tészéte.

S a minden percet kihasználó munkás ember legelfoglaltabb
napjaiban elküldte nekünk levelét. Pedig mi nem gratuláltunk.
S tilalma most is köt. De köszönet nincsen megtiltva. A Magyar
Cserkész, a sok tízezer magyar cserkészfiú nevében mélységes hálá-
val köszöni, hogy legelfoglaltabb napjaiban is felénk szállt gondo-
lata a Miniszter Urnak.

Gróí Teleki Pál volt íöcserkész, az ú.i vallás- és közokta-
tásüíyi miniszter, lord Baden-Powell, a vllág és E. West,
amerlkai fócserkész tár§aságában a vogelenzangi Jamboreen

(J. U. Bessouu |elú.)

Xteduea úla#auú aaaftrnz !
Három éuael ezelőtt, íöldraizi kongresszus alkalmáaal,

Horod.no községben messziről megláttam egy jókiáUá§ú embert és

még mond.tam kollegőmnnk, hogy ez biztosan cserkész lesz. Ahogy
hözelebb érkeztünk egymáshoz, ez a felteaés be is bizonyosodott,
tényleg lengyel cserkészuezető aolt, tanító, abi Pozenből származik
ugyan, de a Rokitnó-mocsarak közelében végez gyönyörű cserkész-

mu:nkát és igen értékes hultúrális mu,nkát ezen a n?,essze elhagya-
tott helyen. asszebarátkoztunk, azőta levelezünk, átt is volt
Gödöllőn.Most elküld,te nekem a cserkészotthorulk rnagyar sarkánnk

fénykéPét, talán érdemes ezt közzétenní a Magyar C;erkészben,
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9* ltaupiáíft W, u,t L, srgl, minia,zlot,$qaaeat dzt*$núlw_|őphárurrut fla
ú},Últó 24-én a dlta.a,unb alftatmdqal, mgndúg, a ládlóia.l

A csetkészet peilagógiaí és nemzelneueö értékét minilig abban ltittam, hogg szolgdlat,

készség, köteluségtetiesttu, becsületuség, munkautíllaltis, ualkisosstig u megbtzhatósdg tekinle-

tűen ú! emberítpust termelt a maggarstigban. És mínél odaadóbb, minél lelkesebb csetkészek,

nek bínngultak ggesek a aerkészmunka uégzesénél. annal naggobb énékel jelentettek úgg u

hiuatati munka, mint a közéleti közlritekű kiizlelmek saimdra. Ezcrt értékeltem naggra mdr

a |ellőitési |olgamat kez,detLeguebb kotdban, mínt a leg|elsőbb sport|órum, az Orsaígos Test-

neuelési Tandcs elnöke, tíz aztenilőn dt a maggar ttírsailalmi életnek is tiszteket képző cseúu

sz.elet, ualamint a maggat ttbsadalomnak ígazi uerkeszeluek sztrínt közkatoruikat neuelő leuente,

intézméngt is ezért üímogattam mínt uallds- u közoktattisüggi míniszter, éppen az orszdg

akkori legudlstígosabb pénzüggí helgzetében ís a legmuszebbmenően a göitöüői iarnboree elŐ,

készüIeteit és ezért dtlok mínilenkor a legszlaaebben a uerkeszel rendelkezésére, mint Buda,

pest szckes|őudros |őpotgtírmeslere. Jó munkdt l

Szigorubb közlekedési rend
A budapes,ti,fökapi,tán,!, plakátokkal fordult

hil,§#i: f 
,#f,ilxg 

!%ljJj,}íH effi
ságosi hogy lap,unk aláb,b közli. A cserkész-
nek a lörvénymergtartáeban e|,őI kel,l íórnia.
Dg ,,rés,en van", élretét és iesti épsését őrzi,, &ki a kOzle;kedési rendet pontosan követi.

Figyel,meztetem a közútakat akár járómúvel, akár
gyalogosan igénybevevő közönséget, hogy a közlekedés-
rendészetí szabd,lyolthoz, talami.nt a rendőrközegelc ielzé-
seíhez és i,ntézheiléseihez az eddiginél sokkal fokozot,taltl-
ban alkalm,azkodiék és fegyelmezettebb magatartásttanu-
sítson.

A gyalogosok, különös€n a, tanulóifjúság jól felfogott
érdekóben, szükségesnek tartom a gyalogosok helyes köz-
lekedésére vonatkozó sza;bályokat az a}ábbiakban fel-
{tjitani.

t. A id,rd.a, a gyalagosohé, de nem csoportosulás, jéták
és olvaság, hanem kizárólag járás-ketés cóljaira,

2,, Az uttest a tdrnvüaehl, A gyalogosok az úttesten
csak szükség esetén, nagy figyelernrnel és körülüek,intéssel,
mennél gyorsabban haladjanak át, Aki gondattanságból,
vagy szándékosan az úttest€n fölösleg,esen tartózkodi,k,
az a közlekedés rendjének ellensége, m€rt szabálytalan
nrragatartásával - legyen annak oka ,akár hanyagság,
akár szórakozottság, vagy éppen szándékosság - akadá-
|yozua a járómúvek haladását ós balesetek előidézője is
lehet. Tebát vesaélyes ,az {rtte§en ya,ló ócsorgás, társal-
gás, olvasá.s és egyben tilos is!

3, Balra tarts és jobbra elözz. Ez e p&íenc§ az {rttes-
ten a járóművezetóknek, a járdán a gyalogoeaknak szól.

1, Figaelj a közlekeilési renilör kar- és ténuielzéseire,
azokhoz pontosan alkalmazkodj. A közlekedési lámpa
piros szine áükelósi tílalmat, zöld színe szabad útvonalat
jelgnt; a sárga szlu arra fregyelmeztet, hogy a közlekedési-
négyszöget rrindenkinek el kell hagynia, mert irányválto_
zás következik va.gy esetleg különleges (,rendőr, rnentő,
tüzoltó) já^rómű szeli át az tlttestet.

5. Mielőtt a idrildróI, az uttestre Lépsz, ne csak előre,
hanem iobbra-balra ís tekints. i

8, afuasarkon, ,üaga sztnes hőael,, fémszögekkel, rneg-
ielölt átkelőkelyeken, aaagg ol,yan helgen halad,i a tulsó
old,alra, ahol rcndőr teltesít szolgd.latot.

7, Minilig a l,Qgröaídebb ,úton 
- járdaszegélyre merő,

lo8es vonalban, * kglj át az {rtteston; átkelés közben
néuz ba|ralobbra.

B. Ne ugrd,lj össze-aíssza a aúratlanul felbuhkanó
iúrómú elött, Adi módot a járómúvezetőknek, ,hogy ki-
keriiljenek.

9, Szd,gul,dó idlómű előtt ne iohanj dt az uttesten. A
tralál kiszámithatatlan és szélsebesen jár.

!0. Yesztegelő ietrómű előtt, caga mögött d,tsurranni
ueszélges, mert a, mi8ötte ,haladó járómir elgázolhat,

17. Az uttestre guruló kalap, labda, taga mó.s tdrgy
utdn ne rohanj fejveszetten. Csekélycbb értékkel szemben
i,gen sokat hockd,ztatsz,

12. larila, aagu, idrilasziget szélén ne hatadi, ne dllilo-
gá,li. A rnelletted elsuhanó járómú elkaphat.

13. Nagyobb térfogatrl tó,rgyakkal, csomagokkal a gya-
logjárdán haladni tilos.

t4, A jd,rdúk tisztdntartdsú.ra ügyeljúnk míndnydjatt:
köteless€tink. Haszn,átd a szemétgyüjtő kosarakat és a
szennyvízlevezető csatornákat.

15. Az utcai uoportosuldst, tüntetést me§sze kerüld, aL,

A kíváncsiság nóha fejbetöréssel, néha óra, pénztárca el-
blnéssel végződik.

!6. Haladdsban letső jdrónűröl fel, és leugrdlni,'lép-
c§ön, ütközön utqzní nemcsak tilas, hanem l:eszélaes is.

1?. Villamosra, autóbuszra, trolleybuszra való felszál-
lásodkor adj helyet a leszállóknak. Mielőtt leszállanál,
nézz kőrliJr!, ne_m Jön,e {eléd járómü.

r 18, A tlillamos, az autóbusz és a troll,egbust ,perroni_d,n,

kapaszkoi|jdl. váratlan fékezés, vagy kanyarodás kilódít_
hat a kocsüól.

,!0. A mdsoh írdntí figyelem és a hatósági személyek
tiszt€lete az utcd,tt, is lrötelező. Az udvariasság pénzbe nenr
kerül; a gorombaság igen.

2a. Mí,ndenkit érhet baleset, elsősorban a szeles gyer-
mekeket. Yigyázzunk reájuk.
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(t) L varga tanár úr mindent észrevesz

* Csittl * dörgött Var8a tarrór úr, valahányszor na-
gyobb arányokat öltött az izgatott tecsegás. S aztán to-
vább tasgatüa az elótte álló fiút: * Hot születüél? . .. 'IvIi-
kor szüleütél? . . . Mi az an}ranyelved?. . . Tovább tauulsz-e,
vagy milyen életpályáú választasz?! ...

Magyar Feri pergő-pattogóan íelelt o fáradbatatlan
tanár úr ostromló kérdéseire. Áz pertig a nagy kimutatási
iv megíeleló rovataiba gyors kézzel írte a, negyedik ö)
osztály tanrrlóinak pályaválasztási szándókait.

§ amíg a komor tanár úr a sötét katedrán mások
fényes jövője miait izzadt, ,addig virgonc tanltványai az_
zal foglalkozhattak, amivel akartak. Fődolog, hogy csönd
legyenl Ez volt a vezérelv. A zárós tratáridő elkészítendő,
sürgős munka a tulajdonképpeni tanítástól rabolta el a
drága idót. De hiába! Nem lehetett máskép mcgoldani a
dolgot. Holnap már a nyolcadisták érettségi vizsgálata
kezdődik, s akkor a,z alsóbb korosztályosok egy álló hétig
nem jónnek iskolába. Sietni kell tehátl'

De Varg,a tanár úr a fontos ügy és sürgtís teendői
dacára egy§zerre csak hunyorgatni kezdett, aztán meg-
vakarta a homlokát, majd észrevétlenül fölkelt a helyéról
és elegáns cipőjének fínom gumitalpán zajtalanul lépett,
lépdelt, lépegetetú a középső padsor ötödik padjának gya-
nútlan íóbérlői lmellé, kik borzas fejüket összedugva, egye-
sült erővel ,szómoltak, mégpediglen * pénzt!

- Megvan? * kérdezte pufók szomszédjától Nyitrai
Gyuri, oz egyik főbérlő. Persze, azt nem is álmodta, hogy
a köz.elből nrily nagy veszély fenyeget,

- Két pengő és kilenc fillér! - §u§ogta Kőrtisi Laei,
a pirosképű társszerző, ós öblös zsebébe sűllyesztve a sú-
tycrs valutát, padjára terített egy telirt papirost. §sy
irkalapot.* M€gvenl kiáltott ebbcn a pillanatban Yarga
ianár rir iszonyir rémesen, - Egy fillérrel sem tóbb! . .. -A derús égből lecsapott a villám.

Kigyózó mozdulat, görcsös marokszorítás, sikoly a
léglrcn -Ós a ,mindent ászrevevő tanár úr már magához is
ragadta a féltve őrzött titkot, a fontos irkal,apot.

Az egész osztály fölszisszent..- Jajt * kiáltott Nyitrai Gyuri olyan szivreható
hangon, -mintna legmélyóbben gyökeredző tyúkszemére
léptek volna.- 

- Juj! -. kiáltott Kőrösi Laci móg fajdalmasabban,
olyan éktelen érzéssel, mintha legtrátulsó zí$ío8íú ttúzták
volna ki minden érzéstelenítés nélküI.* Mi ez?t... Mi ea?l... Gyüitőív?... * kérdezte Varga
tanór úr nagyor} barátságtalanul, hol az egyik, lrol a.

másik ffúra vetve tekintete lángsu$arait. Szomo kék volt,
de most neün a, nefelejts szelídsége mosolygott belőle, ha-
nem & rideg acél tüze§ ,§zikrála pattogott annak haragos
kohójából. - Hát nem tudjátok, hocy az iskolában semmi-
íéle 8yüjtésnek nincs belye?!..._ Tir-tu-djuk-djuk! *, rebegték a fiúk levegő és rr
gyüjtőív után kapkodva.* És mógis?! * kérdezte a tanár rir sejtelmes, rejtel-
nes, jelentősé8teljes hangon, Aztán rögtön, olvasni lrezdte
.a nagylelkű adományozók hiteles bűn}ajstromát: -* Föld-,lári József ötven fillér, Tárkányi Sándor tizenrryolc fillér,
Váradi Tibor huszonkét fil}ér, Szalay Dénes negyven ffllér,
Bn,rta Endro kilenc fillér.

Á megniadt osztály halálos rémületben ro§zketett,* Hiszen ez egész vagyon! * szörnyülködöti Varga
tanár úr,* I{ét pengő és kilerrc íil}érl * r,engett o folizgatott
tár§a§ág egybehangzó együttese.

-* Mire gyüjtitek ezt & pénzt? kérdezte Varga
tanár úr kegyetlen szigorúarr összeráncolt szemöldóbkel,
- Beszéljt - förmedt Kőrösi Lacira. _ Tudni a,karom!.,.

Bezzeg mostan meglapult a kórus. Egy mukkaná*
sem hallatszott. Csak egy kuka bacillusnak korgott ax,
üres gyomra a szemöldtikfában.

Kőrösi Laci íorró halántókán fagyo§ verejtókcsöppek
gyöngyözt€k, ri,o íogait úgy összeszorította, lrogy tüzes
harapófogóval §€m lehetett volna egy szót is kihúz-ni
belőle.* Mire gyüjtöttétek ezt a pénzí?l - harsogott mo§t
a dörgedelmes szózat Ny,itrai Gyuri reszkető bíbor,-
ka8ylóiba.

Gyuri azonban szintén olyan hősieg némá.n állott a

C§ERHÉszRtGÉnv

-* Megvan l -' kiáltott ebben a pillanatban var8a tanár úf,
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tanterem hullámos padimentumán, miuí, a végső perceit
élő mártir a római aréna közepén, kinek megdicsőült
h,omlokáról sugárzik a szent elhatározás, hogy inkább
megbal az igazságétt, de }ra mindjárt tüzes kemecóbe is
vetik, ekkor sem rtrazudik és meg sem tagadla & mage§z-
tos szemét, melynek önzetlen szolgálatába szegődött.* Hát ne urrondjátok meg?! szólt a tanár úr
íenyegető hangon. _. N&, jól van!,..

Néhány fórtelme§en hosszú pillanat kövekezett, Csak
nagy vihar kitörése előit szokott ilyen hűvös, ilyen fojtott,
ilyen rémes csönd remegni. De egyszerre csak kihúzta
magát a kaüedra előtt feszelgó l\{agyar Feri é§ csengő
szavával megtörte a gyilko§ bizonytalanság néma§á8át.

- Tanár úr, kérem - szólt tiszteletteljeson a bátor
flú, - ezek az ártatlan ffúk becsületszóra fogadták, hogry
a világon senkinek sem árulják el a nagy hadititkot. Mert
a pénzt lradicélra gyüjtötütü. És ez titokl De ha Markó
Janosit néhóny p€rcre ki teüszik küldeni a tanteremból,
akkor végső, legvégső szük§égbon én mindent megmond-
hbtok.

Yar8a tanár úr ogy pillanatra meghőkölt.

- Hogyan?! -- szólt megüüődve. * Titok?! .. " Hadi-
cél?l.. . Kiküldeni Markó Jancsít?! Hm! Kezd érdekessé
lenni a dolog .. , Hát nem bánom! * folytatta elhatározó
bangon. * Eredj ki, Ja,ncsi fiam, a folyosóra!...

Markó Jancsi, a közs€i árva}rázban nevelkedó, apát-
lan-anyátlan, szegóny, árva fltl, de mindazonóltal a
negyedik b) osztály ),egstgő tanulója - halálsápadtan állt
belyén. - rfi kiküldeni?l ... Még ilyen szégyen sem e,gett
rajtal .. . Mi az? Mi történik vele?l Ho8yan kerül ő, az ő
csekély személyisége az izgalmas esernónyok gyujtópont"
Jába?t . .. Mit vétett?l . . . Miért titkolódznak előtto bará_
tai?! . .. Hiszen ő nem tett rosszatt Sohasem árulkodott! ...
Ellene eskúdtek a pajtásai?l . . . Avag:y talán azért zárják
ki őtet va.la,milyen közös örömből, mert árvaházban nevel-
kedik? . . . Mert sze8ény?! .. .

Ityen fájó gondolaüok gyöíörték szegény lVí,arkó Jancsi
bor{r.s szívét, mikor a megfellebbezhetetlen osztályíónöki

parancenak eng,edetrmesliedve, nagy búsan kitámotygott B
tanüeremből,

- Hát most beszélj! . . . * szólt Varga tanár úr Ma-
gyal F'erire, amint Jancsi mögött becsukódott a nyikorgó
ajtó. - Micsoda titkos szervezkedésről, micsoda maffiáról,
miféle hadicélról van szó?* úsy gondoltuk * válaszolt lrarkó készségesen, *
hogy először is cserkészruhát veszünk Markó Jancsinak.

- Hahaha! - nevetett Varga tanár úr, - És aztán?l
- Aztán elvísszük magunkkal a nagy hadilátékra!_ felelte Magyar Feri. -- Mi íedezzük a kóltségeit! ..,
."- Hadijáték?! . .. Miosoda hadijáték?! r- kérdezte a

tanár rlr üagyon kíváncsian. És klmeresztette kék szemét.
-- küzdelem a liliomért! _ vakkantott közbe Barta

Bandi szörnyű izgatottan. - A,,sirdlgok" és ,,§O§ok",
illotvo a ,,japánok" és ,,kínaiak" közöüt!* Mi?! ... - érdeklődött minrljobb,anabúvösszavakat
nem értő tanár úr. - Sirályok?. . . Sasok?t ,. . Kínaiak?!...
Küzdelem a liliomért?! ...

- Igen igen * zúgott az egész osztály nagv boldo-
gan. - Jövő héten! . . . Az érettségi szünetöen! ..._ A vezérkar már kidolgozta a pontos haditervet is!* lihogte Szalay Dini.'- Már haditerv is van?! - kérdezte a tanár úr renrl-
kívül csodálkozva. És ámulatában összecsapta vaskos
tenyerét.

_-, Hogyne lenne! * magyarázta Magyar Feri.
Haditerv nélkül nem lehet háborút kezdeni! ..

- Halljuk azt a haditervet! _ szólt Yarga tanár tir.
- Ez nagyon érdekel engem! .. .

Magyar Feri kis ideig hímezett-hámozott, de társaitól
bizüatva, vógre mégis csak bels6 zsebébe nyúlt, elővette
jegyzeteiú, megktiszörülte torkát és olvasni kezdte a sok_
szorosított irást:

,,Á cserkészavatási ünnepélyt megelőzően a ,,sírdlyok"
és ,.sasok" között íolyó hó 33. és 34, napjain megtartárrdó
találkozási játék löltevése a következő:"

,,Vagyonra áhítozó, gonoszlelkű banditák a turrya álom
tespedő korszakának egy óvatlan pillanatában alattorrrros
úton-módon elrabolták és a bevehetetlennek tartott, dc
míndenkitől elh,agyatott Kiang_Wan sziklavárába (ez
Csillebérc) hurcoltá.k a japánok a legféltettebb neüizeti
kincsét, a világ leg,szebb virágszálát, a bűvöserejű, febér
liliomot, melyet a japán császár drága kristályedérryberl
n€ve}t, s m,glynek gon,dozására egy külön ifjú gárdát
suervez€tt azon hivatással, hogy a c§odás növényt rendü_
letlen kitartássa,l ápolja, mert ősi jóslat szerirrt a nemzet
addig él, addig virágzik, míg a }iliom trazai íöldben gyö-
keredzik, míg az ifjúsás a szimbolikus virág kultuszának
szolgáIatában áll, amíg romlat}an szívében a férflas eré-
nyek és a lclki tiszta,ság fensógos eszményképeit hordozza,

A liliom él,et,é,t és boltlog nyugalmát biztosító hatá_
rokért nagy háború indul a ,,kéhek" és ,,sú,rgdk", a ,,japdi-
nok" és ,,kínaiak" közöti. Az győz, amelyik fél beveszi
Csillebércet ós mogszerzi a csodavirágot!"

- Hiszen oz pompásl En nagyszerű! Gyönyörú!
lelkendezett a tanár úr, pedig Magyar Feri tulajdonkép-
p€u b€ sem fejezte felolvasását. - Menyi pénz hiány-

* Nyolc pengő! - kiálüott az osz ály kórusban.

- Hát nesztek! * szólt a nagylelkű tanár úr. - Itt
van tíz pengő!_ Nem, ezt nem íoga,dhatjuk el! - szabadkozott }la-
gyaí Feri, a csábító }rankiegyre sandítva.

- Tedd el a pénzt, hogytra mondom, rontom-bon-
tom! . , . Szó nélkúI eng,edel,meskedj feljebbvalód parancsá-
nak, m€rt különben tüstént meghalsz, aztán . . . aztán
azoúnal beírlak, az osztálykónyvbe! rivallt szegény
firira a szi§orú tanár úr és döfésre kész, hegyes bajuszát
oly gyilkos fél,elmetesen mozga,tta jobbra-b,alra, hogy
FÓrk6 mégis c.sak jobbna,k látta engedelmeskedni. Az ille-
téktelen beavatkozástól me8borzadt ugyan, de legyőzvén
hideslelését. moleget sóhajtott és eltette a pénzt. - Kd'szó-
nömi - dadogta alázatosan. - Osztályunk nevében na-
svon szépen köszönöm! .. .

- Hivd be a,zi a Markó Ja,ncsitl _. szólt a professzor
az liiőhaz legközelebb ülő fftlhoz.

És mikor Jancsi be}épeüt. a tanár úr Verseghy mon-
dását idézte: -. A ,setét szólvészt ra,gyogó derülés sz,okta
kövotnl! ,,, . lgaz-e, Jancsi ffam?!

-- lgaz| * mondta Jancsi, de azért
mosolygó ta.nár úrra, mikóni lVla8yar
komplikátt keresztrejtvényekre nézni.

úsy
Feri

bámult a
§zokott a

Halljuk azt a haűtervet l
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** No, Jattcsi * t}}ondta aziáü e költői lelkületű ta,-

nár úr próuai nyuga,iommal, -* & pomp{í§ haditervot, meg
amit osztály,trirsaid akarnak neked v€nni, ,nem szabad
ugyan elárulnqm, a-nnyit azonbíin előre kijelentek,
tiogyha nern hozod el azt a felrér liliourot, alikor meg-
gyű,lik velem a bajod! .. .

Jancsi most nrég tágabbra mereszüette kérdő szemeit.* Liliomot?t Honnan? Egyáltalábart nem órtette a dolgot.
Nagyon ügyetlenül meghajtotta magát és helyéro döcö-
gött. Az egész csillágásza,ttanból csak annyit §eJtott, lro8y
forog a világ. Mógpetlig ő körüöttet Társai huncutul pis_
logtak, }runyorgaütak íeléje. Nem tudta, mire vélje a kü-
löncis históriót.

Varga tanár úr pedig újra munkához látotí. Jujj! Á
sürgős kimutatásnak okvetlenül készen kell lennie , . .

Hogy' sza,latl az idő! * Jöjjön ide a következő fiúl *-
monrlta gépiesen ,és ismót wéiterítette az összebonyolult
statisztikai íveket. -, Ki i§ volt eu utolso? Vagyis helye_
sebben ki volt itt utolj&re? Igen, igen, Magy,ar Ferenc! . ..
Nos, ki következik?! ...

Markó Jancgi ószbekapott és a katedra eló sie ett.
Felkészülten várta" az ostromló lrérrléseket. De a rrtester
lrallgatotl Tanár ós tanítvány jóideig ye§zedelmes frrrkas-
sz€msl llézlek egymás§al. Mintha egy,má§ gondola.tait
akarták volna kifürkészni..

- A. ,. a nyakkendőd ferd,én áll! szólt véglc
Varg,a tanár úr a tü,relmes fiúra.

Bt,rrr! Ebben a pillarratlran csörömtriőlni kezdett az
óra végét jelző csengö.

-,.* N0, nraid leí{közr:lelrb folytatjukl *- n]olrdta Varga
tatrár úr egészen jókedvűen. Es összecsouragolvír fontos
irornányait, elhagy,ta a tantermet.

A virgonc flúk meglratottan néztek t&vozú osztály-
főnökük után. Azt lritték, lrogy megváltozott az egyctemes
világrend.

Csak Markó Jancsi nem vo}t megI}rqtva, Félrecsúszcltt
nyakkendőjét igazítva, §zinte bosszankodva dürrny,ögte:

* Vargd tanár irr rrrindent észrevesz! . . .

il. Janesi megkapja az ajándélrot
Az árva.házban, melylren Markó Jancsi nevelkedott,

pélrlás rend uralkodott, Másodpercnyi pontosságrla volt
kiszabva rrrinrlenneh az idele, De azért nerrl szabad azt
goní]olni, hogy rideg börtön az árva,ltáu|, Sőt! Borús élet-
ílek i§ van fényoldala!

A derék igazgató úr atyai gondoskodasának apró-
cseprő ügyekre is kiterjedő, szerető figyelme szinte el-
íelejtette a iársadalom jószívüsógére utalt rrövendéürek
szomorú árvaságát. Mindazonáltal puha nevelésről, }rolmi
anyámasszonyos elkényeztetésről szó .sem lehetett. Filik-
boz va,Ió, katonás fegyelem uralkodott a §zigoríl intézet-
ben. Reggel öt óra,lror talpon kellel,t lennic kivéte,l nélkül
rnirrden lcgónynek, a,kár elerni iskolai tanuló, akár közép-
iskolás diák, akár kicsi, akór nagyobb fiú volt is az. Este
nyolc órakor pedúg nrrég a közös hólószobában is el kellett
oltani a lámpáka,t, vagyis ágyban kellett lcnnie rnég az
éjszakai fülesbagolynak is.

A korai felkelésnek kettós haszna volt: ,

Először: a fiúk iskolá,ba indulás előtt rendbertrozták
a hálószobát és míg a reggeli elkészült, egészsóges test-
edző, étvágygerjesztő mu,nkát végeztok: ástak, kapáltak,
gyomláltak, virágot öntöztek az épület rnögött elterülő
nagy kertben,

Mtisotl,szar: Mari néni, at inténet mindig pörlekedő
gazda,sszonya ilyenkor - mikor az igazgat"ő és nevelő még
aludtak - kénye-kedve szerint kitombolhatta magát a
példás rend érclekében... Ilyenkor ő volt az ,,ur"! Úgy
jánt-kelt a dolgos flfik közöüt, nrint valami teljhatalmú
z§andáí az életfogytiglan elítólt fegyencek között.

Most éppen az el-elmerengő MaTkó Jancsít cirógatja
hegyo§ nyelvével az érdernes asszonyság,

-- Talán liizony álrnos vagy még, gyönyörű§ége^s ara,-
nyom, ho$y olyan lomhán rnozogsz, mint a beteg laj1
tlár?!.,, * hápogta nagy dübxjsen az átsrándozó ffúra.
- Szaporán azzal a ,,,izzel, rlert mindjárt íejedre borítom
az egész locsolót! ,..

_ _Jancsi mcgrázkótlott. -- Brrr1 Hideg viz|'l .,. Mari
nénitól minden kitclik! _ gondolta ma§ában. De azétt

- Talán bizony álmos ,i,agy még, gyönyörűséges aranyour ?

egy pillanatra rnógis csak letetto a kútról lrozott nehée
locsolóL Erősszövésű zsebkendőiével megkirülte verejtókes
homlokát. Áztán újra felvette vizes terhét és tovább öu-
tözgette a színes virágágya.kat. A fakadó }iliomokat! . ..

Amint liliomos virágágyaira pillantott, boldog cser-
készpaitásai jutotak eszébe. A nagy hadilátékra gondolt!
Kiizdelem a lilío,mért! Igon, küzdelem! Most már biztosau
elindultak barátail Büszkén lépkednekl Kürtölnek! . .. Dejó lenne velük taytanil . . . No, maid jövő vasárnapl Ak-
kor lesz a nagy avatási ünnepély!... De vajjon felavat-
ják_e őt cserké§zn€k, ha uincs is c§erkésznrhája?! ...
Miónt ne?! .. . Rtrha teszi a cserkészt?l . .. Sok €az cser-
kész van, aki nem járhat cserkészruhá^ban és hányan van-
nak oly,anok, akiknek gyönyörű cserkészruhájuk van, de
azéttr a telkük rnégsem liliomog! .,, Ő már kiállotta a pró-
bát! ... Az árvaházi igazgató rir Öngedelmóvel eljárhatott
a gyűlésekre, ahol a vezetók elókészítették a cserkész-
é}*tre! . . ..- Halló! . . . Markó Jancsi! ... kiáltott mo§t s7.
igazgató úr egyik kertre néző abla,kból. Gyere csak
gyof§a,n aa irodába! .. .

Jancsí kezéről, ruhájáról, cipőjéről nagy sebtiben le-
ver.üe a poTt é§ úgy, ahogy volt, az igazgatai irodába sie.
tett. Nem míndenki lépheteit idg bel

Reggelib,ez csöngetek.
A rlolgos fiúk helyretették kerti szerszámaikat, a tágas

ebédlőbe tódoltak és a hosszú, terítetlen asztaloknál el-
foglalták szokott helyüket. Jancsi széke üresen állotí* Hol marad ez a flrl? * kérdezto az sgyik buksifejú,

- Biztosan rossz fát tett a tűzre! * vélekede,tt a
másik.* Markó Jani ráér! -. magyarázta a lrarmadik.
Neki ,ma nem koll iskolába monni. Iskolálában ms kez-
dődnek az érdttségi vizsgálatok és ezért ai alsóbb osztá-
lyosok egyheti sziinetet kaptak.
_ - Az ,igazgató ttr hívta Jancsit! * dünnyögte Kö-

kény Peti és nagyot hörpintett bögrójóből. Erre mindany-
nyian összenéztek,

(Fotytatjuk,)
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\l§fiÍftrl3.rr- Bizony szegény szerző Dclu
gondolta, lrogy alig ncgyven évrc
Eön.yvének mégjelenése után, léghajók
Amórikából Iiurópába 30-50 utast szál-
lítsanak. Dehogy is hitte, hogy rcpülő-
gépek is készüljenek, melyek 30-40
utassal 300 km feletti átlagsebcsségget
haladjanak. Álmában s9. 1Ütott eszé6e,
hogy az aeroplánok tömegei sötétítsék
el a napot, atnikor egy katonai szem-
lén felvonulnak.

- Dehút hoggan merészelte ualaki
ilgen határozottan kijelentení, hogv a ue-
pülés semmit se ér ?

__ Nézd, Pístám, ugyanúgy csi-
nálta, mint te. Technikai téren okos
ember nem használja a lehetetlen ós
képtelen szót s akkor nem tc§zi ki ma-
gát arurak, hogy az utókor nevessen
rajta :

- Hút pedig én nen1 szeretném, ha,
engem 30_4() éo lnulua kineuelhetnének,
Inkabb tötlöm szótúramból ezeket a sza-
uakat.

- Jó, Ebben megegyezünk. S ju-
talomképpen a könyvből még 88y
részt felolvasok neked. }Iallgasd
csak:

j*
?- *

T.

í§
Az aagol légi haderó gyakorlatánál a gépek §zinte el§ötétitlk a uapot

Az óceánJúró Zeppelin
l}udapest íclett

Lruátalakultvílág
*.. Parancsnoli, ú,r. ez k,izdrt doltl1,1 .. ,* No, no, Pisía!
- De igerl is technikai, tehetetlen,ség . . .

- Ne légy olyan heves - csillapítottam fiatal ,bará,-
tomat Pista--ugy,ánis arr,ól volt neltzetes }rogy műszaki
<iolgokba"n igen határozott. vóleményc volt s azt nem rej-
tctte vóka alá.

-- De rnié,rt nc mondiattt, Ittlg,y ltizdrt d,olog, nli,lt,o,r ez
ténylcg leheletlenség? !

- Azért Pistu, ,mert atni mn lelretetlenség, itz h,olna:p
lehetővé válik s akkor aztán,óppcn úgy novetnek raitunk,
mint mi nevetünk mogt, ezen a kónyvön -_ mutattam rá
a könyvespolcon meghúzódó, kopott kis könyvecskére.

- trét miíóle könyu ez?

- Ez barátom,_ Gyürky András könyve a Léghajózás"
róI ós repülósről. Éppen n€gyven éve, hogy megjelent. S
alkalm,as arra. hogy bebizonyítsa neked, miérü nem szabad
technikai téren lohetetlensoget, képtelenséget s, hasonlót
e mlegctni.

- No, eTTe uguancsak kiaúncsi. zlaauok.
_ t{át lapozga§sunk a könyvben. Nézd csak, mirr-

gyárt az elején a, következő mond&,tot találjuk: ,,A repülő-
gópek ne,m egyebek, mint íefte}mes kísérlctei a gépószet-
nek. Arra nincs pé,lda, bogy valaha, valaki ilyen gépetr
létrehozott volna, de arra ;igm ig hogy íelettük sokan
megtébolyodtak."

* De parancsnok ú,r, hogy írhattalt, i,lyet, hísr olyan
szép egy mod.ern repülögép?

- Várj csak, ír ö mást is: ,,Á madárszerű repúlé.s
tudós mesterein utóbb majrl nevetnek; amint, hogy repü_
lési ,mesterkedésük utárr r-* rlacára tórnér,tlek pónz-, i<lő-,,
sőt crnber,életbeni ólrlozatokrrak, -- egy csöppnyi trasznot
nom látott az emberiség."

- De hiszen repülögépek mennek rl.anapsdg hajó-
töröttek megme,ntésére, alpesí. me,nedékhdzakat lú,tnak el
,élel,miszertel, kanaddban erdötüzeket oltanak.

- Igazad van, Pista, sőt hozzá, tehetném. hogy Ameri-
kában kártékony íórgeket is irtanak, sőt járvrárryog
vidókre ezzel szállitanak gyógyszereket és orvosi személy-
zetet. De várjál . csak. Nemcsak a repülőgépekről ír így,
A léghajóknak is megadja. Nézd, mit is ír csak: ,,§zállí-
tási képességük ,urajdnem sernmi, atig bírnak két óránáI
tovább mozogni, viharos vagy éjjeli utorr nem mehetnek,
sebességük a. gyoT§vonatnak alig ogy}rarmada, még gyenge
szél ís titja irányától eltédtheti, vagy visszahajüh,atja."

- Én lú,ttarn Pest . f elett agy Zeppelint. ugyancsak
lsiharos iilő aolt akkor, rie egész- izépen- tartotta -áagdL
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,,Yan-e tulajdonképpen a repülőgépeknek még valami
cólja? Legíeljebb a7 ,az ogy, hogy lra akad még vala.mi
éloi,úrrt szegény rnilliomos ember, akinek érdekében áll-
lla.i talán ecy jó repúlőgépnek létr€jötte, mely ha csak
egy nóhán}r percre is, de jó maga§an felrepüfuoi képes
lenue. Ilyen repülőgép lenne aztiln a szegény milliomos
szárrtár,a a legdicsőbb, legfet,ségesebb szállítóeszköz a más-
vilá${ra, m€rt okvetl€núl lezulran ,és ba}'ől;a n(uzao,-r+ruf#.
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Trian,on! " .. Most, abogy lpíro,m, ismét érzem, hogy
milyerr keserii íze van enngk a szónak! De velem együtt
ökölbeslorul a keze ís m,inclen magyarn,ak, akár: hallj,ir,
látja, vagy csak rá ís gonrlol. Ped,ig kinek ne jutna eszébo
mindennap, ha a Kár"pátokra, az Adria kók vízére, vagy
rnilliórryi atszakitott test,vérúnkre gondolunk, Á Magyar
Cserkéset olva,sgató cserkészfi{rk még nem is óltek, ami-
kor cz a gyászos nóv törtéaetúnk legsötótebb lapjár* ke-
tűJit Mahí, Mohtícs és Arad rnellé. Mégis tudja minclen
]Itiagyar cserkósz, trogy nrit jelent ez a szó mindannyiunk-
nak és főleg tudja., mi a kótelességc, hogy ne,mzettink
óletéruk gyásakeretes lapj,án fordíthassunk egyet, . .

Á mult ,év ny,arárr öt }rácsalmági cserkész ktlrókpá,ros-
mozgótábora során felkereste gyötrelmes ,éveink ,szülő-
helyót: Trianont, Pdrizstól nyugatra a világhírű 300 éves
séorcs-i porcellángyár m,ellott elhaladva, nyolc kilo-
méterre érjúk el Versai.Iles-í, Kastélyg" a francia kírályság
fénykorá}ran" 167P-től királyi szék}rely ,volt. 580 rn hosszú
homlokzata,az ópltőművészet egyik legkivátóttb rerreke,
5fr) millló költséggel épült. Gyönyörú termeilren tízezer
-embcr fór el, Mögiitte az óriási park pedig egymilliárdcls
költsóggel akkor .ópült, amikor a francia köznóp a leg-
.na,gyottb ny,oimorban élt. Igy a forrarlalom kitörésekor en-
nek ,a ,határtalan pazarlásrrak bizorry igen na,gy ,§-zerepe

volt, A park rrrá,rványlépesői, ,szobrai, szökőkútj,ai és virág,
csodái ma is párratlanok. De a keresztalakú dísztó (Nagy
Csatorna) tespedt vize az idők válttyzásáról beszél..,

Versailles kastólyának egykori nagyúri, konyhájáról
a park északi fetrében húzódó nyomoruság,os kis falu:
1tri-anon grrndoskodott Nóhányszár íőnyi lakossága zöldsé6_
termeléssel tengette életót. Kétsztizótuell, épuel enelött,
4688-ban q.zonb&n Maíntenan as§zony kis palotát szeretett
volna a zajos parkon kivül. XlV. La.ias, a Napkirtlly .a
rrá.r világlrírű J. Harrlouín-Mansart városszabályozrrt ós
műépítészt bízta meg a üervek elkészít6sóvel.

.t

lrlcl: Szgbón.BJlo-

§,íansart (akinek egyébként" a' lVíansart-tetőt is kö-
szönlretjük) m,ég ,ebtien az évben leromboli,atta Trianotl
ny,omorúságos kis há.zait" és a versailles-i francia-kert
mellett pompá,s angol-parko,t létesített. Ebtren ópítÉtte fel
a nagyobb patotát (Grand Trianon). XY, Laios a, forrada-
lom idejón kósöbb pazarlásaiért kivógzett, I}u.barry lter^
cegnó l*edvéért e6y kisebtl palotát is építeit (Petít*Tri,a-
nan), A tórdre kényszer"ített Magyarorszá.g, a lealá:uó békót
r:nnek egyik termóben írta alá. l

Versailtes ilagy ka§télyának színhózszárnya mö8ött a
másfélkitonróteres trianoni íasorrrn érjük et a gyábzos béke
hely,ót. Dús loírrt}ozatrl parkja vasrácskerítéssol és kaqu-
val van elzárva. Csak belépőiegy ,mogváltása után lép.
hetürrk tre és iekint;tretjük m€g ez egy,szdrű külsejű épü-
letek értékes b{rtor"ai,t, kópeit és szobrait. Teremről-terernre
haladunk az érdoklődőkkel, de lelkünket nrintba grlzsba
kötötte volna valarni. Nem halljuk az érdektelen külföldiek
fecsegé"sét: bennünket megbón,ít rettenetes békénk árnyéka,

Pedig I(,ís Trianan már 19ó előtt is több tragódiát
l*tatí. Múriu Ántoniette királyné legkedveiiebb tartózko*
<tási, helye volt Tr,ianon. Franci,a földón az első fürdő-
szolrá.t i§ ő óp,ettette itt, Á forradalom ittejón durva kezek-
kol innen vittók tr Te.mplébe, majd a Conciergerie-fogház
siralomhálába és onnan 1?9"n október 16-án a vesztőhelyre.
Napolean ketlvenc pihenőhelye is e szobákban volt. I,
Sándor cártól kapott malachit-vázái ma is legnagyobb
kincsei a kastélynak. De ararryftirtő kis fiacskája, akivel,
e páesiton annyit eljátszogatott, hová let1?...

Fi
;

I
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A trianoni park
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(§zabó D. BéIa felaétalet)

Mindezeket csak valami ködös messzeségből halljuk,
m€rt las§an haladunk a íöldszíntas ópület oszlopc§arno-
kán a balszárny felé, amelynek legutolsó kertl termónek
ajtaját kötél zárja el. I(funnyes szemmel tekintünk be:
egy kis fekete márvány,asztalkát és a falak mellett támla-
nélkült piros bársonyszéket látunk. (Míg ott állunk lehor-
,gasztott fejjol, dacosan ö§§ze§zofitott aiakkal és ökölbe-
,szorított kér.ae|, az őr ,megsúgja, hogy azért nom szabad
,a béketerembe belépni, m€rt a, multban az elkes€redett
,magyar látogatók - mi tűrés-tagadri,s - bizony leköp-
dösték ar asztalt,) Do mór menni is kell tovább, mert a'látogatás idó lejárt. É§ mi keseril ,szívvel tragytuk ott a
magyar gyász szomorú szülőhslyét...

Pedig Trianon tulajdonképpen esak záróköve volt az
,év,oksn keresztül tartó gyaláaatos országíosztó hadj,árat-
nak. Míg ,hős katonáink a világrhábor{rban mindeniitt
.ellenséges földön rullatták vérüket, Masaryh, Benes,
Pasícs, Trurvbics. Yetznics 6s Brutianu rágalrnakkal ásták
sírunkat. Az öxszeomlás után a bols€vizmus borzalnai
ide$án elalólt nemzetünk nem i§ gondolhatott a védeke-
,zésre. Es így teljes határzárral, majd megszállással, le-
íegyverzéssel, sőt az éle}em és gyógyszerek m€8vonásával
kényezefitettek a békekötósre.

Halloütatok nár bizonyána a népek önrcndelkezfui
iogáról? I{iszon ez volt a legelsó jelszó, amellyel ,bennün-
ket megcsonkítottak. W.ilson híres pontjainak egyike szó_
szerint így szól: ,,A aild,g nem fogad,na el, oly békét, amely
,e1,1,en egyes népek akarata ld,zailozik és ameluben a, lélek,,e ioy, az i.gazsúg ,.és a szabadságérzés nem tud meg-
nyugodní." Mi csak onnok a pontnak tiszteletbentartását
}értük és ennek a}apján semlegos ellenórzés mellett igaz-
ságos népszavazás elrendelégét. De nom, a kommunista
forradalo,m és bolsevista rómuralom miatt egyoldalú fenye-
getésekkel kényszefitetkk a Mke elfogadására. Az akkor
még fővezér Horthg Mihtós 19t9 karácsónyán azoriban rnár
a remónyt csülogíatta ímeg ez elkeseredett nemzeú előtt:,,í/a
al,d ís ,kell, btwnh a gydszos béhéi, maid aí,sszaszerzlink
minilent, nern szabail csüggední, csak türelem, d,toereked-,jlik m.agunknah a, dictőségea, bolitog feltfunaddst|'

Mégis gyászlobogós horn]okzatú állomások fogadták
Budapesttől a határíg ,az 1m0 ja,nuár 5-ón Párizsba
induló ma8yar békeküldöttséget, awelynek szomonl fel-
adata volt a feltétolek átvétele. Háromnapos orszá-
8o§ gyászt rendelt a kormány: elnémult &, zen€,a színházalr, mozik és ezórakozóhely.ek zárva voltak. A

kisírt szemű. em}erek pedig renreilve várták a b,ireknl ;

hiszen még se,nki sem tudtan h.ogy a kósza h,írekhríjl
rnennyi au ig,ar.

§ajnos, a valóság rninileirt felülmrilt. Grót Atrlponui
Albert vezeüésével a feketeru,hás ma,8yar kúldöttséget
Páriz,sban valóság,gal zár alatt tartották. Neuilly kül-
városban helyeztók,el 6s az épületet tüskés-sodronykeÉtóv
sel vették körül! Móg sétálni is csak íitkos rerrdőri, kígé-
rettel indulhattak. Vógre január 15-én d. u. a francia
külügyminisztérium híres ónatermóben Clémenceau át-
nyujtotta a 14 részes ts64 szaÜaszos béketervet. Küldött-
sógünk.otthon borzadva látta a képtelen igazságtalan-
ságokat és egész éjjeli munkáva| gróf Teleltí. ?ú| elkészítette
a híres ,,Cart€ rouge"d g"melyb€n pontosarr feltúntette a
tervezett határon kívül esó ,magyarlakta tertiletoket, a,

lélekszá,mmal egyii{t Másnap ellenséges elfogultságg,al,
süket fülek elótt tartotta meg Apllonai. életének legmeg-
rázóbb beszédét frenciao angol és olasz nyelveh, a bizott-
sae pedtg átnyujtotta a $7 rnellélrlettel alátánasztott
Dxagyar jegyzékeL

Idehaza ezalatt közös fájdalomba,n olvadt ös§ze a szét-
szakíta§ra ítélt nemzet. Febrrrár 12.én ismét Párizsba uta-
zott békeküldöiüsógünk és 14én a bókebizottság előtt kórte
a népszavazás elrendelésé| de hasztralanul. Május 5-én az
utolsó vále§z ez valt: sem módosítás, sem szavazás, haj-
landGe a bizottsóg alóírni a Mkét?! Áz aláírás napját
iuníus 4-ben állapitotta meg.

Itthon mérhetetlgn keser{lségot keltett ez az, egyoldalú
rideg elutas||"ás. ,,Átkozott aE & hé2", jajdult fel a nem-
zel. A, korrnány pedig dr Benőrd, Ágost és dr Drasche-
Ld,zdt Allréd rr,iníszteroket küd,üe ki az aláíráshoz. Igy
érkezett el a jrlnius &e. Kis Tlianon kerti szárnyában a
ryőztes hatal,mak üivatalos képviselóin kívül s párizsi
t{rsasági élet előkeló tagjai is ott voltak. Katonai osctagok
őrizték az ópüIetet és még a mflgyar küldöttsóssi is alig
akarták átengedni. A;mdkor a megyarok a terembe léptek,
halotti csgndbgn álltak fel a, m€gi€lentsk és Mlllerand
felkórte a ma8yar küldöttség tagjaiü bo8r, írják alá az asü-
talna kikészitett szerzódésL Bénd,ril Ágatt le ssm üt a?. a,sr-
talüroz, hanem csak ráhajolt könnyező szemf,nel'a hatal-
mas kötotre. Tudta jól, hogy T?ianon feltámadásunk határ_
köue lesz, mert h,azdnkat nem u békeszerzőilés, ile belső
drulds és kül,ső ellenség rabBl,ta el." Utána Drasehe-Lózdt
írta alá az okmányt, Mindez alíg tíz percig tartot! pon-
tosan d. u. il óra 20 peretól fél Mg. Idehaza nár déletőtt
1b*12, majd d. u. á.-Srig au orsnág nrinden harangja
kongotí, az iizletek egóoz nap zárva voltak, a vonatok
megáll{ak ,és a ternplomok zsúfolásig megteltek imádkozó
emberekkel. A Szabadság.téren 12 ezer ,,va5ónlakó" mene_
kült rendezett megrázó néma tüntetésL

A na€yhatalmak követelték a szerződé§ törvénybe-
íktatasát is. M€ ezt a ks§erú pohara^t is ki keilett iidte-
nüDk. A nemzetgyúlésen gróf Teteki, Fdí, míni,sztarelnök
vádíndítványt tett önmaga eller1 amit egyhangtllag eluta-
sított a Ház. Huszúr Kdrotu a képviselők hangos zoko8ása
közben elcsulkló han8on olvasta fel a trókeszerződós be-
cikkelyezfuének tervezetét, amit néma hall§ató,s tünteté-
sével foga.dtak el. A törvénytárba gyászkoretes lapon l,e-
zették be aa lP,l. XXXIII. törvénycikket, ami lR1 j{rlius
2&án lépett életbe .. .

Itt és tgv altartdk eltemetní, úz ezerétes Nagg-Magyar-
orszd,got! ., . De Trianon nekünk esalt, ronggos ,papirszer-
zöd.ést ielent, Bennünk életté ud,l,t és tetteket teremt a iel-szó: i

Nem! Nern! Soha!

A béketerem elótt

)4
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A legegyszer6bb fonás a hármas fo-
1{_vag1 copffonás. Ezzel fonJák be a
kislányok a haiukat, ezzel készíttink
ostort, így pótoljuk vlzes rafflából a
karikásostor csapóját. Ezzel díszítiük a
lovak sörényét és farkát (l. ábrá). A
mlndennapl élet sok egyéb vonatkbzá-
sában is állandóan hasznát vehetJük.

Á hármasfonás

Egyik legnagyobb el6nye, hogy igen
könnyű me8tanulni.

A három szál közül eg}rszer a bal-
oldalit, egy§zer a Jobboldáiit dugom át
a középső szál felett.

Ugyancsak egyszerű hármasfonás a
cserkésznyakkendőgyűrú készítés, mely
készűlhet bőrből s szükség esetén zsi-
negből ls. Gyakorlásra minden esetre
elég jó a zslneg ls.

A nyakkend6gyűrü készítése hármas-
fonással, úgynevezett,,magyar'' mód.
szerrel a következóképpen- za|llk le:

Balkezünk három u|Jára felt-ekerlük
a zsinetet vagy szlrat kétszer. A hir-
madik szabad véget fogjuk átdugdosnl.
A két párhuzamos szállal - fonnl
kezdek s mlnden fonás után a harma.
dtk szállal a fonás közepén átbúJok s
így euel a máslk kettőt rögzítem. lpv
haladok tovább, míg az e rede-ti hez vissiá

nem.érkeztem.. A nyakkendőgyűrtl egy-
szerl tonással készen van. Most a sza-
bad véggel végigmegyek a máslk vér'
mellett, mí8 szabályos kettősfonásÜ
nyakke.ndőgyűr6t nem kapok.
_ Az ábrán agyÍrű négyszémű. De lehet
6-8 vagy többszem0 fbnást ls végezni.
Ez e ,,matyar'._módszer nagy előnye.

Ha szílból készít;ük i az egitk," végre duplacsomóval állóhuiiot
kötünk, s a csomóra a gyűr6t
rákötiük, illetve megkötvC szo-
ro§an ráhúzzuk, kész a pompás

!{rgomb. A klálló hurok i goinb
fúle, m9lynéJ fogva felvairjuk,
vagy,lás módon erősft;ük Úeg.
_ A hármasfonás a legegyszerüb-b
fonás. Jól em]ékezetÍnl'be vésí,
hogy ,,egységben az erő !''

Kedves Fehérarcú Testvérem !

,,Egységben az er6" - szokták
mondogatni. lgy van ez minde-
nütt az életben, de különösen 1ópéldát láthatunk a kötél vllági-
ban. Az egyedül vékony és sia_
kadékony zsineg, vagy bőrszíj
összefonva er6s pányva, vagy kö-tél. öt_hat cirnúzálból-'kéz-
.zel el nem szakítható fonadék
támad" A szakadékony emberi
hajszálat §zoros,,copffá'' fonva,
az embert is elblrJa, mint azt a
kinai artisták mutogatni szokták.

Jó tehát ezekhez a fonások-
hoz is valamit értenünk.

szeretettel ölel

a Nagy F6nök.

Nyakkendógyürú bórból Nyakkendógyúrú zsinegb6l

Nyakkendógyíirűonás,,magyar.' módszerrel
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§ziklarrrírszóiskolák? csotláikoz,ik az olvasó. Ilát rrrrig
clrlrez is isLk()la kell? Talán még meg is lehet httkni, ntint
algebráliril --_ borsódzik a tríta némr:lyik diákrrak. Nos, trril;
ncm ke|l komolyarr megijedned! A ,sziklamászó iskolákná,l
ne kere.ss tantermeket, kukoricán sem térdepelnek, akik
rosszul visclik magukat és szekunda scrn fenyegct. Ilytln.
iskolák a csonka ország megrna-radi sziklái.

Mikor, ,nrég Magyarország határain beliil komoly he-
gyek voltak, a Kárpátok ormai szelibnél-szebb. nehezetrürn(rl-
rro}rczchlr fela,datokat, nyujtottak a magyar hegymfuszók
szlrmára,. A Magas-Tátra mererlek szikIafalain maí{ya.r
rrrászók irttörő munkát végeztek. Teljestrnényeikről szánlos
clnevezé-s tanuskodik, mel},et az új urak patancsa sem tu_
rlott eltiintctni. A kárpriti egyesületek feltátlák a vidrikrlli
szépségeit, menerlékházak és utak építésével tették meg,
közelíühetővé a na8yobb közönség számára is.

Mai megcsottkítottságunkban a tettekrg váró fiatrrlsás
kénytelerl a sz,erónyebb gyakorlótercpekkcl is rnegelégerlni.
Átktríaiva, ltegyeinket, dombjainkai;, egész §zép§zámú, pef-
sze szerény nléretú sziklrit sikertilt felfedezni. A főváros
környékén talállratrl sziklákon a tavaszi és őszi iclőkben
nyiizscignek az edzósre inclrtlók, de a kom.olytalan vállal-
koz<ik scre,gei is. A Gellérthel4y pompás nrírszóiskola lcrrne.
d]e perszo rcndé^szeti trkokból uem lrasznlrlható. A jenői,
csabai tolnyok, a §olym,ári fa,l kerlvelt terepek. tTttjb}rin
ugyan néha trarátságtalan rlarázsrajok fogadják rr tolako-
tlrjt. Fészktlikbe nem tanács<rs lrelertyúlni! Legrlllp-s701,ii56
lrely az Oszr;ly, a Kevélyek nyirl.,ánya. Kópeink ezt rr vál-
toz.at.os sziklavirlóket mutrrtjrik, Kétségkíviil |1.g.s2ebh ala,k-
za,ta a7. ítgynevezel t ,,(tra". Teiejért kissé í]yakorlotta bll
rnilgzó könrlyűszerrel fcljutltat és ú8y ét,ezheti magát, minl:
a clolornitok tornya,in. Néhrlny bará,tságos kémény is csa-
logatja irzokat, akik ltívci a m,ulatsáí{o.sahb utaknrlk. Á
fala,k igen változatosak. 

^z 
enyhe lejtósű lépcsőlráztól a

.sitna merijleges faliír mindenféle lehctőség feltalálható.
Flosszabb kötó]leereszkedést is gyakorolhrrtunk,

A főváros közelében lelhetó más, számos kiscbh-nagyoblr
sziklatömbön. vagy tornyorr kír;ül a távolabbi viilók ígér
nrrgyoblr fela,elatokn,t. Igy sok szép ,sziklÁt találrrnk a Vér-
tes_ és Bükkhegységekbtln, köztük komoly rnóretű falakat is,

Á szikla,má.szás igen érdekes és egész cm_bert kír,á,nó,
fórfias sport, Üzése azcrnban inkább Ósak öregcserkészek-
nek, vagy rovereknek igcrr jó vezeüés alatt ajánllrató.
Turista,szerenc"sótlenségek, sz,iklabarlangoklran eltóvedt ó§
n,chezcn kimentett rliákok példá,i óva intenck al;tól, hogy
hozzáértő ir,ílnyí:tás ós megfelelő felszerelós (rnegbízható.
kötól, mrlszricipő) nólkül magunk fejével vaktában neki-
indulva ,,a, falnak menjiink". Arnilyerr mértékben veszóly-
tclen, testerlzö, jel}emnevelő egészség,es sport a sziklárná-
szás lelkiism,eretes vezető irányitírsával ós megfelető kötél-
biztosítás rnc'llett, ,époly veszély,es irtíjtöltés és biztos §zeren-
osótlcrrsóg clőidózője ezek nélkúl. Hiába, minriennek meg-
vau a mag,a uródjal Yórjuk meg türelcmmcl, míg ltozzil,
jutunk.

A hegyóriásokhoz szokott külföldinck talán mulatsá-
gos, amint a,pró szikláinkon szorgoskodunk. cle mi, amikor
néhány ntéteres ialakat és tornyokat mászrrnk, átérezzük.
lrogy ez asak iskola, e'lőkéstütet az előttünk álló rrrrg1,obb
I\íaglyarorrszlrg nagvobbrli;retíj fela,dlalairrak ieküztlóséh ez !
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x. És uror-só FEJEzET,

melgben megérkezünk a kerékpdrok hazá|ába, Hollandíába.
Tanulmúngozzuk a híres utakat, értékes tapasztalatokat
szerzünk s diadalmasan beuonulunk a ailágiamboree sátor
uárasúba" Á öalsors, melg a mdggar,hatd,r óta elhangagalt
s mosí ísmét rd,nkcsap s a kerékpútos csapatot harcképlelenné

leszi. De azért mégis ggőzünk.

.A"ugusztus elsején röüd vámvizsgálat után fájó szívvel
szereltük le kerékpárunk elején lebegő zászlók közül a néme-
tet. A sorompót kissé feltolták és tni egy lépéssel tlj ország-
ban, az oly nagy érdekl6déssel várt Hollandiában voltunk.
Pompás íasorok közt rohanunk. Jobbról, balról vörö§
téglábót épltett kis falusi bázak: rigy festeneko mint kís
balatonparti nyaralók. " Hihe-
tetlenül gazdag orczág ez:
az embereknek jó sorsuk van,
de elégedettek is.

Két külön kerékpárfrt
(olyan kőkockákkal kirakva,
mint nálunk a konyhák padlói)
szalaő az országút mellett.
Rajtuk kerékpfuosok százai.
,A kerékpár és az ember el-
választhatatlanok HolIandiá-
ban. De elválaszthatatlanok
a kerékpározó párok ls, a
jobbfelól haladó balkezét a
mástk jobbkezére teszí, ha
meg kell állniuk, pI. mikor
egy hajó vagy uszály miatt
felhrizzák a kanális hídját,
akkor egymás váltán keres-
nek támasztékot és így meg-
állnak anélkül, hogy a leszál_
lással kelljen bajlódniok"

Egy vasárnap volt óp-
p€Dy templomba mentünk,

EGY,KERÉKPÁRo§ RAl UT|A
NÉGy oRszÁcoru Ár
IRTA l lMRÉDY JÁN o§

Ferenci igazgató úr mondta a misét. A gyerekek (mind igen
jól öltözve) ott térdepeltek a templom egyik sarkában,
a felnőttek pedig az áldozási csengetésre mlrrd az oltárhoa
siettek. Mély vallásosság lakozik a hollandusokban3 s talán
ínnen ered nyugalmuk ós megelégedett§ógük. A mise végez-
tével a parnok úr éppon a misepénzt akarja kifizetni,
azonban a helybeli plébános gyorsabb, odafordul hozzá:
* Kedves tanár úro igazán nagyon örüInók, ha ön ezt
hálám és egyházmegyém köszönete jelóül tőlünk fogadna
el misepénzt és ezzel átnyujt egy két ós fél forintost (8
pengő).

§zórt a 2.50 íorintért megfizettünk azonbau késötlb
Rotterdamban. A mise már megkezdódött és mi abban a

hitben, hogy ülőhelyet foglal-
tak nekünk, délcegen beültiink
az első padba. Tányérozók jöt-
tek most, de mi nem adhattunk
semmit, mert alig volt már
egy kis pénzünk. Kínos volt
a helyzet, de megkönnyeb*
büIve léIegeztünk fel, mikor
a 6 tányérozó végre kiment.
Den valami kalauzféle bácsí
áfi ott a sarokban, táska lóg
a2 oldalán, most klnyitja,
most sárga cédulát vesa e}ő,

már itt is van, számol, hetet
kitépn leteszi elénk. EIső sor 7
szemóly, 2 íorint 45 és 5 cent
egyházmegyei pótadó, össze-
sen 2.50 t

Csak később tudtuk meg,
hogy Hollandíában nincs egy-
házközségi adó, hanem aai\lő-
helyek árából és egykis pótadó-
ból fedezik a templom és a me-
gye fenntartásának költségeit.Holland kerékpárutak
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GytinyOrű ez a hol-
land táj; szélmalmokn
kanálíso§ végtelennek
tátszó tehénlegelők közt
szalad a biólkü, de
meglepetést ís tartogat
számunkra a vtdék.
Néhol bizony még itt
is tolni kell (hegyre)
a kerékpárt. De ezek
az erdós részek is gyö_
nyörűek. Nagyszerű
,,íaallé"-k között megy
az ember. Néhol30-40
méter magasak ls ezek
az utat szegélyezó gyti-
nyörű bükkfák.

Utrecht két egye_
temét, saJnos,'csak éj-
íéli világításban tudjuk megnéznl. 40 km ínnen Anrszterdam, a nagy
világvfuos. Nagyon érdekes az élükre áüított vörö§ tóglákból.kirakott
országtlt. 2 óta a sík földön ez a 45 km és náris nagy feltűnést
keltve gördötünk be az amsáerdami dták száltó kapuján. Ezek a hol-
land JH-k magánkézben vannak a németekétól eltéróen ós nem olyan
.kaszárnyaszerüekn mint amazok. A herbergvader_ek (otthonatyák)
.korlátlan urak lttt olyann;rira, hogy a lakókkal söpörtetlk ki a
szobákat.

Amit csak meglehet nézni egy nap alatt, mlndent magunkbaszív-
tunk ebból az érdekes vátosbóln a gyémántköszörüsöktöl egése a
íínom limonádéig.

Gyönyörü nyárl dólután volt, míkor Haarlem felé lndult ez
a kis karaván. Az égen egy felhó sem volt, tzzotl anaptól a föld,
Jobbra azl országtlton pezsgő éIet, autók százal szaladtak a közell
Jamboree-hoz, mi egy széles kerékpárrlton, balra tólünk kanállsok,
szélmalmok, nagy sík leget6k. A következó óra már Haarlemben
talál, amínt éppen letesszük lábulkat a kerékpáron ülv€ a gyalog-
.ifuóra és várjuk a parnok úr határozatait. 10 perc mulva azonbaü,
azt blszem, már senkisem talált volna meg mlnket, olyan csódület
vett körül. Nagy feltűnést keltettek persze poros gépelnk, rajta a
,nagy csomagok, a zászlók, azután persze nem utolsósorban a rajtuk

üló ,,sztáy''_ok. Ugylátszík a kerékpáros ország megór§zte, hogy derék
biciküjeink milyen hosszú utat tettek meg.

Augusztus &én este íéIkilenckor, napnyugta után, mikor az
a félméter magasságban elteriilő' köd is meg|elent már a legelókön,
érkeztünk a Jamboree közelébe. Végre íelvlrradt a nagy nap és mi
fáradtan, de jókedvúen, hogy slkerült cólunkat elérni, vetettük ma_
gunkat bele ebbe a nasy, színesen kavargó, újjongó káoszba.

1700 km lábunkban, íél Eirrópa mögöttünk és 6 hét tapaszta-
lata fejünkben, ez jó érzés volt" Egész nap szaladgáltunk az egyik
sátortól a másikig, aa a*nátóI a levelezólapokig, a, sósheringektöl a
Jamboree bólyegzőig. De nemcsak mi szaladtunk, hanem hozzánk is
egy oly sokat éró autogtammért.

S itt lépett rljra közbe a balsors, mely a magyár határ óta
Ievette kezét kisded csapatunkról. Baj nélkül kerekeztük végig íél
Európát, elkeríiltük a közlekedési baleseteket. Mégcsak izomláz se
látogatott meg bennünket § mo§t, amikor ítt voltunk célunknál,
a világtáborban, a ba]sors lecsapott. Szégyen elmondanom, de
egész kerékpáros rajunk munkaképtelen lett. Acélos kezünk lrizony_
talanul fogta a kormányát. S ha tisztelegni kellett t Rossz rágon_
dolni, rnílyen fájdalmas fintor klséretében,,próbáltunk" tisztelegni.
De ml történt velünk,' kérdezi az olvasó ? Semmi, §emmi, csak a
balsors felvonultatta ellenünk a hollandi kislányokat. Nem egyet,
nem .is kettót, hanem- sok százat, S mind autogrammot kért"

S karunk, mely 1700
km-en keresztül férfia-
san állta az erőpróbát,
ennél a feladatnáI el-
lankadt, izomlázat ka-
pott.

Hah, a balsors gy&
zőtt, de a végén mégis
mi nevettünk.

Legyóztük a távol-
ságot s nem szégyeltük
az lzomgörcsöt, mert úgy
éreztük, mínden egyes
aláírással gólt adunk a
balsorsnak. Mert íme
minden kicsinyhitűség-
gel szemben elértük
célunkat, kerékpáron
jöttünk Hollandiába.

(Vóse.)

Ilaarlem

A Jamboree táborban
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Mint hatalmas órhely, könyököl a Balatonba Q2 ,rötegn'
Badacsong. A lábdi és tomaji öblök között szaliályos ha-
rangalakjávat uralja az egész üdéket, A Balatoní Fclvidék
€gy§zerre szakad meg itt a tapolcai medencével. Ősi tenger-
fenélr ez és a tó 106 m tengerszínfeletti magasságánát alig
1*2 méternyire emelkedtk ki. A mammutok korában a
Badacsony is sziget volt, de a vulkáni sziklák állták év-
milliók hullámveréseit.

Európa egyetlen bazalttemploma
'l A hegy keleti lejtőjén Badacsangtoma,l'í keressük fel
elóször. Ősrégi község ez, már 1317-ben királyi birtok"
2656 lakosa van. Sziklás partjain nem kellemes a fürdés,
ezért hatalmaso homokos strandfürdőt építettek néhány
év előtt. Azóta lett kitünő fürdöhellyé : hegget-aízet eggütt
talútunk ííí. A közsóg legnagyobb nevezetessóge (büszkók
ls rá a tomaJtak !) kéttornyír, haronhajós ősromán stilus{r
Szt. Imre-temploma, atnely egész Ewópúban az eggetlen
bazalttemplom. Felette Áll elhagyottan a község régitemploma
Mellette megyünk íel a"hegyre. Kopár legeló után a híres
badacsonyi szőlók övezete kozdődik. Az elmállott bazalt
vörösbarrra törmelékében különleges zamat{r, jó borok
teremnek. Festői képet nyujt a sok pince a hegyoldalban.
Hófehérre meszelt t{lzfalával valamennyi leíelé mosolyog

a Balaton feló. Legnagyobb a Pinceszövet*ezeté, mert 20
ezer hl bort raktározhatnak el a fa-, tleton- és üveghordók-
ban. §6t a hegy belsejébe mélyülő pincében még teher-
autók is közlekednok" Flangos is jó szüretek idején a hegy-
oldal t A községben perlig látványos szüreti mulatságot
rendez a jókedvű fiatalság, amelyre ezrével jönnek tnég
me§§ze vidókről is.

A §adaesony két nagy eebo

A szőlők felett tölgyerdó kezdödik és ez veszi körül
az eqy km átmérőjű szabályos köralak{r hegytetót. Az erdók
bársonyos zöldjót csak két oldalon szakllja meg kót éktelert
folt : a tomaií és lördemieí búngák zzek, Fájő látvány,
mert a természetvédelem szemlrekerült az élet kíméletletr
követelésével: sokezer bányászcsalád keresl kenyerót a
vörösnek nevezett, valójában azonban feketésszürke, jól
hasadó badacsonyi bazalt kitermeléséböl. So/< a köuezésre
uáró maggar út: |ogg a bailacsongi tregg / Néhány év mulva
megváltozik a hegy jellegzetes hármas tagozódású képe"
Szép bányászkereszt áll az {rt mellett, ezt is bazaltból késeí-
tettók. Nem rnessze az 1263-ban épült Szt. Imre páloskolo-
tor egyetlen emléke : a kítünő vizű Klaslrom-l*rlí mel]ett
pihenünk nreg"

A Kőkapu esodál

Az erdó hirtelen megszakad ós lenyűgözve állunk meg
a csodás látvány elótt: csonka hazánk legszebb szikla-
alakulatai szöknek az ég íeló. A híres Kőkapu (vagy ahogy
az itteni nép mondja: Vaskapu) ez" A vulkánok láva-
ömlóseiről az északi szél munkája minden,laza anyagot
lemart és most a bazaltoszlopok, mint sziklatornyok eme]-
kednek ki 60*80 m magasságokban. Olyanok ezek. az
oszlopok, mint eltünt évmilliók ritkait órző várkapuk.
Balról egy-egy magános óriás áll örszemként, némelyik
a merőlegesen túlhajolva figyel a távolba. Jobbról §olozato§
szlklák őrködnek. szinte hitetlenkedve nézntlk: nem titáni
ópítőmesterek munkája ez ? A Kőkapu kitünő sziklamászó
iskola. De a leomlott és rétegesen szétesett kőtenger arra
figyelmeztet, hogy semmi sem tart örökkó a földön t Egyéb-
ként a bazaltnak ez a réteges alakulása az, ami a Kőkaput
világhírűvé teszi. A hasadókokban remok páfrányok (Cete"
rach officinarum) díszlenek.

A Ranoldor-keroszt a begytetőu

Nehezen válunk meg a Kőkaputól, de tovább kell
mennünk. Meredek szekér{rton érünk fel a 'hegytetöre"

A 438 m maga§ hegycsrlcs után lassan lejtósödik a hegy-
tető és így érjük e| a Túristtik Menedéke bazaltházát, majd

Badac,sonyi szólők. }'enn a tomaji b,ánya §zitreti mulat§ág kúzsákttlt
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400 m magasságban a Harangoró-köuek (kalapáccsal meg_
ü!ve, {,isztán c§engő hangot adnak ezek az óriási lapos
kövek) íölött áll }razánk legnagyobb kókeresztje, a híres
Ranalder-kereszt. Egy-egy darabját 40 bivaly vontatta íel
a hegytetőre 1857-Üen. A h,lres veszprémi püspök állíttatta,
Eötvös Károly útleírásának szép szavaival: ,nHogy meg_
láthassák az utazők a partról, a hajósok a ylztől,, S hogy
mikor íöltekintenek a hegyre, eszükbe jussonn hogy bércen,
sziklán, ormokon t{rl, égen, földön és minden magasságon
felül van még fenség, az igazi fensóp| l a LIeguáItó."

Ahol Ktsfaludy a |egszebb verselt írtn

A hegytetöről délnek fordulunk. Mindenütt hatalrnas
,,küzsákok" kísérik {rtunkat. 400 lépcsőfokot, állítottak
össze hatalmas bazaltlapokból: ezeken haladunk lefeló.
§gy helyen elöreugró óriási sziklalapok a Péntek-drok
felett: ez a Heríelendg-póholg. Jó időben a Mecsekig el-
látunk innen. A szólők határán óriási, szívalakrl faragott

bazaltlap fekszik az út rnellett: a lldzsrrlcq amelyhez sok
bolondos lratlona fűződik. De azért mi is ráülünk, legalálib
megpihenünk kissé, mielőtt a Kis|al,uilg-húzhoz érünk.
Régi beirház ez, amelyben Kisfaludy Sándor legsze}:b
verseit írta a balatonvidéki várakról. Első szobáját a Bala-
toni Szövetsóg ereklyemrlzeummá rendezte be, Ablakaillói
csodás kilátás a holdas Balaton tükróre. szembe* velo
Szegedg Róza régí, oszlopos báza ál1. Kóztük erod a íiis*
|aludg-|orrás. Kis patakját követi az {rj szorpontin-{rt, ami
a hajókikötőből vezet fet idáig. Lenn a Hableáng előtt az
Esterházyak híres kettős iegengesara áll, ami a Balaton-
vidék egyik legszebb képót kölcsönzi a Badacsony dóli
oldalána]<.

Átt mOg a szópséges hegy. De naponként hosszü vonát*
sorok hordják szét testét, Pusztul egyik legnagyobb tcr-
mószeti kincsiink. Kengérré uálik a 1cő,, sápadt bányász-
gyermekek kenyeróvé. . . Mi még }áthatjuk minden, szép-
ségót, keressük fel, hogy öregkorunkban unokáinkrrak el-
mesélhessük : YoIt eguszer egg szépséges m|7g!J{Ir hegu ^ . ,

t
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Ű műg4r.aő iíríiiín
A aégtelan iilők m,éhéből, iöttenl
és szállta:rrv hosszu szdzadokon tít,
Ahogy az éaek, én í.s n,őttem-nöttem,
m,íg titöIettem két guen,ge karommal
a szent hazdt,

Kicsí m,ag aoltam, hagy elínrlultant.
Egy szlorezdtilést ki penne észre,
de én is tltt uoltam, a Meotis part ján,
amíkor az elsö kékszemű gueimeli
|9lkacagott érle.s .ió anyja karjan,
En adlam. ajltuk,ra a zengó éttel;et

az elsö ggöztes nagy harc utúrt.
Ndlam uolta,k a fekete székelyek,
amikar u zötdelö erdös Eargitdn.
kem,éng kariukhal, me gmal,kólttík
egy él:ezred,re a uégeket.

Szeged |elett én öleltem össze
a Bodrog, a ]lí,aros rua,guar üizét,
Takai bordba titoltban, csendben
én,aagyoh az, aki belecse,ppentem
a bor qgujtó, rnd,rnoros Lzél.

Ha _kót rnaguar patak egyrndsba ömli.ll,"
ha két lllagvar szikla egfumdsltoz törik.'
hct két rnagllal. sztu kiit, irl.egenben,
egafrl(i§rcl taki,l a magdnyrls estben . , 

"én oagyok az, lti ielen uolt
s a testuérrlek tjrökö§ testuért rldott .. 

"

lfjak szluébe adom, az éneket,
a ggermeh ajkdra a,z éd,es tnézet,
a tapsikoló gyermeklr.u,csókat,
a tetésnek órlelö, |énges napokat.
A {íinek zöld,ítö, ho,lk esöhet,
a holnaxlat nöuesztő anya-emlőket,
a ldnynah a bold"og m,dtkasdgat,
az ap& uikara az imd,ilstigot.

De bdrhol ís legyen egu malluar gondolat,
TLaguilr sóhaj, köntl11, szél, ,pata,k,

iöiiench bdrmily nehóz ,n,apalt
én rnindig, mbld,en,ütt att tloltaln s xatJlJak

Ha kell megrd,zom a hörtönök,et
s letörlörn a, neh,éz, h,t|t"lló kiinnyebet.
termésbe borí.t,om a, m.egu&r mezőhet
s tirúgerdőbe a temetöliet.

Ea ketl nagg, szen,t csorldt lesrck,
de rfuindi.g tltt t:olta,ln, aaguolt és leszelt
tl m,cruuur néppel. Ax itl,őlt aégéig!
A szíuekből, ha keLL, kitöt,öh a.z égíg1
§ e ?1é,p {tijtlalmtít mi,n,d széttöröm
ón. .Isten |tűlrlöttjt: ll 117Qg,!JO.r örö?ru.

Gúlyaí .l}íilrló*

"Qlsalk a íúD,or...
A nap arangsugdriual
A hűs Balatonba elmetüll,
á susogd ngórfák alatt,
A tábor eiludni íért . . .

I{gugszik minden,
Ililélacsend...

A tabor alszik . -.
Halkan suhognak a ngdrtdk,
A sok |üi úlmdt
Tündérek aíggózzdk.

A tdbar al$zik,
Csa& srlsl és lombot
Zsottgat szelíden
A lúgy eslí szél,
A tábor nuugodnÍ, 

'n" n;;r r*orn

Cserlcé*ársaíupel
Any4rn, én olyan boldog uaggolt!A lel.hem |ehércn Taglloy.
Nints a büutek terh.e benne,
Csak az Isten nagg kegyelme .. .!

Kö§zönörn, hogy lgy neueltél,
Hogy ni,ncs szebb a hó[eh,é,rnél,"".
{H.osa a bíLn rut, teher, d,toh,
P oltol-mély ség, szenng es drok,,.)

A jó: oird,g, illnt. dlom,
Ragyog tis, |ény, boldog sd"11om!
Jutalma.m ,mdr itl. a |öldön:
Jótettekért telki, öröm.

Köszönöra, hogy e letket arltad,
Hogg lelkemet lga símogattad...
Es, ltogl1 enaenl iu,u szeriltél:
Légu dlrlott az Űristenru'l! 

,taaugri §Éndor

Érlesen, c§ende§€n...
* í*nayeon _

Haldas éj, csendes éj.
Ngttgalról ggenge szél
Csendesen |ui |elénk.
IlömpöIggő áradat,
Susogó |uuallat
Jdtszik a hrlld alatt.
-; Amíg le aluszol,
Edesen aluszol,
A sztaem adndarol,
Atgádra gondolok.
Ki tudia hol |orog ?
Honnan küld szózalot
Eggetlen |idnak ? -Mintha a |élholdnak
Eriistt algnának:
,,Ggermekem adri ! .. . ne |éli !"

ÁngolbóI totd,ttalta
lli. f,alcíoe Gy$rly

l
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végct, fól marék maesolát,lii a zsebéből.
De elókerü,lt a papiros
* Olvasd, Lapocka! *

egy savanyri uborkát *zedtiink

i_,t.

nckí a zsákmán_vt

március 15-én a
Lapocká,nak csú"

így lrangzotb:

magasra emelő barátunkra.
petóf,i scm,szavalhatta lelkeselrben

nemzeti _ clait. mint a soványsí€a nriatt
folt tlarátunk Ürge irorlalnri renrckét.

Nl,m vtrs volt. ollcnbcn levé|. nrcl5.
,,Korlves Szülóm!
Sokrrt éhezck. ,Igr,n sovtinv v:lgyok ris azórt nrltn kiil-

dök most.fóny,kópet. mcrt felttónt:k tőlt,, hnnetrr kiiltljenr.k
kolbá,szt é* egeret * legalább i§ lJapodk& íg^1,- o}vastil, rl,r:
kósőbh kiderú,ll,, lrtrgy ,,Ógytlret" *,kait lr:rrni.^

*- !)lóg! -* kiáltotta,rn La,poektir.ir. Levóltitt<o1 {xlltl
ill.ik megsórteni.

Bá.r mílr: eléggó nr,cgsér:tclt.ük. azér:t tlzzal aliartrr'kjriváterrrri lri}_ránka,t, lrogy sor,sár:a. ha§ytuli ír,óját ]cveii:,
v*i eg.vütt.

,,:l:éi

''::]i 
,i "

A debreceni ko,llégium két dologról nevezetes. Etősziir
.arról, ho§y otí tarrult Csokonai Vitóz Mihály, rnásodszor
pedig, mert odajár,t Ürge Péter, ltiróla ugyaúis rná,r nem
morném ál]ítani, hogy ,;ott tarrult", m,ert lriszen ,rnég tan-
könyve §ern volt" Azaz, vissza az egész .-- vcllt §zeptem.ber
,olején, amikor jószándékú papájával lmóg a rrem kótelező
ajánlott olva.smányokat is rrregvótctte. Ezck azorrtran, m.int
alig,használt (felvágatlan) könyvek hamarosan vissza.vá,n-
dor:oltak a könyl,kereskedéslre, trogy ogy hentesiizletból
kolbász, hurlrtr,, töpöriyű alakjában tépjeridk ki ürgc Lrará.
tunk hóna alatt. Lám, lrogy lesz ,,§zent Péter esernyőjé"-
,ből máias hurka.

Szó, ami szó, Ürge Péter igen pártolta a gyomrát é§
annak érd'ekében n:nég rnozgásra is képes volt. Időnként
küldött is haza, testi gyarapodásának igazolására és a
kedves szülőlr örömére fényképeket. Á szellemi gyarapo-
dásáról azon,ban mólyen hallgatott. Brir egyszer tévedés_
ből fénykép helyett a fétévi bizonyítványá.t küldte lraza,
aminek.követkczménye az lett, hogy rövid idíin beliil meg-
jelent LTrge papa és az érkezés utá.rt fögtön hangos püfő-
lések vertók fel az internátusi tliákszoba. kórnyékót, ami-
ben tiszlán vóletlenül péter barátrrrrk is tartózkodott. I}át:
nekünk ,a szülő távtlzás,a után, mikor az egy,lrangir üto-
mek felől érdeklődtiink, azt lmondta, hogy a papája cso-
rnagot hozotí és a ládái trr:nto,tták fel közösen, de rn:eg_
cáfolja kijelentését az a körülmény, hogy a látogatás után
még sokáig óvatosan és csak résztren turlta a széket hasz-
nálni.

Volt azonban t}rgének az evfuon meg az alváson kí-
vül i* mert azt is kiválóan gzerette - még egy titkos
szenvedélye.

Egy alkalomrrral elmenvé,rr a szobája előtt, nem hal-
latszott ki belőle se.m a megszokott csámcsogás, sern lror-
kolás,

- Mit csinálhat ez an ifjű? * törtúk a fejünket. -*
Talán csak nenr tanul?

És amikor bonyitcrttunk. e$ymásnak e§tünk a c§odá-
la ttól.

Ürge ,az asztalnál útt ós íri. §lvégre az ll€m feltűnő,
hogy valaki ír.

Mert ír a végre}rajtó a lliriorra számokat, a tanár
(legtöbhszór ,szekunclát), az író plátre, & vendéglős, ha nem
fizetem ki az obédet és a rendőr, ha nekimegyek a, kerék,
párommal.

Itt a,z a c§odálatos, hogy Ür,ge Péter írt.
Csenclesen a {tá,ta ,mögé J,opóclztunk é§ rrlkiáltoitunk,

- h,{it csiníllsz.?
Az író összerozzerrt és elvörösödve z§ebóbe gyfirte iro-

dalmi rniivét.
H.isz ex a fiil §z§,relmes. Biztosan verset ír, Külfinben

ngm. tilkolná. Nosza, rávetettük m,agunkat.
Nóhánypercrlyi dirlakodág után két fügót, ?rat cenl,i

fokha.gymás koibászt, öt tlarab kr:lckacukrot, esy kifli_

l

/

Maksa úrrr.ak csomagja vatt
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A tévesen olvasott ,,ege-ret" azonban ott motoszkált
sokáig a fejünkben.

Hogy a levél elment, azt,onnan tudtuk meg, hogy ha-
maro§an jelentkezett -az 

ered-
ménve.

Ésy délben 12 órakor
Kucsera bácsi, a portás, még
egy nagyot rántott a csengőn
(ó, mi édes muzsika) és oda-
kiáltotta a kivágtató diákok-
nak.

- Maksa (rrnak csomagja
van l

Ugyanis ez volt a rendos,n€ve.

_ ürgu Pótert annyíra meg-
hatotta az, hogy ,,(rrnak" ti-
tulálták, hogy először ellá-gyult, _de , aztán a ,rc§omag..
szóra olyan vilrarosan octaííni-
sclt, mintha ncm lett volna
:tornából íelnlentve.

Aztán cliadalmasan és mit,
ta gadjatn, mindnyái rrnk sóvár
tekíntetétól kisérve vonult
végig egy kls ládával az ud-
varon.
. - Aha, megérkeztok a kolb{rszok ós trgetekl -- jegyeztc

meg valakil
{,.z ám, cg€Tfk!-IJrge úgy féIti a, lra,sát. ,rnint Svájc a scmlegessógét.
Egyetlerregy szilár.d elve vatr, errriivrrlót seni<inck' sem

atl és a csomagjrit is cl fogja tlrrgni.\ r\ multba.n iq ha csotnrrgoi kaprrtt, tlliíitiink selht*ern
bonrtolta fel, h,anetrr éj jcl jírrt zsáknrír,nya utárt, mirrt il
qu_nyi vadmacska. Ilstig tsb.át ezl, a esornagot sem fogja
íelbontoni.* Egy villanykörte syúlt ki az agyam]rnn * kiáttott
íel Lombi,k, a ko|légirrm fizikusa. aki válószínú azórt hasz-
nálta, ezt a szép hasonla;tot, hogy rnegrrrrrta,s*ca irotlalrrri
készségé_t is.
. .,-. Es még így is sötét rnaradt _. r,ágta rá Bulrkó, az
intrikus.

De Lürnhik rá sent hederítctt. Lelkesítotte a ltasonlat
tls a rnegviló,gított agyában látott gonrlolatok.

- F'8ereket fogtrnk cltlgdosni tirge csomagjába ós ak-
kor beteljesedik a kolbászt és ,,egereket" kívánsága.

Az egereket lelkesen megéljcneztük. Már Inint a. gon-
dolatot.

Boka Tóni. mindcn cselszövés szervezője, hamar ki is
adta az uta"sításokat.

- Te P}ajbá.sz (ez ón voltam, utert tnindent beíirkál-
tam), meg|esed, hogy hová rakja Ürgc t zsáknrányát.

_ Lir,pocka a pincóbe megy ós ki,gzedi élve, va,;;y ,lta.lva az
ogérfogóklxil az á,lcloza,toka1.

Bunkó a padlrison tart hajtóvadászatot. Lonrbik &
fásknmrában.

I]n perlig Zsuzsi mamát (a sza"kácsnó) kérem meg,
ltogy az éléskamrába,n felállított, esérJosókból,§zedhe§serTr
ki a Joglyokat.

- Nrr nézd asak a slejmá,t, nem magának tartotüa a
legkettólyesetrb vadászterületet! Biztosan a kolbáazokat is
ogcreknek fogja nézni.

Kctre{kezctt is obből egy kis paráas vitatkozás, mely
rrtán Lapocka tenyerében vitta el egyik zápfogót a vita
szinlre,lyéről, míg Boka Tóní a n,adrágját kezlével volt
kénytelen visszaltartani a hűtlen elhagyás szándékátót.

Ezek után a nagy vadászok ,a c§elekvés mezejére
léptek.

Etrócl utá,n már 13 és egy fél egér várta további sze-
repét.

Á ,,fél(' egy egérfogó elhirtelenkedett mozdulatának
volt a következrményc. Yalami látováző egér lehoüett egósz
állapotában. . .

A tizenháromból nyolc ólt. a többit nem nehéz kita_
lálni, hogy mozdulatlanul várta a cselekvés óráját"

Én, rpint Scherlock Holmes követ{em ürgét ós c§G.

l)iildalmtrsatr vonutt végig az trdvalol}

hetf,errr, ltogy felfcdeztom ir, tettest, 21z.i\7 az elrcjtr:tt c,corü;l,
sot ,.r raktár}relyisép4ben. alrová az üt,r,ls hőr,örrdijket, kosa
rakat raktírrozták el ,a ditlk<tk.

r\ többi már elképzeltrető. A íoglyokat munká^ba írllí_
tottuk. Á ládán egy görcsöt kiböktünk és eg1,,mrisután be-
nyollrkodtuk az ,egereket. Utá,ne per§ze a kaput lredugt_r,
szoltuk.

i\ íoglyok azttin hamalclsan fel is talá]ták magu}tat.
Igen ki lehettek szcgónykék ,ótrczve, mert kinálás nt!l-

kül oly.an lakmározásba fogtak, hogy csak úgy zcngett a
lárla belseje.

S),rthet(i, ,mert miféle táplálókoí is talá1,lratnak egy tu-
dós isko a falai között. A különldző ,tudományok rnagj{ri,
arnit a nevezetes proíesszor urak igyekeznek a nebulrik
le}kébe mintlen ellenkezésük dacára is beleplántálni, egt-
rek szírrnára elér}retetlen ós élvezlretctIen eledel. Ezzel nenl
a,zt .irka,r,üirm morrcltrni,, miníha, a díákok ebbőt a szcmpont-
ból ktilúltltözrrérrk az agerektől. §óí!

Ámíg ,a,zonllatl így elmélkedtünk, a csrrnragrir szaba-
dított tlgcrek alirlrosan belakmározhattak.

Hogy nrit, fo§ mindehlrez Ürge ,szólni?
Este a,ztán azt is mcgtutltuk. Valamelrnyicn ot,t kuk-

.soltunk a raktárlre]yisógben ,és izgatottan várttrk a titeik_
zatos csomtrgtulajclonos fit€gjelenését,

Hogy ne urratkozzrrnk, vicce,ket mondtunk, amirr ktit-
szcres€n villogtunk. mert tulajclonképpen. csenclbetr kellelt
volna leskelődntink.

Nemsok{r,ra elétlkezett a drámai pillanat.
Halk motoszkálri.s a kilincsen, ncsztclerriii kinyílt az

aj,tó ó.s egy zselrlírrnpa irnbolygó lényc jeleztc, lrogy itt a.

drámai hős.
Ököllcl gyömöszöltük m&í{unkba a kikívá,nkozó rriürejt.
i}rgrr a magír.va.l bozott kalapáccsal és harapóíogóva]

b,a.marosan mtrnká,hoz látott. Rcccscrrt a láda teteje ós bel-
sejébc villant a lámpafény. Abtran a pillanatban a fc-
§zesre tömöüt nyolc egór tizentrárom feló rohant.* Mi-mi ez?t -- rladogta Ürgc ós }rátrattintorodc,út.

Ugy vittük ki aztátt hár:man a r,aktárbóI és cs,ali hárour
kane"só vizzel' és fél liter ecetltel ttrdttink r!]etet vern,i ]relé,

Amikol felesz,mólt, az ágya íclctt egy orlarajzszegezel 1

papíron a következij táviratszöveget olr,asta le:

,,Kedves Szüleim!,
Az cgereket megkaptam, stopp, T)e trol a kolbász???

Mintha ő fogalmazta voln,a meg. 
Kézcsókkal i-lrge"'

Persze, mi ezt már nem mertiik bevárni, lranem ki
robtranó röhejjel szójjeliramodtunk.

Ha aztán később valaki csak atrnyit, rebegett el Ürge
előtt, hogy slo?pt nem volt az az elmózrlíthatií tárgy, a,mi
a következő pillanatban n,c indulí vr:llrra c] a meggonrJo.
latlan c.sírfolkodó feje felé,

Tn.mds Lajos

rnagját.-'-''fiEi, riasztópisziolyt nfomtarn a szá,rnba és egy osibu-
kot a kezernbe * azaz lordítva - és úgy nyom,ozt&m az
izgalmas feladatban, Délután 2 óráta már én is jelent-
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LÉGOLTALONr
(Folytatá§,)3. Élettani módszerek.

]
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Lényegük abban áll, hogy a gázgyanús területre élő_
tényet<ei iisznek és visettea?-stiXrót, v-asy_ a rajtuk ószlelt
,elviiltozásokból következtetnek a gázveszélyre.

Hosszabb lappangási idővel b]ró harcgázok felderíté-
sóre természetesrili ezó* a módszerek nem alkalmazhatók.

Felderítés cóljára általában kis testsúlyrl állatok felel-
nek mes a legiobbart, (Egerek, patkányok, mad,arak.)
Egyes ál'Íatfajok 

- bizonyc anyagokkal szemben különös
éizékenvsései mutatnak. Pl, kanárimadár a széngízza|
szemberi, riiOrt is bányákban, már régóta használják gáz-
felderítésre. Silreres kísérleteket végeznek harcgázzal fer-
tőzött lrelyeknek, területeknek, me8állapítására, kutyákka].
(Dobermann, farkaskutya.) A harcgáz fajának felismeré_
sére az élettani ,mód kevésbbé alkalmas,

A ,légoltalom keretében - különösen zárt he]yeken, *
íőleg a -gázveszély megszűntének megállapítására alkal-
maz.hatók az élettani módszerek.

A gázfelderítő járórök nagyfonto§ságrl feladata, a gáz-
veszély ,és az akálmazott hárcanya8 megállapítása után
a fertőzött terület megJelölóse, lezárása.

Ennek a tevékeny-segnek főleg mustár8áz alkalmazása
esetén van nagy jelehtőiége. Míg u. i. ingerlő- _vagy fojtó
hatcg,ázxa| méi§eirtt helyeken a légvédelmi sególyosztagok

Gázfelderít6 jár6rtáska,
1. 10 darab 150 cm'-es üveÉdugós 7. Jelent6tömb c€ruzával ós borí-

üvcg. tékok.
2. t00 darab szúrőpapircslk fómdo- 8. Tégelyfogó (kb. 20 cm.)

bozban. 9. Zománcozott hegves vasxanál
3, 20 csomag celloíánba burkolt 0,5 (kb. 22 cm).

gr.-os vatincsomó(milrtavétclre.) 10, Eg5,enes szsMoüó (kb. 18 c,n).
4. 100 gr, chloramin v. neoma4nol 11. CsiDesz (anatómiai, kb. 18 cm).(gázmentesítéshez). 72. Uvegröguitó oldal- és végFugók.
5. 1 tekercs lráztartási (nc.n zsírta- 13. Szűrópaplrtartó-tlbke.

lanltott) vatta (az e§zközöktisz- t4. Zárószerkezet.

üvegekbe trelyezi és mindegyikhez jelentést mellékel, a
mintavétél helyét, idópontját és egyéb íontos mellékkörúl-
ményeit illetőleg. (A gázfelderítő járőrtáska kb. 3 rrrm
vastag könnyü lémlemezből készüI, 40 cm m&ga§, S cm
széles, 12 cm mély.)

A gázfelderít&járőr a kóvetkező jelzéseket hasznólja,
melyeket mindenklnek ismerni kal].: mustdrgdzzal terl,özött
terület (helg) jelzése, nappal: 1;. Sárga zász|ó.2. Ezenkívül
alkalmazható körülbelül 40/80 cm nagysági sórgaszínű
tábla is, fekeüe figyelmeztető íelirattal: ,,Mustárgázzal íet-
tőzött terület! Tilos és veszélyes rálépni!" Éjjel: piros
lámpa, ezenkívül sárga zász.ló. 3. Célszerú az utcabetor-
kolásokhoz , ú. n. ,,gázőröket" felállitani (gázvédő rubá-' ban), akik íigyelmeztetik a ktZlekedőket.

Szabad, (gd,zmentes) ilt, dtjdró, kerüIö, jelzese a íertő-
zött területenl neppal 1. Fehér zász|ő.2. Ezcnkívtil alkal-
mazható kb. 40/80 cm na8ysá.8r1 fetrérszínű tábla ig fekete
figyelmeztető felirattal: ,,Szabad (gázmentes) átjáról"
É,jjel: fehér lámpa, ezenkívül f.ebér z6szló,

_ A jelzőeszköáöket a fert6zrj,t,t területen kivül, annak

títására.
6, íleá8en§paplrok helye.

15. Kilincs.
16. Leszerelhetó hordhevederek (és

deréktámasztó beveder).

és a lakosság, felöl6ti gázálarcban nyugodtan dolgozhat-
nak (széngáznál CO. szűrővel vagy önmentő készülékkel)
addig mustárgáz-íertőzésnél -, a csepphatás veszedelme
miatt, - elvileg csak teljes gázvédő rúliázatban lévő egyé,
nek léphetnek a mérgezett területre. A gázvédó ruhába
óltözött, gázálarcos felderítö járőr tehát a már ismertetett
módszerek segítségével megkísérli feladatát elvógezn,i. Ha
:az alka|mazott harc8áz fajét nem tudná megállapítani,
vagy ha nagyobb mennyiségben talál mustárgázt akkor
,a,,8ázfelderitő járőrtáskában'( lévő fetszerelés segélyével
mintát vesz (talajminta, növényi rész, itatósra, vagy vat-
tára vett folyadék) és beviszi vagy beküldi a legközelebbi
gázmegállapító laboratóriumba. A mintákat számozott

Mustárgázzal íertózött 
"r*l;);i.ilftr3fint 

a gázmente§ átjárók

§ZÜLEID, R0KONAID, ISMERÓSEID,
TAGrAl mÁn n lÉcoLTA.LMl LlGÁNnrt
§ÜRGÓ§EN sZERvEzD BE ŐxBr A LÉGOLTALII{I LIGA HELYI SZERVEZETÉBE tlt

szélótől legalább 3 mé{erre állítják fel.
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Beszé§ünls, írlrrnls rxrag;rarrrl
írásunk tegyen világos, egyszorű, szabatos, természotes,

választékos.
Yiltigos a stítus akkor, ha az irőt, mindjárü megértjük.

A tiszta fejjel gondolkodó író értelmesen önt,i monda,tokba
mondanivalóit.

Az egyszerúségről helyesen mondta Petőfi Sándor:
,,Föl ,nem érem ésszel, hogy vannak a nem-mindennapi
emberek közt is olyanok, akik nem tudják: az egyszerűség
az elsó és m,indenekfölötti szabály. Akiben egyszerűség
ni,nics, abban s€rnmi sincs."

Szabatos a kifojezós akkor, ba sem többet, sem keve-
sebbet nem mond, mint ,emennyi kell ós risy rnondja,
ahogyan kell.

Természetes az írás, ha az író könnyedén szövi mon-
datait, nem cifráaza &ifejezéseit, óvakodik a keresettségtől.
A tenmészetes előadá§ nagy,obb batásrl, mint a semrnit-
nrondó szólamok halnozása.

A vílágosság, egyszerűség, ter.rrószoúesség kitrinően
megfér a adlasztékosstlggal. Válasszuk meg gondosan a
tórgyhoz íllő ha;ngot s közöljük mondanivaloinkat a múvelt
ember íínom ízlésével.

Fontos stílus_szabály a rülídség, de az elaprózott stílus
sincs helyén. Ha az író folytonbsan tőmondatokat használ
s ,teljesen kiküszöböli a hosszabb mondatokat, modoro§sá
válik,

Kerüljük gondosan a nyeJvi auultsdgokat A szenvedő
igeragozás nem helytelen ugya,n, de csak kivételesen ,alkal-
mazzuk. (A tréfás szabály szerint: -tatik,. -teúik nem hasz_
náltatik.) Elavult több nás régies igealak is. (Eljövend,
}áia, kéré, lát vala, látott vala.)

Óvakodjunk a, nehezen érthető td,lszaaaktól. Ne hasz-
náljunk kíhalt szavakat. Irgyünk óvatosak az {l,i szaaak
alkalmazásában.

iutl l ilt \,ánt, a,,jitrgr*ar rrt el \ \,óClii k(irr1, r..._lúl,

§TüIlill,aR
3,n,I]TTr, TIBI,
a, CsorIí ésnok

Huszonöú év
éÁ gli,övendrő ,rnunkás esztendők Ve,ni

Sanc-teját tartotta május lS-én az orszá8
_egyirk legré,sibb csapata, az óbudai Kis-korona-utcai polsá1; OU'r*otla ,21. sz. Oár-donyi cserkészcsapata.

}

,

Te l)eumáú
A hálaadó szemrtmriséről érkező cserkés,ae-

ket rragyszánaú ün:rrep!ő közönség y.árta az
ó,buda,i Kororra Vigádó naayter,rnéber\ a,hol
bensőséges keretek közt fol,yt le a jubiJeu,mi
díszgyűlés. A Magyar Cserkészszöveüség

részéröl m,eaielsntgk dr Papp. Atfal ny. ál-
lamtitl(ár, orsz. etrnii,lt, dr Násal Edlsár ios-
tamácsos, a ióváros és körzet rrészéröl srói
Ferstetips PáI earfőv. cs. csoportvezető és
tloser Józsei kőrzetvezető, valamint a helVi
és törvényhatósá:gi képvis,eletek és a test-
vér-cs erkészcsapatok zászlókü,!dlöit§ ésiei,
Az üdvöz!ó 'beszédek sotán Kabdebó Kor-

nél cs. cs. tiszt-csa,patti,tkár tnelteg szavak_
kal Emitrékezett ,meg Bonbás Sándor hittanár,
alapító parancsnok és Zorrlborv Oyula ta.
,nar á,}dozatos, iel'kes munkájáról, a háiborús
és az azt ,köveiő évek kűzdelmeiról. Bizony,
hossaú voüt az (lt, amit meg kel,Iett jánni,
ne,héz volit a mulka, arnit ol kelüett vé-
gezni, írrv nekik, rnint a g§arpat jeiierr,legi
pararncsmokárnak, dr iia,ndlovits,Miklós hit-
tanárnalr, akit a csapat lelkes szeretettel
ünne,pe,lrt. Az ő és a csapat ,l]egrégibb cser-
készém,€k, §chrrröller oéza tarr,ár, cs, c§. ti§zt-
nek az érde,me, ,hosy 25 fiúbó{ 250 \ett, az
egyetlen trombitából egész fúvószé,n,ekar s
ma már az a helyzeL, hogy egy-egy három-
hetos nagytábor csa_knem mindon költ,sését
öner,eié,böl teremti eiö a c§,apat! Ezek az
eredménvek mutaüák meg llegjob,baln. hogy
Égy a vezetók, mint a vezetettek jó mun-
kát véseztek.

Az országos eln,ö'k trép a zászló elé - ne,m,
nem 

^7- 
,,országos ehök", ,,Atlti bácsi'' jöit

a iiai közé, aki oüüh,rm van mindenrhol, i'h,ol
cserkészek vanmak. . . és itt most amlrt,ál is
inkább, rnert his,zen - sa5á,t beva|,lasa sae-
rint - négy ayef,ínekét amvakönvvezték az
ú'j,lla,ki pl|é,hainia hivataúba,n lAzúán vigyáz,ába rnerevediik mi,lr,deniki.
amíkor ráköti az eléje h,ajtott ragvogó sely-
tnű _ Iobosó,ra a Cserkészszövets,es ájandefr-
.szaüa,g,iát .s Isten §e.g|i,tségét kéri a-csipat
további jó murtkájúhoz. 

* nrc _
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Legfontosabb követelmónyek egyike
minden gyó9yszernél, hogy a §zeívezet iöl türie. Aspirin-
tab|eltánál leghelyesebb, ha lélpohár vizbon szétesni hagyiuk,
telhaitiut és néhány kortyot iszunk ulána.Az Aspirin ilykép válto,
zatlanul megy át a gyomron, a belekből feiti ki halását s igy sem

9yonnoípanag*okal, §em má9 káros mellókhatá§t nem idée elÓ.

ASPlR l
Áx

}llREK
LaDüík nyomá§akor kezdöd§ck az Eűcha.

rlsztlkuc kongles§zü§ ben§ö§ége§ ünnepsé8ei.
Technlkal okokból ebben a srámunkban nem
közölbetünk be§zámolól. A következöben
azonban |ebet§é8e§ lesz a részlotes beszá.
moló.

A pécsl eszperantó c§erké§ztáboí hlfei. A
csetkész esa,pera,ntótátroí jfiln §-6*y'tn le§z.
Jelentkczérst leskésöb,b junr 4-é,n' déli 1? óráis
iggadunk cl,. A táhor dlíjlalan, csak az össz-
köútsések fedeeésére 1.50 P-t kériink. Jclent-
kez,ni lelret: Berényi §án,dor gyiirüvezetőnél,
Pócs. Sz,igeti országút 149, sz.

A Vll. cserkészkerület. iú,nius 15---19-ig
lenrdezi IV. órsvezetői táborát Pécsett. A je-
lentkezések rr kiivetkezíí clmre *ültlentlök:
Sohuman,n Lírszlír, Pócs 7. Postafiók ?. Je-
lönt,kezési hatírridő: júrrirrs 7. l|(-s7vétcl;i*dij
5 P, e.b;ból l P-t a jcierikczós al,kalmával kell
bekü,ldeni, kiscírnl'etii bólyegekbcn. Kotltatír
14*t8 é,v, mun,krisifjít-csa,patokná1 14-19,év.
Az iirsvezetői títboron csak azok a cserkészek
vehetulok tészt" a,kik a második próbát mílr
'l,etettók.

Nyárl egyetemek kíilíöldön. Diáklevele-
zési irodán,k:nál ;n,cetekinthctők az 1938 nva-
rán Európában rendez:endő milrden szün-
i,tlei e §yetemi taniolVarrt lonrtosatlb adatai.
tíiva.takls ílrák eninden déltben egy óra kö-
riil és hétíön délütán 4*-6-i!..

tA E t 3l T

Dt ucYilJuNK MlNDlc A BAYER-(iRÉ§ZTRE! Dt oGYEUONK MlNolG A 3AY8R-KEREszrnerH

uÉ
l\l.,§É
!
u
{
6

(3

6?
§
*,zo
u
oo

sÁToR! Rést típusú 10 szemétyes kúp-
sátor lu(ányosan eladó a 267'ö, c§.

cs,-nál, Közp. Yizitelep. Teleíon.

preliitus, í]cr.kc_s Ottri kir. ftii§azsató, Sze-
recz limre dr pre,rno,ntrci kalonok i§az§att'l,
Sleiaics Aladár aBátpl,ébános, vendégek ós
sziiliók.

A simnáziu,nri ének- és ztxoknt K,le,mpa
Károly dr kaltomok parrlncs,tlok vezetése
rnelJett a fíimnlssa"tr,l nvitotta meg az ün-
rrrepólyt, tloffmanur Miik}O§ Vl. o. t, rlszn,
va,lta S,ánd<lr Dé,ncs Mesél a tátbortűz cínnű
köl,ternén:vét nagy üalássa,l, Ez,után Klgrua
Károly <1r parancsnok besz,étlrgt rnol}dolti ir
f elavala,ldlikho z, 1*lezv e a cserkészet' ioritos-
§ását.

A kis oserk,észek l<rgadahmtétele a régiek-
flrek ní,ecúúítírsa uthn vizi yin,ce kiso§err
kész sz,aval,ta e,l mú]ghatilan Poh,árnok .Ienó:
Ma§yar zászló clmiii kti}tcntéttyét. A ze,ne_

ka,r a Ja,nlboree i,ttld,ulót és tiibtt ma,gyaí

§rrlglerz ráglóglrrrqt
kelleme§ ízú ós üdttő. Dohányzóknak, §poíto-
lóknak és a táborlran nólkülözhetetlen. Kap-
h(rtó mindenütt, p 1.* órtókü bólyeg bckül-
dóse ellenében tlz c§omag Wrigley rááóg$mlt
küldök, Pulter J, llp., VII, Nolelo|ts uto& lig.

den társitdalmi rétegónek, tchiit a cseritó-
szeknek a hcvonásáva,l is, hatalmas ülm,ep-
séget rctrdezett a finn-ma*yar tcstvériség
ápol'tisára, a b,arátság mélyítósóre ós.a íinn
nép megism,erésére,

Az E§zperantó §serkészkör a nyár fotrva-
rním is folytatta gyakorló összeiöveteleit §

Cserkészházban, minden kedde,n esú* li:8
rirakot. Vidékieik rróhány nappal el(ibb iolez-
zék üátogatá,srlkat. -_ A pünkösd.kor Péc§Ott
tartandó országos e§zperantó,kongtesszus,ott
tti,rdctik ki, melyilk csapat nyerte pl a,r esr-
ílerantó nyglvtanrrlásé,rt kitűzött vándordíiat.
-,- A to*d<xr,i eszpera,n,l(t világkon'§resszusr:a.
mely,nek keretében tartiírk rneg a cserkssz
l]sz,pera,ntis,ta Liga óvi gyiilését, edd,i,í( 26
országból .ieleltkcztek résatvevök"

A dünavec§el l38. sz. Rákóczl cscs, lttély
fájdalornmal kisórte uiolsó útiáta a Tercrn-
tőlriiz hazatért hiiséges ia§iát, üyőrli Gy,ulát.
aki h&t éven át \.ó§zett §sapatrábnr. ,xi murt-
kát.

A luxemburgl kat. cser*észszövetség 20
éves iemnálllása ü,nrneplésére 1938 aug. l0*-
17-ic Esch-Alzettc város mellett rc,ndczi meg
n§mzeti rrragytáborát, A táborozási költsé-
sck 125 luxemburgi frankot _tecanek ki (1

itrx. fr, - l25 be}ga frankkaü). Érdek,lődők-
*ok,szlvosel .szolgál ú,tbaigazítássa[, pros-
pektussal a,külügyi vezetó (péntek 4*7.r.

§véd cserkész angol, német vagy e§zpc-
rantó nyelven szlvesen leve}ezne, azonos
korú magyar fiúva,l, aki egyben bélyeg-
syüjtó is. Élbtkora: 14 ,év. Címe: Bo Set-
terlind Fosdega a,n ó Vas,teras Sweden,

Cserkészavatás a kesz.trhelyi premontrei
*inrnázi,urn l39. Festetics*csa,patában iényes
ünnppsógek ke.retéhen fol,yt le, melyen részt-
vettek §teine r Miklós pre,montrei prepost-

A katotlkü§ok eucharlsztlkus ko,ngresszru,
sávaI kapcsolatba,n kiad,tltt postabó,lyegekel
!ú,nius fuliyam,án n}.ir osak rr budapcsti 4. sz.
postahlivatal árusít,ia.

A budapestl ??!. sz. P. L. §z. cscs. náius
l5-éLn iót siikeriilt cscrkész,iiínepélyt retlde-
zett.

(aleva|a ünnep §yötött. §uanri népc a
l,egtcllicsetlb testvéri szeretetl,ol iigye|i euró-
pai rokon,rt{péttck, a magyarsii§nak sorsát.
Á finrrck bclrizulyítottáuk, ho,gy a kis ílt:r,mok
éppcn otvan él,cihépe sek, mint ir m,a§yok s
önáltl,rian és ,f üs,§etlieniil is tudn,arlt (sr|it csak
í,sy tud,nak) bolldtr*, nlcgeléged€tt, hívó,
munkás nemzetel alkotrrli. Oyör vírosa mi,n-

,]ótírt adott clű. Dr K-c.

mopütő*aborba, f;íút§ !
W

j

,L

Augusztus 3*"í9-ig i:s 13**30-ig

kót repülőkiképzőtátt or l tartrrnk,

Esztergomban.

nÉ§zvfrTar,r blgl
1 táborra. &(} pengr,

Kett6re e§yütt ... 4§ pengO

Jelentkezni lehet §zóban vagy
íráslran a c§erké§zrepülóknél
(Budapest, V, Nagy-§ándcrr-u.

6), hol a szüksóges nyomtat-
ványtlkat (orvosi bizonyítvány-
hoz, §zülői beleegyez6 nyilát-
kozathoz stb.) megkapjátok. A
nyomtatványokat a \,Óglege§

jelentkezés napjáig, július 1O-ig

kitöltve vissza, kel} külr.leni.

*x



ATENGERI ELEFÁNT

egyik leghatalmasabb vízben é16 emlősállat.
A berlinl állatkert nemrégiben vásárolt

egy fiatal tengeri elefántot, melyet a déli
Jeges tengerben, a Dél-Georgia sziget mellett
fogtak. §úlya € métermáxa, hossza 4.30
méter. Naponta másfél mázsa halat eszik meg.
Vízen úszva, az ápolója nyugodtan ráállhat,
a nagysúlyú állat mégisavízfelszínén marad.
Egyik képünk a vízbeugrás pillanatában áb-
rázolJa a hatalmas hústömeget, a másik képen
pedig nyugodtan pihen a vízben s köz-
ben orrlyukait tellesen összecsukJa.

Taniigyi kiáUítás
székesfeh6rvárott

székesieiérvár, az ilsi kotonáxó vitros a

dicső iörténe,lrni ,itl,ők ota kétsógtelerdl most
éli le§moz,gal'rnasa,bb napait. Az orsaáía órdek-
lödése feléjc fordul rr nagy jubilelmi esztcn-
dőhen s a város minderlt megtetr, htrgy év-
ezredes ku,ltílráját, csendes, do n,agy ered-
ményú rnunk,ássáeát m,éltó formában tária
vendége,i elé. Ebből ,a sondolatbí' születctt
meg a Ta{iügvi Kiá}lítás is. A cél aa vo\t,
hogv a modern korszerfi pedagógia tnód.sze-

reit, eszközeit és sredrriényeit gyüjtse esyttc.
A tánítá§ m,iraden ágazatá,t ielöleli a kiáilitás
22 tefiíxe, az óvodás gyer,rnek jáiékszerótől
a tanár olvas,má,rryáig, a gyenmsk iirkílásá-
tól a bon,takrrzó művész sokat íg,érő raj-

záig, a tanonciifi,úság érdeklődési körétől a

leálryiíitiság lene íránti érdeklődéséis, a
diák zsebébe,n ta,lá]ilrató lim-lornk1l a helyes
időbeosztá,s ílri,á.si rirójáis száníéle új szetn-
pou,toi. ami régen a talrítás körében rnind

ficyehnen kivül m,aradt.

A lkiátíitá.s jí,,rrius hó l5-is lesz nyitva.
Akinek módjában áll tekintse meg, érde,mest

Dr Vlda Yltnos.
A kiálltás részletes ismertetésére més

visszatérünk,
A szerke§ztő§ég.

Magyar hirnnusszal frkeztek
a hollandi cgerkészek

Az Euc,har,iszti,kus Koíg,resszusra &kező
hollandi csenkészvezető nagy megJepetésben
íé§ze§ítette a keleti-pályaud,var hözö,nségél.
Amint les,zálltak a vonatról, ,felsorakoztak s
együtte§en, jó kiqitésse.l elértrekEl,ték a magyar
himnntszt. A pályaudvar nyüzsgő közfrn,ség*
meghatva állta körül a kis csoporiot, kiir rreur
§aljnálták a sok fáradtsásoi, asnit az idegen-
nyelvíi é,nek betanulása je}ent. A himnusz
c]]lartl,ril":iiltttán Rev. Boon állt elő s kifoeás-
tala,n nragyar nyelven a kővetkező beszédel
trltrndotta:

Kedtes Inagaar cs erkészbnrútok!
Naguon kedues fetad,at Té§ze?íwa a

hollandi :hatalíhus csarké§fr,et Deíető-
§ége részéről benneteket üd,tlözölní,.
Nega örönx,ftLel, iöttünk Magyarorszdg-
ba, hogy aeletek G, Szent Eucharisztía
n&gu ünnepét m,e gülhes sü,k. Klll dniuk,
hogy az euclmrisztikus Krísztus béltét
és szeretetet hozzon a feldul,t uíldgba.
Klltl§Nisg,rrltr YI ag v ar or s z tig r é s zér e ul:i -

r dg zó ls ttll.dso s életet, í,g az s tí,g os hatdrt
és bard.tstigos köteléket Hollandád.uul.
Legyen. ez hülönösen szoro§ a mag|lar
és ,holland cserkészr-k között, Éljen
Maguarorszdg, élien Hollanrlí,a.

A me}ee saava,kra lapunk szer,kesz őíe, dr.
sztrilrigh pál válaszo,It német nryelven, rnajda ve,,ndógek Otavecz Yilmos cserkésztiszt
vezetésévcl az Euchariszükus-táborba indul-
ta,k. A csoporttal érkezett J. va,n Bessouw,
a (ioudland, hol,Iand szerkészlap szerikesztóje
is, aki a'Ko,ngresszus tartalmára la,punk szer-
keszlójéne,k vendé§e, J. van Bessouw 27 hol-
,tra,nrd napi,larpot tudósít a Kongresszu,s esemé-
nyeirő.l.

Tömegbélyegek, rórl levelezéset. bé.
lygggyülíemények vétele, eladása,
c§ere. §z||ágvl Béla bélyeskereskedö,
Budape§t, IV., Kossuth Lalo§.utca 7.

ü§#
ffi§
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lord, kl ll.
Károly korában Anglia í6bírá!a és izigorrísága
mlatt a gonosztevók réme volt, e8}. napon, a
árgyalás előn botiáyal metérlntétt €ty aka$tó.
{ára való alakot, kl a vádlotak pad|án'ült és
lgy szólt a lelenlévókhtiz:

-- Botomnak vétén ety híres gazember van !

- Melyik vétén, My]ord ?,. . - kérdezte
Éz€mröbbénés nélkül a vádlott.

- DUMA§ pére, a népszerű francla
regénylró Németorságban utazása alkalmával
cokrzor |utott zavarba, mivel egy szót sem
értett németül. Egy nap a Feketeerd6 egy kls
íaluiába ért, melynek fogadójában akara ebéd-
tét elköltenl. Gombára !ött étvágya, amlnek
nem ll volt akadálya,; az egyedüll ba| csak
az yolt, hogy nem tudta magát metért€tnl
a vendégl6ssol. Végül ls hlrtelen ötlettel egy
úz€let papírra fölra|zolt egy szép gombát s
a rajzot metmutatya az lgen szolgálatkész
fogadósnak, akl azonnal |elét adva annak, hogy
fi€8érletto Ót, távozott.

Jóleső érzésscl adta át magát Dumas a fínom
gombásebédre való várakozás kellemes lzgal-
mainak, de mlly nagy l6n ámulaa, midón a
visszatért vendégl6s, dladalmasan nyomott a
kezébe - cgy kifeszített esernyőt !

lY. FÜLÖP, spanyol király, mldőn el-
vésztétte Portugállát és néhány m& tarto-
mányát, azon gondolkozott, hoty fölveszl a
.,Naty" melléknevet. Erre célzott Medina-
Coeli herceg, mondván:* A ml urunk olyan, mint a gödöi, mely
olyan mértékben gyanpodik, amily mérték.
ben elvosztl a ftildet.

- AN|STHENES görög íilozófus hallván,
hogy rosszhírű emberek dícsérték ót, bánato.
san így szólt:

- Félek, hogy valaml rosszat köyettem el !

uzEN Az M. cs.
B. Z., Szo|nok. Versed ,meleg szívre vall,

de lotmája lnég nem üti neg a nyo,rnda-

képess,ég méíté'két. - T. J. A hadiiáték-
loírás han.gulatos, de leírása az idegen olvasót
nern ragad;j,a magáva,l. - O. J. A leírás-
balr igazad van. de mi szlvesebben közólúük

a ió példákat. - ,,Ecy accódó §esédti§zt".
Vedd elő az apródrk<hryvet s nézd me8, }tcl-

gyan tis,zte,legnek a kiscserkószek ígéret-
tételkor. - Poós E. A Rex jön, köszönet.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Zabanyl Alalos: Kárpátoktól az Adrláig,
oyermekversek.

Farkas Pál: Tornatátékok. Német,h Jtizsei
kiadása. 400 játék rövid leírása ta}álható mes
Farkas Pál testnevelési ta,n,ár, cs.-tiszt 148 oi-

dalas könyvét en. A játékokat hat csoporiba
osztv.a tárgyal!a. Sz,ere k ,néllkül játszható

egyszerű iátékok, fgyszcrú szerekkel és kis-
la,bdáva.l !átszható játékok. Nagylabda játé-

kok. Staféta és csa,patverserryek. Szobában.
tantelemberr, cserkészotthontlan játszhatíl
játékok. Hadijátókok.

tláckel német nyelvtana haladók szá-
mdra. Cí,me:,,Tanuliunk kijn,rryen, gyo,r§a.n

rrémetül, hatadó'k szárnára". A mü 34 ren,d-

kiviil nagy syakorlati érté,kíí l.ecke és szám-
talan m,ulatt'ató törtérretből álrl, nrelyek a

német n,yelv uto,ll.só ne,hézsóseim,ek kgyőzé-
sét könnyed é,s sz<jrakoztató módon old ják

me§. A körüi,belül 2000 szritartal,mú szótár,
a íordítási gyakorlatOk és ezek mesfejiései
a mű nagy vonzóerejű gazdagító érté,kei,
A német nyelv életünk m,inden vonatkozít-

vlt
MINDENT TlszTlT

Nedves ruhóro egy ke-

vés VtM-et szórunk és

rogyogóvó lisztítio oz

sítban néI,külözlretetlen. LcBttjkéletesebb és

leg,könnyebb szórakilztatri eisniátitását vaiip
sltja rneg e végre most nre§jeient mií, Int-
lyet Novák Rudoll és ]'írrsir Tudomá,n},r,s

Könyvkiadóvállaiat a részérijl már isrnere-
tes sz,ép és §txtdos kiállításban bocsi]t(llt
útiára. Ára fíizve P 6. kötve P 7,

4. A Cserhész Szöaetség tisztuiselőineh 2 PiPrtcsot,
5. A Magyar Cserhósz rnunhatár§ainah 2 PíPacsot,
6, CsaPody Pista előfizetőnhneh 1 PiPacsot,
7. Elelmiszer és Áru Szállító R.-T,, Budapest, XIU,

Gizella-út 49. 20 P értéhig az alábbi élelmiszerehet hűldi:
5 hg. malátalzáué, 3 hg. tarhonya, 3 hg. csőtészta, 2 kg.
hehsz, 1 kg. csohaládé, 1 hg, hahaó, 1 kg. saaanyú athor, Ka|l
6 PiPaPcsot.

Eddi.gi gyüjtésünk 21 pengő készPénz és 20 Pengii
értékű élelmiszer,

PiPacsot kaP a Magyar Cserkésztől, aki 5 hiló álelmi-
szert (lehet a táborból megmaradtat) aiánl tel uagy a cso-
magmegaáltásért 3 Pengőt hüld.

Kérjüh a csaPatohat, ahik vállalják, hogy táboruh aégén
a maradéh élelmiszert a ,,PiPacsohnah" elhüldik, hözöljéh
szándéhuhat szerhesztőségiinhkel, hogy a PiPacsohat nehih
elhiildhessiik..

Tényleg se,g'ítünlc
a. ,r?ipclcstlln"-o,n!

Mult számunkban közöltüh a felhívást: ,,Segítsünh a
s ár o s P ataki,,P i.b ac soh" - an!

Azóta alig telt el tíz nap s büszhén jelentjiik, hogy
igenis segítünh a ,,PíPac§ok"-on.

Máris futnak be az élelmíszermegajánlások s vannah,
akih készPénzzel előre megaáltjdk ad,ományukat.

A nemes megaiánlóknab és adornányozóhnak elküldíinh
egy PiPacsot nyugtázásul adományukért,

Adományukétt Pi\acsot hüld a Magyar Cserkész:
1. Dr. PaPP országos elnök úrnak 2 PiPacsot.
2, Ery EmiI orszógos ügyvezető elnök úrnak 1 PiPacsot,
3. A Cserkész Szöuetség főtisztaiselőínek 2 PiPacsot.
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mí a,u a, 5ra,fológ:ía?
, A táborból hazairt levelek végén, azt hiszem, kevés

kivétellel, ezt lehet olvasnrl
,,U. i. Ne haragudjatok, hogy ol}ran rendetlen az írá-

§om. .."
Termószetesen, ezt azétt kellett megjegyezni, mert íöl-

dön fekve, vagy láda tetején íródott a levél ,,nessze távol-
ban", de hát otthon azt hihetnék, hogy tényleges rendet-
lenség, vagy hanyagság volt az oka.

Yalahogy mindenki érzi, hogy az írás és írója közt
§zoros kaposolat áll fgnn s az, írásból következtetni lehet
aaftója, É,s tényleg,bárki meg tudja mondani már az első
pillantásra, hogy valamely kézirás művelt, vagy miivelet-
len ember kezétől származik-en gyermek írta-e, vagy íel-
nőtt, rendes volt-e ez iilető, va'sy henyag.

Ezzel az érdekes jelenséggel mát századok ota foglal-
koznak. Fölfedeztók, _ hogy aki it, ar, r_ anélkül, hogy
tudná * lelki fényképet készít magáról. Ahogy nincs két
smbernek egyező fényképe, úgy nincs két olyan erüer sem,
aki egyíormán írna. A kózírás, bár ténylegesen a kéz
izmainak a mozgása, valójában az idegek munkája s abba
az ember önkéntelenül beleviszi egyéniségének valamennyi
vonását.

A grafológíáról kezdetben azt hitték, hogy - a tenyér-
ből való jósltíshoz hasonlóan .- ,,me8mondja a multat s
íeltárja a jövendőí'. Az írásele,mzés segítségével valójában
csak az emb€r jellemére ós egyéniségére lehet következ-
tetni. Minden művelt ember elsajátíthatja, aki egyszer-
smind jó analizáló képességgel is rendelkezik.

Az iráselemzés tehát nern jóslág sőt határozottan azt
sem lehet mindig megállapitani az írásból, hogy nő írta-e,
vagy fér{i. van ugyanis sok férfias egyénisé8ű nő lés neég
több nőies jellemű fóríi. Másrészről sok ember írásóban,
főleg művészekében, mindkét nem jellemvonásai fellel-
hetők. }tra-sonlókép nem lelret kiolvasni az írásból az évek
számát ,sem, legfeljebb a lelki kort. Az egyik ember öreg
már negyven,éves korában, ,míg a másik hatvan éve
dacára is fiatalos lelkületű. Meg lehet állapítani ellenben
az eg},jéni§óget, a jellgmgt, a valamire irányuló hajlarnot
§őt, az egészségi állapotot is.

Az írásod megmrrtatja például, hogy jóakaratú, vagy
veszekedő természeüű,,ingerlékeny, uralkodni vágyó vagy-e;
szelle'rni, flzikai, vagy művészi teljesítményekre van-e haj-
lamod; alkalmas vagy-e vezetői állás betöltésére; becsü-
letes, ősrinte, nemeslelkű, titoktartó vagy-e, vagy hazudozó,
hiLr, fecsegő, ravaszkotló a íermészeted. Van-e akarater6
benned, vagy lassú vagy és halnzó?
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Ezer és ezer tehetsóges ember van, aki nagyon jó
munkát vógez valakinek a vezetósével, de ha egyedúl
rájuk bíznak valamit, ingadozók lesznek s a felelősség
érzete alatt letörnek. Elzek az emberek lehetnek ügyesek,
okosak, me8bízhatók; az önbizalom ós akaraterő hiányá-
ban mégsem böldo8ulnak. Gyáraktran, vállalatoknál, úne-
meknél - különösen bizalmi állások betöltése esetén, -azétt analizáltatják az alkalmazottak kézírá§át, mert ez
hű képet ed az illető szellemi, jellem- és idegbeli képes-
ségeiről.

Csak arról az írásról lehet megbizhato elemzést készí-
teni, amely ne,m e8yene§en erre a célra készült. Az ember
ugyanis ilyenkor akaratlantrl is vigyáz az írrisára, miá}tal
az mestersége§en m€gváltozik, Egyebekben is szeretünk
ártatlan,psalásokat" elkövetni. Mo*solygunk a fényképező-
gép előtt, meri jókedvúnek akarunk látszani § ugyen-
ilyen okból mosolygunk unalmas társaságban is. Ha,sonló-
képp ,,csalást" követünk el. mikor egy futólagos ismerő-
,sünknek kedélyes, közvetlen levelet írunk társadalmi köte-
lességből, holott az n€m nogyon érdekel bennünket. Az ide-
geket azonban nem lehet félrevezetni s egy jó graíológus
ebből az írásból rögtön kiolvasná valódi érzelmeinket.

A kéz izmai oly ,érzékenyen reagálnak a mindenkori
idegfeszültségre, lrogy írásunk §oha§em teljesen egyfrrrma,
sőt változik a kezdő bctűtől az utolsó vonásig. Még meg-
szokott aláírásunk sem mindig ugyanaz. Sok hamisítást
lopleztek le ,már azért, mert az aláírást szolgai módon utá-
,nozták, holott az sotra§em teliesen egyezö.

Arról, hogy hogyan kell grafológizálni, egész §€reg
komoly könyvet írta,k. Azt röviden elmondani, vagy egy-
ketüőre megtanulni nem is lehet. Csak tájékozásul emlí-
tem meg, hogy a grafológus elóször az írás ersszbenyomá-
sá,t, vizs6;álja s aztán fokozatosan halad a legapróbb rósz-
lotekig.

Megfigyeli a §orok irányát, a §or_ és szóközök na8y-
ságát és egyenletes voltát; megnézi, vajjon az írás széles,
elnyujiott-o, va,gy összezsr'rfolt; jobbra, balra dől-e, vagy
éppen ,rnerőleges irány{r. Majd sorra veszi a betúket:
kicsik-e, nagyok-e; gömbölyűek-e, vagy hegyesek; külön-
állók, vagy ü8ye§en egynrásbakapcso tak-e, va8y e€yvonal-
ban sorakoznak, vagy dülöngólnek; tigztán ki vannak-e
írva, vagy csak kapkodón odavetve stb. Külön tanulmány
tárgya a na8yb€tűk ,alakja és nagysága, yalamint az írás
vonalainak könny,eel, nehézkes, tetszetős volta is.

Minden jelentéktelennek látszó jelnek megvan a maga
, fnniosgáor,n. és iclnníóse q szn.kéttőfontosság,a és jelontése a szakértő

,szemóben, aki előtt azokból alakul ki
az ismeretlen írás-szerző jelleme és
egyénisége.

A gr,afológia fejlesztésével és nép-
szerűsítésével magyar szakfolyóirat is
foglalkozik. Idöszakonként tanfolya-
mokat is rendeznek azok részérle, akik
az íráselemzés miiveltségét és nagy
emberismeretot igónylő tudományának
elsajátítását kívánjík.

Érrlekes összehasonlításra ad al-
kalmat a közölt néhány írásminta.

Az egyik egy két elomit végzett
lány írása, amelyen meglátszik a kez-
detlegesség és múvcletlenség. A má-
sik egy 12 éves fiú írása. A lassti,
gondos írásmód rendszereteü és rneg-
bízha,tóság kifejezője. Az ugyancgak
lfi éves, ,do süketnéma ffrl írósón ér-
dekes beíűfölcseréléseket flgyelthetünk
meg, mely a hallós hiányá.n,ak követ-
kezménye. A sebes írás érdekes példá-
iát ugyancsak megfigyelhetjük az
egyik mintán. Sebesen csak nagy
í.,ráské§zsóggel rendelkező ember tud
írni. Az intenzív gondolatmenet ered-
ménye, hogy a többtagír szavak egy
tollvonással vannak papírra vetve.
Végül ggy kiiápkorú intelligens nő
irásá,t is megtolálhatjátok, csak gon-
dosan tanul,mányozzátok át az írás-
mintákat.
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Az, állattenyésztő és maggyüjtő hangyák
Közismert, hogy a hangyák minden édességért rajon-

garrak. Igon nagy utakat tesznek meg. sőt óletüket is koc-
káztatják, hogy maguknak egy kis édességet szerezhesse-
nek. Nem csoda tohát hogy közöttük és olyan állatok
között, melyek bizorryos feltételek mellett ódesízű nedve,
lret termelnek, kölcsönös vonatkozások íejlődtek ki. Ere-
detileg ezek abban állottak. hogy vadászatuk alkalmával
tapasztalták az ilyen állaíok elejíesénél édességtermelő te-
hetségii,ket. Idóvel azután ráeszmél,}rett,ek arra a gazdasági
előnyre, mely ezen állatok életbentartÁsával rájuk háram-
lotü és ez a tapasztalat egész életrendjük megváltoztatá-
sára vezetett.

Edessógterrnelő tehenekül elsősorban a különbóző
levól- és gyökértetvek jönnek számításba. Az a viszony,
mely ezek és a }rangyák között fennáll, má-r régóta isme-
retes. A hangyák a tetvek mögöit elhelyezkedve, azokat
csápj,aikkal cirógatják. A tetű eleinte ezt osendesen túri.
ké§őbb azután mozgásba jön és potrohát kissé felemelve,
abból egy nedvcseppet választ ki. A rrrögötte álló hangya
cgak erre várt, mert azt azonnal mohón elfogyasztja. Ez
a látvárry többször is megismétlődhetik ós a hangya csak
akkor távozik egy másik tehénhez, ha azt mát teljesetr
kifcjte. A ürangyák ilymódon igen kényelmesen jutnak ked-
venc ,édessógükhöz, nem fogják hat magukat vadászattal
és ogyéb nelréz rnunkával fár,asztani. hanem inkább hasz-
nos háziállataik védelméről és jólétéről gonrloskodnak,
még pedig legjobb tud,ásuk szerint. Níegvédik őket a tet-
v,ok természetes ellenségeitől; veszély esetén nem,csak a
tetvekel, hanem azok potéit is biztorrsá,gba trelyezik, sőt
sziiksóg €§Qtón valóságos védőkarárnokkal és sátrakkal
veszik őket körül. A gyökértetveket tenyesztő hangyák
arról is gondo§kodnak, hogy állataiknak áUandóan friss
gyökeneket sza,badítsanak ki a föidből, ilymódon gondos-
kodnak nészükre állandóan üde legelőről, A tetvek petéit
télen a bolyukba hordjálr és így gondoskodnak arról,,hogy
állatállományuk pótoltassék és csordáik létszáma foko-
zódjék. Tavasszal pedig a íetveket a friss tavaszi legelőre

viszik ós lraj:tják. Á föld alatt élő íajoknak trrra is gorrtl-
juk v,an, hogy tetveik ivadókát íelneveljék, elcipelik egyik
helyról a másikra, .amint a talaj melege ós netlvességi
viszonyai megkívánják. Ezek a tetvek pedig nekűnk tete-
mes károkat okoznak.

Következőnek nézzük a maggyüjtó hangyát. }3iztl-
nyára sokan vannak, akik elvetették fű- vagy egyéb mag-
jukat és bosszankodt,ak azon, hogy az sehogy sem akart
kikelni. Tán szitlták a magkereskedót, a magot, a *zátaz-
ságot ós mindenre gondoltak, csak arra nem, liogy a,

szentírásban is szereplő ltangya egyik legközelebbi magyar-
országi rokona szedte össze a fínonr és ízletcs fűmagot.
Csalr akkor jön talán crre rá, amikor a íűvel bevetentl(i
táblájának kellós közepén a föltlből kinőtt kis kráterszerú
építményre lesz figyelmes és látia, hogy e kráter nyílásá-
ból jönnek elő ós mennek vissza a hangyák. De hogy?
Kifelé üresen, vi§sza ellenben már a drága maggal, rnelyet
a rágójukban tartanak görcsös€n, tudatában anrrak, hogy
rnilyen kincset lrordanak. Igy jön azután az embcr rá,
h,ová is lett az ő dr:ága magja, Ezek a hangyák ugyanis
azok, melyek a földón levő mindcnfóle magot összeszedik
és azokat földalatti úregeíkbe }rordják. Amikor az ilyen,
egy maggal rn,egrakott ,hangya a bolyba ér, ott a zsák-
mányt a magtárkezelőknok adja át, kik azokat az átvétei
után osztályozzrlLk, lehántolják, tisztogatják ós ;r, magtárba
hordva ott te}iesen szakszerűen kezelilr, A }rulladékot aaok
a hangyák, amelyek ,a rnagot a bolyba horrlják, onnan e]

is távolitják; ,erről a boly kijárata körüli szemétdomb is
úanuskodik. Ne gondoljuk azonban, hogy a .rnagnak a
magtárakban való elhelyezése után azzal többet trrár neni
törődnek. Továbbra is gondozzák, forgatják, átrakják, ha
a magtár nedvessége vagy hőfoka nem mogfelelő, más
helyiségbe viszik; egyszóval mindcnt elkövetrrek, hogy a
magban kár ne essók, akárosak a lclkiisrneretes gazda,
Mire kell azonban nekik a mag? Tápláléknak természete-
sen, De hogy eszik meg? S most következik t,zen állat le3-
érdekesebb tulajrlonsága. A magot feldolgozza. Kalbcsot
készít belőle rrragJának. A magot nyá,láv,al íelpuhitja, pépet
készít bclőle, melyet különböző alakirra gyirr és ezeket a

tósztákat a forró nap melegének kitéve sziabályszerúell,
kétszersü.lt kernénysógúre nreg i,s süti. Ezek az állatok
nálunk is megtalálhatók és az elmonelott jeltlnsógeket a
mieink is többé-kevésbbé meg is toszik. Azt a buzgalrnat é§
szorgalmat, rnelyet e rovarok kifejtenek, hogy minden
magot bolyukba rejthes,serr,ek el, az em,berek már régetr
megfigyelték, hogy rragy buzgalur-ukban és sietsógükbcn a
magokon kívül mást is, mint kavicsot, kis csigát stb.
bolYukba ciPelnek, nem is csodálható, 

Röszler,,ptil.Tejés razbel.,
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A §a,s és a, repüilősép
Irta: Mauks Ernő

ae a valaki nem rn,inket akar éppen bosszantani. Berreg,
mert nem tud másképpen szállni"

- De a galamb szárrryának suhanása síma ós lá8y,
ezé meg kihívó, egyene§en ellenséges.

Áz anyasas nem felelt, az öregben pedig egyre j.ob-
ban kavargott a rnóreg.

- Te - mondotta egy kis irlő mulva, - én annak a
szórnyetegnek nekimogyek. Lesz ami lesz, de lesámolok
velo.

És máris rázni kezdte szárny,ait, hogy a következő
pillanatban felrepülve birokra keljen az ismeretlennel.

De addigra az tég átvillant felettük és belehalványo-
dott €i fenséges kékség irdatlan távolába. A sas maga is
látta, hogy most már teljesen hiú kísérlet, volna utólénri
akarni.

- § ,mit érnól vele? * elmélkedetí az anya§a§ nyu-
godtan, látva, trogy párja most már nem mehet a veszély,be.

- Ha vissza nem jón: annyi, mintha nem ís láttuk volna.
Nem esetí sérelern rajtunk. Ha visszajön s hatalmasabb
nálunk, itgyis á.t kell adnunk a lég birodalmát.* S te elrbe csak úgy egyszerűen belenyugodnál? --szólt a hím sas szinüe magából kikelve.

- Ha rigysem l,ehetnénk ellr:rrc. Elég soká volt a mienk

Lemberg mellett
sasok támadtak meg
egy repülógépet. Egy
§a§ elpu§ztult, de a
repülógép is megsé-
rült, le kellett száll-
nia és a §zálnyát
ki kellett javltania,
(Az akkori napilapok
közlése.)

Büszke, boldog egyedülisésben, magas kősziklák tisz-
tult légköréberr fészkelt hosszú idő óta á feiedelmi madár-
pár, 4 hím sas kírólynak ,fuazLe magáü: gbmolygó ködök
,és .follegek uróna!., í}qp§lrgqra§, levegö egyóauti íz-árnyasá_
nak._.Áz *nyamadár hódoló bámulalt,al-tekíntett páfióra,
mindketten peüg gondos szülői szorgalommal becóztéü
életrevalóvá kevésszámú sariukat, lr,ogj majdan azok ve-
hessék_át a gyönyörii. határialan'égbiiiodaluiat, ha az öre-
99! lglett végleg eliramlik a szárnÜkra bőségósen kimért
idő, Kiváltságosak ők ebben is: élotidejük siakaszait fél-
század,évek jelentik.

Le a földre dehogy is szállüak, dehogy is kívánkoztak.
Odalonn figysem találnak rnagukhoz mérhetőt, mi von-
&atná őket le a porba,? Egész világuk az áldott magasság:
azt a kevós társaságot, aminek szükségét érezték, megtá-
lálták itt is, ha a sziklatömkeleg más-más szakadékaiból
i§ szárnyra §9,1tek, égre kívánkoztak a hozzájuk hasonlók,
Kevós, de előkelő szórakozás: sastársakkal- meghányni-
vetni_- keringés közben * a mage§§rágok ügyeit.].
_ .. Még.a táplálék is elők_erül anéikül, -hogy 

Ír-agyon mélyre
kellene érto leoreszkedrri. Van még olyan'tiolonő áilat eÍég,
amely íeljön a sziklák közé, vagy legalább az erdó fel§Ó
határáig. Ezek nztán zsákmányul esnek, nem kell sok belő-lükl keves€n vannak a sasok, s attól seur kell tartani,
hogy kipusztulnak a_ kis pecsenyoszolgáltatók: alulról jön
helyükbe hár.omannyi, ínert sok a lrivatlan feltörekvő, rtem
ár,t, ha egyrészii&, nyakát szegi.

Jóllakott lomhasággal bámult bele az apasas a tavaszi
ég enyhe derújébe. Talán először virult ki ilyen tiszta
kékre a mennyezet a nagy téli viharok óta. § az öreg
anadár merószen gyakorolta szemét: vajjon a zord idók
köde nem ,homályo.sítotüa_e rnég el élességét. Látja-e még
a napsütötte rcggeli égen a Göncö]szekeret, melyet soha
emberi szcm ilyenkor ki nern pillanthat? Tudja,e még az
a csodalátó szem érzékelni az arany naptányér feketés
foltjnit?

De még rnielőtt ezt a próbát befejezte, egészen más
tűnt a szemébe levegőbirod,alma területén. Valami fekete
pont úszott a rnagasságban és szédítő gyorsasággal köze-
ledett feléje, ahogy sas nern, repül,het. Mi lelret az? A gon-
,dolkodágban szinte ,megállott az esze,

Hosszú, hosszú időt élt át, ismert minclen elképzelhető
madarat, de ilyet még nem látott. S talá-n elő§zör történt
óletóben, hogy nern hitt saját érzékeinek.

- Anyjuk! * szólitotta elő élete párját. - szörnyetegjár clrszágunkban. Magam rrcm vagyok hozzá elég; lásd
ós trevezd ,meg te, rrri az a száguldó iszonyrlság?

Az anyasas is kidüllesztette olajbarna szemeit. Aztán
meggyőzőrlés nélkül mondotta:

-, Madár, az világos. IIát mi is lenne más? Előfordul-
hat rnég olyan, amit nem ismerünk. Valami nagyon, na-
gyon ritko madárl.- Madár? -- kérdezte az öre€i sas, szinte dühvel. -Hiszen hogy repül, az,t látom, de hol van olyan madár,
amely ilyen iszonyatos zajjal, robajjal, berregéssel szeli a
levegőt? Hiszen ha ,más neíTi, ez a lárma ís elég volna,
hogy megőrjítsen. Hogy mer az ilyon jószág erre járni?

- U8yan. ugyan, csillapulj! Tudod, lrogy 1 galamb
sem repül c§ende§en, pedig ugyancsak jámbor pára, Hátha

a magasság, lehet, hogy időnk lejárt és át kell adnunk
másnak. Há ísy rendelték; hiába is berzenkednónk ellene.

Áz anyasa§ féltő gondja ,mondatta ezt vele, hogy íér-
iét elvonia a eondolatól is: nekimenni az óriá.snak,

De a. repü]őgép másnap is - visszatértében - csak
úira feltűnt a sasók kősziklái felett, É,s az öreg, hajtha-
tatlan saskirályt most rnár nem volt hatalom visszatartani,

Párja - rneggyóződése ellenére -, vele szárnyalt. Mel-
lette kívánt maradni, hátha - utolsó pillanatban - íneg-
óvia a legr,osszabbtól," Villárisyorsan emelkedtek a szédítő magasba s kihívó
keringéssel várták az ismeretlgn szörnyet.

§em kellett soká várniok: elképzelhetetlen sebesség-
gel zakatolt az elő az iirből és arányai - közeledtében -rettenete§ekkó nőttek.

- Nenr ürírunk vele _ vijjogta az anye§a§ párja íelé.
* Ne erószakoljuk a lehetetlent! Ez most a Iég rrra, a mi
óránk letelt, s -a multat, bármily szép volt. vissza nem
teremthetjük.

Ám hiába volt minden törekvés. A sas kiterjesztctr
szárny.akkal, bátor.merészen f_ejjel lit§dótt a c9p .fínonr
szerkózetéhei. Pn<eUutt, de visszasiklott egyensúlyába, s
most karmával, csőrével tépte, szaggatta a_gópszárnyekat.
Párja veszett aggódasában_ a pilóták szemét kereete csap-
kodó tollaival,

§Ztlil tll § BYOBYrü RI. §+TT{i"{t,IT
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Iszonyit harc volt, de. rövid. Az
apasast elkapta a mótor, körülforgatta
ós poztlorjaként csapta holtan a föld-
höz, a, $as&nya látva a küzdés teljes
mecldóségét, eszeveszottcn menekült
vissza a íészkébe, kicsinyélrez.

La,s§an, rrr,éltóságosarr a gép is le-
siklott a íöldre. KitLqztították a mó-
tort a, tollaktól, véres }rúscafa.tokíól,
kijavították a megtépírzott §zárl}ya-
kat, azután ismét felszállt, nrintha,
serl]rrri sem történt volna,, íolytatva
diadalmas útját a levegő meg}r,ódított
óceánjain.

De a vakmerő §asmedár holtan
rnaradva a porondon, többé már fel
ncru szíiIlt. Elhaiadtak íelette a ro-
hartó iciők, amiket megérteni nofir tu_
,lott, s trrr már, megtrótlolni képtelerr
vrrlt rrzoknak - Lsmerjük cl, hogy szó-
pen, clicső lríréliez móltóan adta át
magrit az elmulásnak.

§otan kezdik túl késón,
de senkisem túl korón a

helves íogópolúsl.

Madarak és fók napje
,,Mosl, ami,kor minden virág nyilik, orgo-

ttától a kis gólyahírig", most, a madarak és
íák napjának évadján, must te§z a Magyar
.Cscrkószszövetség ÁIlatvédcImi Bizottsása
jclentést a vallás- és közoktatásügyi mirrisz-
ter úínak a nr,ult tanévek ünnepléseiról és a
madarak és iák napja köré csoportosuió
iskolai á,!lat- és növényvédelemről. A rnada-
rak és ;fák napjlrnak 30, és 3l. évéről szól
e j*lentés. dg visszatekirrl atta az öt évís
is, melyek ali*it az iskoták a miniszteri ren-
{ielet 1? kórdőpontja szerint tettek jelerrtóst
<19w l3*193617 .)

f;bbijl az országos összeiogla!ásból kitií-
nik, hogy ii}úságunk e tevékeraység nrinden
.áxábaa fokozatosan ha]ad ezeü öt év al,att.
[iz az örve,ndetes jelenség nerncsak tanerijiílk
és i,ij,ítságun.k természetszeretctéi bizrrnyítja,
hancü. azt is, hogy vailás- ós kiizo,ktiltás-
ü*yi, valamint a föltlmüvel,ésügyi rnitliszté-
rium §t;nd ja, ttemkülörtbert Allatvútlú I]izutt-
ságttnk közremúködése nem volt hiábavalíi.

.Állatvédij Bizotiságunk a Magyar Cser-
kész Allatvéde}tm című részével és a Gyer-
meknaptárral útmutatást adott é§ anyagrrt
szolsáltatott e ier,ékenységhez, évi jelent,é-
seivel szí.mon vette és új neg új ien,dületbe
hozta e gyaktlrlati múködést, I,ijítsági púlyá-
zataival pedig e tárgy f ölöit etrm,élkedésre
serkentette a tanulóiíjúsásot. Hogv rnily
lratás,sal lehettek e törekvések ifjúságunk
lelkére és nemeetünk gazdaságára, megvilá-
gitják statisztikai adataink.

Eszgrint 7538 iskotánk kőzül 5077 (67.3oh)
ülte meg a mad,arak és íák napját 644,466
tanulóval és 99.74l vendéggeIi az 0rsz"ágos
lfjúsági ,q"}latvédö Lirra f ogadalmát 23§2 is_
koia 220.940 ntivendéke tette le; gyakorlati
madárvéde.imci é§ faültetést kerekszárnban
3§00 iskolábart végeztek; az elülteteti fák
szána lótrniltlió.

Az iskolák közül legjobb eredményekct
értek el az elerni és polgári iskolák. A tan"
{rerületek közü} Abauj-Torna, Csotlsrád,
Jász-Nagykún_Szol§lok, Bács-Bodrrrg, Nírg.
rád-Hont ó§ Yas vármegyék kir. ta,rlíel-
ügyeIöinok e]iErni is,kolái, Szombathely, lYlis-
lrolc és Pécs tanker. kir, föigazsatóságainak
középfokú iskoMi trlntek ki. A jelentések

ülónösen kienr,elirk a cserkészek állat- és
növényvédelimi tevókenységét.

Rész}etesen a tanügyi lapokban szárnoiunk
be e tárgyról. A Magyar Cserkészben fő-
célunk, hcsy a ínulttal a jelenr,e és a jóvőre
hassurr;k, Látjátok iiuk. a szímo,kkal kinrutat*
haló, kézzel fosható hal,adást, ez buzdítson
bennetelret a további munkásságra. A
'l'eremtő és a természet szolsál,&tában előrc!

Budapest székesíőváros madárvéde|me
Budapest sz,ékesfőváros erdó- és mez&

gazdasási {rivatala (l.. Otrasz-fasor' 8, sz")
jelenti:

ii

Az 19á7. ú[ iolyamárr az állatvédelernre,
de külóniisgn ,a ltasz.ltt}s madirtak védelmére,
lzok szlportjdására kedvczíí ólctkórülmé-
nyuk létesítésére igen ltagy grrttdot fttrdítut-
tutrk. Az, óneklő ma<llrakat tcrmészetcs tl-
lenséceikiől és a madariiszoktt)l is igyckcz-
türr,k rrregvédehi.

í3át az elünúvlt tél nasyon enyhe vtllt,
mégi§ etettük ].a hasznos madarakat ós ezen
célbóI 950 kg lrukoricadarát és l00 k§
naprafor§ómagot,használtunk íel.

Szenrélyzetühk a mult évbett is irtotta a
káetékony ós'ragadozó állatokat, §z 1937,
óvben 4355 drb. káriékony álluttlt lötte,k le
s ezért szeméIyzctiink részéro t514.80 P
lődíjat fizettünk ki. orvvadászok és nlatIa-
rászó,lt Ellcn 15 fel,jelentést továbbítottunk
az ille|ékcs hatósáuükhoz olyan kihásáso*-
rótr, ahol tettenérós esete lorsott íenu, A
büntotés ]egy esetlren sem ,maradt el.

A nvárl iolyam.án tendszcrcsen vízy.cl |il-
tuk e! az itatókat, és azokai a ltr;lcg nirpo-
kon ttagyon srrk madár kttrc.ste f el.

JWadaflaft, éó W wo}fue
Itt a tavasz! Itt van újra
Ezer öröméael
Megjött rnár a uánttclr had. is
Tarka seregóael.

Megiöttek a uíg pacsirláh,
Pinlych, seregélyek,
SzéP daluhtól visszhungzanak
A mezőh, a réteh.

Áprilisban megjötttk a
Gerlék és Posrátáh,
Fiirj, kahuh és fülemilék,
Meg a hanlmadárkák.

szalakótasakisharis
Marad.t utoljáta,
De azoh is íde érteh
Gyöngyairág hauára.

U isszarePült mind, aalahány
Elhagyott fészhóre
Az eláruult bús nagyar néP
Igaz örömére.

Uíg daluktól, megtanulu,nk
arilni a mánah,
S ha aigadni nem, i.§ tudunk,
De legalább megenyhűl a
Nugy-nagy magyar bánal.
Murakereszhír,

Kovács Dezső

IJcosztot,t szem{lyze tüttk az állatkinzirsi
is cll,ettórizte és minden es*tbcü, tmiktrr
elő,fordult, azonnali közbelépésóvel nregakl-
dá}yozta, ez*nkivü1 2 esetben iel is jolcn-
tette a kihágókat.

Eddig a nadarak etetósére az erdő ltülórr-
bözó helyén felái,tított 6 drb nasy madáreteifi
szolgá!t, a nadarak íészkelósének és ezál-
tal szaporodásának elő§egíté§éíü 450 drb
rtresiersóges odút íartottunk íisztánu Min1-
ho,gy hivatalunk a rcndszeres és helycsen
vezetett erdijsazdílkod,á§ miatt kénytelcn a
bete§, odvas fákat - a,h01 pedis a legszíve-
sebbe;n iószkolnek a madarain,k, "* kivágatli,
ezért méra strk rlj (észe kodút rendeltü,n,k és
tervbc vettük, hrlgrr óvenként újabb és újabb
fészekodúlrat {ogunk rendeini.

§gizrrrarla
erdóíőtaníicstt:.

A Székcsióvíro.s ke rté.szete (Bud;lpcst
Vásánv utca 10. szám) jeldiltil

A székes{őváros kcrtúszetc az elimult télen
a sétányokon és kertészgti iclepeken íe,líil-
lítoit m,adirrctctőkben óssz.esen !300 kg ve-
gyes madárelcsóg§t, 40ü,kg hur,gonyát, l?
kg l&nájat és 10.50 ks íasgyüt etetelt nleg
a rnadarirkkal,

§z iirsztmélyz.et nz igazgató§ág uta§,íiá§a
§zerint mindent olkövetett a tnadarak vé-
delme ierén, a ,kóbor mircská,kai is tár,ol
taítOtta a sótányokttjl.

Állr*védch"ni feljelcntést a székesföváros
kertészeiének kózcgei ncm tettek, m§rt
utasításuk szerint l mezőrendóri törvényngk
csak a ntivényzet véde}mére vonatkozó refi-
dt}kezései alapján iárnak el.

l|lorbltzer Deu§ó
kertészeti igazgató.*

Tava§zl teendők. A lraszntls nadarak iész-
kelését és költósét mozditsuk e.lő. kártevöi-
,ket ta,rtsuk távol tőliük. Naprattrrcót és törpe
tőköt ülte§§ünk, hocy jövóre legyen mad,ár-
e|eségünk. A madarak és ,fák napját tartsuk
rneg ünnepélyesen a szabadbtl. Az ()rszá-
gos lijús,ági Állatvódíi Liga logadalntát te_
gyük !e a rnadarak és iák napjiin. Szülein-
ket bívjuk mreg a madarak és iák t,apjára.
utcárr és ,tltthorr is védj,iik az állatokat és
niivényeket, Fákat és bokro,ltat ülte§sürik.
külünösen eperíírkat a selyemhernyóknak,
akáclákat a móheknek és í{yiimölcsfákat
nagunknak. Mindcn szabad idón,kct tölt§ük
a tenné§zei öl.én a jó ,Xcvegő,n. Élvezzük és
íi§ye{iük meg a jó l§tsn áldír§ait.
A sopronl yárosszépitö Egye§ület állat

védelmi osztálya március elsején népes havi
összejövetelt tariott. Ez alkalommal 16 ta-
nulót rószesitettek iutalombarr ál}atvétle!mi
dolgozataikért. E díjakon kívül Friedriöh
Károly m,oziigazgttó i,n§yenjegyeket oszIott
ki a gyermekek között. A gyermekek csrrko-
ládét és larsangi iánkot is kaptak, szellenri
táplálékul pedig tlenk-Markt lbolya rnesélt
nekik"

_s_
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}lgyszer volt cgy gyónyörű
nagy gonrbóc. Jó sok morasá-
val és sok lóvel készítctte
el a szakácsné, pornpásan is
érezte magát a tiibbi gom-
ttóc között. Hatalnas tálra
rakva vitték be őket az
ebédl{lbe, ahol már sok-sok
etnber várt rájuk: papa,
rna.Ina ós a gyerekek, akik
nagyolr örültek a fíntxr ele-
<lelnclr. Gornb<ic barírtunk
elszürnyűködve vettc észrcl,
hogy a társai lassan elíogy-
nak mellőle, mert íme villára
szúrják, szétvag<lossák és

haln t bckallják óket. Nent,
a mi gombócunk nem akart
ilyen csúfos kínhalált hal-
ni t ldc-oda mozgolódott és

sikerült is elérnie, hogy nern
tőzték föl tlgy villára sem.
Minrl kcvescbben és keve-
sebben hánykolódtak mel-
lette a tálban, de ő olyarr
ügyes volt, hogy végül egye-
dül nraradt,. Hirtelen meg-
szólalt a Inama: Gyerekek,
egyételi rrrcg ezt a gombó-
cot, lrogy holnap szóp irlő
legyen l

- Ilytn ostobaságot rnég
§oh'se hal]ottam - gon-
dolta a gcrmbóc; * mióta
vagyok időjós ? - De senki
se nyfrlt hozzá, mindenki
teli volt már. A gombóc
halálra vártarr ós cgész szil-
vaszivóig elsápaelva várta
élete végót és tényleg l vé-
gü1 valaki ntégis csak bele_
szírrta a villát. FIanem etre
fölcsattant az előbbi hang l

Pista, tc már annyit

1tt a nuáh! 94dúhk (űhndni!

A gombóc
ettól, hogy szétpukkadsz.
Písta ijedten kihtlzta hát
villáját az utolsó mohikáu-
ból, aki négy sebbel várt,
tle mégis megmaradt. Alól_
tan kerúlt vissza a konyhá-
ba, ahol a melegen lassan
magáhrrz tért. A szakácsné
serclült-forrlult, aztán fcl-
kiált<ltt ; *-. IIát cz a gom-

bóc megmaradt ? Ide velc l

És be akarta kapni. Már
belcszúrta villáját, de ebben
a pillanatban valaki rneg-
jelent a íolyosóra nyíló ab-
lakban. Iigy szcgény a§szorry
kórtlgctctt. Nagyon éhesen
nézeLt a gyönyiirű gombóc-
ra, é§ a szakácsné különben
is igerr jószívií tererntós volt, ;

fogta és odaaclta rreki a
gombócot. - Istenkém, dc
régen ncm láttan ilyen szép
nagy szilvásgonrbócot

szólt a szegényasszoily, -.,*.

ezt meg §e o§zem, inkább
elviszem a kisfíamnak l Igy
kerúlt a móltóságos urék
szilvásgombóca a szegény-
a§szony szatyorjába. Eleinte
nrég sajgottak sebei, hí-
§zen a szakácsné is bele-
döfött egy§zer; nyolc sebc
volt rnár összesen. I)c szívós

ós zsíros természeténél íog-
va hamar elmrlltak fájdal-
mai és nyugodtan terjesz-
kedett el a kis cserópbögré-
ben, amibe a szegényasszony
tette, aki még sokáig jár_
kált házról házta, úgyhogy
a gombóc lassau elszuntli-
kált. Arra ébreclt föl, lrogy
a bögrét kivették a szatyor-
ból és egy kis vaskályhára
lrclyezték. A melegcn hama-
rosan jó kedve támadt és
még egy kis nótára is rágyuj-

tott sistergő hangjával. Errt:
a szegénya§szony megfogta
gyor§alr és odaruent vele egy
kis ágyhoz. Sötét és dohos
pincelakás volt ez, csak
az ablakon áradt be egy ke-
véske íény. A gombóc nrár
mérgelődött magában, hogy
ilyen szegényes helyen vég-
zi be rövid, de tartalmas
életét. IIzüstvilla helyett
íme puszta kézzel fogják
meg. Gyorsan fölpillantott
és egy§zerre összeszorult
szilvaszíve. Szép szöke kis-
fiú ült az ágyban, csupá
gyiingesóg és betegség az
egé§z gYcrek. Sápadt arca
belepirult az örömlre, a szép,
nagy szilvásgombóc láttára.
És a gombóc is úgy étezte,
mégis csak érdernes volt
ide kcrülnie; nennyire
megédesítheti enrlek a be-
teg kisfiúnak néhírn.y percét.
I]lkezdett hát mclsolyogni
és szintc fölcluzzadt a nagy
jóságban. Annyi lz gyűlt
össze bentre, hogy a íirlcs-
ka igazán nagy örömmel és

étvággyal ette meg. A sze-
génya§szony fájdalmas mo-
sollyal nézte, lrogy beteg
kisfia milyen jóízúen eszi
ezt a nagy gornbócot. Iltég

t,alán meg is gyógyul [őltl.

Gombóc-barátunk meg örö-
mest tűrte az apró {ogak
harapását, nem órzett sern-
miféle fájdalmat most, rnert

sejtette: ez volt életérrek
első ós utolsó jótét"*érry".

-'-- csizybá *-
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Anyd,m, és én
(P, tancsinak)

Mikot, ltlég kícsi.ke kís gyerm.ek ,ualtarn.
Tiindérnóttit {Ll altatotí anyám.
Angualok ltozttik az ólmot szernemle:
A menngben jártam minden éjszakdn.
Alttdj, aludj fiacsktim csend,esen,
A,lttdj, óImodi fr..acskdm édesen., .

Dc most lnd.r nent taggok kicsihe glterek,
Nem dalol tóbbé angdm mdr nekem.
Ti,tokban én szoktam, néki, dalalní.
Áloinrahitó, csendes estekert:
Aludj, aludj anydcskdm csendesen,
Al,ud! dlmodj anudcskd,líL édesen.. .
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C serhé s z Muhi tenníseísho lái a
Muhi. koma tenniszezik.
Xem is iszih, nem is eszik,
Amióta tenniszmesler
Lett a íurcsa, kicsí etnber.
Bómuliatok! Nem is régen
Megnyí,lt kint a íüues réten
Egész vilóg csod,ájára
' Muhi tennis ziskoláj a.
Most a nyulahat tanítja:
'Mi is a játéknak nyitja?
' M e gtanulhat j a ahar ki,
Hogy kell mőndig uísszauágni,,
Az ütőael aőgan bánni,
Mínden labdát eltalálni? ...
'Messze nem rePül a labda,
'Mert a labdát zsineg tartja.
Netn kell utána szaladni,:
ülae lehet itt játszani.
Menj etek hát tenni,sze zni,
I zmo s o d,ni, ü gy e s e d,ni !
Ügges kőzteteh ís akad,,
Mí.g a zsineg el nem szakad, . , .

l
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Uilágítág nélkii!
cgy !épést §c !

Teljes biztonságérzést kelt a Bosch kerékpárvilágítás, mert
akár kora reggel, akár későn este fényesen világít, amel,
lett a szembeJövőket nem kápráztatja. A szép Bosch,vilá,
gítás az Ön gépéről sem hiányozhat. De kereskedőjétól
kifeJezetten az erősfényű Bosch kerékpárvilágítást kér;e.

}lindszenti Szuoboda BéIa,

l-,!|"'

Brelrelre Tendellro 6s §zorec§orr 3'erlne
Brekeke vendelke este leheveredett,

mert rettenetesen beevett. Bekebele-
:rett €gy telj€§ derelyebegyet, meg-
svett €8iy kecsegefejei, hetven szelei
,ecetes feketeretekkel s erre leeregetett
egy negyed meszely veres szeszes ned-
vot. De bezzeg nem trelyesen tette ezt,
urert e keveske eledel s emellett e

:§ze§zes nedv meglerhelte. Feje ke-
rongett, elnebezedett s Brekeke Ven-
,delko e}szenderedett.

Percek teltek el § egysz€rre Von-
,delke mellett termett e8y szerecsen

§Verok egy kerekes szerkezettel. ,,Ne-
v€m Szerecsen Ferke" jogyeztg
lmegi § Brekake gyereket behelyezte e

:szerkezetbo.
.- Ej he! -- rebegte Vendelke §

lsaemre vette ,e §zor€c§eR gyeroket.
,Teste íekete, íeje meg e8y ge§zt€nye.

Yendelke keze levetto a gesztenyo fe-
jet s tnegette. Erre szstecsen embe-
ren megsst lejt termett, Hetvenegyed-
szer vette le s nyelte le e gosztenye
fejeket Brekeke Vendelke" Begyo re,t-

tenetesen megtelt.
§zerecsen Ferkg s Brekeke Yen-

delke ezzel berregve eleredt, §ebesen
mgntek. szerecseo Ferke kerekes
szerkezete felemelkedeit, tsenn vor-
§Rnyrs keltek rengeteg szelokkel.

yendelke rottenetesen szenvedett,
mert eledellel feszes begye meg-meg-
remogett s keservegen hebegett Szere-
csen Ferko melletü.

Messze lehetíek, mert Vendelke lent
terjodelmes verestengert vett szemre.

Menúek §ebgsen, fergetegsebesen.
Vondelke feje egy§zerre rtttenete-

sebben elnehezedett.

Lent tregyek, íerrt íelleg€k. E hegye,
ken keresztbe tejfeles derejemesgye
vezetetí.

* Rettenetes, rettenetes! Beiebeteg-
§?em! - nyekergett o8yre Brekeke,
de Szerecsen Ferke ne,m íelelt. De
egy§zerí,s leereszkedtek.'

Brokeke Vendel feje kerengett" Ret-
tenetesen szenvedett,

Verebek repkedtek s csevegtek mei,
lette: ',,Brekeke Vendelke heovett, be-
evett! §zenvedj, szenvedj Vendelke!"

Remegve felkesergett:,,Ejjeie}ej!
Elevenen megrepedokl"

Kedves gyerekek! Ne legyetek íel,he_
tetl€nek. Legyen e§zetek s Brekeke
vendelke kellemetlen esete ne essen
meg veletek.

lákó

_§.

29



lNTY P ETl 4. l!íegenyhül a tés, merta tanár úr kutyui Öcsit
szólította ki. peti kív?ncsian
várja, mit tud Öcsi. Ő tudla,
hogy Oc§i minden délutána réten labdázik és csak
estefelé tanul egy kicsit.. ,
L}e__most elég lesz-e, ameny-
{}nt_ tanult-?. . . iÜajd ki-
derül a végén t...
Mért nem tanulsz Ócsi többet ?
Igg nem lesz cserkész belőled!

7. persze csak nem sikerül
mindig elsinkoíálni a fe-
lelést. §.lz egy§zer Peti
öcsénkre is sor keriiü l . . .
Felel, felel, de nem minden
kérdésre. És ez nagy baj t
A könyvben ugyanis minden
kérdésre benn van a fele-
let . . . Nem is órtí Peti,
miért kérdeznek a tanárok
olyasmit is, amire nem tud
felelni a diák. ..
Naggot bdmul Peti szeme,
A minderuég |orog uele,..

5. Csodák csodája l Öcsi
nem kapott szekundát l Peti
csak most jött rá, hogy mi-
Iyen könnyű is a'száfitan t,O minüg azt hitte, vannaka számtani tudománvnak
olyan íejezletei, amelfeket,s_ohasem lehet megtairulni.
Es,a mai lecke éoben epv
ilyen fe.jezet volt.'.'. Nod?
hogy öcsi épségben helyre
mehet t .. . Most ezt gón-
dolja Peti: - Igy én is
tudtam volna l .. . Hiába
csak bátorság kell minden-
bez és lélekjelenlét l Kár
volt drukkolni...
Kik lanulnak, sosem buknak,
Semmi értelme adrukknak . . .

6. Hehe t . .. Megint ne_
vet Peti. . . Vajjon mi tör_
tént most vele ? Mögötte
örömében sziszeg az égész
osztály, a híres I. b), mert
éppen most jött be,a pedel-
Ius bácsi az osztálvba azzal
a csiklandozó ígazáatói hir-
detéssel, hogy az utolsó óra
elmarad sürgős konferencia
miatt... Pedig a latin ta_
nár rlr a névsor közeoetáíán
szemtélő<tött s való§zínííleg
a p-bet{ísökre került volná

$:tl"i:..r:"j" 
. . . ÖrüIj Pinty

fuIegint uiddm Peti arca,
Neuet ő" ha kedue tartja l

t

K ILEN C
ARCA

1. Vidám fiú Peti. Mindig
szívesen ncvet. De kine-
vetni senkit sem tudna. Min-
den vágya, hogy társait
megnevettesse. "Szeretík is
Pinty Petit barátai. Le is
íényképeztók százszot is.
Mindnyájunknak jó paj-
tása ó. Kísérjük figyelem-
mel Peti kilenc arcát. Ho-
gyan fejezi ki Peti arca
belső érzelmeit.

{9ues.1 mindig Peti pajtús,
Illik hozzád a kacagds!...

2. Pinty Peti Laci bácsi
Iegjobb kiscserkésze, Azért
mosolyog mcist Peti pajtás,
mert Laci bácsi előtt álI
és vele, beszélget. Mosolyog-
va fürkészi Laci bácsi -sze-

meiben, vajjon meg van-eelégedve víselkedésével,
munkájával ? Peti mindig
igyekszik mindent iól csi-
náIni, hogy minél elöbb fel-
avatott cserkész lehessen,
Laci bdcsi azt szereti,
Hoggha mosoluog Píntlt Peti..

3. Ez a kép azokban a
nehéz percekben készültPinty Petíről, amikor a
számtantanfu úr noteszé-
ben lapozgatva éppen azon
tűnődik, hogy kit -szóIítson
fel. Peti nem fél ugyan a
feleléstől, ó semmitői sem
fél, mégís most. . , ma. . .
nem szeretne felelni. Inkább
a következó órán.
J_ai ! Csak |elelni ne kéne,
Szekunda lenne a uége ! ...

o?Éotri .l i,t



MINDEN CSERKESZ
]ó FEtvÉrnt,EKET rÉszírnnT
ez összEs sznrü ILETEKBEN KApHnró 6*9 cM NAGysÁcu
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Á Rn:

csAK lL- PEN cő

8. Peti nagyon szereti a
abda-mórkőzéseket. . . Ré-
gi vágya, hogy felsős diák
Iesz, ő legyen a legjoblr csa-
tár az egész iskolában l A
felvétel éppen akkor ké-
szúlt róla, amikor verhetet-
len csapata éppen gólt kap,..
H.át ez is lehet ?. . . A vi-
1ág legjobb tizenegyét is meg
lehet verni ?... és mingyárt
az elsó gólt is neki kell kap-
ni ? Nahááát !. . . Hűű l. . .

Nagg a kapu, Peti koma !
Gól is esik . . . neln is csoda...

Ha talállioztok PintY Petivel u"'BÍ'n"lojiÍií'"?}""tigu

9. Még néhány perc van
csak hátra a nagy mórkő-
zósből. Peti izgul. Szinte
beletorzul az atea, Ncm is
hinrré az ember, hogy Pinty
Peti ilycn csunyán is tud
nézni .. . Hej ! ba ő most
ott lehetne a középcsatár,
helyén, biztosan győzne a
híres csapat. . . Most min-
den pillanat drága és Peti
úgy érzi, hogy már nem si-
kerül kiegyenliteni. . .

Kinek nincsen ió gó|-|ába,
Ne lépien |aotball-púlgúra . .

neki, hcgy mosolyogion és nevessen minél töb}ret ! . ..
a tanulásról sem ! .. .

nOszÉNBÁNyA RT.

ZSILlIötGYlURI[ÁN
MAGYAR

V, NáüOr u. 12Budilpe§t,

A }tagpgr Cr:rtgrgóyetrá3 Htvatalos Lapja. Itlóflzetési áre e_gy_érrre ?. ppwó.80 
^íi|l9r, _alnely egyszerro_küldend6.b9: Fgv_u?.1áq á* 28 fillér.

iisJffiiáEast.reg.s3ptt;tó.éseitiaaobivatat! Brrdapcst, V;-Nasy-Sátidorutca 6. Cserkészház. Sierkesztesért es kia&irsért íolel6s: Kcolt BéIa dr.- 
Ittadra a Magyar cserkészszövetség.

Nyomatr Tobei Nyomdai Műintézet és Kladóvállalat R..T., mélynyomó köríorgógópeln, BrrdaPelt, Vll, Dobány utca 12.\
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Táboroaá§ra
nyári akciónlt rúniu§ 1 iúlius 30.

Amlg a készlet tart.
A következő mélyen leszállított árakon a megjelölt telephelyeken : (N : Nagy-Sándor u. ó.*
R: Rákóczi út ó7.) Postarendeléseket a központi postaosztály (Nagy-Sándor utca ó) intézi!

Ruházat
370 drb Köntös irtgr,,L" és ,,T" ndgg-

súg, zöIdes flanellbőI. . "..... .P 4.__ N-/i
69 drb Gyapjús ing, ,,C" .. . P 4.50 N_R
16 drb Gyapiús ing, ,,§" ... P 5.- N-R

110 drb Jamboreo ing, ,,C" . .. P 6.70 N
139 drb Jamboree ing, ,,§" . .. P 7.10 N
106 drb Jamboree ing, ,,B'i ... . . ... P 7.50 N
25 drb Jamboreo ílr§, ,,O" . .. ..... P 7.90 N
37 drb Jamboree gumis harisnya, ,,C" P 1.50 N-n
32 drb Jamboree gumis harisnyar,,§" P t.70 N-n
42 drb Jamboreegumisharisnyar,,B" P t.90 N-R
62 d.rb Jamboreognmi5harisnyar,,L" P 2.s0 N-R
42 drb Jamboreegumisharisnyar,,T" P 2.50 N-R

280 drb Khakí sportharisny&, ,,O", ,,L", ,,T"
ggapitl|onalból.. ... -. P 4.- N-ft

94 drb Nyári ing, gallértal, hosszú tlijal, ,,O", ,,L",
,rT" ,.. P /*.-- N-.R

183 d,rb Delén nyakkend6, kék A, ... P _.56 N_fi
24 drb Delén nyakkendő, kék a ... P l.tO N-R

170 drb Tornaúrikó, küIön|éle naggsdgban
ésszínben ....... P l.- N-ft

200 drb Tornaúrikó .. .. P t.50 N-.R
32 drb §truxnadrág, khakí ,,C" ,.,.. P P.20 fi
ó dró §truxnadrág, lchdkí ,,S" , .. . P P.30 R
4 dró §tru:orafuág, khaki ,,B" ... . P 2.40 R

13 drb Struxnailrág, khd,ki ,,L" ., . . P 2.60 R
12 drb §truxnadrág, khaki ,,T" .... P 2.7a R
6 drb Uiias lódcn körgallór, ,,L" .. P 27.50 N

Táborozási cikkek
13 drb Táborikarosszóko összecsukhard P t9,B0 N
4 fub Vaüászszék ... P 5.B0 N
4 dró Nomád asztal, összecsultható. . P l9.B0 N

16 drb Olailámpa .. .. P t.60 N
118 drb Cípőtisztítókószlet . . .. P -.50 N
36 drb Vasasztal, összeuultható . .. .. P lü.- N-R
4ő drb Karakán Nomád háúíbőröndo ,,F", ?2x25

36 drb Nomád Norvóg hátizsáko ,,R", őőx60 cm
P t2.50 N_n

31 drb Nomád Norvóg hátizsák, ,,C", 50 x őő cm
P 1t.* N-R

9 dr} Nomád Norvóg hátizsák, ,,A", 45x50 cnt
P 9.* N-R

8 dró Ameríkai hátizsák .....,.,. P S.50 N
49 drb Nomádtáboriágyrösszecsukható P l9,B0 N-R
ő3 d,rb Rubaborító, togassal . . . .... P 2.B0 N-a
25drb Vadászszók ...P S.--N-R
1 drb Sátot zseb, begombolható, őrsi
sátorba .P12.--N
1dró§átorzseb ..., P l0.- N
6 drb Sátor zseb .. ". P 6.- N
9 drb Sáton zseb . ... P 4.* N

28 itrb Puskatok, FÉG puskúhaz.. " P 4.S0 N-R
3ö drb Puskaszíj, FÉG puskdhoz... P l.tO N-R

15ő drb Köüszeresomag (nagg) ..,.. P 1,- A,'-n

70 drb Novida hátizsák, ,,A",3őx45 P 1.60 N
1311 drb Hátizsáklakat ... .. " P *.60 N-n

Egyéb cikkek
621 drb Uti fogkcíe, tokban . . . P
187drb Mótaütö ...... P
11 drb Nagy Jamborce zászf,őesúes". P

1ő6 drb Magyar krinolin, kreppapírból P
30 drb Furulya .. . .. . P

660 itrb Papírvágókós, maggaro§ és

cserkészszerü ajúruléktálgg. . . . . . . . . P

_-.70 N_R
_"60 N-n
,/. _ lY

-.16 N_.R
*.60 N_ft

1.50 N_R
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