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TUDün-§, hogy már a legrégibb koíban
ismerték a korcsolyát és a sít l Észak-Európa
őstörténeti leletei közt nyomokat találtak.
amelyek azt bizonyítják, hogy már évezredek-
kel ezelótt is ismerték a korcsolyát. Az eszki-
mók emberemlékezet óta használjak a bálna
Csontiából készült korcsolyát és sít,

TUDOD-El hogy az ember vörös vérseitiei
nem hosszú életűek l Legfeliebb négy-öt héti8
élnek. Egy esztendő alatc tehát a vörös vérsejt-
készletnek legalább tízszer kell megújulnia,
mivel pedig egy emberben körülbelül 22 billió
vörö§ yérseit van, ez évenkint tóbb mint 200
biIlió vörös vérseit termelé§ét ielenti,

TUDOD-Er hogy a tíbeti lámák (szerze-
t€sek) tökéletes sötétségben töltik életúk
nag7 részét, Sven Hedin, a híres svéd kutató
föliegyzései szerint. Az ilyen láma elhagy!a
otthonát, elmegy idegen kolostorba és azt
nrondia, hogy a sötétben akar élni" Nem mondia
meg a nevét, hanem az idegen lámák elvezetik
egy barlanghoz, ahol aztán eltöltheti élete
hátraievő részét, A barlangot beíalazzák, úgy-
hogy íény sohasem hatolhat be. Levegőt és
élelmet hossz,ú és keskeny csacornán kapnak ;

az élelmet hosszúnyelű lapáton tol|ák be nekik.
Ha az enniva|ó egy napig érintetlen marad,
tudiák, hogy a láma beteg. Ha két napig marad
érintetlen, rkkor kinyitiák a barlangot, kiviszík
l ha|ott lámár, elégetik, hamvalt agyaggal
keverik és egy toronyban helyezik el. lgy
Tibetnek eggyel több szentie van. Van példa
arra, hogy ó0 évig élnek önkéntesen ilyen
siralmas viszonyok közt.

TUDOD-Er hogy a lazae három perc alatt
úszik egy kiíométert l Ezzel a, sebességgel tíz
nap alatt átr]szhatná az Atlanti óceánt.

TUDOD-EI hogy vannak ,,puha" kövek is,
amelyeket hajlítani, nyujtani és összenyomni
lehet, akárcsak a gumit, Ezekhez tartozik a
sár8ás itacobemit, arnelyet a braziliai Minas
Geraes áílamban bányásznak, Hasonlít a vörös
homokkőhöz, hasonlóan kvarcmagból áll. Csak-
hogy míg a homokkő kvarcmagvát szilárd mész
és agyagszerű kötőanyagok tartiák ö§§ze, addig
az itacobemit, tartalmaz csillámot és serezitet
és ez okozza e kőíajta furcsa és nagy rugal-
masságát.

TUDOD-Er hogy Amerikában 2? Párizs
van ? A térkép is bizonyítja ezt. De azt i§ lát-
hatjuk, hogy tizenné8y város visell a naEy-
igényü Paradicsom neyet is 23 várost neveztek
el a híres Frank|inról. Ezenklvül a 3örög ábécé
is számtalan városnak yolt a kere§utapja: 15
várost hívnek Omegának és 22,t Alfának,

TUDOD-E' hogy sót kiönteni már a régi
időkben is tossz elójelnek srámított l Lord
Byron híres angol költőról mondiák, hogy
soha senkinek nem nyujtott sótartót az asztal-
rrál és mások sem kínáltík sóval, nehogy vélet-
lenül kidőliön, Ha ez mégis megtörtént, akkor
Byron felkelt az asztaltól és eltávozott.

TUDOD-Er hog7 a legtöbb feltaláló 20 és
40 éves kor közőtt volt. Marconl (dróttalan
távíró), McCormick (aratógép}, James Watt
(gózgép), Bell (távbeszélő); húszévesek voltak ;

Edison (gramofón), Stephenson (gőzmozdony).
Nobel (dinamit), Davy (biztonsági lámpa),
Diesel (motor) harmincévesek, míg Daguerre
(fényképezés), Bessemer (acél), Morse (távíró)
és Volta igalvanikus oszlop) negyvenévesek
voltak, mikor nagy találmányaikrt felfedezték,
Röntgen (X-sugár) és John Ericcson (monitor)
ötven- é§ hatvrnévesek voltak,

TUDOD-Ei hot/ hal]á-,,ehet. ho3,* nrilyert
alakúak a tárg7ak I A-6cs:c Romagnolli
olasz tudós A formahallás cimű művében
löbb példát sorol feI irrá, n3!r e |átó emberek
íormahallása sok esetben ie - ..-]la a vakokét.
Romagnolli véleménye sze.i.: iz e;rrber maga
is kifejlesztheti azt a <eressege:, hogy meg-
hallia a dolgok formájár, 3Ti:ek az az alapia,
hogy abból a módból. ahc3tar a henghul}ámok
visszaverődnek valameIy ra.gyról, következ_
tetni lehet az alak,jukra,

TUDOD-El hogy a legr-na6a::;: u:-.
amelyet három számjeggyel irhat;,<, -:- ii],
hanenr 9(89}, Az eredmény kiszá-:*;-:: j}
nyolcszáz oldalas füzet kel|, meiy:er - -:.:l
oldalán l4.000 szímiegy fér e{.
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a iiitúnó szolnj c§illilpltó-
nak, cgyctlcn krrlacsból
Scnr §zabad }riányoznia.
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Jrit cttkrOzva üdítíi
ós egé§z§éges ital,
r}rely t( ii 1ö r} ö § e n
irrisszabb túráknál
ilagy ellenállóké-
pe§§Óget köicsörröz.
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Beszélgeíés az őrsi sarokban
Biktic: Móltóztassatok lrclJebb kegyeskedni, ó iisztc-

letreméltó vendégeim. Szerény diákszobám bágy,adtan ros-
kadozik 8 kitünteté§ súlya alatt, s Ón, szerény nulla, meg-
semmisülvo állok fénylő ábrázatotok előtt,

Lackó: Megbolondultál, Bikfic?
Bandi: Vagy ez csak előjáték a holnapi szimuláeiós

dtapon elkövetondő iskolamulasztáshoz? Lázad van, nem?
Yagy előre érzetl, hogy holnap reggel lázad lesz? Ismerem
ezl az érzbt Engem is elövesz néha.

Bíh|ic: Dehogy. Csak elolvastam egy Pearl Buck
könyvet és tegnap mognéztern az Operában a Mosoly or-
szágót" Azóta e8észen kínai varázsban élek.

lózsi bd (a sarokból, ahol eddig csendesen szemlélge-
tett): No, a szobád nem negyon mutatja a kínai varázst.

Bik|ic: Miért? Mert rna6yar izléssel van berendezve?
íózsi bd,: Nem. Hanern mert gyerek-ízléstelenséggel el-

hanyagolt és rendetlen. A kírrai lakása egyszerübb, de si-
mogató keze nyoma rajta van minded fa}on, gyékényen,
bútordarabon. Itt a bútorokon c§ak por van és alattuk
szemét.

Bóhíáe: Ds Józsi bá! Fet kell hördülnönr! Amikor fi
sólymok elíogadták * meghivásomat, hogy ma a születé-
sem napja örömére nólam tartsuk az örsi gyűtést, aln.n-
nal nagyarányú tisztogatági műveletet hajtottam végra
Min_rlen plpírt és lomot és a tegnapi növériygyűjtő kirán-
9ulás ereclményét az ágy alá söpörtern és te bit nem lát.
hatod, ,mert nem il|ik otta benóznerl, És az asztalon összg.
raklam a könyveket ós a footballt nregpróbáltam beerösí.
tnni n _könyvsze.krény mö6é a sarokha. tli minrlig kigurult.
Erröl én nem tehetek. Én igazán mcgtetlem miriOerri.
. Öcsi: A növénygyüjtornény kilóg az ágy alóI. Az ott

például egy hervadó bársíaág, mellette peóig, ha jó látom,
íagyalbokor levele.

Sanyí: Aa ablakdeszkán ceruzabegyezés nyomai.
' ka.rcsí: Az asztalon az elmozdított könyvek helyén
pnr"lreretek. Ez nemcsek azt mutatja, hogy sokáie feküd-
tek a könyvek egy helydn, hanern azt is, }togy am,ikor el-
raktad óket, nem törölted le az asztalt. Ezt mondja detek-
tívszimatom.

Bikfic: De hát rmi van itt ma? Öcsi, Sanyi, Karcsi, hát
ti is ellenem lózadtok? A vendégnek kötelessóge, hogy ked-
ves legyen a házigazdához és csupa kedves dolgokat fül-
lent§sn neki; nem az, lrogy orgyilkos kritikával elkeseritse
* házi8azda tizenne8yerlili éleTévónsk legols6 napját. Ó, ti
tigzteletreniéltó ki8yók! §zeket akartam molengetni a keb"
{emen!

lózsi bd: Ne túzelj, Bikíic. Gyere, ülj szépen ide mel.
lém. A többiek is leülnek, ki hol helyet talál. És most me-
leg szerrrnrel, csendeson nézzünk körül a szobád,ban.

Bunci: Nagyon szép diákszoba, Anyukád rentle,zte,}e,
ugy-et Mert ís*y csak eby anyuka tud szobát berendezni.

Lackó: Sokba, kerülhetett.' Kurcsi: lzlés és szeretet dolgozott rajta.
!ózsí bd: Amit édesapád és éde§snyád csinált 8 §zo,

bádon, kis pajtás, az el,sóiend$ és nagyszerü. Látszik, hogy
nóm ÚimOtfOk az'áldozatot, éJ a bútorok stilusa" a színek
6..revÁtosrrásn. a iér aróűyos kitöltése és minden leg-
ti*Úl OÖrann"t stílszerüeó az együttesbe illesztése azl
muiátia, hogy íinom, művészi ízléssel rendezt,ék.be ezt a
kedves tliákszobát.--- firil: A könyvszekrény... Meg a képe.,k... Milyen
szép!---'itj".ri 

brí: De neked mát nincs ízlésed, Bikfic. Mert anrit
te arttál ltozzá a szobához, az szörnyü.

Biklic: De mi,ért? Hát mit c,sinóltam?
Józsi bú: Nézd kis pajtás. Művészi, kedves képek kö-

zőIt, ot,t a rádióa,sztalkánál két plakát lóg a falon. Ferdén.
Rajzszeggel odatűzve. Ha kitrúzod a rajz;szoget, lyuk ma-
rad a ihelyén a íalban. Az egyik plakát antiszemita föruned-
vény, amellyel elárasztják mostaná-ban a várost; a rnásik,
ha jól látom, az egyik politikai pá,rt gyülésére hivog,at , .,

Bik|íc: Olyan muris képek. Azért hoztam lraza őket.
Józsi ib|i: Murisak, de ízléstelenek. És még ha nagyon

szépe}i volnának is, plakátot n€m rega,§zt az ember aa ott-
hona falára.

Lackó: Az otthonban is van egy. An órsi sarkunkban.
Józsí bd: Rem,6lem, hogy csak volt ott, Lackó. Mert a

cserkészotthont óp olyan szeretettel kezsli a cserkész, mint
a mage szobálát és az őrsi sarok berendezá:énél ép úsy
izl'és az úr, mint ott, ahol az ódesanya keze dol8ozik. De
nézzük csak tovább. Gyönyörű könyvszekrényedben, hogy
össze_vis§za tántorognak azok a szép ifj{tsági könyvek!
A harmadik polcon az a solt saláta bizonyára régi te$-
könyv; €zehet a,lul a fiókba kell€tt volna eldugnod. Azza,|
a sárga kabátog ponyvával sem na8yon dicsekedhetsz,
cssrkészgyerek; nézd, hogy elékteleníti ezt e szép May
Károly-sorozatot! A könyvszekrény tetejón esomagoló
papír, kot hadó doboz és ogy si}ot. Rómes! Szeméi az ágy
alatt, szemét a szekrény ietejón, szemét az íróasztalon . .,

Bikíic: Hol? Áz asztalon,?. .. IIol látsz te ott szemetet,
Iózsi bá!

Iózsi bó: §zemét az a szép őszi falevél-csokor, amely
ott íekszik az írómappádon.. ,

Bikfic: De Józsi bá! Azt vázába te§zofil és a ki§ asztal-
kára állitom, hiszen az nagyszerű szobadíszl

lózsí bá! IJ€íy igen, akkor nagyszerü szobarlísz lesz. De
mosi-szemét. Uiiraun szemét, ami'nem a ma8e helyén _és
nem R roaga stílsz.erű környezetében van. Az erdőn a sár-
suló fabvá természetes, 

-mert, 
odavaló, szép is, dísze az

Bezi crdőnek. De ií.t a szobában, asztalon vagy szőnyegen:
szemét. Csak a.kkor lesz {rjra dísszó, ha vázába teszed és
az asztalra állított. Ép isy szemót pl. az erdőn eldobott pa_
oírdarab. pedic lám itthon az íróasztalon n€m §zúr §zomet,
inert itt a-rretiOn van. És iga,z nl, §anyi, nem tünt fel ne,
ked. bosy az Ötthonbnn a §ólymok 6r,si sarkában, hogy el:
kivánkoz,ik onnan a fali polcia óllitott biedermayer váza?
kedves volt a jószándéka annak, aki hozta, de nem illik a
cserkószotthonba.

Sanui: Szógyelem ma,8a.m, Józsi bá. §ür8ósen eltávolí,
tom a vázát.-- 

iizsl, bd: Nézzük csak tovább. Ha mór oprítj.uk__a Bik-
ticet. csinati,rn1 6gész munkót. Az ágyon e8v kötött ujja§
hever. Nom-oda va,ló. Mit? Hosy íel aka,rtad húzni. gyütés
iiiii"t'liaii*kor vetttl majd elő-a szekrényMl gyűlós után,
Á rutvoctő gsyik tartó szöge kihullott; nem bántja a_ §ze,me,
,tbt, trosy öt:Í- megtörik az egyenos vonala? Az éjjeliszekré,
nyón Öőhúzó, ra,jta fogkefe. Fényos, h9sy összei,llenel(!
nil Óitven poúpás-an nirics egyik §em & helyónl A szőnye,
sen saitolt. Neú mi hoztuk i6Á me* most száraz az aszt-
i'att oaatint; ezt rlélben te hoztad a cipődön ós a szőnyegen
hagytad,

Bíkfic: Aa inas. . .

lór,ii Ua: Nem .szégyelerl ma,gad? Egy negyedit<es gi4,
nazista-e,serkógz csak van olyan ü,gyes, hogy egy sárdarab,
kát ina,s nólküt is ki tud ,söpörni a szobából! A heverón .azt
a szép takarót is a, maga.d gyengórl kgzével me§igazíthattad
volna. nern? Látod, kicsi pa,jtós, nerrn kellene itle más, mint
hogy sz.eresd a sz.obádat olya,n gondos szeretettel, ahogyan
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öilgsanyád §zsrcti a lakást... Ugy+, lra végigmegy 8 szo-
}.án, nindig talól valltli igazítarii valóü: iti egy §iéket et-,lít egyenesre, ott egy ta,karót simít ki. amott elv kis port
töröl _16 q nárkánriól.,. Simogató sieretet. Minaen siep.
,ségnek alapja és m€§tere.

Bíkííc! Nq én megkaptam. Plrrli, de melegem lettt Józsi
,bó, te olyan va.gy, mint a kínai hóhór.

Józsí bd: Debogy, paítikám, Olyan vagyok, mint a II}B-
,gyar ,cserkó§z: magyar úT. §zeretim a sZópeÍ és azt ake-
:rom, hogy megértsétek, hogy szép szobához,-otthomhoz, órsi

sarokhoz ne,m sok pénz kell, hanem §zeretet, ízlés, finom-
ság, rendgzeretet. A rend a szépség legigazüb rpe§ters.

Bunci: Valaki jön! (Bikíichez.) Az Anyukád!
lózsí bó,: Kezeit csókolon! ElJöttünk a kedves megbí-

vásra, hogy iga,z baráti szeretetel felköszöntsiü a mi ki§
Bíkfic paitásunkat. Es nagyon kellomesen elbeszélgettünk,
úgye, Bikfic?

Bíkííc: Igen. Na6yon kelleme§,en é§ tanulságosan.
Anyukám, engedd m€g, hogy b€muta§§am a sólyorm-örs
tagjait...

A JVOBEL-DIJ
$.z egész országot lázbahazta a blr, rnagyar

oívostudó§ kapta az idei Nobeldljat, szent-
györeyi Albert névtól hangos minde,n s sze_
gedre, a tudós prolesszor laboratóriumá,nak
városába, a világ minden tájáról özönlöti a
táviratok serege, melyben ünnepe|ik a gumar-
sav- és a p-vitamin felfedezöiét.

frdokes lesz néhány piilantást vetni. ki
vo|t az a Nobel Alírét, kinek nevét az évea-
kónt kiosztásra kerüló Nobel-űj állandóa,n
hirdeti. , i r,

December l0-n lesz negupenega éoe, hogy rnegh,aht a
nag11 emberba,rá,t: Nobel Alfréd suéi| kérníkus, a ilínurnít
leltaldlóia,

Kül,önösen hangzih, de |gy lsan: a legsrörnaűbb rom-
boló szer íel,találóia eguúttal a oi,ldg egyík legnagllobb em-
berbardtia la ooltl S éppen ez ool,t élete tragédíója; Nobel,
akí étptében a légynek §eIfu órtott, aki a zalos tdrsadalmi,
litrógi élettől írtózott, aki, - annak ellenére, hogg' a ailóg
eguik legga,zilagabb ernbere llolt - a. pénzt ííLegueteütz, aki,

óen az egyéní, nagyratartisdgnak cseppntli szikrúja lqlfu
tsol,t, attól a perctől keziltse, .hogy meglsíltítgosodott előtte,
hogy taldl;rnáwát nlire fogilik haszndlnö, tuila, hogy l}&gao-
ndt, melyet legnagyabbrészt a dina.mit teltaldltisá.aal szer-
zett, níncs iogdban öncélra torilítaní.! Yériltinak érezle a
oa|uondt; olyan p|6n7nek, melyneh minden fíllériéhez oér
tapail, lsagy fog tapailní. Tudta, hoga aaguona rnilyen sll-
lrJos telelősségel, neltezeilik rú s 1895 norsember ü-én
megtrt légrenileletébm egész taggonú,t egu &z emberiség
iaaú,t szolgáló alapttadnnud tette meg, - ezzel aharta hi-
cngesztelni a t:il,dgot, melynek,a modern hú,borukban oaló
pusztuld,sóért önrnagdt tette f elelőssé.

Enneh az al,aplh:dnynak a kamataiból osztiók , ki,
éoenkínt q NobeLdttat. Tekintélye§ d§§z€g, egaenkint l%}-
160 ezer saéd, korona, meluet öt, arta érdetnesnek talólt
tudós, író -s békeapostol, kap meg. Az első hdrom dtjat a
fizíka, kémía és az orpostudoltuinv terén a legfontosabb
felfeilezést tett tuilós kapia; a negged.ik azé, akí av épbgn
a szépiroil,aloí,|, tsrén al,kotta a legkíadlóbbat, uégü| a,z örö-
ilikct az a polí.tikus, tagy közület nyefi, amely a leghat-
hatósabban rnűhödött közre a oíldgbéke el,érésének ér-
dekében.

A dtiak rninilen éa d,ece,mber t0-én - Nobel halóldnak
éoford,ulójdn - kerüLnek kíasztdsra Stockholmban fényes
únnepségeh között. Illetoe csak az első négy dli, mert a
békeilljat Oslóban, a parla,rnent üszguűésén adidk lí,t a,

hítüntdtettnek a stochhalmí ünnepséggel sguídejűleg. "á
stokhobni ürmepséget a zenealtadéműn rtndezik a kírdlg
és az előző éuek Nobel-d,l! nycrteseí lelenlétében. Az ulon-
nan kítüntetettek renilszefint a ill,i (pénz, okbué\ arany
Nobel-érem) ótaétele utdn röoiil előailús keretében szdrnol-
nak be ediligi. manhdssd.gukról, - 8 ezzel az űnnepség ltí.-
uatalo§ része oéget ís ér.

Az elaő Nobel-díi ,o§ztd,§ |901-ben uolt, tehdt az idén
adid,k ki ha+mínche,tedszer. Az eddig rnegjutalmazotlak
néosorúban a tud-ományos tsildg legkiaólóbb naeit ol1rü§-
hatJuk: Röntgen, Mme Curí,e, Marconí, Lagerlaf , G. Iíaupt-
,mann, Wilson, Eínsteia Nansen, Briand, B, §harl, §in-
claír Lewís... súD.

Maavar ember eddig hdrotn kapta meg: |90íben Lé,
nóril protesszor a fízikaí l9|Lben Bdrdng ptofesszor az
aroasí, és |92,*ben Zsigmonily pro|esszor a kémíü ilíjal.
Míndhánnan azonb&n külföldön élteh és |ejtettek ki tutlo-
rftdnaos műköilés| Igy az őket ért elismerésből az illető
külfqld fudmndnyó,ra húram],ott a dícsöség. Az id,énfmilut
elö eóször,'hogy magyar tudomdnyt képuisető tnaggar tu-
dóst ér ez a úlágraszóló megtisztelteté§: Szent-GtJt;rgui, At-
bert szegeü egyetemí tanórt, kínek a személgén keresztül
a TLagaaT tud,omónyossóg részesül nemzetközí elis-

Az október l§-l sámunkhoz
c§ERKÉ§z EZERME§TER

A ponlo§§ág megkapía juíalmál.
mellékelve glküldtük azoknak, aklk el6flzetésüket

KÖNYYÉT. Az Ezermester álta!ános örömet
tehát, kl pontos vblt

lde|ében beküldték a MAGYAR
és meglepetést keltett. Jól iárt

merésben, F. Dí.
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Esőben, ködben, viharban
irdngttják a haiókat a uilúgító-
torngok, *- Ködsípok. sziré-
núk, szi kr atúu iró, r ö u idllull úmú
ródió ís L|an ma mdr a t:ildgí-
lótorngokban * á rúdiókom-
pa§r. * Étet alorngokban.

Az elmult }retekberr ieplert* le }ta-
§yercr§zás Kornrányeója a budapesti
Florthy Miklós híd budai oldalán ernelt
,,tengerészemlékrnűvet-"" liz pedig nem
más, urint a íiumei vi}ágítótorony ki-
csinyított má§a. Ázóta Csonka ha-
zánkban is fel-fctvillan esténkérrt a
világítótorony fénykévéje. Időszerű,
hogy fcglalkozgunk egy kicsil a t€n-
5erek óletével, melytői illü§tánában
slya§ rne§§ze ksrüItünk,

A tenger n€mcsak kivéteJes ese|ck-
b,en, haneln állandóan voszedelmeket
rejteget a }rajók szálnára, i{emcsak a
viharok és a jéghegyek veszedelrr:esek,
hanem a §ötét§ég, aa eső § a kiid,
amelyek'fl tájék{,zódá§t, gátsll,e, nagy
mértékben csökkentik *, hajózás biz-
ton§ágát. Kúlörösen a köd vesze<lel-
rn€§ a tengeren" A kdd a tenger 1€g-
ret,tegetteirb r$me" net§ egy kataszt*
rófát gkozott rnár, Ezek hözül töbl}
a szárazíöldi ember előtt leljesen
érthetetl*tt. llyen volt a Fairíax szc*
nélyszátlító hajó i:stte l9§O-ba!r. §z
a gőzö§ sárü kődlren haladt az ame-
rikai part mentCrr. Szem.Irerr jótt vete
a Pluthus ;re{róieumszáttító hajó. írliín-
ként nfn<lkét }i*Jó búgal ta ködsziré-
láját, de * Fitirfax lnár csa& a]rkor
hatlotta a ködjeiet, amikor a ,rnásik
itajó §ü nréterre volt, iőle s cleje már
játható is volt" Áz összeütkörós b$ is

következett s a Pintlrus 50 főnyi sze-
mólyzetéből senki nem maradt élstben.
A hajó gépének zakalolá§a, a légköri
viszonyok, a §zél, a tenger moraja a
ködsziróná,Jt hangját néha elnrossák, az
erős b{tgó hang nem hallatszik olyan
nte§§ze, nlinL várni lehgtne.

Á tenger állandó veszedelmeivel
§zemben állandó védekezésre valr te-
hát szükség. Kúlönösen ójjcl, amikrrr
megnövek§zenek a veszedelmck,

A védekezés sziiksóget ntlil, régerr
érezték a tengerjáró népek s a tgnger-
part veszdlyesebb pontjain világítótor*
nyokat építet,tek, atrrelyek éjjel fé-
lryükkel, nappal nresszire ellátszó
ópületüklrel tájóktlztatják a hajirsokal"
Az eddig isrrrert legrragyrrbb ós leg*
magasabb világítótorn_v-ot ttilrb nrint
2200 évvel ezelőLt építet.tót< Pharos
§zigetón" Építését lir. g, 280 köriil
,íejezték be II. Ptole ltta(,lls egi,iplomi
bralkodó idejóben. A kis s;:iklaszigeten
álló viiágítót oron,v körülbtliil 133 móter
nrflga§ volt s a FöItlkózi t*nger*n köz-
lekedő hajóknak urutattd az utat
Alexantlriába, Egyilrtom íőkikótójéb*
több mint ezer éverr ;1t" A ltét vitág-
csoda egyike l,clt. az a pharasi torony
az óktr"ban" Elpusr:t.utásának töfténete
isrneretlen, dc r*nrjaí állíióta6 1il50
köriit móg láth*tó}t yoltak.

A h*józá§ fejlőtlósével osyr* §|a-
porodott a rilágítót<lrrryok szálrra a
§zirtes, íátonys§..l{ngeípar[ükon, NÓ*
&rel_vi]r * hullfunoktól v*rt §íil(l§,§zirte*
ketr, szi.kiaszig€t€ken éptili, \/ílágításra
*leiltte faliizelést, nrajd izzó szeleL
használtalr, k*sőlr}r faggyú- ós viase-
gyertyákat, olajmócse}<ei és petrúleurn*tengerészemléknrü
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lámpákat. A pharosi
világítótorony még

n5rílt fatüzeléssel
adott jelt a hajók-
nak. A híres eddis_
tonei világítótorony-
ban, amely 1696-ban
ép§lt az angol partok
közelében, 125 éwel
ezelőtt még faggyít-
6yertyákat égett€k,
A kezdetleges világí-
tótornyok ís haszno-
sak voltak a maguk
módján, szerény vi-
lágítóerejükkel ís, Az
elektromos fény, az
acetilénvilágítás és az
izzó petröleumos vilá-
gítás bevezetósével
kezdett növekedni
igazán a világítótor-
rryok jelentősége. A
fényerő fokozására
tükröket, lencsóket A világítótorony őrének élet€

tekerc§. P*rthoz közeledvén, az aatennatek€rc§et addi§
íor§atjrák el, amíg felvevőképessége a legklsebb, s akkor a
készülék mutatója megadja a ponto§ lrán;rt, amelyből a
jelek jönnok. Aki ült már hajón és látta, hogy sűrű ködben
valósággal vakon haladt előre, csak az értékelheti a rádió-
kompasz nagy jelentőségét. A tengerészek, bár semmit sem
látnák, blztos irányban vezetik a hajót előre, mert a kor-
mányos fiilkéje felett ott yan a rádiókompasz s ennek
segítségével a legközelebbi világítótoronyból kapott rádió-
jelekbőt meg lebet állapítahl a helyes irányt. A rádió-
kompasz igen fontossá lett a voszélyben forgó hajók meg-
men{ésénél i§. Megtörtén! ,ugyanls n€m egy§zer, hogy a
végveszélybe korült, szikratávlrón segétyt kérő hajó rosszul
adia meg föIdraJzi helyzetét, rt8yho8y-'a segítségére siető
bajó belytelen lrányban indult ol s a jelzett helyre meg-
érkezve, órákat töltött el a hiábaltaló kereséssel. A rádió-
kompasz azonban ponto§an megadja az irányt, ahonnan az
§OS jelek érkoznek s a segítségére siető hajó még a ro§§z
helyzetmegadás esetén §em ve§ztegeti a drága időt a hasz-
talan kereséssel; Az amerikai nagy tavakott, ahol szintón
vannak világítótornyok, a rádión adott időjelzésekből s a
velük egyidőben küldött bangjelzésekből a világítótorony
távolság* is kiszámítható a ráöókompasz és egy stopper-
óra segítségével.

alkalmaztak. Állandó
fény mellett szakado-
zqtt, §yor§an forgó, íel-
villanó és színes fényt
is adtak, hogy időn-
ként felvillanó fényük
még feltűnőbb legyen
az éj sötétjóben. A vil-
lanyvilágítás bevezetése
slőtt'ötezer gyertyafé-
nyű világítótorony rít-
ka volt. Ma a Hera-
világitótorony fénye
Havre fraucía kikötőből
csaknem Anglia part-
iáig látszik. A legerő_
sebb fónyű amerikai
világítótorony Navesink
mellelt, az Atlanti óce-
án magasp*rtján (New
Yersey állam) 9 millió
gyertyaf ónnyel dolgozik.

Nemcsak a fényerő
fokozásával erősödtek
a világítótornyok, ha- A lámpák tisztítása

tele vau romantikával.
A legnagyobb' viharok
hullámai megtorpannak
a torony lábánál.
Rossz időben hetekig
be van zám,a a szűk
épületbe, éIelmiseert
csak bon3,olult csigasor
segítségével tud a csó-
nakból felhuzni. Ha
pedig il;,enkor ember
érkezik vagy távozik a
világítótoronyból, drót-
kötélen lebegve érheti
csak el célját.

iía már vannak
olyan világítótornyok
is, amelyek szeméIyzet
nélkiiLl működnek és
adjáii le fényjeleiket.,
Ezek olyan kopár,
sziklás és nehezen
megközelíthető helyen
állnak, a}ol a §ze-
mélyzet tartása lelre-
tetlen. Itt működ6
fénnyel dolgoznak, ace-

., : ;a,,...:; :| a,i:a;a r, :. ::

ii.i..l:;.:i]| j],]:,-.,]]i]

ntma hajózás biztonsá-
gft fokozó {rjabb készülékekkeln alnilyenek a kőd-
harang, köd§íp, ködszíréna Végül -. s errnek alig van 15
éve szikratáviró, majd a rövidhullám{t rádió is
bevonull a világítótornyokba. Azóta innen éjjel-nap-
pal adják le a pontokból és vonalakból álló jeleket,
*melyek áthatolnak a legsűrűbb ködön, esőn, a le5-
nagyobb viharon s összehasonlíthatatlanul messzebb jut-
nak a legerősebb fónyjelnéI-vagy han§ielnél, Ma a rádió
a világítótornyok leghathatósabb védelmí esnkőze a hajó-
zás biatonságossá tételében s a vllágítótornyot ma már
inkább a rádiótorony elnevezés illeti m€g. A rádióval
ellátott világítótornyok batása kiterjed a világtengerekre.
Az Egyesült-ÁUamok 120 rádiós világítótornya több mint
4,300,000 négy§zögkilométer területen irányítja a hajó-
kat, Teljes hatásköríjrk még ennél is nagyobb, mert a Llre-
ln€n, az-óriás nóme! szemétyszállíLó hajó egJr§zer 3200 kílo-
méter távolságból fogta fel az egyik amerikai világítótorony
jelzéseit,

Minden egyes világítótoronynak megvan a maga pon-
tokból és vonalakból összeállítgtt jele, vi§zont nemcsak
modern tengerjáró hajók, de még a nagyobb halászhajók
ís íel vannak szerelve vevőkószülékkel, {tgynevezett
ráöiókompasszal, Ez fómáltványon íorgathaló antenna-

tiléngáz íényóvel és
egyszeri feltöltésük
igen hosszír időre
elegendő, mert ön-
'működő, szellemes
szerkezetek gondos-
kodnak arról, hogy
a gáe csak éjjel ég-
jen. A molokini vi-
lágítótorony a Ha-
wal szigeteken 20
óv óta múködik §
önműködő villogó fé-
nye ezalatt körülbe-
lül 200 milliószor
villant íel.

Ylharban a.ti§tamut{t-
vány a toronybajutás

ó

§zép idóberr kellernes az élct a toronyban
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._ Hát akkor ió -- szóltam az-

tán, * adjorr ki ellenem körözó-
levelet, körözze Alant, körözze
György királyt t Mi mindhárman
ártatlanok vagyunk és írgylátszik
ilyenekre van szükség. Yégtére is
uram *. fordultam Janreshez, erőt
vóvén kis bosszrlságomon * én Alan
barátja vagyok és ha az ő barátai-
nak segítségére lehetek, nem akarok
visszaríadni a kockázattól l

Beláttam, hogy legokosabb lesz
jó képet vágni a rossz játékhoz,
merl Álant a gond emésztette;
azonklvül (gondoltam), ha egyszer
kihtlzom innen alábam, azok ,,kihir-
detnek" engenr, amint ők nevezik, akár beleegyezem, akár
nem. Azonban ebben tévedtem; alig mondtam kl szavai-
mat, Stewarné felugrott székéről és hozzánkfutott; elóbb
€ngem ölelgetett sírva, aztán Alant és Istennek hálálkodott
a mi jóságunkért.

-_ A maga számára, Alan, ez csak kötelesség volt

- mondotta, .* de ami ezt a fiata]entbert illeti, legnagyobb
elesettségünk idején jött ide. Látta könyörögni a háziurat,
mintha kérvónyező lenne, peüg jog szerint rendelkeznie
kellene, mint egy királynak. Ami magát illeti, fiam < mon-
dotta, - szívembe zárom nem a nevét, hanem arcát;
amíg szlvem dobog, megőrzöm, gondolok rá és áldani
íogom. -. Erre megcsókolt és olyan hangos zokogásba tört
ki, hogy csontom velejéig megrendültem.

- No-no-no - mondta Alan, nem valami szellemes
arckifejezéssel tekintve széjjel. Most jtlliusban hamar -megvirratl : és holnap fínom kis nap lesz itt Appinban,
dragonyosok lovagolnak fel-alá és íelhangzik a ,,Crua-
chan t" (a Campbellek csatakiáltása). Yöröskabátosok
szimatolnak mindeníelé; illendő, hogy mi ketten mielóbb
kereket oldjunk.

Elbrlcsrláunk és elindultunk kelet felé; az éjszaka
enyhe és sötót volt, az ít meg éppen olyan rögö§, mint az
eIőbb.

xx. FEJEZET
MeneküIés a banga dlágában, sdtlák közt

Hol mentünk, hol íutottunk; mennél Jobban köze-
ledett a reggel, annál kevesebbet mentünk és annál többet
íutottunk. Az egész vidék olyan volt ugyan, mint a sivatag,
mégis találtunk kunyhót és bázat rajta; valami hu§zat
bagytunk ol, hegyek biztos rejtekíttjain haladva. Mikor
az elsőhöz odaértünk, Alan otthagyott az úton, lement,
megzörgette a báz f.alát és a felriadt emberrel egyideig
beszélt az ablakon át. Elmondta az il híreket ; ez kötele§-
ség volt abban az országban. Alannak akkor ts meg kellett
óllnh nixlla, ha élotéről volt szó ; ezt annylra betartják,
bogy legtöbb házban, ahol megállt, már tudtak ls a gyilkos-
sásóI. A többiben, amennyire kivehettem (mert messzebb
áIltarn és nekem érthetetlen nyolven beszéltek), a híren
inkáhb megrettentek, ínint csodáIkoztak.

Bfumennyire siettünk, mire _nappal lett, még me§§ze
r-oütun} alkalrnas bírvóhelytőI. Óriási völgyben voltunk ;
telessórva sziklákkal és habzó folyó rohant át raJta. Körös-
körül kopár hegyek; se fű, se fa neín volt látható ; azőta
tóbbvör gondoltam rá, hogy talán ez volt Glencoe völgye,

amelyben a Vilmos kiráIy rendezte
vérfürdő volt. Nemtudnám részlete-
sen leírni egész írtunk vonalát;
néha röviűtéseken mentünk, más,
szor óriási kerülőket tettünk; haj-
szolva mentünk és többnyire éjjel;
ha pedtg megkérdeztem a helység
nevét, amelyben jártunk, akkor gael
neveket hallottam és ezeket harna-
rosan elfelejtettem.

llost ilyen kietlen tájat láttuk
meg első hajnalhasadáskor és Iát-
tam, hogy Alarr összeráncolja ahom-
lokát.

- Ez nem nekünk való hely* szólt. -*E,zt biztosan rnegszállják.
Gyorsított ós lefutott a vízpartra, oda, ahol a víz

két ágban folyt el három szikla közt, Az ár olyan dörgéssel
tódult át a rohanóu, hogy gyomromat íenyegette ; a vízesés
íölött pedíg.vlzporfelhő látszott csüngeni. Alan nem nézett
se jobbra, se balrao hanem egyene§en a középső sziklára
ugrott át és ott négykéz|áb esett, hogy megállhasson lendü-
letében ; a szikla keskeny volt és másik oldalán leeshetett
volna róla. Nem volt idóm kimórni a távolságot vagy rá-
eszméIni a veszélyre, csak követtem példáját, ő pedig
elkapott'és megállított.

Ott álttunk tehát egy kis sziklán, §zoro§an €gymá§
mellett. A szikla síkos volt ; előttünk a távolság sokkal
nagyobb ugrást kívánt. § vtz zítgása menydörgésszerűen
visszhangzott a völgyben és mint íolyton megrljuló, lesujtó
dördülés rettegtetett.

Mikor rádöbbentem, hogy hol vagyok, halá]os félelem
fogott el és kezemmel elfödtem szememet. Alan elkapott
és megrázott: láttam, hogy mond valamit, de a vízesés
robaja és eszem zavarodottsága folytán nem hallottam
semmit. Láttam, hogy arca vörös a méregtől és lábával
dobbant. Ugyanegy pillantásommal láttam az örvényló
vizet rohanni és íelfogtam a levegőben fiiggő pára képét;
erre {rjra becsuktam a §zemem és megborzongtam.

Egy szempíllantás múlva Alan pálinkás üveget nyo-
mott a számhoz ós kényszerltett, hogy kortyoljak belóIe.
Az erős ital újra íejernbe kergette a vért. Aztán két kezét
száiához illesztette, száját fülemhez és beleorütott:
,,Akasztófa vagy belefulladás t" Erre hátat fordítva, nagyot
ugrott a folyó saélesebb ága fölött és szerencsósen át-
érkezett.

Egyedül voltam a sziklán és több helyhez jutottam;
a páünkától erósebben z&gatt a íülem; elóttem volt a
friss áő példa és volt annyi lélekeröm, hogy meg tudtam
ítélni: ha azonnal nenl ugrom, alrkor sohase ugrom. Neki-
ruga§zkodtanr és elugrottam, a kétségbeesésnek azxal ax,

elszántságával, amely bátorság híján néha ellepett. Csak
kezemmel sikerült teljesen átérnem ; a kezem lecsírszott
ítJra megkapaszkodott, megint lecsírszott; lehapyatlot-
tam volna, bele a vízesésbe, ba AIan meg nem kapJa elöször
a haJamat, aáán a nyakamt és aztán nagy erőlködéssel
kivonszolt a partra.

Nem §zóIt egy szót se, csak nekifogott a rohanásnak,
hogy megmentse életét és nekem íel kellett tápászkodnom
és utána rohannom. Elóbb is kimerült voltam, most b'eteg
és összetört voltam, részben meg részeg a pálinkától; futás
közben tántorogtarn és olyan sz(rrásom volt, hogy közel
voltam a lerogyáshoz; mikor Alan végre megállt égy nagy
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sákla alatt, anxely egé§z sereg &ásik köá meredezett,
elérkezett Balfour Dáüd utolsó piüanata.

Azt mondtarn, nagy szikla; valóságban két, felül
összehajló szikla volt, 7--€ móter magasak 6s első látásra
Járbatatlanok. Még Alan is kótszer vísszaosett (pedig mond-
batnók, hogy neki {rgyszólván négy keze volt), mikor fel
akart mászni rá; csak harmadik próbáIkozásra tudott
íogást bütosítaní magáurik, alrkor is' úgy, hogy felállt a
vállamra é§ onnan akkorát rugaszkodott, hogy azt híttenr,
eltört a kulcscsontom. Mikor íeljutott, leengedte bórövét ;
ennek ós néhány igen keskeny íoknak segítségével íelmász-
tam melléje.

}Vlost láttam csak, miért mentünk oda; a két szikla
íenn egy kissé homorír volt ós ninthogy egymásra hajolt,
olyan volt, mint a tányór vagy tál, amelyben rejtőzve
b§om-négy etnber is elfeküdbetett.

Egész idő alatt §an egy fia szót nem szólt és olyan
vad, elszánt, kétsógbeesett sietséggel rohant és mászott,
hogy,tudtam, most haláosan fél valami kudarctól. Fenn a
sziklán se szólt §emnit, arca §e engedett semmit zord ki_
íejezéséból ; }rasra vágta magát és félszernnel a szikla
széléröl körükém-
te|te az összes ég-
tájakat. Már,egé-
szen reggel volt;
láttuk a völÉiy
köves oldalát, a
sziklákkal telehin-
tett feneket és a
benne kanyargó
íolyó fohér vtz-
eséseit is, de se
íüstöt, se éIőlényt
seholnem látturü,
csak néhány §a§
vljJógott egy szik-
la körül.

végill §an
eünosolyodott.

-Nos-mon-dotta, mo§t
mfu van remé-
lyünk 1 - aatán
rámaózett, lát-
tam, hogy mulat
rajtam és lgyszólt:
,rTe nem vagy
ugróbqinok l"

Azt hiszem,
rögtön elöntött a
sértettség pírja,
mert hamar bozzáLette: ,,Visszakozz t Nem akartalak kí-
gírnyolni l Az teszl az embert legkiválóbbá, ba megteszi,
amitőt féI l Aáán ott sok vlz volt és a sok víz engem i§
megfé}említ. Nemn nem lebet téged megróni emiatt, csak
engem l"

Megkérdeztem, hogy miért öt ?_ Azétt - mondotta; - §lert eaen az éjszakán nagy
maiom voltam. Elóször is eltévedtem a saiát szűkebb ha-
zámban, Appinban; így vtrradt ránk olyan helyen, ahová
nem i§ kellett volna mennünk 1 ez az oka annak, hogy
ttt feksáink veszélyes helyen és nagyon kényelmetlenü.
ázután (és ez a s{rlyosabb olyan ember tészétől, aki 6nnyi
ideig élt a hangában, mint jómagam) vües korsót kellett
volna kérnem ós lnost itt rostokolunk vógig egy hp§§z{r
nyfui napot és nincs csak pálinlrrá.mk. Meglátod, DÉviü
mennyire igazam van.

Helyre akartarn állítani tekintélyomet, és felal ánlottam,
hogiy öntse ki a pálinkát, én leszaladok és megtöltöm az
üvegeű a folyónál vlzzel._ Nem szeretném elherdálni a jó páliukát - mon-
,dotía. - Ezen az éjjelen noked is jó szolgálatot tett ; ha
,ez nincs, akkor; szerény nézetem szerínt, még míndíg ott
gubbasztanál azon a kövön. Talán észrevetted azt is (hiszen

olyan ernber vagy, aki behatol a részletekbe), hogy Alan
Breck Stewart mintha a szokottnál kissé sietősebben igye-
kezett volna.

- Ön ? - kiáttottam - {rgy rohant, hogy majd
azt hittem, szétvsü az igyekezet.

- Isaaán ? * mondta. - blos, légy meggyőzőüle
róla, bogy nern volt vesztegetni való időnk. De már eleget
társalogtunk; íeküdi Ie, filr és én órködöm.

Lefeküdtem aludni; €8y kis, vékonyka darab föld
szorult a két szikla érintkezésí vonalára ós egy kevéske
páfrány nőtt rajta, ez valt az á_gyam; az utolsó hang,
arnit hallottan, a sasok vijjogása volt.

Kilenc óra íelé lebetett, amíkor eréIyesen felkeltettek
és §an a szárnra szoította tenyerét.

- Csittl - s{rgta. - Hortyogtál.

- Hát aztán - mondtarn, meglepve aggodalmas és
mogoíva arcától, - miért ne ?

Kíkérnlelt a §zikla mögül és felhívott, hogy tegy€m
meg ugyanazt.

sok ütöttek tá-
bort; középen
nagy tűz égett,
arnelyen néhá-
nyan tőztek, a
közelben, egy szik-
lán, arnely körül-
belül olyan ma-
gasságban volt,
mint a mienk, őr-
szem áüott és a
nap tiikröződött
íegyl,erein. Yégig
az úton, a folyó
mentén őrszertrek
áilottak; hol kö-
zelebb, hol távo-
labb egymástól;
némelyik meg-
hatfuozott }relyen
állott, mint az
első, mások fel-alá
ifutak, hogy fél-
{rton a szomszéd
őrszemrnel tatáI-
kozzanak,Avölgy-
fó íelé, ahol a te-
rep mfu nyitot-
tabb volt, az őt-

szenlánc lovasokkal folytatódott, láttuk őket a távolban
ide-oda járni. A völgyben leíelé is gyalogsági órszemek
álltak; ott, a}rol a folyót egy jelentékeny mellékíolyó
hirtelon megduzzasztotta, mfu nem volta.k olyan sűrűn,
csa}< a gázlókat és átkelósi köveket őrizték.

Egy pillantást vetettem feléjük és azonnal újra vissza-
hítztam a nyakam. Sajátságos látváuy volt ezt a hajnalban
annyira elhagyatott vöIgyet most badsereggel, vörös-
kabátgsokkal és lovasokkal annyira megrakva látni.

' 
- Látad, ? -- mondta Alan. - Ez az, amitől féltem :

hogy ezek'a folyó vonalát őrizni íogják. Körülbeliil két
órája kezdtek benyomulni és . . . de ember t Te aztán tudsz
aludni l Csak ne lennénk olyan szűken hely dolgában,
Ha azok végigjárták a hegyoldalt, könnyen megláthatnak
messzelátóval, de ha csak a völgyfeneket jfuják végig,
megszabadultunk. Lefelé ritkábban állnak az őrszemek;
éjjel majd megkísérelj§k keresztülsurranni rajtuk.

* Mit csinálunk estig ? - kórdeztem,

- Itt íekszünk -- felelte - és olvadozunk.
Ez a zamatos ,,olvadozunk" szó jelentette valóban

annak a napnak az eseményeit, amelyik következett.
(Folytatjuk)

lr
J

I
,]

i

Nagy erólködéssel klvonszolt a partia

8



Vékony hang kiáltja bele a korareggelbe:
* Jamboree Post! ,.. Jamboree Post! ., .

_ Mi még javában mosakszunk (a parság tagjai sátor-
rúdra akasztott tükör előtt görnyednek és borotvával ,,csi-
nosítják" magukat), de a tábori ,,rikkanc§", alig tizenkét
éves holland legényke, mindegyik sátorba bekukkánt: hóna
alat_t nagy köteg Jamboree Post (a holland tábori ujság),
keeében csomó aprópénz ós az arcán jókedvű nevetéi. Az
első, aki vásárol és ettől a naptól kezdve mindig is meg-
marad hűsiges, első vevőnek lapunk szerkesztője -és főfotÓ-
riportere, aki, rigylátszik, a szakma iránti rajongásból támo-
gatja. napi öt 

_ 
centtel a holland tábori ujiágÚ. Persze, a

mosak_odás_, a fogmosás, az öltözködés egy-i<éihelyen abba-
marad. Elvégre: megnézzük már ezt d, frárrya 

'Jamboree

Postot, mifélé híreket közal a vogelenzangi Íragivilágból.
Fetterünk elolvassa Behrens táborn"ok, táboiparaiós.roÉ ka-
szöntőj.ét, 

. 
silabizáljuk a képek alatti hollaird szöveget és

mingyárt kész _a viia, hogy ákik németül. vagy angolui tud_
nak, azoknak hekuba a ]iolland nyelv! ... '
, De a mai reggelen nem sok idő van egyéni szórako-

zásra, mert, nagy. napra ébredtiink ma nyilik-meg hivatalo-
san a jamboree! Látni fogjuk Vilma királynőt,* Bi-Pit i§,
felvonulnak az arénában,,. Cs csak egyéit imádkozunk,
lr"sy t{p. idő legyen! Most egyelőre ugiánis az a helyzet',
hogy ködös körülöttünk a világ, húvös"iengeri szél lotog-

tatja a tábori zászlőkat és az ég felhős, mintha e§öt akarua
zúdítani ránk. Zász|ófelvonás és ima után Kolozsváry Béla
bá' parancsnok úr intéz a csapathoz megszívlelendő szava-
kat, Hogy idejében el kell készülnünk a tábori renddel, az
étkezéssel, az egyenruhák rendbehozatalával és pótolni kell
azokat az árva|ányhajakat, amelyeket ,,búnös kezek" már
most elcsencseltek.' Hátodik számrl napiparanc§unk kioktat
mindenre és mi elhatározzuk, stram lész a c§apat, amikor
sor kerül rár.k az arénában!...

Á kerékPár, a roller és az igazi camP craft hazáiában ,

Az előbb érkeztünk vissza a áb!:r'k?,ár"l.T',Tü"l;
istentiszteletről. Az impozáns és mindnyájunk számára meg-
ható misét (képzeljétek el: a világ minden nemzete képvi-
selve volt itt!) a harlemi püspök celebrálta a tábori oltár-
nál, míg a protestánsok részére (lebettek vagy hatezrenl) az
aréna dísztribünjén volt felállítva a szószék és innen mon-
dott beszédet Jarrov püspöke . . . Amikor megérkeztünk:
zászlóíelvoná§ yolt, am€lyet a lengyel követ és a családja is
végignézett.

Vasárnap van tehát, ragyogó napfény, de egy kicsit
még hűvös a levegő. Nyugaton vagyunk és ez azt jelcnti,
hogy ma .nincsen se színház, §e mozi és semmiféle bemutató
az arénában Tehát elő a naplóval és mivel három napja

,,Vátter.'-eink olvassák
a Jamboree Post-ot

Hollandiában a
kerékpárosok
paradicsoma

Tábori mise
a Jamboreen



beszámolhatok nektek hollandiai tapasztalatainkról. Először
is, ti otthonmaradt vitézek, jegyezzétek meg a kóvetkezót:
Hollandia a kerékpár országa| Ez a kétkerekü, valamikor
nálunk garabonciásnak tartott masina olyan a derék hol-
landusoknak, mint a cigánynak a hegedü. ó, ha itt lennétek,
elképednétek, ho5y micsoda utak vannak errefelé, de nem-
csak a járókelőknck, a kocsilmak és autóknak, hanem külön
a kerékpároknak is. Az utalt gumival burkolt betónból ké-
szülnek és mindcgyik mellett ott sralad a városok, a falvak
íelé az ötvcn-hatvan centiméter seéles kerékpárút. Bármerre

. rregyünlc, mindenütt feltúnnek a kerékpárüzletek és iavító-
mühelyek. Tegnap, a jamboree megnyitásának napján, el-
mentünk csodálkozni az aréna melletti lterékoároarkitoz6ba.
Becslés szerint lehetett itt vagy öteaer keréÉpáí külön erre
a célra elhelyezett állványokon. Egyik olyair volt mint a
másik és rémes volt elgondolni is, mi lett volna nálunk, ha
ennyi kerékpár között kell eligazodni a tulajdonosoknak,
De a sokezer kerékpár sokezer tulajdonosa, amikor befejezö-
dött az ünnepség, szépen és nyugodtan kiválogatta,a magáét,
felült rá és elkarikázott célja felé. És nem ákadt egyétlen
ember sem, aki a tábori rindőrökhöz szaladt vo|ni'azzal,
hogy ellopták kétkerekú járómüvétl Hollandiában tehát
mindenki kerékoáron iár. A tisztelendő urak éooen úcv.
mint a katonák,'a hivátalnoltok, a diákok, a gyáÜkba ÍÍ-
duló és onnan érkczó munkások, vasutasok, tanyai emberek
és akár hiszed, akár nem: a kirándulásra induló, vagy rokon-
ságot látogató család is. Mindennapi látvány' a 1cvásárló
körrttját kerékpáron végző nagymamá, aki meilett ott sürög-
íorog apró kerékpárján két, vagy három jókedvü unoka is.
A kiránduló család pedig a pótülésekre, nagyobb létszám
esetén pótkocsira ülteti a g,yerékeket s aztán hájrá ki a ten-
gerpartra kagylót szedni s homokvárakat építeni.

lsy q9m csoda, ha a kerékpár mellett gyakran feltűnik
a roller. Ez is kedvenc §zer§zám és amíg áz itteni kerék_
párok között_ alig van különböz6 típus, áddig a rollernek
mindcnféle formáját láthatjuk a hollandi váiosokban, fal-
vakban és országutakon. A hollandi fiúk és lányok csuda-
mód ,,mesülik" a rollert és nemcsak szórakozásból használ-
ják, hanem nagyobb utakra közlekedési eszköz gyanánt is.
Azt mondják, de ilyent per§ze nem láttunk, hogy télen,

, amikor befagynak a graachtok (csatornák), akkor iégrolle-
reket használnak, ennél a kereket korcsolya helyettCsíti.

És ha már a hollaridusoklál tartunt, nézzünk be a hol-
land cserkészek táborába. Mindcn altáborban van esv c§o-
port, közvetlen szomszédságukban, a kiállítási sátor áögött
kczd6dik a mi VII., altáborunk hollandusainak birodal,rna.
Jöjjetek tehát velem és kukkantsunk be hozzájuk, de az
árvalányhajat te§yétek le, mert számolni kell azzal, hogy
a facipös cimborák megrohannalt és csencselni akarnak. A
mi pusztai virá5unk, amit ók PlomPnak hívnak. nagy értélr,
az áríolyama még magas (kezdik már megszimatolni, hogy
a ma8yar cserkészboltban is kapható!), egy bokrétáért biCg-
tát, sót övet is adnak. A holland cserkészek az igazi camp-
.craft hívei. Itt van például a kapujuk: két hatalmas torony,
mindcgyik cserkészbotból készült, de rlgylátszilt, mégis na_
gyon erös lehet, mert most is hét, vagy nyolc testvér kapasz_
kodik felfelé, hogy szétnézzen a vasárnapi hangulat színes
altáborában. Amott, a tábor közepe táján szélmalmot pör-
vagyunk már itt és annyi mindent láttunk már: nagyjából

get a szél, F'arudakból késziilt, de ha köaelebb nrégy, akkol
láthatod, hogy sem a torony, §em ez a különös malom nent
ismeri a szöget: kötelekkel, csomózással van összeállítva.
Egyébként is: a hollandok, akár csak az angolok, semmit
sem szögelnek a táborban

A sátraik leginkább fehérek, de akad közöttük halvány-
kék, sót zöld is. Á fiúk azt rnondják, hogy nincsenek im_
pregnálva és ezért használják a k-ettősfedélú sátrakat" Ki-
mondottan órsi-rendszerben élnek és a csapat csakis abban
az esetbcn áll össze, ha cgyütt mennelc valahová, egyébként
külön kirándul az órs, külön jár a jamborcetáborok láto-
gatásőta, önállóan fóznek és önállóan alaltítják ki sátruk
környékét is, Általában a ía, a faág náluk a fíldolog! Ezek-
böl készítik el a fogasokat, cipőtartókat. az edényállványo-
kat és 3hogy láttam: deszkát sehol scm használnak. A. kis-
firlknalc, a farkaskölyköknek (Wölfling-nek hivják őket)
asztalt csinálnak a nagyok, ezek is ágakból készülnek. A
külsó díszt, például a sátor körüli parkírozást nem ismerik.
Az órsi zászlők és egy-két indián vonatkozású balta, vagy
lándzsa jelenti náluk a dekorációt. Táboruk látszólag nem
olyan céltudatos, mint a miénk, vagy a lengyeleké, de na-
gyon praktikus. Kis helycn elférnek és nem jönnek zavarba,
ha szükében vannak a területnek. Nézzétek csak ezt a pél-
dát: az cmeletes sátrat. Egy sátorral több hely kellett volna
ennek az amsterdami csapatnak, ezért botokból az egyik
sátor felett állványt készltettek és arra került rá a hatsze-
mélyes, kettősfedelú sátor. Természetesen itt akar aludni
mindenki, vagy legalább is itt §z€retDe, de a találékony örs
egy villáért sem cserélné el ezt a tábori ,,íelhókarcolót". A
vizet rozsdaszínú vászonvödrökben hordják és a mosdó-
tálaikon jót mulatnátok: ali6 nagyobbak, alig mélyebbek a
mi levesestányérjainknál! Az olt igen egyszerű: az őrsi fel-
szereléshez bozzátaftozik a mosdótál, kirándulásaikon mégis
csak nehéz lenne akkora teknőt hordozni, mint a miénk.

Az igazi camp-craft igazi cserkészt is kíván. Nézzetek
végig ezeken a fiúkon és akkor min5yárt látjátok, hogy jó
cserkészek. Talán nem annyira fegyelmezettek, mint mi
vagyunk, de ha erre kerül a sor, akkor ök is megállják a
helyüket. Megható látni, hogy akkor, amikor nálunk zászl6-
felvonás van és megszólal a kürt, a szomszéd holland tábor
minden egyes cserkésze abbaha5yja a munkát, a magasba
krlszó magyar lobogó felé fordul és tiszteleg!

Edzettek, minden reggel kivétel néllcul letussolják ma-
gukat és amikor mi bizony fázunk, nekik csak ing az egész
öltözékült. A tábori rendórök csendesek, fegyelmezettek, de
a közönség is az: kevés szóból sokat ért. A becsületesség -külön meglepetés Hollandiában. Nekem is volt egy esetem,
amely meglepett. Ma délelótt egy civil úr jött hozzám, kezé_
ben barna pénztárca volt, amit azzal nyujtott át. hogy a
zászlórúd közelében találta. Tele volt ezüst guldenekkel,
pengöre átszámítva ért vagy kétszáz pengöt. Toivábbitottarn
a parsági irodának megőrzés végett.,. (Fol},tat;uka24.tlldalon)

Kerékpárhoz
szerelt gyernrek-
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Óriási kerékpártábor a Jamboreen
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REpüt., Ar§MB§R
fi.

A. repülőgépek megtervezéséhez, a legrégibb idők óta,
a repiiLlő állatok adták a példaképet. A továbbiakbau látni
fogjtrk, hogy a mai lb§(rjabb tervezésű'mótoros és mótor-
nélküli repülőgépek készítésénél is a madárvilág te§talkatai-
nak alakjai| használták fel mintának. De nemcsak a repülő-
gépek külső alakját készítették írjabban madárformájűra,
banem sok e§etben magát a repülési elvet próbátták me
chanikai {rton utánozni., Ez azután már csak a repülőgép
modelleken vezetettl sikerre. Einberek, aruk szdttítaiaia
,alkalmas nagyságban már nem lehetett megvalósítani a
csapllodószárnyrln madárrepülést utánozó repülőgépet, Volt
ugyan e§y technikus, ki azt a rnegfigyolést tette, }rbgy a
rnadárvilágban annát kisebb a repúlés közbeni szárnycsapá-
sok száma, minól nagyobb a'madár. Megfigyeléseíbőt mÖg-
áltilpítótta; hbgy a veréb például 240-280 szárnycsapást
végez percenkéht, míg a gólya csak 40-50-et. SzámsZerű
adataiból azután arra követkeáetett, hogy egy ember
vitelére alkalmas csapkodószárnyír repülőgépnek a levegőbe
emelkedóséhez elegendő volna percenként 3*-4 szárny-
cshpás. Neln'is lt{nfe seYnmi akadályb az ilymódon* vhló
repülósnel*, h'a lót,ezne olyan erős és olyan könnyű mótor
a világon, mely egy ilyen
nagy maHárrepülőgép
szárnyait mozgatni tud_
ná. Azután még nem
találták ie| ait az elég
könnyű és szilárd anya_
got, mellyel a madár tol_
lait helyettesíteni lehet_
ne. Végül a csapkodó-
szárny{r repülósnek a
,legnagyobb akadálya,
hogy nem született még
-olyan emberfia, aki ten-
geri betegség nélkül kiál-
]aná a fellépő gyors hul-
lámzó mozgást.

A repülőgéptechnika
a madaraktól inkább csak
a szárnyak és a test
alakját vette át. Külö_
nösen jó hasonlóságot
látunk a gyorsforgalmí
repülőgépek és aleggyor
sabban repülő madár, a fecske-testalkata között.l A §zárny-
csapás nélkül hosszan repül6 víaimadarak, a sirályok és
az a|batroszok pedig a vitorlázó repülőgépek helyes ki*
alakításához szolgáltattak jó példát.

A bogárvilág repülési technikáját még ezldeig sem trid-
ták gyak'orlatilag felhaszhálni. Az azohban bizonyos, hogy
ahelyből felszálló és egy helyben lebegésre képes helíkopter-
renilszerű repülőgép gbnWolatát a repülőbogarak adták.
Ki ne látott volna már, sokszor percekig ls, egyhelyben

_A]batros és vitorlás repülódép

repülő apró erdei bogarakát vagy virágkelyhek előtt, a
levegőbeu szinte megálló méheket. Ezek mind a helyben is
repúlő gépek megvalósltásfua' ösztönözték a tervezőket.
Ma már ez is sikerült. Angoln francia és nómet gyárak meg-
valósították már a függőlegesen Bmelkedő trebegó és leszálló

íelhajtóerő végzi, óppett úgy,
gépekhél.

csavarszárn;rú repülógó-
pet. A legnagyobb ha-
sonlatosságot repülőbo-
gár és repülőgép között
a cserebogár és a mai
sportrepülőgép között
találjuk. A csereb'ogár-
nak a felső chítin szár-
nyarepülés kózben majd-
nem moldrrlatlan mardd
és csak az alatta lévő
fínom szerkezetű hártya-
szárny csapkodása lrajt-
ja előre Az egész testet.
A hártyaszárnyat a re-
pülőgépen a légcsavar
Irelyettesíti. A bogár
chitinszárnyának szere-
pét a repiiliígépen a
szárnyfetület ek idltik be.
A bogár testsírlyának
emelését teljesen a va§-
tag szárnyon keletkező
mint a sárkfuryrepülö-

A repiilőgépek tervezőinek eleinte igen nagy gondot
okozott a hordozószárnyaknál a keresztmetszet alakjának
megállapítása. Azt tapasztalták ugyanis, hogy a síklap
alak{r szárny nem emeli elég jól a gépet és az egyens{rlyozása
is nehézségekbe ütközik. Lilientlral Ot,tó volt az első ter-
vező, ki ezt a rendklvül fontos kérdést a gólya szárnyának
mintájára oldotta meg. Megállapította, ho§y az ívqs keresz,t-
met§zetű szárny felel meg a legjobban a követelmónyeknek.
§ikerei igazolták felt'evésének helyességót ós jó 15 éven át
az ő miatái szerint készítették a repülőgépek szárnyait.

Csak az utóbbi 15-20 év óta tértek át az trgynevezett
,rva§tag profil{r" szárnyakra; melyeket az alapos clméleti
utasítások és a Iégmozgásokat tanulmányozó kísérleti
intézetekben nyert tapasztalatbk alapján szerkesztettek
meg.} Ma már a Lilienthal*féle hajlított keresztmetszetú
szárnyak cshk a mírzeumok repülőgépein tátlratók.

A repüléstechnika legrljabb vívmányai kót§ógtclenül
a lebegőbogarak mintájára megépitett, nekiírrtás nélkül
felszálló, függőlegesen emelkedő és siillyedő helikopterek
és autogirok. Az első ilyen gépet még Leonardo f)a Vinci
tervezt€r mely azonban sohasem épült meg, Az első komoly
sikereket c§ak a legújabb idó"kben a francia Breguet_f)orand,
helikopterrel értek el. (Folytatjuk.)

Repepül6 gólya ós saár_
nyának kere§ztmelszete

q

1
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l
i Galamb és az elsó motoros gépek egyike
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132. Csilléry c§apat ottbonából

A C,, APATO TTHON
Kint köd van, e§ik az es6. Iíűviis ószi ,szél csapia au

ember szeméb€ a lehullott falevelet. Ilyenkor a lutyakos
utcáról a barátságos szobába, a meleg kályba közelébe vá-
gyik az ember.

. Kint jártam a szélíuvásos lutyakos novemberi utcán.
S ,m,ost olyan jó itt bent a Cserkészotthonban, A szép cser.
lrészotthon an igazi családi otthon lelkét leheli az émber
fe}é. Csak cserkész kell az otthonba, ,aki megérti 8,z otthon
leheletét.

Ott azokat a gipszcsomókat egyik őrsvezetőm készt-
tette, amikor a harmadik próbaügyesség pontjából próbá-
zott. Annak a szekrényrésznek minden egyes szép darabja
- apró cserkészügyosségi tárgyak _ a Mókus-6rs kerl.
munkáját dícséri, Az.a szép bükki tájkép rajunk első tá,bo-
rában készúlt. }í€j, milyen szép emlékek is fúzódne§ ehbez
a táborhoz!

Ilyen ,és ehhez hasonló emlékek idéződnek fel lelkem-
ben, arnikor a novembe,ri esóg szélfuvásos délutánon a c§a-
patotthonba térgk megpihenni. És itt tényleg pihenést
lelek. Mert az otthonban a cserkész teste-lelke -nyugalmat
talát.

Az otthon egyik sarkában a Turulok gyülekezuek. Ha-
zulról hozott porceláncsészék, teasüteméúyes csomagok
kerülnek elő a viharkabát mély zsebéból. §rsi teadélutánt
rendeznek az őrei sarokban.

Tényleg! Ezt már rége1 megfigyeliem. A Turulok ki-
sajátttottá,k maguknak aa otühon egyik sarkát Itt helyez-
ték el az órs felszerplését. Itt van a kis őrsi könyvtáruk, 8
cserkószpróbá}, oktató tábláí, az elmrlü táborok fónyképet.
Legnagyobb értéke ennek az őrsi saroknak, hogy minden
darabját, a legkisebbtől a legnagyobbig az órs tagjai készí-
tették. Igy a csapatotüonnek ez a sarka tényleg ,Turul-
sarok" lett. A Tirrulok itt tartják összejöveteleiket, megbeszé-
lésüket -- §őt, anint ma látom, - az órsi teadélutánokat is.

A Turulsarokban mindig ugyanazokat a suttogó arco-
kat látom. Mert a Turulok ,rnindig sutto8na,k. Nekik min-
dirg van valami titkuk, amit a Turul-sarkon kívül éIőknek
nem szabad me8tudniok. Az ilyen titokzatos suttogás után
néhány nappal valami rlj, va,Iami ötletes és kimondottan
,,turuli" darabbal gyarapszik a,,Turul.§arok" berendezés€.
Ilyenkor aztán a Mókus, a Róka, meg a Sírály-sarokban
íolytatódik'a nasy su,ttogás, hogy ők is alkossanak vala,mi
rljat, vala,mi szépet, ,amit aztÁn a Turulok irigyelhet-
nek rneg.

De a,z őrgi sarkokon kívül más órdekessóge, egyéb jel
lo8zetessó8e is van a csapatotthonnak.

Az e8yik ablakmélyedésben magyar satok va.n. Ma-
Eyar farágású ós tulipános mintáiú asztal, támlás pad é§
§áata< váijat a megpihenni akarót. Az asztalon szép
matyóhimzésű terítő, rajta egy cserép muskátli. Talán ez a
le8har€ulatosa.bb, legotttroniasabb része a csapatotühonnak.

ott van az ottbon közepén a hatalmas ping_pong,
:a§ztal, Állandóan folyik itt a bajnoki mérkőzés. Szerencsés

1íiű az, akinek c§ak egy órát kell vfunia, amíg szabad lesz
az asztal s a balnoki m,érkőzések során rákerül a sol. Do
érdemes megvárníl Olyan jól ping-pongozni, mint,a csapat-
otthonban, sehol ,másutt nem lehetl

Yan az Otthonnak egy olvasóhelye is. Nom merem azt
mondani, hogy ,olvasósarok, mert a sarkokat az őrsök száll-
ták meg. A könyvtár szá,mára már csak az ablakmelletti
ía|tész maradt. De azórt itt is sokan szoktak lennil A csa-
patkönyvtárban a cserkészirodalom értékes kötetein kívül
jó ifjrlsási 'regények, ritleírások is szép-számmal vanna,k.
Igy nem ,kell azon csodálkozni, bo8y a csapat könyvszeretó
tagjai a könyvszekrény körül levó asatalok melletti üló.
helyeket állandóan megszállva tartják.

Idínkénti érdekessége a csapatottbonnak a plakátuí-
ság. Arnikor híre terjed, ho8y e8y-e8y {iabb száma tljra
napvilá8ot |átalt, a csapat apraja-nagyja ott tolon8 az nuj-
ságos kirakat(' körül. Ilyenkor még o ping-pong asztal és
a könyvszekrény körüli olvasóasztalo& is iiresek. A sajtó
még a csapatotthonban is nagy}ratalom számb& mégy!

Á c§apatottbonban míndenki megtalálja a m,aga Eé.
nyének meglelelő szórakozási lehetőséget. Sőt, ami ennél
sokkal ttibb: a szórakozásához a jóbarátok, a ió játszótár,
sak társaságát is. ,

Isy íolyik a csapatotthon é}ete. Igy_ válik a tsapat
mindóir tagjának €gyüttes munkája révén a o§apatottho!
mindig ottúbnosabbá. Igy lesz az otüonnak multja, _ d§i:
bez mjnden fiúnak kedves emlékei fűzódnek lgy alakul ki
az otthon lelke.

Az ilyen ottbonban azün szíves€n húzódik m€8 ez gm-

ber a ködös, esó§ ö§zi délutánokon. ,. 
B, D.

74.
c8.

,rTörekvés" cs,
uagyar bútoral
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ll. ,,Meddig áll az,, állóhurok l"
Kedves Fehérarcú Testvérem !

Gyakran kérdezik a sárgacsőrűt6l:
,,Meddig áll az állóhurok |" Most meg-
tanítlak, hogy erre a tréfás kérdésre
rnegadhasd a komoly választ.

Bizonyos, hory írásból és képb6l
nehezebb a csomózást megtanulni,
mlntha azt az ember természetben
látia, de vigasztalJon az a tudat, hogy
van még ennél ls nehezebb, s ez a cso-
rnóás megtanítása írásban és képben.

A Nagy Főnök friss kedwel lát hozzá
ehhez a feladathoz s kér, te is ugyan-
olyan kedvvel végy egy darab zsineget
kezedbe és úgy olvasd végig levelem.

Amikor a csomózás titkaira tanítlak,
tudom, hogy a cserkészek sok csomót
és hurkot ismernek. Azonban lehet
töztetek olyan is, akl nem |utott el
rnég addig, ezeknek a kedvéért kell
beszélgetnünk az elemi dolgokról is.

Első alkalommal írok most neked
csomóz,ásról és most az elején olyas-
valamlvel sz€retném kezdeni, minek
hallatára még az öreg, viharvert cser-
készeknek is borsózik a hátuk, s ez az
állóhurok, illetőleg a hurok össze-
tartója, az ívelt ketfős csomó.

Az átlagos cserkész könnyen tul|ut
annak megértésén, hogy ha egy kötelet
meghajtok, akkor hajlást kapok. Az
utászok szebben fejezik kl magukat, ők
a kötelet bekanyarítjákés kanyarékot
kapnak. E kettő teljesen egy és ugyanaz,
a behallított kötél vagy zsineg hajlást,
vagy kanyarékot képez. Ha tovább moz-
tatom a kötél végét, úgy a szárak ke-
reszteződnek s hurok keletkezik. De
valahogyan félreértés ne legyen, ez
nem á|lóhurok, mert hisz cseppet sem
ál. Sőt nem ls csúszóhurok, mert
rrem csúszik. Ez egyszerűen bomló hu-
rvk, vagy közönségesen eml ítve hurok.

Ha most az egyik szárral megkerülöm
e másikat, csomót kapok. Ennek neve
cglszerű csomó. Ha még egy ilyen
calszerű csomót kötök,akkor egyszerű
trűtös csomó lesz. Ez nem más, mint
Llt hajlás egymásba téve, még pedig
egy. hogy mindegyik hajlás szárai egy-

:§-+,-ai*#ia--

más mellett marad|anak. Ha helytelenül
kötöttük meg, keletkezik a komolyan
semmlre se használható koíacsomó.
A kettő közötti különbséget |ól meg-
iegyezheted, hogy az egyszerű kettős
csomónál egy-egy zslneg sáral béké-
sen egymás mellett haladnak, a kofa-
csomónál ,,egy zord szívű ldegen" (a
másik zslneg) közibük furakodik és
nem engedi, hogy az egymáshoz tarto-
zók egymáshoz slmulva, egymást támo-
gatva komolyan tartsanak.

Na de mi ez? - kérded, Holcsomó-
ról beszélünk, hol pedig hurokról l

Csomó köteleknek, zsinegeknek
olyan keresztezódése és egymás meg-

kerülése,. amely által azokat egymlshoz
rögzítettük; hurok pedlg egy olyan
lyuk vagy nyílás, amlt kötél vagy zs|-
neg határol. Ez a lyuk lehet klsebb_
nagyobb, lehet kerek-hosszúkás. A
hurkot vet é§ hurokba lép kife,|ezések
eléggé mutat|ák lényegét.

Ha két kötélnek egy-egy végét egy-
szerű kett6s csomóva] összekötöm, akkor
ott egyszerű kett6s csomó keletkezett ;
ha azonban ugyanannak a kötélnek
két végét kötöm össze egyszer0 kett6s-
sel, akkor szlntén keletkezett egy egy-
szerű kett63 csomó, de ez a kötéí
többl részével együtt hurkot zár be.
Még pedig nem egyszerű bomlóhurkot,
hanem olyant, amelylk megáll, tehát
állóhurkot.,Mlnden hurok, amelylk használat
közben megáll, állóhurok, bármllyen
csomóval kötöttük ls. Mlnden hurok.
amelylk csúszik, csúszóhurok.

Álíóhuroknak mégis azt a hurkot
szoktuk neveznl és lehetőleg azt ls
haszná}|uk, amelylk az összes állóhurkok
között a legjobb. S ez pedlg az az állő-
hurok, amelyik ívelt kettős csomóval
van megkötve.

Állóhurkot legtöbbször a derekamra
kell kötnl. Ezért nézzük ennek végre-
ha|tását.

|. ütem: A kötéllel balról tobbra
megkerülöm derekamat. Rövid szár
a jobbkézben.

2. ütem: A rövld szárat felülről
rádobom a hosszú szárra.

3. ütem: Jobbkezemmel az így ke-
letkezett hurkon belül megfogom a
kötél végét.

4. ütem: Jobbkezemmel klfeszítem
a kötél végét, miálta] az el6bb a rövl-
debb száron keletkezett hurok ,,át-
váltódik" a hosszabb sárra. §ttok-
zatosan hangzik, meg kell azonban prÓ-
bálni s kiderüí, mllyen egyszerű s
vlssza is lehet varázsolnl.)

5. ütem: Készen van a hurok
(bomló), mely csak úgy tart, ha egy
ha|lással rögzítem. Ezért alulról meg-
kerülöm a hosszú szárat...

6. ütem: és saJát kötelével párhuza-
mosan átbujtatom a hurkon.

q
Hajlás. Hurok. Egyszerú'csomó

Egyszerű kettós c§omó.

ljgyszcrű kettó§ csomó

Ivelt kettó§ c§omó
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HóÁó u oK 7. ütem : Alaposan összehúzom" Ha
túlságosan bö a derekam körül készült
állóhurok, a szárak szabályozásával
klsebbé ls tehetem.

Hét ütemben leírtam tehát a leg-
féltebb csomónak, ar ívelt kettősnek
megkötését, ha segítségéve! megbiz-
ható állóhurkot akarunk készíten[.

Tökéletesíthetrük az állóhurok meg-
kötését úgy is, hogy végét kettősen
(duplán) íogott kötéllel kötlük" lgy
egy rántással kibontható lesr.

llyenkor az elsó négy ütem azano§
az elöbbivel, csupán az uto|só három
tér el némileg. És pedig :

5. ütem : A kötél végén balkézzel
haJlást készítünk. (§/a)

6. ütem : A hajlást átdugjuk a

hurkon s |obbkezünkkel megfogjuk a

hajlás végét. (6/a}
7. ütem: A csomót (egyszerű

kettős) két kezünkkel szorosra húz-
zuk s kész az állóhurok. (7la}

lsmerJük most az állóhurok meg-
kötésének |ó módszerét. A módszer
tényleg jó, a csomó .ió s a hurok Jó.
Történhetik-e vele mégis valamilyen
baj, kioldódhatik-e vagy összeszorít-
hatja-e, megfoithatja-e a benne levőt l
Yigyázz ! most jön a legfontosabb.

Ez az állóhurok jó, megbízható, de
csak ha úgy kötötted meg, ahogyan
most leírtarn. Ha fordítva kötöd meg,
ahogyan pedig sokan teszik, ez nem
tart és szerencsétlenséget okozhat"

Az állóhurok csak akkor tart,
ha lrosszú, feszülő kötélszáron van
a hurok s rövid végén a hajlás.
(Látod, azért kell a hajlást és a hurkot
is ismerni.) Ha fordítva kötöm meg vagy
a rövidebb végét húzom meg, a csomó
átalakul" Az egyik kötélvég (a hosz-
szabb) kiegyenesedett § a másikon
gályacsomó képződik. lgy csúszóhurok
keletkezett. Lássuk csak néhány képtn.

l. rossz ütem : Az állóhurok rosszul,
azaz fordltva van megkötve.

ll. rossz ütern: A hosszú vég ki-
egyenesedett.

lll. rossz ütem : Az ívelt kettősből
egyszerű gályacsomó lett. Az áttó-
hurokból pedig csúszóhurok, ha nem
bomlott fel egészen.

lV. rossz ütem l A megfeszülő kötél
alaposan bevág b,üntetésképpen a rosz-
szul csomózó testébe.

Ezzel végére értem rnostant levelem-
nek, remélem, csomózó zsinegeddel
vagy köteleddel Te is könnyen meg-
csináltad velem együtt.

S ha valaki megkérdezi, hogy: med-
dlg áll az állóhurok l akkor feleld rá
nyugodtan, míg egy zötdfülű fordítva
nem feszíti meg.

Abban a reményben, hoE)t ilyen
zöldfülű se Te, se olyan flri nem lesz,
aklt Te tanítasz majd meg csomózni.

Szeretettel ölel a Nagy F6nök.

t<öNNyEN BoNTHATó Álló
l{URoK

URo!(

1, i'lt(|rrr

Ro§sz Át-t-ó H

_l.l" i!ttltll
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KEDVES LEVELET HOZOTT A POSTA
Vitéz Uzsoki §zurmay Sándor báró b. t. t., ny,

tábornok, ny. honvédelmi miniszter, a KárpÁtok hós
védolmczóie írta. Ngvét lapunk olvasói iól ismerik
tat év el6ti a cserkészifjrlsághoz intézett moleg sorai-
ból.

Most cBy 
'éífias 

sportágról, a horgíszásról ír
néhány gondolatot,. Örömmol közölíük Ie soralt, mert
{sgy érezzik, § tarmészotkedveló és állatvód6 cer-
Lésznok hiYatá§a lehet e sport neús értelombcn vett
íclkarolása és népszerüsítése. VL *erkésztörvényünk.
lek akkor szolgálunk igazán, ha hegmutatiuk, hogy
minden életpályán és minden §portágban lehet móly
t9rmószet- é§ állats?erotettel eliárni.

,,A Magyar Cserkósz" f,olyó évi októberi §zámában e
§porthorgá§zatrót szóló elmés trótákkal fűszerezett ellre§zé,
lést bizonyára mind€nki nagy élvezettel olva§ta. A hol"zá
tartozó rajzok is igen mulatgá8osak. Csak a végső tanulság
oty le§újtó és elriaszto, hogy kénytelen vagyok llozzá-
§zólni, nehogy a §uív€mh€z oly közelálló cgerkész-iiatalsá€
€zt,a, tréfá§ dolgot készpénznek ne vegye és a horgász-
,§portra tedtett fátyol tisztánlátását ne homá,lyosítsa el, Ez a
ve§zély annál is inká,bb közelfekvő, m€rt megszámlálhatat-
lan azoknak a tréfáknak a száma, melyek a horgá§zat
megc§úfolá§áre eddiB is kieszeltettek és amelyek napjaínk-
ban is mindig újakka,l szaporodnak, Á horgísz maga is
jóízüt nevet minden jó tréfán és csúfolódáson, §őt ma.ga is
gyárt olyanokat, de rá is dupláz azok?e ,még hat{rsosab-
}akkal. E mellett azonban gondosan vigyáz arra is, hogy
hamis tanná ne fejlődjön a tréfa, külörrösen ha nyomtatás-
ban jelenik mes, mert ezt e bazzá nem értő könrryen el-
hiszi. Mindez ír€rrt§e a houzászó7ásomat az említctt cikk-
.bez, molyen éri magam is jól mtrlattam. Tudnivaló továibbá,
iogy ez a sport nálunk még bölcsőkorát éli, bár a }ralászat
ósfoglalkozásunk. Et vagyunk mR,radva a m{ivelt kúlföld-
del szemben, ahol már mindenki tudja, mi a lrorgászat és
így megtudja kütönböztetni a iréfát a va,lósógtól.

KÜLFöLDÖN királyok és más államfők, miniszterelnö_
kök, miniszterek, tudósok, magasrangú hivatalnokok és
katonák,,me§ieremberek, szóva} minden társa,dalmi róte8-
bez tartozó emberek egyaránt gyak,orolják ezt a nemeg
sportot. De rnég a cigány is szenvedéllyel horgásaik, rnég,
pedig gyakran nem azért, hogy ennívalót snetezzen, hanem
metl az neki is mulatságoi és gyönyörű§éget nyujt. Az
eg.cedüli kikkenő a horgászatnál az, hogy kónny€n mun-
hakerülővé teszi az embert, tehát csak erós jcllemű férfi
ragy nö - mert ezok í§ na,gyon szeretnek }rorgászni
legrye kezébe e holgot ó§ tanulla meg a horgászatot,
Uindez világosan mutatja, hogy e -sportna"k megvan a
:r.rgja. Kütönben én sem kultiválná.m immár ?0 ,év óta s

<rah kisebb-,nagyobb ,meprszakitások, amikor nem volt időm
:-& §ették ki kezemből a horgászbotot.

Kevés olyan §port vaí}, amely megkötött,ség nÓlkül
-:rbetó. mint például a testgyakotlat otíhorr. Á horgászat-
::i igen -.ok eiőfeltétele van, mert a törvény védi a halat

épúgy, mint a vg,tl,at. Csa,k ltizonyos ietőben és csak Dl€§r
határozott méretű halat szabad íogni Állami horgószje8yet
kell váltani a közigazgatósági hatósásnál (5 P) és külön
horgász_engedélyt a víz tulajdonosától vagy a halá,szat bér,
lőjétől aszerint, hogy ki renrlelkezik a lrorgász.attal. De a,z

engedólyező is feltétcleket szab: milyerr htrrgclt ós egyéb
.eszközt, pl. csalit stb. használhat, c§ak e parton vagy la.di-

kon is horgászhat stb. EzeJc a megkötöttsógek úgy az ál-
lami jegyen, valamint a. horgász€ngedélyen rendcgen fel
vann.ak sorolva. A halászat tulajdonosa,i igen gyakran ár,
megtéríte§ nélkül is adnak horgászati engedélyt, mert tud-
ják, hosy az errgedéllyel bífó §,porthorgá§z egyílttal támo-
g&iója a sok kárttevó orvlralászok leküzdésélren.

Ámilyen elriasztólag hat mindez, oly ,egyszerú és olcsó
is a jegyek megszeTzése és a rendelkezések betartása, ame-
lyekről egyóbként minden régebbi horgász megbízlrató íel,
vílágos,ítást is ad. Akinek a horgá,szatnál nincs meg au

enrlitett két je8y, vagy aki nem tartja be a törvénye§ vagy
kikötött feltételeket, a.zt orvhalá§zként megbüntetik.

A bolga-szat tudományát is hamar megtanulia min,
denki, ha írgy mint Gyula cserl*ész tette, amidőn ,,Compó
Tihamérhoz" fordr.rlt, szintén egy ismerős horgászt, kórt
fel arra, hogy vigye magával néhány horgászkirálrrlulá,sra,
hogy rnegtanulja a §ziilksége§ tudnivalókat. Egészen bie-

tosra veheti az illető, hogy tanítómestere nem költő }esz,

hanem szivesen vezeti be a. legnagyobb komolysággal igen

rövÍd idó alatt a horgá,szat tudományába, termégzetesen
oly viznól, amelyben hal is van, tebát fogni is lelret.. .

Áki ezt m€gte§zi és én szívből kívánom, hogy az itt
e}mondotf,ak betratása alatt minél több cserkész tegye meg

ezt sikerrel, az hálás szíwel íog rám emlékezni még öreg

korában i§, ,glg1 a hor6;ászat oly egyedúlálló sport, vagy
,mondjuk időtöltfu, mely §€mmi mással össze nem hasonlít-
ható, Akár szellemi, akár fizikai munkás }ródol a sport-
nak, az mindenkit úgy lefo8lal és elterel a mindennapi
munkától, minden gorrrltól és keserúségtől, hogy evésről-
ivásról is ,megíelertkezik és mindig csak fájdatorrrmal távo-

zik a víztől, ha a hor8á.szat idele lejárt. §ohasem trrd elég
korán a vinher, jutni és elég későn onnatr tálvozni. A bor_
gász, lra van jó halas vize, minden más időtöltésről tis szó-
rakozágról lemond és inkább horgászni megy.
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fatri,gu*krúrrv*n : ]]tt(; *ltl:i*r* fatrigu*krún_v*

An őszi c§crké§?irtu§ka *, *scrkriszq}lt.h&nha §zorítja még
a lsggyakorib.lr kirándutó .]§liprllcl ís. :\.g {isai csöl, sáios idó
e§OrkÓ§zlrliulkája ttgnagyo}rbrószt ;l csr:r}*észol.t}rl.tx lalai
között jáiszdtdik le. liészti]nek * i*rvek, íicl.y"nak *l ,rx1.8|-
treszélósek és ezekirek k*xlesárl kielakn} á e§&1.la|,}{"th{:}i1 l'}j
k€pe. Csak bazzá kell fttgni rl sok szí:p *,tlrv l:re§va}ósiíásá*
hoz és rnegrliul. á*.r,áltclzil< az r.lll}ron*uk k*.pe"

A,rMagy*r l,]s*rkész" pcrí,yázásr* inrirr1 aa ország
kütönbö;ö #izón ier:ö p655.;., ös*lpa|- tltt,lrurráJ:a" összü
gytijtöttünk egypár szé3; otth*rl réselolet. néhán;, je}lcg-
zctességcl, ús órriekt,lttigclt. Ití, i.:;lzrr**i!rr} 111rrt.váz;isittlk
arlyagát. Ki-ki válogassa ki belű}e azt, *riri ér,ri*k}i, arni a
mag* rrtthoná}:a nlc,gvalósíí}ta|$" §gószíls* ki rxost;rni p*,r-
tyázásunk anyagát *i},a* arlatrikka}, ;r,*.:li i{ttln nrég hiá:ry-
eik, .lr*g3, a jövő}lcli itiég t.ö}:birányr'; alr_l,agg;r} íiilh*sslrr,rk x
,oMagyar Cserlrész" civlr.sói r*nrl-e}kezósóre.

&{ivet *g5 rilvir1 ór:r al*rí, móg al inai }egg;-crsabtr ktiz}t*
ked,ósi eselriizrjlr igén1,1.r*vételdv*} is rr*}réz l*trirc. rór,id ír}ii
a}at.t lijbh o|thont a *lláirrgattli. a rerr,ilelkezósilnkre állr1
fólr_vliópek felhasziláiiisúv;ii i]inlll,zziii;. rrreg csr:rl;ószot-tboi.r,
p{}rlyázíi.§lilrkál 

"

§trs§n*k a brrllai-lrlst,i piarisl",ll!*, 2. *a. 13, !i., {i" *sapat.íln*k
lltt}ttitrá{. nóaziik mes, }ilit ilrd*ke-qsúg*| t,a,lálrr;rk: A Jrülün*
böző rrrag3"t*r stiigsii ői,si sz*lrrórr.l,e,is e§ósz sorát é* l*,or}ern
fali-srr:lrró:r3, tillrrsri|" 11in*lkót .í*,jl;r szekr{rll.v rcl}1í,kc :r szóp
ctl}l*n-bc;,errdezi-lsi 1íirg1.*krlrek" i.t.t, nr*gg5,őzlitllrt,lilrk an,ól.
llogy tl, r;r*clcr:: hr:rlt,:i]tzés *, nlrr iy,i.ósts kivil*li:txt kósziil --.
é1l;ieti crlr,"att j,ij 'rrtltliliik :l cc.r§ós?.r:}tl.}:.*ll ili:rr:rtdezósi
lárg},:ti kiiz.á. miui i] r:iéii i:l*§}xrts ii.rsi, s:rr:i":::Ó*:rk. 5uík*k,
asz{,alok.

Á z*latgtx:sz.r:gi E{}. sz. ,,{.1s:-ut1-" !,§.ll{I-j9;]c\:];]at. attilarra
{írsi sark*k, {irsi {a]része k so'lra_r;'rgái;lil ájl" }li;lCl:nik örsne]q
rr1e§v;i}l *, lciilön i;tt}r*rl-részc őrsi asel*l ixl. parlokk*!,
szcikekkel. ,!a <rl.L.lrr:n iig_rl van bete§rlezl,*, .hog1, rgl,it'tőbcn
minlir:x {irs tnil;den tagjx i* lutl i}llri a cs*rp*tcliiir:t:bali.
Iiyex }iősrig-*r berendczési tárgg'3-al llizuny n.*tt: rniirde.ri
c§ápel r§rc]eikezik j Az őrsi eszlaiok lltögi;lt r:ell az őrsi
fa}rósx. Mirlr1** Őls ire13,ct már rll+,sszjrŐ} nrtlg le!r+i ismertli
ar őrsi áilal ktllrt;ről i", arrói a sok apr4 klkípzési i:: ügl-ességr
lárg,.:1ri|" :itnli ltz ói,si slrtr!r lal,tnlln,rz.

A i16. sz. esorkósr,csallat ívp571lrt!rlri pinrisiáii) c;ii,}ro-
náb;t* * 1lr!§y ,lerr§et ]tlrrkr,, cliisílttl itapirfai r,álasztj*
kr:t!.ó, Igy a kistb},i ir*}y!si:gclk kiinny*i:l:en !íii}rel ők.
A ",li:ii,3lii" 

egtriil:il *kt-xl.il có}i. is sz*igá3 : tr*lrl]ll::ii kót
hasáb,lrt 

^ 
.s|,li,rt! ti}rll|{rt!ér3 lri}xóp*n íi p§ril§l:§]}íj},li:li kí:pe!,,

a}*|ix, trérkó;:" i:l*93, xri}yr:1-1 hely*k*n f*rr],rii! :r,.li:g t<iriig a
f§§í}e{ {t*]:r;i:. l*irá,lrrilr}*.i; st§. *i}q*imáv*.}i" ,}*tloi;l r i:r};,rlnk
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A Z;t}|ja#e.§§,4rl§; *íi. {'s" l:s. olt,lr*l:;l

törtó::*t*: *g}._€§§ j*l'l*gz*{*s kép a iábelr*kr<ii, a íáhor
hely*" ide,,!e. sttr. a$ttai"

}u'etil}, a l**tru_l"tlz*t*tt, a 6e*tx}ákra lyva * 1$ cs*rkésx-
ttirvény. }3alrit a fa.lon l '1. :t rlr;rlr,i-ldricrip. A eserkésuek
}ttká.sált*z j*is záseló lri1ll it{sz{:rva. Á zászldr* ráírvrr a
t:scrkósz Jt(,\,(, § J}ftíltri§ }akílscirne, }{*g3* a térkirp ptlnt.otl
tcg_vt"lt, !g3, ktlsziiil; Ve*zllróm kis*.hb tórkópót vetitőgéppttr
a í;*ira riigzít.eít n*g3.- pxpírra vetitveu ut:ánarajz*}tuk.
2. Á leiiliinprt,íhrssta.báll1ztsf icrag*sztvir *gy nagy falitáblára, az
cgyi:ri pr*}r:ik}reil virs6rted*tó st*kcnttrerek nóvjegy zókól.*l"
{§z azórl k*i*it, nrerl a sz*bál;yzalot. nenr lutlja rninclenkí
*.regverlrli ds s{iicsz$r vall sziikség arra, }rcrgv a prótra köve,
t-*ilrrónyr:it a c§er:kó§ueh rrte6ltrézliessttk") li. l}*lltlrigfr" Hgy
kis+llb t;ib};i" mc}rrre krtltliva] íc]írlratlik azllk, akik vili*nlrl§
3:*r*trcsrrt glmrrlxsa1,o1,1ak. akár +g*sz iirsök, *sapaí. js. l]ia
xyi?várros m*gr*vás szítniba ttreg1.,,

A }ruiJa1l*st1 X32. i] ilsilitirr,-ctup:r[ z*isz'!,ót.*rtóját
sa*rnlétrji}lc :n*6J. ;t c,\:ll)l]t -, r.lj- ós i!rsi-eúszli';k tiixrege szé-
prxr ,írxl §z ízlós*s kir.,ilr:]íi zrisz}írt.*ytói;an,

,R*m,rilatjtrk a. htcskrnlí,l i 1i2" sz" ,.§z!t-i,ya" *serkrisz*
{:§.}pet §ag*l_v ii,rsó:lek örsi sarkál, jll órd,gkrrs i},}asy&r§§
n:intlijír 1rlldar ils sz{kr:i<ill l:it,iiril-rrnk. ]irtékes *z ilyeú Őrsi
"llir*li. !lii]örl,ósi"r: a1.1kol. !tEr * lrtlr"ndczósól,, *z x,szlxit. *
szókl.ktlt i; :r }}agi..lr--iirs tagjxi trrilguk késilítik.

_{ 11ti-}. _sz. ]i!:;i}i'lr:lr-*scrkósz*s:,lit*ti. trlN.iranárlak a szóp ds
t*}jcs t:gí:rzí}-:eli;r !iri,h. }rezetlr*nltáját eiil.:sdrö iirsi sgr}irtk a,

,|t:}l,:rrrziii, lii is tliirtgaliurlb br:}i1Niik jS ltéil{:ryaí, }rrrgx,
rnin,de n őrstl*k *s illrivertt-iinek a]!rg1lri* l*gy*n *u ekrrtk
*latr;jáx 1$.jgt.*j"§fztii a jllág*, rrgy*xcsak *xé;l őrsi sarkírl"

§§_l.sé$q,s ,irttlr*l:ii,ép*t lr-lr]tát i}r, rij;;csti S?,$, se, .§ókg-i*
*serkésicsapxl §{Llr*lta. ííl *. *s:r.;r*t rlrind.tlr ta5j* ;iz*l"t
igyeksaik. iiof,y r*inú} *z*bh és ,n-iin*l óntó}crls*í:b títi,ggyat
gá1,?ílagíl§n ar ai,tllolt }lrr*rrrl*zéstií., "{ rrrrg;,- vcr"s*ngésrr*k
1111rg is t,aít J,. up1,1|1iji,rrr : l .\z tgr ,;irgps Irt-r szt,rirrL eIlri:r.í-
t*ti' §*vóqzi, }ijvit*i*' nltitle!led,' {aiár,agástlk, i*li;lríűrésg-
xl*:rkák a, esclrk{szottlr*r:-berenrJ,eeós rni;rti,jáiii seo}gfl}-
h;}tirak.

Yígigv*zei,t-i.ik, olv*sóixkat *óbáii.l szf p **erkésx.
*tthoniii]M§{§nrrt*tiu*k egypár í,rr}§kos"ilrsi lirkui. §tö *
ttrvá,lriri, ótle{ekk*} i Fzi:k rttrii; rrrál s*nkillek s§llr ]esz fitl-tóí"
iijabb {*rr,*l;*t *lkti:zí,i, *,ni i::; x csx;lx{,irtlhoct uli:b}-ré"
,$l i.hoxi*saiihÉ. l-erini.

,í:is a !.erpce*s*kr:i ki,"-.tss*it a sz*r6a,l;,t:tlis §tl§:ka. :,l:i3;j*,Í.
},:* :xxr*cljxx*ir a !i:r,\-f-l; ll:*gv*,}óxítailan Éi,mclk. lr*l::e;x'
k<l:tr*l_v l::lrnkár.ai v;i!r';siíslrk, *:eE ;;_a;lkai." íg1' a }'í,ag3,xr
{ls*rkész *i"{.}tr*pcriviizi:till t:l,r:*.t*i:rr1,,*kt"l:rt:t:*§szilp*i. *,li:g-
*jrr1 rrii;:tl*n r;*a xtngii a;: l,:l.1.b.t:ni*"

íá*alr],ti;rtli {tl?2. üsilt4ry *s. *e.}.
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Hatalmas képen: gellérthegyi kilátás a fővárosra, amelyet
egy igen színes és dbkoratív keret tesz hangulatossá Buda-
pest történetének elbeszélésével. A kép alatt hét vízsugár
csobog, amely a főváros hét világhíres gyógyforrását szim-
bollzálja.

Budapest szópsóge szeretettel hívja a vtlág turistáit.
T)e tovább mogyek.
Ez a terem az iparmüvészeté. Az Országos Magyar

Iparm{lvészeti Társulat rendezésében a Zsolnay-fayance és
Herend híres szóp porcellánjai, ötvösmüvészetünk remekei,
értékes kerámiák és szines kézimunkák a legszebb dlszei az
ízléses úvegszekréuyeknek. Egy valódi ma§iyar kirakat az
utánozhatatlan varrottasokkal és a szenzációt keltő magyar
babákkal ékeskedik.

A magyar textilipar nagy fejlettségér6l számol be a
sárgabarackszínű Goldberger-terem.

Régi magyar búb'oskemencés szoba van otlébb, ami a
magyar pavillon kedvence és második szenzációia. Valóban
elragadóan gyönyörű; Eredeti hódmezővásárhelyi faragott
bútorokkal ékes. A rengeteg varrottas között mint szikrázó
ékszer túnik fel egy palóc.ruhába öltözött magyar leány.
Piros csizmája szemetszúrminden külföMinek és alig gyözi
adni a felvilágosítások sorozatát a búboskemencéről.

Lépcsósor vezeL |e a földművblés és mezőgazdaság ter-
mébe. Ügyes és változatos megoldásokban jól szembetún6
tr,lagyarország exportja. Itt azután a tokaji bortól az acélos
magyar btlzáig min-
dent megtalál a láto-
gató. odébb magyar
cigánymuzsika tltí
meg fülemet. Igen, itt
van a magyar étte-
r€m, pazar dlszítéssel
és Pertis Palí magyar-
ruhás cigányzeneka-
rával. Szól a búsma-
gyar nóta Párizs kó-
zepében. A falakon
a magyar népélet
jellegzetes epizód-
jai, az asztalokon
szines-tarka terítők
és virágok. Magyar-
ruhás leányok szol-
gálják fel a hlres

magyar ételeket:
csirkepaprikást, gu-
lyást, réteseket és
a jó magyar bo-
rokat. És a ma-
gyar pavillon 1á-
togatói között szá- ^i§d" 

iíag.,-ar szentély

mos illusztris vendége is volt és van az étteremnek. A
francia miniszterelnök állandó látogatója. Vilma holland
királynő, a windsori hercegi pár, Franklin Roosevelt és

felesége, a kapurtalai maharadzsa,
Marlene f)ietrich, Korda Sándor,
sőt még Litvinov orosz külügyi nóp-
biztos is szlvesen hallgatta itt a ma-
gyar cigányzenét.

Gyönyörű ez a káprázatos és ere.
deti magyar világ itt a párizsi világ-
vásárban. Ilíagyar sikerről írnak nap-
nap a legnagyobb párizsi napilapok
és számos képpel számolnak be közön-
ségüknek. Ega megtépett dicsó ország
kiáltása a írancia éjszakában: élni
akarunk l 'És amikor a tündöklő pá-
rlzsi óiben a hatalmas szökökrlt száz-
színű sugarai mellett ragyogni láttam
a magyartehetségtemplomának üveg-
tornyát, tlgy éreztem, hogy a nagyok
között is hatalmasok vagyunk l

Átren Zolufun.

ÁsBÁ r \/] l.,
N ],1 Jlp.aulz§r p,IpoRT

Bábeli nyelvzavar és emberáradat az rlj Trocadero szö_
köktitjai körü|. Zászlóerdőben : az angol ós anrerikai között
lengeti a szél a magyar klb<tgót. Ziild íák és tarka virágos-
kertek mögött szerényerr, de méltóságteljesen áll zöld üveg-
süvegével a sárgalalu magyar pavillon.

Az 1937-es párizsi világkiállításon világraszóló sikert
aratott a ma§yar tehetség, tudás, míívészet és ipar-
müvészet l Ebben a világvásárban igen jól esett megpihen-
tetni szememet a mi eredeti magyaros kiállít,ócsarnokunkon
és a benne felsorakoztai.ott értékes anyagon. Modern temp-
lom benyornását kelti szememben. A főfalon elhblyezett
Madonna és a lépcsőfeljárat terraszán, kardját magasra-
tartó Szent István szobor is ezt hangsúlyazza,

A magyar tehet§ég és munka fempletma. Nlajcllika-
relifek mentén jutok be a főkaptrn. Nagyszerű a fogadtatás l
Páratlanul szép előcsarnokban vagyok, amelynek két oldal-
íalát Aba Novák Vilmos lreskója díszíti. Balról a magyar
törtónelem multja, jobbról a ma§yar és francia tör-
téneti kapcsolatok sorozatos színes jelenetei nagyvo-
nalú beállításban. Velem szemben tompított fény- és
szinhatásban tűnik fel Árkay Lili áhi-
tatot sugá'rzó üvegablaka.

Egy jobboldali benyílóban lá-
tom Ntolnár Cl Pál ,,Magyarország
íeltámadását" ábrázo|ó íestményét.
Mély érzéssel markol a szívembe, mert
lllagyarország megcsonkítását szimbo-
tizálja.

A második nagyterem az idegen-
íorgalmi propagandát szolgálJa. Ko-
necsni György magyaros figurákkal te-
lerajzolt Csonka-Magyarország térképe
uralja a főfalat modern, szellemes
megoldásban. Valódi tájszépsógeink so-
rozatában, mint apró mozaikképek, a
mi szép hazánk földje elevenedik meg.
E terem folytatásaképpen, Budapest
székesfőváros ad tzelítőt világhíres fek-
véséről, gyógyforrásairól és íürdőiról.

..§

Magyar parasztszoba
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}lasonlóan működik a ,,Degea" cég proxilén-légző-
késziilóke is. melynek szelencéje oxigóni ls ttrrmc] ós a kilég-
zctt szénsavat is meqköti.

Minrlkét késztilék rréhet gyártrnány{r. Kezrleti hibáik
vannak rnég, dc czck Iegyőzóse állíl.ólag csak i<lő kér<lése.
{rgyhogy a jövőben lényeges tökéletesítésükkel lo}ret szá-
rnolni.

A másik típuslroz tartozó készülék a ,;l§ascogcn".
Ennek is van szuperoxid szelencéje, de itt az oxigélr szabacldá
tóteléhez a lógzéstől független reakció-hőt alkalmaznak, egy
termit tiiltény elégetóse által. A termit láng nélkül ízzik,
égése ,alatt, a fejlődö igen maga§ hó hatására a szupercrxid
szelence oxigént arl le, nrely a légzsákba, majd onnan a tüdőbe
kerül. Ez a folyarnat senr állítható meg.

Az önnrentők |egáltalánosabban haszná]t és legtiiké-
ieíoscbb típusai azok, melyek az origént sűrItetl dllapolban,
belégzésre készen tárolva tartalmazzák.

Az egyik ilyen korszerű oxigénes légzőkészülék az olasz
nrBergomi" ren<lszerű önmentő. Ennek az oxigénpalackja
150 atmoszféra nyomás alatt sűrített oxigént tartalmaz.
A palack elzárócsapjának kinyitásávat az oxigén egy redu-
káló szelepen át bekeriil a légzsákba. A redukáló seelep hiva-
tása, hogy a 150 légköri nyomás alatt álló oxigént állandó
adagolásban szállítsa, mégpedig percenként kb. 1.5 litert.
Az ember oxigénszükséglete u. i. - I!íeyer német szaklró
szerirrt * teljes nyugalmi helyzetben, fekve 0.25 l. * álló-
piheníí helyzetben : 0.36 1. .- 3 kmlóra menetsebességhez l
0.75 l. *6 knr/óra menetsebességhez : 1.5 l. -lutás közben :

2.0 l. * legnagyobb eróíeszítéskor: több mint 3.0 l. *-
percerrként. Az ember azonban a legritkább esetbcn képes
hosszabb ideig t{rlnagy erőfeszítéssel, egyenletesen dol-
,gtszni. Közben föltétlenül pihennie kell. A légzőkészülék
rnérel.ezése ezért netn szabható a legnagyobb követelmény-
hez. Ezt a köriilményt, továbbá az időtartamot, mely
alatt az önrnentőkészülé}tkcl felszerelt embernek előrelátha-
tólag dolgoznia kelI, tekintetbe véve, az oxigén mennyi_
ségét, az oxigénpalirt:k méreteit {tgy állapítottál< mcgn lrogy
általában 150 liter oxigént sűrítenek ii§sze a készi,ilékben.
Ez a mennyiség, percenkénti 1.5 lifer adagolása ntelleí.t, kb.
I/2 órás munkát enged meg.

A redukáló szelep alatt u. n. pótadago|ó szelep van
elhelyez.ve. Ha az adagoló által szállított oxigén (pl. nehéz
munkárrál) kevés lennc, akkor a pótadagoló gombjának
megnyomá§a után töbh oxigén folyik a légzsákba. I.Ia a
nehtlz munka után ismét könnyebb következrre, ,tchát a
tü<lő nem <lolgozna fel annyi oxig(lnt, mirrt amennyit a
készülék szállít, a légzsákban t{rlnyonás keletkczhetne, ami
.a tiidőre káros lennc. Ilyenkor a felesleges levegó, ugyancsak
gombnyomá§ra, a légzsákból a szabadba engedhető ki.

De a légzsákba nerncsak oxigén kerül * a palackbóI
hanem itle jut a kilégz€tt levegö is, bizorryos vegyi tisztító
folyamat után. A kilégzett levegő u. i. szénsawal ós víz-
párával van telítve. Ezt a levegőt egy l(rgos szelencén vezetik
át,rnielőttalégzsákba kerülne, rnelynek káli-vagynátron-
lug tartalma a kilégzett levegő nedvességét és szénsavtar-
talmát megköti. Ezáltal a levegő trjra alkalmassá válik a
belégzésre, regenerálódik. Az említett vegyi folyamatnál
azonban reakcióhő keletkezik, mely a l{rgos szelcncét 60*S5
íokra íelhevltl. Az így felmelegedő regenerált levcgő terrné-
§zete§en szintén nem l€nne alkalmas a belégzésre, de a lég_
zsákba áramló tiszta oxigén azt fetfrissíti és lehűti.

A lírgosszelence egy€tlen használat után nem m€gy
tönkre. Állandó igénybevétel mellett élettartama kb. 1 órá.
Tehát ha lnásodszor is basználni akarják, tudní kell,
mennyi ideig volt az első alkalomnál igénybevéve. Fzért
ajánlat<rs ponto§ feljegyzés vezetése.

Azt, hogy a lúgosszelclnce üzetrrképes-e, rlgy lehet meg-
áJlapítani, hogy használat előtt megrázzuk. Ha jó, akkor
zörögnie kell és üzemben fel kell hog1, melegediék. A káli-

vagy nátronlúg u. i, a szénsav és
a levegő nedvességének hatására
egységcs tömbbé olvad össze,
amely már nem engedi át a leve-
8őt. Ha tehát a készülók víselője
érzi, hogy a légzós neltéz, a §z€-
lence nem rnelegszik és nem
zörög, tl6y tudhatJa, hogy czt az
összeolvadás okozta és a kószü-
léke kimerúlt.

Mindcn korszerű önttrentőké-
sziiléken van egy feszmérö, más-
szóval finiméter, mely azt mu-
tatja, hogy nrennyi oxigén van
móg a palack-
ban. Ebből álla-
pítható meg u.
i. hogy mennyi
ideig viselhet6
lnég az önmen-
t6. Ha pl. a f esz-
mérő 80-at mu_
tat és a palack
0.9 literes, ak-
kor 80X0.9 :
72 liter oxigén
van benne. Ha
most közepesen
nehéz munkát
végez késziilék
viselője, mely-
hez percenként
kb. 2 liter oxi-
génre van sziik-
sége, akkor 72:
2 * 36 percig
lesz elég leve-
góje, Ha a fcsz-
méró 0-át mu-
tat, mé§ a.kkor
is van 5---a
perenyi idő a
visszavonuIásra.

A korszerű
önmcntőkészü-
lékek trrind auto-
matiku§ adago-
lás{tak és rege-
nerációsak, va-
gyis az oxigón*
palack csapjának kinyitása után nem kell többé törödni
az oxigénnel. Iía a munka sajátossága miatt tötrb vagy
kcvesebb oxigónre lenne szükség, egy-egy gomb megnyo-
mása elintéz mindent. Tehát mindkéL kéz szabad és így a
legnehezebb munka is elvégezhető.

A következökbcn képekben és ]eírásban isrnertetem a
jelenleg legtökéletesebb 1rrémel önnrentő készülókeket,
mely a német hadsereg és légoltalom egységcsen rendszeresl
tett lógzőkészüléke.

A Dnegor_íéte 810. *ilíll.Hroní6kó§zütók loírásn ós

A ,,C,' oxigónpalack, telített állapotban, 150 atmoszféra
nyomás alatt összesűdtve, 150 liter tiszta oxigérrt. tartalmaz.A palackban uralkodó nagy nyomást a2 ,,R' nyomás-
_csökkentő szelep 3 atmoszférára redukáIja. Ilyen nyomással
kerül az oxigén az adagolóba, innen petliá 

"eÍ 
merev,

yédetten elhe§r_ezett vezetéken át a szelepszekrénf belégző-
kamrájába, ahonnan közvetlenül, az ,rL''' beló§ző-
tömlön át az álarcba jut. A ,kilégzett levegö az ,J,r'
kilégzőtöryIőn é§, ,,O9' kilégző siele§en át a l,P' ltrgos-
szelen_cóhe 

. 
veeetódik, ott a szónsavfól és vizgőztől meg-

tisztul ._ és onnan az ,rA'' légzőzsákba jut.
íIlolytatjuk.)

11 * lé§zőzsálc O/! - betógző szetep
C : oxigóu lralack o/l : kllógzó szeleb
D é o:rigón pótadagoló p - alkáli töltény

§zel(,p (lúÉos szclencc)
F -íeszmórő(íinimeteT) 8 -nyomáscsökkentóII * tüdőautomiltikus szelep

vezérl6 trmeló § - az oxiÉóu palack
L * tüdóautomatikus zárószelepe

oxigén adagoló si - jclzósíp
L/l * belógző tömló U - c§atlakozó anya
L/! * kilétlzó tönrlő Ue *= túlnyomást
}t : álarctest levezetó szelep
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fuilá.I ű maqpu W!
A bai mdr akkor kezdődött, ynikor

,a posta m,eghozta a Magval, Cserkész
-Dzwmester hönuaét, Örömöm.ben ak-
kordt ugrottam, hogg beaertem q te"
_jemet az ajtóf élf dba. Ega koppands s a
|öldön ooltam. Hangos ,,sebaj" csata-
kidltússa,l ugrottarn talpra,. Feien+en
.iókora daganet ék.esked,ett. Azonnal
Jelnyitottam a könyuet" Ldzasan lw-
rusní kezdtem a tartalomieguzékben,
,,Ajtófélíába,ualó íeibeaerés" cámén
nem taldltam semmit.,,'Fejfol,tozas":,ninc§ ,,K" betűnél is híd,ba kutattem
a,,Kupaboltozatdltdorailós" utún. Bd,-
natosan tdmolyogtam be szobúm,ba ós
lefeküdtem. A könlxu ott pífuent nxeL
7ettem. Éiles testaérkénz. Öcsíke, nem.-
,sokdra megjelent részllétlúpgatdsra,
De hamar el is tünt és * mínt kíde-,rült 

- ule együtt, a könaa ís,
Nébdng perc malaa tompa ilörrenés

szll,rőd,ött be a konyha berkei |elől,-utdna elhaló iaikíaltds. Arra gondoL
tam, hogy öcsíke, csaldílunk md,sik
,rernénységétsel, Marnual, éppen napí,
szabadstíhl,su birkozó gyakorlatdt

l,artia" Az enyhén teriengö füstszaggal,
.sem, tö,röiltern. De nem,sohdra tűzaltó-
autó szirénú,ia sikoltotl fel az utcdnk-
ban. Élesen szólal meg a csengönk,
7dbdobogds az előszobóban. Erre rnó,r
kimeggek. Ku.oargó füstfelhöben hd-
tum gdzdlarcos tűzoltó cípeli a ?or-
ol,tó ltészüléket. A sarokból öcsíke
dúlt arca néz rdm,

* Mi történt? _ kérdezem ríailtan,
Öcsi.ke szepegoe közeleitík hozzdm,

Egvílt l,dbdról bídnyzík az ui ápő.

- Ol,uastatn a könyaeilben, hogv
lsízha|,Ianná lehet tenná a cipöket,
Kezdtem benzint forralni, a gdzon.
Azutdn felrobbant az egész.

Hallgattam. Seitettean, hogy öcsike
híssé átdolgDzta a rnegailotl rnóilszert!

A tüzoltók hamar ellsonultak. A

csakídi, riadóltészültség, Marilsal az
élén, féli.g-meddig el,túntette a, nao-
mokat. Csak azért |élíg-meddi.g, meTt
nem taldltam a könyuben a ,,Szaba-
tliz nyornaínak clriintetését, kűlönös
tekintetel a szúlökre", Öcsi bal szem-
öldökét, amit a tűz lepörkölt, szí.ntén
nem tudtuk hamar id.ban,ríLegrlö,De§z-
teni. Ethaűdroztuk, hogy egész nap
betydrasan szernére huzott apródsap-
kdban fog iární,, lgtJ taldm nern, ueszik
észre kiányzó szemöldöhét.

Öcsi.t ldth,atóan. bóntotta a dolog.
Gondol,taln, biztcsan kieszel ualamit
szüleínek hí,engesztelésére. Salgó |e-
iemmel aisszatértem gzíikebb Xa-
komba, öcsi pedíg mrunkdhoz ldtott.
Apdnh többször en1,1,1tette, hogy fa}on
lógó dí,ptomdja |olyton sárgul, ual,ó-
szlnűleg a nedae§§ég rníatt. Marcíaal
egaütt ki,sütötték, hoga seglteneh a
bajon. Elkezilték kotgtasztani a ,,Tér-
képek és okmónyok aízóllót:d tételére"
szükséges folg*iléhot, maid hozzáLát-
tak & diploma konzeradldsdhoz. Kór-
ben anyukanah ís kedlseskeilü alur-
tah. Itt a cérnaorsó-tartó !ött ltapóra.
ElőkerItetlék a lomb|íi,tészl,úróí és
rfuiil, ile annd,l, ldzasabb matnkdaa|
anyuka berakdsos .tuiafadabazdn,,
amít a hdzassúgí éaforiluló alkalmd-
oal kapott apu,kdtól, négg lyukat ké-
§zítetteh. A lauhakbó|, ereiletí súnha,
td.ssal kukucskótt eW a piros, fekete,
fehér és zölil cérna. tn nem seitettem
semmit. esak ahkot hh;tak segí.tségül,
míkor aí öröalik lyukba be|,etört a
turó,

Amíg a ttróoal bajlóiltaln, a két
csemete a cípőszekrénuben kazilett
kotordszrú. Ilarapofogó l:íIlan és egy
oirulő, egészségnek örtenilö gumísa-
rok tompa naekkenéssel, monil bttcsut
apuka ú.i cípő!éneh. Eldllt a lélegze.
tem, Dzt a. pillanatot haszndl,tdk kí
a lurkóh, rohantah a konahú,ba és be-
zórtd,k maguk uldn az aitót, Hí.d,ba
döTönxbölteur,: nemsokdra él,énk kala-
pó.csolds ütötte rneg a ftllernet. Tud-
tam, hogy készlrl a ,§alaédő ke|esep-
rüren. Nem b|rtam toudbb, bepdnsza-
rogtam a szobámba és a kdbulattól,
elaludtam.

Apuka hétségbeesetű kld,ttdsdra éb-
redtem fel,

- Möaé tettétek a iliplomd:rnat!
Kíilerült, hogy az el,őtrt olilattal

netncsah bemdzol,tók haneql - amí
biztos biztos - meg is főzték benne
a fontos okm,dnut,

öcsíke rémülten pislogott a bal, sze-
mére húzott apródsapka alól. A hö-

aetkezméruJekröl inkdbb nam, suámo-
lok be ,..

Elhatdroztam, hoga' kihüszöbölöm
öcséim csorbditl

Aptka nehezen kel, fcl, az ébreszlő-
óra csengésére. Nekitogtam lehdt és
elkészltettem az,,Ébresztés lsillanP
íelgauitással* clmű készüléket, kí-
egészí,toa saidű találmdnyamrnal,
hozzókapcsoltam a rdiliót is. Mölyen
kítünő lesz! \Aptlka háromnegyeil
hétkor szokott kelní,. MegszóIal matd
_a psengő, a sötét szobdban telguullaa'
a tsiüany, a rdilió szaoa peilíg torndra
hhsia az ébredezöt.

A készülékeket gacsora alatt helyez-
tern el u éjjelíszekrényben, DiaiIaL
lnalan uártam a katd,st. ilteglepetés-
nek szdntam és mondhatom,, a megla-
petés tökéletes oolt. Nagg izgalmarn-
ban ugganis elcsaoartan, az ébreszlö
úrdl.

Nuugoilt, békés csend borult az aluó
hdzra. Öcsíke éilesen szunnyadt, ko-
bahjón az apródsa,pkd.aal. Ét|él előtt
néhóny perccel hatalmas csengőber-
rcgés hasttott bele az éiszakó,ba. A
hólószaba |éngdrban (I§zot, és a rú-
díóban aelöhig lvasttó útlöl,tés ígvelte-
zett a csengetést tulharsogní, agvanis
ega dllatkertí séta töaszlemezél közue.
lítették és éppen az oroszlónketrec
lloll sortn.

Monilanom sern kell, kogy mrXsoron
kttlülí eWdholtatásom lett a uége ,,.

Míndezt síettem mngrrní a trtagyar
Cserkésznek, hogg cserlaésztestuéreírn
okulhassanak belőle. Ha meg altarnak
e sinú.lní oalamít az Ezermesier könuo-
böl, először oloassd,k el a rnódtát,-az-
utdn fogianalt, hozzd. Akkar nem lesz
szll,kség se tűzoltókra, §ern a szullöl-
dökre hthzott apróils apkdra,,

Pechmad,dri ?eoföL

Az Ósordő clmü lotyólral knszkó Istvárqó
,,tlü barátaink" címú cikkét közli. Vallástörté_
leti és tritregei adatokkal bizonyítja, üogye régi népek többre becsülié,k az ál}atokat,
mint a .nai viláe. Két kutyatörténetet és más
tedves apróságot mond el állatokról és fel-
bívja a lársadalmat az áltatvédelem gyakor-
}ísára.

A bámla okozt. lókínrások. Gimesi Vince
rendórfótöresórme§teí cikket írt a Magyar
Rcrrdör otmú lapba a tókínzásokról. E;ik-ret részletesen ismertettük lapunkban, Gi-re§ saerint a lókínzások esyik oka az,
ogy az istrángot vagy tartóláncot hosszúra
'esztik, Emiatt a lejtókön lefelé futó lónak

a lábát hátulról lolyton vgri a rámla vagy
kisaía. A ,ló szabadulni akar a klnzó iitések-
töI s ezért kifelé farol Ekkor pedig az
istráng horzsolja a lábát, oldalát és ez
okoz gyötró sérüléseket. A rendórfőtörzs-
ór,mesler tletft az a2 ember, aki megelé-
sednék eay ci,kk megííá§áyal; ó valóban
segltoni akar a szegény állatokon. Ázérl
ielkerestg e íovat szerkesztójét és szak-
értök bevonásával a baj tényleges megsaün:
ietésóre kért §egtisécet, sikerült megnyerni
az ügy megvizsgálására Zirnmerma.nn Ousz-
táv dr. állatbonctani esyqteúi tanársegédet.
aki a íóváros több leltös ítszakaszán meg-
figyelto az állatkínzásnak ezl az okít, an.
nak valódiságáról meggyözódött ós a baj

orvoslása céljábó] az állattenyésztési tnié-
zet ]a§szisztensével, kinek teginkább társya
a szerszámozástan és más szakértókkel is
érintkezésbe lépett. oirnesi vince ggy kis
szerkezetet is teívezett, mely önmúködólog
szabályozná az istráng hosszírsását, A dol-
got úem hagyjuk annyiban.

Ezerme§le. clmü hasznos. kiadványát mi-
napi lapszámával ingyen kúldte szét a ílla-gyar cserkész. yannak az érdekes íosáso,k
között a madárvédelemre hasznos készttmé-
nyek is, ilyenek: a fészekodvak, óninüködó
madáretetők, a madarak karácsonyláia. Az
állatokat klnzó rovarok lésyfosója is az ál-
laivédelmet szolsá!ia. amit cselkészolvasó
elótt felesleges hanssúlyoztli.

l.
L
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HlR§K
Illr8ac kltüntetó§t ért 6cy érdene, c33lké3z.

Gmbgrt. Kormárryzó úr Öföméltó§áEa Dí
Desró ítliklóst. a budapesti kir, ítélőtábla
nyugalombavonuló elnökét, az elsó aszlályú
mályar érdern'kereszttel tüntette ki. Nom min-
dsnti tudja, hogy au örökkó rnosolygó ke-
8yelmts ír isazolt cserkésztiszt. A 2. B" K.
§. cserkészcsapat kismarosi táborában kap-
csolódott elóször bele a cserkésztábor életébe.
*ésöbb a piarista öregcserkészek vezeióJe
lett. Fia, dr Dogró Laios, ki szintén régi cser-
kész, lapunk állandó mtnkatársa, kinek küló-
nösen kü}földi cikkei keltettek nagy leltrlnést.

Adományot a szegedi ..'fal,pas cserkészek"
ré§2ér€, szép szá{ttmal eyülnek. Lesközelebb
beszámolunk a gyfijlés etedmdnyeiről.

A szöyet§ég or§rágs§ lrodalml vándotdl|a.
A szóvetség ,2§ óves jubileuma alkalmáv*l
etsólzben lriírt rrrszágos irodtlmi vándordliat
a veszprémi kegyesr. cimnázium 126, sz, Szt.
Imre-csapata nyeíie. A szép díiat, a szöyet-
ségtól adományozott zászlót, vitéz Temesy
oyóaö orsz. társelnök. a sajtóbizottsás elnöke
adta át nagyszabású ünnepély keretóben a
o§apatnak. |(épünk a csapat pályázatban
résztyevö tagjait mui,atja be az irodalmi ván-
dorzászlóval, dr §zücs lmre Darancsnok kezé-
ben ,,A mi nótáink" c, pályáiat.
. A Gönczö| lrodalml Dúlyázat eredmónye.
Aínint meslítuk l. éví április hó 15_iki §rá-
inunkban, a íelsósallai Gönczöl János nyom-
d*vállalat pályázatot lrt ki ifúsági haiafias
beszédekre. A pélyázatra. amint mc§t éíte-
!§rtgnek bennünket, 25 pítyamű érkezett be.
rnelyek közüI a bírálóbizottsás Bazsó László,(Yeszprém, Szarvasi-út 6). Ózdv Imre,(D;ávagiski), !f'. Kiszely Rezsd i§zesed,
lllíAV-internátus), Kozinszky László (Keszt-
}ely, §zéchenyi.út ll) és A,mirás Oerö (Sze-
ged, Vásárhelyi-sor 2) munkáit találta diesé-
;retre érdemesnek.

Croretábo. beszánotó. A M. L. Cs.-tör l,:hó 20-án (szombat) d. u. 6 órakot a ma8yar-
Iengyel cseretáborróI,beszámoló ünnenélvt
tendez a,_ Magyat Nerxzeti Szövetség dh;tei_
:rnében (Oéza-utca 4.). Előadó: Korompaitoyóaó parancsnak.

,Az ondíödl ő7l, au,, §zt. Álalor c$s. iliú-,*ági ünnepélyt íendezett.

Táll §ltáboí. A lengyel Kárpátokban lekvő
Zakopaneta §t§§apat indul í. év dec ?3-án. Ac
egyheti táboí költsóge hozzávetólegesen 60
pensó. Jelentkezós lrásban a Magyar*Lerr-
cyel C§€íké§zkörnél (Budapest, Nagy §.-utca
6, szám.).

L€így€l nystvtantolyam. Elegendö jelent-
kezó eietéo a íi{. L. Cserkészkör len,§yel
nyelvtantolyamot kezd, decembert{l máíciu§
véséis, ek8rendü nyolvmesterrel. Érdeklődök
trianalr a köt vezetöségénekl

A rtlkortlgeat 2il, zz, llnnyrdl János ctcs.
nagyszabású légoltalmi bemutatójáról és ki-
állltás,árót nóhány sorban már mult számunk-
ban megemlékeztünk. Pontos és lelkes mun-
kájrrk násoknak is példaképül szolgáihat s
ezéri köaöliük kiállltásuk tartalmát.
Ytaszfiíuták a Ézsértilósek b€mutatására i

tlórházi*oxlf;énberégző kéczíilék; Fall eáz'-
táblák : Szacló szekiény€k. Gáz-s€b-csomagoki
Közrég't mentóMda: caat aí-mentólá<la: Yörös-
kererzi meitóláda: 6ratdent6lÁda; Gázvédetrrl
lyóEyrzorek: önmentókéseüék: Gumiruba. 9l-
iákiillarc: lta*vtokos rázálare'; Kistokos gáz-
álarc: Törl6ráncos tázálarc ; 3G.as m. gumi néIF
álart, Repülöf,épeFlen§ó8lelcluek tóblál i 3íl-as
Éázálarc i §átiak, Ráaüó la§tábla; Járőr radló;
Léroltalml íalitáblák: Gázálarc Eettzetek;
Luios szelencemetszetck; ltülöníéle m{iszaki
czei3zámok (ásó, kapa, íej§ze, csákány, íűt{sz,
vedrek rtb. *tb.)

A D€steíz§éb$tl 2E. sz. ,,§z€nl lrtván" §8§í.
kezdeményezésére vlzivezetói tanfolyamkez-
dódött. A tanfolyamra a csepeli, kispesti,
wekerlstelepi és a helyi csapatok tagiai
jelentkeztek" J\{estanuliák a Code-zászló ke-
zelését, a csónai<lajokat, vizinövényeket és
a vlziköelekedés szabályait.

A budapestl t4t, az, Ú|maryrrság cr§*. ta-
nulmányi kirándu!ást rendezett a svábhegyi
Csillasvizsgáló lntézetbe.

Énprl(E§§Éc ÉK
l.ögér úünenél Ééttül

Mdr régebben ís találtalt |el ol,gan
hangűom,pttót, mely a fegawrra §re-
relv*, űnna,h h,angid,t te|,iesen eltún-
tctí. A löués írdngában azonban o,

ilörranét, ha tompóbban ís, ile hall-
ható ptll,t, fuIostandban ülttólag síke-
tült egy osrtrdh mérnöknek ega alvan
lökéletes hangfogót hétztteni, mely a
l,öaésnél, kelgtherett hangot tal,iesen
fueg§züntetl, Ha a taldlmánu a gua-
horlalban beudlik, ígen nagy ielentő-
§ége l,est ha.tonü szcm,pontból.

Ae búnylü lgllcúcz&l
Az ir,ünytú., aagy ilelejtű |elfeúeü-sél a hlnaiahnak, Európtiban az ola-

szoknale tulaidon|tjók. Űiabban töb-
ben azt d$ítidh, hogu a aihíngek aol,.t
tak fe$adezői, kík tndr Szent Istpdn
horúban értettek hezeléséhez. Erért
llolt úherük a haiózás terén, Igy mát
ilO éauel kolumbus kristót előtt el-
iutottak Amerihúba. Érdekes, hoga
hogyan haszndltdk &z í,rdnutűt. A
múgnestűt satldrden beerőslűatték
ega tq,alobozba s Igu e|u tdl, lstzbe
tillttottdk. Az tl,szó failoboz, a mdgneE
köuetkeztében lassan ugu |ordult,
hogy a tü ászak-iléli trdnyba lterül,t.

Egy,nó§sr elöadása e Cserlész E§zp€raútó
l(örben. Érdekes vendéele volt a budapesti
e§zpeíántó cserkészkörnek: Kola Ajayi Nisé-
riábót előadás iartott aírikai cserkészélelé-
ról. Elmondta, hogy nagy becsülete van ha-
záiában a néger cserkésznek, mert a tendór-
§ég munkAiában §egltgnek. különösen arra
volt büszke, hosy ók is rendórslpot használ-
lratnak és a rendórók tisztelegnek nekik.

totter Lalds 86pé§zmérnök, a htres cser-
kész vitorlázórepüló a ll1agyar Métnök és
Epltész Egyleiben .,A magyar mótornélküli
rg,piilés története és lelene" ,clmen előadást
taított.

A tstal 146. sz. §ével §Bc§.,,§zent Oyörgy"
íaja zá§zlóavatási ünnepólyt tartott.

A monorl 92|. gz. §zent úelIért §§c§. a
mult bónapban tartotta c§apatveí§enyét, Az
ótsök nagy lelkesedéssel küzdöttek az elsó-
§óséít. A ver§enyeí attétikai és cserkész-
szá,mok szetepeltek.

Életmgntől. 8gy amerikai árvíelél akad-
tak lelkes emberek, ki.k az emberok biz-
ioí§ágbA ehelyezése után az áIlatokkal is
töíódteJí. Képünk éppen azt a ielonetei í,üu-
tatja bo. mikor két báior enber egy iiedt
kocdt neni ki az életveszétyböl.

Jeltláltát ez ollóa[yarok díátrr&r
mlatt. §zeged város lesutóbbi &özsvútésótl
az egyi.k bizottsági tag 'elóadta, üogy ,egy óv
aIatt a vátos és.a hozzátartozó tanyák §eíté§-
állományának háromrregyedr&ze olüullott. A
sertésvósz elterjedésének ióotra a védó-
oltónyasok drágasága, de hozzál*u| az ál-
latorvosi dljak rnagassága, és az 4 ilagy 

'u-varköltség is, melyet a tanyák távolsáca ésaz utak iárhatatlansága okoz, A bajok or-
voslásáért a *ormányhoz iordultak.

Au embo. tó, mert §z9?ctl az állatot. Ezená §tme! lrt Székely Tibor szines helyszlni
tudó§ltá§t ecy á}latkere§tedé§ állatairót. A
kirtkat e|őit áJlandóan sok ember ell és gvö-
_ny__ö!lel bámulja egy majoín mókáit, tekn-ös-
békák és madarak érdekes életnyivánulásait.
Az ember jó, mert szereti ai liiitötl---"---"-

Takarékos €§erké§z

Turán-cipőt használt
ffi €serkélzmunke.

1tarándulÁ- éa
bórbéléssel, békanyelwel t|,_ p.tct

§Ji&W:ij;§§i,r"Tíf Lr$;
bőrbéléssel, goJserer varrással 2{.- p-tol

Mlndcn §porthoz Turíl§b§!

-

lfi. TERNÓczrY JÁNos
BuDAPÉ§T, PoDMANlczKY u. a,

Címro ütyeJni ! Tclcíón: 1-223-53
Vldéki rcndclrást tyorn$ sdllltunk.

w

:§qqan braaefi cirx, U"ilníáü,,?
Ugy-e hasznos kl§ könyvecske ? Miért adta a Magyar Cserkész l Mert szeret
Ot. Olvassátok, ter|csszétek § nyerletek mlnél több hívet a lapnak. Ha minden
szerez, akkor évent€ nem €gy, de két ilyen könyvecskét adhatnánk minden

benneteket. szeressétek ti ir
cserkész még egy előfizetőt

előfizet6nek.
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rjiletií gűrrOái
TlTKos szrRKEszrősÉcl

... hogy a i}lagyar §serkétz a hollandiai
]l&$bofeerót elkészült s a lap dlaDozltív §olv-
zata baráielíük rendolk*zésére átl. lla az
:lgény|é§ek ütköznek, el§őbb§ége annat a csa.
patnak Ym, meIy x6g"u65 példánvszámban

'lzet 
elö * jllagyar €serlrószre,

... hogy közellövőben §zlnüadon- és szn.'badbaí otöadható tzfildarabot közül a Ma.
cyar Gserkósz, metyüek előadást losát i§
.rne83zerezte, n lapot meglelels arányban lá.
,íeló §saDatok réezát*,

... hoxy lnptnk munkntársa, llalduczky
"Tlboí, klíck íevól abe§§rírrlal clkkelböl ls.
-nfi§í|ük, §an*halbrrr telepedeit t§. Vlrászó
:zöldségírr.mlát azonban a vlszonyok {mond.
:tatnl háborúg ylnzonyot} atnkfl|ása lolylán
kénytelen vo|t leladnl" Távozága §anghalbó|
,elég .,csa*tanó§" Yoli, autolru§záüá §fánát r*.

Magyar 3yártmány l

HlR§zolcÁlnrl JEL§NTI :

pült. ;nCs|8a" baíátrnk szerenc§é§*l sórtellen
fisradt.

... hosy sok kedves levclet kap üáp,11o
rrtún a §zerk6§ztő*óg, melyben olvasóink sze*
rgtetükröl btztosítlák a lapot. Blzony tól e;ll
olvasrl. hosí, ml letgzetl, ml okl}rolt
öfömet,

... hocy már kezdlk §zednl ü lap úl, vldánn
c§erké§zfegónyét" §lmel tlro}. §ueíz{rle:
tltok. l|lu*ztrátcrn; tltok. Most csak annyli
áru|unk el, hogy klnalak ás lapánok lg szers-
p§lnek beníe, de a vécén mlnden békósen
óldódlk mpg.

.. " hogy §uámo§ barát§ág szövődött a |am-
botoen. Ennek syüríölc§§ nagyarányú levc-
lezó* ér lény}épesere alaklában mo§t érll,
Amlnl elegendö atyag gyüllk örreo, lsmer-
t§tlük.

. " . hogy Baden Powel érdekcs clkksoroea-
tot yezetelt be előszóval a kanadal lovl*.
§§pídörók §|etéröl. §gy-esy étd9k€§ebb 1öí-
tÉlretet közölnl logunk e k€mény loíény*t
é|etéből, kl}§t Bt-Bi tolplg c*orké*i§mb§ret*
nek taít,

... ho8y lapunk olvatólnak rzÉ|es törébeíl
megnyllvánnló óhslónsk eleget téve, *ak*-
íovatot kezdr molynek vozetósére n9m§§8k
magyaf, banom vllágvl§zonylatban t3 el§ö-
rendü emb§rt 3l!§rűlt mggnyornl.

... hosy a gr|tóblzoitság ío8lalkozott e
l}latyar cserkész llünor§rágl lnzacbslágz é*
ncdveyadú§, expedlcló|ável s elvben lóvá.
hagyta, hogy az erped|cló egy. yegy két h€-
|yéte az exped|cíó cseíkószllilt l§ a|vl8y§ü,
A szerto§ztő§ó* klváncslan várla, lgnnc-e
me8felelö §zámú lelenttetö, }ltből a Yáli§z-
iágt meg lohet olteül.

müvei * |ó rádión -
élmóny a zenebarát
§zámára. Figyelje meg

a 8&r.OR|ON-RAD|O
hangját gzimlónikus
uenekári közvetitésnél l

§nlot
§rfln' GM(! oriqo |f,§|nn|n{{n{

,ft
, ..D(íE,

]

{t

uzEN Au M. C§.
,ll1unkatársalnk !

l. Minden küldern*nyre lrjáiok rá neveto-
{<et" cí,rneteket,

2. Minden cikket, verset irjunk külön-külön
paüroson, (űsy serít kerü!hetnek cgyszeírc
köalésrol)

3. §sak az egyik oldalára íriunk a papiros-
nak!

ll. 6., Pécg. (Ezermesierkönyv,) Gratu-
l{ló .leveled ,hálásan köszönjük. Dícséró leve-
;led mellett nasy örönrmel veitük észrevéte-
leid is. A ,,,tlorogszorító biztosltót{lvel"
ténylec telesen felesleges, s iélreértésből ke-
rillt a könyvbe olyan fornábarr, ahogv ott
tatálható. Tulaidonképpen műlésy ráerósíté-
séröl van §zó, mert ,ennél igen jó hasznát
vesszük annak, ha a horog ,,stabilan" áll. A
pecsétnyomót pedis ténylec úgy, ahogy me*-
enrlrtetted, 

- elsósorban fínomszemcséjü ke-
mény radírból lehet a legszebben elkészí-
teni. * llamm §ándor. Fólünk, hogy a mu-
tatvány tú'lságosan ismert. - D. ,ilt. B. A
stó-ügyben lcözölje efmét. * llolló lstván.
A régi lapokat nem hirdethetjük nteg, olyan
sok igény érkezik. * A Nyárl pálvázat ki
Dem adott díjait azért nem adtuk ki, mivel
a pályázatok üelyezése ne,ín érte el a klvánt
mértéket.

Orosz. A §z. Wladimir c§erkészc§apat tag-
-,iai csak Nansen-útlevéllei ellátott hontalan
oroszok lehetnek.

Légoltalmi Liga
A közelmultban megtartott minisztertaná*s

elhatározta a Légoltolmi Liga messzervezé-
sót. A Lísa igazsatójává petró§zy lstván
rty. repülöezredest, fötitkárává pedi§ Taes-
dale ottó tílzoltóiöparancsnokot nevezte ki.

A Lécoltalmi Lísa társadalrni alakulat,
amely szigorúdn politikamente§en irányltia
a lakosság önvédelnrét repülőtámadások el-
,!En. E célból a takosságot felvilágosItia, a
házakon belül végzendő lésoltal,mi munkála-
tokat meg§zervezi és vezeti. E rnurrka fontos
része a padlások lomtalanítása, továbbá lés-
oltalmi szempontból való berendezóse, vala-
rnint a pincék bedülés-, bombaszilánk- és
gázbizios óvó,helyekké való átalakítása és
berendezése sib.

Mind e munká}atok vógzésóre a Llga a
nem hadkötelezettekből, valamint önként ie-
lenikezőkból mirrden házon belül házi lés-
oltalmi örséset §u€fvez. Ennek tasjai nök is
lehelnek Az épületek légoltalni őrsései az
épületekben seüksé§essé váló tűzoltó-,
mentő-, elsöserély-, e§y§zerflbb müszaki és
gázvédelmi munkálatok végzésére hivaiot-
tak. ,tlogy az őrsó§ már békeidöben a szük-
séces elökészületeket megtehesse és mun-
kája eredményeképen mlnden ház kellöen feh
készülhessen, a Lésoltalrni Lísa ininden ház-
ban egy ráiermetl eré|yes e§ydnt a házi
lésoltalmi órség parancsnokául jelöl ki ós az

őrség minden tagját íeladata teljesltésóben
alaposan kioktatia.

A Lélr*ltalmi Líga további ieladata, hagy
az önvéde}em szii'kségessógót a társadalont
l*gszólesebb,kórpiben propatália.

A l4goltalmi Ligára hárrri a.z a ieladat is.
.hcrgy az összlakossligot ielvilágtrsitsa és az
általános tudnivalókra kioktassa,

f, munka vé§zósére a [-íga a §udapesien
székeló Orseágos §inökségen kívül a Buda-
pesti F'ticsoportra ós 7 LlBa {erületre tago-
zódik. Ezek terii}ete a bouvéd vegyesdandá-
rok terülatóvel azonos, 'l'ermészetesen min.
den e§yes lrrkójának is hazalias kötelessége
hogy a lerrövidebh idón belül llg*csopoti
múködj€k,

A rnár rrktóber havában megalakult Lé§-
oltalmi Lísa elökészítö munkáit petróczy ny.
re§ülőezredes elnöklete alatt elökészitö bi-
zottság végzi. Círne: Budapest, IV" Ktlssuth
Laios.utca 14.

A Lísa nem a ta§ok gyüitésé'rren lát'ia iel.
adatának íöcélját, hanem abban, htrgy az or-
szág összlakossását világnézeli és politikai
hovatartozandóságra való tekintet né}kül ön-
védelemre serkeRtse és ezt megszervezz§
És vezesse. Minden hatóság, de hazánk min-
den g§es lakójának is hazaiias klitele§§á§e
tehát, hosy a Lóxoltalmi Llsát önzetleí é§
ínagasztO§ célkitiizésében minderr tekintetben
a l*gmesszeirbmenóen támngassa,
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őszi rrasárrrap a cserlsészparlrleall
Rászállt ae ősz a hárshegyi §serkész-

parkra,
Reg§el borult volt az idó. §firü iehér köd

száli,t le a völgyekbe. Minden inélyedé§i
ínegtö|tntt az átláthatailan íe,hér pára,

A kitáiópadtól, ahonnan máskor györryörü
kilátás nyílik a város ós a környező hegyek
{elé, most az átláthatatlan ködfáiyol miatt
semrnit sern látni. Néha az enyhe szelló szót-
lebbenti kissó a íehé.r ködlüssönyt, .s akkor
cgy álomváros etmosódott kölvona!.ait 6ejti
az embe,r a távol homályban.

Egy órávai &ésöbb újra a kilátópad kör-
ayékón járok. Felszállt már a köd. kisütött
a nap. Az őszi nap aranykéváie csillog'a
lrödtö;l nedves öszi ialeveleke*, a házak vlz-
párás tetején. Olyan a környók. mintha hosz-
szú, mámoros ál,mából most ébredne íei a
tagyogó napsütésre.

Az erdő iái pedig színszépsógversenyt íen-
deznek a nap§ütés ragyogó fényhatásánáh
Á fenyók komor, sótétzöld színétól kezdve
az ak*c halványzöld levelein, a vadgeszte-
nye világossárga szl*én és a juhar barnás
színezetli levelein á1 e§ész a kórislevelelr
bordóvörös szinéig, a szlnek minden árnya-
lata résztvesz ezen a szépsógversenyen. A
színek pornpája tobzódik a nap íónylö ragyo-
gásában. Nincs az az e!íogl|atlan tríró, aki
el turlná dönteni, hogy a sok színárnya}atból
melyik a legszehb.

§gy-egy kisebb szélíúvás jön. Mesrázkód-
nak a színes levelek. Közülök esyik-másik

íáradt. rkimerült lebesés után lassau leeresz-
kedik a földre. Társai bánatosat nóznek a
lehullott testvár után. A lecsapódott ködpáre
képében egy könnycsepp jelenik meg a bú,
suló iestvér napsütötte, sárguló arcán. §gy
úiabb légáramlás s már a könnyesszernű is
lengedezik a iöld íelé.

Ósz van. A gazdag szlnpompájú elhalt ts-'velek .lassú" fáradt .lebeséssel hullanak a
íöldre.

A tgr,rnészet rnúlá§a mellett a lü,ktet6 3let
zaja hallatseik a §serkészpark kapuja {elól.

A budapesti cserkészkerültt ma rendezi
ószi örsvezetői napját a Cserkészparkban.
}íivat*los elfs a2 ,órsvezetői munkanapra a
,ketület minden tényleges órsvezetóje. De
csak a csapatok ogyrésze küldte ki ide fiatal
vezetóit. I§y is összegyülekeztek 110-en.

Az érkezöket raiokba, órsökbe osztják a
kaplban És megindul a munka a ttÖK
tisztlei és öísvezelői vezetésével. El6ször tá-
bort építenek a rajok. lllajd vitéz. solymossy
Ulászló és Velősy Béla érdekes, sok gyakor-
lati ismerethez kapcsolódó eIőadá§át haltcat-
ják vógig nagy é,lvezettel. Az ebéd utáni szü-
,letet nóta, tanulás, rendgyakorlatok, írásbeli
munka követik. sok hasznos és érdekes elö-
adás és gyakorlat tölti ki a nap programját.

Aki résztvett ezxt az órsvezetöi napon,
sok új ölletet. úi indítékot kapott a tél,i őrsi
munka programjána,k összeáltltásá,hoz.

I)g Elérkezett a bírcsúás ideie.

A Járrosüesy ,nögött lenyucodotl a sap. A
ieketerigó beleiáradt egésznapos bokrok kö-
zötti ugrándozásba. A meleg íap§üté§ben,
iátszadozó tnókus iólakottan húzódik a húvös
éjszaka elól puhára párnázott odujába. Eláll
az eddigi gyenge légáramlás ís, a levelek
mozddlatlanok. Most csak- ritkán hu!,|ik esy-
egy a löldre.

, ,Megnépesedik a ílárshegyi-út. Daloló, vi-
dám cserkészcsoportok menn'ek a város leló.

Csend lesz a park épületében is. Csak az
egyik szoba világos. A HÖK tisztiei ott tár-
8ya§ák a iavasz programját: a húsvéti őrs-
vezetöi tábot terveit. llyen&or készül a
cserkészparkban a tavasz píogramia"

késó este, van, amikor a parancsnoksá§i
megbeszélós is beiejezödik.

A parkra r6szál|!, az ószi éjszaka lehellete.

A Jánoshegyen kigyultadtak az Erzsébet_
kilátó vilásttólámpái. ,A sötét éjszakában úsy
tfinik fel ez a magasan {elettünk levő fény,
mintha gyerekkorunk tír,ndérmeséível elvará-
z§olt ka§télyát tátnók a lelhök közt lebegni.

Légáramlás fut át a park iái közt. Ecy-
másnak csapódnak a leveleiktöl megfo§ztott
kopaszodó áeak, A löldröl fölkap a szél egy
csomó száráz levelet.

Az erdőból a kuvik huhogásának vissz-
haac,lál hozza a szél. A mókus més lobban
összehúzódik szélvédett meleg oalujában,

Ránehezedett a Cseíkészparkra az ósz hi-
deg leiellete.

{,,Jarnboree" eikkünk folytatása a 10. oldalról.)
De nézzétek c§ak, itt jön Job Kristoforson, legkisebb

barátom a holland táborban. ó is, akár a legtöbb német-
alföldi c§€rké§z, mindig mosolygó, jókedvü és állandóan
vicceken töri a fejét, Szenvedólyesen gyüjti prospektusain-
kat és azok kőzé tartozik, akik, tökmag-létükre, elsőnek ta-
,nulták meg töIünk a karikás forgatását, Az első győzelmet
egyóbként a karikás hozta meg nekünk. Job Kristoforson és
társai most csikósok §zeretnének lenni" Kars paranc§nok, aki
itt jön üdvözölni minket, állandóan kedves látogatónk.
Magas, sovány férfi, mindig mosolyog, nagyon köivetlen
velünk. Tegnap is egész doboz bélyeget hozott a fiúknak, de
lrcm azéft, hogy cseréljen, hanem hogy ajándékozzon. Maga
}öré gyüjtötte a fiúkat és kiadta a jelszót, hogy nótázni
kell, A hollandok mindenféle botmutatványt végeztek, majd
eldanolták a Van heje hola kezdetú vidám indulót, amely
mo§t a magyar tábor legnépszerúbb dalai közé ,tartozik. Mi
pedig a Hajmási Péter, Hajmási Pállal feleltünk, amit Kars
paranc§nok vezénylete mcllett holland barátaink is igye_
}eztek megtanulni. Bzután jött a ,,nag,y §uáml," Zákanyi
Feri bá' elóhúzta a karikást. Megtisztult a kör, a magyar
íiú pörgetni kezdte az o§tort, rneghrlzta, majd visszarán-
1otta és nagyot c§aitant a csikós §zer§zám.

._ Ejha! _ kiáltották a hollandok,
Kars parancsnok jókedvüen a középre ugrott ós elkérte

a karikást. Előbb komoly §zemrevételezést tartott, nézegette
a nyelet, latolgatta a síllyt és amikor már trilságosan is köve-
telőző volt a huj_huj-hajrá, nagyot sóhajtott és nekivágott.
Az ostor bizony nem pattant, de a holland táborparancsnok
arcán máris ott vo,lt a vörö§ csík. Rossz helyre talált a csat-
tanó! .. . Feri bá' yisszavette az ördöngős szcrszámot, kiállt
,a középre és vagy hárorn percig pattogtatta jobbra-balra,
}rogy ámuljanak az idcgenck:

- Ejha!
De minden csoda három napig tart: Kars parancsnok

ós Job Kristoforson már kitúnően forgatja a karil<ást. A mi
kedves Fetterünk is beleszagolt ebbe a tudományba é§ rno§t

már ö magyatázza honfitársainak, mi a ltarikás titka és
bogyan kell készíteni. (Fakanálra erösített kötél - már ka-
rikásnak számít náluk!) Egyébként ismerkedjetek meg a mi
kedves, nagyon derék és nagyon szolgálatkész fettereinkkel
(tolmácsainlkal), ketten vannák és igyekeznek szolgálatunkra
állni. Az egyik valóiában magyar gyerek, néhány évvel ez-
tlőtt került ki Hollandiába és most boldog, ho5y közöttünk
lehet. A másik egy nagyon jókötésü vízicserkész, aki esak
konyít németül, de szívcsen közvetlt kézzel-lábbal, ha más-
kéoben nem megy, Sátra itt áll az ebédlóasztal mellett. Köny-
ny'e'n szétszeahei'ő * még könnyebben vihető rovef§átor,
amelynek, úgylátszik, c§ak egy hibája van: ttllságo§an ho§z-
szú bozzá a fetter és hajnal felé mindig kikandikál a lába!...

Dc ne haragudiatok, befe iezem a mai naplót, mert dél-
után jönnek a frollándiai ma§7arok és fel kéll készülnünk
a látogatásra

§meleteg sátor
(Eördögh 8. íelu.J
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ltilE§rrRsÉcn§ fi/ N Gt e.r,Ész.Eí( tcÉs zrr É§E
Köztudomású, hogv az összes hangyafajták társasá- rajzs_zeggel felu6sítJtik. Ezután a paplrlapra a keret nagy-

gokat, államokat alkotnalr. A hangyaállam rendszeresen ságához mérteb két vagy több 9x12 cm nagyságú
tagozott, vagyis több, külöuböző te§talkatíl é§ tulqidon§ágú üveglemezt helyezünk (elhasznált íényképlemozek) egy-
slakból áll. Ezek a hímgk, nóstények és írurrkások. Utóbbiak, mástól és a kerot 3 szélétől 1-_1 cm_nyi távolságra ; a ksrgt
melyok a nőstónyeknek ogy büonyos íojlődési fokát képe- negyedik, keskeny oldalán 4.-i cm-nyl távolságot ha8yun&.
zik, alkotják a boly ra6y állam zőmét, eltentétben az ivar_ (3 ábra) Ha ez mind InegvaB, ráöntjük a nep túl§ágo§gtl
állatokkal, melyek aránylag igen kis számbau és csak meg- t .
határozottidöbentalá,rlíatóikábotyb"r,. : |r_-.lT-__l l

ailatol(K&l, metyel( aranylr8 r8en kt§ számDaü €§ csal( mo8-
határozott idöben talá,rlíatóik á botyb"r,. : | ;-1 T -__l

Ezenjellegzetességbenalegtöbbbolyegyezik,azes/€§ ll ll ll l
íaiokon bglül azonban szokásaik, kutt(rrájuk §t§. igen el- nr^ j ! l i l l ltérőktebel.nek. il li ll l

Vannak igen egyszerű,_ alac_sgny müveltségú fajok, de l L*J l l l l

térÖklebetl"f",rurrr""rű,alacsonymüveltségúfajok,de 
ll ll ll i l

vannak oly magas műveltségúek ls, melyek bámulatos ,' L-
állami berendezéssel élnek s a megíigyelót szinto önkény_ i; -- l t l í

telentiü is az emberi tulqidonságokká való összehasonií- l

tásra csábítják. Láth;t""li, ari"ttunye.rio, tJ.te.a.uao, _ |t' 9 ,'- { -1- 9 - ,l -
vadász, rabszolgatartó, §zövet§égeket kötó stb. stb. han- bíg gtpsztejet 3 crnrnyl ma8a§§á8ig. Vigyáani }ell, bog/ az

Aki a hangyák életének titokzatosságaiba óhajt be_ lárdulni hagyjuk' és azután a }eretet óvatosan széjjelszed_
tekintést nyerni,-annak ezekkel az áüatokkal els6soiban a Jtik, a gip§ztömböt megfordíi.juk s az odatapadt paplrtót
saabad természetben kell megismerkednl. Minthogy ezon- megtisztítjuk. Ha fakerettel körülkeretezett lé§zkot (Rösz-
ban ez nem bindóg lehetséges, részlnt ae idöjfuás viszon_ ler-féle formikáriumot) akarunk, a}rkor a íakeretet.gondo-
tagságai, részint az eltltez szükséges idő htánya mlatt, de sabb és erősebb kivitelben készítJük eI, ügyelni kell azonban
tőleg azért, mert ez€n rendkívül érdekes állatok élete a arra, hogy a íakeret belsö oldala ne legyen gyalult, amiáItal
szabadban levő bolyokban nem íigyelhető meg kellöképpen, a gipsz tapadását előseg{tj&. Ezután az üvegle-
kénytelen a megílgyelő állatainirk műíészket késlíteni. mezeket a még lágy gipszből óvatosan kiemelJiik s e8y
De az ilyen fészekben eredményes me5ítgyoléseket csak réset, mely a kerettű a legtávol'abb, Van, fészeknek, a többtt
ákkor vógeáetünk, hi , a fészekben 

- XtatynOt is tar- klíutónak mélyítjük ki, olymódon azonban,. hogy az üveg-
tunk, mert különben az áttelepített hangyák rövid litő .lemezeknek kb. 5 mm-es íekvé§t hagyunk. Cétszerű tehát
eltolte után életkedv néIkül, a valóságnatc meg nem felelően 

- 
zsebkéssel elóbb az üveg szélétől kb. 5 mm-nyíre a gipszet

fognak viselkedni. - bevágni, nehogy a kivésésnél a glpsz megrepedjen és oLt az
Sok kísérletezés és gyakorlat eredményezte a legjobban állatok a szabadba tuthassanak. (4. és 5. ábra) A kiméIyítés

gyákat.

megfelel6 gtpszfészkeket, melyet a tudományos kutatók ls
használnak.

ElsönÖk egy egészen gyengén ö§§ze§zösezett léckeretet
tészítünk, melynek belméretű nagysága a tervezett fészek
nagyságával azono§ (1; árbra). E6y síma asztallapra egy

1npírlapot teszünk. A papírra ráhelyezziik a keretet írgy,
bo5y a papír mirid a né'gy oldalon e keretból kiáttjon
{2. ábra). A kiáltó papírt a keret külső részére íelhaitjuk és

üveg közbdn el ne csírrszé.}. A glpszet kb: 15*20 porcig szi-

l;-1 í} 11 J- 11

i*| J,, l---l, l _-l y, 
1

ls az állatok nagyságátót íügg, mellyel arányban kell hogy
legyen vagyls 5*15 mm.-lg terjed. Az így keletkezett
ktmélyített részokeL óvatosan átíírrva, egymással összeköt-
jük, gondosan kitisztítjuk, az üve8eket visszahelyezzük és a
íészek már készen is volna. (6. ábra.) Azon a belyen, abol

--uí--_l,f*-.5.""--;tlT
. i t t ] lj t t_I u']

|*.+ _ 

- -.]+
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{*5 cm van a tömb szélétóI, egy 15-20 mm-es móly
csatornát vájuttk ki, mely vízc§atornául íog szolgáIni, mert
_ebbe vilet öntve, pótolfuk az elpárolgott 1ízmónnyiséget,
hogy a íéslek bddvessége áIlandó iegyen. Ha a fészei keizí-
tésével ldátg e§utottunk, az egynÁpi száradás után már
,rüzernképes". 'Akl azonban tökéletesen 'akar dolgoznl, a
íéod<et nagy bádogburkolettal látja el, melynelr feliő része
levebetó és a klíutók íelett nem takarja el alombot. Ezáltal
1p+9l8{8 lehet6sége csökkenni íog s agipsznem piszkol.
(Szabó-Patay-íéle f ormikárlum.)

Aki nem híve a §lpsszel való pepecselésnek, az csinálbat
íából is !9sry:e\ mely a következöképpen készíthető el. Egy
alul és íelül bemélyítéssel ellátott (fatcolt) téckeretet késii-
tünk, tnelynek íenekérg üveglemeá erósítünk. Tanácsos az
üveglbmoz és a fa közötti részt vattával tömítenl, egyrészt
a seellózés elősegítésére, másré§zt az állatok elszökésónek
nleggátlására. Az üveglomezt azután egy:faléccel vagy
glttol erósítltlk íel. A keretbe elhelyezziü a kiíírrt elválasetó
íqlalnt, melyek€t termésaetesen a fészek belméretl maga§-
ságában kell készítdnünk; A,íelsörészt két üvoglemeázel
takarJuk le. i

Eggyel a klíutó részt, bgy másikkal a íészekrészt.
}.elül ts vattát alkalmazunk. Az llyen módon készüt fószek-
nek az előbbivel szemben az az olónye, hogy alulról is'meg-
ltlyelhetó, könnyebb, penészeilés nein anlái elő; hátrányi:
a neilvesség hiánya, és hog} anyagát, a fát, sok halrgyáíaJ
átrágta és így hamaro§an ha§znavehetetlen lesz. A nedves-
sóg_ htányát ezekben a íészkekben rigy pótolJuk, h'ogy egy
tálkában vtzes szlvacsot vagy Vattát hólyezünk el. Egy{iii-
ként minden teklntotben írgy Járunk el, mint a gipsáésikek-
nél.

A íészekrészt állandóan el§ötétítvo tartjuk," a küutók
pedig állandóan világosak és azok egyikében helyezztik el egy
kls óraüvegen'vagy hasonló kls lemezen az é|elmet. Az
élelem is mlndég aszerlnt változlk, amit az állatok táp|álóka
.megkíván. Ha nem ismerjük állhtunk ebbeli szükségletét,

tegyünk a tálkába egy kts fethígított mézet, mert eá mind-
annyian lgen szorotlk, kerüljük azonban a gyor§an rothadó
és penészesedést okozó élelem adagolását"- A íenti módon késziiüt műíészekben akár éveken át
tarthatiuk álletalnkat és azok bizonyára sok érilekes és
ismeretlen tulajdbh§águket íogjálr a szemlélő olé tárni.
ügyelni csak arra kell, hogy a fészek el§ötétített része állar
dóán gyengén nedves legyen, de ennek dacára penészese.dés
ne tépiődtressen. Akinek pedig ezenkívül valbmiben ta-
nácsrá vagy segítsógre van szüksége, annak bármikor szÉ
vesen á}lok rendelkezésére. (Baross Gábor telep, Pest
megye.)- Hátra van még a íészek benépesltésének kérdése. Ha
kevés szám(r állatunk van, Iegegyszerübb az egészeL egy
Eyors mozdulattal a kifutóba öntenl é§ azt gyor§an leíednl.
iÜ atIatok maguktól is'gyorsan a §ötét és nedves íészekrészbe
íognak költözni és ott borendezkednl. Nem olyan egyszerú
azónlan a dolog, ha ,,zsákra való" anyagunk van bábokkal,
petékkel és' íészekanyaggal (földdel stb.). Trkkor legcél,-szerűbben ügy járunk el, ha a zsákot,, dobozt vdgy más
edén5rt,' melyben' az állatok va|tlrak, egy üvsb9§ő i §dgít-
ségével kötjük ö§§ze, az erre a célra kilyukasatott klíutóval,
ngyhogy a hangyák csak a íészek és az odén} stb, között
tudjanak közlekedni. Ha a zsákot melegnek és kl'szádtásnak
tes§ziiü ki, az állatok hamarosan átvándorolnak a neklk
lcen kedvező sötét és nedves íészekrészbe. Az áthurcolkodás
látványosság és órákhosszat íigyethet6 meg anélkül, hosy
az ember megunná. Ha ez mo§történt, az edóuyt lekap-
csolju_k, a nyílást vattával vagy dugóval elzárjuk és azutáu
egy egész boly tltokzatbs belső életét figyelhetjiü meg.-- VegUt még megjegyzem, hogy nem kár azért a kls
íáradságért, meltyel fészkeinket elkészítjük. Sok öröm és
kedves meglepetésben lesz részünk § tán mé8 so\at is tanul_
hatulrk anelliüt; hogy a íészek kezelése napi két percnél
több időt rabolna el tőlünk.

kell'emes szórakbzást í Rüszler Púl
lUü!YÚtTrYt! r íttr!UUútatí íttttlllJ-r
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a nŰ KlJTva
Nagyon tgénytelen kts házikó a Tisza partján. §bben

élL az öreg Bokor Bénl halász. Mogorva, zsugori, szertelen
embernek tartották, pedig nem volt ilyen, csak magába
zárkózva hordta a nagy keresztet, mit a sors a vállára tett.
Eltemette drága jó feleségét, íiatat lányát s kedvencét, a
legkisebb gyerekét, Petikét, aki belefulladt a Tiszába.
Idősebb fia Amerikában élt családjával, csak igen ritkán
tött levél tóle, akkor is csak panaszokról írt; ott kinn sincs
gyöngyélet, a hat gyerek ellátása megfoszltett munkát s
lemondást igényel ; haza ts lön egy§zer csak, amint lesz
írttköltsége s itthon marad. Bokor bácsi egyedül élt, azaz
másodmagával ; volt egy igen kedves sárgafoltos fehér-
szőrú kutyáia ; ,Pajtásnak nevezte €l, mert valóban
azvo|í, hű pajtás, megbízható, jó barát. Szerette is nagyon
kutyáját az öreg Bokor. A kutya nem szerette a nyers halat,
gázdára a legíínomabb, legdrágább halat i§ megsütötte
nekl; 6 maga hagymán, zöldpaprlkán, szalonnán; kenyéren
élt, a halakat eladta s az árát íélrerakosgatta egy pléh_
dobozba, hogy ha az amerlkai.íia hazaiön nekl adja. Tud-
ták a környéken, hogy az öreg még a szájától is (de nem a
kutyájától) megvonja a íalatot, csalrhogy mlnél több pénze
egyen. Egyszer egy holdas éjjelenrrlt, vöröshaj{r álarcos kö-
zeleg a kis házikóhoz s vésövel feszegetni kezdte annak
aitaját. Pajtás *. ki gazdáJa ejtaja elött íekütlt, íelneszelt
a zalra, nekíugrott s élet-halálharc íejlódött ki köztük.
Irtózatos volt a k{izdelem, harapták, marták egymást;
hol egylk volt íelül, hol a másik; végüt a rabló lihegve,
rrtinden ereJét összeszedve íelkapta a íáradt, lankadt kutyát
s a íalhoz vágta. Szegény Pajtás, összetört koponyával,
eltörött lábakkal terült el a íöIdön, de még volt annyi
élet bonno, bogy odakapott a rabló bokájához s átharapta.

A seb irtózatosan vérzett. Míg a küzdelem folyt, Bokor
bácsi kimászott az ablakon, felkiabálta a parton távolabb
alvó halászokat. A rablót elfogták, de Pajtás kiszenvedett.
A história nern lenne telJes, ha a továbbiakat el nem mon,
danám. Bokor bácsi egy barátlával kikészíttette Paitás
b6rét s ó maga puha szénával kitömte. Sehogy se tudott
végkép megválni egyetlen hű barátjától. Odaállította egy
sarokba a kitömött kutyát, hogy mindig láthassa. Multak
az évek, Bokor bácsit megfogta a betegség, ágynak dólt,
nem volt senkiie, Érezte, hogy végórái közelegnek. Egy
dobozba összegyüjtött pénzét beletette a kitömött kutya
hasába, pár kis szeggel összeillesztette a rést. Egy esto
elvánszorgott egy kalen<láriumért, mely a polcón állt, ki-
tépett belóle egy üres lapot s reszketó kezeivel valami ren-
delkezésíélét akart irni, de csak ennyit tudott: ,,Édes tiam,
mivel a kutyám mentette meg vagyonomat. . ." Tovább
nem bírte, reggelre nreghalt.

A községi hatóság |eaátta a házat s értesítette az
Amerikában éló fiút;;

Jó néhány hónap mulva meg is jött, elolvasta az öreg
által írott pár szót, de bizony pénzt nem talált. Nem vo}t
rossz ember a íiatal Bokor, de hogy keresése hiábavaló vo lt
megpillantotta a sarokban a kitömött kutyát s éktelen
dühbe gurult: ,,Áíkozott ebc, hova tettétek a pénzt ?" *
így kiáltott s íöldhöz vágta a kitömött kutyát. Erre a lazán
beillesztett pár szög kihullt s kiesett a ládika, telejsok-sok
pénzze|,

Lám, a hű kutya még halálában is használni tud az
embernek.

Szeressétek az állatokat, mert akfuMny§zoT jobb bará-
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tot nyerünk bennúk az embereknél. Bóldy Dónos
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a Crcrkészsrövotség rzorz6déses táboroást blztosító lntózotónól; a

MAGvAR Éler És rÁnepÉr uzro§lrÓ lNTÉzETNÉt,
hol a cserkógek ftyét a legnagyobb szeretettc_l lntézlk. A anulmányl.rcgélyblzto§ít&nak feltétglrlr6l mlnden érdckl§.
d6nok kéraóg3cl rd íelvllágorít{rt a Mejyar Élet ér |óndók BlrtÖrftó lirtózct m. lz. Budapest, Vl,Andrásryrtt8

Fríl|r,, lcéseruÍ'rlrn.lr tel g íér7 m,ad'őreűeté§re
Kgmény leszatél, fiúk l Ez csak mende-monda. Nem,

ílúk. Én, akl már {vtizedek óta foglalkozom madárvéde-
,lemmel, akl most is reggelenként klállok a kis tanyám kapu-
Jába és távcsővel nózem a madarak víg lakmározását, olyan
me6ftgyelést tett€m az idén, amllyent már nagyon régen
nem. BáT lnldden zöldül még Jobbadáu és a termé-
§zet mo§t veszi fel szép plros őszi köntösét, bíborba öltöz-
nek a b(rcs{rzó levelek, bár még nagyon sok elbséget találnak
a mad'hrak, mdgismár csapatostul járjáka gyümötc§ö§öket
.s ktilönböző cinegék és más madarak, sőt a harkályok is
megjelentek és ácsolnak már nagy hévvel. Már járjá} a
madarak a gyümölcsfák&t é§ szedegetik vígan a résekben
1évő petéket. Hát az idén nagy tisztogatás lesz a syümöl-
tsösökben, de,nagy lesz az. élelemhiány is, ha nem gondos-
kodunk előre. E napokban kocsisom azt kérdi mosolyögva,
.hát minek.már mbsl etetni a madarakat, hiw még igen
:sokat találnak künn mindenfélét, hisz ették már a napra-
.íorgó tányérjaimat, Ie is szedettem hamar. Hát minek
,etetnl ? T,gaz, nem kell nagyon etethi, de ma már rend-
;§zere§en kell etethi, naponta kétszer. Nem szabad, hogy a
.madarak által megszokott időben üres legyen az etetö.
,Elmaradnak, elmennek máshová', atrol találnak val'amit.
.Most kell már etetni, hogy odaszokjanak és csalogassák
,egymást. Mert csalogatják e§ymást. Tessék csak kellő táv_
latban felállní az etető táján, amint az első jön,,az szól a többi-
nek és mintha egy riaoókészültség volna, pillanatbk alatt
ott teremnek. En, egy_két napig reggel kettőt figyeltem
meg és harmadnap lnár heten voltak a gonoszok, íno§t m€g
már nem tudom megszámlálni. Annyi tény, elfoglalták az
etetót, kiszedték már az avas öókat. Reggel 7-kor már

tóleggelt íüttyentene}, sőt a szemtelenek rnost már reggel
?-kor az ablakom elótt áiló nagy íügebokorra is rfuepiiinik
és kó§tolgatják unokálm íUsétt. iga{ nem tesznek soÍr ká"t,
mert unokálm csak a íélig éretleneket hagyták meg, a többit
illetól_eg ők is cinegét játszottak. Hát jönnek nagy számban,
Jönnek a madarak, tájékozódnak, hogy hol is fogriak valamlt
találni téIen, Ea ösztön és ez nern csal. Áhányszor még ilyen
gyönyörű őszi időben korán bejöttek a keríekbó ;;Tiliak
tömegesen, utána mindég kemény téI következett. De mé8
ltéli}titteg se_m baj, csak az ólmos esö ne érJe, ne találjá
őket eleség nólkül, mert akkor mind elpu§ztul.

Firlk, rnár most állítsátok íel az. etetőket, gyüjtsetek
mennél több napraforgó-i tök_,' kenderrnagót. GyUjtsOtelc
csak seáraz helyre és lassankint tegyetek ki egy kóvóset az
gtető\b_e, hadd szokjanak oda, hadd jöjjenek-Írázunk tájó-
kára, Meglátjátok, reggefenkint pontosan fel fognak költóni
benneteket. Ennek talán nem is örüItök mind,-Majd köve-
telik a jó zsíros reggelit, ami avas §zalonna, bőrke, zsiradékis lehet, de _a uilógért ne adialok nekik kenyeret, zsőmlgét.
mert attól elpusztulnak. A macskákra is vigyázzatok,hóLzá
ne férhessenek az etetókhöz, mert a macska nem veti meg a
madárpecsenyét, még ha egeret talál is.

Hát íiúk, fel a téli madárvédelmi munkára t Még
3rra is felhívorn figyelmeteket, a legszebb érett ínagva-kat tegyétek el tavaszra vetőmagnak. Bőséges jórni-
nőségű gyümölcsszüret lesz a jutálom, víg iradárdal,
remekül zöldelő erdők, lígetek és, ami a iegfontosabb,
leJke!9\!en egy_ögy forró, drága érzés, a felebaráti jóság, á
köny_örüle tes sé g érzése, mert Is]t en t eremt ményeivel iett e-tek
iót. Jó munkát, fiúk l - Kukl bó€§l
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Ez az a klvlndg, amlórt ma rnnytan lmádkozunk, cc.k akkor lchct boldoj valórágsá, hr érte mlndcn rrönkkct har-

, colunk. A rzcbb |öv6 valóra vá]tását ncm olcgcnd6 annrk nagyromónyű zllogán, i mort növekcd6 ncmzrdékrg blznl,
hancm azt m{r ma meg kcll alapoznla a m.ty.r raOlóknclc lcgfontosabb tccndónk óppgn cnnek a mol3 növckcdó
lí|ú. magyarrlglrk, gyormekolnknck a töv6rc, ar ólctrc kórzülhetórót blztosíanl, ho3y miridon 1ycrmok kópossé3olnck
ór készrógénck mcgfelcló.pólyáre kcriilhesscn. 8|etogttanl kell tthtt gycrmekctnk ióctrr. rzt-iz rn74l elirpot,- mcty
tovibb tsnulhatósuklt lchetóvó tgzl. Ennek legkönnycbb mód|a rz, hr a jyernrkcl löv6|lt givdn vürl6 rrüli
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Rövtd hlrek. A Soproli Városszépltö
Egyesület Természet- és Állatvédelmi osz-
tálya rnár szÁz falkaskutyát szállított
Bécsbe. ltt nem tudták meglizetni gazdáik a
40 P-re iöle,melt ebadót.' Az alsztriai állat-
vódő-egyesülct jó gazdákat Ikeres a mene-
külteknek. _ A Oyőri ,ftirlap lrja, hogy az
auióutakat nagy mértékben ronsálják a lovak
éles pat}ói. A luvarosok ugyanis teherautó-
pótkocsikat lovakkal húzatnak és a lovak az
óriási terheket a síma műúton csak éles
patkókkal tudják húzni. A pótkocsi ntasa
?o mázsánál nehezebb, a kerekek gumija és
régi rossz golyóscsapágya is nehezlti a hú-
zást. Erre az állatktnzásra íelhívjuk a ható-
sások fisyelmét. * orönlandból és Alaskából
telepltett kutyaíogatok röpítik rnár §vájóan
is az Alpok szánjait. §sodáljuk, hogy meg-
eagedik ezt az átrlatkinzást. Persze az üzlet *
iizlet. Az idegenforgalom emelése a |esiöbb
§zempont. _ Zástábban az áltatvédó_egye-
sület állatvédö világnapot taított. Stankovics
katalin elnök a rádióban tartott elóadást. -llüncbenben a tornatérea nasyszabású ló- és
kaiyabe,mutatások voltak okt. 9-én. Különö-

sen a rendóri és vöröskeresztes ,kutyák mun_
taiták be csodálatos teljesltményeiket. - Á
Neues Wiener Tagblattban dr Machura
Lotháriól cikk jelent meg arról, miléle bal-
esetek érhetik az állaibkat a lóiegyver és
a csapda okozta sérüléseken kívül is. Ugyan-
ez a |ap írja kutyabarát rovatában, lrogy
Bécsben már be szabad vinni a kutyákat a
nyilvános helyekre, de vigyázni kell. hogy ne
okot zanak kellemetlenséset.
A rolchenbe.r8l borzorkány. Él Reichen-

ber8ben e8y ,kocsmáros és annak van egy
llexe nevü kutyája. yalósággal boszorkányos
ügyességll az a kutya, úsy.hocy tírltesz ,més
a htres lilmszlnész Rintintin kut}án is. Caz-
dája német és cseh nyelven parancsolgat
neki. Elkülrti táskával vagy kosárral a pék-
hez, mészároshoz, tralikoshoz és az okos far-
kaskutya mindent nontosan meghoz, ami a
rendelólapra van írva. Két-három óra járás-
nylrót }raza küldi hasonló mesblzással. Min-
den parárrc§ot híven tellesít. De legcsodála-
tosabb a következö mutatványa: e§y tárgyat
tőle jó ,messze elásnak, anélkül. bogy llexe
látná; sazdája §--ó00 lépésnyire eltávozik

onnan és egy óra hosszat különléle ,más dol-
gokat_ végeztet kutyáiával; azután meghagyia
neki, hogy az elásott holmit kerttse elö. Héxe
negkeresi a iriss ásás hetyét és kikaparja az
elrejtett tárgyat.

li_ogyan |{tlát az ál|atof, s vllágot? A new_yorki természetraizi múzeum bemrrtatja, ho-gyan látják a különíéle állatok az embert és
egyéb. dolsokat. Az állatoknak ugyanis más
és más atkotású szemük van, s a lelíogásuk
!s beiolyásolja láiásukat. A ,kutya például a
kiállitris rendezője §zeriít 6 százalókkal na.gyobbnak látia az embeít, a juh egyhar,mad-
résszel, a ló l és iétlel, a tehén hátómnegyed.
résszel,nagyobbnak. Ecy nézöszekrénYben
ecy. tyúk előtt látható egy kakas oriás nisy-
lágban,_ mert a tyítk ilyen nagynak látJa.
^Ecy másik szekrényben egy lakószoba |át.,ható egy köIyökkutya szemeivel: színek és
domborulatok né|kül. Esy légy ezer szeme
elótt mozaikszerűen szétesik á kép. Esy má-
sik. kép egy..horgászót mutat, amínt elv úát
!átla a vlzból. Ezek persze §sak föltevések:ki tudja., ttosy látnak és hogy gondotkodnak
az állatok?,
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l§elrn is régen törlént., nem i* messze s§€tt m€g,
Vaiahol a sornogyi tlerekben, rréhány órajárásnyira

g }3a]aton rngyogó-csiltogó tti&rétői logeléseelt *kkoriban
l*ve§z{ól őszig egy gyönyörtí gutrya"

H*j, de seép gulya ís vo]t az a bézseny! gutya l

Nagy, kormos Lrika v*zette a jámbtr t*hstrek§l ós

vidám, kiesi tlorj&-lrael ugrándozott köriilö{tü}r.
Őrizt.c pedig ezt il gyöny(trű guiyát Taby Pdter trarn,

&e'örgg §íárnadi}, rneg kél bojtárja. Azaz, irogy csak az
egyiktL }*het,etl igazán í:rrjtá.rszánr}ra venn!, :Neri a másik
alig uölt íéle.nb*rrnagasságra, nrivelfuagy ös§ue§e§ ser* volt
több tízp*iltendősnél" I{ívt.ák pedig ezt a pöii_öru }r*jtárt
Ár"vrt Jánotnak, &fer{ árva gyeitk voXt szegény. t}aki
Tresz}ra nónő fogad,ia órökb* s tarl,*tt*, amíg bírta. }:{anern

*zt,árr Jancsinak lrgilet{, gorr§a:sk*ttrni 'fr*sekn nónő bet evő
{ata|járó}, így l<erült Ta-
!:y urarn *ei!é kutyájá-
ve,l s§yült" Ugv h{vták
eet a suíirke, csalakos
jó§uágst : .ö"'ggdmeúr, N(},
§i€g i§ f*gl* alaposan
annaka l*}iénnek alá-
irát, amelyík elesatan-
goii a gu}yáLól,

Gyöllgyélel. l,*it az
oda"kiinn l §armal}rul*
{áskor rneg:nr:ad-ull &

gtrlya. A tehenek, b*r-
iak vigan ropog{.atták
& fii§i]l s nrég Ktirncs,
cr bik& sern lrózett cltryan

rxrérgesen,

E}edi§ *z a K*rwrts
dülös legény volt árn l

Éppen azt ak*rom e!-
meséini.

1Jgy voit, hogy egy-
se*r ej.:éd ulán, :rtikur
az tir*g gitlyá* iír§g
A;tdris bojtár ís szunyó*
kált*k a kalap §lain é§

?§§§§YI
t'

Jancsira blzták ne őrkődóst, egy§zer csak arra hajtoit a
gról a kislányával. A }ris}ány piros uaperrryőt" tarlctt a feje
fötöti § viclámarr uéz{e a íicánkoló bolj{rkat,.

Hanem €§y§rer esak nag3,-ot baidüli a Korrnos. Meg-
!átta a pirbs errryőt, kii.őrt a Ceielő gul;,.a kölepéiriil s te_

§zegett fejje! ro}rarrt sleki a kocsinak,
l,io, Jancsi, legény vagy-e ? lv.{ert most u|öti a :,iiá§

vége i §IindjárL nekir*ittn a koesin*,k a bika s összezira
:nirideni, Most válik el, rn!,l ttrdsz l

Hái- el is vált !

Sebesen firl,$it, {r kis }:ojtár a k*cs! *ié és saernbe-
ÉorduiI l{orrnossal:

,- },ie tt, Kornl*x í ll{égg vissx* l

Csata8§Ott, u eir§Btt, k*ngcti a karikús ris !{,ornr*s
ijed,ten }}őkölt víssza a }:át*r kis bcj|ár eiő|{,.

d

Fíanerr: *gysx*r c*ak
meginL nekiri:gasz:ko.'
Coiiabijia; íejtokIe
a íiút. Janesi ídija.!ttuIt:

- Jaj, Fcgdr::eg,
g-r,ere, segíts í

Á kis grófiá§y ineg
§lr.,. A gróf podig le
a}art ugraní a kcrcsiról,
hogy segíisógóre rnerajen
a gyereknek.

Hancm trllst*n &e}§
volt rá saükség" Jölt a
Fogdmeg nagy ltgaíás*
sai. F{ej, de mliyen se*

besen jöti l Netliugrolt
belecsi:npa*zi<odott g[

kormos orrábarr }évó
vaskarilrába. s názn&
kezdle. }iiái:a d*háltll
iejót a li!}ra; a derék
Fogdrneg csa}t !ó§§t{,
rajta" Á.zirtán föiugr*lt
Jtncsi ds np}rlesei.t a
kgrikáseai X{*r*r*s uram
itúlának,
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Mlre a gulyás nreg Andris fölriadtak álmukbóI, a nagy
kiáltozásra, Kormos rnár meghunyászkodva, fujva ment
vi§§za a helyére.

A gróí meg megölelte a kis bézsenyi bojtárt :

- Hallod-e, fiacskárn, lrány éves vagy ?

- Tíz vagyok,' megkövetem szépen.
* Derék gyerek vagy, Jártál-e iskolába ?

* Nem én, ínstálom, csak' télidőben. Do azért írni-
olvasni tudok.

* Nem is volna kedved iskolába járni ?

* Jaj, dehogy nem volna, de mikor saegény vagyok,
oszt Treszka nénőt is tartom l

.* No, hát én viselem a költ§é§€t - mondta a gróf.

Jaj, de megköszönte a bézsenyi bojtár,
Ki is'járta az iskolákat mind. Még a gazdasági akadé-

miát is, Most valahol ispán. Dolgos, becsületes, derék,
magyar ember. Hanem a kis bojtárszűrét, görcsö§ furkós-
botját, karikás ostorát most is őrzi a falon, Treszka nénő
képe alatt, Magam is láttam, mikor nála jártam.

I!úYYUY, lYvvtYYalYtrt'ltllt!Út YlYvYYb

Betegápolás
Résztvevökl Két, hdrom 6rs.
Anyag: Különféle kötszerek.
He|yr Szabadban.

A yezet6 az őrsöket egypásután klküldl a
már előre berendezett táborhelyre. ltt a jelek
után ítélve raJtaütöttek azon a hórom gzemé-
lyen, akik a tűz körül ültek. Hogy hárman vol-
tak, abból tünik kl, hogy még mindig ott hever
három félig klivott kulacs. Az egylk a három
kiránduló közül átlótt feijel halva íeksrlk a tóz

körbehuzósdi
R6sztvev6k; Egy-két 6rc. Hety: Szabadban.

A földre vagy a padlóra kört ralzolunk ; a
tátékosok a kör kgrületén állanak fel olp
módon, hogy clpötük orra a kört érintl éc
kezükkel örszefogódrnak. Blronyos |elro lgyek-
gzlk mlndenkl valamelylk szomszédját a körbo
húznl. Akl a vonalat átlépl, az kleslk. Aklk utol-
sónak maradnak r látókbrn, azok a gyöxesek-

Yegyer §taf6ta
Récrtvcv6lrr Több 6n. Hclyt §rnbadban,
A beíutandú t{yot tnnyl részra oszt|uh ehány
cserkész vrn ez órsökben. A cscrk6lzqket a
pálya-szakaszok cle|ére állít|uk" Az o116 csar-
késznek bukfenccel, a másodlknak verób ugrár,
cal, a harmadlknak íéllábon kell vógl3 mennl t
távon és így tovább, mí3 az caésr órsre rgr
nem ker.iil.'Amcly|k 6ru cls6nek €r a célb+
'br a 8y6ztér.

mollett. A másodikat valószínűleg fejbevenék és esés közben a lábát
törte; teUesen eszméletlen. A harmadik nem található, de vérnyom
v€zet e8y reitekhelyre, ahol az illet6 már-már elvézlk. Mlnden áldozaton
egy-egyiédula ielzi, hoty melyiknek milyen a sérüléso. Az órsök minden
csélekidetét, eljárását pontozással minősítik. Pontot kap az az őfs,
amelylk íelfedezi a harmadik személyt, a halottat utglsónak hagyja stb.
Rossi pontnak számít, a halott rögtönl elszállításának a szándéka, a
harmadik személy meg nem találása, Flgyelembe kell venni az órsvezetók
lrányítását és az egyes cserkészek személycs eliárását stb.
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TUDOD-EI hogy a reklám fel_
találója eleíántcsontkereskedó vol9,
akl mintegy ötezer éwel ezelótt
egy rabszolgát |áratott végig Mem_
phis utcáin egy plakáttal a hátán :

,,Olcsó ! olcsó ! Ebben az évben
a Jehektó völgyének őserdeiben éló
óriások néme§ a8yara ! Gyertek
hozzám, Meúphis lakól, nérzétek
mc8, csodáliátok és vásároliatok._
sehd ba khasen"

A plakátot papíruszra ixák, ez
még ma ls látható és hierogllf
ícliratát Brugsh pasa, egyiptológus
fe|tette meg. A Kr. e. 3220. év_
ból származlk.

TUDOD-EI hogy a moleku_
lák száma egy köbcentiméter leve_
góben több mint 27 trillió ! Ha
tl8y sz{mít|uk, hogy egy homokszem
cgy köbmillimétcr, akkor az egy
köbcentiméter leve3őben levő mo-
lekulák szám teklntetében akkora
ládában lcv6 homokszemtömegnek
felelnének meg, amelynek a szé-
lessége három kilométer és ugyan-
rnnyl a magassága, valamlnt a
hosszúsága ls.
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A sáPadt hald, régesrégen
Fenn, sarlózott rnár az égem,

S gyét íényénél égi szolgák
Tán százan is húzták-toltók
A tűndöklő Göncöl-szekért,
Mikor uégre a föld.re ért
S Muki-Iakhaz megérkezetl
A csodálatos géPezeí,

Csetkész Muki méIyen durmal,
Álmod.öh a halvány hnldróL
Nézd, csak, Muki! A vén holrl ma
0lyan, mintha kifli aolna.
§úpadt, sárga, gyér ailága
Beneuet a his szobádba!
Ébred.j Mukí! Érted iött a
Uilághíres holdrahétq!

Muki régi álma-uógya:
KirePülni a uilágba;
Leszállni a Mars jéghúPján,
Sétálni a Hatlak-útján,..
Mast hát tlágya beteljesül.
(Bárnul a §zeln, tágul a íü|,,,.}
Nemcsak tréía...? Igaz aolna"..?
Fölrepülhet hát a haldba?? .. 

"

Tátva marad. Muki szája,
Hogy a holdgépet mcglútja.
Ricsi szíve csak hüledez:
ó, de rnesés álomgéP ez! ,. ,

Siess Muki, fűrgén lépi be
A hclldbéli csodagéPbe,
aigyázz és légy mind,ig rósen!
'Iérj majd. ví.ssza szerencsásen!
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VEGY-KERJ-AJANDEKOZZ
A LIaggar Cserkészszöuetség 25-ik ittbileumi éue alltalmából rendezett ünnepi megngíIatkozúsok közül

eogíIi tegjelentösebb a Cserkész lroclalmi Hét. A cserkész a tettek embere / .lúíncs hdt arróI szó, hogy csalt

szép beszédek hangazzanalt eI, csak ajánljuk egynústlak a uildghirű műgaar cserkészkönEuekel, hanem arróI

uan s:ó, kogg a Cserlúsz Irodalmi I-Iét a katácsoltgi ielőszaltra, uaggis nauember 15-től december 31-ig olgan
úrleszállítást eszközöIt ki, amely núnden uezető és minden cserkész számára egg csapásra meguásdrolhatóud

teszí nemcsak az egges cserkészköngueket, hanetn abbóI akár egész köngutarngit. Ennél a kiuételes alkalomhál
neni irángítotldlt az árleszallítdst a kíadó szempontjai a keuésbé keresett könguek érdekében, hanem éppen a
legiobban keresett, mert legszültségesebb, az eggelemes cserltészélet és ki,képzés szempontjdból leg|ontosabb könguclt

(Cseúészköttgu, Órsuezetőí köngusorozat, Yezetők köngue, Dalosküryu, 101 maggar népdal, Boldogulás ösué-

ngein stb.) árót is mélgen leszdllítottult. Ezen a iubileumi könguuásáron legnagyobb kiadóudllalataink részben

hasonlóan nagyszabósú kiuételes árleszállításokltal, rés:ben ltülönlegesett olcsó, pompás kiadudngoltkal juttatiúlt

lú|eiezésre baráti érzéseiltet a jttbililó cserkészsaitó irátú.

A jubileutní köttyuudsár lebongolitását uállalta és uégzi a Maggar Cserkészszöuetség híad,uángainai |ö-
bí:ományosa, a

KISCSERKÉSZET
Farkaslrölykök könyve (M. Cs. Sz.) .,.
tríaugli kalandjai az őserdőlten, líötle (Iiípling) ..
A dz§ungel könyve, uí,szottl,ötésbclt (Kipling) . . . .

Szcnt Fercnc íarkaskái (Iiclbcs Céze)
Cscrlrószapródkönyv (u. Faragó EcIc)

cs En I(É szBoLT

KoNYVET

-.í}0

,tl

A klsfiú ós a Cserkészet (tl. Faragó l:de). A
l;isiiú problémájrl - A 12 éuen aLuliak neuelési
módja a cserkés:etben - Aggermekósajöuő
-- A íáték - A mcse -,4, d.ttl - A lermószet
s:eretete - A ltís|iúk uezc!ője - Hoggart szer-
tlczziink uoporlot - Cgermelti híbák ós azok
Iekű:dése - IlIső összejöuetel - Cse.rkészcsdi

- 
Erdei liú - Az első apródok - A,Iunka-

leLos:tás éoszakok szeritú - Szeruezet, rulru,
::ászló, jeluény 

- Kapcsolcll a szüIőkkel -A cserkészapródtöroéngek, üduözlések, auatds
szcrtat!úsa

Jti pipák (Szildrd .!ános) .
lanás lrátya liunyhója, keména tiís:I:ölésben ... ..
Kiizilelem a diesőségért, kenúng dís:kötésben (ü- j|a-

lusi A.)
Á kis lord, ltcménq tlíszköttsbctt (F. II. Burnett) ...
A gyermekkapitány, keméttg díszköíésben ( [;arkas E. )
llt,cklcbcrry Finn, keméng díszkötésben ( X,Iark Twain )
Koldus ós királyfi, keméng díszltötésben ( Xlark Tuain)
Tom és llcck hősíette, Iteméng díszköíésbcn (IIark

Truain)
Nógy vidám diák, keménu díszkö!ésben (Pogdttg E.)
Szalló l'ali az üszaki sark rcrrretéjc, !:eméniJ disz|ltötés-

ben (Farkas I.) ,...
Itákóezi árvái, albumalak, kemélry díszkijtésben

(Barna J.) ...
Ilubláncon, albumalak, kemóryt rlíszjtötésbett ( Barna

J.) . ...
Jim a hurokr,ttő, lceméng díszkötésben, albunalak

( Pajeken)
§anyi a fronton, keméng díszkötésben, albumala]t

( Seress )
!| sziv, L-II. keméng díszkötésben (D'Amícis) ..
Rolrinson Cnlzoe (De|oe) L-IL

l N D|ÁNTöRTÉN ETEK, KALAN Dos
UTAzÁsoK És VADÁsznror

A esejennek romlása (u, Temessg Ga.) . .

Villámsugár, kötue (Donászu F.) ........
oserdőkön, tengcreken ( Donászg F. ), uúszonkötésben
(}roszlánok ós tigrlsek közőtt (Donászg It,), kötue
Ilarc a ícnevadakkal (Dondszg F.), kötue
Vadászkalandok vad tájakon (Donószg F,), kötae
Dgy magyar diák kalandjai Azslában (dr, Heténui I.)

keméng díszkötésben
YadőIő (Cooper), kötue
Utolsó mohikán (Cooper), kölue ..
A escrkész (Cooper), kötue .,
Uttörők (Cooper), kötue .,
A prairlo (Cooper), kötue ..
]llandarinok országában (Mag K.), kölue ,.... . . .
Fekeíék országában (Mag Ii.), kötue .,
A kinal sárlrányíiak (Mag I{.), kötue .,
Embervailászat az ősertlőbel (Magne*Reid), ke-

méng d.íszkötésben...
Rejtelmes loglyok (Xtikes L. dr), lceméng dísz-

köt&ben
Bégum ötszáz miltiója (Verne Gaula), diszes kötés

15-xII. 31-ig.
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Büszke orinocon ( Yerne Ggula), díszes 1iiilás .. . .
I}6l eslllaga (Yetne Ggula), dtszes kötés.,
Bgy úszó város (Verne Ggula), d.íszes kötés ...:.
Falu n levegőlsen (Yerne Ggula), d.tszes kötés ....
Utazás q löIil központla íe',é (Verne Gl;ula), dtszes

kötés ,.
Kcraban a k€méItyísiű (Verne Ggula), díszes köIés
Servailae lJekíőr ( Veille Ggttla), díszes kötés . . . .

Öt hót a lóghajóu (Yerne Ggula), diszes kötés ,,.
Clovls Dardentor (Yerne Ggula), díszes köíés ,..,
Chancellor (Verne Gyula), diszes köIés ..
Itrírom cmbcr egy esónalriran ( Jerome ), egész uászon-

kijiésben

e§ERKÉszPRóBÁK
escrlrószkónrv (u. 'l'emessg G!].) A csc,rkészelre

készü!ő maggar Iiitk legelső és leg|onlosabb ltöngue,
A cser];ész legelemibb ludniualóitól egészen a tábo-
rozás és az oít elő|orduló lúborí lnun]tált leírásítig
megtaláIható benne tninden, amíre erig csarkész-
nek szültsége lclrei .. .

Csorkósznotcgz (u, Tcmessg Gu.) ,.
A rnagyar zászlő, cín;rrclt slb. 1Bódg Z, ,lr.).. ,..
itragl,np6.."5o törtí,ilOío (o. I'emessy Gg.) .... . .,
Jarnboree iőzósi reeeptok (Liplcti J,).
Cscrkószlőzökölts..v (Hungady 11.),..
Iionglra n szallarlhan (Túrisln s:al:útsl;önl7u, a

naqg íelttinósl !:PliP!t Lota-lIlc rcL,cpl!IJtiiIaménU )
Tálrorozási liönyv |Szlrilich P, dr.)
Ilám hal!gas ós ne;n ieszcl liiizlclttdósi balcsct

rildoznta ( Dardn!r-i )
(]serlrészinduló koííítja .

Cserkészlelailatoli (íJser,/.,ls:parli) ..
A magyaf cserliósz tluloskönylo
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!}.B0
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3.B0
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iJ.B0
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3.B0
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ilózcm az {:gt! (Jo-üúoree dQLoli)

A MAGYAR lFJusÁG KÖ${Yval
I{öíuc és rés.-ben iLluszirálua:

Á esodaorgonn (Babag)
Kőr,ösi Csonra Síndor /Bal.1a|). . . . ,

Ginlnazlsttik, az ölödilt és lrulodilt oytáIü löriénele
( Speger )

I. liölel: llli huszonkct[eír. (]}abag) 
- {iopporíieId

(Dickens) 
- Gimnazisták (Spcr]er) * §olmeci

dlákok (Kosdruné),.,
II. kötet: Erdőrr, mezőu (Cltollttlkg) * Ilunyarli

(Dántelné) * I}oldog valráeió (iíj. Gaúl) .....
III, kötel., Feketc l:ég ( Bíbó) - §Iagyar rríazó { Balt

tau) - A csiga ('Iúborí) - tlátán háza
(Maithéngí)

IV. kölet: Fehér toil (Rá}tosi) - üaírózrrúrásolc
(Eso) 

- }iagyar dcálioli íMácsJ - llatcdik osz_
tály (Spcger)

Y. köteí: Xanízsai kalentl (Blöól - Tizetlllaí vúro:r
(Krúrtg) * Sánía t|crvis (7'ríöart') . . ...

KÖNYVBARÁTOK KISKÖNYVE!
llílslla ( Velósy EIe}l ), Ilötue
§izen ós vízparton (Ilankó IJéla dr.), l.ólL,e .,..
Srabailkal diál<ok /I'alnris Isluán), kölue .....,..
Vilrar Buda [ölőtl (S:entggörggi S,), kölu .,,,,. _

Szegedi pcdellus (Tamús Isluán), kölue..
Teslvérlio naplója (S:ondg ag. dr,), A,ölue,.,,...
Ilermann Ottó ólete (Lambreclú I{,), ltötue ......
}llcsóIő íalu (Féja Géza), l{ötDe..
Különös háború (.F'riöián GguIa), kölDe ..
tr(űvószlicdő mag!.áu pásztoro|< { }Iadarasq Lász!ó },

Iiöíüe .,
fiszaltl lrűsóg ( Áiúnai trslDán), ltötpe..
Fiumei kal:rnd (arbdn Dezső), l:ölue .

Ltingoló ícngcicli (Iialmár Cuszldu), kölus .,.,..

l01 magyar nópdai, .Ilzeft a magEu tlép tlalai. Iireii
atc ttótúid, ]Irr cttnc]; a népda!rlaii jlentlnyntli nem
ismcrcd mitlrlcn sDrsdí, l1eJiI ult1l1 maq:larabb
maglJar, íe]úL nem D(llE l})aqljar cseil:és: ! (S:er-
kesztelle: I|órdos Injas) ,

_.e9

3.9{}
?.i]0
9 níl

!.2{l
2.2o
e.;!ú
P.20

F|UK KÖNYvEl FIuKNAK
(vtlágjáró tiúk - Átótt útikal{üdok)

41r nnp alatt a löIil körül
[Iárom cserkész Afrlkábar
Vakáció az Alpeseliben
9yrddcl a Dóli §arkon

CSERKÉSZVEZETŐK ELBESZÉLÉSEl
A mtrlt m€s6i rDl. Csaba J.)
llasitd a hajnal /Dr, Csaba J.)
{}siik öröksógo (u, Faragó D.) ,, ,

Tábortűz iizen (Farlcos Gg.) , , .
}rorrongó lelkolr 1Farias Gy./ .
Itldal< {rtjrin ( FarA:as G!],) . ,
B. l'. (Baden Powell) éle-te (Iiápolnai J.) .,,.,,,
T]:íbornoii mint kílm
A psyehofrttbal]i§tál( íi{oszler,llya )l'ilóri teíícl; (fI. Cs. S:.,/ .,.,,,..,.
Illni ! rl). 'Ienvssl1 Gv.,l ..
iil,őzni! (Ll. Tenlcssll (;a.)...
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*.10
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_.l0
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r\z emlrcr lrareol /r,. TCmessg Cg.) .,
l(óü kis varlóe íu. Tenusst1 Gu.) ..
Iirdő|aliók (Li. 'Icmessy Ga.) ,,
Szigct ostrorna I. rész (Léüau A,) ....
szií,ct oslroma I I. rész ( Léüa!] A, )'l'öretlcn ttta!;on (lreltí.s!1 E.) .

I"ccskók ( }I il'ds:cnli )
|ilózsé$i őrem ( l\ltinqi) .....
Ncmzetközi őrs (T'ábori Ptil) ..

rülöNpRóBÁK
Kiiliinpróba szahályzaí
triiiliinpróba igazolr,ánylüzct .. ... .

llg;ószsóges őltl ( Dr, ]}atíz D.)
A ltctcq:ipo!:is cltrruei 1 Dr. Pukg I). ).lz első scl;í,l3,nl,ttjtát cl('nrí.i / Dr. ]'u!;tt t'.j ...,
'\cserl;észsri;t1litryrrit:isI:isliriti.ja-fórl<ópészct

íiópliczclés
I itrjítás
t]ólliivószct
ltlíi.|óslás ós irlőlratározús (Öueges J.) ..,
i.'anrunkílli (Júnossg A.) ...
il!,ost rnár órtenl a ráúiőt (E, Aisbcrg) ., ,'Ftiviró és rBűszeri§mcrcí
Frarre ia beszólgt,ti.sek ( Síallmach )
r\ngol beszélgctósek Iiliscácr bdcsí) ,
Jarllhcrec argolság (I'an7esslJ §u.) ..,
Áz crdő mailársiltig:r (Ir Nagg Jelii'1 .

SPORTKÖNYVTÁR

IELLEMNEVELŐ KÖNYVEK

_.4ll
_,4B

_.íiíl

_.§0
*.e0
_,48
_.l |J
_.üó

_.20

'l.-,|._
,'r.*

-.6B
-.lt{i4._
il.-
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öRsvrzerőr röruyvrt
l|z őts megterenrtósc (*laior D, dr,) IIoggan

lesz ngolc |iúbóI egu őrs. Ijrre ad íeleletel cz a
!;öngu| }-Ieit attil,"]íogu a parancsnők úr megbí-
zott léged hét núsik |iit uezetéséuel, még nem IetI
belőIetek őrs, sem belőIed lgazi őrsvezctő / ..

Az őrs élcto (i|Itijor D. dr,) Az elet íeí!ődés. Az
őrs éIcIe ís áIlundó |cilődés, Hogyan Ioglall;oz-
lassuk c; őrsöt oliion és a íáborben. Erre |clcl cz
a köngu

Az őrsi rend§zcr és a 10 törvóny ( ít. E. Philips).
Legmegkapóbb része az ango! cserltésztörLléng ma-
ggárázala, melaet a szerző ,,Leuelek egy őrsuezető-
höl,, címrn adoll A,i. E:ek a kö:uellen liatryú leue-
leli leqIiszlúbb, lcgeredelibb Iormáióbon /snter1l1jÁ,
a cser}tészglondolalot, melg az egész uilág i|iúsúgát
meghódítotIa

_.30
_.50
_.40

8._
l.-
t.*

_.{i0
l.-

1.50
2.B0

_.96
_.60
*.B0
9-

1._

-.30
_.{io

A gl,akorlaúi őrsvezető (Sztrilich P. dt.), Ebben
a könyuben űz oíszá{los őrsuezclői íúbotok tapasr-
talaíai tttnnail össze,gg üi lue

Jó munkát (o. i;ulagó l:de) ,,
-!!agyar esclliószidoálol< lFeri bútsi) ,
Orst,czetői notcsz í Ealla D.)

RoVEREK, önecex
Rovercserké-szgt ( Rol|er uezelőtíszl )
Cserlrészszellem a vizen (Bálorí J. dr.) ..,..,...
Vizrcndószeti i§mcreÉeli (Simó P,)
Csónakok kezclóse és javit*sa (IYíltuitldils ']'ibor)
§zelck szárnyán (íIerc:eq Iierenc ggönyörü iljúltori

naplóia) köIue, .

A túristaság kézilrön3ve (Reicltcul}
A sísport ( Seúlryi-íle 1 tg- Iicichar!. )
§ikészitós h,.izilag (Júnosg) .. .
Kcrólrpározás (Kris: FrrLnc),,,..
r\ l;erókpílrozás sznllái3:aittak zsc|rlrörlyvo ( l}or-

siLzk11 S, dr.)
IicpüIőgópntorlelleli Lószit óse
.t ruótarrrs rQlülőgóptnotlell ópílósc
A nagylel.iesit-tnriu5-ű r,iíorltizómodell épííi,§e,.....
1llodellrepülőgépíervrajzok, darabja , _.50
A vitorlázó ropiilós íIloller Lajos)
A sárkányrcpülés (Latnpiclt)
Repiilés (O. V. T.)
tiázr,édelorn (SzundIJ C.) ...
Á rövirlhullámú rádióamalőr kózihön},vc (íIal-

mossg §.J

Az öregeserkószot írí,iain (u, Faíagó ]j.). A ljla-
ggar öregcserkészel ctlapuelő kézil:önyae szale-
szerű cíltkel:ben lárElalja nintlazckat a léngező-
Itet, amelgek a mag!}ar öregcserkészmozgalnla!
életre híulálc s atnelgck ismerete néIltüI fuíagyar-
ors zúg on nem ]ehe l ör e gcserk é szmurt}tdt uég czt,ti,
Utmulalóst ad a legkülönbözőbb igéttgű öreg-
cserkészalakulatoknal: .

_.r(,
--.;(,
-.50

lioldogulás ösvónytin (Lord Baden l}otucLl).
Angal-címe: Rouering 1o Succcss. Alcíme: A
Boók ol Lí|e-Sport |or Youttg X7en. Az éIet-
műuészeí köngue |iatalembereknek. fuli ntosl
ert az alcímel akarjult hangsúlgozni: Ez a A,öttgu
nem uezeíőjtnek szóI, lianem a |ér|iltar küs.öbén
rílld fiúknak. A |ér|il:or küszöbén úIIó |iú leg-
égelőbb önneoelési ltérdéseíre dd telies és kielégítő
|eleletet, de ezekel a soliszor egetuerőknelc láls:ó
problémákat jó:anul beúIlítja az élet löbbí natiy
ériékc és íelada!a küzé Ezért er t|leíttiűu(s:et
köngue ,

Síelnl ncm boszorkán5,súg (}Iagaziner)
fégvérlelmi útmuÚa{ó ( Arada)
Á rís§zaesaíolás kón3,vo (o. Temessg)

lr._

1.40

_.30
--.J6
_.:1o

2.4|ii

2.s0

FOGLALKOZTATÓK

lrerendczése é-s gondozása ( Behgna

TlszTl KöNYVEK

(szerkesz-

Cserkós_?vezeíők képcsilósi, trteililiz:t!úsi ris iynzoltisi
sza'oúlyzaí.a

A cserkószvezttői pr.óbriztrrlris kiskáXója

'i'ábortűzi kől:yv (Tegzes l., dr,) .A eserlrószet (Sik Sándcr)
Csapaíszcrvezósi szalriil.i,zaí,
$zcrt czőtestiilr.{ i l(tiíó
Csepaimcneírorrd....
triikópzési szafirilyzat
(iyaüorlnl i szal)úl},zal.
'l'lilrorozúsi szitluilj,zarl.
'l'liborozási rrlcíeÉreIl{l

I. ltötet 
" 

Táborclőkészító§ . ..
1I. kö!el., .tr í:ihrrrrczt{í,s , . :.

A tardi helyzet (S:abó Zollán)
A escrkószjáték sztlrúlyzata (SoQiniossu U.) .....
I.}as PIadlindcríulil r?. J. Scuilt1
PIailiindcrlührar ( Bcrden Powell )
l}er lrübrcr /SiÁ, Sánaor/
l)er §ippenführcr (dr. Xllajor)
lVc§ uüd Ziel dcr Rovcr /P. Ii. A'cuíll/
!iildcrspielo ( Zittunermantt )

UTlKALAUZOK

_.30

_.80

2.50

2.60

1._

ir 2^

3._

8.4{l

-.30*.6c
1.40
2.40

-.tlO
-.G0
-.40
-.í0
-.50_.60
_.60

-.§0
-.ő{i

--.60

iJ.20
-_.B0
4._
3.50
4,20
:l.B0
1.60
3.50

4._
D._
1.G0
P.-
4.60
1._
{.50

t._
4._

_.4a
!)-

ttegőskáíó (Ii{tácsll1y S.). A uárosi kíranduló
rettdesen csa]; a:érl Iordul nleg !aluu, merl a lea-
löbb hcggcsitcs, kirdnt!ulóleI11, mtnedikház Űl-
uonala falucllron uezel keresztül. Ezérl estlt a
|alu olgan táuol a uúras[(ll. X,Iekkora cz a láuol-
súg? A ltirúndtiló szerinl enityi meg enngi kíIo-
néler. E:L a láUalsdgot nem lelte! ntos:üIúellli.
Á cser,l,,ds; s^-criill nóhúny óvszázad | - Ezl
a láuolságot n7egszültelni lnindetl ntaqgar ember
lrecsiilethcli liötolossé11o ! .....

2.40

2.d0
5.90

3,90
2.90

2.BG
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Cscrkósztrófák (ErdéIgi) .

űóe- cie.tE.iot r iíatúi l
§zínilarabok ( Raduángi)
tdaé,ilk a-k,li*á,iu" rkbiitii,iűá)''.. : : : . :., . : :

xölrrmÉruyer
Napsugár loventék (Raduányi I{.) ...
'fcstvóríüzelr (Tábori Pd) . .

Ilarangi László r,ersei
llesélnek a lángok (Léuag Alajos) .. . . .

Sarlós Boldogasszolly (Sílr Sáhdor)
r\ magyar liú gzavalókiinyvc (Sr'k Srirtrlorl kötvc .

Kók ég alatt (Skorka)

,AMBOREE TÖRTÉN ETEK, ALBU MOK
The §orlil Jamboree 1$20 . , .

Cscrliészúton .tlngliában (Dr. I{osch)
Cserkbsalton §panyolföIdön (Raduángí Ii.) . . .. . .

Vitéz l{arakó pályát tirr (u. Ternessg)
Franela kalanilozás
Beszámoló a IV. Világjarnlroreeről
Csodaszarvas .iarrrlrtlrce.i a
Jtrnrboree liíiliilrlegcssógek (Windhcúer A.) ......
A magyar cserkész a jarnboreen (u. Faragó) .. ..
Jarnboree alllum 19l}3
Jarrrlrorce alburrr 193i] ()lIárton)
Jarulloree Souvenir (Xlátíott)
ilárton-fóle rajzos lcvólpapir, 3-|éle

TURISTATÉRKÉPEK
Börzsönyi lrcgysóg 1 :50.000 lrótszinrryomású ítj

túrisíatérkópe
Börzsönyl lregység, téli sikalauzzal .. . . . .

üudai hegyck, 1 :37.500 (llétszínngomású tserkész-
térkép ) .

Budai hegyck, túrisíaulak jelzéséucl
Burlai hegyek, tóli sikalauzzal ......
Rülrk 1 : 50.000 nyolcszínnyomatít írj trirlsta[érkópol<
Bükli, téli sikalarlzzal
I)una cr-ezős- ós vizitórképci (í-|éLa), dl,b-kéttt ,..
K:rranes*Medvesvldók ].,40.000 térképe
Mátra l :50.000 nyolcszílrrryornású térkópo (111.

kíarlás )
ll{ccsek .1 :50.000 lráromszíunyomású tórlrép. . . . . .

]tloesek 1 : 75.1}00 xérképc (útjelzésekkel)
Parádfiirdő 1 : 10.000 nógyszitlnyomású tórképe ..
P6es r,áros 1 :20.000 térképe
Pilis 1 : 50.000 soliszínnyomatíl ú.i túristatórkópe . .

Pilis tóli 1órkópe
Soproni hcgysóg l:75.000 irj lrétszinnyomású

túristatórkópe
\'értcs J, :50.000 tórkópc

LEVELEZÉS
Cscrlrószler,élpapir ( 10 db-os borítélc)
Csorkószler,ólpapir (20 db-os mappa)
Cserkészlevelező|apok . -.12, -.10Levelezőlap-akciócsomag ( 10 darab cserkés:-

ldrggú )

SZlNDARABOK
Különös ójszaka ( B,-Harangi)
ilrrgó Janl Angliriltan (Raduállgi.)
Betörő a esapdálran (B.-Ilarangi)
llafeking hőse (SchranÁ,) .....
S. o. S. (Almósy)
Boriz nrezejón ( ltfldoánai)
F.rrlő nrclltlt ncru jó lakni (L'rzbrucl:er) .

I}rága ifjúságunk ( Sóndor)
A rontol< lillia íSdndol) .....
l}Iukio a költő (Srindcr) ..,..
Jatnlrorec álom (Sdndcr) .....
Cserkószlraráesony ( Budaí)
§Iikor a szikra lángra lobban (Sríndor) .... ... . .

Eslriisziink ( Erdélgi )
Paranesirok ilr nevcnapja ( ErdéI!]i)
Harlnadik ptlranes ( Erdélai)
Csorkószr,ór ( Erdélui )
Az u1olsó sző (lirdéIgi)

1.-
1.-
t.__-
P.-
P.-
1,50
l-

t.-
l.-

2.-
1.-
1.50

-.90
-,l0.),

-.60
-.60
-,íi01.20

-.501.íj0

1.-
6.-

-,30

i0,-
2.e0
4.ő0

-llö

-,60
-.B0l.-
2.,l0

-.803.í0
r.60
1.-

-.20
-.301.--
9.50

-,Olt_,0lt

-.09
-,i0---.02

-.02
-.02
-.02
-.0/r_,01,

-.50
-.B0
-.B0
-.20
-.P0
-,P0
-.20
-.50
-.40l.-

1.20
1.50

1.20

-.48
1,90

_.30
2.90

4.B0

--.;0
-.$0
-.0,n
__.25

-.!0
-.:l0
-.:!0
-.20
-.20
-.90
-.B0
-.30
-.30
-.i]0
-.ll0
-.40
-.40-*.50

-,G0
-.60-,.€0
--.60

*Érvén_ves XI, 15-XII, 31-ig.
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Irt l;íutlgmdó és leuclezőIapra fagaszt,a bekíildendő 

-

Végy részt az lrodalmi Hét mindenkinek hozzáférhető pályázatain l Feltételek a Parancsnok Úrnál !

fudnivalók a cserkészbolt címérg
ieladott postal könyvrentlclósckről.

A pastai szállittisi }löIlség minden
esetben a ueút terheli.

Amenngiben lúnguel bármilgen
nrás cserkész|elszerelési tárgggaL
eggütI rendelünk, ctlc,lcor csomagolásl
LöLIségek clmén a rendelés uég-
össregéoel eggütt beküIdendő
3 P-ig terjedő renclelésnéL -.20lO P-ig terjedő rendelésnéI _..50

20 P-ig terjedő rendelésnéL __.?0
40 P-ig terjedő reltd.elésttéI 1.-,
4O P-n |elüIi rendelésnél a csoma-
goIási köllséget ct Cserkészbolt uíseli.

Amenngiben kizáróIag köngu,
uagg eggéb ngotnlatuángra szóI a
megrendelés, akkor a kiszámitoít
uéíelárral e{l!]ütt portó címén
1.-pengőío ...,.. -.103.-pengőíg ,..... -.20ő.-pengőig ...,., -.40ő.- pengőn |eIüIí rendelésnéI pedig

-.70 |illér kiilrlendő a Cscrkészbol!
3 4,ö 8 3. sz, csekksztittlldj dra, I{öng-
ucl nem célszelű utáttuéItel rendelni,
merl az uldnuételezés l;ölísége lénge-
gesen löl,b.

Tolnai-nyomda, Budap€§t,
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fu4 arxfi& a &mXi-rxi,wíc!
.§yugtalanul alucltam. K$ronyLsötét xalt nzég, amihar

trgleg fölha.gytam az altlisi, l*tsérletekhel. A naítqt§ aitón,
tit enyhe derengés szű.rődött be az elöszobtibóI, amel|tnek
rricsos ablalta n,yit,va dttt. Meleg llolt u,z éjszaka s .uulamd
n.gr.lmasztó, bizonytalan ltungulat is íerjengett * szabúbam,
Hirtelett. tiya,n érlésem. túrn,arlt, hogg 

-az'etösraba aitaja
nints bezdrta. Egésl. aereité'kes lettem arra a, gontlol,atra"
hogu bdrmelgik percben megietenl,et az gitó{an ,ualanal,
*orzorlbarz alak,

Az ernber itt ftkszile al dgyban egészen uédteleníll,
$su iOl, il,dngzott teaoluerlöués a talrloróit" Ir,eresúül, Wgvd,?l,
harcképtclettné teh,etí e betórőt, de reaalaerem, ,nem,h,agy
héznél, de egydltaldft .fteín uolt, E{lv mtisilt serlakh.ol,ruis§
rtegoldát jutott u etzetnbt: aludst szinlelue hagyni kell^,
hogg a betörö az dgylt"az lopóilzon s azutún ,,egu guof s hasba.,
nig ús s rú e g y í d öb ea, alhal,mazott dcsí,u-dze icu I og úx ral meg
kell bénItani okcióltépességétj' Mítle1 qrrn.6an rl {agdsokrnikéntje f elöl ncm ualtaut, egészen bízonyrls, attlJ lwtároz-
tam, hogy m.egrtézem, be tan-e z<irla n.z aitó,

Ép csött.dben, {óI akartarn kelni,, nvíkor küldrtö§, gyattús
nesz hallatslott kílllilről. A tér a feiernbe ,tutott s rnoytlu-
lntlaru.Ll |ek,ve m.aradta?ll. De néhdny 7lercngi fesrüIt f,gye-
lés uttitt hirtelen csoddlatosan nyugotlt lettert,. Vannak ern-
berek, akiket aeszélg idejétt csódd,latos lúle.kjclenl,ét stti,lt
rneg. VittigosarL úIlt elóttem a tétel: ép az ellenk*zőiét kell
teani artnak, amit az ellenség pdr, A betör.ő eI, uan ké*
tzü.Itl2 Q77tl, ltog11 llalaki zait csa,p, ,uu.l1g rdtdmar1, De za,
uarba jön, ha * mottdjttk - igg íogad,jult:-- HalLó, öregem. ép jólior iön; a,zon gondolkoztam,
kinek adian a fölöslegts tiz pengőrnet,

H* ez nem zökkenlené ki beidegz,et:t szere,pébőI, rnég rú,-
s zó|,h,atwn.k ily enf or m ti n :

* IIallja, aegge Ie a kalapjdt, ha uele.rrt besl,él!
Pí,Ilanatok alatt egés: settg. uicelapol;ban kitott Jelenet,

iatotí, eszembe.
A ,prof esszor ur péI,lriul rdnyit a betöröre, amínt az áp

a zsebeit tötttkijtli. .\ t-,tirako:tistóL eltéröen azonban nefft,
csak zajt, rd sert tatnarL, hrlnetn uduaría,san így azól:

- t sa ltitrlnt. tLet,:rtjltóz tan szerencsém!
Mi.re a |jetilrö:

- ördöge Ian ii úrnal;, ltogy kítaldlta,
Hehl, bírlnyara ,:,Jés: jó tjat'átstigba,rl lltiltak el!
Mert a ticcb,:Ii t:etórök ketlélyes emberek,
Amilu;r ross;at -sejút,e a: nlu rl|íi nézel, uhol egy pél-

d,ánu érl reitózktjdik. mt: gkt r,7i tóled barti,tsúlloyan:* Taldtl el tetslett i-,t,s:itlti talamit?
Vagy htl rtíliid.ltasz, h4g,1 : hallja, ruít lieres ítt aa dgv

al,atl, anggaü szel.ídséggel, f eleli:
* áz ánggalr,.bolnat kere.r.:llt, kérem!
SÖt e,mlékszem, otyan elijztk.rta betörőrc, aki, mikor iól

rnegra,kad,utt kiaozni A,is:rrlí s ltiegs:ólalt a teleíóncsengő,
gyengéden föl,keltette a hal tlrit e sl{ltukkal:

* Boctúnut urQ,ftL, a telei,lnho: hi,t:jtíll!
A nÖkkcl sxem,ben §oho.(._,ni durta, ,uagy erőszakos a

*érbeli betörő, !1|avdóafl a zstbéberL hard óga egeret s ha
mőt taldl a lalttisban, g3q|; 2|r,rnnl ja a f atkúá,ál, lőgpa s tga
ffiól uda&ri{ls szu,ualtkal:

* lde &,pénít, tagg elenge,lem az egeTet!
A hatds hattbi,ztos.
Hatdrozottan iópo"ftik ezek ,7 betörók uicclapokban, Áb

rXott, kedélget hang,ulatuk akkor sem_ hagyja cserben ők.et,
ha történetesen ftenx érti ,talaki a tréídt s nyakoncsipi őket,
Al egyik betéueclt ega ortas |,7kasaba, a hatalm.as term,etü
húzö,gazd,a azanba,n egy slal bottal a kezében meglepte
lnunkaközben, Nerft, leltetett talami jól netelt ember, rnett
aguba-f öbe keyúte uerní a tsat,argót, Ez ,-égre ís megsokal,ta
a dolaat és közbeszólt:

* Ydrjon, doktar ur, s-.abldna elóbb érzéstetcnltést:kérnem!

§gy mdsík, ahit ióL ttwgterntett asszonyság huputű
raila * maid,nem félholtra tert. igg rimdnkoilott:

* Iai, iaj, hagyja rtdr ltdr abba, inkdbb hiujrln
rendőrt, il,e ggorsan!

* Rondben van fiatalembeirlr}"rr*:fr Jrlabál, olmondok e5y lgaz l

{ Magyar Caer}éizszöv€tr€ Hlyatalor LapJa, Elóílzetéd ám egy évra 3 pen8ó 80 ll[ór. amely egyrzerre küldendó be. Egyel raám ára t§ íttltlr.
Ccckkrámla31.42E,§zarkeszt&éíérkladóbivatal: Budapett, V. §Égy §ándorutca 6. Clérkészh-óz. §zerkoszté*ért ér ktadáróri-toleldr; Korob 86!o dr.

Kiad|a a MagB&' Ceorké:zrzövetsé8.

Nyom.tott Tolnel Nyomdal H0intéret {r Xladóvállalat RpT. Budapert, m6lynyomó ködorgógápcln
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De akkor sem jütnelt zuuarba, fua. rendőr al,kulrlnutlun*
kgd"íh, a ltözelbcn, Huncut kacsintgatrisok kózt il,sak *zt sug-
itik sdu:
. _ * Pszú, bízttls, úr, fagad,dsról uan slón ne rant§a. etr e

dalgat.
Hehe, hatúrazottan kezdett ió íteiluern lenn| mikar tr

a iól í!,Iusztrúlt aicc aí a§zembe iutott. sr,inte ,ud,rtam .mdr,
bagy tlalakí ,nyítogatnl ptróbdlia m a,itót. De nern rnoúosl.
kdlt senkí. IlólelemröI per_sze szó sem aolt részetwől, míért?
Ká fél ilyen kedélyct enibereklől!?

_ Á ltis §uni í,s egé§zerL jól elsúrakazatt az egyihkal,, mi-
kor az uébtlenü,l, betéued,tetlt a gyerekslobdbe, jlldij*§ltűtt,
hagy arditaní, íag, ha ,nem mond el neki, ígazí Uetöfi-
Ynlegéket, Az d,larcas bandita .mit wlt mit te,nni, letrl,t 'a*
úg|la metlé és egyre-mds-rtl mesélte nagu tel,rzúaseü hísCrú
eteteit, De t:égre is megsokallta:

* Ren.dben aan, fiatale,nt"ber * uaond{.a, * de ha el.
n*eséltetn, hogyan rabll,taml ki a Közpantí Bankot, rLa z&-
uarion úoutíbb, haguiott dal§azni.

Al sem atalsó, amihar Zebí, bútrun előállt ezphkel a
szolokkol.,

* Betörö bclcsi kérem, lta mdr rninilent eluisl,uí.gye etr az
islitlla.kön,y,u eímeL meg a ctukam,djolaiat h !

Ehkar mdr olgan érzécem wl| m.íntha ualuki csikla,n-
ilolna. Egy t:icc alutdn, mely stikrakórut patlan elő al et.n-
léhezés homdlyúból, uégleg megad,ta a kegyelemdöfést' az
ósszes serloklrcIm esí borzalmaknak.

Zdrnyitogató |elebartiturtk ltél u,natholó ióbarút lakó,-
*dba taldlt. beosanni. Ezek nagy búsan ültek az asgtal, nwtr-
lett, de míltor, megpillantattdk az ajtúban, a betörőt, tdrű
karokkal sietteh teléie :

_ Na aégre, i,tt egv harmadih! Kezdhetiüh'a tarakh"
partít.

Most múr hangasan naaetni ketdtem. Virldmn,n uűrat*
tam^ ki az tigyból, lt,ogy ,megnézzenr, m,í aun arral az el,ö"
szoba-ajtóaal,

Az ajtó * §aino§ * zrírua talt.
ZsaId,Os Benca
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A Cserké§zbolt koresolyál n legmegbízhatóbb gyárt-
uráuytÉ hazal korcsolyák, molyok áltnláno§sn lgmor-
roB Hvóló éltartósságukról.
Koresolya, cipöre csavarkulccscl lelcsavarozható és

öl cipőszúntnak meg|elelő hossztlságban úlltthaló.
Nikkelezett, |tnom acél |utóéllel, 22 cm legkisebb
hosszúsúgíg, aagyís 32-36 cipőszúmtg P r0.íe
ennél naggobb búrmelg naggsóg. P 1l.*

§yakorló mfikoresolyao reeés orral, nikkelezeti |ínom
acéI |utóéllel, eszteryólgozott oszlopokon nguguó |cI-
csaDarható talplemei,zekkel, bórmelg naggsúg P |ő.*

Verssnyműkorc§olya, szabadon áUó rccés orral,
korszerűen alacsonyru szerkesztett nikkelezelt t ínom
aeél |ulóéIlel, teljesen mozgásmenles talplemezek-
kel, bótmelg naggstigban,..... P e0.-

,Écxorl
lloklkorcsolya, cipőre szerelhető, csőuózas, tqítós

acél |utóéllel, calta,la,i. ." Pl4.8O
Ho}lkores<rll,a, Iegítnomabb Polar-Herold, cipőre

csauarozható, könngű cúvázzal, a legkeméngebb
acél |utóéllel, pdrja ..... P l8.5!lt

Hoklütő. C. C. M., i|jtlstigí, kb.90 cm hosszt7 P 2.8O
§dző hoklütő, C. C. M., k}. 120 cm hosszt7 P 4.80
fsatár boklütő, C. C. M., udlogalott küIönleges ki-

dolgorású íából, kb, 120 cm hossztlsúgbatt P €.SO
TersenyütQ C. C. M., Iegerősebb vdlogalott 1á-ból, különleges elidtással készttue, kb. 120 cm

Kapusütö, C. c. M., igen erős tartós minőség,
széles ütő|elülettel ., ... ". P r0.-*

Hoklk9161g, C. C. M. uilóghírü múrkús i|jtlsdgí
karong, dotabja .,. P r.í0

fl,oklkorong, C. C. M" edzőkotong, darabja P 2.*
Tcrsonyhoklkororrg, C. C. M., kemény qumi P 2.7O
Jéghoktelpö, |ekele bőrWíl, erösen párnózott nyeluuel,

bokaszorítócsatlal, hosszt7 tűző|elülettel, különlc-
gcs kidolgozásbut, párja P t9.8ü

aoklk€§ztyűk, térdvódők, euspensorok, nyéltokgr.
cselö szalagok. hoklnaüágok, dresszek klubsdneL-
Don, kapue mellvédők, vállvédök, knr-, siperonl-,

lábío|-, könyók. és arcvétlők küIön alóultt szgdltt.

/v\|NDEN §PORT

KözpoNT És posuroszT^LY :

§UDAPÉ§T, V, NI\GY §ÁNDoR-UTCA ú
TEL. : l l1-234" Po§TAT/\KAR*KP. szÁFtLA : 34!&3

, FlóKoK:
BUDAPEST, vltt, nÁrÓczl UT ó7 szÁF|

(KELETINÉL) TÉLEFoN : 143-88ú
DEBRECEN, FERENC ,ÓzsEF UT tó.
soPRoN, ERZSÉBET-UTCA ó szÁi|

üz a koresolya a fsorkószboltbar mlnilon olpö-
nagl,súgln} megfolelő számban,kapható ós igy
mlndenkl olyan korcsolyát vásárolhot, mely a
lcgszűkebb, állásban tglel mqg lábnagyságá-lcgszű}obb áUáeban íelel mog lábnagyságá-
ndt késöbb pedlg íokozatosau bosszabbítható e
láb mlndenkorl növekedésórrek neglelolöen.külö.meglelelöon.Külö.

r.', hoov az állító-nlis olőnye tdel morlelünknek,', aogy ez áUító-
szerkezot mlnden helyzotben ele,sír§zá§menta§eu

rögzíthet6.


