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\  mi nagy ünnepünk
Kurmúnyi'.ó Urunk névnapjára.

A nagy család iin, együtt ül megint... 
Sok csillogó szem mind Reád tekint, 
mint minden évben, Miklós ünnepén 1 
Egy asztalnál... a nemzet asztalánál 
egy szív. .. egy lélek. Egymásra találván 
ifjú, óreg ... gazdag és szegény I

Mert egy a Sorsunk!. .. Magyarok vagyunk, 
s ha nem is cseng ajkunkon egyformán dalunk 
Testvéri szívünk mind egyformán dobog. . 
Akár felvidéki, vagy erdélyi vérünk.. 
tiszaháti, avagy bácskai testvérünk 
Izzó honszerelmünk egyformán lobig!

S  a Várban csend van .. Megszentelt pillanat.
Imára nyílik most sok millió ajak...
Szerié, Magyarhonban más kérés ma nincsen, 
csak, hogy Horthy Miklóst I. . .  Édes jó Atyánkat I 
Kormányzó Hadurát a magyar Hazának
tartsd meg UramistenI.. tartsd meg Uramisten! L ék ed ! S á n lh n  J á n o s

Cóapxttcócdádj okóí cóxddd
Erősen közele

dik a karácsony. 
Számotokra, fiúk, 
ez az ünnep nem
csak örömet, ha
nem komoly kö
telességet is je
lent. Lelemé
nyes, furfangos 
segíteni-akar ássál 
nézzetek körül, 
hogy segíthes
setek a rászoru
lókon. Ne gon

doljátok azonban, hogy évenkint csak egyszer, ilyenkor „il
lik ' adakozni, segíteni, mert így „szokás" és így kívánja a 
társadalmi „jó modor"! A nyomor és a szegénység mindig 
itt van és mindig fá j: de karácsonykor talán még sokkalta 
jobban! 'Tehát gyerünk azzal a segítéssel! De ne úgy segít
setek, ahogy „illik" és „szokás": 10—20 szegény családnak 
1— 1 zacskó mézeskalács, 10— 10 szaloncukor és egy arany

szalaggal átkötött fenyőgally . . .  Ez semmi, sőt még annál 
is rosszabb! inkább egy családon segíteni, de azon aztán, 
alaposan, hatásosan, érezhetően! És — ne csak karácsonykor!

Ha még nincs a csapatnak, rajnak, őrsnek ilyen „saját" 
családja, akkor szerezzetek most gyorsan egyel. Higyjélek 
el, nem lesz nagyon nehéz! Erről a családról aztán gondos
kodjék a csapat, a raj, az őrs.

Jó, jó, mondjátok sokan, de nekünk már semmi ado
mányozni valónk nincs: gyűjtöttünk Felvidéknek, Erdélynek, 
sebesülteknek, stb„ stb. Mindent odaadtunk! 'Te komu. iga
zán? Nézz csak be Édesanyáddal jobban a szekrények fiók
jába; jó mélyen! Hátha mégis akad valami. Aztán meg le
het olyasmit is adni. ami még nektek is jó volna. Hiszen 
testvért kell segíteni! No meg a pénz se kutya! Néhány 
gyaloglással megmentett villamospénz, kis koplalással meg
maradt tízórai pénz és együtt van 10—60 fillér. Egy rajban 
már 10— 15 pengő. Ez pedig már számottevő összeg ott, 
ahol esetleg egy hónap alatt sincs együtt ennyi pénz!

„A cserkész, ahol tud, segít". Most mutassátok meg. 
hogy tudtok ott is, ahol más már nem! Bízik bennetek és jó 
munkál kíván a Magyar Cserkész.
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szálerdőn átmentünk, az alacsonynövésű kúszofenyök övebe 
kerültünk. Ez a fenyőfajta nagy akadályt jelent. Kajla ke 
resztülhatolni csak akkor lehet, ha a fa növésével megogye- 
zően megyünk, tehát ónak lefelé, de akkor is igen nehéz az 
áthatolás. Elgondolhatja mindenki, mekkora kerülőket kelleti 
tennünk, míg végre megszabadultunk ezektől a fenyőktől és 
kiértünk egy járt mesgyérn. A magasság, hőmérséklet, ned
vesség mérése állandóan folyt, majd minden 100 méteres 
emelkedésnél. Ilyen munka közben, egy kanyarodó után víz 
morajlása ütötte meg fülünket. Vezetőnk jelezte, hogy az 
1800 m magasan fekvő Mosolygó tóból kiömlő patak vízéhez 
közeledünk. Néhány pere múlva valóban ott állottunk a patak 
teljesen behavazott szélénél. A köd még mindig sürü volt, 
ameddig elláthattunk, 15—20 méternyire, minden, kő, fa, fű, 
föld fehéren integetett felénk. Ha a Nap sütött volna, igazán 
gyönyörű lett volna ez a menet a fohérlő hegy oldalában, a 
szép kilátással. Így azonban körülöttünk csak homályosan 
tűntek elő a fák, sziklák körvonalai. Vezetőnk hirtelen letért 
az útról és egy kis fakunyhóhoz ment, ahonnan néhány darab 
száraz tát hozott elő és azt a vállára vette, mondván, hogy 
tűzrakáshoz igen jó lesz a már nem messze fekvő menedék
háznál. Ezt a menedé.kházat egy román mérnök építette a 
saját; költségén, de a felépítés után egy hónappal, amikor 
meglátogatta, úgyszólván teljesen szétszedett állapotban ta 
lálta. Ellopták belőle a betonba ágyazott tűzhelyet, az abla
kokat és ajtókat keretestől, a tetőzet; anyagát stb. úgy, hogy 
amikor mi felértünk, csak kopasz vázat találtunk ház helyett. 
A tetőgerendázat mellett jégcsapok tömege csüngött alá. Min
denütt csak rom és rombolás volt látható. A szomorú lá t
ványt nem akarta egyikünk som nézni tovább és igy inkább 
kiültünk a falak mellé, ahol már nagy máglyában égett a 
tűz és melegíthettünk, szárogathattuk mellette magunkat. 
A Mosolygó tó ott terült el a menedékház előtt, de nem sok 
látszott belőle a köd miatt. Másfél órát pihenhettünk, el
fogyasztottuk jó ebédünket és teával melegítettük fel el
gémberedett. tagjainkat. Egy pillanatra áttört a napsugár a 
felhőkön és megvilágította a hatalmas omlások övezte „kár- 
fülkét" és benne a kis tavat. Gyönyörű kép volt, de mire a 
fényképezőgépek előkerültek, újra a ködös, sötét, átláthatat
lan kép tárult elénk. Még hátra volt az utolsó néhányszáz 
méteres magasság leküzdése, a csúcs elérése. Egy omladékon 
haladtunk felfelé. Igen nehéz volt az út. Minden sziklát meg 
kellett, nézni, vájjon nem inog-e; a hóval borított fűcsomó
kon ki kollett taposni jó) a helyet, hogy biztosítsuk magunk 
alatt. a. talajt.. Az omladók mind meredekebb és meredekebb 
lett, amint felfelé törtünk. Hosszú ideig volt 45 foknál mere
dekebb az omladók lejtője. A lassú kapaszkodás közben hir
telen fagyos szél zúdult ránk. Mindnyájan egy közeli nagyobb 
szikla felé vettük az útunkat, mert féltünk, hogy a lejtőn 
lerohanó szél erösbödni fog és orkánszerüvé fejlődhetik. Meg
bújtunk a szikla tövében, de szerencsére a szél hamar le
zúdult, magával hurcolva a felhőket, is, úgy, hogy rövidesen 
pompás napsütésben folytathattuk útunkat. Lefelé tekintve,

A magas Jégrétegek vizsgálatára igen sok helyütt a magas 
hegycsúcsokra építettek meteorológiai állomásokat. Mivel 
ilyen állomásunk még nincs, most akarunk egyet felállítani. 
Ennek helyéül csonka hazánk jelenleg legmagasabb csúcsát, 
a 21105 m magas Horthy-csúosot szemelték ki a Radnai hava
sokban. A munka első lépése a terepszemle volt és ezért hat 
szakembert küldöttek ki, hogy a helyszíni szemlét megtartsák.

Hajnalban indult Budapestről a gyors Máramarossziget 
felé. Egy éjtszakán át kipihenve az utazás fáradalmait, Mára- 
marosszigetröl tovább indultunk s rövidosen a szép Visó völ
gyébe kanyarodott vonatunk. Borsa község végállomáson 
szállottunk ki szeptember 3-án. Köd burkolta a hegyet, de 
másnapra már derűsen integetett felénk huvas fejével a ha 
talmasan szép csúcs. Ezt a szép, derűs napot a hegymászás 
előkészületei foglalták le. Másnap reggel 6 órakor már elin
dult a kis társaság, hogy idejében érjo el a kitűzött célt. 
Óriási köd borult a tá jra  és alig volt reményünk szép időre, 
de a feladatot meg kellett oldani. Eleinte lankás, üde gyeppel 
borított halmokon haladt az út. Szétszórva, amennyire a köd 
homálya engedte, kisebb-nagyobb havasi gazdaságok házait 
láthattuk. Kb. 3 órai gyaloglás után elértünk a magas fenyő
erdők tövébe. Az utat itt már vadcsapások jelezték és sok
helyütt mackók nyomai is tűntek elő, de ők maguk az erdő 
sűrűjébe rejtőzködtek. Ügy kb. 1560 métert mutatott a ma
gasságmérőnk, amikor az első hónyomok előtűntek. Amint a
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gyönyörű táj tárult elénk: a Mosolygó tó egész pompájában 
feküdt a mélyben, alatta a gomolygó felhőzettel. Felfelé a 
fénylő hóval borított gerinc vonala látszott. Nagy öröm fogott 
el mindnyájunkat, a Nap éltető megjelenése új életkedvei 
és energiát öntött belénk.

Rövidesen fenn állottunk a gerincen. A kép felejthetetlen 
volt. A Horthy-csúes néhányszáz méterre magasodott előt
tünk, tetején a napfényben üvegesen csillogó zúzmaráé ke
reszttel. Rövidesen felértünk oda is. A 2305 m-nyi magasság
ból a gomolygó felhőzetre letekintve, mesebeli képet élvez
hettünk. Messziről egyes havas sziklacsúcsok dugták ki fejü
ket a felhőzet fölé és üdvözölték egymást a távolból. A Nap 
sugarai ragyogó fehérré varázsolták a havat. A hó közül ki
bukó fekete sziklák elütő színe, a ragyogó kék ég és az alat
tunk gomolygó felhők látványa lebilincselte a hegy taraján 
állókat egytől-egyig. Sokáig néztük a természetnek ezt a gyö
nyörű megnyilatkozását. A munka azonban hívott. Vizs
gálódva mentünk a tarajon előre-hátra és szorgalmasan mér
tünk, jegyezgettünk. Délután fél 5 óra tájban a hegy északi 
oldala egészen kitisztult. Láthattuk lent a mélyben Borsa falu 
kis játékházait, de dél felől a köd újra kavarogva jött fel 
a mélyből egészen a tarajig, majd onnan megint visszatért 
oda, ahonnan elindult, hogy körforgását újra kezdje. A Nap

ekkor már alacsonyan állt és sugarai elég laposan érték a 
csúcsot. Egy kanyarodénál a ködbe kellett belépnünk és 
ekkor csodás látvány tárult elénk. Árnyékunkat a Nap su
gara 200—300 méter bosszúságban felvetítette a ködre és kö
rülöttünk mint glória ragyogott a teljeskörű szivárvány! 
Munkánkat abbahagyva, sokáig csodáltuk ezt a fenséges tü
neményt. Az utat azonban folytatni kellett, sőt befejezni 
mindent és a hazatérésre is gondolni. Lassan beesteledett s 
ahogy beértünk a kúszófenyők után a szálerdő övezetébe, 
mindenütt messzehangzott a kolomp szava: legelésző nyájai
kat terelgették haza a hegyi pásztorok. A hold is feljött és 
teli korongjának fénye mellett értünk le 10 óra körül a fa
luba. Mi is befejeztük jó és eredményes munkát végezve a 
kört, visszatértünk oda, ahonnan elindultunk.

Felejthetetlen volt ennek a kirándulásnak minden mozza
nata. A táj szépsége, a csodás természeti jelenségek képe 
évekre maradandó emlékként véste bele magát lelkűnkbe, s 
mi csendben fohászt küldöttünk a Magasságbeli trónja elé, 
megköszönve mindent, amivel elárasztott, a kegyet, a védel
met. és kértük öt, hogy m ag^tr hazánknak ezen a gyönyörű 
táján mielőbb állni láthassuk a tudomány új hajlékát, a 
Horthy-csúcson épülő Horthy-obszervatóriumot.

Dr. Irmédi-Molnár László

M I K U C J Í S - E S T
A hold ezüst sugarai csillogó foglalatba övezik 

a sziporkázó havas fákat, messzi, a városon kívül, 
a hegyek lábainál meghúzódó kis tanyákat, a fény- 
áradatban úszó, de ma oly csodálatosan csendes vá
rost. Mikulás este van . . .

A cserkészotthonba egyenruhás fiúk sietnek. 
Zsebükben egy-két kockacukor, egy csipetnyi tea, 
kis csésze, kanál, aprósütemény húzódik meg tarka 
összevisszaságban.

Nézzünk csak be az otthonba! Mi történik ott?
A  fiúk csendes vidámsággal állják körül őrsvezetői
ket. Valami nagyszerű tréfát mesélhet az egyik, mert őrse 
harsogó nevetésben tör ki.

Pattan a kilincs, nyílik az ajtó, és a rajparancsnok lép 
be. Vigyázz állásba merevednek a fiiík, az őrsvezetők jelen
tik a létszámot. Azután asztalaiknál elhelyezkednek az őrsök.

Eloltják a lámpát. A kályha pattogó tüzének vibráló, 
örökké táncoló vörös fénye, s a hold ezüstje olvad össze 
csodás fényfolyammá az otthon melegében. . .  Az egyik őrs 
halk nótába kezd. Halkan, mintha a puszták szele hozta 
volna, száll a d a l. . .  A fiatal keblek dagadnak az egymást 
szerelés, a bajtársias érzés boldogságától, s a dal kitör az 
otthonból, túlszárnyalja a város határát, s csak kint, Isten 
pompás trónja előtt pihen meg . .. a természetben .

Kis, izmos cserkészfiú perdül a tűzvilágította térségre. 
Köszön a rajparancsnok felé, s a vers sorai mint drága- 
gyöngyszemek gördülnek ajkáról a hálás közönség szívébe... 
Alig fejezte be szavalatát, mikor halk vezényszót hallunk az 
egyik őrsi sarokból, s az őrs fegyelmezetten, keményen ált 
meg félkörben őrsvezetője mellett. Az otthonon halk sutto
gás fut végig, a regösök . .. !

S valóban! őrsvezetőjük előáll, s rövid előadást tart a 
magyar nótáról. Felsír a hegedű s a fiúk halk dúdolással kí
sérik a szebbnél-szebb magyar nótákat. Mindegyik kis ma

gyár szemében ott csillog a boldogság, az öröm könnye: 
ezek a fiúk átérzik azt, amit a nóta elmond .. . !

Zúgó taps köszöni meg az előadást, s a raj egy „keverős 
brávóval“ búcsúzik a regösöktől. . .

A z egyik sarokból kis, jóarcú cserkész sétál elő, a raj 
tréfacsináló ja! Nagyszerű tábortűzi tréfákat mond el, a fiúk 
szemeiből ömlenek a könnyek, annyira nevetnek.

S peregnek a szavak a kis cserkész ajkáról, melyek nyo
mán a vidámság forrósága járja át a lelkeket. . .

Kopogtatás hallatszik, ősz, öreg Mikulás lép be, hatal
mas kosárral a hátán. Reszkető hangon fogadja a fiúk kö
szöntését, majd mindenki számára kis ajándékokat oszt ki. 
a csapatban végzett jó munkáért. . . Mindenki■ lázas pírral 
az arcán lép az aggastyán elé, s boldog mosollyal bontja fel 
a kis csomagot. Az őszszakállú Mikulás végül megáldja a 
cserkészeket, majd, szinte egy szempillantás alatt eltűnik a 
csillogó hóban, boldogságot, szeretetet, örömet hagyva maga 
után .. .

Az őrsök zavartalan egyetértésben, dalolva telepednek a 
párolgó teáscsészék mellé . . .

A rajparancsnok feláll, simogató pillantásával megöleli 
az annyira szívéihez nőtt raját, s beszélni kezd. Megköszöni 
a fiúk fáradozását, mellyel e kis rajünnepély sikerét meg

alapozták. Új munkára buzdítja a fiúkat, hogy a 
jövő évi Mikulás-est még szebb, még jobb legyen. 
S megemlékezik a távolban küzdő magyarokról, 
akik életüket áldozzák azért, hogy itt, a Hazában, 
nyugodtan ünnepelhessenek, nyugodtan élhessenek, 
örülhessenek az emberek . . .

A sápadt holdvilág, amint bekukucskált az ott
hon jégvirágos ablakán, csillogószemű cserkészeket 
lát, akik komoly munkával, vidám dallal az ajku
kon dolgoznak és akarnak dolgozni a szebb ma
gyar jövőért, melyért ma, e szent Mikulás-estén is 
oly sok magyar bajtárs ontja vérét.. .

Ilayii Kornél.



A MAI  H Á B O R Ú  P A P J A I
Krisztus Urunk mennybemenetele után az Ur szolgái gyalogszerrel 

járták a világot, így hirdették a Megváltó igéit. Sokára tellett, míg az 
akkori időben használatos szekérre ülhettek. így jártak faluról-fal ura. 
Ezer esztendőt is írtunk Krisztus születése után, mikor az Ur ige
hirdetői lóra szálltak és elkísérték a katonákat a csaták viharába, 
hogy ott is lelkivigaszt nyújtsanak. Később gyakran előfordult az is, 
hogy harcosaiknak élére állva, maguk is együtt küzdöttek velük. Az 
1914— 18-as nagy világégés zivatarából ia kivették részüket, sok hős 
papot tüntettek ki vitézségi éremmel, sőt többet közülük felvettek 
a Vitézi Rendbe is. Ezek a vitéz pap-hősök az első vonalban küzdöttek, 
ott, ahol legsűrűbben kaszál a halál, ott ismerték meg a háború igazi 
poklát, de a hadidicsőséggel is itt találkoztak. Persze nem a hadidicsőség 
utáni vágy vitte őket, hanem szent, belső hitük, hogy az életüket áldozó 
hősök még a lövészárokban, roham közben is közel tudják magukhoz 
az Urat, az ő szerény, alázatos szolgájuk képviseletében . . .

A világháború és az azt követő forradalmak sok áldozatot követel
tek közülük és most, amikor a Hazának ismét szüksége volt rájuk, hiva
tásuk tudata, emberszeretetük, végtelen hitijk ismét a harcmezőre 
vitte őket. A mai villámháborúban a motor adta gyorsaság a jellemző. 
A katonalelkészek is gépkocsiba szállnak, hogy a gépesített csapato
kat követhessék. De amiről egyik nemrégiben kiadott hadijelentés 
katonás szűkszavúsággal beszámol, az gondolkodásra késztethet min
denkit :

„A német hadsereg két katolikus és három protestáns 
tábori lelkésze Kréta megszállásakor ejtőernyővel ugrott le,

4

hogy az ugyancsak ilyen módon földre juttatott orvosoknak a 
sebesültek ápolásában segítségére legyen. Ez alkalommal két 
tábori lelkész dicsőségesen hősi halált haj t . .

A villámháború legvakmerőbb katonái az ejtőernyős vadászok. 
A katonák között is a legkiválóbbak : szellemileg, testileg egyaránt a 
legkülönbek. Már a béke szolgálatában is rendkívül megerőltető az 
életük, háborúban pedig a legnehezebb feladatokat hajtják végre. Távol 
a saját bajtársaiktól, ismeretlen helyen ellenséges túlerő közé ugranak 
le, hogy halálra szántan küzdjenek, míg a saját csapatuk erősítései hoz
zájuk érkeznek.

Ezek közé a legkiválóbb katonák közé sorakozott a hadijelentésben 
említett öt pap is, hogy velük együtt ugorjának az ellenséges földre. 
Igazi katona-papokhoz méltóan viselkedtek : a harc egyetlen pillanatá
ban sem hagyták magukra a lelkigondozásúkra utalt katonáikat. Ha azok 
ejtőernyősök : a papjaik is azok !

Az ejtőernyős pap ott volt a katonákkal a békeszolgálatban és a 
harcmezőn is, ott, ahol a napjainkban folyó világmérkőzés egyik leg
vakmerőbb fejezete zajlott le : Kréta szigetén I

Az új háború papjai, ha kell, ejtőernyőt kötnek magukra, de hívei
ket nem hagyják cserben. Ha kell, életüket is áldozzák, mert férfiak, 
katonák, ejtőernyős papok ! . . .

Cserkész testvérek, tanuljunk az ő dicső példájukból és 
legyen áldott emlékük ! . . .

T . I .



gyönyörű táj tárult elénk: a Mosolygó tó egész pompájában 
feküdt a mélyben, alatta a gomolygó felhőzettel. Felfelé a 
fénylő hóval borított gerinc vonala látszott. Nagy öröm fogott; 
el mindnyájunkat, a Nap éltető megjelerftse új életkedvet 
és energiát öntött belénk.

Rövidesen fenn állottunk a gerincen. A kép felejthetetlen 
volt. A Horthy-csúcs néhány.száz méterre magasodott előt
tünk, tetején a napfényben üvegesen csillogó zúzmarán ke
reszttel. Rövidesen felértünk oda is. A 2305 m-nyi magasság
ból a gomolygó felhőzetre letekintve, mesebeli képet élvez
hettünk. Messziről egyes havas sziklacsúcsok dugták ki fejü
ket a felhőzet fölé és üdvözölték egymást a távolból. A Nap 
sugarai ragyogó fehérré varázsolták a havat. A hó közül ki
bukó fekete sziklák elütő színe, a ragyogó kék ég és az ala t
tunk gomolygó felhők látványa lebilincselte a hegy taraján 
állókat egytöl-egyig. Sokáig néztük a természetnek ezt a gyö
nyörű megnyilatkozását. A munka azonban hivott. Vizs
gálódva mentünk a tarajon előre-hátra és szorgalmasan mér
tünk, jegyezgettünk. Délután fél 5 óra tájban a hegy északi 
oldala egészen kitisztult. Láthattuk lent a mélyben Borsa falu 
kis játékházait, de dél felől a köd újra kavarogva jött fel 
a mélyből egészen a tarajig, majd onnan megint visszatért 
oda, ahonnan elindult, hogy körforgását újra kezdje. A Nap

ekkor már alacsonyan állt és sugarai elég laposan érték a 
csúcsot. Egy kanyarodénál a ködbe kellett belépnünk és 
ekkor csodás látvány tárult elénk. Árnyékunkat a Nap su
gara 200—300 méter hosszúságban felvetítette a ködre és kö
rülöttünk mint glória ragyogott a teljeskörű szivárvány! 
Munkánkat abbahagyva, sokáig csodáltuk ezt a fenséges tü 
neményt. Az utat azonban folytatni kellett, sőt befejezni 
mindent és a hazatérésre is gondolni. Lassan beesteledett s 
ahogy beértünk a kúszófenyők után a szálerdő övezetébe, 
mindenütt messzehangzott a kolomp szava: legelésző nyájai
kat terelgették haza a hegyi pásztorok. A hold is feljött és 
teli korongjának fénye mellett értünk le 10 óra körül a fa 
Inba. Mi is befejeztük jó és eredményes munkát végezve a 
kört, visszatértünk oda, ahonnan elindultunk.

Felejthetetlen volt ennek a kirándulásnak minden mozza
nata. A táj szépsége, a csodás természeti jelenségek képe 
évekre maradandó emlékként véste bele magát lelkűnkbe, s 
mi csendben fohászt küldöttünk a Magasságbeli trónja elé, 
megköszönve mindent, amivel elárasztott, a kegyet, a védel
met és kértük öt, hogy magyar hazánknak ezen a gyönyörű 
táján mielőbb állni láthassuk a tudomány új hajlékát, a 
Horthy-csúcson épülő Horthy-obszervatóriumot.

Dr. Irmédi-Molnár László

N I I K . U C Á S - E S T  H A J B A N
A hold ezüst sugarai csillogó foglalatba övezik 

a sziporkázó havas fákat, messzi, a városon kívül, 
a hegyek lábainál meghúzódó kis tanyákat, a fény
áradatban úszó, de ma oly csodálatosan csendes vá
rost. Mikulás este van . . .

A cserkészotthonba egyenruhás fiúk sietnek. 
Zsebükben egy-két kockacukor, egy csipetnyi tea, 
kis csésze, kanál, aprósütemény húzódik meg tarka 
összevisszaságban.

Nézzünk csak be az otthonba! Mi történik ott?
A  fiúk csendes vidámsággal állják körül őrsvezetői
ket. Valami nagyszerű tréfát mesélhet az egyik, mert, őrse 
harsogó nevetésben tör ki.

Pattan a kilincs, nyílik az ajtó, és a rajparancsnok lép 
be. Vigyázz állásba merevednek a fiúk, az őrsvezetők jelen
tik a létszámot. Azután asztalaiknál elhelyezkednek az őrsök.

Eloltják a lámpáit. A kályha pattogó tüzének vibráló, 
örökké táncoló vörös fénye, s a hold ezüstje olvad össze 
csodás fényfolyammá az otthon melegében. . .  Az egyik őrs 
halk nótába kezd. Halkan, mintha a puszták szele hozta 
volna, száll a d a l. . .  A fiatal keblek dagadnak az egymást 
szeretés, a bajtársias érzés boldogságától, s a dal kitör az 
otthonból, túlszárnyalja a város határát, s csak kint, Isten 
pompás trónja előtt pihen meg . . .  a természetben.

Kis, izmos cserkészfiú perdül a tiizvilágítotla térségre. 
Köszön a rajparancsnok felé, s a vers sorai mint drága
gyöngyszemek gördülnek ajkáról a hálás közönség szívébe... 
Alig fejezte be szavalatát, mikor halk vezényszót hallunk az 
egyik őrsi sarokból, s az őrs fegyelmezetten, keményen ált 
meg félkörben őrsvezetője mellett. Az otthonon halk sutto
gás fut végig, a regösök . . . !

S valóban! őrsvezetőjük előáll, s rövid előadást tart a 
magyar nótáról. Felsír a hegedű s a fiúk halk dúdolással kí
sérik a szebbnél-szebb magyar nótákat. Mindegyik kis ma

gyár szemében ott csillog a boldogság, az öröm könnye; 
ezek a fiúk átérzik azt, amit a nóta elmond . . . !

Zúgó taps köszöni meg az előadást, s a raj egy „keverős 
bróvóval“ búcsúzik a regösöktől. . .

Az egyik sarokból kis, jóarcú cserkész sétál elő, a raj 
tréfacsinálója! Nagyszerű tábortűzi tréfákat rnoncl el, a fiúk 
szemeiből ömlenek a könnyek, annyira nevetnek.

S peregnek a szavak a kis cserkész ajkáról, melyek nyo
mán a vidámság forrósága járja át a lelkeket. . .

Kopogtatás hallatszik, ősz, öreg Mikulás lép be, hatal
mas kosárral a hátán. Reszkető hangon fogadja a fiúk kö
szöntését, majd mindenki számára kis ajándékokat oszt ki, 
a csapatban végzett jó munkáért. . . Mindenki lázas pírral 
az arcán lép az aggastyán elé, s boldog mosollyal bontja fel 
a kis csomagot. Az őszszakállú Mikulás végül megáldja a 
cserkészeket, majd, szinte egy szempillantás alatt eltűnik a 
csillogó hóban, boldogságot, szeretetet, örömet hagyva maga . 
után . . .

Az őrsök zavartalan egyetértésben, dalolva telepednek a 
párolgó teáscsészék mellé . . .

A rajparancsnok feláll, simogató pillantásával megöleli 
az annyira szívéhez nőtt raját, s beszélni kezd. Megköszöni 
a fiúk fáradozását, mellyel e kis rajünnepély sikerét meg

alapozták. Új munkára buzdítja a fiúkat, hogy a 
jövő évi Mikulás-est még szebb, még jobb legyen. 
S megemlékezik a távolban küzdő magyarokról, 
akik életüket áldozzák azért, hogy itt, a Hazában, 
nyugodtan ünnepelhessenek, nyugodtan élhessenek, 
örülhessenek az emberek . . .

A sápadt holdvilág, amint bekukucskált az ott
hon jégvirágos ablakán, csillogószemű cserkészeket 
lát, akik komoly munkával, vidám dallal az ajku
kon dolgoznak és akarnak dolgozni a szebb ma
gyar jövőért, melyért ma, e szent Mikulás-estén is 
oly sok magyar bajtárs ontja vérét. . .

H a y n  K o rn é l.



KARAMO
írta Fábián cyuia

10. A hányáién
Négy hónapot töltői leni a bányában. Odafönn már tavaszodolt. Az enyhe szellő elolvasztotta a havat és kicsalta a 

virágokat a földből, de én mindezekből édes-keveset láttam.
Egy nap Homhányl mérnök úr sokáig lenn Járt a tárnában. Nagyon aggodalmas arccal vizsgált meg mindent.

Valami nem tetszik nekem. A Davy lámpa sodronyán belül valami fényes izzást veszek észre. Bányaléget sejtek. 
Valahonnan gáz ömlik a tárnába. Szigorúan tilos a lámpa sodronyát kinyitni, vagy gyujtófácskál gyújtani. Vigyázat.

A bányászok egymásnak adták át a szigorú tilalmat, de egy fiatal hever, Rákos István csak nevejtett.
Ugyan, mit beszélnek mindenfélét össze-vissza a bányalégről. Talán bizony még cigarettára sem gyújthat az

ember.
Göce Ambrus megbotránkozva nézett a nyegle hevérre.
— Te Pesta I Így ne tréfálkozz a bányaléggel. Tudom, hogy titokban még idelcnn is cigarettázol. Nem jelentettelek 

fel eddig, de most sok száz ember életéről van szó. Ne okoskodj Pesta, ne játsz annyi ember életével. . .
Rákos vállal vont, nem szólt semmit, vette a csákányát és munkához látott. Már jó félórát dolgozott magába egy 

fülkében, ahol gazdag szénréteg feketedett ki a földből, fín is segítettem neki lapátolni a szenet. Egyszercsak benyúlt a 
keblébe, egy cigarettát vett elő és a szójába dugta. Halálosan megrémültem.

— Az Isten szerelmére, csak nem akarsz rágyújtani ?
Kihívóan nevetett az arcomba.

Hallgass. Még fellármázod az egész tárnát. Csak a számba veszem a cigit, hogy legalább a dohány szagát érezzem. 
Eszembe sincs, hogy rágyújtsak.

Megnyugodtam. Gondoltam, ha már annyira rászokott a dohányzásra, 
hát játsszék egy kissé a cigarettával. Elindítottam a Fakót a csillékkel, alig 
zörögtünk el azonban Rákos Pesta munkahelyéről, amikor irtózatos fényesség 
villant föl a bányában, utána olyan dördülés rázta mega bányát, hogy engem 
a falhoz lapított. Láttam, hogy omlanak össze a tárnák, a dúcok mint a gyufa
szálak roppannak össze, azután elfordult velem a világ, elvesztettem az eszmé
letemet. Meddig fekhettem ájultan, magam sem ludoin. Arra tértem magam
hoz, hogy valami nedvesség reszelte az arcomat és vinnyogó hang nyöszörgőt I 
a fülembe. A hűséges Karancs térített eszméletemre. Körülöttem vak sötétség.
Nagynehezcn fellápászkodtam, körül tapogattam a helyet, ahol feküdtem.
Fakó testébe ütköztem. Szegényt a felrobbant bányalég ereje a csillékhez 
vágta és nyomban megölte.

Kétségbeesetten imádkoztam a Jóistenhez, hogy könyörüljön és segít
sen rajtam. Karancs nyöszörgését hallottam és a hang irányába mentem.
Karancs megérezhetett valamit, mert a hangja mintha hívott volna maga 
után. Az összevisszadőlt dúcok és itt-o tt félig beomlott tárnák után végre 
igen messziről halk hangokat hallottam. Kiabálni kezdtem, amelyre válasz 
érkezett. Végtelennek tetsző idő után végre egy szélesebb tárnába jutottam , 
ahová Gőce Ambrus menekedett harminc társával.

A bányászok reménytelenül húzódtak egymáshoz. Egyetlen lámpásuk 
maradi égve,' a többit kioltotta a rettenetes légnyomás. Meddig éghet ez az 
egyetlen pisla lángocska ? Három-négy óra múlva kifogy a re  eolaj belőle, 
akkor vaksötét borul ránk. Gőce lecsavartatta a lámpa kanócot, hogy a kis 
láng életét meghosszabbítsa. Szótlanul ültünk egymásmelleit, amikor az egyik 
hevér fölemelte a fejét és bizonytalan hangon megszólalt.

— Nedvességet érzek a talajon. Mintha valahonnan viz csordogálna 
a tárnába.

Gőce Ambrust hallgatólagosan vezérünknek tekintettük, Tőle vártuk hát, mit mond a hevér megfigyelésére.
Ne ijedjetek meg emberek, de valamire el kell készülnünk. A nagy robbanás bizonyosan elrontotta a szivattyúkat 

és így lehetséges, hogy sok víz fog összegyűlni a tárnában.
Egy szót sem válaszoltunk Ambrus bácsinak.
Negyed óra múlva bokáig ért a víz, majd térdig gázoltunk benne. Szó sem lehetett arról többé, hogy a talajon feküd

jünk. vagy üljünk. Mindnyájan talpon állottunk és reménytelen kétségbeeséssel figyeltük a víz lassú emelkedését. Legjobban 
szegény Karancs kutyám iszonyodott a víztől, mert neki már csupán az orra hegye látszott ki az áradatból. Az ölembe 
vettem, otl néhány percig melegedett, majd megint szűkülni, nyugtalankodni kezdett, sehogysem akart megmaradni az 
ölemben.

Mit csináljak Ambrus bácsi ezzel a kutyával '? Nem akar megmaradni nálam.
Bocsásd szabadon. A kutyának olyan finom ösztöne van, hogy érez valamit. Ha nem akar maradni, akkor nem 

érzi magát biztonságban.
így mi sem vagyunk biztos helyen, ha a kutya így érzi, szólt ijedten egy ember.

Ambrus bácsi egy szól sem szólt.
Elengedi em Narancsot. A kutya beugrott a vízbe és tocsogni kezdett benne. Sokáig hallottam még a csobogást, ahogy a 

vízben úszott vagy gázolt, azután ez a zaj is megszűnt és félelmetes csönd borait mindnyájunkra.
A víz. meg egyre növekedett. Már derékig ért és mindnyájan tudtuk, hogyha még egyre emelkedik, nemsokára ellep 

minket és mi menthetetlenül megfulladunk a hideg, piszkos áradatban.
Ambrus bácsi kiadta a parancsot, hogy induljunk meg abba az irányba, amelyben Karancs elmenekült. Hátha szá

razra jutott szegény. Megindultunk. Hol gázoltunk, hol pedig úszni kényszerültünk, Ambrus bácsi elől haladt, a feje fölött 
magasra tarlóita a lámpái, így vezetett mindnyájunkat. Talárt egy óráig is vánszorogtunk, míg egyszercsak távolról, igen 
távolról kutyaugatást hallottunk.

Ez a Karancs. Bizonyosan száraz helyre talált és most jeleket ad le, hogy merre menjünk.
A tárna fölfelé tartott. Lassan egyre alacsonyabb let! a víz, míg végre Ambrus bácsi örömmel jelentette, hogy száraz 

talajra jutott. Egy barlanggá szélesedett elhagyott tárnáira jutottunk, ahol Karancs fogadott örvendező ugatással. Kimerül
tén roskadlam le egy szlklapadru és boldogan ölellem meg Köránesol, szegény kutyám nem liidott hová lenni örömében, 
hogy ismét rátaláltam.

.)



II . A mélységből kiállunk hozzád
Ambrus bácsi k iad ta  a rendelkezéseit, hogyan viselkedjünk.

Mindenki feküdjék le és amennyire tehet i, aludjék. így fogyaszt legkevesebb levegőt., úgy tű ri legtovább az éhsé
get és szomjúságot. Mindenki kutassa ki a tarisznyáját és zsebeit, minden élelmet, am it talál, adja át neki, ő majd igazságosan 
osztja szét közöttünk. Ne igen beszélgessünk , m ert a türelmes várakozást rontaná, ha valaki rem ényt veszt ve, rémítgetné a 
társait. Bizakodjunk. Ott fenn jól tud ják , hogy a bányában rekedtünk és m indent megtesznek kiszabadításunkra.

Szót fogadt unk Ambrus bácsinak és szótlan tétlenségbe m erültünk. Csak akkor rendültünk meg, amikor a lám pánk
ból kifogyott az olaj, utolsót pislogott és kialudni készült.

Az egyik hevér k iny ito tta  lám pája sodronyajtaját és meg akarta gyújtani a kialvó pislogó láng mellett. Ambrus bácsi 
ijedten tilto tta  meg, hogy a lángot szabaddá tegyék, mert még mindig bányaléggel lehetünk körülvéve, felrobbanhat és 
akkor bizonyosan it t  pusztulunk valamennyien.

A lángocska egyre h a lv án y ab b an  pislogott, m ajd egyszerre kilobbant és vaksötét lepte el a barlangot. Felsírtam 
m agam ban a rém ülettől, Narancsnak nem tilth a tta  meg senki, hogy iszonyodva föl ne vonítson. Keserves nyöszörgés ü tö tte  
meg a fülemet, de senki sem szólt semmit, csak az öreg Ambrus hangja kondult harangszó m ódjára a barlang boltíve alatt.

__A mélységből kiáltunk hozzád Urunk 1 Légy segedelmünkre . . . Add vissza h itvány  életünket családunknak,
gyermekeinknek.' Ne engedd, hogy lassú haldoklás u tán  úgy lobbanjon ki a lelkünk, mint előbb a mécses világa . . .

Mi gondolatban együtt fohászkodtunk Ambrus bácsiv a l. . .
Azután te lt, múlt az idő. Ambrus bácsi egy ideig szám ította az időt az órája segítségével, úgyhogy levette az üvegét 

és mindig k itap in to tta  ra jta  a m utatók állását. De lassan nem tud tuk , hogy odafönn este, vagy reggel van-e, milyen napja 
lehet a hétnek ? Az élelem elfogyott és nem tehettünk  mást, m int Ambrus bácsi utasítása szerint feküdtünk és még a léleg
zetünkkel is takarékoskodtunk.

Egyikünk kalapácsával a sziklán időközönként az S. O. S. morse-jelet kopogta állandóan. —  Mentsétek meg lel
keinket. — Figyeltünk . . . figyeltünk erősen, de választ soha nem kaptunk. E lfelejtettek volna bennünket ?

Végre a hetedik napon a víz apadni kezdett, tehát a szivattyúkat rendbehozták. Mégis dolgoznak a megmentésünkön. 
Igen ám, de élelmünk m ár semmi sem volt . . . Néhány társunk m ár a tarisznyája szijját rágta kínjában, hogy valami ízt 
érezzen a nyelve. H a rövidesen nem érkezik meg a segély, akkor csak holttesteinket ta lá lják  meg a mentők.

Karanes szenvedett legjobban, m ert neki, m int kutyának nem adtak  élelmet. Én ugyan megosztottam vele az utolsó 
falatom at is, de ezzel m it nyertünk ? Hogy én ham arabb elgyöngültem, m int a társaim . N arancsnak azt sem lehetett 
megmagyarázni, hogy maradjon nyugodtan, folyton futkosott a barlangban és amikor a víz apadni kezdett, a szomszéd 
tárnákba szökött és o tt k u ta to tt élelem után. Egyszer megint elhagyta a barlangot és vissza sem jö tt.

Ambrus bácsi elgondolkozott.
i Különös a Narancs dolga. Hová lehetett ? Hiszen el vagyunk zárva a világtól, m ár régen vissza kellett volna
jönnie. Számításom szerint nyolc órája van távol tőlünk.

Narancs mégis megjött. Fu tva érkezett. Vidoran ugatva, engem viharosan üdvözölt és nem szűnt meg ugrálni.
Ambrus bácsi megint megszólalt.

Amikor ez a kutya elhagyott, az éhség annyira elgyötörte, hogy alig állott, a lábán, most meg olyan virgonc, 
mintha tele lenne az iskolája. Narancs . . . Gyere csak hozzám Narancs, had tapogassalak végig, nem találok-e rajtad valami 
különöset.

Egyszeresük az öreg Ambrus meglepetten felkiáltott.
— Em berek ! Ez a kutya a napvilágról érkezett vissza hozzánk.
M intha villamos áram  fu to tt volna rajtunk keresztül, mind felélénkültünk és kérdésekkel rohantuk meg Ambrus 

bácsit. -— Honnan gondolja, hogy Narancs kivid já rt ?
— Először is onnan, m ert vidám, m int aki jóllakott. Másodszor is m ert ki tudom  tap in tan i ra jta , hogy tele van a 

gyomra. Harmadszor is, m ert egy piciny-virág m aradt a gubancos szőrében. Bizonyosan megliempergett örömében a mezőn 
és egy gyermekláncfű-virág gabalyodott a bundájába. Ha nem hiszitek, i tt  van, tapintsátok, érezzétek és feleljetek arra a 
kérdésre — terem-e bánya mélyén ilyen virág ?

Nézről-kézre adtuk a piciny virágot. Boldogan simogattuk bársonyos szirmát, mélyen a tüdőnkre szívtuk kesernyés 
illatát és zokogva csókolgattuk a reménység piciny hirnökét. A szívünket egyszerre eltöltötte a bizalom. M indnyájan föl- 
ocsudtunk kábultságunkból és amikor Ambrus bácsi kijelentette, hogy indulunk, ta lp ra  állottunk és vártuk  vezetőnk újabb 
rendelkezéseit.

Ambrus bácsi felszólított, magyarázzam meg Narancsnak, hogy vezessen bennünket. Levettem a kalapom szalagját, 
a Narancs nyakára kötöttem , hogyha a napvilágra kerül, jelt adjon rólunk.

— Nem kell semmi m agyarázat. Narancs ! Narancs . . . Menjünk haza 1 Haza Narancs 1 — gondoltam, hogyha 
megismerik Narancs nyakán a kalapom szalagját, tudni fogják, hogy még életben vagyok.

Ép úgy beszéltem vele, m int valamikor, amikor a hegyről a faluba készülődtünk és m ondtam  Narancsnak, hogy haza
megyünk. Ilyenkor Narancs boldogan vinnyogott, a farkát fö ltarto tta  m int valami zászlót és előre szaladt. Most is úgy te tt. 
H allottam  a sötétben örvendő vinnyogását, látni nem láttam , de el tud tam  képzelni, hogy fu t előre, bizonyosan arra, ahol a 
kijárási megtalálta. Csak nehezen bírtunk a kutya nyom ában vánszorogni, m ert az éhség és a nélkülözés teljesen legyöngi- 
te tt. A kutya gyakran messzire fu to tt előre, de mindig visszatért hozzánk és vígan ugatva b iztato tt, hogy csak menjünk 
utána.

Meddig tám olyoghattunk a bánya mélyén ? Ambrus bácsi szerint, aki az óráján kitapogatta, ta lán  másfél napig 
E rőlködtünk. E lhagyott tárnákon, félig beomlott alagutakon törtünk m agunknak utat. Vak sötét v e tt körül m indnyájunkat. 

Ambrus bácsi azt vélte, hogy észak felé megyünk és régesrég elhagytuk a tarjáni bányákat,.teljesen kiaknázott tárnákban 
vagyunk. Nem törődtünk mi semmivel, gép módjára m entünk a ku tya u tán, míg végre egy helyen megrekedtünk. Nem 
m ehettünk tovább, m ert egy fal állotta u tunkat. Narancs is eltűnt, nyoma veszett teljesen. H iába hívtuk, szólítottuk, 
nem felelt. E lpusztult volna szegény ?

Az egyik hevér átkozni kezdte Narancsot, hogy m ért is csábított el minket a régi helyünkről ? O tt ismerős tárnában 
voltunk, egész bizonyosan o tt fognak bennünet keresni. Most egynapi járásra vagyunk attó l a helytől, ki tud ja  hol ? — a 
mentők elkerülnek m ajd bennünket és mi soha többé a napvilágra nem kerülünk. Nem szólhattunk semmit a keserű kifaka- 
dásra, m ert a hevérnek igaza lehetett. De ki tehet róla, amikor Narancs magával hozta azt a piciny virágot és mi h ittünk neki.



szólították magukhoz a megmenekült bányászok hűséges társam at. Majd megfőj-
(Folytatjuk.)

KARÁCSONY k ö z eled ik ...
A nagyanyáim kicsi gyerek koromban úgy december eleje tájin maga 

elé állított és megkérdezte :
— Te gyerek, tudod-e milyen ünnep lesz nemsokára !
— Hogyne tudnám — vágtam ki büszkén, hát karácsony !
— Várod-é a karácsonyt ?
— Hogyne várnám.
— Aztán miért várod ?
— Mert akkor sok ajándékot kapok — feleltem jellemző „önzetlenség- 

ge!".
így kezdődött a beszélgetés. Aztán nagyanyám elmondta, hogy karácsony

kor nemcsak várni kell, hanem sokkal inkább adni kell. Azért örül karácsony
kor minden ember, mert ezen a napon kaptuk a jó Istentől a legnagyobb 
ajándékot, a kicsi Jézust. Őt a mi házunkhoz is el kell csalogatni. Hát lehet!

Bizony lehet. Hogyan ! Ezt is elmondta nagyanyám. Mindennap tegyek 
valami jót és amikor valami jőt tettem, rakjak egy búzaszemet a kis ibolyát 
csészémbe. Karácsony este majd kitesszük a csészét az ablakba, a kis Jézus 
erre jártában meglátja az ibolyát csészét és benne a sok jócselekedetet jelentő 
búzaszemet, egészen bizonyos, hogy nem kerüli el házunkat. . .

Egyáltalán nem akarom, hogy nagyfiú létedre ilyen gyerekes módon 
készülj a Szeretet ünnepére. De a benne rejlő gondolatot használd föl. A  de
cemberi napi jótetteknek a karácsonyvárás, az Isten nagy ajándékának várása 
legyen a lelke.

És a kicsi Jézus ajándéka nem marad el. Ha mást nem is kapsz, de tiéd 
lesz a jól végzett munka erős, férfias öröme. És ezt csak az tartja semmiség
nek, aki még sose tapasztalta meg, hogy mi ez. P l.

Király István főhadnagy, a „Movero" repülőszakosztály tagja, november 
13-án a H. A. -4019. jelzésű, vitorlázó gépen startolva a Hármas- 
határhegyen a kedvező időjárást felhasználva 29 óra 37 percet töltött a 
levegőben. Repülésével megjavította a rövid idővel azelőtt Méray Hor
váth Róbert ugyancsak „Movero” vitorlázó 26 óra 55 perces rekord-

repülését.

A K I  M E R ,  A Z  M V E U :

Vegyél Erdélyi Nyereménykötvényt!



3£aó.ó/zf temiet, térfogat
Vizsgáljuk meg, hogyan aránylanak egymáshoz a hosszú

ság, a terület és a térfogat. Vegyük először 'mértékrendszerünk 
egységét, a métert alapul. .4 méterben tudvalevőleg 1000 milli
méter van. A milliméter az a legkisebb hosszmérték, amellyel 
a mindennapi életben még találkozunk.

A négyzetméter olyan négyzet, amelynek oldalhossza 
1 méter, libben 1.000,000 négyzetmilliméter van. A köbméter 
olyan kocka, amelynek élhosszúsága I méter. Ebben 
1.000,000.000, vagyis I milliárd köbmilliméter van. Tehát 
figyeljük meg: l méter, 1 m* és 1 nv> összehasonlítva és milli
méter méretre bontva eredményül 1000 mm, 1.000,000 mm* 
és 1.000,000.000 mm* mennyiségeket adott.

A méter és a négyzetméter nagyon közismert mértékek. 
A köbméter, bár épúgy használatos a mindennapi életben, 
már nem annyira ismeri. Általában sokkal kevesebbre becsü
lik, mint amennyi. Azt már láttuk, hogy [ milliárd mm* van 
benne. De a mm3 igen kis térfogat. A m* űrtartalma 1000 
liter; ezt már jobban tudjuk elképzelni. Ennyi víznek a súlya 
1000 kg, vagyis 1 tonna. De ha szlnaranyból öntenének egy 
ilyen köbméteres kockát, annak a súlya 19,300 kg, az értéke 
pedig 100 millió pengő körül volna.

Képzeljünk el egy kockaalakü ládát, melynek belső mérete 
J m- tehát az űrtartalma 1 m*. Nem is hinnfík, mennyi minden 
fér egy ilyen ládába! Elbújhat benne 6 -8 gyerek, vagy bele
rakhatunk több mint 500 darab téglát, játékgolyókból pedig 
1 millió darabol szórhatunk bele!

T)e most térjünk át egy nagyobb méretre, a földi távolságok 
meghatározásánál használatos kilométerre. Nem nagy távolság

uz I km, végigsétálunk rajta 15 perc alatt. Ha katonáknak 
1 km-en sorfalat kellene állniok, ahhoz kb 1700 ember lenne 
szükséges, de ha szorosan egymás mögött állnak emberek, 
mint amikor valamiért sorba állanak, akkor 3000 is elfér 
1 km-en.

A négyzetkilométer már tekintélyes terület. Képzeljünk 
el egy négyzetalakú teret, melynek oldalhossza 1 km. Egy 
teljes órába kerülne, míg körtilsétálnók. Ez a terület 100 hek
tárral egyenlő és S, egyenként 20 holdas kísbirtokot lehetne belőle 
kihasítani. A Margitsziget területe 95 ha, tehát kereken 1 km* 
Vájjon mennyi ember fér el ekkora területen? Ha olyan szoro

san állanak az emberek, mint sokszor a zsúfolt villamoson, 
vagy a tömegben, akkor számíthatunk minden m*-re túlzás 
nélkül 5 embert. Miután 1 krn*-ben 1 millió m* van, nem ke
vesebb mint 5 millió ember állhatna 1 km*-nyi területen. A 
Margitszigeten ilyenformán elférne hazánk jelenlegi lakos
ságának kerek egy harmada.

Noha a kni* aránylag elég nagy terület, mégis könnyen 
elképzelhető. De a köbkilométernyi térfogat már meghaladja 
képzeletünkéi, fia  kijelölünk egy négyzetet 1 km oldalhosszal 
és ez alatt a km8 nagyságú térség alatt kiásnák a földet 1000 
méter mélységig, akkor 1 km3 ürtartalmü kockaalakú gödröt 
kapnánk. Egy milliárd m* földet kellene kiásni és elhordani, 
hogy ez a gödör elkészüljön. A kiásott földből több Jánoshegy 
nagyságú kupac keletkeznék, vagy ha egyenletesen szétterltenok 
ezt a kni'-nyi földel a megnagyobbodott Csonka-Magyarország 
egész területén, akkor 1 em-nyi földréteget adna.

Elképzelhetetlen, hogy mi minden férne el ebbe a km3 
ürtartalmü gödörbe. Ha a földkerekség 2 milliárdnyi lakója 
mind leugrana ennek a gödörnek szédítő mélységébe, a gödör 
félig se telne meg. .4 Iicdaton felszínének területe 957 m*, 
tehát igen terjedelmes. Mégis, ha 1 knv'-nyi vizet öntenénk bele, 
a felszíne I méter és 07 centiméterrel emelkedne (persze ha az 
alacsony partoknál nem önthetne kij.

Mondtuk a né'-es ládánál, hogy abba több mint 500 tégla 
fér. A knr'-es gödörbe pontosan számítva 512,320.000,001) 
téglát lehetne belerakni, tehát több mint egy fél billiót. Ha ezeket 
a téglákat hosszan! egymás mellé, raknák, 128.205,000 km 
hosszú téglasor keletkezne (egy tégla 25 cm hosszú). Ez a tégla
sor 3200-szor olyan hosszú, mint az Egyenlítő, tehát 3200 tégla
sori lehelne az Egyenlítőn egymás mellett körülrakni. Miután 
egy tégla szélessége 12 cm, ez azt jelenti, hogy a kné'-nyi téglá
ból az Egyenlítőn a Föld körül egy 384 m széles téglaútat rak
hatnánk le. IJa a Holdig kellene ilyen tégláidat készíteni, 
az „csak” 40 méter széles lehelne.

(.áljuk teháit, hogy a km* emberi fogalmak szerint óriási 
térfogat. De mivé törpül ez a km1, ha arra gondolunk, hogy 
földünk köbtartalma 1.082,841.315,400 knv', vagyis több 
mint 1 billiószor annyi. Ha egy hatalmas görögdinnye héjába 
egy varrótűvel éppen hogy beszúrunk, akkor nagyobb sebei 
ejtettünk rajta, mini amekkorát a knr'-es gödör a Föld testén 
képez.

Vitéz l’oroszlay Henrik

\  lászlót — soha!
Ma láda a cserkész-zás dót 
A vidám újoncok hada I

A rúdja még hordágyul szolgáik 
Bevésve: Limanova, —
(Bandi bal emeltük rajta 
Át a mentőkocslbn).

Hó|ehér selymén a címer 
S líljomunk dús aranya,
Suhogott, amint kibomlott 
A szalagok százszínű bokra.
Az első kopott arany-zöld,
Adója rég sírban pihen . . ,
A másik oly kék, mint az égbolt,

>Hímzése: „Bátran, híven I" 
Parancsnok "nénitől kaptuk 
Menyegzós oltár előtt —
Mi már csak ezüstös hajjal 
Ismertük meg múltkor őt. — 
l:gy piroson: „Ermelunden",
A zöldön : „Arrowe P«rk“ —

Negyedszáz Jó-munkás évért |“ 
(Vastag arannyal ki varrt).
Piros-kék szalag Rahóról,
Kék-ezüst; Csiksornlyóról.
A rózsásat Bácskában adta 
A nyáron egy székely anyó ... 
i;s van még vagy kél tucatnyi 
Uj Is, meg {oszladozó,
Sok napi jólétiét látott.
Mint maga az ős lobogó

I larmlncszor harminc újoncunk 
Tett rája már hű fogadást,
Hogy törvényeinket megtartja 
hs szive nem lösz felemás I 
Mert cserkész i «k önként tud lenni 
bs állja, mit önként akart:
Ónként gyúr emberebb emberi 
S  farigcsál magyorabb magyart.

Jöjjön bár vészek viliarja;
Ránk számíthatsz, drága Haza I 
Mert ezt a megszentelt zászlót 
Mi el nem áruljuk soha I

K o r o m  P é l

R E G Ö S N E K  J E L E N T K E Z T E K :  
K o lo zsvá rró l:

A 8 I. Báthory cs. cl. regöshada: J é l .  Bació 
Mihály őv. — 342. Czlrják Árpád őv. — 343. 
Deák András rv. — 344, Derbordes É rn i. — 
345. Dobos László st. — 344. Druncz András. — 
347. Fejér László. — 348. Fritz (Fedenc) József.
— 349. Hajdú I. László. — 370. Hltter István. — 
371. Kontzol János. — 372. Márk (Kozma) Endre.
— 373. Mlkó Gábor. — 374. Monoky István. — 
375. László Gábor st. — 374. Lohlnszky Loránd.
— 377. Reimann (Nánássy) Árpád rv. — 378. 
Slkó Sándor. — 379. Szalmán Ede. — 380. Szir
mai Bála. — 381. Sztupjár (Somosdl) Zoltán rv.
— 382. Vákár István. — 383. Vákár (Ferenczy) 
László.—A 147. Apáczai Cseri János cs. cs.-ból: 384. 
Benedek István 6v. — 385. Feszt György sőv. — 
384. Harkó Tibor őv. — 387. Zágoni István őv.
— A 230. Szenczi Molnár Albert cs. cs.-ból: 388. 
Bárány! Imre. — 389. Borsi Ferenc őv. — 390. 
Méder (Sárkány) Ferenc. — 391. Máder (Marosi) 
Zoltán. — A 328. Berde Mózsa cs. cs.-ból: 392, Ifj. 
Andrási Gyula. — 393. Kovács János őv. — 394, 
Ma|or István őv. — 395. Sajtos Ferenc. — 394. 
Ürmösl Ferenc, — Az 541. Eötvös Lóránd cs. 
cs.-ból: 397. Ávád László st.

S záezrá fan bó l. A 235. Koós Ferenc cs. cs.- 
ból: 398. Dobay Mihály.

Sz ilig yso m lyó ró l. Az 504. Kölcsey Ferenc 
cs. cs.-ból: 399. Balázs László őv. — 400. Kiss 
Emil Ernő őv. — 401. Orbán Károly őv. — 402. 
SchUller István.

\
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miéit életlen 
ez a kép,?

Ezzel a kérdéssel fordul hozzám a legtöbb fény
képező cserkész. „Lássuk a negatívot és a kész 
képet". Rendesen ez a felelet. A kettő együtt adhat 
csak végleges választ. Az „életlenség" azt jelenti, 
hogy a kép igen kicsiny, szabad szemmel meg nem 
különböztethető pontok helyett foltokból, vagy 
vonalakból áll. Az ok igen különböző lehet, lássuk 
csak néhány példán :

t. Ez a kép jó géppel készült, a háttér szép 
világos és éles. Az előtér hirdetései azonban el- 
mosödottak. A negatív ugyanezt mutatja. Hiba : 
rossz távolságbeállltás. A gépel végtelenre állítottuk 
és nagy nyílás mellett az előtér nem lehet éles.

2. A hiba fordítottja. Az előtér éles, háttér 
elmosódott. A negatív ugyanazt mutatja. Nagy 
nyílást használva, az előtérre állítottál élesre és ezért 
a híd életlen.

A megoldás a :
11. kép. Kissé hátrább megyünk, a nyílást sző

kítjük és a táblázatot, vagy mély-élességbeosztást 
megnézve, olyan távolságra állítjuk a gépet, hogv 
a közeli oszlop és a „végtelenben" lévő híd is 
egyszerre legyen éles.

Másfajta hibáról vall a
1. kép. melyen az utca épületei és a kövezet 

élesek, a mozgó autó elmosódott. Kolumbusz 
tojása: hosszú időt exponáltál, azalatt a gyors 
autó bizony elmozdult. Megoldás kétféle :

Vagy : a gépiiéi ügyesen követed a mozgó tár
gyat, akkor a kép többi része lesz elmosódott. 
Leginkább versenyekről látunk ilyen képeket. Kis 
nyílású, illetve fényerejű lencse esetén egyetlen 
megoldás.

Vagy: nagyobb nyílással rövidebben expo
nálsz. A mozgó tárgy sebessége szerint 1/100, 
1/200, sőt 1/1000 mp kell.

5. A tárgy elmozdulásának egy igen gyakori 
esete. A felvétel szabadban történt. A közeli ága
kat a síé/ mozgatta, ezért életlenek. Különösen 
virágfelvételeknél okoz gondot a legkisebb szél is. 
Bizony Ilyenkor nagy türelemmel kell Várnunk a 
teljesen szélmentes pillanatra.

t>. Az egész képen minden elmosódott és va

lami egyirányú mozgásra vall. A negatív ugyan
ilyen életlen : <i gép elmozdult a felvétel pillanatá
ban. Különösen kezdő vagy Ideges, fáradt, háti
zsákot, cipelő fényképező kezében remeg a masina, 
Tanács : gyakoroljuk a rántás nélküli kioldást nyu
godt kézzel és üres (film nélküli I) géppel. A helyes 
kioldás ujjunk utolsó percével történik, akárcsak 
a puska elsütése. Testhez, archoz szorított géppel 
ne. lélckzctvétel közben exponálj, hanem kllélek- 
zés után ! Használj féinkloldótl 1/25 mp-nél már 
nagyon vigyázz. Unitéi hosszabb időt használva, 
helyezd a gépet állványra, szorítsd a falhoz, de 
legalább is támaszd meg u karodat. Mindez gya
korlatot igényel, de megéri, mert. a gép elmozdulá
sából keletkezik a legkladósabb életlenség.

7. Különleges csemege. A kép jobb- és bal
oldala erős fel-, Illetve lefelé mozgásról tanúskodik. 
A középen álló autó azonban meglehetősen éles. 
Negatlvja Is ugyanezt mutatja. Itt Is a gép moz 
dúlt el és pedig a lencse tengelye körül elrsiwn- 
rodntt a felvétel pillanatában. Különösen ú. n. váz* 
kioldás gépeknél fordul elő. Orvosság : fémkioldó 
használata és a,(6) alat* elmondottak mcgszlvlelése,

8. A kép'' minden része elmosódott, a negatív 
azonban éles. Természetesen a nagyításban van a 
hiba. Máskor állítsd be pontosabban a nagyító- 
gépet !

9. Alapjában véve elég éles kép, de a körvona
lak mégis halványan kettősek. A negatív éles. A 
nagyttógép rezgeti nagyítás közben. A közönséges 
másolat Is lehet életlen, ha a film nem fekszik rá 
pontosan a másolópapírra. Különösen kisméret(1 
másolatoknál fordul elő. Ilyen hibás másolatot ne 
fogadjunk el. Természetesen másolási hibáról csak 
akkor lehet szó, ha a negatív kifogástalan.

Nem beszéltünk azokról az esetekről, mikor 
a gépben van a hiba. Aká a lencse rossz, akár 
a távolságbeosztás. Rossz lencséjü gépet meghíz
ható üzletben nem adnak, ha mégis hozzánk ke
rülne, ügy egy próbatekercs meggyőz a hibáról. 
Azonnal visszaadjuk. A távolságbeosztás Is ellenő
rizhető néhány felvétellel.

Lám, mennyi oka lehet a kép életlenségének !
Ha ezentúl jobban ügyelsz, bizo
nyosan több jó felvételed lesz, 
mint eddig!

K u n f a l v i  I t e z s ü



A magyar légoltalom öt esztendeje
Most mull el öt esztendeje, hogy hu 

zánkban a légoltalom szervezése erőtel
jesebben megindult. Ebimi az alkalom
ból a „Riadó", a Légoltalmi Liga lapja 
és melléklete a Légoltalmi közlemények 
összefoglalja nz öt év eredményeit. A 
cserkészet szerepéről Weber József orsz. 
légo. vezetőtiszt írt.

A cserkészet 1934-ben kezdte meg a 
légoltalmi kiképzést egyelőre szerény 
keretek közt. A következő évben 150, 
tanfolyamot végzett cserkész áll a légo. 
szolgálatára. A fejlődés lendületesen ha
lad előre. Vezetőtisztek veszik kezükbe 
az irányítást az egyes kerületekben, s 
az elméleti kiképzéseken túl a gyakor
lati légo. munka is megindul. „Légo. na
pokat" tartanak, melyeken harcgáz- 
gyakorlatok, tűzoltás, gázálarcviselés és 
árokóvóhelyásás szerepelnek. A munka 
tetszik a fiúknak s Budapesten mintegy 
3600-ra növekszik a légo. szolgálatra je 
lentkezettek száma. Ojabb megbízásokat 
is kapnak, ök látják el a mentöjárőr- 
kerékpáros összekötő- és kárfigyelő
szolgálatot, később pedig a szirénaállo
mások szolgálatainak egy részét is 
cserkészek látják el. Az országszerte 
rendezett légo. gyakorlatokon a beszer
vezett cserkészek teljes számmal részt- 
vesznek.

A gyakorlati munka továbbfejleszté
sére megszületnek a légo. táborok. Ezek 
a táborok szombat estétől vasárnap délig 
tartottak s az éjjeli riasztás s az éjjeli 
légoltalmi feladatok elvégzésével előké
szítették u cserkészeket a „komoly" lég
oltalmi feladatok tökéletes megoldására.

1938-ban komolyra fordult a légo. szol
gálat. A cserkészet, megállotta helyét. A 
jugoszláv hadjárat és az orosz háború 
megmutatta, hogy a nemzet mindig szá
míthat cserkészeire.

Beszámoló az egri O. V. T. 
törzsnapról

Délután van, de már erősen sötétedik. 
Az eső esik. Az állomáson viharkabá
tos cserkészeket lehet látni, amint háti
zsákjukkal megindulnak szép zárt rend
ben a Bcrvavölgyi-cserkészpark felé. 
Most kezdődik az első O. V. T. (Orszá
gos Vezetőképző Törzs, volt HŐK Fi) 
törzsnap. Meleghangú köszöntő szavak, 
majd pedig katonás fegyelemben indul
nak a jelöltek az előadásra. Az első elő
adás „A magyar katona az orosz had
járatban" címmel volt, amit nagy figye
lemmel hallgattak a fiúk. (Ami-érthető 
is!!) Éjjel zuhogó esőben járőrvorsenyre 
indulunk. Utána zászlólevonás után va
csora, majd pedig lefúvás.

Vasárnap. Kora reggel ébresztő, reg
geli torna (zuhogó esőben), mosakodás, 
majd pedig a szálláskörlet rendbe
hozása. Sorakozó kürtjei! Mindenki fut 
a gyülokezőhelyre. Zászlófelvonás. Utána 
elvonulunk szentmise hallgatásra. A dél
előtt folyamán forgószínpad kiképzésen 
vesznek részt a jelöltek. A forgószín 
pádon többoldalú kiképzőben részesül
nek. Úgymint: alaki kiképzés, jeladás 
'(cserkészt,ávíróval, zászlóval), elsősegély, 
légoltalmi ismeretek (gázok nemei és 
fajtái, tűzoltás, figyelőszolgálat stb.), 
tábori munkák, céllövészet, térképészet, 
katonui tábori távbeszélő kezelése és 
vonal építés, cserkészjáték, megfigyelés 
stb. De ezeken a forgószínpadokon nem
csak ezeknek az anyagoknak a pontos is 
méretét sajátítják el a fiúk, hanem azok
nak az oktatási módszerét is, mivel rá 
juk hárul a jövőben a vezetőképzés ne
héz feladata. Ebéd után magyar nép
dal és katonanóták tanulása. Majd dr. 
Léndrt János, a II. kér. vezetőtisztje 
tart előadást a cserkészetről és a vezető
képzés fontosságáról. A délután folya
mán érkezik a táborba dr. Bicskén Gyula 
cs. t. t,„ aki a Magyar Cserkész Szövet
ség nevében meleg szavakkal üdvözli a 
Törzsnap résztvevőit. Utána forgószín 
pad, azután pedig szakaszonkinti játék.
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Ismét szól a kürt, sorakozóra. Zászlóle
vonásra gyülekezünk. A parancsnokság 
„Jó munkát! a további eredményes és 
kitartó munkához" szavakkal búcsúzott 
a Törzsnap résztvevőitől.

Mi pedig, valamennyien testi-lelki jó- 
barátok, testben és lélekben új erővel 
indulunk munkára.

Lupkovies Albert rajvezető 
O. V. T. tag.

Ü ZEN  A Z M. CS.
M anikűr. Nem férfias ! Vágjuk rövidre 

a körmünket és tartsuk tisztán. Ez elég. 
Leánytársaságban ne a körmünkkel igye
kezzünk hatni ! Mindjárt ajánlok is 
nehány eszközt ahhoz, hogy leánytársa- 
ságban sikert „arathassunk” : jó" tanu
lás, lovagiasság, részvétel kemény táboro
zásokon, nehéz szolgálatokban, sportered
mények (céllövészet, vívás, sí, evezés 
kerékpár s tb .), fényképezés, rajztudás,’ 
zenetudás, ének, olvasottság, nyelvtudás, 
derűs jókedély, technikai ügyesség, előadó
képesség (szavalás, színdarabszereplés, kon 
ferálás stb.) és még sok száz mód, ami 
mind jobb és értékesebb, mini a mani
kűrözött köröm! — Sorbnálló. Nemcsak 
Budapesten van sorbaállás, hanem más 
fővárosokban is. Ha néha-néha sorban 
kell állnod, cserkészkötelesség jó hangula
tot teremteni, az elégedetlenkedőket néhány 
okos, tréfás szóval leszerelni, jókedvre derí
teni. Azt azonban, aki szándékosan terjeszt 
a sorbanállók közt csüggedést, elégedetlen
séget, a rendőr figyelmébe kell ajánlani ! . . .

19M-cs őrsvezető. A leírt „Őszi portyázás” 
nem elég közérdekű ahhoz, hogy közöl
hessük. A részi vevőknek bizonyára emléke
zetes élmény volt, az olvasó számára nem 
sokat nyújt. ígért történeteidet várjuk ! 
Hanem : Fel a sisakrostéllyal ! A szerkesztő
nek tudnia kell, kivel áll szemben ; akkor is, 
ha a cikkek írói álnévvel jelennek meg I 
—  Sch. Im re, Szeged. Cserkészbolt Szövet
kezet és Magyar Cserkész szerkesztősége nem 
mindegy. A szerkesztőségnek írtál, de a 
Boltnak címezted. Rajzaid még nem érik 
el a kívánt színvonalat. —  ö reg  feeske. 
Pápa. Fellengős stílus. Olyan, mint egy 
külügyminiszteri ünnepi asztalköszöntő. 
Ráadásul nem mond semmi olyant, amit 
nem tudna minden magyar fiú. .Egyszerűbb 
tárgy, egyszerűbb stílus és több kézzelfog
ható tartalom : ilyen cikkek kellenek !

A mátyásföldi hősi emlékmű elölt egy 
diák beszél a visszatért repülőkhöz

(Kántor (elv.)

TELEPÍTÉSI m u n k a
November l-én kiküldtük a munkánkba már 

bekapcsolódott s abban eredményesen dolgozó 
csapatoknak honfoglaló munkánk érdemi részé
ről szóló értesítésünket. Időközben több új 
csapat kapcsolódott be e munkába. Az ő tájé
koztatásukra ideiktatjuk körlevelünk őket leg
lobban érdeklő részét :

„A  Telepítési Főbizottság közben ülések és 
érdeklődések sora után, mint a legmegfelelőbb 
helyet, Hegyeshalmot vette tervbe, ahol első 
telepítésünket kezdeni szeretné.

Természetesen a Főbizottság a szakértők által 
az ország egyéb telepítésre alkalmasnak jelölt 
helyein is érdeklődött és egyelőre még nem dön
tött a helyre vonatkozólag, mert iparkodik minél 
részletesebb előtanulmányok alapján majdan a 
lehető legjobb döntést hozni.”

Jelenleg főleg a Kolozsvár—Bánffyhunyad közti 
falvakra vonatkozóan gyűjtjük az adatokat, 
mert előzetes tájékozódásaink alapján az a vidék 
is alkalmasnak mutatkozik a telepítésre.

A kérdést két-három héten belül mindenesetre 
dűlőre visszük s az eredményt közölni fogjuk.

Telepeseinknek a földbirtokon s az épített 
lakóházon kívül adunk két lovat, egy tehenet, 
két malacot, egy szekeret szerszámokkal, ekét, 
boronát és más kisebb eszközöket, adunk továbbá 
részükre vetőmagot és takarmányt is. Szükség 
esetén építünk melegágyat és öntözőmüvet.

Éppen most érkezett vidékről egy levél, amely
ben azt tanácsolja egy cserkésztestvérünk, hogy 
kíséreljük meg az építkezést munkatáborok 
útján elvégezni. Hiszi, lennének vállalkozó csapa
tok.

Az ötlet jó, kérdés, mit szóltok Ti hozzá í
Több csapat kívánságának teszünk eleget, 

midőn közöljük azoknak a csapatoknak a számait, 
melyek már ez évben is rendben, pontosan 
eleget tettek új, honfoglaló munkánkból rájuk 
háramló kötelezettségeiknek. (A számsor a no
vember 17-iki helyzetet tünteti fel.) E csapatok 
a következők :

I , 2/ö, 5. 11, 17, 18, 25, 27. 28, 35, 44, 46, 47, 
51, 71, 79, 82, 85, 88, 91, 95, 96, I00/Ö, 105, 106 
108, 112, 113, 117, 121, 126, 128, 131, 133, 157,
160, 166, 169, 172, 188, 190, 192, 196, 197 202
210, 212, 213, 223, 235, 239, 240, 257, 260, 261,
266, 267, 276, 281, 291, 296, 304, 309, 317, 327
339, 356, 362, 370, 373, 376, 378, 389, 391, 399
401,412,415, 419, 426, 428, 435, 442, 455,459, 462 
465, 467, 478, 499, 505, 519, 528, 538, 553, 562, 
582 , 584, 596, 613, 617, 635, 653, 654, 667, 687, 707 
714, 719, 727, 752, 759, 765, 779, 792, 793, 805
806, 818 ,831, 838, 841, 843, 855, 856, 889 919
947, 952, 956, 995, 999, 1000. 1903. (A kimutatási 
bán sok olyan csapat is szerepel, amely kétszer, 
háromszor, sőt (az 538-as) négyszer is küldött 
be ez évben valamely összeget.

A 197. Baross cs. cs. november 30-án estélyt 
rendez ; bevételük egyrészét felajánlották honfog
laló munkánk anyagi alapjának a növelésére.

HÍREK:
A pestszentlőrinci 806. Deák Ferenc cs. csapat 

honfoglaló munkánk támogatására jól sikerült 
családi délutánt rendezett. A befolyt filléreket 
már be is küldték. Köszönjük.

Ü ZEN ETEK :
V adász Béla őv . B otond csapat. Kerék

páros portyázásotokon oly pontosan összegyűj
tött filléreiteket megkaptuk. Neked s az őrsnek 
ez úton fejezzük ki hálás köszönetünket. Kérünk 
tolmácsold az őrsnek. — Széchenyi csapat! 
Emlékversenyeteken összegyűjtött filléreiteket 
(7,— P) hálás szívvel köszönjük. - 8 1 8 - a s  csapat 
cserk ész e i. Jubileumi Unnepségteken gyűjtött 
filléreiteket Nektek is nagyon-nagyon köszön
jük. Jó példával szolgáltatok ! Jó munkát végez
tetek !
Bárm ily cserk észm u n k át végzünk, gondol
junk arra, hogy vannak m ég nálunknál is 

szegén yeb b  m agyarok t



3 ii tani a e liin k?
„Császárról szál a francia fiának . . . ” -  ha ugyan van fia  

és nincs okosabb beszélnivalája. M i azonban konokul kitar
tunk az üzleti téma mellett. M i, a jómódú magyarság szerény 
vályogvetői . . .

Az eddigiek után joggal kérdi Pista öcsém a levelében, 
hogy „szép dolgok az „árképző tényezők", de ki és mi határozza 
meg a kereskedő hasznát, amikor nyilvánvaló, hogy a tíz u jjun
kon kiszámítható, előrelátható költségek után bizonyos % 
következik, amit rendes körülmények között nem az AOK  
( Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa) határoz meg, 
hanem a kereskedő maga, sok mindennek a figyelembevételével. 
Hogyan állapítja meg ezt a valamit a tisztességes kereskedő 
és hol kezdődik az uzsoráskodás, az árdrágítás ?”

Helyesen szóltál, Pista fiam  ! Éppen ennek a kimond
hatatlan valaminek a megszabását kell nekünk sok tekintet
ben máskép csinálnunk, m int ahogyan eddig tették azok, 
akiknek nem Krisztus Urunk diktált erkölcsöt és nem a magyar
ság egyetemes jóléte szabott irányt.

Rendes körülmények között — és ezt ne felejtsük: csak 
erről beszélünk ! — leginkább a kereslet és kínálat szabja meg 
az árat, illetve a haszon „kulcsát” a kereskedelemben. Ha 
például a piacra 200 malacot hajtottak jel és a gazdák csak 
ímmel-ámmal válogatnak, becsmérelkednek közöttük, már 
délfelé bizonyosan olcsóbban kelnek el az állatok, mint reggel. 
„Már én csak nem viszem haza szégyenszemre !” ■ gon
dolja az egyik eladó. — „Etessem a következő vásárig, mikor 
úgy sincs mivel ? Inkább eladom 10 P-vel olcsóbban !” — mor
fondírozik a másik és ilyenkor olcsón lehet vásárolni. De bez
zeg, ha csak 10— 15 állat serle periéi a vásár rozzant korlátái 
mellett a „cédulaház” árnyékában és negyvenen is ott tolong
nak és egymást iparkodnak túllicitálni, mondván: „Nekem  
adja kend, nézze itt a ropogós bankó és még áldomást is fize
tek ! . . .”, akkor bizony megnő az eladó önérzete és pléhpofá- 
val hozzátesz az árhoz' egy-két tízest, gondolván, hogy legfel
jebb hazahajtja és a jövő alkalommal még többet kap érte. 
Mert „valamiért” nyilván fölfelé megy a disznó ára és így 
ha majd maga akar venni, nyilván hozzá kell toldania az el
adáskor kapott pénzhez !

Vagy keressünk közelebbjekvő példát: miért drága a 
ritka bélyeg és miért hajítják zsákszám utánunk pl. a magyar 
20 filléres bélyeget ? És egyáltalán mi ad értéket a bélyegek
nek '! Hiszen az a nyomtatott kis papírdarab talán tized fillért 
sem ér ! Azért van ára, mert keresik !

Egyszerű szavakkal: minél jobban örül a vevő uimak, 
amit a kereskedőnél megkaphat, annál nagyobb árat hajlandó 
adni érte. Ezzel sokszor tudat alatt — a kereskedő rend
kívüli ügyességét, előzékenységét akarja megjutalmazni, amely-

lyel az annyira megkívánt (vagy annyira szükséges) árul 
minden nehézség ellenére beszerezte és nekünk odaadja.

De van az másképpen is ! Mostanában például a tyúkok 
már fáznak és keveset tojnak. Amíg nyáridőben a „tikász” 
fél délelőtt össze tudott szedni egy szekérre való tojást a faluban, 
addig most három-négy falut is be kell járnia, csizmát, ruhát 
pusztít a sarakban és örül, ha négy nap alatt összeszedi a szük
séges mennyiséget. Igen természetes, ha a nagyobb munkáért 
nagyobb munkadíjat követel és ezt a magasabb árban juttatja 
kifejezésre. Ez tehát nem bűnös árdrágítás. De még az sem, 
ha a vándorkereskedő megfontolja, hogy azelőtt -  ‘ mondjuk 
100 tojás árából tudott magának jóféle halbőr-csizmát vásárolni, 
most pedig rámenne 500 is. Minthogy azonban 6 csak tojásban 
számol, úgy szabja meg a tojás eladási árát, hogy ismét csak 
100 tojás árából kerüljön ki az oly nélkülözhetetlen „sárbárka”. 
A kereskedő „áthárítja” az élet drágulását a fogyasztóra 
tehát már csak ezért is érdemes kereskedősködni ! — míg a 
szegény fixfizetéses fogyasztó igazán elmondhatja magáról, 
hogy „nincs a teremtésben vesztes, csak én . . . /” De tökéle
tesen neki sincs igaza, mert ő viszont nem lót-jut, nem alku
szik, nem izgul, vájjon hogyan tudja eladni az áruját és milyen 
áron kap újat a helyébe.

No meg azután, a kereslet-kínálat törvényének is két 
vége van, miként a botnak, avagy a kolbásznak: ha a keres
kedő túlságosan messzire megy az „áthárításban”, vagyis 
magasabb árat szab, m int más, szerényebb és józanabb keres
kedő, akkor saját maga alatt vágja el a fát, mert senki sem lesz 
bolond nála vásárolni, amikor a szomszéd sarkon jóval olcsób
ban is megkaphatni ugyanazt a cikket.

Ezúttal legyen elég ennyi ! EnnéI a pontnál ugyanis 
erősen szétágazik a mondókám s azért a következő alkalommal 
a piszkos versenyről, az árrombolásról és a közszükségleti cik
kekről beszélünk. Addig is jó vásárt kíván Klek ha’

S Z Í N H Á Z
Illés E ndre : T örte tők . Az író első szín

darabja. A színlap karikatúrának jelzi. 
Az is. A mai élet karikatúrája. A silány 
akarnokok lelki fényképe, akik könyök
kel törtetnek előro s minden hatalmat

kezükbe akarnak kaparintani. Erkölcsi 
gátiáaalk nincsenek. A cél szentesíti az 
eszközt. De őket is eléri a végzet. A da
rab nem a szokásos „happyend“-del vég
ződik, hanem az Igazság rendezi az 
ügyeket. Vígjáték és mégis komoly gon
dol kodnivalót ad. A darab nyomán fel- 
rémlik az ember előtt: jó volna körül
nézni az ón életemben is, mondjuk az 
iskolában ki az osztályvezér, a legna
gyobb szájú s mit akar? .Tónéhány „tör
tetőre" akadunk, akik talán már a „fe
jünkre is ültek".

Csíki Geryely : Mukányi. Multszázad- 
beli darab és mégis elevenen hat, mint
ha ma irta  volna. Mert a eím- és rang
kórság ma is megvan. Mukányi királyi 
tanácsos és „nagyságos úr" akar lenni 
(hova fejlődtünk azóta!), és minden al
kalmat megragad, hogy célját elérhesse. 
Még családja boldogságát is képes felál
dozni érte. Közben tapasztalatokat sze
rezhetünk a fejlett, sajtótechnikáról és 
a századvégi társadalmi illemszabályok 
cioomáiról is. Az átdolgozott darab és a 
kitűnő szereplőgárda nagy sikert ara
tott.

Vödör, mint fegyver
(„Magyar Katona újság “-hói.)

Egyik éjjel elfoglalt orosz falu felett 
biztosítottunk. A szakácsok vödrökben 
hozták ki a meleg vacsorát és kiosztot
ták. Tarján István, az egyik szakács, 
az üres vödröt lóhálva kezében, teljesen 
fegyvertelenül, a falu felé tartott. Már 
látta messziről a házakat, amikor tőle

jobbra oldalt mozgó árnyakat vett észre.
Arra gondolt, hogy saját járőrünk le

het s rájuk pisszegett, majd mikor azok 
nem álltak meg, tréfásan odakiáltott:

— „Sztoj!" — az árnyak erre megálltak 
és oroszul feleltek.

— Tyhű! Ennek fele se tréfa, hisz ezek 
muszkák, valahogy átsurrantak a vona
lunkon — kapott észbe Pista honvéd, 
de nem vesztette el a fejét. A kezében 
lévő üres vödröt közéjük vágta és rá
juk rivallt:

— „Hőre rukil" (Fel a kezekkel!)
A vödör csörrenő puffanásától halálra 

rémült 11 orosz, mint egy ember dobta 
el fegyverét. Tarján Pista kezében már 
ott is volt az egyik puska. A ruszkik ész
revéve, hogy csak egy emberről van 
szó, kapkodtak a puskák után, de már 
(lörrent is Pista kezében a fegyver, az 
egyik orosz lerogyott, a többi pedig 
megfélemlítve tűrte, hogy bátor honvé
dünk a parancsnoksághoz terelje őket. 
Ezüst vitézség! érmet kapott.

Tatay Dezső fhdgy.

KARÁCSONYRA POMPÁS LESZ
EGY E Z Ü S T  L 1 L I 0 M 0 S  G Y Ű R Ű !
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t i « Y B S K H D J f t N K !
Hogyan kell jól forrasztani ?

Forrasztáskor két fémet egy harmadik fémmel erősítőnk össze, 
melynek olvadáspontja alacsonyabb, mint a két fémé, oly módon, 
hogy ezt a harmadik fémet megolvasztjuk.

A forrasztás megkezdése előtt első feladat az összeforrasztandó 
felületek alapos megtisztítása, amit csiszolóvászonnal („smirgli”), 
vagy részeiével,végezünk.

I.ágy forrasztásnál a forrasztófém ón, fink és ólom ötvözete, 
szaknyelven forrasztó elun. A forrasztást általában pákával végez
zük. Ez egy nyélre erősített vörösrézdarab, melyet a forrasztás 
megkezdése előtt felmelegítünk, házi forrasztásnál legcélszerűbben 
gázlángon, annyira, hogy a páka még ne izzók, de a cinül megol
vassza. Mikor pákánk megfelelő hőfokú, hegyét reszelővei megtisz
títjuk, egy pillanatra az előkészített gyantadarabhoz érintjük, 
majd a hegyével a finnhez dörzsöljük. Ezáltal elérjük azt, hogy 
a pákánk hegye vékony clnnréteggel vonódik be. A forrasztandó 
felületeket fórrasztózslrral (faggyú+ szalmiáksó stb.) kenjük be. 
A forrasztandó darabokat egymáshoz szorítjuk, vagy összedrótoz
zuk. A pákára annyi clnnt veszünk fel, amennyi még éppen nem 
cseppen le róla és ekkor a pákánk hegyét a forrasztandó felülethez 
érintjük. Addig tartjuk rajta a pákát, míg a clnn egyenletesen szét 
nem folyik és fényes felületű lesz. Ha a elun nem elég. akkor újra 
clnnt veszünk fci a pákára és megismételjük az előbbieket. Ha a 
pákánk kihűlt, megmelegitjük, vigyázva arra, hogy túl ne mele
gítsük, mert akkor a clnn elég rajta. Ha ez mégis megtörténik, 
akkor a pákát megtisztítjuk, gyantához érintjük és clnnt veszünk 
fel rá. Nagyobb darabok forrasztásánál jobbkezünkbe vesszük a 
pákát, a balban pedig a clnnt tartjuk. Ilyenkor a pákát állandóan 
a felületen tartjuk és úgy érintjük hozzá a finnt.

Fontos, hogy a páka megfelelő nagyságú legyen, mert ha túl- 
nagy, akkor nem férünk jól a tárgyhoz, ha meg túlkiesi, hamar 
kihűl. A mi céljainkra két pálca felel meg. Az egyik kb. 25 dlcg-os, 
a másikf pedig 10 dkg-os.

A Jó forrasztás kihűlés után egyenletesen tartja össze a forrasz
tott felületeket és fényes felületű.

Egészen kis tárgyakat nem tudunk pákával forrasztani, mert 
nem férünk hozzá. Ilyenkor forrasztócsövet használunk. Hz vékony 
sárgarézcső, melynek egyik végén tflvékonyságú lyuk van. Hasz
nálata a következő: meggyujtunk egy Splrltuszlámpát. vagy ha 
van Bunsen-lálnpánk, annak lángját világítóra állítjuk. A láng alsó 
kétharmadához tartjuk a cső vékony nyílással bíró végét és enyhén 
belefújunk a csőbe. Ezáltal a láng az ellenkező oldalon kihcgyesedlk 
és Igen forróvá válik. Az előbb leírt módon előkészített tárgyra kis 
cinndarabkákal teszünk és a tárgyat a láng hegyéhez tartjuk. Leg
jobb a tárgyat magát melegíteni, míg a clnn szélfolyik rajta és 
egyenletesen befedi a felületei. A forrasztócső használatához némi 
gyakorlat kell, de sokszor nem nélkülözhetjük.

A forraszt ózslr feladata az, hogy u felmelcgítcll tárgyon szét- 
folylk és nem engedi hozzá a levegőt, tehát a fém nem oxidálódhat. 
A forrasztócinn ugyanis csak a tiszt a. oxidmentes felületen tart.

Forraszt ózslr helyett forrasztóvlzzel is forraszthatunk. A for
rasztóvíz úgy készül, hogy tömény sósavba addig dobunk clnn- 
darabokat, míg az többet nem tud feloldani. Használatkor ezzel 
kenjük be a forrasztandó felületeket. A forrasztóviz használatának 
az a hátránya, hogy forrasztás után u tárgyal jól le kell mosni és 
csiszolni, mert a forrasztóviz muradéka megrozsdásítja a fémeket, 
különösen a vasat.

Kemény forrasztásnál olyan fémet használunk, melynek olva
dáspontja nem sokkal alacsonyabb a forrasztandó fémeknél. Házi
lag csak kisebb tárgyakat tudunk keményen összeforrasztani és
pedig ezüsttel (pl. drótkarikákat stb.). A kemény forrasztás kivitele 
a következő : A jól megtisztított felületeket vékony, tiszta virág- 
dróttal összekötjük és megnedvesltjük. A tárgyat ezután bőrax- 
porba mártjuk. A megvlzesltett felületre bóraxpor ragad. Ezt a 
felületet lángba tartjuk, ml kőris a bórax előbb felfújódik, majd 
pedig megolvad. Mikor a bórax egyenletesen befogta a forrasztandó 
felületeket, akkor egy kis ezüstlemezt helyezünk a felületre. A 
tárgyat ezután forrasztócsővel előállított lángba tartjuk, addig, 
míg a felület izzani kozd és az ezüst megolvad. Ha az ezüst egyen
letesen befogta a felületet, akkor kivethetjük a tárgyat a lángból. 
Kihűlés után a felesleges ezüstöt lereszeljük.

A kemény forrasztás kalapálható, reszelhető és igen erős.
Láthatjuk, hogy a forrasztás nem olyan nagy tudomány, csak 

egy kis gyakorlat kell hozzá, ha valaki szeret otthon dolgozni,

S T O W A S S E R
E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R  

Budapest, II, Lánchíd utca 5
Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzési 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás — vétel — csere.

ajánlatos, hogy gyakorolja, mert igazán sok hasznát veheti. Leg
nehezebb megtanulni a forrasztócső használatát. Itt ugyanis csak 
a gyakorlat adja meg a helyes tartást, a távolságokat és a fúvós 
erősségét, pedig ezektől függ, hogy a kapott láng milyen forró lesz.

Iloila István 5. Heg.

Porrrllánláryyuk rauiiszlásiílinz alkalmas kittel készíthetünk 
oly módon, hogy clnkoxidot annyi vizüveggel keverünk össze, hogy 
jól kenhető pépet kapjunk. Ezzel n ragasztandó felületeket beken 
jük és a tárgyat Jól össszenyomjuk. Két-három nap múlva a ragasz
tás kőkemény és cgy-két hét múlva vízállóvá Is válik. Mindig 
csak annyit készítsünk, amennyit azonnal felhasználunk, mert a 
kitt hamar szárad és használhatatlanná válik.

Papír ragasztására alkalmas, olcsó keinényitilesirizt a következő 
képpen készítünk : 1 sr. búzakeményltőt 2 5 sr. hideg vízben jól
elkeverünk, inig tejszerű folyadékot kapunk és ü ö sr. forrásban 
levő vízbe, öntjük. Jól elkeverjük, megvárjuk, míg újra forrni kezd 
és ekkor levesszük a tűzről. Kihűlés után késhegynyi benzoésavas 
nátriumot keverünk el benne. A ragasztás 2—3 óra alatt szárad 
meg. Ha a ragasztót jól záró befőtlcsüvegben tesszük el, hónapokig 
eláll és bármikor használható. (Sr. súlyrész.)

Papirt sima felületre, pl. fémre ragaszt halunk a következő 
ragasztóval: 1 sr. cukrot 40 sr. vízben oldunk és hozzákeverünk 
30 sr. égetett mészport. Az oldatot egy napig ülepedni hagyjuk, 
majd a tisztáját leöntjük és hozzáadunk 10 sr. glicerinből és 10 sr. 
vízben főzött enyvből készült keveréket.

Fémet üvegre ragaszthatunk a következő ragasztóval s 50 sr. 
gyantát és 10 sr. méhviaszt megolvasztunk, a lángot eltávolítjuk 
és heleöntünk 10 sr. terpentint és hozzákeverünk 25 sr. angolvörösl. 
A ragasztót melegen használjuk és a ragasztandó felületeket is meg 
melegítjük.

Tempera (reklám) festék készítései 100 g forró vízben 10 g 
dextrint oldunk, oldás után elkeverünk benne 5 g glicerint és meg
felelő mennyiségű (2 -5-szörös) porfestéket.

(ilpszkeverék alakok készítésére: 13 sr. enyvet összetörve 
annyi vízben áztatunk, amennyi éppen ellepi. Miután az enyv 
kocsonyássá vált, vízfürdőben megfőzzük, 4 sr. ólomgelétet. H sr. 
ólomfehéret és 1 sr. finom fürészport keverünk be. Végül pedig 10 
sr. gipszet dolgozunk bele. Megszáradás után Igen kemény és tartós 
tömeget kapunk. Ezért jól felhasználható különféle alakok készí
tésére, pl. képkeretek javítására stb.

Papírmasé készítése. Gyakran van szükségünk olyan anyagra, 
mely jól formálható, nem szárad túlgyorsan, de megszáradás után 
tartós. Ilyen célokra kiválóan megfelel a papírmasé. Készítése a 
következő : UJságpupüt apró darabokra tépve, vízben néhány napig 
áztatjuk, ezután húsdarálón átdaráljuk kétszer, háromszor. A 
kapott tömeget tiszta vízben addig forraljuk, inig egészen szél nem 
málik. A szél mállóit paplrtömeget sűrű szitán leszűrjük és jól ki
nyomjuk és megszorítjuk. Teljes száradás után 1 sr. ilyen 
papirmasszát 3- 4 sr. krétaporral keverünk és 1 2 sr. sűrű enyv
oldattal jól összedolgozzuk. Kézzel alakítható, vagy formába pré
selhető.

Jőiltinkturn foltját kézről stb.-ről eltávolíthatjuk úgy, hogy egy 
kis nátriumtloszufát kristályt megnedvesítünk és ezzel dörzsöljük 
a foltot. A folt rövid idő múlva eltűnik.

MINŐSÉGI Í R Ó G É P E K  OLCSÓN

WINTERNITZ DIXITelefon:

"■**" IRÓGÉPSZAKtíZLET
BUDAPEST, VI, PODMANICZKY-U. I.
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I

J í i  ta xi aetiin k?
„Császárról szól a francia fiának . . . ” ha ugyan van fia  

és nincs okosabb beszélnivalója. M i azonban konokul kitar
tunk az üzleti téma melleit. M i, a jómódú magyarság szerény 
vályogvetői. . .

Az eddigiek után joggal kérdi Pisla öcsém a levelében, 
hogy „szép dolgok az „árképző tényezők", de ki és m i határozza 
meg a kereskedő hasznát, amikor nyilvánvaló, hogy a tíz ujjun
kon kiszámítható, előrelátható költségek után bizonyos % 
következik, amit rendes körülmények között nem az ÁOK  
(Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa) határoz meg, 
hanem a kereskedő maga, sok mindennek a figyelembevételével. 
Hogyan állapítja meg ezt a valamit a tisztességes kereskedő 
és hol kezdődik az uzsoráskodás, az árdrágítás ?”

Helyesen szóltál, Pista fiam ! Éppen ennek a kimond
hatatlan valaminek a megszabását kell nekünk sok tekintet
ben máskép csinálnunk, m int ahogyan eddig tették azok, 
akiknek nem Krisztus Urunk diktált erkölcsöt és nem a magyar
ság egyetemes jóléte szabott irányt.

Rendes körülmények között —  és ezt ne /elejtsük : csak 
erről beszélünk I — leginkább a kereslet és kínálat szabja meg 
az árat, illetve a haszon „kulcsát” a kereskedelemben. Ha 
például a piacra 200 malacot hajtottak jel és a gazdák csak 
ímmel-ámmal válogatnak, bBcsmérelkednek közöttük, már 
délfelé bizonyosan olcsóbban kelnek el az állatok, mint reggel. 
„Már én csak nem viszem haza szégyenszemre !” - gon
dolja az egyik eladó. — „Elessem a következő vásárig, mikor 
úgy sincs mivel ? Inkább eladom 10 P-vel olcsóbban !’’ mor
fondírozik a másik és ilyenkor olcsón lehet vásárolni. De bez
zeg, ha csak 10— 15 állat serteperlél a vásár rozzant korlátái 
mellett a „cédulaház” árnyékában és negyvenen is ott tolong
nak és egymást iparkodnak túllicitálni, mondván: „Nekem 
adja kend, nézze itt a ropogós bankó és még áldomást is fize
tek ! . . .”, akkor bizony megnő az eladó önérzete és pléhpofá- 
val hozzátesz az árhoz egy-két tízest, gondolván, hogy legfel
jebb hazahajtja és a jövő alkalommal még többet kap érte. 
Mert „valamiért” nyilván fölfelé megy a disznó ára és így 
ha majd maga akar venni, nyilván hozzá kell toldania az el
adáskor kapott pénzhez !

Vagy keressünk közelebbfekvő példái: miért drága a 
ritka bélyeg és miért hajítják zsákszám utánunk pl. a magyar 
20 filléres bélyeget ? És egyáltalán m i ad értéket a bélyegek
nek ? Hiszen az a nyomtatott kis papírdarab talán tized fillért 
sem ér ! Azért van ára, mert keresik !

Egyszerű szavakkal: minél jobban örül a vevő annak, 
amit a kereskedőnél megkaphat, annál nagyobb árat hajlandó 
adni érte. Ezzel sokszor tudat alatt — a kereskedő rend
kívüli ügyességét, előzékenységét akarja megjutalmazni, amely-

lyel az annyira megkívánt (vagy annyira szükséges) árul 
minden nehézség ellenére beszerezte és nekünk odaadja.

De van az másképpen is ! Mostanában például a tyúkok 
már fáznak és keveset tojnak. Am íg nyáridőben a „tikász” 
fél délelőtt össze tudott szedni egy szekérre való tojást a faluban, 
addig most három-négy falut is be kell járnia, csizmát, ruhát 
pusztít a sarakban és örül, ha négy nap alatt összeszedi a szük
séges mennyiséget. Igen természetes, ha a nagyobb munkáért 
nagyobb munkadijat követel és ezt a magasabb árban juttatja 
kifejezésre. Ez tehát nem bűnös árdrágítás. De még az sem, 
ha a vándorkereskedő megfontolja, hogy azelőtt ■— mondjuk 
100 tojás árából tudott magának jóféle halbőr-csizmát vásárolni, 
most pedig rámenne. 500 is. Minthogy azonban 6 csak tojásban 
számol, úgy szabja meg a tojás eladási árát, hogy ismét csak 
100 tojás árából kerüljön ki az oly nélkülözhetetlen „sárbárka". 
A kereskedő „áthárítja" az élet drágulását a fogyasztóra 
tehát már csak ezért is érdemes kereskedősködni! ■— míg a 
szegény fixfizetéses fogyasztó igazán elmondhatja magáról, 
hogy „nincs a teremtésben vesztes, csak én . . . !’’ De. tökéle
tesen neki sincs igaza, mert ő viszont nem lót-fut, nem alku
szik, nem izgul, vájjon hogyan tudja eladni az áruját és milyen 
áron kap újat a helyébe.

No meg azután, a kereslet-kínálat törvényének is két 
vége van, miként a botnak, avagy a kolbásznak: ha a keres
kedő túlságosan messzire megy az „áthárításban”, vagyis 
magasabb árat szab, mint más, szerényebb és józanabb keres
kedő, akkor saját maga alatt vágja el a fát, mert senki sem lesz 
bolond nála vásárolni, amikor a szomszéd sarkon fával olcsób
ban is megkaphatni ugyanazt a cikket.

Ezúttal legyen elég ennyi ! Ennél a pontnál ugyanis 
erősen szétágazik a mondókám s azért a következő alkalommal 
a piszkos versenyről, az árrombolásról és a közszükségleti cik
kekről beszélünk. Addig is jó vásárt kíván Klek liA ”

S Z Í N H Á Z
Illés Endre : Törtetők. Az író első szín

darabja. A színlap karikatúrának jelzi. 
Az is. A mai élet karikatúrája. A silány 
akarnokok lelki fényképe, akik könyök
kel törtetnek előre s minden hatalmat

kezükbe akarnak kaparintani. Erkölcsi 
leállásaik nincsenek. A cél szentesíti az 
eszközt. De őket is eléri a végzet. A da
rab nem a szokásos „happyend“-del vég
ződik, hanem az Igazság rendezi az 
ügyeket. Vígjáték és mégis komoly gon
dol kodnivalót ad. A darab nyomán fel- 
rémlik az ember előtt: jó volna körül
nézni az ón életemben is, mondjuk az 
iskolában ki az osztályvezér, a legna
gyobb szájú s mit akar? Jónéhány „tör
tetőre" akadunk, akik talán már a „fe
jünkre is ültek".

Csíki Gergely: Milliónyi. Multazázad- 
beli darab és mégis elevenen hat, mint
ha ma írta  volna. Mert a cím- és rang
kórság ma is megvan. Mukányi királyi 
tanácsos és „nagyságos úr" akar lenni 
(hova fejlődtünk azóta!), és minden al
kalmat megragad, hogy célját elérhesse. 
Még családja boldogságát is képes felál
dozni érte. Közben tapasztalatokat sze
rezhetünk a fejlett sajtóteehnikáról és 
a századvégi társadalmi illemszabályok 
cicomáiról is. Az átdolgozott darab és a 
kitűnő szereplőgárda nagy sikert ara
tott. __

Vödör, mint fegyver
(„Magyar Katonaújság“-ból.)

Egyik éjjel elfoglalt orosz falu felett 
biztosítottunk. A szakácsok vödrökben 
hozták ki a meleg vacsorát és kiosztot
ták. Tarján István, az egyik szakács, 
az üres vödröt hibáivá kezében, teljesen 
fegyvertelenül, a falu felé tartott. Már 
látta messziről a házakat, amikor tőle

jobbra oldalt mozgó árnyakat vett észre.
Arra gondolt, hogy saját járőrünk le

het s rájuk pisszegett, majd mikor azok 
nem álltak meg, tréfásan odakiáltott:

— „Sztoj!" — az árnyak erre megálltak 
és oroszul feleltek.

— T.vhű! Ennek fele se tréfa, hisz ezek 
muszkák, valahogy átsurrantak a vona
lunkon — kapott észbe Pista honvéd, 
de nem vesztette el a fejőt. A kezében 
lévő üres vödröt közéjük vágta és rá
juk rivallt:

— „Hőre ruki!" (Fel a kezekkel!)
A vödör csörrenő puffanásától halálra 

rémült 11 orosz, mint egy ember dobta 
el fegyverét. Tarján Pista kezében már 
ott is volt az egyik puska. A ruszkik ész
revéve, hogy csak egy emberről van 
szó, kapkodtak a puskák után, de már 
dörrent is Pista kezében a fegyver, az 
egyik orosz lerogyott, a többi pedig 
megfélemlítve tűrte, hogy bátor honvé
dünk a parancsnoksághoz terelje őket. 
Ezüst vitézség! érmet kapott.

Talon Rezső fhdgy.

KARÁCSONYRA POMPÁS LESZ
EGY E Z Ü S T  L I L 1 0 M 0 S  G Y Ű R Ű !

ÁRA CSAK P 3.60.
Készítője* l'E IX U iM H  K Á IiO L Y  iitvősm rsle r, 
iin 'H iw rk fsz , llm ln|>rst. V, Vilmos osás/.ár-ál 7Ü 
Ő rsi á lla t-  és <»mlékji*l\ éuyi*k. zászlórúdcsiT«*s»k
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t  G í  E  S  K E 1» J  i . \ K !
Hogyan kell jól forrasztani ?

Forrasztáskor két fémet egy harmadik fémmel erősítünk össze, 
melynek olvadáspontja alacsonyabb, mint a két fémé, oly módon, 
hogy ezt a harmadik fémet megolvasztjuk.

A forrasztás megkezdése előtt első feladat az összeforrasztandó 
felületek alapos megtisztítása, amit csiszolóvászonnal (,,smirgli” ), 
vagy reszeiővel,végezünk.

Lágy forrasztásnál a forrasztófém ón, cink és ólom ötvözete, 
szaknyelven forrasztó elun. A forrasztást általában pákával végez
zük. Hz egy nyélre erősített vörösrézdarab, melyet a forrasztás 
megkezdése előtt felmelegítünk, házi forrasztásnál legcélszerűbben 
gázlángon, annyira, hogy a páka még ne ízzék, de a clnnt megol
vassza. Mikor pákánk megfelelő hőfokú, hegyét reszelővei megtisz
títjuk, egy pillanatra az előkészített gyantadarabhoz érintjük, 
majd a hegyével a finnhez dörzsöljük. Ezáltal elérjük azt, hogy 
a pákánk begye vékony clnnréleggel voilódik be. A forrasztandó 
felületeket forrasztózslrral (faggyú-fszalmláksó stb.) kenjük be. 
A forrasztandó darabokat egymáshoz szorítjuk, vagy összedrótoz
zuk. A pákára annyi cinnt veszünk fel, amennyi még éppen nem 
cseppen le róla és ekkor a pákánk hegyét a forrasztandó felülethez 
érintjük. Addig tartjuk rajta a pákát, míg a cinn egyenletesen szét 
nem folyik és fényes felületű lesz. Ha a elun nem elég. akkor újra 
clnnt veszünk fel a pákára és megismételjük az előbbieket. Ha a 
pákánk kihűlt, megmelegitjük, vigyázva arra. hogy túl ne mele
gítsük, mert akkor a cinn elég rajta. Ha ez mégis megtörténik, 
akkor a pákát megtisztítjuk, gyantához érintjük és cinnt veszünk 
fel rá. Nagyobb darabok forrasztásánál jobbkezünkbe vesszük a 
pákát, a balban pedig a cinnt tartjuk. Ilyenkor a pákái állandóan 
u felületen tartjuk és úgy érintjük hozzá a clnnt.

Fontos, hogy a páka megfelelő nagyságú legyen, mert ha túl- 
nagy, akkor nem férünk jól a tárgyhoz, ha meg túlkicsi, hamar 
kihűl. A ml céljainkra két páka felel meg. Az egyik kb. 25 dkg-os, 
a másiW pedig 10 dkg-os.

A jó forrasztás kihűlés után egyenletesen tartja össze a forrasz
tott felületeket és fényes felületű.

Egészen kis tárgyakat nem tudunk pákával forrasztani, mert 
nem férünk hozzá. Ilyenkor forrasztócsövet használunk. Ez vékony 
sárgarézcső, melynek egyik végén lílvékonyságú lyuk van. Hasz
nálata a kővetkező : meggyujlunk egy Spirituszlámpát, vagy ha 
van Bunsen-lámpánk, annak lángját világítóra állítjuk. A láng alsó 
kétharmadához tartjuk a eső Vékony nyílással bíró végét és enyhén 
belefújunk a csőbe. Ezáltal u láng az ellenkező oldalon klhegyesedlk 
és Igen forróvá válik. Az előbb leírt módon előkészített tárgyra kis 
cinndarabkákat teszünk és a tárgyat a láng hegyéhez tartjuk. Leg
jobb a tárgyat magát melegíteni, míg a cinn szétfolyik rajta és 
egyenletesen befedi a felületei. A forrasztócső használatához némi 
gyakorlat kell, de sokszor nem nélkülözhetjük.

A forraszlózslr feladata az, hogy u felmelegített tárgyon szét
folyik és nem engedi hozzá a levegőt, tehát a fém nem oxidálódhat. 
A forrasztóetnn ugyanis csak a tiszta, oxldmentes felületen tart.

Forrasztózsír helyett forrasztóvízzel is forraszthatunk. A for- 
rasztóvlz úgy készül, hogy tömény sósavba addig dobunk clnn- 
darabokat, míg az többet nem tud feloldani. Használatkor ezzel 
kenjük be a forrasztandó felületeket. A forrasztóvlz használatának 
az a hátránya, hogy forrasztás után a tárgyal jól le kell mosni és 
csiszolni, mert a forrasztóvlz maradéka incgrozsdásítja a fémeket, 
különösen a vasal.

Kemény forrasztásnál olyan fémet használunk, melynek olva
dáspontja nem sokkal alacsonyabb a forrasztandó fémeknél. Házi
lag csak kisebb tárgyakat tudunk keményen összeforrasztani és
pedig ezüsttel (pl. drótkarikákat stb.). A kemény forrasztás kivitele 
a következő : A jól megtisztított felületeket vékony, tiszta virág
dróttal összekötjük és megnedveSítjük. A tárgyat ezután bórax- 
porba mártjuk. A megvlzesitett felületre bóraxpor ragad. Ezt a 
felületet lángba tartjuk, mtkorls a bórax előbb felfújódik, majd 
pedig megolvad. Mikor a bórax egyenletesen befogtu a forrasztandó 
felületeket, akkor egy kis ezüstlemezt helyezünk a felületre. A 
tárgyat ezután forrasztócsővel előállított lángba torijuk, addig, 
míg a felület izzani kezd és az ezüst megolvad. Ha az ezüst egyen
letesen befogta a felületet, akkor klvehctjük a tárgyal u lángból. 
Kihűlés ulán a felesleges ezüstöt lereszeljük.

A kemény forrasztás kalapálható, reszelhető és Igen erős.
Láthatjuk, hogy a forrasztás nem olyan nagy tudomány, csak 

egy kis gyakorlat kell hozzá, ha valaki szeret otthon dolgozni,

S T O W A S S E R
E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R  

Budapest, 11, Lánchíd utca S
Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzési 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás — vétel — csere.

ajánlatos, hogy gyakorolja, mert Igazán sok hasznát veheti. Leg
nehezebb megtanulni a forrasztócső használatát. Itt ugyanis csak 
a gyakorlat adja meg a helyes tartást, a távolságokat és a fúvós 
erősségét, pedig ezektől függ, hogy a kapott láng milyen forró lesz.

Hoda István 5. Keg.

Porrcllánlárgynk ragasztásához alkalm as kittet készíthetünk 
oly m ódon, hogy clnkoxidot annyi vizüveggel keverünk össze, hogy 
jól kenhető pépet kapjunk. Ezzel a ragasztandó felületeket beken 
jük és a tárgyat jól össszenyomjuk. Két-hárotn nap múlva a ragasz
tás kőkemény és egy-két hét múlva vízállóvá is válik. Mindig 
csak annyit készítsünk, amennyit, azonnal felhasználunk, mert a 
kitt hamar szárad és használhatatlanná válik.

Papir ragasztására alkalm as, olesó keniényilöesiri/.l a következő
képpen készítünk : 1 sr. búzakeményitőt 2 3 sr. hideg vízben jól
elkeverünk, inig tejszerű folyadékot kapunk és <> 8 sr. forrásban
levő vízbe öntjük. Jól elkeverjük, megvárjuk, inig újra forrni kezd 
és ekkor levesszük a tűzről. Kihűlés után késhegynyi benzoésavas 
nátriumot keverünk el benne. A ragasztás 2 3 óra alatl szárad
meg. Ha a ragasztót jól záró befőttesüvegben tesszük el, hónapokig 
eláll és bármikor használható. (Sr. = súlyrész.)

Papírt sima felületre, pi. fémre ragaszthatunk  a következő 
ru g a s /tó v a l: 1 sr. cukrot 40 sr. vízben oldunk és hozzákeverünk 
30 sr. égetett mészport. Az oldatot egy napig ülepedni hagyjuk, 
majd a tisztáját leöntjük és hozzáadunk 10 sr. glicerinből és 10 sr. 
vízben főzött enyvből készült keveréket.

Kémet ü v e g re  ra g a sz t  Itat mik a  követ kező ra g a sz tó v  a l t 50 sr. 
gyantát és 10 sr. méhviaszt megolvasztunk, a lángot eltávolítjuk 
és beleöntünk 10 sr. terpentint és hozzákeverünk 25 sr. angolvörösl, 
A ragasztót melegen használjuk és a ragasztandó felületeket is meg- 
melegítjük.

Tempera (reklám) festék készítése: 100 g forró vízben 10 g 
dextrint oldunk, oldás után elkeverünk benne 5 g glicerint és meg
felelő mennyiségű (2—5-szörös) porfestéket.

(ilpszkeverék alakok készítésére: 13 sr. cityvel összetörve 
annyi vízben áztatunk, amennyi éppen ellepi- Miután az enyv 
kocsonyássá vált. vízfürdőben megfőzzük, 4 sr. ólomgclétet. 8 sr. 
ólomfehéret és 1 sr. finom fűrészpart keverünk be. Végül pedig 10 
sr. gipszet dolgozunk bele. Megszáradó« után Igen kemény és tartós 
tömeget kapunk. Ezért jól felhasználható különféle alakok készí
tésére, pl. képkeretek javítására stb.

Papírmasé készítése. Gyakran van szükségünk olyan anyagra, 
mely Jól formálható, nem szárad túigyorsan, de megszáradó« után 
tartós. Ilyen célokra kiválóan megfelel a papírmasé. Készítése a 
következő : Újságpapírt apró darabokra tépve, vízben néhány napig 
áztatjuk, ezután húsdarálón átdaráljuk kétszer, háromszor. A 
kapott tömeget tiszta vízben addig forraljuk, inig egészen szél nem 
málik. A szétmállott papírtömeget sűrű szitán leszűrjük és jól ki
nyomjuk és megszorítjuk. Teljes száradás után I sr. Ilyen 
papirmasszál 3—4 sr. krétaporral keverünk és 1 2 sr. sűrű enyv- 
oidattal jól összedolgozzuk. Kézzel alakítható, vagy formába pré
selhető.

Jőd tink liira  foltját kézről slb.-röl e ltávo líthatjuk  úgy, hogy egy 
kis nátrlumtioszufát kristályt megncdvesltünk és ezzel dörzsöljük 
a foltot. A folt rövid idő múlva eltűnik.

MINŐSÉGI Í R Ó G É P E K  OLCSÓN

WINTERNITZ DIXITelefon:

"■**“ IRÓGÉPSZAKÜZLET
BUDAPEST. VI, PODMANICZKY-U. I.

JÓ Ifi It TERJESZTÉS. Egy tábortűznél hallottam ezt az új szót. Minden ember egy rádió adó-vevő készülék. Felveszi 
a híreket a fülével, s tovább adja a szájával. Ősi dolog ez, az ember természetében rejlik, változtatni nem lehet rajta. De 
azon lehet, hogy a levegőben röpködő híreket megválogatjuk. Ha vannak sötét alakok, akik valótlan rémhíreket terjesztenek ; 
akkor álljon össze a cserkésxtársadalom a jó hírek terjesztésére. Jön a rémhír, — nincs tej ! - Sebaj, iszunk magyar teát !
kibírjuk. De nem engedjük, hogy a rosszakaratú rémhír terjedjen. A jó hir megnyugtat, a rémhír jelizgat ! Cserkész 
kötelesség különösen a mai időkben a rendet, nyugalmat minden módon elősegíteni.
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H Í R E K
Orcgcserkész Inijtársi összejövetel. Nem

rég tartotta az Ipurtestület székházában a 
pesterzsébeti 28. sz. Szent István férfl- 
iserkészcsapat. 53 tagja bajtársi össze
jövetelét. Megjelent a csapat Szervező 
Testületének elnöke, dr. Décsey Géza 
prépost-plébános is, aki hangoztatta, hogy 
ennek a városnak mennyire szüksége volna 
olyan gerinces, életrevaló, minden tekintet
ben megbízható fiatal keresztény gárdára, 
amilyent a cserkészet nevel. Szeretné, ha a 
cserkész ifjak lennének azok a város életében,

mtvcl önzetlen munkára lettek nevelve, 
akik végzett munkájukért nem nyújtanák 
azonnal kezüket ellenszolgáltatásért. Dr. 
Lehóczky Gyula csapatparancsnok megemlé
kezett a jelenleg katona cserkészekről, kik 
közül többen az orosz harctéren küzdenek, 
kiemelve Szilaváry Gyula férficserkészt, akit 
Kormányzó Urunk a szerbek elleni harcok
ban tanúsított vitézségéért ezüst éremmel 
tüntetett ki.

Az. orosz, frontról cserkészbarátainak üd
vözletét küldi: Szabó Sándor 911. cscst.

Az alábbi könyveket keresik megvételre: 
Bereznal—Harsány : Ezermester, Sztri- 
lich -Hanschburg: Erdők ezermestere, 
Nagyfőnök levelei: Indiániskola és Indián 
önvédelem, Olasz Péter : Ezermester. Gint: 
Kovács Gábor, Szeged, Tisza 1..-körút 22.

A kiadóhivatal kéri a csapatokat, hogy a 
Magyar Cserkész szeptember 15-i szántanak 
fel lictri használt példányait haladéktalanul 
visszajuttatni szíveskedjenek. (M. Cs. ki
adóhivatala, Budapest, V., Nagy-Sándor-u. 
6) .

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Jó egészséget 1 A MABl egészségvédő és 

gyógyító szolgálata. „Az egészségért foly
tatott küzdelemben a betegség legyőzésének 
kezdetlegesebb alakjához az egészség meg
védésének fejlettebb harcmodora csatla
kozik . .  olvassuk a könyv bevezető 
soraiban. S ebben adva van a könyv célja 
is. A Mahi üdülőtáborai a betegség megelő
zését célozzák. ■—■ Ezeknek a táboroknak a 
szervezése, lebonyolítása, igazgatása közben 
rengeteg gyakorlati fogás, ötlet, tanács 
került elő. Ezeket foglalja össze a könyv. 
Ezenfelül pedig a gyakorlati egészségtan 
köréből olvashatunk nagyszerű fejezeteket.

BABISTA
F É N Y K É P É S Z E T I  KFT.

BUDAPEST, VI, aNDRASSY-ÚT 6
Telefon : 12-79-78 ♦ Őskeresztény cég

F O T Ó S Z A K  O S Z T Á L Y  
A M A T Ő R O S Z T Á L Y  
F O T Ó M  Ű H E L Y  
M Ű T E R E M

Mi cserkészek örömmel látjuk egy hasonló 
szellemű munka eredményét s bizonyosak 
vagyunk benne, hogy a MABl az üdülő
táborokban jó munkát végzett. A köny
vet őrsvezetők, tisztek jól felhasználhatják 
kiképzési célokra is. A szépkiállítású köny
vet fényképek és Márton Lajos rajzai 
díszítik.

Iliisrh : Narvik. A német rombolók narviki 
vállalkozása már szinte mondává vált. 
Dühöngő viharban szállították a sarki 
övbe a megszálló hegyivadászokat Bonte 
hajórajparancsnok vezetése alatt, aki 
maga is hősi halál! hall Narvik előtt. Túl
erőben lévő angol egységek ellen utolsó 
gránátigküzdöttek a német rombolók. A meg
menekült legénység Dieti vezérezredes 
vadászaival keményen állta a narviki vár
tát. Már-már elveszett a város, mikor Ismét 
megjelentek Marscball tengernagy csata
hajói. Stukák csaptak le a büszke angol 
hajóhadra s 194(1. június 10-e óta Nar
vik fölött immár német zászló leng. 
Buscli korvettkapitány a narviki harcosok 
beszámolója alapján mesteri kézzel, léiek- 
zetfojtóan izgalmas stílusban veti papírra 
a német katona eposzát. A Stádium kiadá
sában megjelenő, Ízléses kiállítású könyvet 
közel 1ÜÜ eredeti fényképfelvétel díszíti. 
Ára 7. P.

llonászy Ferenc d r.: Nemzet! jelvé
nyeink története. „Elpusztul a nemzet, 
ha hagyományaihoz, ősi múltjához nem 
ragaszkodik!'* Ebből a gondolatból szü

letett meg ez a barátságos, szép kis 
könyv; ősi múltunk ismeretéhez tarto
zik. hogy megismerjük nemzeti jelvé
nyeink történetét is. Ismerteti a könyv 
a Szent koronát, a koronázási jelvénye
ket. n dinereket, zászlókat és ezek törté
neiét, leírását. Mindezt azonban teljesen 
újszerű és fiús módon: párbeszédek, be
szélgetések, érdekesen megírt történetek 
formájában. Tanító célzatától függetle
nül is érdekes olvasmány. A kis könyv 
megírásán erősen meglátszik, hogy cser
készvezető jó munkája. A Királyi Ma
gyar Egyetemi Nyomda kiadása. A 
Cserkészboltban is kapható. Ara 1.20 P.

A Cserkész Eszperantó Kör Ilire!: 
Az eszperantó cserkészkor több tagja 
segített a Pozsonyi-úti református egy
háznál Bulgáriáról és Izland szigetéről 
rendezett eszperantó vetítettképos elő
adás előkészítésében. Ezeket az előadá
sokat magyar szöveggel kívánatra cser- 
készcsapatösszejövetelen szívesen meg
ismétlik. (Cím: V., Nagy Sándor-utca 8.) 
Kész előadás van Finnországról és Hol
landiáról is. — A 423. sz. Gróf Tisza Ist
ván cserkészcsapatnál érdekes eszpe
rantó kiállítási anyagot gyűjtöttek össze.
- A Magyar Eszperantó Pedagógiai 

Társaság hivatalos nyelvvizsgáján egyik 
cserkésztestvérünk sikeresen vizsgázott. 
A Társaság ad eszperantó nyelvtaní
tásra jogosító bizonyítványt és rendez 
tanításra előkészítő tanfolyamokat és 
vizsgákat.
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Hogyan tanítják a pulit?
Múltkor már elmondtuk, hogyan tanította be egy tiszai 

halász a puliját dinnyelopásra. Hadd lássuk most, hogyan 
vezeti be a juhász a pulit az 6 mesterségébe, a nyáj terelé
sébe. Mert nem elég, hogy látja  a pulimesterek működését, 
át kell esnie az inaséveken, illetőleg hónapokon. Az idomítást 
3—5 hónapos korában kezdik meg. Először is nevet kap. A 
juhász szeret emberneveket adni kutyájának. Azután jön a 
magához való szoktatás. A puli szivéhez az út a hasán ke
resztül vezet. Aki enni ad neki, ahhoz' ragaszkodik. Nem 
szabad keménynek lenni hozzá, szeretni kell. Ez nem is nehéz 
feladat, mert nagyon kedves, szeretetreméltó jószág a puli, 
legkivált a fiatalja. Hogy ugrál, hogy játszik! Ez a juhász
nak a mozija vagy színháza. Eszébe se ju t megütni, legfel
jebb a kalapjával legyint hozzá. De a hosszú pásztorbotjával 
világért se szabad hozzáérni, attól nem szabad félnie. A bot 
az ő főtaneszköze. Azzal int, vezényel a juhász, azzal jelez, 
irányít.

A „botra ugattatás" az első lecke. Botja végével játszat ja, 
azt nyújtja feléje, majd megint elkapja. 8 közben mindig azt 
hajtja: „Ide ugass, erre ugass, ugass csuk!" Tgy tanulja meg, 
hogy ugatnia kell, valahányszor a juhász felemeli előtte a 
pásztorbotot.

A második fejezet, a „bürgékre koptatás". A botot a bür- 
gék, azaz birkák fölé tartja a juhász s így már érintkezésbe 
lép a puli az őrzendő állatokkal. Gyöngébb tanítványnak úgy 
magyarázza meg a juhász a teendőt, hogy feléje hajtja, vagy

Mr Vertse Albert : A kert m adárvilága.
A magyar madárvédelem országos ter
jedését leginkább Hermán Ottó nagy
szerű könyve sogitette elő, melynek első 
kiadása „A madarak hasznáról ős kárá
ról" címen 1901-ben jelent meg. A föld
művelésügyi minisztérium adta ki és 
terjesztette ingyen, ezerszámra. 1914-ig 
négy kiadása jelent meg, de már nem 
kapható. Különösen értékessé Herman 
Ottó tősgyökeres magyarsága és Csör- 
ge.v Titusz, Vezényi Elemér, meg Nécsey 
István szakszerű, élethű madárrajzai és 
színes képei tették. A magyar madárvé
delem terjesztését szolgálták még Csör- 
gey Titusznak „TItmutató a mesterséges 
fészekodvak alkalmazásához" és „Madár- 
védelem a kertben" című művei, melyek 
a M. Kir. Madártani Intézet kiadásában 
jelentek meg. Az előbbinek már a har
madik kiadása is elfogyott, az utóbbi
nak nyolcadik kiadása pedig dr. Vertse 
Albert m. kir. kísérletügyi asszisztens 
újabb adataival tavaly jelent meg. Ily 
■célú madárismertotöt írt dr. Nngy Jenő 
debreceni tanár is néhány évvel ezelőtt. 
Most dr. Vertse Albert csinos könyvecs
kéje látott napvilágot „A kert, madár
világa" címen. Az általános részben is
merteti a madár szervezetét, elterjedé
sét, vonulását, életmódját és, ami ben
nünket leginkább érdekel, a madárvédel
met. A kert madáréletét hónaponkint 
adja elő és végre 80 madár leírását és 
64-nek színes képét és rajzát nyújtja az 
érdelődő madárbarátoknak. Ezek a ké
pek ugyanazoktól a művészektől szár
maznak, akik már Hermán Ottónak 
dolgoztak, következőleg a legjelesebbek, 
amit e nemben adni lehet. S éppen azért, 
mórt, az említett müvek már nem hozzá
férhetők, ennek a kedves kiadványnak 
nagy kapósságot jósolunk. Alkalmilag 
egyes fejezeteit a tél folyamán ma
dárvédelmünk szolgálatában képekkel 
együtt közölni fogjuk.

rádobálja a birkát; így inger! 1. Végre is jól megcibálja a 
puli a gyapjas jószágot.

Csak ezután jön sorra a terelés tudománya. A juhász elő 
szőr fölemelt bottal a nyáj felé fut. A puli együtt fut mes
terével és a birkákra róut. Ez a játék tetszik neki és utóbb 
már a nyájnak ugrik akkor is, ha csak int a pásztor botjá 
nak végével vagy a fejével. Ez a nekirontás arra való, hogy 
szétterelje a nyájat a legelésre. Később már megérti a jó 
segéd a következő vezényszavakat is: „Eredj amarra körül!" 
„Eredj elébe!" „Maradj ott!" „Jól van, elég. állj!" „Híjják 
hátra!" „Szorítsd a hátulját!" Es a puli nagyon okos és enge
delmes, hű és vidám állatka, de csak úgy, ha gazdája jól 
bánik vele. Dicsérni, cirógatni kell. Azt is megkívánja, hogy 
játszanak vele. Ha azonban megbántják, csodamód önérzetes: 
olbujdosik, még el is szökik egy időre és enni sem akar, 
pedig igen szereti a hasacskáját.

A juhász megosztja falatját, pnlijával, ő sem eszik külön
ben és ez a nyitja, titka az ő egyetértésüknek. Ezt a szót 
itt szoros értelmében kell venni, mert. megérti a kutya a gaz 
dáját és a gazda a kutyáját. Idegentől nem is fogad el enni
valót, nem bízik benne. Es ez így van jól, mert vannak rossz 
emberek, akiknek útjukban van a jó kutya és megmérgezik.

Házőrzósre is jó a puli. Ott szabad éjjel ugatnia, meg is 
teszi alaposan. De a nyáj mellett éjszaka nem szabad zajt 
csapnia, csak akkor, ha baj van. Ha éjjel lármás, csevegés
nek mondják. Ez is olyan gyengéd, kedveskedő szó.

Tárgyak őrzésére is be lehet tanítani a pulit. Subát, pipát, 
dohányzaeskót, bográcsot, kalapot, juhászkampót vagy más 
tárgyat őriztetnek vele. Oda teszik a pulikölyket a tárgy 
mellé és azt mondogatják: „Ne ereszd! Ne hagyd!" Es nem 
is veheti el más, csak a gazdája.

Az idősebb puli már bizonyos önállóságra tesz szert. Már 
maga is tudja, mit kell tennie. Még a gondolatát is ellesi 
a gazdájának. Es rendkívül lelkiismeretes a maga dolgában.

A múlt év nyarán dr. Szunyoghy János írt tanulmányt 
e tárgyról a „Természettudományi Közlönyében. Eredeti ada
tait Kecskemét, Nagykúnság és a Hortobágy tágas legelőin 
maga szerezte. De lehet e kedves állatról még sokkal többet 
is beszólni.

A M agyar Ornitológusok Szövetsége
november 7-én a kakuk életét mutatta 
be mozgóképen, mely a természet után 
készült. A fényesen sikerült előadást 
Hórnan Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is végignézte és a közönség 
soraiban a Magyar Cserkészszövetség 
vezetői is rósztvet'tek a bemutatáson.

Tenyésznyulak kiosztása. A földműve
lésügyi minisztérium a hazai házinyúl- 
tenyésztés felkarolása és tenyésztési 
színvonalának további emelése, valamint 
a szükséges vérfrissítésről való fokozot
tabb gondoskodás érdekében Német
országból 959 angora, német kosorrú, 
nagy csincsilla és bécsi fehér fajta te- 
nyésznyulat hozatott. A tenyésznyulak 
kiosztása az igénylések sorrendjében fo
lyamatban van. A tenyésznyulak a német 
kosorrú, a nagy csincsilla és a bécsi fe
hér fajtából darabonként 40, az angora- 
fajtából minőség szerint darabonkint 
40—100 pengős térítési áron a Baromfi- 
tenyésztők Országos Egyesülete (Buda
pest, IX., Ullői-út 25. szám) útján igé
nyelhetők. A földművelésügyi miniszté
rium gondoskodott arról, hogy az esetleg 
ki nem osztott tenyésznyulak megfelelő 
telepeken tovább szuporíttassanak. A 
szaporulatokat a következő évek állami 
akciója keretében osztják ki.

N agyothallóknak nem fényűzés u k u 
ty a . Egy nagyothalló kutyatulajdonos 
panaszkodik az U. N.-ben, hogy a ház- 
goudnok nem engedi a kutyatartást, 
pedig a nagyothallóknak éppen úgy

szükségük van a kutyára, mint a vak 
embornek az ö vezetőjére, mert az fi
gyelmezteti ugatásával a közlekedési ve
szélyekre.

K ülföldi h írek . A moszkvai védelmi 
övezetben ötszáz hadikutyát arra taní
tottak be, hogy az ellenség páncélos 
harcikocsijainak hernyótalpai közé ro
hanjanak a hátukra erősített robbanó
anyaggal. A törekvés azonban nem si- 
koriilt. — A dánok nem pusztítják el a 
fölösleges macskákat, hanem folyton hir
detik a lapokban, hogy elhelyezzék őket. 
Az> állatvédő egyesület pedig útmuta
tást adott ki a menekült ős átvett macs
kákkal való bánásmódra.

Sashalmon, mint a Friss Újság írja, a 
házőrző kutyák évi adója fejében 2 P helyett 
10 P-t szed be az elöljáróság és ezt a magas 
adót' a múlt évre visszamenőleg is követeli. 
A szegénysorsú lakosság felszólalása jogosult 
annál is inkább, mert Sashalmon rendőr 
kevés van.

Nem b aráta i az állatoknak azok, akik 
írásban és képben kifigurázzák az állat- 
védelem törekvéseit és intézményeit, az 
állatvédelmi törvényjavaslatot és általában 
az állatok iránti szerctetet. Megjelent például 
egy házikó rajza „Kutyalak” felírással. 
Nagy combcsülökből van a kerítés, közvetlen 
kilátás a szemétdombra, karosszékben ül a 
torzonborz gazda, pipaszárként egy hosszú 
csontot tartva szájában. A háztetőn csipkés 
párnákon cicák napoznak. Valóságos kutya- 
eldorádó.

\ Ö V I Í \ Y I U S - I míI
Magastápértékíí, t ö k é l e t e s  h ú s p ó t l ó .

10 dkg. 4 személy részére. Na- K apU atő : Fratelll. Fiumei üzletek és föszer-esemeae keresk.
gyobb rendelésnél árengedmény. Budapest, II. kér., Fő-utca 79. T e l e f o n  : 67 709
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Vegyél Erdélyi Nyereményköfvényt!
Alig néhány napja, hogy megkezdődött az erdélyi nyeremény- 

kötvény vásárlása. Az első napok szórványos hírei máris azt mu
tatják, hogy a magyar közönség nemcsak a nagy városokban, ha
nem a falvakban és a tanyákon is nagy örömmel fogadta a kor
mány elhatározását, mely módot ad mindenkinek arra, hogy 
megtakarított pénzét a legkedvezőbben elhelyezze.

A közönséget — miként ma már megállapítható — elsősorban 
a nyereménykötvény magas kamatozása, az évente kifizetett 
4%-os hozadék vonzza. Erőteljesen hozzájárul a vételkedv ki
alakításához természetesen a kötvény sorsjegy jellege is. Hét 
egymilliós, négy háromnegyedmilliós, 14 félmillió pengős fő
nyeremény mellett több mint 25,000, egyenként 500-tól háromszáz- 
ezer pengőig váltakozó melléknyereményre is van kilátás, a vá
sárolt 4%-kai kamatozó kötvény névértékét pedig visszakapja 
mindenki, aki a most megindult és december 23-ig tartó kibocsá
tási idő alatt ilyen kötvényre szert tesz.

Mint már említettük — a vásárlás országszerte megindult. 
A közönség nemcsak a pénzintézeteknél, hanem a különböző szö
vetkezeteknél, postahivataloknál, sőt nagyobb dohányárudákban 
is minden nehézség nélkül beszerezheti a 200 pengő értékű egész, 
vagy akár a fél, illetve egynegyed sorsjegyeket. Sorozatosan ér
keznek azonban a nagy kollektív jegyzések is, mint amilyen volt 
például a magyar gyáripar alkalmazottainak 6 millió pengő értékű 
együttes kötvényvásárlása.

Az erdélyi nyereménykötvényt december 23-ig lehet ország
szerte beszerezni, az első sorsolást pedig már 1942 január 2-án, 
vagyis alig másfél héttel a jegyzési idő befejezése után tartják 
meg. Az első sorsolás főnyereményének értéke 750,000.— pengő. 
Az ezzel egyidőben kisorsolásra kerülő nyeremények száma 988. 
a januárban kisorsolásra kerülő nyereményösszegek együttes 
értéke pedig 1.487,500.— pengő.

A rossz szájszag
visszataszító, sárgult fogak elcsúfítják a 
legszebb arcot is. Mindkét szépséghibát 
gyakran már első használatra kiküszöböli 
a pompás, üdítő ízű Chlorodont fogpaszta. 
A fogaknak ragyogó elefántcsontfényt köl
csönöz és nem rongálja a fogak zománcát.

Tehát ne feledje el: 

felkelés után és lefekvés előtt

Cikkírók, titkos költők, riporterek, fényképészek és egyéb 
belső és külső munkatársak figyelmébe 11! j

1. Lapzárta a szerkesztő nagy elfoglaltsága miatt 15 nappal a 
megjelenés előtt van. Tehát ne reklamáld, hogy 29-én beküldött ver
sedet nem olvashatod az elsejei M, Cs.-ben.

2. Felhívás nélkül beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 
meg. (Még egy emeletet kellene húzni a Cserkészházra !)

3. Lehetőleg gépelt kéziratot küldjünk, vagy legalábbis tintával 
Írottat. A papírnak csak az egyik oldalára írjunk !

4. A lap szellemi részét (cikkek, képek, versek, rejtvény, pályáza
tok stb.) a szerkesztőség intézi. A gazdasági rész (előfizetés, bizomá
nyi árusítás, reklamálás, Velemjáró stb.) a kiadóhivatalra tartozik.

A KOMOLY MAGYAR IFJÚSÁG ÚJ KÖNYVEI!

A magyar tudományos és művészeti élet leg
kiválóbb művelői nyilatkoznak és adnak irá
nyítást K o n k o l y  Kálmán érdekes, értékes 

könyvében. 16 képoldal.

Á ra 5.60 pengő, kötve 7.80 pengő.

földjét, élményeit és tapasztalatait, Alaszka 
múltját, jelenét és hivatását írja meg izgalma
san. A könyvet a kiváló szerző kitűnő fény
képfelvételei díszítik. Érdekes olvasmány és 

szép ajándékkönyv.
Ára 5.60 pengő, kötve 7.80 pengő.

Szürke Bagoly életének regényes története. 
A legszebb olvasmányok egyike. S z ü r k e  
B a g o l y  eredeti rajzai és fényképfelvételei 

díszítik a könyvet.

Ára 5.60 pengő kötve 7.80 pengő.

KAPHATÓ K MINDEN KÖ N YVESBO LTBA N  I ♦ S I N G E R  É S  W O L F N E R  IRODALMI IN TÉZET KIADÁSA
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Kzl a szép  szíve l meg hazav iszem  az  a rá m n a k  1

H O R T O B Á G Y I  
HÍDI  VÁSÁR

„Debrecennek van egy vize, 
Kinek Hortobágy a neve. 
Arra van egy kühid rakva, 
Kilenc lyukra van állítva

(Hortobágyi népdal.)

A Debrecen határában elterülő óriáil puszta 
az ősi magyar pásztorélet egyik menedéke. 
Kemény, hideget, meleget tűrő cserzett bőrű, 
edzett legények ennek a pusztának a lakói. 
Hallgatag, magános, rideg emberek, mint no
mád őseink. Úgy is élnek. Hónapokig nem 
látnak Idegent. De ilyenkor, ősszel meg tava
szon, amikor a hídi vásárt tartják a Hortobágy 
folyónál, a kilenclyukú ,,kühid" mellett, a 
puszta minden szegletéből összejönnek a pász
torok. A vásáron sok állat cserél gazdát s 
utána megisszák az áldomást is. A rideg pász
torok is megvidámodnak ilyenkor s a híres 
hortobágyi csárda zeng a nótájuktól:

„Hortobágyi juhászlegln 
Gulyakútba esett szegín,
Szomjan maradt a gulyája,
Itassa meg a babája”.

MIT OLVASSUNK?
Múlt számunkban közölt olvasnivalók közül bizonyára sok még 

olvasatlan maradt. Nem is érdemes „falni” a könyveket. Úgy nem sok 
marad meg belőle. Itt is érvényes a „Lassan járj, tovább érsz” elve. 
Most közölt könyveink jórésze nem modern könyv. Régebben írták, 
de értékük örök.

Ilyenek például a nagy mesemondó Jókai gyönyörű könyvei. Ne az 
iskolai „kötelező” olvasmányoknak kijáró méla undorral nézzétek 
„Az új földesur“-at a „Fekete gyémánt‘‘-okat vagy „A jövő század 
regény” -ét, mert akkor kézbe se veszitek ; hanem azzal a kíváncsiság
gal, vájjon hogyan is éltek nagyapáink, dédapáink korában, mennyit 
változott a világ, hogyan képzelték el akkor a jövőt és milyen lett. (De 
azért Jókai arról igazán nem tehet, hogy „aerodromon” nevű 
légi járművéből stuka lett !)

Gárdonyiról se feledkezzünk meg. Az „Egri csillagok”, „Isten 
rabjai”, „Az én falum” olyan olvasmányok, amit az ember elolvasása 
után máskor is elővesz és újra elolvas belőle egy-egy fejezetet. Mikszáth 
könyvei is ilyenek. (A „Szent Péter esernyő“ -jét nem tudom hányszor 
olvastam.)

Az öreg Verne Gyula könyveit ma már nem igen látni könyves
boltokban. A nagy fantáziájú írót a valóság már meghaladta. De mégis 
van egy-két regénye, amelyik ma különösen aktuális. Ilyen például a 
„Kéraban, a vasfejű". A Fekete tengert utazza körül az akaratos Kéraban, 
csakhogy ne kelljen vámot fizetnie a Boszporuszon. A most dúló háború 
legfontosabb csatáit ép a Fekete-tenger partvidékén vívják. — Másik 
ilyen könyve a „Strogoff Mihály”, Oroszországba vezet. — Érdekes regé
nyek s amellett ma különös érdeklődéssel olvashatjuk. gy.

M i n d e n t  r a g a s z t !
V í a s - ,  l i ő -  é i  m a  v a l l ó  

K  É  R  .1 K  M I  \  1» K  \  I  X  X !
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4  napszakon át tartja 
frissen és forrón vagy 
h i d e g e n  az i t a l t  a

48 órás

Kapható :
522. tg. Va literes P 7 .— 
544. s t. 1 literes P 10.— 

nagyságban

■ O R I O N  
H Ű P R L R C K

REJTVÉNYEK
A megfejtéseket a következő cím 

re k ü ld d  : „Magyar Cserkész rejtvé
nye. Budapest. V«, Nagy-Sándor- 
iilen  fi,”

Beküldési határidő: 111 I I  de
cember M.

Az 1931. november 15-i Magyar 
Cserkészben közölt rejtvények 

helyes megoldása ;
J. D élibáb .
2. „ S o k a t h a llj, láss, d e  keveset 

szó lj.4*
3. 37.037.

6. Kgy irá n y b a  sem . m ert a 
k e rek ek  ö sszeállítása  m ia tt a sze r
kezei nem  in d u lh a t meg.

7. 1. O k tó b er I. T áb o ro z tu n k  
csakn /.értis. 2. S zep tem b er 15. Báes 
h ad n ag y  fö ld jén . 3. S z e p tem b er 15, 
S zékelyfö ld i n ap ló tö red ék ek . 4. O k- 
ló b e r  15. Mit lá to t t  a  röntgenszem éi 
d e te k tív . 5. O k tó b er 15. Kk.
8. l iu n y a d  a la t t ,  egy kis h á zb a n , 

f 'l t  az  özvegy ta lp ig  g y ászb an  ; 
M ini gyüm ölcs a fá t, leh a jtja  
N ehéz g o n d ja , gon d o la t ja  : 
N ev ele tlen  négy m a g za tja .

0. a ., : valód i liir. !>., : á lh ír,
e ., d „  : va lód i.

I. Táborszemlén voltam
Sany i, a Só lyom -ra j p a ran csn o k a  

m eséli e :
A p a ran csn o k  ü r m egbízásá- 

tiól a  m ull h é te n  K assa  kö rn y ék én  
tábo rszem lén  v o ltam . A hely k i
vá lasz tá sa  u tá n  b e té rte m  egy kis 
vendég lőbe  vacso rázn i. Az é tla p  
szerin t egy vacso ra  á ra  (sü ltliú s és 
tészta.) 1 pengő  és 80 fillér. J ó 
ízűen fa la to z ta m  m ár a finom  
d iszn ó k a ra jt,  a m ik o r az a sz ta lo m 
hoz ü lt egy ik , év ek k e l ezelő tt 
lá to tt b a rá to m , ak i v a lam ik o r sz in 
té n  a mi c s a p a tu n k b a n  volt cser
kész, m a jd  ő rsveze tő . B eszélgetés 
közben ö is m eg v acso rázo tt, m ég 
hozzá u g y a n a z t e t te ,  am it én. A m i
kor fizetésre, k e rü lt a sp r, e lh a tá 
ro z tam , hogy ,i\ V iszonllátps ö rö 
m ére a z ' ö szám lá já t is én  fogom 
k iegyen líten i. H ív tam  a főp incé rt, 
m ondva , hogy az a sz ta lo m n á l e l
fo g y asz to tt összes é te lek  á r á t  én 
a k a ro m  k ifize tn i. A föp incér a 
szám lá t n y ú j to t ta  és a zon  m in d 

össze l I ' és 80 rillér á l l t .  K lőször 
a r ra  g o n d o lta m , hogy tév ed és  tö r 
té n i,  de  k é ső b b  rá jö t te m , hogy a 
fő á r jó l szám o lt, in é rt . . . (M eg
jegyzem , hogy a b a rá to m  nem  
fiz e tte  ki e lő re  a  vacso rá já t.*

2. Milyen m adarak ezek ?

3. Vegyésztalány
K ét üveg  t in tá m  v a n . m in d  a  kél 

üveg b en  100 g r t in ta  v a n , az eg y ik 
ben p iros, a m á sik b an  fekete . K i
veszek  a p iros t in tá b ó l 10 g ra m m 
n y it és á tö n tö m  a fek e te  t in tá t  
ta r ta lm a z ó  ü v eg b e  és a z t o lt  jól 
e lkeverem  a fek e te  tin tá v a l.  M ajd 
ped ig  ebbő l a keverék b ő l veszek  ki 
lo  g ram m o t és á tö n tö m  a p iros 
t in ta  közé.

M it g o n d o lto k  : igy tö b b  p iros 
t in ta  lesz a p iro s tin tá s  üveg b en , 
m in t a m e n n y i fek e te  v an  a m á 
s ik b an  ?

(V igyázz, tré fás  m ego ldása  van  !)

csészéi k a p o tt ,  egy nagyot és két 
k iseb b e t. M ásnap, hogy az  a já n 
déko t k a p ta ,  vendégei jö t te k .  M ind 
a h á ro m  csészé t m e g sz e re tte  volna 
tö lten i te á v a l, a z o n b a n  csak  a n n y i 
te á ja  vo ll. hogy a két k iseb b  csésze 
le lt  te le . a iiag y o b h ik h a  csak  n éhány  
csepp  ju tó i t .  P á r percig  g o ndo lko 
z o t t ,  m a jd  eszébe ju to t t  egy ö tle t 
és p illan a to k  n u ilv a  m ind  a b á ro m  
csésze a fen ti tea  m ennyiségével 
sz ín ü ltig  le li Ic á v a l.

Mi vo lt ez az  ö tle t  ?

5, Igen — nem ?
1. N ap o leo n  já r t  G yőrijén  ?
2. Az első n em zeti n a g y tá b o r 

1926-ban volt ?
3. A legelső cserkész  tö rv é n y e k 

nek  a szövege u g y a n a z  v o lt, m in t 
a m o s ta n iak é  ?

4. J ó s ik a  i r ta  a „ Z o rd  id ő “  c. 
reg én y t ?

5. B ee th o v en  B u d án  h a n g v e rse 
n y eze tt ?

6. A H y d e -p a rk  P á riz sb an  v a n  ?
7. L eh e t-e  a d e te k to ro s  készü

lékkel R ó m á t h a llg a tn i ?
8. A y o g liu r t m a g y a ru l a lu d t te j  ?
9. N o v em b er 9 -tő l c sak  B u d a

p e ste n  re n d e lté k  el a jo b b ra h a jfá s l  ?
16. A te ta n u s z  szó ra  v an  m ag y ar 

je len tés  ?

6. Négyzettalány

\ 4/3 V 4 V *  '/é , '/,2  * /ss  |

O sszátok  fel a képen  lá th a tó  36 
négy ze tb ő l á lló  lap o t a fe ltü n te te tt  
tö r t részek re , úgy hogy a tö rtek h e z  
ta r to z ó  nég y ze tek  egym ás m elle tt 
fe k ü d jen ek . (P L :  az  ■ :a tiz e n k e ttő  
nég y ze te  egym ással szom szédos 
legyen.)

7. Tréfás rejtvények
A cserkész poggyásza, ó iu k / j jv o n  
T üzel fogo lt. f n p i /b )  n .0 ü n rj) 
M egkereszte lek  valak it.

D ragan , ( u o jy  a# k n )
Kis vasú ti ő r .C tr jf j ,)^  >pífj)
A fegyver része , c sn p iv f  sn<j) 
T a lán  túloz ? (*míj[0 '/  AtfíiN) 
ro b to d o n . (-U0PQ spjfp jQ )’
V diáiiiságalm ru. < \u iu ] itig jn )  
Micsoda ? (‘ounjy  n||V>
A káli balga, Luuq.i() joj|) 
Megtöltött bádog korsó. (‘mi u v  jpjj.jj > 
liánt az igástó. rp iiu p 'i  setfj) ‘ 
L inké cseppig kiitta. CnRirj 
Szagos főszer. ( m iu \ J<>fni\:) 
Megtelt a pince. c.).>u| ckqoj) 
Őrizem álmát, oiimuiavj oznÁSf {) 
Lehengerelem. f)fS|;.j j,Jttüajj)

8. A várkastély kazamatái

S é tá lju n k  végig  a k asté ly  k a z a 
m a tá in a k  he ly iségeiben , m indenho l 
a  fa lak  m e lle tt szo rosan , anélkü l 
hogy egv i l la t  k é tsz e r  kellene meg- 
le n n ü n k , vagy  ú tv o n a lu n k a t  egyszer 
is ke re sz tezn én k .

T e m ilyen  ú tv o n a lo n  h a la d n á l V

K i r á n d u l á s o n ,  t á b o r b a n
10 p e r c  a l a t t  k é s z  a k o z m a m e n t e s
„B É  B É ”  S O N K Á S  BAB,  S O N K Á S

B O R S Ó  VAGY  
L E N C S E L E V E S .

Ne m k e l l  hozzá 
s e  h ú s ,  

se z s í r ,
C S A K  V Í Z !

K A P H A T Ó  M I N D E N  J O B B  Ü Z L E T B E N !

A M ag y ar <'.serkés/.sz.övetség h iv a ta lo s  lap ja . K iad ja  a M agyar C serkészszövetség . A sze rk e sz té sé rt í-s a k ia d á sé rt K oscli Hála d r
Előfizetési ára 6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be I). Vállalatok*

nak, jogi személyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér.
A posta  la k n rá k p . csekkszám la  szám a : 31.128. S zerkesz tősért és k ia d ó h iv a ta l : B u d ap es t, V, N ag y -S á iu lo r a. (1. C serkészliáz ; te le fo n : 1 11 23 I ás I Ki 72!i
N yom atott „F orrás" Nyomdai M üintézet és Kiadóvállalat R.-T. mélynyomó körforgógépein, Budapest, VII, Dohány-utca 12



V A G Y  K O R C S O L Y A ?
Csodák ma is vannak, mert mindegyik olcsó áron szerezhető 
be nálunk ! A november 15-i számban ismertetett sífelsze
reléseken kívül sikerült vásárlóink mindenirányú télisport- 
felszerelési igényét biztosítanunk. Megérkeztek kitűnő, „Polar 

W erke” gyártmányú acél korcsolyáink.

Állítható korcsolyák, nikkelezve, Polar Werke-gyártmányai,
kulccsal, párja ..............................................................   P 23.30

Fix korcsolyák, kulccsal, nikkelezett, Polar Werke-gyártmány,
párja .................................................. .........................  P 20.80, P 23.70

Műkorcsolya, nikkelezve, Polar Werke-gyártmány, recés orral,
bármely nagyság, párja ............................................................ P 27.30

Korcsolyaheveder, párja .........................................................  P 1.70
Korcsolyakulcs ................................................................................ P — .30

J É G  H O K I
Hoki korcsolya, cipőre szerelhető, csővázas, párja . . .  P 27.10 
Csatár hokiütő, válogatott, különleges kidolgozású fából P 8.50 
Kapusütő, igen erős, tartós minőség, széles ütőfelülettel P 29.70 

H o k i  k o r o n g ,  k ü l ö n b ö z ő  á r akon .
Egyéb jéghoki cikkek külön ajánlat szerint.

R Ó D L I  K
Hallvölgyi ródlik, lécüléses, erős, gőzben hajlított kőrisfából, 

vasalt csúszótalpakkal, nagyság szerint
P 10.30, 16.50, 19.80, 25.50 

Ugyanaz, kényelmes heveder-üléssel P 14.— , 19.40,23.50,30.—
Kosszarvú hallvölgyi ródlik, gőzben erősen visszahajlított 

talpakkal, hevederüléssel, vasalt csúszótalppal, nagyság szerint
P 16.70-től P 33.10-ig 

Luxus ródlik ...................................... P 24.20, 27.20, 33.20, 37.80

MINDEN SPORT
CbeAJLztz&otfČ
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