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Az igazi cserkész

AEO MlfiNIoN
irógéppel itia

ieleníéseií, közléseif, leveleií és összes irásbeli munkáiáí.

1OOO d,a.rat-l a csen dőrség szolg áIatában !

Gépünk előnyei : 1. 
Egyen1,9.:"*, szép, azonnaI láíhaíó irás.

ttttltttttiTltltlttttttlltttttttlttttttttttttttítttttttttttt 2. Nagy átüíőhépesség, Valóságos házinYomda.
3. Bárki azonnal íud raiía irni, nem kell hozzá gépíró ishola, ezzel

szemben irása szebb, min{ a legtökéletesebb ameríkai irógépé
4, Elpuszíiíhaíaílan, massziv kivííel. lgg a kölíséges iaviíásoh íel-

iesen fölöslegessé válnak.

EzűIői aláirás alap!án 30 napi próbára, minden kőíe|ezeííséglnélhül, teliesen díimeníesen
meghüldiük. Ellenszámlára is adiuk. Ezólion szüleinek még ma és irion.

AEG UNlo MAGVAR VlLLANioSSAGl R._T.
RÓGÉP.OEZTÁIYA lltllllltlltltlllltt','lllllllllllllllllllllll'lllllllllllll BUDAPE§T, ANDRÁS§Y.UT 29

: 
efu ffiil-í§ltrTnllnnllnfilnn ilfiBnBn
FB. ,l,.

BUDApEST, V., FALK MIKSA-UTC^ 26_28. SzÁM.
Illlllllllllllllllllllll TELEFON: T. 278-36; J. 430-55. llllllllílllllllílllilll
GYÁRAK : PESTERZSÉBET, UJSZEGED, DUNAFöLDVÁR

Hazai Legnagyobb sátorgy fu !

[ §affm 8§lrlíuuüuil§í! ni{alll0§ uíllllúia,

Hivatalós tipusu órsi sátrak
2OO és 25O Glrl-és cserkész-

sátorlapok
Katonai, Fék- és kórházi sátrak
Megrendelések a Magyar Cserkészszövetség

utjan is eszközölhetök, drak ugyanott 
;megtudhatók. 
,

Kivánságra áriegy zékket szolgálunh.
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Az igazi cserh ész

AEo MloNoN
írógéppel iril

ielen(éseií, hözléseit, leveleif és összes í r á sb e 1i munháiáí.

1OOO da.rab a csendőrség szolgáIa,tába.n

GépÜnh előnyei : 1. 
Egyenl,e.|es, szép, azonnal láíhaíó irás.

ttlttttttliTtlllttttttttltlllltttttIltlltttltltíl,ttltttttll 2. NagY á(üíőhépesség, ValóságOs házinYOmda.
3, Báthi azonnal íud raiía irni, nem kell hozzágépíró íshola, ezze|

szemben irása szebb, mínt a legíöhéleíesebb ameríhai írógépé
4. E|paszíithaíatlan, massziv híviíel. lgy a hölíséges íaviíásoh íel-

íesen fölöslegessé válnah.

Ezülőí aláirás alapián 30 napi próbára, mínden höíelezeffség§nélhül, (eliesen díimeníesen
meghüldiük. Ellenszámlára is adiuh. Szólion szüleineh még ma és irion.

AEG UNto MAGVAR VlLLANioSSAGl R.-T.
tnóGÉp.o§zTÁtyA BUDAPE§T, ANDRÁssy.uT 29llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll

llafittt ilfiillEfi. @ [il_ í§ lttTmnn
Fa,- ,t,.

BUDAPEST, V., FALK MIKSA-UTCA 26-28; SZÁM.
llllllllllllllllllllllll TELEFON: T. 278-36; J. 430-55. llllllllllllllllllllllll
GvÁRAK : pESTERZSÉBET, UJSzEGED, DUNAFöLDVÁR

Hazai legnagyobb sátor3y fu !

[ $!a$lu 8lltllnuúull§íU hnllíll§ slílliíúin,

Hivatalós tipusu őrsi sátrak
2OO és 25O Gfil-Gg cserkész-

sátorlapok
Katonai, Fék- és kórházi sátrak
Megrendelések a Magyar Cserkészszövetség

utjan is eszközölhetök, drak ugyanott
megtudhatók.

l{ivánságra áriegyzékhel szolgálunh,



Cserké sz-leve lezőlap ok'"ilffi ,"3io.,'

Minden cserhész a íáborból cserhészlapon fu haza l
Van-e már cserkészlevelezőlapod ? - Ezerezd be a csapaíbizományos ú{ián l

Csapaíoh számáta í00 drb.-nál nagyobb íéíelehben bizornányba l4;7pa§M§P s7'l;lo,e|őzef es készpénzíizetésGseíén 500/o árengedménnyel. - "effi
Egy sorozat (ro drb) a le,ghisebb mennyiség, amií már kőzveflen rendelésre is hihüld a cserhész-
szöveíség Gazdasági Hivatala: Budapesí, V. Hainal ucca 6. szám (Cserhészház),

Coap:atokna,k tálrorba, is lrüldjüIí l

§átrak pengó

Kls rombuszlap .__ 26,-
Ebből: 2 lapos sátor __ ___ _ 60'-

4u,--^100._
Nagy rombuszlap_-_ 3ó'-
Ebból; 2 lapos sátor_-- 70'-

4 , u .- 140.-
Angol kúpsátor szerelékkel 380 cm. átm. __- 800,-

mlgy." o.""l 
"ato" i ",]u-onÍÍ'""3;.1#";i il8::

l5l'R-tipusu sátor (Hangya-tipus) szereléhkel 280,-
Harmincszemélyes sátor szerelékke1--- 1600'-
Grlwell-lap 40,-

A sátrakat rendelni kell, készen nem kaphatók.

I. osztályu próbajelvény (vászon)n. ,, ,, ,'

Mílyen íelszerclésí cíkkelí kaphatók a Gazőasági Hivatalban ?

Jelvéayekt
Fém cserkészjelvény ___, ___

Kiscsorkészjel vény
Pórtoló, szgrvezőtestületi és alapítótagsági jo1-

vény (fém)

Pengó

0,20
0,80

0.32
0,48
008

0,40
0.38
0,1§
0,ó0
0.24
040
0.40

3.20
?2a

I -il, ,, ,, ,,
Különpróbaj o1vények (vászon)
Orogcserkészjelvény ,,

Egyéb íelszerclési cikkek :

Steril sgbkőtöző csomag (nugy)--_
,, ,, : ,1 (kicsi).-_

Egyszeri elsősogélynyújtáshoz kötszor
,, ,,

Csapatszámok, darabonként

I.

,, (nagyobb)
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E Fl 1rD,J, _ELKAM

kerékpárokban
Budapest,

Vlll., Német-u. 45.fiísllilIiluíísn h!
Világhtrü íllE BilllllPl|ll"xenÉxpAnoKAT
Motobecáne francla motof-
kerékpárokat €lónyö§ ílz8tésl
feltétélekkel, kerékpóíalk8t-
részeket, lánc, peilál, nyer-
geket na.tybanl 3yári
árban. Arjegyzék inayeD.
Külsó guml6,80, belsó 8uBt
Fla lesrésibb terékpár- ós
vllr. lól.€f-körút 4l.

illhnhnlmgnl0§ ln íilOrgn !
Budapest lV,
Királyi Pál u. 20,I. em.

fi álulelú gsilltú§gilünhlt

íllttfi§lltllyL

llnuylílgr mlí, M nfiTí ntn§l i$ ilnlt,
mett a,,Magyar Csetkész" olvasólnak alagy
tábota allalőO és egyte növeí<saik. Akatszte
is tészt vegn| ezen a közös szelleml táboro-
zásod? olvasd el az előíizetés| f,eltételeketl

Első magyar
hangszergyár

§luttlil§§il
oserkészek szállitója

Budapest,
ll, Lánchld.u.5.
HAilOszEREK 9ll8mBrt
l6globb gyáítmónyok.

HUB0K logjobb nlnóró0.
JAvlTA8OK: Bármsly hanO8zo?

crakszerü €íkószltéso.

2,10 pengótől. Láng Jakab óa
gúminaglkereskedók Budap63tt

Royal Eníield, New-Hudson,
Noríon, §uper X, Angol és
A m e rika í moíorkeréhpárok

§VoLLEMANN es rÁRsa
Budapesí, lV. Veres Pálné-uíca 19,

ÁAAAAAAAAAAAAAÁA Áá A

Eényképészeti
l- 

J 
uiáonsáBok-
róI értesitöt ingyen és bérmentve küld

wANAUs .lÓzsEF
Budapest, IV. ker., Sütő-utca !, Dcák.F*nc'tér

Alapttva 1896. Telefon: T. 208-76.

E\r§ v Y Yv VtrvYv§F 9 v YY V

§§-wqffiffy,
{§@§
{*w,:lglÁ
Áoe au.u,o*t 16

lólRI§tEY'§ flmerikai rá8ógummi : il?fijii:1?,,i'l'ii:ll"n,1
rándulásoknál nélkülözhetetlen. Továbbá üditő cukorpasztillák citrom, narancs és tnen-
thol izekben. - Kapható csapatok vagy a cikkel foglalkozni szándékozók tészére nagy-
bani árban bizományba táborba is. Készpénzvételnél nagyobb engedmény. Vidéki meg-
bizások pontosan eszközöltetnek. Magyarországl í6lerakat :
P U L a E R a, BUDAPE§T, v. KER., GARAM uccA 25, EZÍM,

a

d

á ,,iltaggar Gserícész"

nytíri hónapokban is
rendes időóen je[enik

meg.

ELÓFIZETESI ÁRRK:
Egy évre 6,40 P.
Félévre 3.ó0 P.
Nqyedévre 2.- P.

Fr A vonal mentén vtigd kt és lev. lapra ragasztva küld be a kiadóhivaíalnak. fl

,Magyar Cserkész" t, kiadóhivataldnak
Budapest, V.

Hajnal.u, 6, Cserkészhdz,

Ezennel elöfizetek a Magyar Cserkészre -É'r;:{' Ig27, évi
negyedévre

*.__.__hó.*_naptól kezdödöleg, Az elöfizetési dijat

1'/'!fJf?Ío^ooz csatolt beí. lappat küldöm, Tisztelettel

r Nem megfeleló aódozal töfl€ndó,

Il,

olyasható név és cim



vilI. ÉVFoLYAM. t6. szÁM BUDAPEST, lgzl. AUGUSZTUS ,5.

&/§,&GY,A,R C§ERKESZ
A MAGvAR csrRrÉszszövgtsÉc HtvATALos LAprA

Megkondult
az .esztergomi Bazilika nagy harangja, midőn nagy
útjára kisértük Csornoch Jánost, Magyarország biboros
hercogprimását, hogy megjelenve az örök Biró eiótt,
számot adjon földi sáfárkodásáról. Ez a mély zenéjü
harangbongás búbánatos dallammal szállt a távolba,
mert temetését hirdotto annak, ki Nagymagyarország
martyr-királyát koronázta s kinek kezébe tetto lo eskü-
jét Nagymagyarország egyelőro utolsó koronás' királya.
Szomoruan. konghatott tehát a nagy harang, mert
Csornoch Jáno.s tralálával isnrét egy éIó mogtestesítójét
veszítetto Nagymagyarország . . .

A csorkésznép, a drága jövondó, könuyes szemmel
hallgatja ezt a bú.s molódiát. Sir a lolke, fáj a szive,
mert szerotve szeretett nemzetének reményoit élesztó,
bizalmát keltegető Öráilójának lelankadását látja ! . . .

Ha gyengo és, mindég csak mások erejében bizó lélek
élne a csorkésznemzedékbon, akkor összeroppant szivvel
tüznék a sir nellé derékbatört zász\óikat. . . Ha csak
a nomzet nagyjainak órségében biznának, akkor emlék-
követ fektetnének az utolsó őrhelyre s zokogó ajakkal
énokelnék a lemondó gyász melódiáját... Ha csak nrás

lelkok tűzlobogásánál melengethetnék gémboredett tag-
jaikat akkor fagyos lélekkel sepergetnék a kialudt tüzek
hamutörmelékét. . . Ha csak mások eróibon biznának,
akkor a nbmzettartó oszlopok omlása idején földrongés
íizto gyatta népként menokülnének a fonyegető veszély
elól . , . Ha csak szomlélói volnának mások nagy hiva-
tottságának és dicsóséget szavalói máriok :munkaered-
ményeinek, akkor a nagy harang. zúgásakor kendókkel
itatnáh pergő könnyeiket és a megnyugvás tometői
akkordjaival távoznának a gyászoló menot soraibóI. . .

A cserkészról azonban azttaúja és hiszi a magyar
ember, hogy nemcsak megcsodá§a és eszménnyé ma-
gasztosítja a hivatottakat, az órholyon állókat, hanem
az ürosen hagyott órholyot erős lélekkol, katonás bátor-

sággal rnaga állja. Nom azt gondolom én, hogy a c§er-
kész poziciókat keres és talál. Az én gondolattlm ez:
a csorkész elhivatottságot keros és istoni tervok szerinti
munkára készségesen résen áll. Miként a magyar n€m-
zet hivatottjai nrindnyájan, igy az Istenben boldogult
horcegprirnás is - fonségos apostoli munkája mollett

- nemzoti munkát is végzett. Őrhelyon állt, vártát állt,
Sion ormán nomzeto egységo felett órködött. Ennok a
nagy elhivatottságnak parányi részben való teljositésére
tömörül most a gyászbaborult órhe,Iyon a oserkészek
tettrekész §erego. A gyászt kifejozi a feszesen álló gyá.
szoló csapat, a kemény, tettrekész dacot adja a nagy
hivatottság szent tudata. Az Istenhez tétt magyar her-
cegprimásnak, a csorkésznagytanács tagjának utolsó
szavai is nemzotének szóltak. Hallották ezt a távolban
feszülten figyeló cserkészfiúk. Válaszhangjuk nem jut-
hatott a haldokló ágyához, do eljuthat a megdicsóült
lelkéhez : álljuk a vártát !

Lr, esztergomi bazilika nagyharangia elnémult a
temetés után. De a magya} cserkész jól tudja, hogy az
elhunyt primás parancsára Trianon óta minden délben
hármat kondul a Nagyasszonyharang. E három kongás
nem temotési dallam, hanem ébresztő kiáltás. Enrberok.
nek, magyaroknak szóló ! Aki nom hallotta addig, míg
Csernoch János temetésére nem szólt, hatlja most, midőn
a temetés hangjai után foltámadást, ébresztót kiáIt.
A magyar cserkész régen is hallotta, most még inkább
hallja. Erósebben hallja pedig azért, rnort harangot
kongató, a magyart ébrosztgetó fópapi kéz olbágyadása
után a cserkésznép gyülokezik a harang lábánál és
ogyosított oróvel kongat tovább.. .

Csornoch János magyar biboros hercegprimás teme-
tésén így acélosoclik komény tetté a mogboltlogultért
Istenhez küldött csorkészfohász . . .

Dr. Marczell Miháfu.

,,Ahí lelkének nem íudörülni, az hálátlanságo(höveí eI az Alkoíóval szemben. Aki bünösségén úgy bánhódih,
hogy lelke elborul, hogy,zavaros étzések felhőzih !áíhaíáráí, hogy kuszálí, önhinzó, íépelődő vádaskodásba me.
rúl önmaga ellen, az gaiáíhezüleg .álliíia meg lelhe lendiíőkerehéí, az ernyőí íart a kegyelem sugarai elé. Leheí
a büní mélyen 

_ 
és egyszerüen bánni és melleííe széní örömmel mondaní háláí a íiszíulásérí. teheí áí meg áí

érezní gyarlóságunhaí, hépíelenságünheí, a .hegyelemíől val6 alázaíos függésünkeí és mellefte bizya, mosolygó
arccal, ünnepi íehiníeííel menni előre. Leheí a mulíban egyre íávoiodó büní szení fáidalommal uira meg uira-
bánni, a bünben elveszeíí hegyelmi időheí leheí sirat4i, miaí(uk szenvedni, elfecsérlésühérí irgalmaí esdeni és
melleííe az aiiásza|eíésben énehes szivvel örvendezni. Ezek nagy é.s egyszerü érzéseh. ezehből egyenes, höveí
kezetes éleíleszl ezehben el vanveíveaíiszíaságmagva. lgy szept6íleir nyilí íehiníeííel, alázaíos örömben, bátor
alázatban, hálaénekes szivvel fogu1h haladnl a hriszíusi egyszerüség díadalmas uíián,í Prohdszka.



Íiandi bácsi mégszerette b cserlrészelret,
pedig nagyon haragudott rájuk. Nem ogy§zor
csavargó diákoknak novozto ókot. Unokaöccsét, Csörgo
Jancsit nagyon gyakran korholta:

- Bolondot csináltok magatokból. Majmoljátok a
felnóttokot. A gyerek maradion az anyja mollett s ne
mászkáljon holmi táborozásokra.

Hanom a sors mogtréfálta Bandi bácsit. Tolofay
gróf, akinól Bandi bácsi intézó volt, meghivta a csapatot
s logszobb ordojót jelólte ki nekik táborozásra. Magá-
hoz rondolto Bandi urat:

- Aztán gontlja logyon a cserkészokro ! Szalmát
szekeret, tüzelófát ingyon kapnak s az uradalmi kerté-
szet,lássa el ókot mindonnol.

- Csak kárt no togyenek sommiben, méltóságos
uram !

- A csorkészek nom tesznok kárt. Még ezt so
tutlja ?

Dictum-factum, az liber csapat megtolopod.otl az
Ipoly-gombosi erdóben s meglozdto kis állam-életét.

Hol egypár nappal előbb még ózikék futkostak,
vatldisznók robogtak, ott most fohér sátrak borultak
a puha anyaföldro, amely éjszakánként boltlogan hall-
gatta a kis csorkészek szívdobbanásait. A Csurgó part-
ján vigan lobogott a tábori konyha tüzo s a tábor
közepén a7, árbóoon nomzetiszinü zász|ó inoselkoilett
a széllel.

A fürgo kezok munkája toljesen átalakitotta a
nagy tisztást.

Telefay gróf gyakran moglátogatta ókot s olykor az
osti tábortüzot is megnézte. Szoretto a fiuk ogészséges
tréfáit s azt a boltlogságot, amollyol munkájukatvégezték.

A táborozás olsó vasárnapján a csapat tábori
ünnepélyt rondozott, amolyro Illés parancsnok ur mog-
hivta a gróf családján kivül a kOzoli falvak intolli-
gonciáját is.

Csörgo Ándor, vagyis Bandi bácsi ott ült az illusz-
tris vendégek közOtt s rosszalóIag csóválta a fejét.

- Csupa komódia ! - dörmögto a bajusza alatt.
Pedig az ünnopély igazán szép volt. Komoly sza-

valatok, tréfák, vig jolonotok s Jójárt Muki büvészmu,
tatványai totték változatossá a miisor olsó felét. A mü-
sor másik felo ,,csorkészkodés" volt. Bemutatták, ho-
gyan c§omagol a cserkész, hogyan monotel az órs, mit
figyel meg, mint sogit magán különbözó helyzotekben,
hogyan fóz ebéclot.

Az ogyik őrs hitlat ópitott botokból és kötelekból,
a másik az olsó sogélynyujtást protlukálta, csonttöréssel,
vérzésokkel, ájulással, mestorségos légzéssel, kigyóma-
rással, napszurással, sebkötözéssol. Csakugy röpködtok
a fásnik, vattacsomók s gózkOtogek a lovegőbon.

Mások pedig a morsét s a jeladások egyéb nemeit
mutatták bo az ámuló közönségnok.

Bandi bácsi ennyi olismerés hallatára nom mert
hangosan nyilatkozni, do magában ezt gondolta:

- Szamárság ! Ilyon módon senki so jár, Ami
pedig a ,,m€nté§t" illeti, nom ogyéb vattapazarlásnál.

Mikor pedig Illés parancsnok ur olőadta, hogy
milyen nagyszabá§u hadijátékok, térképozések, montó-
játókok s nyomkeresések folynak az erdóbon, Csörgo
Ándor ur mogdöbbont.-- Jó, jó, majd titánanézek, mi van a facsome-
tékkel s a kaszálóval. Lz ilyenfélo játéktlk rondesen
garázclálkoelással járnak ogyütt.

Másnap tlélután az olső ós másotlik órs szolgálat-
ban volt, a harmatlik ós ötödik órs fölmérte az ipoly-

gombosi rétet. A nogyodik ór§ a ,,lezuhant aviatikus'-t
játszotta.

Máté Dönoi, a segédtiszt rondezte a játékot. Mi-
alatt a többiok mosogattak, Dönci elvitte magáva| az
erdóbo Jójárt Mukit s a Gallahogy tulsó oldalán ogy
sürii bokorba foktotto. A zsobébo tott egy cédulát,
amolyro ez volt irva :

nl,ezuhant aviatikus vagyok. Segitsotek rajtam !

Nyilt osonttörés a folsójobb karon, ájulásn hónaljvérzés".
Máthé Dönci visszatért a táborba, fö|nézolt az

égre s olkiáltotta magát:

- Nózzétok, ropülögép ! Megáll a motor, lezuhan.
A pilóta ott kalimpál a levogóbon. Negyedik órs men,
ton] ! Keressétek mog § irásban számoljatok be, mit
csínáltatok volo.

Csörgo Jancsi loadta a vészjolt, órso fölszorelto
magát kötelokkel, botokkal, mentőszekrénnyol s elro-
hantak a jelzett irányba.

Csörgo Jancsi órsénok épen a mentés volt atpecialitása-
Schulci mogtoro volt a sobkozolésnek, Dömötör jól
tudott horclágyat osinálni, Sebess, .Iani vitte a ntontó
szokrényt s mága Csörge Jancsi olsórelrtlü nyomolvasó volt.

MÓst is 6 mont az órs élén. Szomo jobbra-balra
járt s korosto az atat, amerre a segédtiszt Jójárt Mukit
vezotto.

A letaposott fúszál, a lotört gally, a lábnyomok,
az elégoteti papirszolot, mind utmutatás volt Jancsi
számára.

Ahol potlig olvosztotték a nyomot, rajvonalba foj-
lódtok s ugy korosték mog a logközolebbi jelot.

Már á Gallahogy gorincén jártak, amilor körül-
bolül ötven lépésnyiro tólük puskalövé§ dördült ol.

- Állj ! - vezényolt Jancsi.
Á kovétkezó pillanatban ágropogás, koosizörgés,

ostorosattogás, lármá töltötte be az üros csondot.
MajdJajgatást és sogélykiálltást hallottak.
Csórgó Jáncsi a távolba vizsgáIóclott, kikémlolto

az bályt s kiadta a jelszót:

- Óvatosan olóro! DomOtOr osatolcl Ie a baltát
az övedróI ! Vormos tartsd készon a lassót. Intlulj !

Tiz perc mulva rnogtudták, mi történt.
Az o}dei uton, amerro a fát szokták szállitani,

Csörgo Andor intéző ur kocsija összotörvo foküdt. A
két 1ó a földön elterülvo koservoson nyoritett.

A kocsis - bár maga is mogsobosült - azon
fáradozott, hogy a jajgató intézót kih:rzza a romok alól.

Jancsi elkiáltotta magát:

- Bandi bácsi l Mi történt ?
A következó másodpercbon a hat markos fiu mog-

ragadta a kocsi kerekét s Baudi báosit gyöngédon lo,
fektették a filro.

A kocsis közben panaszkodott:

- Ugy történt kérom, hogy valaki ránk lőtt s
egy hasáb fát vágott a lovak közé. Szegény párák
nrogbokrosodtak.- 

- Vadorzó volt. Murok Jóska lohotelt, az, a gaz,
ombor - nyögto Bandi bácsi, miközbon Schulcz le-
huzta róla a liabátot, a mollényt s az inget.

- Majtt ni elcsipjük l Tessók csak ránk bizni l
Bandi bácsi fájdalna dacára is gunyosan mo-

solygott :

- Ti csipitok el ? Hat csendőr som bír velo,
nem ti.

Jancsi loatlta hármas sipjávat a csapat titkos so,
rakoztatóját, amolyot voszély itlején szoktak használni.
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liialatt §ehulcz ós Dömütór alaposat mogvizsgál-
ták a sobosült intézöt, az ipolygombosi rétfól mogérko-
zott a harmadik és ötöatik órs.-

Rövid tanácskozás után félkörbo fogták az ordót s
mogkozdték a koritést olyan óvatossággal és olyan
zajtalanul, hogy bármoly sioux indiánnak boosülotéro
vált volna.

Schulcz befojozto Banili báosi norvosi vizsgáIatát".

- Kézszáttörés nyitott sobb o! hónalj vérzés. Jancsi,
atld ide a sinekot.

Sobess Jancsi kinyitotta a mentószokrényt s ogy-
másután szodto eló a szükséges gyógyszorokot.

- Csak nyugodtan, bácsikám - szólt Jancsi -elóbb kimossuk a soboket s olállitjuk a vérzést. A ko-
csis mindjárt szaladjon másik kocsiért s hozzon oTvo§t.

Schulcz szótlanul dolgozott. A két sobot kitiszti-
totta szublimátoldattal, gózt, majd vattát tett rájuk s
bokötözto. A hónaljvérzésnél ogy ökölnagyságu vatta
és gézgomolyagot is alkalmazott.

Bantli bácsi mintlig 'nagyobb ámulattal nézto a fiuk
munkáját. Szó nélküI türto a ,huzás és ollonhuzás"
fájilalmas müvoletót s a sinok fölrakását. Sohulcz az
egyik sint a kézszát bolsó, a másik sint a kézszát
külsó oldalára foktotto s három helyen átkötötto., ,Ezal'alt Jancsí és Dömötör jó puha hordágyat rög_
tönöztek s rá akarták foktotni Bandi bácsit.

- Nom vagyok még halott ! Megvárom a doktort.
F'élóra mulva itt lehot.

A fiuk összecsomagolták a mentószeroket s ók ís
lesbe álltak. Husz perc mulva hatalmas diadalorditás
hangzott az ordő mélyén.

Csörgo Jancsi nagyot ugrott örömébon:

- Elfogták ! tudtam én, hogy nem menekül mog l
Csakugyan Murok Jóska voit, a vadorzó. Baudi

bácsi már mossziról ráripakodott :

- Most mogvagy, gazembor ! Csakhogy végre a
kezombo kerültél.

- Hogyan sikorült olfognotok ? - kérdozto Jancsi.

- Hogyan ? - nevotott Karsay Miska - egy
lokor mögött lapult s puskáját lövésro kószen tartotta.
Eszrovétlenül közolitottiik mog s Kolemen hátulról rá-
dobta a lassót. Menten kiesett a puska a kezébóI. Meg-
kötöztük s ido hoztuk. IIa nincs ránk szükség, mogyünk
vissza a rétre. Még sok a dolgunk.

Nomsokára megérkezott az orvos. }íegnózto a se-
bosültot s melogon kezot fogott a cserkészokkol:

- Köszönöm fiuk ! Mintlont a legjobban csinál-
tatok. A többi az én dolgom, do nom itt, hanom odahaza.

Bandi bácsi hálásan nézott a cserkészokro s mog-
indult hangon mondta :

Bocsássatok mog édes fiaim, hogy félreismortolok
bennetokot. Nem hittem volna, hogy ilyon komolyra
tudjátok fordítani a játókot.

- Lássa bácsikám - szólt Jancsi - csorkész-
játék nom más, mint erók fojlosztéso, elókészülot ko-
moly foladatok mogoldására. Addíg játszottuk az olsó
segélyt, mig ogyszer csakugyan alkalmunk n}ilt konroly
esotben olsósogélyt nyujtanunk. Addig gyakoroltuk a
megközolitést s a lassóvotést, amig ogyszor alkalmunk
volt elfogni Murok Jóskát, aki most olyan gyilkos pil-
lantásokat vot ránk.

A vadorzót odakötötték a kocsideróklroz s Bandi
bácsít felsegitotték az orvo§ molló a kocsira. A cserké
szek tisztologtek s a kocsi óvatos lassusággal megindult
a hegyi uton lefoló.

Csörgo Jóska ismét órso élére állt :

- Most podig siessünk megkorosni a ,,lozuhant
aviatikust l" lxzőtabizonyo§an kialutlta magát a bokorban.

Rad,uányi Rálmán.
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A végek Öteihez,
,Yltétct, ní lchct
c gzélcg íöld lclctt
rzcbb dolog a ViliTi'r'

Ha a tábottűz behunyta Lángszemét
és a íák kazt elveszctt az ének
és a ífuaőt katok clpihcúek,
^íe, kls Magya4 kl órncL íennmatadláI,
íégy csöndbcn1 hogy mcghallia lelkedl
a Yégek mít bcszéíneLt

A mtrnka édcs, komoly és nehét2
a táborban mlnden szép1 magas?tos és nemest
árkot ásní, vágní korhaőt íákat
s mlndközt legszebb, amlt ad a tábot t

őtlznl a magyű é|szakákat
és csilíagtal an, lelhős éiielen,
a tégl, szent, íölő úi tovagjakéat
váttát álla| a magyat Yégcken. , ,

. . . . magyaí Yégek csöndesek, kihottak
s ez a csend annyl sok mínd ent beszél,
haíígassátok csak: a Kárpátok között
Iel-íelzokog a szél.
A Lomníc íalott eiíelkot a2 égen
íehét táltoson iön a hét vezét
(a íakapába úita belecsotőal és eltiinlk a .vét)

és elvágtataak szélvész szátayaikkal

- a sátot íala lágyan mcgí€meg -
megnézik2 hogy ébtea órködnck-e
az É,jszakában a csetí<ésasgcmek l
. . . a Fiargitán, a í<OdOs völgyek alián
Csaba kltályíi vétes katőja villan
(a saékely szlv ek m€g-ínegfemegneL
ilyenkot - áímatí<ban)
s a feIhok hátán véglelen sotokban
nyagat íele halad a zotd seteg,
vétes kópiáik nehéz kodbcn áznak,
és eloszolva súrú erdók mélyén1
a táborokta slcnt gonddal vigyáznaki
lovalí< s?eme - szentiánosbogárként :
a vak éjjelbe tjizesen világit
s íelaizott ijjat állnakt bai ne étie
Uj-Magyatorczág aptó Í<atonáít.

- Menjetek csalr be néha L,ora teggel
az etdőméíybc, hol zai nem zayat I

meglátiátok, hogy Ic van taposva
az avatl
A hét ve?ét ls ott hagy minően éjje|
hét vércseppe| mely harmatgyönggyé válikt
de vigyázzatokr ór állion a Yégen,
hogyha végigszágaldnak az égent
ébtea találják' öv ő-Magy at oszág,
Uj-Magyarorxzág apnó katonáltl
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Ilarmadszor olvassa el s nem tud véle bete]ni.
,,Önkinzás" a cimo s egyéb sincs benno, mint olyan
hires emborok, nagy lelkek életének loirása, akik ön.
sanyargatással, mártirummal lettek naggyá. S ahogy
tüzes vasak porzseló kínját, üvogcsorepok roncsoló örö-
mét, korékbetörést, álmatlan hónapokat, étlen heteket
loir, szinez és tészlotez mintha a világ minden
örömo, szino és fájdalma eltörpülne és eltompulna az
önkinzás nagyszerü á|dozata és istentisztelete mol-
lett...

Feri lolkébo lassan valami furcsa érzés lopózik
be. Mintha ez a sok borzalom köréje borulna s olzárná
előlo a fényesobb, tisztább nap§ugara§abb ut minden
lohetőségét. S ahogy a fojezetek során ogyre mé.lyebbro
morült a mártirok sorsába - maga is érozto azt a kid.-
lönös tüzet, amoly egy-egy ilyon lélek méIyén halhatat-
lan lánggal lobog.

A bolonrl könyv egyre jobban hatalmába keritette.
Alig tehetott elleno valamit. Lassanként gyengüló ollen-
állással, borzalorn-félével étezle, hogy nem is akar
ellone tenni valamit. Lz iskolában középkorról tanultak,
a középkor irodalmi alkotásait olvasgatták s nyirkos
levegője bolecsapott agyába. Errrelt fővel, halálsápadtan
járt az accán s Savonarolának képzelte magát, akit
vérpadra hurcol a flórenzi csőcselék. . . Vugy Kolunr-
bus volt, meg nonr értett nagy lélok, aki láncok vas-
ölelésében senyved méltatlan halált. A mindonnapi
élet ogyszerü megnyilvánulásait - az iskolát, otthont
s otthoniakat amolyan alattomos ellonségeknek tartotta,
mint Don Quichote a szélmalmokat. S a sok álomalak
között ha néha néha mosolyogva s kérdó lólekkel be-
lött az élet - ijedten rejtetto el álnrait. Zátkozottsága
napról-napra nőtt.

Megpróbálkozott a gyakorlati mártirsággaI is. A
mártirság csak egyért kellett: más, külörrb akart lenni,
mint a többi -- nagy és csodálatraméltó omber .

Bizony, nom ment könnyen, Napról napra elhatározta,
hogy abbahagyja az evést, megmerrekszik a földiség
minden függelékétól. De egy-egy kedvenc étele, vagy
kifárasztó délelőtti totnázás, futás mindig senmivé fosz.
latta ezla nomes elhatározást. Ahogy régen tapasztalta,
a süIt krumpli szaga még nindig erősebb volt mindon.
nél. Az iskolában is ha játékról, pezsgó verekedésról
szeretett volna lemondani - a társak hivó kacagása
sokkal sokkal erősebb volt. Megint orósebb - ettől
nem tudott megszabadulni. S nóha, amikor különösen
belemelegedett a játékba, va8y más élvozetbe - nevet-
ségosnek érczte a mártirság-vágyat. Aztán megint a sö-
tétebb rész lesz eróg s az átnyék és fény örök válto.
zása : kirnoritetto és kétségbeejtette.

Sokat lustálkodott, álmodozott. Amikor egy-egy
képzelt sértés, mollőzés érte, órákon keresztül hevert
a diványon s könnyeit befelé sirta. Általában, a köny-
nyek sokszor gyakrabban kitörtek bolóle, mint ahogy
férfiasságához illett volna. Ez eilen nem tudott semntit
se tenni - a hangulatemberek szokása szorint neve-
téstől siráshoz mindig könnyen és gyorsan eljutoit. Ugy
étoztg; ogyotlon szelid szó, becéző mozdulat mindon

(1l. folytalás.)

bánatát megongesztelrré - d,o ez a szelid szó, beoózés
nem jött, legalább is olyankor nom jött, amikor szük-
sége loit volna rá .

A magányos kis szoba ogész világ lett számára.
Külsőleg igyekezelt mindont loplezni, eltakarni. Nem
nindig sikerült. Aggódó anyai kéz sokszor simitott vé-
gig haján - do kellotlenül utasitott el mindon gon-
doskodást, amellyel békiteni próbálták sejtott bánatát.
Gyurka kovoset volt otthon - odabent a csorkészott-
honban tanultak minden délután § most már csak az
étkezéseknél találkoztak, azoknál so mindig. Fori vivni
járt s Gyurka zongotázni - a magánórák ki{öltötlék
a közös boszélgotésre, szőtakozásra szánt időt. . .

Mindez gyökeresen mJgváltozott, amikor egy szép
napon Fori édesanyja csunyán kezdett köhögni s ágyba
feküdt. Az örog doktor bácsi, aki F'eri édesapját is
térdén ringatta valamikor, összeráncolt homlokkal csó-
válta fojét s hosszas boszéIgetést folytaíott Hamvai
Gáborral. Á beszélgetés oredményeképpen Hanrvai ügy-
véd ur összepakkolta feleségét, Lilit s önmagát - föt-
vitte kottőjüket a Tátrába s maga is ott ragadt. Elha-
nyagolt légcsőhurutot állapitottak meg rajta is a fonti
doktorok - kénytelen kelletlen magára kellott hagynia
a két fiut.

Hamvainé nagynehozen egyozott csak bole obbo
az rrtazásba. Nenr tudta elképzelni; hogy s mint lesz
ez a nagy életfölfordulás? Féltette a fiait s nem akart
tóliik elválni. De Gyurka olyan meginditó.kedves beszé-
det tartott, amelyben nreggyózto édesanyját összos há-
zias kópességeirőI - hogy végro néhány szelid könny
árán nrégis engedett.

Lili hamarosan elfolejtetto balaioni kellemetIen
kalandját s ujjongva képzelte ol a Tátra téli örömeit.
Iskolája nem-volf fontos, odafönt tanulbaíott szépen
tovább. A fiuk sajnálták legjobban, hogy elment -nert ez a csodálatos kislány napsugárként kötötte össze
valamennyiöket s a legelkeseredettebb gond közepette
is derüt varázsolt a dacos szivokbe.

Hamvai papa komoly boszédet intézott fiaihoz.
Hangsulyozta, hogy rájuk bizza a házat s nokik kell
ogyedul gazdálkodniók. Itt marad ugyan a Maris, do
az nem végezhet mindent. Gyurkát külön megkérte,
hogy vigyázzon bátyjára s próbáljon rá komolyan hatni.

Késó őszi reggel volt, amikor kikisérték szüleiket
a vasuti állomásra. Könnyes bucsuzkodás - aztán
a kigordtiló mozdonyóriás mollett kendót lobogtatva
álttak. Furcsa érzés töltötte el lelküket - most igazán
ogymásra szorultak, egymáshoz kovácsolódtak akár aka-
ratuk ellonére is. 

*

Ktilonos háliartás-formát rendeztek be rnaguknak.
Elsósorban: Gyurka mindjárt az elsó napon azt mondta
Marisnak - ha akar, elmohet délelőtt sétálni, délután
meg este moziba - ahova és ahogy totszik. Maris lel-
ké[en némi tiltakozás kelt ugyan, do amikor moglátta,
hogy Gyurka épp oly ügyesen kozoli a tésztaszaggatót,
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milt a rántást - sót ogy§zoT toljos obétlot f.őzött -bolomont a részloges dologtalanságba.
§ attól kozdvo Gyúrka szábadon élhotett csor-

készpasszióinak. Feri ogyro növekvó ellenszonv-
vel nézto a tlolgot - ogyelóro azonban nem volt mibo
belokapaszkodni. Egyszer aztán, megtörtént a baj
kozmás |elt az ostóro készült babfózelék. Gyurka gyá-
szoló arccal hozta bo s Feri mogint hiába akart dühös
lenni - csak nevotott öccsének komikus kétségbe-
esésén.

Gyurka minden reggel másfél órával korábban
kelt. Cipói-ruhát maga tisztitott s akárhányszor megesett,
hogy Fori holmiját is rondbehozta. Egyszer pedig
majdnom eljutott Gyurka a köszönot-kapásig - hirte-
lenibon két loszakaclt gombot kollett F'eri kabátjára föl-
varrni s mogcsinálta.

Egyro gyakrabban jártak föl a cserkészfiuk Gyur-
kához. Feri nom szólt semmit - a fiuk nagyon ille-
delmoson, csondosen és urimódra visoIkedtek. Néha
Gyurka zongotázott - ügyeson s szépen játszott -olyankor halkan énokelfek - ile az ilyesnrit Feri nem
hallotta: sokat járt ol hazulról s ha csak tehetto elke-
rülto öccsét.

Bent az iskolában most rondesebben ment a do-
log -kijavitottaa szokundákat s atanárok valahogy
mogtörték. Maga som igen tudta, minok tulaidonit§a
ezt a hirtelen és váratlan változást - tlo néha mog-
étezte a nyugalom s a gondnélküIiség értékét. Tanult
is - ha nom is sokat, do többet, mint tavaly . . .

Mindon rendbon és szépen ment volna - ha ujra
kezébe nom akad az ,ónkinzás" s ujra mog nom fogja
lelkét. Most már nem csak lelki hatása volt - tottet
is érlelt bonne. 

*

A bolontl gondolat abban csucsosodott ki, hogy
meg kell próbálnia a mártirságot. Nem mintha érte
volna valami különös igazi vagy képzelt sérelom az
utóbbi időbon - de fantáziáját annyira megtöltötték
a mártirság csábitóan lefestett képei, hogy nem tudott
ellenük a valósággal védokozní - Igy mindonki cso-
dálni fogja s ha elpusztul a mártirságban, mindenki
megsiratja s belátja: ígazságtalanrrl bántották. Ugy
gondolta: oz most a legkodvezóbb alkalonr, a legjobb
időpont. Szüloi nincsenekitthon, Gyurka nom akadályoz-
hatja meg sommiben, nom is ellenórizheli - meg kell
próbáInia sorban mindazt, amit furcsa könyve a vérbeli
mártir számára előir, Yórtanu-módra próbál éIni.

Az önkinzást alig tiz nappal szüleinek olutazása
után kozdto el. Régóta törto már a fejét: mit eszeljon
ki s hogy fogjon belo . . .

A tlolog ott kezdódött, hogy sikeriilt a nen evést
végrehajtania. Elóször c§öppet §em ment könnyen
s bizony az elsö két ,nap csődöt mondott a férfias el-
hatátozás. De aztűn sikoiiilt elrontania a gyomrát s noki-
fogott a koplalásnak . . . Gyurka idegenkedvo nézto,
hogy Fori korábban akar ebédelni, majd azt kéri, hogy
neki külön adja ki a kosztpénzt s egyáltalán nem akar
otthon enní. Sikerült öccsét meggyóznio arról, hogy
jobb ha külön külön étkoznek s attól kezdve nom kel-
lett sommiféle ellenórzéstól tartania. Iskola után haza.
jött, lorakta könyvoit s olment sótálni. Három napon
korosztül nem obédolt. Lztán mogpróbáIkozott avval,
hogy lemondoit a vacsoráról. Egy lrét mulva napi lo
gyedkiló kenyérre szoritotta az ennivalót. Valami vízet
is ívott. Lassan étezte, hogy facsarja összo az éhség
beleit - do nom töródöit velo. Néha a negyedkiló ko.
nyér íelét is kiszórta a veroboknek - had' jusson
azoknak is a jó Iston növosztette buzakenyérból. S azok-
nak talán jobban-is esott, mint neki. Undorodott min-

den óteltől, mindon auyagtól. Már nom is csoilálkozott
rajta, hogy kibirja Akkor, közvetlonül utána,
ámult - nom értotto. Nom tudta, hogy valami loho-
íetlonül magasranótt dacos akarat élt benno. Fz a lo-
hotetlen célÁ vezető akarat lángot gyujtott. ]irtelmot-
len dolog volrl az önkinzás kábulata - do valami céli
lrd.zött ki maga elé, amely pusztitó gyötrésében is
cél maradt - olyasvalami, ami eddig hiányzott F'ori
életéból,

Kevesot aludt. Eleinte az éhezés annyira igénybe
vette mindon onorgiáját, hogy nappal is, iskolában,
villamoson vagy egyebütt állva s ülve is álomba merült.
A mártirság könyvébon olvasott Szalézi Szent Terézről,
aki két órát aludt naponta s megpróbáIkozott ewol is.
Jóval nehezebben ment, mint minden egyéb - de va-
lamennyire mégis csak sikerült. Napról-napra szükitette
az á|om ídejét - elointo a nyolc óráról félóránkint
nront lefolé, amig a négy órához ol nem jutott. Négy
óra alvás - máskor fel s alá járt szobájában, dörzsölte
s hidog vizzol mosta lo magát, hogy ébron tndjon ma-
radni. A négy órától már csak tizpercenként tudott
röviditoni az alvás idejéból - de igy is eljutott a két
és fél-három óráig. Tovább nem ment s oz is rottontó

Néha azt is kiszóíta a verebeknek,

megeróltotésébo került toljességgel kimoritette és
elcsigázta. Nehéz volt Gyurka elól eltitkolni, hogy nem
alszik - a karikás sáom roszketó kéz sok mindent
elárult, amit a szavak eltitkoltak. S kozbon nyugodt,
szelid levelekot küldözött édesanyjának, aki odafönt
egyre jobban ös§zeszedto magát. A kottós ólet hazug-
sága szellemi erojének jórészét olvitto.

Félévvol ezotőlt megvizsgálta az öíeg doktor bácsi
s valami jolentéktelen sziv hibát állapitott meg. Min-
donesetro: vigyáznia kellett, óvakodnia minden mérték-
telen sporttól, versenyuszástól, biciklizéstól s eróltető
trrrisztikától. Mindezt egy évro kivánta a dokior - azt
mondotta, utána - makkegészségesen foghat nekí min,
dennok. Feri most ezt az apróságot kotorta ki emléke-
zetéből s ebből kovácsolt tőkét az önkinzás számáta,
Annyira beloélto magát a mártirság haláIos tüzébe,
hogy most már: meg akart halni, hogy ezze|a halállal
boiszulja mog mindazt a képzelt sérelmet, ami ,szo-
moru" élete során érto. Nom tudta pontosan, hogyan
kezdjen itt hozzá. Egyelóro azt érezte, hogy majdnem
állandóan lázas s minéI kevesebbet alszik, aunál keve-
sebb fizikai ereje marad. Gyurka néha aggódó részvét-
tel kérdozósködött: mi baja, nriért olyan nyugtalan,
magábazárkózott - talán nem jól eszik, próbá,lják meg
ujra a közös étkezézt - de Fori durván és keményen
elutasitott mindon szoretotet. (Folytatjuk,)
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Gösta R., a malkjöpingi csapat 14 éves
cserkésze a stockholmi nagytáborban

a Tíf; ',áá#i"11',oíi",lf''T" *ü?lliJá
részleteket:

Beatelwrud, 1927, julius Il. Ma végro annyira el-
készültünk a táborunk felépitésével, hogy vozotónk
ogész dólutánra szabadságot adott: tekintsük meg a
többi csapatok táborait. Különösen felhivta figyelmün-
ket az idogen táborokra, hiszon tizenöt nomzet küIdto
o| hozzánk cserkészfiait. Tanuljunk tólük. Igy vetódtem
el a csoh, osztrák francia, lett tábor után a magyarba.
Bizony eddig azt sem tudtam igazán, kik azok a ma-
gyarok. Az olsó beiryomásom nom volt jó, mert a, ke-
ritéson akartam átbujni, miro egy szóke fiu haragosan
kezdett kiáltozni: Genomgang förbjuden ! Intogetett
hozzá és én megórtettom, hogy a kapun koll átmennem.
Egy piszeorru fiu már szaladt is olém és karonfogva
vezetott be a szép kapun. A táborban egy§zerre körül-
vettek a magyar fiuk, mind mosolyogtak rám. Ezett
olointe osodálkoztam, mort a többí táborban sonki nem
tórödött velem. Elvezottek egy nagy fához, azon szebb-
néI-szebb képek voltak a fóvárosukról, mutogatták,
magyarázták Szerencsére jól tudok némotül, megértet-
tük egymást. Aztán játszottunk ogyütt. Yolt ott ogy
egész sereg dán, svéd mog némot fiu. Látszik, hogy
szeretik ezeket a magyarokat, Ugy elmult az id,ő, észre
sem vettom. vacsorára is ott tartottak. vacsora elótt
és után imádkoztak, oz nagyon totszett. Álig tudtam el-
válni tölük. Megigértették volem, hogy holnap megint
moglátogatom óket. Beggoli után mindjárt elmegyek
hozzájuk.

Jwlius 12. Ez a lap olyan volt, mint valami
álom. Ezeket a sorokat itt irom a magyar táborban.
IVIollottem fokszik a kalapom, rajta árváiányhaj. En is
magyar lettem. Olyan bolclog vagyok. Es ez igy történt.
Mindjárt roggol oljöttem a magyar táborba. Ugy fogad-
tak, mint régi jó barátot. A fiuk megint körülvottok ós
olvittek a vezetöjükhöz. Ott sokat beszéltek magyarul,

§IoCKHOLNI' Baden-Porvel a ma8Jar táborbail, 
Dr, Szold Endreil9t" cs. cs, i,ely

Gösta naplójából.

RIGA. Ok nem izzadnak-

amiból nem értettem egy szót sem. Aztán a vezetójük
mosolygott, mogsimogatta az arcomat és megkérdezett,
nem akarok-o a magyar csapat tolmácsa lenni, mert az
ó tolmácsuknak el kollett ntennie. Hogyne akartam
volna. A magyarok összeölelgettek, azlán a vállukra
kaptak és körülhordoztak a táborukban. Iltég egy nagy
csatakiáltást is adtak le. En olkértem nagamat a csa-
patomtól, két magyar is segitett elhozni a holmimat,
a táborfóparancsnokság . pedig feltüzte váIlamra a tol-
mácsi zöld szalagot. Es rnost itt vagyok a magyarok
között. Nagyon szoretem óket, magam sem tudom miért.
Talán mort ók is ugy szeretnek engem.

Julius 14. Ma igen vidám naprrnk volt. Délután
eljött értünk Persson bácsi és két motoros csónakon
olvitto az egész magyar csapatot nyári birtokára, egy
gyönvörü tengori szigotre. Persson bácsi husz év elótt
járt Budaposten és ott ugy mogszorotto a magyarokat, hogy
most is csak könnyes szemmol tud gondolni rájuk. Ezért
hivott mog bennünket. Hatalmas uzsonnávaI várt Porsson
uéni. Uzsonna alatt Persson bácsí egy szép boszédet
monilott, mire a magyarok vezotője válaszolt és átadta
neki a kalapján levó árvalányhajat és a Hungaria-sza-
lagot emlékül, Mogható volt, Persson néni sirt is. Utána
sokat játszottunk, énekeltünk, aztán megint motoros
csónakokon mentiink haza. Az egész uton énekeltünk.

Mind jobban megértem a magyarokat. Már isme-
rem egész szomoru történotüket és magam is elszomo-
rodom, ha hallgatom fájdalmas kuruc dalaikat. Különö-
sek ezek a magyarok, egy§zerre tudnak vidámak és
szomoruak lenni és mintha mindnyájukban valami belsó
iüz égno, Ezt mi svédok nom ismerjük. Kezdek magya-
rul tanulni. Már tizig tudok számolni, ki tudom mon-
dani: Frici bátyám, Gyula bátyám, Béla bátyánr és a fiu-
kat már néven szólitom.

Julius 15, Ma megint nagy uzsonnán voltunk
Stockholmban ogy tizenhat omeletes felhókarcoló tete-
jén, ezt a, mag"yar követ rendezíe a magyar eserkészek
tísztolotére. volt ott több elókelő svéd ember is és én
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ör{iljom, ho_gy más svódek is szorotik a magyarokat.

- Este elóször votton tészt a §zont Imréí o"nut*
nácson. A fiuk ugyanis, mint lassankint meetuáiám.
mind ogy csapatból valók, csak az idósebbek"o"oouÉ
külOnbOzó csapatokból. A Szontimrésok aztán minden
osto ima irtán körbe ülnok, maguk eló tüzik a kósükei
9s 19gb9s_zólik a nap osemónyoit. Vógtil kezot fognak
fs_jóójt kivánnak ogymásnak. Most már ogészon Éoua-jük tartozom.

_ Jwlius 17, Ez ma nagy nap volt számomra, Meg-
látogatta a tábort Baden PÓwoll Ott álltam " ."gyi_
rok között és amikor moglátta a mellomon az eletmŐÁtő
kitüntotést, odalépett hozzám és mogszoritotta a keze_
mot. Ugy dobogott a szivom ! Á fiuk ázt mondták. hosv
büszkék _rá_m, do én is hálás vagyok nekik, orert a tát"-
ozor svéd között bizonyára nom vett volna'észre Baden
Powoll.

. 7lo.!ltts^,18. Ma este szoropoltek a magyarok a tá-
bortüznél. Csodálkoztam, rnily-en komolyan készültek
erro Nekik ez valahogyan több volt, mint ogyszerü
szórakoztalás, mintha csak nomzoti becsülotük "iorgott
volna kockán. Eng.em is elfogott a késziilódés láza" és
ami!or a magyarok a cserkészindulójukat énokelvo
odaléptok a tábortüz elé és ongom egy-odtit hagytak a
holyomen, szivszorongató aggodalom fogott ol és"vissza-
fojtott _lélekzettol figyeltoÚ; milyen h]atast fog elérni
a maroknyi magyar csapat, Aztán amikor énJkoik és
főlog táncuk nyomán folzugott a sok ozer csorkész
ajkán.a tomboló totszésnyilvárritás, bolólem is ujjongva
tört kí az öröm. Szép voit. Csak a magyarok máradiak
komolyalr, , amikor visszajöttok a helyükre, do szemoik
égl,ek. Vógig meg§zorongáttam mindegyiknek a kezét, . .

_Kopenhága. jwlius 21. Még pár nappal ozelőtt
l_om hittom _volna, hogy ilyen hámar neglátom a dán
fóvárost. Ánrikor Beatelundbán összeomlották a magyar
qáh_ak_, utoljára vonták le a háronrszinü lobogót és-'el-
énekeltek,ogy szomoru dalt, moly valahogyan-ugy koz-
dódik: oUres a tábor..." ogyÁzorre ol/an fijdalo,
|ogott el, hogy azt hittem,- mogszakad a ózivem.
De a_ magyarok is mind szomoruák voltak, ha rám
néztok. 4rt!+ o.g_y§z6rr€ boszélni kezdtek a vozetójük-
kol, annak felcsillant a §zomo, nregölelt és azt monáta:
,,Kig _ _GP_sta, gyero ol velünk Borlinig, légy a vondé-
günk !" Nekem sem kellett kétszor mondani,- táviratoz-
tam a szüloimnek és most itt vagyunk Kopenhágában.
Itt a magyarokat talán még jobban szorotik,- nrint
nálunk. Emlékoznek a nagy Jamboreora. Més az atcá-
kon is _lépton-nyomon ünnopolnek minkot és tognap
osto a Tivolit kivilágitották tisztelotünkro.

Berlin, .iulius 25, Csod,á|atos város ez a Borlin.
Móg csak három napja vagyunk itt, mégis monnyi min.

dent láttunk már. Bámulatos muzoumokat, az akváriu-
mot .és a plánotáriumot,_ moly mogszólalásig ltánozza
a csillagos égboltot és bomutatj a azok járáút is. Log-
szobb volt a dólután a magyar-kövot flalotájában, afii
fQnyo_s uzsonnával_vendégo_It mog minkót, arián kóréje
ültü_nk a szónyogokre és hamarjában olyan tábortüzÖt
rendeztünk noki, amilyont még 

- 
sohaseó tetott, Á ko-

moly köv_otsógi palota csak ugy visszhangzott csatakiál-
tásainktól és énekoinktól. Mert most már én is együtt
énekolok a fiukkal. Á poroy lTltuszminísztor is ÍŐga-
dtltt bonnünkot és mindogyikünknek ogy értékes bir-
kötésos könyv_ot_ adott _ajándékul. Hoűp két napos
vitorlásutra inclulunk a Havolon.

. . Cu.nyer.24?rrt erdő, augwsztu,s I. Drezdától gya-
l9s jöttünk idáig a szász Svájcon át. Istonom, moi"nyi
élmény és, mennyi uj 

_ 
bonyomás. Eszre sem' vottüL,

h9gy nohéz hátizsákok nyornják a vállunkat. Utolsó
táborunkat rohanó hogyi -paiák 

mollott ütöttük fel,
fonyrros ordő mélyén, r11olsó nagytanácsunkat magas
szikla totején tartottuk. Nem, neli- szabad sroro"un'ak
lennem, a jovöbe kell nézni, ozt hallottam az utolsó
nagytanácson.

. . . It! y?sy^otF 1 cseh határon. Holnap a magyarok
indulnak dél feló. De_ számolni logonr a nbpokat Í jovO
osztendeig, amikor ollátogathatok a Szentirirrések tábo-
rá!a,. logy mogismerhessom az ő hazájakat, melyet
rajtuk át a távolból is megszerottem . roÁi: f.

Gusztáv Adolf svéd tróDörökös érdeklódésselnézi a masvar táboft.
(Stockltolm t927.)

Ma rablott magyat f<iídOn vágtatott a vonat.
:r

Ui szépségckte vágyva, tágtanyilt szomias slemmel
lndtrítam el a rcggcl beczéző sugatába -És mírc iött a. alkorry, tépő báiattá válvaz
EmíéL Ictt mtnd a szépségt mít clvctt datva fegyvet .,,

Gúnyoltam önmagam t ,,Látod poéta, ez kel! -Igy íoszlik scmmivé a telkek tisata álma ,. .
Koncvágyás, vétes átok gonosz pokolba tántja1
Mit vetní kellett volna símít ó szerctettel . . .n

Hitvallás a Yágnál.
TávoI vátak íigyeltek, alant a Yág klsétte
Klgyőzva víg utunkat a kekla mess?cségbe , . .
Oíyan volt, mínt az áloml aépeL lid&cayomása. . .

Mííyen bOdúít hazagságt e mezők atatása
TObbe nem a miénk...! Ámitás káttya-vát?.l. o

Tuígyötró álom ez...l Mlkor szakad mát vége|

Ma rablott magyat fOld<in 
"J*rurott a vonat, , ,

Zsolna.

29ő

Tábori Pál.



Valami a belga cserlrészekröl.
Összegyüjtötte belgiumi tanulmányutján: NAGY tSrVÁN 3. RM.

A belga csorkészot történetének kozdote 1912-13.
évekro esik. Az angol hatás után egy jezsuita páter
hosszas tanulmányozásával kozd szerény, félénk koretek
között megindulni. A háboru éveiben (mely Belgiumot
is súlyosan érintette) toljesen megbénult Ennek befe-
jezésokor kezdett különböző szövetsógek különbözó pro-
grammjaival megindulni.

A cserkészot nagy, nemzetet átalakitó gondolata
Belgiurn föld,|én nom igen talált megértő támogatásra.
Nagyon szerény, szinte félénk a mostani cserkészet is.
Magyatázala a belga népnek általános nagy hidegségo
az idogen dolgokkal szomben s ugyancsak erós szóciál-
demokrata és liberális gondolkozása, amely sehogysem
tud megbarátkozni a csorkészottel.

Elképzelhetó ilyen módon, hogy annak a kevés,
de törekvó_ belga cserkésznek nrilyon nehéz a helyzeto
és munkálkodási alkalma.

Belgium kitorjedéso Csonka országunkhoz hason-
litva, akkora kb. mint Dunántul (szóval kisebb, mint
jelenlegi hazánk fele), lakosainak száma 6 és fél nrillió
(hazánknak 7_ és féI millió), tehát Betgium népessége
sürübb, mint hazánké.

A magyar oserkészek száma
lrála Istennek már közel van a
30 ezethaz, mig a belga csorké.
szek száma 6-7 ezet, Nagy hi,
bájuk azonban, hogy háromféIe
szövotségük van, két kereszténv
és egy liberális (sőt szocialista).
Ami pedig a logszomorubb: gya-
kori és éles nézeteltérések van
nak közöttiik.

A keresztény szövetségek-
ben 5 ozer cserkész van, mig a
liberálisok táborában 2 ezet. -Anti,r,erpen váro§ában van a leg
több cserkész: 1200 - s ugyan-
csak ennek a városnak van még
100 - 120 szomélyből áIló vizi,
azaz tengeri cserkész csapata
is (oSea-Scout';.

ostende és Brüsszol között
az egyik kis városkában, BrÜzs-
ben van a belga cserkészek ogyet-
Ien, do nagyszámu csorkész zone-
kara 130 cserkész közromükö-
désévol, egy lelkes páter yoze.
tésével.

Kisebb-nagyobb városokban az átlagos csorkész
létszám 2-800 szomólyböl áll.

Sót van a belgáknak loánycsorkész csapatuk is.
.. De ez még szerényebb alapokon áll mint a mienk.
Osszesen csak egy csapat van Brüsszelben, mely kirán.
dulásokat, táborozásokat, föIvonulásokat t end,ez, zász|ő-
juk és órseik is vannak és mintlezekhez a teljes lét-
szám 15 drb. leánycsorkész (nem tévesztendó össze
150.el - tehát csak ],5).

A belga cserkés,eknek első versenyeik mfu 1922
ben voltak az antwerpeui fócsapatok kezdeményezésére.

Ezt követte az elmult évben, 1926-ban a nemzeti
nagy jamboree. Ezon külföldi angol, francia, holland
cserkészek is részt vettek - az Antwerpen rnelletti
réteken. Az összoscsorkészek száma 14 ezorlohotett, a
külföldiek, vagyis a vendégok többon voltak, mint a
trrlajdonképeni bolgák.

Belgiumnak van .egy hatalmas gyarmat állama is
lent Afrika közopén, a belga Congó. Ezt a gyarmatot
természotesen a belga állam irányitja és kormányozzai
Néger a katonasága és négerek a tisztviselók - anr.
mind természotos egy nagyobb négor államban, de mel_
Iettük sok fohér rnisszionárius páter is müködik az
országban.

Sőt - ami minket logjobban érdekel - már né-
ger cserkész csapatok is vannak. Egyelóre csak 4-500
néger ifjubóI áIl az egész létszám, de már ez is szép
előretörése a cserkészet szellemének.

Ezeket a csapatokat fehér misszionárius páterek
vezetik, do ujabban már néger tisztek, sót parancsno-
kok is vannak, Ne képzeljétek azonban ezekel a néger
cserkészeket rézkarikával a fülük és orrukban, ntert ez
a divat lassan kihaló félben van. Minden rondben van
itt a néger cserkészek között, csak ruhát ne kelleno
nokik visolni, emiatt gyakran valóságos forradalmak
törnok ki Négerországban, mert lont Corgóban az ál-
lancló (közepes; moleg 55 - 

*600.

A belgiumi cserkészek irigykedvo és sóvá,rogva
hallgatták a mí 2-3 hetes nyári táborozásainkról való
beszélgetéseket, ónáluk nem szokás ez, c§upán 4, eset-
leg 6 napos táborozásokat szoktak tartani, de gyakori
az egJnapos tábor is,

Á cserkészek Nerv-York á|lam mezőgazdasáqi kiál]ításán teljesítenel( szoIgálaiot
felhasználják aíra, hogy nagy propagandát csináljanak a cserl(észetnek és

tarrúljanak, amennjit csak lehet,
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, Az ily alkalmat mindig
hogy maguk is anlyit

Ijecker pofosz:kultuszminiszter a magyarok között. (BeIlin, 19']7.)



Csendélet a Balatonon.

A mozgő tábor gondolatát nem i§merik, de a
Hike-t annál böszobben gyakololják.

A belga cserkészok ismerik a jókedvet, de cser-
késznótákkal nem igen dicsekednek. Sok ünnopélyüket
néztem végig, de egyotlen alkalommal sem hallottam
csorkész nóták éneklését. Egy-két cserkész nóta van
ug}aan, de az is francia szöveggel, a franciáktót került
át hozzájuk 

8

A belga cserkészek felszerelése, ntházata primitiv,
do az angol szellem hatása alatt diszitvo van külön-
bözó szines lengő szalagokkal, zsinórokkal, csillagos
jolzésekkel. Szóval a diszt, a sok cifraságot szeretik. A
különpróbák jolvényeinek tömogeí szintén megtaláIhatók
ingeiken.

Hazaszoretetük nom lángoló. Erre nekik nincs
szükségük, meg aztán a tulfütött szocializmus gondola-
tával szemben ugyis oltörpülno. Faji, nemzeti szerete-
tük érdekos, szinto különös véglotekbon csapkod. Min-
delr embert, aki belga, nagx negértéssol kezelnek, az
idegenhez azonban hidogek, szinto tartózkodó közöm-
bösséggel viseltotnok.

Vallásosságuk külsó, formai vallásosság. Nagyon
sokai imátlkoznak, naponkint misékre járnak, áldoznak,
litániákon résztvesznek, §ürü, hosszu ótkezés elótti imá-
lrat végeznok, de ozeket mind olyan nagy közönyösséggel

- megszokással végzik, hogy az idegennek ez furcsa
és visszatetsző.

Táborukban nincs keroszt, nincs oltár, - sót a
tábor diszitéseket különböző szines gyári papir füzérek-
kel végzik, lomb- és virágdisz nem található, podig az
igazi cserkésznek ez a valódi diszitó eszköze - nem
pedig a silány gyári portéka.

Brüsszel mellett Genf városában mriLjus utolsó
vasárnapján tartották a genfi csapatok évi szokásos
nyári versonyeiket, mintegy 300- 350 szereplóvel.

Ápró sátrakat vertek, a megjelent pár száz főnyi
nézőközönség nagy tetszéssel fogadott nézdegelése kö-
zött. Felvonulásokat, tornagyakorlatokat mutattak bo,
első segéIyt, fútóversenyeket, akadályversenyt ; a bicíklis
csapatok nagyon ügyes mutatványait lelkesen mogtap
solta a kiváncsi közönség. A versenyeket nagy fölénnyel
a genfi piarista csapatok nyerték meg.

Jía oannak jő gondolatain{c, fordu[jun{c ótzalommal
a szerkoszíőhöz !

Üresafészek, , :

.A. braziliai otarkao cserkészclapatok.
>A cserkészekot itt Braziliában 

"Escoteiro"-knakhivják. Ha nézi az ember ókot, ahogy egycsoportban
állanak, mennek, vagy játszanak, barnára sült fohérek,
sárgásbarna benszülöttok, vörösesbarna négerok, akkor
maga előtt |átja az ember ennok az egész nagy oI-
szágnak a jelenét és jövőjét. De a multját is. Ezek
a fiuk u. i. utódai azoknak az emberoknek, akik vala-
nrilyen módon igen jolentős szerepet játszottak a7,

ország történetében. - Ama barnabörü, koskony-
szemü, de jóképü fiu nagyapja talán még dárdával és
nyillal állt lesben örök ellenségének a jaguárnak a va-
dászatán, ha nem épon azza| volt elfoglalva, hogy
a hóditó fohér embert fogadja mérgezott nyilaival. Az
unoka már nom teszi ezt, hanom tropikus klimához
szokott szervozetével vadászó óseitől örökölt ügyossé-
gével, edzettségével, megfigyelőképességévol, izmaival
hi1 társa ama tohérbórü cserkésztestvérének, akinek
a nagyapja talán dacos, céltudatos elóharcosa volt az
errrópai kulturának, mely lépésróI-Iépésro. számtalan
veszóllyol dacolva,' halarlt elóro utj-án. Ő bizonyára
szintén örökölt valamit annak tulajdonságaiból. Mind-
ketten pedig szeretettel szemlélik ama göndörhaju kis
foketét, aki szélles vállaival bizonyára utódja valame,
lyik behurcolt néger rabszolgának, akitól igénytelensé-
get és munkabirást kapott örökségbe.

Brazilia lakossága csaknem teljes egészében
a tengerparton lakik. Nem me§sze emögött kezdódik
a vadon, melynek lakói a ,,caboclo§o kevertvérü nenr-
zetség, rnoly telepitvényei, ültotvényei gondozása mel-
lett nem iskoláztathatja gyermekeit. A braziliai cserké-
szek kötelosségükké és feladatukká tették, hogy o téren
segitsenek honfitársaikon. Minden cserkész köteles két
enrbertársát az irás és olvasás titkaiba beavatni !

Mozgalmuk mindjobban terjed és csapataik van-
nak már messze bent a vadonban is, ahol eként fák-
lyavivói lesznek az entberi kulturának,"

Iwhof llilmos,
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A VII. tisztlrépző tábor.
- §rúzhusz nagyü onber leüer lóldlése a csorLórrnunlár& -

A magyar csorkószmozgalomnak nagyjolontóségü
napjai peregtok lo a közelmultban. Julius hó 24.tól
augusztus hó 5-ig tartott a VII. tisztképzó tábbr, amoly-
nok rendkivüli jolontóségot ad az, hogy nom kovosob-
bon, mint százhlszan vottok azon részt.

Az otszág mindon részóból százhasz lolkes, ön
zetlon magyar seroglett egybo, hogy ogymást támogatva,
egymás gontlolatát kicsorélvo, tökélotosedjonok abban
a munkában, amolynok oélja tostbon és lélokbon orós
ifjakat, jó polgárokat novolni a magyar hazának.

Már maga a tömogos jolontkozós is nagyszorü
vallomás volt: bizonyságtétel arról, hogy az ogész or-
szágban, mindon társatlalmi rótogbon mogértik és érté-
kolik a csorkészmozgalmat, hogy mindenütt akadnak
sok4n, akik szivesen, boldogan ajánlják fel munkájukat,
kevós szabad idojükot, tosti ogószsógükot, lelkük ér-
telmót a magyar csorkészmozgalonrnak. Mort a tábor
tagiai valóban az ogósz csonkaországot képvisolték.
Mindon korülotból voltek ott ós podig a társadalom
mindon rétogéból: kath. ós prot. lolkészok, tanárolr,
tanitók, állami és magántisztvisolók, vármogyei, városi
hivatalok kitünóségoi, mérnökök, orvo§ok, gyógyszeré-
szok, koroskedók, iparosok... a hatvanaük év folé kö-
zolodó szivós, nagyszerü ,,örogoku, életiik dolén éló
férfiak, nary magyar jövöról álmodozó, csillogó szemü
diákok. . .

lis ott a táborban minil ogyok lettek: nagy aka-
rású, önzotlon munkára kész, magasabbrondü élet után
vágyó, dacos hittol hivó magyar tostvérokkó. Tiz nap
alatt úgy összeforrtak, hogy azt kollott hinnünk: ezek
most már mindig testvérok maradnak kint az életben
is ós tovább épitgotik azt a nagy magyar tostvéri ogy-
ségot, amelyból most már majd nom fog hiányozni
sonki som, azt az ogysóget, amely már méltó losz a nagy
Magyarországra. Vissza tutlja hozni § meg tudjatartani.

Négy táborba tömöriiltok. llz ,A" tábort Zsem-
bery Gjlul,a d,r.orsz, üv. olnök vozotto. Ez Horvát-Kim-
lén volt, Álbrocht fóhoroog ófenségo birtokán, a többi
három tábor Hédorváron, a fócsorkosz úr birtokán nyert
pompás elholyozést. A ,B" tábornak Vidouszklt Kólwán
orsz. ollonótző, a nC' tábornak Temesi Glőző szövots.
társolnök, ü ,Du tábornak Ma,ior Dezső dr, gazd, fő-
titkár volt a vozotójo. Az ,!ru táborban az oörogek"
voltak, & nB' és ,C' táborban a közópkoruak, mig a
,D" táborban a sogédtísztek ifjri raja dolgozott. Az
egész tábornak Faragó Ede orsz, vozotőtiszt volt a
parancsnoka, kinek holyotteso s íolyton tovékonykodó
munkatársa vol1 Sztrilich Pdl orsz. vezotótiszt helyet-
te§, a gazdasági hivatalt pedig MeIkó Ggörgy látta el
pompásan.

Reggoltól ostig folyt a munka mindenütt. Gyakor-
laii kiképzés ós olmóloti olóadások váltogatták ogymást.
Minden fontos csorkészproblémát megvitattak; mindon
fontos gyakorlati munkát gyakoroltak. Es mindozt a
legnagyób lolkosedéssel, ki-Íártással és jókedvvol. lile-
tük igazi, szép, munkás, áldott cserkósztábori élot volt.

Esténkónt a tábortüzeknél hol ogy komoly témán
vitatkoztak, hol pedig a ragyogó jókedv lett az úr.
Csupa dal, csupa tróía, aktuális vors - aztán podig
komoly elmélyedés. llyonek voltak azok afolodhototlon
szép, tábortüzes molog esték.

Jellomzó, hogy a táborok, anélkül, hogy orról
olóbb beszéltek volna, találkozási szorzódést kötöttok.
Nem lohetett volna elvisolni azt a gondolatot, hogy utol-
jára voltunk ogyütt. Mindonki úgy érozto, hogy itlón-
kint találkoznunk kell s bo koll számolnunk egymásnak
arról: monnyit valósitottunk mog azokból a mélységo-
son komoly fogadalmakból, amelyok ott fogamzottak
mog lolkünkben a YII. tisztképzó tábor nagyszorü ogy-
ségébon. (u. k )

A föld energialrészleténelt lriapadása.
F'öldünk onorgiakészleto korlátozott. A gépek hajtó- próbálják értékosíteni. Yan, aki az apáIy és ilagály

erojét vzén, ásványolaj (potroloum, benzin) és vizi változását használja kí. (Gondolkozzatok rajta, mi lohet
onergia szolgáltatja. Ezek mollott igen csokély mérték- az olvo ?)
bon számitásba jöhot a szél, vitorláshajó, szólmalom, Ismét mások a föld bolsojébon lévó nagy hót, mely
szélmotor formájában. 3500 m. mélyon a vizet áIlandóan, forrásban tartja,

A szén és-ásványolaj morrnyiségo állandóan fogy. állítják az emborisóg szolgálatába. Es e? mfu nom is
A gondolkodók már Útják fölclünk -mai enorgiakész- utópia, mert Chilébon, Boliviában, Alaskában, Japánban
lotónok kimorülésót. Nom kell mogijodni, oz nom m&, miiködnek vulkanikus erómüvü telepok.
vagy holnap kövotkoaik bo, hanom á mai gazdálkodás Nagy jelontöségü a lógköri eloktromosság is. A
mellott kb. 10.000 év mulva. Addig még lehet a híány_ villámot igyekoznok bó}lyóba szorítani. Do itt még csak
ról gontloskodni. a kisórlotoknél tartanak.

Kutató elmók körül is néznok a nagyuilágbaa A lovogó energiáját órtékosíti Fleltner, akí rotoros-
Elsósorban a xap ülközik szembe. Összei- ouergia;a hajójával a szél onergiáját használja ki sokkal gazda-
500 billió lóeró. Á föld 1 kmz folülotéro osó napsugár- ságosabban, mint a rógi vitorlások. A Badon-Bailon
zhs 100 % küasználás nollott 250.000 lóoró 

- 1 évi rotoroshajó nom rég futott bo Now-York kikötójébo
munkateljosítményónok folol mog. Ugyanakkor a világ 9'/2 tongori mórtföld óránkénti sebességgol.
évi széntormelése 1l/2 milliárd tonna s oz 325 000lóorót Ui oróforrások kutatása torén boláthatatlan por§-
szolgáltat. Ilyon mennyisógü energia fojlosztéséro a nap pektivát nyitnak a rádióakció. jelenségok. A ráilium
sugárzásábóI csak 100/o kihasználesnál Post vármogyb állandóan atomjaira osik szét. 1 gr. rádium 1 mp. alatt
torülotóro osó bosugáráás ologendó lonno. (§zámítsáiók 60 miltíó ólomatomra bomlik- 1 gr. rádium toljos szét-
ki, mennyit termolni Nagy-Mágyarország?) esóse 3600 évig tart, s oközbon felszabaduló hómonnyi-

A Ávéd Ericsonnali napgópévol sikertilt 10.000 , ség 1 millió liter vizet 00-ról 1000-ra lonno képos fol-
lóorót elóállitani. Egy év elótf a kaliforniai Moreau)imologíteni. (Hány lóeró_?)
1575 konconnált gyiijtótükörrel 80000 hómérsékletotlt -Mennyi lohotósóg? Monnyi 1_omQny?_ Afoketegyé-
létosított, s obbon-á hóbon az ös§zes ismort fémok§ mánt fogy. Az embor tüzo kialszik. Lueifor mogmutatta
olvaszthatók. t az olórolátó tudósnak a szomorú hidog véget s a nohóz

Egyesek a fdlit guűtaz anyagát, fát, növényokot|tuton az Ur szava vozérli:
akarnaÉ"folhasználni. Mások 

" 
iutá iorge'si onor!,ialetlÉ ,Küzdj és bizua bizzóIlu Dt. Szold Endre.
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gióiba " k§pes hatolni. Egy osapásra mogtlólt mindon
konzorvativ folfogás, mely az ogyre fejlődó ropülótech-
nika utjait eildig kisérte s a diadalmas emboriség év,
ezredes bilincseit letépvo, megteszi most olsö lépését a
világegyotom meghóditására."

,,A kozmoplán egy csodálatos acélkolosszu§, tör:,
zso torpedó alaku tökéleteson zárt egység, a föltl lég,
körén való átrepüléshoz szükségos szárnyakkal és pro-
pellorcsavarokkal. A ritka és sulytalan aethorben való
tovaröpüIést a szárnyakból, és a törzsból osövekon ki-,
tócluló eddig még ismeretlon gáz reakciós oroje toszi
lohoióvé. Az állandóan fejlesziett gáz o|y erövel hagyja
el a osövek nyilásait, hogy a gépet óránként ó0-60
ezer kilométeres sobosséggol taszitja olóre az ürben. A
különbözó égitestok vonzóorejét ügyeson kihasználva o
sebesség a kétszereséro is fokozódhatik. Ilyon teljesit-
mény motlott is 60 napra losz szükség, hggy a kozmo-
plán elérhesso a Mars felületét. A megérkezés idópont-
jául augusztus 27 ét tüzték ki, mivel,a Mars bolygó
okkor csupán 55 millió kilométerre van'a Föld felszi-
trótől. Az indulás holnap t2 óra 12 perokor fog meg-
történni a tengeróbölbeu. A kozmoplán utasai: Colonel
John Dugo a gép feltalálója és tervezóje, Harley csil,
lagász ós Pinkerton kozmografus, aki a kozmikus kö-
dök tanulmányozása végett vállalkozott effa az ismeret-
len voszélyeket magába rejtó, de világtörténolmi jelen-
tőségü utazásra,u

John Dugo, a világhires feltaláIó pedig ezalatt
felhókarcolója tetojón berendozett függókertjében a
nagy emborek fáradt és csöndes mosolyával futotta át
az-ujságokat. Idönként merengvo belenézett a kékló
messzeségbo s a megérkozés alkalmával mondandó nagy
beszédének váz|atán gondolkozott. Az esti szél végig-
simitotta fáraclt homlokát, egy két felhófoszlány szaladt
végig a kiilönös fényü ég kárpitján s miközben a má,
moros tönreg lábai alatt hullámzott, lassan és csöndben,
mint óriási feketo fátyol, loszállt az alkonyat.

(Folyt. köv,)

A stockholmi magyaf tábor bejárata.

A zérő vonalon.
A Földet végigsöpró Yilágháboru óta olyan izga

lom még nem lett aruá az emberok fölött, mint amióta
nyilvánosságra jutott az a bit, hogy John Dugó*, ez a
magyar származásu fiatal amerikai mérnök saját taláI-
mányu gépével elindult a Mars bolygó felé.

A Fölat valamennyi városában egyébról sem be-
széItek az emborek, mínt erról a csodálatos alkotásról
és erról a nagyszerü vállalkozásróI, molynek sikeres
kimonetele osotén egyszorro meg lesz oldva az ür-repü-
lés, ez az egyetlon probléma, mely az örökké nyugtalan
embori fantáziát foglalkoztaini még ogyáltalában képes
volt, sót jól értosütí emberek két éyet sem ailiak rá,
hogy a kozmoplánok rendes járatokat fognak lebonyo-
litani a naprendszer bolygói között.

A több rnillió példányban megjelenó Now-World
Heralcl legujabb számát,, mely az émbori elmo a leg-
nagyszerúbb gépalkotásának, a világürbe induló koz-
moplánnak lényegét és szorkezetét ismertetto, pillanatok
alait szótkapkodták az emberek és bár az óriási nyom-
dagépek szúnet nélkül ontották magukból az ujságpél-
dányok miltióit, a szonzáoiőéhes tömogok kiváncsisága
kielégülésre még sem talált. A harminckilencedik kü,
lönkiadás nyomása közben meggyuladtak a papirhongo,
rck az izzó gépek forróságától s a nyomdákban dolgozó
munkások ájultan ostok ósszo az omborfölötti munka
sulya alatt.

A Yilágváros széles utcáin és hatalmas torein be-
láthatatlan tömeg hullánrzott, mámorosan ünnopolvo _a
nagy foltalálót s a tongeröböl partjain ,o51 69{6 nyolc
órakor óriási omber§ereg gyiirózött, hogy a másnap déli
indulásnak tanuja lohesson. Az események minden fá-
zisát, a rádióállomások percok alatt röpitették szét a
földtokén, az ujságok a világürt moghóclitó omberiség
dicshimnuszát zengték s a határtalan Csodálat hangján
beszéltek ogymás közt az emborok az olső kozmoplá!
zsoniális konstonkciójáról és szerkezetéról, moly könnyod
biztonsággal röpiti majd utasait az embori ész elótt
megfoghatatlan messzeségü borongós távlatok felé.

A Now-Wortl Herald legutolsó különkiadása, a
feltaláló fél négyzetméter nagyságu arcképével a cim-
lapján, a következő cikket irta:-,Hosszu 

és nehóz kisérlotozések után egy zseniális
fiatal mérnök gépet konstruált, mollyel a Föld vonzó-
erojóból kiomolketlvo, a vógtolon világür ismorotlon ré-
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Jéé, c§ere§znyoo ! - hangzik kórusban az ebéd,
mollott üló aprónép ajkáról.

Nagy szó bizony! Áz elsó idoi cseresznyol A sok
izletes gyümölcs elóhirnöko az asztalon l Rem-egó öröm-
rnel várakozuak, mig apuka s anyuka ki nem vesznek
s aztán illodelmos mohó§ággal maikolnak a tálba. Ádam
azonban feltünóen csóndes; nem is izgul, sót lekicsinyló
rrroso}lyal tokintget tostvérkéire; majd csöndesen, min.
derr szót mognyomve szokása §zerint, beszélni kezd:

l{ultkor az fusi gyülésro hozott a Joci az ó fájáról. Do
az igazán finom volt áml !

- Ejnye, ejnye l Látod, el sem mondtad itthon

- korholja szelidon anyukája, a többi testvér podig
iyigykedó pillantást küld feléje . . -

Elhangzott már az aszta|i áldás; ki-ki tlolga után
indul: apüka. lepihon, anyuka szintén leül s.olvasni
kozd, a gyerekek olszélednek. Ádi azonban anyuka
körül sottonkedik; kerülgoti, mint cica a tiizet s aztán
spelid hangon megszólitja:

- Anyukám ! Anyukám l Más is jutott
eszombo az olóbb amól az őrsi óráról ! . . . De azt csak
nekod szoretném olmondani.

- Csak rajta kis kócosom; kivolo - bátoritja
őt édos anyja s maga mellé teszi olvasmányál.

- Tudod, anyukám, azon a gyülésen Joci meséIt
egy nagy cseresznyefáról, mely az övé. Mi nem hittük
el neki. Hogy is lohotne neki, mikor ó még 13 éves
sincs ! Do aztán elmondta, hogy mikor kicsi volt, min-
dig oz alalt a ía alatt játszadozott s mindig úgy emle-
gotték, mint a ,Joci fája". Azőta rajta ragadt ez anév,
Joci pedig büszkén sajátjának foglalta lo a fát. Árra
engodóly nélkül felmászhatik. cserosznyézni, ha épen
jól esik neki . Hanom mást is szeretnék még ol-
rnondani . Azon az órsi gyüléson órsvozotónkkol
boszólgettünk a nagytábori jolentkezésekról is. Akkor
emlitotto Joci, hogy ó bizony nern fog elmohetni, mert
nagyon sokba korüI s apukája nom birja a költségot. . .
Erről jutott eszembe valami . . .

Várakozástelton korosi anyja ióságos tokintotét,
majd szorényen folytatja :

- Anyukám, mondd csak, mennyi cseresznyét
szoktál befózni télro?

- Mennyit ? - válaszol kérdő pillantással anyja.

- Mit érclekel tóged ?

- No, anyukám, monil meg l - nógatja Ádi
Jó - folytatja mosolygó arccal - hát úgy

7 - 8 kilot,

- Anyukám, . . . ugye iclén kicsit többet szorot-
nél befózni; mondjuk 10 kilót!!Ugy-o?

- Do miért fóznék be többet ? - tototi magát
Ádi Odes anyja.

- Nézd anyukám, te befőzöl 10 kilót; ezt meg-
szerzom nekotl Joci fájáról . . . Jó? . . . Ugye érted
anyukám ? . Aztán olmegyok Erzsike nénihez, meg
korosztanyához s ókot is megkérom főzzenek be a Joci
fájáról . . Ez már 30 lriló volna legalább . . . Anyu-
kám, ugyo 2 pengőt kapunk egy kilóért?

- No, no, fiacskám . . . oz igazán sok egy ki-
csit; do mondjuk 1 pongót, hogy kerek logyen az áral

- Nagyszerü, anyuka l - ujong fel Adi - ez
30 pengó!| - Ezzel már jöhet Jooi táborba! A többit
majd mogszerzi valahogyan!l - Mogyok is rögtön Er-
zsike nénihezl

- Yárj csak, Ádi ! . . . Mi losz akkor, ha nincs
annyí osore§znyo a Jooi fáján?

Joei: c§ere§znyefája

- Akkor . . . Talán Jesz másik fa is Jociéknál
, . . . Mehotok Erzsike nónihez? . . . . Kezit csóko-
lom !

Boldog siotséggel hagyja ol a szobát, hosszu lé-
pésekkol rójja az utcákat; közben édes anyja otthon
jólesó mognyugvással veszi tudomásul Adi montőgondo-
latát s megolég;edetton néz délutáni munkája után.

Rovidlson ujra olótto áll Ádi. Kipiruit arccal szá-
nrol be sikoros ,,üzleteirőlí s boldogan lát felatlatai el-
készitéséhoz, hogy tanulmányi szempontból so logyen
semmi baj másnap . .

. . . Édes álmok után vorófényes napra virradt
Ádi. notdogan siet az iskolába, hogy rniolóbb megbe-
szélje Jocival a cseresznyeszedés esotét. Már messziről
hangosan szólitja Jocit:

- Joci! . . . Jocikám!! Gyere ido! Fontos be-
szélni valóm van!! Gyorsan, gyorsan!

Joci moglepódött tekintottol engedi magát az osz-
tály egy padjába vonszolni. Ádi pedig félig suttogva,
lassan kezd boszélni hozzá:

_ Figyelj csak, Joci! . Van még osero§znye
a fádon?... Ígon? Nagyszeriill... . §zedj lemin
dent s hozd oI anyukámnak ! . . . Mi megvoszúnk tiz
kilót, Erzsike néni nyolcat, koresztanya pedig hatot . .

Az árát to kapoll a táborra! Jó?... Egy pongóért
veszik mog kilóját l . . . loci, jó ? Nem fényes oz ? !

Joci alig.alig érti, hirtolen, miről is van szó s csak
akkor oszméI, mikor Adi a tábort emliti noki. Boldog
orömöt sugárzó arca hálásan tekint Ádira s folujongvá
raqadia meg Adi karját:- 

- Áditam ! To aranyos fiú l . . De, de mi lesz

- folytatja hirtolon olszontyolodva - ha nem birok
mindont leszetlni magam?

- Hát olyan nehóz az? - kérdi Ádi részvéttel.

- KüIönben várj ! . . . Megyek segiteni neked. Együtt
szedjük le! . . . Jó ? Esetlog elbivjuk Patyót is,- 

- Igy már lehet beszélni róia - válaszolja fel
vidulva Joci. - Köszönöm, nagyon köszönöm,.Adikám!

Türelmetlen lassusággal telt a délelótt. Ádit s Pa-
tvót a cseresznyoszüret tartja izgalomban, hiszen ez va-
lámi remek mulatság lesz; Jocit pedig a nagytábor lo-
hotőségo teszi végtelenül boldoggá.

Yégre elmulik a délelőtt. A fiuk sürü sorokban
tódulnak kifelé s elszélednok az utcán ki,ki hazaíalé.
Joci hatalmas szökkenésekkel indul utjára. Bandi alig
éri bo. Joci csak siot s csak félvállróI felolget
Bandinak;

- Siotek; délután le kell szedni a cserosznyefát.
Eladom s mohetek én is táborba !

Otlahaza szokatlan vidámsággal köszönti édes any,
ját s hirtelen elóáll az ujsággal:

- Anya ! . . . Ugye onyém a nagy fa gyümölcse
is? . . .Ugye eladhatom? , . . Az Ádi édes anyja
megvoszi s akkor olrnehetek talán táborozni,

A gyors ogymásutánban özönló kérésok meglepik
Joci anyját, kérdőleg tekint fiára:

- Mit beszélsz, fiacskám ? Hogy gondoloil ?

- Anyus t Délután oljön az Áai 0s a Patyó. Ha
megengodod, leszüreteljük a ,,cseresznyét az én fámról
s ait ilvissztik Ádiékhoz. ök megveszik s az árából
szeretnék táborba rnenni!

- JóI van, Joci, majtl még apával is megbeszél-
jük. - Hagyta rá az édos anya. - Most csak szedd
magatl rendbo az obédhez . . .
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. . . Még a%í:a'p esto vitlám kis csapat, ballag
a, poro§ kültelki úton bofolé. Mintlegyikon hátizsák
duzzad, sót még karjukat is nehéz kosarak hlzzák,
szinig tole cseresznyévol. Jókedvü, tréfás hangulatbau
szodógotik lábukat. Boszélgetnek. Usy látszik a tlélután
eseményeit tárgyalják jóizü kacagás mollett.

- Na Ádi, to majdnom mogjártad azzal a létrá-
val! Hiába; nom szokta a cigány a szántástl . . Meg
aztán Patyó, te bódülten szorgalma§ vagy ! Még a lrul-
lott rohadtat is közboszetlted volna ! !

- Jól van; Jocikám, no zsémbolj miattunk l IIi-
szon nom nagyon értünk hozzál Es sokat akartunk
szedni t Ugye Ádi t

- Igen. Hisz épen csak, hogy megvan a ronde-
Iés! . . . Mí a ,Szabadalmazott Elsó Csorosznyoszedő
és Ertékositó Club", majdnom hoppon maradtunk
máma !l

Yidáman felnovetnek Ádi .szavaira, majd tovább
csevegvo hamarosan olérkoztek Ádiékhoz. Ott kicsoma-
golnak, szabályszorüon átailják becsos szállitnányukat

s pontosan lemérik. Aztán kövotkezik a leghangulates
sabb, szinte mogható prőzai tény: a frzotés. Egy járta-
koroskodö gyakorlottságával próbálja Joci átvonni
a mogszolgáIt összogot, do nom sikerül. Ellágyul ó iq,
könnycsopp csillog hálatelt szemébon; szoretetteljes
mosolyra fakad Adi anyukája is, miközbon számolja
a háromhotes boldogságot, csorkészélotot jelontó
pengóket.

Az,id'zlelu lebonyolódott. Joci sietve moleg bucsut
vesz Ádiéktól s örömt-ól sugá,rzó arccal jelenti ki:

Mogyok, Ádikam, siotok. Még most rögtön el-
viszomaparanc§nokurnakslefizotematáborra.

De hirtolen olkomolyodik. Ott látja Ádi mogott
a jóságos mosolyu édes anyát. Hirtelen gondol egyot,
egy pillanatig vár s aztán lassan kimondja gondolatát:

- Nom . . . Elóbb hazaviszom s mogmutatom az
én drága jó anyácskámnak olsó koresményometl -s o szók után mégogyszer bucsut intvo hazafe|é
indul"' 

BánlakllöAan.

Kutyaés§zel.
Tipszi kutya volt, amolyan egyszerü, szürko_ kis

polgári kutya, amilyet trrcatszámra lehet találni alföldi
tanyákon. Napjai lassu egyhangusággal peregtek a
vidéki kurián, nagy osemények nem dobogtatták mog
szivét a bozontos bunda alatt, legfeljebb csak rossz
álmaiban üldözött gonosztevöket s vivott hősi csatákat
rabló ordasokkal, mint nagynovü rokona Rin,Tin-Tin.
Egyszorü polgári kutya volt ó, aki aházta és csirkékre
vigyázott s legjobb barátai a lovak voltak, akikkel
hosgzu téli estéken sokszor elbeszélgetott.

Tipszi minilen szürkeségo ellenéro is rondkivüI
intelligeirs, okos kutya volt, amittt azt az alábbiakból
rögtön látni fogjátok.

Fókötelességei közé az tartozott, hogy a kert
gondosan ápolt pázsitiát nregóvja a falánk csirkéktól.
Egyik nnp ázonban felsóbb helyen ugy határoztak, hogy
tyuk anyót és kiosinyeit egy időro felmentik e szabály
alól. A bökkenő csak az volt, vajjon Tipszi bele fog-o
ebbe egyezni . . . Hogyan lehetno nogmagyarázni noki,
hogy tyuk mama a gyorekokkel ozután szabadon közle-
kedhetik, mig a többi csirkét továbbra is sujtja a régi
tilalom. Ilyen különbségtétol már moghaladja egy kutya
intelligentiáját, mondta mindonki - gazdája azonban
nem igy gondolkodott. ,,Gyero ide, Tipszi:"

Tipszi hozzáfulolt s buksi fejét gazdája térdéro
fektetvo, folnézett rá boszédes szomoivol.

,Tipszi - mondta neki a gazdája, tyuk anyóra
és családjára mutatva - óket a'pázsitra kell ongedrred,
a többit azonban tartsd vissza ! Megértetted ?

Bozontos farkát csóváIva néhányszor kOrülszaladt
s rövidekot vakkantott hozzá, mintha ozt mondaná:
Természotesen. Nagyon szivosen megtoszom ezt."

Es csodálkozni fogtok, tényleg ugy is tott.
Tipszi nagion jó viszonyban volt a lovakkal s

szabad idojét rnindig velük töltötto el. Egy szóp napon
ép hazatéróben voltak együtt a logelóről, amikor Pista,

a logfiatalabb csikó ogy véletlonül elojtett illatos szé-
nakötoget pillantott nreg egy sövény mögött. Vágyakozó
pillantásokat votett feléje, azonban hiába nyujtogatta
sörényes nyakát, csak nem volt képes elérni a jó falatot.
Tipszi látta barátja hiábavaló voszódését s gondolhatott
egyeí, mort a sövény résén korosztül bebujt az
idegen kertbe. Fogaival mogmarkolta a szénaköteget, a
réshoz vonszolta s nagynohozen kerosztül is huzta
rajta, ki egész a kocsiutra. Pista igy hozzájuthatott a
csomegéhoz, mig Tipszi lihegvo csóválta a farkát s az
egésszel láthatólag nagyon meg volt elégedvo.

Do Tipszi ravasz is tuilott lenni, ha kellett. Jo-
gaihoz féltékenyen ragaszkodott s nom hagyott 

"kitólni"ntagával, amint azt pesti kollégái mondauák. Yendég
érkozett a házba, egy idósebb htilgy, névszorint Lidi
néni, aki pont azt a karosszéket részesitetto különös
elónyben, amelyen Tipszi szokta fárada]mait kipihenni.
Liili néui azonban félve Tipszi osetleges erélyes fellé-
pésétól, nem merto elkergetni onnan. Eholyott cselhez
folyamodott. Az ablakhoz ment és a oicákat kezdte
szólongatni: cicicc, cicicc. Mint jóvérü tagja a kutya-
társadalomnak, Tipszi som volt re§t, az ablakhoz ugrott
s ósi ellenségét sejtve, vészes ugatásba tört ki, Lidi
néni pedig ezalatt szépen olfoglalta a karosszéket.

Bozonto§ barátunk másnap ép clélutáni sziesztáját
akarta mogkezdoni karosszékén, amikor Lidi nénit pil-
lantotta mog benno. Tipszi gondolt egyet, az ablakhoz
ugrott s vészos pofával irtóztató ugatásba kezdett. Lidi
néni hanyat homlok szaladt erre, hogy megnézze mi a
baj. Tipszinek som kollett több, a karosszékbe ugrott
s mintha mi som történt volna, ártatlan pofával nyu,
godtan mogkozdto jogainak gyakorlását.

Igy bizonyosodott bo az, hogy amikor másokat
bocsapunk, tulajdonkép példát adunk arra, hogy hoglan
csapjanak bo minket. Ezt még olyan szürke kis puü
kutya is tudta, mint amilyen Tipszi volt. 

zs_b_

Örru. zetők! Órs vezetőieíaítek|
Megielení és nyáron nem leheí okosabb

Oir 1O,L

olvastáíok-e már az orsvezef ök
Könyve legúiabb, 1ll. hiadásáí?
dolgoí íenni, min{ ezí elolvasni.



Bognár Jancsiék csorkészcsapata igen jó csorkész-
csapat volt. A csapatban is logjobb volt az ő raja,
a rajban logiobb órs a Jancsi órse, az órsnok legkivá-
lóbb ta5ia pedig éppen Jancsi, a geniális órsvozotó.
Mort, hoga Jancsi valóban taláIékony és merósz fantá-
ziáju kitünó fiu volt, azt az ogész csapat olismerte,
Laky Béla podig oshiivol is kész lott volna bizo-
nyitani.

Béla sogétl-órsvozotó volt a Janosi őrsébe és nagy
örömmol hajtotta végro Jancsi vozér parancsait. Azt is
olmondhatjuk, hogy nom unatkozott obben a szárnyso-
gédi minöségében, mort Jancsinak valamonnyi rövid
utasítása így szokott végzódni:

- A többi már nom fontos, azt rád, bizom.
Iis Béla hüségosen lótott-futott ogész nap, hogy

azt a ,többit4 lolkii§morotogon végrohajtsa.
Annál szomorubb arccal állt most a tábor szélén

Jancsi'olőtt.

- Jancsi kérlek, baj van. Boszélnem kell veleil.
Bognár Janosi szórakozottan simitotta hátra

a haját.

- Itt vagyok, csak tossék - mondta igazi angol

A Bognár Jancsi furcsa e§ete.
A parancsnok ur nóvnapjára ugyanis a második

raj külön moglopotésro készült. A raj a nogyedik órsöt
bizta mog az ünnopóly rondezésévol, az órs pedig Jan,
csiba vototto minden bizalmát és pedig nom hiába. Jpn-
csi kitott magáért. Olyan ünnopi programmot eszelt ki,
amilyen még nem volt obbon a táborban. A másotlik
raj tábora külön állott ogy domb tetejón.- 

Mindonekelőtt egy tliadalkapu készült nagy titok-
ban, molynek részoi a bokrok között, biztos rojtokhe-
lyon vártak az összoáIlitásra. Az ünnopi boszédot Bog,
iár Jancsi mondja, a raj zonószoi podig ünnepi indu-
lóra zonditenek. Ez után a bokrok közül a Magyar
Cserkészot szimbolikus alakja fog kilépni zászlóval és
Csonka-Magyarország képévol. Végül kigyul a raj büsz,
kosége, a piros-fohér zöld lampiónok füzéro. A készüló-
dés a lognagyobb titokban folyt. Kórösi Gyurka, a Ma,
gyar Csorkészot mogszemélyositóje, szakácsi mükötlése
közbon gyakorolta a köszöntó-versot, aminok kövotkozé-
soképen a második raj három nap óta csak kozmás
ételt evott. A ,zonokar" ogyenként szállingózott ol az
erdó süriijébe, ahol is óvatos pianissimó-ban gyakorol-
tak. §zóval minden a legnagyobb csendben és rondbon
folyt. Igy hát, valahányszor a rajparancsnok ur a dol-
gok állása iránt érdeklódött, mindannyiszor csak ozt
a bizakodó választ kapta Jancsitól:

- Csak bizcl rám a dolgot kedvos bátyám, rend-
bon van minden. Hisz ismored a nogyedik órsöt!

Jancsinak igazán nom volt niért aggódnia. }lzaz,
hogy egy mázsás gondja mégis csak volt: az ünnopi
beszéd, Az utolsó nap mindoü szabad idojét onnek
szentelto. Máskor az ilyosmi gyorsan mont, de most
különösen ki akarta vágni a rozet. Miro mogtanulta a
beszédot, esto is lott. A rajparancsnok ur szemólyesen
ment el a paranc§nok urat meghivni. Mielótt olindult,
mégegyszor otlament Jancsihoz :

- Készen vagytok ?

- Igen - folelt habozás nélkül Jancsi. Csak,
nrikor a parancsnok ur elment, akkor ingott mog kissé
a bizodalma. Mégogyszer végignézott az enberein.

- Hát ugy-o mindonki tudja a kötelosségét? -kérdozto.

- Tudjuk, tudjuk - folelt Márkus Jóska a prim
hegedüs, - csak azt nem tudjuk kérlok, hogy mi, zo-
nészok hova álljunk ?

Bognár Jancsi logyintett.

- 
-Hisz az minde8y, ahogy éppen jön, nom fon-

tos. Ugy o a diadalkaput már íeldiszitettétek ?
Egy pillanatig csentl volt, aztán. Eazekas Miska

oltlalba bökte Vámos Misit.

- To, feldiszitottétok ?
Miki mogvakarta a fületövét.

- Mi ugyan nem. Nem kaptunk rá utasiíást, azt
hittem, hogy ti már csináljátok. Mi virágot szodtünk
egész déIután.

Yirágot szedtetok ? Mi is azt csináltuk - fe-
lelt Miska.

Bognár Jancsi rosszalólag csóválta a fojét.

--Dehát miért dolgoztok éppen ma olyan fejet-
leniil? - kérdezte; - Máskor ügyesobbek voltatok,
most már lámpa mollott kell diszitenünk; siessetek,
megnézem, nem jön-o még a parancsnok ur.- Lzzal eltünt a bokiok 

- között. Lz órs tagjai
összonéztek.

- Kár, hogy Laky Bélának éppen mára kellett
elutaznia - sóhajtott fel Márkus Józsi.

- No do az&t csak rajta !

flegmával.- 
- Betog az édesanyám - folytatta Béla. - Sür-

gönyt kaptam, haza kell monnom !- - 
Várakozó, aggodalmas arccal néngtt a barátjára.

- Nom vohetek részt az ünnepélyon ! - fojezto
bo szomoruan.

Bognár Jancsi ogy-két pillanatig komolyan és
részvéttel hallgatott, do még mindig nom értetto mog
Béla rostolkedó és bünbánó arckifojezését.

- Hát igazán nagyon sajnállak szólalt
meg vógrg. Do Laky BéIa közbevágott:

csánatot akartam kérni, hogy éppen holnap koll. cser-
bonhagynom bennetekot, nagyon, de nagyon sajnálorn,
hory nom sogithotek a rendezésben.

Jancsi könnvodén logyintott.

- Ó, ha csák orról" van szó, akkor nyugodt le-
hotsa: nom losz fennakadás. A lényegos dolgokat, tu-
dod, ugyis magam szoktam intézni Ha aztán a sinok
le vannák rakía, a vonat magátót is könnyen gördül
tovább; tutlniillik, ha van a mozdonyban elég góz.
Már pedig, ha a csapatunkban a parancsnök ur novo-
napján so-volna e|ég gőz, akkor nom csorkészcsapat
volna, hanom krumplinudli.

Jancsi oz ltin a költói hasonlatokban gazdag,,

rövicl szónoklat után melogen elbucsuzott Bélától,
azatán omolt fóvol, nyugoiltan rnont vissza a táborba.
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A üadalkapu diszitéso serónyon folyt. Bognár
Jancsi fürgén járt-kolt ido-oda. Hol a diadalkapuhoz
szaladt, hol a figyolőholyro, mognézni, nom villan-o
még fol a jeladó fénysugár.

- Szeretvo Tisztolt Parancsnok [Tr l Ebbon az
ünnepélyos porcben dobogó szivvol mormolta
közbon a beszédjét.

- No, csak nyugodtan fiuk l Gyorsaság és hidog-
vér l - mondta olyankor, mikor fel-felbukkant a dia-
tlalkapu közelóbon. A tábortüz már javában lobogott,
az i§ az ünnopi boszéd szavait pattogta vidáman. Do
Jancgit azért valami kollemetlen érzés koritotte hatal-
mába. Igazán nom tudta volna negmondani, hogy mi
a baj, do a dolog nem mont ugy, mint máskor. Mintha
a fiuk ma ügyetlonok, szórakozottak lottok volna.

A Magyar Cserkészot a zászlóval. és a térképpel
már kéíszor bolebotlott Jancsiba.

- Ugyan monj már a helyedro l - szólt yh
szigonran - mindon pillanatban itt lehotuok. - Es
csakugyan, az uton már felcsillant a fényjolzés.

- Vi-i-gyázzl - vezénye|t Jancsi - gyujtsátok
meg a lampiónokat!

Ugyanakkor étozlo, hogy a jobb cipójén bomla-
dozik a cipózsinórja Do Jancsi most nom tartotta ér-
demesnek ilyen aprósággal törödni. Türelmetlenül intott
a zenészoknok, akik orro foszos léptekkol sorakoztak
fol a bokrok montén. A tábortüz kissé lejebb volt,
a domboldalon egy mélyodésbon. A parancsnok ur kö-
zelodtéro nagy csomó rózsét votottek rá, a tábortiiz
follobogott, a fiuk harsány csatakiáltásban törtek ki.
Bognár Jancsi türolmotlenül várta, hogy kigyuljanak
végre a lampionok, de hiába, Podig most nrinden pilla-
nat drága volt. A parancsnok ur már folérkezett
a dombra.

- Jrj, nom adtam oda nokik a gyufát! - vil-
Iant meg obben a pillanatban Jancsi fejében. Néhány
ugrással ott tormott a diatlalkapu mollott.

- Nosztek, itt a gyufa l - sugta és odadobta
a skatulyát az ogyik cserkésznek még pedig olyan sze
rencsétlonüI, hogy a doboz a levegóbon kinyilt § a gyu-
faszáIak szanaszét ropültek. Ánrdo Jancsi ozt már nem
látta, mort kézzel lábbal igyekozott visszafelé. Itt volt
az utolsó pillanat. Jancsi nagyot lélokzott, azután gyor§,
katonás léptokkel megindult a parancsnok ur folé.
Emelt fővel lépkodott, mikor egyszerre csak: - reccs-
ropp ! valami mográntotta a lábát. Megpróbálta hiszaba-
ütani, do a kibonlott cipózsinór véglogesen bolegaba-
lyodott ogy bokor logalsó ágába. Jancsi megbotlott és
tántorogve osott neki a zonószek karmesterének. A kar-
mestor ijedtében meglonditotto a pálcáját, az ideges
primhegedüs a vonóhoz kapott. Ez a végzetos mozdu-
lat átragadt a többiekro is és ogyszerTo rázonditettek
a sótét diadalkapu olótt. Jancsi megragadta a karmes
ter kabátját.

- Ne, még ne l . . . elóször én beszélok l Vagy

o^o.]l].)

lát leg_yen, ho . . . - _bagyta rá gyorsan, mikor ugy
látta_, Fog_y " muzsíkusokai- már nóm lehot othailgÖÍ-
tatni. Ámdo a karmestor közben már lointetto a zöno-
kart. Ebból aztálaz lott, hogy a muzsikusok fele abban-
lagyta a játé}ot, a másik folo azonban tovább huzta,
do ogészon kiosott a taktusból.

- No hagyjátok abba, no hagyjátok abba ! .:
sugta szinto kiabálva Jancsi. Minthog} ázonban a zeno
mégis .g11 6llallgqtott, hirtolen elhatározással ogyet
köszörü|t a torkán. Eppen kinyitotta a száját, mikoi re-
csogni Lozdtok a bokiók. A iene szüntére, prograln§zo-
rüon mogjelent a Magyar Csorkészot. Azaz-csák jelent
volna mort a zenészok vélotlonül éppon az ó rejtekiolyo
elótt álltak és teljosen elzfuták az',itat.

Móg no, móg ne kozdd elt - intogotett Jancsi.
A szoroncsétlen Körösi Gyurka azonban cúk az utolsó
kót szót értetto meg és mivol az órsvozetójo azt mondta,
hogy ,kozdd el" závarában tüstént szaválni koztlett á
banda háta mögiil. Erro már kayarodás támadt. A zo-
nészok félro akartak állni, Jancsi visszafoló tuszkolta a
szellomot a bokorba. Ez azonban most már rémüIt ma-
kacssággal fujta tovább a monclókáját,

_ Jancsi mogdöbbenvo látta, hogy a Cserkészetnek
hiányzik a virág a kezéból. Eg a gzavaló is, egyro job-
ban akadozva Fözelodott ozekhez a végzeteá Örokűoz;

A mezök virága ime, eléd járúl,
Üdvözletet hozva a magyar határrúl . ..

Jancsi borohant a bokrok közé, ahol két csokor
is hevert egymás mellett. Felragadta az ogyikot és ész
nélkül rohant vissza a szellom feló. Do móg volt irva,
hogy a keserüség poharát fonékig üritso: szembokerül-
vén a táboúizzol, káprhr,ő szommel nekifutott a diadal-
kapunak. Egy roppanás .. . és Jancsi, hanyatló dicső.
ségének utolsó romjai maguk alá tomotték a boldog-
talan vezórt.

A kudarcot csak a parancsnok úr nregértó, jóságos
nrosolygása enyhitette. 

***
Jancsi lofokvéskor sokáig elnézto a mogfogyat-

kozott cípőzsinórt.

- Hát oz volt mindonnok az oka? Ez a lényeg-
tolen apróság totto tönkro minden fényos torvomoÍ. . .

és máskor?...
Egyszerro, nem tudni, miért, szomonian éz §zere-

tottel nézott Laky_ BéIa üres fekvóhelyéro a magáé
mellett és gyongédon mogsimogatta a barátja vánko§át.

Harangi László.

r*t



Vidovszly [ílnán,szerkesztőnk szabad-
sága alatt a. Magyar Cserkés2t Kosch
Béla gazd,. titkár szerkeszti.

Az íl szé[estehérvári pürpölt. Shv.oy Lajos
püspök urat ünnepélyes. keretek között
Özeátelte fel a Bazititiábán órsenigo Ceasare
érsek, pápai nuncius. Az új megyéspüspök
székhe[yére, Székesfehérvár ősi,koronázó
városába napv diszkisérettel érkezett. Bu-
dapesti taníTÚányai és tisztelöi mintegy
1400-an kisérték el új otthonába. A püs-
pök urat az állomáson a Város vezetösége
fogadta fényes külsöségek között s a város
diszhintóián, cserkészek sorfala között

"Ónuit 
iie "a -székesegyházba, 

alroi dr.
Halász Pál ünnepi §zt. misét pontifikált.
A Magyar Cserkészszövetséget Witz Béla
orsz. elhök és Kosch Béla titkár képviselték.

Egy. szivvel, egy léiekkel i<erltit< a
Szenflélek Uristent, hogy különös kegyel-
mével és áldásával kisérje a cserkészjel-
vényes püspököt új munkakörében. Mi
többiek, apró szürke cserkésznrunkások,
pedig igérjük, hogy százszorosan meg fog-
luk becsülni a cserkészjelvényünket, arne-
iyiket ilyen megtiszteltetésben részesített
és erre a magas helyre is magával vitte.

Márton lraios, a mi , kedves festömüvé-
szünk kint .jár Kopenhágában. A stock-
holmi nagytáborba induló csapattal ment
ki, részt vett a Svéd Nagytáboron s most
a Kopenhágai vizi Jamboreen szerez uiabb
barátokat a magyar cserkészeknek közis-
mert müvészetével. Hogy milyen jó pro-
paganda volt az ö tehetsége és tudása a
magyar üuynek azt csak az tudja érté,
kelni, aki ismeri az északi népek müvé-
szet szeretetét. Allandóan hatalmas ent-
bergyürü vette körül dolgozó müvészün-
ket s alig gyózött eleget tenni a sok meg-
rendelésneit. Ha a külföldön ennyire elis-
merik öt, mennyivel büszkébbeknek kell
lennünk nekünk őrá s mennyivel több
megértéssel kell őt támogatnunk nehéz
munkájában,

Esztergon város hatósága az alábbiak
közlésére kért fel bennünket:

,A város tulajdonát képező - s ö
Barátkuti Vadásztársaságnak bérbeadott -barátkuti, vaskápui, továbbá a pilisszent-
léleki uttól jobbra esö Macskás, Fekete-
hegy nevü erdőiben a kirándulók (cserké-
szek, turisták) átvonulását a vadásztársa-
sággal kötött szerzödésében is biztositotta.
Ezze| szemben az az óhajtása, bogy az
átvonulók az erdőrendészeti intézkedések
szem előtt tartásával ott a legnagyobb
rendben és csendben tartózkodjanak, §ze-
meteléstöl, tüzrakástól és dcihányzástól
tartsák vissza magukat s különösen - a
cserkészeket illetőleg - trombitaszóval ne
vonuljanak végig. Az utakról ._ a fiatalo-
sok védelme céljából - soha le ne térje-
nek sem gombázásért, sem , virágszedés
végett, ez csakis az utak nrentén v.n
megengedve. Nem emel kifogást a ható-
ság az ellen sem, ha nem jelzett, vagy
használaton kivüli utakon is járnak, de
mindenkor tartsák szem, előtt a fenti óhaj-
tásokat, nehogy kénytelen legyen az áliá-
rást más erdőbirtokosok példája után
megtiltani."

f,fflüsyl hirelr. A megszátlott területek
magyar csapatairól állandóan hoz hirt a
posta. Hála a jó Istennek erős, eleven
élet folyik ott is. Legutóbb a szabadkai
cserkésiekröl hallottunk. Az 1. sz. Zrinyi
Miklós raj jul. {-17. között a Szabadka
közelében fekvó Radonováci erdőben ütöt-
tek tábort. A 20 íiuból álló csapat a tá-
bort mindvégig a légjobb hangulatban töl-
tötte s most a tábor tapasztalatait íogják
íelhasználni, hogy a csapatot megfelelóen
reorganizálhassák. A táborozás alatt kitü-
nően sikerült ünnepélyt is rendeztek.
Nagy sikerrel adták elő a Tüskedoktort és
a Bakony haranriáját. Ugyancsak ekkor
tüntették- ki a "Vén 

Mennydörgőt" is, egy
hatalmas ..tölgyfagallyal jó cserkész mun-
kájáért. Orülünk, hogy ilyen vidámak is
tudnak lenni ezek a kontoly fiuk,

cserkészeint a dániai nemzetközi vizi-_
cserkészösszejövetelen nagyszerüen érzik
magukat. Az észtergomi Hollók és a buda-
pesti BKG. csapat összesen 47 cserkésszei
van kint dr. Mattyasovszky Kassián és dr.
tsátori József veietése ajatt. Velük van
dr. Molnár Frigyes és Márton Lajos
,,qnaestro", aki az egész tábor kedvénce.
Erkezésük napján reggel 6,órakor zenés

focadtatásban volt részük. A táborba ér-
keZve, hathatóSan Segítettek dán testvéreik-
nek a tábor, íelépítésében, mivel akkor,
a mesnvitás elött més nem voltak kint
megfc-leiő számban irendezők. A meg-
nyiiást Knud királyi herceg végezte,_ aki a
táborban is lakik.- Egyelöre csak két ver-
seny volt, melyek kőzli'l az elsö segély-
nvuitásbán a Hollók elsök lettek. F. hó
3--án a svéd Helsingborg városa látta ven-
dégül az egész tábÖrt, Ütána a gvéd trón-
orókös és- neie foeadta óket sofienroi
kastélyukban. Részle"tes beszámoló a kö-
vetkezö számban.

VIII. KERüLET,
A 853. szánu Gselkészc§apat ünnepélye.

A 853. sz. kecskenléti iparostanonccsapat
jól sikerült kerti íinnepéll,t rendezett junius
l5-én, amelyen a büifet kitünő nyalánk-
ságait és ételeit készitették el a fiúk s az
ezt nregelőző előadást cserkészvonatkozású
szindarabokkal és versekkel tarkitották.

Tiszti igazolások. Jochs József,tisztet a
1l8. sz. csapathoz és Turchányi István s -
tisztet a kunszentmártoni 851. sz. csapat-
hoz igazo|ta a kerület.

Táborozásol. A 853. sz. kecskernéti ipa-
rostanohciskolai csapat első önálló tábo-
rozáson vett részt Tiszaughon 14 taggal.
A folylonosan erősödő kis csapat tagjaira
felemelö hatással volt ez,a táborozás, meiy
a szürke, dologgal telitett életükben egy
fordulópontot és igen emlékezetes idót
jelentett.- A 97-es Ezüstsirály csapat, julius , első
felében a kecskeméti csapatok Mekkájá-
ban, az ókécskei Tiszaparton tartotta tábo-
rozását. A község lakosainak igazi magya-
fos vendégszeretetét ünnepélyes tábor-
tüzekkel honorálták a vidám fiuk.

A kecskenéti 1l8. sz. ,,Turán' c§. c§apat
táDorozása. A piarista fógimnázium csapáta
közvetlen az iskolaév befejezte után, junius
30-án indult el 3 hetes-nagytáborozásra
Pula és Nagyvázsony közötti erdórenge-

tegbe. Nagy elhatározás telitette a fiúkat,
egy fokkal jobbnak kell lenni, mert a tábor
csak puszta időtöltés és nyaralás, mely
semmi igaz értékkel nem bir. Eppen ezéit
a 700 éves templom és apácakolostor
romjai tövében reggelenkint imával és
külön jó szándékkal fogtak a munkához
és imával fejezték azt be. Csobogó s viz-
esésekkel tarkított patak övezte a tábort,
mely a tábortüzekre és elöadásra várta a
közönséget, mely 300-on felül kereste fel
a vidám cserkészeket egy délután.

A szokásos tábori életen kiviil, amely
a próbázásokat és hadijátékokat ölelle fel,
több kirándulást tettek. Egy napos kirán-
dulás keretében voltak a Bakony utolsó
vulkanikus hegyén. a 60l m. magas Kab
hegyen, ahonnan a csapat kisebbik része
Kislődre ment, hogy az ottani edénygyárat
megtekintse. Más alkalommal szintén egy
napos turát rendeztek Tihany és Balaton-
füred hirességeinek a megtekintésére. A
kisebb portyázások után julius l8-án a
falubeliektől szentmisén énekükkel bucsuz-
tak el és vendégszeretetüket élvezték e

Julius 19-én tábort bontottak és 3 napos
mo,zgótábort rendezlek. A mozgótábor ke-
retében eljutottak Hévizre, majd Keszt-
helyen a vitotlázás gyönyöreinek hódoltali.
Innen Szigligetre s azután Kisfaludy S.
présházának megtekintésére felkapaszkod-
tak a Badac§onyra. Utközben meglátogat-
ták a györi 42-esek táborát Révfülöpön és
az Ezermesterekéí Zánkán Majd 22-én
tludapesten fél napig tartózkodva, esíe
fél t0 órakor megérkeztek Kecskemétre,
ahol az intézet udvarán az igazgató úr
átvette a csapat tagjait a parancsnohtól
és ünnepélyes lefujás és kis emlékezés
után a csapat tábort Qo4tott véglegesen.

Jaj...!
Jártomban, keltemben 1udjátok, mit

láttam ?
Olyan öregcserkész! 4ki ,a vonaton

komótosan e!nézte, hogy nálánál gyöngéb-
bek a c§omagjukkal kinlódnak. Aztán fel-
rakta mind a két lábát a szemközti ülésre

- s mikor egy hölgy (aki előbb is ott ült)
kényes ruhájában visszatelepedett, világért
sem figyelmeztette volna.

Az uzsonhapápirját előkelő gesztussal
kivágta az ablakon, hadd örüljön neki a
bakter.

Egyszqr meg elmentem egy elhagyott
táborhely mellett: hihetetlen piszok, papir-
és kartonszemét mindenfelé (pedig forgal-
mas út mentén feküdt l).

Hej, Nagy Főnök, hej, Lángoló Száj !

nem sajog a szivetek ?
Jáj, fiúk, így nem lehet ! Tudom, hogy

ez kivétel, de hány ember itél ocrimine
ab uno ?" egynek a hibáiából l

Legyetek résen, fiúk, vagy ne viseljétek
az atanyos liliomot ! Hiszen millió cserkész
és sok lelkes vezetö becsülete vész el így
bennetek ? ! Rossz mrij.

A, azetkzsztégétl ícle!őa t

vIDo,vszKY KÁLMÁN.
A k7r,őágétl fctclőg:

D., zsEMBE]RY GYULA.
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztöség és kiadóhivatal :

Budapest, V., Hajnal utca 6. szám
'(Cserkészház).' '

Megielenik minden hó l-én és 15-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája
Budapest, Akác{a u. 13. Telefon :, J. 406-20
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Rovatvezető: SCHMIDEG GYULA.

Minden§inel. Ruvatvezetőn§ Schmideg Gyula gépészmér,
nök a rádió-szaktanácsokat cserkésztársai számára ezután min-
,cten délután 4-6-ig tartja a ,,Saukra-Rádió laboratoriumbann,
Dohány-u. 2. sz. alatt,

.A. Strobodyne,
A rádiótechnika óriás lépésekkel siet a tökélete-

sodés felé. Jelenleg ez a sietsóg abban nyilvánul, hogy
rninden meglévő géphoz két-három lámpát hozzáadnak.
Jolenleg a nagy gépek korszakát éljük. Egyik 8lámpás
,lrtán a másik 16 lámpásat találják fol. Jobb anyagi
viszorryoknak örvendó amerikai milliárdos nomsokára
különvonaton hordja magával kis 30 lánpás neutro§uper,
grimbus kapcsolásu gépét,

Es hiába, az amatőr is halacl a korral Kezdetben
volt a detektor, Azutárr jOtt egy lámpa. Utána 3, azatáa
,6, azután B, utána fizikai csőd, végül szellemi csőd.
Koronája a Lipótmezó. Es becsületszóval fogadom, hog!
nem nyulok többet a rádióhoz. Másnap este 4-tól éjféli 3 ig
azonban feloldja rnagát a fogadalom alól. Majd ,,Vissza
a természothez" cimü üdvrivalgással felfedezi, hogy
logtisztább a detektoros vétel. Másnap azonban véletle-
nül kozébe kerül a Honolulrri Rádió Amatór-Hirharsona
logfrissebb száma, molynek "Kit, mi, midőn, hol?" ro,
vatában a Nyassa-Országi adóállomás ilrótnéIküli fó-
szakértójo a ,,Kis kiváncsi Tokiói AmatórnéI" 19 lám-
pá§ nagytoljesitményü vovógépot ajánl. ,Na még ezt

FR LCDI@
készülékek és alkatrészek

a legiobb minőségben és legolcsóbban.
Képes fuiegyzéh és kapcsolási vázlaíok íngyen,

Barta és Társa
villanyfelszerelési és rádiocikkek nagykereskedése

Budapest,V[. Podmaniczky-u 39. (Csongery u. sarok)
Telefon: T. 149_49.

oRIGN-ECHo
Uj speciális ellenáIlás erösitó csö

3'30/o áthatással.

Minden cs6höz igmertetéa mellékelve.

kipróbálom", mondja barátunk és nekilát, hogy ogyhij-
ján husz lámpás gépéról másfél évi kitartó munka után
megállapithassa, hogy Budapestet magas antennával
utánakapcsolt négylámpás orósitóvol még a Dunántulon
is türhető erós kagylóvétollel veszi.

D9ha1, ha Ámerika ugy nekiszalad a nagy gépok-
nek, csináljunk mi is egyet, de csak 8 lámpásat,-ami
azután ténylog kieiégiti majd a legkényesobb cserkészi
igényeket is.

Erre két okból lesz szükség.
Egyrészt az egész Európa minden valanit jelentó

állomását türhetó hangeróvel lehozza, másrészt, ha Pesten
a nagy adó megindul, kis gép nem tud többé lrülföldet
venni Budapest müködéso alatt,

Á Strobodyne Amerika ez évi szenzációja. Felfe.
dezóje Chrétíen franoia mérnök, akítől Lacault az ultra-
dyne hires feltalálója vásárolta mog drága pénzen. Á
gép Párisban 30 cm. oldalhosszu korettel Senoctedy
állomást Amerikából hangszóróval v,ette. 2500 km. kör.
zotben minden adót felfogott.

Lényegében az Ultiadinhez hasonlit, az ultradin
át is alakitható Strobodynné, csak más tekercsek kol-
lenek bole.

_ Fllguezése_egy benne alkalmazott uj elv fizikai
hasonlatából ered.

Ez a Strobosiop.
A §trobosoop fizikai müszor, melyet_ az elektró-

technikában már rég alkalmaznak. Lényege a követkozó:
Közös fémtengelyre két egyforma nagyságu fém-

tárcsái er&itünk. A tárcsákon körcikk vagy háromszög
alaku kivágá§ van, melyok teljesen egyformák. A tár-
csák mögött fényforrást holyezünk el, mondjuk villany-
lámpát, amely a tárcsákra helyezett elektromos kontak-
tus utján gyullad fel. Ha a két tárcsát egyforma sebes-
séggel mozgatjuk a két háromszögü nyilás fedi egymást,
a tárcsák egyszelre zfuják a kontaktust és a lámpa a
toljes háromszöget világitja át. Ha most az egyik tár-

Ygteg
Ui íypusu,

nagy leliesiíményü
héí és háromrácsos

ilI

csövek.

Legiobb szaklap a MAGYAR l

,',
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csát gyor§abban forgatjuk, akkor azt látjuk, hogy a
háromszög képo mindig kisebb és kisebb lesz, mig vé,
gül oltünik. Majd ujra látható lesz, nagyobbodik, nő,
mint a holrl és végül teljesen látszik. Ez a tünemény
periódusosan mindig ujra meg ujra ismétlőclik ós pedig

annál gyorsabban, minél gyorsabban forog egyik tárg§&
a másikhoz képost.

Ezt a tünoményt igon érdekesen állithatjuk eIó
Goissler-csóvol.

(Folyt atjuk,)

Az összes munkatdrsaknak ezuton is
szeíetettel köszönöm segitö munkdlkodrisu-
kat, Kérem őket, hogy cilljanak toutibbra
is ilyen buzgalommal a Magyar Cserkész
mellett.

f,isnadár, §zegod. Azt kérted, hogy ezt
a ,,ver§nek ..csufolt irást" olvassam el.
Megtettem ! Onkritikádhoz sokat nem aka-
rok hozzátenni. Ne csüggedj és tanulj,
főIeg olvassál sokat. - Czeiner G. Dugó
Janika nagyon köszöni hangulatos levele-
ilet, még az ő örökké vig ábrázata is el-
komolyodott egy pillanatra, mikor olvasta.
A beküldött dolgozatot nagy élvezettel ol-
vastam. Egy kidolgozott, mély lélek gon_
dolatai ezer. Nem a mi íiatal olvasó gár-
dánknak való. Több eseményt a novel-
lákba, élénkebb, fordulatosabb gondolat-
menetet. üdv. - T-i P-l. A külíöldi ulról
szóló cikket kihagytam, mert ugyis tulso-
kat logIalkozott már vele a közvélemény.
Fáradozásodat köszönöm. A liuk hazatér-
tek s szeretettel üdvözölnek. - H. Á. Iron-
ilon. Leveledet köszönöm. Több közérdekü
eseményt:' lel|emző, érdekes eseteket pró-
bálj nregJátni és megirni, Leveledet a leg-
közelebbi számok egyikében kivonatosan
közölni fogjuk. Képviseld méltón ott távol
is a magyar cserkészetet. - Cserlészlélel,
2l8. Szittya. A gondolat értékes, a forma
még kiforratlan gyelqe. Próbálkozz talán
prózával. - Irulu Olensége. Orülök, hogy

jól érzed magad, pihenj sokat. Ha haza-
jöttél, igéretedhez hiven várlak. - Jóbará-
tainknü hálásan köszönjük a táborokból
küldött üdvözleteket. Annyian gondoltak
ránk, hogy külön-külön megköszönni nem
tudjuk, azért csak ezuton kivánunk min-
denkinek további szfp nyarat és kellemes
pihenést. - Ilr. B. 0. Joci cseresznyéje ki
van szedve; de nem tudtuk sehova sem
beleiIleszteni. A legközelebbi számban jön.

- 82, Zrilyt, §zeged. ,,Távol . . .' Hát bi-
zony elég tavol van ez a veís attó|, hogy
leközöljük. Dugó Janika itt kotorászott az
irásaim között és megtalálta a versedet
s azóta állandóan e két sort szavalja:

,Rózsás élet virul
Mámoros szaggal."

Nagyon tetszik nelti, csak azt nem tudja,
hogy mit jelent e két sor s kér, hogy mi-
elóbb magyarázd meg.

gyermekeknél nagyjelentöségüés szük--
séges.

Gyermekeknek legalribb napi I liter
tejel kell inniok, hogy fejlödésük megfelelö,
legyen. Téves az a nézet, mely a tejet
csak a gyermekkorban tekinti fontos táp-
láló anyagnak. a későbbi korban, az ifiu-
korban is kedvezö hatással van a tej a.

§zervezetre, ami iobb egészségben, fejlett-
ségben, ellenállóképességben és erőben
nyilvánul. oTejesországokban végzett meg-
figyelések szerint: dolgozó íelnőtteknél
napi 1 liter az a mennyiség, amely a szük-
ségtetnek megfelel s egyben a napi ener-
giaszüségletnek is kb. egy negyed részét
fedezi.

A tejnek nagy jelentőségét felismerve
Amerikában a nagyobb tejivás érdekében
kiterjedt prop4gandát inditottak, különösen"
a szülők kőzt s az iskolákban.

Tekintve a magyaí nép helytelen táp--
lá|kozását és ennek §zomoru következmé-
nyeit, a tejfogyasztást náiunk is emelni
kell és mindennapos étrendünkben a tej-
nek íontos szerepet kell biztositanunk. E"
meggyőzödésnek a köztudaton át kelt
mennie, nert fontos állami érdek, életerós,,
egészséges, ellenálló és munkabiró nem-
zedék nevelése követeli, hogy a ma-
gyarsdg ismét ,,tejivóvti" vtiljék és ősei
táplálékát az eddiginél jobban megbecsülje.-

(A Term. Tud. közl. aiapján.},

^A, tej jelentősége
táplálkozásban.

(Folytatás és vége.)

A tejet a legtöbb ember szereti. Érde-
kes, hogy a nagyon hideg tej álta|ában
kedveltebb, mint a forralt s különösen a
gyermekek, ta!án ösztönszerien, sokkal
szivesebben isszák a nyers tejet; mint a
{orraltat.

g, ,,1u-lfz l. napi fejadag, amely a vi-
lág legtöbb népénél ma álta|ános, kevés
és fokozása egé§z napfa kellően elosztva
és fokozatos szoktatással, különösen a

Ui ny v e i n h:hö
Temesí: Cserkészhönyv lll. hiad.

U. a. köíve 2.60, diszhöfésben
Dr. Spílenbeig: A magyar cserhész

Daloskönyve lll. hiad.
Ezfrilich-lfi. Zsembery : üeladá§
Eándor: A haíh. cserkész imái

U. a. hemény vászonköíésben

2,- Bánlahy-Eztrilich-Hesz: aáíékoskönyvll. h. r.2G,
3.- Eíh-Zsembery:

Nemzeti Nagyíábori Emléhkönyv 2,4O,
|.20 Hunyady Erzsébeí: Cserhészíőzőkőny*l r.5ü

-.60 tlarangi Lász|ő: Robínzon unohái 3.-
-.80 Maior: Cserhészőrsvezeíők hönyve
t,60 lll. hiadás 2.2G

A Gazdasági tlivaíal |ilmkölcsönzései,
Az alábbi kölcsöndíiah csak egyszeri iáí-

szásta érfendőh, Budapesíen áívévg Amelyik
csapaí posíai szállítást kiván, úgy a hölcsön-
díiakhoz hozzáiőn a posíai szállítás és bizfo-
sííás díía is, ami cca 5-8 pengö.

í. Cserhészídill
2. ííamboree 1924 (Dánia)
3. ilamboree 1925 (l. herüleíi)
4. Pisía §ólyom lesz
5. Nemzeíi Cserkész Nagy(ábor

í87 méter 4,50 p
750 méíer 

'8,- 
P

440 méíells,_ P
400 méíer 9,60 tr

í400 méíer 40,_ P

H ib áha í el herül ni ffi ilf, il{5"'"ffj;'fl: í",f;;Hí ti3íiáJ
kiadóhivaía|a íiszíeletíel héri ezétí í. e|őíizeíőit, hogy amennyiben a cím-
zésben, melyet a legmodernebb Adréma címírógéppel végzünh, a leg.
csehélyebb hiba előfordulna, ezí rövídesen hözöliék, nehogy e§eíleg hibá.

san írí címzéssel hüldiük íovábbra is lapunkaí.

W.
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I. Könyvek;
CSERKÉSZPRÓSÁX:

Temesil Crerkészkönyy III. kiadás ___

ügyanaz kötve 2.60, diszkötésben
Sztrilich- Mócsy : Cserkészsegítségnyújtós kiskótéja
Dr. Fodor : Magyarország íöldrajza-_-
Sztrilidt-Mócsy; Tóbori munkók (II. k.)
Buczkó : Törvénymagyatízat
Cerö : Térképismefot -__

hlóuy-Jasdtik: Csatkészíizika és kémia (II. k.)
Dr. Spilenberg: A magyar cserkész

daloskönyve III. kiadás
A KÜLÖNPRÓBÁK:

p- olasz péter z Ezetmostet
Sztriliú-Ransdtburg : Az etdők ezermesteto
Sztrilich-iíj, Zsembery : Jeladás
Kosztka; A könyvkötés ---
Dr. Borsiczky., A kerékpároz6s szabályai
Findczy; Síolés -_-
s;;;éőLH;iii, §i.p*t

JELLEMFEJLESZTÓK :

Peúgó
o

3.-
0.B0
0,40
0.80
0.80
0,24
0,32

t.l0

0.66
1,20
0.60
1,80
0.60
0,Bt
l.-

0.60
e,80
4._
4.60
4.-
4.60
4.-

4.ó0
4._
4.ó0
2,80
l,ó0
o.

1.80
0.80
1.60

1.20
2,_
2,-
2,40
0.16
2.40
1.70
0,16
090
9._
1.60

0.40
0,80
0.80

0,16
9,24
o.24
0,16
0.40
0,40
0.40
0.ó0
0.B0
0.16

0.96
2.24
1.60
1.ó0
1.16
1.-
1._

Prohászka broviárium --_
roiÁiet Az élet múvészeö

S ík- Schütz : Imádságoskönyv
Dr. Tóth 7i : Dohányzol ?

Sdndor: A kath. cserkész
Ugyanaz komény vászonkötés

GYAKORLATI eSERKIÍSZÉLET :

1.60
4.10
6.-

4.ó0
4._

No igyál l ___

a tiJá.férfiuság, fÚ;u"-_: _:- ::: :-_
Ugyanaz, amatőrkötésben __-

A múvolt ifjú ___

U gy aaaz amatórkötósben
A jeltemes iíjú
Ugyan9z amatőrkötésbe
A vallásos ífjú, I. kötet, füzve
Ugyanaz, amatőrkötésben ---
A vallásos ifjú, U. kötot, füzve
\Jgyanaz,amatórkötésben _-_

Dr. Sdtütz: Keresztény erkölcstan --_
Dr. Szöts: Kotesztyén erkölcstan
Dr. Viktor: A szentok szentjében --_
Marcell l Erkölcstan _

imát

Játékoskönyv II. kiadás
Nagy Főnök: Indián iskola

ú , Indián önvédelem
, D Vad,ószösvényen

Zsembery Gyula: Evezés -__

Strömpl : Térképolvasás
Temesi : Kopenhágai Jamboreo, 1924.
Nagytóbori zsebkönyv-__
Sik-Zsembery: N. N. T. Emlékkönyv.__
Csörgey-Szilddy : Környékünk állatvilága
K.l'ss: Táborozás (II. k.)
Oveges: Időjóslás és időmoghatározás ___

Szemere: Gombáskönyv _
Eunyadi 8. : Cserkészfözóhönyv

KÖLTEMÉNYEK IÍS SZINDARABOK :

Radvdnyiz Vigan fíúk, cserkészfiúk ___

Skorka: Kék ég alatt (versok)___ ___

Koszter Atya: Cserkésztóbor szinpada ___

Erczbruckcrz Erdő mollott nem jó lakni (csor_
készvigsáték 1 folvonásban) __:

Haranghy: A két arabus (vigjáték) __

Haranghy: A modorn csorkésztábor (bohózatl folv.)
Koszter áíya: Csillagszemü fiuk
fandikl Diákszinpad ___

Vidóm jelonotok -__
Radvdnyi: Golencei íényjelok ___

Apátlan szétolyek ___

Karcsi nagyon beteg
Koszter Atya: Matciék 3 kivánsóga---

CSERKÉSZREGÉNYEK És Br.sBsz]ilÉsnx:
Dr, Farkas Gy.; Hadak útján___
,, ,, ,, Forrongó lolkek

Gyökössy: A Palotai cserkészok__-
Táboroznak a palotai cserkészek ---

Dr. Farkas Gyula: TáborÍűz ;úzea
Dr. Zsembery: Fertó-Balatoni utunk

Ezor kilométer hazai vizeken --_

1.20
1.20
2.00

il }íaggar Cserltá§z§züyelsóg Gazüasági lfivalalánah átiegyzáhe.
Radvrinyi K. : Napsugár lovonték 1.12Hazaf,o|é 8.!0
Csaba I. dr.., Hasad .a hajnal . ,. ___ 8._
Harangt: Robinson unokól 8._

Csak o könyvnél5 példónynól ?Oofo,10 pld.330/9 ongodmény.
vEzETÓl KöNYVEK:

Slk; Voz_otók Könyvo (lI. k.)
Majorz Orevezetók könyve III. kiadás .__

Cserkésztiszt (A 90. Szik. kiadásában)
Baden-Powelll Der Pfadfinder

SZABÁLYZATOK:
A Magyar Cserkészszövotség alapszabályai
A M. Cs. Sz. szgtvazési szabá|yzata
szervezési utasitás
Szövetségi, kerülgti és csapat ügy. rend --_
Kiképzési szabályzat ---
Ruházati szabáiyzat

Fischer-fanson: Angol nyelvkönyv 8,ö0
Benedek B. : A megyori rivatagig --_ 8'40
Mtirton L,: Dániai Jamboree-album-_- ó'60
Borsiczky: Csősz-__ 0'4{l
Bódy z Magyat z6szló, cimgr stb. 0,96
Walter: Gaudoamus I. köt. 8,80, lI. 4'20, III. 6'-

a három kötot kötve tokban 16.-
Cserkésznaptát az 1926, évre --_ 0'80
L.ipthay: Főzési receptok ___ 0'08
Arky: Cserkészjáíék ___ 1,20
Mi törvényünk (törvénymagyarázat)___ 0'80
Csorkésznapló 0'{8
Laci bticsi meséi. Backó khá|yli 4'00
A_ diszjolvény toirása (III. kerülot)
Gróf Teleki Pril: Fől,},reizi évkönvvGróf Ptíll Főldrajzi évkönyv 8.60

0.80

890
8.20
8.20
8.-

0,20
0,24
0.40
0,8B
0.16
0,0g
0.14
0,24
0.08

A Mrgyar Cserkész régi évfolyamai számonként 0.16
A Magyar Csertész 7926, éví számai ,, 0.94
A Magyar Cserkész öt nagytábori száma együtt 1.60
Vozotók Lapja régi évf. számonkéot 0.40
Táviró müszerismeret ___ 0.80
Mi lapunk 0.ó0
Nagytábori emlékalbum 1.20

n prospoktus 0.E0
. íényképek 0.40

Níárton lev. tap ___ 0.08
G_ombás levolozőlapsorozat (25 Lap)___ 6.-
,,Légy résen" plakát nagy 0 80
Ugyanaz kicsi __. 0.20
M. Cs. Bekötési tábla !éLvászon 1.60
Ügyanaz egészvászon ___ 2.t0
,,Huj, huj, ha;ró" cserk. játék _-_ 4.-
Csorkészinduló kotta 0.08
Csiki_féto budapesti fényképek darabonként 0.20

U. a. 13x18 cm betámázható nagysógban __- 0.80

II. Hlvatalos nyorntatványoL s

Csapatigazolási kérolom
Jglentkezési lap (cserkészeknek)
Törzslap
I;II. osztályu különpróba bizonyitvány_-- -__
Orsvezetői, s...őtsvezetói és rajvozotói igazolvány
f.vl Jolentesl urlap
Havi járulékkönyvecske
Csorkészigazolvány ürlap --_
Tiszti., segédtiszti., öregcserkészigazolvány üriap
Csapattörzslap kerületok tészéte ---
Nagytábori plakát
Mi törvényünk (falra) ___

Kiscserkésziga zolv ány _ _ _

III. Tétképek és kalalrzokt
A, Magyaf Térképészeti lotézot és a Turistasóg és Átpinizmus tiadÁ
sában megjelont összos térképek és utikatauzok szintén kaphatók

0,06
0.08
0,08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.16

Budapest részletes kalauza

0.80
0.24
0.r0

o,

4._
8.-
1._
1.60
0.60

Budapost Dunajobbparti környéko
, Dunabalpnrti

Sopron, P8e1, Szogod, Tíhany kalauza egyenként
Sopron 2 térképpct; Pécs __-
pannonhalma

Fráter ós Tár§8, BBd.p€st.
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I. Könyvek r
CSERKÉSZPRÓBÁK:

Temesi: Crerkészkönyv III. kiadás ___

ügyanaz kötve 2.60, diszkötésbon
S?trilich- Mócsy : Cserkészsegítségnyújtás kiskátéja
Dr. Fodor z Magyatotszág íőldtajza---
,Sztrilidt-Mócsl., Tóboíi munkók (II. k,)
Buczkó : Tötvénymagy ar ázat
Gerö : Térképismoret _--
IvIócsy-fasúlÉ: Cserkészfizika és kémia (II. k.)
Dr. Spilenberg l Á magyar c§erké§z

daloskönyve III, kiadás

Pengó
o
B.-
0.80
0,40
0,80
0,80
a.24
0,s2

1.10

0.66
1.20
0.60
1,20
0,60
0,8E
I.-
r.60
4.r0
ó._

4.ó0
4._
4.60
4.-
4.ó0
4._
4.60

2.80
t.ó0
o.

1.30
0.80
1.60

1.80
,._
2,-
2.40
0.16
2.40
1,?0
0,16
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9._
1.60

0.16
o.24
0.24
0.16
0.40
0.40
0.40

1.60
1.ó0
1.16
1.-
1._

e Kür,öNpnógÁx:
P. Olasz Péter: Ezetmaster

Prohászka broviátium _--
Foerster : Az élat művészeü

S tk- S chütz : Imádságoskönyv
Dr. Tóth ti : Dohányzol ?

No igyál l _-_

Sztriliú*Ransúburg : Az atdők ozormestote
Sztrilich-iíj, Zsembery : Jeladás
Rosztka: A könyvkötés
Dr. Borsiczky., A kerékpározás szabályai
Findczy; Siolés -__

Serényi-HeJti : Sisport
JELLEMFEJLESZTÓK :

A tiszta férfiuság, íúzve -.
U gyanaz, amatórkötésben
A művolt ifjú _-_

U gyanaz gmatórkótésben
A jetlemes ifjú
Ugyanaz amatőrkötésben
Á'.Íuttá.o" iri,n, I. tátui, tti"uu-
ügyanaz,amatőrkötésben ---

ügyanazramat6rkö,tésben __-

Dr. Sdtütz: Keresztény erkölcstao -_-
Dr. Szóts: Keresztyén etkölcstan
Dr, Viktor: A szentok szentjébon ___

Marcell: ErköIcstan _
Sdndor: A kath. c§erké§z lmái
Ugyanaz komény vászonkötés

GYAKORLATI CSERKÉSZÉLET :
Játékoshönyv II. kiadás
Nagy Fönök: Indián iskola

Indián önvédolem

0.60
g,80
4._

4,_
4.ó0

1.20
1.20
2.00

0]40
0,80
0.80

Nagytábori zsebkönyv-__
Sik_Zsembery: N. N. T. EmlékkÖnvv.__
C sörgey - Szilddy l Körny ékünk állatviÉgá

Oveges: Idójóslás és idómoghatátozás ___
Szemere: Gombáskönyv _
Eunyadi E. : Cserkészíőzőkőnyv

KÖLTEMÉNYEK ÉS SZINDARABOK :

Radvdnyi: Vigan ííúk, csorkészfiúk ___

Skorka: Kék ég alatt (vetsek)___ ___

Koszter Atya: Csorkésztábor szinpada ___

Erubru&er z Etdő mollott nem jó lakni (csor-
készvígjáték t folvonásban) _j

Haranghy: A két arabus (vigjáték)
!_ararysh!, A mod_ern cserkésztóbor (bohózatt felv.)
Koszter Áíyc: Csillagszomü fiuk ___

fandik : Diákszinpad ___

Vidám jolenotok _-_

Radvdnyi: Golencei fényjelok ___

Apátlan székolyek ___

Karcsi nagyon beteg
Koszter Atya: Matciék 3 kivániága___

CSERKÉSZREGÉNYEK BS Bt SBSZÉLÉSBK:
Dr, Farkas Gy.; Hadak útján___
!, ,, ,, Forrongó lelkek

Gyökössyz A Palotai csetkészok___
Tóboroznak a palotai cserkészok ---Dr. Farkas Gyula: Táboiűz üzon

Dr. Zsembery: Fortő-Balatoni utunk
Ezor kilométer hazai vizeken ---

0,ó0
0.80
0.16

0.96
2,2{

il fiaggar Cserkó§zszövclság Gazüasági lfivalalánalt áriegyzóke.
Radvcinyi K.: Napsugár levEnték t|2Hazaío|é 8.20
Csaba I. dr.., Hasad a hajnat . .. ___ 8.-
Harangt: Roblnson unobái 3.-

Csak o könyvnél5 pétdónynól z}ofa,lO pld.3So/n engodmény.
VEZETÖI KÖNYVEK:

SZABÁLYZATOK:
A Magyat Cserkészszövetség alapszabályai
A M. Cs. Sz, szetvozési szabályzata
szervezési utasitás
S?övetségi, kerüloti és csapat ügy. rend _--
Kiképzési szabályzat ---
Ruházati szabályzat
K ülönpróbaszab íly zaí -- -
Cserkészbecsületbirósági szabáíy zat ---
Kiscserkészszabílyzat ---

MI KAPHATó MI'G:
ftscher-fanson: Angol nyelvkönyv 8.ó0
B__enedek_B.: A mogyori rivatagig _-- 2.40
Mtírton Z.: Dániai Jamboree.album__- ó.60
Borsiczky: Csősz__- 0.4{t
Bódy: Magyat zászló, cimor stb. 0.96
Walter: Gaudoamus 

'___ 
I. köt. t.80, lI. 4.20, il. ó.-

a három tötgt kötve tokban 16.-
Cserkésznaptát az L926. évre --_ 0'80
I.ipthay: Főzési receptek ___ 0'08
Arky; Csetkészjáték -___ 

1.2O
Mi töívényünk (tötvénymegyarázat).__ 0.S0Userkésznapló 0.48
Laci bricsi meséi: Buckó királyfi 1.00
A^diszjelvény loirása (III. kerütet) ___ 0.80
Gró_f Teleh Ptill, Földtajzi évkönyv 1.60
A !íysrar Cserkész régi évfolyamai számonként 0.16
A Magyar Csorkész 1926. évi szá,nai ,, 0.24
A Magyar Cserkész öt nagytóbori száma együtt 1.60
Vozetók Lapja régi évf, szánronként 0.40
Táviró müszerismeret --_ 0.80

Sik: Yoz_etők Könyvo (II. k.)
Major: Orsvezetók könyve III. kiadág _--
Cserkésztiszt (Á 90. Szik. kiadásában)

Mi törvényünk (falra) ___

Kiscsorkésziga zolrv ály _ _ _

320
8.90
8.20
8.-

0,20
0.24
0.40
0,8B
0.16
0,0s
0.14
o,24
0,08

. íényképek
lVíárton lev. lan
G_ombás 1evelozőlapsorozat (2ő |a,p) ---
,Jégy résen" plakát nagy
Uíyanaz kicsi __.

M. Cs. Bekötési tábla íélvászon

. íényképek 0.10
lVíárton lev. lap ___ 0.08
G_ombás 1evelozőlapsorozat (26 lap)--_ 6.-
,Jégy résen" plakát nagy 080Ügyanaz kicsi __. 0.20
M. Cs. Bekötési tábla íélvászon 1.ó0Ügyanaz egészvászon ___ 8.t0
.,Huj, huj, ha;rá'. cserk. játék ___ 4.-
Csorkészinduló kotta 0.08
Cs,,kj-féIo budapesti fényképek darabonként 0.20

U. a. l3x18 cm berám{zható nagyságban _-- 0.80

Mi lapunk 0.ó0
Nagytábori emlékalbum Lüa

n prospoktus 0.a0

lL }Ílvatalos nyomtatváayok,
Csapatigazolási kérolem
Jelentkezési lap (cserkészoknok) 0.06Törzslap 0.08
I_-II. osztályu különpróba bizonvitvánv_-- --_
Orsvozetői, s...őtsvezétói és rajvezotói Ígazo|vány
flvl lelentesl uflab
Havi'járulékkönyiecsto- ___ ___ :_. ::: ___
Csortészigazolvóny ürlap __-
Tiszti., sogédtiszti., öregcserkészigazolvánv üriarr
Csapattörzslap kerületok részérg - -_- -:-
Nagytóbori plakát

0,08
0.08
0.08
0,08
0.10
0.t6

0-80
0.24
0.10

IIL Tétképek és kalaazokt
A__Magyar Térképészeti Intézot és a Tudstaság és Atpinizmus kiadó
sában mogjolent összos térképok és utikalauiok szintén kaphatói

Budapest részlotes kalauza 8.-
Budapost Dunajobbparti környéke i|l_

, Dunabalparti . 8._
Sopron, Eger, Szeged, Tíhany kalauza ogvenként 1._
Sopron 2 térképpel; Pécs ___ ___ 

-:__ 
1.60Pannonhalma 0.60

ialti -

u9;:!1"E t 4t4

Frát€r ó8 Tár§a, Budape§t.


