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Azigazi cserkész AEG MIGNON irógéppel iria ielen-
téseit, közléseit, leveleit és összes irásbeli munká!át

1000 darab a csendfuség szolgálatában!

Gépünk előnyei:
l, Egyenletes, szép, azonnal látható irás
2. Nagy átütőképesség, valóságos házinyomda
3. Bárki azonnal tud rajta irni, nem kell hozzá gépiróiskola,

ezzel szemben irása szebb, mint a legtökéletesebb
amerikai irógépé

4, Elpusztithatatlan, massziv kivitel. Igy a költséges javitások
teljesen föloslegessé válnak

SztilOi aláirás alapján 30 napi próbára, minden kötelezettség
nélktil, teljesen dijmentesen megküldjük. Ellenszámlára is adluk-,

Szóljon szüleinek még ma és irjon

nEG uNIo IaZGyzRvIEEnlwo§srnGI R.-T.
Ipógép-osztűIya

Budapestr 9r. flndnűssy-ut 29. szdm

8sgrkústtászlúk
égyszerü és diszes kivite!ben
rnin<len nagyságba.n jutányosarr a.z

Ec cL ESl A
EliYHfutíüWszntt És frnurunEnbDtl

RÉ§uuÉllyTán§R§f,nnfrt
Budapest lU. Uáci-u 59
Telef on: Józseí 401-24

Miníáí, höltsÉgugíúsí ltÉszsÉggll ltülüünlt

ényRépészeíi
uidonsdgoft-

urnvnus ftzsEF
Bud,apest9 U. fr,ep. Sütő-utcü 2. §z.

,Deük Fenenc lőn saook

Telefont 7.2o.8-76

cserkészvonatkozásu
,IILISEI1

lrölcsön ltaphatóll
a Cserkészszöygt§ég Galdasági llintalában

crnf-ként 1 fillér kölcsöndij ellerréberr



,C§ERKE5-ZBoLT"
SZÖVETx ÉZET

Cserkészh'áz, Budapest, V, ker., Hajnal-utca 6.
Á, Ma€lyar Cserllészszövetség! ltizárólaglos lrivatalos száltitóia.

g

Arje gv ea,k:
Pengő

5,40

6,-
6.10

szerint, lódenból 4,80
Farkaskölyök sapka előirás szerint
Tábori sapka khaki köpperból
Cserkészingi a legjobb khaki flanelból

a }lagyar Cserkészszövetség elöirása
szerint elkészitett gondos kivitelberr

35-40 ; . .

41-4il

.. 55 ,, ,, 10.60 10.-
Örtlögbőr nadrágok kivánatra barna szinben is
száUii-hatók oIycsapatok részére,me}yek már eddig
is ezt vezették-be. j- F'elsoroltaknál kisebb méretü
Ialkasköly,ök nadrágok megíeIelően olcsóbb áron.

kötött lábszárvédő
gyapjuból

Cserkésznyakkendő
katonai hátizsák két

Nyakkendőgyü,rü
Cserkészderékszí!, angol mintáju, öntött

bronz liliomos,csattal
Tiszti kalapszii, prima, varrott
Orsvezetői (öregcs.)
Viharszii ...-.24
Térképmérő, egyszerü 1.92

0,72
1.8CI

trx,80
5.40

280
1.10
0,60
1,10
2,70

19"_
3.30
4.

Cserkészkalap. minden részletében megvizs-
gált prima kivite|, a N{agyar Cserkész-
szövetség ellenórzése melleti lrószitett

.. angol forma
Orsvezetői, ill. öre§cserkész kaÁap a íenti

kivitelben, szabáll,szerü prima bór-
szijjal

Tiszti kalap a fenti kivitelben szabályszerü
prima bórszijjal

Pákász. il!. vizicserkész sapka elóirás

Pengő

-,20
3.80

_.64

-.56

Sipzsinór minden szinben
Flanei, prirna méterenkónt . .

loden, i<trat<i,, .'. ., . . . .

Ördögbőr., olivzöld és viiágosbarna , . ,

Térképvédő, kockázott, szegéllyel és fedó.
vel, zsinórral

Térképvédő, sima
Ig'azolvány-tok .

Cserkészbot....
Tisztibot jégcsuccsal , .

F. hangu csapatkürt
Kürtzsinór, piros r'agy zóicl
Kürtzsinór, piros-fehér_zöld sz.
Cserkészcsaika. khaki szinben. túzálló zo-

mánc mély'tányér íedóvel. kűlön feke-
tére égetetl szaÉadtüzi fogóval

Alurninium csaika
"'r'r"I .80

_.80

-.303.10
--.80

30._
5.20

32.-

,, fülesbögire
Cserkészcípő, végig cluplatalpu, tehénbór,

békanyélrrve}, z§irozva, kemény orral és
hornvolt sarokkal

Tornaci/ő, barna v. fekeieszeg. gummitalpu
Barna félcipő, (Haferl) végig duplatalppal

1.6$
1,40

5,60
6,-
6,80

Cserkésznadrág, két oldal-, két fedeles, le-
g-ombolható]' hátsó- és órazsebbel

khaki loden oliv ördögbőr

4ő ,,

50

8.zCI
8.80
$.40

40 cm. hosszu 8.88
,, 9.40

" 10,_
2:40
2.40

ivópohár, lapos
mélytányér, 2l0
lapostányér, ,,

teatoiás
kulacs, félliteres

klraki szinü tiszia

zöici és balna rzinben
zsebbel, bélelt heve-

2,60
0.60

6.40

Ezenhivül k,aptratólt ínéé: kü]önböző vállpántok, lassó, krinolin, ererleti
angol sipok, iránytűk, kötszerek, jelvények, számok, ktilönpróba jelvények és az eddig a
Gazdasági Hivatalban igényelhető valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány,

ürlap, térkép, leve]ezőlap sl"b.

Forgainri adót külön nem számitunk.

Fiókunk nincs I csak a cserk észházban árusitunk !
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HRIGLEY'§ Amerikai rágógummi: ;::rfiffJii:::
tán tartja. Kirándulások, gyakorlatozások és ünnepélyek alkalmával nólkülözhetetlen. Továbbá Pulier-
Szemere-féle üditő cukorpasztillák citrom, narancs és menthol izekben.,- Kapható csapatok vag}
a cikkel foglalkozni szándékozók részére nagybani árban utánvéttel és bizományba is. - Vidéki
megbizások pontosan eszközöltetnek. Kapható a ,,Cserkészbolt"-ban. Magyarországi lőlerakat:
P U L J E, R J. Brrdapest, V. lterület, Garatn-utca 2ő.

IIj könyveinkl
Temesi: Cserkészkönyv IlI. kiad. . 2.- Banlaky-Sztrilich-Hesz: Játékoskönyv II. k. |.20

Ugyanaz kotve 2.60, díszkötésben 3.- Sík-Zsembery:
Dr, Spilenberg: A magyar cserkész Dalos-

;;Jfi:?;*l"lhr;;;' 
"": 

i-,"". ]:á3 Hunyady r-)iT":,}i:::1H*f-l':': i,:Z
Sándor: A kath. cserkész imái _.80 Harangi László: Robinzon unokái 3.-

|Jgyanaz kemény vászonkötésben 1.60 Major: Cserkészőrsvezetők könyve lll. kiadás 2.2a
ct§l= cí=ElElctEtclEtEtr=ctEtoc:oE'E:tctEI-clclEt(=l=ElEcloElElor=-1crclcrra

A 6azdasági Fliualal filmkölcsönzései.
187 m. 4.50 P
750 m. 18.- P
440 m. 13.- P
400 m. 9.- P

1400 m. 40.- P

Az alábbi kölcsöndijak csak eg-yszeri játszásra 1 t
értendők, Budapesten átvéve. a-"rpi''"Í.."1 1' Cserkészidil

postai szállitast kiá ö; r.or*o"á',j.i;"r";:Z: 2. Jamboree 1924 (Dania)

jön a postai szállitás és biztositás'ii.i" 
",.,""á, 3, Jamboree 1925 (L kerÜleti)

cca 5-8 pengő. _ ,,országo* "r".kér"]"; 
i;;"il: 1 |,"'" l9ll"-,_l."T 

^,,zászlóavatás Gödöllőn." Kotések *a, "Ű.iÖ;;i"ffi. 
5, Nemzeti Cserkész NagYtábor

ctEtErE:ct-.E)E:EtÉlEctr=r.l5!=rl§Etr=EtErctElEiErr{í::clE Erl=El.-!D-l-rclr3l-rrr
Állando nagy raktár

TIIE, R,oYAL, E,LIiAMl{urÉkpároh

Bészlet- ?E
íizetésre

frF

§towas§er l
cserkészek szállitó!a )
BBest,ll. [áchid-u.§. !

Hangszerek elismert )
legjobb gyártmányok. )

Hurok legjobb minőségben 1
JAV1 TÁSoK továbba bármely ?
hangszernek szakszerü elkészitése J

ámonolnente§
étteren !

Budape5t,
Királyi Pál-u.20. Í. em.

Az átutaző cserkész-
csapatok étkezóhelye,

Első magyar
hangszergyár

B

Nagyfábor uolí, de azérl mosí is uan,

mert a ,,Magyar Cserkész" olvasóinak a nagy
tábora állandó és egyre növekszik. Akarsz te
is résztvenni ezen a közös szellemi táboro-
záson ? olvasd e| az elűíizetési feltételeket !

kerékpárokban.

Albrecht Tes tvérek
is ! Budapest, Tlll., l{ónet-utca 4§. sz.

Yl';"Too The champton KERÉKPÁnonRr
Motobecáne lrancia motor-
kerékpárokat elónyös fizelési
feltétetelekkel, kerékpáratkal-
részeker, lánc, pedáI, nyer-
geket nagybani gyári
á rb a n. Arjegyzék ingyen.
Kúlsó gumi 6.80, belsó gumi

2 10 pengóiől,

Láng Jakab és Fia legrégibb kerékpár- és gumi-
nagykereskedök E u d a p e s t, VI I I., J ó z s e í - k ö r ú t 4 l.

EtóFlzETÉgl
Egy évre

Félévte

ÁRAx:
. 6.40

. 3.60

. 2,-

p

p

p

A uonal mentén uásd, hi és leo. lapra ragasztva hüld be a híadóhiualalnqh.

i-------

,,Maggar Cserhész" t. Kíadóhíuatalánah,

Budapest, V.,

Hajnal-u. 6. Cserhészhóz.

Ezennel előíizeteh a ,,Magaar Cserhész"-r" !!z:::§,," 1927. éoi

eggídeiüleg
az első számhoz csatolt bef, toppot hÜldÖm.

'Nem megieleló módozat törlendó,

Tisztelettel

Negyedéure

olvasható név és cim.
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MnGynR esERKEsz
fl lWagya p tEsepÉészszöaetség llíuatalos Eapla.

Képek a cserkész életböl.
Piltanatfetvételek a budapesti nagy cserkésziátékról. gazda azonban megáll s el kezdi árulni a vizet

Sotet ejszaka járőrök cirkálnak Budaörs utcáin. (poharát 4_fillerert) A? eg_vik szemfüles harcos csalo-
Minden civil, mindén ébrenlevő kémgyanus, minden gatón odakiá|t az ellenfélnek: ,,Friss ivőviz fiuk l"
jármű támadókat hozhat.
A motoros futárt, aki a
Budakesziről városi telefo-
non közölt kémjelentéseket
Ilozza, már ösmerik. Haj-
nal fele a falu nyugali
szélén gyanus árnyak köze-
lednek. A járőr fedezéket
keres és meeáll, hogy ama-
zok közelebb jöjjenek s
izgatottan megmarkolja az
első ,,bombákat". Az ár-
nyak azonban szintén meg-
állnak. Nyilván ők is vá-
rakoző álláspontra helyez-
kedtek. Mindegyik a másik-
tól várja, hogy támadjon s
áIlnak türelmesen órákig.
Vilásosodik. Most jobban
megnézik egymást. Hiszen
amazoknak is ovális szám-
lapjuk van ! De hiszen ak-
kor azok is déliek ! S egy-
mást őrizték ! (Hansos ka-
cagással bujnak eIő rejtek-
helyükrőI). 

*

Déli napsütés. Zsitvay Ti-
bor.védnök ur egy domb-
ról nézi az erdőszélén
a kukoricásban folyó öl-
doklő csatát. A csillebérc-

Zsítvay Tibor a képviselőhéz elnöke, az l. cserkészkerülel' védnöke a nagy cserkészjátékon,

mire egynehány tényleg en-
ged a hivó szónak s vigyá-
zatlanul a kocsihoz siet.
Abban a percben halott
valamennyi. 

*

Erdei sétaut. Ecy leány
és egy fiu mennek el mel-
lettünk. Bizonnyal vasár-
napi kirándulók. A mögöt-
tunk jovó északi járőr ve-
zetője azonban gyanut fog,
megállitja és igazolásr asző-
litja fel őket. S a lány mél-
tatlankodás nélkül moso-
lyogva veszi elő ,,ridiküljé-
ből" -. a cserkészigazolvá-
nyát, Eszaki kémek voltak.

Eredménykihirdelés. Szu-
kováthy Imre dr. a kerü-
let elnöke, egy asztalra
áll s messzehangzó han-
gon olvassa fel a dontO-
biróság határozaíát:,,A
rlöntőbiróság örömmel ál-
lapitja meg az egész játék
lefolyása alatt tapasztalt to-
kéletes cserkészszerüséget,
mint a játék legfőbb ered-
ményét..."

Tehát sikerüIt. Buda-
pest cserkészei megértettékről a deli sereg ereszke-

dik le, az északiak az erdőből bukkannak elő s a
két sereg a kukoricásban találkozik, ahol hevesen
összecsap. Egyszerre egy vizeslajt baktat a Normafa
íelől az úton, bele a harc kellős közepébe. Az észa-
kiak mindjárt fedezékül használják. Az élelmes sváb,

Tüz a faluban.

Naplótöredék a B. I. O "r*"*jruo[ándor" rajának ricsinyi

Vége a napi munkának. Csendes már a ábor. í;n
is huzom már a takarót magamra. Előre örülök a jó
alvásnak. A távolból furcsa kürtszót hoz a széI. Vajjon
mi lehet? Nem sckájg iünődhetek, mert a söüát kupsátor
ajtajában erélyes sarokösszevágás hangzik. Felkapom a
fejem, Szabados tr'eri kicsit ijedten, de az6rt keményen
jeienti: >Parancsnok ur tisztelettel jelentem, óg a falu<.
>\a ,talán mégse az egész?, Riadótl,..<

Lz őrők szaladnak végig a sátrakon, a kür|ös re-
c§e.gve fujja a riadót".. Gyorsan öltööm; ugrord ki a

vezetőik intencióit s tökéIetes, fair játékot; cserkész-
szerüt produkáltak. S bar ezt elvártu]< tőlük, mégis
meghajtjuk elOtttik az elismerészász|ajáI, pelt meg-
mutattá[, hogy törekednek a cserkészideál felé.

Dr. L:

sátorból. Megtátorn a tizet, egy pillanatra szinte rneg-

bénii a látványl A falu jó kót és fél kilórnól-er, mégis
nappali térryberr usztk az egész rét. A templorn iránya,
ban hatalmas lángoszlop csap fel, csak nem ferences
atyáim zárdája,é,g, villan át fejemben, - nem az pala,
tetös, s kü]önben is a tüz világa,ban ,tisztán látni 1a

templomtornyot és a tiz attól jobbra van. Megköny,
nyebbülök, vissz,atér a hangom... az örsök készen... öreg,
fiuk kezében már ott a csákány és az ásó... >Sasok és
az örsv.ezetók bejönnek a tuzhöz, zách Feri rátveszr
a tábort és készüItségbe helyezi, vizet hozat az összes
kondérokba<... és már trappolunk is bele a sötét éjsza,
kába, bizony az otszágutig nehezen megy; >I{ány óra
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fitü...(( >Háronrtlegyed tizelregyl< Cselkészmenetben lra-
iadunk az orczágutnn, találgatjuk, mi éghe,t ilyen ha-
taJrnas lángga,l, A fiuknak nern tetszik a cserkészmenet,
futni szeretnének, persze arr& nem gondol egyik. se,
hogy két és fél kilométer futás után nem tudnárrk dol-
gozni semmit.,. Szurony víllan az éjszakában, fáratli
csendőrjárőr. ők is a ttirf,úz igyekeznek. Utánunk szói-
nak: >tr{aguk még birják?,- mert mi má,r nern!< Messzi-
ről jöhettek szegények... Befordulunk, a fóuton az eddigi
sötétségból egyszelre szembe kap a tüz a maga borzirl-
mas szépségéyel. A nagyvendtlglő ég! Körtilötte fáklya-
tartó tüzoltók és csendőrök. Csodálatoskép nem lehet
látni falusit, a lér majdnem üres. I(ereseur az oltás r.e-
r,etőjét... bizony nehéz volt rnegtaláIni, a tüzoltók ncm
igen tudták, hogy ki az. No de meg: van. Szinte aggócíva
ké,rdem, lehetne-e segitenünk l,alamit? >Abban az ud-
varb,an is van egy szivattyu, ott is se5itlretnek í< Rajta
fiuk!... a sötétből odaszól valaki, >minden odaég a ház-

t

ben. arrlig beszakad a szoba irronnyezete >de azétt an

al_iiirkorr kimászva kirnentettcm az utolsó asztalt...< mi-
lyerr szépen kilruzták a sötétben Szabó Pali lába alóI a
billiárd asztali, mikor a csillárt szorolto le... >csoda ér.
dekes volt tr'eri bát;-án lógni a csilláron...<

,,. Nótaszóva} bevonu]unk a táborba,,. őrség sehol,
csak Német Pa]ika tar1, >készültséget<l az egyik sátor-
ban. Nosza €iyorsan keritsétek elö a táborúgyeletest...
Elólrerül. Ami most következik az kész szindarab: - a
firik mondták má,snap, ha Raclványi Kálmán itt lebt volna
|bizony rrjra megirta volna >Az éj,jeli óröket<. Végre
e]őkcrülnek az ottlroIr maradt kis fiitk is, álmos vaia-
llenn1.,i szörnyen. Kiderül, hogy fé,l r-i5 készültsé,g:e,t
tartottak, azltán elküldték a fiukat aludni... hanem az
ór,ség felállitása körüI valami >tévedés< történt. Na do
nem baj, elökerül az órségbeosztás, elóvesszük a két
>i]ietekest<: á.lrlosak szörnyen, rövid csuklógyakorlat, ma-
grikhoz térnek, áti,eszilt az órséget. §tegyünk aludni,

Az l. ket, nagyjátékán, 
'j;jő[Tr"u"o1*ny 

Imre ker. elnök

ban é,s nincs aki berrrenjen érte.<>Wick]er tr'eriahárom
legöregebb, fiuval bemehet menteni.< A többiekkei neki-
fogunk szivattyuzni. A csendör elmegy, a ía].ubelick las-
san elszállin.g,óztak, a ház szép nyugodtan ég. Szeren-
c§e, hogy nincs szel, A helyzetróI e3yébként nem tudok
§€mmii, egy szük kicsi udvarban vagyrnk teljesen egye-
dü1... a kutbóI kifogyott a vizl

.., Ziifzavaros siei;és, végre benn vag,yunk a szi,vattyu-
val az égő ház ttdvarán, sürü füstben dolgozunk, a heiy-
zet valóban komoly, viz nincs... vödrönként liordjuk...
egy tisztelendó atya reverenclában hordja rendületlenüi
a vizet... a füst az udvaron sürübb,... végrel felfedezzük,
hogy a szomszed utcában sorban állnak a lajtos kocsik,
csak sonki ngm küldi ,óket a szivattyukhoz. Levezényel-
jük róket, most már vigabb,an megy a munka... vógrc
rnegszünik a füst az udva,rb,an... ráérünk utána pézni,
ho3y mi van tr'ranciékka]... semmi különös, kimentettek
lnindent a házhőI. A tüzoltásnál edciig aszisztálók vidáman
Njröznek is már a kimentett söntésbeli holmik közöti,
a fiuk nem kis mulatságára. Hiába ők még eddig nom
Iáttak pipás tüzoltót.

... A tüznek nagyjából vége,, a tüzoltók is ;'ava-
ré,szt hazamentek, mi is készülünk. Megyünk vissza abb,a
a hi*zba, ahol elóször szivattyuzfank, a lrolminkórt Á

^ tulajdonos,, egy 'kedves idósobb nóni, tej]jel fogad ben-
,nünket. Jól esik, a fiuk hatalmasan neki látnak, a tüzröl
csodálatosan nern esik semmi szó. l

getüntrl a tlülzl.ö]r.. hogy dült le a folyosó, mikor tr'ranciék
-a nagy almáriumot hozták ki... a tábor legtöbbet mókázó
fiucskája milyen n;,ugodtan r,árta ki az ajtó mélyedés-

Lovas ,,hirszerzök", és ktild<lncök a nagy cserltészjátékon

Lengyel Laci bolctog: >Végre a Prekop is tudja, rniérr
ke]I liadónál gyorsan cipőt huzni.< Na do az alrló őrsé]
sem ussza meg szátazon, már száll is a nóta:

>... maradü ittlrcn keitő-hárrcm nyomorult,
a táboriran még az őr is elaludt.<

Jí,::.ET."t,,

Jocó.
titolsó iábortüz voltl
Meghatottan ülték körüt a fiuk a lobogó nráglyát
Az elhamvadó fahasábok fájdalmasan szimbolizálták

a táborozá,s legszomorubb mozzanatát -: a lebontást"
A néma fájdaiom keserüsége szorongatta össze a,

sziveket sirni szeretett volna rnindenki.
Az égen ezüstszegélyü bárányfel}tók usztak, s a ,ho!d

bágyadtan kékló sugarai glóriaként fonták körül a barna
h,egykoronákat. \ 

,

X{intha az etdő szive zendült volna íLeg, az ezüsüös
sr"rgá,rkévék szelid cirógatásától.

Fáradt bujdosóként nyögött a szél a fák között.
Gyé,mántos könnycseppek harmaüoztak a füszálakon.
szótlanul bámultak a fiuk a vérnyelvü parázsba és

szegény Jocónak egyszerre csak két könnycsepp reme-
gctt szernpilláján, majd rezegve legördültek arcán az
izzó gyöngyök.

Maiid hirtelen fölvete fejéi, letöröito könnyeit, §
megindult hangon szakitotta féIbe a nyomaszó csondet.
. >tr]nekeljünk, fiukl< * és rákoZdett á dalra: a töb-
biek csak halkan dudolva kisérték.

Olyan volt az é,nek, mint ogy fájdalmasan
szil,nek vergődése. Sz;ivbemarkolóan zengett,

I

felzakoZ6
ugy b,u-
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gott az éjszakába, rriint rcqu:e:l}p-il i],z oi,liona: >...l.'ür,r:1-
gaz,zal lil:lsan-lasstlt-t tninden be lesz nóve, - gsak a
lit:reszt iili trrirgúba.rl, tál;orttttknak átva hirdetőjc l<

i]s szegénr, ,Totló cl-e]csLrl<1ri ha,niiorr l<önnyck kö;ti
rirrr,,lielte a r,égr!t.

Szcgtitiy! 1aititi sejtcitt:, liog;i g,,iiszititntrttsz.a lc;z ez
ne.ntsoiiiit,a.

lllli,looroz,iis utrin'l<éi htilttli rnegirai1;l

,S tnost micl(irr siljrr, eiiitt áilck: k_iiirrl.veii kőzt ulkog
fel, szivenlbcrli :alz utolsó tii]rcl,tüz incllott sirva ,énckjő
Jocónak inegtöró lrang,ja: >... Irüve1-ga,zzal la-+San,]a,.ls,atr
mindon bc ]esz nővo, - csak a kercszt áll rrragábatr, -,-
trl,ughclycclrlck 1tIva hircletó,jc!<

Pirosha Ldszlő
tlogy terem a gyémánt ? 173-as r' v'

,\ lrc,;),i tlnt,,.lt,lllliLltlItitlall'u a, iöbbiriói. Flrr.,jlarrosa,r]]]l, it Tllisz-
tcít,iuin it,ritit, ,eltekiutvrl a lirirttlcttiit,t'élő >lrcll.i lra.borri,litri'l.<

Tálrorurt]< a l{egl,e-s-hegv löviberr volt. A szabál5lo3, ]iup-
alalru, vulkáni eledctii heg;,- nrir,sili olclalii,rr pedig l{cgyestt
liözsóge. Ii)ls(i nap a firr]r nerrr tudták lnegér"teni, 1rogv 2.i
rii,ája vag"l urrk nrúLt, ilt lr tíjvéirert és rrrég tlr:trr rrrti_qziurli meg
a tetejót. I'etsze, hrr, tiolo5 tteni volna iL,v*crrltor,. I:larte;n a,t-tliIlt

az első 1lii,r,, ór,ai szirlud irlónli voit - tolon1 ir,í,rii ireiii a, r:su-
c_qálrak. A t,lir-<asag ]iiéjégültt}l} csuszliált loftlJó, nregnlíLszíá'i

i. Kis cserkész. (1912.) 2.

Kezdés vagyok, vidám elindulás,
Kis uttörő, az uj éiet lovagja,
Ki ott hagytam a zárt falak világát.
A város köde bénitó erővel
Reámfektidt és fojtogatta lelkem.
A kőházakban rrem termett virág,
,A, madárdalt a város vad zaja
Elnyelte. ,A nap édes mosolyát
Elzáfták tőlem a rideg falak.
§ én szomjaztam a fényt, a dalt, az erdőt,
En szomjaztam a virág nevetését.
A mezők selymét, bokrok hüvösét,
A Duna ringó, hatalmas vizét
S a patak csacska, vidám csevegését.
Letéptem akkor a város bilincsét,
Barátja lettem a kis őzikének
Es mohón ittam a forrás vizél;
Vig nótáimtól visszhangzott az erdő,
Az Isten arca reámnevetett.
A hegyek üde, éles levegője
Pezsgésbe hozta petyhüdt véremet.
sátor feszült a tisztás zárí őIén,
Kis konyhám füstle a magasba kéklett,
kis otthonom az erdők kebelén
A szabad erők szent tanyája volt.
Igy lettem én az uj élet lovagja,
Hegyek barátja, napsugár-levente,
A magyar fának, uj, erős rügye.

a ]ieziik iigl,eli,e esó legels(i rnagasiatot ós a látrril,a]ót meg-
t ttlzt[li.

trírislap l,cqse] otlirvr_rltun]i Hegycscierr bevJr,sil,r,olrii. l]c-
szótllle eleg,_vedtiinlr ety ör,cg air;ókáva,l. Elrrrorrdta, ho3"r 1átol-t
l lr.lttliinket tcgnitlr a c-ctlcsoll. Perlig, rlenr talrácsol,ia, lrm, hogy
orlit, ftllmerrjiirrlr, ő rrióg bizott_v trern volt ferrt (80 óves), a falu-
l;lil is csali egy, etribelL trrtl, aki felnrent egószerl, de a.z is majd-
tietlr ttreg:jitl,ta. 1lg"1 voit az, kérem, lrogy a mostani liisbiróna,]i
ltz allja íölrlrerrt. Alig, hogr. a csucsr& éri, megititott eg5. >ha-
1til,r< (>batírl,< valószinüleg csonrót, ralrírst1 jclent) kigyót, anirrt
feiii)iet összetlugvir tekerg(lrlziolr. tlls mivel tudva val,
hog_r a kigr,ó íujja, a g},úrni'r.rrtkiivct, az einill,en
l<iil.;iil, lrírt rragy mér3ese]< letteji a közeledij iélekre. Az ör.eg
tleg, ahog1. olt nregállt, elkezcletí ám csak a lialapja fellelé
eItrcl]iedni sebcscn, de ó rrieg megkapta a kalapjái, az,tán árni-
l1,eit nag,y nrellcl csa'li llirt, i,ájuk fujt ós hátratekirItós nélktii
szaltrrlt lefeló a Ilegyról.

- Hát, aztúlr ig,az voltla ez nélri? Iiockáztaü|uk nreg az
ci 1clrvetést.

-- LIgy igaz cz kórern, ahogy ón iti á11o1i. !\z az enlref
rrrár, meghalt, ,aliivel ez töriént, de ótr lriszern is, hog._v rrg._v

r.olt. Veszél5-es íéreg ánr az a kigl,ó, kivjllt ilyen hcll,eir.
Szerrrét lesiitötte a föIcli,e és öregesen lrólin|ga,toit 'lrrtlg

sollii ig.
}[osoiyogva baliagtunl< odébb, de a ]iis Pista szetnéberr

ol1,irsvalamií o1l,aslam, Irogy ltár volt tegltap jobban rttcg trettt

tlézIli azokah a k(iveket ott tt, csucsorr, htitha mégis ig,a,zrr,

vatt a l,itilcoskólríi a,tr_vókállal<?

W. B.556.

Nagy cserkész. (1927.)

A rLigyből ág lett, fiatal, hatalmas,
Messzi,e nyuló, terhet emelő.
A görnyedt nemzet egyenes gerince
Vihartálló tölgy a nagy éjszakában,
Mely ránk feküdt a bénaság ködével.
A nemzet szivén tartom a kezem
Es dobogása erős ritmusát
Atveszi szivem, - erőt tőle kap.
Az anyaföld énnékem is regél,
De hOsok harcát, piros, tiszta vért,
Mely szentté tette minden kis röeét,
Szivemben hordom a teljes hazát
{ csonkitatlant, nagyot, bo]dogat,
Es érte edzem izmaim acélját,
Ileki élesztem szivemben a lángot,
Erte feszüI itt minden akarat.
A tudás kincsét néki halmozom,
1ró|a suttog a hüs esti szél
Es róla zeng az orditó vihar.
S en hallgatom az elemek szavát.
Vagyok a magyar becsület lovagja,
Ezer esztendő lelke bennem ég,
HOsok szivétől kapok ihlelet
Iis igy szolgálom á -agyu, erényt.
lagyok az Isten ifju katonája:
Ortálló cserkész, elszánt, hű magyar,
Nagy idők szüItek szörnyü feladatra:
A harcot állom ! Cél : a szebb jövő,

Mult jelen.*)
Prológus. ,A 26, sz. RK "Y"-r *";"*s;rr,iii"_"h 

15 éves jubileumi ünnepére

') E pompás költemény előadása a következőképen lörtént, Harsonák hangjai mellett az őrsvezetők diszőrsége a régi őrsi
zá§zlókkal kisérte be a terembe s ott fel az emelvényre a ,,Mult"-at: egy bájos, fehér ruhás kis fiut, kinek vállán hosszú hermelin
p,a]ást dlszlett. A harsonák elnémulásával megszólalt a ,,Mult" (eImondta a prológus első részét). A ftiggöny lesOrdült, hogy nehánr,
pillanat mulva ismét felszaladjon. Boldog arcu, táborozó cserkészek között állt a ,,Jelen", Egészséges, vállas, piros-pozsgás cserkész
ii;,.r. Mindenkire nagy hatásl tett, amikoiajakán erőteljesen zúgott: ,,A harcot állom! Cél: a szebb jövő."
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Hat azegénpek m aradjunk ?
Talán hallottatok róla, hogy oktOber 31-ikét az

eggsz országban a 9. cserkésztörvényunk szerint
való takarékosság gondolatának terjesztésére akar-
ják szentelni ? Hát igen : végre nálunk is megütik a
háran'got és kérdik: szegények akarunk-e maradni ?
Hogyan, hát lehetne másként, lehetnénk gazdagok
is ? Bizony, lehetnénk és épen ennek az utlát sze-
retnők, mi cserkészek megjárni, hamarabb mint más,
okosabban mint más, Erről a kérdésrőI sokszor kell
nekünk beszélgetnünk, mert arra az anyagi fücget-
lenségre eljutni, ami a cserkész célja, nem olyan
könnyü. Most azt akarom megmondani, miért fontos
a magyar haza szempontjából, embertársaink érde-
kében a takarékosság és milyen legyen a magyar
fiu takarékossága.

Ha valamit veszünk és pénzt adunk érte, ket
eset lehetséges: vagy itt termett, itt állitották elő a
vásárolt árut vagy ktilfoldOn. Nemzeti szempontból
mindenekfölött fontos az, hogy kulfOldon készitett
és termelt árut ne vegyünk, illetőleg csak az elke-
rülhetetlenül szükséges mértékben. Miért? Amit
egy ország kivisz, a határokon tul ad el (exportál),

az növeli, s az, amit ktilfoldről hoz be (importál),

az csökkenti az ország vagyonát. A behozatal és
kivitelnek ilyetén való szembeallitasat, mint tudjátok,

- tudományos nyelven,,NemzétkOzi kereskedelmi
mérlegnek" nevezik. Aktivnak mondluk ezt a mér-
leget akkor, ha tobb árut és értéket szállitunk ki a
ktilfoldre, mint amennyit behozunk, természete-
sen ez előnyösebb tánk nézve. - ennek ellc-nkező-
jét, vagyis mikor a ktilföldről behozott áruk értéke
többet tesz ki, mint a kiszállitott áru, passziv
külkereskedelmi mérlegnek nevezzük. Felmerül a
kérdés, hogy miért fontos nemzeti szempontbó] ennek
a mérlegnek aktiv vagy passziv mivolta?

Hat lassuk az ország gazdagsága a nemzetek
tagjainak vagyonától függ. A nemzeti vagyont az
ország határain belul levO foldek, bányák, épületek,
szóval az összes ingatlanok és az összes ingók (m.

pl. ékszerek, arany-ezüst készlet, butorok, könyvek,
szerszámok, állatok stb.) alkotják. Az ingatlan va-
gyont, - főleg a földet, korlátlanul nem lehet gya-
rapitani, lehet ellenben az ingó vagyont (textil, vas,
faárut, gabonát, szenet, gépeket stb.) S ez az a
pont, ahol mi cserkészek hazánk felépitésében ujra
közremunkálkodhatunk. Minél többet fizetünk a
ktilfOldnek, annál szegényebbek leszünk, s minél
többet fizet nekünk a külföld, annál gazdagabbak.
.Azt hiszem, ha ,Angliát és Amerikát felemlitem,
minden további magyarázat felesleges lesz. ,A. nem-
zetgazdaságtan szempontjából ilyen a takarékosság,
a mi szemszögünkből pedig azt jelenti: nem megyek
ktilfoldre vásárolni. Nem fogok schweici csokoládét
venni, nem fogok angol szövetből ruhát csináItatni,
a cipőm nem cseh bőrből készül, a ceruzámat nem

Németországból importálták, sőt, ha egyszer autót
fogok venni, akkor is magyar gyártmányt veszek,
.A.zt mondhatná valaki erre, hogy az pedig nem
takarékosság, ha én silányat és drágát veszek csak
azért, mert magyar és nem veszem meg az angolt,
pedig az olcsóbb is, jobb is. Igaza van annak, aki
ezt mondja, de mi, sajnos, akkor sem veszünk ma-
gyar árut, ha az holtbiztosan jobb mint a ktilfoldi,

- de meg egy kis áldozatot is keII itt hozni. Vasa-
roljunk kritikával, bölcseséggel és szakértelemmel s
fóleg ne előitelettel. .A magyar ipart és kereskedel-
met s ezzel közvetve az ország gazdagságát csak
ugy fogjuk tudni emelni, ha áldozatot is hozunk
ezért. A cserkészet szociális gondolata azt íejezi ki,
hogy a koz érdekeben magunkat mindis a hátterbe
állitsuk, még akkor is, ha az nekünk fájdalmas és
kárunkra van. A magyar nemzet, mint közösség,
most ezt kéri tőlünk s nekünk ezt az áldozatot
örömmel, mosolyogva s öntudatosan kell meghoz-
nunk magyar testvéreinkért.

A cserkészfelszerelés meg-zerzése, a táborozásra
való készulés és a pénzgyüjtés kérdéseiről leg-
közeIebb.

Mit szo[tunk örsi és raiösszeiövetelen
íelolvasni ?

Az őrsi- és rajösszejjveteleknek egyik legfontosabb
problémája az. hogy >mit olvassunk<, hogyan hasznáIjuk
fel az olyasásra szánt idót. Az erriatt töprengó rajveze-
tóknek, órsyezetóknek akar segitsé,;Jére s:etni a 15. sz.
Bethlen-cs,ap aii a,v, alá"b,bi ügyes összeállitással. Szereü"
tré,nk, ha a csapatok sorra me,gszólalnának és minden
olyan adatot, kialakult módszert é,s ujiiást, mely alkal-
'mas arra, llogy az évközben való csapatmunkát e5y
l]okkal elóbbre vigye, a Magyar Cserkészben leközölnének.
ltadványi Kálmán: Á kis Jézus lovagjai. }fagyar Cserkész V,

évfolya,m 6. szám.
Noszlopy Aba Tihamér,: A cserkészbot. I(. Cs. VI. 3.

V. B,. Neudic]<: Az áruló. X{. Cs. VI. 9.

Dr. Bik,: Az elsó egynapos. M. Cs. VI. 16.
Révész F. Erich: Egy teli táJlor rejtelmei. M. Cs, VIL 4.
ilarold Dorning: Az ellopott autó. M. Cs. VlI. 5.
Horace Philipps: tr{ü§oron kivül. }t. Cs. VII. 6.

Gyökössy Endre: Két kislegény párbaja, M. Cs. VII. 12.
Iüupert Chesterton: A nagy verseny. M. Cs. VII. 14.
tsinder Laszló: A cserkész jó megfigyeló. M. Cs. VII. 14,
ilábori Pál: A szerencsétlenség. M. Cs. VII. 18.
Ilarold Dorning: A mezei futás. It[. Cs. VIL 22.
Nagy Tónök: Indián iskola. ]

,, l, : Indián önvédelem.
,, ,, : Vadászösvényen.

Il,adványi Ká]mán: I!íezei Dönci édesapja. IvI. Cs. VIII. 4,
S. S. Gordon: >Sikerült.< M. Cs. VI. 24. l
Kardoss BéIa: Hajnali harsona. M. Cs. VII. 3.
G},ökössy Endre: Benedek Andrjs btinbe botlik. M. Cs. VII. 2.
Jókai Mór: Népvilág.
Wa]ber: Gaudeá,rnus.
Jókai: Deka,rneron.

,, A magyar nép élce. l
Dr. Tóth Tiharnér: Müvelt-Jellemes-Vallásos ifju.
Pe§kán P,áI: Hárorn napig egy áIcserkész nyomában. M. Cs.

vTT. 10-1t,

Kb,
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KülföIdi fábor. . 
"

Reggel kilenc óra volt, de már erősen tüzött a
nap a táborunkra. Magyar zászlőt lengetett a szellő
a stájer hegyek kozott és magyar fiuk dalos jóked-
vétőI, friss kacagásától hangzolt az erdő. Már \iz

Kezdett bealkonyodni, A fiuk abbahasyták a
játékot. Egyszer csak Gyurka csapattiszt ur sze]id
hangját hallom:

- Parancsnok ur, egy gráci fiu szeretne itt
maradni éjszakára. .A, fiuk nagyon kérik a paranc§-
nok urat, engedje meg, hogy itt aludhassék.

(Ketsegtelen, hogy jó protekcióról gondoskodtak
ir haszontalanok.)

- Parancsnok ur kérem, ugy,e meg tetszik en.
gedni, hogy a Willy a mi sátrunkban aludjek ? -ront rám máris Dönci, karonfogva huzva egy kis
gráci cserkészt. - I{i ugyis csak heten vagyunk,
éppen elfér köztünk. En majd odaadom neki az egyik
pokrócomat, a szalmazsákom ugyis nagyon széles,
Jencitől is kap egy pokrócot - hadarta el részle-
tesen kidolgozolt terveit.

A kis osztrák fiu, akiről most már tudtam any-
nyit, hogy willv a neve, csak allt nevetve a Dönci
mellett. Kedves arcu, mosolygós, szőke gyerek volt,
Nagy szemei reménykedve néztek rám s látszott
rajta, hogy nehezére esnék még ma este elbucsuzni
uj barátjától.

- Jó, jó, de hat mit fog szólni az édesanyja,
ha este nem megy haza? - vetettem ellen. Nem
fog aggódni a mamád, ha csak holnap mégy haza?
- fordul{am Willv felé.

- O, Herr Feldmeister, nem fog, egész biz-
tosan nem. Máskor is- e]őfordult. hosy valami kirán-
dulásról csak másnap mentem haza s nem volt
semmi baj. Tudja ő, hogy én vigyázok magamra -erősitette kedves önbizalommal.

- Nos és akarsz itt maradni nálunk ?

- Igen, nagyon szeretnék.

Willy.

napja táboroztunk az egyébként oly csendes reini
vöIgyben s erre a napra várluk a gráci oszlrák cser-
készek látogatását,

Mar jottek is.

- Gut Pfad ! - hangzott a tisztjük köszöntése
A csapat megállt, jelentés - és utána meleg kéz-
szoritással üdvözöltük az osztrák cserkésztestvéreket.
A fiuk csakhamar elvegyültek a mieink közé és
délutánra már ugy összemelegedtek, hogy mézes-

sa]áccsal pem lehetett volna őket elcsalogatni egy-
:nástól. ,,Ereztük, hogy a szivünk megtalálta az ővé-
liet. s ha a szivek megértik egymást, akkor a nyelv
iieiTl fontos" - olvastam kesObb egy negyedikes
c-"er.tészem naplójában,

- Hát majd meglátjuk, Vacsora után megadom
a választ - fordultam Dönci felé.

Dönci némileg csalódottan, de reménnyel eltelve
kar:!t uj barátjába s vitte őt magáva].

Az osztrákok tisztje egész természetesnek ialálta,

Durva irang leszállított a vonatról



358. oldal M,A.GYAR CSERKESZ 20. szám

hogy Willy csak holnap jut haza s megnyugtatá-
somra szivesen vállalta, hogy még az este értesiti
Willv szüleit, hogy ne aggódjanak érte.

Ugy határoztam tehát, hogy Willy maradhat.
Nemsokára feIhangzott a cserkészfülek elOtt

legkedvesebb kürtjel: vacsorához hivott a trombita.
Egv-két falat jutott az osztrákoknak is, akik alig vár-
ták, hogy fellobogjon a tábortüz.

vacsora után kortiltiltuk a tábortüzet. Felsirt a
magyar nóta hangja és komoly, ünnepjlyes meltO-
sága megfogta az osztrák fiuk szivét, Ok is énekel-
tek nekünk az ő dalaikból s mikor tábortüz után
bucsuzásra került a sor, bizony ugy éreztük, hogy
valamit magukkal vittek a lelkünkből. Lassankint a
Iépéseik ütemes zaját is elnyelte az éjszaka és a
stájer hesyek között, a csöndes reini völgyben, ma-
gyar cserkészek sátorában tért nyugovóra fáradtan,
de mosolygó arccal az osztrák fiu.

**:t

A kis osztrák fiu csakhamar magyar lett. Ugy
történt a dolog, hogy másnap ,"gg"Ti" DoncinéÍi

nagyszerü eszméje támadt; elviszi magával Willvt
Magyarországba. Tényleg, félóra mulva biciklis ktil-
dönc vitte a póstára DOnci sürgönyét, amelyben édes-
apja engedélyét kérte. Délután megjött a válasz:

,,Német fiut hozhatod, érkezéseteket sürgönyözd
meg. Apukád."

,4. fiuk örőmét nem lehet leirni. Legboldogabb
persze Donci volt, no meg Willv barátunk, aki
azután bement Grácba s a mamájával is megbeszélte
a dolgot.

Nehany nap mulva tábort bontottunk. A szi-
vünkben még fájó-friss volt a tábortól bucsuzás han-
gulata, a lelktinkbe vissza-visszazengtek az utolsó
tábortüz bucsuszavai, a magyar nóta szomoru hangja,
amely talán utóljára sirt fel a csöndes reini völgy-
ben. Mikor elenekelttik, hogy ,,Ures a tábor. . . ",
mikor utóljára lendült tisztelgésre a kezünlr az em-
lékkereszt előtt, valami összeszoritotta a szivünket,
mert bucsuztunk attól a helytől, amely két hetig
magyar föld volt, amelyet megszerettünk s amely
már kezdett emlék lenni. De a fiuk szemében uj
vágy csillant fel, ők inkább szeretnek előre -nézni.
Mennyi mindent fogunk még látni ! Vonatra ültünk
és dalos vidámsággal robogtunk a Semmeringen át

Becs felé. Mindenki jókedvü volt, a fiuk játszottak,
tréfáltak s gyakran hangzott fel egészséges, jókedvü
kacagásuk, ha Willynek sikerült egy-egy magyar
mondatot utánuk mondani. Ezt a kis gráci fiut már
egészen magunkénak éreztük, ugy tetszett, mintha
mindig kozttink lett vo]na. Nagyon jól érezte magát
közttink és sokszor mondogatta, hogy ő magyar
cserkész.

Aztán egyszerre csak. . . megváItozott körti-
lottunk minden, Julius tizenötödike volt aznap. Meid-
lingbe értünk. Durva hang leszállitott a vonatrQl.
Az á|lomás tele vöröskarszalagos munkásokkal. Es
a kiabáló, fenyegetődző vörös tömeg kozOtt ott áll
negyvenkilenc magyar cserkész. Oklr;k emelkednek
a levegőbe, csuf káromkodások hangzanak a magya-
rok ellen, gunyolódás, fenyegető szavak. ,A. fiuk
összeszoritott ajakkal, némán állanak, parancsszó
nélktil senki sem mozdul. Mit csináljunk ? . . . Vissza
az állomásépületbe t Végre, egy végtel, nnek látszó,
idegölő, rémes felOra után egyedtil vagyunk. Egy
vasutas szivességéből bejuthattunk 

"gy 
kis váró-

szobába, kint a perronon. A kozben előkerült egy-
két rendőrnek s jobbérzésü vasutasnak sikerült vissza-
tartani az utánun.k nyomuló tömeget. Nem tudjuk,
mi vár ránk. . . Es akkor, midőn aggódó szemem
végigsiklik a fiukon, szorongó sziwel keresve, hogy
senki sem hiányzik-e, akkor a szemembe tünik va-
lami. Willy ott ül egészen egyedül az egyik sarok-
ban, lopva hátranéz, nem látja-e valaki s aztán elő-
veszi cserkészkését és fejteni kezdi a jobb vá]láról
német fe|irásos vállpántját. Odalépek hozzá:

- Willv, mit csinálsz?
Feláll, elpirul, szégyenli, hogy meglátta valalti.

Aztán megszólal, halkan, akadozva :

- Parancsnc,k ur, én . . . én nem akarom, hogy
lássák rajtam, hogy én nem vagyok magyar.

Ugy éreztem, hogy valami összeszoritja a szi-
vemet. Vagy valami porszem esett a szemembe?..,

A reini ciszterci monostorban lelttink menedéket
három napra. Meg kellett várnunk, mig a sztrájk
elmulik. Az apát ur, a rendtagok elhalmoztak ked-
vességükkel, vendégszeretetükkel. Gráctól nem vol-
tunk messze s Willy mégsem akart megválni tőlünk.
Elszomorodott, ha kérdeztek tOle, miért nem megy
haza? Hisz ő osztrák fiu, őt senki sem bántla. És
csak annyit felelt: En magyar cserkész vagyok.

Három nap után elindulhattunk haza. Ó, mily
drága volt nekünk akkor ez a sző! Hogy dobogott
a szivünk, milyen fátyolos lett a szemünk, milyen
boldog volt a sóhajunk, mikor átléphettük a magyar
határt l

- É. Willv most boldog gyermekkacagással,
nevető arccaljátszik Döncivel a magyar akácok alatt,
nézi tágranyitott, csodálkozó szemmel a ménest, a
gulyát, a magyar puszta életét és nem gondol arra,
hogy ő hős volt, a cserkészliliom hőse.

1927. augusztus hó. H. K. 213.

Olvasd el a cserkészbolt árjegy-
zékét

A cserkészbolt csak a cserkész-
trázba,n.

,,Ha a szivek megértik egymást, akkor a nyelv nem íontos"
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,,Felülről le..,"
(lzgalmas riport td,borlótogatdsról. - ,,Felüiről le" - Mit jelent ez a hét szó? - Munhatársunh ínhogni-
tóban, mínt e!őh.előség, - Milaen óldozatra köteles egg sajtó munkatdrsa. - Mílgen ega tábor felüIrőI le ? stb.)

- Brrr-brrr-rrkk-rrkk ! - szólt a telefon. Mit mond;ak ?
_- Hm, mi kell, no? - válaszoltam szivélyesen. .A, teljes meztelen va-

- Halló, itt a Szerkesztő ! lóságot egyszeriben

- Alázatos szolgálja, kedves Kálmán batyám, nem akartam feltárni.
Mit tetszik parancsolni ? Hát pilulakban kezd-

- Hát semmit, csak ugy érdeklődöm becses tem a kifogásokat
egészségi állapola iránt. adagolni.

- Hm, - ez gyanus, - gondoltam. Mert, ami- Hát tetszik
kor a szerkesztők munkatársaik egészségügyi álla- tudni, a mult héten
pota után szoktak érdeklődni, akkor baj van. Vagy jöttem meg a tisztitá-
a szerkesztőnek csökkent meg annyira azidő viszon- borokban, ökölnvibü-
tagságaival daco]ó idegrendszere, hogy ilyen szer- työknőttabütykömön.
kesztőktől merőben szokatlan kérdésekkel fordul - Na tovább !

rnunkatársaihoz, vagy pedig a szegény munkatárs Aztán meg,
követett el valamilyen olyan szamárságot, hogy ez tetszik tudni, engem
csak _bevezetés vagy esetleg ,,áthajlás" a tárgyalásra. azazutazásigen meg-

Eppen ezért hangom modulációi a várakozás- visel. Nem azl a
teljes reménység minden részletét kifejezték, mikor szivemet, amelyik do-
szerénye.n kérdeztem : bog, hanem azt, ame,

..- Es ha egészségi állapotom jó ? lyiken ü!ök.

- ,Akkor minden rendben van ! - Es , . .

- Mi az a minden, jelen esetben ? mert a hang- _- M"g ugy áll
sulyból kiolvastarn, hogy ez a minden nem olyan a dolog, hogy egé-
közönséges szócska. szen őszintén beszél-

- Hát az, hogst egy kétnapos riportszerző u|at jek, nem igen lehet
kellene csinálni a Btikkhegységben. a táborokról manap-

: ,A, Brikk-hegységben ? ság már tudósitást

- Igen, ott ! Csak nem gondolja, hogy majd a irni. Nemzeti Nagytá-
szerkesztőségi szobába ktildom. bor után vagyunk,

- Igen, - de .. . lattuk egymást. Meg

- Mi az a ,,de" ? recsegett a telefon. - itt egy nagyszerü
Mondani akartam, hogy a Bükkhegységben ma- ütőkártya került ke-

gas hegyek vannak, ott el lehet tévedni, az éjszakák zembe, - amennyi-5clD rrctsyY^ vclllllcl11, (JtL!EL l('ltEl, tEvt'ulil,,í' oJoooto^ í.''rYY: - tGlllgllrtyr- Aszombathelyi ,,Haladás., árbócáról
hidegek, sőt, ha jól emlékszem, nemrégiben medve ben jót.irok, ?? ol- ils-y"ú["lJük;iö;;;;["i,,róitirráíi",'
támadolt meg... vasókaharmadiksor-

- Na Ái az a ,,de"!_. riasztott fel merengé- nállegyintenekkezükkel,hogy,,fizetettcikk",hapedig
sembőI a , szerkesztő ur jóságos, de mégis kellő kedvezőtlen dolgokat is felemlitek, a szegény szerkesz-
erélyt magában foglaló felszólitása. tőnek éktelen goromba leveleket irnak. Nemde kérem ?

- Nem! Mégegyszerneeeml (!)

- Mi az, hogy neeem ?

- Hát az, hogy egészen más-
ról van szó.

- De a btityköm, szivem, . .

._ Nézze, jól figyeljen; elő-
ször is a miskolci vasutállomás,
tól autóval megy a táborig. . .

- Autóval, én...
- Addig pedig nem fapados
III. osztályon, hanem általam
kuldönccel utban lev0 L (ojv.
első) osztáIyu szabadjeggyel
utazik, sőt lehetséges, hogy
visszafelé Mav igazgatósági
szalonkocsiban íogja az utat
megtenni. ..

- En szalonkocsiban, talán
marha kocsiban kegyeskedik
mondani ?

- 
- Nem,valódi szalonkocsiban.
S ami a cikket illeti, könnyebb
feladatot igazán nem adhatok.
Tudja meg.. .

- Milyen a táborok élelme-
zése? - próbáltam találgatni.

::i ]'§1.. a,l

Az egyik ]egszebb tábor ,,felülról le"
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- Nem.

- Van-e fegyver a táborban s ha igen, mi a
fegyverviselési engedéIy száma ?

- Dehogy. Nem e|lenőrző maga, hanem. . .

- A taborozó fiuk k<;ztil hány III. osztályu,
hány II., hány I. osztályu cserkész, ezek köztil ki
hányszor táborozott.,,

- De kérem, ez a táborozási hivatal dolga. .Az
ön feladata egyszerü szemlélődés !

- Ezt értem, csak fel nem foghatom, hogy mit
szemlél;ek.

- Megmondom. De jól figyeljen.

- Figyelek kérem.

- Ugyebár a Magyar Cserkész igyekszik cser-
készei igényeit minden irányban kieiégiteni.

- Igenis.

- Cserkészek cserkésztábort saját szemükkel
bőven láttak.

- Igenis.

- cserkészeink
nem egyet.

-]genis, igenis !

- Hát most lás-
sák saját magukat az
előkelőségek szemén
át.

- Igenis, igenis,
nemértem - voltam
kénytelen válaszolni.

- Nézze, édes

látogató előkelőséget is láttak

fiam, - baj van, a
szerkesztő ur ,,édes
íiarrt"-oz- magának
csatlakoznikellaMáv.
cserkészcsapatok ga-
radnavölgyi ]ánctá-
borát meglátogató ti-
zenötállamvasuti elő.
kelőséghez s elles;

Kedves olvasóink bizonyára arra kiváncsiak,
hogyan festhettem az előkelőségek kOz<itt. Merem
állitani, hogy jól. Mia]att autónk a legszebb vidé-
keken robogott, háromszor is ásitottam harminckét
másodperces áéá-t. Azt hiszem, az ungtt elOkelőség
ilyen meggyőző nyilvánitása a Magyar Allamvasutak
előkelőségeit teljesen meggyőzte.

Amint a szép fekvésü lillaftiredi völgyben be-
kanyarodtunk, a hegyek tompa csendjében felhar-
sant a cserkészkürtok rikoltó ,,vigyázz" -a. .A, hatal-
mas hámori tavat tápláló Garadna patak mellelt
elterülő kedves tisztások egyhangu zöldjét egymás-
után szakitották meg a cserkészsátrak felvillanó szin-
foltja. Lobog,ó zászIők, tisztelgésre emelkedett kezek
üdvözölték a táborba érkező autóoszlopot. Az erdész-
háznál szálltunk le, itt volt az előkelőségek főhadi-
szállása, Akkor még azt hittem, én is itt fogok aludni.

S az előkelőségek, élükön Lázár őméiíóságáúal
elindultak, hogy a féltucatnál több tábort sorra jár-
ják. Természetesen én is veltik tartottam, há-

tamon a íényképező-
géppel, kezemben no-
tesszal és ceruzával.

Irjak a táborok-
róI?Nehéz!A Btikk-
hegység pompázó va-
dona, a Máv. csa-
patok dolgos keze
valami nagyszerüt al-
kotott. Itt egy hid,
amott szép forrás,
izlésesen felvert sát-
rak, nyileg},enes ár-
kok s asok diszités.
Páfrányok, mohák, er-
dei vesszők tarka sok-
félesége tanusitotta:
itt munka, jómunka,
vidám munka, cser-
készmunka folyik.

Riport, hogy el ne felejtsüli ! Eddig, - s ezt
őszintén be kell vallanom, - nem sikerült semmi-
féle ellesett megjegyzést felirnom. Pedig már magam
is erősen kiváncsi voltam, hogyan gondolkoznak
azok az urak a cserkészetről, akik az ország vér-
keringését, a vasutat vezetik.

A táborszemlével hamar telt a nap s jegyző-
könyvem még mindig üres volt. Táborttiz után jó
alkalom kinálkozott l Az elOkelőségek egyedtil ma-
radtak a vadászházban Kramer Gyula bátyánkkal,
a lánctábor parancsnokával. Engem talán észre sem
vettek, mert egész elfogulatlanul kezdtek beszélgetni.

- A fiuknak két nap mulva haza kell menniök

- mondta egy jovialis bácsi, aki még a táborban
sem tette Ie kedvelt angol hetiujsásjait.

- Ugyan miért? kérdezte egy cvikkeres
bácsi, - az istvántellri főmühely mühelyfőnöke, a
261. csapat lelkes pártfogója.

- Azért - mondta Gyula bátyánk, a lánctábor
parancsnoka, mert leteltik a fiuknak szabadsága.

- Az ne aggasszon benneteket, - ha a fiuk
jól érzik magukat, maradjanak még egy-két napig,
a szabadság ezennel megvan !

- Ki ez az ur, aki egyszerre szabadságot ad-
hat, - kérdeztem szomszédomat.

- Gyenes főfeltigyelO lJí, az összes mühelyek
feje, - suttogta szomszédom.

- Hálásan köszönjük, de van még egy nehéz-
§ég. . . hallom Gyula batyám hangját.

A diósgyőr; cserkészek tábora. A

nézve, a cserkészetről és...

kapun tábla lóg ,,feltilről lefeié"
rnitbeszélnek, hogyan,
véIeked4ek,,felülről le"

- Es ? kérdeztem.

- Ezt fényképekkel ellatott riportban olvasóink
szeme elé tárja. Megértette ?

- Meg. De. . .

- Mi az a de.,.
- Valamit nem értek.

- Na kivele.

- Azt csak felfogom, hogy az Állvasuti igaz-
gató urak véIeményét jegyezzem, de hogyan fotog-
rafáljam Ie. . .

- Fotografiat kivetelesen készithet a táborokról,
igy legalább lesz cikkének valami cserkészvonatko-
zása.

levéIre a pecsét, jött a hitelesites: ktildonc kopogott
s hozta az I. osztályu szabadjegyet.

- Előkelőség leszek, első osztályon utazom ! -ujjongott lelkem, S ezzel azL osztályu szabadjegyet
bezsebeltem, riporteri felszerelésemet felvéve, elln-
duItam.

Az ut csábitó részleteit nem akarom nyilvános-
ságra hozni. Mindenki elgondolhatja, milyen pompás
érzéssel, micsoda nagyuri megszokottsággal éreztem
,,otthon" magam az elsőosztály plüss-ülésein,

Hittem a rózsás jövő szebb hajnalában, ezen
cikkem lelkeket renditő eredeti ujságának elemi erőt
lehelő hatásáról bizonyos voltam. Hiszen ilyen ripor-
tot irni, amilyent a szerkesztő kivánt, csak nem vicc l
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- Na mi legyen az - kérdezi Lázár Lászlő
őméltósága, az elnöki osztály igazgatója.

MéltOztatik tudni, mindent költséges uton,
messziről kellett szállitani. . .

- Ezentul ingyen szállitás lesz - szólt közbe
.A,ndrássylh e l y ettes üzletv ezető Misko lcró l.

Hálásan köszönjük, de ez csak részben
segit, mert hát pénzben foBytunk ki. , .

- Ezen is segithetünk ! Ugye segitünk urak?

- S másfél perc alatt együtt volt a hiányző összeg
kettőszáz magyar cserkész boldog napjaihoz.

Szédülve léptem ki a szobábOl. Ftilembe csen-
gett még az igazgaíő őméltósága hangja: ,,Hej, ha
mi is cserkészek lehettünk volna !" A nap eseményei,
a közvetlen beszélgetés, az alyai érintkezés a fiuk-
kal, a meleg tábortüz s most, amikor nemcsak beszéd,
hanem tett kell, most ez a gyors és eredményes
cselekvés, szivemet mintha csalánnal simogatnák !

Nem fogok tudni a szerkesztő urnak beszámolni.
Tábor nem kell neki, hanem azt szeretné tudni, hogy
idegenek ,,feltilről le" hogyan gondolkolkoznak a
cserkészetről. Itt pedig - s ezt most este teljes vi_
Iágossággal lattam, itt nincsenek ,,idegenek", itt nin-
csenek ,,feltilrol le" tekintő ridegszivü előkelőségek,
hanem melegszivü cserkészapák. Hiaba küldött ide
a szerkesztő.

Nincs mit keresnem, céltalan a vadászház kortili
tartózkodásom, veszem a fényképezőgépemet s indu-
lok alvóhelyet keresni valamelyik táborba. Egyedüli
reménység éltet, hátha sikerül holnap néhány fény-
képet ,,feltilrőI le" csinálni s a szerkesztő, - mivel
ez a szócska a cimben is benne lesz, - nem olvassa
el a riportot, nem veszi észre a kudarcot s nem
szállitja hatalmas fizetésemet,,felüIrőI le".

Pe'ihdn Pól.

E3yszer egy szép
csi1logó szemüveggel,
lro8) rnegszédülterc

1-3. ábLa.

szinte lé,nyegtelennek tátszo megjegyzésként, hogy mi
rninden nap rengeteg élőlényt falunk fel. Csak a tej
egy köbcentiméter:l:ében sokszor aa éIőIények millióit,
:at az is lehetse,ges, hog). milliáirdjait nyeljük le.

Á toj 1 ccm.-jében, - mondotta etrőkelő kézmozdulat
kisáretében, - ha az 24 óríiíg 35o C-on voli kénytelen
állni, 12,500 millió élőlény van.

Csak igy egyszerüen 12,500 millió óIőtény; baciilus,
üoccu§ és spilillum ve5ye§en.

No - gorrdoltam a kelló tisztelet megadársa Pel-
1ett, - ezt ugyan szép dolog igy kiszá,tnitani 12,500
lrrillió é,Iő}ény. De ki olvasta össze,? Es hány esztendeig
\el]ett olvas8atnia? Egy ccm.-ben 12 ós fél milliárd élő-
ény ameülett, hogy abban az egy ccm. tejben rrlég az éIő

1én.vek mellett azok testének tömegén kiviii, tej, is van.
]íekkorák lehetnek ezak az urak, melyek mitliárdjai-
la}i mi kannibáljai vagyunk?

Olyan irinyó-pirinyóak, hogy olyan kicsikét pég
.:lképzelni §om tudunk, hát megmérni, hát össze-
számolni? !

Nem hagyott nyug:odni a tnma, elhatároztam, hogy
,ltrinajárok a dolognak. Megolvastam én is azokat a
iegényeket. Persze nem usy fogtam a megolvasásho4
;:int aki kavicsot olvas én egyik kezóbőI rakja át szép

Kannibálok vagyunkl
- Intimitások a mikroszkopból -

öreg bácsi, ne3y fehér szaká.llal,
olyant mondott egy előadásán,

bele. A,zL nrondotta, cgvszerüe.r,

csendesen a m,ásikba a kavicsokat, mondván hozzá,
hogy egy,...kettő...}r,ábom.,., mert ha birnám is a
számolással 12 milliárdig a jó Isten jóvolt{,ból, ki }tosszu
élettel ajándékozna meg, hol fogjam nyakon én azokat a
kis élólényeket, melyeknek több százezetje tapadhat az
ujjam hegyére anélkül, lrogy észrevenném jelenlétüket.

Az ember pótszeméhez, a rnikroszkóphoz fordultam
segits,égért, A mikroszkóp mindent megigért és ón mun-
kíba kezdtem.

Figyeljetek csak ránr, hogy az öreg mikroszkóp mit
is sugott hogyan is fogjak neki, hogyan is szátnoljam
rne.gJ segitségéve7 az apró logényeket?

Legelőbb a frissen kifejt tejbőI egy deciliüernyit
stcri]izá,lt (baktériumoktól mentesitett) üvegedénybe
tettetn, azután a kutatás feltételeinek megfelelően olyan
th,ermostatba helyeztem az edé,nyt 24 őt,ála, rnely a
tejet állandóan 350 C. hőmérsékleten tartjla. (A thermostát
egy olyan duplafalu szekrényke, melynek kéi fala között
viz van és a viz kivülrő,l villanyfüüéssel a kivánt .ltö-

fokon tartható. Emiatt a szekrényke belső hófoka egyen-
letes és állandó.) I

^ 
24 ő. letelte utá,n eg:y steril pipettávat 0. 1. ábra)

kierneltem €8y ccm.-nyit a savanyu tejből é:s azt egy
liter vizbe, csira,mentes sterilizáüt viz,be cseppentettem.

A folyadékot jól elkeverüem, hog:y teijesen egynemünek
Iassék. Majd ebből a folyadékból isrnét e,gy ccm.-nyit
cme]tern ki ai pipetta seg:itségével és 999 ccm. §terilizáJt
vizbe tetüem. Igy a másotlik liter viz5en nc]ár csak

4. ábra.
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ezred része volt annak a baktériummenn.visé3rrek,
rne}y az 1 ccm. tejben eredetileg volt. Erre az eljáiá§Ia
azórt volt szükség, hog;," a baktérjumok, ha tényleg
rnilliárdszámra voltak a tej 1 ccm,.-jében, a meg§zámlal-
hatós,ág" végett felhiguljanak.

Most ebból a e}higitott tenyé,:zetból egy cseppnl,ii
veszünk eg,y megltatározott nagyságu platinakaccsra,
mely nem más, mirrt, egy a végén kerekbe ha;ilitoltfr
vékony platinadrót. (Láscl 2, sz. ábra.)

Ezt a cseppet a mikroszkóp tárgylernezére kenjük,
egy c§epp folyékony tust ailunk hozaál ,és azzal jőI eL-

,Iievel,jük. A lemezt levegón megsz,áritjuk, azr,rtán egy
kevés ka,nadabalzsa.mot cseppentve a tárgylemezl:e Le-
fedjük olyan feclóiemezzlel, mely aprló vona,lkákkal
kockiákla, van oszLva. (Lásd 3. sz. ábra.)

tr'ontos, hog;, ;1 fedőlernez teljesen fetlje a tárgy,
]ctnczt,e kení trLsfolto[.

llIost a mikroszkóp alá tér,e, a lemezt, beállitjuk a
rnikroszkópot a, rrreg,felelő nagyitá,sra,és megkeresünk
19;jta egy kockát. A sötéi alapban a baktóriumoi<
zöldesen világitóarr fognak feltünn1, Megolvassuk. hogy
al'grós higitásu tenyé-lzet egy kockára eső mennyiség,é-
ben hány éiólóny van? Azután megolvassuk e,gy máso-
dik, elgy -harmadik, stb. kockárban hány elólény van.
Az,után már csa,lr számolá,s van hátra. Kisziámiijuk 1a

]ioc]<liban levő baktér,iulrroli száiná'nak középar,án;,63{l,

Soliféle legénykét fogunk ott iátni. Hossztr pálcika-
al;iklr gentleurant, ez alakja után bacillus. Kövé,r, ker:ek
kis grrruló trracsot ez a ccccus! és sokszor összecsavaro-
dott dugóIruzószelii népet, , a spiri}lumok rremzetségéi.
Legtöb,b lgsz azorrban a pá,lcikaalaku baküé,rium! a Bac-
teliurn ]act,is acidi, nrei1- a tcj savanyodá$át idézi elő.
1Lísd 4, sz. ábla.)

A kiszánritott középarányossa] szorozzuk azon kolkák
sr,ánnát, melyeket a tus a két lemez közöti í<itölt. A kaccs
nagysága után tudjuk, hogy annak csoppje milyen köb-
t,arta]om, há.nyad része a liternek. Ezze.L a számmai,
meiy azt ,mutatja, hogy e3y liter hány ilyen cseppbói
áll, rre6lszorozzuk aa eddig kapott számot, majd az ererl-
mé,nyt megszolozzuk ezerrel, mert a második literbe
az 1 ccm. savanyu tejnek csak earedrésae jutott.

És mír, készen is vagyrrnl<. Xtár is össze;zí.mláIíuk
a legényeket, aplaját-nagyját, Ámulva nézzük azi ereú-
,mén_vül kapott szá,mot, az bizony ott jrli a 12 és 1fét
rnilliárd körül.

Ligyan ugyan. Egy ccm. savanyu tejben tényleg
sokszorosan több éiólénl.t nyelünk le, mint ahány em-
ber é1 a vilá3on, rrs hány ccm. tejet nyelünk le egy
élet alati? | 

|

A mi étvágytrnknak és az élőlények számának való-
ban nincs lratára.

R, Z.

Ezermggtlr,.
Vége a ,nyárnak, a tá,b,ornak, Mit csináljunk most mar

ezen a hossz,u té,len? Nem hinném, hog;. az i8azi cser-
l<ésiznek ez fejtörést okozna, I(észülni kell a jövó tá-
borra! - 1\lár? Már ké,sziilni? - TIgy biz, mert a jövó
tiibornak még jobban kell sikeliilrtio, mirrt az elmult-
nak. Csalr akkol,van iialadris a cserkészélettinkben, lra
azi akai,ju_k, ho8}. minden következó mr_rnkánk jobb Ie-
g_ven, minti st,z előzö volt.

I(,észen vagy-e Gömbi barátom a leckével? Kószen? Na,
akkor tedd le ,a könyvet,. azLán elmegyünk egy kicsit
.sétálni és közben rnajcl megbeszéljük, hogy mivel le-
hetne rnég tökéletcsebbé tenni a jövő évi tábort

.A,zt mondod, az idei táborotok teljesen tökéletcs volt?
Dehoglr voltl ]rpp tegnap beszéIted ,,e1, hogy cgyszer
egy {élórával hamarabb, ke]íettek fe1 órségre, mint kel-
lett volna, mett atr előtterl órségen levőnek mesállt az
órája, a Parancsnok urat nreg nem akarta felkölteni

{, á\"".
euriattl - Hát, hogy lehet ezen segiteni? Leteszem rá
a nyakam, ,hogy nem r,-,olt rrálatok tá,bori toronyóraí

- --, Persz,e, hog;, ne,m, lriszen íorony sem volt. .

Ig,az, dv ta; tc-rlonyórához nem is kell torony, csatri
egy óra, no meg a müsZaki karó. Ja, te nem is tudod,
liogy tli .a]z a >müszail<i karó !< Az semni e3lyób, rnirri

egy, a müszaki sátor e:Iőtt földb;eásott, vastag karó.
(I(b. 10_15 cm. átmérójü.) F'igyelj ide,, elmondom, hogy
ni van rajta, De előre bejelentem, hogy arni lajta, yan,
az,t mindent mé,g ittlton ke]I elkészitenil

Rajta van: 1. a tábori toronyóra; 2. a tábori leivél-
sz,ekrény; 3. a szólnyil a világtá,jmutatókkal; 4. a ta,
ronyór,ához tartonó villanylámpafolszerelós; 5. a tábóri
hőnérő; 6, a napiparancstábla; 7. a szolgáIati tábta.

Holnap akár már meg is kezdhotjük a furást-fara-
gást, mert mép; sok rninden van ám hátra.

I{ezdjüit e} a toronyórán, Eat csalrugyan nenr tud-
juk mi magtrnk elkésziteni, mert ez semmi más, mint
egy ébresztőóra. rgen kényes szerszám, nemcsak az esö-
től lesz beteg, de náthát kap a nedves levegótól is ós
nehéz neki első ségelyi nyujtani. Ezért nem leltet íe1-
akasztani csak ug;, egy sze8Te, hanem csinálunk'neki
házikót, Az 1. ábt,án láthatocl, hogl.gn néz ki készen,

én csak a llo;zzá szükséges utrnutatást irour le, mert ösz-
szeá]litani csak összei tudod, - vagy miért van meg az
c,zermesüer különpróbád?

A házikót 5 mm. r,astag lombfürészfából kéSz tjük.
A nréretei a következók: a két oldalának élhosszai (A)
15, ],2, 10 cm , a ferde glda| hossza önként adódik, ,k'n.
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105 mrn, A ltátsó lapja (B) 12x15 cm., a tertoje 
"(C)117x,13 cD., az a7ja (D) 10x12 cfi., az elólapl'a (E)

72xI2 cm. Pcrsze az összeá]litá,snál íigyelembe kell
vennl & ía vrrstagságái is. Az elólaporr az őra számlap-
jánalr megfelelő kört r.,á,gut]k ki és ezt ül,eglappal fedjük
be, arnely lehct né,gysz,ögletes alaku is és a belső olda't,a
crősitjük. A házikó ezzel már meg is van, csak az eIőIa-
pot ugy kell felerósiteni két sarokpántta1, }rogy ki
is le}ressen nyitni. Ar, óra igy hát meg van vódelmezr e
az e,sótól, de nincs a lrázi]<ó maga! Pedig ha a fa teleszivja
nagát ytzzel, harnarosan elgörbüi, Ezért a fát vizmen
tesitjük. Mietőtt irz egyes rószeket összeá-]litanók, ve,
szünk egy kis paraffint, egy lapos edónyben megolvaszi
jrrk és ,cg.venkérrt be]eteszük a farészekct. Közben u,

paraffin á]landóarr a tüzhelyen van, do ne legyen nagyon
forró. 10-15 perc muiva kiveszük a fát éJ leprései-
jük s hagl,juk jól kiszár,adni. Okvetlcnül le keil práselni,
mert külörrben elgörbül.

Aa összeá]lit.ás után a résekbe mindenhová véko"
nyalr egy kis paraffint nrég csepegtetünk, hogy a nedve§
levegő mennél kevesebb utat találjon az fuához, a ha.
zilió tetel:ét pedig bevonjrrk kátránypapirral.

Most már csakugyan kész, csak,az fuáb kell beie-
helyezni és lerögziteni benne.

Az eg,észet oeclig felszögezzik a müszaki karó o1-
dalára (rrrajd a táborban!), lro5J), a szeü ne tudja len-
getni.

; Egyetlen kérdés még, van-c valami célja, ,vag;y
hasztta az ilyesminek_ a tá,borban. Hát bizony vanl Níert
igy rrern törttjnhe,tili nreg, hogy va]akit >vélet]enül< féi
órár,al hamarabb ]<elienek fel őrsógrc, mint az ideje
lenne, I\{inden este az őrség, a saját óráját hoazáiga-
zitja ,a tábori toronyórához, amelynelr felhuzá:a a, napos-
tiszt köte]esséee, aztán ha meg is á1l a'- hcg,y is mond.
jam csak - a krump]i, csak oda icell menni a müszaki
karóhoz. A táborban. a}rol a pontosság anrrrgyis ké:-
szeresen foulos, kell hogy legyen egv tábori idó, ame-
lyet a ,toronyóra trrutat s amelylrez iEazodik az ,egősz

napi pro,gramm,

Az fua házikójába villanyt is szel"elhetünk, hogyha
esto esotleg nem lr:nne hirtelen kéznél a mi zseblam-
pánk"

A házilió aljára eg"v kis fatol<ban felerősitünk egy
közönsóges szávazelgmet s az áramot a lrázikó belsó fala
tne,nté,n vezetett fé]milhmétei,cs gttmmiszigeteiésü rér.-
di,óttal vczetjtik a liörte|oglalathoz. ']'alán mondanom selrr
kell, hogy a körte is egyszerii zseblárnpakörtc. tlgy van
ellrelyezve, lrogy épp ilz ü:a számlapjára világiüson, En-
nek az egésznck kÉ.t ]41r"*"scb]l rószc van, u. m. a
lámpafoglalat és a n,r,omclgomb:

A lámpa,foglalatot a köv. rnódon kószitjük el: t:,,z-
1emezból csiniilurrk egy 2C mm, hosszu osövet, olyan á|-
rnél'ójüt, lrog;, 6 körte csavarmenctes részét szorosan be-
fogja. Belefaragtrnli pubafából eg,y pontosan belei]ló lrel-
gert, de csak 8-10 nrn, hossz,.tt, ennck közepé,t egész

r,ábla.

r-éiionyan irttLrrjuk tis aztán közönséges szindetikonriai
a rézcsóbo ragasztjrrk. Az eg.vik clrótvógrlt a csőhöz loi..
lasztjrü, a uiásikat átclrlgjuk a íalrenger közepérr íult
l;-ukon és hogy jól érirrbkezzék a ]iörtén levő'kis i:o;nb-
ual, kis rLlgóvá csavarjuk össze. (L. 2, ábra.)

A n}.onrógomb elkészitését lo sent irom, a szerke-
z,ctg ugyanolyan, mint a villanycsengők gombjáó, az
ábra (3,) mindent nregrnag;-aráz. Én csak azt tnszem
hozzá, hogy ,etre a célra egy elem egész táborozási,a
clég, rnég ,sok isl

-, .Lz,t monrlod erre, hog v talán tulqá'qosan is sok

3. ábra.

ké,nyelmet jelent egy cserkésztáborban? - EIvégre a
táborban is szabad egy kis kényelomnek lenni, ha azt
a lrényelmiet a mi magunk két keze munkája teremti megí

De remélem, a több,jről, amit csinálutrk, ei fo3od
ismerni, hogy szükségosck. (F'olyt,r,bjuk.)

A műgyöngy.
Japánnak egyik legjel}egzetesebb, nirgy jöveclelrnei

hozo munká,ja a mügyöngy készités. A szorgalotn, ,élni-
akat,ás, leleinényesség teremtette meg ezt az ékdekes
ipart. 1896-ban Mikimoto hosszas kisérletezés után meg-
ta]álta az előállitás módját. Az eljárást 1905.ben töké-
letesitették oi.vannyira, hogy az európaiak és ameri-
kaiak által na3,;,rabecsült termékből évente mintegy 1
miliió yenre tug az évi kivitel, ame]y a termes 80 szá.
za\ékát teszi. Legnag;yobb telepek Slrirna taltományban
vannak.

A mügyöngyöt (amely nem hamisitvány, iianem az
igazi gyöngy mesterséges elóátlitása) a következőképen
termelik: A gyöngykagylókat kiveszik a tengerból s az
állat és kagylója közé idegen anyagot helyeznek, az-
rttárt visszahel__vezik a tengerbe, 4 óv mulva etkészül a
g}öngy. Az idegen anyag elhelyezése igen kényes mü-
vclet, szakszerü eljárást kir,án. A kagylótelepet férn-
lráló védi zl séi,elmektőL mely azonb,an a viz ltozzéi.iuíá-
sát lncm akac}ál:;ozza A kagylóha]ász nők azután - Ie;.-

Gyöngykagylóval foglalatoskodó iapánok,

irrkilbb nók üzil< e nagy ügyességet kivánó fo3,1alkozá:t,
a]átrrer,ülnek ós felszinre hozzák a kag1-lókat.

}lilr 13-14 ór,es koruktól gyakoroiják ezt. cle csak ]8-20
úl,es ]<olr,,kbarr r.álntlk igazárr jó g.,-öngi-iralászckká.

Orr Jónos.
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ajótörés.
Dráma

Átélte és irta :

Ir{ég jóvat háboru etótt történt, hosy állancló tarLőz-
kodásra Fiuméban telepedtem meg.

1914 elején, valatni kikütdetósben több heti tar:tózko-
dásra Lussin-szigetrc kc]Iett kiutaznorn. Itl éri a trórr-
örököspárnak Szcrajevóban tör,tént mcgg; ilkolásáról szóló
hir,,a rnelyet aztán rövidesen a lradiizenet követett. Á me3-
ré,mült ftirdöl,endégek legna;Jyobb rósze, a legelsó kinái-
kozó alka,lmat megragaclva, hajóra, szállt és X'irrmén vagy
Triesateir át, visszatért hazájába.

Ettő1, az időtól kezdve a hajójáratoli a sliget és a
partvidék között mindjobban megritkultak, me3bizatásom
g1,ors lebonyolitása eIó pedig akadál},ok görtlültek, ttgf,
hogy ott tartózkodásomat meg kellett ]rosszabbitani.

Idóközben haditengerészetürnk a X{onarchia partmenti
vizein nagyszátnr-t aknát helyer,ett eI, amel1 nek megtör-

Fehér ruhámat kigombolva, áltam a fedélzetre.

ténte utárr a, nragánforgalom részére tninderr hajózá>i kóz.
Ierkedést beszüntetteli. Mi, ittrekedtek, most rnár teljesen
el volturrk zátva a külvilágtól s ezen siralmas hel;,zetün-
ket sulyosbitotLa az a szolnoru körülmény, hogy a sziget
éile]misz,er kész]eto fogytán volt. nrthető te}ráü lro3y a
szigetlakól< Io§sz szemmel nézték az ittszorult idegcnekei,
akiknek jelenléte hirtelen je}entékenyen felverte a rnég
rnegléró cs,ekély menrryiségü éle]miszerek árait.

Igy telt el tespedás közt egyik lrét a másik után, rrri-
lrözben sopánkodva, türelmetlenségtól kinozva r,árttik azt
a hajót, amely kiszabaditana bennünket szorult lrell,ze-
tünkböl. Közllen feszült izgalommal olvastuk a szigot ktllü.
leti kapitányságán kifüggesz;tett szerb harctéri jelenté:eket.
Estenden pedig, amikor minden eicselrdesedett, ,a lussin-
piccolói kikötó partján g;,ülekezve, éténk íigyelemnel lri-
sertük a sziget egyetlerr eródjéberr rnüliöclő villamos ién_v-
sznrókat, amint az éj söiétjében fén;lcsóvákkaI idegen
hadihajók után kutattak. Erro az óvatosságra annál is in-
kább szükség volt, meTt csak ne n régen jeleztek a szigetek
körn;,ékén cirkáló angol és francia hadihajókat.

a tengeren.
JENOVAY JENŐ

Jellernzó, hogy bár ahbalaziclóben rrreg csak Szerbia
ellen vittünk háborut, az ántá,nt hatalmak már akkor i,s

kószenátr]tak a beavatkozásra.
Egy napon aztán - augusztus 16-án - a fásuit, Ic,

hangolt kedéll,eket jóleső örönrliir váltotta fel. Megvá.Itást,
fe]szabadulást, egy értünk jövó rnentóhaíót jelzett a lrir.
A te.ngermenti katorrai parancsnokságok ug:yanis, nriutári
lneggyőzódést szeroztek, hogy az Adriai-tengelen cirkáló
angol-francia hadilrajók k,émszeniiéjük befojeztóvel a Föld,
közi-terrgerre vouultak s igy >tiszta a levegő(, Kattaróbói
tltrrak inditották a már hónapok óta ott vosztegló >Baron
Gautsch< nevii g;lglghajót, meiy aze|őtt Trieszt ós Kattrrró
között bon.r olitotta le a forgalmaü.

}íásnap - 17-én - a ;||4161 Gautsch<, miután fel
vette a ldalmát tengeri fürdókben rekedt, legtöbbnyire nők-
ból és gyermelrekllől áltó idegeneket a reggeli órákban
befutott a Iussingrande-i kikötóbe, Kitörő üdvrivalgással
togadtuk a felszabaditó hajót és csakhamar elhelyezkeú,
tünk poclgl-ászainkkal az utasoktól megleheósen zsufolt íe-
tlé]zct e n.

Hajóuk nerrrsokára nl,ilt tengerre ért és mérsékelt
lnel]ot§ebességgcl a dél-isztriai partok felé vette irányát.
']'ckintve, hog1,, veszedelnes aknamezókön haladtunk ke-
resztül, a >Baron Gautsch<-ot a, haditengeré,szet e5yik
tisztjo vezénl,elte, ki az aknarnezók térképének keze,
Iésében járt,assággal birt.

A lrajó ulasai a fedélzcien clhel.1 ezkedve, annak jobb
oldalári zavartalan nyugalomlxal rné,lyedtek el az elvonuló
pal,tvidék szemléIésébe, én aznnban az innensó oldalon,
mirrdenro elkészülve vártam egy csetleges katasztrófa
lre]<öivet]iczését.

A lraditengerészetben régebben eltöltött hosszu óvek
mnid,enkor és minderi helyzetben elóvigyáziatosságra, óva"
tosságra tanitotta.k. A,z az előérzet vert gyökeret bennem,
h.ogy az aknamezókön való keresztülhaladás aligha fog
suI1-os köveikezrnények néIkül megtörténni. Állandóan a
lrajóró1 r-alti tnenektilé,s gondolatár,aI foglalkoztam.

Arnint igy magamba.merü]ve róttam a juliusi per-
zseló nap ]revétól áttzzoLt fedélzetet, tekintetem a kor-
máriykerekek előtt heverő, vastag deszkából kdszült kéi-
fokrr zsámol;,ra esett. Az rrszásban ne,tán kifárad.va, de-
rékon a mentóövvel (a,melyek a fedéIzeten levö ládákban
r,oltak elhel;,ezve), ez a zsámoly - icy gondoltam ma-
gamban - jó támaszul fog majd szolgálni. }fost csak a
lrajófedétzeh,ői való gyors leereszkedés módjának megol-
dása volt még hátra. Erre, a célra egy hevedert szemel-
tenl ki, gmellyel az egyik nagy rnentócsónak volt oóa-
erósitve a hajó külső párkányzatálloz. l

Ig1, felkészülve vártam a bekör,etkezendőket.
Délfelé a >Baron Gautsch< minden különösebb inci-

dens néIküI befrrtott a póIai hadikikötőbe, ahol rrrintegy
százötyen utas lragl,ta el a lrajót, mig a zöme - köztük
én is -- a tlieszt-,i kikötőbe igyekezett. R5vid félórai tar-
tózkodás után elhagytuk PóIát s utazásunk végcélja _-
Tricszt felé tartottrrnk.

A parancsnok a hajót vezenyló haütongerésztiszt-
nek azt ajá,nlotta, hogy menjünk rövidebib uton: a Póla
étJ Br"ioni-szigetek közti }-asana-csatornán át, a nyill,
tengeren keresztül Trieszttl,e. Né,mi szóvita után a ve-
zén;.ló tiszt engedett a hajóparancsnok óhajának.

Es ez volt a baj. FültanLrja lóvén ennek a párbe-
szédnek, most már teljesen rákészültem a bekövetkez-
hetó szerenesétlenségre. Fehér rtrhámat kig,ombolta, l,á-
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szonci.póimet megoldva álltam, köz,ei a kormánykere,
kekhez a fedélzeten.

Mintegy tizenkét tengeri mért|öldnyire iehettünk aa
isztriai partoktói a nyilt tetrgeren, Rovignó magaslatánál,
amikor irtózatos robb,anás reszkettette meg, a 1ógkört,
majd nyomban tá, magas lá,ngcsóva tört eló a tengorbói,

Aknára íu{ottunk.
Boyzasztó pánik tört ki grro a mit sorn: sejtó utasok

között. Szjvettépő jajgatás, kétségbeesett seg:élykiáltás
töltötte meg a csendes nyári 1ó3ürt. A rettenetes tüie-
kedés közb,en, amely a fedélzet tulsó oldalán lefolyü, ru.
háimtól megszabaditr-a ma3amat, egy mentóövet ragadva,
karomon a ki,szemelt zsámollyal, gyors iramban eresz-
kedterrrl [e a csónaktartó hevederen, A vizbe érve erőteljes
lrarcsapásokkal távoiodtam, nehogy a sülyeldő hajótost"
tól képződő örvény magával rántson.

Pár pillanatig, tartó megfleszitett rrszás után zsá,
m,olyomra támaszkodva - megpihentcm. Mintegy 150
mé,ternyiro lehettem a katasztrófa szinhelyétól, amikor
megflordultam. rdegrázóan borzalmas }átvány tárultelé,rn.
A pályafutása vógére ért büszke >Baron Gautsch<, amely-
nek orrán óriási lóket szakitott a fgirobibant akna, elejévcl
a, vizbe rnélyedve küzdött az eLnyeLői árral. Ezelrben a,

rövid pillanatokban rs,ikerült a hajó legénységének kéi
m,entőcsónakot vizrebocsátani, Árn ez elenyészően ke-
vés a íedélz,eten visszatnaradt, mintegy négyszázötven
fónyi rrtas befogadására. Irtózatos é,leí-halálharc támadt
rnost a fedélzleten. A >Baron GautsclN mattőzai az e'r-

o],dott mentőcsónakok hevederein macskaügvességgel krrsz-
tak le a k,ét csónakba és mitsom töródve a fedéIzeten
gl,aradt kétségbeesett utasokkal, gyors iramb,an tova-
ey,eztek a hajó m,ellót. örúlt tombolás és orditozás töri
ki ,ennek 7áttáta az utasok közöti, (mennyi nő ós gyeirnek
yo]t köztük !) akik most már a halálfé,lelemtól hajtva
ész, néIkül vetették magukat a tengerbe, igy remólr.e
menekülést, a mindent elnycló örvény elől. Ám alrg-
hogy a mentőcsónakok közolébe értek, a bennüló mat-
rózmk a srrlyos ,evezó lapátokkal irtózatos csap,ásokat inór-
tek a közeledni merészkedőkre, akiknek iegtöbbje az"
tán srÁLrotlr:solt koponyával, összezuzott tagokkal. oszirré-
letlenül merült a hullámok közé, A matrózok ezután,
mint akik jól végezték dolgukat, sietve tovaer,,ezüek a
veszede]em szinhelyétől.

Ez a rettenetes tusa csak pillanatokig" tariott. Á
borzalnras vélg még csak e,zután következett.

, Az a,lrna felrobbanását követő öiödik percben g
>Baron Gautsch< nyilt elején beióduló vidár méit annyira
rnegüöltötto a hajó belsejét, hogy az, elel'óve} lefe].c,
ltirtelen függóleges helyzetbe kerülye, fülsikeíitó sister-
8é,s és a ,gépkaziinok p,okoli rob,banásai közö,tt, rnag,a,
körül óriási örvényt képezve, hirtelen alámerüIt, me.
gáva1 rántva a feclílznten rnaradt e a félelemüól és re-
mülettfl immár megtéb,oiyodott utasokat. A hullárnok
l<özött Élet-halálharcot viyó Lszerencsétlen áldozatok ve-
Lőtrázó ,sikoitásai mé,$ a legeróseblb, idegzetü 'emberben

is negdermesztették a vér,t. A.z emberek szár,ainak er,
a haláltrrsája csak percekig tartott, Mint elé3: jló uszó,
már-már közeledni akart,am a, borzalmak szinhelyéhez,
de tudva azt, hogy az elnyetró, árral küzkörlók belórn-
kapaszkodva, magukkal rántottak volna s igy mindelrt
menté,si kisérlet céitalan, fájó szivvol b,ár, letettern er-
ról'a szándéko,mról.

Nerrlsokára jármü közeledett a szerencsétlenség szitr-
hely{hg2. Egy torpedónaszád volt, a,mely a, >Baron
Gautsch<-ról a robbanás pillanatá,ban Pólába szikratá-
virattal leadott vószjel vétele után azonnai kifutott ,es

a szinhelyro sietett. A. még: életben maradt ós magukat
uszással ideig-óráig a felszinerr tartani képes hajótöröt-

tek szivettepó kiáliások közit törtettek a vizból csekól;,
hnagasságban lriálló torpedónaszád feió. Mindonki elsö
akart lenni a megmentettek között ós eb,b,en az ernberi
eró1, és kópzeletet felülmuió viaskodásb,an a gyengék
életükkel fizettek... megíultadtak.

Miközben a torpedónaszád legénysége csáklyákkal a
szertieuszká]ó huilákai emelte 'ki, a jármü felonr, köze-
]edett. A kjs ha,jótest oldatán lelógó kötelell egyikén
felkuszVa, értem a fedólzetre. A megrnenekült utasok
között én voltam ,az eLső, akineili sikerült a felTobbant
lrajót elhagyni, de, az utolsó, aki a mentősre érkez,ett
jármü sogitségét igénybc vette.

A szinte elmerü}ásig megtelt torpedónaszád harmincöt
mogmentett utassal nlegindult Póla feló.

A >Ba,ron Gautsch< elpusztult utasai voltak a világ-
iráboru első áItlozatai - a tengeren. Parancsnoka, ki
szinüén a me,gnentetiek között votrt, sulyos felelósség
érze,tének tudatában a földi igazságszolg:áItatás sujtri
kezo ,etról végül is a halálba menekült. Triesztbe érkezve,
a rákövetkezó napon.. . fóbelótte ma3át,

Oithoni feladatok.
Mit ]ehet csinálni az őszi ós téli oserkészmutrka

idóben?
őrsvezető vagy és szeretnéd, hogy őrsöd minél ala-

posabb cserkésztudásra tegyerr saert? Nem vagy őirsvezetó,
de szeretnéd. ha gyakorlati tudásod a lehető legaiaposabb
l.o]na? Akkor vedd hasznát az alábbi ki csoportositásnak.

1. Nyakliendőgyüi,ü fonás"
2. Jelentó.készilés.
3. Ugi- vprssza]i tttot,zévaL
4. Sátor-modell készités papirból.
). KCc1.1eSllcS
6. Szerszámnyél lrészités,
?. XIenetrenri kezeIés.
8, Si;,z.inór íunís.
9. I(ölr; r,ltö1,1s.

10. I'alevéI-ra,jzolás.
11. Cimer rajzolás.
12. Nyomok rajzolása.
13. önméretek elkészitésu_
14. Térképjelek rajzolása.
15. Vázlatlrésziiés a szobáról.
16. Cserkészjelvónyek lerajzolása.
17. Egy cserkósztörvérry prtelmének leirásl
18. Tgy éiei elkészitésének megtanulása.
19. Gyertyatartó készités drótból.
20. Kis képráma készitése lécbőI.
21. Egy városrészben levő nevezetesebb épűletek össze.

irása.
22. Utjelek ]eirása.
23. \rázlatlrésziiés utcáról.
24. Egy megfigyelés leirata.
25. Egy kulcs kireszelése sttl.

Pályázat.
Hoggan lehet legjobban taharéh,oskodni ?
Erre a kérdésre felelletek röviden, (legfeljebb

egy dolgozatfüzet oldalnyi terjedelemben).
Leghelyesebb, ha birjátok azt a módszert, amely

szerint ti gyakoroljátok a IX. törvényt:

, { ]9.sl9UU megfejtéseket, - mire jó tanácsokat
- KoZolJuK.

Pályázati határidő í927 nov. 7. Első dij 10 P,
második _dij 6 P, harmadik dij 4 P, vagy 

-509/o-ai

nagyobb forgalmiértéktl konyv.
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BEVEZETES.

ott iI v,.gaT,t J]"]iiii}l

' no 
"u*}"íi,|'J'-xlt?i.llPetöli.

Tulajclonképpen nem is az a létlyeges, hogy lro1 tórtént,
a fő az, hogy Xtagyarországon. Mondjuk, hogv eg"v kedves
iiis vidé]<i városbari (amit azonban fölösleges a térképerr rögtön
megkercsni). A lérrl,eges az, hogy szerepeI elsősorban egy
gimnáziunr és a város 1rörnyékén kitünő táborozásra való
tei,űlet; a diáko]<nak vaióságos kis Vadnyugat. Van ott erdó
ós vannak hosszu, hullámos dombsorclli, rnelyek kö.zött nagy-
szet:üerr lehet háborut játszani, sób van ott még egy barlang
is és mellette egy kis forrás, amely nem messze valós,ágos viz-
eséssé dagadü, körülbelül akkorává, hogy egy kisebb termetü
ember szépen ellér a]atta és ha lrijebb á1l még egy liis iríss
zuharryt is kaphai, a nyalrába. Enrrek a közelében pedig egy
fákl,ól, bokroktól szegélyezett nagy tisztás tertil el, - mintha
egyenese]} cser.liésztábornak telerntődött volna - amit a cser-
készek Bodza vagy >Nemzeti<-parknak, a többi diákok pedig
az ott végbement nagy verekedések emlékére a 'Winnetou

utárr a >Vér prairie<-jólrek neveztek.
tr'ószereplőim: Andi IV. gimnázista, aki nem c.serkész

és Pista szintón IV-es, aki cserkész. Azbán Báiint Ágoston
tanár ur, a löldrajz és természetrajz tatára, lelkes természet-
buvár s a városkában a cserkészet megalapitója ós az egyet-
Ien csapat parancsnoka. S most, hogy már minclen fontosat
tudunk, gyeriink haladéktalanul in meclias res.

I. FEJEZET.

A verbunkos.
>Llr,itad-e a putykát, ki magas, szeméierr
Gőgösen országol, mint kiráIyi széken,
Legkisebb bántásra, legcsekélyebb gunyla,
l\firigytelie nyakát amidőrr fe}íujja?
Vérszin p,ötyögője, haragtüzben ógve,,
Mikép megyen által szóp világoslrékbe?
Mikép játszik újra halaván1,-as zöldei?
És mikép kotorja szárnyával a föIdet? . . .<

Arany János: >Jóka ördöge.<

-- No Andi, rászántad-e már magadat, hogy végre cser-
kész lész?

-- E-éé-ééén? - Cserkééé-óéész? Yan eszembel Nem ettem
meszet, hoogy még több tanulni valóm legyen és még keve-
sebb szabac'lságoml

- Tévedsz| .Lz a,tanulni való nem o}yan mint a többi
Iecke, az a szabadság pedig.,.

-- l,'ogcl be a szlld! Ne prérlikálj öl,öklrci! Nekern ugyarl
hiába pr,édikálsz! Ismerlek titeket és nom akarok kóztetek
lcrrtri 1lrrnktum! 01;,;111 vagy mirit egy rossz vigéc, aki mincleut
iisszehazuclozik, hogy poriékáját mások nyakllba varrjal

}Iás fiu r,ögtön felfortyant volna erre h, gorombaságra,
cle Pisia n.v-ug,odtan összeszeclte könyveít és a tanterem ajtajából
li:>zafordulva csöndesen csak enn;it morrdoit:

- Jó, jó. }lég majd elijbb-u|óblr rnegér,em, hog,y ltözótrk
fogsz lrérecizketlni, sőt nagyon j,ó barátolr lesz,rink. Szervrr-rz !

És a cserkészet nagy ellensége, Arrdi, egyedül nia,railt,
Tigyeclül mal,adt, rnert rendszerint legutóljár,a szokott ltaza
merrni; őt ugyanis a gimnáziumt sziirke falaihoz" meleg sze-
letet füzte: sokszor egytől-kettőig, mikor a tö,bbi íiuli nrlrr
mincl otthoil voltali, ó egyedúl ütclögélt az üres tanteremben
el-elrrézegetve a falotr mászlráló legyeket ós eltünődve rnagá_
ban, hogv hogyan szervezhetne egy kis ellerrpártot az osztál,yá-
batr e g__r-re szaporodó cserkészek ellen. Gyakran törtélt ez

"i

. csöndesen kinyilt az ajtó .
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meg. Is az ajtó, a. tanterem ajtaja ii).enlror mindig ]le volt
z,árva.

. A mai délelőtt is egy ilyerr röpke egy órai csöncles ]<ís

elmélkedéssel kecsegtetett és Arrdit, alri egyébliérlt irregszokta
az eííéIe ana}roróta gyakorlatokat, most cltihhel töltötte eL az
a gondolat, hogy Pista, az a cserkész, a mintádiál<, aki solrasc
volt még bezárva, most biztosan kineveti ői nragában sőt ki
is csufolja. . .

E gondola.tnál ug)r 1gg.*rla a már összeszijjazott liönyvcit,
lrogy azoli a széIrózsa minden irányában szanaszót rcpülte}<,
Cerr-rzája, , tolla,, a katerlra alá guruli s most tessék azo:liat
ujra 1ös§zeszedni, meglrelesni, nrilior már egv ói,a is ilrrrrrlt,
ó pedig nem akar itt nraradli; ha,za akar rrrenrri, alrár engedi
a tanár ur, akár nem. Tehetetlerr clühéberr silva is takadt.

ökölbegyüi,t kézzel és a csct,lrésze]<et, szidva rneredt lrol
a íoly6g$ feié, ahonnan a táyozó diákok rrevetgéiése csírbitóan
visszharrgzottt, mikor egyszel csali csönclesen kinyilt az ajtó
és Pista,. a cserkész, lá.bujjhegyen, a tanterembe lépett. Dgy
darabig nézte A,ndit, atki szétszórt lrörryvei között a föklötl
kuporogva bámulta az a,blalron beragyogó liéli eg;et, ma,;cl
odalop,ózott hozzá,.

- Mit Élálkodsz itt liörülöttem?l Ki titt ide?! -- íöl,-
medt rá Andi durvárr.

- A 3-ilr cserkésztörr,óny -- feleite Pista íól}Lallran és ne]ri-
Iá,iott a szétszót,t könyvek összerakásának. Arrdi meg se moz-
clult, csak szemeivel követte, rnirrt egy bösz oroszlán a sze-
liditőjét: '|

.- I\tégis itt vagy ? !

- \fegyeli már. Szervusz ! - inorrdta Pisia miután egy
kis piroslr,ötésü cserkészkönyvet szánclékosan é§, ó§zrevétleniil
"Andi könyvei közé rejtett s azza| gyorsan eltávozott.

A logoly pedig, alrirrek ez a segitség 11a$5r611 kapóra jöit.

-- amit azonban o1;, halálos ellensé.grrek mint Pista a világórt
be netn isnreI,te volna ._ meguglott mielótt még a pedellus
rázárhatta volna az ,ajtót vagy a íanár ur utária nézhetettvolna' 

IL FEJEZET.
A haditanács és a cserkészkönyv.

,,Mert e nép eperszem volt haragjának,
Bosszuló karjától igy elhullanának,
Mint a Sámsonétól, kiről irva vagyon,' Hogy ezer pogányt vert egy állcsonttal agyon"

Aznap délr-rtán az összes IY. osztá,lybeli nern cset,készek
hivata]osa.lr vo]tak Andihoz titkos megbeszélé:si,e. 'l'ervii|r az
volt, hogy egy szabálycrs iitközetben a,laposalr elverik a cser-
készeket. Lz még szóba sem jöhetett, hogy esetleg. ál, cse,l,-
késze]r verheti]< el őket.

-- A cser]<észek?l - kiáltott Andi megvetóen. - Egi.-
niagam e]bálrok tizzel,l Csalr bizzátoll rá,m! KüIönöserr l'istával
akaro]c leszámolni, aki az örököq cserkészhóbortjával, már
lalósággal üldözl

Andi Pistát tat,totta legnagyobb elienségének amióta egy-
szer BáIint tanár ul azt rnondta neki, hog5, péIclát vehetne róla.
mindig utjáira4 volt neki, pedig Pista éppen solra nem, b.án-
totta (ii.

Az egyik íir.r azt a,járrlcrtta, lrogy lessék meg a cser]ié-
szeliet, a másik, hogy tarruk eiőtt szalrrályszerii öj<ölharcla
hivják ki. a legel,óselib civilek a iegerósebb cserkészeket,
Andina]r azonba,n egyik inditvány sem, volt inyére. Haclvezóri
elméje valarni riagyszabásu dologrói álrnoclozott, arlii az ősz-
szes diákok meg fognak emlegetni.

Azt mindnyájan, tudták, hogy a cserkészek, a küszöt}ön
álló pünkösdi vakáció, alatt, a >Vérarairie<-jén fogrrak tábo-
rozni. (>Boclza park<-ot a világ mindon kincséérü ki nern mond-
ták volna). Ezt az aIkalmat kell tehát felhaszrrálni arra a meg-
Iepetésré, amit nekik Andi fog késziieni. Ez pedig szólni fog
nencsak a cserkészeknek, de Bálint tanár urnak is, akit Arrdi,
az em]itett eset óta, szintén ütdözói közó sorozott. Ez a nreg-
lepetés pedig a következó:

Minthogy a táborban nemcsak IV. osztálybeiiek lesznek,
nekik is segitséget kell kérniök más osztáIyokból. (Bizonyosan
kapnak is.) Andinak még VII._es baráLai is vannak, mert
hisz ó a maga osztályában a iegjobb verekedó. Már most ,a

negyeükeseknek megerősitett civil os,alpata, többl részre oszolva
titkon megközeliti a tábort. Ter.mészetesen nrikor mír besötéte-

cleti, s o célra kí }<ell vtlLlog,iltni azol<at, aki]r a \VinrretoubóI
a, legjobbarr tnegt.anultali lopózlrodrri. Az eliire ktilrlött lrémek
1lorltos jelcntóst tcsznelr a tiilior helyér,(il, telepviszony'airól,
s a legalkalnlasab]; tánatlási idii ]erlne az, milror a e§er-
]<úszeli az esti ttiboltiiz . ](öiiil gondtal;rn:rl múl<ízrrak. S mi-
utlitr észrevét]cniil 'lrg]relil;ettrili a mit , scrn sejtöket; ilrliír,rl
mjrlr n egy csatalriiltás"al lrit,tclclt mogrohanjáIi őket. Piirr-
Iiiisd vasár,trapja jó lesz a ]<émkeclósle, hétlőn pedir a tállla-
tiiisnali. kénc. vógbemetttri. -- De kik legyeneli eza\r a ]<érrrek?

Eg},hangulag orditottrili, hogy elsősorb:in. az, inditván;-ozó;
az inclitvárryozj peclig, Arlrli,'tehái kötelessége elvá,llálni.' 

- \rállalom, - bólintoit az konrolyan, -- clc kiIi kii-
vcttrcl]< ?

- -- ÉIt netl !

-, Étr setn . . .

- Élr senr I

'._ Tehát senlri? ]ii,]tc]i? Cll,áva, prlylik va3yLolrl S:o-rj!
}Ia,jd alrarl társam az ötöd,ikesclq ]<özti

- Igerr áml '- vetetté közht az egyil<. - De hr,.g_v kép-

_ Mintha egy szellem állt volna előtte . . .

zeled azt, lrogy utegtámadjuk a cserikészeket, mikor a tarr,il
is van köziük? H.isz ezért kicsaphatnak...

- Szeletném azt az ötödikest vagy hatodiko,st iátni, alii a
te lredvedéri kicsapatja magát - szólalt meg egy cilt3,:ll,
szőke fiu, aki Gabi névrq lr4llgatott. .

Először is bsak Bálint tanár ur, lesz ott, másodszol a
támad,ás rrem rreki szól, haneit a cserkósze]cnek. Nerrr tudor}
mért kell azétt ugy megijedni? Talán bizony féltek] hog)-
Iclla]nak t,itcket?

Az egyik íiu, BéIa, mégis meggondolta a rlolgot:

- Nern bánom, veled megyek! Dd hogy hogy fogsz lr,ls-
ködrri, ha majd maga a tanár ur fiilel Ie, arra kivitrrcsi
vagyok! 

l

- llrrgem? Leiüle]ni:'Háf még lra magal...
- Tudjuk, tudjukl Te magad yasy trIay Ká,l,oly!

\,ágta ríü Gabi gunyosan. j

-- Nesze! irógv ,igazacl legyenl
Es Andi, mint Old Shatterhand, egy ököIcsapással 1ete-

riLette a g,unyolódó[.
Erre nag.v zil:zavat kelet]rezett: a föklr.esujtott feltápisz-

kodva, orditva rontott Andirrak; de okosabb tár,sai le|o3tik s a
haditanács Mkekonferenciává alakult. (Fol.rla,-i-;k )
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tTj reg_hyünk. Á nrai számmrl re_
gérry rovatrrnkban egy ]rosszabb elbeszé.
lés közlésé| kezdtúk rneg. A cime: >Fiuk
íei a fejjel<< - vagy >Gyere pajtas cser_
késznek.< Tó érdekessége, hog'y Tuskó
Matyi irta. Tz a mi kedves munka.,
társunk, aki pomp,as rajzaival má.r: sok_
szor gyönyörködteteit tlennünket. I\[ost
irói tehetségét lesz alkalrnatok élveztti.
]llondanunk se kell, hogy az] uj regónyt
Tuskó Matyi disziti képekkel.

Á 26. sz. R. K. )Megyar JÖvŐ<
cserkészcsapat tizenötéves jubiIeurna al-
kalmából igen értékes emlékkönyvet adott
ki, melyek a csapat lelkes parancsnoka
dr. }íathia Károly szerkesztett. Az em-
lékkönyv uj ór,téke cserkészirodalrnunk-
nak. Nemcsak egy csapat 15 éves törté-
netét tárja fel rendkivül vonó, eleven,
éIvezetes formában, hanem megszólaltaija
a cserkészmozgalom sok kitünö vezetöjét
s a katholikus egyház tötib kirnagas,ló
egyéniségét. Ez az emlékkötryv pompas
bizonysága annak, hogy a cserkészmoz-
galon rendkivül gazdag alkalomtnal
t,ölti el az ifjuság életét. Minden cseT-
késztestvérnek nagy éIvezetet és sok érté-
kes tanulságot nyujt az emlékkönyv. Ol-
vassuk ell

§amu bácsí órdl,ekes m€gfigyeló§e.
A Természettudományi Közlönyben jelen|
meg Némethy Samu szarvasi polgári is-
kolai iigazgatónak a következó érdekes
megfigyelése. .ngy molnárfecskep,ár íész-
két a tél folyamán verebek foglaltá.k el.
Tavasszal a visszatért fecskék megkisé-
reibél< a fészek visszafoglalását, de siker-
telenüI. Keserves yisongá§ukra összegyüit
a környék fecskelrada; egyrészük rneg-
akadályozta a verebeket abban, rr*ogy a
fészket elnagyják, mig a többiek sárt
hozüak s a fészek nyilasát & szó szoros
értelmében befalazták. Azuüán közös eró-
vel ,uj fészek épiteséhez fogtak) s rnire
a rrap lenyugodott, a fecskepá4 kész fé-
szekben csicsereghete t, Megemiiti még
a TermészeütÜdományi Közlöny azt a,z ese-
tet ís, mely 1893-ban történí a német-
országi Königsbergben. Itt egy frissen
kátrányozott tetore tévedt fecske annflra
beká.trányozta magát, hogy képtelen volt
elrepülni. Erre segitségére jöttek társai
s pajtásukat §zépen rnagukkal vitték,

Erttólyi testvéreínk A Kolozsváron
megjelenó >Jóbarát< oimü ifjusági lap-
ban olvassuk, hogy az erdéIyi magyar
csapatok ezetl a nyáron közös nagyt,ábort
terveztek a Gyilkos-tó nellett, mely azon-
ban ra nyári váIasztások miatt elmaradb
§ igy minden csapat külöd tátiort ren-
dezett. A kolozsvári kath. cserkészcsapat
a következö pályatételi tüzte ki: >Melyik
élö vagy elhalt rnagyar iró, vagy költó
közeiiti rneg rnüveiben legjobban a cser-
készídeált?<

I. LERÜLET.
A 26. sz. B. &. >ffagyatl Jövő(

cserkészcsapat f. hó 9-én ünnepelte íenn-
áliásának 15 éves jubileurnát, hatalmas,
előkelő közönség ,jelenléében a II. ker.
érseki kath. reálgimnázium (Rákóczi Kol-
légiurn) disztermében. Áz ünnep tartal-
mas, megkápóan komoly és kacagtatóan
derüs szá,rrrajt na€y figyelemmel é§ ér-
deklődóssel fogadták. Az ünnepség pom-
pas prologusái vezetó helyünkön közöijúk.

A gyulai 286. Marót|ry csapatban
a munka megindult. A esa,pat ezidén
a speciális ,tírsökre fekteti a fősulyt, igy
tnegalakult a nentó, vizi, müszaki stti.
órs. _ Dr. Jockel parancsnok as órs-
vezetókkel havonként egyszer megbeszélé_
seket tart, rnelyek tárgyát a, csapat bel§ó
ügyei, tervek stb. képezik.

§zemólyi hirek Munkáü vallaltak:
Inczédy Lász}ó (552.), Csatáry Endre
(111.), i. vezetó§ Timpfel Alajost (555.)
stiszijelölt. _ A 183. sz. csapat parancs-
nokságáü Virág Sándortól, vitéz Mária-
földy Márton dr. vette át. - Az aktiv
csapatmunkátóI elfoglaltságuk helyének
megváltozása rniatt vis§za,vonultak: Jac-
han lgnác (550.), Dehény Kálmán, Kar-
lik Jenó, Für rstván, lovag Bialoskursky
Félix (555.) és Horváth Zoltátl, (183.)
segédtisztek.

Á kassai 5. ma§yar fiucserkészraj lV. KERÜLET.
julius 1Ö-25 kÖzÖt' 

^_ l_(_T:i_.:.]]:,''] Eisztujitás. Az o]<|,ó}ler hó 2-árr,
Somodi község hatírátlan renCezte nyá i
nagytábor,át. IlIüsoros aá"iárj"i" a. 

" ia_ \reszprémben megtartott tisziujito köz,

bortüzein a környék szinma§yar lakos. gyiilés egyhanguan a következö vezető,
sága ,is megjeleut, 1928-ra Sepsi városa srigeL valasztot|a meg: elnök: Má|rai Ru-
}rivta rneg !a csapatot, mely tervbe vette dolt', c. Iőigazgata, felsőirázi tag, üv. el
eg;. ottani cserkészcsapat megszervezését nök: pinke.t Ferenc, fótiikar: Titl, Re_

A, KISO§z diák-sportpá,lyának való
helyeit kóres és xe.l-* 

"'*.."r.á.r.t"t, 
]"_ zsÖ, -lezetó tiszt: Klinda Károly, elienórzö

gyónek ebben segitségére. megb,izott: Mészöly Karoly dr., föpénztá_

Kesyeleti stafóta. Az imrnár hag5,6- ros: Ruff Béla, sajtoreferens: Pótz ECgár.
mányossá vált okióber 6-i kegyeleti sta- - Kerü}eti központ: Székesíolrérvár, cisz.
fétafutást az idén is rne€l,endez'é5_1il1l ter.ci rendház, II. 3?.mas tömegek részvételéveI. A versenl,t
a MAC csápata uj r.ekordrlal nyerte. " , ,§zervezés, Lz elcsi polgáriiskola cser,

lengyel c§oTké§z€k }:"1"^1"_._páiJ:, inX"j,Xi"'&'r,i,fiTí;"]Y-T",T" ;fij::LászIó a 85,ös ZrinYi,:- .::.1Pl :?9l" trisa totya'natlran.a nyal,&t' Lengyelországban töItötbe. Meg-
Iátogatta a 26." sz. jaro-sslaui iengyel csű Személyi hirek Boksay Dndre, a pá_

kész csapatot, ,ahoi nagy *".".Ű1gl, .ói Pai kath, polgári iskola 454, sz, c§apatlá,

magyar )lászlóval togadiát, mint magyal ttak parancsnoka nagy elloglaltsága nriatt

testvért. A tábortüznél ünnópélyesen idott lemondcltt. A csapat vezetéséb Kokag Já,
ai a parancsnok egy lengyei cserkész_ nos dr., ianár vette áü, _ A székes,fehé._
jelvényt azza|, hogy u ,iueiyu* testvér vári 125. sz. Szent Istv,án eselkészcsa_

ioháósolja a- jarŰIaui csórkeszek tid Pat u;i Yezetői: Tar JÚnos hitokta,to és

vözletét minden- magyar cserkésznek. B, Joachirn József tanitó.

uton teljesiti Bányay a lerrgyelek kórését. Közgyülés. A IV. kel'üIet októtier 2-áu

A tegjobb fogyasztó kura. Mostaní_ tartotta ez évi lendes közgyülését, Vesz_

llan nagj divat á-fogyr,i ut ur'ar. Soksz.ot, prómben a megyeház kistermé,bea. A Szö,

kerdezg-eiik: melyif- a leghatásosablr vctséget Zsembery Gyula dr., orsz. üv.
kura? Azt hisszük nincs joÜb,, miIrt a elrrÖk képviselte. A kÖzgyÜrlésen megje-

marathoni íutás. Tudniiilik KÍr,ály Pál ient Veszprém viilos és a vármegye veze-

a marathotri távolság lefuirisa után négy tó.sége is, }fáilai Rudolf na8yszabásrl eI,

és egyrregyed kilográmmal volt keveseúb, ',r9ki 
megtiyitoja trtárr a főtitkari jelen,

mint elinduláskor. Cserkészeknok még_ tós számolt be az év nevezetes esernényei,

sern ajánlanám ezt a kurái. l'Ó] A jelentés szerjnt a kerület cse|,

cvisz. Süeuellna nn György 243. készóIete áIlandó ha,ladást mtrtaü. Jelenleg
]]eth-ánia cs. cs. cserkész" a Teiemió Atya 24.. csapatban 33 tiszt, 51 segédiiszi és

böIcs akaratá,bóI eltávozoit körünkból és 12ö1 jgazolt, cset,kész müködik. ll nyár
elmentegl.másosapaihaaz>Örökkéva}ólolyarnán16kerületjcsapatvolünagy.
ság< cser;Íiészcsapatátra, ,Szomoru szivvel táborüan, I]zutárr Zsembery Gyttla ü"
és cserkésztestvéi,i ,szeretetünk egész me_ tc,Imácsolia a I(özpont üdvözletéL § egy-

Iegér,el bucsuzott tőIe az egész Ósapat. belr beszámolt a legujabb, központi hirek-
-cyasz. A 280./ö. sz. ,Szeirt Imre< cser- t'Ól. A pénztái'osi jelerrtés után a tisztujitás

teszásá,patnat gyásza van. Csapattisztje: Irijvetkezetb, rnelyról más helyen számo-

N a g y Imre, iiju életének 2{ Íln évében lunk be. Az inditványok sor:án köszönetet

visszaad,ta szelid lelkéi az Urnak. Cser_ rrrondott a közgyülés Veszpr,érn város ve-

késztestvérei f. hó 13_án kisérték elutolsó zetóségének azért a nagylelküségéért,
utjára szereiett tisztjükot Kaposvárott. lrogy az ottani csapatoknak 40 hold erdÓ-

A tisztitábolok jránt ériiek}ődó idő- területet adományozotb, Majd szücs Imre

sebb cserkész,testvéreink 1ii*"q"tottut; ot_ dr. megyei főtitkai' inditványára elhatá-

vassák el fu yezetök t,apjq Úoneri'sza_ l'ozta, hogy a ta,va§z folyamán Veszprém-

mai, mely egészen a tisá,ilüaboroknak van ben közös kerületi cserkészjátékot rendez,

szentelve. §okat tanulhatnak belőle. 
V. KERüLET.

Nyomatott a Centrum Kiadóvállalat_R.-T. §yorssajtóin, lX. Köztelek_utca 1. sz Igazgató: Bornemisza Gábor
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VlI-Vll. KERÜLET.
Cser*ésaúnnepély. A pécsi ker"esz,

tény rnunkasiíjak 2L7. sz. cserkészcsa-
pata anyagilag és, erkölcsileg is jól sike-
lült népünnepélyt rendezett Pécs város,á-
rrak ősi kiránduló hel;,én, a Tettyei-fenn-
sikon. A város közönsége szép szárnmal
jelent meg a munkásifjak iinnepélyén és
minden tekintettlen kimutatta irántuk és
az eszme iráni ér,zctt szereüe|ét. A mun-
kásifju cserkészek is kitettck magukért,
sok cserkészmutatvánnyal sárakozta.tva a
közönséget.

]Keríüeti őrsvezetöi tanfolyam. Rég-
óta vajudó kérdés jutott el megvalósuiásá_
1roz Pécsett. A csapatok egységes szellern-
lten való kiképzésének gondolata rneg-
érlelte az őrsvezetői tanfolyamot, mely
október, 3-án kezdődött 45 hallgatóvaI.
ngyelóré csak az iskolai csapabok részére
sáI a tanfolyam, de ennek befejerz,tével
;r, munkásifju csapatok §áúnaü,a is tarta-
nak tanfolyamot. A tanlolyam parancs-
noka Baurngartne1 [1án, ker. fótit-
kár, Mellette lelkes elóad,ó gárda do'Igo-
zilr. A ianfolyarn tárgyai: aD őrsvezető
elméieti és g5latr6.1uli pe dagogiája (az
órsvezetók könyvénel< tárgyalísa), térkép-
ismeret, eiső segély, haza,i földrajz és
történe}ern, természetismereí, ének, játék,
iörvényrnagyarázat és gyakoriati ügyessé-
gek. A tanfolyan 3 hónapig tart, heten-
kint kó|szer rnásíélórá,s összejövetelekkel,
;r,mikor is 3-3 elóadasi tartanak. A tan-
fölyam nem annyira elmóleti felkészüIt-
ségei,akar adni a leendó órsvezetólrnek,
rnint inkábtr megakarja tanitani az őrs-
vezetőt munkájának praktikus beosztá-
sára és módszeres keresztülvitelére. .Lz
előadasokai kirándulások kisérik, meiye-
ken g_vakoriatlJan is végigcsina,lják az őrs.
l,ezetó munkáját.

Zász!őszentetés. A szab,o}csbányate-
lepi Turul cserkészcsapa,í okóber 9-én
tartotia zász|ószentelési $nnep,éIyét, me-
lyen megjetentek az összes pécsi csapa-
íok. A déletótti zásztrószentelési aktust egy
propaganda délután követte, rnelyeü a
vendég pécsi.csapatok rendeztek a bánya,
tclepen.

Tiszti gyülések. A péesi csapatok
tisztjei és segédtisztjei minden hónap elsó
csüíörtökjén tiszti gyüIést tartanak a ker.
-lezetótiszt elnökiésével, ahol minden ak-
tuális kérdést alaposan megtárgya,lnak. A
tiszti gyülésen mindig szerepei valami ko,
moly téma ri,legbeszelése is.

Vllt. KERÜLET.
Á ker. titkárság kéri a kerüleéhez

Nartozó összes ,csapatokat, hogy a követ,
keá adatokat terjesszék lle a legközeiebbi
havi jelentéssel kapcsolatban a kerület
hez: a csapat szefveá testületének olnöke
rlevét, tagjait, a segédtisztek nevéti és a
c§apat teljes névsorát feltüntetve az őrs
vezetoket.

Intézőbizottsagi iiles. E havi intező,
bizottsági ülés t. hó 12-én, d. u. 5 órakor
voli, mely idóponi á]lanilósulni fog ha,
vonkint,

Ünnepély. A 118. számu kecskeméüi
kegyesrenü főgimnáziumi csapat í. hó
16-r{n tarija nagytábori beszá,rnoló ünne,
pél;,ét, amely keretétjen 80 drb. saját,
kész,itésü űapositir,, szindarab, énekszá-

mok és árnyj,átékok kerühek b,emutatásra,
A kecskeméti máriavárosi templomépites,i
akció jótékonycélu délutánján sikerrel sze-
ropeltek a 118. és 152. szárnu csapat
iagjai.

lX. KERÜLET.

lt mátészalkai m. kir. á^trl. polg.
fiuiskola 232. sz. >Ilöl,csey<< és a g6,4.
sz. )Bercsényi< cserkészrsapat okt. hó
2-án bernutató üa.bortüzet rendezett Mátp.
szalkán. A tabortüz vonó hangulata a
cserkészet legbensőbb lelkéből adott pará-
nyit s mélyitette a kapcsolatot a jelen-
lévő testvclr levento, vrn. egyesüIettel,

IX. KERÜLET,

IX. ker. tiszti gyülés Kisuiszál-
láson. A IX, kerület tisztjei okt, 9-én,
Kisujszállásorr tartotüák októberi gyü}ésü_
ket. A gyiilésen a Szövetség részéröl
résztvettek Faragó Ede orsz. vezetö-
tiszt és ilr. MoInár Frigyes küIügvi fö-
titkár. Megjelent clr. Rácz Lajos ker.
lnök és ,tláró Ruütler §ándor sza-

bolcs vártnegyei I. B. elnök vezetéséve]
csaknem az egész tisztilcar. Istentisztelctek
után a ref. .főgimnáziumban kezdetét vette
a gyülés, noelyen a résztvevókörr] kivül
megjelent dr. §oós József, az islrola
igazgataja é§ Török Imre ref. esperes,
az isk. fentartó test. elnöke. Faragó

fEd" o".". vezetÁtiszt a kiscserkészmunka
irányairól és szervezésenek rnódjár,ó} üar-
tott elűadást, _A. nagy tetszéssel íogadott
elóadás és az ezh követó hosszabb meg-
beszélés nagyb,an hozzájáruLt a kerü]et
kiscserkész munkájának kiépiteséhez. Ez-
után dr. Molnár tr'ri3;les fótitkár tá,jé-
kozta,ila a megjelenteket,a Cserkészbolt
Ször,eikezet megalakulísána,k elözményei,
ról és szervezetérőI. A Cserkeszbolt, meg-
alaliulásával a kerületrrek régi óhajtása
tetjesült s a megjelentek teljes b,izal-
mukr"ol és legmesszebbmenő üálrrrogatásuk,
ró1 biztosiiották .az agilis íötitkárt. Deb-
receni Ferenc ü, v. elnök hivatalos
jelentésével ért véget az iilés. A g},ülésí:

kövekí etJéden jelen voltak a város ve-
zető társadalrná,nak előkelőségei, akik
nagy szeretettel vetrék körül a cserkésze-
ket. Á kölc§önös szeretetró1 és rnegbe_
csülésról tettek trizonyságot §oós Jó-
zsef girnnáziumi igazgaüo, dr. RácZ T,a,
jos ker. elnök, Török Im,re ref. esperes
F a ra gó Edeor§z. vezeüótiszi ésdr. P o r-
teleky Lí,"szlo ügyved ]leszéde,i. Dél,
utáu szapatszemle vo'lt. melyen felvonui[ a
203. >Bocskay< és a 952. >§aikszay
Györg;l.< .

Elad ó k 3,-.,J.",-} ilt:1l,,X, "i:*\"; 
J: Hi:

táska, körgallér. bekecs stb. Ertekezés
naponta d. e. Budapest ll_ Vérmező-ut
10_|2., lv, 2.

zerkesztői üzenet
DtunkatdlsallrÉ'rla.k és 1udő-

sítőínhnak.
szeretettel kérem munkatársaínkat és

tudósitóínkat, hogg1 irasaikat jó időben
iuttassák hozzám, A cikkeket a hónap'5, illetue 20-dik napiáig. a hírekel 10
illetöIeg 25-ig küldjék eI. A későbben

érkezők nem juthatnak be a legkőzelebbí
számba. Szépen kérem a kerülelek sajtó-
tudósitói| hogg egg számból se marad-
.ion ki híradasuk. Iladd lássuk mínd-
ngáian, hogg mílllen lűklető éIet folgik
a kerüIelekben ! Kérem a kéziralok kűI-
döit, hogg a papirnak csak eggik olda-
lára, IehelöIeg gépirassal irjanak s hagg-
janak széles margót. Fontos uolna, hogg
mínden cikket jóI raizolt uagu élesen
feluett képekkeI bocsássanak rendelke-
zésre, Nagg örömmel fogadnék ügges
féngképfeluéleleket, ameIl]ek a tabori
éIet egg-3gg megkapó jelenelét ntutalnők
be. De a mesterkéIt beallilásl mellőzzék !

V. J. Keüves testvérl Nyugodj nrar
bele, hogy nem vagy költo. Hiszen az
nem baj. En sem vagyok az, meg miá,s
ezer derék, vidámr,n dolgozó ember sem
az..De azért lehetünk hasznos munkasai
a köznek. Lz azonba.n haszonta]an időtöl-
íés, ha valaki rossz verseket farág. Hagyd
abba fiarn; hagyd abbal - Elrettentő pél-
dáui mások oktatására rróhány sort, kira-
gadok köll,eménljeidből :

lón néma csenrlben pitrcn ő már oít,
rózsákban a, madár dalol neki,<
Elisrrrerem, hogy ,ujszerü sor, do érthe-
tel len.
N{ás: >Az élet zord ö k i e mindent elrabolt.c
Mikor még én diák voltam, akkor az
ököi csak üüött, de nern rabo}t.
Má,s: >Es az évnek sötetes sziirével

a terrtészet mégegyszer ujra szépen
ékesül.<

\{ióta van az évnek sötétes szine, rnel;l
mége8},szer ékesiti a ternrészetet?

Ne haragudj, de mikor verseideü ol-
vasom mindig eszemlJe jut ama hires,
rrel,es debreceni csizrnadiarrrester, aki a
cégtáblájára azt irta: uNag y Gerzson
1ábtyürnüvész és ké}ygáz.< Ivli-
kor aztán rrr,egkérdezték tőle, hogy mi
az amit oda pingálíatott a kiskapu fölé,
azt felelte: nenr értem, do szörrrl,en gyö-
n;,örü,

Hát ienet, hog1,- a Te irásod is ször-
nyen gyön)rörü, de én neril értem. Mind.
ame}lett maradjunk'jóbará,tok! Ugy-e,
azok maradunk?

lux G. 223. Fajzaid eg1- i,észe már
klissirozva var,a megjelenését. Ázonhan
szeletnék mindegyikhez szöveget kapni.
Különösen kedves volna egy-eg}r rege,
monda, rrrese. Ircl meg, tr-rdsz-e iiyeneket
küldeni, Tasy magam nózzek ször,eg után:

- t. I. Most kerültek kezeinbe irásaid.
Te inkább, a tíbor egy-eg}. tagját jellem-
zed >apró képeidben<, Ezek igen kedvesek
Iehetnek az ismerósök számára, de a nag;-
közönsóget nem órdeklik.Csaltanós, érde
kes, vag}, a cserkészekre jellernzői ese
mények rövid leirását kérem, - K. E.
MátészaL]ra. Hálásan köszönöm,, meleg.
jólesó soraidat. A küldöit ügyes besédet
azonban nem közö]hetem, mert be.zéleket
nern hoz a M. Cs. - G. I. Bonyháil l79.
Lz fuakal természeteson közölui fogjuk,
mihelyt megnyilik a tlolt. Ez csak magá-
tol érthető. A többi ajánlalaiil is kézen-
fekvói<. Az irrdiai barátod leveleit' öröm-
mel várom. - K. K. 236. Gyula. Kö-
szönöm az együttérzést és a tudósitast-
Csak továtibl GraíuláIok az uj vállal-
kozásn-óz. Igy szóp a cserkészet, lra sok
mozgás, sok éiet, sok változatosság van
bgme.- - B, L. 85. Leveled kedves, de



v.

ir:llrJ,-il ö il)rÉl,_:d,Ói SZjl, i.o.i,!I ltc 1} í3Utl
sztitl}ifllalll&,általárros órdek}iidé-lt,e. _{ lj-
rrl-e3:ót m|rs fornrilban közlöm. - U. J.
^t gotldolat jó, de nern uj. },[áL, sokszor
rrregiltuli e lap lrasábjilirr. Ázutárr nle;1

- bár Jttrtirt,ozottn,rr kii'ejezésrc jutiatoC
az ellenkcziljét. - i:t,ott, rrró3is ug.1, lrarrg-
zill a cilik, rnintha pacilista ltlrtne. Ilni
tlirrclcttcsctt,e tuCsz, azjrt hiszern, }ro3y
nró3, sokszor íogunli találkozni. - Vén
menrrydörgő. Nag1'orr csociál]<ozunIi I-}.

F. vi,*elkctlésétr. Ttrtlil eg)'szef jeielrtkez-
zék ttrilltn]< az álba]atL felvetett kérdós
tnr"Ei,cszólr;sit,e. Gorrdolntl. lro,11, rrregi al 1-

sitható? I(. 1{. --, J. J.27. Eótvös
József cs. csapat. \Io-st kerüli a kezeml e
il,iijo(l. \-;t{),oti |ietives s,lttrlul;tL. Hlttcm
a csata ieiltisa tulsligosa.n naiv, Jól tetl-
nód, lra czt felolvasná,C egy lrlrbclublrri
jrirt cserktisztestvóredneli s veIe ne:be-
széive a clolgot, ujra rneplirrrá.ll, jól ez| a
rószt. Kút,\ioiila, h.t ]<i trcnr akrrítzrtjtrl
üg__ves gontlolatociat. - D. J. 27. Leil,tistlrl
nctrr valanri óptilt*es esemónlt moir.l el.
\errr iIlili a }l. ('s.-1,n, 

- fríátra, 264.
Utleiriisoka| csak a,]i]iof közlún]<, ha v,,g"

a ténrája, \,a8!, a leiLloigoz:i.ir. rrl,u,j; vtl-
lanri ujat. _{' Te dolgozllto:l ttaE1,ott ,i,i
lesz eg;, c-ce";patösszejövetel j c1,] r-l slisli tlali,

- T. 8. 172,. Gyen8e leirás. _\Ióg l}les.lze
r,air att,ól, ho3:y megüsse a méftéket. - B.
§. >Órségetr< c. ilásocl kl:clvel lila. Ktl-
lörtö-*elt érté]ies egy 15 esztendő-r fiuló).
I)e tteitr iriszetn, lro3;, 61uu.,'r,rka.t érc]e-
liehrt1. _{ íiukrrak es enré u yelr.kellel}eli,
A lit,tiból elég a,nnyi. amerlnyit a velsjrók
adnak. Hatrenr ez a 1ii§ t,ógi rraplótöteióli
fótr;,eserr igazoija, hog.v ói,clemes naplói
irrri. llilyerr jól esik a r,ó3i lapol<at o)-
va,sIi i, trnrilior a I<usza bolúkliel mcgit"t
sorolil_1al1 a nragunlr gyernreklelliél,.] i,lne.
n-rn]i yii ! - >Knementó( B. p. lrílod
tniis r,.ittlrtrel rncg fog jelertrri. - W'. F.
4. sz, B. T. K. Nag),olr szép tőleJ, lrogv
prriLrrirlsz r.ersct it,ni, de azór,t netri i<e 1

i,ili;lri.iiilt al,f a is r.rigl-ni, lrog_v a:r nrl,g-
ie}err,it]li a f,I. Cs.-ben. Elle, p!g viiltrcd
liell eg;. kícsit. - Mi;rclazokna,]l, a' ilr
ícl gr-ti glulii ::om a 1]<a]rl ával szel,ellc_§elii \, it -

rriltaiklia1 fel]iercstek (cslllatoknak, ől,siil<-
trek és eg,l-es cserkó,szekueli) ;ólesii, lrcd-
r.,es íigyelririilrért ezuton lrrottlio]i hri]as kij.

szöltotet, I izt;tl.,, l}ag,_\l ölrö)} ó l tra,]r- k:-
pll-elcrrr aztlkItak szolgáIrri, akij< ilveir rlr-
gaszkocltissal d§ szeretettel r.esznek ltöI,iil.
Iii1,1rrlárr bácsi. ,- S. G. Dsbrecen. Ne
tiir,elInetlerrkecij öcskös. _{ cserkószrui:ái
ki kell értlcmelili, ll,galribb két hórrapi
kifoglistalart pt,ólraszcrlgá!attal. ]íaicl ira
letetted az ujorrcpr,óblrt, s felavattak,
akkol, jöhet & l}ag.y kala1;, nreg a kis li-
liom. Addig csak jár,j szépelr >civilbr.,rr<
s ne iligl"kedj a >lrag1,lritlirllull<i,a<
csel,kcisz, igazi cserkész lehetsz, ruhil tlé':-
kül is.

A szerkesztésért felelős:
VIDOVSZKY K,ALMÁN.

A kiadásért felelős:
Dr. ZSEMBERY GYULA.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség,
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, V., Halnal utca 6. szám.
(Cserkészház).

Meejelenik minden hó l.én és 15-én,

|[q"Eoga-Ecíeo P Ztt-es cső
meglepő és foltilmrrlhatatlan ennek az uj csőnek

a teljesitménye !
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A legjobb minőségben és legolcsóbban
Képes árjegyzék és kapcsolási

vázlalok

Ba,rta, és Társa,
villanyfelsz. és rádiócikkek nagykereskedése

Budapest, Vl. Podnaniczty-u. $9. '""Tfl:l-"
TELEFON: TEREZ 149=49
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[z ggÉsz uilágon ismgrik és elismgtiH a
Remigfon Portable irógepe t

ilgm iáíúlt !
llsm miniaílir !

llangm kumoly hotdouhaíú gÉp a

§teillin étc>rlPortabt
nÉgy§OrO§ standatd btllsníyűzltű irógúp

Kedvező
lizetési íeltételek mellelt

oísaágszerte dijmenfes bemuíalással
vásárolhaló a föbbi legmodernebb

R EíYl lN6T0N- gyárfm á nyu
irógépekkel együtt a

REtY,llN6ToN lRÓ6Ép
RéazvÉnyrÁnsA9Á6NÁt
Bpesl, Ul. Andrássy-uf 12.

Kiválóságáról véleményt adhat a Magyar
Cserkészszö.retség . Gazdasági Hivatala !
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Nyomatott Centrum Nyomda Kiadóvállalat R. T. Budapest, IX. Köztelek-u. Nyomdaigazgató ; Bornemisza Gábor



Ilagyar t{endgr- $@ LBn- És Jutaipar

E}uda.pest, V., Fa.lk fr'I=.-utca 26- 28. sz.
TeIefon l í. 2'18-36; J. 430_55.

Gyárak: Pesterzsébet, Ujszeged, D unaföldvár

Hazai legnagyobb sátorgyár. A Magyar Cserkészszövetség hivatalos szallitója.

Hivatalos tipusu őrsi sátrak
200 és 2ő0 cm-e§ c§erk ész,

sátorlapok
Katonai, pék- és kórházi sátrak

X,Iegrendelések a Magg ar Cserkésszöuetség

utjdn rs eszközölhetők, árek ugganott
megtudhatók.

Kivánságra árjegyzékkel szolgálunk.

E =lE:rl3E ElC=o§EclElEll=E=lclclElclclool

Csapat-, rai- és őrsi 7rÉSZtÓK u legeg5.52grtibbtől a legdíszesebb kivitelio

Árajánlattal dijmerrtesen szolgál, OberbaUer A. Ütóda "-'111,:TT}.;

Budapest, IV., Váci-rrtca 4l. Tglefon l J. 450_64

0
il
0
0
0
0
0
0l

Alapitási év 1E63.
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csÉRKÉszaour szöVETKEZ.ET, Cserké szF,áz,V., Hajnal-u. 6._
fl esepfuészbolt első Redaezményes afuciólal
ceerkészlestvéreink ! Egvedrilallo összeköttetéseink révén sikerült biztositanunk, hog_v, mindazoknak, akik alábbi ismer-
telésün alapján kiválasztott korcsolyát, ródlit, vagy sít legiiÉsőbb november 6 ie a--CserkészbottU.i -Z".éiv"""" *Sy
lev,. lapon megrendelik ésegyidejülá.g'az árát *r;;áY";;;;'"ágv ri.Jáii' tirúóTir., u;k;;k-;o.,..15-ü; i;;;;áiiaiZ"
ródlit dec. 1-ig pedig a sítáz alaU6 t<ozott árakon - t"hat á-Uotti árnál kb.20őí:;| át".oUUun _. C""iúe."lóúU..

kiszolgáltatják. _ Vidékieknek koltségtikre postán elkiildjtik.

K o R c 5 o LYÁ K -,

Rendeléseknél a cipőtalp
körvonalát, vagy legalább
a talp hosszát centimé-

terekben megadni !

Lécüléses, 1,
,,J

Hevederes, l
,)

ó,60 P

Courier
Felcsatolós, a talp formájának megfelelően beállit-
haló kapcsokkal, homoruan köszörült, lefe]é szé-
. lesitett pengével. finoman nikkelezve
Ara. 14.- P

Asa
Ka.rTT era,d

rész előre- vagy hátraállitásával 4 cipő_
mhoz is használható, felcsalolós, csiszolt

Ára . 6.80 P

M-intadarabok a
Cserkészböltban
megtekint'hetök!

Ra.ck
Felcsatolós, kiválóan

er
tarlós. csiszo]l

Ára

J a.c kso ri H a,i n es
ÁllandOan cipőre szerelt korcsolya mérsékelt ma_
gpsságu. ismert műkorcsolya, finoman nikkelezve
Ara 1ó.- P

Ha, llwöl9:zi
személyes

C.C.M.§yco
Különleges, Kanadából importált hokkikorcsolya

Ára 1ó.- P

RóDLlK

D a ru €) s i 3p91[32ánkó, olajozva
18.40 P
20.60 ,.. 9ó.20 ,,

9r.40

Bükk, 80 cm. hosszú
,"l00 _ .. .

Monda.nunk seqr kell. hogy mindezen minóségek a piacor: szereplő legjobb és válogatott minőséget képviselik. - Mi a
ródlik közűl a Davosi kőrisre hivjuk íel a íigyilmete-ket, melv á iegkiváÍOlb sporterribirek allánao" álenbrieréu.l kasztil.

sl_K
Tátra.si-kés_zlet, egy pár, csomómentes, tíszta erezésü,,kőriefa si-talp, természetes szinben lakkozva, vonatozásq6l,végén vash-
gitott lapos forma, komplett fels.zgrelve,',dlpla varrolt 

'rtritiáui:rot,i,i."Í, 
ÉÓio"oti póráráJJái,i"Ü;;;;;;;l,-"J;-;i;-Öh;Ö;",

18 cm. átm. nádtányérral, csuklószijjal filszerelt rogvoróiá-.É-L;li;] É."l"i"ÍÉ"i)OO-"-.-ÉÓs""usagig--' ára Sa]iO P
Forgalmi adót külön nem szémitunk. .-. Cserkészárjegyzékünk a lap belsejében.

|t,!Fqa-

Ccnlrum r.-l.'- Budaocrl.

n9 l\\ll ltlt


